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Przed prawdziwymi feriami 

empłarz Obowfąz '-OL A j DIl._ J' 0:1 
wSP W Kielca ' 10'\ " J UT 

Z udziałem 

Kilko propozycji 
no kilko dni ..• 

w. Jaruzelskiego 

Narada wojewodów 
i przewodniczących WRN 

Z udziałem WojCiecha J aru
zelskle:;-o i Zbigniewa l\1es.'me_ 
ra w l'J zed.zie Rady Mi,n.istrów 
odbyła sie 21 bm. narada prze_ 
wodniczących wO~1Nódzl<:ich rad 
na:'cKlowv'cb i wOjewódów U
czest!liczyli w niej także człon.. 
kowie Racv Państwa i rzadu. 
Tematem głównym obrad były 
problemy gosPOdarcze i SPO
łeczne !98~ r . Spotkanie w ta
kim gronie odbvwało ' sie po 
raz p ierwszy. co Obrazuje wa_ 
f!P J:odejmowanych problemów. 
Narad'a przyrniosła wiele ist.Gt
riyrch propozycji zmj~rzaiącvc.h 
do usprawnienia pra.cy i wska_ 
zania działań umożliwiają
cych ofe!ls.vwne J)Qdjecie zało
żeń II etapu reformy . Na wstę
pie głos zabrałi: Zdzisław 8a
dowski i Bazvli Samojlik. Wo
kół repreze-ntowarnei prrez nich 
problematyk i toczyła s ie dys-

Swięta za pasem . . W tym 
roku, po raz pierws:r;y 9d ' lat 
bez weześniejszeg9 odrabiania 
zajęć, decyzją. ministra, dzie
ci i młodzież od 24 grudnia 
do 2 stycznia włącznie mają 
przerwę w nauce. W sumie 
10 dni spędzą poza - szkołą. 
Swięta tradycyjnie .obchodzić 
będą w gronie rodzinnym. A 
co z pozostałym czasem? 

W KIELCACH 
Jak nas l»uuormQwano w Ku

rator-ium Oświaty i Wychowa 
nia w Kielca<:h, placóWki ośw ia
towe nie- prrewidują . w tych 
dnVacl1 żadnych zajęć dla rolo
<weży. $wietlke szkolne n ie 
będą czynne. Również MIejski 
Ośrodek Kwtury w K ielcach 
nie ma ~jaillnyC'h p ropozycj.i 
Ma dizieci i młoozieży. Zasięg
nęliśmy j.n!ormacji na ten te
mat w klubach i doma.ch k,uł
tllry. 

I - tak: Osiedlowy .Dom Kul
tury "Sabat" zaraz po świę
tadl.. 26. 29 i 30 grudnia zapNl-

Zg odnie z uchwalą Rady Mi
nis trów od 1 styczn ia 1988 r: 
wchodzą nowe zasady ustalania 
najniższego wynagrodzenia, któ
rych bazą będzie tzw. indeksa
cja, tj. wzrost placy najniiszej 
stosownie do planowanego 
WlTostu cen detalicznych po ,1 
Stycznia następnego roku. 

Skutki corocznej indeksacji 
nie ograniczą się jedynie do 

DO.KONCZENIE NA STR. 7 

Ze Skarżyska do Sandomiel'la 
j('.dziemy elektrycznym 
Po d woch la,tach Prac zeJ.oe.k

!11'fi.kowama zostala .. . Hrn.i-;l. ko'l~
IOwa Skarżysko - Samdomi.erz. 

. i ś o I!oo·ż.in-ie Hl .na -tę . l)ra
Ie l00-kil~met:r::oWa trasę wy
zył znad Kamiennej pie'rw-

y POci.a-e'. ci.ąl!n·iOllY -prrzee 10-
kOlll.Ootyw-ę ele-kt-rV'Czna. ' UnowO

śnioo.,y s.zJak skróc i doiarŹd 
o- Wa.rs,z.aJ\vy o Ponad I!od.z.irne . 
Y·!rona.wc<\ robót tra.kcyjnych 

Y/o Pr~iebf()r9two Budow-. 
I~twa Kole.i-o-wel!O w RadomiJu. 

Zima 

\V górach ! 
· Dziś w kra
~u zachmurze_ 
· le będzie du
~e. Miejsca:ni 
aParly UE<SZC7U. 

na t>ólr:or'nym 
WSchodzie . 
WSC hOdzie desz~ 
~z~ .ze ~nlł,gi{"m 
~ SU1egu. Temp. 

aks. w dzień~ 
Od l st. na PÓł
t~nym wscho-

Zl e-- do 8 st. 
na POłudnio
wYm zachodzie. 
· W Warszawie 
I . Łodzi hę-
~U! zachmurze_ 

nie duże Okre_ 
~ opady 
m zu. Temp. 
.I\ks. \Ol dzień 
"st N ' bal' ' a Gu_ 

S' oWce mOżna 
~ę Ć Sf~ografo
b·al '!' snieżne,i. 

la ej szaci.e. 

I 

(etn) 

sza wszystkich chętnych . na gry 
stolikowe j roz,grywkJ. tenisa sto,
łówego. Od,bę-<J.,zie się również 
Giełda Muzyki Młod-z;ieżowej 
połączo.na z proje~cją fhlmów 
wideo. PrzeW'iduje się - dla 
najmłodsz~;,h - występ , t-ea,trzy
ku "Kubus . Nr 249 (3762) 
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Eliza, rwona, Uenata i Beata - przedstawicielki szliolnej 
mendy OHP w ZespOle Szkół Przemysłu Spożywczego z dara l1:)i 
dla "Pluszowego Misia". Fot. Al. P iekarski 

Kałastrofa slulctia na DłOrzu koJo Filipin 

Slabna Slans~ · na uratowani 
rozbitkÓW promu IIDona p·at' 
S

łabną szanse na urato
wanie rozbitków z fili
pińskiego promu "Dona 

Paz" który zatonął w nie
dzielę wieczorem 188 km na 
południc od Manili po zderze
niu się z małym tankowcem 
"Victor". Prom stanął w pło
mieniach. Według władz fili
pińsk,ich katastrofa ta może 
się stać jedną z największych 
współczesnych tragedii mors
kie.,. . . 

Ja·k wynika z inf-Ormacji za
łóg samolotów i statków u
czestniczących w akcji ratun-

kawej, w rejonie ka,tastrofy 
nie odnaleziono ani szczątków 
statku, ani kolejnych żywych 
ro·zbitk6w. W poniedziałek do 
zapadnięcia zmroku udało się 
uratować jedynie 26 osób. 
DOKOŃCZENIE NA STR. 1 

o Rada Państ·wa na wni.05e-k 
prezesa Rady M i.n·is t'rów naoda
la tv-bułv n.alUkowe p,rofesol'a 
zwvc.za·:itneI!O 11 Uc.zoo vm a pro
fesora nad,z;wvcza}ne-I!O 43. D:r,iś 
na Ul'oczystości w Beilweden.e 
odb:OiI.'ą oni ak,ty nominacy:irne . 

"P~uśzowy Miś" 

odwiedJ:ił dzieci 
c __ _ 

_Dziękujemy 

za podarki / 

W
· dalszym ciągu odwiedzają 

nas ofiarodawcy p rzyno
sząc dory pod świątecz

ną choinkę biednym dzieciom. 
Dziś milo nom przedstawić ko
lejnych gości: 

Oto przedstawiciele Szkolnej 
Komendy OHP przy Zespole 
Szkół Przemysłu Spożywczego w 
Kielcach: Eliza Pytlewska, Iwo· 
na Sęk, Renata Guzera i Beata 
Mularczyk przyniosły pięknie za
pakowane słodycze. czekoladki, 
cukierki i smaczne ciasteczka . 
Warto pod kreślić , że inicjatywq 
g romadzenia upom inków kiero
wota tu nauczycielko, Zyta Trych. 

W imieniu u-czniów z SP nr 
31 w kieleckim osiedlu Pod· 

DOKO:ŃCZENIE NA STR. 7 

kusja. • . 

Szef dyplomacji CSRS' 
z wizytą w Polsce 

Do Po.Lski Pl'Z\' bvl wczoraj z 
ofici-alna w-i.zv la sze f d vploma
cji czechosłowackiej Bohuslav 
Chn:oupek. W oO-nied~iałe-k zo
stał przyjęty przez Zbigniewa 
I't'lessnera i zlożvl wi2v1;ę Roma

' nowi Malinowskiem u. Z M:uja 
nem Orzeebowskim podoisał u-
rnowe o oo-m,, -v orawnei w 
spra wach cvw i.lmvch. rod.z!.n.nvch. 
pracowniczych i karnych mie
dzy PRL i CSRS. 

BahusIav Chni{}upek kończy 
dziś pobyt w naszym koaju. 
Pro·gram w iQ:vtv pl'7"cwiduie rm;
mowy z ooO-bi.stośc·;am i oolsk,imi. 

"Beskid ' 106" 

Pijany mlodzirniec bił palką kogo popadło 

Od 10 do 1'l' grudnia w 
gmachu Politechniki Warszaw
skiej lrwala wystawa mołory_ 
zaeyjna zorganizowana z oka
zji podpisania kontraktu 'po
mic:dzy FSM a Fiatem. Włos:' 
ki koncern prezentował na 
niej najnowocze'nicjsze mo.. ., 
dele swoich samochodów. a 
strona polska takie swój do
robek. 

I'ol. Slanwaw M_" 

Pogrom pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społ~cznej Na' zdjęciu: prototyp sam.

chodu ~Sl\1 "besli;id 10'6" . 

Do dromatycznego zajścia 
doszło 20 bm. wieczorem w Do
mu - Pomo'cy Społecznej dla Do
rosłych przy ul. Nowotki w Su-

Znalezisko w Miliczu 
21 bm. w M4rliczu (woj. wroc

' ła.ws:kiel- w czasie prow.a.dzenia 
. wykGPÓw przy ul. M-archlew_ 
sklieg.o na kaf·iorno na ' !Jna.<!Zitlą 
ilość dobr7"e z:u:h{)'Wa.nych 
sZczątków ludzkich. Powołano 

T komisję w celu. wyjaśnienia 
• l»Chodzen'ia znaleziska. 

walkach. Do świetlicy, gdzie' kil
ka osób oglądało akurat pro-

- CAF - Mariusz Szyperko 

. Tragedia' na koncercie 
gram telewizyjny, wdarł się mlo- 
dy mężczyzna i zóataK01llal ' o
becnych, ' bijqc ich ' trz,manq '. 
dłoni palkq. Następnie napast
nik wbiegl do innych sal na T r agicznie zakończył się kOił-

Partrze, gdzie przebywali "aJ'- ' ~rt muzyki młod~eiowej, kló-
., ry . odbył s-ię w amerykańskim 

ciężej chorzy, niepelnosprawni mieście Nashville w stanie Ten-
' ~nsjonałJuue, ·Atalco_! WsZJst- · nessee, gdy gl"upa rockowa ~d 
kle napotkane na drodze osob,. · ' nazwą .,Wr.óg PubliCzny Numer 

Z pomocq napOdnięt-;m po_ " 1" zakoóC!y!a swój . Występ, łlu- . 
. . ' I" d . c_ - " . ". '1' - my młod~esy przerwały kerion 
~pteszY.1 ~.,!J OO=~I Vr! pob l;. policji i w~kim pnejśelem !.~ __ 
zu męzczyznl. Ruszyh w, pogon ssyły w kierunku sceny. W sel
ro sprawcą napadu I na klatce ska. śmj-erć poruosły "_ie __ 

. " by. a ra.nuyilh ~ał. Sil ... 
DOKOŃCZBNIE NA STa. r Ików. 
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• Makaron nitki 
• Ptasie mleczko 
• Sos tatarski 

ZW· "Społe'm" 
na świąteczne stoły 
Zakłady Wytwórcze . Społem" 

w K ·ielcach tra.dycyjnie przed 
'więtami Bożego Narodzenia u
ruchamiają produkcję poszuki
wanego przez gospodyn ie do-mo
we makaronu nitki. Makaron 
ten robi się ręcznie nic dziwne
go, że prawie .niczym nie różni 
się o-d ma]<aronu domowego, 
FI'zed świętami zakład wypro
dukuje owych . nitek. oko-lo 20 
ron i w całości ilość ta trafi do 
kieleckich sklepów', w tym na 
patronackie stois-ka w _9 placów
kach handlof"ych w różnych 
częściach miasta. 

W sprzedaży ' po-winny być 
zwjęk.szone ilości galaretek, 
pianki błyskawicznej oraz około 
15 ton koncen.tratu ptasiego 
mlecz.ka - nowego asortymen
lu, którego seryjną produkcjI; 
uruchomi się w przyszłym roku. 
Zakład zapowiada zwiększone 
dostawy koncentratów ciast, bu
dyni. kisieli oraz kremów, Ni.e 
powinno zabraknąć - przynaJ
mniej w Kielcach - kilku ro
dzajów musztard i majonezu, 
będą także niew ielkie na razie 
jJości sosu tatan~kiego, asorty
mentu. którego produkcję wzna
wia się po długOletniej przerw ie. 

(.JI' A) 

Pionek 

reJ)orterzy" %anoto~Clli: 
~ ..... . . 

P~ie~e.nie Wojewódzłciego 
Zespołu Poselskiego 

Wczo.ra j odbylo . się kolejne 
w te-j kadencji pi>s.!ed'Zen.ie WQ
jew(xhkiego Zespoi u Poselsk ie_ 
g-o w K ielcach. Tym ra/lem 
miało ono roboczy cha·rakiec. 
P()Slowie zapoz,naJi się z infor
macją o du.iałalności WZP w 
okresie Qd pażd2>iernoika 1985 r. 
do w-r:z.eśn i a 1987 r. 

Woje w ód.z.ki Zespól ' P~lski 
o-d'byl 16 posiedzeń. AktywJ100Ć 
p(}SlZCzególnych posłów 
si,w;,e-rdz(}nQ podczas wczo-ra:i- ' 
szych obrad - była zróżnicowa
na. UzaJe-żniOdla jes-t <*la zarów
no od obiektywnych jak i su
b iekty'Wlllych możliwości ' i wa
l'u n'ków. Uwa~i zglaszane prze'L 
w )'·oorców zestały wykorzystane 
w pracy pOsłów w komisjach 
sejmo-wych. Sprawy o zasięgu 
Io.kalnym wy jaśn,ial i lub przyj
mowali do realizacii jako 
wnioski przeq~;1.awjcieJe władz 
ter.enowych. 

W pos!ro1Z.eoniu Ul'.7..esl.riiczvli 
se'kl/'etar-.l KW PZPR. Ja.n Ma_ 
oiejewski oraz wicewojewoda.' 
Maria.R Obara. Ooca.dy pro-
wad.z'l P<'zewod.ni~cv WZP. 
po.sęł Maciej Lubcz· ... ' ski. (i3-'") 

Posiedzenie WRPH 

do materialnego i moralnego 
wsparcia ruchu harcerskiego w 
jego różnorodnych przedsięwzię
Ciach. a poniewllż było to ostat
nie w br. posiedzenie - życzył 
wszystki Hl zuchom. harcerzo-m, 
instruktoro.m, sympatykom i 
przyjaeiołom harcerstwa dobr€
go, przyszłego roku i wiele ra
dości oraz efektów i satysfakcji 
z p r acy w tym środow;·9ku. (h) 
Rozstrzygnięto konkurs bhp 
Główna komisja podsumowała 

wyniki dorocznego konkursu 
'poprawy warunków i bezpie-
czeństwa pracy, organ izowanego 
tradycyjnie przez Centralny In
stytut Ochrony Pracy oraz Radę 
Główną NOT. Milo nam poinfor 
mować, że na szc.zebłu krajo
wym laureatami nagrod v trze
c iego stopnia zostali M arian 
Guzik i Stanisław Lisowiez z 
Przedsiębiorstwa Robót Wiertni
czych i Górniczych w Kielcach 
za rozwiązanie zatytułowane 
,.Konstrukcja podestu antywi
bracyjne.go stanowiska wierta
cza na urządzeniach wiertnr
c:zych". Urządzenie to ogranicza 
aż o 75 pro-cent drgania i wioca
cje podczas wykonywania robót 

5 innych rozwiązań nagrodzo
no wyróżnieniami. Otrzymały je: 
"Chemar", Ośrodek Badawczo
-Rozwojowy FŁT .,Iskra". Huta 
im. M. Nowotki w Ostrowcu. 
Biuro Studiów i Projcld<Jw Cen
tralnego Związku Spółdzielni 
Inwalidów w Kielcach o-raz ko
necka Fabryka Farb Suchych 
w F idorze. (JPA) 

2 butelki na 

"Wiktory '87" I"ozdane 

Nanlv TP i ..żvcia WarSZiiwvll 

.dla gwi81d mpJego ekranu 
Po raz trzeci Warszawski 0 _ .. 

'rodek Telew izy}ny. w oc. p.rozy 
ws-półp.racy redakcji "Zyda 
Wa,rszawy". ogłosił do.ro-cz'lly 
plebiscyt na najpopularn.ie jsrJ.e 
postacie małego ekranu. W tym 
roku . widzowie wytypow~i 
blisko 200 kandydatów. spoŚlród 
k-tórych w 10-ooobowym g.ro_ 
n ie zdobywców ho-norowego 
tro.feum w postaci staiuetki 
"Wik.to-ra" z.należli siG: ootwór
cy wjelu ról w teatrze i in
nych prog·radllach TP - Piotr 
FrClonczewski i Janusz Gajos; 
"jedna z najc ie-kawszych i.n.dy_ 
w id.ua·lnOŚ<:,i nal>Z.ej €\Strady o
sta·tnJch lat - Edyta Gepperi; 
znana wcz.eśniej z anteny ra
diowej. zawdz.ię<;zająca swą 
ni.e-mal natychmiasi,o-wą popu_ 
larność prowadzo.nej Drz.eZ sie_ 
bie od począ,tku .. Pano-ramie 
Dnia" - Zdzłsława Guea; au
torzy cieszącego się ogromną 
sympatią programu .. Z ka-
merą wśród zwierząt", po 
raz drugi już wyróżnieni 
- Hanna i Antoni Guewiń
sey; . -rekordzista, zdQbywca 
trzeciego '· z kolei •. Wiktora". 
przybliżający polskim telewi
dzom . i1aIwi~ksze postacie 
świat-owej &Ceny muozycz,nej -
Bo,:usbw K aezy "ski; iJ11cjato-r 
wlelu. s;x>łec'LnYClh a.kc.$i. pro-

to za mało? 

pagowanych rówrueż za 
średłllicl W€-m TV - M arek 
tański; auto-r- programów 
ry'wtkowych i muzycznych 
Wojcie-ch Mann; wspóltwÓł'ca 
sU'kcesu "Teleexpressu" - \ Voj_ 
eiceh Re.szczyński; rze~nik pra_ 
Sl>WV rz.ąoo, ktorego .koofe-ren_ 
cje są stałą pozycją prog,r.Mllów 
TV '- Jer.zy Urban. 

21 ' bm. te g o-roc zni triumfa·W_ 
rzy ooebrali w palacu w Wila_ 
no-wie .. Wiktory" z rąlk preze
sa Komi·t€'tu do Spraw Rad'ia i 
Tele-wZlji - JanUi2.a Ro.s:z.kow
s kiego oraz 'Miss Polunii '87 
- Mo.niki Nowosadko. 

Zdzislawa Guca, na którą pad_ 
lo .naj.wi~cej. bo ok. 2 Iys. glo
s-ów, lJotr.zymała ponadto nagro
dę specjaLną "Zycia Warszawy" . 
~ Są to nag~'odv szcz.ególnej 

wa.rio6ci. bo decyitują CI n ich 
sarni widwwie, ba.rdzo kry_ 
tycz.ni i wymagający, ale też 
życzli'wi - poWiedział J. RoSil
kowski do laureatów. - N-a 
wkce6 ten składa się ~ro-mna 
praca, talen·t, za,wodowa per_ 
feJw ja. a więc cechy. którym 
za;wdz.ięczamy wiele o-ryg,i~1aL 
nych d~kona!l wzbof(acają~ych 
p.r~lfamy Ty. 

Zderzenie na torach 
W niedzielę w ' godzin.1 ,: h wie

czornych kolo P io.netl: na loko
;Jl'1IO'tywę spałinową n.ajechał po
()ią~ poopicszny re-lac ji LUl~I,' ,n
...J3y.dgCtSzcz. W wyniku katastro
fy ra.nnych z-ostalo 12 osób. Pięć 

W czoraj w Oi;rodJ< u Sz.kolno
-Wychowawczym przy III. Re
wolucji Pażdziernikowej 96 w 
Kielcach obradowała \\'o·jcwódz · 
kOl R,ula }'rzyjaciól Ha rcer<!",,,-, 
której przewooniczył I selueta rz 
KW PZPR - dr Jarosław 1\10-
tyka. Czlonkowie Rady na wstę
p ic zwiedzili wzorowo prowa
dwny o~rodek, w którym stwo
rzono dobre warunki życia. nau
ki, p racy i wychowania dla 
mlodzieży. Kolejno rozpatrzono 
sprawy: działalność Kieleckiej 
Chorą~w i ZHP wśród dzieci i 
mlodz! eży specjalnej troski (o
si ągnięcia i doświadczenia w 
działalności drużyn "Nieprze
tartego Szlaku" warte są oddziel
nego omówicnia - co uczynimy 
wkrótce): przebiegu akcji letniej 
i prz)'golowań do zimowego wy
po-czynku harcerskiej braci 
(również poświęcimy tej sprą.
w ie oddzielne miejsce - jal<o że 
i ,.Echo" bierze w tym udzial) 
oraz produkcji sprzętu obozo
wego dla harcerzy. W tym 00-

tatnim punkcie podkreślono, iż 
sporo za,kładów Kielecczyzny 
wykonuje w ramach spo
łecznych prac różne urzadzen ia 
przydatne zwłaszcza dla letnich 
obozowiczów. Przygotujemy w 
lej sprawie t.akże osobną in
formację· 

w kolejce po wódkę 

"Saga rodu fors~e' ów" 
w kieleckiej księgarni 
Pokazywany w polskiej tele

wi>;ji już dwukrotnie wielki se
rial (26 odcinków) angielski "Sa
~a rodu F orsy te 'ów" niezwykle 
spopularyzował w naszym kra
ju głośną powieść Johna Gals
worthy'er;o. 

n.a}cięiej p oszkodowanych u-
,mfleszozono w szpitalach w 
Pionkach i Pu.l3wach; ich ży
ci,u n.ie zag,raża " nieb€'zpiecz.eń
stwo. Pozostałe ofiary wypadku 
po ud!Z.ie.Jeniu pomocy ambula,tO
ry,jnej powródły do d-omów .. 
Stra~y materialne są wyso.k:e. 
P.rzyoczyny o-raz o-ko-liczności ka
ta&l.r<>fy b-a.da ko-misja Wschod
niej DOKP; Proku-ra,to-r rejono
Woy w Koz!enicaeh - z.as.toso-wał 
oce61Zot tymaczasowy wo~c Mał
g-o-rz.aty J., która pe<lniła dyżur 
j3lko na.&tawczy,ni . Skierowala 
ona pociąg pospieszny na lor, 
Jla którym stal.a lo.ko."}HJtywa 
spaJ.inQwa. (",Im) 

Przewooniczacy WRPII - itr 
Jarosław Motyka gorąco podzię
kował członkom rady i wszyst
kim tym, którzy przycz~'niri się 

Wyrok na niedoszłego gwałciciela 

31 stycznia br., o-k. godz. 
22.30 Alicjo W. wysiadło 
no stac}i kolejo-wej Lipo

we Po-Ie w pobliżu Skarżysko 
Kom., skąd udało się piechotą 
do mleJsco zamieszkania, Po 
drodze napotkało nieznanego 
mężczyznę. Był pijany, pytał o 
drogę, chcioż jak się później 
okozoło, doskonale wał teren. 
W pewnym mome,ncie Alicjo W. 
zostało brutoinie zaota,kowana. 
Gdy leżola no ziemi napGstnik 
Im.yllOął: albo cię zobiję, al~o 
zgwo/cę! W trakcie szomotaniny 
kobi~ie udoło się wyrwoć z rqk 
mężczyz.ny i zbiec w kierunku 
domu, który z.najdowoł się w 
niewielkiej odległoki. 

Zaolarmowani domownicy 
mqż i syn udoli się w pościg 
Z<l nieznanym nopostni·kiem. 
Mężczyznę odpowiadającego ry
sopisowi poda-oemu pfzez Ali
cję W. na.potfl.oli wkrótce we 
wsi Swieru&k. Mioł przy $obi~ 
c;zóplfę z liso, IItórq zabrał swej 
niedoszłej ofierze. 

Wkrótce ' mężyczy-Zo/lO 20sto./ 
zotrzvma.ny przez hmkejo-ooriu-
S:iy MO poste-fun-ku w Mircu. 
Nie przyznał się do popełnie.nio 
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zarzu<:onego mu czynu i zaprze
czył ust<llonym w toku docho· 
dzenio okolicznościom faktycz
nym. Moc dowodów było j€d
nok niepodważalno, 

Andrzej M. stanął niedawo<> 
przed Sąde'm Rejonowym w Sto
rochowicach, klóry wymierzył mu 
ko,rę 2 101 porbowienio wolno
ści. Wyrok nie' jest prowomoc· 
ny. (lip.' 

• Proku'rotor r€jon'owy dla 
dzielnicy Wrocłow-Sródmie ście 
skierował do miejscowego Sądu 
Wojewódzkiego okt osko rżenia 
przeciwko . 38·let-oiemu Ryszor
dowi Zawodowskiemu, główne
mu specjol·iście ds. targowisk 
Wojewódzk.i€j Spółdzielni Spo
żywców "Spolem" we Wrodowiu 
Oddział Północ. 

Zarzuca mu się, że sp rowu
jq<: w związku z peln ioną fun>k
cją nadzór nod dziololności~ 
honOlową i, usługową no tere
nie hoł.i ta rgowej systeml>tycmie 
przy}mowoł od prowodzący<h 
tekq dzi-olołn-ość korzyioi mojąt· 
kowe, . 

Z U5<l flleń ś/flł.2twa wyonilto, że 
Clyn;! k> w H)łl'~ion za pozytyw
ne opiniowonie '. wniosków . o 
ptzydzfol ~ub 2mionę lokalizacji 
sto's.k(l w holi klrgowej, o lQ€z. 
no wortość osiqgn.iętych z tego 
tytukJ korzyści . w.,.-.tosł(l o-k. 560 
tys. zł. ' 

Od prawie miesiąca na listę 
tclwarów deCicytowyeh wpisany 
został takie ' alkohol. SICIoi się 
wi(c po kawę. meblc, no i po 
wódkę. Dziwne to zjawisko, 
dostawy bewiem nie zmalały, a 
potrzeby jakżc wz-ro ly ... 

- Tyl]so do połowy grudnia 
. bi eżącego r(}ku - mówi Wacław 
Romaniec - kierownik Wydzia
łu Handlu Urzędu Miejs.'<iego w 
Kielcach - sprzedaliśmy tyle al
koholu, ile przez cały grudzień 
Ubiegłego roku. Wzmożony wy
kup wysokoprocentowych napo
jÓw zaczął się już pod koniec 
li-stopada. Za,stanawiam się co 
powodUje tę niezwyklą sytuację. 
Przecież 4::;0 tysięcy butelek 
przygotowanych na grudzień to 
przydział po 2 butelki na mies.z
ka.lca Kielc, włącznie z nie
mowlętami. 

Od soboty, w związku ze 
zbliżającymi s!ę świętami trwa
ją zwiększone dostawy trunków. 
W sobotę i niedzielę dostarczo
no do ]{ieleckich sklepów 80 ty
sięcy butelek, ale - nie-stety -
i ta ilość została błyskawicznie 
sprzedana. Były to dni dodatko
wych dostaw. A niezależnie od 
tego cooziennie. w różne rejony 
miasta dostarczane jest 00 15 do 

.118 tysięcy butelek. 
Jak poinfo-rmowal nas Euge

niusz Sęk - z-ca dyrektora Od
działu Wojewódzk iego Przed
siębiorst.wa Hurtu Spożywcz~o 

20-zlolówki . okazały si~ 

warlośriowymi numizmalami 
OpuS!Zczający Polskę przej-

ściem granie'l.nym w Sw~nouj
seju mieszkaruee RFN Gerh,nd 
G . w wypełnionej s.krupul~lnie 
deklaracji celnej napisał, ie 
J}newozi monety pols,kie ., no
mina.le 20 złotyeh. łaeznej war
tośei 115 tys. złotyeh. Wydało się 
to shv.ibie eelnej wysoU podej
nane, kto bow iem i w .iakim 
celu przew.zi 28-złotęwlt.? Po
dejl.'Ze.n.ia pol wie-rdziły. ie w jB
toeie Gechard G . pr.zewHi mo
nHy, ale sa to srebrne numh.ma
, ' . Był. ieh ogółem ai 538 
i poehedz.iły z lat lł7&--l!la9, a 
pocnadto: dwa med:l1e oraz sztUt;
fle o wart.ośeoi 1 mln 259 łys. · zł. 
Pnedm,ioty, klere Gerhaa-ti G . 
"zap.mniał" wp 'sae do tlekłara
eji. ~akupił - jak ustal..,o 
od miesakańc'-'w kilku m iaste
ul'k w w.j, k_alińskiłn Haz 
w Saeaeeillie. . 

w Kielcach. wzmożony wykup 
alkoholu spowodowany jest za
pewne stra<!hem przed pod wyż

.ką cen. Tylko czy jest to powód 
żeby robić wielkie -zapasy, stać 
00 świtu w kolejkaeh, demolo
wać sklepy, bo i takie przypad
ki były. To samo ponoć jest w 
Radomiu czy Łodz i. Podejmowa
n ie jakichkolwiek decyzji o 
zwiększeniu do-staw jest bezsen
sowne. Transport potrzebny jest 
równ(eż do przewożenia ważn iej
szych towarów. -2:resztą, żeby 
zaspokoić aktualne potrzeby 
trzeba by zacząć nałewać do 
wiaderek.. (a-z) 

Brawo Ił Exbudll 

IGM IIlebiecU • 
I 
W.praw,j,z,!e wyszły nieto z 

mody mel-ctunki o pomyś.lnym 
wyko.nan!u rocznych zadań, a·le 
.,Echo" j-est konsek wentne i 
zawsze będzie chwa,lić tych, 
którzy wyk'azali się m.akomitą 
pracą i realnymi je.j. 1>l"Z€-dter
miltlowymi wy'ni-k,ami. Jest właś
nie dziś ku temu oka'Zja. Otóż 
jwż w dniu 20 listopada pl-aill 
e'kspo.r·tl,l i produkcji krajowej 
zostaJ w pełni ')Jykonany przez 
Prz-edslębiors.two Eksoo-rtu U
slu'g. Techn icznych "EXBUD" w 
Kie-lcach. (W eksporcie J}l'zekra
cza to sumę 9 mln zł. w sprze
daży krajowej - 1.7 mld zł). 

Do końca r.ku "Exbud" z.a.de
kla,ro-wa-ł do-da.tko-wą prooukClję 

na ekspo.rt wart.ści 2 mld zł i 
w sprzedaiy krajowej ' - 300 
m].n zł. Tym wartościom towa
rzyszy - rzecz zro-zu,miał,a -
d,ahsza pl>prawa elektyw<JIc.ści 
gospod.arowa.nia. Dodać wa.tv, 
iri: kielecki .. Exbud" ju.ż w oią-

. gu 11 m-i-esięcy br. {}'S;ą11nAł z. 'sk 
w w yS!>kooc i 2.300 mJ.n .zi, tl'7.y
krot",ie wię6<szy nii: w ubie
glły,n, rok,u. 

Koolejny me.1-du.nek J>O("h«J,zi z 
Za-kł:ulÓow Gerniezo-Mdałowyoo 
w ZęłJeu. RQcz,nc z.a.dania '" wy
sokiJ6.ei ' 5.300 moln zł z.ałoga wy
.k .. ala '. - jUoŻ 7 groon.ia. a 00 
kc.ńca ro-ku dOliltar y ur~
d'Uffi·j,a ~>,Qorto.śc i okeólo ~54J mln 
zł.oty'C'h. . 
Gr~-tu.h.je-l)ly. żYi'Zvmv .iesu'z.e 
~yoo wylJlilWw w l!ilie rok n . 

, fil) 

Jak się dowiadujemy, jedynie 
w kieleck ie j Księgarni im. Ze
ro-mskiego można już kupić (za 
400 zł) pierwszy tom "Sagi rodu 
Forsyte'ów" w tzw. kontynuacji , 
co za,pewnia zakupienie tomów 
następnych w t€j samej księ
garni. Wydawnictwo "Książka i 
Wiedza" opUblikuje calą sagę 
w siedmiu tomach - trzy pierw
sze to "Saga rodu Forsyte'ów", 
trzy następne pt. ..Nowocz~,;na 
komedia" oraz ()Statni z.biór 0-
powiadań "Na gie1dzie Forsy
te'ów". W księgarni poinformo
wano nas, iż liczba egzemplarzy 
pierwszego tomu "Sagi ... " jest 
ograniczona. Radzimy więc pos
pieszyć się. by nabyć ten głoś

·ny bestseller, o który należy py
tać w stoisku z subskrypcjam i. 

(wt) 

• W K'elcach. na uł: Kra_ 
kowskiej, podcz,as porzechodze
T.ja przez. jewni.ę została poŁrą
cona porzeoz "Hata 126p" 7S-let
nia kobieta. W dlfodze do szpi
ta~a ofiara wypad'ku zma,rla. 

• Na ul: Kf'15ińskiego w 
Skarżysku Amalia S. (I. t)5) 
"'''szJa nagJe na jezdnię i w
stała po-trącona prz.ez fiata 
126p". PieI;za dmnała o-gSinyoh 
cbraźe.ń ciała . 

• W Starachowic&ch na Ud. 
na.domsk lej.·zz.a stojąceł:(o sa
mochod'U _ wbjegl... na jezd'l1.ę 
6-łetn-i KaH>l S. 't::hłop i ec w
stał J>(}trącooy prz€'Z przejeż
dżającą kal'et.kę J)()j:!Otowia 1'a
tumowego. T.alił do szpi-tala 
w sla-n.ie ci ęiJk im. 

• W Szalasie (gm. Za~ań~k~ 
będ~cy w stal'llie nietrzeżwosc, 
Rvm_d S. (ł. 27) ki€'!.'ował mo-
t9Cyklem WSK i w czasie jaz3v 
7Id€l!"zył się z sanlochode-m .. ha
n&m.a,g". Mo-toocY'k-l!shl d~al 0_ 

bn.żen ci·a ła. 
• Na staoji kolejowej w 

Zagna.1w:ku' rUl,;;:ającv z J)€.!.'onu 
pOCią~ ooooowy relacii Dę~
lOon - Kielce po-trącił 'HI-let.n-JlI 
Wła.dySławę &.. mieS'Zka.n;kę 
Szval(lowoo Odlll-iosJa ()'I1a ob-ra-) 
ienia, . . (el11 
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, Konrad Fulde i Andrzej Niwiński. 

"Policja" na małej SCenIe w Radomiu 
. Radomska publiczność może znowu podziwiać talent pisarski 
Sławomira Mrożka. Teatr im. J. Kochanowskiego wystawia na 
małej scenie sztukę "Policja", której premiera odbyła się 12 
gruQ.nia br. Tym utworem Mrożek w 1958 r. zadebiutował na 
po.1skiej scenie. . 

W tytułowych rołach na radomskiej scenie występują: Konrad 
Fuld-e, Andrzej Niwiński, Jerzy Wasiuczyński. Wśród wyko
nawców znaleźli się także: Liliana B,·zezińska . Piotr Bąk i Jan 
Miłkowski. Przedstawienie wyreżyserowała Alicj a~ Choińska, zaś 
autol'em scenografii jest Wojciech Zembrzucki. (ws) 

Fot. W . Słomka 

Śladem naszych publikacji 
"J ak «załatwić" cement?" 

Z dyrekcj i PrzedsiębiorsŁWd 
Transportowo-Sprzętowego Bu
downictwa .. Transbud" w Kiel
cach obrzymaliśmy odpowieM. 
po opu,blikowaniu artykułu ~t. 
"Jak «załatwić" cement?" Za
stępca '!iyrektora ds. ekonomicz
nych. mgr Stanisław Anioł, pi
sze: 

"w nawiązaniu do artykułu 

pt. "Jak «zalatwić~ cement?" z 
17.XI.87 r. inJol'muję, że po do
kładnym zbadaniu opi.~nych w 
tym artykule bktó,w, trzech 
praoowników nasl:ego prz.edsię

bwrstwa, którzy współdziałali 

w kr>adzieiy cementu ZlOIStał~ u

karanych . Dwóch z nrich olrzy
mało w ypowiedzenie umowy o 
pracę. a trzeci otr~ymał naga
nę za brak nadzoru nad pracą 

ekspozytury w Starachowicach. 
Jednocześnie wydano zalece

nia _trzenia stałej kontroli 
wszelkich dokumentów materia
łowych na matcriały ZIWljdują
ce się na samochodach omz po
sta nowiomo powyższy przypadek 
omówić nG najbliższym zebra
niu z załogą. 

Radom 

IIANDEL 

W d,niac h 22 i 23 grudm. i<a br. 

Mamy nadzieję, że podjęte 
d·ziałania przyczynią się do wy
elimiłlJOwania podobnych przy
padków w przyszłości". 

Leśno zbiory 
- za ,:źielone" 

Dużym powodzeniem 0,3. ryn_ 
kach zachod.nich cieszą się w y _ 
roby zakładów przetwórczych 
Prz-edsiGb iorstwa .. Las" w Koń_ 
skich i Łagowie. Oba zakłady 
ó nota r;:zaja zagranicznym od
biorcom - w różnych posta-
ciach - czarne ja god y . po-
ziomki. mal in y . borówki i 
grz}"by. Ponieważ urodzaj owo
ców runa ł eśnego na K ielee_ 
czyżn ie nie występuje co 1'0_ 

k.lt. w l atach .. chudych" na 
taśmy produkcyjne trafiaja 
warzywa truskawki . wrzec7Jk.i 
i inne owoce. Z Łagowa wy
ek!<oediuje się w tym r o.ku pO
nad tV'Siac t~n te"'> rodzaju 
przetworów. 

\'\' okresie polowań zagra_ 
niczni kontr ahenci zakładów 
;.L as u" otrzym ują również 
dziczywę. (em) 

towska" od 10 do 18 i "Euro
pa" od 12 do 20 oraz ka wiarn.ia 
"Pół Czarnej" od 10 do 18. W 
niedzielę wszystkie zakład<y p ra
e.u.ją w normalnym wymiarze 
czasu oprócz restauracji "Pio,ls
towskiej". "Balatonu", kawiar
ni "Pół Czarnej" i baru "Bistro". 
PHlcówki te będą nieczyn-ne. 

"Echo" w osiedlach . - • • 

I a a 
" • Spóźnione inwestycje towarzyszące • Ping-pong 

i szachy w plenerze • Ocieplanie mieszkań 
Spacerując ulicą Waryńskie

go w kierunku wschodnim, 
albo nżecką na północ W 
pewnym momencie znajdziemy 
się na 9krzyżowanill, gdzie 
pośrodku trawnika wznosi 
się na postumencie prawdzi
wy samolot bojowy z biało
-czerwoną szachownicą. To 
nieomylny znak, ŻC I'Ozpoczy
nają się Pułanki, jedno z 
czterech osiedli Ostrowieckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Myśliwiec jest darem Wojska 
Polskiego dla społeczeństwa 
hutni~ego miasta. Sąsiednie 
ulice też mają bojowe konek
sje: Wojska Polskiego, Gwar
dii Ludowej, Związku Wal
ki l\fłodych. 

Pierwsi mieszkańcy Puła,nek 
pamiętają. że wprowadZiiii si ę 
t'o budynków stojących w 
szczerym polu .. Byl0 to dz i esięć 
lat temu. Dziś, a,by obejrzeć 
pola, trzeba udać się na oka_ 
lającą osiedle ulicę Gward ii 
Ludowej. Stąd można t-eż do
strzec w oddęli zabudowan ia 
dawnych wiosek Gutwin 
Tl.zeczk i leżących obecn ie w 
admin istracyjnych gra,n icach 
Ostrowca. O pc-ryferyjnym pO
łożeniu Pulanek przypom in a 
też obecność. w samym środku 
mieszka.lnej zabudowy. ba,zy 0-

strawieckiego MPK. To n iepo
żądane sąsiedztwo zmusza oi
ców m iasta do szuk an ia ilnnei 
10kalift'acii dla czerwonych au_ 
tobusów. Na razi e stol n a prze_ 
szkodzie brak pie'!1 iGdzy. 

Praktycznie wszystko co kie _ 
dyś projekta,nci narysowal i na 
nIanie nabrało już materialne
go ksz,tałtu. J est więc na Pu_ 
lankach 41 blaków. SpOśród 
k<tórych dwa należą do huty. a 
jeden. tzw. rotacyjny. do Kom_ 
b i.natu Budowlanego. Mie.~zka 
tu około 8,5 tysiąca ludzi, czy
li niewiele mniej niż w całym 
Suchedniowie czy \\' łoszczowie. 

Czy Pułanki mają to wszyst_ 
ko , co powinnO' posiadać miasto 
nieduże wprawdzie, ale prze
cież wymagające okrcślone~o 
minimum infrastruktury? 

Na '.,ierw trzeha wyhrać się 
po zakupy. Na dwóch przeciw
l c glych końcach osiedla zbu
dowano dwa duże pa.wilomy 
hand lu spożywczego. CiekawosL 
ką jest, że w jednym gospO_ 
darzy Przedsiębiorstwo Hurtu 
Spożywczc-go, które stosun,ko
wo niNla.wno weszlo na rynek 
jako detalista. Teraz kl icn.ci 
mogą porównać. kto lep ie j się 
9tara - dotychczasowy mo<uo
polista - PSS crz:v też n o-wa 
jedn.ostika posiadaią;:a w swym 

częstotLiwością. Nie ku,rsu}ą w 
tyn~ dni~ aut~usy "na li-n i.ach 
,,18 , ,,19, "W , ,,22 • 

W p ierwszy i drugi dozie!. świąt 
ordZ 1 styczn.ia 1968 r. aulob.usy 
ku rso>wać będą wed l<\l.g rozkła
d.u jaroy d,nia świątecznego na 
N!n iac h. "A", ~,BłJ , ,..D'·, "E''' ; 

ręku magazyny hurtowe. Efek t 
j~t tll'ki. i () to l>l'YJCde wszysL 
k :·· chod'Li. że na Pułankach 
zaopalrzen.ie jest niezle . a przy _ 
najmniej mieszkańcy mogą być 
pewni . ?,e je~1i czegoś n ie ku

' pią u s iebie nie muszą węd-ro
wać na poszukiwan ia nie . tylko 
do sąsiedniego os. Slonecznego. 
a·le nawe.t do cen,trum m iasta. 
Tam też tego n ie z,naidą. Handel 
artykułami przemysłowym i re
preZmltll}e .. Junior". czyli wie
lol>ranżaw .y paw hlon WPHW . 
gdzie można kup ić n ie tylko 
odzież ale wszystko co potrz~b
ne w gospodarstwie domow.Yll1. 
Wkrótee otworzy swe podwo
je czwarty i ostatni " przewi
dzianych na osiedlu obicktow 
handlowych, p:lwilon meblowy 
WPJIW przy ul. ZWJl.l. Budowa 
zosah z·a ·kończona i użvtkow_ 
nik przystapi l do w.Y'PGsażania 
wnętrz. 

Gdy zakończymy zakupy. 
trzeba zastanowić się, gdzie pO
ślemy dz ie ci do szkoły. Z tym 
do niedaoW'na było nie najle_ 
p iej, gd yż dopiero z począt
k iem bieżącego roku szkolnego 
Kombi<flat Budowlany przeka zał 
oświacie p ierwszy pa·wilon no
wej szkoły. Dalsze pawilO<flY 
dydaktyczne oraz sala gimnas_ 
tycz,na są w budowi e. P"zed
slkole oraz żlobek. z.eodnie ze 
zlym obyczajem. zostawione w
staly na koniec procesu inwe
stycyjnego. Przedszkole ma być 
gotowe do końca br. i to jest 
reaLne sądząc podług d'lisie i_ 
szego stanu. Do żłobka będzie 
można wyprawić dzicci, w naL 
lepszym razie, w rok u 1989. 
Dopiero rO.~ną jego mury wz,no
szone przez Kombinat Budow
la.ny. U zgodn iono wprawdzie. 
że przed zimą ma być osiag_ 
nię t y stan su.rowy. aby stwo
rz)'ć f ront robót dl a Za.kładu 
Rud<owlano-Remontoweg() OSM, 
al e nie wygląda to zbyt real
n~e. 

Po pracy i nauce czas na w y_ 
poczynek i rozrywkę. Tt" j trze
ba jednak poszukać u sąsia 
dów. W poblisk im osied1u 
25-lecia funkcjonu je od da w
n a Osied low.y Dom K ultur y 
OSM, zaś na Słonecznym po_ 
dobna placówka dla najmlod
szych. o u talonej już. dobrej 
renom ie . Osiedlowe place za_ 
baw nic: odbiegają właściwie 
od powszechnie obowiązującej 
normy, czyli Sll raczej mizt"rne. 
Na Pułankach zaobserwowałem 
jedn,ak niespotykane poza O
strowcem betonowe stoły ping
_pongowe i szachownice usta
wione w plene ru. Projektował 
te urzadze n ·J.. trwale i so-lidne. 
Zbigniew Reszczyk. inspektor 
nad·wru w OSM. Duże brawa 

pierwSlZY d'Zień • wią.t czy.runy jest 
kiosk na dworcu PKP. W dru
gi dz i eń świąt d.yiuruj-e polo
wa ~i(}sków w miekie w godvi
nach 00 8 do 13, zaś p ll'nkty na 
ul. Trau.gutta 2, Wałowej 3 i 
l Ma.ja 64 cZyl1;oe ~ą dQ godz . 
16. Ki09k na d,w{)rcu· PKP czyn
Il<Y ca.lą dobę · 

Wszystkie sklepy pra-cują o go
dr[,lllę dlurż~ j niż zwykle, Otpt'Gcz 
placówek czynnych do godz. 2t 
, Sklepu nocnego. W Wigilię 
Sklepy mięsne i garmażeoryjne 
?ę<Ją nieczy nne z wyjątki-em sto
~!<: mięsnych w placówkach o
golnospożywczych. 

W czasie świąt wszystkie Slk.le
py. zamk·ni.ęte, natomiast w nJ-e
dJU~lę 27 b<ll. handel funkcjo
nll:te ta.k jak w każdą nie
duetę . W pon.iedziałek 28 bm. 
n~zyni1e. będą jedynie sklepy 
In!ę&ne. We wtorek zaś 29 bm. 
WSZY.stkie plaeówk4 pTd.cUją o 

Informator świąteczny 

gOd'Zm~ dłużej. . 
22 P!a.coWk-i piek-a,rnioeze w diodach 
li J 23 czynne w gOtdz.inach od 
16.do 1~, !-' WigUię zaś od 5 do 
ró' ~ ~Wlęt.a 9klepy tej bramy 
d:n~olez bę4ą zamlroięte. W _ 
C2: !ach 28-30 plac<1wki piekarni
we c,zy'nne będą w normalnym 

Y·m'aorze god!ziln. 

GASTRONO~fiA 

ezf . Wigilię WSIlys.tkie zakład'Y 
Św,.n~e Q~ 16. W pie'rwszy ~eń 
.. B~h!tzlilr pełn.ią restauracje 
lrum" od łO do 17 OCd.z "Cen
Ihień Ś ~ t12 do 20. W d'l'ugi 

WlIą restaull'a<:je "P,i,as-

USLUGI 

W Wi.gi li-ę wszystkie zakłady 
pra;:ują dQ godz. 16. 25 bm. d\Y - 
ŻUl' pelni ::akład nr 19 WPHW 
w god.z . od 9.30 dQ 13.30, zaś 
26 hm. dyiu·r peln! zakład n'l' 2 
WPHW w godz. 9.30 d'O 13.30. 
W dci naSitę;pne pl<l..cówk-i czyn
ne w normalnym w j'lmiarz-e cza
w pracy. 

KOMUNrKACJA MIEJSKA 

24 bm. autobUsy kuorsować bę
dą na Jitnia.ch po<Lmi-ejski.::h do 
godz. 20 według rozkładu dnia 
roboczego. Nie kU'I'sują liln.ie 
uCZ" i ,;R". 

Na tiniac'h miej&kicll autobu
cy ku.rsują do gOOz. 18.30, v.:oo·ług 
runia roboczego ze z.mn,eJszom,ą 

uG", uK", uL" oraz ,.,2.3" oraz. 
wed.łiug n)Zklad'u dJnia św.jąt·ecz.
n-ego ze zmniejSlZon.ą cz.ęstotu
W(lŚC-ią n", lin.t.a.ch "F", ,,J" oraz f\.C 
1.. 2, 4.. 5, 7, 8, 9, 15, 17. Na 
p~ostałycb billach autobu&y n.ie 
kuisują . 27 bm. orar: 3 9tycz.ni.a 
1983 r. d.ulobusy kUl"S()wać będą 

WedlhLg rozk.1ad'll <linia św.iątecz
nego. 

puNKTY RSW 
"P.RA8A-KSlĄZKA. -RUcn" 

22 - 23 bm. wszy~kie pumk
ty RSW "Pl'asa-KsiąŁka-Rtuch" 
eZ)'<Dill.e w normalnym wymia'l'ze 
czasu. W Wigilię cala sieć czyn
na j-e.st do g.odrl:. 16 oprócz klio
sku na dworcu PKP (otwuLy 
całą dobę) oraz pt'Zy ul. Trau
gu·tta 2, Walowej 3 i 1 Ma.ja 64. 
Pu.Dikty czy.n.ne clio goolZ. 20. W 

W Wilgibię wszysbk-i-e apteki 
czynofle d'() god/Ł. 18, zaś dyżur
ne : plac Konstytucji 3 Maja i 
plac Zwycię9llwa pr~ują nor
malnie. W pi.erWSlY d.zień św~ąt 
cz.yllona jest apteka przy plaoo 
Koostybucji 3 Maja, w drugi 
dzień św iąt dy7,uł' peLni apt.eka 
przy (lla;:u Zwycięstwa w nie
dtlielę zaś d..pteka prrq placu 
Konsl;y Ł oojli 3 Maja , 

(wltn) 

• • 
KOMUNIKACJA MIEJSKA 

-W KIm.CACH 

Miejski~ P.rz.edsiębiQ,1'sIIwo Ko
munikaeyj.ne w Kiekach ilIlfor
muje, że w dlniateh: 2A, 25, 26, 

dla spóldzie!czej adm in igl·racj, 
za r ealizację tcgO pOm v u . 
Dobrze b y łoby. a by ł iczba tych 
l>rzadzell zostala zw ;elokrol ll io
na. zaś in,ne m : asła P<J-Sl':h' lvm 
sam}"n' śladem . 

Przydałaby się mieszkai-'oom 
Pułall~k przychodnia zdrow.:.a. 
7.arezerwowa.no wprawdzi 
teren pOd budowę . a·le n ie na_ 
stąpi lo rychlo. zwai.v WSZy że 
nie zlt'<!ono n a·wet onra cow3n.i.a 
zalożcń techn:czno-c-konom icy
nych inwestycji. Ten fakt lne_ 
ba za.pisać na konto neea·t\·
w ów spóldzic lczego o iedla . . 

\V tro~ce o zdrowie mie.·zka_ 
jących tu lud'~i trwa od k ili..u 
lat ocic),lanie Pułanek WZJl8-
szonych w latach stosowallia 
technologii przydatnych bar
dzicj dla klimatu śródziemn8-
morskiego nii do siarczystych 
mrozów północnej Europy. W 
zarzadzie OSM dowiaduję się. 
że dolyc:lczasowe obml>l'owy~ 
wani-e ścian slyropia.nem i n0.
wym tynK iem koszlowało ska.-b 
pallslwa blisko 240 mln zł. Do 
zak011czenia akcji w 1988 "oku 
pozoslało jeszcze pięć bud . .,n... 
ków. Roboly wykonują I»t<ł
czone sil.y ZBR OSM. Kombi
natu Budowlanego i pry'walne
go rzemiosła. 

- Efckty są znakomite 
sl:vszę w spółd zi elni. 
stwierdzono wzrost temperatu_ 
ry w mieszkaniach o 4-:; ~t.p-
ni. ANDRZE,J NOWAK 

"Trzeci wiek" KSM 
Kielecka Spółdzielnia Miesz

kaniowa, mimo 1Z dopiero 
30-latka ma ju.ż wnuka. Ma
lec zw'e się "Domalor" i w 
swy<:h szeregach skupia spół
d zielców do niedaW'lla nale
żących d o Swięlokrzyskiej 
Spóldzielni 'Iieszkaniowcj . Ta 
osta·tnia jak pamietamy w 
1980 ro ku wyodrc;bn ila się 
z KSM. (won 

Komunikat RUSW 
Osoby, które 10. XII. 1987 1'. 

około godz. 21 przebywały na 
przys tanku MPK przy uliey 
Okuei w pobliżu skrzyżowania 
typu rondo ulic IX Wieków 
Kiclc i 1 Maja i były świadka
mi zdarzcnia, podczas którego 
młodego mężczyznę n. .. '\padło 
dw óch. także młodych mężczy'&ll 
proszone są o zgłoszcnie się do 
RUSW - Kielce przy ulicy We
sołej 43, pokój nr 28, lub kon
takt telcfoniczny - 299-Z8. 

31 bl'. i 1 styezn.ia 1968 r . a.uto
busy ku:rsować będą: 

24 i 31 bm. wg r~kł.ad1ll o
oowiąz.u}ąt'<!go w dni powszed,
nie, z tym że 00 god.z . 17.30 na
stlą pi sŁopl11iowy zjazd au.tobu
sów. 

25 bm . i 1.1.88 r. wg ro7Jkładru 
obowiązlują<;ego w ni-e<l7.iele, :r: 
ty m że na li-niach nr 'n.r: .. 
8. 21, 34, 45 l iczba i<ch będzie 
zml1iejl>'Zona o 30 proc. 

Wg rozkładu oieda:iclllCgo 
wyjedzie autobus nl' 31. poZe&
ta/e linie będą miały wy jazdy 
późniejsze. 

W ww. d.nia,ch n.~ będą kJulo
sowaly au tobusy nr nr l, 5. 46, 
"A", .. G". Z jazdy w ww. dIIIlad:!. 
z lini'i komuruokacy }nych I:lędll 
następow-a.ly w goounach 20-2Z. 

26.Kn. br . aut-obusy będą kD:-
9Ował.y wg rozkładu ob<Jw~ ... 
ją.ce.go w ru.edmiełe i św •• 
Zgo<i.rue z n,ied:z.ielnym ro7Akta
dem, wyjedzie autobus nr 31, 
pozostałe linie będą miały wy
jazdy w godzinach późniejszych. 

lAnie n.r n.r : 5, 46, "A" i "G" 
nie będą czynne. 

In.formacji Uld0ie.l.a slIe pod Dl' 
tel. 506-95. 

(woł) 
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Krzyżówka nr 249 
POZI OMO: 1) l egendarny zbój

nik tatrzański, 5) gromada, zgra
ja, 8) jadalny rak morski (dł. do 
50 cm), 9) rodzaj obuwia spor to
wego, 11) nadbudówka na dzio-

, bie i rufie dawnych okrętów. 15) 
Niki - słynny austriacki k ie
rowca wyścigowy, 16) zdarzen ie 
wywołujące zgorszenie, oburze

, nie, 17) państwo nad Zato)'!:ą 
Gwinejską (,stoI: Lagos), 

PIONOWO; 1) lekki statek 
przeznaczony do celów sporto
wych lub turyst ycznych, 2) ' ... z 
Portki - w tytule opery Daniela 
Aubera, 3) rodzaj ciosu bokser
skiego. 4) ochronny kolor szaro
zielony, 6) Grek z filmu M . Ka
kojan i-sa, 7) ścisły post obowią

zuj'ący muzułmanów: 10) trz~i 
okres ery mezozoicznej, 11) wiel
ka skrzynia bez dna, przezna
czona do prac pod wodą, 12) gwa
ra miejska. iargon; 13) dynastia 
panująca w AAglii , (1485-1603). 
zało,żo.na przez Henryka VII, 14) 

pow jeść B. Prusa. 

Rozwiązanie kUl'iówki przesy
łać należy pod adresem redak
'cji. "ED" ,wyłącznie na, kartach 
pocztowych w terminie siedmiu 
dni 'od daty nini~jsze~o nume
ru. Pomiędzy prawidłowe odpo
wiedzi rozlosuje s~ nagrodę 
k.~iąik~wą. Karty bez . k~ponu 
będą wyłączone z losowama. 

"ECHO DNIA" 
Kupon nr 249 , 

Rozwiązańi~ krzyżówki ' nr 234 

POZIOMO: odbiorca, Merka
tor. ,realista, zaduszk,i, alchemia, 
eskapada, . 

PIONOWO: odinarsz, Bernard, 
Okapi, 'Czort, sezamka.- Alibaba, 

-atlas. Uchta. 

olne 
Christopher Peach , miał 13 lat. 

gdy otrzymał od malki 150 fun
tów, 'które miał wpłaCić na swo-

Nowy 
dla 

prźysmak 
bogaczy 

, Amerykańskie krokodyle ata
kUją- angielskie stoły. Parę ty
godni temu angielski ' handlarz 
ryb Jim Moran po raz pierwszy 
sprowadzH mrożone mięso aliga
torów z amerykańskich ferm 
bodoWIanych. Cena: około 23 do
larów za kilogram. 'Teraz pomy
słowy · handlarz sprowadza już 
700 kilogramów - tego nowego 
przysmaku tygodni()wo. , Potłobno 
mięso aligatora przypomina' w 
smaku cielęcinę i kurczaka, Naj
bardżiei po&źukiwane są ogo
ny - 35 dolarów za kg. 
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Współpraca daje - rezu Itaty 

walczv z Ikubu iz em 
J a ' w iadomo, działaluośii stalutowa Towarzytwa Wiedzy Pow

szechut'j prowadzona jest dzięki współpracy z instytucjami, za
kładami pracy, organizacjami społecznymi czy SPółdzielczymi, któ
re finansowo, kadrowo, jak również organizacyjnie wspomagają 
przedsięwzięcia oświatowe TWP. Przed laty ZG TWP i Zarząd Spo
łecznego Komitetu P rzeciwalkoholowego zawarły porozumienie o
kreślające kierunki, fermy i metody wspólnych działań. ' 

Współdzialanie kieleckiego 
Zarządu WojeWódzkiego TWP z 
Oddziałem Wojewódzkim SKP 
nie jest więc zjawiskiem nowym. 
Na Kielecczyźnie ta współpraca 
obejmuje przede wszystkim u
powszechnianie problematyki an
tyalkoholowe j w pOłączeniU z 
dziedzinami prawa, medycyny. 
pedagogiki, głównie w formach 
odczytowo-spotkaniowych przy 
finansowym wspar ciu SK P. W 

W 1986 roku sb;ystyc:my Pci
lak wypił n,8 litra wódek czys
tych I gatunkowych w przeli
czeniu na 40·, 3,2 litra wina 
,i miodów pitnych oraz - 29,7 li-
tra plwa. . 

CAF - W. ROllmysłowlcz 

ciągu ostatnich C2terech lat od
było się w województwie kie
leckim 969 o!lczytów o tematyce 
przeci walkoholówej, organizowa
nych przez TWP i SKP. Były 
one wygłaszane ' w rozmaitych 
środowiskach - w szkołaen, za
kładach pracy, klubach. świetli
cach, dla 'poborowycl) czy 
członków hufców OHP. Najwię
cej takich prelekcji przeprowa
dzono w rejonie Końskich. Kielc, 
Kazimierzy Wielkiej I Pińczowa, 
a najmniej w Starachowicach i 

' Skarżysku. Różnice' są " zresztą 

dziecko 

duie i wynit.1tają z przedsiębior
czości obu organizacji w terenie. 

Chodzi bowiem o to. że ZW 
TWP pOdpisuje roczne umowy 
o współpracy z oddziałan~i tere
nowymi SKP, a nie z Oddzia
łem Wojewódzkim SKP. N3}wię
cej zależy więc od tego, jak u
kłada się współdziałanie ogniw 
SKP z TWP w pc-sz~zególt'yc~j 
rejona ch Kielecczyzny. A 'to wy
gląda już bardzo różnie. Np. w 
roku bieżącym na odczy~ową 
działalność antyalkoholową z 
T \VP oddział SKP we WłoS?czo- , 
wie ';)rzeznaczyl 80 , tys. zł. w 
Kazimierzy również 80 tys. zł. w 
Końskich 60 tys. zl. podczas gdy 
oddziały SKP w Kielcach , Sta
rachowicach czy Skarżys!m w 
ogóle ' taki ej umowy n!e podpi
sały. Dlaczego tak s; ę dzieje? 
Szef Oddziału WojewódZkiego 
SKP twierdzi, że w rok u bie
żącym środki dla tej organiza
cji ohniżono o połowę, co musi 
zdumiewać . jeśli' weźmiemy pod 
uwagę, że z każd~j sprzedanej 
butelki alkoholu az 3 proc. po
winno być pr2;eznaczone na wal
kę z alkoholizmem. Tak, ale z 
tych 3 proc. buduje się (podob
no) ośrodki sportowe i rekrea
cyjne, przeznacza pienjądze na 
walkę z narkomanią itp. Osta
tecznie Społeczny Komitet Prze
ciwalkoholowy otrzymuje z tego 
źródła zaledwie 10 proc. środkóW 
finaJlS(}wych. Co w tej sytuacji 
;;ądzić o spektak.ularnych akcjach 
a ntyalkoholowych w rodzaju im
prezy na Torwarze? Jeśli bedzie
my rozrzucać pieniądze na jakieś 
dorażne akcje, zamiast prowa
dzić rzetelną. codzienną, żmud
ną działalność uświadamiającą 
ludziom zagrożenia płynące z 
nadużywania alkoholu, to tej 
walki nigdy nie wygramy, 

Ale ogra,niczenie środków fi
na=wych dla SKP nie tłuma
czy zanied,bań terenowych 00-
działów SKP, które nie przywią
zują należytej wagi do odczytów 
antyalkoholowych. Dlaczego na 
ten cel znajdują się pieniądze w 
Końs!dch czy Włoszcżowie, a 
brakuje ich w StarachOWicach 
c~y Skarżysku? Czyżby decydo
wały o tym wyłącznie układy: 
mię~zy pracownikatnj TWP I 
SKP w poszczególnYCh miastach? 
TWP gwarantuje kadrę doświad
czonych prelegentów, łudzi kom~ 
pclentnych w zagadnieniach an
tyalkoholowych (choć zdarzają 
się wyjątki) - prawników, le
karzy, plld~gogów, p;sycholo
gów, Ich odczyty są częsio-'uzu
pelniane filmami. prowadzone 
ciekawie, a dyskusje przeCiągają 
się nieraz do- kilku godzin. Dla
czego niektóre ogniwa SKP lek
ceważą tego rodzaju działalność? 
Współpraca obu organizacji 

nie ogranicza się jedynie do 

Czy 
. , . 

WIeCIe, 
• ze. .. 

dla większości, z ""AS, 'w jnej, pachną"l:cj 
nie byłyby święt~mi. całego kraju roz-

poczęła się wycinka świerków. s ię ją jednak tak, by 
nie został przez to uszczuplony drzewostan, Usuwa się 

jedynie tzw. samosiejki i ' to na y.ch przeznaczonych 
w przyszło:lci pod karczowanie na nowe nasadzenia. 

prowadzenia odczytów. Od pię
ciu la t działa przy ZW TWP 
poradnia społeczno-wychowaw
cza. która wspierana jest f inan
sowo również przez SKP, bowiem 
służy pomocą także rodzinom 
dotkniętym alkoholizmem. Te
lefonują tuta j lub przychodz:l 
zrozpaczone matki, by szukać 
porady prawnej. PSYChologicznej, 
medyczne j, pedagogicznej. U
dzielanie tych porad jest beż
płatne, a dyżllry pełnią specja
liści we wspomnianych dziedzi
nach. TWP współdziała także z 
Klubem Anonimowego Alkoho
lika we \Vloszczowie. który zor
ganizowaly tamte jsze ogniwa 
SKP i Ligi Kobiet P olskich. Na 
spotkania w ramach działalności 
tego klubu przyjeżdżali już z 
TWP m.in. dr Wanda Kraw
czyk, lekarze - Jan Lechicki i 
Jan Tatarowicz, prawnicy - A~ 
leksander Nowak, Wiktor Tytko, 
J~rzy Zeber . Prelegenci TWP 
n ie zauominają o prOblematyce 
an't:lal:!toholowej podczas spotkań 
w śrlY.iowiskach młodzieżowych 
- w interna,tach, hotelach robot
niczych,- szkołach przyzakłado
wy,ch, jednostkach OHP. Jest ona 
też uwzględniana w programach 

- Choinki, które znajdą się w na,sZ ~1 CIj_. pochodzić będą takie 

, cykli oświatowych real izowa-
nych przez uniwersytety pow
szechne. uniwersytety dla rodzi
ców, studia oświatowe i inne. 
które są finansowane przez in_o 
stytucje i za,kłady pracy. Notu
je się duże zapotrzebowanie na 
p ogadanki , odczyty i prelekcje, 
wykłady i dyskusje o tematyce 
przeciwalkohOlowej zwłaszcza 
Ze strony szkół ponadpodstawo
wych w Kielcach i innych 0-
środkach przemysłowych, Nie-
stety, ' ograniczenia finansowe w 
SKP nie sprzyjają tego rodzaju 
przedsięwzięciom, mimo możli
wości kadrowych , i organizacyj
nych TWP., Trzeba zatem, by 
Oddział Wojewódzki SKP na- ' 
kłon ił ociągające się ogniwa te
renowe do wzmocnienia współ-
pracy z miejscowymi jedno-
stkami TWP. a Zarząd Woje-
wódzki TWP zapewnił prawid
łowe wykorzystanie przeznaczo
nych na walkę z alkoholizmem 
środków - (m.in. poprzez posze- ' 
rzenie zespołów prelegentów w 
uzgodnieniu z SKP w poszcze
gólnYCh rejonach). Ponadto 

, wsp6}:praca obu organizacji po
winna być określona w rocznych 
pla,nach współdziałania, u
względniająCYCh potrzeby i mo

-żl i wości finansowe, jak również 
wspólne działania na rzecz roz
szerzenia sieci klubów anonima
wef!o alkoholi,ka i innych form 
walki z alkoholizmem. 

(w) 

w dużej części ze 
Na Zdjęciu: przy wycince 

Spelmlacje ,bankowe 
W okresie wojen , punickich 

Kartagina przeżywała kryzys 
finansowy. Ale Fenicjanie, któ
rym przypisuje się wynalezien!e 
pieniędzy. llotrafili znalężć t a-kze 
rozwiązanie, py zastąpi ć ~jego
we monety. 

Puszczono VI obieg' małe skó
rzane woreczki, opatrzone pie
częc ią państwową , której pod 
groźbą surowej kary nie wolno 
było zrywać. Sakiewki zawie
rały przedmioty imitujące, sta
tery tj. srebrne monety warto
ści około 3-4 drachm. Według 
badaczy tego okresu, skarbIec 
Kartag'iny był pusty; a żetony 
imitujące pieniądze nie miały 
żadnel!o l)!'Ikrvcia w kruszcu, 

ZEM 

,Dzięcioł przed sądem? 
Pewna Szwedka złożyła na po

licji doniesienie mi dżiecioła i 
zażadała jego zastrzelenia. Zdu
mionym policjant-om .wyjaśniła, 
że dzięcioł rujnuje jej życie -:
od trzech lat budzi ją o świcie 
stukając w drewnia.'ne ściany dQ::
mu. Zanim zgłosiła się na po
sterunek. próbqwała. już sprawę 
załatwić' w towanystwie ochro
ny awlerząt - gdiie jej pora
-dzono, aby postawiła w ogrodzie 
wypcbanego jastrzębia - oraz "!' 
urzędzie zdrowia, i towarzy,stwle 
Ubezpieczeniowym ~ bez rezul
tatu. Do tego już doszło, że pani 
Bra,ndt I jej córka w lecie sy
piają w piwnicy. 2ąda więc ona 
ukarania dzięcioła, za notorycz
ne zakłócanIe St)Okoju. 

polityczno 
. 
I Pomyłki kryminalne, 

S prawa nieprawdziwych in
formacji prasowych o u
barwieniu sensaeyjnym 

dotyczy nie tylko zdar~ń hist~-
, ryezByeh. ale również współ
emności I to {ej najświeisKj. 
Wie.m eoś o tym; )jo w do1fr4 
wierze zaangażOwałem' się w a- ' 
ferę, która okazało się nie była 
aferą· .• 

Ale trzymajmy się jui tego o
kreślenia, skoro .. afera, brylan- , 
towa" J1rzez wiele miesięcy nie 
schod:&łła z tytUłów w gazetach. 

WDe cenności: -sabytkowy zegar, 
medal z XVI wieku, siedem zło
tych l srebrnych zegarków kie
szonkowych oraz' kamienie szla
chetne. 

W Krakowi~ Prok~r~tura Wo
jewódzka i KW MO zwołały 
wielka konferencję -prasową, ~Y 
poinformować dzicnnikarzy, ze 
nie jest to tylko sprawa przelllY-

tementownia Z elektrofiltrem I 
W cementowni w Wejherowie 

należącej do Kombinatu Ce
mentowo-Wapienniczego "Kuja-

' wy", największym problemem 
były do niedawna c)1mury py
łu, zanieczyszczające powietrze 
i dające się solidnie we znaki 0-
kolicznym mieszkańcom. Osta.t
nio zmieniono uciążliwą, mokrą 
technologię produkcji klinkieru 
na metodę półsucbą, a ponadto 
zainstalow ano elektrofiltr o re
welacyjnych właściwościach re
dukcyjnych, którego skuteczność 
określa się teorc;tycznie na 99 
proc. UrządZ€Mlt to zakupiono w 
katowickim przedsiębiorstwie 
"OPAM" specjalizującym się w 
prodUkcji nowych wyrobów na 
rzecz ochrony środowiska. 

Elektrof iltr kosztował wraz z 
projektem, kompletacją do.stawy 
i montażem - 72 mln zł, przy 
czym w połOWie kosztów part y-

' cypował Wydział Ochrony Sro-

dowiska Urzędu WojeWÓdzkiego 
w Gdańsku. W ciągu grudnia 
elektrofiltr przechodzić będzie 
próbne badania redUkcji pyłów. 
Po pomyślnym zakończeniu 
prób cementownia w Wejhero
wie zamierza zakupić jeszcze je- . 
den elektrofiltr na drugi piec o
b rotowy, aby rozwiązać do koń
ca problem zanieczyszczenia pe_ 
wjetrza w trakcie procesu pro
dukcyjnego. 

(as) 

Wezwanie do rozbrojenia 
"Zieloni zachowują się jak 

_supermocarstwa" - skrytyko
wała swoich kłótliWYCh kolegów 
partyjnych posłanka do Bunde
stagu Gertrud Schiling. Po
trzebne jest jedno.stronne rozbro
jenie frakcji", a inny poseł 
Zielonych dodał: .. Nie mialbym 

·n!c przeciWko podwojeniU spo
' row merytorycznych. gdyby tyl
ko udało się o połowę zmniej
szyć egocentryzm". 

Bajecznie kelorowe, Ił prze ,le 
wszystkim estetyczne zabawki 
w 60 wzorach produkuje Spńł
d~ielnia Pracy "Spad", " 'ie1e z 
mch znajdą z pewnością nasze 
małe pocieChy pod choinką. 

Na zdjęciu: wszystkie ladne 
ale najladuiej za ta! ' 

CAF - Teodor WalC2ak 

przejlstClwia:rpy 
. nQ zyezen~e 
1 TO~Y CURTIS (prawdziwe był już partnerem Giny Lollo-
naz~lsk? Bernard Schwartz) u- brigiqy i Burta Lancastera w ' 
rodził SIę 3 czerwca ~925 roku głośnym filmie "Trapez", w kt6-
w N,owym JO~ku. Mając kilka- rym grał młodego cyrkow-ca 
naścl.e lat debIUtował w przed- USiłującego dorównać mistrzowi 
staV:leniach . a!llato~skich. Pod skoków na trapezie. Pamięta-
kO~lec ~rugleJ WOlny świata- my go jako partnera Kirka 
weJ sluzył w amerykańskiej Douglasa w ' filmacłi Spluła-
max:ynarce,. a po de!ll0bilizacji kus" i "Wikinr;owie", ~Skoczył 

. Jak już injorll,1owaliśmy, l 
bm. w warszawskim hotelu 
.. Victoria" firmy warszawska 
"Moda Polska", "EIquisll" . z , 
Berlina, "Queen of Sa:J>a1' z 
Wiednia Wszechzwiązkowy 

Dom Mody z ~foskwy z.pre~en- ' 
towały swoje kolekcje ubiorów 
lia "Wiosnę - Lato 1988", ' 

p<;>dJął studll~ aktorskle. Następ- wszystkich dojrzałą -kreacją w 
nle przez kilka lat tułał się z 
różnymi wędroVo(nymi trupami 
teatralny mi, by wreszcie w ro
ku ' 1949 podpisać kontrakt z 
hollywoodzką wytwórnią .. Uni
versal". Wyglądał ciągle mło
dziutko. prezentował chłopięcy 
wdzięk, co zjedńało mu duże 
grono wielbicielek. Po dwóch 
latach był już jednym z najpO
pularn,iejszych młQdych a}!:to
rów amerykaiJskich, choć nie 
stworzył ani jednej Większej 
kreacji. Podobał się bardzo 
dziewczętom "i to wówczas wy
starczało. Z tego okresu tylko 
uważniejSi widzowie 'pamiętają 
go z · epizodycznych lub dru2O
planowycb ról w takich filmdch 
jak ' "Francis, muł, który mó
wi" (1950), "Winchester 73" 
(l950i, czy .. Si~rra". W I:,oku 1956 

Na zdjęciach: takie oto krea
eje zaprezentowano na pokazie 
w hot-elu "Victoria". 

CAF - Ireneusz Radlliewicz 

.. 
Proees Romana U. trwał kilk ' ,Romall ,U. OdbYł, kuę więzie

~at, !lle odby'!ał siC w ' daleko :~:t::!:o ~w!~~S!!~z::niec;i: 
mneJ n,ec.zyw1St~i. Pro.wa~zo- CO zawodu. Niby nie 5ię nie sta- ' 
ny przezen obrot kam)f~,mami . ło, 'prżestępstwo lostało uara
~lachetnyml okazał się te~ De, ale ,przeoiei jego nazwisko 
ralny. ~ postępowaniu ląd"'~' słało , się niezasłużenie Iyooni
~ym ~le. udowC!dnieno mu tak- mem cigantyczn~j afery krymi
zo jakiChś podeJrzanYCh .h~tere- , nalneJ, gdy faktycznie przesrep
s,~ z'-.d ·""~lą~ku "ułaJlllony-: stwo było - w rozumieniu ko
mi , ale Pl'zeeJe.i. slIgerOWanyml deksowym _ jedynie występ-

. przez' k.raJi:o~slriego pr~~lIJ:atora kiem. I oezy'wiśeie nie ma spo
- "waznym~ 05~baml. Bez- sobu, ' by ' sprawie , poniewczasie 
sporny był ledyme zarzut I!rze- , nadać właśeiwY'_ wymiar. Roman 
mytu przez ~ranicę segarkow l U. jest znany powlizeehnie (tyl-

ko z imienia i nazwiska) jako 
aferzysta, a winien jest i ukara

obr~i~ "Ucieczka ·w kajdana-ch" 
(1958), w którym grał więŻDia 
uciekającego 'wraz z ' murzyń
skim towarzyszem: Za tę ltJlę 
otrzymaJ nominację do Oscara. 

.Ale prawdziwą sławę przy- , 
nlo.sła mu dopiero komedia Bil
ly Wildąra .,Pól żartem, pół 
serio" - (1959), w której znako
micie wcielił się w postaĆ mu
zyk~ jazzowego ,przebranego za 
kobletę. Tą rolą (na zdjęciu) 
zyskaLso.bie ogromną popular
ność, a występ u boku M'lrilyn ją książeczlię osuzędnoociową. 

Zamiast tego p06tanowił zagl'a~ 
na giełdzie. Przygotował się do 
tego starannie: studiował pisara 
ekonomiczne, uczył się facbowe
go języka. Wkrótce zdobył mar
kę maklera z w'Yjątk'o~ dob
rym no.sem. Sledził kursy akcji 
około 40 przedsiębiorstw i spe
kulował n imi z dużym powodze
niem. Interesy załatwiał tele
fonicznie, wykorzystując szkolne 
przerwy, Jego tygodniowe wy
datki na, telefony sięgały astro
nomicznYCh sum, a dOChody w 
na)lepszych czasach przekracza
ły 50 tysięcy funtów, Trwało to 
3 lata. aż przyszedł krach na 
Wall Street. Christopher, który 
w tym czasie zaCiągnął wyso
kie kredyty, wpadł w tarapaty. 
Jego długi sięgające 10 tysięcy 
funtów muszą teraz spłacić ro
dzice, którzy jednocześnie dowie
dzieli się o niezwykłych zdol
nościach ' ~yna. Nie.wykluczone 
jednak, że ' Christopber sam so
bie poradZi - pewna spółka fi
nansowa z Manchesteru zapro
ponowała mu już pracę na wa-

-:. W pustyni Chi·huahua . w 
północnym Meksyku trw,lją pra~ 
ce wykopaliskowe starożytnego 
miasta azteckiego CasalO Gran
des nad rzeką tej samej naz
wy. którego "złoty wiek" a;r
cheolodzy okreŚlają na XI ..-;. 
XIII stułecie, lecz · które w tle
łowie ' XIV w. był'O juli: całko
wicie opulSaczone ~utek wo-

Na jej trop wczesną , wiosną 
1981 roku wpadła milicja i pro
kuratura krakowska. Na terenie 
NRD, już po pTZekroczeniu gra
nioy polskiej zatrzymany został 
Roman U., gemmolog, czyli 
znawca , kamieni szlaChetnych z 
Wrocławia. Od pewnego już 
czasu, nie zdając . sobie z tego 
SlIrawy, był on pod obserwacją, 
gdyż do niego z Krakowa wę
drowały paczki z RFN, w któ
rych znajdowała się znaczna i
lość kamieni syntctyCznYCh. Mi
licji te transakcje wydaly się 
podejrzane, Roman U. korzysta
jąc , jednak ze stałego paszportu 
udał się w sprawach zawodo
wych do RFN prywatnym 
autem. W wyniku porOZUmień s 
organami ścigania NRD został 
ntrzymany i wówczas okazało 
się, że przemycał na Zachód pe-

• le rylanfy 
ny został za przemyt, co jest 
- rzecz jasna - naganne, aJe 
ezego doświadczyło już bardzo 
wielll ' naszych wsp6łczesnych. nie 
trafiając na pierwsze strony ga
zet. 

Ten serial jest o' bezradności 
w pracy , c~łowieka piszącego. 
Niby liczy się tempo, niby cho
dzi o to, aby przedsławić czytel
nikom atrakcyjny towar, a oka
zuje się, ' że moiliwość uprawia
nia publicznego zawodu połączo
na Jest z · wieloma niebezpie
ezenstwami i daleko idącym, a 
najczęściej przecież nie chcia
nym i niezawinionym ryzykiem. 
I o tym może ,warto poczytać 
przy świątecznej okazji. 

, Monroe i Jacka Lemmona był 
jego wielkim sukcesem. Potem 
widZieliśmy go w takich fil
mach, ,' jak "Lista Adrian~ Mes
sengera" (1963 ' - W · TV), ,,zeg
baj Oharlie" (1964 , - z Debbie 
Reynolds), .. Wielki wyśeig" (1965 
- z Jackiem t.emmonem 'i Na
talie Wood), "Ci wspaniali mło
,dzieilcy w swych 'szalejącyeb 
gruchotach" (1969), .. Hrabia 
~Ionte Christo" (1976 - w TV). 
Nie widZieliśmy go natomiast 
W roli Casanovy, w filmie z 
roku 1977. Pamiętamy go jako 
partnera Rogera Moore'a w an
gielskim seria\u sensacyjnym. 
Wystęllował bowiem często w 
filmach i. serialach ' telewizyj_ 
nych ' również poza Stanami 
Zjednoczonymi. W roku 1977 za
debiutował jako pisarz powieś
cią .. Kid Andrew Cody " and 
Julie Sparrow". Ostatnimi la
ty ogranicza si,ę do współpracy 
z telewizją. 

kacje. ' 
(pAl) 

jen i pożdroW. ' 

<- W południowych .Mldach 
naulrowcy :z,n~leżli W latlH!h sie
demdrz.iesiątych blisko sto miejsc, 
w kt6ry-ch znajdują się uloko
wane najwyżej na świecie «()d 
5ZOO do · 6700 " m n. p. m .) ' ru,iilly 
os.ied,li 'sprzed illl/Wa.zji hiszpa,ń
sklej . . 

(+ 40 proc, grUatWw wprawnych 
w S1an.ach Zjedmoczollych pro
dtUl1ruje 7.;ywno* na eks-port. 

epr, W. 

tu, ale właŚnie sig-anłyczna alej 
ra brylantowa " że Roman U. je: 
wykouawca dziwnych transa • 
cji, realizowanych w nie wJ~i 
domo czyim Imieniu, a wartos 
tran~akc.\J li.czyć trzeba w set; 
~ach ,ysiecy czy może naw~e 
milionach doh,rów, A zatem lido 
prze~ytnjk. ale "czło!,iek przY 
speCJalnych poruczeń. kę 
okazji zanrezentowano Sylwe1i 
zatrz:vmane~o I z relacji ~ono: 
slej Jlrckuratora wynikałO Jedler 
znaczme, li jest to hOchszta~lIa: 
oszust i wielkokrołny krylIlI 
li"ta. 

zabytkowego medalionu. I wy
łącznie za to Roman U. zosłał 
skazany zresztą w dwu instan
ejacb. a Sąd Najwyższy podwyż
szył orz-e'czony przez Sąd Woje
wódzld wyrok z 2,5 do 4 lat po
zbawienia wolności. Wobec o~ 
skarżonego orzeczono również 
kary majątkowe. I tyle. 

Natomiast bezpodstawne oka
zały się podejrzenia j zarzuty o 
tOr co nazYwano nazbyt póchop
nIe "aferą brylantową". Tyle ze 
dziennikarze zajmujący ' się 
sprawą w roku 81 nie mogli mieć 
et tym pojęcia. 

(Koniec) 

JANUSZ ATLAS 
(Interpress) 

Sylwetkę tego aktora przed
stawiamy na zamówienie Jolan
ty Wójcik z Radomia. Przypo
minamy. że listy do naszej ru
bryki należy na kopercie opa
trzyć dopiskiem .. Na życzenie". 

Pan jest normalny 
2 

- Jest mi bardzo przykr o ale 
nie mamy dla pana miejsca ~ na
szym zakładzie. Pan jest w pełni 
n ormalny. 

- Normalny? Jak mogę być nor
malny przy wszystkich moich de
presjach, kompleksach, nienawiści 
do sameg o siebie, przy moich stra-' 
szli wy ch snach , 

- To wszystko jest częściq 
współczesnego życia. Do tego trze
ba się przyzwyczaić i z tym trzeba 
żyć, 

- Ja nie mogę tak dalej, jestem 
nieszczęśliwy. ' 

Nic n ie pomogło . Wróciłem więc 
' na łono rodziny. Nie mówiłem nic 
w domu o mej wizycie w kliniCe 
Villa Broughton. Uważaliby leka
rzy za idiotów tylko dlatego, że u
znali , mnie za normalnego. Zanim 
poszedłem do interesu, , zadzwoni
łem 00 mej przyjaci6łki. Odwiedzam 
ją w każdy wtorek i piątek. Często 
również w środę i niedzielę. W po
pozostałe dni tygodnia dzwonię do 
niej. Na pierwszym bowiem miejscu 
jest u mnie rodzina. 

- To miło, że daje'sz o sobie 
znać - powiedziała z wściekłością. 
A odwiedziłem ją przecież nie da

'lej jak wczoraj wieczorem. ' 
- Mam wiele p racy, 

3, . 

- Ponieważ jesteś wariat. Nil:<t 
inny nie pracowałby tyle. 
Chciałem je j opowiedzieć, że właś

ni~ zostałem uznany za zupełnie 
normalnego, ale zamiast tego po-
wiedziałem; , 

- "Kocham cię ... 
- Ha - odparła - miłość. W ta-

kim razie zdradzasz mnie ze sw:} 
żoną. • 

Nie odpowiedziałem nic i posże
dłem_ do b iura. Do pokoju wszedł 
mój asystent, stanął i przyglądał mi 
się. Po kilku minufach przypomnia
łem sobie, że wezwałem go na dzi
siaj. Chciałem mu oświadczyć, że 
brak mu kwalifikacji do pracy. Po
wiedziałem więc: 
. -;-. Jest pan zdolny, ale te zdol
ności nię pasujfl do sytuacji, jakq 
tu mamy. Jesteśmy przekonani o 
tym .. : 

- ... że powinienem zająć się in
ną pracą - dopowiedział i zaczql 
płakać. Potem .spadł z krzesła ,i za
czął gry:ić dywan. 
Wezwałem lekarza zakładowego, 

który zadzWOllił do kliniki Villa 
Broughto~. Mego asystenta wypro-

4 
wadziło wkrótce dwóch pielęgnia
rzy, 
Przyjąłem nowego asystenta. Już 

następnego dnia stwierdziłem, że 
podsłuchuje moje rozmowy telefo
niczne. Powiedziałem więc . mej 
przyjaciółce, że nie będę mógł dzwo
nić do niej tak często, jak dotych
czas. Zaczęła się dąsać. Stwierdziła , 

, że jestem potworem, a · już na pew-
no wariatem. ' 
, W domu żona powiedziała mi, że 
przepaść między nami będzie się 
powiększać. Młodsza córka 'dostala 
się na studia, starsza nie. Stały się 
dla siebie wrogami. P,oszedłem zno
wu do Villa Broughton i rozmó
wiłem się jeszcze raz z naczelnym 
lekarzem, 

- Przykro mi - powiedział ' 
ale wszystkie badania wykazały, ż~ 
jest pan normalnym człowiekiem. 

- Wczoraj miałem zamiar - po
wiedziałem - zamordować człowi~
ka, który sprzedał mi ' na pół spa
lone placki kartoflane, 

- O, to się czasem zdarza - od
parł lekarz. 

- Często myślę, żeby podnieść 
rekę na samego siebie, 

(Dokończenie w następnym numerze) ł 
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HONORATOM 
i ZENONOM 

jutro 
Sł.A WOMIROM 
i WIKTORIOM 

Kielce 
TEATR 

Im. Stefana Zeromskiego 
filcczynoy 

KINA 

" RORlantica" - "ł-Iong Gil Dong 
_ karate mistrz" - koreatl . 1. l't. 
~ lS.~O, 1"1.45 "Mona Lisa" - ang. 
l. 18, g. 20. 

,aMOskwa" - .. Blues Brothers" 
_ USA, l. 18, g. 15.15, 17.30 "Dotk
nio:cie Meduzy" - ang. l. II, g. 
19.ł5. 

"Study jne" "Werdy~t" 
USA. I. 15, g. 15, l'U5 WIdeo: 
,.To wspanale życie" - USA, L 
li, g. 19.30. 

"S.k.alk~" - J, Antycasanowa" 
jug. l 15, g . 15, 17, 19. 

"Robotnik " - nieczynne 
" nlonU" - "Skarb · Hr~biego 

Chama re" - CSRS, J. 18, g. 16. 
"Sabat" - nieczynne. 

GALERIE 
GALERIA BWA .,PIWNICE"

ul. Leśna 1 ..... "Kieleckie Plenery 
_ Solec Zdrój '87" - .. Plener 
Przyja źni: Kielce - Szumen -
Winnica" - czynne 11-1"1. 

DOM SRODOWISK TWORCZYCH 
"PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO" -
Gnleria Sztuki ' Wsp61cŻl!snej -
Wystawa artysty fotografika A
dama Bujaka pt. ..Portrety Jana 
Pawia II. - czynna 10-20. 

GALERIA PROMOCYJNA - Wy
stawa ' artysty plastyka Mariusza 
Kaldowskiego 

MUZEA 
MUZEUM NARODOWE - plac 

Partyza.atów" - Wys tawy stałe': 
"Galeria współczesnego malarstwa 

polskiego", . . ,Przyroda Kielecczyz
ny", .. Broń w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Kielcach". Wy
stawy czasowe - "Epoka brązu 
na Kielecczyźnie". Malarstwo i 
grafika Karla Schmi dta Ruttluffa 
(z' Muzeum MiejSkiego w Karl
-MarxStadt). - czynne 10-11. 

NARODOWE "PALAC" - plac 
Zamkowy - czynne . w godz. 9-16. 

MUZEUM LAT SZKOLNYCH 
S. :tEROi\tSKIEGO - nieczynne. 

MUZEUM WSI KIELECKIEJ -
nieczynne . 
OBLĘGOREK - MUZEUM H. 

SIENKIEWICZA - nieczynne 
APTEKI - stały dyżur nocny 

pełnią nr 29-001 ul. Buczka 37/39. 
nr 29-008 ul. Sienkiewicza 15. 

PORADNIE DYZURUJĄCE: dla 
dzieci I dorosłych ul. Pocieszka 
Ił (PrZYChodnia Rejonowa) w 
godz. 17-21. Stomatologiczna -
Przychodnia Rejonowa nr 16 -
ul. Karczówkowska 35 - czynna 
w niedziele 1 świo:ta w godz. 
7-21. 

INFORMACJA O LEKACH -
czynna w godz. 7.30-15 .30 z wy
jątkiem dni świątecznych 1 dni 
wolnych od pracy - tel. 523-32. 

TELEFONY: 
Pogotowie Ratunkowe 999, Po

gotowie MO 997. Straż Pożarna 
998. Pomoc Drogowa 981. Pogoto
wie Energetyczne Kielce - Mia
sto 991. Kielce - Teren 956, Po
golowle Gazowe 31-2G-20 I 992, Po
gotowie Wodociągowe 994. Pogo
towie wod.-kan., c .o., elektrycz
ne RPGM czynne w godz. 7-23, 
tel . 31-68-57. Pocztowa Informa
cja o USługach 911, Informacja 
PKP 930. Informacja PKS 602-79 . 
Hotel "Centralny" 625-11, Ośrodek 
Informacji Usług WUSP 457-41. 

CENTRUM INFORMACJI TU
RYSTYCZNEJ " IT" - tel. 486-00. 
czynne do 16 w soboty do lA, 

POSTOJE TAKSOWEK: Osobo
we -'- Dworzec PKP tel. 534-34. 
ul.. Słowackiego 31-29-lt, ul. J e- ' 
slonowa 31-79-19. Postój takllÓwek 
bagażowych - ul. Armil Czerw. 
tel. 31-99-19, PostGj samochGdGw 
cIężarowych - ul. Domaszowska 
31-08-19. 

Radom 
TEATR POWSZECnNY 

Im. ."0. Koełlaaowsld •• o 
"Policja" - g . II 

lUNA 

.l 

.. Bałtyk" - .. Labirynt·, - ang. 
b.o. g . 15 .15, 1'1.30. HCza.rna wdo
wa" - USA, l. 15, g. !OO.~ 

NUMER 249 

STRONA 6 

"Przyjaźń '~ " P Qszukiwacze 
zlota" - rum L 12, g. 15.30 .. Na 
granicy" - USA, 1. 18, g. 17.30, 
19.30 

,.Odeon" - nieczynne 
" Hel" - "Pasaże r w kajdan

kach" - Clliń. t ' 15, g. 15.30. 
.. Butch Cassidy i Sundance Kid" 
- USA . 1. 15, g. l7 .30, 19.45 

APTEKA DYZURNA: nr 6'1-010 
ul. Zwycio:slwa 1, [lr 67-015. pl. 
Kon.lytucjl 5. 

INFORi\IACJA slużby zdrowia 
_ c zynna 6-20. tel. 261-21, Infor
macja o usługaCh - 365-8$. 

TELEFONY: Straż Pożarna 998, 
Pogotowie RatuRkowe 999. Po~o
towie Energetyczne .- Radom '91. 
KGmenda MO 251-36, Pogotowie 
Milicyjne 997. Pomoc DrOł:owa Ul. 

POSTOJE TAKSOWEK: ulica 
Zwirki lWigury 413-10. 

Skarżysko ł · 
KINA. 

"Wolność" - .. Obca, bia.ł:a l 
pstrokaty" - ZSRR, 1. lS, g. 16 
"B.yć albo nie być" - USA, l. 15, 
g. 18. 20. 

,,1\1etalO\viec" - ,,0 rany nic się 
nie stało" - pol. l. 15, g. 17, 19 

MUZEUM REGIONALNE im. 
gell. broni Zygmunta Berlinl:a w 
Skarżysku-Rejowie. ul. Słonecz
na 90 - czynne w godz 9-1'1. 

APTEKA DY'ZURNA: nt' 29-H7 
ul. Zielna 12, tel. 12-723. 

POSTOJE TAKSOWEK: Dwo
rzec PKP - tel. 137-05. 

1 1L--_S_ta_r_8_C_h_O_W_i_c_e---..ł 
KINA 

"Robotnik" - "Tan Sitong" 
chin. I. 15, g. 15 "Na calość" 
pol. l. 18, g. 17, 19 

Star" - Czarna wdowa" 
USA, l. 15 , g." 16. 18 

APTEKA DyZURNA: nr %9-076 
ul. Staszica l, &4-79. 

POSTOJE TAKSO WEK: telefo-
ny 53-10 i 53-80. . 

05 trowiec . ] 
KINA 

"Hutnik" - " U!na,rli uczą t.y
w ych" - CSRS l. 15, g. 15.30. 
" F/X" - USA, l. 18, g. 17.30, 19.30 

"Przodo,vnik" - nieczynne 

APTEKA DYZURNA: nr 29-071 
ul. Starokunowska 1/7. 

POSTO.TE TAKSOWEK: pl. 01-
noścl - 537-92, ' ul. Sienkiewicza 

282-61. 

KOM Ide 
KINA 

" Pega.z" - "MiSja specjalna" 
pol. l. 15, g. 1~.30 , 17.30, 19.30 

"Antyczne" - .. Sposób na wa
kacje Bolka 1 Lolka" - pol. b.o. 
g. 16 .. ,Cudzoziemka" - pol. l. 15, 

r ,. Jędrzejów I 
KINA 

"Cdynia" - ,.Inna wyspa" 
pol. 1. 18, g. 15, 17, 19. 

Uwaga! Za ewentualne zmiany 
w programie kin redakcJa nie 
odpowiada, 

HAOIO 
PROGRAM LOKALNY 

rUI!) D ziennik autorski 17.15 
Minirecital Z. Sośnickiej 17.30 
"HuCcowy melduje się" - aud. 
Ewy Okońskiej 17.H Koncert mU 4 

zyki oratoryjnej 18.25 Skrót 
dziennika. 

TELEWIZJA 
Dzi§ 

PROGRAM I 

15.2D Powtór·ka przed matu;ą: 
Elemęnty informatyki 
So.rtowruiie, oz. 2 

15.00 .. Kim być?" - program 
dla ma.turzystów 

W.2D Program d'llia i OT -
wi,a,doffiOŚCi 

16.25 Dla mł.odych wmów: 
"K1:ąg", - m.ag. haz:cerzy 

16.00 DLa: dtLi.eci.: .. Cojak" - te-
1etwru.ej 

17.15 .. TeleeX\proos" 
11.30 .. Człowiek chla CZ>łowieik.a" 

- ~. PCK 

17.40 .. Gazeta rolni=a" 
17.5O Leksykon polskiej mu'Z.Y

ki rozrywkowej": "P" 
18.30. " D i.agnoza" 
18.5O Dobranoc: "Opow·i.astlki z 

Wichrowej Wsi" 
19.00 • .spory" 
19.30 Dziennilk TV 
20.06 "Dwie w i.giolie" - fii\;m TP. 

reż . Ka·umierz Ta,rnas. 
wyk.: Jolan.ta Piętek-Go- . 
recka, Aleksander Maoha.
lica. Teresa Budzisz-Krzy
żanowska 

21.00 Konferencja pra90wa. 

Jutro 

PROGRAM I 

9.30 .. Dorna.toc" 
9.35 "Domowe prz.edezkO'le" 

10.00 OT - wi.aaomo&ci 
10.10 .. Doma.tor" dll.a d~ieci 

10.20 .. Sherl<:lck Holmes 
ktor Watson" 
pt·od. pol.-ang. 

11.10 .,Domator" 

Uwae.! Za ewentualne 
D7 w pr.eramle TV Dle 
wladamy, 

ZAWIADOMIENIE 
Zgodnie z art. 16 par. l ,. art. 61 par. 4 k .p .a oraż od 

art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 1974 r, 

ata~ 
I>OKO~ 
Zderze 

rzecznika rządu 
21.20 Studio Sport: Turniej ,,1'2:- budowlane (Dz. U. nr 38, poz . . 229) zawiadamia się, że zO i.tłll--

wiestioi" Szwecja - wsz~zęte postępowanie W sprawach: 
ZSRR . 

22 .. 15 Telewilł:yjny i'JlofQrmawr - wywłaszczeń pod odbudowę zbiornika wodnego 
wydawniczy 

22.35 Rel.a,cja z losowa.nia K.ra
jowej Loterii Pieniężnej 

22.~ DT - komenŁa.t'oo 

na rzece Kamiennej w Starachowicach i W Wąchocku. 

Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia ukazania się 
go zawiadomienia zapoznać się W Urzędzie WojPUTn{,'7'" 
dział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Arch 
Nadzoru Budowlanego w Kielcach, al. IX Wieków 

PROGRAM Ił 

17.25 Program dnia 
17.30 Maga·zyn ,,1 02" 
18.00 Program lokalny 

nek C-l, pokój 534 - z dokumentacją i złożyć '''''''''n,~ .. "lr". 
strzeżenia lub wnioski co 00 przebie~u projektowanej 
cji. 

18.00 "Moja Japonia" (3) - "W 
mieszk·a.n.iu Abe Kooo" 
węg. seriał d-ok. 

Po tym terminie zostaną wydane stosowne ~ecyzjE:-

19.10 "Atlas nadziei": "Spór o 
spL~rnię" 

19.30 Spotkania k<rakowskie 
20.00 "Smyki i smyezkJ - czy

li o konku.rsach międ.zy 
konkursami" 

OGlOSZENIA DROBNE 
OBARZANEK Anna zgubila 

legitymację szkolną LO Kielce, 
5212-g 

KOPYS Zbigniew zgub i! 
gitymację Technikum 
nicznego Skarżysko. 

21.16 "Pola'k dz.je14" - rep. 
21.30 .. Panora,rna dnł.a" 
~1.45 Ada.pbacje - wielIka lite

ratura ro.syjska: "Wuja
szek Wania", reż. An
dc iej Michałkow-K()rlcza
ło"V'JISki, wyk.: 1nnokientij 
SmOlMuno'Wski, Siergiej 
BondarczUik, l!l'in.a K~ 
czenko 

:ęIERN ACKI Kazimierz zgubił 
prawo jazdy kat. BCE wydane 
przez WK Kielce, d.owód reje
stracyjny KlY 1563 wydany 
przez UG Pi«zchnica. 52W-g 

TYMOWSKA Danuta zgubiła 
ZAPALA Jacek zgubił 

tyrnację ZSZ Kielce. 
23.~ Wioeczorne wiooomości indeks nr 146. 5215-g 
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
"BUDOSTAL-4" 

DĄBROW A GÓRNICZ~ - główny plac budo~y Huty "Katowiceł' 

ZATRUDNI NATYCHMIAST 

INŻYNIERÓW .I . TECHNIKÓW BUDOWLANYCH 
NA STANOWISKACH: + KIEROWNIKÓW BUDów + MAJSTRÓW BUDOWY 

+ TECHNIKÓW BUDOWY .+ SPECJALISTĘ ds. KOSZTORYSOWANIA 
i PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI + SPECJALISTĘ ds. NORMOWANIA + TECHNIKÓW GEODETÓW 

+ PRACOWNIKÓW STRAZY PRZEMYSŁOWEJ 
+ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH. 

PRZEDSIĘBIORSTWO ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
NA STANOWISKA ROBOTNICZE 

we WSZYSTKICH ZA WODACH BUDOWLANYCH 

oraz PRACOWNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH 
do przyuczenia w zawodach budowlanych. 

PRACOWNIKOM ZAPEWNIAMY: 
wysokie zarobki wg zakładowego systemu wynagradzania 
(maksymalna stawka na stanowisku robotr ; "l.ym do 150 zł 
na godzinę płus premia regulaminowa) 
wysokie nagrody podziału zysku, 
dodatki za wysługę lat i nagrody jubileuszowe 
odprawy emerytalno-rentowe . 
zakwaterowanie .w hotelach pracowniczych 
wczasy pracownicze w miejscowościach o dużych walorach 
wypoczynkowycb . 
'możliwość wyjazdu na budowy eksportowe . 
przy naszym przedsiębiorstwie funkcj(muje spółdzielnIa 
mieszkaniowa, poprzez którą istnieje możliwość niedlugiego 
wyczekiwania na mieszkanie. . . 

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO SKłADANIA OFERT 
w dziale zatrudnien~a" płac 'i szkolenia 

. DĄBROWA GÓRNICZA, ul. TWORZE:Ń -
.teJ. 64:-15-10 'lub 62-44-34, nr centrali 64-17:11, weWD. 154 lub 429, 

413-k 

~"" UJ''' 
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atas1rof a stulecia Przed prawdziwymi feriami HAWANA. 12 osób zgi~ło, 
22 zostały ranne w wy_ 

» iilm katas!-Tofy drOilow~j, 
która. wyda.zyła się w pon-i _ 
diZiałe<k na awlO6lradzie w po
bliżu miaiSILa Ara-caju. stOlicy 
b .. a~yl'ijek6ego stanu Sergi,pe. 

ZE STR. l 
Zderzenie promu z - t~nkow

u wybrzeży filipińskiej 
Mindoro mogloo 9PO'Wo
śmierć JX>nad 3 tys. o

samym byłaby to 
katastro-,fa w cy

Do,kład-na Ji<:z
promu, )1)0-

WOZIC 1,5 tysią-

nie jest wdąż 
Z informa:Cji ura-

ch rozbitków wynika, 
poklad~e promu Z'najdo
się dwukro-tnie wi~ej 
- czyli około 3 tY5. 0-

niż prZewidywaly to 
nO<rmy. 

szaleniec 
ZE STR. l 

j je~ z okolicz
domów ud<llo im s-;ę od-
mu drogę ucieczki. 
ąc odc iętą drogę oowro

" zdążyl" jeszcze wtorgnqć -
wylom<lniu drzwi - do jed

z miesz,kań. 'Po kaku m;
f1.Opastni·k-szo :eniec zo

ony pr,zez milicję. 
czas zoj-ścio uc·ierpiolo 0-

30 osób. K.ilko z oich 
tego S(lmego dni<l po-
00 DPS, pozostol i zo
zostoli w szpitalu. K~I

h ludzi c!:oznalo po
obrażeń: zlam<l·nia rę-

zu glów, onowet pęk
podstawy cZ<lszki. Otocz o-

h troskliwą opie-kq lekorskąc 
nopoou okami się 

i Krzysztof K., mieszko
jednej ze wsi w gm inie 
ny. Byl on wówczas pij-o

bodonie uj-owniło w jego 
zawartość 1,63 prom ila 01-
lu. Nie byl dotychczas ka

pr<lcuje on w jednym z 
kich przedsiębiorstw bu-
nych. 

DOti01iCZENIE ZE STR. 1 

W ".Am..meie" - 23 i 20 g.n.lId
n-ioa - iwniej ie.n.i6a stQłO'wego. 
POZla tyłll, nie przeWlid'lll}e się 
-n.ie iJllJlego. 

W Klubie " Kuma.k", w =_ 
sie d!f1i wOllnych ocI na,UIk.i, od
by·w.ać się będą sia~e zajęcia w 
grwpach za iollte·retrowail. PocIob
nje w Mlodzieżowym Domu Kul_ 
tury przy ul. Swięt~kNyskiej -
w tych d!llJach ćw·iczyć będ~ 
ooeci z zespołów taollecznych. 
Dla wó!rZ.~ iikjch - 30 i 31 bm. 
bajki. l 'fmyoo imporeoz nje bę
d'loie. 

2ad.n.ych prQpoo.yeji na woo'1ne 
ocI nauki doili nie ma dta d'l.ie
ci Klub ,,81&neczko';. - OI&t.a.t
n.io prowaooiJ.iśmy sporo zajęć 
z dtz.ie-ómoi - poin.t()ll'illowalllo. 
Jl,8j;. W siYCZJl.iu 1988, ' jak 00 
roku, ru.szy .. KI,lJjoowy k-a.rm·a
w.al". W " Ku.Ba.ku" - rernont, 
odtbędlą się tyóJlko stlWe za,jęcioa. 

W Wojewó"łzkirn Dom'u Kul
hary n ie _planowaollo da:ieciom 
za.jęć, bo ocI 28 gon.l'd'lloi-a trwać 
będ'l P!'l.ygolowaoflJ-a do ba.11\.l 
syłwe&trowego.. WDK bęa.zie 
więc zamknięty. A Młodzieżowe 
Ce-n4-rum KU-lt1JTY? 

my 
28 i 2fj grudnia proponuje

))llio<llLieQ.y wiecwr'k-i ta-

Wczoraj w~ kraiu 
o z szeticiootlli().wej witzyły w 

Rzy.mo:e JlO'V.' ,róciła 21 bm. do War
sza'wy e.'u,pa biskupÓW na c-ze
Je z prymasem Pols,ki kal'd'Ylla
łe-m Józefem Glempem. Biskupi 
polscy kiJkakl!'oW,ie spaotka~i s ie 
z .Janem p.awlem II. 

O Realnych ksztaltów nabie
ra idea utwo.t"Zenia w Białymsto
ku Swiatowel:'o Ceoil'um Espe
ra,ota. Wezoraj w Urzędzie Wo
jewódzk~m w tym mieście pod
pisano akl notarialny o ustano
wiooiu fu'odacji im. Ludwi.ka 
Za~nhofa. Jej sied'l.ibą. jest 
lVa-rsza.wa, a celem - "1:roma
dzenie luodu.ny Da budewę een
trum. 

Miś
ll odwiedzU dzieci 

ZE 8TH. l 
upominki pod(lrowoły 
i nouczycielki w tej 

Jadwiga Jung i lucyna 
A uczennice klas Vlc i 

Jonik i Marta Gó
ogoly dźwigać paczki 
mi. 
Górski i M(lrek Ko

UCZniowie klasy IV w Zes
Szkól Przemysiu. Spożywcze-

w naszym "Echu" już po 
i. Przynieśli kolejną por

bowek zebranych przez 
ków koła a.ntyolkoholowe
Zbiórką upom inków kiero

• Honorata Król, naucz,-

k.roni,ki " Pluszowego Mi
wpis ali się takie harcerze 

KDH : Jacek Czerwiński, 
Chrzanowski, Darek 

k, Morcin Ciapciak i Ja
rzęcki - uczniowie z SP 

im. Władysława Broniew- ' 
w Kielcach. Przynieśli ze
od harce rzy z calej dru

gry bajki i ubraf'!-
. tę piękną inicjatywę na
SIę pOdziękowania Edgor-

Wartalowiczowi - druiy
i Kamilowi W(lrtolowi
Przybocznemu. 

nom przedstawić czy tel-
I#ona Jerzego Telkę. Przy

da n<lszej reElekcji j-uż 
~z drugi. Dziś j<lko 
i-czący Rady O siedl()

w osiedl-u Czornów 
ry zgromcdzone od 

tego osiedlo. Z 
wo lizy wyjmujemy 

ki. Przy oIroz}i in
ie ·Rad-o Osiedlowa 

rnowie prze-ka.zal<l w r<l
prOWadzonej przez nos 
112 ubronek dla dz.ie-

bywajqcych w Domu 
Dzjecki] w kielcach 
Zgooo. 

Dziękujemy za wszystkie dory. ' 
Spor<l ich część tr()fila jt;ż pod 
dti",kowe drzewka dzieci z ktl
ku.nostu nojbied.niejszych rodzin. 
W doręczo·n iu upominków po
mogło nam jok co roku: po
rucznik Anna Stojecka Walczak 
- inspektor ds. nieletnich w Re
jonowym Urzędzie Spraw We
wnętrzoych w Kielcach. Dzięku
jemy. (Igo) 

• • • 
Przybywa także ofiorooowców 

w Radomiu. Pre-zenty dla .. Plu
.zowego Misia" ufundowa·~i pra
cownicy Spółd,z'lel-oi Pr<lcy Me
talowców .. Ra1:lomet". Prezes inż. 
Bogdon Wink i jego zastępca 
Jerzy Barszcz przt-koz·oli ksiqż,ki 
i zobowki na kwotę 20 ty·s. zł. 
Pieniadze zostały zebrone wśród 
zólogi. Dary od "Rodometu" 
wręczone H)stały dziś dz ieciom 
z PDD nr 3 w R<ldomiu. 

Zno!O<l artystko Te.OJŁru im. 
.J.ona Kocoonowskiego Grażrna 
Kłodnicka popierając noszą ak
cję wystąpi przed dziećmi z 
gWiozdkowym prezentem arty
stycznym. 

Nasz oddzioł w Radomiu 
odwie-Oziloi przedstowiciele Re-jo
tWWej Spółdzielni Og rodni czo
-Pszclelarskiej w Rodomiu przy- ' 
nosząc ' skrzynkę pięknyćh jab
łek. Owoce zostonq p rze-koz(]
ne wroż z innymi ' dorami. 

. Dotychczasowym ' radomski", -0-

liorodowcom serdecznie dzięku
jemy. Oddzi()! "fena Dni<l" w 
Radomiu prlYlmuje zglosze-ni<l 
i pc~arki d l41 "Pl uszowego Mi
sie" pr·zy ul. Słowoc4riego 1, ' 
tel. 236-37 II.!'h 235:19, w godzi
nach 7.30-17_ 

(wlm) 

'nec.zne z cykJu ,.PO<ZIIlajmy się' 
- ulSlY6ze.liśmy przez telef~n. 
- Od 2 stycznia organizujemy 
wiSI!>Ól,nie z "Estradą" choio[l,ki 
d la :z.a.kladów pr acy. 

J ·a;k z tego wylll.i<k.a, na ki'))ku
d/nJową przerwę w na,uce kie
łeck·ie kluby pr·zyg(}wwaly tya
ko.... k-i~'ka p ropozycji d,La d·zieci 
i mioooz,ieży. Oczyw iście, ama~o
rzy kina z pe-wn05cią w)"biorą 
się na ja·lciś fidom, :w paleńcy 
łyżwia'l'stwa odwiedrzą svtlJlCZ
ne l<Jdowisko WOSiR pl"1..y m. 
Piecka. P--I{ZQ&taoI-i "pędozą czas 
Brozed tclewitu>rem ogląd'ając, 
m.on. powtórkę filmu .. ChiOipCy 
z Baoke-r Street" i "Domowe 
pJ:7Je<iszk~le". Chyba, że spad
nie · śnie,:::. Wówe:z.as, gd.zie kto 
może jeżcLzić b<;<JlZie na oodaclt 
i sankaoo. / 
Ki~k.a d,n.j przerwy w n30lJlCe 

mi'l'\je z pewnością szybko ' i 
dańeei nie będą miały ooosu na 
n-udt:. Wy-cta ,je się jed.nak, że 
placów,k. oświa,ty i k,U!lItu-ry mo
gły zoad'bać o ciekawszy p rogoram 
- ocI września było na w chy
ba doo6ć czasu. A U'll'maczenie, 
że " ferie z,imewe będą oopiero. 
w ,u,tym" - prz)"pot'll<.na nam 
"wył<:-ręc;ln ie s~ siaf!lem". 

W RADOMIU 

I woj, radorn.s.kim z róbnych 
form z.imowego wypocz-yn_ 
ku skorzysta ~ tys. de'e

c·i i młocl.zJieiy . PO'na-ct cz,tery ty
siące jedzie na obo·zy w góry i 
nad m~rze. Młodziei z TeC'ł}jpj~ 
klum Mechanicznego w Rado.
miu przebywać bę<lzie nd ' o-bo
zie narciarskim w Bielsku-Bia
łej. Do tej samej miejscowości 
wybierają się uczniowie z III U_ 
ceum Ogólnokształcącego. Mlo
drz-leż z Grójca wY'poczywać bę
dzie w Karpa.cm, zaś ze Zwo
lenig. w Zakopanem. Zespół ta
neczny "Aka,n,t" wybiera s.ię 
ndd morze do Sztuwwa. Rado
mia'nie wyjadą też na <Xxxl:Y 
specjal,ilStyczne SKS do Sanoka, 
Ra bici. Darlówka, Zielonej Gó
r ,y. 

Jak poinformowala nas wi
z-yta,tor ds. wychowania i w.ypo
cz-yl!lku Kuratorium Ośw·iaty i 
Wychowania w Radomiu mg,r 
Elżbieta Milewska najWięcej 0-
sób sJwrzystd z tz-w. małych 
form wypoczynku. Zarząd Miej
ski Towarzystwa Przyjaciół Dzie
ci i 25 świetlic spółdzielczości 
miesz'kaniowej oferować będą 
różne ko-okwrsy plastyczne i re
cytatorskie, baJe, dyskoteki, gry 
i zabawy na świeżym powietrzu. 
O ile aUlra dopisze w mieście 
cZYlflJnyc·h będrzie 19 lodowisk. W 
tym roku rÓWlllież obowiązuje 
ha·slo "Zamieniamy boiska na 
loclowiska". ZHP zamierza też 
pod hasłem "Radosna urna" z(}r
ganizować wiele imprez kultu

ralno - sportowo - rekreacyjnych 
P-rogram szczegółowy bt:Ólzie 
wy\Vies~z.InY w sz-kołach i pla
cówkach OŚWw.towych. 

Jak stwierdzila wizytator E. 
Milewska w tym roku daje się 
zauważyć dalszy spadek zain
teresowania wyjazdami w góry . 
Spędzenie cozasu wolnego poza 
miejscem Zdmieszkania staje się 
cmaz d.roższ.e. Nie wszystkich 
rodz.iców po prostu stać na ta
kije wydatki. Atrakcyj.niejsze 
będą w'ięc ferie na miejscu 01'

ga,nizowane na wzór pÓłkolonii 
le~nieh. (kaz + wlm) 

KAIR. 24 osoby nadad prze-
trzymywane są PL.lC'Z ier_ 
rorystycz,ne u.g.ru,powadlia w 
Libanie. Agencja Reu'lera po_ 
i.nlormowała, że wś:coo za
klad'nioków zna.}1u}e się 9 o
bywateli USA, 5 FranculLÓw, 
3 Brytyjczyków. 3 IrańcllY_ 
ków, obywaiel RFN, WIoch, 
In.di4 i Irlaf!ld·ii. 

WASZYNGTON. Bialy Dom 
poilllfo.rmował w poniedziałek 
o mianowaniu Dana H~wa'l'da 
nowym rzecoznikiem praso_ 
wym Pentagonu. ZrnJemił na 
tym stanowisku Roberta Sim_ 
sa. Od 1936 r. Dan Howard 
był zastępcą rzecznJk a pra6Q
we-go Białego Domu. 

DELHI. 10 pa.rlyzantów ta_ 
miJski-ch z ugr\.loJ)Owania Tyg_ 
r_ysy Wy"wo.lic iele Tamil kie_ 
go JIamu zginęło, a lO zo
stalo a.reszwwanych w wynd_ 
ku sta.rć z.brojnych z iondy·.i
slkiol'll,i ocIdziałami j)(}I<ojowy_ 
mi w J><>ni.edz-iałe'k w po.bJiŻu 
Dża.!.ny na pó!Jnocy Sri Lan~<i. 

RZYM. Kołe}ny konwój ku
we.icl<,ich taalkowców pływa
jących pOd baooerą USA i 
eSkortowanych przez a.rnery_ 
kańskie ok.ręty wojenne prze_ 
ply'nął w poniedziałek cieooL 
nę Ormwz i wplynął do Za_ 
toki Oma,ń.Skiej. .Je·st; 1.0 juQ: 
21 ko.nwój. e5lkortow31Jly prZ€'Z 
Oik·rpt y wojenne USA w Za,w_ 
ce Pt-rskiej. 

Konflikt w Jaro·slawlu rozwiązany 

"Pieriestrojka" - . proces 
"odgórny" i "oddolny" 

Dobiegł końc& konflikt między administracją a załogą Zakła~ 
dów Przemysłu Motoryzacyjnego w JarosławIu (północna Ro
sja). Agencja TASS podała, ż~ w m inieny piątek odbyło się tam 
referendum, w wyniku którego zad-ecYdowano, iż w harmono
gramie pracy przedsiębiorst'wa na przyszły rok znajdzie się 
osiem tzw. sobót roboczych. Tym samym administr~-cjn zakła
dów spełniła postulat robotników. 

Przypomnijmy, że konflikt zarazem, że opracowuj:)c har-
w JarosławIu wybuchł przed IllQnogram . nie uwz.ględniono 
10 dniami, Kiedy to po zakoń- , roania zalogi. Organizacja 
cz.eniu pracy robotnicy zorga- związkowa roakceptowała go, 
nizowali wiec przed siedzibą nie skonsultowawszy się ' z ro-
dyrekcji przedsiębiorstwa, pro- bo-lnikami. 
testując przeciwko planom Komentując wydarzenia w 
wprowad·zen-ia do harmono- JarosławIu, agencja TASS pi-
gramu pracy na 1988 rok 15 sze, że konferenCja w Zakła-
sobót robOCZYCh. Dyrekcja u- dach Przemysłu MotorY2.acyj-
ważała, że redukując liczbę nego dowiodła, że "pieriestroj-
sobót roboczych zakład nie ka" jest procesem nie tylko 
zdoła wykonać zadań plano- "odgórnym", ale i "oddolnym". 
wych. Natomiast robotnicy by-
li zdania, że ograniczanie dni 
ustawowo wolnych od pracy 
nie jest sposobem na wyko
nanie planu, że należy 2.a
miast tego zaprowadzić porzą
dek w procesie produkcyjnym, 
zapewniając jego rytmiczność. 

Przedstawiciele dyrekcji i 
załogi uznali, że celowe będzie 
zwołanie konIerencji zakłado
wej, na której w jawn.ym gło
sowaniu zapadłaLy decyzja w 
sprawie harmonogramu pracy. 
Dełegatów wybrano na otwar
tych zebraniach wydziałowych, 
na których toczyły s ię za:l.ar-
te spory. . 

Dyrektor zakładów W italij 
Dołecki powiedział, że wbrew 
temu co s<ldzą niektórz.y, w 
żądaniach i hasłach r ob o tni
ków nie było nic złego. 
Wszyscy powinniśmy uczyć się 
pracować w warunkach de
mokracji. Dyrektor przyznał 

nlgo~CltO 
... ~ .... .., w 

DOKONCZENIE ZE STR. l 
wzroslu plac minimalnych. Mola 
klo zresztą uzyskuje zarobki na 
Iym poziomie. Znacznie większe 
konsekwencje powoduje wzrost 
pochodnych skfadników wyna
grodzeń oroz świadczeń socjal
nych powiązanych z płocą naj
niższą. 

A zalem w zak/adach sto~u
jących własne systemy wynagra
dzania wzrosną m.in. nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytal
ne, dodalki za stcri pracy, do
ploty za pracę w godzinoch 
nadliczbowych, w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia i inne 
składniki obliczane od najniż
szego wynagrodzenia. 

Korupcja na Wall Street 
Wzrosną stypendia fundowa

ne, stypendia ucznió-t szkól bu
dowlanych oraz wynagrodzenia 
mlodocianych zatrudnionych w 
rzemieślniczych zak/adach pra
cy w celu nauki zawodu. Pod
niesienie najniiszego wynagro
dzenia pociąga za sobą zmiony 
w niektórych świadczeniach u
bezpieczeniowych. Np. wzrosną 
zosi/ki dla absolwentek szkól 
wyżuych, które' nie mogą pod
jąć . pracy zawodowej w związ
lfU z wychowywaniem dzieci. 

I. Bue.9ky, niegdyś jeden 2-

fila rów gieMy nowoj(}r
sltiej, skazany zostal na 

ka rę 3 la,t więzienia za wiejo
miftiQo)l.owe machinacje linanso
we. Wyrok lederalnegp S.1du w 
Nowym :l"orku stał się ważnym 
eiapem ska.ndalicznego prQCesu, 
podczas którego Ujd wU1jono fa.k
ty ni~wyobrażalnego - jak pi
sze "New YO'l'k T imes" - r(YL
paowsz.echn/i«lia kOorupcj-i na WaH. 
SiJreet. 

Boes-k)' oska .~żony by! spe-
kuli>wan ie akcjam i na poci tą
wie ł1zyskiwanych za wielkJe 
łapów·ki informa.cji slużo(}wycb 
00 wysoko p05ta w \oon y ch f l,mk_ 
cjOOlariu5zy gieldy. Bezwzględny 
kombiflator rujnował swych kooll
kwre-ntów, a także nie-lciedy ty 
siące ni<: n.ie wi~>Ilych Amery
kanów, lo\{uj.ących pieRią-dz VII 

pa~ie-rach wartOlidowych. W 
meHleIlC ie ar esz.tmy a n ia ma ją-leok 
Boesky'ego ocen:ia.no na kiłkaset 
mi.Ironów doI6i!'ÓW. 

Ogłoszony wyro-k wywołał 
z·różnicowane reakcje. Przedsta
wiei t-Ie sądownictwa dmerykaJ'}
skiego oce-n.iają go jako porzejaw 
SDra w iedli'wości, dowoo tego, że 
t~kże "przestę<pCy . w bialyc.h 
kOI.nie-rzykach·' nie J>O'ZostaJ,! 
bezkarni. Jednakże na.wet byli 
koledllY Boesky'ego wskaz,u}ą na 
wieolką dys.proporcję międllY wy
sokością kary a rozmiarami je-go 
machindcji. Tym bar-ct7 ... iel że -
jak wynika z wypowiedzi pro
ku>ra tora okoręgowego - spe-ku
lant na pewno wyjdzie na wol
nolić przed uoplywem kary. Zresz
tą za kratkami nie ~du.·ie mu 
na,jgorzej. Adwokaci zabiegają 
j'Uż (} u.m-iesz.<'zenie swego klieB
la w wię·z,i nlu kalifo.m.ijs-kim, 
It-lhi'e - wedJ.ug &!!~niti dzi.e-nlli
karzy dmerykańsk~ch - przy
pomina rac:rej oo-B-re sanatocłłlm. 

Znany historyk amc-rylt-ański 
Arthur Schlesinger w wywia_ 
dzie dla telewizji CBS eecfl-ił a
ferę EeeskY'ego jako dowód u
padku moralnego. 

Co najważniejsze jednak, pod
noszenie co roku nojniższego 
wynagradzenio u/otwi też po
rządkowanie polityki filacowej 
w przedsiębiorstwach, zw/aHcza 
poprawę proporcji ploc. Będzie 
to moi1fwe dzięki powiqlOn;u 
mecn9l1;zmu indeksacji z war
lościowaniem procy. 
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Spotkanie działaczy i zawodników i 
spod. znaku PZMot. 

M
· ijające miesiące, 1987 r. były pomyślne dla sportowców, 

działaczy, szkoleniowców skup:onych w Pol~kim Związ
ku Motorowym, Mórzy w ub'ier;ły piątek spotkali się na 

Jroczystym zebraniu podsumowllj~cym tegoroczną pracę Zarzą
du Okręr;lI w Kielcach. 

Obok su.kc-..~ó\Y kicro.wców · sa
modwdowych i młodych kartin
I!.OWCÓW z Automobilklubu Kie.: 
lec.kiel!.o kolekcię medaJowa PO-
wiE:oksz~' 1i także . or-zedstaw iciele 
sportQw motocvłdowych: Ry- . 
szard AUl:ustyn. Zbil:nlew lb
nasik - . ucz.es.w ·j,cy Sześc·io
d:n.ióv,;k i· oTa'!. Maciej Sob
kowski i Piotr Jamorski. Właś
nie ci zawodnJcY jeżdżący na co 
d.z,ień w Koronie i KKM. obok ' 
swych kolegów z au,tomobi-lklu
bu b yli autorami najw.ie'ksz,vch 
~l!.orQCzn:vch os~n.ieć spoctu 
kie.leckiel!.o, . sta.rtuJa.c . na za,wo
dach w Pol!;ce i za granjca, Dal 
mów znać o so.b ie · takŻe Uzi
slaw Kałuia. kŁory 00 raz d·ruJ!j 
zwycięży! - w dłu~od'Y ... tansowęj 
ieżdz·ie oszczednościowej. 

Podob!lJ:ę. jak w latach DO
orzedn:ch. działac.zę z ok-ręl!:u by
li or!!a n.i-za torami wielu i·mprez 
sportowych i masowych. Trady
cyin ie iuż . dużym za interesowa
nieni c ieszyła s ie popularna a,k
d a .. PZMot. - d.zieciom". w któ
rej 'w ziel0 udzia,l PO'Tlad 3 t,vs 
młodzieży. W impreZ-ie .. Bezpie
czeństwo ruchu drogowego" 
prowao'!.-o.nei na obozach i ko
loniach udział wzięło 6 tys. młO- I 
dych ade otów motory;za,cji, 

Polsk i Związek Mo.to-rowy pro
wad'e<lcy szeroka dziaJaJnooć w 
zakresie sportu. tuiystvki i wy
DOCzvn-ku. wsOÓłprac·uie z wde
loma zakładami ' i placówkami 
ró,żnel(Q ty-pu. Nic też d<ziwne- I 

go. że wśród zebranych oodczas I 
pi.ą,tkowe go sootka.nia - znaleźli . 
się 'liczni PI'zedstawic-iele tych ! 
inshtueii. r e prezentujacych w ie
le środowisk za wod()wych. O
becni byli ró.wnież o-rz,edstaw·i
ciele władz ' admin.lstrac y jnych. 
za,pio-szeni goście . m.m wice
wo.jewoda k ieleck,i Andrzej Jusz
c:lyk. orzewodniczacv WPZZ 
Sblliśław Kowalczyk. wic~pre
zyde-nt Kielc - Jan SLrójwąs . na-

# 

czeln4'k Wy-d·z.:al:u Ruchu Dro.go
wel!.o WUSW - , Henryk Brę
i:zewski. Zasłużeni dz.ia-lac·ze u
honorowami zosŁali od~ac·zC'll ia
mi. M.in. Krzyż Ka walerski Or
deru Od;rod2en:ia Polski otrzy
mał WaClaw Pisiewicz. brazowa 
odz,nake' .. Zasłwi.onego d z.ialacza 
kultur v fi.zyc~ej" wręczono An
drzejowi Jezowskiemu. a tytuły 
mistrzów si:x>r tu przy;z-oaono mo
tocyklistom. k tórzy zakończyli 
j\.llŻ bOl!.ata i dłu·l!.oletnia kar Lere: 
Henrykowi Dro~oszowi .. Andrze
jowi Jóźwiekiemu. Zbhtniewowi 
Nowickiemu i Andrzejowi Fran
kowsJdemu: Ol><>k odznaczeń 
sPo.rtowców . . działaczy i mecha
ników. isty~ucie wSpÓ!pracuilfCe 
z - ZalfZądem Ok.re~u pz.,,-vr-ot. o
trzymały oamiatkowe puchary. 
Wśród tc!:'o ,;rona znalazła się 
również reda.kc.ia .. Echa Dnia". 
wspicrająca wiele imprez oriani
.zowanych przez Polski Zwillzek 
Motorowy. 

(mar) 

Wieści "spod siatki 
W lidze międzywojevJMzkiej 

siatkarzy śc1sk . w czołówce. Fa
woryt tej klasy rozgrywek -
Górnik I:.ęczna przegrał, dopiero 
drugiego seta i zdecydowa.nie 
prze_wodzi stawce rywali . Na za
jęcie miejsc w finałowej czwór
ce mają Szansę trzy zespoły a
kademickie. w ' tym również kiel
czanie. ale i pozostałe druiYJIY 
jeszcze nie spaGowały; zwłasz
cza, i.i mają :więcej do rozegra
nia mec::r:ów. 

. . . - ". 
Wyniki : AZS K ielce - Czar

ni ' . .1 . R-ad~ 3:0, AZS Kielce -
MZKS Kozienice .3:2, . AZS Bia
ła Podlaska - AZS Lublin 2:3, 
AZS Biała Podl. - Górnik Łęcz
na 1:3. Opolanka - Sokół Nisko 
3:2. Cisy Nałęczów - Sokół 3:2, 
Sokół - AZS Lublin 0:3, Sokól 
- Górnik Łęczna 0:3. 

1. Górnik I:.ęczna 10 2. 30: 2 
2. AZS Kielce 13 28 29:21 
3. AZS Lublin 10 18 27:13 
4. AZS Biała . Pod!. U 18 2 ::22 
5. MZKS Kozienice 10 15 19:20 
6. Czarni II Radom 10 14 19:22 
7 . . 0pola.nka O.L; Ił 14 18:23 
8. Sokół Niske 12 14 9:3! 
9. Cisy Nalęcl&ów 11 11 11:21 

W lidze - mięfu;ywojew<>dz.kiej 
siatkarek dwa zwycięstwa . od
niósł MKS Orlęta Rad()m nad 
Skórzanymi Skarżysko 3:1 i Le
.cil\ K ielce 3:0. 
'1. 'Siarka '11 T~nob. I; 11 
t. Skónani Ska.riysk 6 9 
3. MKS Orlf;ta Radom 6 9 
4. Leehi~ Kielce • 7 

11: 7 
13;11 
12:12 
5:17 

(leełł) 

Na zdjęeiu u !:,ór:v: wicewo
~woda Andrze.i Ju.w.ezyk (z 
pc.awej) dekoruje Kr:r:vzcm 
Kawalerskim Orderu Odro
d zenia Polski. Wacława Pi
siewicza; 

Zdjecie dolne: 1)rezes ZO 
PZMot. -tv Kielcach ' - Hen
ryli Klimek (z lewej) wrecza 
pamialk'owy puchar zastellCY 
red . naczelnee:o •• Echa';' 
\Vo.iciechowi Podoleck iemu. 

Zdjęcia Al. P ieka.rs ki -

Wyróżnienie 

dla nauczyciela 

w Wa~y:nie 

Po raz dzi.ewią ty rozstrzyg
nięto ko~urs redakcji" Wiado
mości Sportowych" - "Pasje:" 
S6" ':'- ' premiUjący ludzi; kt6'
rych głównym ' motywem dzia
łania ~st sport i zaangażowa
n ie .. 9pole.cZIłe. Jedną z dwóch 

_ nagród iiidywidualnych, dla 
·dziąlaczy . Ludowych Zespołów 
Sportowych, otrzymał nau,ezy
ciel wychowania fizycznego w 
Zespole ' Szkól Mechan izacji 
Rolnictwa w Radomiu Wa": 
cynie, Skmisław Hull. . 

Bilans sezQnu 1987 

'na • 
ZIemI 

• radomskiej 

I czonj w Radomiu odbyio się tradyeyjne spotkanie działa~y 
za.wodników i szkoleniowi:ów, na którym podsumowano ler;o
r~ny sezon sperłowy. Obo-k medal<istów' nilist.rzostw Polski .. ---

~cl! trene.ró~'.. obecni ~Y'li również prezesi okręgowych związkó~ 
l przOOsta.wn'Cl~le klubow ziemi radomskiej . Bila'llSu mijają(:ego ro
k.u d()o~onał wl,cepreres Wojewódizki€oj FederaiC1i Sportu JaIU Pole- II-__ 
Siak. ~rzedstaw:ł on aktualną sytuację spo-rtu. r-adomskiego i jego 
pozycJę w skal~ krajowej. Najwyżej ocenłone :rostlllly osiągnięc i", 
uzysk,a;ne pr.zez bo-kserów i kolarzy torowych BroniO'raz sukcesy 
za.paśnlk~w Orła WieI'2:bica. . 

.W spotkani ;t, kwre prowadził sekret~ KW PZPR i' jed·nooześ.. 
nie, preze~ W~ w Rado~iu, Adam Włodarezyk, uczestniczYli 

. m.m: wlcewo)e,:"oda _ ZdZisław Kieszkowski. dyr. W~'dzia ł u 
KFSiT UW ManaD TU-l'5ki oo-az pr:rewodtniczący W SZS K alli. 
mi«;rz Rutkowski; .' . " _ .. " . 

W czasie wc.z,ora,,;Sze.go spotkania gru.pę o.sQb re.p rezentującyclt 
rad.om.s~ je środowJsko sportowe- ub.onor-owa.no puchllJrami i- d Y'" 
plomaJnl or.a.z brązow.ym:i odznakami "Zasłwi.o.ne!!o działacza k-uł
t~ry". k~?re. otrzymali: trener za.paśników Orła Wierzbica - Ma
rlan Osmski, sz.koleniowiec lekkQatl-etów p j,licy Biał-obrzeg.i -
R~sza.rd Krzesiński, działacz MKS Orlęta Radom - Ja.nusz Grzyb, 
d:l:1.ałac;z SZS Tomas'% Miller orat; d ziennikaTZ Tyg-od.nika Ra-
d-oroskJeg()" Janusz Budzeń. . .. (m) 

-W' pDkarski~ lidze 
Rozgrywki jesienne o mistrzos

two klasy A juniorów w grupie 
kieleckiej przebiegały bardziej 
prawidłOWO aniżeli w poprzed
niCh sezonach. Nie można jednal' 
powiedzie_ć, że bez zastrze~eń. 
Chodzi o oddawanie punktów 
przeciwnikom bez walki. czyli -
mówfąc językiem sportowym -
wąlkowerami. Na ogólną liczbę 
55 §pOtl,ań, J,akie mialy się od
być, w tej grupie jesienią, nali-

Bieg -Sylwestrowy 
w Szydłowie 

Jut po 'raz ósmy GLKS Twier
du, i Zarząd GmN1Dy ZMW w 
Szy!1lowie or,anizujl't Uliczny 
Bie, Sylwestrowy. Ta ciesząca 
się · dużą po-pułarnością impreza 
odbędzie si~ 30 grudnia, i roze
grana zostanie na szeaciu dys
tan,sach. Kobiety w tym także 
dziewczęta pobiegną na trasie 
800, " 2400 i 4000 m, _natomiast 
mężczyźni rywalizować będą na 
'dyst'ansach 1600, 4000 i 8000 m. 
W.śród Jlagród, dla ~ najlepszych, 
przewidzi-ane SIl upomink1 oko-
licznościowI!': dla zawodnika , 

.przybY-lego na zawody z najdal
szej mie)scO'Wo6ei k.raju. oraz dla 
n.ajmłodszych i n.a)starszych u
czestników ~~y_ 

Bieg Sylwee-tTowy rozJ.HlC.U1ie 
się ó gO<:i%. 13, li. jego traga pro
wadzić będzie ' wO!kół Szyd1owa. 

. (m) ' 

czylismy dwanaście walkowerów, 
co stanowi jednak pol,ażny pro
c.cnt zawodów nie odbytych. 
Działo się tak najczęściej z winy 
drużyny przyjezdnej, choć zda, 
rzył się również przypadele. że 
jeden z zespołów nie stanął do 
gry na ' własnym boisku. choć 
zgłosiU się na zawody . goście. 

W grupie I czołową lokatę zaj
muje Sparta Kazimierza Wielka, 
która zdobyła 18 punktów na 
dwadzieścia mo:Wwych. Jedyną 
porail<ę juniorzy z Kazimierzy 

. ponieśll w pierwszym meczu -
na boisku przeciwnika - 1:3 l 
ZenitE'm ClunielIiik. Dwa spotka
nia liderzy wygrali bardzo wy
soko - z Uni" Sędziszów 10:1 
oraz z Victol'l" Skalbmierz . 9:1. 

Tabela ~ rundy 

J. Sparta 18 18 ł2-lZ 

2: AKS 10 14 U-U 
3. Zenit 10 H 3i-n 
~ PogOli , 10 n u-u 
5. Wierna 10 11 28-%4 
5. UnIa 9 10 %3-%1 
1. VictorIa 10 l %0--3' 
I. Kol'Cjarz ·· fo , 15-lI 
!. Olimpia ' '1' , li-SI 

, 11: Spartall ., 
" 11-:' 

11. Piaskowianka 1ł 3 19-31 

Mecz: Unia -: Spartak ma sle 
odbyć wiosną. ' . 

W grupie' starachowickiej mIS' 
. trzem · rundy jesiennej Z:Qsta.ł zes

pól ~ Metalełlemu ..z Budek, a dwie 
. następne drużyny - Orlęta Kiel· 
ce l Białe za~łębie NowinY u-

. stępują llderowl zaledwie jed' 
- nym . punktem. Metalehem ~.'y
grał dziewięć spotkań, jed;en 
mecz przegrał nieznacznie z BIa' 
łym Za!;lębiem l:Z, a wlceJlde
ro"-'i - Orlętom, oddał punld1 
bez gry. 

la~ 

Wszysc 
ie rany 
'eniu ck 
Hal'sha 
odniczą 

DOKOi 

. 
Wl 

Konf 
P()Ecja 
arnbule 
~k(}ty.k 
g heroi 

Sprintem 
o W pon:.edziałek · w towarzys

kim meczu hokeja na lodzie A
ustria wygram z Polską 4:1 (0:0_ 
3: 1. 1:0). Bramkę d'l.a Pod.ski zdo
był Bl"yjak (26). 

W telegraficznym skrócie 
W tej grupie walkowerami ZW'; 

ryllkowano aż 25 meczów. foI,a 
liście klubów, które oddal Y na: 
więcej punktów walkowera!lll, 
"przot!uje" Partyzant Radosz;'~ 
- Ił spotkań. a dwa punkty. ~~ 
re mu zaliczono, otrzymał . r 
Dież walkowerem. Drugie nuejS~e 
w tym .. współzawodnictwie" ~a)
muje kielecka czarnovia (7 "oh 
a trzecie Spartakus DaleszY:~ 
(4 walkowery). Takle trakŁOW " 
nie,.. mistrzoslw organlzO\yanYC _ 
dla młodzieży, nie przynOSI CIlW, 
by zespołom, które przrstllP 

Wojewódz·ka · Rada Zrzeszenia 
Sportu i Turysty-ki .,Ogniwo" w 
Radomiu była organizatorem 
turnieju piłki siatkowej. w któ
rym brały udział reprezentacje 
miejscowych zakładów pracy. 
Ostatecznie fmpreza zakończyła 
się wygraną druż,yny Hiejskier;o 
Pczeclsięhlol'8t wa Komunikaeji 
w Radomiu, a najlepszym' za
wodnikiem turnieju zootal Bo
lesła,.. - Labędi J: ztWPQłu 

WPEC . . 
{Dl) 

EO __ H_U_M_E_R_2_4_9 __ 

STRONA 8 

w<iadomoooi·. ltŁ rePl'>ezenla.c:i& 
Nii:U1iecki'e.i Republik i Demo
kralydnej weźmie udzilLl w 1-
,nyskach XXIV Letniej Olim
uiady. 

N ie udał się więc reowarn M
sz.e.i d~"Użyn.i.e. AuskJacy. któny 
t.akże ~rać bed.ą w burn·ieiU' 0-
Limpidsk;im w CalJ(a-rv. choć w 
in.nei g,roll,p ie - zalllotowal,i dwa 
Zwyeięstwa n-ad ool8kiro _zeSPO
łem. Rok temu. oba zespol.y rów- O Po zakoń.c.z.e.n.iIll mi9t-n;osWI 
lIlicż grał.'/' ze sobą w l!:rudonw - świata grupy B w p iJ:,ce · rę>OC
wówc.zas J)().d.z;iełiły Slie zwycie;;.- nei kooiet wv~anych PIl'Zez Ju-
twa mi. «O$.Jawię rozlosowano w Sofii 

O ' Amery:k.ańsk-a pły.wa.czka skład ~ru.p eJinl:inacvinych tur-
Jz.net Eva.us ooorawila 'POdczas n ieju oHmpi·jsk·ieI!O 1968 r. 
otv.'aTtvch mist-rrostw USA w Or- Oi-o skład I!ru;p: A - CSRS, 
J..a,ndo r-elkOol.'<i. Św'..a,ta na 400 m Junsławia. Korea ł'olud:ni1)wa. 
'sl dow. czasem 4 .05.4,>. POpC,zed- US": B ZSRR. Norwe~is, 
n.i . rekord nale<ial od 9 lat do ChRL, WybHrie K_i SIOl1tie-
'lXacy Wi .c.kham (Australia) weJ. 
wy.n.oSJjil ~06.28. __. Q . .P.r~.r-am dz.iai.acia ' K~miAoe--

O W oonlediliia.ł-e4c odbyło się ,.~ ~od.me.ży i KułtUL'Y Fi.zyez,.. 
w Berlinie oosiedfDe;Ąi.e Komitet.u ne] doPiee:o się rOd'lli - oow4e
Oloim:pj·:islcioe-I!O NRD, W odIpowde- <WLał ~-odn.iezą,cv komitebU 
dz:i na z.a,proozenJe MKOl. Kom;'" Aleksa~dN'. Kwaśniewski t><>d
teł: Otwpi.:iski NRD 1>odał a~ cza& konferencji prasowej w . 

Warszawie. - Poszukujemy no
wych - roz.w,j,ą,zań organia..acy,j
nych;. chcemy dopallOwaoĆ stcu k
tu.ry Ool'garulT.aCy)ne d-o realiów 
d.nda d;z,isie,iszel(o. a taktż.e do 
wymagań <ku-giel(Q &'Pli re<fe«:
m y. W iele uleżeć będzie od za,.. 

'sad fmansowalllia ~ f.w.7~1V 
n.e.j" . ~ 

. O DobC,e-~y k-OO.c.a rozer~ 
przez 4 dni w Tomaszowie :Ma
zo~ieckim . drugie. dy~nsowe 
mi~wa PoJsid w łyż.wiarlit
w4e azvbk,im. W O&Ła.tnim,. dnLu 
rY'Walilwwano JI.a ~'Ych 
dystansach. WiIrod l)ail 'IV b~ 
na '5 km doszło d.o ~ Sensacji. 
Z-w ycieiy la Coft'L lel>ie i je:i;d.iĄca 
- . ~,leorY.ta . T~{}waka. 
~a ,aa: o ponad, 10 sek. wy
ll!"~ ~ Ryś--~emc'-

(-..r. m) 

do rozgrywek. 

Tabela jesieni 
1. Metalchcm 11 18 
Z. Orlęta 11 17 
3. B. zagłębie li 17 
~. Bucovia U 13 
5. Rueh 11 13 
5. l.ysica 11 l! 
7. SpartakWl 11 10 
I. AStra 11 Ił 
!t. TransportOwiec 11 , 

10. Ork~ . - 1l ł 
11. CzarneYia UU: 

. 12. ParlYzaBł 
, zali-

, w pierwszej grupie duze Sowe' 
se na awans 40 .klasy o~~ert" 
juniorów ma - sgarta Ka bę~ 
w drugiej et ty:tul mistrza ~er!la 
s1P.' toczyć walka międ:>:Y tabeJJ . 
pierws yml zespotaml w (d 




