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inicjatywę

budown ictwem paO tronackim.
Dotychczas
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pa-

ie budynki wybieralo
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Rola
w

się

trzeba
wywieźć z wię
kszości cmentarzy kieleckich.
Podobna sytuacja panuje także na
niektórych
cmentarzach w Rad o miu, czego dow odem
jest
zdjęcie
obok.
Czy służby po- o
rządkowe
uporają się z taką
ilością

Wlaśc;ciel
jedncj z d zialek
pracowniczych w Glogowie podczas jesiennych prac gruntowych wykopal 20 tys. srebr_
nych monet. Byly to denary z
XI wi eku - taką ocenę wydali
specjaliści z glogowskiego muzeUlU, Po wstępnej ekspertyzie
okazało
się, żc są
to monety
polskie. czeskie i niemieck:e.

.
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·
· "T anlO
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2?J: 45898W otwartej w tym roku
.nr
3"2
na
kieleckim
Barwinek nadal nie ma
powiedziała
nam
,ell11I~IZK.a. - Aby
wypożyczyć
książki, udałam się do
niej Szkoły Podstawowej
Niestety, dowiedziałam si«:,
z innej szkoły nie
"U,rzV"'''.~
Z tamtejsze,o
1IIIa. •. n,7h;oru. Gdzie w
takim
CCi z Barwinka mają
I ~~~' uzyc:.~c
je lektur~?
NA STR. 6

- Gdyby m:erzye czas tem- ,
pem realizacji samochodowych
przedpłat, to który . rok mielibyśmy obecnie?
- 1986. I niestety, je1>zcze
przez. część rokq przyszleł!0 nie
ze-rwJemy z kalendarza kartki z
tą d<ltą. Do końca bowiem bieżącego roku zrealizowanych zostanie ok. 70 proc. przedpłat z
DQKONCZENIE NA STR. 1 ·

W. Gomhrowicz

W TV

się

realizaCja

Szy!tuje

uLworu

El.. geniu~z
eałe

następna

przedstawienie teatru

. Ha wałej

śródmie 
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l Festiwal filmów '

I o ochronie zdrowia'
• Seminarium na temat
I! alkol1olizm.u
arl;;omanii
I

http://sbc.wbp.kielce.pl

w

Na zapleczu Domu Handlowego "Sezam" od strony uL
Moniuszki usytuowany
jest
bar o tej samej nazwie.
W jadłospisie przy znacznej
liczbie nazw potraw nie ma
jednak ceny, co oznacża oczywiście brak takiego
dania. Lokal proponuje potencjalnym konsumentom tylko
jedną
zupę
jarzynową_
Drugich dań jest 9 ale niewielu raczej pokusi się wybrać kawałek golonki. przy
której widnieje cena aż 514
zł za kg, malo jest chyba
również smakoszy
móżdżku
Zestaw surówek ogranicza si~
do trzech pozycji.

TP zrealizować w ujęciach IHenerowych l "Kosmos" przenleiony jest w malowniczy kraJobraz okolic Soh6tki. Gra ekipa
aktorów teatr6w wrocławskicb
wśród wykonawców głównych rói
J!!or t'rzegrodzkl. Jad,viga Skupnlk, Teresa Sawickll I inni.
(' "'F -

się

ściu.

Gombrowic>;a.
RCłys e r
Korin po śLanowi! pra-

Andre

W środę w swym paryskim
mieszkaniu zmarł w wieku 91
lat artysta malarz ~ Andre Masson, obok Salvadora Dali. jC<1en
z najwięokszych surrealistów. Andl'e Masson - malarz. rysownik,
iJ.u.stra to.r. r zeźbia,rz. scenogra!
- pozosia wił ogromne i róźn.o
rodine dziela , pelne symboli. o
tematy<,e m itologicznej
erotycz j,

szybk. o"

znajdujących

ramach redakcyjnej akcji " Tanio sma::znie
- szybko" udaliśmy się
w środę do trzech
radomskich barów szybkiej obslugi

l'

\

Zmarł

państwowych.

W~arach Radomia potrawy od ręki

WIli

.Z poślizgiem ale wszyscy.

reformy :

Obecny był Wojciech , Jaruzelski, który pod k01liec pierwszego dnia obrad zabrał głos w
dyskusji. Wicepremier Zdzisław
Sadowski stwierdził. że znajdujemy się obecnie w wyjątko
wym okresie, u progu nowcgG
etapu reformy, w którym 7dm ierza się doko.nać głębokich
zmian w sferze ekonomicznej,
spolec;znej i politycznej.

śmieci

przedsiębiorczości państwowych
i spółdzielczych p rzedsiębiorstw,
które drogą dobrowolnych powiązań tworzyć mogą różnora
kie formy: spółki,
zrzeszenia,
koncerny i inne powiązania zarówno pomiędzy sobą. jak i z

n etapie

główny

przed l listepada?
(J)
Fot. W. Słomka

/I etap reformy gospodarczej
stwarza
szan~ę
pobudzania

samorządów

Rola samo rządów w II etapie
reformy
gospodarczej
to
temat wczorajszej narady przedstawicieli samorządu
załóg. która rozpoczęła się
w
sali kolumnowej w Sejmie. Uczestniczy okolo 300 przewQdniczących
rad
pracowniczych

imieci

d~ialce

o

DOKONCZENIE NA STR. Z

zwia du p o k ieleokich cmentarzach. Okaza lo
się.
ie
przed
Swiętem Zmarłych jest jeszcze sporo do
zrobienia. Prze-

na placu budowy osiedla spółdzielczego realizowanego w ramach
obowiązującego
planu.
Mieli jc wznosić czy -też wykańczaĆ jego p rzyszli mieszkań
cy. Takie specjalne brygady or{:anizowal najczęściej ZS~1P 5.;>0sród mlodych członków spół
dzielni, którzy w ten sposób
skracali drogę do własnego mieszkania, Bardzo często jednak
patronat okazywał się fikcją,
Wybrany budynek czy budynki
faktyczn ie wznoszone były przez
DOKO~CZENIE NA STR. 7

Skarb na

pu-

blik o waliśmy
lizcze,óły
rep orterskie~o

ai.dy nOwy pomysł na zwiększenie liCZby budowanych mieszkań'
zainteresowanie, ale Jednocześnie wątpliwości. Czy to aby
złoty śro dek?! Nie wiem czy to eo wymyślono w
może znaleźć zastosowanie w każdym innym mieście.
jednak przekonany, że naśladownictwo wskazane jest wszę
istnieją duże .zakłady przemysłowe i gdzie działają firmy
różnych branż. Jest takich miast sporo. P otrzebna jest
przedsiębiorczość i CllęĆ czynu.

lie-

tala Zespolonego. Marianem
PyUakowskim.
- W naszym szpitalu Obywatelski KomfŁet ds: Refereń_
dum zostal powołany już' 27
października na wspólnym posiedzeniu aKtywu kierowniczego - powiedział nasz rozmówca , - W jego skład wchodzi
8 osób, reprezentantów wszyst_
kich grup zawodowych szpita_
la. Komitetowi
przewodniczy
dr Jerzy Krzewieki, starszy a systent w Klinice Chirurgicznej. Każdy członek komitetu
codziennie w godz, 11-13 pelni 'd yżur pod nr telefohów
502-0J i
624-81
wewn.
260.

Podobnie jak w całym kraju, na Kielecczyźnie również
powstają pierwsze obywatels!de komitety
ds. referendum. Wczoraj rozmawialiśmy
na ten temat z zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Szpi-

i .r.

i' • GIQwna nagrvda
"Wszystko c.o iywe"

dla

I

trzecim dniu VIII O"ólnopOlSkiego Przel! ląd u ~ Filmów na t€'mat ochrony
zd,rowia. który cdbywa się w
K lClca ch. n ie było już po ~~a zó,.v
konkvrsowych, Uczestn.:cy fe-

Wczoraj wkraju
• Prezydent Senatu
Włoch
G , OVaJl111 Spadolilli
kn-nty:nuuje
w ;zy -ę w naszym kraju, Wczoraj p rzeprowad zi ł r O=:Jwy z
szefe m
n aszej dyplomacji
Mar: a .lc :n Orz~chowski:n.
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W Warszawce zakończyL>
I>_si ed ~e n: e ko-m:sji R W .'G
ds. wspólpracy w 'dz'edzinie
p , ze my~i u maszynti wego. Przcwodn;cz ących delegacji
przyjął
Z;,..i~n!e\V
l\iessncr. Omawiano
ke- u -: ki roz\V _ju współdziałan ia
w ty :n p ion :e g O:!' podarki.
s ~ę

" Kom:sja morska KC PZPR
c;c •. · 'ła r :: alizację polityki mo:'sic ' e j p aństwa, S twierdzono, że
d : ty.::hczasowe
wd ra żanie
\V
ży cie
pr-zy jęt ych u 3t aleń pozw orlo na uzyskanie wyra .i..)'.)g-o pm;tę 'Ju \V os iąganiu ogóln ych celów
gOtipoda r czych
I
sp j !ecznych,

udzialem p'l'watnego kapitolu . z kroju i zagranicy.
Ostatnio w zachowaniu naszych przedsiębiorstw obserwować można
sprzeczne nieraz
tendencje. Nojsilniejsze z nich
upatrują swych -szans w tworzeniu spólek polegających na Iqczeniu kapitolu dla osiqgnięcia
celów gospodarczych. Z kolei,
slobe ekonomicznie przedsiębiorslwa dążq .do związków z
silnymi partnerami - nawet za
cenę utraty
samodzielności sqdzqc, że pod "parasolem" potentatów uchronią się
przed
widmem bankructwa. Niektóre
wielkie organiz.my. gospodarcze,

Widmo krachu
przed polskimi
"mI,·l·loneramt."
Widmo nOW€flO krachu zawisło nie ty l ko nad gieldami- 3wiatowymi. ZajT.zalo ono też w 0C2 11 pol skim ,.milionerom". Ni€
c:hw/l.!iI się
tym
"Totalizator
SJWTtowlI", ale j€ucze dwa tygodni e temu
jego
ki€Town i dWI) ratowalo 'się w
niek;tó,.vch regionach kraju /l.waryjDurni
przerzutam i
kuponów,
których po prostu zac z ęło brakować dlo.
naszlIch "milione-

,.ów".
Stało

ię

to

jed1l11.k

tym

T/l-

2€m nie za spr awą rekordowej
puli w "ban1<u", ale klopotów z
produkcją
kuponów tej popularne; gry. Jedllnv ieh dostawca - gorzowska Drukarnia AkC'ydensowa - "za łata Z" ryn€k 0lltatnió tylko dzi ęki nadej~ciu
kilku wagonów papieru i pr, yspies:Gcnej
naprawie
zepsutej
maszyny.
Proc/ulcc;i tej towa rzy szą jednak nieustanne Idopoty przede
wS:Gy stk i m surowcowe. Zll.legajq
;;: Elostawami papieru piśmien
nego klasy V (na jakim drukowane są "totkr' ) zakłady
we
Włocławku, "sypią się" wyeksploatowane maszyny zachodniej
produ.kcji, są kłopoty z farbą.
W rezultacie wykonano dotye/j.czas niew iele ponad 200 milionów kuponów, Do brze będzie,
jeśli do końca roku wytworzy
!ię jeszcze chociaż 60 mł!ion6w
kuponów.

~abil

--

że

3S-łe'nia Krystyna B. ze ' Zbign iewem Ss. żyła w konkubinac ie pom imo że jakie e:u:slo padab ofiarl\ je~o pijackiego szału. Pobicia, awantury stały się
r ówuież
zmorl\ dla
sąsiadów.
Twierdzą że 110 kielichu Zbigniew Sz. zm:::\\ł !;:ę n!e tylko nad
Jln:yg o"n~
tow:.rzysz!q życia.
Pc·!ra!ił
ka.towai także swoje
psy, kOJ):1ł je, rzucał n.imi o
ś c ·a::u: .
Za co pił?
Alkoholik
Z~w!ze zna 'dz:e SPOS<ł;) n3 zdoI- y cie n:\;tdku. Lokator z ul. Bo1II"~:a w :;kiego w
Radomiu bYł
"{li
sytcacji szczególnic szczęśii , I'j. Sll : en ; ~ian !~ paczek otn:y[P Y:"V ąUVC ' ! oi
matki f'lrzeby\: a,ią!:/' j za ~ranica cła "'2.10 spor a c:ro _~ a. Wszystko ocz:vwiśc~ e
~ ··· o r:2. 2:l?:- -1l ta~! .. 8'O wina lub
'o... !ol" " :i:.1 7:e :n'ka lik. 11 al~oho
J" 7-'--' 1!. n. Zl; ' gnicw 8z. i je'n'm-d mocno j " ~ pihni
. • ' , " p ' ~~ !)h', by wvjśń po nof'-:.ę •. J:2l-cf!,k!\". Prze l 0. ,. ?--,.-'-,., tr'e· :rl>"an:a. je,.:o
, - ' _'",,·r· .. '
n ... ł~:l z'1J Kry"'tynie B.
.
.~ )'".,
t ~ T" no sallu..,
o

...

Dzwonillcy do Ras pracowniey,
także
pacjenei mogą przekazywać pytania dotyezące Fel e nmtlum. jego treści i organizacji. 12.XI. zamierzamy zorg:mizować
cykl
s.potkań
z
wszystkimi grupami
za~()...
wymi szpitala. W cza·lSie tych
zebruń na pytania oopowiadae
hC;dą lektorzy KW !'ZBR. Na
b ieiaco przez :ilakladl)wy rndiow~zeł będziemy informować l)
przyl{owwan.:ach GO
rden'ndum naszych paejentów,
bowiem wielu z nich J3rzystąpj
do głosowania w s~italu.
W Hucie inl. Marcelego Nowotki w Ostrowem Swięt.okn-y
&ki m Obywatelski Komitet ds,
Referendum tworzy 19 osób.
Wśród nieh znajduje si~ poseł,
członek KC PZPR. przewodniczący Zakładowej Rady PRON.
yrzedsla wicicle
kierownictwa
zakładu. administracji, l'Obotnicy, reprezentanci zwillzków zawodowych . nady Pracowniczej,
samorządu, Ligi Kobiet. ZSMP.
osoby cieszące się szacunkiem
zaJogi. członkowie partii i bezpartyjni.
Oficjalne
ayżury
przedstawiciele komitetu
rozpoczną w najbliższy piątek. P-ł'a
cownicy huty będą mogli
uzyskać odpowiedź na nurtują
ce ich pytania związane z re~el'endum w !Jo-keju nr 8.
w
biurowcu " Vydziału Hutniczo-Prze twórcwge lub pod numercm wewnctrznym 20-61.
- N'adaliśmy już
pierwszy
J}rogram w zakla'wwym radioII

węźle peswl(:cony s!»,awom referendum - poinformował nas
Andrzej Sosn
ki, przewodniczący Zaklado ,,'ej Rady PRON
i r-ównocześ,)ie członek Komitetłl Obywatelsk iego. - Na ten temat dYSkutowaliśmy też na od_
prawie l sekretarzy OOP. Wiemy, ie nasi pracowni!:y -zastanawiają się nad
tym.
jakie
zmian,y \v ieh żyeiu spowodują zapowiadane reformy g0.5podareze. Spodziewamy si~ ze
strony zalegi wielu
pytań.
Wszystkim.• kterzy do nas J3rz}' jdą lub zadzwoIiią udzielać bę
dziemy szczegełowych odpOw ie-
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konkubinę

ma dobre sercem
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działalności
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pustoszą
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Puszczę Jodłową
Nie P4 rClz pierwSI"

w PUSlU,

o;estel"
w Święto
Norodowrm w

Jodłowej

Itrxysk1m Parku
prze.tedniu
Święta
grosują leśni

wCJndale.

Zma rł,ch
Wycinają

jodłowe gałęzie oferowane
później
p:zez różnej
maści

oni

hondlorzJ i sprzedawców do
ozdabionia nagrobków, WJlroOJok~łiczoośctowych
ć wiązanek.

wania

ców

wień

Wkomo
dniQmi
np.
st'rożnicy- przyrody SPN
zoIrzymali kierowcę ciężarowego "staro" nr rej. KEF 0439 który wyw.a~·ił· z PU!zczy przeszJo 300 dużych w!Qz-e-k jedliny. W kaid ej
z nich , było po 100-200 golęz i,
wyciętych
lub wyfWGnych
z
mlodych, 20-30-lebnich,
jodel.
Wa-rtość tego nielegalnego ła
dUl'l'ku oSlOCOWQ·no no <lk. 4,55 mln zł. Nic dziwnego, skoro
jedna gołqzko jodly kosztuje w
pobl ; żu clll€'nt-orzo
150-200 zl.
te jest to proceder nagminny, dzien.nikarz PAP prze-konał
się naocz'nie. Przerożoj{jcy bywa

wprost WKiOK tysięcy śtadów po
~bc i ęóy,...galę2 i , o wiele pow::!lanych jodel nadal leży w leś
nym poszyciu i czeka tyłko na
sposobn.oŚć do ich w}'Wiezien io.
Obok
przyjezdnych
amatorów
jedliny, głównie ze Sląsko
1
większy-ch
miast
Kiel ecczyzny,
niszczą Świętoł: rzy s'k i Park N<Irodowy
okorH:zni
m i eszkańcy.
Doszło do tego - stwi erdz i ł dyrektor $PN Antoni Miernik, komeMujqc _ogrom zniszczeń - że
szkody poczyni()ne
w drzewostonie w ciągu tylko' kilku ostobnkh
dni przewyższają
L<lZmiorami str<lty, jakie
Puszcza
J()df.owa pon iosło w wyniku mio':onej mr()ź,nej limy. A przeciez
drzewostan jodły podlega w caIym kroju ochronie gaturtk.owej.

miłośników

,..~·_T

t?lJm'le7.ve.

ie o:}

-~ a:-r-_""",

ra~!l

przedsię bior

siwa. Wzrasta dlatego ' liezba
wypadków przy pracy i chorób
2awo~lo-wych. Kontrole zawod:Jwe i spoleczne, które ujawniają
zaniedbani a
i zagrożeni~,
sygna li zując o tym
kierowniclwom zakładów spotykają się z
obojętnością,
w iele
przedsię
biorstw w
Radmnskiem
po
prO\!ltu
nie
realizuje
zaleceń
pokontrolnych,
nie eliminuje
występujących zagrożeń. W radomskich Zakładach Materiałów
Ogn·iotrwałych z. uWll,ii . na zan iedbania
warun.ków
pracy
J3"zeprowadz u-no osta t n io zmiany
kadrowe. Jak podkreślono, bez
.społ~znej
powszechnej dcza-

. . ... ..

...... ~ . • '\ - .

-

Jak
lUZ
informowaliśmy
wczoraj w Radomiu odbyło się
plenarne posiedzenie Komitetu
WojeWódzkiego PZPR 'Poświę
cone ocenie warunków pracy w
zakładach
uspołecznivnych
na
Ue ' zadań n etapu reformy gospodarczej.
W dyskusji, która rozwinęła
się po referacie egzekutywy KW
glos zabrało OIliemnaście osób.
Zasadn'iczym nurtem wypowiedzi qyly zarówno sprawy ochrony warunków pracy ja'k i
d ziałalności socjalnej
przedsię:
bio t stw. "Vskazywano, iż w nowych watunkach fun\t:cj-:mówania gospodarki p rzede wszystkim liczy się efek tyw ność produkcj i; problemy pracowników
nie mogą jednak być zaniedbane i zejść na dalszy plan, Bywa
jednak lak kiedy brakuje suro wców, materiałów , podzesp:>łów i rw ie się system kooperacji człowiek schodzi na margi-

Komitety ds. referendum
I
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obrady KW PZPR w Radomiu

Nie wolno zapominać
o problemach. załóg ,

w

Przed

Po piJanemu
--Mówila O nim,

Plenał'ne

jak np. stocznie, nie posiodające dostotecznych , środków finansowych, nukają możliwoki
uzyskania "specjalnych"
praw
w postaci m.i"n. większych ulg
w podotku dochodOWym, . korzystnych wskaźników wzrostu
plac, pozostawienia calej
0mortyzocji w przedsiębiorstwie,
wysokich odpisów dewizowych
jtp.
Równocześnie
dynamicH.ie
wzrasta liczbo spólek, otokże
rozszerza się zakres ich dzialo/noki. Wiele z nich w pierwszych 2-3 ' latach dzialqIności
corocznie podwaja wartość produkcji, uslug i obrotów. W
. ostotnich czterech lotach ulworzono w Polsce 1069 spółeK, na
agólnq liczbę 1787 już zarejestrowanych. Tempo to jrut jeszcze szybsze w b r,; np. w pierwszym półroczu tylko
woj. warszawskim zarejestrowona
220
nowych spółek.
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pro.baty, nęgatywnych zjawisk
nie da się wyęliminować.
W wypow'i edziach było tei
spo-ro uwag pod adresem :wladz
centralnych w warunkach reformy.
W-iceprzewooniczący
OPZZ
Stanisław Dar pow ie dział, iż w
złych - warunkach, balaganie organizacyjnym nie sposób produkować dobrych jakościowo
i
technolo,gicznie wyrobów. Jednoczcśrue zwią7Jkowcy nie mogą
l>ię godzić na wybory alternatywne - czy pieniądze skierować na nowe inwestycje, przebudr>wy, czy na poprawę warunków pracy i bhp. Lepsza
dzi ęki nim
wydajność,
jakość
wyrobów, t() zysk dla J3tzedsięb : orstwa, a można
to osią
gać tylko przy do,b rej
organ izacj-i / pracy. Dyskusję podsumował I sekretarz KW PZPR w Radomiu
BOl!:da:n Prru;. Na zakończenie
plenum przyjęł-o u chw.alę .o kreślającą zadania instancji i organizacji partyjnych w uspraw- nian;u warunków pracy załóg.
Przyjęto też
p rogram
dz iałań
zv."iązanych
z pnyg:»t~wan iami
do referendum.

k

(wlm)

uratował

Milicjant.
tonące

dziecko

Wracający pa służbie do domu
w Jas.ionce (gmina Dukla) pluto-no-wy Tadeus:& Szc:&urek, funkcjonariusz RUSW w Krośnie,
zauważvł
płynące
w rwącym
nurcie ·potoku dzIecko. Bez wahania
skeczyl
z wysokiego
brzegu i wydobył je z w ódy.
DZ>iecko b~ już n ieprzytomne,
ale ratunek nadszedł w porę ·
Jak si ę ' okazało, 2,5-letni Łu 
kasz T. chciał wydobyć z potoku butelkę, 'S'trac'ł równowag ę
i wpadł do wody. Przewieziony de szpitala czuje się ju ż
dobrze i jego życiu nic zagraża

m
t

w

-Zł

le
k.
at

ni.ebezpieczeństwo.

Nieuczciwy
rzemieślnik
S:jd Wojewódzki w Krak?w!e
skazał
na fi lat pozbawlen:a
wol OIici o raz grzywnę w kW Ocie 400 tys. zł rzem;eślnika
z
Krzeszewic, który remontuj ąc
12 dachów na budynkach należących do Spół~z5~lni Mie5z~a
n~owej
"Pl'ZYJazn"
zawyzył
koszty remontu '0 ponad 3,6
mln zł. Nieuczciwy rzemieślnik
wyśtawiał
łaklury
na prace,
których w ogóle nie wy,kona!
oraz
"zawyżał"
powierzchn·ie
naprawionych dllch6w. DodatkOwo sąd skazał fałszerza fakt Jr
na
zapłacenie
odszkodowani a
oszuk~wanej spółdzielni oraz zakazał
wykonywania prac dekarsko-blacharskich przez 3 lata
oczywiście l iczó\c od chwiH opuszczenia zakładu karnego.

k;

"Józefka" dla

drQgownicłwa '\

"Tanio-smacznie-szybko"

.

barach
naszą ' botrudne warunki w
jakich musimy sporządzać poiłki informuje zastępczyni
kierownika baru, Anna Bartodziej. - Stąd też - ze wzglę
du na szczupłość pomieszczeń
jesteśmy w stanie . ugotować tylko l zupę, bowiem w
kuchni mieści SIę za\edwie
jeden kocioł. Gale zaplecze to
5 małych izb, gdzie pełna. 21osobowa obsada kadrowa pracuje w ogromnej ciasnocie.
Mimo to wszystkie potrawy
robimy własnymi si.łami ze

-

Najwięk szą

lączką
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mi-

:reniu
~nie

treorłW

log.
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Kruszyw Kopalni
Odkrywkowej Surowców Dre~owych .. JÓzefka" w Górnie
(woj. kieleckie) produkuJl\cy
kruszywa dla potrzeb drogownictwa rozpocznie swoją
pełną działalność pod koniec
roku i
dostarczać
będzie
rocznie ok. 205 tys. ton kruszywa.
Na zdjęciu: praca w Zakładzie Kruszyw w Górnic.
CAF - W. Stan

Przyjął'
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Zakład

bieliznę

ulotniJ

późno

•

Cegła I

w

niż

pustaki dla szpitala

końcu września przygotowujqc rel<lcję z budowy
storocoowickiego szpitolo,
dowiedz i eliśmy
s ię,
nie bez
zdz iwi en io, że Kombi not Budowlony z Ostrowca, wmosz~cy
kompleks
obiektów
przyszłej
łec2!nicy, napotyka n<l trudn<>ści w

Się

Gdzie jest
właściciel magla?
ad om~kie -osiedle Michałów, _ PO'mim<l
że jest
jednym z większych w
mlescle, jest prawdziwą pustynią usługO'wo-handlową. Nic
w i~
dziwnego, że jedyny
%najdujący s ię tam magiel elektryczny oznaczał dla mieszkańców prawdziwe dobrodziejatwo. Zamiast jeździć - z ciężimi
tobołami do
centrum
iasta wystarczyło pójść na

R

ul.

Piastowską 5,

zostawić

bieliznę , odebrać numerek
i
zgłosić się po upływie niewiel-

iego czasu po odbiór. Na jaość usług też nikt nie narzekał ot., solidny rzemieślnik ,

więcej takich! Okazało się jednak, że solidności tej trzeba
ystawić obecnie świadectwo
co najmniej niechlubne. Otóż
prowadzący

magiel Wojciech
K., zrzeszony w radomskim Cechu Rzemiosł Różnych , pewnego sierpniowego dnia ulotnił się bez śladu. · l nie byłO'by
w tym nic dziwnego - wszak
każdy ma prawo dysponować
własną osobą, gdyby nie fakt,
że pan ów P<lzostawił na lodzie
k' lkunastu klientów, od których trzy miesiące temu przyjął
bieliznę.
ZaniepokO'jenie
nabitych w butelkę wzmogło
się w
P<lłowie sierpnia, gdy
minął termin przerwy urlopow j (rzekomej?) właściciela
pu ktu. Skargi zgłoszono do
różnych instytuCji, m.in. cechu,
. iCji, Urzędu Miasta - bez
sil tku. Oka z'lło się bowiem,
że
zamknięty jest nie tylko
m agiel, ale i prywatne miesznie rzemieślnika. Wizyty
ie składają tam od jakiegoś
czasu wysłannicy Cechu Rze'esl Różnych przypominają
wędrówkę
od
Annasza do
ajfasza.
Ponoć na wnio.eik
prokuxatora ma zosać Po.wołana specjalna koiSja, w
obecności
której
rzwi magla zostaną wyłama_
e, a cala sprawa w ten spo. b zakończona.
Swoją drogą ciekawe, gdzie
ział się
nieUCZCiwy rzeieślnik.

(kŻDl)

wcale

Na liniach produkcyjnych
starachowickiej cegielni dotycllczas króluje cegła zwykła.
Fot. AL Piekarski

kolekcja
obrazów Wł. PacI'aka
Uzupełniana

nobyciu zwykłej cegły, a to·kże
innych wyrobów ceramicznych,
~p. pustaków,
cegły dziur<~'Nki
itp. Wcześ niej zopow:odono, i ż
wykonawcy szp itolo będą otrzymywać te podstowowe moterialy
z uruchom ionej w ub i egłym roku ceg ielni Starac howickiej Spółdzielni Mieszkanio.wej.
.
- Dlaczego nie ma ceglyi to pytanie zodal ; śmy głównemu
specjal i śc i e inwestycji SSM, Janowi -Perczókowi.
- N-ie byl i śmy do t<l'kiej produkcj i przygotoW<ln i. W n<lszej
cegielni nie m<l jeszcze wszystkich niezbę<lnych maszyn. Nie
zdoło'no
za-~nst<lłowoć
ich
w
p ierwszej faz ie
inwestycji. Już
wkrótce jedn<lk s.ytuocja zmieni
się no lepsze. Kołe tne urządze
nia, które pozwolą 00 wytworzon ie cegły d ziurawki,
pustaków Ackerm<l no i innych wyr<Jbów pojawi ą się w n<lszej cegieł.ni. D<lsto-rczy je o także zai nstałuje Qroz pomoże w rozrucłlu jedyny w kraju
producent
m<lsz)"n cerom:ki
budowlonej,
zakłady "Cerom<l" w Gn iewkowi e k. Toru ni-a. JeS! c.ze w tym
r<lku powin.niśmy p.odjqć pr<Jduk<:ję cegly i pustaków
dła
sz.pitała.

Przy o.koz ji do w:e dzi ełiśmy s ię,
że spók:lzielczo I ceg i ełn:a przeszła pomyś lnie
p;erwszy, n:ełatwy oki"es r-ozruchu . 72-o-~bo
wa załogo ust<lbiliz.owoła się, w
czym pomogly zachęc<ljqce 10robki uzyskiwone dz ięk i zastosowaniu systemu brY9<1dowego.
(on-no)

świeżych

prze ~hO'dnió ,v

dużą,

żonek

waną

reklamą ,

produktów, ' z mrotylko. pyzy.. PrzyrZl\dzamy codziennie ok. 2
tys. posiłków, co jak na możliwości jest
bardzo dużo.
Koszt pneciętnego , 2-daniowego ebiadu waha się w granicach 158-266 zł, a mógłby
być on jeszcze tańszy , gdyby
można było sporządzać dania
z I'odroo()w.

DOKOlllCZENlE ZE STR. l

są

Opinią O "Sezamie" dzieli
się z nami jedna z konsum~n 
tek Becnadcta Sierpińska. -

l

JadalR tutaj kilka razy
w
miesiącu i mam o placówce
jak najlepsze zdanie. Uważam, że jest to jedyny bar.
gdzie można .zjeść zawsze
ciepłą potrawę: gdyż do
tej
pory nigdy się pod tym wzglę
dem nie
za wiodlam.
Poza
tym porcje są duże, smaczne,
ape tycznie podane i wca1e nie
drożs ze niż gd zie indziej. Zachęca do wstępowania także
miła -i grzeczna obsługa. D ziś
za danie składające się
z
kotleta mielonegG. ziemniaków
i surówki z kiszonej kapusty
zapłaciłam 120 zł.
Bar .. Sródmiejski" przy ul.
czysto,
przestronnie, widno - to pierwsze wrażenie po przekroczeniu progu lo.kalu. W widocznym z daleka spisie potraw
wiele pozycji. C ztery zupy. 6
drugich dall. a wśród nich ryba (karp), która ostatnio bardzo rzadko trafia do barowego menu. ale przyjemność
skosztowania
lOO-gramowej
porcji koszt12je a ż 279 zł. Jest
też kilka zestawów surówek.
Oczekiwanie na otrzymanie
[lotrawy nie trwa dłu żej niż
2-3 minuty.
Trau~uUa

Szefowa kuchni, Krystyna
nie ma powodów
do narzekań, jedynie chyba
tylko na zbyt małe ilości dostarczanych
surowców
do
przygotowy\y-ania
potraw.
Twierdz.i. że konsumenci naj chętniej jedliby flaczki.
ale
te bywają co 2-3 dzień. Sta- '
le dostępne są natomiast pierogi z mięsa i kapusty, kotlety mielone, wątróbka, goPOdsia9ły

łąbki.

stylizoLo·
kał- został niedawno odnowiony, ale e tetyczny
wygląd
wnętrza. który tworzy boazeria na ścianach i suficIe
oraz ozdobne
żyrandole
i
kinkiety nie jest j~dnak wystarczającą zachętą do
zatrzymania się w ni.m i spożycia posiłku. Dzieje się :tak
głównie dlatego. że placówka
prowadzi sprzedaż alkoholu.
W zadymionej sali. w towarzystwie glośno rozmawiają
cych podchmielonych k(msumentów trudno wymagać. aby
smakował nawet najlepszy i
najestetyczniej podany posiłek. Ale tym, którym takie .
okolic znośc i nie przeszkadzają , czy też potrafią je znieść,
kuchnia oferuje stosunkowo
bogaty wybór dalI.
Są bigos. kur:zak. stek wołowy,
kotlet mielo ny. kilka rO'dzajów dod atków. Można tuta;
zjeść dwudaniowy posiłek za
ok. 200 zł.
szklaną

- Zdajemy sobie s pra wę z
mankamentu tej placówki mówi kie r owniczka Leokadia
Wojdała.

ChCielibyśmy,

aby było jak najmniej piją
cych, gd y ż z tego tytułu, że
można tu zamówić również i
alkohol personel nie ma żad
nych korzyści. nie otrzymujemy bowiem za to dodatkowego wynagrodzenia. Przybywa natomiast pracy, zwła
szcza z utrzymaniem
należytej
czystOŚCi i
porządku.
Skoro jednak istnieje
konsumpcja alkoholu musimy się
z tym pogodzić.
Po odwiedzeniu tych trzech
barów trudno jednoznacznie
wskazać, który z nich
prowadzi najlepszą działalność
gastronomiczną. Ceny wszę
dzie są dość przystępne, a
-podawanie potraw następu
je prawie od ręki. Przydałoby się jednak więcej
takich punktów żywienia. O
tyql., jak ' są one Po.trzebne
świadczy najlepiej
fakt, że
od momentu zamknięcia na
czas remontu baru .,Ekspress"
przy. ul. Żeromskiego. dwie
najbliższe
placówki "Sezam" i "Sródmiejski" odczuwają zwiększony napływ konsumentów.

Bar ,,Pod Basztl\" przy ul.
Wałowej

przyciąga

uwa gę

SYLWERIUSZ KALlTA

Zmarły

cztery lata temu artysta plastyk, ks. Włady ław
. Paciak twierdził, że namalował
w ciągu swojego życia szesnaś
cie tysięcy obrazów!
Muzeum Okr ęgowe w Radom'u posiada w swoich zbio.rach
dużą kolekcję jego. prac. Zgrupowane w cykle: "Majdanek",
Wietnam walczy", "Dziecko. w
~bozie
hitl-erowskim"
ponad
trzysta w sumi-e o.brazów, rysunków a także płasko.rzeźb
przekazał w 1976 roku Włady
sław Paciak do. muzeum
jako
dar dla miasta Radomia. Inne
znllczące
cykle, jak np. "Madonny"
Zydzi"
Witraże"
równ:ef są ';"" kolekcji ~epre:;en_
to.wane, choć już tylko
w
części.

WładYSław Paciak .zmarł, n ie
pozostawiając testam~ntu.
Jego
bogatą
spuściznę
artystyczną
odz iedziczył a rodzina. Kilka la t
trwały
pertraktacje
między
Muzeum Okręgowym w Rado-

miu a spadkobiercami z Wrzosu
pod Radom iem i z Warszawy.
Koncepcji było kilka, stanęło
na tym, że muzeum wykupuje
od rodz iny obrazy z ostatniej,
retrospektywnej wystawy. która miala być jubileuszową
a
była, niestety,
PO'śmiertną. Dotychczas kupiono k ilkadz i esiąt
prac.
(ja)

Golibrody sny o kremie
Na liście artykułów, których
daremnie szukamy w ' sklepach
od dobrych kilku m : es : ęcy znajduje Słę krem do golen ia. Mizerne dostawy nie są w stanie
za pokoić potrzeb rynku.
Od kiero.wniczki działu obrotu art.
chemiczno-kosmetycznymi Lidii ChwasLowskiej dow!edzieliśmy

się.

że

Oddział

WojewódzIsi CZSS "Społem" \V
Kielcach zło.żył w tym roku zamówienie na dO'stawę 24 ton
kremu do golenia. Taka ilość
gwarantuje zrównowa'Żen' e popytu z podażą. Niestety, producent nie potw ierdz i ł mo.żliwości
zrealizo.wania zamówienia. I){)
kiełecki{;h
sklepów trafił 9,4
ton kremu. Na przełom i e wrześ
nia i pażdzi ernika przybyło z
dodatko.wych d05 taw 1800 kg,
czyli inaczej mówiąc ok. 30 tys.
tubek. Tym samym tego.roczne
potrz-eby zaspoko.jono w ' 46,6
proc.
Podo.bne informac je uzyskaliśmy
w RSW-PUPil(.
W
kiookach
klubach także nie

u~wiadczyć kremu . gdyż
d06tawy zdarzaj się 2-3 razy
w ciągu półrocza . Własne samochody
"Ruchu"
zabie r ają
wtedy wprost 0 :1 producenta
okol<> 6 to.n kremu. Je~li potem
tę olbrzym ią ilo.ŚĆ rozdysponuje
się między wszyslkie
pod ległe
punkty sprzedaży w Wo.j. kieleckim i rado mskim wychoozi.
źe każdy kiosk powinien otrzymać mniej więcej 20 tubek.
Co na to. producent? - spytaliśmy
kiero.wn.ika
oddziału
zbytu warszawskich zakładów
.,Po.llena-Uroda" .Janusza
80mGżna

cha.eki~go.

-

Do niedawna rocznie pro-

dukowaliśmy

1700 ton kremu do

wielkość
zaspokacałkowici e potrzeby krajo-

golenia i ta
jała

wego rynku - usłyszeliśmy w
odpowiedri. O!>ecnie wytwarzamy 2 tys. ton tego kremu w
ciągu roku, ale to i tak okazuj-e się za mało.
W "Urodzie" nie ma na razie
mo.żliwości
dalszego zwiększe
nia produk{;ji. Na import ców-

http://sbc.wbp.kielce.pl

mez nie ma co. licz yć. Slad-:>we
ilości s pro.wasizanego kremu
z
Bułgarii mało k to zdąży zobaczy·ć. Cala nadzi~ja Y" tym, Żt;
kremami do golerua zapełm
nasz ryI!ek inny rodzimy zakład.
Wskutek
interwencji
władz reso.rtu
przemysłu chemiczneg:> od kilku dni kremy
do golenia pod nazwą "c:>.Ilsul"
wy twarzą także Fabryka Kos:"
me tyków "Lechia" w Poznaniu.
W tym kwarlale będzie ich p:r
nad milion tubek. Trafią
dO'
miast woj. poz-natlskiego. or az
Warszawy i Krakowa.
- W przyszłym roku planujemy wyprod ukowanie 5 mln
tubek - powiedz iał nam z-ca
dyr "Lechii" D ionizy K:u:z""D:1.rek. - Wtedy naszą produkcję
sprzedawać będziemy
w całym
kraju. Prócz skie~o\Var.ego. już
do handlu .,cJnsula" p:>jaw i ą
się jeszcze dwa
nowe rodzaie
kremu o nazwie .,fiord". Myślę,
że r.ajpóźn i ej w połow:e p~zv 
szlego roku podaż k remu do
golen.ia zrówno.waży popyt.
( wat)
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otcryzacja

z

Zabytkowe

Czy "tarRan"
lprzeobrazi się W "mustangatt?

w

pozwo liły
zwiększyć
ładow
IliOŚĆ pojazdu o 30 proc. do
1 tony oraz obniżyć wżycie

W od-

paliwa do 13 litrów.

Stoczniowcy _
budują doki
Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni specjalizuje SIę
nie tylko w budowie statków,
ale także doków pływających.
Obecnie nie ma popytu na 100-tysięczniki, więc potencjał produkcyjny części owo wykorzystywany . jest przy
produkcji
pomocniczej. W such y m doku
w
zaawansowanym
stadium
jest budowa d oku pływające
go, zamówionego p rzez Stocznię
Remontową
"Gr yfia" w
Szczecin ie. Nowy dok jest gotoW)f~'
\ stanie surowym:
jego
dł g . ~~qsi 210 m, a szeroko. ~
j5 '
I j ,Urzędzen i e to będZl
ic statki o c iężarz e
do :
t.ys . 'ton i tQnażu około
30
s. OWT. Dok zostanie p r zeholowany do Szczecina, gdzie
jego w y posażeni e m zajmie si ę
stoczn ia " Gry f ia".

z,\~O\ei wydz iały kadłubowe

p ri.1y ~pwu ją już blachy, sekcje
bl i do m o ntażu nastę pnego
d oku. I3 ęd zi e to cała ser ia doków dl a odbiorcy r adzieckiego.
DOl;~
-i~t ~pstaną t ak skonstruow a.
. '~r.~'podno5 i ć w ię~sze i
~
. I~ięższe statki.
T )"!
.
~
ga "Komuny"
za j
r. I Jllze wyposażeniem
t yc .
~ ów. P ier wszy dok
zostElIue przekazany
odbiorcy
(as)
w 1939 r oku.
i
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mianie pkk utp blachę zastąp i 
ło
twor zywo sztuczne, \.zw.
hard top.
.

I

Równolegle z wprowadzeniem do p r odukcji seryjnej
" tarpana-237" w biurze projektowym fabryki podjęto prace nad następnymi wersjami
samochodu., tym razem już z
napędem wysokoprężny~ .
W
grę wchodziły 2 silniki: z Andrychowa oraz silnik "Perk insa" z Urs usa. Ten p ierwszy
posiadał,
z punktu widzenia
potrzeb
przygotowywanego
modelu, same ~lety i tylko
jedną wadę: był (i pozos taje)
nieosiągalny w ilościa c h produkcyjnych. Silnik "Perkinsa"
natomiast odwrotnie: w zasadzie nie nadaje się do samochodu (za ciężki, za duży, o
zbyt małej mocy), a.le nad andrychows kim m i ał og ro mną
przewagę po prostu jes t do
zdobycia w ko n iecznych i lo ś
cia ch.
Jak się nietrudno d o myś lić.
wybór padł na " Perk insa ". W
kwietn1u 1982 roku p r ototyp
,tarpana-239 D" by ł gotów.
Pierwsze teksty, wbrew prognozom pesymistów, wypadły
pomyślnie. Po wprowadzeniu
dodatkowych zmian konstrukcyjnych w sierpniu 1986 roku
sprzedano se rię próbną 40 aut.
Jedno z nich, wybrane losowo, ruszyło na trasę 1 1cząc e go
100 tys. km maratonu.
Wypróbowania pojazdu podjęli się
kierowcy z Wyższej
Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Po przejechaniu
zaplanowanych 100 tys. km postanowiono podnieść poprzeczkę do 250 tys. km. We wrześ
n iu br., po 377 dniach, sprawdzian został zakończony. Stan
auta oceniono wysoko. W trakcie próby wymieniono 8 opon,
pompę wtryskową oraz 2-kr otnie kolo zębate trzeC iego b iegu. Średnie z.użycie palilwa wyn iosło 8,25 litra na 100 km, a
koszt 1 km oblic:zono na 6 zł.
e ry jna produkcja " tarpana-239 D" r uszy ła z
początkiem br. Do końca sierpnia wolano p r zygotować 600 samochodów. I c h liczba będ z ie systematycznie rosła,
do docelowych 2,5 tysiąca
rocznie (bo na tyle opiewa umowa na silniki "Perkinsa" ),
wyp i e r ając stopniowo
produkowane do dziś, w licz;bie 5,5
tys. roczni e " tarpany -237 " .

S

Na tym jednak nie koniec.
Od dobryc h 4 lat trwają w
FSR f inalizowane już prace
nad uruchomieniem linii produkcyjnej całkiem nowego auta, o innym napędzie i przeznaczeniu. Ma to być pojazd
wielOfunkcyjny, zwany roboczo PW, () nowy,m nadwoziu,
ładowności 1 tony, wyposażo
ny w silnik "poloneza" lub
"Perkinsa". a później w ten %
Andryehowa. Wkrótce na prz.e-

J. Kowalski; w icedy.rektor ds.
technicznych FSR " Polmo" w
Poznaniu - ałe pojazd z prawdziwego zdarzenia. Charakteryzować się będzie
o 20-25
proc. niższym zużyciem paliwa
w porównaniu z "ułazem" i
" a·ro", a nowoczesna ma-Iarnia
POZlWO!i nam da w ać gwarancję
na nadwozie s·ięgają-cą 3 lat.
Docelowo
prod,ukowanych
ma być 25 tys. PW rocz.n.ie, co
powinno wres·ocie zrównoważy ć popyt z podażą .
PIOTR MAZUR '

Sławne gęsi.·

z Chmielnika
G ęsi

ka p i t ol i ńSkie

ocaliły

RZ.Jim, nat om iast eksportowane
gęsI z Kielecczyzny rozsławiają
nasz region, g łównie zaś miasteczko Chmielnik, które w okresie mi ędzywojennym było
j ed y nym ośr o dkiem w kraju,
gdzie p obierano od gęsi przywożonych na jar mar k tzw. kopytkowe - 50 g roszy od sztuki. Zb ierane p ie ni ą dze tworzyły ' fund usz na rozwój miasteczka.
T r adycja eksportu gęsi, których skup aktualnie trwa, przetrwała w k ilku rejonach
Kielecczyzny. W wielu gospodarstwach rolnicy hodują duże stada gęsi, osiągając dobry dochód,
bowiem drób ten dostarcza nie
tylko mięsa ale także pierza i
puchu. Przerobem pierza zajmuje się zakład w Kielcach,
który wytwarza m.in. kołdry
puchowe na r ynek krajow i
na ekspGrt. Puch gęsi użvwa
ny jest takż~ do produkcji ocieplanej odzi e ży:

Giełdowe

I'~
~j
I
'
JlIJ~

a osiem lat p ierwsze radzieckie super ekspr~y kclejoVl{e połączą MO SKwę z
Krymem. Otwarty zostanie .wów:
czas pierwszy etap mag Istrali
szybkiego ruchu ·Centrum - Południe, po której pociąg·i
będą
jeździły z szybkością 350 h"1ll na
~0d2inę. Nowa
magistrala p?b iegnie obok istniejącej obecme
linii kolejowej, ale Qmijać bę
dzie wszystkie zatłoczone węz
ły miejSkie
takie
jak Orzeł,
Kursk, Ch~rków, Rostów nad
Donem itp.
Pasażerowie,
którzy
będą
chcieli wys i ąść w tych ffi:ia.sta.ch!
będą
dowoieni
podmle!sklml
kolejkami
elektrycznymi
7:e
stacji połoionych przy magIstrali. Dz·ięki gumowym podkła
dom pod szyny podróż nie bę
dzie hałaśliwa.
.
Pierwsze superekSpresy ku'rsować będą do Symferopola
na
Krymie już w 199~ roku, następ:
nie w 1999 r. dOJadą do SocZI
i Kisłowodu. Podróż z Moskwy
na Krym z 15 godzin skrócona
zostanie do 5. Nową magistralą
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Krzyżówka

nr 211

POZIOMO:
5)
instrument
smyczkowy, 6) przeciw i eństwo
postępu, 7) poczet, osoby towa rzyszące, 10) ciało niebieskie
z
warkoczem, 12) tru1ni się zawodowo wydobywaniem i sprzedażą piasku, 13) uprawia turystykę wysokogórską w Tatrach .
PIONOWO: l) może być przyczyną pożaru, 2) pierwszy
lub
drugi w telewizji, 3) ruda żela
za, 4) używana jako nakrycie
stołów, 8) zespól sześciu śpiewa
ków, 9) zbiorowisko roślinne typowe dla obszarów
między
zwrotnikowych o klimacie suchym, 10) podniszczone wierzchnie okrycie, 11) Pilica.
Rozwiązanie

krz yżówki przepod adresem redakcji .. ED" wyłącznie na kartach pocztowych w
terminie
siedmiu dni od d!lty niniejszego
numeru. Pomięd zy prawidłowe
odpowiedzi rozlosuje
się
nagrodę książkową. Karty pocztowe be'z kuponu będą wyłączonc
z losowania.
sy łać

należy

"ECHO DNIA"
Kupon nr 211
RozwiJtzanic

kny żówki

nr 1!l6

POZIOMO: mokradło, aksjomat, kawatyna, adorator, anatomia, krewetka.
PIONOWO: rozkład , grajcar,
adamsyt, kontuar, kanapka, wojażer, taboret, nowinka.

komputery

nie

nadązyły

· n·le
achWID.
P

olski turysta często zazdrosnym o·kieIU spoglądał
na węgicrskie wystawy i na
wypełnione towarem półki sklepowe. W ClStatnich tygodniaeh
półki te nieco opustoszały.
To
uboczny
skutek
zapowiedzi
wprowadzenia
przyszłego
roku nowego systemu podatkowego. Wiadomo, że pooiągnie
on za sobą wzrost cen, zwlaszeza w grupach towarót%r dotychczas subwencjonowanych

od

3
za ś miała
się zadowolona t.
własnych myśli,
zamknęła
okno,
schowała urzędowe
papiery i poszła do domu.
. - Jałt to cudownie z twojej strony, kochanie, że wróciłaś . nieco
wcześn iej klasnął w dłome RalI
i ucałował żonę w oba policzki. Zabrał
siatkę z zakupami,
pomógł
zdjąć płaszcz i
podał miękkie, pu-

Z olla.zji DnI
Leningradu
prZyWieziona została do Gdań
ska jesienno-zimowa kolekcja
mody
zaprojektowana
przez
Tatianę

Pokrowcową.

CAP -

.Janusz Uklejewski

dotowany~lt.

.Jak się przewiduje, w grupie
materi ałów budowlanych
podwyżka wyniesie 30-40 proc. Pod,(}bnie ma się rzecz w przypadku odzieży dziecięcej. Kto
ma więc oszczędności, stara si ~
już dziś kupić wyroby przemysłowe, o których wiadomo, że
podrożeją.
Gorączka zakupb"W ze sklepów
obuwiem dziecięcym i ze
składów
materiałów
budowlanych przeniosła się na inne towary. Brakuje już mebli, telewizorów, lodówek i zamrażarek.
Trzeba przyznać, że handel
przygotował
się do
zwiększo
nych zakupów tych artykułów ,
choć
nie przewidywano,
źe
przybiorą
one tak duże rozmiary. Zakładano, że Obroty w
handlu wzrosną o 6,7 procent

będZiie kursować kilkanaście po.-

ciągów na dobę,
ładować tłok na

co pozwoli roo:tej trasie.
Nie rozstrzygnięto jeszcze, czy
nowa ma·gistrala szybkiego ruchu poprowadzi tradycyjnie po

I lu!l'Óże:n ' e

bud-owhandlu wewi handlu zagraniczneUrzędu Materiałów . i
ęcie to WSkazuje na
sytuacji.
zwrócono sill... do proi handlowców
o
'...' ......n"'f11e
wszelkich akcji
ograniczenia sprzeartykułów przePodejmowane są
la imIJ1}rtu,
z krajów SD-

z

w skali rocznej. Tymczasem od
sierpnia odnotowano wzrost o
10,7 proc., a w sierpniu obroty
wzrosły o 14 procent i tenden; cja ta utrzymuje się nadal.
- Jak poinformował dziennikarzy przedstawiciel węgierskiego
Ministerstwa Handlu Wewnętrz
nego, Miklos
Andriko, "ani
przemysł, ani handel nie są w
stan:e przy·gotować się do tak
nia. ie obecnie najważniejszy m
zadaniem ludzi przemysłu jesł
ustrzec się przed paniką.

z

Wewnętrznego.
jak IJ1}wiedział przedMHW
wystąpić

niedobory takich
jak masło, marglTytygodnie zapowidspore napięcia w wę'
handlu. Można prLyNowym Roku
handloWych
się, by :z czasem propodaży i popytu powrócinormy.
lI:lt.Zciy zadow głębsze roz'"
Anzeiger" wskasprawcę
paniki na
"n,n,"lo,r i nowe instrunansowe. które w droolleracji ~ieł
ecuja duże zyskI.
dla. zakupu bądź
nie jesł obecnie

ająe się

Archeolodzy
dbają o Neptuna
Fontanna Neptuna w Gdań
sku kryje w sobie niespodzianki. Ostatnio podczas prac konserwatorskich,
mających
na
celu zahamowan·ie procesu zapadania się fontanny, odkryto
pod kamiennymi blokami dobrze zakonserwowany fundament składający się z XVIII-wiedznych cegieł. Zastanawiające jest to, że nie zauważono
zaprawy, a układ. ceg i eł tzw:
holenderek działa Jakg drenaz
odprgwadzający wod~ do gleby, co świadczy o duzym kunszcie XVIII-wiecznych budowniczych fontanny.
Obecnie prowadzone są bada:nia zmierzające do ustalema
przyczyn stopniowego osi~dan~a
fontanny. Przypuszcza Się, ze
w podłożu znajdują się puste
przestrzenie, zalane wodą, podmywającą p iasek. Przestrzenie
te mają być wypełnione specjalną mieszanką
z cementu,
zabezpieczającą fontannę przed
destrukcyjnym działaniem wody.
~ (as)
jednym z elementów oczekiwanej restrukturyzacji rynków ti. nansowych.
Wiele jest jednak głosów. że
~iełda odzwierciedla Itrożne trendy w gOSPOdarce amerykańskiej.
Wymowne byłY tytuły gazet:
"Panika" "Daily
News",
••Wall
Street najwiekny
krach w historU" - "Newsday".
Nawet
wstrzemięźliwy
•.New
York Times" dał tytuł przez
wszy!>tkie szpalty na pierwszej
kolumnie.
"Historia dowodzi - powiedział włoski ekonomista
Franceseo Micltełi - że rynek USA
wyprzedza o 18 miesiecy decyzje ekonomiczne. a Wall Street
jest niezwykłym wska.źnikiem
dla makro~ospodarki". Na rok
1!l89 pO nastęllnych wyborach
prezydenckich w USA przewidywano recesję
gospoduczą.
Dzisiaj jest juź pewne. że zapowiedziany S1)adek tempa rozwoju vrzysze!lł wcześniej,
Giełdowa berwowość wiaie się
z niekorzystnymi wskaźnikami
dotyczacymi
makrolfospodarki.
Amerykański deficyt budżetowy
zdaje się nie do ovanowania.
Pogłębia się ujemny bilans ha.ndlowy. To odczytuje .ię jako
wynik impOteneji stosowanych
przez władze in.~t.rumeBtów po.-rawy cospodarki.

-

Ilis

wiecię, że ...

- W hiszpańskim mieście Marida, założonym przez Rzymiau
pod nazwą Emeritus Augustus,
dawnej stolicy Lusitanii, rozleglej rzymskiej prowincji na Pół
wyspie Iberyjskim, otwarto narodowe muzeum sztuki romań
skiej, połączone tunelem z amfiteatrem dla 14 tys. widzów oraz z teatrem mieszczącym 6 tys.
osób.
opr. (ws)

--

Kuraeyjna afera

ziemi, czy też . pociągi · pomkną
na
specjalnych
wjadukt,ach,
Większość specjalistów sldania
się do wyboru pierwszego wariantu.
LESZEK WYRWICZ

~

a.ipierw zawiodły kompuWłoską
reakcję
na .,czarny
tery. ' Zwyczajnie nie nadą poniedziałek" nowo.iorskie.i Itieł
We wtorek na nOWOjorskiej
żaly z rejestracja
dełdody można wyrazić następująco: giełdzie było już inaczej. Noto·
wych transakcji. Opóźnienie pod w gazetach kooiokwik tytułów i wania pOdskoczyły. ale nerwokoniec 'dnia sicgało godziny. Ałe atmosfera apokalipsy
równej wość nie ustępuje. Tylko niejuź wcześniej wiadomo było. że
końCOwi świata, (ale 70
proc. liczni z faehowców pOWiadają ,
poniedziałkowy spadek akcji jest Włochów
w ogóle nie bie- że w krachu wyraża się gieł
wiekszy niż kiedykolwiek w rze do reki dzienników); wśród dowa samore~ulallja. "Kursy
historii.
przemysłowców
zaniepOkojenie
~~------------~
" 'skaźnik llow .Jonesa a przy równocz __nym braku powięc średnia notowań trzydziestu
wodu do paniki; w Itronie ekosolidnyCh. jak na llrzykład In- nomistów zgodna opinia. że po·ternational
Business Machine jawił się sygnał recesji; na
czy General Motors. koncernów giełdzie mediOlańskiej spadek
- wykazał spadek o 508 llunk- wartości e 6,26 proc.; w społe
•
tów. Procentowo akcje slla.dły o czeństwie natomiast prawie cał
22,6 proc. - dwakroć tyl~ co w kowita obojętność. Trzeba od ra.,czarny wtorek" w 1929 roku. zu powiedzieć. że choć jednelto były zawyżone i giełda po prokiedy nagła giełdowa bessa oz- dnia akcje na Itiełdzie w Me- stu wraca do obiektywnYCh nonaczała
początek
światowero
diołanie utraciły wartość ok. 10
towań". Podobne opinie słychać
kryzysu.
. mld dol.. to jednak Włosi zna- w Rzymie, gdzie mówi się, że
Potem w ci:~gu nocy zaczęły li jui dni gorsze (np. w maju obecna sytuacja jest wynjkieJJl
w
nadchodzić wiadomości z zagraub. roku, po zapowiedzi opodat- .,ość długiej choroby giełd. któunicy. Spadek w Tokio. dełda w kowania dochodów uzyskanych rych notowania nie odpowiadaHongkongu za.mknięta na t y- - ze wzrostu cen akcji, notowa- ły rzeczywistości, a wartości ak~
dzień. a ludzie interesu Dotrania spadły o 9,82 proc.).
cji była często sztucznie nacili głOWY. nie wiedza co robić i
W dziennikach ' ł specjalnych dmuchiwana.
zadaja sobie lIyłania. ezy ko- programllch telewizji włoskiej
niec świata juź nastąvił. czy do- udziela się "posiadaczom akcji
Zuryski dziennik ..Ta ges Anpiero nastalli. Nad ranem
rady. aby nie 'POddawali się zeiger" stwierdZI. iż to co rOpotwierdzenie suadkoweto tren- nerwowej atmosferze ł nie spie- zegrało się na wielkich ltiełdacl1
du z Londynu (12 lIroo.) Zurychu szyli się II łch pozbywaniem. nie da się w iadnym przypadkU
(10 11roe.), Frankfurtu nad Me- Dyrektor włoskiego koncernu wytłumaczyć sytuacja cospodar-t
nem (7.6 proc.).
~Fłat" Cesare RomiU jest zda- CZlł. Koniunktura światowa ju

N

350 km na

~--

. Pomysł produkcji polski.ego samochoou dla rolnic- , łom i e roku 1987 i 1988 fabrykę
ilnformacyjna
twa pojawił si~ na początku lat 70. W Wielkopols.k ich ' opu śc i ser ia
PW. Gdy p rod u'kcja seryjna
Zakł a dach Na.p rawy Samochodów,
prz.emianowa.n ych
stanie si ę faktem, co powinno
wkrótce na Fa·brykę Samochodów Rolniczych "Polmo" nastąp i ć nieba w ęm, Polska
wejdzie do grona trzech kraw Pozna-niu p.6.wstały w 1971 roku dwa prototypy w RWPG,
po ZSRR
"warty" i "tarpana" - z silnikiem od "syreny". Pro- (jów
.. u~az") i Rumunii (.. aro" ), wysto. z hali mo.ntażowej po.jechały pod Pałac Kultury twarzająCYCh auta o tak szei Nauki, gdzie z.ostały zademonstro.wane del~ga,tom na rok ~m zastoso waniu.
VII Zjazd PZPR. Cho.Ć były pokraczne i brzydkie,
- Tym razem będzie to już
b rzydsze - C>o może trudno s()obie wyo.bra:Zlić - na·w et samochód powst a jący nie przy
użyciu
"technologii
za.stęp
od dzisi'e jsze·go "tarp.a na", sptldo-bały się.
czy ch" - za'pe w nia Andrzej

rok potem powstała w
FSR seria informacy jn a
"tarpanów" , ale już z
silnikiem i podzespołami od
"warszawy". W 1974, pierwszym roku seryjnej produkcji,
bramę fabryki
opuściło
1550
samochodów. Mimo że wykonywane były przy zasto sowaniu tzw. technologii zastęp
czych, czyli po prostu spawarki, młotka i pilnika, z miejsca zdobyły sobie nabywców.
Na bezrybiu i rak ryba, powiadali klienci, płacili i kupowali.
W 1977 pojawiły się na naszych drogach zewnętrznie niczym się nie różniące " tarpany-233" z silnikiem od "fiat a
15ÓO". Wytwarzano je \v 4
wers jach: standardowej, picl<
up, combi re skrzyn i ą ładun
kową z blachy
oraz RS ze
skrzynią drewnianą. To właś
nie wtedy, jakimś cudem, udalo się sprzedać 2 ty s. " tarpanów" do W ielkie j B l-y ta nii oraz Grecji.
Rok 1983 pr zyniÓsł kolejny
model auta z FSR - "tarpana-237". już z silnikiem "po}<mezowski.m" i mocniejszymi,
zunifikowanymi z .. żukiem" resorami oraz nową, doskonalszą
.ramą.
Zmiany konstrukcyjne

szybłco'ścią

szyste papucie:
- Z a raz pomogę ci siG spakować,
pod warunkiem jednak, że po obiedzie pOł6żysz się, czeka cię m~czą
ca podróż. - Iris poklepała pIeszczotliwie męża po rozłożystym r~
mieniu.
RalI był już leciwym mężczyzną
o szpakowatej bródce, dosyć pokaźnym nosie i figurze byłego sportowca średniej wagi. Od dwóch lat
zażywał zasłużonej emerytury, pomagał Iris w domowych
pracach,
czytał ulubione ksią.żki, deb~tował
z przyjaCiółmi - o polityce, a. J~dno
cześnie zaczynał coraz bardzlej od czuwać

niedowartościowanie.

W

dniu dzisiejszym był podekscytowany wyjazdem do sanatorium. Otrzymał skierowanie do dobrze notowanej" zdrojowej
miejscowości.
Przyjaciel powiedział mu: jedziesz
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Orzeł biały

Z
się,

chwilą

upadku

powstania

listopadowego w paźd z iern i ku 1831 r.,
ro zpoc z ęły

stosowane na s z eroką skalę
zaborcy.
Kr6l estwo

repres je

straciło swojq odrębność, zapeł
nily się w ię zienia, rus zyly w

kierunku

Syberii

konwoje
%
rygor
objął w szy stk i e d ziedziny życia.
N i ek t6r e epizody oddają atmosferę tjlmtych dni. Z jedne;
strony dalej trwał opór, ale
były i przypadki zdrady, jak
choćby
wobec
bUTmistr z6w,
sprawujących w czasie trwania
zrywu narodowego władzę. Np.
burmistrz miasta Secemina 2.X.
1931 r. alaTmuje zwierzchnik6w,
że mieszkańcy
żądają
zwrotu
podatk6w, płaconych w czasie
powstania. Nie dość tego zadenuncjonowali ao wobec dow6dcy oddziału Kozaków, ,,że dla
Woysk pOlskich z nich :znaczne
Sumy wybrał i takowe przechowa!..."
z esłańcami.

Zaostrzony

Podobne zdarzenia mialll m iejsce w okręgu olkuskim.
Giełdowe niepokoje mogą spowodować zamknięcie za~ranicz

nelto kurka linansowelto. z którego korzysta rzad. W tej sytuaC}i Waszynl(ton ma dwa Wyjś
Cia. ~Ioże 1l0dnieść własną stopę
prooentowa, dajac w ten
SPOsób nowy bodziee inwestorom z zaltranicy. moie również
sięgnać do źródeł wewnętrznych
zwyczajnie zwiększając podai
pieniądza . . To
lIierwsze. ozyli
J)Olityka trudner;o
llieniądza.
grozi jednak recesją . To drultie
natomiast jest równoznaczne z
inflacja.
est wreszcie trzecie wyjś
cie. Bardziej skomplikowane i uwarunkowane Dostawa zaltranieznych
Pllrtnerów
USA . .Jeśli .Japonia ł RFN zdecydowanie otworzyłyby swoje
rynki dla towarów amerykań
skich. Ameryka mOl:łaby Wyjść
z dołka. Ale taka pomoc przynajmniej we wstępnej fazie wymaltalaby niepopułarnych wewnętrznie decyzji Bonn I
Tokio.
I nie ma żadnej Itwarancji. ze
p:t.rtnerzv llosDies:za na ratunek.
JERZY AMBROZIEWICZ
-Rzym
HALINA U2;YCKA
-Genewa
GRZEGORZ WOZNIAK
- Nowy Jork

J

http://sbc.wbp.kielce.pl

W listopadzie 1831 r. Mikola;
I z arząd za m.in.: " Jego CesaTr6wnież
sko Królewska MośĆ
mieć chce, żeby odtqd w Kr6lestwie Polskiem nikt nie nosił samey tylko Polskiey Kokardy, lecz aby, zamiast tey,
noszona była Kokarda Cesarstwa Rosy is kiego, z kt6r q Polska, od Roku 1815 została połącz ona".

A w maTCU 1833 r. namiestn i k Kr6lestwa nakazuje usunąć
% urząd6w orły białe, zastępu.
jąc je czarnymi, dwugłowymi.
Minę10 11 lat od tego zarz~
dzenia a Komisja Rządowa PI-

sze: "Doszł o do tviadomo§ci JO
Księcia Namiestnik~, :te na. Magistracie Miasta Kielc zn41tduye
się dotąd OTzel według dawney
formy... (Komisja) poleca Rz'!dowi Gubernialnemu za:zqdzlć
bezzwłocznie zapTowadzente herbu stosowanego ..."
Przeoczenie, czy celowe %achowanie st41rego godła? O tllm
magistrat nie pisze, meldujqc
wykonanie polecenia 15.1V.1844
roku.
Repres;e
dotykały
również
życia gospodarczego. Np. 6.VI.
1834 r. Komisja Rządowa TOZesłała ok6lniki zawiadamiając, że:
"Były PTezes Banku polskie~o
Hrabia Jelski, kt6ry w czasIe
buntu miał czynnIl udzial._ otworzył w P41rllżu Dom HandIOWll ..." W związku % tllm zakazano pod karq utrzllmllwania kontakt6w % tą firfflq, a dla
zabezpieczenia
respektowcmia
poleceń,
sporządz~no:.
"ListlI
Dekl41racyine KUPCOlO %e z Hrabim Jelskim n i ebędą m i eli stosunku pod iak i m kolwiek bydź
pozorem ..."
Dokument
ten
podpisYW41li
wszyscy kupey z terenu wo;ew6d ztwa. W samych tylko Chę
cinach deklaracjq objęto 30 nazwisk.
Z kolei dyrektorzy s zk6ł skła
dali pisemne oświadC 2 enia .. o
oczyszczeniu bibliotek
gimnazjal nych z pism buntowniczych
wydawanych w czasie rewolucyi".
Akc;ę

taką

przeprowad=ono

grudniu 1834 ".,
zakońc.z ono w styczniu 1835 ".

w Kielcach w
.4

oświadczeniem

Seminarium Du-

chownego.
ZBIGNIEW MOSKWA

tam, gdzie zbiera się świat artystyczny. Staraj się być na luzie,
a wiele zyskasz.
Ralf już bYł na luzie, podśpiewy
wał podrygiwał w rytm wyobrafonych tańców. Obiad zjadł pospiesznie bez apetytu. Myśli miał zaję
te ~czekiwaną swobodą i nieznanymi przygodami. Iris obserwowała
męża z lekkim grymasem twarzy.
Jednak odczuwała niepokój połą
czony ze smutkiem tak typowym
dla żon które zdają sobie sprawę,
że już przestały być atrakcyjne dla
własnych mężów ...
Ralf kręcił się niespokojnie p~zez
całą noc, chociaż przedział SYPIalny był wyjątkowo wygodny. .Rano
umył się nad małym zlewem l wesoło pogwizdując ogolił, a następ
nie spryskał dezodorantem. Był z
SIebie zadowolony. W sanatorium
wszystko ułożyło
się
pomyślnie .
dwuosobowy pokój, bardzo sympatyczny współtowarzysz, widok z okna na ośnieżone góry. Już pierwszego wieczoru wypili obaj po kieliszku koniaku i przeszli pa. "ty".
Różnica wieku w takich sytuacjach
nie przeszkadzała.

5
- Musisz mnie zrozumieć - poufale wywodził Ralf. W moim
wieku mężczyzna musi się sprawdzić. Inaczej wydaje mu się, że to
koniec. Kiedy będziesz miał moje
laŁa, kurwa, zrozumiesz jak to jest.
- Chciał pozyskać sobie młodego
kolegę
bezpośredniością i poufałą
wulgarnością wypowiedzi.
- Dobra, nie przejmuj się - zapewnił
współlokator. W
razie
czego znikam z pokoju ...
Ralf czuł się zachwycony sanatoryjnym towarzystwem. Już trzeci.ego wieczoru współtowarzysz m~slał
spełnić swoją obietnicę. KuraCJUszka była rozłożysta, młoda i zachwycająco miękka w obyciu. Po dwóch
szklaneczkach wina siedzieli obQk
siebie na łóżku... "Oj, oj ... bo ktoś
wejdzie" popiskiwała
trzydziestolatka żona stale pływającego
maryna~za. "Nikt nie wejdzie" zapewn i ał posapując Ralf.
Buj?c
piersi falowały ~męczo.ne . długIm
oczekiwaniem na męskle plesz.czoty, a pozycja z siedzącej zaczęła
coraz bardziej stawać się horyzon- ,
talna. Ruchy leciwych
rąk stały
się szybkie i zmierzające do sedna kobiecego ciała.
(Ciąg

dalszy w nasłępny~ numerze)

Szmaragdolve Jezioro na KadzielnU
Czwa.rtek
października 1987
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12, g. 15.15.
"Po godzinach"
USA, kol. 1. 18, g. 19.45.
HPrz y jażń"

r.

"Moskwa" -

-

-

. ,pół

KINA

p ół
g. 16. 45.
I. 15. g.

żartenl

serio" - USA, .1. 12,
"Pokuta" - ZSRR. kol.

-

"Wolno§{:"
" Gruziński de
tek ty w .. ZSRR. l. 12, g. li
,;Wetherby" - ang. 1. 18. g . 17

19.

,,studyjne" - "Danton" - pol.
l. li, g. 19. Wideo: "W,elka wlócz<:ga" - fr. bo., g. 15, 17.
"Skałka" "Sposób na wak acje Bolka I Lolka" - poL bo., g.
15. "Skok jaguara" jug. 1. 15,

g. 17 19 .
.,Robotnik"

zich" -

USA, l.

"Amonit" -

"Sabat" -

pC! z16.45, 19.

.. Honor
18,

g.

nieczynne

nieczynne
GALERIi:
GALERIA BWA "PIWNICE"
wystawa fotograf U Tadeusza J akubika - czynna 11-17.
DOM SRODOWISK rWORCZYC łI
"PALA C" T. ZIELIRSKIEGO
Galeria Sztuki WspólczesneJ
Wystawa
malarstwa Zbigniew a
Kurkowskiego Galeria Promocy jna - Wystawa malarstwa Mir 0sławy Winkiel.
MUZEA
MUZEUM NARODOWE - pla C
Partyzantów - Wystawy stale
"Galeria
wspÓłczesnego
mała rstwa", "Przyroda Kielecczyzny n ,
.. B~oń w zbiorach Muzeum Narodowego Vi Kielcach". Wysta~'y
czasowe - "Epoka brązu na Kie
lecczyżnie" "Malarstwo i grafik a
Karla Schmidta Rottluffa (z Mu
zeum Miejskiego w Karl-Marx
-Stadt)
NARODOWE .. PALAC" - pla e
Zamkowy - czynne w godz. t-1 6.
MUZEUM LAT SZKOLNYCH S
ZEROMSKIEGO - czynne w god z.

19.

,,1\'letalowiec"

11-15.

l~tUZEUM
WSI KIELECKIEJ
Park Etnograficzny w Toltarnl .. Ludow~ malarstwo na szkle" czynne 10-17.
OBLI';GORE'K
MUZEUM H
SIENKrt:WICZA - czynne l t - l i
APTEKI - stały dytur Rocn y
pelnią nr 29-OllS, ul. SIenkiewicE a
IS, nr H-001 , ul
Buczka 3'1'13.
PORADNIE OYZURUJĄCE : dl a
ddecl ' ł dorosłych ul Pocleszk a
1.1 (PrzychooAla
Rejonowa) w
godz. l'7-U. Stomatologiczna PrzychodnIa Rejonowa nr 15 ul. KaTcz6wkowska 3S - cEynn a
w niedzielę I św i ęta w godzinach

1-!1

INFORMACJA O LEKACH "
~IELCACB
- czynna w gOdz.
7.30-15.30

z

wyjątkiem

dnI świą
wolnych od pra-

tecznych I dni
cy - teL 52S-Sl.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe m , Po
~otowie
MO 997. Strat Pota rna
998. ' Pomoc Drogowa 9'1. Pogotowie Gazowe 31-20-20 I 992, Po
/totowie WodOCiągowe 994. Pogo~owie Energetyczne Kielce - Miasto 991 Kielce - Teren 956.. Pogotowll' wod .-kan. c .o" elektryczne RPGM czynne w godz. 7-23
tel 11-68-57 . Pocztowa Tnform;tUsługach 911.
In formacja
eja
PKP 910 rnformac1" PKS 602-79
Hotel .Centralny" 625-11 O~rod e k
rnformaejJ usłu'g WUSP 457-41
CENTRUM INFORM ACJI TTlRYSTYCZNEJ .. ITu - tel. 486-66
~ 7V".,- <lo 16 w sobotv do 14.
POSTOlE TAKS()WEK, Osobowe - Dworzec PKP tel 534-~4
III Slowackle!(o 31-29-19. ul. Je.Ionowa 31·79-19 Post6j taksówek
haga~owvch ul. ArmII Czerw.
t~1
31-09-19. Postój samochodów
'\ p~~ rowvch ul. Domaszowska

-

-

°

'~I

31-08-!9.

Radom
TEATR POWSZECHNY
lm. .Jana
.. Prawdziwy

Kochanowskiego
Zachód" - g. 111.
KINA

" Bałtyk"
~'liń skieJ

- .. Wielka draka w
dzIelnicy" - USA. l.

NUMER -211

STRONA 6

,"J

'I

ł'

"

,;

17.30
17.55
18.20
18.50
19.00
19,30
20.00
21.00
21.38

22.40
23.00

I

KINA

"Rezerwiści"
woj sk.
progr. dok.
"Refleksje"
magazyn
państw socjalistycznych
"Sonda": "Czysta gra"
Dobranoc: "Przygody Tobiasza"
"Czym żyje świat"
Dziennik TV
.. Antykwariusz
LGVejoy"
(1) ang. ·f ilm fab. reż,
David Reynolc:b
.
..Teraz~' - tygodnik gospodarczy
Telewizyjny
film dok.:
.. Maria Kuncewkzowa
wspomnienia o ludziach,
książkach
i zdarzeniach"
I'eż, L, Perski
OT - komentarze
Ję2'yk francuski (4)

PROGRAM fi
16.55
17.25
17.30
18.00
18.30

nieczynne

Starachowice

--

--

~

MUZEUH REGION Al."olE
im
gen. bt'oni Zygmunta Berlinga w
Skadysku- Rejowie, ul. Slonecz na 90 - czynne w godz. _17
APTEKA DYZURNA: nr 29-117
ul. Zielna 12. tel 12-723
POSTOJE TAKSOWE'K.:
Dworzec PKP - tel. 137-95,

-

-

I

Skarżysko

Ił Wielka dra ka
dzielnicy" - US A.
..Misja" -

g 15.30 20.15.
ang. I. 15. g. 17.45

pol. l. 18, g.

17 ..3O,

KonstytucjI 5.
INFORMAClA Sł UŻBY zdrowi a
- czynna 1-20, tel 261-21. Infor maCJa O uSłu&acn - ISS-a:;.
TE LEFONY: Stra~ "otarna. ag a.
Pog ot(}wl ~
Ratunkowe 9119. Pogotowi .. €n~rgetrczne - RQIRHn ..9 I
Komenda MO ~1-3' PogotOWi e
Mil ,cvln ~ '97
Pomoc .D rQ(owa 98 1
POSTO,n: TAKS()WEłl:
ulic a
2wirkl t Wlgurv 418-10.

I

TEATR

cltińsklej

..

•
APTEKA DHURNA : nr 67-0 Ib
ul ZWł'clęstwa T. nr 67-015. p l

Kielce

12.

-

sltarada" -

i ZENOBIOM

.. Rontaatica!'

łł

19.30.

PRZEMYSł..AWOM

w

-

~iała"

Powrót Jedi" USA. l. 12, g. 1S.30 .. Cudzoziem 1I:a" - pol. l 15 g. 17.45. 19.45.
.,Hel"
"Cudowne dziecko "
- pol.-kar.lad. bo., g. 15 .36. "Ma
"Odeon

i,yczenia
EUZEBIOM
i WIOLETTOM
jutro

I.

.. Boskie

USA I 12, g. 15.30. 1730. 19.30.

Oz :ś składamy

Im. Sterana .zeromaklego
.,Bal manek~nów" g. 19
premiera.
KINA

-

17.15 "Teleexpress"

/
19.30
~O .OO

20.30
21.15
21.30
21.45
C.05

Język

francuski (4)
Pro-gram dnia
,,102" - mag. kult.-muz.
Program lokalny
Rewelacja miesiąca: Georges Bizet
"Carmen"
(I
akt) reż. Herbert von Karajan
"Konsylium kliniki zdrowego człow ieka "
"Auto-moto-fan-klub"
Studio Sport: koszykówka
mężczyzn Polska Finlandia
"Ekspres reporter6w"
..Panorama dnia"
Rewelacja
miesiąca:
G.
Bizet
..Carmen" (II-IV
akt)
Wieczorne wiadomości

- Jutro

"Robotnik" - "Cudowne dzl ec
ko" - poL-Kanad. kol. bo., g. 15
"Wierna rzeka" - pol. l. 15, C

17, 19.10.
"Star U g. 16, 18.20.

"Misja" -

ang. 1. 15

APTEKA DYZURNA, nr .-078
ul. Staszica l, tel. 64-79.
POSTO.JE 'TAKSOWEK, teleło
ny 53-ID l 53-Sa.

Ostrowiec

I

KINA
"Hutnik" - "Pan Samochodzik
l niesamowity· dw6r" - pol. bo.,
g. 16.'30, 17.30. "A 9tatek płynie"
wł.

-

l. 15, g. 19.30.

"Przodo_ilt" "MIędzy U6tarni a brzegiem
pucharu"
pol. 1. 15: C. H. 11.
APTEItA Dy2;URNA, nr te-o'n
ul. StarOkunowska 1",
POSTOJE TAKSGWEK.: pl. Wolnołcl i3'l'- lI%, ul. Slenklewic..:a
SI2-S1 ,

I

.Ko_1de

PROGRAM I
9.00

9.30
9.35
10.00
10.10
10.20
11.50
12.00
12.50

13.30
14.00
15.30
15.50

"Pegaz" -

j ap. kol. t.

,,~ntyczne"

"Cienie Ślnierc1"
II, g. 16.30, 17.45, :!D.

-

nleczyn"e

Jędrzejów

I

KINA
nieczynne

"Gdynia"
Uwaca!

kI.

I : Kto

"Domator"
.. Do-mowe przedszkole"
OT - wiadomości
"Oo':1ator" - rady na ży
czerue
"Waka.cje w
Amsterdamie" - pol. film fab.
"Oo~tor" rady na ży
czelue
Geo-grafia, kI. VII:
Cechy środowiska geogl'aficznego Indii
Wiedza o społeczeństwie,
kI. VIII: Państwo
TTR, .fizyka, S. I: Ruch
prostoliniowy
TTR, meehaolzacja rolnictwa. S. I: Uproszczenia
rysunkowe części maszyn
"W smole i w domu"
NURT - nowatorstwo pedagogiczne: Jak: nauczyć
czytać

Uw&pł Za

nJ •

K.INA

Wokół
nas,
ty jesteś?

ewentualne cml••
IIrocramle T'V nie odJte-

władam,..

Proponujemy...
• ODK "Sabat" ul. Manifestu Lipc owego 73 w Kielcach zaprasza na
koncert grupy "Osjan" 3 listopada br., . tj. wtorek o godz, 19.
Bilety do nabycia w ODK Sabat" . • Rezerwacja
telefoni;;zna

W
nieda,leklej
przyszło ś ci
ma zO'stać reaktywowane prz~z
napełnienie go wodami. .. z Silnicy(!) słynne Jezioro Szmarag_
dowe na Kadzielni. Są już w
tym względzie poczynione d·alekO' zaawansowane (i kosztowne) Gp.racowanoila bardrzO'
powaŻJlej instytucji i autory.
tetów takieh, jak Zespół Usług
Technicz.nydl Rady WO'jewódzz ·iej !qOT w Kielcaeh (z 1986r.~
oraz Biura Stu.d iów i Rzecwz.na.w~wa

(z 1987 r.).

To właśnie z tyeh powainyrh opracowań wyni ka m,to"
iż
Jezioro Sldlla.r agdowe na
Kadzielni wyschło, boWIem jest
GnO' ściśle współzależne od
eksploaotacji głęb inowych ujęć
WOdy pitnej (używanej także
dla PO'trzeb prze mysłu!) roz..
m ieszcronych nie tylk o w bHskości KadZ'ielni, tj. na Pakoszu, czy przy ul. Jag ielloń
skiej, pod Ka'l'czóWką, ale także w całej wO<lonO'śnej Niecce BiałO'gońskiej od Karczówki począwszy !XI Siedem Żr6deł.

Optymalnym rO'związani
b y-loby .wybudO'wanie W ty m
miej scu oczyszczalni ścieko w,
która wedłu.g wstępnych O'bl i·
czeń kO'sztować będzie 80 mln
zł. Co wi~
nam
Jedyńie
czekać na
rozwiązanie

T -e I e f o n

Jnterwe ncyj ny
DOKORCZENlE ZE STR. 1
Ki.erown.jk
administracyjny
SP nr 32 Jarosław Socha poinformował nas, że wnętrza przyszlej szkolnej książD'icy są już
urząqzone. Trwa
jednak nadal
inwentaryzacja
woluminów.
Książek jest dużo, gdyż zbiory
kompletowano w ciągu trzech
lat. Niemn.iej jednak około 15
listopada
biblioteoka
szkolna
przyjmie pierwszych czytelnik6w.

Nowy ."Biuletyn
Kwartalny RTN"!r
pośw i ęcone

:

c

\
różnych wzelędów na
g6lną I.Iwagę
zasłucują:

"Z dziej6w

Rusinowa"

Dąbrowskiej,
zmarłej
roku właścicielki pałacu

ftC1:eszkic
Emilii
w 1981
w RuHeleny

sinowie, wspomnienie
Kisiel o Adamie Grodzińskim
oraz recenzja pi6ra Jana Franecki egO' dotycząca publikowa- ~
nych w "Zydu Radomskim"
wspomnień
Tadeusza
Badow- ;
skiego pt. "Oskarżałem zbrod- l
n;iarzy wojennych".
•

8

(wo!)

PROGRAl\l LOKALNY
17.05 Dziennik 17.15 "Z pola na

st ó1" -

mag. roI. A. Dąbrowskie
g 18.00 Koncert kapel 18.25 Skrót
ziennika.
~

°

.
"

Dziś

PROGRAM I
15.20 Powtórka przed maturą:
język angielski (9)
16 .00 Rolniczy film o świat owy:
"Technologia
produkcji
ziemniaka"
16.20 Program dnia i DT
wiadomości

16.25 Dla
młodych
widzów:
,.Kwant" "Supel,'druży
na"

PIEKARSKI Stan isław zgubił
l eg , tymację do biletu miesięcz
n ego PKS, relacji Komórki Kielce.
4866-g

(ja)

wn:',CZYŃSKA

Małgorzata

z gubiła bilet miesięczny PKS
r elacji Tarczek Bodze n.t yn. '
4879-g
SZYMAK Grzegorz (zam. Rad om) zgubił legitymację szkoln ą wydaną przez ZSZ Radom.
2648-r
KUNA Jan (zam. Wierzbi ~a )
z gubił prawo jazdy wydane
p rzez UMiG w Szydłowcu.
265'1 -r
KUSTRA Sławomir (Mireń)
z {"ubił dowód rejestracyj.ny nr
R A1-6l95, karty benzynowe wyd ane p rzez Wyd7Jiał Komunik acji w P ioll!kach.
2649-r
STYCZYŃSKI Robert (Radom)
z gubił bilet miesięczny MPK,
l~ gitymację zniżkową PKP wydaną przez
WZW, przepustkę
wydaną przez Zakłady
Mięsne
w Radomiu.
2650·r

DROBNE

ZA W ADZKI Cezary (zam. Kosów) zgubił przepustkę zakładową, wkładkę do biletu miesięcznego wydane . przez
RZMB
.,ZREMB".
2652-r
CZARNECKI Marek (zam. Radom) zgubił . przepustkę stałą
wydaną przez MPK Radom.
2647-r
PŁATOS Grzegorz (zarn. Radom) zgubił stałą przepustkę
wydaną przez MPK , Radom.
2646-r
KRAJCARZ Zdzisław zgubił
legitymację do biletu mies i ęcz
Jlego PKS, relacji Ki~lce - Mą
chocice.
4859-g
MIERNIK
pustkę

stałą

Mar~k

zgubił

przeMetalorejestracyjny
4861-g

Zakładów

wych,
dowód
COA-020.

MOTYCZYNSKI Jarosław zguleg itymację
szkolną
ZSZ
K ielce, książec2Jkę walutową.
4860-g
bił

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Ponad to w "Biuletynie Kwar talnym RTN"
m .in. ar tykuł
Henryka Karbownika
"Anna
Białaczowska
matka Jana
Kochanowskieeo i jej ZWi4Zki !
Białaczawem", Mariana BanUzka "Uni wen.ytet Ludowy Ziemi
Radomskiej 1905-11Xl8 i jeeo E
wkła'd w
upowszechnianie oiwiaty i kultury wśród robotni- k6w i chłop6w" Piotra TUIOiń- skiego . "Z badań nad struktur~ ='
ludności m. Radomia w latach
111'16-1939", Włady;;ława Macherzyńskiego
.. Wybory do Rady
Miejskiej w Radomiu w la·tach
Z

księgozbiór.

OGŁOSZENIA

ięk;

teres<

7:ostałyl

w programie

o dpowlada.

ser

Nowy "Biuletyn lewartalny'
Radomskiego Towarzystwa Na-~
ukowego" przynosi "poro inte·>
resujących artykuł6w. Aż
dwaj

1111~1939".

~ Do czasu Jej otwarcia uczniow.ie z Barwinka będą .mogli
w naszej szkole wypożyczać obowi ązkowe lektury zapewniła nas dyrektorka SP nr 9
Krystyna Tkaczyk - Chcielibyś
my jednak by dyrekcja SP nr
32 zwróciła się do nas oficjalnie
w tej sprawie, wtedy dla dzieci
z Barwinka wydzielimy od-

:I1-08-70.

dotycząee

wrócenia M
życia
S.-.mara,g ooweg'O.

Laskom - małej, ale ważnej i cbon
na tu,
historycznie
miejscowoŚCi
w~
woj. radomskim. O bitwie poda
Po
Laskami w 1914 roku pisze ~
Jan Franecki. "Była tylko krwa' ~
wym fragmenLem wielkiej bitwy '
7:wanej d ęblińskll (... ) pomiędz y .
wojskami austriackim i ł. nie- ~
mieckimi z jedn'!j strony
•
rosyjs k imi z drug iej ..tr~ny. =
Lecz pod Laskami, u boku .
armii austriackiej bił s ię 1 Pułk '
Leg ionów Polskich i bitwa ta
w okresie mię'dzywojennym u- ~
rosła do rangi symbolu, z które- :
go wyprowadzała swój rodo' ;
wód niepodległościowy i poli- ~
tyczny ekipa rządząca II Rzecz- ~
pospolitą", HisGorię Mauzoleum ·
Legionist6w w Laskach, "jedynego obiektu postawionego
w
miejscu b itwy "toczonej przez ~
żołn ierzy polskich VI tym okre'
sieJ', przypomina Adam Pen- Q
kalla.

TO' właśnie z tych wyżej wymienionych opracowań wynika też udO'kumentO'wany fakt,
że W 1984 Toku wy·konane wstały badania przepływu wody w S ilniey na odcinku strefy ochrony sani,tarnej mierzon)"C'h na wysokości uli.cy Podklasztornej,
kt6ry
wyniósł
tam 0,166 m sześc./s oraz. przy
ujściu dO' Bo-brzy, który wyniósł 0,124 m sześc./s, co O'z.nacza, że tylko na tym O<Ici.nku
z. ~iolniocy (ścieku) W podłoże
Niecki Białogońskiej przen1ka
3,6 tys. m sześc./dobę ! !!
.

Za ewentualne zmiany
kin redakcJa nie

o

jak dotychczas nie wołam
jeszcze stwierdzić O<Iczuwal
nego pogorszenia się jej j a.
kości z tegO' po wO<I u.

artykuły

dzi~lny

F(

Prościej mówiąc pijemy
już wodę z... Silniey; pocie. ~
szyć się j edna.k
możemy, że

'

LATO Ane.ta
mację

zgubiła legityUJ Kraków.
4878-g

stud encką

CAPEK Barbara zgub iła bilet
mi esięczny PKS, relacji Mi&tyczów - Jędrzejów.
4 65-g
BILSKI Jarosław zgubił prawo jazdy kat~ AB wydane prlez
WK Mirzec.
4867-g
PIETRUSZKA Władyslaw zgubil przepustkę tymczasową Zakładów Metalowych Skarżysko .
4868-g
KRUK Mi.rosław zgubił legitymację studencką WSP Ki~lce .
4869-g
VI DNIU 28.Vll. 1987 r. zgub i<>n<> kwit zwierząt
rzeźnych
ser4i EJ nr 583214 wystawiony
na nazwisko Gajek Emilia zam.
Błotnowola.
4863-g
Mieczysław
, STRZELCZYK
(Radom) zgubi ł prawo jazdy
kat. AB~ wydane przez Wydz;iał Komurukacji Zwoleń.
.
2645-r
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Festiwal filmów
ochronie zdrowia
DOKOŃ'CZENIE
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Z poślizgiem ale wszyscy

(ja)

ra-

~ez

7-g
guZako.
~

i

ce.

~

u

cn
ny

m.

-g

w

dy

y-

-r

HAWANA .
PrzE'wodnirzący
Prezydium SFRJ, Lazar Mojsov przybył w środę z 3-dnio:wą wizytą do Meksyku. Podo\mie jak i w poprzednio
odwiedzanych stolicach, tj. w
Buenos Aires i Limie, w Meksyku w centrum rozmów znajdZie się problem zadłużenia.
WASZYNGTON. W środę w
bazie Vandenberg (Kalifornia)
dokonano 126 próbnego startu międzykontynentalnej rakiety balistycznej
.. minuteman-2". Po przebyciu 6.600 km
rakieta miała spaść w reionie atolu Kwajalein, w połud
niowej części Pacyfiku.
TOKIO. Większość JapOńczy
kbw nie wiąże zbytnich nadziei z nowym rządem. na
którego czele stanie od listopada ~oboru T~keshi~a ... Jak
wynika z sondazu opmu publicznej, 54 proc. ankietowanych nie oczekuje nic dobrego od nowego rządu.

n/

g

•

Dzisiaj ostatni d9.ień le3ti.wa" uroczyste wręcz.eo.ie nagroo
• zamknięcie pr7egląOU fi'lm&w.
\

(w"t)

DOKOŃCZENIE

ZE · STR. l

ro-ku 1966 ·na "mal-uchy" (ok.
80 proc. na większe samochody.
Res.zta - w roku przyszłym . D0p iero póź.nie-j przyjdzie kolej na
tych, którzy jako termgn realizacj.i roieoli
wy=a~zony
rok
1987.
Realizacja przedpłał samoeh.dowycb,
to
"czarna
plama" na honorze ban Ilu ...
- Nie bank zawinił. Zawiera<liśmy
umowy
w imieniu
"Polmozbytu". Zgodziliśmy się
na to pośrednictwo w 1981 r .• gdy
wiełe wskazywało, iż produkcja
sprosta
za.potrzebowan.i u,
W
ka·r oym raz.ie, na·uczetl:i óOIŚwiad
c ZC1l ie-m , więcej
nie chcemy
włączać Slię w ' tego typu ope'l"acje.
- Czyli nie m.ina liezyć na
nowe przedpłaty!
- Bank nowych przedpłat nie
będ.zie organ·iroował.
Nie wiem,
czy producenci !Ul \o 9ię zdecydują.

- Krąą wicśei, ie PKO i
"Poimezbyt" mają zamiar wyeofać się z
podjętyeh . zobowiązań i zwróeić resztę wpłat
ich właśeie ie lom. Czy to prawda?
- ZwyklQ plotka. Na rachunkach bankowych PKO z\Ylajduj'e
się 134 mld zł z samochodowych
przedpłat, co stanowi
7,5 pr::>c.
wszystkich wkładów w PKO.
Jeszcze kilkanaśc·ie mi"lialdów
złotych j-.~t w
bankach s.pół
d.zielczych. Nie bęllilie zwrotu
tych wplat. Wszyscy, którzy ich
dok!>nali z pośl-izgiem, ale
samochOdy okzymają. Swze-góln !e. że po najłiezn i~jszym roczn~ku 1986, w j')O'Zostałych latach
maleje liczba 06ób czekająCYCh
w PKO na samochody.
,
- A ile jeszcze "ro"zników"
- oprócz 1\:87 - zOlib,nie d.
realizuji?
- Jeszcze 2 rocz:nj.k,i. HIEla i
1939.
- Odier:nał się pan w imieniu ban).u od przyjmowania
ewentualnyeh dah,ych p.rzed-

00 mieszka' do 1990 roku
przedsiębiorstwo wyklffiują c e cał
osiedle k05zre-m albo zamillst
dań planowych.
- Chcieliśmy uwołn'ć ideę pa-

onatu od wszelkiej likeji i pouprawiania popularnej
, ipy" mówi . prezes Spół
d zielni Mieszkan iowej
"Krzeionki", ini. Bronisław Raladya. - ''ił tym celu opracowano

dejrzeń

okunlCntację zupełnie odrębne-

o OS'icdla, które nie będzie mieć
. dnych związków z bu-downiswem planowym realizowanym
rrez miejscowy Kombinat !:luowiany. Powstanie ono w rejoie alic Polnej i Chrzanowskieo. Załoo.enia przewidują wznieiEilie 21 budynków o 20 mieszaniach każdy. Razem 420 doaUtowych lokali. Budvnki ~_
projektowano w technoiogii traycyjnej, a więc uniknH! się zażności od mocy wytwórcZYlb
bt'ylci
dmnów.
Małe blll'ki

wzneszone ~dą z cegły produkowanej w Ostro", ieckic h Zakładach Materiałów Ogn iotrwaly<;b, zaś stropy z plyt typu "że 
rań".
Kto chce
przyspieszyć
przydział mieszkań
dla swych
pracowników, może brać s.ię do
wieła.

System finansowania tego rodzaju budownictwa może być
różnoraki. Po pierwsze: z 'unduszów zakładOWYCh i ~ówczas
podział uzySkanych lokali będzie
spoczywał w gestii
inwestora.
Po drugie: z kredytów zaciąga
nych przez spółdtziemię mi~z
kan.i()wą, w ramach tzw. patronatu młodzieżowego. WÓWCUiS
dla bezpośrednio
pracujących
przy budowie przeznacza się do
podz~ału
60 proc. uzyskanych
miesrkań.
Po-zostałe
40 proc.
przypadn4e w udziale członkom
spółdzielni oczeku jący m w normalnej kole-jce. Po trzecie: w
ramach pomocy z.ldadów pracy
dla sp6łdzi€lczego burlownict.wa

samochodowa w Tokio

8:iwaillie- IV - komfort iazdv

ła żywcem.

.PRAGA.
Dzisiaj
odbywa się tu jednodniowe posiedzenie Komitetu l'ilini.strów
Sp!'aw Zagranicznych Państw
-Stron Układu Warszawskiego. Rozpatrzony zostanie szeroki krąg problemów polityki międzynarodowej.
HAWANA. 6 osób według
władz, a około setki wedłu~
związków zawodowych aresztowanych zostało w środę w
Ekwadorze w trakcie sDrajku
generalnego pr.oklamowanego
przez
centrale
związkowe.
Rząd uznał akcję
za nielegalną i ogłosił
w państwie
stan wyjątkowy.
LONDYN. Co najmniej 12
osób poniOSłO śmierć, a sze:ić
dalszych odniosło rany w śro
dowym karambolu na auto-

~"!

ty~

infQr~ujq·:

ZE STR. l

ti walu W7!ięli na toouiast udrLial
seminarium
poświęcony.m
rawom wykorzystania filmu w
' alce 2l patoło-gią społeczną lkołlolilzmem
i
narkO'rńanią.
ystuchali min. bardzo cieka. ego referat·u na temat aktualn j syt-uacji narkoman·H w Pol• Podczas interesującej dyskusji podnoszono m.in. probley rozpowszechnia nia filmów o
matyce zdrowotnej, walki z
alkoholizmem
i
narkomanią ,
skutec7.Ilości metod leczenia nałogów,
zaangażowania
w te
spra wy Oł"ganizacji społeczny: h.
Stwierdzono również, że obecny
kielecki festiwal świadczy o zasadniczych zmialllach w trruktowa'niu zagadnień ochrony zdrowia
polSkim filmie. Daje się już zaOPseł"wO'wać zjawisko znacznie
al
. ększego n iż dotychczas za.inN a-~
tereoo-wania przez f-ilmowców
i nte-~
dwaj problematyką społecz.ną z.wi-ąza
ną
z patologią, zapobiegan-iem
:tałrl
chorobom, och roną &Tod-owiska
żneji
naturalnego czlowieka.
poda
Po południu na kon!&encji
,is ze ~
prasowej ogłoozQlllo wyn iki te:wa- ' gorocznego przeglądu. Ju,ry pod
ltwr 3 przewodnictwem Elżbiety Sta~dzy .
niak-Rek postanowiło przyznać
nie - ~ I -Nagt'odę Główną i Złoty Med al ·reżyserowi Andrujowi Pie.aJ,towskiemu z "łFD . za film
.. \Vszystko eo iywe" {o zagr<Yże
n.~u środowiska w o.ko-licach hut
m iedz.i "Głogów"} . Dwie równorzędne II nagrody główne i
srebrne medale otrzymują reżyser Ewa Cendrowska z "Poltelu" za film "Maratończyk" (o
problernach alkoholizmu w ŚTO
dfw i9ku sportowym) oraz .7 ei)'eu m
Stanisław Sucho. z WFO za
~dy
.. zal~inienie" (o leczeniu narw
komanów w OIŚrodku MONAR-u).
rzez
Dwie równorzędne III nagrody
kreg ówne i brązowe medale przy'ena'110 reżyseł"owi Radosławowi
obeckiemu z WFO za film
Na róiowo" (o skażenJach -petycydami na skutek lekcewania ich toksycznoi;ci) oraz Jócfowi Arkuszowi z WFO za
Wiru owe zapalenie wątroby".
agrody specjalne z funduszu
ZU-otrzymują Jadwir;a Zajick z "\VFD za "Kamienny świat"
ludziach nie-pełnosprawnych
pu=onych prz.ez
rodzin~),
ur;eniusz Strus z "Semafora"
"Kolekeję" (animowany film
tema·tyce . ant yalkoho<lowej) ,
tanislaw Suchoń z WFO za
.. laczcr;o jesteś
sm utna" (o.
_rewczynce z rodzmy alkoholi• w) oraz Jan Petryszyn z SFR
"Finisz" (na temat narkoanli). Nagrodę wojewody kieczekiego
przyzna'llo Radosławowi
lkic
obeckiemu z WFO za
film
uilji
Chemia - wrór: i spnymierzc1981
iec" (o toksycz'llych wlaściwoś
Ruiach środków ochro-ny roślin).
eny
agrodę Glównego Zarządu Pokim
itycz.nego Wojska Polskiego ra- ~
medali - otrzymał my€'Staw
wa- ;
~ Józef Gębski z WFD za film
m"
N~ech nas • to Clowa boli" (o
ow- ;;
roblemie halasu w agloil11eraod- I
ja-eh miejskich).

let

a.gen.~3e

Wy~tawa

stradzie ' w północno-z.achodn iej
Anglii. W wyniku powstałe
go pożaru część ofia r spłonę

Ponad

tysi~

najn.wszych modeli samochodów osebowyeh, dosoraz motocykle C2ęści zamienne i akcesor ;a.; 76 wystawców, ponad 180 tys. metrów kw. powierzehni wystawowej. Na 21 Międzynarodową Wystawę Samochodową przybyła
do Tokio e).jta światowego przemysłu motoryzacyjnego. Oficj~lnc
otwarcie wystawy - dzisiaj. Dzień wcześniej z pre:t:entowanymi w To·kio pojudami zapoznali 8;ę dlUen:nikarze.
taw~y"h

i

ciężarowych

Hasłem WYlS.taWY jes!t w
vrolnym Pll."'Zelkładzie - satysfakcja z użyt.k.o-w:an.ia cde:rec h kółek (lub
dwóch. bo producenci
motocY'kJi nie dali g,e zepchrulć
na mał"/(i'Iles). Fj:rmy za.I!.re..tUCIZne pokazują w TokiO przede
ws-z.ystt.k!'..m te poja·zdy. kt.bre ma.ja nadzieje z wiekszym rulŻ d<>{.ąd sz,czeŚCJiem lokować na trudno dostępnym i wymagającym ·
rynku :i.a,pońsk.im. Producenci
ja"pOńscy preze.nru..ia za.rówru> samochody wytwarzane O'becnde.
jak .i pOjazdy e.k.spe rym eJ!lItalne .
z po/(·ran~ci •.science fiction".
da..iące pOlecie o kierunkach rOlwoj·u motory'zac-:i6, w na}'b~:U;s.zej
PRy sdośc i.
Jednym z a<tutl>w renomowanych f·i rm ja pońsk.ich sa modele
samochodów osooowych - już
JlII'odukowaolle lub wchod!z,ące do
JlI!'OId:ukdi "OŃ najbliższym cz.a6':e
- z naopedem na czt&y koła i
ze SIteorowaniem WS17:vwtikiOO etUerech kół. oczyw iście nad · kontrolą
kompute.ra. ElektrOJllika.
odt"rywa.i.ąca coraz wif!'ksza roIł: we ws.oólezC6nym
samocbo- .
driJe. ()optyrnal4zu.ie też J)ł:ace siln.ika w każdych warunleach ja,zd-y. zalPobł.eJ!a bIO!kO\v811iu kół
POdczas ha'll'l.Owaollia. sf.e<rude pracą amortyzatorów.
Na wyst.a.wie tolQ.j.sKiej
Japo.ńczyey ookaz.ałO. eksperymentaw (na raa.ie) systemy nawi-l!acyjne. prec%Y.t nie ill'llf'Ormu)ące
kierowcę. jaką drogą ma jechać,
aby dotrzeć do wyznaczonego ce-

płat,

ale ezy sam bank nie
przewiduje rzeczowych premii
za eszczędzanie?
- JUecrowych - nJe.. Bank
jest i!nstytucją fmansową i jedynym "toware-m" dla nas winien być pieniądz. Loteria równiei nie pawinna nas mteł"e~
wać od t€1(o są inne lnstyt;ucje.
Utrzymujemy więc teraz tylko
premie pienię:i.ne dla booów
premiowych. Losowanie odby~a
się 8 razy
w roJc,u i będro:ae
trwało do 1991 r., kiedy minie
20 lat od wprowadzenia tych
bonów, czyli Skończ.y $ię czas,
na jakli były wyemitowane.
BoltDlawiała:

ELtBIETA DĄBEK

Celtowie pod lowiczem?

Tajemniczy,
,

żelazny

aj.emniclJ skarb - ponad
100 wyrobów żelaznych i
brązowych sprzed 2,5 tys.
maleili
niedawno
war-

lat
szawscy Olcheolodzy
proc wykopaliskowych

podczas
pod lo-

Grozny pożar wRadomiu
Dziś nad ranem w Zakładzie 
Budowlano-Montażowym
Ener-

getyki przy ul. Rodziny Zientalów 2 powstał groźny poiar.
Zapaliły się kentenery wraz
z
wyp06ażen,iem. Zniszczeniu uległy czt~ry z nich. Spaliły lię
też szafy ubranrowe i piece akumulacyjne. Wstępnie straty
oeeniono na 900 tys. zł. W akcji gaszen>ia ognia brały udział
cztery jed[l{)stki straży.
Ja·k .
stwierdzono ppzyczyną ~;;:.wsta
n ia pożaru .był-o wadliwe dzialanie jednego z p ieców.
(wlm)
na zasadach uchwały CZSBM z
16 pażdz,iernilta br., która zezw:l,la na przyd;z,iał 50 proc. uzyskanych lokali dla załogi przeds:ę biorstwa -wykona wczego.
N iuanse różniące poszczególne
f ormy fi!llansowan4a i zasady podz i ału lokal i wyglądają dla po. stron nego ob5ei'watora niezbyt
klarownie, ale za to wszystkie
warianty mają ten wspólny m 'anownik, że budowy pOdejmuje
się zakład pracy, który
zamierza czerJlać następnie profity ze
swego dodatkowego wysiłku w
po tac i "szybkich" mie~zkań dla
załoł:i.

Wróćmy do ostrQ ',eckic h kon kretów. W ramac h wspo mn ianego osiecIa w rodrębniOI' o p ierwsze zadan ie z.awkra.illCe 8 budynków . Patronat nad budow,\,
czyli po prostu
ykonawstwo
przyj-:lo kilka za.kładów nr:tcy.
Są wśród nkh: Hu ta im. M. Nowotki, Ta!'nobrz·cs ki~ Przed -i-:b iorstwo Rudownictwa Przemyslower;o, "Budostał-2" z Krakowa,
"Rudestal-7",
lIutnicte
Pned~il:biorstw. Rl'montowo-BudowJane. Domy WZJli SZO'fiC bę
dą
mate-r iaJów
własnych

skarb

Proce
wyko po li skowe
koncentrowaly się na terenie
rc)Zległego cmentarzysko kultury
łużyck i ej
w
Bąkowie
Dolnym
(woj. skierniewickie). Znaleziono roznego rodzaju
oorzędzia
- siekiery, sierpy, noże, a tokże groty
oszczepów i czekany,
części
uprzęży
końsk i ej
oraz
ozdoby - . głównie p i erścienie
bronsolety z brązu.
Jest to pierwsze tego
t)'Pu
Zln<llezisko
no
ziemiach polsłich. Metolowe wyroby 20stały
zo.p ewn e
celowo
Jkryte
na
cmentarzysku. Nie były WYJX>50ieniem składanym zmarłym da
grobu. Być może zostały ukryte w sytuacji jok i egoś zO"groże
Stwierdzono. że metolowe
'/lOrzęd2io i ozdoby
mogą być
śladem wpływów celtyckich po-

wiczem.

mo.

j<Jwiojących

si ę

w

stuleci<lch przed noszą
ziemiach pol9k ich. .

ostołnoich
erą no

wspomnianych firm, a jak twieł"
dozą wtaje mniczeni
w magazynach przemysłowych pO>leniat ów
chomi'k uje się sporo atrakcyjnych w y robów, kió.re z trudem
zdobywają przeds.iębiorstwa \ludownictwa ogólnego.
Jest to
wi~ ta·kźe dobry sposób na upłynnienie zapasów.
- Kiedy początek budowy? pytam dyrektora krakowskiego
"Budootalu", lIenryka Pakułę.
- WY'koopy pod fundamenty
chcemy rozpocząć lada dz i eń.
Na przeszkodzie stoi... brak oleju
napędowego
do kopał"ek.
Mam nadzjej~ że jest to przejś eiowy Jl~dostatek. W ciągu 1,5
raku p()wi'IIDiśmy uporać się ze
stanem surowym. Rohoty instalacyjne mają wykonywać brygady z Huty im. M. Nowotki.
Uzbrojenie terenu dla zakresu
p ic rwsz.ego zadan ia
wykonało
już Kieleckie
PrzedsiębiOi"stwo
R ob ót Inżynieryjnych. Do roku
1990 sto m i eszkań pierwszeJ(o na
Kiel ec czyźni e
patronackiego 0s iedl a lo.stan ie przekazane d()

http://sbc.wbp.kielce.pl
u żytku .

lu.. PrOtJ)OllJU·je sie w.ie-Ie róż
nych l"wwiączeń w tej dtz iedz.'nie. Np. w systen~e .. clarion'·
wykorzystano Płyte kompaktową. odczytywaną przy. pomocy
d!ody laserowej. :i.ako pamieć
koanpu-terown .
Na
s-rebrnym
k,rąilru o średn.i cy 12 cm zakodowano 1800 ma.p (siec awtos-ta'ad
w całej Japonj·i. pLany TQkfo i
innych d.u·żych miast. a nawet
posz.cze2ólnych
dzielnic).
Już
wkrótce system ten beOOie mQ!ltowany w .. toyotach - crown" .
W ~ksperY!'IlJ€nt.alnym modelu
fi.rmy ~Dal haJtsu" zaist.alowano
komJ)llte.ro-wy system . d :el!ncstyCUlY o nazwJe .Jadynetllm". iD-""
form\Jl:ią.cy kiero.wce {) awaciach.
możli.woociacb ich dOt'aźne/(o usunJecia ocaz przeka,zud:lcy te
info.rmacie do kom.puteil"a w stacji ob&);ue i.

WHO planuje rozszerzenie
programu walki z AIDS
"

Sw ia.tJwa Organizacja
Zdrow ia (WHO) Jllanuje r()zszerzenie specjalnego programu w,\~
z AIDS, na co potrzebować ~
d zie dwa i pół raza w !ęcej pieniędzy niż dotychczas po~n
f()rmował we wtorek odPOWIedzialny za real i zację programu
dr Jooa~ha.n Mann. Tegoroczny
budżet programu
zamknie się
sumą 25 mln "dolarów. Dr Mann
przewiduje, że
w
przyszly~
roku będzie p!>trzeb owal 65 mln.
Do iychez.as kraje członkow
sk ie obiecaly, że wpłacą na ten
cel w 1988 roku ok. 20 mln dola rów. WHO liczy więc jeszcze
na 45 mln. Wzrost wydatków
wi ąże
się
z
koniecz.nością
wspąrcia finanSowego kolejnych
krajów,
które
zabi egają
u
WHO o pomoc w walce z AIDS.
Według
dr
Manna,
przC6zło
dwie trzecie Bud żetu przeznacza się właśnie na pt»noc dła
poszczególnych krajów, np. w
opracowywaniu strateg ii wal·k i
z AIDS. Blisko jedną trzecią
wydatków pocbłaniają badania
naukowe i inne formy dz~alal
ności prowadzonej na szczeblu
międzynarodowym.

Niszczeją kościoły
•

'n

"wlerząCe]

FranCJi

KośeOoly llfl"_mi.enliane w k\'ł"
rui~i 1ub w garaze. kośc.ioły bez
dachów. kOŚCioly zamkn-i~te
z
braku ludu. którzy dbaliby o.
nie; FraIl(:ja. zwana .. najs-tarm<l
córa Kościoła" traci jeden pO
dru/( im SIwe m iei€ca kul~l" pisze w t>bsze-rnvm materiale
d zienni.k an Fran('w~ki,? j A~en
cji PraS'Owei AFP Nie Drze s-ta. ie sip. nOl!łe-!> i ać d eg!' ada c ja M isko 46 000 b ud ynków rel': 2i·jnvch_
zwlnsz.cza ma1vch kośo-iólków i
sto~vch na uboczu kaplic.
..L iczba k~r.eżv je st n iewvstarcza iaca.. a.l::v w~·zy&tkie miei a
k ultu m".a}v b,· ć olwa .~te. tvm
ba.r dziei że zwieksz.a ie lu:zba
orzypad-kó w k ra d zieży i wanoa1i7mu" - wyjaśnia ksiądz Angue.
d y rektor Kraiowe!'o Centrum
Li,t 'llr2.ic.mcgo
W
małych
w>:oska ch P<l'Zbaw:o nv c h ksieży.
kot...""'ół o-twieora sie C7.as-om
00
to t.vlko. a.by pO l! rzebać t~h .
którzy zakoń ~zvl i swe żv ie .
Po~c~as. r:dv
stare llośeioly
nona.1 a ja w ruine. budowa nOw";ch mi~.is" kuUu slo' w miejset'. Niektóre nowe miasta w re";o.,i~ narvskim. m'mo iż lics~
kilkafl7. ;t'siat tvsi~ev m ' ~kań
e9w .n~e maj~ .i~zeze kcśeioła.
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In~uguracja I ligi siatkówki mężczyzn

ROZGRO~UŁY_
NIGERIĘ

Mistrz Polski ze Szczecina
podejmuie dl'llŻVne Czarnvch

W pierwszym meczu o miejsca 13-lli młodzieżowych mis:rzośtw

Polscy olimpijozycy dotrzymują krołcc.l

ZS R w fin le ME
zranił

cypryjskiego bramkarza

rwa fatalna passa naszych pUkany, którzy wczoraj ' w
Szczecinie doznali kolejnej porażki. Tym razem z boiska
pokonana schodZiła olimpijska reprezentacja Polski po
przegranym spotkaniu z Danią 0:2 (0:1), a obie bramki strzelił
Vilfort w 2G i 71 min. Mecz obserwowało zaledwie 3 .tys. wi'
dzów.
Polska druzyna wystąpiła w , składzie: Szczech - Tęsio
rowski (77 min. R. Warzycha), Piekarczyk, Ptak, Góra - Byś
liński (46 mln. Kosowski)i Iwanicki, Sokołowski, Chojnacki
Więz i k, Leśniak,

Biało-c zerwoni grający z dość

siJlnym wia·trem rozpOCzęli pojedynek obiecujaco ' W p ierwszych
mmutach w dogodnych s:vtua cia.ch znaleźli sie Sokołowski. a

,

Wczoraj roze!:,rano cztery spotkania
eliminacyjne do
mistnostw Europy, które odbędą
się w przyszłym roku na .stadionach RFN , Jako pi erwsi a.,
wans do finałowej .,ósemki" wywalczyli piłkarze Związku Radzieckiego, po wczorajszym wygranym spotkaniu z Islandią·
Pierwsze miejsce w grupie V
zapewniła sobie także Holandia,
która w środę na stadionie w
Rotterdamie rozgromiła Cypr.
P.dczas tego pOjedynkU doszło
jednak do chuligańskich wybryków, do których ustosunkuje się Komisja Dyscyplinarna
UEFA.
GRUPA I
Rumunia 0:1
• Albania
(0:0). Bramkę strzelił Kle in' w
61 min. Widzów 15 tys.
l. Rumunia
5 8 13-:1
.tł. Hiszpania
5 8
9- 6
3. Austria'
5 4
6- 9
4. Albania
5 O 2-12
Do rozegrania pozostały mecze: Hiszpania - Albania, Austria - Rumunia.
GRUPA m
• Związek Radziecki - Islandia 2:0 (1:0). Bramki uzyskali:
Biełanow w 16 min. oraz Protasow w 51 min.
• NRD - Norwcgia 3:1 (2:1).
Bramki zdobyli: dla gospoda rzy:
Kirsten w 14 i 53 min., Thon
w 34 min.; dla gości Fjaeres'tad
32 min, Widzów 10 tys,
1. ZSRR
8 13 14- 3
2. NRD
7' 9 12- 4 .
3. Francja
7 6 4- 6
4. Islandia
8 6 . 4-14
5. Norwegia
8 -4- 5-12
GRUPA V
• Holandia - Cypr 8:0 (4:0).
Bramki strzelili: Bosman w 1.
38, 52. 50, 67 min.. Gullit w 20
min., Spelbos
40 min, oraz
Schip w ~6 min. Widzów 58 tys,
W 3 mlD. spolkan1;l na płvtę
boisKa rzucona została z trybun
petarda, kióra po wybuchu na
polu karnym go,ści, spewodowala obr ażenia twarzy bramkar~a cypryjskie!:,o Andrease Oharllou. Mecz został przerw'a ny a
po upływie 50 minut wZłlo\~io
ny. Sędzia ~odjął decyzję
o
kontynuowamu
pojedynku po
konsultacji z delegatem UEFA
PoliCja aresztowała grupę krbi~
ców, •wś.r6d której mógł znajdowac SIę sprawca incydentu.
l. Holandia
7 12 18- 1
2. Grecja
7
9 12-10

w

3.

Węr:ry

7

6

12-11

4. P9LSKA
7 6 S-H
5. Cypr
6 1
3-18
Do rozegrania pOŁ ostałv me cze: 11 lilitollada Cypr - Polska
2 grudnia Wę~ry CYDr 16
grudnia Grccja - Holańd i '.
(m:lr)
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8

piłkarek

ręcz

następnie Leśniak i Wię.żilk. Duń
CZycy u'PocŁadk.owali :\edn:ak grę,
zła p ali właści<wy rytm i z biegiem czasu uzyskali dwie bramki na wal!e zwycięstwa. Po tei
porażce nasz zespół stracił już
Gaikowicie szanse na ud Z!ia l w
turnieju olianDi·jskim,
Po mecy;u trener Polski
Zdzislaw
Podedworny oow iedział m.in.:
- W zes·o ole polskim niektórzy ' 7 ' -'oonkv me' wypel.nili
Pl'z y ietych przect meczem zalożeń.
W olimpiis1ciei drużynie
z~aleźli się zawoonicy
na·HepSI w swych klubach. taCY iakich
mieliśmy do dyspOzycji. Twoczen i.e oHm pi iskie i druźyny. iei
budowę można bed~e ocenić
dopiero z dystansu, 00 kilkunastu m iesiącac h .
l. Dania
4 8 17- l
2. RFN
3 4 8- 2
3. Rumunia
4 3
2-10
4. POLSKA
3 1 1- 7
5. Grecja
2 O 0- 8
Następny mecz ..na Szczycie"
p.om iedoz.y Danią i RFN oob..~:zie
SIę 18 llsto.pada. Natom iast Pol.
ska 2 gl"u~.n,i a zl1l1ie t' zy się z

Be?; większych
nicspodzia"nek przebiegały ćwierćfinało
we walki Pu<;haru Swiata w
boksie, którego piąta edycja
odbywa się w Bełgradzie. Do
tej pory znakomicie spisują się
przedstawiciele Kuby,
których 10 wystartowało w turnieju l w komplecie awanso-

o ' dłuższej pr~erwie dziś siat.karz~ e.ks~raklaSY· rozpoczynają
nowy sezon llgo~y. W l:'l'ome dZieSI ęCIU najlepszych zespo, , łów kr~ju znajdUje się równiez druzyna Czarnych Radom,
kt~ra w ubIegłym sezonie zajęła 6 miejsce w tabeli. RozpoczynllJąca się dziś rywaiizacja toczyć się będzie takim samym systemem Co poprzednio, a więc każdy li ka~dym meM i rewanż w dwóch rundach, a szeregi ekstraklasy opuszezl\ dwa
ostatnie zespoły.

P

BOKSERSKI PUCHAR
SlVIATA

pierwszej reprelZootacji

Wybuch petardy

świata

nych, rozgrywanych w Danii,
polska pokonała reprezentację Nigerii 30:19. Nasze panie
grać óędą jeszcze z drużyną
J aponii.

.

I

Wtelegraficznym j
skrócie
wało do póUinałów.
pr ezentują się także

Dobrze
Europejczycy. Pierwsza reprezentacja
Starego Kontynentu ma w
półfinałach' 10 pięściarzy, li
druga l.
KASPAROW
POPROSIŁ O PRZERWĘ
.S iódma partia szachowego
meczu o mistrzostwo świata
w Sewilli pomiędzy obrońcą
tytułu Garrim Kasparowem I
Anatolijem Karpowem
rozegrana zostanie w pi ątek, gdy t
prawo do pierwszej przerwy
w
spotkaniu
wykorzystał
wczoraj mistrz ś\'v"iata.
KACZANOWSKI
NIE MA P,RZECIWNłKA
po twierdzają
się
przypuszczenia, że występujący od
niedawna w zespole bokserskim Victorii Wałbrzych (walczy o wejścl do II ligi) byly
mistrz Europy w wadze pOlcię1kiej Wltalij Kaczanowskl
będzie miał trudnośc i ze znalezieniem dla siebie godnego
przeciwnika. Dotychczas stoczył on zaledwie... dwie niepełne rundy, a jego rywale
zostali poddani.
(opr. m)

Drużynę radomską, po odejściu do
Wifamy Łódz szkoleniowca Pawła . Blotnberga tre-

. nu je. gra i prowadzi. doświad
czony 31·lctni zawodnik Jacek
Skrok. Dysponuje on kilkoma
doświadczonymi
siatkarzami oraz grupą młodszych, mających
na koncie również występy na
parkietach piel'ws~ej ligi. W
zespole nie zaszły żadne zmiany,
a jedynie- treningi z nim rozpoczął Radosław Bielecki pozys-'
ltany z Prochu Pionki.
~ W
inauguracyjnych spotkaniach Czarni wystąpią w Szczecinie przeciwko mistrzowi Polski, miejscowej Słali. Będzie to
poważny
sprawdzian aktualnej
formy zawodników radomskich.
zaliczanych przez fachowców do
ligowych średników.
J acek SKĄOK
(ar. 1956,
wzrost 193) Paweł FIJAŁ 
KOWSKl (19S1 - 185),. Ryszard KOTALA (1955 - 184),
Dariusz
FRYSZKOWSKI
(1962 - lS9), Romuald poGODA (1956 - 185), Radosław KIERNOZ (1967 187),
Mariusz KOŁSUT
(1964189),
Stanisław MADEJSKI
(1961 - 193). Jacek OLAK
(1964 - 202), Marek GRZANKA (1966 - 186), Radosław
BIELECKI (1965 - 194). Andrzej SKORUPA (1959 - 185).

A oto terminarz pojedynków z
Czarnych: 29-30 paź
dziernika: Stal Szczecin - Czarni; 7-8 listopada: Czarni - Pło
mień Sosnowiec; 14-15 listopada:
Resovia - Czarni; 21-22 listopada:
Czarni - Stilon Gorzów
(beniaminek);
28-29 listopada:
udziałem

Grecją.

Dziś
piłkarze ręczui ekstraklasy kODczą pierwszą rundę
rozgrywek mistrzowskich. Kielecka , Korona w hali "Iskry"
p.rzy ul. Krakowskiej 72 spotka
SIę z w:icemistrzem Polski. łódz
k:ą Anilaną. Kielczanie w, dzisIejszym
spotkaniu
wystąpią
prawdopodo~ni~ w . najsilniejszym skł.adzle l z ,pewnością bę
dą
chCIeli
powiększyć
swój
skromny dorobek punktow y. Do
t~go potrzebne jest jednak zwy-

~a

zdjęciu:

Jacek
Skrok,
zawodnik i tre- .
ner w jednej osobie. Dla siatkarza Czarnych
nowy sezon bę
dzie
również
Iprawdzianem w
pracy szkoleniowej.
Fot.
W. Słomka

CIęstwO!

PDczątek pojedynku o godz: 17,
(m)

rencjach zaliczanych do klasyfikacji
generalnej, w
której
ZDZ w Garbat220 pkt. przed
MPK w Radomiu - 150 pkt. !
ucz.niami szkół rzemieślniczych
110 pkt. Najlepsi zawodnicy
mistrzowskI, amatorzy z Kielc zremisowali z FSM Tvchv 1:1 a poszczególnych konkurencji o• p ierwszym miejscu przesądziły trzymali pamiątkowe puchary i
rzuty karne, w któryeh sku- upominki.
teczniejszymi
strzelcami
byli
.:. Dużym
zainteresowaniem
przedstawiciele fabryki małego
"fiata". Warto też dodać, 'że w cieszyły się tegoroczne roz!:'rywki
zespole FŁT "Iskra" występo piłkarSkie tzw. "Ligi miasta" orwali m.in. byli piłkarze Koro- ~a.nizowanym przez ZW TKKF
ny: Andrzej Jung, Jan lUajilzik, ZM ZSMP i Fł..T ,,Iskra".
Po raz kolejny najlepszą druLeszek Smlałowski oraz Mirosł a w Misiowiec. najskutecznieiszy żyną okazała s ię "Iskra", która
w 11
spotkaniach zdobyła 19
napastnik swej "jedenastki ".
punktów, strzela jąc 43 bramki,
.:. W Garb atce odbyła się a tracąc tylko 5, Drugie miejimpreza
sportowo-rekreacv jna sc e zajął zespół
ZPT "Taxi"
dla uczniów s-zkół Izby Rze- wyprzedzając lepsz ym bilansem
mieślniczej i MPK w Radomiu drul::vny "Chemaru"
..Trzuskao~az miejscowege znz. Zawod- wicy", po 17 pkt.
(mar)
nIcy rywal izowali w 8 konku-

Ze,' sportu masowego
.:. Spory sukees odniosła pił
karska drużyna Fabryki Łożysk
Tocznych "Iskra", która uczestniczyla w mistrzostwach Polll1ti
met:,low~ów. Po . wygraniu rywal!z~cjI
okręgowej kielczanie
(ZWYCIęstwa z FSC Starachowice
3:0 i
Stal~ .Kunów 5:1) zajęli
pIerwsze mIejsce w spotkaniach
strefowych. Pokonali oni zespół
FSC z Lublina .9:0 oraz drużynę
Sanockiej Fabryki Samochodów
2:0 i tym samym zakwalifikowali się do finałowej czwórki
s~czeb~a krajowego. Tu również
pIłkarze
"Iskry" radzili sobie
bardzo dobrze wygrywając z
"Poirno" Tczew 2:0 i remisując z
"Agrometem" Rogożno 1:1. W
decydującym
meczu o
tytuł

Mecze w
się będą

zwyc iężył a ZSZ
eę.
uzyskując

http://sbc.wbp.kielce.pl

Radomiu odbywać

w hali Broni przy ul.

Narutowic;:za 9.

-

Jacek Skrok "Jestem'
umiarkowanym
optynii stą"
a chwilę
częciem

przed rozpc.ostatniego treningu
poprzedzalącego
wyjazd na pierwazy ligowy
mecz ' do Szczecina ze Stal,
Stocznia, rozmawiamy z trenerem, zawodnikiem I k apitanem w ,Jednej osobie, Jackiem
Skrokiem.
• .Jak przeblegaly przygotowania do rozgrywek?
_ Rozpoczęliśmy je ju ~ w lipcu. Poniewa1 znam doskonale
dru żynę I wiem jakie są· nasze
sfabe strony więc łatwiej mi óYlo opracować własną koncepcję
pracy z zespołem. Główną uwagę poświęciłem doskonaleniu takich elementów gry, jak przyję
cie zagrYWki, dogranie piłki do
kontrataku, kontratak, czyli sytuacji, z których zd{)bywa się
najwięcej punktów. . W
trakcie

N

przygotowań

(mI

Korona - Anilana
na zakończenie I rundy

AZS Czę&tochowa (beniaminek)
- Czarni; ~13 !:,rudnia: Czarni
- Gwardia Wrocław; 19-U
!:,rudnia: Wlfan.ra ~ódz - Czarni;
16-17 stycznia.: Czarni - Hutnik
Kraków; 23-~4 Itycznia: Legia
- ,Czarni.

uczestnicz yliśmy

w

kilku zawodach o dość mocnej
obsadzie. Startowaliśmy w DOniecku (ZSRR) oraz na turniejaCh w Częstochowie i Sosnowcu, lIa Turnieju Ziemi RadomSkiej, a ostatnio w półfinale Pucharu
Polski w
Katowicach,
gdzie z-ajęJlśmy pierwsze miejsce.
We wszystkich tych sprawdzianach
drużyna
zaprezentowała
bardzo poprawną grę - opartą na
skutecznym bloku i dobrym kontrataku. W pojedynkach, w których rywale okazali się lepsi ujawnily się braki w odbi orze zagrywid l obronie pola. Wyeliminowaniu tych mankamentów musimy zz.tem poświęcić jeszcze więcej czasu na trenln·ga-ch.
'
• Jakle ma pan ligowe plan}'?
_ Jestem umiarkowanym optymistą. Planem minimum jest zajęcie a miejsca,
gwarantującego
dalszy pobyt w lidze. Nie d<r
równujemy klasą czołoWym zespołom, do których zaliczam Stal
Stocznię, Hutnika Kraków i Re'
sovlę, ale pozostali rywale (może poza niedoświadc7.onym beniaminkiem stilone'nl Gorzów) prezentują wyrównany poziom i 11:
każdym z nich jesteśmy w stanie wygrać. Dotychczas najwię
kszym 9Siągnięciem było 5 miejSce, mo~e więc tym razem uda
się zajść równie wysoko, POIDI)eą w tym mo~e 'okazać się tal<te sprzyjajljcy układ tegorocZnych rozgrywek.
W pierwszej
rundzie gramy 4 tazy u siebie l
5-krotnie na wyjeździe, W rewanżach, kiedy rozstrzygać będą
się losy dru1yn, w trzech osta tnich spotkaniach zmierzymy się
z WHamą i Legią w RadomiU
oraz Hutnikiem w Krakov.1e ,
- Dziękuję za rozmowę,
Rozm. S. K.<\LITJ\

EXPRESS LOTEK
4, IQ., 13, 16, 31
SUPER LOTEK
20, 22, 9, 33, 37, 42, 46

