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Rozpo(:zęcie

obchodów
']0 rocznicy Rewoiucji

Dzień

szczególnej

•

•

pamięcI

Październikowej

I

NajwiE:kszy ruch pieszy i
kołowy panował, jak zwykle,
chylących SIę nad mogIna ul. Sciegiennego, w
są-o
łami,
mgła
z dymu
lampek, biel chryzantem - ta - siedztwie kompleksu tutejszych
cmentarzy. Dzięki dokładne
niepowtarzalna atmosfera jemu i widać, że wcześniej stadynego dnia w roku - dnia
rannie przemyślanemu oznawspomnień i szcz.ególnego hoł
kowaniu słowa
uznania
du dla tych, którzy o<!eszli... Chwile refleksji i zadu- dla Wydz iału . Komun ikacji
my nad życiem i przemija- UM - nie tworzyły. się więk
sze zatory na jezdniach. Doniem.
datkowo zopobiegali temu miWczoraj, jak Polska długa
licjanci. Kierowcy jeździli na
1 szeroka, tak i na kieleckich ogół bardziej ostrowie niż
cmentarzaCh tysiące
ludzi, na co dzień, chociaż przyznać
akże sp(lza regionu, odwiedziDOKOIll'CZEN1E NA STR. 3
ło groby swoich bliskich, za-o
palając
znicze,
składając
kwiaty. Pamiętano o miejscach
pamięci narodowej, IDO.$iłach
bezimiennych bohaterów.
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Duże

zowe •

rezerwy przewoLikwidacja pu-

stych przebiegów

Podczas wczorajszego rekonesansu po cmentarza::h Kielc
stwIerdziliśmy, że w tym roku było tam czyściej niż zazwyczaj. Bardziej zadbano o
wywiezienie
śmieci
i
zechniętych liści. Bez trudności chociaż nie mowa poiedzieć, .że tanio zaopatrywano się w k,wiaty, lamp.ki i stroiki nagrobne. Nje o~
hyłó się
bez narzekań ' na.
tłok w'·.czerwonych autobusach, . ale
przedsiębiorstwo
przygotowało się do tego dn ia.
tak jak pozwalały na to jego
możliwości. Uruchomiono
linie dodatkowe.

MOSKW A PAP Dz i ś o gooz.i..
nie 10 czasu moskiewskie go w
radzieckie i stolicy rozPOczeło s:e
wsoólne uroczys~ ()()S:edzcnie
KC KPZR o.raz Radv NJ.iwvższ.ei
ZSRR i Federacii Rosviskiei.
poświęcone 70 rocznicy W ielki~i
Socialistvcznei Rcwolucii Paz...
dziernhkowei
Na zaproszen ie KC KPZR. Prezydium Rady Nai~yższej ZSRR
i Rady Min·istr6w Zwiazku Radzieckiego przybyła w niedz'ele
00 oołudn.iu do Moskwv delegacia Polskiej
Rzeczyuosoo.\ 'tei
Ludowej, która bierze udział w
obchodach 70 rocznicy Wielkiei Socialistyczne; Rewolucii
Paździe·rni.kowe; Na czele delegacii stoi oierwszv sekretarz
Polskiei Ziednoczonei ParW Robotnicze;. orzewod.n.iczacy Rady
Państwa PRL.
Wojciech Jaruzelski_

Radomska ,~towarówka" P S
T

g t wa do
wy,kle jesień iest najtrudnieis-zym. na ibardziei pracowitym okresc'l11 dla nasz ych na iwiekszveh przewoźni
ków - PKP i PKS. Wiaże się
to z doda.tkowymi usłuf!ami:
przewożeniem płodów rolnych i
ogrod.niczych. a ta·kże opału . Dużo pracy przysparza tra.nsportowi orzewóz bUd"aków do cu.krowni. Krótko mówia<: okres ten od
lat umownie
lest na!l:ywany
szczytem ·iesie.nnych ur:rewozów .
W radomskim I
Oddziale
KPKS nie widać tej goraczki
przewozowej a d vrektor orzedsiebiocstwa - Wo~iech Stanisławski
twierdzi.
że
posiada
zn8JCZJle rezerwv.
- Problem tzw. leSl enn~go
sz,czvtu w przewozach u nas
nic istnieie - mówi d~' r . Stanl$lawski - Dlaczego? Kampan.ia
cukrownina. z która ·
wiaża
sic wzmożone przewozy nie dotyczy nasze.20 oddz !ału.
Po prostu dlateJ!Q. że

Z

ciegiennego w Kielc,,-.:h -,; w zaduFot. Al. Piekarski

:I Szef

dyploma~ji

. ~ duńskiej pi'zybywa
do Polski
Na zaproszenie ministra
sora w zagra.niez.nv<:h Marian:!
Orzecbowskier;o dziś przyb,·wa z oriocialna wizyta do Pol ..
ski m'nister spraw zal!ran icznych
Kró! E'Gtwa Danii
Uffe El1emann-Jensen.

w reion·ie naszego działania nie
ma cukroW"nj Nasze rezerwy
orzewozowe. wynika ia z mnieiszego urooza iu plodów roln vch.
Wysta,rczv j'')wiedzieć że w r<>ku bieżacym nasze ooiazdv orzew iozłY t"li'o 10 tvs ton tei IIUlSy towarowe;' POdczas
edv w
tym samvm okres·' e roku !.Ibleg ..
lego tonaż t"n wynosi! ok 85
tys., a więc OŚp1iokrotnie Więcej
DOKOŃ"CZEI'HE

NA. STR. !

Nowa przychodnia w Kie~cath
prz~ęła pierwszych pacjentów
Już od godziny 6 czekali pacjenci no otwarcie nowej. kieleckiej Przychodni Rejonowej :1r
17 przy ul. Dalekiej 5. Mimo
że to pierwszy dzień pr.ocy nowej placówki służby zdrowia, o
godzinie 7 zgłosiło się 30 motek

radomskich cmentarzy.
Fet. W. Sł>omka

Nowe .oirvcie w Biskupinie
Biskupin
penetrowany
przez archeologów j ...f: przeszło ' pół wieku ciągle dostarcza nowych interesują
cych odV:ryć. Zakończony niedawno sezon wykopaliskowy
przyn iósł
Odkrycie cmentarzyska związanego z biskupińskim grodziskiem. Odsło
nięto już 91 grobów. Zachowały się popielnice ze spalonymi
szczątkami
ludzkimi,
liczne naczynia ofiarne oraz
o zdoby. PrzeWiduje się szczegółowe
badania
antropologiczne znalezionych
kości.
Odkrycie cmentarzyska ma
ogromne znaczenie dla dalszych prac nad historią Biskuoina. Analiza zawartości
grobów
może
dostarczyć
wielu informacj : o mies?katlcach dawnej osady - "kreś'
lić

strukturę
demograf)czną.
dłu~ość
życia,
zdrowoll"ość
a ,llkże stop i eń zamO?r"~Cl
daiJIlych mieszkańców
B i<:-

k·'-ina. W powią7aJ):u le
zualeziskami na teren ie grodu może (o już dar. w sumie
wyraźny obraz b iql{lJni";sldej
sT'n ł ec7)"'nści
sOf7pd 2 S tys.
1'"
.T~dr('\ł'''''o';''''';e

były

l_('\...,h,.T'O.· .... __ _~~~

badanh tzw. kral'.1 -

tajemniczego obiektu zbudowanego ok. 1600 lat p.n.e.
Obiekt ten był prawdopodobnie ochronną zagrodą dla bydła. Znaleziono
ślady dawnych rowów zamykających
dostęp do zagrody usytuowanej na wzgórzu.

Nie PIJ,

.
me

~dnvm z celów II etapu
reformy
gospodarcze; w
jest doprowad2enie
do zrównoważonego rynku. To

J Polsce

zaś

wiqże

się

z

koniecznościq

zmiany

polityki cenowo .. dochodowej w roku przyszlym ora z
latach następnych. Jakie będą
więc te podwyżki cen? ten
temat dominowal na ostatnim
posiedzeniu rozs zerzonej . Rady
OPZZ, w którym uczestniczyl
wicepremier i przewodniczqcy
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g-

pal, a w

żyj

wstrzerrliężl~wie

<

Jak

walczyć

ied y wreszcie w Polsce zacznie się prze ..
prowadzać
regularne
badania mające na celu wczesne wykrywanie
nadciśnie
nia
tętniczego,
najbardziej
rozpowszechnionej choroby układu krążen i a? Lekarze cią
gle powtarzają, że wczesne
wykryc:e schorzenia daje największą szansę leczenia. Jak
jednak leczyć, skoro w służ
bie zdrowia nie ma WCląZ
odpowiednio rozwiniętej profilRktyk: nadciśnienia tętni
c 7 ego. n adal nie d~pracowa-

K

z nadciśnieniem
llśmy

się pełnego
rejestru
chorych z tego
powodu?
Tymczasem liczba osób cierpiących na tę chorobę systzma tycznie wzrasta, a większość
,>p0S: 6a nich w ogóle nie jesl
tp.~a św:adoma.

N ;e p ij . me pal. a w ogol~
wstrzemięźliwie takie
najcz~ściej
zalecenia
może
uslyszeć pacjent od lekarza.
l słus<:nie, nie ma wątpEwoś
ci. że palenie
tytoniu oraz
nadL'!ycie. alkoholu znacznie
zw:ększają ryzyko powstania
nadciśnienia.
Zayomina s i~
żyj

t~tniczym ?

o ty'm, że równie
jest
systematyczna
kontrola. Profilaktyka w naszym kraju wykazuje tu cał
kowitą opieszałość. Lecznictwo
podstawowe - nastawione jest
prawie wyłącznie na zgła
!ol anie s:ę chorych, a zatem
już na l~czenie.
a nie na
wcz{' s n~ wykrycie schorzenia
Ludzie. którzy czują s ię dobrze nie odczuwają potrzeby
zwracania się do placówki
służby zdrowia. a nad ciśniejednak
ważna
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http://sbc.wbp.kielce.pl

z dziećm i , ponad 20 zglosl~11
przyjęło rejestracjo cd pocjentÓII'I dorosłych. Kierown ik przychodni, lekarz ped;otra. Regina uuda też o godzinie 7 rozpoczęlo
przyjmowon;e małych
pacjentów. W kolejce czekono
do lekarzy internistów, Elib;ely
Matysiak i Alfredy Zawieruchy,
o także do stomatologo. Elibiety Tekie!i i ortod<lnty, Ewy G:j~
kowskiej. Jak po : nformoVloł<l 'lOS
przelożc>no przyc:hoon; - Mar;a
Pod~lecka. 30-osobowy pers-orlel
st<lwił s : ę w komplec' e w p'€rwszym dniu procy.

*

*

W miOliony piqte~ odbyło się
ofic:olne przekazan ·e p rzycho;':ni
przez
wykonawcę K ' elecką
Spółdzi eln i ę
M i eszkon ·ową.
\'I
ciągu dw';,..I-, m''''':'',:v Io~t<ll'.J 0-
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Radomska "towarówka" PKS

w
Już _ działa

.Komisja
do Spraw Referendum

'z

udzialem
przedstawiciel i władz: sekretarza KW
PZPR - Jana Maeiejewskiego, przewodniczącego WK
SD - Eugeniusza Kota, seluetarza WK ZSL Teresy Cichockiej i wojewody Wło
dzimierza Pasternaka. odbyło się
w Kielcach p ie rwsze posiedLenie Wojewódzkiej Komisji do
Spraw RefeTendum. Otwierając
zebranie
prze wodniczący
WRN w Kielcach Ryszard
Zbról: podk,r eślil, ~ zbliżające
się referendum ja,k o naj wyższa
ferma demokracji otworzy nowy etap przem ian w kraju,
zmian zgodnych z wolą i interesami w iększości obywateli. Nowo powołana komisja dbać bę
d;z.ie o przestrzeganie przepisów zw ;ązałlych z przeprowad·zeniem referendum, rozpatrywać
ewentualne
skargi
na
dz iaJalność
komisji
nłisz~o
stopnia, ustali wyniki głosowa-

walczyć

Jak

Znadciśnieniem tętniczym?
DOKO~CZENIE

ZE s 'rR. 1

okres może
bezobjawowo.
Oto jedna z głównych przyczyn systematycznego wzrostu w naszym kraju w cią 
gu ostatnich 15 lat
chorób
l1.dadu krążenia choroby
wieńcowej, zawału serca, niewydolności krążenia oraz udaru mózgu. I nie wynika to
w znacznym ' stopniu ze starzenia się społeczeństwa. Jest
wrę~z przeciwnie - jesteśmy
~połeczeństwem
z przewagą
ludzi młodych. W Połsce jest
zatem odwrotnie
aniżeli
w
innych krajach, np. w NRD.
Tam cor,,:>; większy ' jest odsetek lud z: w starszym wieku i coraz mniej zgonów z
powodu chorób układu krą
żenia. Nie nastąpiło to jednak samoistnie.
U naszych
sąsiadów,
podobnie
jak w
wieI\..' inny,c h krajach, od lat
prowad zone są na
szeroką
skalę
dz;alania
zmierzające
do wczesnego wykrywania i
leczenia nadciśnienia
tętni
czego. Ró wnie ż i w Polsce
potrzebna jest podobna akcja
profilaktyczna, która obejmowalaby całą ludno ść kraju i
prowadzona była stale.
Przed k;lkoma miesiącami
powstało
w naszym
kraju
ko le~:1e 10warzystwo medyczne Polskie
Towarzystwo
Nadciśnienia'
Tętniczego.
Głównym celem
organizacji
jest inicjowanie badań oraz
propagowanie akcji na rzecz
zwalczania
nadciśnienia tęt
niczego powiedział dziennikarzowi P AP,
przewodniczący
tymczasowego zarządu
t owarzystwa, • prof.
Włodzi
mierz Januszewicz z AM w
Warszawie.
Zamierza
się
m.in. nawiązać ścisłą współ
pracę ze wszystkimi ogniwami służby zdrowia
w rozwiązywaniu wiełu problemów
związanych z tym
schorzeniem. Może wreszcie w tym
względzie coś drgnie:
.oblicza się, że na
nadciśnienie
cierpi około 3 mln osób, z
tego najwyżej 1/3 zarejestro- wana
jest
w
placówkach
służby zdrowia.
nie

przez

rozwijać

długi

się

(PAP)

EO

-__
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Komisji Planowania
prof.

miast świaJd.czo.ne przez nas usluDOKOIliCZENIE ZE STR. 1
I!i n.i e dll"o·żetią w ta,k im stopniu
}ak cześci. Nie J'lloieomy !>odnosić
'Radomslci Odd Z<iał KPKS POcc<n usłUll!, bo są one ustalame
siada 240 Samochodów i 140 porzyPrzewiduje się t rzy
główne
wrzOOoW'o. NJc więc dzi,wnej(o.
czeP o ładowności od 6 do 22 t.
czł ony zmiany struktury cen: po
że w tej
sytuacji .uzyslri-wany
pierwsze w roku przyszłym . Łą.cznfl _ ladow,ność ta,boru sarno.:hoQowe~o
wynosi 3.360 tOill. . prze,z nas wska:i..n.i k rentoWlllości
trzeb a będzie podni eść ceny zaz kalŻ.dym rokiem jest cora'Z niż
przedsie.biorstwo obsłu~ude 1/3
opatrzeni owe węgla o ok.
60
SZy. I :iak ~i.t dz iałać w warulIlobsia·ru woj, radomskie~o zaspr oc. Po drugie: z m ie nić kurs
pokajając w 100 proc. pot.rzebY . kach reformy ~ospodarcze.j. I!d7;ie
(zdewaluować) z łotówki, tak bl/ '
!>odstawmvym miernikiem dziaprzewO'Zowe re~ionu.
zmnie j szyć drastyczną lukę mię
Najwiekszym
kOJltraheon.t.em . łatlności - prz€dsiebiDł"stwa . jest
d zy
notowaniami
oficjalnymi
,wsk? - za:py'tuje d YlI". St.an isjest· radornskJ przemysł·. dla któdolara a jeyo cenami wolnoławski.
re ~o oottzeb
miesieczna masa
rynkowymi. W ślad za
tymi
przewożonych malteria'! ów WYJlOposunięciami musi pó;ść tr zeZima, :ie&t za,ws·te trudna dla
si średnio 80 tys. ton.
ci e: zmiany cen podstawowych
tra.nspoctowców. Uoora.łiśmy się
artykułów żywnościowych i inN iektóre za kłady przemysło
już z wieloma problemami m.in.
nych dóbr powszechnego użyt
we obsłu~iwane są kompleksowo.
z o~rzewaruem hal. ciepłą odtz.ieku domowego, na
które oboNa przykład wywozimY całą
ż~ wydawaniem I!orącyoeb oosił
wiązują ceny urzędowe. Dotyprodukde pap ier.osów z .. tytok<>w i wym ialTlą olejów.
c zyć to będ zie mięsa (w kartniówki" ora-z zaopakujen\y te
kowej
wielkości
pr zydzi ału),
fabryke w tytoń. Ponadto naNatomiast
nadal
poważny
mleka i jego przetworów, pieszY4'ni stałymi
klien't arni są:
problem sta,nowi za'kup odpoWPEC, Fabryka
Łączników,
czywa, opalu, opIat za energię,
wiedniej Hości i ja.kośc,i z·imoczy Cemeniown'8 ..PrzYjaźń" w
c,o. i cieplą wodę oraz czynwel!O oleju naoedowef!.o.
Na
W i€ifzbicy.
szów.
Wicepremier
Sadowski
oodstawde doowiadczeń ]a,t uszacuje, że o znaczać to będzie
Przy na.sa:YJll oddziałe ist.nieje
bie~lycb mocma llOwied·zieć,
lZ
tv stosunku do d zisiejszllch
był to Problem Dł e roz.w:iątLany
Woje wód'Lk i Ośrodek Koordy- podwllżkę kosztów ut·yzymado końea . Brak oleju poważnie
nacji Przewozów. który zajmuni« o okolo 40 proc. Ale, WIIje sie wykorz,ystartiem pojazza.klócal' prace tł"a,nsoortu . Chojaśnił, 60 p r oc. kosztów wzrostu
dzi tu iłówn.ie o oleje -.lZ od 10
dów obcych 1>!'zy:ieżda:aj.ącvch i
cen będ zi e automatycznie, cZllli
do 35. Prawdę mówiąc profi1a!<:wyje.żdzająey.ch z Radomia. Oś
z chwilą wej3cia kolejnej podtyczn,ie na.leżałoby już od listorodek za.pewn,ia im ładu.nki w
wyżki, rekompensowane.
Reszilości ok. 200 t. na dobe . Wykopada wle'w ać zbiorniki samota skutków zmianll cen ma ' zorzystanie taboru mOł(łoby być
chOO.owe oleje;m Pl'zynajmnliej
stać zniwel owana wzrostem za1Z-10. Wtedy n·je b yłoby n iesoowi.ększe. ~dyby za.kłady
pracy
robków wynikajqcym ze zwięk
czynlJle były również PO ~odzi
d z ia.ne-k , jakie n·j,esie m.roź,na zima.
szenia
moHiwości
placowych
nie 15. W obecnym systemie
przed się biorstw.
Rekompensata
orl!a.nizac}i poracy kierowcy z indotyczyć ma także ren t i emeStacje (}bsłu~i są ol!.rzewane.
nych miast. nie mOl!ą zabrać ła
W tych dn:adi
u,ruchomiono
rytur,
dodatków
rodzinnych,
du.nku, bo nie ma kto i~n f!..o Wyzmodernizowaną kotłownię c .o.,
pomocy socjalnej, ZQ,silk ów wydać. N-,..... oddział pos iada spore
rezerwy przewozowe na II z.miaktóra iest ba,rdz,iej wydaj.na i chowawczych., . "ro<: lq k oweg o"
ni:e i w dni wolne od praoey.
itd. Re waloryzowane będq. al e
co ważne dla ochrony środowis
Nli=stety. brak che,trrych na te
w 3-letnim okresie, wklady 0ka natura,1 nego - nie beózie zausłu.I!·i.
nieczyszczać osiedla miesz.ka~o
stczędnościowe .
wejto Borki.
Zwiqzkowcy nie pr zyjęli tych
Podobn ie ja.k w im1Vch przedpropozycji z zachwytem. Je st w
s ie biorstwacb. talk i tu nie ocaRozm. J. RYBCZYŃSKI
nich sporo n i ewiadomych, np.
kuje różnych kłoootów. de któczy wszystkie przedsiębiorstwa
.rych m,in. należy brak mechastać będzie na wypłatę zwięk 
ników samochodowych
oralZ
szonych wynagr od zeń? OPZZ oróż,nych czeilci zamien.nych. Na
bawia si ę , ż e operac;a cenowodom;a'r złel!o cześc'i te z roku na
dochodowa wzb ogaci bogatych.
rok PO,wa~n':e droieją. n iektóre
zaś zuboży biednych. O tym ;ak
nawet o 300 proc. Wym ien,ię t'\1
ma być zadecyduje referendum,
choĆby sk.rzy.nie b:el!ów. OIoony,
- 29 li stopada br.
tylne mosty i plandeki. Na,to-

Zdzisław

Spółdzielni

Sadow ski

Arbi,~rażo

we-j, Adam Pctdoleeki - emeryt, Tadeusz Szymański - p racownik Odlewni Zelhva w Stą
porkowie, Ryszartl St«:p : eń
kierown ik Wydziału Organizacyjnego WK ZSL . lIalina Wiewiórows ka-Kwasik
kierowniczka Działu
Woje wód zkiego
OddziaJu S\owaorzyszenia PAX,
Zenon Zascmpa - główny księ
gowy w Przeds i..'biorstwie Wielobranżowym w K ielcac h i .\leksy Zuchow ,cz - oficer LWP.
Członkowie komisji
zapoznali
,s,ię z przebiej!iem prac przygotowawczych do referendum. W
tym wzglr,dzie zachowywaoIl.e są
ws.zystk ie terminy.
Aklualnie
trwa powoływan ie kom:sji obwodowych. Mieszkańcy Kielecczyzny glosować będą w 660
obwodach.
Przyjęto
również
plan pr acy komis j i o·raz wyZflacrono terminy
dyżurów
jej
członków .
Jak
poinformo\val
kierowJ;lik Wojewódzkiego Biura do Spraw Referendum ~larian Obara przeszkolono
już osoby,
które bezpośrednio
czuwać
będą nad
p rzebieg:em
referendum, a także wstępnie
za'kwal-ifiko'w ano lookale.
(h)

przychodnia w

me. dltugo
rodzime ' magnetowidy
Już

. W
Zakładach Radiowych
"Diora" w· Dzierżoniowie
(w
woj. wałbrzyskim)
rozpoczęto
produkcję prototypowych magnetowidów. Za 2 lata ruszyć ma
seryjna produkcja magnetowidów średniej klasy
europejSkiej.
W pierwszym roku ich wytwarzani.a "Diorę" opuści 30 tys.
tych aparatów.

przy ladzie

•

Trwa sezon jesiennych zakupów. Klienci radomskich placówek handlowych z nabitymi
portfelami krążą po mieście, a
za nimi trop .w trop kursują ...
. złod~eje. Obywatelka
Halina
L. przeb ywając w sklepie
obuwniczym przy ul. Zeromskiego zauważyła, że dwie _ inne
niewiasty miast przeć do lady po
modny wzór "radoskórowskich"
kozaczków, dobrały się do torebek pań nie · widzących w tym
, momencie niczel:o więcej poza
wyrywanymi sobie z rąk
do
rąk butami. Obie amatorki eudzego mienia zastosowały przy
tym piłkarską metodę ' "każdy
swel:o". Spostrzel:awcza i przytomna klientka wszczęła
natychmiastowyalarm.
Sklep
zamknięto

uniemożliwiając

rzą

Zdzisław Kierzkowskiwjcewo~wodą radomskim

DOKOŃCZENIE

Kradzież

Przedstawil

on ogólne kierunki po lit yki
du tv tym zakresie.

nia i prze każe je do komisji
centralnej.
Członkowie komisji otrzymali
a'kty nominacyjne. Przewodniczącym
kom isji zoslał Tadeusz
Zawi sŁowski zastępca
p rzewodniczącego
Rady Wojewódzkiej PRON, zastępcami przewodniczącego zostal i: Władysław
Cieślicki rolnik, wiceprezes
WK ZSL; Eugeniusz ~Usiec rzemieślnik i Ewa Partyka
pracownica !-Juty im. M. Nowotki w 05trowcu Sw., a sekretarzem -'- Stanisław L isowski
kierownik Wydziału Polityczno-Orgaoilizacyjnego KW PZPR. W
sklad komisji weS2:li: Józef Ba' nasik
pr'a cownik Swięto
krzyskiej Spóld'Zielni Mi'c szkaniowej w Kielcac h, Karol Fi,iAł
kowski - d yrektor SP nr 11 w
Kielcach, Anna KaŁeusz - komendantka
Chorągwi
ZHP,
Włodzimi.erz Kulneba . dyrektor
Szkoły .
Mu'Zycznej w
Kielcach , Stanisław :Mip.s
dzienni,ka~ z
"Słowa
Lud>u" ,
Ludwik Nllwrot - p reczcs 0kręgowej

•
gotowa do ZImy

zło

dziejkom rejteradę. Przybyli na
miejsce funkcjonar iusze milieji
wydobyli z kieszeni zatrzymanych kobiet dwa portfele należące do Anny P. i Barbary
T.
W pierwszym znajdowało
się
24 tys. zł, w drugim o 10 tys.
mniej. Oskarżone o
kradzież,
Ma.łgorzata B. (l. 20) oraz Grażyna B. (1. 17), stanęły w trybie

ZE STR. l

MI wyposażono i przygotoWO'110
no p rzyjęcie pacjentów. Symbolicznego przec,i ę<: ia wstęgi i otwarda placó-wki dokonali I seItretorz KM PZPR w KleJcach Tadeusz lóżwił!
i
wiceprezydent - Jan Stró;wą5. Gospodarze nowej placówki pod'kreślali
- w idoczne zresztą no każdym
\fOku - bardzo starOrl'ne wykonanie i
wykończenie obi ełtu.
Stąd też wyrazy uznania
kiercwano poo ad'resem
prezesa
KSM - Kazimierza Biernata. W
Imieniu kierownictwo kieleckiego ZOZ jego wicedyrektor, An-

przyspieszonym przed
sądem,
który skazał je na karę l roku
pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lała oraz po 60 tys.
złotych grzywny.

Winni w niewinnym
wieku
Wydawałoby się, że po dobranocce dzieci mają prawo jedynie grzeeznie spać. Otóż n ;e~ są

z kroniki

bowiem w Radomiu młodociani,
dla których wieczorne eiemności
to okazja do szukania moenych
wrażeń i złodziejskiel:o zarobku.
Patrolujący ul.
Kelles-Krauza
funkejonariusze RUSW natknęli
się w środku noey na ogra.biony kiosk "Ruchu",
z którel:o
skradziono papierosy i żyletki.
W wyniku podjętych czynności
sprawców włamania zatrzymano.
Okazali się nimi Mariusz
C.
(I. 13) oraz Dariusz K. (I.
14).
Ten ostatni przyznał się do popełnienia 60 (!) podObnych prze~tępstw . Chłopców
zatrzymano
w mllieyjnej
izbie
dziecka.
Gwoli sprawiedliwości o ich ro-

Kielca~h

dnej Buubwslri
poozi ękowoł
prz-edstawiciefo.m ' władz miasta
za wydatną pomoc, która umożliwiło tok s~ybkie przekazo>nie
placówki społeczeństwu.
A dziś ran o nasz folo rep<» ter
- Aleksander Piek(]rski, obec'ny
w przychodni, oby udokumentotować moment otwarcia stwierdził, iż pierwsi pacjenci w 0- '
czekiwan iu no
lekarza z przyjemnością zwiedzali placówkę.
W chwili, gdy oddawal i śmy
numer do d ruku personel medyczny .. siedemnastki" przyjął
. ponad 70 chorych,

PrC/Zes Rady M1l1l<ist,rów <>diwo'lal z d.niem 31 październ~.ka br.
u
stanowiska
wice.woj~wode
radomsk,ie·j(o ~eniWlrl.a Jęd
r'zeje~skiel!()' który przeszedł na
emery,t·ure. Na stanowisko wj'cewo:iewod'y radomskieio lłOWo
łany zostal Zdzislaw Kierzkowski
peł.n~ącv
dotychczas
funkc:ie wiceprezesa Wojewódzk iel!o Zw.iązku Gm iru'lYch SDÓł
dz ieln,i ..Samooomoc Chłop&ka"
w RadomLu. czloruka ZSL. Ustę
pującemu wkewojewocLzie Eu,g en iuszowli Jedr-zejewskieunu. prezes Rady Minisków przekazał
poda.iekowanie
za wieloletnią
prace w administradl państwo
wej,
(włm)

(wp)
również
pomyśleć ...

dzicach

powinno

Nawarzył piwa
za 98 tysięcy

w

radomskiej .,Podkomorzance" zbiera się towarzystwo róinego autoramentu. Są tacy, którzy wpadają na kilka minut, by
wychylić kufelek jasnego
peł
nego, są i ci, co okupują lokal

mil'i'c yjnej
od pierwszej do ostatniej beczki piwa. Do nich to zalicza się
26-1etni Józef
B. zamieszkały
zresztą tuż pod bokiem piwiarni. Młody ów człowiek, nadużywszy pienistego napoju,
poczuł się dotknięty, I:dy jedna. z
bufetowych odmówiła
podania
mu kolejnego "browaru".
Ostatecznym rozliczaniem Józefa
B. z zaprezentowanel:o repertuaru przekleństw zajął się
Sąd
Rejonowy w Radomiu,
który
skazał go w trybie przyspieszonym na 80 tys. zł grzywny, 10
tys nawiązki oraz uiszczenie 8
tys: kosztów postępowania sąd o
wego.

http://sbc.wbp.kielce.pl

na
uczynku

Noc'ą

się

gorącym
Bogusław

W., zam. w Olsza(I:m. Prom na), wpadł do
Białobrzegów, by załatwić parę
spraw i sprawek. a przy okazji
odwiedził kilku przyjaciół. Jed·
no z tych spotkań przeciągnęło
się do nocy, totei pan '\'. postanowił u znajomych
przenocować. Jako właściciel wychuchanego "malucha" przed udaniem
się na spoczynek wyszedł przed
dom, py raz jeszcze rzucić
okiem na swoje cacko. Gdy skierował się do samochodu. z wnę
trza pojazdu wygramolił
się
nieznajomy osobnik, który począł w te pędy zmykać.
Bogusław W. nie stracił głowy narobił krzyku i puścił się w pogoń za złodziejem. A poniewa!
szybki miał nie tylko
refleks,
ale i bieg, raz dwa dopadł uciekającego. Pomógł mu w tym
zaalarmowany kolega. Zatrzymanemu odebrano 2 skradzione
kurtki .,wranglerowskie" OTaz
2 swetry o lącznej wartości 50
t~' s. zł. Sprawcą kradzieży
zaj'lla się miejsccwa milicja.
•
(kim)
nacb

1
~
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Najlepiej zaspawać?

Komu potrzebne zsypy •
00 zrobić z kOlizem pełnym imieei?
śmiesznie brzmi~ee pytanie wydaje się

Odpowieiłź
n;p. to nieco
bardzo prosta i oezy,wi.~ tlt..
Otóż; wy.o>tarczy zabrać ze sob~ kon, z ejść pr~ed blok, wyrzuc!ć
zawartość cło pojemnika i po kłop.oeie. PrawdzIwy prOblem (moze
pozorny i dl a leniwych) mamy dopiero wówozas, j~li mieszkamy
na jednej z wyŹ8zych koncly,na cji.

wiele gorzej jeśli komuś
zdarzy się być
chorym,
ułomnym
. fizyczn ie lub
dożyć podeszł ego wieku. Chcąc
ułat wić ludziom
ich codzienne
życie, szczególnie tym m ieszkającym w wysokich blokach, wymyślono przed
laty zsypy na
śmieci, Urządzenia
proste,
a
jak że pożyteczne, Z rozwiązania
wszyscy byli zadowoleni, ale do
czasu. Po kilku latach eksploatacji zaczęły się pojaWiać głosy
pełne krytyki i oburzenia. Na-

O

'W większo,..;:t bez imienne !;roby :.mierzy II wojny światowej
na ementarzu Partyzanckim w Kieleaeh - na każdym znieze
i ehryzantemy.
Fot. Al. Piekarski

Pamięć o zmarłych ...

Nos dla tabakiery?
niej w ięcej dw a la ta temu
zmieniono
roz kład
jazd y
autobusu MPK l in ii ,,12"
kursującego z Masłowa do Kielc.
Zza biu r ka u znano, ' że wyjeż_
dż a jąc z Maslowa o 5.29 z powodzen iem można zdążyć
do
k ieleckich zakładów pracy
na
p ier wszą zmianę, rozpoczynają
cą się o 6 (np. w KZWP). Ok azało się, że nie bardzo b iorąc poprawkę na trud ne
wa-

Kwiatów w iYln roku n .ie brako",,:ało takie w Radomiu .
Fot. W. Słomka
DOKO~C ZENIE

1;'E STR. l

trzeba, że byliśmy
świadka 
mi kilku incy,dentów, .w trakcie
których .. zmotoryzowani
jakby celowo utrudniali so b ie życie. Dobrze się
stało ,
że przed ' Świętem Zmarłych
z,dążońo zakończyć kompl iku jące ruch prace przy budow ie
przepu s tu wodnego na
drodze
wiodącej
w
kierunku
cmentarza na Cedzynie.
Przyzn ać trzeba, że w Kiel. cach
służby
odpowiedzialn e
za handel, komunikację i bezpieczeń s two mi drogach, przy gotowały się do Dnia Zl1'llirłych z dużą starannością.
(ALP)

•

• •

Na naj starszym radomsk:m
cmentarzu przy
ul.
Dzierżyńsk i ego
lampk:
i znicze
zapłonęły na mogiiach ż,olnie
rzy obydwu wojen
świato-

wycn, przy obelisku ku czci
zamęczonych w hit<łerowskich
obozach zagłady. Przy mogiłach warty honorowe zaciąg 
nęli harcerze.
Tys:ące radomian i mieszkańców województwa odwiedziło
cmentarz
komunalny
na Firleju, gdzie spoczywają
prochy ponad piętnastu • t ysię-:y Po~aków za b itych i I.amordow:mych
w okres ie II
',,,oj'.\y swiatowej przez :i'H.~m
cÓ":. W:clzanki kwiatów ozdobiły globy żołn i erzy i p:lr ·
tyzantów rozsiane po las ach,
polal'h, na
cmentarzach
w
d zies;ąu ;c.h miejscowości woj.
radomskiego.
Tradycyjnie
l ' :zczono tez pamięć
żołn:e
rzy Armii Radzieckiej · poległych w ofensywie 1944-45.
Cmentarze
odwiedzano
wczoraj do wieczora. Sprzyjała temu ciepła aura. W ciszy, zadumie' i refleksji przywolywano
pamięć
o
tych,
którzy od nas odeszli ...
. (włm)

l

IPół roku
Mieszkaniec os. Świętokrzys
kiego w Kielcach napisał do
nas o bałaganie. jaki pozostawili budowlan ~ po zakończeniU
ocieplania bloku płytami azbestowo-cementowymi.
POI'OŻrzucanymi resztkami
zainteresowały
się
dz ieci
- czytamy w liśc ie - używa
jąc ich dG zabawy, polegającej,

.....

płyt

W drodze na

crilen~arz ...

Fot W.

Słomka

m.in. na dalszym ich rozkruszaniu oraz roznoszeniu po placach zabaw i trawnikach, Po
zakończeniu prac usunięto jedynie większe kawałki płyt. Wiele drobniejszych odpadów czy
okruchów pozostało na miejscu.
są one wszędzie na trawnIkach, placach zabaw i chodnikach. Stale roz:kruszane
podczas zabaw
dzieCi oraz pod
wplywem czynników atm05ferycrnych, juz w postad azbes-

runki
jesienno-zimowe i inne
jeszcze obiektyw ne trudności.
Mie~zkańcy Masłowa zwrócili
się więc z upr zejmą p rośbą do
dyrekcj i Miejsk ie go
Przeds iGbiorstwa Komun ik acyjncgo.
o
godzin
odjazdu
skorygowan ie
autobu s u
rano i wieczorem ,
jako że dla odmiany na powrót do domu muszą czekać
około godz!ny. Oficjalne w tej
spraw:e pismo nadeszło d o dyrekcji MPK 13 s tycznia 1987 r.
- a odpo w ie dź była krótka:
owsze m , prośbę
uwzględn i my
przy następnej zm ianie rozkła
dów jazdy.
Sko ń czył
ię październik ,
a
,, 12" kursuje be z zm ia n. Ludlie
pędzą na złamanie ka r ku , żeby
n ie spóźnić s ' ę do pracy,
co
nie zawsze im s;~
udaje,
a
dyrekc ja MPK? No cóż... Ma
na głowie znaczn:e wazmeJszc
sprawy n : ż wn iesie n ie poprawek do rozkładu jazdy, aby jak po i nformo wał nas dyrek tor
ds. technicznych - dogodzić jednej babie, k tór ą napuśc ' ła d ruga baba. Dalej usłyszeliśmy . że
dob rze, r oz kład będz i e zm ie n ion.v, al e jak bę dą inni niezadowoleni dyrckcja sk ie r uje ich
do naszej redakcji, a konk retnie do osoby n i żej p :>dpisanej.
Komentowan ie całego wydarzen ia , w szczególności zaś rozmowy telefon icznej
p r zeds taw !cieli dyrekcj i MPK z dz:ennikarzem jest zbędne. A swoją
drogą , nie mam pojęC i a dlacze20 przesun i ęcie o kilka minut
teco -kursu autobusowego stanow i tak ogromny problem dla
MPK. Na to pytan ie od(Y.lwiedz : n ie uzyskałam .
JUSTYNA ~UKOWSKA

bałaganu
towycn włók ien roznoszone są .
na butach na klatki schodowe
i do mieszkali. Ich
źródłem
było pozostawienie
przez wykonawcę bez żadnego zabez,pie. czen.ia kilkunastu płyt pod ścia
nił bloku. Dziś pozostała w tym
miejscu
tylko kupka
gruzu.
Nikt tego nie sprząta".
Rekonesans jaki odbyliśmy na
ulicę Krasickiego przekonał nas,
że powyższe opisy są prawdziwe. Bałagan panujący wokół
bloku nie jest tylko przejawem
niedbalstwa wykonawców, ale
i przykładem ich szczególnej
beztroski w sytuacj.i' gdy . tyle
s ię mówi o szkodliw<>Ści azbestu dla ludzk iego zdrowia.
..Tymczasem pisze dalej
czytelnik - zgodnie z obOwiązu
jącymi zasadami, powstałe podczas obróbki płyt odpady, na-

rzekano na okropy fetor !Ue do
zniesienia, plagl robaclwa
i
szczurów lub brak drożności kanałów przelotowych.
W odpowiedzi na mnoż ące si ę postulaty
mieszkańców,
osiedlowe ADM
przystąpiły
do syste matycznego
unierucham iania zsypów.
N ic
prostszego, wystarczyło zaspawać szuflady i był spokój. Spokój, owszem był, ale tylko pozornie,
ponieważ
mieszkańcy
wyższych pięter
zaczęli narzekać na uciążliwe i n iezbyt przyjemne wycieczki
do śmietni
ków.
W k ieleckich os:edlach likw idowanie tych urz ą dzeń s ta ło s i ę
wręcz nagminne.
W
Swięto
krzyskiej SpÓłdzielni
Mieszkaniowej akcje
unierucham iania
skrzynek zsyp owych prowad7.0no od k :lku lat. Ponoć było to
konieczne, gdy.ż wszyscy m ieszkańcy
zgodnie narzekali. na
szerzące się plagi szczurów
i
robactwa. Do teg
wszystk iego
d oc hod zi ło
zatykan ie p rzelotów
kanałów zsypowych oraz przykry zapach uno zący się na
korytarzach. Akcje przeprowadzano na podstawie decyzji komitetów osi edlowych - nigdy
na silę . W tej chw ili w bloka ch należ ąCYCh do s półd zielni
niemal 100 proc. zsypów wyłą. czono z eksploatacji. Kilka przyk rych słów należy się równ i eż
samym lokatorom, którzy, niestety, nie bardzo pot rafili a
raczej chyba n ie bardzo chc ieli
- um : ejętn i e z nich korzystać.
Do zsypów wrzucano choinki , karlony tekturowe oraz wiele
innych dużych przedmiotów. Inwencja i twó rcza pomys łowość
niek tórych
mieszkańców
n ie
znała granic.
Trudno się w ięc

w

dziwić ,
były

że często-gęs to
zsypy
unieruchom ione . a tym
samym malu przydatne.
.
Kieleckiej
Spółdzi e lni
W
Mieszkaniowej
i
spółdzielni
.,Armatury"
sytuacja
wygl;jda bardzo podobnie. Większość
zsypów
unier uchom iono a argumenty za takim właśn i e dz ałaniem były niemal identyczne.
Do szło do tego. że -czynny
i
sprawnie
funkcjonujący
zsyp,
to w KielcaCh rzadkość. Przy
okazj i stało s ię oczywiste również i lo, że w ie1u
z nas po
prostu n ie dorosło do tego, By
korzyst ać z tak prostych urz<\dzeń.
A pr zecież
wyst a rc'zylo
tak n iew iele.
Konieczne było
jedynie spełnienie d wóeh podstawowych warunków.
Admi nistracja powinna zadbać, aby
systematycLnie wywożono śm i e
ci
i odkażano
pom ieszczenia
zsypowe. Lokat orzy
natom ias t
powinni wrzucać tylko to. co
fa ktyczn ie do wyrzucen.a się
nadaj e. Wówczas te u r ządzenia
ułatwiające życie mogłyby funkcjonować p r aw i dłowo i wszyscy
b yliby zadowoleni.
J ednak na
to w idoczn ie nas nie stać,
A
. szk oda.
(TG)

Rozbudowa Kielc
rozwoju Kielc do
dalszą roz- '
miasta. Mimo trudnoś
ci, w tej S-latce zakończy się
budowę i rozbudowę
kilku osiedli
mieszkaniowych (m.in.
Na Stoku, Herby i Podkarczówka), l 'czba mieszkańeów wzroś
nie o 25 tys. i w 1990 r, miasto
liczyć
będzie
ponad 225 tys.
mieszkańców (o 175 tys. więcej
niż
w okresie międzywojen
nym), Stwarzane są do!;odne
warunki do r ozwoju budownietwa jl"dnorodzinnego.
Założenia

1990 r. llrzewid ują
budowę

Kooski·c h

Wykopy czy wykopaliska?

Ulica Poc2.towa powinna
znaczenie.

~J'bko odzyskać

Przed rokiem wyłączono
z
ruchu jeden z najważn : ejszych
c i ągów
komunikacyjnych
w
leży pakować
i wywozi ć na

w szczelne worki
specjalnie zabezpieczone wysypiska".
- Tak wla'nie powinno być
- potwierdz i ł stanow is ko czylelnika inspektor nadzoru GZM
ŚSM Stanisław R05a, który zapewnił
nas także, iż obecnie
"sytuacja wokół bloku nr 10
przy ul. KrasiCkiego (bo o lllm
tu mowa) uległa znacznej .po.praw ie". Za pozostawion:r '3<i.łagan
odpowiedzialny kiervwnik z KBM, nadzorujący p':zeb ieg prac ocieplających, został
ukarany mandatem. W ciągu
najbl1ższych dni pozostałe
odpady plyt azbestowych zostaną
usunięte z otoczenia bloku, Wykonawca jest do tego zobowią- '
zany.- Czy tak s i ę stanie, m ieszkańcy tego . domu
przekonają
się niebawem.
Niezależnie
od
finału tej sprawy dziwi dotychczasowa bezczynność i obojęt
ność KBM. Przecież jak dowiadujemy się z listu - od zakorlczen ia prac OCIeplająCYCh upłynęło już pół roku.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(}vot)

swoje pierwo~ne przeFot. T. Głębocki

Koń sk i ch ~ uli<:ę

Warszawską,

którą

doszczGtnie rozkopano
i
przez kilka m iesi ęcy t(,W:i~.Y fu
prace przy układaniu sieci ciepłowniczej. Zmotoryzowani zmuszeni byli do korzystania z niezbyt bezpiecznego i uciążliweg1)
objazdu. Po kilku m ' esiącach
na szczę' cie sytuacja wróciła
do normy, lecz nie na długo,
Przed k.ilkoma tygodniami na
utrapienie mieszkańców
wyłą
czono z ruchu ul. Pocztową.
Bliżej nie zidentyfikowana ekil'a
(brak tablicy kto i co robi) wykopala okazały rów w poprzek
ulicy po czym przy~tąpione do
wylewania betonowego podkła
du pod mały rurociąg. Od wielu
dni zmontowane rury łeżą na
dnie wykopu a na placu budowy brak żywej duszy, Ciekawe
jak długo
jeszcze budnv:lani
mają
zamiar
prowadzić
te
.,skompl·kowane" prace ziemne?

•

(TG)
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przykładzie

Na

Pod karczówki

Kobiecym ,okiem '
na społeczne probleu,y
Półki pełne towaru. Bogaty wybór nabiału , serów,
prżypraw ziołowych, herbaty w kilku odmianach oraz

Na co dzień korzysta się z
przestronnych pomieszczeń odomu kultuTY .,Aposzukiwanych artykułów ze znakiem firmowym kie- siedlowego
monit". Organ izowane tu k ierleckiego " Społem". Samoobsługowy sklep w osiedlu masze pokazy mody. kursy i
Podkarczówka dobrze zaspokaja potrzeby mieszkańców - imprezy artystyczne ŚCiągają
tej dzielnicy. I nie tylko. Na zakupy przyjeidża się tu w ielu chętnych , Powszechn ie
m ówi się. że na P odka rczówce
z centrum miasta.
udaje s i ę w zystko. Po prosJakże też często słyszy ~ się o atrakcyjnych towarach,
tu działaczki spod znaku ligi
głównie

konfekcji damskiej, które można nabyć w sklepie WPHW branży przemysłowej. Obecny, dobry poziom osiedlowego handlu, to w. dużej mierze zasługa
środowi skowego koła Ligi Kobiet Polskich. Stał y kontakt z d y rekcją .,Społem" i WPHW, spotkania z kierownictwami · sklepów przyniosły rezultaty_

Na dobranoc

nr 213

Krzyżówka

Dz i ałalność organizacji
k obiecej widać w osiedlu n iemal
na każdym kroku. Upor zą dko
wanie terenów zielonych . popra wa czystośc i i estetyk i klatek s:hodowych,
. problemy
trudnej młodz i eży , a także pom oc osobom starsz ym. cho·rym ,
to kolejne tematy podejmowane przez kobiecy aktyw.
- Liga Kob iet rozp o c z ęła
dzia>łalność w roku 1982 informuje Krystyna Firmant y ,
przewodnicząca środowi s kowc

POZIOMO: 1) urobek węgla,
dawniej: zaszczyt, honor. 6)
najstd r. za, otaczana powszecn nym szacunkiem przedstawicielka jaklejś grupy ludz i. 8) skrót,
streszczen ;e, 10) wyświetlanie po
raz pierwszy nowego filmu , 12)
wy.d arzen ie. zajście. 13) zasadowy chl')rek miedz io wy .(anagram
wy razów ITAKA
MAT),
5)

+

PIONOWO: 1) żywnooć, ubranie !tp. !jClanowiące zaepatrzcnie woj ' kowe , 2) w Polsce najpo~politsz .v. jest ptasi
3) obszar
ciqgnf)cy się n~d brzegiem wód ,
4) o:Jcztowa. 7) maksyma, afo' ry7m. 9) rozp r awa naukowa, 10)
f ałda na spódn:cy . . 1) jedno
z
główr.ych

bó~tw

in d(j i~ańs i<:ich.

krzyió",kj pnepod adresem rcdak ejj "ED" w ' łRcznie na · karb eh PtH:ztowych' \V tl"rm.inie
si~llllliu dni od daty ninie.hze11:0 umne ru . Pomięd zy prawidło
we o.1!H.wiedzi r07.losuje się n8grodc: ks i :\żkową. KarLy pocztowe bt'z kuponu . będą wyłączo
ne z l IIwan'a. '
R41:wiązanie

syla ',

naleiy

go kola LKP na Podkarczó\\'ce. - Powołan ie tej pierwszej na osiedlu or~an i zacll
społecznej nie było łatwe . Po
prostu nie było chętn ych do
pracy, kobiety były n ieufne.
Tneba było zac ząć inaczej. Z
pomo<:ą przyszły nam or.~ a ni zowane kiermasze
konfekcj i
pO ł ą<:zone ze sprzedażą . A gi tacja w 'rodowisku kob iet
pod-::zas tych handlowych spotkań przyniosła rezultaty.
Dziś nasze
koło liczy
lUZ
63 członkinie w większości w
ś rednim wieku. Przeds tawici~l 
ki koła uczestni czą w pracach
innych organizacji
osiedlowych, powołanych z naszej inicjatywy . Aktywistki
Li.gi
Kobiet wchodzą w skład. Rady Osiedlowej PRON. komitetów sklepowych. b iorą udział
w pracach K omisji H andl u oraz Kom isji Z drowia i Opieki
Społecznej..
L i~a Kobiet

na P odkarczów-

ce integruje całe środowis ko
osiedlowe. Z jej inicjatywy ożywiono dz iałal ność wśród rencistów i emerytó w. Wspólne
spotkania, udział w imprezach
osiedlowych, wycieczkach. Ludzie .. trzec ~ e<1o wieku" chwalą sobie tę współpracę.

Porzucony wrak
Takie

smętne

pozostałości

samochod6w lo, niestely, coraz czt:stszy widok
na ulicach i powórzacll naszych miasL
Nie
:tdobill, nie przynoszą
nam
cbluby, a już na pewno nie
powinny być miejscem dziec:ę
cych za.haw.
CAF - A, Rybczyński
wspaniałych

niegdyś

pozy skały

plany? - kontv nuuje m oj a rozmówczyni : Chce m .v r ozsze r zyć współpra 
cę ze Sz,kdłą P odstawową
nr
3 1. W w"niku naszy ch star::Jń
zatrudniono u pedago~a szkolnego. a w narbliiszym czas ie
rozooc:zmie dz ia łalno ś ć studium
pedagogizacji rod zicó v. Aby
rozwiązywać problemy
trudnej młodzieży planujemy powalan ie Szkoly Matek \~'spół 
pracującej i
ws!)oma~aj'lce j
poczynania
wychowawców
klas.
-

Nas'le

W ce ni-rum uwaj!'i

Największy

sklep zabawkami

spółdzielcse

DAN UTA PAROL

(Rozmowa z Januszem
Górakiem, dyrektorem
Zrzeszenia Prz e dsiębior. tw

towarzyszenie
Elektryków \V RFN opu bli kowa~
ło wyniki . analizy przyczyn śmiertelnych wypadków.
spowodowanych
pora ż eniem
prądem
elektrycznym. Liczba
takich wypadków systematycznie spada dzi ęki zaostrzeniu
norm bezp ieczeństwa dla produkowanego sprzętu. Niemniej
jednak ciągle się one jesz.cze
zdarzają.
Charakterystyczne
przy tym, że około 40 proc.

S

śmiert elnych p<>rażeń następu

je nie przy pracy, lecz w domu
i najbliższym jego otoczen iu .
Elektrycy ostrzegają przede
wszystkim przed samodzielnym
naprawianiem
uszkodzonego
sprzętu i kabli przez ' laików
oraz zalec!lją troskliwą ochronę tych n;eczy przed wilgocią.
W ogródkach - dla przykładu
- najwięcej śmiertelnych wypadków powoduje elektryczna
kosiarka do trawy, gdy ktoś
chce SkOI1CZYĆ pracę przy rozpoczynającym się deszczu .
Sprzęt
zabezpieczony jest
fabrycznie plomba:mj przed otwieraniem elektrycznej części.
Naruszenie plomb
p<>woduje
utratę
gwarancji i utratę w
RFN odszkodowania w razie
wypadku. Jednak nawet zwykłe
i konieczne czyszczenie elek-

•

I

,;sawa"

k iem -

54 tys. lon.

Będ.lie

możliwe
d z.ęki .
u l' uchomieniu
w najbliższym czasie 2 nowych
linii prOdukcyj nyc h (w zaklada ch w Bielsku i Warszawie).
Pr zemysłu Tłuszczowego) . Dostal'c zą one margarynę
na- Masło drogie , a margaryny
dają cą s;ę właśnie i do smaro- w tym takiej, która nadawanilt chleba . i do pieczen:a,.
wałaby
się
do smarowania
Nowe
produkty
otrzymaja
chleha' - stale brakuje. Czy
nazwy
"b ;elska"
i
"sawa"
dlu!:,o hk będ 'tlc?
Bę d ą m i ały dłuższy okres p rzy- N :edostatk i w.vnikają z tego- datności do spoż yc.ia - co najże przemysł tłuszczo wy od lat
mniej 6 t ygodni - niż dotychni e m id środkó w na inwesty- czasowe, których trwałość wycje. Na"\'el praca w wolne sonosi od 2 do 3 tygodni. Przeboty już nie gwarantuje dal- · widujemy także, że w 1988 r.
<zego wzroslu produkcji. Nierozpocznie się podobną prom!l'e j sklepy w IV kwartale
dukc ję w
-1 kolejnyc h zakła
br. otrzy'nają 58 tys. t.on mar- dach. Pozwoli to na zwiększe 
garyny. podc7a~ p.dy przed ro....
nie przyszłoroczny c h dostaw o
ponad 20 tys. ton:
- Czy to jednak wysbrczy
na zaspokojenie naszych potneb?
Jak zwykle w syi uacji
trycz!1 j m aszynki do golenia
ryn~o\Vych ·.n iedoborów trudno jest . określić wielkość zamoże być niebezpieczne, jeżeli
pJt rzeb Jwania. W ostalnich 4
nie ,wyciągnie się
przedtem
latach
dostawy
. margaryny
wtyczki z gniazdka.
zw i ększyly się o 40 tys. ton oNaj g rożniejszym
m !e~sce m
Siągając w br. 200 tys. ton. W
w dQmu jest łaz ienka z są
przyszłym roku zaś wzrosną
o
siedztwem elektryczności z wo20 tys. ten. To chyba będzi e
odczuwalny zastrzyk dla ryndą. Także .wszystkie urz ą dze
ku. Zresztą to dop ' ero początek :
Dia przenośne z kablami. NieStary
i wyeksploatowany przedopuszczalne są : praktyki uży
mysł tłuszczowy zaczyna się uwania w wannie elektrycznej
nowocześ niać.
W Szamotu łach
suszarki do włosów. Fiłmy tepowstanie nowy zakład, który
lewizyjne dają zły
przykład
za· dwa lala powinien dostarkorzystania z telefonu podczas
czyć 25 tys. ton margaryny
i
kąpieli.10 tys. ton oleju rafin<>wanego.
Następn
ie,
w
odstępach
roczNam - na: szczęście - takie
nych, planuje się uruchomienie
fanabe,rie nie grożą. Nie wia3 kolejnych nowych zakładów.
domo bowiem , co trudniej zdo- A co . lt olejcm? Tel:o I;!robyć: telefon czy wannę.
duktu czasem też brakuje ' w
(XAR) sklepach...

Estradowiec CI)
zajeidzie restauracyjno-hotelowym przy szosie

W

międzynarodowej
doszło
do
gorszącego klientów, jak
również
personel, incydentu.
Oto pojawił się mcżczyzna, w
średnim wieku i w przyciasnej marynarce, i zamówił syty
posiłek . Był właśnie w trakcie
spożywania kaczki
owocami,
kiedy do lokalu weszło trzech
młodzieńców i bezceremoniał
nie dosiadło się do biesiadnika.
Musieli ' to być jego znajomi,

z

bo prawie

natychmiast wy-

wiązała się ożywiona dyskusja.
Człowiek w przyciasnej marynarce najwyraźniej coś wyjaś
niał przybyłym, a oni 1. deza-

.. ECHO DNIA"
_KU~Oli nr 213

probatą

kiwali głowami i
przedstawili swoje racje. Na
to z kolei zaczepiony odpowiadał
przeczącym
skinieniem głowy. I -wtedy - stało
się! Jeden z młodych mężczyzn
wyrżn~ł . biesiadnika w zę
by. Napadnięty wywrócił się z
krzesłcm ł)a ziemię, a następ
nie drąc się w niebogIosy, rzucił się do ucieczki. Daleko nie
uciekł, bo podstawi ł mu nogę

nr 198.
POZIOMO:
blankIet, w:Jdor co!>t. krZfc>s ' WfJ. bajade~a. dziwo- _
1:)1. nazw:sko. knbz i a \'Z.
rzyżówki

b;wak andrzejki,
ka res. l ~ trcrla. 'dn:llista. budyPlONO'VO:

w ~nvńz. g'·~sz.

•
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Sofii pierwsze I
prywatne taxi"

"

rz~ bułgarski zezwolił

Bułgarii d~iałalno'ci

Kobiecy aktyw- na Podkarczówce wykazuje dużo inicjatywy, pomysłowości i ko.nsekwencji w d zia łan i u . Efekty są
w idoczne. Oby za przykładem
tego środowiska poszły inne.
Spo jrzenie na osiedlowe ' problemy. tak po kob ie<:emu . i
konsekwencja w dz i ałaniu oto czego potrzebują na dziś
i na jutro nas·ze os iedla .

Czy · "bielska"

w

W czerwcu br.

•
.Telefon w ,waDD.le

'

nc't

osiedloje t

we,'o ak ywu kobiecel(o

.

Rozwiązanle

sprzymierz eń có w ,

którzy ws,po m agają 'dz iała 1ność arganizacji. Dob r ze ukła
da s ię współprac a z zakłada
m i " Sp o łem". ze Sp ółdzielnią
Pracy .. T wó rczo ść", Fabryką
Łoż y sk
Tocznych
.. Isk ra".
Wspólo r ga n iz'at orem
kurs,ów.
pokaz.ów, degustacji jest ośro 
dek .. Praktycznej Pa ni" pr ~ '
ulicy Grunw..aldz.1<iej.

stala poprawa estetyki osiedla.
Chcemy włączyć się do og61nopolskiego konkursu: .,Czystość i higiena to zdrowie i estetyka". organizowanego przez
ośrodki "Praktycznej Pani". W
ramach tego konkur su odbędą
się spótkani.a, Odczyty,
filmy
poświęcone tematyce ochrony
środowiska, zdrowego i racjonalnego żywienia. roli turys"tyki. Myślę . że przy utrzymaniu dotychczasowej aktyw-o
ności .pań. uda się nam te plany zrea lizować.

produkcyjnej i
orali osoby )ll'ywatne. _

Jako jedni z pierwszych wykorzystali te możliwości posiadacze prywatnych samocoodów osobowych, organizując
spółdzielnię taksówkową. Dotychczas po ulicach Sofii jeź
dzi 65 samochodów z biało-nie
bieskimi napisami "Koo.ptaksi".
Do spółdzielni wpłynęło już ponad 500 podań od posiadaczy
prywatr.vch samochodów. Selekcja Kandydatów jest blU'dm ostra. Przewiduje się, że
do końca roku spółdzielnia
zwiększy liczbę cz.łonk6w najwyżej do 250. Blisko
połowa
jeżdżących obecnie sp6łdzie-l
czych taksówkarzy ma wyż
sze lub średnie wykształcenie!
VV najbluszych dn1ach na uli ce Sofii ma . wyruszyć 10
prywatnych taksówek z.rzeszjJnych w kolejnej spÓłdzielni
przy Radz ie Społecznej Buł
garskiego Zw iązku Automobilistów. Spółdz ielnia .planuje
też
wprowad2enie taksówek
towarowych .
Dla prywatnych kierowców
. zrzeszonych w sp6łdzielniach
praca taksówkarza nie może
być ich podstawowym źródłem
dochodu. Dlatego w dni robocze wolno im jeźd'lić zarobkowo
mak~imum 3,5 godziny,
natomiast
W przedświątecz
ne i świąteczne .- do 8 go<iz.
na dobę ...
Jak dotychczas prywatne
taks?wki nie mają liczników,
bOWIem na bułgarskim
taksometry są towarem deficytowym. Wnoszona przez pasażera opłata jest obliczana na
po-dstawie dziennego licznika,
co powoduje wiele nieporozum ień. Prowadzone są rozmowy
na temat z.aku.pu ta'k sometrów
w P o lsce.

rynku -

U~

.

' oiejmo wane więc są dziaw CI lu poprawy iloŚilio
wla Cle z jakDścią? Przecież
na/olej odsh'asza zapacjtem ...
'zeby zniknął ten lllemiły
za pot r zebne są specjalne
ur enia do odwan:ania. Kup.. trze a za dewizy. Dop i~
ro 1988 r. zostanie uruchopierwszy odwaniacz w
wie, a póżn i ej w Krus~Wtedy nasz olej będzie
ła

ywał

j~kośc i ą

świato

poziomowi.
~,y
SI.

stało

się

to jak Raj-

J.

Włw;ała:

ELZBIETA DĄBEK

kolega napas'nika, a tr:teci z lIzyciasnej marynarce uiś
agres?rów.
podniósł
go za ci leiność.
zdumieniu - kierownika,
przyciasną
marynarkę i ponownie wyrznął w zęby. Tego a~ j-e młodzieńców, napadł zaproponował pertraktajuż za wiele było kierownikowi restauracji, który bał sIę ! łowami : może się doga, po
wzywać milicję ...
nie tylko o to, źe lokal zostaedpowiedzi młodzieniec,
nie zd~molowany, ale przede
wszczął burdę, znowu
wszystkim o to, że zdemolowa- \
rzyłośył z pi ęści, i na ten
ny zostanie klient, który zamówkroczyła do re tauracJi
wił drogie da'nie, trunki i Jeszcze nie zdążył zapłacić rachun- " dq zal fa radjowozu.

Czy WJeCIe, ze...
Rekor d
liczby
przeprowadzonych
roku dzierżą od
Z jednoczone, pr~
kordowy pod tym
był rok 1981 kiedy
Il{) tam
1.213.000

rozwodów
w
ciągu
lat Stany
czym rewzględem

zanotowarozwodów.
(PAl)

mniej kolegami od wspólnego
interesu. A było tak dlatero,
źe Szczepa.n W. działajllcy
w estradzie na własne konto
jako prezes prywatnej acencji
koncertowej - podpisał z kapelą "mocnego uderzenia" kont rakt na cykl
występów na
prowincji, i pospołu z innymi
jeszcze a.rtystami cała trupa
estradowa ruszyła w tzw. tra-

Kuracyjna afera

-

na pcdejnw)wanic w

usługu.owcrprzez zespoły

9

Występują również- inne kło
poty. M.in. opóźnia się wydanie zarządzeń regulujących zasady finansowe. Są niejasn~

ci w interpretowaniu np. maków dopuszczających jedynie
ruch pojazdów państwowych.
Z tego pra wa korzystają taksówlti miejskiego przedsiębior
stwa taksówkowe·go, natomiast
samochody spółdzielcze, traktowane jako samochody prywatne. nie maj? tego prawa.

Pod

kryptonimem "Skarb iec
się w . Warszawie
manewry taktyczno-bojowe Stołecznej Komendy StcM.';y- Pożar
nych.
Na zdjęciu: podczas ewiczeń
- skok pozorowany z fi pię
tra budynku na powietrznl\ po_
87"

odbyły

duszkę.

CAF -

Zb. Matuszewski

. w

bieżącym tYl:odniu na ekranach ~łównych kin Kielc i Radomia obejrzymy kilka nowych, nie zapowiadanych jcszcze przez
nas filmów.

"POZEGNANIE"
barwny
dra.ma,t
psycholog ic z;n.o-społe<:z.
ny produkcji radzieckiej,
0party
na
motywach głośnej
powieści
Walentina Raspulinoa
"Pożegnanie l; Matiorą". Boha..
teralIui są m i eszkańcy wsi położonej
na
wyspie otocronej
nurtami p<>tężnej syberyjskiej
rzeki An,gary. Zo.stają oni zmuszeni do opuszczenia swoich domostw i przeniElsienia się do noweg1> 06iedla. Wyspa stanie si ę
dnem 2:bio.rnika wodnego, mają{)ego sluży·ć budowanej
elektrowni. Film o prostych . ludz.iach. ich uczuciach i !lIa'Pię. ~iu . to~arzyszącym
ostatnim
m i esiącom przed śmierc i ą ukochalIlych miejsc. Obraz ten czekał kilka
la.t na swoją premierę. Reżyserował Elem KliIilow (,.Agonia". .,Idź ! patrz"),
w rolach głównych - Stefanij1r- Staniu ta, Lew Durow, Aleksiej Pietrienko
inn·i C,Moskwa").
"GONIEC" - barwna komedia produkcji radzieckiej. Boha·terem jest siedem nastoletni
chłopak,
który nie dO&ta wszy
się na studia, podejmuje pra~ gońca w reda.kcji czasopis.ma naukowego. Pewnego dnioa
otrzymuje polecenie dostarczenia maszynop1su
profesorowi.
znanemu pedagogowi. Podczas
rozmowy gonie<: szokuje naukowca swoimi otwartymi poglą
dami na życie, ale wzbudz.a
sympati ę jego córki. Młodzi zaczynają się spotykać ... Obraz o
po zakończeniu cyklu imprez
organizator Szczepan W . ' miał
wypłaCić umówione wynagrodzenie. Taka jest zresztą zasada w tym środClwisku zawodo-

wym.

•

erzenie

K

http://sbc.wbp.kielce.pl

ci mówić "wyjaśni się"
- westchnął zrozpaczony.
Faktycznie, jednak się wyjaśniło.
Na dwa dni przed zakończeniem
turnusu obie zaginione panie obudziły się na łóżkach, które p<>przednio zajmowały w swoich pokojach.
Uparcie .twierdziły, że są właśnie
poszukiwanymi osobami, a
żona
marynarza dokładnie opisała, co ma
w torebce. Skąd jednak to nIedowierzenie ze strony pensjonariuszy
i p<>licji? Otóż obie panie wygląda
ły na r6wieśniczki Ralfa. A kiedy
podano im lusterka, szlochały przez
dwa dni wzbraniając się przed powrotem do domu. Dla obu świat się
zawalił.
Któryż z mężów
będzie
chciał przyjąć do wspólnego loża
takiego starego rupiecia? ' Wolały
jednak nie przyznawać się do bezpośredniej przyczyny swojego nie-

Na ekranach

Występy udały się nadzwyczaj, aliści w trakcie ostatniego koncertu artyści musiełLza
powiadać się sami prz.ed pełną
salą, bo organizator
przepadł
jak kamień w wodę. Stało się
sę·
jasne, że zwia ł z kasą! Dlatego
występujący w miasteczku S.
artyści wezwali miejscową milicję i
złożyli
doniesienie o
przestępstwie. Swoich utraconych pieniędzy mieli dochodzić
na drodze sądowej w sporze z
agencją, której pieczątkę oraz
podpis prezesa Szcz('pana W .
~---------------------~~--------------------------------------~ każdy .miał na idywiduałnej
d,.cyinie poprosiła obecOrganhator Szczepa.n W. za- umowie.
ku. Dlatego lUerownik wkro• .kazanie dokumentów pewnił dojazd na występy auapela "mocnego uderzeczył pliędzy
bójkowiczów, a
i i o zeznania świad- tokarem, wynajął
pOkoje w
nia" wsiadla w swój saszatniarzowi
polecił dzwonić
•
hotelu i rozprowadził bilety na.
mochód i udała się do
po milicję
imprezy. Nadto sam zabawiał miejsca zamie zkania. Po droO dziwo, napastnicy groźbą
się w konferansjera, zapowia- d ze muzy~y postanowili
coś
wezwania funkcjonariuszy by~
dającego zebranej publiczności zjeść w przydrożnym zaJeznajmniej się nie przerazili, a t
kolejnc .,numery". Obowiąz dzie. Na parking u zauważyli
nawet wyrazili za tę zapobiegkiem artystów, zgOdnie z pod- eleganckie auto Szczepana \V.
liwość
pOdzięlwwanie
panu
pisaną umową, było występo Ciąg dalszy wiadomy .
kierownikowi. . DodatkowO
wanie i utrzymywanie się w doCd okończe nie jutro)
przypilnowali, aby lekko już
brej formie na własny koszt, 'a
JACEK ARTOWSKI
opuchni ęty od
u derz eń facet

,Moc

I._~I

perypetiach

młodych

m iesZik ań

M06kwy, o współc'zesnej
młodzieiy radzieckiej. choć utrzymany w toru e komed.iQwym
prowadzi do poważnych wniosków. Reżyserował garen Szachnazarow. w rolach
głównych
- Fiodor Dunajewski. Anulazija Niemolajewa, Inna Czuri_
kowa, Oleg Basiłaszwili i inni
(.. Moskwa").
"MARZENIE O NIEOBECNYM" :- barwny drama.t psyChologiczny produkCji NRD. Boha<terką jest atrakcyjna,
trzydziestoletnia pielęgniarka anestezjologii, która przeż ywa wielk:f n ieociwz.ajemnioną miłość .
Właściwie nie wie ' nic o meż
czyżn.ie, którego obda rzyła głę 
bok im u~zuciem. Zyje wspomnieniami
wspólnie przeżywa
tych krótkich chwil. wc i ąż czeka na wezwanie kochanka. Nowy romans nie pomaga bohaterce wyzwol.i ć się od przeszłości , nie może od'rzucić
obezwładniającego
ją
uczucia ...
Reżyserował
Siegfried Kuhn,
w rolach głównych Katrin
Sass, Christian Steyer, Muie
Gruber i inni (.. Pokolenie").
"SZOSTE ZDANIE" - barwny drama·t psychOlogiczny produkc}i czechosłowackiej. Op<Jwieść o życiu Słowack i ej p isarIti Bożeny Slaniczkovej-Timravy (1867-1951). Kobieta nieoprzeców

ciętna,

nowocześnie

myśląca

w

otoczeniu. które przeNloStala, byz góry skazana: na osamotnienie, jej siłą było pisanie. W
klimacie ma-razmu i beoznadzieoi
p rzegrywali wszyscy otaczają
cy ją mężczyżni - przy..stojny
kuzyn, ro-mantyczny rewolucjonista. ambitny
wieśniak
czy
szewc. Kochany pr zez ruą nauła

czyc ielokazał się człowiekiem
słabym . trwoniącym' swoją inteligencję
w cynizmie i rozpuśc ie...
Reżyserował
Stefan
Uber. w rolach głównych

Ozsda, Iva.n Rom a.ne:1i k,
Miroslav Hesek i inni (.,PokOlenie").
Ponadto z filmów ().mawianych już przez nas, w tym tygodniu robaczymy takie jak "Wielka
draka w chińskiej
dzielnicy", .,Misja", "Po goozinach" (.. Rom a.ntica") , "Pół zar_
tern, pól serio", "W zawi«zeniu", "Konik Garbusek", ,,0
ralJy. nic 'się nie stało!" <"Moskwa"). "Bal", "Osta.hue metro",
"Carmen" t .Sl\ldy jne"), " Hlfnor
Prizzicb" "Powrót do przyszłości", ,,"'si n;oja sielsk , anielska ... ", .. Samolot w płomie
niach", "Kropka, kropka , przecinek", .,Diabeł morski" ( .. Robolnik").
.,Wielka dr~ka w
chińskiej dzielnicy", .,Po godzinach", "Misja specjalna'" LBał
tyk''). "O rany, nie sie nie St.ało!", "Jak to ~ Sieńką było" ,
"Pociąg do Hollywood" c..Przyj ażń ") , ,.Wsi moja. siclska, aniehka ... " ... Miast.o kobiet" . ..Taczanka z południa" l Pokolen ie")' .,Maskarada". "Cudowne
dziel'ko" . .,Sa.int Jack", "Błękit
ny GrOom" L ,Hel").
(wt)
ł':rika

Łatwo

szczęścia.

Hipotekę obiektu V obciążono nowym przewinieniem. Half
został
wypuszczony z wyrazami współczu
cia i przeprosin . Po powrocie do
domu za żadne skarby nie chciał położyć się z Iris do łóżka . "N ie, nie
chce mi się spać, poczytam trochę"
Nie chciał, aby ona również zniknęła. Iris
z i ewnęła
przeciągle
i
spojrzała przez
okno z wyrazem
sy~patii na obiekt V. "Nie bój się ,
mÓJ mały, z własną żoną nic ci nie
grozi" i śmiejąc się perliście
sięgnęła po butel kę >,zampana.
CKoniec)

służbie

\Zawsm na
.-

1

-----

Harvey
Fels
został
obudzony
przez promienie słoneczne,
które
przedarły
się
poprzez za s łony w
jego wynajętym, umeblowanym pokoju. Bolały go stawy i kark.
Przeliczył pieniądze
portfelu:
tylko czterdzieści jeden dolarów i
pięćdziesiąt
siedem centów. Tyle
zostało z ostatniego łupu. Niewiele, jeśli pomyśli się, jak ciężko zdo-

"*

być pieniądze.

•

•

Jerry O 'Brien n ie został obudzony przez słońce. Le'żał spokoj nie.
SpeCjaliŚCi z przedsiębiorstwa pogrzebowego
potrzebowali
dw6ch
godzin aby zamaskować na
jego
twarzy ślady ran. '

• • •

Fels- wyciągnął
czął go czyścić.

rewolwer i zaruch miał

K ażdy

2
wyćwiczony
wielcrkrotn ie.
Wielokrotnie? Tysiąckrotnie . Szybko zło
ży ł rewolwer.

•

• •

Duchowny był przyjacielem rodziny. Mówił o Jerry O ' Bri nie lako o bardzo dobrym
człowieku ,
praw)'lp czł(')~ieku,
który dobrze
wykonywał swój zawód. Przeczytał
kilka wetsetów Biblii, pasującycfi
do sytuacji. W kościele . nie bylo
ani jednego wolnego miej ca. Grały
organy. Koledzy i przyjaCIele
wzięli na ramiona trumnę Jerrego
O'Briena i wolnym krokiem wynieśli ją z kościoła, a potem złożyli
w samochodzie pogrzebowym .

•

•

•

Harvey Fels odszukał własciwą
filię banku. Przedtem przygotował
starego "mercurego", którego
ukradł i dorobił kluczyk do stacyjki. Najpierw pojechał do baru i
zamówił podwójną whisky.
(Dokończ.

w

następnym

numerze)

. . • :~ ' Wa;tO'~',~ w.iedzie~, ' ~,~b:~~'żyĆ, .:' pó~łu~h~'ć ' ..
.-

.

KOMBINAT BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO
W KIELCACH
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ZATRUDNI:
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Poniedziałek

2 listopada 1987 r . .
Dziś składamy tycz~nia

BOUDANOM
i BOZYDAROM
jutro

IłU BERTOM
i SYLWIOM

Kielce

L-____________
1'EATll
Im.
Stefana
niecz:rnny.

l'

~

~eromskiego

KINA
Romant1ca" u Wielka
draka
w." chińskiej d zielnicy"
USA,
1. 12, g. 16.30. " Misja" an,~' 1.
• 15, g. 19 . "Zdrada l zemsta
ch1J'l. 1. 18, g. 21.45 - seans nocnr,
Moskwa" W zaWIeszenIU .
_" pol. l. 15, g. "15.i5,
:,Pokuta"
- ZSRR, l. 15, g. 17. " Pół ża rtern , pół serio" - USA, 1. 12, g.
19.45.
"Stu:iyjne" 19.15.

l, 15 , ' g.

włó częga "

"Skałka"

-

ff :-Wl.,

" Bal" -

-

Wideo: .. Wi el ka
fr. bo., g. 15, 17.

-

,.Piramida strachu"

USA. l. 12, g. 15. 17. 19.
"Robotnlk" nieczynne
"Anlonit" - nieczynne
.,Sabat" - nIeczynne

MUZEA - nieczynne
GALERIE - nieczynne.
APTEKI - stały .dyżur nocny
peł nIą nr :19-008, ul. Sienk Iewicza
15, nr :19-001 .
ul. Buczka 37/39
PORADNIE DV:2:URUJĄCE: dla
dzieC I I dorosł ych ul. Pocieszka
11 (Przychodnia
Rejonowa) w
,odz. 17-21 . Stoma tologlczna Prz ychodnIa Rejonowa nr 15 ul Karczówkowska 35 ~ czynna
w' niedzIele I święta w godzinach
7- 21

.

INFORMACJA O LEKACH W
KIELCACH czynna w go(h.
z wyllltklem dnI św11l
tecznych I dnI wolnych od pracy - tel. 523-32.
7.30-15. 30

"Okrągły stół": "Jak jest.
jak może by ć" progI:.
public.
ekonom.
Skarżysko '
22.05 Telewizyjny
film
dok.;
" "Wyznanie" film dok.
o · Witoldzie Grucy, reż. M.
lUNA
Poplawski
22.40 DT ~ komentarze
"Woł1łGŚĆ" " Zostańmy razem"
23.00
Język niemiecki .(5)
- węg. I. 15, g. 15. ..Greystoke,
legenda Tarzana władcy malp"
PROGRAM II
- ang. 1. 12. g . 17. :,Wetherby"
16.55 Język niemiecki (5)
- ang. l. IS, g. 19.
17.25 Program dnia
"Metalowiec" ~, Między usta .. '
17.30 .. 102" - mag. kult.-muz.
mi a brzegiem pucharu" - pol.
18.00
Program lokalny
1. l~, g. 16.30, Hl.
18.30 ,.Ryzyko" - - teleturniej
~IUZEUH
REGION ALNE
Im.
19.00 Galerie świata: .. National
cen. broni ZYI!:n1unta Berlinl!:a w
Gallery w
[:ondynie" (8)
Skarżysku- Rejowie,
ul. Słonecz
- "Epoka Rembrandta" na 90 - czynn e w godz. 9-17.
ang. serial dok.
APTEKA DV:2:UJtNA: nr 29-044
19.30 "Tryptyk Mariacki": .Roul. Apteczna 7, tel 315-27.
muald Twardowski
POSTOJE TAKSOWEK:
Dwo- · 19.45 .. Grają
młodzi" Ewa
rzec PKP - tel. 137-95.
Kupiec fortepian
20.00 "Osądźmy sami"
20.45 .. Muzyczne refleksje"
21.00 "Powtórka
z
historii":
Ignacy Daszyński
21.30 "Panorama dnia"
21.45 Biógrafia:
.,Gabriel Garcia Morquez" _ film ang.
KINA
22.40 "Z . dymkiem
cygara""Robotnik" - "Cudowne dziec- .
gawęda
Wilhe lma S zewko" - po1.-kanad. ko1. bo .. g. l~.
czyka
"Klasztor Shaolin" ChRL, 1.
22.55 . " Hubertus" - święto pa_
15 , g , 17, 19.
trona myśli wy ch
"Star" " M iędzy
ustami
a
23.10 Wieczorne wiadomości
brzegiem pucharu" - g. Hi, 18.10 .

Starachowice

APTEKA Dv:2:URNA: nr :19-078
ul. Staszica l, tli. 64-79.
POSTOJE TAKSOWEK: telefony 53-lO i 53-80.

POll:otowle Ratunkowe 11119. PGlotowie MO 997. straż PGżarna
,ga, Pomoc Drogowa 981. PogotGwie Gazowe 31-20-20 I 992, Po,otowie Wodociągowe 99ł. PogGk>wle Energetyczne Kielce - Mias to g91. Kielce .,.. Teren 956. Polotowle wod.-kan. c.o .• elektryczne RPGM czynne W lodz. T~U,
tel 31-68-57 . Pocztowa In(ormacla o Usługach '11 , Informacja
PKP i30. Informa cja PKS 602-79,
Hotel ..Centralny" 625-11 Ośrodek
Informacji Uslug WUSP 437-41.
CENTRUM
INFORMACJI TU·
RYSTVCZN&J .,IT" - tel. 486-6ł
czynne do 16 w soboty do 14.
POSTOJIi: TAKSOWEK: Osobowe - Dworz ec PKP tel. 534-34
ul. SłowackIego 31-29-19. ul. Jesionowa 31-79-19 Postój taksówek
bagażow YCh ul. Armil Czerw.
tel. 31-09-19. Postój samochodów
clęt.arowych ul. Domaszowska
tel. 31-08-19.

Ostrowiec

TEATR POWSZECHNY

Im . Jana
nieczynny.

KochanoWikieeo

"Hutnik" -

,.Pan Samochodzik:

I niesamowity dwór" - po1. bo.,
g. 15.30, 17.30.
"Przodownik" "Critters" USA, l. 12. g. 17, 19.

APTEKA

DV:2:URNA:

ar »-071

POSTOJE TAKSO WEK , pl. · Wolności 537-92, ul. Sienkiewicz..

-

282-61.

.. Wielka draka w
dzielnicy" - USA. 1.
II. g. 15.15. ..Po godzinach" _
USA , 1. 18, g. HI.45. ..Jak t& się
robi w Chic ago" - USA. ł. 1"8,
g. 22 - seans n ocny.
"P"yjaźń"

nie stalo" -

17.30. 19.30.

-

,.0 l'an-y -nic siC

Uwacal Za. ewentualne zmlaW pro~ramle TV . ale .dpewiadamy.

Końskie

DJ

.,Hel"

...-

.~Cudowne

dzlecko"

- pol.-kanad. bo., g . 15.30. ..MAska rada" - pol. 1. la, g. .1'1.30.
19.30.
APTEKA DV:2:URNA: nr 87-010
ul. ZwycIęstwa 7. nr 67-015. pl.
K~nstytu cji 5.
IN"ORrolACJA służby ".ro\\1a
- czynna 6-20. tet. 261-%1. 'lnlormacJa o usługach - 365-85 .
TELEFONV, Strat Potarna 998.
Po~otowlt' Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne - Radom 991.
Komenda MO ~1-36 Pogotowie
Mil1cY.l ne 997 Pomoc Drogowa g'l
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulica
~wlrkl f Wigury 418-10.

tO

NUMER 213

STRO A

6

PRACOWNIKOW do działu kontroli wewnętrznej i przygotowania produkcji
KIEROWNIKA działu administra.cyjllo.,-socjalnego
MURARZY-TYNKARZY
BLACHARZY-DEKARZY
ROBOTNIKÓW DROGOWYCH. .
Oferty należy składać pod adresem przedsię
biorstwa. Szczegółowe informacje: dział umów,
tel. 601-61, wewn. 243, dział kadr tel. 601-61 ,
wewn . .226 oraz dział zatrudnienia," tel. 601-61 ,
wewn. 271.
371-k

OGŁOSZENIA
UNIEWAŻNIA s i ę pieczątkę

o
treści: "Spółdz ieln ia Fryzjersko-Kosmetyczna
w
Kielcach,
Punkt
Sprzedaży
Detalicznej,
ul. Jag i ellońska lOb agent. Jolanta Madejska-Rak".
4862-g

,.Pecaz"

-

"Cienie

śmierci"

_

jap. kol. l. 18, g. 15.30. 17.45. 20.
»Antyczne" -

duzy"

-

"Dotknięcie

Me-

ang. 1. 18, g. 16, HI.

Uwaga!

Za ewentualne smlall"
kIn redakcja Dl.

w programie

odpo.ylada.

. ' _HADIO

.

JAMROZ Mirosław zgubił leZSB.
4872-g
PONIEWIERSKA Urszula zgubiła leg : tymację studencką WSP
K ielce.
4870-g
GAJEK Paweł zgubił
przepustkę służbową MPK
Kielce.
4874-1("
STACHOWICZ Roman zgub i ł
prawo jazdy kat. BT, wydane
przez WK Chmielnik, dowód rejestracyjny KIU-7261.
4873-g
MICHCIŃSKA Ma rta zgubiła
legitymację szkolną II,I LO K ielce.
4875-g
JAROSZ Zbigniew zgubił legitymację szkolną LZ Kielce.
4876-g
KWAS Marzena zgubiła legitymację. bilet miesięczny PKS
relacji .Chmielnik - Morawica.
4382-g

w

opracowaniu

KOMBINAT BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO

An-

drze ja Sala ty 1'.00 Koncert · dla
fonoamatorów 18.25 Skrót dziennika.
.

TELEWIZJA
Dziś
paOGRAM I
-14.30 Telewizyjny kurs
rolniczy inauguracja
14.45 Powtórka przed maturą:
Elementy i!lformatyki (3)
- Makrogenerowanie procedur
15.15 NURT - sprawy ludzkie:
Sfera irracjonalności
15.45 "Teleexpl:ess"
16.00 R~acja z urocz.ystego posiedzenia Komitetu Centralnego
KPZR.
Rady
Najwyższej, Rady
Ministrów ZSRR poświęcone
go 70 rocznicy Wielkiej
SOCjalistycznej
Rewolucji Październikowej
18.50 Dobranoc: .,Doktor Ojboli"
19.00 .,Ech o stadionów"
19.30 Dziennik TV
20.00 Teatr
telewizji:
Zofia
Nałkowska "Dom kobiet"
reż. Magdalena Łazarkie
w icz.

3

E
'v KIELCACH, ul. Karczówkowska 5a
3
[
J
E zleci do wykonania jednostkom spółdzielczym lub 3
[ nieuspołecznionym tynki wewnętrzne pocienione, J
E ścianki działowe oraz roboty blacharsko-dekarskie 3
€ w budynkach mieszkalnych oddawanych w IV3
[ kwartale 1987 roku i w I kwartale 1988 roku.
J
372-k JJ
[[

.,

[

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuUUUUUUUUUL

RDI

lV.OS Dziennik
17.15
Polska
muzyka młodzieżowa 17.30 .. Fala

młodości"

E

W

I

gitymację szkolną

'nnnhnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr
KINA

pol. 1. 15, g. -l5.30.

.. Odeon" - .. Powrót .redł" _ USA, l. U. g. 15.30. "Policjantka"
- fr. 1. 18, g. 17A5, 111.15.

10.20 .,Karetka pogotowia" (5) serial prod. CSRS
11.20 Domator"
11.30 ::Jak Feniks z popiołu" (3)
- .. Ważne słowa" - radz.
sel:ial dok.
12.50 Chemia,
kI. VIII: Wydmuszki ze szkła
13.30 TTR: matematyka, s. III:
Kąt dwóch wektorów
14.00 TTH: język polski. s. III:
Społeczeństwo
polskie w

'"Lalce"

KINA
"Bałtyk"
ctliński"'j

się rozpychają

wspomnień"

KINA

PROGRAM LOKALNY

Radom
·1--------------------~

PROGRAM I
8.10 Fizyka, kI. VI: Cząsteczki
9 .30 Domator"
9.35 ::Domowe przedszkole"
10.00 DT - wiadomości
10.10 "Domator" ":
"Magazyn

ul. Starokunowska 1(1.

TELEFONY:

Jutro

KIEROWNIKOW BUDOW na terenie miasta
Kielc

DROĘNE '

Artm zgubił l eg:·
ZS'E Ki elce.
.
4881·g ane z v
KOPYClŃSKA Anita zgu bila ynek d,
legitymację LO im. S. Żerom·
to pro(
skiego K ielce.
4880·g aszynki
BUGAJSKI Józef zgubił kar- ym ,!dz~
ty d r()gowe nr 4357129 z 14.X. c goIm
1987 r., wydane przez Spóld z:el· akład{ V
nię Budowlaną "Rembud".
.a Oeo'
4883-' I
z
----~----~~------~~.~~'I:szyDek d
RAJCA Waldemar zgubIł b" rok
let PKS Kielce . Chęciny.
4877
MAGALA Andrzej zgub ił l
gitymację ZSM Kielce.
4885·,
~UBICKI Janusz zgubił prawo jazdy kat. AB, dowód re jestracyjny "żuka" nr KIF-0809,
talony paliwowe na
nazwisko
Kubiclt i Włodzim i erz.
48 84-~
FIODQROW Al:tur (zam. R adom) zgubił legitymację szkol ną
wydaną przez . ZSM Radom.
.
. - 2653-1(
;lGtJBIONO pieczątkę ~
.,KPRJ Kielce, K ierownik ' Obiektu, .JÓzef Przybyciński".
4888-g ak pr
KUBIŚ · Artur (zam.
Radom) li. tak
zgubił bilet mies i ęczny, wyd any ajduje
pl:zez MPK Radom.
.
2655-r I. ~stroll
ZALEŚNY Andrzej zgub i ł l e- cle pr
gitymację szkolną ZSZ "Elek- !~!rea
tromontaż".
489l -.g
ten l k
. ŻAK Stan i sław zgubił l egl~
SURG"IEL

tymacię

szkolną

tymacię. s~udencką
Swiętokrzys kiej.

Politechn lkł

4890-15
Artur zgubił leg iszkolną ZSE K ielce.
.
4889-g

ŚWI'l:'OŃ

tymację

HARTWIG MiLOsław
Ieg i tymację szkolną ZSZ
czowa.

SKARlYSKU

OGŁASZA I, II, III PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż połączoną z równoczesną rozbiórką i upo-

rządkowaniem terenu po rozbiórce budynków miesz-

kalnych ~raz z budynkami gospodarczymi znajdUją
cymi się w Skarżysku-Kam. przy ul. Rejowskiej 16a.
Cena wywoławcza przetargu 312.651 zł. •
Ceny II przetargu wynoszą 50 proc. cęny wywoław
czej I przetargu, a III przetargu 25 proc. tej ceny.
Przetarg odbędzie się 17.11.1987 r. o g0dz. 10 w
RDI w Skarżysku przy ul. Sikorskiego 20.
Jeśii I przetarg nie da wyników, w tym samym dniu
o godz. 10.30 odbędzie się II przetarg, a o godz-. 11 _
III przetarg.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne
zyczne.

i

f'i.-

Oferty należy składać w biurze dyrekcji coUziennie
w godz. 7-15 w terminie
do dnia. 16.11.87 f.
.
. Przed przystąpieniem do przetargu należy wp1acić
wadium w wysokości 10 praC'. ceny wywoławczej
I przetargu w kasie 'dyrekcji, w terminie . do dnia
16.11.87 r.'
Zastrzega się prawo wyboru oferenta bądź unieważ
nienia przetargu bez podania przyc~yn.
373-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wiedzy nigdy za

dużo

Od trzech
lat
istnieje w
Kielcach
oddział Towarzystwa
Nauk.i o Ziemi. Celem jego i~t
nienia jest propagowanie wle ~
dzy z wielu dzied'z in na uki.
geologii, geogl:afii i im pokrewnych. Formy
działalności. są
rozmaite: wycieczki geolOg1ez:
no-krajoznawcze, giełdy skał J
minerałów, szkółka szlifiers~~
oOOzyty i prelek<:je
fa cho ta
ców. W czasie mi.nio.nego 18 ,
członk()w i~
towarzystwa spr 38 ........_ _
wowal i
opiekę
merytorYcz<l
nad młodzieżowym 0h<?zem g~
logicznym
wrgalllwwa n .
przez "Ju.wtm-tur".
.
Będziemy .kontynuoW~.j
dGty~hcza"5'()we
lorI?-1Y
n!ł~-;"
działalności mówI ZdzIsi_
Migasze wski, prezes. towar~JfY
twa. - Postara.m.y. Się, by Dużą
OIII.e
at.rakcYJn·leJsz~.
'enl
frekwencją cieszą s~ boW;aj{_
giełdy skal i minerałow, a
roże wycieczk i' z bogatym ~ i
gramem. Natomiast . pre~ekC~yt
odczyty nie prz~cląg~Ją
WO
w iel'U lud'li, w!cl~kl ~nlY
naukowe
tez me. Bę
.stchętnie widzieli "!"I tow~i"~~óW'
wie n()wych lUG"Zl, .entuzJa Ńa
z Pomysłami i .i_n~cJ~tyw<!; ul.
sza siedziba miescI Się pr_Y
. Zródłowej 21.

•

brad Prezydium WRN w_Kielcach
CZ<lS ost<ltniego posie<fzeWo~wódz-k ie j
Prezyd i um

N<Jrodowej dokooolo oceliz<lcji uchw<lły WRN
z
1986, do1yczącej
i erni ka
ny zdrowia i opiek i spoej do 1990 r. Jak wyni ka
rmacji przedstawionej p rzez
iał Zdrowia i Opieki Spoj UW, pop r awiło s i ę ja.kość
czonych usług,
zwi ększyło
unowocześn i ło bo za, rozono formy i zakres świad
społecznych. Nie zasp<>kaja
je<fnak potrzeb i oczekiwań
zkańców Kielecczyzny.
ględniajqc wytycl>ne
20w uchw<lłach KW PZ<PR,
ZSL i Prezyd iu m WK SD,
owany został dokument 0ający kierunki
dZ·ta/ań
w
niających
si ę .
warlmkach
odarczych. Program ten zoe przedłożony
prezydium
o j błi ższym posiedzeniu,
o

a

~-

l-

,'-

""

l,

1.

k

Nowy typ
zynki do mięsa

oostępon i e rodnym no ~odo

w€'j

sesji.

Członkowi e

prezydium ocen"i
równ i eż wykonanie
uchwalonego w 1984 1. p r·ogromu ochrony
śr-odowi sko
naturaLnego.
Podczas dyskusji zwrócHi uwagę
no małą oktywność ' organ-izoc.ji
związkowych
i som~r~ądowych
no rzecz o chron y środowisko 0roz .·no konieczn<>ść przeprawodzenio
rozmów
dyscypl i nują~
cych z
ki erownictwami
zo-kła
dów procy, których dz i ałolność
J>Ówoduje najw i ększe
z09'foże
nie ekologiczne.
Podcz·as piątkowego posie<fzenio
dyskutowano równ i eż
o
kopiło 1p rzeb iegu remon tów
nych zoplonoW(lnych na 1987 r.
w jednostkoch budżetowych. W
związku ze wzro-stem cen m}lteriołów i robót (HaZ kon ie cl!nością .wykonywania robót dodatkowych wyni·kłych w trokcie realizacji.
oktua.lne
ni edobory
środków
finonS>Q.wych wynoszą
5<i4,6 mln zł, w tym 145.3 mln
zł stonowi
z<td.l.uże-n i e
wobec
wykonowców :za. roboty j-uż wykonane. N.ie mo;!na w przyszło
śc i dopuncroć
tokich sytuacji, nie ' możno wydaW(lć pien i ę
dzy, których nie mo, kon i-ej:zna
jest koordYllocja proc remo·ntowych, nadzorowanych, bądź finansowanych
bezpośre<fn io
przez wydziały bronżowe Urzędu
W.ojewódzkiego
stwierdzi li
członkowi e prezydium.
Prezydiu m zopoznakl się takie z informacją o sposob ie z.o- '
łatwion i a
skarg
i wniosków,
zgłoszonych przez
m i es z końców
województwo d_o o rgonów admini stracj i państwowej i 4nnych
jednostek odm i ni stracyj nych .

ao

(żor)

beton

n.

.65 3-~

- . -.
resc' :

"

O-

ZYNGTON PAP. Co bę
ie, jeśli do procesu wytwarzaa betonu dodać garść pylu
ięiycow ego? takie pytanie
rtoW~ło naukowców
z Cen_ P llot0.wanych Lo~ów Konu:znych lm. Johna
Kenneo znajdującego
się
w
ouston, w stanie Teksas.

r. 'et

,888-g

ak przez dłuż&y CZllB' .my.dom) li. tak i zrobili. W Houston
'dany ajduje się bowiem wszystko,
~ astronauci amerykańscy 050cie prz ywieźli z Księżyca.
ł lezyskane
wyniki
przeSzły
Elekelkie
oczekiwania.
otóż
891-g
ten
kosmicz.ny"
okazał
się
l egi- • razy twardszy od najlephnik4 ch b etonów, ja~ i e dotychczas
~ alo się wyprodukować na naleg im globie.
e.
889-g
g ubił

Próba włamania
uchamia... milicjanta

'łosz -

-uzo

887-g

,

PAP. Każda próba
do uliczn ego automatel fonicznego w Pradze synaliz wana jest
natychmiast
I- dzi ęki specjalnemu polącze
u - na posterunku
milicji.
ię i tern u liczba włamań,
a
samym d ewastacji
autoatów. spadła w stolicy CSRS
ci gu roku o prawie 25 proc.
pr wadza się też p owszechnie
w icie oszklone budki teleczne, tak że
ewentualny
andal jest cały czas widoczny.
PR AGA

Dlaczego mrówki
•
przesiedla ją
SIę
RIO DE JANEIRO PAP. Węd':
rów'ka mrówek I>Orusza:iąeych
si:e w wielo.metrawe.j kolumnie
należy do n.orma1nyc h
z:ia wisk
w dźUllgU Ama.zooki. M iejscowi
lru:liaIWe tłu.maczyli naukowcom
że "czarne mrówki" , mają taki
zwyezaj cią l!ł~o JlI'ze6i.edła~
si:e.
Ta,jemnice t>rzesiedlaillia sie
całk.iem
prz.y padkowo
odkrył
nie.da.wno brazyJ.ijski emog{"a.f
Jose Maria Lima. Ind ianie ze
stan.u Acr i potra fi.ą bezbłędn ie
pr zewidzieć na tyd<Z.ień z I!óry
wylewy rzek. Etnol!raf zauważył. że Ind,ianie stale obserwują
zachowan ie się mrówe~. Przed
wylewem zaczynają one n iesl>OkojrLie biel!ać l>O d·r zewach. Nastepnie zbierają sie w kral! i
wyznieniaią uzyskane informacje.
Na takim zebraniu ol!ólnym ..PO-dejmowana" iest decyzja przesiedlenia sie. Nastepuje to dokladJllie na 7 dn.i przed wylewem
rzeki.

Amerykański

•

atomowy

ok ręt
podwodny
.,Perm it"
wpł yną ł w poniedział ek
do

bazy morskiej USA w Sasebo
w
japońskiej
prefekturze
Na&asa ki. Oficjaln y m celem
wizyty jest uzupełnienie :&apasów żywnościowych i odpoi:zynek nło&i.
• Na wyspie Kiusiu odby -

wają się japońsko - amerykań
skie Dlanewry sil lądowych.

ge'.n'c·le

(I
Info~~uJq:

Jak pisze agencja Kyodo, ich
celem jest iiwiczenie działań
ofensywnych. Bierze ud~iał
3 tysiąc e żołnierzy
japoń
skich i amerykańskich. Uczestniczą czoł&i i art yleria .
• W poniedziaiek na &ieł
dzie tokijskiej nastąpił dalszy spadek kursu dolara .wC/bec jena. Za dolara płacono
137,lG jena. niewiele więcej
nii 27 kwietnia br.,
kiedy
zanotowano rckordow'o niski
kurs dolara wobec waluty japońskiej. Za dolara
płacono
wówezas 137,2" jena.

,

"Liga Miasta"
Zarząd
Miejski
ZSMP
w
K ielc ach i Zarząd Za kładowy
ZSMP przy KBM pod pa tronatem Wydziału Kultury Fi.zycznej Sportu i Turystyki UM organizują "Ligę Miasta" w p ił ce
siatkowej o Puchar Zarządu
Miejskiego ZSMP oraz "Li gę
Miasta" w halowej pi łce nożnej
o "Złotą Piłkę" .

p rowadzone będą z
na drużyny męskie i
W turniejac h mają
prawo startu wszyscy chętni
pod ",warunk iem posiadania zaświadczenia lekarsk iego. W r02grywkach nie mają p r awa startu
za wodniczki i za wodnicy
zarejestro wani w PZPS i PZPN
po 1.01.84 r. Turn iej prowadzony ~d.z ie systemem k ażdy z
TU'l'nieje

podziałem
żeńskie.

ka!Ż.dym.

Z&łoszenia

piłki
piłki
środowisk młodzieiy

.d o roz«rywek
oraz halowej

siatkowej
nożnej
H
pracując ej,

szkolnej,
studenwojs kowej
przyjmuje
Zarząd Miejski ZSMP, ul. Staszica
l do 7
listopada 1987.
Szczegółowe informa cje pod lir
tel. 468-75. Początek rozg«-ywe-k
20 listopada 1987 r.
Lista zgłoszenia winna zawierać: do 12 za wodników, imię i
nazwisko, datę urodzenia, nr
dowodu OSObistego lub leg·itymacji szkolnej, imię i nazwisko kapitana i k ierownika dru-

ckiej,

żyny.

Ponadto należy dokonać wpła 
ty kwoty 5.000 zł na konto:
Zarząd
Wojewódzki ZSMP w
Kielcach, Kielce uL Staszica 1,
Nap 11 OM. K ielce 29027-4095-132 z dopisk iem , L iga M iasta"
w piłce siatkowej "thalowej pił

ce

nożnej).

Przed

szc·z ytem. w

Waszyngtonie

Pierwszy krok w wielkim
procesie rozbrojeniowym
Nie demonizując wa.rlośei l!l;potkań przywódcó<w Związku R a dz ieck iego i Stanów ZjednoczonYCh już dziś t rzeba powied zieć, że 7 grudnia, dzień , w którym mają si ę rozpoe-Ll\ć rozmowy MICH ."Il.A
GORBACZOWA z RONALDEM REAG~NEM, ~ani.e s : ę dalą his toryczną·

SZCZyt w WaszYlll-/!'Umie ~d'z.ie
konfe·re.ncia na najw~i
szym szczeblu od czasu. I!dy rad z.ieckie przywód2two objął Micha.ił Gorbaczow. Jest to ezęstot
l i w~ć niezwykła. Po Genewie.
gdzie Rea,/!a.n i Gorbaczow wyka.zali światu. że POro-zumiefl,~e
1>0 latac h odwrotu od odwI)'Że
nia w ogóle jest możliwe. po
Reyikiavhku . I!dv.ie nakor eśIiJi IlIK?occzek.j,wanie ot>tYm.istvc-z.ne horY/Z.01lty, na.dejść ma Waszy~_
ton i ~ierwsza w h isto.rii a.utentyczna liik.widacja broni n.ukle-a.rned. Rozbrojenie jeszcze !lJi.~
dv dotąd nie w iąaał o sie z rezygnacja z broni już posiadanej.
Dotychczas llOOp isane u.kłady o
wymiarze dobałonym: SALT I
i SALT II dotyc zące b ron,j ~ra
te,gic2'4l.ych. ABM zwił\zane
:z
s:vste.marrn ant:v ra.k4etowvmi oracz wkład o nie.rO'ZprzesLrzenia_
nilU b r oni iąd~owej m i ały c harakter ol! raniczający. Por<X1:umienie dot yczące eUQ'ora~jet ()(Z...
nacza pierwsz ą w h istoriii li.kwidacie dwu systemów broni j uż
tcze-c i ą

istnieiącej,

Sceptycy z oewillością zau.ważą,
iż w a rsenałach nuJdea.nych ralcie-ty średniego. i blisk ie/i(O zasieI!U sta now ią zalrow ie 3 JlI'ocec t
stanu pOsiadania. Wedlu/! dan ych szcze/!ó}owych. PC<lawanych przez Miedzymarodowy Instytut Studiów St.ratel!icZol'lych,
pO stl:ooie ame'l'yluińslciej w zasiel!u u.kła.du maddz·ie się 42() 00chsków (oe.rshingi la i 2 oraz rakiety cruise) . a po stronie rad zieckiej 663 l>Ociski (SSA-23. -12
-20 i SS-4) . Lecz zape.wille n ie
zna·}da.ie sie niikt. kto nel!owalby
psyc hol~iczną wartość J)O{"O'ZUmienia.. jako p ierwszel!o 'k-roku
w wielkim procesie rozbrojeniow y m. I .zapewne ta wlawie wartość J)Syeholo,gicz.na wywol Y'wa la" i jeszcze wywołuje . zdecydowaną konka·k e je ze strocy pl"7.ecilwnikó w u.kładu.

n.itŻ.sZy·m 9ZC.ze-błu, a do szc·z v JIl()że
nie doJŚĆ . Szł o o to .
że -ebie strony
rozum I eJąc.
iż

na

tu

ulkladJ eurorakietowy to p ie rwSlZY k ·r ak pral!m: ły. aby sootkanlie na szc.zycie oznacza lo ni e
tylko je/i(o uJ:oczyste dOokona>O.ie .
ale - co da·l eko w aż,n iejs'l.€
za~nic:iowalllie
POS U-llU:ć naste<onych.
U.kład

P06unieĆ na tru.cinej dorod!ze rozbr()j~ia . To nie jest paradoks.
Broń strate.l!icz.na.
z calą jej

w

sIwa
ist-

I

rew-

Porozumi~ i e
o
li·kwidacji
eu.rorakiet jest :i-uż w zasadzie
"l!o.towe od k.ilku tYl!odni. a jednak dop:ero zeszłotygodniowa
w izytą
radz ieckiel!O ministra
spra w zagran.icz.nych. Eduarda
Szewardnadze. POZ.wolHa pokonać ostatn ie prlZeszkody na di:odze do spotka·nia Re-al!an - Gorbaczow. Po poprzedzającej ją
wizycie sekretarza stanu USA,
Geo17ge'a Sbultza w Moskwie pojawiły się nawet przypuszczenia.
że u.kład może zostać podpisany

przypadki
,
na SWleCle

~wać

aszci

slal1'

rzYsb yłY
DUŻą

"ienJ
ta k-

pro-:

-je

I

'zbyl
)Owo
ien1Y
zys!-

stóW

r-/a-

( uJ.

I

.GE.'EWA P AP Według daSwiatowej
O rganizacji
h
owia
liczba
przypadków
S na świecie 30 października
br. wynosiła 62.784, podczas gdy
ed dwoma tygOdniami notoo ich 62.429.
ajwięce j
zachorowań
na
S nadal notowano w Stah Zjednoczonych
- 42.354
r zypadki. a na
kontynencie
uropejskim we Francji - 1930.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
taśmie~:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:: sobota i niedziela na dalekopisowei
W kraju .. ,
• Srebrny
medal na tegorocznej w ystawie m ię dzynaro 
dowe j
fede-racji modelarstwa
okrętowego "Naviga" w Rouen
we Francji zdobył Marek Z uzański, członek Cechu Rzem i osł
Artystycznych w Gdańsku. Wyróżnienie
to gdański modelarz
uzyskał
za model
słynnego
szwedzkiego galeonu ,,vasa" z
XVII wieku. Jest to zresztą już
drugi srebrny medal .. Navigi"
w kolekcji artysty rzem ieśln i·ka.
Pierw5'ZY otrzymał w 1973 r.
za model XV-wiecznej
kogi
gdańSk i ej.

• Nela
Mł y narska-Rubinstein, w obecności swej córki
Ewy Rubinstein, odsłoniła w
foyer Teatru Wielk iego w War szawie tablicę ku czci swego ojca . wybitnego d yry ge nta i je j
w ielole tn iego d yrekt~ra - Emila Młynarskiego_

• Glówty laur XXVI Rzeszowskich Spo tkań Teatralnych,
które w t y m roku odb y'wały s i ę
pod hasłem .. Konfronta cja Mło
d ych " zdobył Krzy sztof Babicki z gdaftskiego Teatru .. Wybrzeże" za
inscenizację
"Wiś
niowego sadu" Czechowa .

...na

świecie

• Ob ecność wojsko wa USA
w Zatoce Persk iej kosztowała
już 70 milionów dolarów p isze
amerykańsk i
tygodn ik
" ewsweek", po wołując s ię na
Pentagon.. Tygodn ik podkresla,
że dane te są wyrażnie zaniżo
ne, pon i eważ obejmują tylko okres od połowy lipca do koń ~ a
września br. i n ie u\Vzglę,dn :a 
ją !i:osztów operacji okrętów ,ił
morsk ic h U A znajdujących sj~
poza woda mi Za toki P erskie j,
a także tego, że od s ierpn ia liczebność
armady USA w Zatoce Perskiej się podwoiła.

• W
n iedzielę
wieczoa:em
w Montrealu na atak
serca były premier kanadyjskiej
prowincj-i Que bec, Rene Levesąue. M i ał 66 lat.
Rene Levesque był twórcą ruchu separatystycz.nego w Q uebecu.
• W n i edzielę rozpoczęły się
w Bagdadzie 24 Targi Między
narod()we.
Uczestniczy
1.100
f iTm z 56 państw.
• W stolicy Pak istanu, [slamabadzie odbyła się masowa
d emonstracja przec iw ingerencji USA w strefie Zatoki P ersk ie j.
• Zespół . Pieśni i Tańca
"Mazow5'Ze".
który
zakończy ł
występy w Belgii,
dał w niedz i elę, w Bonn
pierwszy k-oncert z w ie lu przewidzianych w
Republic e
Federalnej. Wśród
lic znych zaproszonych gości był
obecny także prezydent RFN
Richa rd von Weizsaecker oraz
b . kanclerz i przewodn icząe y
SPD Willy Brandt.

zmarł

http://sbc.wbp.kielce.pl

kom.~liokacją

m.i1ita.rnl\. POłi;lycz

ną i techniczną. m-oń konwencjonalna i broń chem j.c·z.na tWOł'ZĄ
otchłań t>TobleInÓw. l>r!lek{"QCu_
Illie której w obecn y m wieku n,ie
sU:
J)rawdoPC<loooe
w y daje
Świat z.b yt dlu/i(o I>Ol!rążał si':
w n i~u.fnoŚCi. aby ;W stosunkow o kcótk.im cza.s ie POt.-ra!il 00t>rzeć swe bezJ)iecze l1stwo na
kontroli i zau.taniu . Zamiast ba~
name.l'(O stwierd zenia. że illnej
dCQ.ł!i we ma wa rto prz yjrze ć sie
jakie oko-licz.nośd i ja.kie I!losy
bed ą
towarzyszYly ratyfikacji
układu elllI'ora.kietowego w Senacie USA. To przedsmak przyszlych
k'udnoścL
od których
wszaJ<że llIie można uciec. jeśli
lud.nOŚć ma s ie rozw i.ja,ć.

łaman ia

~

o likwWacji eu,..()ra.kti t

to nie tyJoko p ie .rwszy kirok. lecz
być Jru>źe i jedno z łatw-ie:i&zvch

M AREK JUSTO
(Inlerpr ess)

Na terenie województwa kieleckie,o w dniach 31.X. i 1.XI.
wydarzyło się 11 wypadków dro&owyell, śmierć ponios ła l 080ba, 15 zostało rannyeh.

• W Bożymow ie (cm. Oleśni
ca) Ryszard SlI., (1. 16) kieruj~c
motocy.klem "CZ" na
skutek
szybkiej i
nieostroinej jazdy
zderzył się na łuku droci z motocyklem "MZ". Na
mieiscu
z&inął kiel'uj~ey "CZ"
a k ie r owca "MZ" został cięiko ranny·.
• W Koszycach na ul.
Kościuszki Krzysztof K. (l. 19) nie
posiadaj~c prawa jazdy
kiero.wał
"ursusem";
wymusił
pierwsze ństwo przejazdu i zderzył się z .. trabantem".
Kier ujący "trabantem" o raz je~o pasa~erowie przebywają w szpitalu.
• W Skarżysk u wbic~ła nagle
na jezdn i ę 6-letnia
Anna
K.
wprost pod koła "fiata 126p". Z
obrażen iami ciała przeb y wa
w
szpitalu.

• W Ostrowcu na skrzyżowa
niu ul. Sienkiewicza i Mickiewien Henryk M. (I. 56) kierując
" fiatem 125p" w ym u sił
pierwszeństwo przejazdu i zderzył się
:II dru&im "fiatem 125p", którego
(ck)
k ierowca :został ranny.
• W Potworowie nie ustalony
dotychczas s amochód osobowy
potracił idaeer;o uoboczem dror;i
Kazimierza D . Pieszy w wyniku
obrażeń
ciała zmarł .. S prawca
lobied z mieisca wypadku.
• W Kozietułach (r;m. Mogielnica), Tatiana S. wyjechała
rowerem z drol!:i podporzadkowanej pod koła •.• nysy" kierowanej urze'L M ieczysława L. Kobieta z cieżkimi obr aże'niami ciała
została przew :eziona do szpitala w Grójcu.
(wlm)
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. Stal Stocznia-Czarni 3:2

1. Górnik Zabrze
Z. Sląsk
3. ŁKS Łódź
ł.

Z mistrzem Polski
jak równy z·równym ..
ojedynkami III mistrzem Polski, Stalą Stocznia w
Szczecinie zainaugurowali siatkarze CZARNYCH Radom kolejny sezon \V ekstraklasie. W czwartek, jak
już informowaliśmy, radomianie . -ulegli
gospodarzom 1:3
(13:15, 7:15, 15:12, 9:15). Równiei piątkowy mecz wygrali
mistrzowie Polski, ale po wyrównanej, zaciętej walce 3:2
(15:10, 13:15, 15:11, 11:15, 15:13).
.

P

P ierwsze spotkania w nowym sezonie nie przynio sły
więc radomskim
siatkarzom
sukcesów, ale mieli wymagająceg o rywala
i w dodatku
grali na wyjeździe. W obu
meczach drużyna Czarnych zaprezentowała dobrć przygotowanie do rozgrywek, a w pią.
t ek była nawet o krok od
prawienia miłej niespodzianki.
W rewanżowym pojedynku
:la jlepiej z rad omskich zawodników spiEywali się Ryszard
KotaJa i Jacek Skrok, a w
zes pole gospodarzy
najlep;zym siatkarzem był Waldemar K a.sprzak.
Czarni grali w
w

Szc zecinie
Ja-

na stQ puj ącym sKładzie:

W Bratysławie
też

niespodzianka

W ubiegłym tygodniu rozegrano pierwsze eliminacyjne pojedynki mistrzostw Europy kosz~karzy. O jednopunktowej porazce n aszej reprezen tacji (95 :96)
z F inami w Poznaniu już informowaliś!'llY· Do
n iespodzranki
doszło też w Bratysławie. I'(dzi e
Czechosłowacy
ulegli . Holenelrom 79:86. W pozostałych meczach zw yciężyli fawo ryci. Wyniki:· Grecja - Anglia , 107:66,
Ju,;osł:1wi a Buł~aria - 140:91,
Szwecją - RFN 85:95, Hiszpania
- Węgr y 122:63, Wiochy
Szwajcaria 141:75. Ósmy
mecz
elim inacyjny pomiędzy Francj1\I ZSRR odbę d zie się
w
póź
niejszym t erm inie.
W pierwszych spotkaniach najskuteczn:ejszymi strzelcami okazali się :
Włoch Riva, zdobywca 46 pkt ..
w meczu ze Szwajcarami, Grek
GaUias, który rzucił Anglikom ·
40 ,pkt i H olender Kuipcrs, zapisując na swym ko.ncie 35 pkt ..
w pojedynku z CSRS w Bratysławie.

\V kolejnym meczu

elim.inacyjnym polscy koszykarze już 5
l'slop ad" zmierz", się z Francją

w

Paryżu .

(paw)

Boniek iMaradona
strzelają brannki
W kolejnym meczu ligi wło
skiej piłkarze Romy
pokon ali
nl własnym boisku COIDO
3 :1.
Jedną z trzech bramek dla go~podarzy strzeliI Zbign iew
Boniek. atomiast lid~r rozgrywek
z~spół Napoli wygrał z Empoli
2 l, a oba gol e dla d ruźyny
z
:'Ieapolu zdobył Diego M arado 'l a. W tabeli prowndzi
Napoli
13 pkt., przed Sampdorią
Romą po 10 pkt.

~D ~_N_U_M_E_R_2_1_3_ _
li.
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Widzew

5. Pogoń
6. GKS Katowice

T. Legia
8. Lech

9.

BałtYk

10. Lechia
11. Zagłębie

12. Szombierki
13. ,Jagiellonia

Górnik Wałb.
15. Olimpia
16. Stal St. Wola

Ił.

1l !4
13 II
13 18
13 1&
13 16
13 15
13 Ił
13 13
13 12
13 11
13 Ił
13 10
13 9
13 8

13
13

.,
l

38-13
18-16
21-14
15-10
18-16
15-13
15-13
11-13
12-13

3:2.

8-11
11-15
10-15
1-15
11:-23

1. Gwardia
2. Stocznia
3. Legia
4. IIutnik
5. Stilon
6. Witama
7. Resov ia
8. CZARNI
9. Płomień
10. AZS Częstoch.

2-0
2-0

2-0
1-1
l-l
1-1
1-1
8-2
0-2
0-2

6:1
6:3
6:3

5:4
4:4
4:4
4:5
3:6
3:6
1:6

W sobotę i niedzielę · (7 i 8
bm.) siatkarze Czarnych zmierzą się w hali Broni w Radomiu z Płomieniem Sosnowie.c. Sosnowiczanie, podobnie
jak
radomianie,
przegrali
pierwsze dwa mecze, ale w
poJedynkach ze stołeczną Legią
zademonstrowali . dobr<j
form~. W piątek Płomień, mający
najlepszego zawodnika
w Ma rianie Kardasie, prowadził z Legią 2:1. ale ostateczni e uległ wojskowym w pięciu
setach, którzy w decydującej
partii zachowali więcej sił.

(paw)

I'

Pożegnanie

13

., . 5-lG

13
13

.,

Sprintem

Mistrzem świata w wyśei
samochodowych formuły I
zosta l Nelson Piquet. Brazylijski
kierowca jut po raz t rzeci siE:gnął po to trofeum.
P oprzedniO
był
mistrzem świata w 1981 l
1983 roku. '
O Rozegrany po raz 18 w Nov,rym .Jorku bieg maratoński wygrał
Kenijczyk Ibrahim Huss ein
w czasie 2.11.01. Siódme miejsce
zajął
nasz reprezentant.
Boguslaw l'sujek , t racąc do zwycięz
cy ponad dwie minuty.
opr. (ap)

1 3 ' 12-18
1 3 ' 8-1t

lS. BŁĘKIT"'!
5-11 16. GKS Bełchatów
1-22

ł

13
13

8
6

1~1

opr.

8-11
(ap)

~
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dy
dzi
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szyc

stWI
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dow

kaw
wód

ryn;
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nicz
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czą!
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p
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• BŁĘKITNI Kielce - GWARDIA Szczytno 2:0 (1:0).
Bramki dla Błękitnych strzelili: Michał Gębura w 34 min.
·z rzutu karnego i Jarosław Zając w 52 min. Sędziował Ireneusz Marcyniuk z Cheima. Widzów 500. Zólte kartki:
Piotr Szymański i Miro sław Rusiecki z Gwardii, Wiesław
Szwajewski z Błękitnych.
• RADOMlAK Radom
ODRA Opole 1:0 (1:0).
Bra.mkę dla RHomiaka zdobył w 38 min. Mirosław Wnuk.
Sędziował Henryk Klocek z Gdańska. Widzów 1500.
• BROlQ Radom - STAL Rzeszów 1:4 (0:2). Dla Stali
bramki strzelili: Ryszard Galas w 4l min., Mirosław Sot w
43 i 74 min., Ryszard Kaszuba z rzutn karnego łV 66 min.;_
dla Broni: Arkadiusz \Vołowic7 w 50 min. z rZ!1tu kar~ego.
Sędziował Tadeusz Diakonowicz zWarsuwy. Widzó\\~. 1000.

B

yly
piłkarz
grający obecnie

Radomi aka,

w r zeszow-

' skiej Stali MAREK WOJDASZKA ' byl gl6wnym sprawcą pi erwszej w tym sezoni e i
w dodatku dotkliwej
p"raźk i
Broni przed własną widownią.
32-letni--.za.w odnik niepodzielnie
.. kr6Lowa ł" w §rodkowej strefie
boiska, zasilając celnymi podaniami swych partner6w. A ponieważ znalazł z n i mi wspólny
język, ' efekty jego gry
były
widoczne, zwłaszcza, że obrona
" wal terowcóto" popełniała rażące błędy. To prawda, że Broń
ma kłopoty kadrowe (k{lku pUkarzy jest kontuzjowanych, a
'dublerzy są słabi), ale rozmia r y
porażki
z r zeszowski m benia-

m inkiem
.

są

Pożostali

.

zaskakujące.
drugo lig ow~ y

nas!

tym razem w zb ogacili swoje
konta pun/ctowe, ale o ich grze

jesieni wminorowym nastroju

, rzyn ..c'iła, ostalnia kole jka s~tkań rundy
jesiennej w III lidz e piłkarskiej przyniosła
na.s zym drużynom, z wyjątkiem Granalu
Skarżysko, sllme niepowodzenia. Sens:wją
była
zwłaszcza poraika Da własnym boisku lidera,
KORONY Kielce ze Stałą z Poniatowej 0:1 (':').
Zbyt pewni siebie gospodarze, którzy w dwunastu poprzedniCh meczach odnieśli
]0 zwvcięstw i dwa razy zremisowali , nie
potrafili
wykorzystać zdecydowanej przewagi- nad sła
biu tkim rywalem. K ielczanie prześcigali
się,
zwłaszcza w
p ierwszej połowie p :>jedy nku, w
marnowaniu sytuacji podbramkowych.
Go'cie
w 47 minucie przeprowadzili jedn ą z nielicznych
akcji ofensywnych i Eu~eDiusz Gajcc zmusił do
kapitulacji Tadeus za Misia,
Z minusowymi kontamj z wyjazdow ych s potkań wrócili piłkarze Stad i,nu Kielce
i Orła
lVierzbica. Stadion przegrał w Tarnobrzeg n z
S iarką 0:3 (0:0), a Orzeł równieź 0:3 .(0:1) uległ
w Chełm ie Chelmiance. Jedynie Granal Skarżysko z doła l uratować punkt w meilZU z Lub!inianką . w Lublinie, remisuj ąc 1:1 (0:1), a wyrownująces-o goła dla zespoJu znad Ka m ienn ej
zdobył w 53 min. Bogdan
Kobus. Nic więc
dziwne~ o , że k i b tce naszy ch trzeciolis-owców w
minorowych nastrojach rozstali się do wiosny ze
swoimi drużynami.
.
W p<YZostałych spotkan iach uzyskano wyniki:
Górnik Łęczna - Stał Nowa Dęba 2:0,
Wisła
Puławy Hetman Zamość 3:1, Stal Kraśni,k Gwardia Chełm l:!.

13. Motor Lublin
tł. Olimpia Elbląg

Mar.ek Wo,daszka ' "r~zpracowal" Bron

Bułga

ria zwyciężył Munczalan a ZSRR.
Kwang Sun K im Korea Pld . w y punktował Tewsa NRD. l\la rtinez
Kuba pokopał B reitbatha NRD.
Mesa Kuba wygrał z Konovalo\'em .Jugosławia, Gonzales
Kuba
pokonał
Czuprenskiego Bułgaria.
,JanowskI. ZSRR
wypunktował
Puao\'ica
.Jugosławia.
l\lehnert
NRD zwycieżył Lemusa Kuba.
Richter NRD wygrał z .Jegorowem ZSRR.. Esplnoza Kuba pakonał Maske l\TRD. Waulin ZSRR
odn iósł
zwycięstwo
nad Skaro
.JugOsławią.
Savon Kuba
pokonał Holendra Vanderlijde. Kaden
NRD
wyp unktował
Jał:;owlewa
ZSRR
(ap)

18. Włókniarz
13 13 ' 1~11
11. Hutliik Kraków
13 18 13-11
12. Gwardia Szczytno 13 S 1!-11

I

Wyniki walk Jinałowych w ko' ód papi(~.r ow ej do

gacił

Ił.

1- a
14-1Il
11-12
lC-:8
ll-%O

12
lZ
11
11
8

I -"~ Owupunktowe zdobVcze
~
lekhnvch i ' ·

kopółśrednia).

o

13
13
13
13
13

Na . boiskach II ligi

nadal najlepsi

Czołakow

10. Odra Wodzisław
11. Zagłębie Wa łb.
lZ. RADOMlAK
13. Piast Gliwice

Stocznia
15. Urania
U-22 U. Stoczniowiec

Kubańczycy

lejności
w ag
superciężkiej :

.1. Slęza Wrocław
8. Stilon Gorzów

,. Gwardia W-wa

$- ,

Pięściarze Kuby Jeszcze raz potwierdzili -$wój prymat w świa
cek Skrok, Ryszard Kołala,
towym boksie amatorskim, odnosząc najwięcej
triumfów w zaDariusz Fryszkowskl, Andrzej
kończonym w Belgradzie V PuSkorupa, Mariusz Kołsut i Pacharze Swiata. Kubańczycy oka-.
weł Fijalkowski, a na zmiazali się najlepsi w pięciU Wagach. trzyk r otnie na najwytszym
ny wchodzili - Stanisław Mapodium
stawaU
reprezentanci
dejski i Marek Grzanka.
NRD. dwukrotnle bokserzy ZSRR,
W po z ostałych spotkaniach
a po jednym pierwszym rnlejsinaugurującyGh- rozgrywki
W · ~ cu pr zyp adło bokserom Bułgarii
I Ko rei Południowej. W w a lkach
ekstraklasie uzyskano wyniki:
finałowych
bardzo
dobrze
zaResovia Hutnik Kraków
prezentował
się
radziecki
pięś
3:2 i 1: 3, AZS C zęstochowa ci arz. Wiac zesław ,Janowski , który w ygra ł zdecydowanie z p uCwardia Wrocł aw 0:3 i 1: 3,
pilem gospodarzy. .Jugosłowiani 
Wifama Łódź - S tilon Gonem I\~irko Puzovicem (waga lek-

rzÓ>.1 1:3 i 3:1, Legia Wa rszawa - Płomień Sosnowiec 3:1

U LIGA

o

GRUPA n: Błękitni Kielce
- Gwardia Szczytno Z:" Broń Radom - Stał Rzeszów 1:1, Resovla
.... Górnik Knurów 0:2, Olimpia
Elbląg GKS BełChatów 1:1. 1gloopol Dębica - Wisła Kraków
0:0. Motor Lublin - Stal Mielec
0:1,
Hutnik Kraków Zagłę
bie Sosnowiec ZoO. Włókniarz Pabianice - Avia SwldniK Z:!.
1. Górnik Knur6w
13!2 22- 1
2. Stal I\lielec
13 ZZ 20-1&
3. Zagłębie Sosno
13 lS 13- 1
ł. Wisła Kraków
13 15 11-1Q
5. Avia Swidnik
13 lS 13-11
6. Jgloopol
13 13 10- 1
1. BROl"i
13 fi 14-13
13 Ił 11-10
&. Stal Rżeszów
13 13 11-11
13 13 10-11 S. Resovla
13 13 U-12

GRUPA l: R adomlak - oOpole 1:', Slę:u Wrocław GKS ,Jastrzębie 1:1, Ruch Chorzów - Piast Gliwice Z:" Piast
Nowa Ruda
Stal Stocznia
Szczecin ZoZ, Odra Wodzislaw Gwardia Warszawa 1:0, Polonia'
Bytom
Stilon Gorzów Z:G,
Stoczniowiec Gdańsk Urania
Ruda Sląska 2:0, Zagłębie Wał
brzych - Zawisza Bydgoszcz 1:1.
1. GKS .Jastrzębie
11 Z! 28- 8
Z. Ruch Chor zów
13 Zł 18- 1
3. Piast NR
13 20 28-1\
ł. Polo'nla Bytom
13 II 19-18
5. Zawisza
13 Ił l8-U
6. Odra Opole .
13 Ił 13-l!

Olimpia Poznań - GKS Katowice 0:1, Widzew Łódź - Lechia Gdańsk ' :0. Zagłębie Lubin
- Szombierki Bytorq 1:1. Górnik
Wałbrzych Sląsk Wrocław 1:1,
Bałtyk
Gdynia - Stal Stalowa
Wola ZoO, Legia Warszawa - Lech
Poznań ZoO. Górnik Zabrze ŁKS
Łód ź 1:0, Pogoń Szczecin ,Jagiellonia BiałystOk 1:0.

TABELA JESIENI
1. KORONA Kielee
Z. Górnik ł.ęczna
· 3. GRANAT Skarżysko
4. S iarka Tunobn:ec
5. Wisła Pul wy
6. Staj Newa Dęba
7. Lublinianka
8. STADION Kie~
9. Chełmianka
10. ORZEł. Wierzbie ..
11. Hetman Zamość
12. Stał PoniatOwa
13. Stał Kraśnik
14. Gward ia Chełm
Na ~kuleezniej '

13 25
13 %3
13 21
13 18
13 18
13 13
13 12
13 11
13 11
11 9
13 8
13 5
13
4
13 4

atrze1ey nUt:}"Ch

24- 6
%5-10
22-10
2~14

21-12
1~14

11-11

19-18
1~17

6-12
10-20
8-18
!I-22

n iewiele dobrego
dzi eć.

W

ZWl

skif
191'
ski.

można pow ieBłęk i tni za-

prz epllścili
okazję na zwycię
stwo za trzy punkty. Gdy w 52
minucie młody Jarosław Za;ąc
popisał się
technic zną

efektow~ą s ztuczką
st-rzelając piętq ( !)

drugiego gola dla gospodarzy,
spodziewano się dalszego szturmu kielczan na ' bramkę gward zistów ze Szczytna . N ic z tl/ch
rzeczy. MiejscQwym nagle zabrakl o sił i w ostatni m Inlladransie pOjedynku goście kilkak r otnie byli o krok od stnelenia bramki. Pozi om meczu b yl
bardzo przecię tny, anteliczna
widownia z ulgq przyjęla kO licowy gw izd ek sędzie g o .
R6wn ie ż spotkani e Rlidcl'1.iaka
z opolskq Od·r ą bylo m iernym
widowiskiem.
Wprawdzie gos'
podarze wyg rali, al e nIldal grają kiepskO. N ic więc d ziwnegO,
że zajmują
lO/tat ę w dolnych
rejonach tabeli.
.
.
W
nas tępnej,
przedostatnie,
już ko le jce spotkań rundy je~
siennej
tyl k o
Broń
wys tqpl
przed własnq w i downi ą , majqc
w sobotę za rywala Wlóknia r29
Pabianice.
Czy
•. wa!terowcY "
zdolają się zmob ilizo wać ' i zre·
hab ilitu;ll się za fatalny występ
ze Stalą R ze sz6w ?
Raclomiak grać będzie w n ie·
dziel ę z UTanią w Rudzie Stq·
skiej i mote wreszcie pokusi się
o punkt ową zdobyc z na boisksłabiutki ego ry w ala
("zieloni"
pr zywieźli dotychczas z wyjaz'
dowych spotkltń zaledwie jecie'
punkt - ze Szczecina ). Rów " ie!
w niedzielę Blek itni zmierzq si(
ze Stalq w R zes zo wie.
gd: i f
trudn o wr óż yć im .sukcesu.

-

ia
łI

ł/~

(pat/l

pol
i i

miS
trzostwo świata w szac hach p
między Gani K asparowem i f\
natolijem Karpowem zakończ y!
si.;: po 79 ruchach remisem.
po1 edynku rozgrywanym w S
willi prowadzi K:rrpow . :3.

p ie

drużyn:

• GR NAT: 4 bramki Bos-dan Kobos, Paweł
Wa wrzYlkza k , 3 - Zbi~ruew Kępa ,
Stan isław
Opara, Jacek Pnybyeień.
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• KORONA: 10 bra.mek And.-z.j BntlSzmyń
ski, 6 - Robert Bąk.
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• STADION: 4 bramki Tomasz Choluj, Marek
Pastuszka, Jarosław Slusarozyk.
• ORZEł.: 2 bramki Leszek Gnybe~ki , Mir08bw Markowski.
(paw)
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