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TrwaJą urr.czystości
zji Miesiąca Pamięci

z okaNaro:!ow j. W Kielcach w sobotn;e,
51 neczne
popołud.nie
na
c entarzu 20łnierzy Radzieck ch przy ul. Koniewa spotły się delegacje weteranó'N
\\ lki oraz młodzieży,
by
p zed obeliskiem złożyć wie'i.ce i wiązanki kwiatów, oddaj ąc hołd wyzwolicielom. W
o cności pocztów sztandarow ch kieleckich kół ZBoWil.),
po odegraniu przez orkiest,ę
ga niwnową hymnów Polski
i Z'"\tiązku Radzieckiego odcz tano słowa apelu poległ. ch. Rozległy się sal wy honorowe, a przy dźwięku werbli obelisk ozdobiły kwiaty.

SI iby,Zdro

sława R .. dck, Michał Kr:':hlfc-

ki, Stanisław Dziedzic, Ku,jmierz Pla~ió!>ki, Tadeu z Suckert, Jan Janas, Stefan Otwinowski, Wacław Wilcz"ński
byli wi<:źniowie Oświęcimia,
Dachau Rawensl.Jrueck. Neugamme, . GrossrosE''1,
Uautchausen. Do wspomnień tragicznych lat wojny skłonił też
apel
poległych
wy~łoszo!lY
przez Zbigniewa Włodarskie
go, byłego więźnia Oświę::i
mia.
W części al'tystycznE'j wystąpili soliści i zespoły WDK
oraz orkiestra wojskowa Garnizonu Kieleckiego.
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Chc'eli,' my pokazać d()brą
- pow.edzial lekarz woLech Krawczyk podczas w()jewódzkiej imprezy dla
uczczenia
Dn;a
PraCOWnika
Slużby Zdl'ow;a
jaka odhyla
się w ubiegla sobotę w StólOdchowick m Zespole Szkól Medvcznvch im. J. K()rczaka.
·Ta placówka oświaty fCl~dJ'~z
nej choć rn1()da bowiem obch:>d~" ,,"' tym roku d m.er::; 2S-le~
cie. rze~yw i ~cie ma >,ie CZ} m
_

zkolę
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Władysław

Od jutra rozpo~YI1l:l s.ię akcja "Pll . ,,,ja SS". Podubnie bk w
ubiegłym roku, obecnie rim nil'ż k(lltf'rllll' prz('ll~)w~d ;.nne bę·
dą w dwóch etapach. Pienvs'l:Y potrwa do 21 kWletOl~. _Następ
ny, pomyśla.ny jako r~konh'oła Ul.planOW3M 00 10 do 2,) wrześ
nia.

Kałui:\,

W cław K"ołodziej, Jan Luka&ik, Zygmuot Sikora, Adolf
BI chut, Jadwiga Pczeidzik,
Zo ia Kamińska, Zofia SoboleI ska, Teodora
Kraśnicka,
Jadwigll Romulewicz, Broni-

miniony piątek towarzypracownikom Urzędu
Miasta, przedstawicielom .. Sanepidu", służby prezydenckiej i
funkcjonariuszom WUSW. którzy
udali się na lustrację. Przemienyliśmy trasę dookoła
Kielc.
rozp()czynając obserwację od ul:
Gwardii Ludowej. Nasz autokar
zatrzymał się obok brzystanku
autobusowego. na wor()st szkoły muzycznej. Po wyjściu na ulicę
od razu zwracamy uwagę na trawniki pełne poł:lma
nych galęzi i
kamit-ni. Przy
wjeŹdzie prowadzącym w lderunku bial~go wieiowca dosrzegamy .. poloneza", który usiW

szyliśmy

-

W czasie apelu przed obI"

lisłdem

na cmentarzu Zoł.
nierzy Radz ieckich w Kiel.
cach wart~· zacią~nęło woj·
sko, kombatanci. harcerze.
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Piekar~ki

Maszyna I"!adal w .Larnace
Szyici gr Żą • zabiciem zakładników

w
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Producent tvc "helios" z a .
r a p o n o wal nową cenę 420 tys. zl - argumentując, iż
dotychczasowa (307 tys. zl) ' nie
zapewnia
r ó VI n o wag i no
rynku telewizorów kolorowych,
zatem wywołuje .szkodliwą spo·
łecznie spekulację. Izba
skar·
bowa nie podzielila tego po,
glądu i odeslala cenę do prze·
pracowania. W tym i w tysiq,
cach podobnych przypadków za·
warta jest cala kom ..,likacjo na~
5zej ,elormy: zanim dojdzie do
regulacji ekonomicznej, stosuje.
p
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W przeddzień do sali kinow-o-teatralnej WDK w Kielcach
przybyli
kombatanci,
przed!ltawiciele
władz
poEtyczno-administracyjnych Wf).
jewództwa i miasta oraz dc!-,
łe acje uczniów
miejscowych
s ól. Podczas wrganizowane:~o
tu :przez ZW ZBOWiD spotkania pokoleil, grupie były,~h
więźniów obozów koncentracyjnych wręczono krzyże ogwięc imskie.
Otrzymali je Zbigniew Fibak, Wacław Go·
łębiowski,

10
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się

wydostać

7.

pokaźn. 'c h

mzm:arów wyrwy. 'a próżno .
K ID obracają 5ię w miejscu
wyślizg u.iac coraz ~Iębsza rozpadlinę. To zdarzenie podobn ie
jak i naslepne obrazy balaJ!anu i zaniep9ań rejeslrujemy na
wid20kasccie.
OOKONCZF.NIF NA
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Na uroczyslości żałobne
zW ' <iza r e z prze'kazan Iem trumnv z p!'ocham: Stansława Ignacego
Witkiew lcza-Witkaceg()
uda s'ę da ZWIązku Radzleck 'ego delegacja złożona z przedstow:c ieli Miobterstwa Kultury
, Sztuki oraz środowisk tw6~·
czvch i artystycznych
Uroczysto!k
te odbędą s i ę we
wtorek w m i ejscowości JeziolY
p łozonej w obwodzie równ'l eń
s kim Ulua i(lskiej
SRR . Tam
w!aśn , e
18 września
1939
r.
zg ' of41 tragiczn 'e
Witkacy
tam
zost a ł
pochowany
na
m iej cowvm em ent8 :·zu. POl(rzeb
autora .. S.tewców" odbedzie się
w C'ZwHrtek 14 kw .etnia w Zakopa nem .

!

się administracyjną·

and.li
iego.
(,AP)

Grupo teoretyków bezlitośnie •
administracyjne homo·
wania cen w z a s a d z i e wo/·

piętnuje
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KAIR. PAP. W ni 'dx: lę w
I:odzin"ch ,, ;eezoruycll samolot
K wait Airwi!y" z ok. 50 pa, ai~nmi na pokhdzle nadal znajdoał się na łotni"ku
. eypryj·
:.kiej miej.<,cowośCi LUllaka. Nego jacje z por:.waczami nie daly
wyniku rząd Kuwejtu
,.... iąż odmawia uwoln;enia 11
A rabów, wil;z~onyeh w tym kraj
za udzial w zamachach terr rystyczn~'ch, zaś
wladze cyyjskie nie 7'l'adzaja się na unkowan;e sa.nol tu.
Porywacze
poinformowali
cześniej, że ,.~krz> wdzili" jedgo z pa'elierów, jednakże do
dzin
wieczornvch
nieznane
yły żadne szczegóły. ani jego
Lliamo'c.
Przed~tawicid
delegacji kuejekiej, przebywającej w Lar.u:e, poinformował wieczorem.
ie porywacze zaproponowali u_
'olnieoie dwudzie tu pasażerów
zamian za pallwo dla samolo·
tu . jednakże Kuwejt nie >:gadza
ię i na to. Emir Kuwejtu oś·
iadczyl dziennikanom w ~toliy kraju. że władze nie ugną się
rzed żądaniami porywaczy, mio. iż wśród pasażerów znajdu:li się ezłonkowi~ rodzinv panuąeej. Porywacze mieli t kl\ na-

dzieję,

ale

w·edział -

w ł:lęJzie - po_
"poniC"w"ż .,na'-iZ us-

bvłi

trój nif' ezyni rÓLuicy
bywatelami".

tr.ię1zy

o·

""'krótce potem rzecznik rządu
cypry j.~k;e/;'o
ki Iantb oś
wiadezył. że r:dyby porywacze uwolnili. w.~zystkich pasaierów,
Cypr mór:lby pozwolić im wy·
jeChać z kraju. Tymc :n~em cy·
pry i k a/;'encja prasowJ. C'N
podała, że przewodniczący parOOKONCZENIE NA. STR. 1

okaina

rz•
t<~mu

znana pofranc'usl-'a,
Franeoise Sagan oskarżo
na zostala o używanie i prz. 0wie~cioplsarka

żenie

śrcxlków

pociąg

świala

PAP.YZ.
PAP.
Najs7yh<;zy
r,oeiąt; towarawy kur,uj~ o~tat·
ni
na teren'e Fr"neji.
Dwa
nowoczesne
kład~'
poru zaja
~;ę wahadlow3 na tra~'e Paryl
Perpign"n. Rozwijają 7~ bk3if: IG!) km n3 godz.
Ich r:lćwnym 7:1I!aniem jzsl
dostarczanie śwleżye!t owoców
i wanyw z I'ołud.nia kraju do
stolicy.

narkotyk da ambitnych

o
ilka dni

Najszybszy

cxIurzających.

Powodem oskarżenia stała się
lista kokainOWYCh klientów zn:lleziona u jednego z przemvtników .. białego proszku". Ob<>lt

-

-

Przy ul. Koniewa w Kielcach dawno ukończono prace ziemne prz) instalacjj
burzowej.
W
sąsiedztwie
bloku nr Z7 teren nadal jednak przedstawia opłakany
widok.
kiedy ciesz"lv tu
oczy piękne zieleńce i okazale iywoploty ...
Fot.
l. Piekar~ki

Sagan
Francoise
.

ni{'j na li.ści<> znaleźli się znani pi .... rLO!. piosenkarze, dziennó!tarze, aktorzy, wśród
nich
również os()by, które w prasie
i tt-lewizji biorą udział w programach skierowanych... przeciwko narkomanii.
C:;aganka wyznala: ..Nie jeslem f:matyczką kokainy, biorę

ją

tvlko WÓWC7as, ttdy piszę i
bez trudu roor:ę w ka7ać 10 tvsięcy os'b takich jak ja, dla
któr~'('h j~~t ona antidotum na
zmeczenie".
Na ratune k oskarżonej autorce "Witaj
Illutku" przyszli

http://sbc.wbp.kielce.pl

Einterwencviny .
E

~

45898

lnter"encje przyjmujemy
w godz. 9-11
Fa-chowa :znieczulica
- Jcstem inwali6ą I grupy
mam b:udz~ poważne problem,. z poruszaniem się gdziekolwiek informuje Antoni
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Sesje MRN wKielcach i Radomiu
Przed końcem
kadencji
_ S\opień realizacji w':liosków • zgl06Zonych puez, mlt'szIra-i!.ców miasta w czasie ostatnich wybtJrów do rad Barodowycil samorządu J\lieszkańców
i Se~u PRL bę"dzie jeenym ;&
,wwnych lrryter~?~ ~ny nasz.ej pJ;acy .w ml)a)ą<:~J Ira.dencji - ten sąd przewlJal SIę w
wielu wypowiedziach radnych
w czasie ostatniej sesji MRN
w Kielcacłl.
A tymczasem, jak ..się oka~
lo w czasie dyskusJI nad lllformacją
przetlstawi&ną
przez
przezydenta
miasta, n.ie jest
wcale zbyt dobrze. We wszy tkich knmpaniach zgklszono ogółem 628 wnios){ów,. 375 z ni.ch
zreali.owano, 120 me przYJę
to do re.lizacji, a 133 zn jdują
się w realizacji. Rellni mówili:
_ Spoleczellstwo
ocenia nas
patr ząc na efekty nas;&ych d~.ia~
łań. Ludzie oczekulą deCYZJI I
rozwiązail -w konkretn ch, ~w:
raz --drobnych, z pozoru nlClstotnyoh sprawach . . ~kc aże
~j.> ich tworzy opinię, że postanowienia i uchwaly swoją dro&ą. a życie swoją. Co mam J?owiedzieć swoim wyborCOB.h Jeśli ja sam w prze<kitaw!onej ~n
:formacji nie l!Jlajduje odpOWIedzi na zgł~zonc z mojego okrę
gu wnioski?
_ Srormułowania. od-powiedai
dotyczące wniosków nie zrealiżowaa-ycR są nieja~me. niedok!adBe. wymijające. Świadczą e
tym. że zaintet·esowanie pro~I.e
m~mi obywateli jest niewielkIe.
lekceważy się ich Jłostufaiy. Są
to odpowied"i, które pot w i CI'dują bezradność urzędu w wiehl sprawach.
. - Przy ponad 130 wnioskacłl
widnieje
adnotacja:
•. praca
ciątła
w
bivL,1cej kadencji".
Najcz~~ciej oznacza to p6 prostu. ile wniosek nie jest realizowany z różnych powodów.
Czy nie lepsza byłaby r zeczowa odpowiedż?
Poo"bne gorzkie słowa pada1y w czasie sesji ldlkakrotnie.
Pe dyskusji postanowiano prz jąć informację prezydenta. peek.eślająe jednakże. że w w'ielu przypadkach realizacja wniesK9W przebieg&ła zbyt wolno. iii
wyjaśnienia
często
Rie były
konkretne i rzctelne. Prezydent
miasta przyjął t-o uwagi.
Następnie zebrani zapoznali się
,z informacją -o funkcjonowaniu
Urzędu Miejskiego. W materiale
tym mówi się. że obecna struktura urzędu z aktualnym stanem zatrudnienia nie zapewni<!
prawidlewego załatwiania spraw
mieszkańców miasta. Rośnie liCZBa skarg zgłaszanych przez 0bywateli - w 1985 r . było ich
1327. w 1986 2074. w 1987 3343. Wiekszość z nich dotyczy

spraw mieszkaniowych. N ;ezadewalajacy poziom obslugi obywateli wynika z braku zachęt
do surawnej i wydajnej pracy.
Zgyt drobiazgowych. czesto nieżyciowych przepisów. Aktualnie
opracowywany jest nowy statut urzf'du. W najbli1szvm CZD.sie podjęte zostana dzialnnin
zmicrzaj:)ce do 7.mianv struktur.y erl(anizacvjnej urzedu. a w
Konsekwencji oonrawy jakości
eb 'uei obywateli.
W dalszvm ciągu sesii Tndni
zaooznali sil' z informncj:) o stanie hezoieczcństwa inorządku
J)lIblic7.ne~o w Kielcach oraz rcali~acii nro!(ramu zanobi J!ania
i 7,w:>lczania patolo!!ii spolecznej i nrzesU>pczości. Dyskutowana tE:l o z8!'osPodarowaniu
orzestr zenn' rn dzielni!' · . iej".
T'')hr'lm". Pakosz.
regionu ul.
Zagórskie;
(Iue)

Liczono

miejski

budżet

W Hadomiu odbyła się rów_
n ież s 'ja Miejsi<iej Rady Narooowe j. Podczas obrad. który m i
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k·iecowal prze wodniczący MRN
Jan Zakraewski dokonan«l oc€ny
wykonania
miejsHi~«l
planu
spo~eczno-~arczego i &udże
tu za 1987 l' . Z kasy miejskiej
najwięcej ~rodków

wyasygnowano na gospodarkę komunalną.
Wybudo ano ok. lCi09 mieszkań.
34 kilometry sieci wodocillgowej.
dwa kilometry sanitarnej, bli.dł:o
12 km s:eci gazo_j Qraz 5 km
odwadniającej
tereny mi ]skie.
·Przybylfr blisłi:o 5 tys. B wyeh
nurn.erów tele!onieznych. MiafSto
wzbogaciło s~ też o trzy przedS2.kola,
&l:kołę
. podstawową.
p ~ zychodn ' ę zdrow ia, ap{e-l<ę.
Radn-i w ' wypowiedziach pod_
nie wS4ys4.kie J}roblemy i bołąC:l·k.i miesz.kańcÓw 'gF.()du WId r-n czną zostały w pelm
zaspckojone. Niepokój budzi zle
zagospedaroWOł!l i-e JW>wych ~ied
li. zbyt m,a l.y jest postęp w modernizacj i ul:c i ich ośw : ctlen j ~.
mele zastrzeżeń budzi także
stan zystości"tll ·mieśeie. usuwanie ruder i budynków szpecą
cych centFum. P6.StUlOW:IOO uporządkowan i e
taa-gowiska przy
ul. WernerCl. gd:l.ie w najbliż
szym cza ie
iv6tanie fl!,wał"ty
d\\·orzec MPK. Na :oakOllczenie
radni zapoanah się h informacją
o real!z~j i waio.sków i postulatów mie;;ak ńców z kamP'lJl~i
WYOOTczej.
kreślal i . iż

(wlm)

w

45-lęcie

powstjlnia

ZWM

___

_

rą prowadził

przewodni czący

ostrowieckiej Komisji Historii
Ruchu MłOdzieżowego dr
Marian Bana.s:zek_ Na w~tępie
grupa zasłużonycll d!l.iałaczy 0lrzymala z rąk przedstaWiciela
ZG ZSMP - Marka Ka ' Łuby i
przewodn i czącego
ZW ZSMP
- Jana Kewala od~nacl.Cnia
organiz.a<:y jn~. Złote OOzna<:zenia im. Janka Kra s.i ckicgo otrzymali: Tadeusz Farbisz, Marian KieIoch, Marian Kostucha.
Jan Kubicki, Jan Lipiec, Jłoen
ryk Lipka, .Tadeusz Michalowki,
Janina Niedbała i Ta.
deusz Sipowski.
W c zęści a r ty stycznej uczfliowie LO ,m. W . Broniew-

.... '. _
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kontrolerów jest bowiem kamera "panasonic". Film który pownych. /uztaltowanych podczas
stal w czasie objazdu miasta
per/ raktacji między producenbędzie niebawem przedstawiony
tem a kupującym. Nazywają to
dyrektorom i kierownikom. kie.. man ipulowa ną /ormu/ą kasztoleckich
przedSiębiorstw
i instytucji,
Zaproszeni na projekwq" i krytykują jako p05tępO
cję
zapewne
nie
będą
mieli
POwonie ollabiajctce silę .. porawodów do zadowolenia patrząc
met/ów".
na zaśmiecone tereny
wokół
swoich ~akładów. waląc się buRzqd przKiwstawil się stad:vnki czy pozostawione i nisznowczo ~fOktowan iu cen umowczejące urządzenia. Np: przy ul.
nych ja" o dowolnych. kryjących
Gwardii Ludowej obok pawinieudolność i ambicje p(acowe.
lonów i pa rkingu jakiś nicfraTalfie praktyki nakręcoją jedy- sobliwy gospodarz pozostawił w
nie spiralę in/lacyjną i ~zba
nieładzie. wyrażnie już pordzewiałe. huśtawki dła dzi'eci. Nie
wiają tysiące rodzin dostępu do
opodal. p rzy ul. Prostej 28 ru kolejnych dóbr. Obowiązują zadera z powybijanymi szybami
' kozy podwyżSlania cen zaopasprawia wrażenie jakby była
trzeniowych, podnoszenia cen
orzynajmniej od cznsu do czasu
umownych ponad maksymalny,
zamieszkała . We wnętrzu w podopuszczony pułap. wszyscy mamieszczeniach wolnych od grują obowiązek inform owania izb
zu stosy butelek Podobne ruinv szpecą otoczenie przy ul.
skarbowych
o
zamierzonych
Wojska Polskiego 87.
podwyżlcac/J i rezygnowania z
Pooczas piątkowej kontr()li BW
łydl zamiarów. jeW wytknie się
obyło się bez mandatu. Oto beim
nieprawidlową
kalkulację.
za tranSportowa Swiętokrzys
Umowne - nie lOaCly dowolne.
kiego Związku Spółdzielni 0la zlamanie tych r"qul grożą
grodnlczych . i
Pszczelankich
dotkliwe lepresje, HórYc/l realprzy ul. Poniatowskiego przed
wejściem do biuI·a nrezentowaność
Wlrosnte
po nasileniu
la się dość schludni . Za to od
kGntro/i.
zaplecza teren z obu stron siatki przypominlłł składowi ko zło
Klienci - wilie i ci chwalą
mu
i innych odpadów. Odj'l()wiecy .. rynel" i rodykalizm w re dzialny za ten st..in rzeczy kieformawEmiu - z prawdziwym za·
rownik. którego nie było almdowoleniem p rzyjęli nałożenie
rat na miejscu bN'-;e sie muobostrzeń cenowych na produsiał zgłosić do Urzoou Miasta
centów. Cala kuracjo cenowo
cekm zapłacenia kary.
traci Dowiem sens, jeśli jej koszOglądając
Kiel~e
na szyby
ty ponosi wyłącznie nabywca,
autokaru z łatwością można ojeśli nie powstaje przymus u __ cenić czystość ulic. W centrum.
sprownk,i, inwestowania w na.
gdzie po obu stronach jezdni
ciągną się chodniki z jadące
we technologie. eHminowonia
go autobusu śmieci się nie zaunajslabszych producentów.
waża. WysllRrczy jednak oddalić się na peryferie, a już widać rowy odpływowe pełne pue
szek. papierów. starych opon
it~. Ulice Wojska Polskie..-o i
ŚCiegiennego są tego wymownym przykladem. WySQdzone
wzdłuż ulic żywopłoty (tak jak
~. chór Studium Nauayten między Podkarczó -ką a
cielskiego &r3Z z pól t;tn czny
Białogonem) talcie chłoną śmie
i orkiestt'a ZDK przed5ta iły
ci
niczym /(ąbka wodę. ObU
interesujący p rogram, w któl{ieleckiej Fabryki Pomp w
l'
zilustr«l-wano pracę i w.alBialogonN. której otoczenie. mók~ oraz n~j.bardziej znane poswiąc nawiasem. nie jest posprzą
tacie
ZWM.
Wy korzystano
tane. najpopularniejsz m śmiet
m.in. liczne wspomnJeonia dz.ia-- 'niskiem jest Kanał Staszicowski. Na skarpy i do wod miełaczy, w tym biorących udział
szkańcy
ektllicznych domestw
w uroczyst06ci~h byłych przenawrzucali różności. Kontrolewodniczących ZW ZWM i ZMP
rzy twierdzą jednak. że w tym
- Ma.l'iana D~eka.na i Eu«el"f""nie sytuacja. aczkolwiek danilłSza Wójcika. Wśroo setek
leka od ideału. znacznic sie od
uczestników uroczystośCi 00eeubiegłego. roku poprawiła. Wówni byli: członek KC PZPR _
czas to kaLdv właściciel nosesii
I(raniczącej z· kanałem został zoMarian Karabin, sekretarz KW
bowiązanv
do
WTCZyszc7cnia
PZPR Józef
Winiarski,
przyległej do jego obejścia C2(Ś
pnedstawic~ ele
władz
miejci skarpy,
kich z I sekretarzem KM parWśród
mieszkallców
Kielc
tii Zd&isławem CzechowHerby wciąż uchod:tq (nie bez
skim:
powodu) za najbardzi i brudn~
Ch)
i zaniedbana cz ść miasta. W
VI{

Historia zawsze zywa
Do najliczniejs-zych i ak.lywnie działających skupisk powstałego w 19ł3 roku Związku
Walki M!odych należał - obok
Warszawy - O strow iec Swię.
toknyski.
Dlatego
właśnie
w Ostroweu odbyły się wojewódZlkie uroczystości poświę
cone -45-1e-ciu powstania tej organizacji, która 7. iłlS!>ira€ji
PPR zgromadziła wokół siebie
najbardzie j
p&stępową
mło
dzież i w latach okupacji hitlerowskiej. podjęła śmi rte1flół
walkę z wrogiem. Po wyzwoleniu ?'WM-owcy skoncenłre
wali działania wokół oobudewy i rozwoju kraju oraz przeprowadzenia w nim demokratycznych przemian.
Do Ostrowca przybyły w miniony piątek dziesiątki działa
czy młodzieżowych. członków
byłych organiz.acji i
liC'l.ne
n.esze młOdzieży. Na m iej cowym cmentarzu złożono kwiaty na grobach bojowników. w
tym na mogile Zdzisława Stanika - "Gorącego" - pierwszego ZWM-ow<:a Kielecczyzny. który w w ieku 17 lat zginął
w walce.z Nie.!ll<:ami. Z wieózono wystawę poświęconą działalnOŚCi organizacji, a następ
nie w wypelnionej do ostatn iego miejsca sali Zakładowego
Domu Kultury odbyła s i ę okolicznościowa akademia, któ-

U:BP:t'

tym roku błotniste herbskie uliczki wyglądają tak samo jak
przed ubiegloroczną "P06esją" .
W tej dzielnicy zalecenia pokontrolne na wiele się nie zdadzą. Tu trzeba po prostu milionów Z miejskiej kiesy na
kanalizację,
na wybudowa~je
dróg. na nowe mieszkania' dla
lokatorów
zapadających
się
domów. Tymczasem starsza wiekiem' mieszkanka r""dery przy
ul. Pawicj 1 od l30t daremnie
wycze!mje na przydział nowet!,o JQkalu. Emeryci zamieszkujący przy Skrzetlewskiej 6 skarża się, że
nieczystości
wylewać przed
dom.
co z nimi robić skoro

muszą

nał bo
nie ma
kanalizacji. W czasie deszczu
do ulOkowanej w podwórzu ubikacji trudno dobrnąć z powodu błota. Warunki życia nikogo lu nic rozpieszczają, mimo to trudno wspaniałomyślnie
wybaczyć okolicznym mieszkań
com. którzy przy zbiegu ulic
' l Maja. P a wiej i Weroniki urudzHi sobie rup!eciarnię i wySVTlis.k-o śmieci. widoczne szczególnie teraz, gdy ~rośla nie
zd'lż:vly jeszcze pokryć się zielenią.
l'''ełatw o

pojąć także dlacze"O cmentarz przy ul. Dierżyń
skiego oraz jego otoczenie przedsta wia ",'idok nie licujący
z
j(odności.1
miejsea ostatniego
spocZ"nku właśnie ze wzl!ledu
na wszechobecne pr:vzmy śmie
ci. porozrzucane w
nieładzie
wjemniki na znicze, gruz. tekturowe pudla i fruwająee paoiery. Jak na irEmie tuż 7a bramą
podpisana przez Zarząd
Cmentarzy tabli~ głosi .•.. utrZymując porządek czcimy pamięć
nas7.ych zmarłych".
- Następnym przykła.liem
braku dbe)ośc i fi porządek nwże
lilyć zespół newyeh nawHon6w
orzy ul Rewolucji p'ażdzierni
kowei. Na tym terenie swoje oł-iektv zlokalizowakl az !I firm_
We;~ż jEdnak trwaj~ pertraktacje
między
użvtkownik2mi
oowilonów a ADM Uroczysko
mające ustalić. kto ma sprzą
tać czyje śmieci.
Na wprost
eloku przy ul. Nałkowskiej (j
zauważyliśmy pokaŻllY stos ścin
ków materiału iskrawlłów
sztucznego futra porzucenyeh w
pobliżu pra ie pustet:o pojemnika na śmiecL
Powyżej podaHŚJnY tylko niekUn'e przykłady niewrządlłów
i zaniedbań. Estetyka Kielc jaka
jest wszyscy
iemy i wiemy
również. że powodów do dumy
ona nam nie przysparza. Worawdzie. jak poinformował nas uczestniczący w lustracji kierownik słu:lby prezydenckiej Stanisła w Zarzecki, wiele rejonów
miasta po ubiegłorocznych kontrolach zmienilo się na korzyść
- ale nie na t -le. aby mówić
-o sukcesie. Akcja .. Posesja" nie
jest oczywiście panaceum na
'wszystkie skomplikowane problemy okrcślające pozi<!m estetyczny i sanitarny naszego miasta.
(wot)
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. Służby Zdrowia

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
pochwal'ć. Doskonale
w posażone pracown ie
przedm iotowe,
z-nakom ile
OSiągn i ęcia
dydak-

tyczne i wychowawcze
wzbudzająca uznanie
wsz'ecbronna
działalność organizacji społecz
nych i rozlicznych kół zainteresowań. W
czasje uroczystości
otwarto Szkolną Izbę Tradycji
zawierajqcą m.in. bogaty ze5taw
pamiątek zw i ązanych z działal
nością Janusza l{Ol"czaka
O d~odze szkoly od ~krom.
nego startu w W}-pożyczonych
salach Liceum Ogólnokształcą
cego do dzisiejszych sukcesów
i zdobyczy mówił dyrektor szkoły mgr .Józef
GÓŹdź.
Powitał
także twórców dawnego Liceum ,lfedyczncgo. lek. med Jana
Zajl\ea o~az p:erwszych dyrektorów placówki. ędz i wego mllr.
Wojciecha Wosika i mgr. S(ani.~Iawa Rdzanka.
W uznan'u za,ług w ksz.talcen,i u średn 'ch kadr medycznYCh
sztandar ZS!\o1 ud ckorowano w
tym dn iu odznaką " Za z.asłul(i
dla K ;elecczyzny" O!'aZ złot,
odznaka OHP. Aktu dekfrra;:ji
dokonali przewodn iczacy WRN
Ryszard Zbróg, sekretarz KW

PZPR Zbigniew Dule,~icz, w;cewojewoda Andruj Junez}k
o~a.
komendant
wojewouzki
OHP. płk Andrzej KaualUi.
Ki'-kud2liesięcioosobowa
grupa
pracowników służby zdrowia z
terenu Kielecczyzny otrzymała
odznaczenia państwowe. re.5I>rtowe i regionalne. Byli
",,~,·ód
D.ich .Janina Welowska, której
wręczono odznakę honorową "Zasłużony dła
zdrow~a
narodu"
o~az Gleb
f ielnik-Abramezuk,
Krystyna Kula, Mieczysław Piwoński. Alieja Skowr&nek-Sz1c:k,
Maria Terenkeezy i Leon Z:\jl\e.
których udek,>rownno krzyża'ui
ofieersk·! m.i OOP.
(aD-no)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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• W Ce~h:ynie
(!:'ll. Górno)
Marein R. (I. 1ł) w ' jeehal rowe·
rem li posesji wProst pod kela
"fiata U:;p'. Nieuwaiu rowen.ysta doznalobrażeń ciała .
•

\V Falniowie (gm. Miechów)

llieruj~c "małuehem"
Zdzisław
S. (I. 6ł) z nie ustalonych przye:r.yn stracił panowanie nad ))41_
jaz dem i zjechał de rowu_ Kie-

ro ea i
pa.-oaierka "malucha"
zostali ranni.
(CK)

Roledze ANDRZEJOWI JANKOWSKIEM.U
bry gadziście

Pras owych Zakładów Graficznych
R W .. Prasa"
wyrazy . erdeczne~o ~spółczucia z powodu śmjcr~i

MATKI
ANNY JANKOWSKIEJ
•
składa, zespół .. Echa Dnia"
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,,Punkty skupu wprawdzie są, ale pracują. w różn~ch g.o~zi
nach, są przeładowane, ludzi się odsyła, bo me ma pOJemDlkow.
Ile Lo się traci czasu, przeciei to można rozwiązać racjonalnie,
1ylko trzeba chcieć. Dlaczego nie skupuje- się butelek w sklepach monopolowych w ilościach dostosowanych do liczby posiadanych, wolnych pojemnikiw. Dlaczego też nie pozyskuje się
opakowań innych, słoikÓw z majonezu, musztardy itp. Wszystko to jest wartościowym towarem, surowcem. Na na bką rozrzutną gospodarkę nie stać!" _ te i inne pytania zadają sobie
i instytucjom zajmującym się skupem opakowań szklanych ludzie z 'Rady Osiedlowej "Czarniłw·'.
W ubie&"lym roku wysyłali nawct pi"ma ze swoimi propozyejami do Urzędu Miasta, dosłali wprawdzie odpOWiedź, ale
sytuacji to nie zmicniło. Zresztą te oczywiste pytania zadawane
s~ od bardzo wicIu lat, natomiast istota or~anizacji skupu pozostaje bez zmian. Formy się zmieniły (dziś nikt nic krzyczy
na osicdlach "Szmaty, butelki skupuję!"), problemy pozo 'taly.
Nikt nie rozumie (bo to się w kategoriach zdroworozsą(lkowych
nie mieści) tej naszej rozrzutności, rynek rządzi się jc(lnak
szcze~ólDymi prawami (nasz rynek), które ze zdrowym rozsąd
kiem niewiele mają wSjJólne&"o, ..

:e1.y
lie'
eur-

zą

bo

!la

~u

u-

oliliie

ń-

ie

1I-

yeie
e-

e-

ń-
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bezpiecznie ...
Na radomskich uliCjcla bardzo częste można spotkć nowe oznaowania d_iar w jezdniach. Nie SIł t. bezpieczne oznakowania,
" le u ta wiane hardz. szybko, be przez". samych kierowc.w, któr'lly
t. robi~ lilie czekając na O'Pie ~ał_ służbę dro~ewą,
(",s)
Fot. W. SłomkIL
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F'eć

o modelu muszą

się sprowad zać do· ofllacalno~ci
całeeo
przedsi<;wzięcia.
Tylko
że w tym miejscu trzeba wprowadz.i ć pewne rozróżnienie. Ze
społecznego punktu widzenIa pozyskiwanie opakow ań sz-klanych

jest oplacalne. gdyż - co oczy_
wiste - oszczędamy na surowcach, Z punklLl widzenia handlowców sprawa nie wygląda
tale {H'O lo.
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W <rooę. 29 tna'l'ca OC " pisali$my ,w "Echu" o f&lalnym
a'tl ie przejazdów kolejowych
w Boksycce, na ckodoze pa 11a~wowej Wa rsZ-awa R zeszów
oraz w Starachowicach Zachodni-ch, a,pelując do _Wschodn.: j
DOKP w Lublmie o dokonanie
szybkiej na pra wy ,
Z
satysfa-kcją
s~wierd2amy,
że jll!Ż 29 marca
n~ oou prze.
ach pracowaly e'kilpy remontow& dOkonując wymiany
łoża i ukkldając
nowe nsierzchnie. W następnym dn.:u
przejazdy były jalt nowe.
Dziękujemy
kolejarzom za
na.tychmiastową i rzetelną reakcję na krytykę.
(an)

,~
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artykułów

Siadem naszych

w

~
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..PSI" PROBLEM, ALE WAZNy

W odpowiedzi na infonnację
"Bezpańskie psy" ( .. ED" z dn,
7 marca br.) otrzymaliśmy pisz Pr-zcós:ęb:orstwa Uslui:
OffilJDalnych w rrielcaeh, w
którym czytamy m.in,: "Obowil\zki właścieieli psów określo
ne są jasno i jednozn:u:znie. P a
leiy prowadzić na smyczy i
zaopatrzyć w znaczek rejestraeyjny. Zwolnienie psa ae smyozy je t dozwolone jedynie w
miejseach malo ucaę zcsanych
prlea ludzi i tylko w przypadku.
,;dy posiadacz psa ma m.żliwość
sprawowania bespo'redniej kentroli nad je~o zachowaniem się.
Czy zdaniem autora artykulu
psy przebywające bezpańsko na
terenie osiedli. podC'lllLs ,;dy
włlLŚeiciele ieh
przebywają
w
domu lub w pracy - stwarzajlt mniejsze za~oienie niż te,
które nie poSiadają właścicieli'!
Czy dnż. jest psów faktycsnie
nie posiadajl\cych wlaścicieli? W
j ki sposób autor utykału odróżnia jedJle zwifl'%ęta .d dru,;ieh'!
Kilkakrotaie prasa podnosiła
"psi"
pro lem
apelując
do

pt.

rOZSlłdku,
odpowiedzialności
i
obowiązków
po iadaczy psów.
Efekty Slł takie, że w wyniku

pesiadanyeh
pracowniey
miesięczole

p.. w
t..-rt"nle
ł

Zl~pany

uprilwomocuień

PUK

pn:ejmujlł

d schroniska okole
przebywaj eyeh Da

ioł.th

~a

wł:.icicieli.

pl
prulnymywan,.
· ..."t
-hronlku IHUJ! H dni
po Lo. aby wb~ciciel mó!:l 1';0
wykupić
«"nie tr ktow;wej
rówu, 11 j;oko fOrlll.l r;:rzYWtly.
Rea!lumuj e pow~" ze, pr 10lem bezPL,>kich i poz tJ.wi.nycll bez opi"ki p '\IV na .1\ p _
"u.\.t .. j
aklu:1ln '_ O 7 kiw
spolt"Col:'l\i .. rl'Zult ..t zo bille

przy właściwym zrozumieniu i tralLto'll'aniu pro.lemu, zarówno pn:ez wlafici.:ieli psitw, jlLk i średki masowe~o
.tłtłziahwania na kształtowanie
naszych postaw. Nie twórzmy
więc wyima,inowanych problem.w w postaci kenieezne' ci odreżBiania
psa
posiadające&"o
właściciela
od psa bezdeDUlcC_tł.

dyrektora PUK
Marck K.rdys'l:
Od
rrdakcji: Wszystko to
pra \Wła, Ale choc-iaoi: wyłapywa
nych pczez PUK
l>ezpalls\!;'!ch
p9Ó •..., n'e liczyl'łimy, w da.lszym
ciągu
w k ieleck :eh osiedlach
wałęsa się
mnóslwo zwi~rząt
stanowiący-ch zagrożen:e dla lumi. Trudno odróin ' ć psa be2paJlsk lego
od
pos: ada jącogo
wla ·'c icida. j€dnalt w ko.n-kł"etL.
nym przypadku. oopisanym wartykule, chlopiec poinfO!"m<łwal
pracown'ków PUK o t~"m. że
spr W'uje op:~kę nad ps~m,
ZastęPCIL

(K .\Z)

KONECKA PKS
OBIECUJE POPRAWĘ

H

<łpubEkowal;~TIlY
informację- dotyczącą

marca

kry-lyc;r.ną

warunków przejazdu posiadaCZ,V bile1.ów miesięcznych na
trasie Koilskie - Kic-lce. W od(»wiedz,i
za9tępca
dyrektora
Oddz:.ału
KPK
w Końskich
Stefan Gołack ' przy lal. pism·:.
wyja';n iająee, w klórym
m.łn.
czyta,my:
..( .. ,) KPKS Odd·ziai w Koń
skich mIOl'mu)e, że mając na
uwad7.ę
popra wę
WM"llrutów
pod'l'óiowania pod'l'óż.n)~ch z biletami m iesięcz.n.ymi i uos:pra wniElll;f! funkCjonowania komunikacji na Lra9ie Końskie - Kielce w ogóle zlikwidowaliśmy
autobus pospieszny odjeżdżający
o gooz. 6,ł5, a w to miejsce uruchomiłi{;my kurs z-wykły, odjalUl z Końskich g~. 6.00. Ponadto w miejsce zlikwidowaneleG przez OddZ2iał K ielce odjruz.<ki z Koilskich o godrz. 7.40 (spod
pr-zewoozów pracownica:ych), uruchomifłiśmy autobus
Zlwy4tły
o godoz. 7.30, Na aU!tobu9y rozpoczynające
bieg z Końskich
(5.20. 6,00, 7.30 iotd,) sprzedane są
bilety miesięczne, jak rÓW1lm
prowadwna jest SJ>r~ed ~ biletów jeodaorazQwych
Do obSllugi k\H'9ÓW w relacji
Koń9kioe Kielce po:l~awi3ne
sa aul.ob~.3 osan" o poj':"!TIn ' ~ 51 miejsc (~sl-ei :l~y h
oraz 12 slojącvch). \:'u..v
Qo10031 po6iada 80 pr ~ Slta.lu bD<Jn. 9't!'fnbt.N;Qw
W my,a ,.TMt.rtllK·
dh k/ f O"'. -v k
~oIktoor l
[HI 100119'l" pp-r, § l,; "PohlaW'(!'l'

auA.obustt n.a sta-llowiekQ oojazdowe ocaz
od'pra wa podrÓŻ
nych", p:erw9Zeilstwo wejśc :a
do au-tobU6U mają: 1) pod.óżn'i
okazujący
bilety (micjscQwk~)
nabyte ' w kasach bilctO'Wych, 2)
posiadacze biletów okreSQw ych,
pncowniczych i sz,kolnych, .,.
Płd,

Fale t po6:adan:a jak~~kol
wiei<
biletu okresowego (lub
dQkUlmentu) uprawnia do przeja~du, nie
gwarantuje }edna>k
m ie jsca siedzącego. W celu uzY9kan:a m iejsca siedzącego, posiadacz biletu oltrc owego o~
wiązany jest
zarl"j€ trować w
ka8ie po~;adany b ilct i ooyskać
miejsc· wkę,
pl" wadzonej ("",",oenna ku-rs Koi1sk:~ - Kie.Ice
sprzedanych )CI>Ł
miesięcClnych,
w
tym dla 7 pasaże-rów z d,wQrca
autobll&Owego w Końsk ic h, co uwzględniane jest przy sprzedażv biletów jed'l1Of"azowych, Z analizy d iagramów za okres od
1 do 1.3 marca 88 r. w)"n:ka, że
brane to jest pod uwagę. Tylk
w jednym przypadku \\ ystąpJa
wi<;ksza gprzeda.i. biletów jednorazowych. W z.w'ązku z tym
ka.sjcrce 7WCÓCOOO uwagę na
nieprawidl wość i piscm nie zobowiązano dQ prze9il"Ze-gania ustaleń
okrcślających
liczb<:
lr{)rzeda.nych biletów, z podaniem do wiad<J.m~ .j i pl'zestrzega'Il'oa
poz<lStałyc·h
kasjerów .
Przepraszając
za
u-chyb;<m'a
KPKS Odd2!iał w KOlls~eh wyraża prze'konanie,
że przy zacoowaniu
zasady
rezerwacji
m iej.<;c, przeja2!d y pod róm Y'C h %
bielami mi iQCZnymi
mogą
odbywać 9ię na miejeca.ch sic,

Wedłllog

ej"

r godz, 6,00
18 biletów

ci:Lą(: j"C h" .

(TG)

Pro ponujemy ...
• Komisja Turystyki Automobilklubu Kielei:ki~o, Kielce, ul.
ChędllsKa l,
zaprasza dz:iś, o
godz. 18, na spo.tkarrie członków
k()ła caravaningu. Mile widziani wszyscy posiadacze przyczep
campingowych.
• Muzeum Narodowe w Kielcach uprasza 12 bm. (wtoorek) o
godz. HI na
wykład
Elżbiety
Lańczyk pt.
"Słynne kolekcje",
połaczony z prOjekCja
film· w:
. Rogal1n",
"Goluchów", "Kurnfk", • Syb.Ua · Pula wsk). ... Wvl~ład 0'l~d7ie :';ę w :n\i k,nowo- de t'Jw"J
muzeum pl y [,L
P.lli/nnww.
(l)

W Kielcach skup bulelek prowadzi (w zasadzie na prawach
monopolisty)
PnMsic;biorstwo
Hudu
Spoiywczego
popl'Zez
punkty
firmowane
znakiem
PSS. Samo PHS ma tylko jeden
swój punkl, ale jako hurtownik
pono.si spore koszty związa ne z
tran!;pol"tem.
PSS
dysponuje
sklepami przyjmującymi bulelki
lylico na wymianę, takie, które
skupuj~ lylko tio l~ szluk, 4
sk1e~y" w któ-rych można spr-z ~
dać wszyslki~ rodzaje opakowan
oraz Iii punklów ajenCYJnych,
Rocznie PliS
odkupuje ok'Jlo
5,5 miliona butelek m0'10fl"IIClwych, 2,2 miliona po w'inie, 986
tysięcy po napojach i tylko 18
tysiQC:t słoików. Niokt jeszcze nie
obli cz ył i pewnie nigdy nie 0blicz.i o ile więcej (a że więcej
lo pewne) mo~na by opa kowań
szklanych z rynku wyciągnąć .
Ale tu pojawiają się (>l·oei i barierv.
Okole 7& procent sklepów w
Kielcach nie po.iada odpowiednicR warunków maeazynowych,
klót·e pozwal ałyby na składowa
nie opa kowań szklanych, Próby
reoreanizacji skupu w poszczeeólnych sklepach zwykle koń
czą się na kategorycznych zaleceni?clt (jak najbardziej slusznych; nie można przccież skła
dować
bulelek
niewiadomego
pochodzenia obok żywności) dopuszczajl\cych laką możliwość,
..le na przykład po likwidacji
jednego z d zialów spoi.ywczJ"h
A na lo nikl nie pójdzie, Jest
to przyczyna lokalo,,'o-Obiekty-vna i sytu acja w lej kwesW
jeszc7..e dlugo ,ię nie
zmieni
(chocia ż by
dlatego, że i przy
projeklowaniu nowych osiedli i
sicci handlowej nie pr7.ewld,lje
się miejsca na punkty -!u.:p,ll,
Następne
przyczyny są już
mniej zrozumiałe .
PW:; zwykle sprzedaje mniej
butelek z napojami ,
winem,
wódką nil: polem odkupuje pustych, PojaWia się nie rozwiąza
ny problem transporterów. Na
słoje nie ma ich w ogóle, Lata
się jakoś, pcóbuj,c wyltorzy ywać
pojemniki zastępcze. Bulelki standardowe pakuje się do
standardowych upla5tilt6w·'. I tu
'polężne zask(ICzenie. Plastikowe
poj emni-k i nie są traktowane
jakO towar, którym można handlowa.., który podlega prawom
rynku, tylko j ko dodatek czy
półfabrykat n;ezbę<lny przy PI'(Jdukcji piwa czy wina. Są one
rodzielane ecntralnie, handlowcy mogą handlow ć nimi tylko
między sobą, bo producent ·m
nie spczeda.
Czas teraz na porozmawianie
o opłacaloo9c i. M ·ż a na butelce WYD<lSi 4 złote, Dzi~lą tię
nią po równo PSS z PHS. Jej
wysokość ustalana ~eit bezp?średnio z odbioxcą. A ten n,e
dopuści dó wytszej, bo w ogo)e
traktu)e wykorzys1.ywa 'I' e bilI elek ze skupu jako dopust boży.
Nie opłaca mu się ta, browary
i "Polmosy" rzadko posiądają
odpowiednie możliwości magazynowe, a
poza tym różt.tica
między ceną butelki
starej a
tej prosto z huŁy nie jest tak
duia, żeby było się o co bić .
Przy lak ustawionej wysoko':d marży handlowcy ponOtiLI\
.,traty finansowe. PSS w tlbie~
Iy,n roku dopł~ciła do tego in-

http://sbc.wbp.kielce.pl

teresu 10 milionów zloly<'h. PHS
na 18 tysiącach sloików sl"Rcila
16 lysic;cy zlotych. Narzek!lmy
na org n'zację i wiellto:·ć od zyskiwania opakOWal\ szltlany<'h,
ale w świetle faklów tpeBa
siC; bardziej d'Liwić, że len intel'es w ogóle funkcjonuje. ,.My
wszyslkie niep.rawidlo .vo,ici widozimy, Mimo jednalt pono 7,0nych strat ze skupu nie rerygnujemy, bo zdajemy eobie sp..-awC; z wati problemu" - mówi
Jerzy Barlosiewicz " P.' '. 1'a~ie
spo)eczne podejście cieszy. t~·lko
nieslciy nicwiele moie zm<,n,'·.
Dopóki oczywi ście 'lie <lw,:"·I,V
się mechanizmów
finansow ,v~h
zmuszających
produceolów
handlowców do wylC;żonych ~t ra11 o skupywanie jak llaj\Vi~k7ej ilości opakowań szkld IVLh
MOle wledy zmieni siC; spoiób
i ocganizacja podcj""ia do . ~v
wistej kwestii. :re skup o [n.cowań s7Jdanych jest ekon 11l1·C '·:lą
koniecznością , a nie wymy le n
chorych glów.
Tymczasem jC>'it tak jak jest.
Punkt skupu przy ulicy SHnicznej, "Pracuj!: tu już 3() lat. Mam
50 groszy na butelce,
W
tej
chwili zaczyna brakować opakowań, Przyjdzie czas letni. zacznie brakować jeszcze bardziej.
Najgorzej jest z półlilrowymL
Z opakowaniami lo tale jesl, . że
raz są, a raz iCR nic ma. A
!wzecież klienta to nie iRleresuje. On chce butelki sprzedae'.
Jeden ze sprzedających: .,To
jest czwa~·ly punkt. do kllłrego
lrafili:'my. Na Okrzei. na Barwinku zamknięle, DopiC1"()- tu,
Żeby slll"Zedać butelki trzeba się
l vle najeźd zić ".
:1. KANIA

Komunikat DODa'
D"rekcj Okręgowa Dró~ Publicznych w Kielcach informuje. że w
związku z powstawaniem na drogach przelomltw
wiosennych będą wprowadzone
aż do odwolania okresowe ograniczenia ruchu pojazdów cięż
kich lub zamknic;cia nieklóryclt
dróg. Ograniczenia lo! mają n
celu niedopuszczen ie do dal zej
dewastacji nawierzchni. Ogranicu'nia będą oznakowane odpowiednimi znakami drogowymi.
Nie b<:dą one dotyczyć (z wyi-lkiem całkowitych zamknięć
dróg) komunikacji PKS. WPKM.
MPK, przewozów pracewniczych
dowozu dzieci do szkól.
OODP uprzejmie prosi użyt
kowników dróg o przestrzeganie tych ograniczeil w trosce o
zachowanie stanu dróg i niepogłębianie
ich
dewastacjL
Szczegółowe informacje o wprowadzonvch ogranic-,;eniach moż
na uzvskać W OODP Kif!lce, tel.
639-3G:

Parówek

jak na lekarstwo...
Od da wna ju:(; wybór wędlin
w radomskich sIt lepach pozoslawia wiele do życzenia. Toteż
nic dziwnego, że po parówki
czy żywiecką mieszkańcy Radonlia wybierają się do innych
miast. Parówki zdarza się kupić i na miejscu, ale jest ich
jak na lekarstwo.
Jak zapewniają w Zakładach
Mięsnych
w
Radomiu,
już
wkrótce slan ten zmienić się
ma na lepsze z chwilą przeprowadzenia prac modernizacyj.
nych zakładu. Po oddaniu m.in.
do użytku dojrzewalni miesięczna prodUkcja suchych kieł
bas wyniesie 40 ton.
Gorzej
natomiast
jest ze
zwiększeniem produkcji
paró_
wek. Dla osiągnięcia tego celu
niezbędny jest zakUp importowanej • maszyny, o którą od
dawna uł>ieg:lh się w ZM w
Radomiu.
(j.ryb.)

3

\ " . 'i', .

___

~

_ ___~~_

_ ____ ~ _______ ~ __

__ _____

.

. ; "..~_

-------------------------------~. ~

Budopol " K·le Ice " , czyli ..•

galijski

Zw ot d celów
Nazwa "Cementobudowa", w klórej zawierało się budownictwo przemysłowe prles:tła do hi!>torii i wspomnień wraz z przerwaniem rozpasanego ponad final1~o~ą wytrzymałość państwa inwestowania w tego t~· pu obiekty (lO "Wierzbica n", Fabryka Tlenku Glinu itp. Pozostała wszakźe kadra inżynieryjno-teehniczna,
załoga, maszyny, urządzenia, cały )najątek trwały. Na tym potencjale oparła się nowa firma - Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej Bądopol ,.Kielce".
Z tego fragmentu wypow iedzi wynika, że firma kielecka nie ogranicza swojej dzial,lilJośd tylko w granicach województwa kieleckiego.

- Nowa nazwa, nowy profil
i inne warunki ...
- Tak - zgadza się dyr ektor
naczelny tej firmy
mgr
mz. Marian
Franaszczuk
nasze przedsiębiorstwo nie buduje fabryk, lecz obiekty uży
teczności publicznej, ' a zwłasz
cza szpitale, przychodnie, sanatoria i inne obiekty służby
zdrowia. w których lokalizuje
się
okolo 80 proc. potencjalu
Budopolu. Poza tym budujemy także obiekty wyższych uczelni. szkoły niższej rangi,
pływalnie.
boiska, korty tenisowe. Nie są to oddzielne pozycje inwestycyjne, lecz
elementy składowe większych całości.
Np
na
Ursynowie w
Warszawie zbudowaliśmy je dną
z 2 istniejących tam szkół, w
których uczy się młodzież z osiedla liczącego 200 tys. m ieszkańców .
Teraz budujemy tam
pływalnie." korty, boiska.
'Aż wierzyć się nie chc:e,
że
w osiedlu
zamieszkałym
przez 200 tys. ludzi są tylko
dwie szkoły. To tak jakby zamia~t

kilkudziesięciu
Kielcach były tylko

szkół

Jesteśmy
obe-cni i budujemy w piędu województwach
- stołecznym warszawskim, radomskim, kieleckim,
krakowskim i piotrk!>wskim, a ponadto \V ZSRR, NRD i Bułgarii,
ze szczególną jednak sympatią
i z z~angażo\Vąniem sił w
K ielcach. Nigdzie nie koncentrujemy tak dużo potencjału
ink właśnie w KIelcach i województwie
kieleckim. Na 0gólną wartość produkcji jak
sie to mówi w naszej branży
- ~,8 mld zł, około 1,5 mld zł
UZYSkujemy właśnie 'W
woj.
kieleckim.
W
samych Kielcach, na Czarnowie, wżnooimy
Szpital Onkologiczny i Pediatryczny o wartości kosztorysowej kilkunastu miliardów zło
tych. Prowadzi.my też budowę
głównego gmachu Wyższej Szkoly Pedagogicznej przy ul. Konopnickiej, który w pie-rwotnych . ~alożeniach miał służyć
tylko jednemu Wydziałowi Matematyczno-P!'zyrodniczemu. Po
korekcie wybujałej koncepcji ' z
poprzedniego
dziesięciolecia
i
zbudowaniu
surowej
bryły
wielkiego gm!lchu trzeba teraz
cole wnętrze na nowo p rze-

w

dwie?
giganty, molochy .
Tam
się dokumentnie w
tych obiektach zagubić Na wagary uczniowie tych szkół przychodzą do.. swoich szkół i nie
sposób ich znaleźć.
są
można
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RUCH OPORU (2)

. 4) Padaj nazwę podziemnej partii poliłyunej, która powstała w styczniu 1942 roku?
Odp.

.................... .

.......... . ... . ..... . ....... . ................ ... ... .

. 40 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5) Kto był autorem pierwszej deklaracji progromowej Związku Walki Młodych?
Odp.

•••••• • •••••••• H

........... U

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

........ , ••••• • ••••••••••••••••••••••

6) Jak nazywał się przywódca ZWM, ktÓł"y zginął
. w Warszawie 2 września 1'943 r~u?

Odp,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . . . . . .. . . . . . • •••• ••••••
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1lO~lępny dzień

. Przyslepu iemy do wykańczQo'lia
obio<łlJ! obieramy równocześnie
ziem'1k!łi. zagOolowujemy
rosół
dodojqc d,>oiero teraz kOilustę

NUMER 70

STRONA

,j

ł O

doprawisz przed podaniem

. ' Dziś sztuko mięsa w kremie
chrlanowym,
Półtora kilograma mięso '1'/0łowego z KOściq (storajmy
się
k.up:ć mięs-c mlode' o jas.nym la·
~ rw'eni\J. no j Il.'p iI.'j oczko z ko·
watkami żeberek) 'lostowiomy Co
9°,1"1>.'<1'1 '0 w nie osolonej wodz,,,.
od~~umowlJjemy, dodajemy dużq
Ilosc o/Iflo$lczyzny (bez kapusty
cebJI;) ZoqotoW(Jny W'fVlOr, 2
Jes;-czc tNordowym mięsem 00.
tl!w'omy do następnego 'dni(l
?s.?~n.o 90!ll jffny,. w rninimal"ej
do<cl wody ktlka'lOście liści szpirH'I~u : '-ów'1 ' eź odstawiamy 00

EH

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 04 • • • • • • • •

społecznych

"

jak rzewa...

owalem sw go 1000u -

wienly. Ale kto z nas nie

4-5

i podpieczonq cebulę w łupi
nie. Mięso dochodzi, p.o półgo
dzinie POW;llno być miękIcie.
Przygotowujemy k-rem dUlOno~.. Robi~y zosmożkę z półtorej
łyzkl mqkl,
rozprowadzomy jq
w pól srklonlti wrzqceg<l rosołu,
~łqclomy gaz. No SItkU <KIc!skomy, z nodmiofU so-!tu, sl-oicze-łc
sklepowego chrzon-u. Odciśnięty
chrzo,! uciera.my z łyżkq mosła,
dwoma s.urowymi · iółtkomi oraz
szczyptq pieprzu j łyżeczkq cukru Ooclojemy chrzon da zasmoż.ki . z wyworern
i dolewamy
kwaterkę

śmiełony.

Podgrzewo~ .

my, OŻ do wrzen.:a, lPkładoląc w
kremie c~rzQnowym obrone
z
kośc1 kowolki mię3(] .. rosolowego.
. Równocześ nie
ugotowały $ię
ziemnioki, do których dodajemy
utarty sz.p~n{l.k z małym zQbkie'11
czosnku ~ zie-mnia-ki
zagniatamy no puree. Smacznego.

ROMAN KAROL

marzy

, 'lły choć trosl.e~zkę· ",,~parly go życzliwe sily tajemne. Ot, 7.n&ezę liwą

gwia .. !lę. Miee buso}4: iycia i podążać za nią·

projektować

zatrudnie'nia, biurokratyczny naw taki sposób, aby dostosowac je do potrzeb i
kaz jak ma się kształtować
runkcji wszystkich wydziałów,
odsetek _ Jjracowników u-mysło
całej uczelńi. Wymaga
to zuwych do robotników i wiele
pełni€
innego
rozmieszczenia
innych parametrów produkcy Jnie tylko ścian działowych; anych, technicznych i organizale także całej
infrastruktury
cyjnych. W ten sposób zamiast
technicznej, jak choćby systemu
na pedał przyspieszenia naćis
zasilania i ~'ozprowadzenia
eka się na hamulec produkcyjnergii elektrycznej, bo przeny. Podam jeden klasyczny
cież inną instalację trzeba zaprzykład:
w roku ubiegłym
stosowac w sali języków ob- . mogliśmy osiągnąć przerób o
cych, a inną w laboratorium
kilkaset milionów wyższy
od
chemii. W Kielcach przy
ul.
uzyskanego, ale sławetny próg
"'!.ojska Polskiego buduje
się
wynagrodzeń zmusił nas do o5zpital MSW, "'chodzimy
na
desłania
na bezplatne urlopy,
budowę Centrum Rehabilitacyjna parę tygodni, 200 pracowninego Inwalidów w
Kielcach,
ków. Fi,rma stracija na przerotrwa budo'\Ą'a Sanatorium MSW
bie i zyskach. ludzie nie zarow Busku. Nasza fi.rma buduje
bili ile zarobić mogli, niejed\V Radomiu Szpilal Wojewódzna inwestycja potrwa dłużej
ki. w ~-arszawie gmach Kotylko z winy ułom nego i nieme-ndy ~tołecznej MO, w Skarkonsekwentnego przepisu. Te
żysku Szpital PKP,
w rozbuprzedsiębiorstwa, które ten próg
dowie znajduje się Oddział Giprzekroczyły
uzyskują
teraz
nekologiczno-Poloźniczy
Szpi,tałatwe rozgrzeszenie, daruje im
la w Radomiu, na Herbach w
się
kary, zwalnia z zapowiaKielcach przychodnia z:irowia.
danych horrendalnych
podatPodobne obiekty wznoszą naków. Nie pierwszy to przypasze akipy w Warszawie i Skardek kiedy za nieprzestrzegallle
żysku. Szcze/tólną pozycję. na
doraźnych przepisów
nic
się
liście obiektów, które budujenie traci, a wiele zyskuje. APOz-mt'to: 1) płytkie
my zajmuje Centrum ' Onkolole czy to ma być metoda n:\
w rzece, ~) _. wyższy stopień
gii w Warszawie. W kwietniu
dalsze sŁosowanie zasad reforpodoficerSki, 6). Q . ~obiecie zajbr. rozpoczynamy budowę Szpimy?
mującej się plotkami, 8) wytala i\I;ejskiego w Radomsku.
Najwiębze zagr9i:enie dla
kańczanie tkanin. skór i ~
Ł1)czny wykaz obejmuj~ 28 bupierów przęz nadawanie im
reformy stanowi
biurokraeja
dów.
gładkości, połysku, . elastyc znoś
"osnodarcza?
- Dyrekcja jl' ·t w Kielcach,
ci 10)· pieszczotliwie o matce,
- To takt powszechnie znaa fr9nt robót rO'lc ią ga się na
12) kanapka, 13) o kobiecie ła
ny
od
samego
początku reforpi~ć wojewó!łztw. Trzeba przegodnej, miłej, dobrej.
mowania naszej gospo(larki.
wozić łudzi, spnt:t,
maszyny,
Miała
to bye rozmowa
orga nizować bazy,
p!aele
za
PIONOWO: 1) krv,oa,wa r.zei-, .
wyłąeznie o
przedsiębiorstwie,
rodaki?
2) bardzo wolne tempo w mu_O
a stala się w pełowie rozpra- 'zyce, 3) o człowieku nie zno- . Takie firmy -jak Budopol
wą o spo<;obie wdraiania
re.,Kielce" nie mogą istnieć
w
szącym zimna,
4) dychawica.'
fumy gos.,odarczej.
każdym
WOjewództwie. bo po
7) pantofle do biegó '" maratoń_
ja.kimś
czasie okazałyby się
- Od reformy nie moina uskich. 9) chustka noszona na
mepotrzebne W całym
kraju
ci::>c, zwłaszcza gdy się widzi
szyi, 10) pr:teciwgazowa, 11) nie
są tylko 4 przedsiębiorstwa
()
że wciąż jest zagrożona... Ale
wojskowy.
tej nazwie i zupełnie dobrze
dla uzupełnienia podstawowego
sobie radzą z realizacją zleceń.
wątku
dodam,
że
Budopoł
Rozwiązani
krzyżówki przeTakie ob:ekty jak szpitale, sa.. Kielce" uzyskał \V roku
usyłać należy
pod adresem renatoria , wyższe uczelnie budubiegłym
przerób około 4 mld,
dakcji .. En" wyłącznie na karje się całymi latami. Przygoosiągnął
zysk 600 mln zł,
z
taeh pocztowycb w terminie
tO\\'ania do takich
inwestycji
czego w formie podatków i i.nsiedmiu dni od daty niniejszeteż zajmują sporo czasu. przynych obeiążeń prawie 400 mln
go numeru. Pomiędzy prawidło
najmniej 4 lata.
zł inkasuje skarb państwa. Buwe odpowiedzi roz)osuje się
dujemy
nie
tylko
w
kraju,
anagrod1ę książkową . Kuty poezCzy nie moina .. budować
le
także
za
granicą,
gdzie
znaj~7J)it,,'\a w cią~u 3-4 lat, zatowe bez kuponu bc:dą wyłączo
duje się około 200 pracQwników
miast w 8-10 lat?
ne z losowania,
naszego
przedsieb:orstwa
Te
Cykl budowy nie zależy
kontrakty
są
dla
nas
.podwójt1'!ko Od wykonawcy,
raczej
nie korzystne dają
ni€zle
"ECHO DNIA"
Ód inwestora. Proszę mi powpływy. ulgi za eksport. a poKupon nr 1i9
wiedzieć czy
tv
ciągu
roku
nadto ułatwia.ią nabór pracowmożna by przerobić na Czarn ~
ników,
których
zachęca i przywie w Kielcach 3--4 mld zł.
Rozwiązanie
krzyźówki nr 55
ciąga do nas perspektywa prażeby
po 3-4 latach . skończyć
cy na kontraktach
zagraniczbudowe Szpitala OnkologicznePOZIOMO: dwójniak, ciasnonych. I dodam jeszcze, że Bugo i Ped;atrycznego? O jeden
ta. orkisz, Tarzan. gąsior. Arab_
doPOl .. Kielce" znajduje się w
mil iard nakładów jest bardzo
ka. gniadosz, Tamerlan.
ścisłej czolówce wśród przedciężko
siębiorstw
budowlanych
pod
Przedsi biorstwo utrudnja
PIONOWO: docent, jastrzab.
względem wysokości zarobków .
okolo l! tys. ludzi. Sian 7aloizolinia, klacz, organizm, kaska~i pozostaje w śeisłym związ
Roomawial: (I>t)
der, ~szyn. argot.
ku z iI9Śeią i wartośerą zamówień, a także z sytuacją
w
zaopatrzeniu w materiały i unie . omijał.. Miał jaż uesałl\
nądzenia. Zasada cłówna, zgodkontakty w środowisku. pasena zreszłą z regulami reformy
rew, rWAne njepisane IImowy i
Josped~rczej,
pelegae powinna
raneiszek K. 4Ki kilku . lat żył . sobie lIardzo wygodnie.
na. tym, te wtedy kiedy jest
W czasie ubiegłoroc:ntyeh wautrzymywał
lIię z przeduzo roboty
i zleeeń winno
kacji, po tUuiszej ebserwaeJi,
stępstwa. Kiedyś pracował
być edpo1'l'iednie wysokie
uj~ko ~usarz:. w duiej
fabryee, znalazł mieszkanie samolnelo
trudnienie, 1.y duio nebie
Ule naJC9rzeJ I:arabiał i nlc-zym starszeJo pana - emeryta na
nieźle zarobić.
w przeszłoiei
nie różnił się 4Ki swoieh uesci- ekspon.o wanym
--: O tym powinny decyd~
wyeh koleJów z zakładu. Ale stanowiska, tyjlłcego samolnie,
który
własnym
S&mocbocJl'm
__-ywac prosta kalkulacja, rachuraz wdał się w r04lmowę II 'łQ
n~k ekonomiczny.
interes o- buzem. wypili parę wedek l brai się do wód. Pan ów miegolny i korzyść przedsiębior~
ślusarz K. dał -'Olę namówić na slIkał 'tV !Jtarej kamienic)', na
" śtwa. Każdy dyrektor. który
włamanie do mieszkania. e kl<iotrzymuje
przecież
mandat
nco właścicielu wiadomo bił..
t3ufllnia organu założycielskie
ie jest .na udepie i nj'e spł~IIY
go I załogi, wie najlepiej co się
aJresorow. .
,
:
_ .ł..u~ był tł_ _:tesDY l IP'O
kj«iy najbardziej QPłaca Ta.ka
filozofia ma - Qdhieie w genewIzyele • pasera wszyscy zajDralnych
załmeniłich
reformv
ter_wanl mocli U1Ió się ailagospodarczej. Tymczasem te 10tysfakeJouowani Franciuek ,K.
. JUCdy _ tak Wielkiej rorsy Ilie
gicme
zasady '. przepu9Zczone
zarobił uHciwie. .
przez biurokrację i · spreparo- .
Był to całowiek
uie pozba- peddaAa, ochkielony oc1 wicibwane w zarządzeniach wykowiony intcliceueji,. więc uyb- $kjch spojrzeń Ilielianyeh uesz, nąwczych stają się niekiedy za. przeczeniem zdro'l'ego rozsądku
kl!. U'l!zumiał, Ze wspóJpraea •
.sąsiaDw.
zawodowymi
włamywaHamł · Franciszek K. bez tradu, poc1
1 prawekbnom;; .. Każdy
dymusi skoń~ye się wielk~ wpad- . osłoną D"Y. sforsewaf samki
rektor wie czy powmien zwil:kką. Dlateco posł..uowił · "praeo- w cłrzwiach I mial wiele
1'0- .
n-yf1 czy zmJllejszyć zatrudniewać"
na wlaSł1y raehunek. Du- dzin "Da dokladne 5penetrowa- ·
nie. Nie trzeba mu podpowiaZe
spacerował
po
mieście,
przynie
mieszkania.
Wiele
antYHdać. jak JlO6łąpif1 z obibokiem.
~l~aal .się
budynkom i ieb uych bibelotów, biżuterię, 110a lak z wzorowym ' pracowniDlJ~zk:lDcDm i "am znajdował
lekcję eennycb monet spakował
kiem On tl.'Ż nieprzerwanie st-O..obie lokale
do
obrobienia. do walizek wlaśeicieJa i mial
suje politykę atestacji. U nas
Włamywał
ię lloumi, po dojuż zamilu opuśeie mieszkanie,
natomiast co jakiś czas obowiakladnym spra'\.\'dzeniu sWyC2:a- kiedy zaint~resowal sifl bibliozujl.' urzedow,a atestacja. dyJ9.w wbŚC!icieli i suz(scie go teką !olarSZI'1!;9 pana. Uwaf:e
rektywny przeglad
stanowisk
pracy" obllgatorYina struklul"8

Na dobranoc

Krzyżówka

nr

d 2 tys. lat temu kapłani
- druidowie stworz 'li
;ego ludu - Celtów - 0v horoskop. Opiera się na
tery tyce drzew
i
uia iejsce Słońca na nieaże • ierzyć,
że
drzewa
. dzie... różnią się
między
Są mocne dęby.
subtelne
, <migłe sosny. skromne
. szare topole. Jedne lubią
ność, drugie towarzystwo.
pac nie inaczej. Żyje j lub dłużej.
o .. kop t: ali,ilik i z:lwiera 21
ych znaków. Są il!;l:lste, e'e i liściaste.
WięlL~zość
r.,śnie i u nas, ale są też
t ktare lubią w)·ll.\cznie ła
r kli'IUat. Wśród
nich
lll." o!iwka, .,sentyr lenta.Jr.'i"a i "wierny" eyprys.
~

l.c'!i? ~ólne

od~:lki

·że .. ~
.... na chqtnych czeka kilka,

dworów . i . innych obiekzabytko\vych, położonych
lalowniczych miejscowoś
oj. kieleckiego. Do kujest np. dwór z połowy
' .
miejscowości
Itz:ek w gminie Nagłowice. W
rlcowo' i Brzezie - Wodzi, na n bywcę czeka zespól
ki z XVII, XVIII i XIX

ł

zaświaty. Może
go początkuje

to

drzewo

węct.·ówki w
również
dlate-

"rM" horoskopu
galijskiego - gdy Słońce
jest
najl>l'żej Ziemi.
Według
druidów
bowiem
charakter, talent
i porzyszłooć
każdej istoty ludzkiej są
też
silnie związane
z
odległością
dz,iell:cą Ziemię od Słońca
w
cllw:1i urcdzenia człowieka. Im
ta odległość 'est mniejsza, tym
lepsze rokuje nadLieje nowo narod N;. "r' ".

ANNA BORKOWSKA

W bieiącym bt"odnill na ekranach g'łównycll kin Kielc i RadO"lia obejrzymy kilka newyeh, nie z.a.powiadanycb je llC'le
przez nas filmów.
"NA WYSPIE ŁEZ" - barwny, panoramiczny dramat psychologiczny produkcji radzieckiej. Akcja rozgrywa się wsPÓł
cześnie w białoruskiej wsi. Historia dziewczyny, która ulega
obietnicom chłopaka z miasta,
nie bac.ząc na skutki ich związ
ku. żeni się z ni~ chłopak, którego nie kocha, ale kt6ry zastąpi ojca jej dzie.cku. Spokój
tej rodziny zniszczy ponowne
pojawienie
się
biologiczńego
ojca dziecka, który chciałby Utrzymywać
kontakt· z matką
bez wiązania się z nią na całe
życie.
Między
mężcz..yznami
i
. kobietą, nie potrafiącą zdecydować się na wybór partnera.
rozpoczyna się brutalna gra o
k ilkuletniego chłopca, traktowanego przez uczestników spo:
ru jak przedmiot. DzieCko buntuje się przeciwko takiei sytuacji...
Reżyserował
Wiktor
Daszuk, . w roJach głównych Swietlana
Riabowa,
,lichail
Nieganow.
;C"rt:iej Kołtakow,
Michaił Z~ !';aJow i inni. (.. R~
boI nik").

ciągłych
płynie tu

(em)

bombardowań,
życie
względnie normalnie.

Bohaterem filmu jest dziewietnastolf'tni dowódca okrętu patrolowego,
przerobionego
na
kryminalną, Ird i;
'iZczc:śliwie
wpadł

kiec\yi Iliena !franiey
akr tymi
w
przemyśłll m
!l.o~lI.u omMhodu "audi", Ta próba ' puemytu
kontowala 'o międ:r;y innymi
.tratę IUksusoweJo samochodu,
ale nie odstraszyła od szczególnego bobby, Nadal, choć niezbyt leJalnie, pracował W filateliaeh.
ZbiJniew B. I.dy~k\Va1ifikował
iwa klas~ry, ""yc:eniaj~e ~Jl"O
madzone WF .ieb .uaczkł na
raptem
tysięey lilotych. natomi~t u
łnecl klaser, opraw _nerw9łł. plill.., n-p~ ,...,;waf.·.r~.miliona sł...
tych. Pilser Ilie lalla, .orknto_1 się~ . . t. muSi bye skult,
wi~)lMW eenę i . iwóęh milioJltiw. I ZbiJniew B. tę .fedę
pnyAł. Kiedy więe wlamywac:s,
. FPaueisze~
·_."wiedził paser ...
liufa G., el.~a. . na Iliep
paczka I. kwo*- "'U60 tysięe.y
ałotyeh. Paser uznał, te sa sprzedai czerweneJO klasera przysługuje mu 5O-pr_ntowa prowizja.
ni włamywaH, ani je,.
paser nie przypusllczali, ze
ten iwiet.y interes zaprowadzi JC"h za kratki sak ładu
ze

znaczkami

dyskrecji

znae~łl.óW

oceny

podjął

Zbipiew B. ~
sobą
prz ....:złos c

wojenne potrzeby statku rybacki go. Spędza on czas w -gl'Onie równie młodych przyjaciół,
na morzu i na lądzie. Chłopcy,
na co dzień skorzy do żartów
i docinków, w sytuacjach zagrożenia wykazują gotowość do
poświęcenia w imię przyjaini
i patriotycznego obowiązku._
Refyserował RueleU Fru't ow, w
rolach głównych - Aleksander
Kulamin, Margarita Sierl:iejeezewa, I"or ,Jasulowi~ i inni.
("Robotnik").
"WIOSENNE ROZTOPY" barwny, panoramiczny dramat
psychologiczny produkcji koreańskiej. Akcja rozgrywa się
współcześnie w Japonii. a bohaterami są Koreańczycy od
pokoleń zamieszkujący w Tokio. Zrzeszeni sa w dwóch 01'ganizacjach - jedna sym~ty
zuje z KRLD. druga zW;;lzana
iest z Koreą Poludniowa. Te
podziały odbijają sic na życiu
młodych ludzi. Córka bogatego
fabrykanta kocha się z wzajen1.llością w chłopaku. którego
rodzina zrzeszona jest \V organizacji popierajacej KRLD. Na
tym tle rodzi się dramat ... Reżyserowali
Lien Czhal1g-Bom
i Ko Hak Kim. ("Pokolenie").
Ponadto z filmów
oma ,.ianych już przez nas. "tV tym tygodniu zobaczymy takie jak "Blue Vel vet", "Kopa.lnie króla
Salomona" ("Romantica"). ..zyć
i umrzeć w ' Los An"ele\", ,,AmadeUl>z", "Trzy kroki ad miło'ei",
"Nidmiertelny" ("Moskwa"), "Niech ź,je Meko; Il",
"Aleksander Ne1'l'ski", "Iwan
Groiny"
("Studyjne").
"Nieoczekiwana
I.miana
mie~c",
"Fałszywe dolary", "Prolector"
( .. Robotnik'') ...Mucha", ,.Pożeg
nanie s Afryk~" (.. Bałtyk").
.,Obcy tlecydujace
tareie",
"Koniee ezonu na lody" (,:Przyjaźń"), . ..Robinsen
Kruzee>',
.. \\'ierna rz ka", ,,Noce i dnie",
"Pancernik Potiomkill". ..Paź
dsiernik", .,Czapa·ew" (.. Pokolenie"),
.,\Vięzieii
Brubaker",
,.Skorumpowani".
..Chri.,tine",
,Konłrnatareie", ..Prech", ,,Zbl_kana kula" l..Hel"). huliana
Jones", "F/X" (..Odeon~').

.

1"

w....,

'arJów uataJ.M.
przyniHiony hlP, poza
aoaezków, lM paser td me wiedział, jak
forsę tnyma
w ręka.
więe klasery ., depoostatecsnego roaliłlZe
K. miało
u.si~gnięeiu rady fa-

Nowy duet fortepian wy, Marek i Michel - :ulj<:c:ie z >tutografami.
CAF - Zb. Sta\z)Sz)' n

Na ekranach

"ODW AŻ_ y
KAPITAN"
barwn. panoramiczny dramat
v!ojenny produkcji radzieckiej.
Akcja rozgrywa się w roku
1944, w małym miasteczku na
oólnocy Zwiazku Radzieckiego.
Znajduje się tuŁaj siedziba bazy
ojskowej. przyjmowani sa
ludzie ewakuo~ -ani z Lenin~ra
duo
Mimo
niebezpieczeństwa

F

*"

du:. Sama jabłoń życia i szczc:śliwej

roku

«kiego, równe mniej więk~do . otrzymały
nazwy
li. A naj ważn:ejoz71r.i datar roku były okresy przesilimowego i letniego.
Stąd
tażdy znak drzewa po-,tarlę dwuk rotnie:
raz przed
. eniem letnim, drugi raz
!Zesileniu.
łoń np. jes1: odpowiednim
zem d
ludziufo<honycb
( grud la do 1 stycznia ()raz
t czerwca do 4 lipca. Była
Irzewem szczególnie wa:i:. •dla C !tów . .Jabłko s:vmboło m'łość, młodość i wła-

-Czerwony klaser (I)

la .n
PTZYI~otuj dziś

"

e

A

karn~l!;o.

CDokońHenie

http://sbc.wbp.kielce.pl

jutro)

JACFK ARTOWSRI

Włos~-

(wn

.

but i... rajstopy-

W-IoChy ze swą J)roouki!j'ł 1,1
miliar(2a par wyrobów pońC708Z
niczych rocznie zdecydowanie
wyprz~:zają

pod tym

względem

Inne kraje Europy zachodnjej.
"Włoska
wytwórczoŚĆ' . stanowi
bowiem (szacunek za rok 1987)
ok 44 proc. całej prodUkcji zachodnioeuropejskiej. Włoszki zużvwaja stosunkowo duio tego'
towaru, ale I tak 60 prOc produkC'ji przeznacza się na eksport (włoskie rajstopy POlawily
sie tt'Ż w Polsce) Dla porównania - W Brytania Brodukuje
ok. 460 mln par wvrob6w poń
"7o&?nil'zyrh. RFN. Austria ł
zwcr'ja 'j rznie :.... 450 m1n ~r.

- Teraz pocałuję - szeptał zdyszony.
- Nie chcę... no... poszoł ...
Zaczęli słę szorpoć. Itd zapomniola o dobrym wychowaniu i
trzepnęla napastnika w nos, ole to rozjątrzyło lylko gogotka ...
wściekłość dodoło mu siły.
- Ela ... Ela - krzyknęla rozpaczliwie Ita.
Puścił ją, bojąc się uwag siostry.
- Pan jest glupia mołpa! - rzuciła dziewczyno pogardliwie
pobieglo pędem. Zdyszono klękła przy kolonach Eli.
- Co ty wyprowiosz, mało ... tok się zgonić!... - gderało boranówna.
No ganku był jeszcze Kruszyński z synami i Witold, który objqł
"dziewczynkę" gorącym stęsknionym spojrzeniem.
Zostańcie państwo na kolacji! mówił gospodarz 1110mu.
- Nie robię nigdy chińskich ceremonii, ole dziś nie mogę,
gdyż spodziewam się wieczorem ojca, miał przyjechać ze lwowo
- tłumaczyło baronówna, o spoza drzew wysunął się teraz Jonusz.
ho zachichatala złośliwie, ole nie rzekło ni słówko. Pożegnanie.
Antek, cotując rękę Eli, spytał szeptem:
- Czy pani jutro odpowie siostrze?
- Jeżeli przyjedzie do mnie, tok!
Antek musiał jednak ćwiczyć cierpliwość, bo włośnie .. jutro"
Ita poszło z Witoldem no spacer.
.
• -: Tak mi smuWlo było. Tok źle bez pono. Najpierw to S1ę
wsclektom, o potem Ela powiedziała, że to nie można i już byłom
tylko smutno. Czy ... czy pan nie woli tamtej? ...
Nie Iluś. Ja mam tylko jedną, jedyną uc~ennicę mołą, drogą
Itę!

A tamto co jest?
Rozpróżniaczono ponnica .
Wróciło uszczęśliwiono... biedoctwo!... Czekały ją gorsze
Gdy Witold znów udał się do Rososkich, o miał lekcję co
dzień, Antek zabroł siostrę do Eli. Wyszło uradowona:

próby.
drugi

Widzisz brzydulko, czeko/am wczoraj cały dzień ...
Nie mogłom, byłom, i panem Witoldem daleko no spacerze
nekła mocno przekonywajqcym głosikiem Ita.
- No, no ... dobrze, ale wiesz coL. urządzomy 'uroczyście twoje
święto!

- Jokie? ..
- No, urodziny 3 sierpnia. Już mówi10m o tym z twoim ojcem.
Urządzimy ślicznq zabawę z tańcami i przedstawienie. A ponieważ
u nos jest więcej miejsca i duży park, więc to odbędzie się u nos.
Zresztą mój tatuś chce ciebie poznać... przyjedzie ... a jemu biedakowi trudno się ruszać z tymi chorymi nogami. Dziś jest u mnie
porę osób, omówimy plan zabawy i zawiążemy "komitet wtajemniczonych". Panie Antoni, proszę w tej chwili zdjqć moskę oburzonego patriarchy.
Jestem zdumiony i przyznaję ... oburzony.
- Jakiż powód?
- Tyle ceregieli, tyle h c dla jednej podfruv.·ojki.
Ela spojrzoło z l\Iyrzutem.
- Szesnaście lot nie było oni jednej .. hecy" dla tej "podfruwajki", zresztą i mnie będzie szalenie miło.
- No to już dobrze. Ale panno Elu, pomięto pani?
- Jole będzie czas, to przypomnę.
- Dobrze. Czekom!
A wtedy lta, patrząc gdzieś w bezkres, o może w swoje serduszko, rzekta swym przecudnym, tęsknym głosem.
- Czy i wy czekocie no miłość tak jok molo, roztrzepano Ila'?
Zmieszali się, nie wiedzqc, co odpowiedzieć, Ela nie slyszola
nigdy Ity mówiqcej tokim tonem, o lastanO'f/ila jq także treść.
Ale panienko strząsnęło kędziorami.
- O ... tom są czereśnie! U nas w tym roltu nie mo oni jednej ...
Elu mogę trochę urwać?
- Ile chcesz, złotko... proszę bardzo, ole po cóż ?Jasz drapać
,ię na drzewo, zaw%m ogrodnika.
- Takie lepiej smakują. - W jednej c~wili zdjęło pontofellti
i wdrapola się na drzewo.
, -.'
,
No dziedzińcu błysnął wypomadowaną głową Jonusz w towarzystwie dwóch mlodych I ludzi. Jeden był w ml<lndurze oficera.
Baronek przywitał się ś rdecznie z Antkiem, przedstawiajqc prz.y·
jaciół.

- Czy pan siostrzyczkę przywiózł?
- 0w5Zem, siedzi włośnie no drzewie.
Jonusz pociągflął kolegów.
- Mówię ~am, bosko. $Iiczno Janeczko zgośnie przy nrej jak
świeczko.

- Janusz ... tobie gorzej ... zaczyno!Z rymować.
Stanęli pod drzewem.
_ Panno Ito... składam uS1onowanie. Niech poni roczy pokozoć
tworzYClkęł

W tej chwili nie mom czosu.
Ale.· tu są iHani chłoPcy.
E. gwiżdżę no ślicznych chłopców,

wolę uereSOIe,

Pokażę pani 'inne drzewo ... tom SQ smoczniejsze,

Zdumionym widzom fajtnęły przed oczymo dwie ~żki w jasnych
~ońaaS1koch... Ito zwiesiło się no rękach i bez nomysIu skoczyłe.
Eło krzyknęło wystraszono, ole łobuziok najspokojniej w świecie
_ kłodł pontofel"i .
- Niech poni pozwoli sobie przedstawić kolegów.... pONczn",
Michniewicz .. o to Karolek "nic ki..,
Ita z godnością podawało rękę,
No, gdzie te drugie' czereśnie? ...
- Już poni chce nas porzucić, le, to nie/odnie.
(26)
(cdn)
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Telefon interwencyjny
DOKOl~'CZENIE

-

Poniedziałek,

11 kwietnia 1988 r.
FILIPOi\l
i LEONOM
lu ue
JULIUSZOM
i IWANOM

:teromsl<iegG

KIN&

J~dl"

"Powrót

-

nieczynne

HOł d

Sureband"
:ług. bo., g. la.45. .,ZaginionY"
US ." , l. l:;, g. 17.30.
-

BW A.

Skarżysku-Rejowie.

na

!HI

Słonecz

uL

nieczynne.

-

APTEKA

TAKSOWEK:
tel. 131-05.

Dwo-

Starachowice

INFORMACJA O LEK:!\CH czynna w godz. 7.3&-15.3& z wvdni świątecznych i d'nl
wolnych od pracy - tel. 523-32.

"Nie kończąca
.-:. RFN, bo., g. 15 •
GStrzegawczy" - USA, ł.

"Syg nał

lS, g. 11. 19.

"Star" lomona" -

"Kopalnie króla SaUSA, l. 12, g. 16, 11.

CE TRU I
mFOR~!AC.JI
TURYSTYCZNEJ "IT" - tel. 486-66
czynne do 16, w soboly do H.
POSTOJE TAKSOWEK: Osobowe - Dworzec PKP tel. 534-M,
ul. Słowackie Q 31-29-1t, ul. Jesionowa 31-79-1t. Postój lal<s6wek
bagaŻOWYCh uj. Armii Czerw.
tel. 3l-09-19. Postój samochodów
ciężarowych ul. Domaszowska
31-1111-19.

Radom

Os trowiec

~~

I

"HutRik" -

"Wybacz" -

ZSRR.

15, g. 15.311. " Orły Temidy" USA, I. 15, g. 17.30, 19.30.
"Przodownik"
"G\vjezdny
przybysz" - USA. kol. l. 15, g.
17, 19.
I.

APTEKA DYZUKNA: nr
ul. Starokunowska 1/1.

29-ł71

POSTOJE TAKSOWEK : pl. Wol- 537-92, ul. SienkiewIcza

g.
-

ttObcy

-

decy-

dujące starcie" USA. kol. l.
15. g. 15.30. 17.45.
"Pokolenie" - .. Wiosenne roztop:v" - koreań ., koł. I. J:>. g. 20.
•• Odeon" - •. Indiana Jones" _
USA, l. 15. g. 15.30. -17.30, 19.30.
"Hel" - ,. . Skorumpowani" - fr.
kol. l. 15. g. 15.~O. 17.:10... Wiezień
~r~~~llk('r" - USA, kol.·l. 18, g.

APTEK( '

~hlv

22.ao
22A5

dvźur

Ił. 10

9.00
9.30
9.35
10.00
10.10
10..25

,.,Pegaz'·
"Crilters"
USA.
kol. l. 12. g. 15.30, 17.30. .,Niedzielne igraszki" - pol. I. li>. g.
19.39.
"Antyczne" "Wielka poor6t
Bolka i Lolka" - pol. kol. bo ..
g. 16. ..Paris - Texas"
fr.-RFN, kol. I. 18, g. 11.

13.30

NUMER 70

STRONA 6

Język

niemiecki
Program dn ia

14.00

"Wielka

ch iłlskiej
dzielnicy" USA, l.
12, g. 1S. 18. "Luk Erosa" - pol.
L 18, g. 20.

RADIO

Program 10~;:a1.ny
.,Hyzyko" teleturniej
Galerie
świata:
"OpoWiesCi
witraży"
(6-001 .)
.,Sprawy ostatecz.ne"ang. serial dok.
.
Szko.. Zyc-ie muzyczne":
la ch&ralna ,.Jerzego Kurczew5kiego
.. Stan krytyczny"
Magazyn "Aulo-moto"
"Powtórka
z
historii";
Ignacy Paderewski
.,Panorama dnia"
Biografie:
.,Lion Fe:uchtwanger"
film
dok.
prod. NRD,
.
. ...
RozmoWy o cle:-Plemu
Wieczorne wiadomośc.i

Historia. kl. V: W śred
niowiecznym zamku
Fizyka, kI. VUI: Powszechność praw fizyki
Domator"
:',Domowe przedszkole"
DT - wiadomości
DT reIorma gospodarcza
.. Udane
życie"
(Z)
.,Slkol-a buszu" austrGl.
serw.l fab.
.. Domator"
Geografia, kI. VI: UkSlZŁał
towanie powierzchni Afryki
Wiedza o spoleczeństwie,
kI. VII: Twórczość
TTR, matematyka, s. IV:
Iloraz różnicowy
TTH. język polski, s. IV:
Wl. Reymont .,Chłopi"
- epicki obraz wsi

.za

Uwaga.!
zmiany w programie ty redakcja nie odpowiada.

16.00

w skrócie
dla fonoamatorów
wopr. E.
17.10 Dziennik autor-

Wiadomości

Okońskiej

skI.

68-k
CYKLL"lOW ANIE, lakierowanie. Radom. tel. 295-17.
3141-<r
leg~tymaeję

16.05 Koncert

16.30 ..Fala

KATALOGI ofert matrymonialnych krajowych, zagronkznycb przesyła
dyskretnie
"ORIENT" Białystok skrytk·a 86.

BRZUCHAŃSKI

PROGRAM LOKALNY

młOdości"

Piotr zgubił
sz.koJną ZSZ Koń

skie.
587~g
RUBAK Marianna zgubiła le" gitymację,
bilet PKS relacji
Kielce - Skorzeszyce.
zgubiła
szkolną
wydaną
biłet PKS relacji

NAPOROWSKA Bea\1a
legitymację

przez ZDZ,
Kielce - Wyrowce.

TELEWIZJA
Dziś

15.20 Powtórka przed ma.t.u::
ŚCiąga z matmy (7)
Pięta AchiHe.;a
15.50 NURT
wychowa n ie
dla
p koju:
Sila
wojskowa we wspólcw,mych

"

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE W KIELCACH

zatrudni
•
•
•

Radoslaw

zguilił legitym ację
szkoLną
ZS.E
Kielce.
3 164a-g
SZCZEPAN1AK Leszek zgub,!
legitym~cję szkolną ZSM Kielce.
ri872-g
JANUC: HTA J.1 n:"rl3 ZgUblb
lcglLYlU3eJ. szk,ln4 ZSZ 'Ir 2.

:ilm-g

bezzwłocznie:

MECHANIKÓW POJAZDóW
SAMOCHODOWYCH ·
WARTOWNIKÓW STRAZY
PRZEMYSŁOWEJ
.
KONTROLERÓW RUCHU
(wykształcenie średnie)

. PRACOWNIKOM ZAPEwNIA SIĘ;
- wynagrodzenie wg nowych stawek obowią.
zujących od 1 maja 1988 r.
dodatki stażowe. w podwyższonym '\Vymiarze dla komunikacji miej~kiej
nagrody jubileuszowe od · 10 łat pracy
- deputat węglowy
..
- nagtody roczne (14 pensja)
- premia motywacyjna
.
- bezpłatne bilety na przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie całego kraju dla pracowników i ich rodzin
wyżywienie w stolówce przyzakładowej
posiłki regeneracyjne
wczasy nad morzem, kolonie, obozy, wy.,.
mianę wczasową dla młodzieży i dorosłych
w WRL
.
- leczenie w przychodni przyzakładowej
- możliwość uzyskania pożyczek na ręmonty
i modernizację mieszkań.
Szczegółowych informacji udziela dział kadr ' i
szkolenia MPK Kielce, ul. Jagiellońska 92, tel.
524-21, wewn. 211 i 210.
146-k

l.

I

N~ AK
tymację.

ZII

legitymację.

14-p

RACZYŃSKI Piotr zgubił le-

GW A-RDECKA BeaŁfI
bilet wolnej j.azdy PKS

PKS wydaną prze;r;
Oddlz.i-al KPKS Bu6,k,0 Zdrój.

niec Sol.) zgubiła bilet PKS relacji Radom - Jasieniec. 3149-1'
PALIMĄKA
Elżbieta
(um.
zgubiła legitymację służ
bową wydaną przez Prezyden-

Radom)

315O-r

GOLUS Justyna (zam. Kozinki) zgubiła bilet PKS relac'i Radom - Zakrzew.
3146-r
ROJEK Tade

(zam. Jedtnio
bilet miesięCZllY
1:

Kośc.) zgubił
legilynl1cję S7KOl.o.ą. wydaną przez Zesp6ł ;"rz,kót Elek-

PKS,

tronicznych RadlHl .
STĘPIEf.r

,,151-r

R3f,! ~~Ul'łt legityszkol,n • P nr 11 ~il7<l-g
MICHALCZ lO: 1~1 T.~IJ.I"I. legiLymacJ<:: s.z.koLlq Z"~ r. 7~

http://sbc.wbp.kielce.pl

,,·tn

lr

MROZ K-rzysztof zgubił legiZSZ Kielce.

tymację szkol-ną

56'n-g
Ewa zgubiła łeg~
ZSE Kielce.

tymację szkQlną

5876-g

gitymację

11-p
MATYGA Renata (zarn. Jasie...

li:
J
:lapr

zgubiła
Końskie.

5678-g '

STASIA«

i

'r:&c
dz:u

DROBNE

Haliile zgu.pil-a legi13-p

ZGUBIONO legitymację PKS
:Busko Zdrój n.a nazwi9kó Pie...
trzY'k Grzegorz.
U-p

mację

dtn'

D04j

n

STEMPIEŃ Katarzyna zgubiła

Bl

infel
..niII

lega

ta Miasta Radomia.

ZGINĘŁA przepu;stJka
ZM na
n~wisko Sieczka WojcieCh
508-~

MAKOWSKI

PROGRAM I

Zdanietn redakcji.
postawa
personeH.l punktów naprawczych
jest (deUkatnie mówiąc) nie'\J,'ła-,.;
ściwa. Czyżby doszło już do te-~
go. że osoby n-ajbardziej potrze-"
bujące Il,!-s?=ej porno " , będą zdane wyłącmie na wla9lle i to
niewielkie siły?-! Ponadto brak .
części zamien~ych nie upoważ
nia nikogo do obnoszenie się z
własnym brakiem kultury i
mieczulieą.
.A
może . jednak
znajdzie się ktoś, kto zechce,
mimo trudności, pomóc naszemu
czytelnikowi? Podajemy adres:
Antoni Szewezyk, ul. Szkolna
19/12, Kielce.
(TG)
Ił

OGŁOSZENIA
draka w

udzielić
pomocy. O CZYill
już wczetniej informowali.
żebym im głowy nie zawracał i
na dobrą sprawę lo mogę r~b ić
. co mnie się podoba. Ale ja j uż
naprawdę
nill wi,e~ do kogo
mam 'się zwrll'Cić, i kogo popro·
sić
o po~oc.

mnie

Magazyn ,,1f)2"

KINA
"Gdynia" -

· gą

(23)

Jędrzejów

nOl'nv

p l'l n!l\' nr 67-010 nI. 7wyc;pslwn 7
i G7-0H ul. Tpul!ut
40
•

n

Jutro

12.50

Kochanowskiego

-

21.t5

KINA

Uwaga! Za ewentualne zmiany
... programie kin redakcja nie
odpowiada.

- •.Mucha" - USA. I.
16. ..Pożegnanie z AfryUSA. I. n . g. 18.

..Przyjaió"

21.30

11.55
12.00

KOMIde

.,Bałtyk"

ką"

(14)

PROGR .'\M I

KINA
18.

20.00
20.30
2tOO

KINA

TEATR
Jana
nieczynny.

19.30

282-61.

PogoLowie Ratunkowe ~, Pog(}lowle MO 991, Straż Pożarna
998, Pomoc Drogowa 981 , Pogotowie Energetyczne Kielee · - Miasto 991'. Kielce - Teren 956. Pogotowie Gazowe 31-2()-20 i 992, Pogotowie Wodociągowe 9M, PGgotowie wOd.-I<an. c.o. elekLryczne RPGM czynne w godz. 7-23.
tel. 463-&0. 430-91, Pocztowa Informacja o UsługaCh 911, InformaCja
PKP 930. Informacja PKS 602-n.
HGtel .. Centralny" 625-11. Ośrodek
Informacji Usług WUSP 457-41.

Im.

16.55
17.25
17.30
13.00
1!ł 30
19.00

POSTO.JE TAKSO WEK : telefony
53-11(1.

g&rę"

w

PROGRAM

się opowieść"

ności

TELEFONY:

żagle

17.15 "Telexpress" '
17.30 "Gdzie jest «Czarny kob?"
(5 - osl.) - radz. serial
18.50 Dob:anoc:
"Jak Mikołka
został bogaczem"
19.00 "Echa stad·jonów"
19.30 Dziennik TV
20.00 Teatr Telewizji: Gr'gorij
GorLn .. Dom, ktÓl'y zbudował
Jonathan
Swift",
reż. Tadeusz Junak
22.10 Telewizyjny
film
dok.:
"Ausrotten - wytępić"
reż. St. Trzaska
22.40 DT - komentarze
23.05 Język n iemiecki (23)

lUNA
"Robotnik"

53-l'

jątkiem

wiadomości

16.25 Dla
młodych
widzów:
"Klub zdobywców
oceanów" "Latający
Holender"
oraz
f Hm
rum. z serii: "Wszystkie

DVZURNA: nr 19-046

POSTOJE
rzec PKP -

"PIWNICE'!-

PORADNiE DY:tURUJĄCE: dla
dzieci i deroslych ul. Pocieszka
11 (Przyclloonia Rejonowa) czynna codziennie w godz. 17-21, St~
m tologiczna - PrzyChodnia Rejono", nr 15 ul. KarczGwkowska 35 czynna w niedziele i
święta w godz. 7-21.

[.

po-

stosunkach
mit;dzynarodowych
16.20 Program
dnia i DT

ul. Apteczna 1. leI. 315-2'7.

MUZEA - niecliynne
APTEIU - sLaly dyżur nocny
pel nią nr 2t-OOl u~. B~cz~a 31/H.
l\('
29-098 ul. Sienkiewicza 15.

~

od

.,Zacznij

APTEKA DyZUJtNA: lU' H-m.
ul. Staszica 1. 6ł-19.

Gi\.LERłE

G .<\LERI
nicC'.wnna.

-

-

USA, I. 12, g. 15. ..Komedian~1 z
wczGrajszeJ ulicy" - pol. I. b, g.
11.1\;, 19.15.
.. RObotołk" nieczynne
Saltat"

Skarżysko

~-------K. m-A------~

MUZEUM
REGlONALŃE
im.
gen. broni Zygmunta Berlinl:'a ...

"Romaotica" - "Kopalnie króla Salomona" - USA. I. 12. g.
l •. t', 17.45. "Blue Velvel" - USA,
1. la, g. 1!t.45. "WielJtje zareie" fr.-w!. 1. 18, g. n. (seans nocny).
Moskwa" "Trzy kroki od
miiG'ci" - pol. l. la, g. 15.15.
Zyć I umrzeć W LoS Angeles" USA I. 13, g. 17.1;;, lt.33.
"StUdY jne" - "Niech żyje Me~
syl'," - ZSRR, l. 15, g. 15. Wideo: "W kręgu zła" - fr. l. 18,
g. 17, H.
.

"Allłonit".

ulica

cząU<u"
ZSRR, l. 12, g. lS.
"Wierna rzeka" - pol. kol. l. 15.
g. 18.
.,Metalowiec" - brak terminarza

niec~ynny.

-

ł

"Wolność"

TE~TR

"Skałka"

363-85.

POSTOJE
TAKSOWEK:
Zwirki i Wikury 418-19.

~-----K-i-e-I-c-.----~I
Stefana

usługach -

o

TELEFONY: Straż Pożarna 99&.
Pogotowie .Ratunkowe 999, Pogotowie Energetyczne - Radom 991.
Komenda MO 2;;1-36, Pogotowie
Milicyj)'le 997. Pomoc Drogowa 981.

Dzis ' skladam~ hczeo(a

Im.

I. 'FORl\lACJA
służby
zdrowia
czvnn a 6 -20. lel. 261-21. ln101'-

macj '

ZE STR. l

f'zewczyk, mieszkaniec Kielc "r :ażdy wyjazd z domu ·to prawl· liwa
wyprawa przy użyciu
ś. _'dków tnnsportu. Ostatnio zepsuł
si.. telewizor przenośny,
produkcji radzieCkiej, który kupiłem dwa lata temu. Nie znam
się na tym, ale wiem, że zanika głos. W tej sprawie Zadzwoniłem do punktu naprawy przy
td. Sienkiewicza (tel. 535-32) z
prośbą o pomoc. W trakcie rozmowy peinformowałem panią
odbierająeą zglosze.nie o mojej
sytuacji żyeiowej. Niestety, w
HPGwiedzi . usłyszałem, że pesiadane części odesłali do .l)unkłów przy ul. Armii CzerwoDfj
(tel. 285-83) i na Szydłówku (tel.
535-32). Następnie zadzwoniłem
na Szydłówek, gdzie po krótkiej
rumowie (brak części) zostałem
odesłany do punktu przy ul. Armii Czerwonej. TaM poinfetmowali mnie, że części nie mają
i odesłali na ul. Stenkiewicza.
Kiedy po raz drugi zadzwoniłem do punktu
przy ul. Sien)o.iewicza, usłyszałem, że nie mo-

JAŹ\VIEC

Włodzimierz

(um.

RadQm) zgubił pieczątkę "Wytwórnia Wyrobów z Drutu 26-600
Radom-Kośna 20/22".

Koleżance

HELENIE
DOMAGALE
szczere
wyrazy współczuda
z powodu śmierci
MĘZA
jkladają

d,rektorzy kieleckie
szkoli

przedBO

i

zyżby

magiczny środek
na łysinę?

~Yłll

'ali

łł

Ja'k inform.ulje
jednej z klin-ik

i

~bić

IVe wschodlniej części ~kiflu
zybyla gl·,upa 98 całko·wicie
lub na wpół łysych Jap4)ńczy
~ro·
Ilów, pragnących podidQĆ się kuracji. płynem o na~wie .. 101"
wyprod'Ukowa-nym z 30 ró7Al~h
l wa
I\IiĆlł. Jest to już druga gnIpa
:ych
ja ńsłr.ich turystów, podf'óżują
eyeh do Ch.in w ramach wyci zki, której ko!W:t Wyll06ZąCy
3100 dolarów obejmuje lrucację
w tej Idi.nice.
, Pc zes chińsko.-japońsokioej tiry medycznej, orga'l1iru"ącc-j le
"e, K.ał'l i'Ch-i Mor'ta ~w;adIrak.
już

cogo

~aż

tę

spotkania'

z

i
nale
hce,

radzict1i.~

~mu

do Zielonej Góry

res:
"lna

~)

Radom iu Ul'kończyly /tię,
przez trzy d n<, cen·
eliminacje
xxvrr
ół opohkiego Konkur:ru Pionki
Radzieckiej.
W
tYrA
o.ku
O , b~lety
do
Z i elon~j
ory rywahzowalo bl is.ll:o 2:)()
ykonawców
z
s iedemnastu
ojewództw Polslci celltralnej.
:oncerty elim:nacyjne odbyły
ę
ZDK
"Walter", a jury
od przewodn-ict wem
znanego
zytO'ra Jaroslawa Kuku.li~
po wysłuchaniu 30 solisów i 23 zespołów wokalno-i.nrumentalnych
wytypowało
ajl szych. Okazali się nimi:
_ata K.pyt •••sIa z Radomia,
:.\rtac Te-ma5Zet\'slli z Wars:laY. Jaresław Witaa2:ClZyk z Cieaaowa oraz duet W.jfteeh i
t Kouelowie z Kiełe, zespół
"Caro" z Chełma oraz zespół
wokalno-:ns-trumentaw:y ..Tkact- Band" z P~rkowa TrybuaaJ.s ie"o. Wyróżnienia zaś 0trz lali Antłnej Korycki wraz
z zespołem .. Rezenans" ze Skierniewie i Iwona Wojtowicz z
Leszna. Wczoraj odbył się- koncert laureatów, na który p:zybyli przedstawiciele władz politycznych i adminishacyjnyt!fl
m;
i województwa z I sekretarzem KW partioi Bo«tia.nelu
PrllSem, sekretarzem generalnym Zal'Z.1du Głównego TPPR
_ StdaneDl Ta~roteRł. Obeclli
byH przedstaw ic-:ele
ambasady
ZSRR w \Varszawie oraz I)o.mu
Rad.lieckiej Nauki i Kultury w
,b1;
naszego kraju.
(,,~)
W

rwające

rala

Próba UIU'orZMia

Ilidtgalnrj or~aDizatii
a Wttrzuh

{

B Di\PE ZT

PAP. Jak

pe-

inf.rmowała areneja HTl,
w
3t mar~ br. erup
studentów i młodej
inteli!;"eneji
n .... jęła próbę ut,.,-orunia nie-

uh.

lbiła

skie.
178-g '

legi~

lelalnej u!;"anizaej& W :r.WiIlZUl z t m .dpowiednie oreana milieji " . dniu I kwidnia 0lrzc!;"ly odnGśne o olty, p bodZ3cc z róin ch mia t, w tym
z Budap sztu i ,.,-uwal je d.
zaprzesiania nieZKGdnej z pra"'e
chialalności.

lr a dramat
DOKOŃCZENIE

legi-- i

r16-g

um.

Wy~

HlOO

pasaźerów

ZE STR. l
entu iramkieco ."-Ii Akbar
U zemi Rafsand,iani zaoferowal
. . ywaczom azył w wyro kraju,
Ctl by
uWGlnili pa aierów. AIre cje powątpiewają w to dG• ienie, ponieważ wcześniej
Ba an.diani tu-ierd7.il. ic It06ta..
Y Ich przed sądem.
T mczasem proirańskie ultru... a,n~e szyickie Islamska 'w: ę
&a ' •• Jna
przesIało
a:;encjom
wym w
Bcjrueie oś..., iad
ie, w którym upowiedziale,
przypadku prGby odbicia . a1ft!" G.tu Kuwait Airways zabiją
l zlGnych przez nie zakladni_
•
zachodn ich. Oświadczeniu
arzysz~ ły
fote!;"rarie dwóeh
dników - Francu%a Jcana
"lila Kauffm ana i AmerykaniT. rry Ander on3 .."-r;encje pią, ze Islamska ,'t 'i4:ta \ ·o.ina
IJnetrzymu je ponadto dwóch d,,_
,... latów francu\lIich ł ""l..lat: am r) kańskie,o.
-

la

~ył,

że

njektóczy UIC~y
plocwsrej wyciecw jull. JftwierdlrAloi, że włosy za.czyoa.ją im od'rasteć. W)"ll~aa:cą leku je6t nie.jaki Tha'O Zh.ailgguang, który
da_lej ujmo.wał się uPfił.w~
roli i ukończył jedYlllje G-«Jtaso..
wę szkołę. p.racował n-ad lYJ1l
ma.gi-cznym pl:)i''llem HI lat.
Ordynatoc OddrLialu De-r~
logicznego w szpitalu J.ioS«lg.
gooe możflQ poddać się kuraej lekiem Zhao ZhaonU'Uaoga,
oświ.adczyoł,
że w ci~
utI.r.
z-a-apl-ik>ow>ano ten płyn 0«:. 2700
chińskim paej.EDto-m
i w
t2
pro<c. przypadłków dało to dob!'e
rezult.aty. Jak pod.ała agencja
X,.l4nbUla, w óą'gu roklU od roo:po-częc4a porod'llkcj,i płynu ,,101"
podoono tcj kuracji przeszło 100
tys. «>SÓb. U M proc. z nich
. sŁw ierdw.no odrastaail! wł0&6w,
a u 97,5 proc. pewną poprawę.
ButeMoo te.go leku, którego
dz.i·ałanie połega na pobudlZaniu
ooi.e~ k.wi i oezyszcUln,iou cebule-k wlosowych, kostuje ~
be<:nie ok. 12 dolaców, ale ce.na
la wkrótce ma pójść znacznie
w :ł'>rę. Płyn. poddawany jest obecn-i~ w Chm-ach testom klinicznym i nahyc go można jedynie
na wlasny U'ly~eok w s:zpitalu
J inso.n g. Letk uzyskał rozgłoŚ
międzynarodowy jesienią ubieglego roku, gdy jego wynalazca otrzymał pierwszą nagrodę
indywidualną na XXXVI Swiatowych Targach Wynalazków
pod nazwą .. Eureka" w Brukseli.
\

60-1ecie

LOP

W tym mku m iaja 60 rocv,lica
powstania Ligi Ochrony Przyrody w naszym kraju . Święto
krzyskie należy do tych regionów, w których t radycje ochroniarsko-przyrodnicze są najdłuższe. Nazwiska Masoalskieeo,
czy Kaznowskiego są mane nie
tyNto u nas. A społeczny ruch
:zmierzający do zachowania naturalnych warunków środowisko
wo-przyrodniczych jest liemy i
aktywny.
Z okazji ,* rągłej rounicy w
Pałacyku
ZieEńskiego w Kielcach odbyła się wczoraj W'oczysta wieczornica zQóganiaowana
przez Zar~d Miejski LOP. Udział w niej wziął m.in. prezydent Kielc, Becuslaw Ciesielsk.i
or z działacze li&!, ZWOlennicy
ru~h~, młodzi.ci szkolna. Inaczej
mow!ąc wszystkie klasy wieku, leny Cmak, prezes ZW LOP
i Stefan Karski .... ieczornicę
prowadzili.
Program li-teraoko-p6etyoko-edukacyjny ilustrowany muzyką
i barwn mi przeźroczami :wstał
przygotowany i przedstawiony
przez uczniów ze Szkoły M u zyczn j i Lice m Ogólnokształ
cą ego inl. Sterana Zer'lrruskiego.
(jall)

ZE STR. l

prz)jaci].e i znajomi.
Autor
biograficznej ksi ążki o F. Sagan, a zarazem jej przyjaciel
J an Claude Lamy stwierdził:
"Gelybyśmy
chcieli
G kari-yi:
w zy~tkich ludzi, któr:r.y pewne';. dnia zaiyli kGkainę, trzeba
bv zamknąć całe ,.,-ydawnichva,
prasę,
~w-business.
-z.apclte~tae produkcji filmó",." Z kolei
1agazyn ..Glob" zamieszcza "IDQnifest" kończący się słowami:
.. Jeste'my pruciwko narkotyk.m ora% przeciwko tym, którzy
nimi bandlujll. Ale esaMe się
",innymi, ie pewncc. dnia "byt
dulo wypiliśmy, zapaliliśmy paIlier.sa z haszyszem i próbowaliśmv kokain)", nyż nie dzi... im się, ie nie postawiGno nas
w stan G~karienia podobnie jak
Franeoisc Sacan?" Wśród 06ób
~re ~pisaly "manifest", są
m.m. pIsarka Mar~ueritte Duras, a,ktor Michel Piccoli i głoś
n:> I>!osenkarka Julielte Greco.
~robl('m nadużywania kokainy,
klorv . zaprzata dziś uwagę
Francuzow zrodził sie d"ość niella, 'no. W lafal'h 30. panowała W Paryżu moda l'ia opium,

.

na organizm ludzki
WASZYNG'roN PAP. Im bar_
dziej zwiększa
ię
liczba ekranów telewizy jny h i stosowanych przy urządzeniach 00IllpUterowych, tym w ięce j \lwagi zaczynają poświęcać
lekarze ich
S7J1:odljwemu wpłyWow i na Oflfanizm ludzki.
Ostatn.io W Slanach Zjednoczonych stał się modny termi-n, że
część ludzi jet>t uczwona n a eBany lelew izy jne. ZaO'b6erwowano bow.i&n, że znaczna g rupa
ludzi po jakimś okr . e p racy

aRenCle'
informują:

• I'resydent Rum."H, Nieel.e Ceause cu przyhył w
peniedzialek z tYCGdniow~
wizyłl4 oficja)n~ d. Australii.
• Georce Bush, który teeretyeznie zdGbył już nominację partii republikańskiej
d. wybGrów prelydencki h
w USA oświadcz ył w wywiadzie dla tY"Gdnika ..Time",
że na konferencji krajowej
partii repUblikańskiej GelGrd
nazwiskG
republikańskiece
kandydata na wiceprellydenla. Bush stwierd:r.ił, ie najważniejszymi ceehami wiceprezydenta pewinny bye lejalneść i umiejętno" doebowania tajemniey,
• Ministentw.
li.ausew
Japonii podało, ze w ub. roku sllonfiskGwano w JapoIIji rekordewl4 iI.ie 571 kC
lIarketyków. W 1M r. polleja przejęła t y la.. 99 kC
narll.tyków. Więks%oIi: narkotykiw pechochila , Tajwaall i Korei Pld. Japoósll.
polieja i służby kz.iuzea..łw. sllollHsk.waly 281 pisła
leww i )u,ra"hiniw,
kt~re
przedępey
usiłowali
nielecalnie przewieie z USA i Pilipi..

Konfiskała majątku

brata Anwara Sada1a
PAP. Spee';"IRY
~d,
się kwestiami etyezIlymi, wydał w sobGtę wyrok
lulluuAeY kenfjska~ lila Atk. Itrala bylec. prezydenta Er:i)ltu Anwara Sadata - E mata,
IcIy;;, jak Ńwiadezono, został
•• nabyty clr.,~ nielegalRl4,
pnez
wykGrzystaDie
pokrewieństwa
z
b. prezydentem.
Esmat Sadat wzbGlaeił się w
duiej mierze dzięki eltarnGrynkowym
spekulaejem
stwierclził sąd. Alrencje przypomina~, ze G3-łetni tlzii Esmat
Sadat uez~ł karierę jak. llier.wCla aulobll811, k~ry miesię
eanie sarabiał równowarleść 1..
el.lare., ale w eiącu 11 łat
rządó,w swe,. brata zar.laił miliony funtów "eipskiek dmi~ki
mniej hlb bardziej nide,alRY_
transakcjom. Je"o majątek, który ma hye skeufiskowany, wyn.si .beenie 1& lilia hlD .'11', tj.
.k. • mln Ił.larew.
K.Allt.

zajmujący

pczed okf'anem zaczyna pl'acować mni j
wydajnie, po-pel.l
błędy, a następn ie skarży li
n
oslab.ienie, bóle głowy i inne doletllwotci.
Na l'az.ie slwierdwDO, że zjawi8c:o to l5Iię nas..la. ale zrezygnowano z teorii, że jeet to choroba alergiczna.
.
Uaniem grupy naukowców z
u~iwer9ł.ytetu w Nowym Jorku,
Wiele wskaZUje na to, że nawet
bardzo słabe fale elektromagnetyczne płynące poprzez ekran z
apAratu mogą - na zasadz.ie wywo ływanego zjawiska rezonansu
- powodować zakłócenia równowagi w jonach o.becnych w komórka h ciała ludzkiego. Potwi rdza lo pl'zepr-owadzone ba~
danie wykazujące, że ll38ilarue
s.ię dOlegliWOŚCi w
erganizmie
ulowi ka pracujące« prayekranach kOJU.puterowych zależy w
znacznym stopniu od frekwencj ;
pola .powslającego na sku
lal
l ktrolllllgnetycz ycłl.
Być
mwe
w
nłedalekiej
przyszłości trzeba będ zie doko+Jać ulepGZeń w aparaturze l
tronil'znej,
albo tei wynal żć
spos'b chronią y czlo'IVieka przed
szkodliwym prom.ieniowaniem.

Rebeliaoti zt lrze1i1i
amołot

pasaźerski

DELIH, MO KWA Pl\P. Mganistań ska agencja Bachtar podała, ie wczoraj f) &odz. 15.10
za.su miejscow g6 zo tał zeslrzelony rakielą l pu ziemia-powietrze samolot transpol'towopasażerski
AN-26 odbywający
lot z miasta Majm ne tkI Mazari Szariru . Zginęlo fi człon ków
załogi i 23 pesażel'ó w.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
soboła i niedziela na dalekopisowei taśmie::
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

::

W kraju ....
• We wszystkich ś w iąty n iach
allotokefalicZłlego K06ciola pr aw06 ł a.w ne.go o północy z soboty
n. n4Ed.zielę rOll.poczęły się Uoro.czystości wielkanoc ne . W Warszawie
pro c esję
pro-wadu.ił
zwierzchnik
Kościo.la
p r awos~awnego w Po.\sce metropolita
B'~vli.

• W sobotę zakooczyla pobyt
W Po.1.sce grupa se.nal.oców amerykańskich z byłym koslllo.nautą, s oo aŁor em Johnem Glen.nem
or az czlonków Izby Reprezent311tów Kongresu USA z kogrełima
ne:m steny Hoyerem. \V czasie
kilk.udniowej W!-zyty w naszym
kraju :oście z'09tał·i przy~ci
przez cwłowe Q60bist06ci iycia
politycUlego i !>po.! wo-gQ6podarcze.go ~ls!I:i.

Oskarżona
DOKOŃCZENIE

Szkodliwy wpływ ekranów telewizyjnycI

• Minisln obrony Austrii,
Robert Liehal rozpoczyna w
poniedzialek ofiejaln~ wizytę w
Zwil4%ku Radzieekim
na zapros%enie ministra 0brony ZSRR, len. Dmitrija
Jazowa.
• W penie.białek, w lAa
Aneeles już po raz eo wrę
ftene :r.Mtan~ Osear y, najwył.su wyróinienia •
iwieeie filmu.

środków

odurzających
się jako o środ 

o kokainie mówi
ku skutecznym i bardzo wydajnym. Mówi się też, że jest to
narkotyk dla ambitnych. Uży
wający

sen~ł

..

... Da
•
cji

świecie

Przewodniczący

O rgani1Al-

W)~Lwoleni.a Palestyny,
JaArafat zakończył w nied-bI.elę krótką wizytę w ZSRR. Przed

SCoi"

od-lotem z M06kwy Arafat ucNJelił wywiadu
telewizji radzJeckiej, w którym wysoko ocenił wyni'ki ro-zmów z przedstawicielami władz radzieckich
na temat zwołania m:ędzynaro
dowej konferencji po.kojowej do
spraw Blisk:ego Wschodu.

Francoise Sagan

w latach 60. królowala heroina, w latach 70. mlodzież palila haszysz. Dziś jednak najczę'ciej przechwytywanym
na
granicy narkotykiem stala się
kokaina . Jeśli w roku 1980 przechwycono we Francji _57
kg
kokainy, w 1965 r. - 95 kg, lo
w roku ub. w ręce policji wpadło już .54 kg. Do pO'tocznego
języka weszły też nowe syno,nimy dla tego narkotyku, takie
jak "śnieg". ,.puder", "mąka".
W przeciwieństwie do pozostałych

• Ha.rcerze z całego kraju
uczcili w nied zielę u.roczystym
apelem pamięć żol-nierzy "Szar)'och Sreregó'IV" w 45 roc:roicę
aJ<cji bojowej pod Ars n<3lem.
Tym
samym zakOl\.ezył s:ę 3dniowy, 19 rajd harcerski "Ar-

kokainę

twierdzą,

że

celem nie jest ucieczka przed
światem, ale...
znalezienie w
nim swojego miejsca. Ich zdaniem nie ma ona ni<izczącego
w.,ł"wu na organizm.
Ale w rzeczywistości ci, którzy pragna uwolnić się z nalogu. mają niewielkie szanse.
Kokainizm iest bardzo trudnI)
wyleczalny. Jest to leż narkotyk ludzi bogatYCh. Stad niełatwo wpaŚĆ na lrop osób, które go używają.

Pojawienie się koka:ny w iak
ch ilościach w Europie, w
t,·'1"1 we Francji, spowodowane
j 5t m.in. nasyceniem rynku amerykańskiego, co sprawiło że
narkotykowi po~rcdnicy zaclęl i
szukać nowych rynków zbytu.
Kokaina transportowana jest z
krajów Ameryki Poludniowej,
głównie Kolumbii, Peru, Boliwii, a tzw. dealerzy (pośredni
C)
dysponują
karnetami
z
nazwiskami i adr sami
osób,
którym jest ona bezpośrednio
dostarczaIl6. Na karnelach nie
znajdują się
oczywiście
nazwiska wszystkich tych, którzy
z niej korzystają.
Ludzie
z
branży artystycznej czy literackiej ze względu na swą pozycję
i bezpieczeństwo wolą się zaopatrywać u znajomych i przyjaciół.
Niemniej
nazwisko
Francoise Sagan na taki karnet trafiło. ..Nie czuję się winna - wyznała pisarka. - Jest
lo, jakby to powiedziee, meja
sprawa ... G obista".
Czy uiywanie narkotyków we
Francji jest sprawą osobistą okaże sic na procesie ..
JOANNA ROCZKOWSKA
(PAl)

duż

http://sbc.wbp.kielce.pl

• Car,l06 E>t-n.e&to Gon;z:alE'IŁ d
La Lastra, jeden z pnywód ów
N-arooowej Krucjaty Obyw~ teł
skiej, IIOjU$Zu panamSkich ugrupowań o.P'!YLycyjnych ud-Bl .~
w niedtzielę na wygnanie do
Wenezueli. De La Lastra Z>Ofi'tał
acesztowany 28 marca br. za udzioał w wys tąpieni.ach antY\'U\dowycb. De La La&tra w~zwoal
w niedz:ełę z~lenników GPOzycji do n-asile.nia kampadlił przeci'wko dowódcy panamskich sil
zl>rojnych, gem. Maonuełowi A~l
tO"li~ NO!'i~.

• Siedem osób zosla l'O fllilnych w n:edzielę w nocy w ""yn'4w wybuchu bomby, ~o
żOGej w biucze Saudy jsktch Linji Lotniczych w Karaczi. Wybuch bomby spowodował ież
UlaCUle straty mate-:ioalne. Jak
dotąd, żadne ugrupowani e
nie
IH'zy'Zna lo sl do pczepN)owadze~
ni.a zamachu.
W slolicy Kuwejtu r z,posię w ni-ec:lzielę posied-l.enie Prezydium Organizacji Ko.n[e.rencji Isla.nu.kiej. W obradach, których głównymi tematami będą wojna irań6ko~i("ac
ka, powstanie lud-lloś~i palClitYllskiej n-a zachodnim brzegu J danu i w strefie Gazy oraz sylu_
acja wokół Afgallistanu, uczestniczą szefowie państw i rząd(jw
z Gabonu. Malediwów. Maroka,
Pakistanu, Senegalu, Turcji oraz przedstawiciel Organ;za ji
Wyzwolenia Palestyny. Obrad~m przewoG'Iliczy e-mir Ku-we-j•

c7ęlo

\.u.

:-<adal utrzymuje się zagro.lawinowe w górskich rejonach Austrii. W ciągu 06tatn,ch 20 dni zginęl'O pod l.awinami 12 osób. Lawiny wielo.kcotn:e u zkadzaly Ii.. ie wy6okiego
napięcia i telefoniczne. W n i dzielę, w wyniku lawin,
pvd
śniegiem ZINłIll'l:ł się lOO-metrowy
odcinek autostrady, łączącej Tyrol z Vorarlbergienl. Także na
innych górskich drogach 1aw:ny wiełokrO<tnle blokowały cuch
d ·rogowy.
(opr, ~.k.)
•

żeme
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Obradowali działaCEe
spod znaku LZS
W minioną s6botę odbył się w
Kielcaell X I .,;jazd ' Delegatów spod
znaku Rady wojew.ódzkiej ~rze
szenia Ludowych zesPołó,,: Sportowych . "Tematem spotk~nta były
sprawy związane z rozwoJem sportu wiejsl'lego na Kielecczyznle.
Zjazd wybral również nowe wladzl' wojewódzkie, a ich przewodnicząc,:\r ln zosta1 pono,,'oie Tadeusz
I1artos. je 1;0 zastępcami. Janusz
!\l azur i ZdzisJa,l" SŁa\\' larZ zaś
1e~ł'etar~m Jan Kula.

II LIGA

Lechia Gdańsk - Stal Stalowa
Wola 1:1, pogllń Szczecin .- O·
limpia Poznań 3 :0, Lecb Pozn ań
_ Sląsk Wrocław O:0, Szombierki
Bytom Jagiellonia Białystok
1:0, Widzew Lódź - Górnik Zabrze 0:0, Legia War~zawa - Baltyk Gdynia 3 :0, Zagłębie Lubin
- Górnik Walbrzych 1:1.

GRUPA I: Ruch Chorzów
. Zjlg1f:bie Wałbrzych 3:1, GK~ Jastrzębie - Zawisza Bydgoszcz 0:0;
Gwardia Warszawa - Stilon Gorzów 0:1. Polonia Bytom - Slę
za Wroclaw 4:1, Piast Gliwice Urania Ruda Sląsl.a 1 :1, piast
Nowa
Ruda
Stoczniowiec
Gdai.sk 3 :0, Stal Stocznia Szczecin - Odra Opol(' 0:2, Odra Wodzisław Radomiak 0:1.

l. Górnik Zab.
2. LKS Lódź
3. Legia

4. Katowice
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.

obradach uczestniczyli m.in.
~ekretarl
KW PZPR w Kielcach
W

Henr~' k Oziębło\,,"ski, \V icfl~o.ie,,1o

da lcielecki, prezes ' WK ZSL. 1\1a·
rian Ob.ara oraz wlrepr7ewodniczący RG LZS Bogdan Pa wlak.

20

35

43-18

20 Z1 21-19
20 26 26-17
20

Zł

21-18

Sląsk

20 2! 23-18

Widzew
Pogoi.
Szombierki'
Le"bia
Le('b
Jagielloni

20

Zagłębie

13. GórniI. Wałb.
H. Bałtyk
JS. Olimpia
16. Stal SW

(m)

II LIGA

I LIGA

20
20
20
20
20

20
20
20

20
20

23
23
19
17
17
16
16
16
U
13
10

21-15
28-24
18-20
10-15
16-22
13-18
13-18

13-20
17-%5

21-32
18-35

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ruch
Polonia
Piast NR

20 36 34-'
20 32 36-11
32 S3-16
20 30 S4-H
20 2D 18-17
26 26 18-18
20 20 18-22
20 19 , 13-13
20 19 :' 16-17
20 ll1 15-17
20 17 17-20
20 16 lt-22
20 16 18-26
20
9
6-24
20
8 16-34
20 1 16-29
20

GKS_Jastrzębie

Zagłębie

Odra W.
RADO HAK
Gwardia

,. Slęza
10. SilIon
11. Odra O.
12. Zawisza
13. Piast Gl.
tł. Stal Stocznia
15. Urania
16. Stoczniowiec

III LIGA
GRUPA VII: Hetman Zamość
- Gwacdia Chełm 1:0, Chełmian
ka - Górnik Lęczna 0:0, Siarka
Tarnobrzeg - Wisła Puławy ~:1,
Korona Kielce - Stal Nowa Dę
ba 3 :1, Lublinianka - Stadion
Kielce ł :0, Stal Kraśnik - Orz('l
Wierzbica 2:0. Granat Skarżysko
- Stal Poniatowa 3:0.
.

GRUPA

II: Motor Lublin pabianice 1 :0, IgloopOI
Hutnik Kraków 3 :1,
Avia Swidnik - Stal Rzeszów
2:1, Górnik Knurów Gwardia
Szczytno 1 :1, GKS Bełchatów Zagłębie Sosnowiec 0:0, Reso..ia
- Bron Radom 2 :1, Olimpia Elbląg Błękitni Kielce 0:0, Wisła
Kraków - Stal l\Iielec 1:1.
Włókniarz
Dębica -

20 33 Z -13

1. Stal M.
2. Górnik
3. Wisła

1!0

4.Igloopol
Stal Rz.

za

5.
G.
7.
8.
9.

20
20

Avia
Hutnik
Resovia
~Iotor

11.

Włókniarz

21

27-14

20 26 26-14
20 23 2Z-U

Zagłębie

10.

1.
2.
3.
4.
5.
G.
1.
S.
9.

20
20
20
21

U.BROI'!
13. GKS Bełchatów

20
20

14. BLĘKITNI
15. Gwardia
16. Olimpia

20
20
20

23
23
2!
20
15
18
17
16
14
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28-24
U-1S
21-11
24-24

KORON A
Góqllk
GRANAT
Siark

16
16
16
lG
16
U
15
16
16

Wisła

Lublinianka
Stal NO
Stal Kraśnik
Cbełmiank:.

12 ORZEł..
13. Gwardia
14. StlU P.

22-25

11-16
18-22
U-l'
26-3.
U-28
16-%5

W

żyny
ławy

-

-

il
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2~1l

wa

21 21-U

II .
kre
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kolejce nasze druStadion - Granat,
Lublinianka, Wisła PuKorona:
(opr. m)

następnej
grają:

Orzeł

R
Z

31- 8

24 21-14
20 ~5-18
17 ~3-19
16 17-18
U 15-22
11 11-22
l' 10 26-ZC
U 10 11-2%
1e ,
5-15
1&
5
1-2ł
lG
• lt-2'

10. STADION
11. Hetman
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Przez d wa dni na pod kieleckich trasach-rozgrywano 46 Raj~
Swiętokrzyski
będący
jednocześnie I i II
eliminacją
mistrzostw Polski w motocyklowych rajdacI! szosowo-terenowych. Na starcie imprezy sJ;.anęło 124 za)'ITodników z kra}u,
w tym eki'PY Korony i KKM z
!tielc oraz zawodnicy reprezentują.cy MC Senftenberg z NRD.

w

radomskiej hali Broni

.InauguraCja.

u

.

.

Centralna
"Dni Olimpijczyka~,
sobotę,

w hali Broni Radom odbył się centralna inauguracja "Dni Olimpijczyka". Uroozyslość przebiegała zgodnie z ceremoniałem towan:y:.zącym igr-zys-kom RazpcHlfIlęło
ją odegranie hymnu, wciągnięcie na masd flagi
olimpijskiej
i zapalenie znicza. Gości powitał wojewoda radomski płk Alojzy Wojciechowski, a następnie otwi erając uroozystość do zebra·
nych zwrócił się przewodniczący Komitetu Mładzieiy i Kultury
Fizycznej, prez('s PKOl. Aleksanuer Kwaśniewski. Apel olim·
pij ki w imieniu młOdYCh spertowców odczytała Agni6zka Jeżak, uczenniea pierw!>"Z('j k~as~' " LO im. R. Traugutta
w Radom iu.
Wśród zaproszonych obecni byli takie przedstawiciele
wojewódzkich i miejskich władz polilyczno-admini tracyjnych z sekretarzem KW PZPR Janem Ryb:uezyki~m oraz sekretarz generalny PKOL Janusz ·Pawluk.

W

Po częśc i oficjalnej haJę Bro-

ni opanowała całkow icie mło
dzież, a popisy ta n ec-z.ne. prezentująCYCh się zespołów, połączo
występami akrObatycznymi.
w~budzały aplauz młodej ; G0-

ne z

roSłej
widowni. Wcz"śniej 73
drz.iewczętom i chlopco-rn
WfC:-

owne zostały pierws1!e kó/k3
oHmpi,jskie. Aktu tego J(}~on~:j
byli uczestnicy igrzysi!:, rep rrz-M1talIlci bLało-<:zerwO'nvdl "",rw.
którzy przed laty walczyli na arenach olimpijSkich, będąc obecnie wzorem dqa młodzieży. Dla
niej była to okazj.a do be<zpośred
niegO' kontakt.u z Ireną Szewiń
ską, Zdzisławem
Krzyszkowiakiem, Zygmuntem Smalcerzem,
Piotrem Bielczykiem, Anlonim
Czortkiem czy Andrzejem ~Ii
cha lakiem.
Finałem radomskiej
uroczystości była sportowa rywałi.zacja
z ud:ziałem czterech mi-ejscowych szkół podsta.wowych. W
turn.ieju tym zwyciężyła ekipa
SP 38 z wychowawcami wf Jadwigą Kujak i Jerzym
Kobzą .
Drugie miejsce zajęła SP <1
przed SP 6 i SP 17. Wszyscy otrz)"mali pamiątkowe puch3''Y,
dyplomy i plak,jei.ki.
Inau.gtllI'acja
"Drui Olimpij"z~nka" w Radomiu n ,ie o~C3.ni
'z)'la sU: jedynie do występ6w
; pokazów w hali Br"n:. O c!by'o sU: wiele imprez towanY':4"v ch, m.·i n . . ,Bieg na .nIt; '. ~
l'cz,ne wyści·gi kolarsk'c oraz
necz siatkówkoi mę1;c"vz 'l pn·
llli<:-dozy Cza·r ny.rrui a r"'p T e7er.. '1 -

TOTO LOTEK
( -

18, 27, 29. 32, 38, 46 (20)

I f - 2,

f

6.

lO,

19,

O STRONA

31.

NUMER 70

8
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cją złomną

z był ych zawO'\!.
ni.ków tego klubu: P oje<iyn ?lc
t~ ZakO'ńczył
s'ę polubownym
remisem 2:2. a dochód 'z meczu
(okołO' 70 tys. zł) przekazanO' n a
konto fu.ndac·ji "GIGria vict:s".
Wszy::.Lkim zawooO'm towa::-zyszyJy również wystawy pl astyczne o tematyce sporto.vej,
n-p . ..Sport w oczach dziecka".
"Plakat sportowy", .. Wyprawy
alpinistyc~ne
Jerzego Kuku(' ~ 
k ;", czy ..Spo.rt ziem:
rado'JUsk:ej w obiektywie".
Wcwraj natomiast odbył s 'ę
nlE'CZ bokserski pomi~d!)' p~(;rw
..zoUgową drwżyną Bren;, a goszczącym
w RadO'miu zespołem z NRD, Motor Mitte M3~
deburg. Poj€'dynek
zakończył
się wygraną goopodar zy 13:5.
!mar)

w

l

I
I

I eliminacja: klasa 50 ccm 1. Maciej Wróbel BKM Bielsko,
6. Szynllon Bugaj Korona;

Na boiskach . drugiej ligi

Błękitni remisują
•

• klasa 125 ccm - 1. Robert
Golak BKM BielskO', 4. Andrzej
Łagan KO'rona;

' Motocykliści rozpoczęli

ODRA

WodzIsław

-

z

Olimpią

• klasa ponad 250 ccm - 1.
Jat'ek Lonka Wrzos \Vrześn La, 2.
Zbigniew Bana:sik Korona.
Zespołowo
zwyciężył
DKM
Bielsko 219 pkt. przed Koroną
153 pkt. i KKl\'[ - 74 pkt.

II eliminacja: 50 ecm - 1. Ryszard Oprychal BKM, 2. Marek
Za,pala KKM;
• 125 ccm
1. Dariusz Nowak Korona, -l. And.rzej Lagan
Korona;
• ponad 125 ('cm - 1. AndrZ<'j
Tomiczek I3K:vI. 5. :\r.fciej Sob:k(}wski KG[on.a.;
•

250 ccm

Przybyła

PiO'tr

1.

Zbigniew
Lubin, 3.
KGrona;

Zagłębie

ZielIński

• powyiej 250 ccm - 1. Jacek Lonka Wrrz.os Września, 3.
Zbig·niew Banasik KO'rona.
Drużyno....,o
grała Korona

II elimi.nację wy- 289 pkt. przed
BKM - 22.3 pkt. i KKM Kielce - 95 pkt.
(mar)

grup ie drugiej, gdzie w!!stępujq Broll i Błękitni jedyn;e
kielc::anie pOWięk szyli swój dorobek pumtowy, wywożqc :; boiska w Elblągu bezbram k OWI]
remis. Podopieczni trer-era Jó~efa Antoniaka zajmują ' nadal
14 pozycję tv tabeli mając cztery punkty straty d.o Motoru, a,
więc do drużyny. której 'Iokata
pozwała na uniknięc ;e
baraży.
Blisko sukcesu takie na wyjeź
dzie, byla radomska Broll grajqca z Resovią. Go~cie zdobyli
prowadzenie, ale schooziH z boi.ska tym razem bez punktu.
Z innych spotkań najciekaws::e rOozegrano w I{rakowie, gd::ie

obecności

w

Byl to mecz do jednej bramki
bowiem goScłe nic potratili nawiązać, choć przez moment, równorzędnej walki z dobrze dysponowant'm Granatem. Gdyby gos.podarz~ wykorzys aU
wszystkie
dogodne sytuacje wówczas' Stal
wyjeChalaby ze SkafŻy,;ka z więk
min. szym bagażem goli.

Granat inkasuje 3 punkty,
Koronie braldo na to czasu.~

>fe Lublinianka - Stadion Kielce 4:0 (3 :0). Trzecia porażka zespolu kieleckiego, w tej rundzie
stawia dru żYnę w trudnej sytuacji. Szkoleniowiec Stadionu, Ryszard Predygi('r ma więc teraz o
czym myśleć ...

* Stal
bica 2:0 (2:0).

Kraśnik

Orzeł

WlerzRównież pilkarzom
z Wierzbicy nie wiedzie się najlepiej l czeka ich sporo pracy,
aby wydostać się ze strefy zagroźoI)ej

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

degradacją·

(m)

12

miejscowa Wisla

Bramkę

Lublina.

'J:

UE

go

Ko

CZI

tys. widzóW,
z'remisowała

!

liderem tabeli, Stalą Mielec.
W 21 koiejce n«'su ze-spoly wystqpiq przed wlasnq widowni q.
Radomiak pooejmować będz ie
jednego z kandudatów na awans do estra,klasy. P iasta Nowa Ruda, Broit zmierzy się z Avia Sw;dni,k , a Blękitni spo-tka;q się z Resoviq.
(mar)

Stuio
iec wjpunkto
., .

~

z Kielc

W

min.

*

Kowalcz~·k ·

.r;

naszych
zespołów
gra ją 
cych w II lidze najpomyśl
niej
wypadl
Radonuak.
"Zieloni" grajqcy na wyjeździe
zdobyli na groźnym i trudmy m
terenie
w
Wodzislawiu dwa
punkty. Co pra.wda z/twoonky
Odry posiadali Więcej sytuacji,
z których mogły paść bramki,
lecz jedynego gola zdobyli goś
cie. W sumie by! to szybki i
niezly pojedynek obf itu.jący w
sporo pozycji strzeleckich. Rado mianie do tej pory nie ponieśli jeszcze w rundzie rewanżowej pOTaźĄ;i, a obok czterech
remis.ów odnotowali wc;;roraj wygra.ną • . awansującą
"zielonych':
na siódme miejsce w ta,beli.

kali: Opara w n min., Przybycień w 65 min., Tokarczyk w 80

(karny). "Brzeszczyński w &1
oraz Szulc w 72 min.; dla goś~i
Skorwider \V 50 min.
Już do przen\y Korona mo'gla
prowadZiĆ różnicą t.rzech bramek,
lecz dogodnych sytuaCji nie wykorzystal Parzyszel" Ponadto, po
zmianie stron. w 58 min. strzal
Adamusa trafi! w
poprzeczkę.
Ozdobą calego meczu byla jednak
bramka uzyskana przez gości.
Strzelil ją z rzutu wolnego, Z odlegioścI 20 metrów. Skorwider, posyłając plikę w
samo .. okienko"
bramki Misia.
Granat Skarżysko - Stal Poniatowa 3:G (1:0). Bramki uzys-

w

RAUOMIAK Rad&m ':1 (0:1).

Z

• klasa 250 ccm 1. Ry,
szard
Gaocewski
Budowlalli
Gdańsk, .6. Krzysztof Kędziora
KKM;
.

Ił

Widzów 3 tys.
• OLIMPIA Elbląg ..:..- Bf,ĘKITNI Kielce 0:0. Sędziował I. Adamski z Torunia ..Widzow 1,5 tys. Zółte ({aTt'ki: Gazda (Błękitni) ora'JI Łukasiewicz ' (Olimpia). - .
.
.
• RESOVIA R'JIeszów - BROŃ Radom 2:1 (0:0). Bramki zdobyli: dla gospodarzy Zagórski w 5-1 min., Kopee w 61 min.;
dla gości Balbina w 52 min. Sędziował P. Werner z Katowic.
Widzow 2 tys. Zółte kartki: Dziubiński i Weselak (obaj Broń).

ekiasa poilad 125 ccm - i. .
Jacek Czaebor PM W.ai'szawa,
5. Maciej SGbkowski- KorG.na;

rajdowy sezon

Bę c

DY'
k ie

~ zdobył Wnuk w 21 min. Sędziował M.

trzeciej lidze

asi trzecioligowcy występo
waU ze zmiennym powodzen iem. Odnie śli dwa zwycięstwa i doznali dwóch porażek.
Najefektowniej
wypad!
Granat
Skarżysko, który za trzybramkowe zwycięstwo, wywalczył dodatkowy punkt. Bliscy tego byli t.akże pilkarze Kor.ony Kielce, którzy
dopiero w końcówce przypomnieli
sobie, że wysokie wygrane nagradzane są premiami. A oto meldunki ze spotkań z udziałem naszych zespołów.
K1>rona Kielce - Stal Nowa
D<:ba 3:1 (1:0). Bramki dla gospoda<7Y strzelili: Wójcik w q3 min.

N

A otO' zwycięzcy ocaz n-ajlepsi
z kl·ubów kieleckich:

.a~

W spotkaniu o mistrzostwo pięś
ciarskieJ drugiej liS-i drużyna Blę
kitnY('h Kielce przegra'" w Gdań
sku z tamtejszym Stoczniowcem
2:13. W ;' nlłct walk (na pierwszym
miej5cu gospodaqe): Leszcz~'ńs .
przegraj z Krzc\\skim, Dominik
w;'pullktowal Pasowicza, l. Gę
ślak
z\\'ycięż~'J
Glika, K. Gę
~Iak
pokonał
Borowskiego.
H.
Rycbłowski wygrał z. Tomasikiem,
T. Rychlowski pokonal Ploszaja,
l\llchalczewski wypunktowal Kujawę, l\lielewcz~' k zwycic:żył
KUberf!, Cichoeki wygral z Grygielem, Buczkowski zwyciężył Drzewieckiego.
Kielczanie doznali wy.okiej porażki WYSlępująC w Gdallsku bl!"
swych dwóch czolowych bokserów: Sławomira Zaparta i L zka SzczepańSkiego.
W inn' ell spolkan 'ach
padlY
\\Cyniki: Górnik P zó'" - Carbo
Gliwice 18 :2, Za,visza Bydgoszcz
Szombierki Bytom 16:1, Górnik Wesoła - Wybrzeże Gd:ui.sk
14 :G, GKS Katowice - Gwardia
Wrocław 10:1.
Pozos ale mecze
przelożone
zoslaly na inny ter-

min.
1.
2.
3.
4.
a.
G.

7.
8.

Zagłębie

Zawisza
Sloczniowi('e
Stal Stocznia
Gwardia Wr.
Walka
Gwardia B.
Górnik K.
Górnik P.

,.
JO. Wybrzeże
11. Gwardia L.
12. BLĘKITNł

20 ~ 267 :13l
21 28 237 :111J
21 27 248:11%
21 244:13i
20 25 230:1'70
20 23 220 :180
19 20 204:11ł
20 20 202 :191
21 20 197:2!l
21 20 193 :%!S

19

18

1",:190

21 18 118:2-1%
13. Górnik W.
21 16 181 :~3l
14. Katowice
21 1ł lS5 :%S'
15. Szombierki
21 11 151 :26%
16. Carbo
21 10 1ł8:ID
W nastf!pnym meczu BłękUnl
zmierzą się w Kielcach (2~ kwietnia) z Górnikiem Pszów.
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