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p.
kle dra

Nlk!y proceni obrotów pr""
padnie na tar,.ch brantnlll
W ••ton!. wio,ennym ekspo.ycja lego dzl.1\1
j.,t bard.., asc.nlcton. ! obe!_
muje tylko wyroby .uld.ml....
koncentraty, nlektór. produkty

spożywczym.,

lbotowe i przetwory warzyw_
no~owocowe.

Z

chwU.

od razu

otwarci.

rozpoczęły sIę

tor,ów
rozmowy

handlowe. W plerw ..ym <"Idtt.
dolyczą on. zakupów w oto!.
,kach drobnej wytw6rczo'cL

S. Jqdrychowski
zwiedził budoUJ~

Kombinatu Azotowego
w Puławach

W niedzielę U bm.. budow(
Kombinatu Azotoweco w Pul.wach zwiedzll I>r?;Owodnle~c1
Komisji Planowania pnr Ra.
dzie Minlstr6w Stetan Jędry.
chowskl.
Gości. .. tow.... ystwi. , •
• pod_rzy województw. lubelskiego - pr?;Owodn!c~ ...u. Pre
zydlum WRN PawI. D.bk. I
l •• kret",." KW PZPR Wlad,
sław. Kozdry
zapoznali olę.
aktualną sytuacJą n. budow! ..
• mont.tam I.lHl\dz.d or •• pru
prowadzonym! próbom! ,ozruchu ,upołów mo ..yn Ilastai.
ejl poszczególnycb wyd&lalów.
IIzczególowych lntormBcjl na
t. lemall. ud"el.!! plJo!.t.,
przemysłu chemicznego Antom
Rodll/L,kl, przedstawicIol. ki ••
równirtwa resortu budownic ..
twa oraz dyrektor Zakład6w
Azotowych w Puławach MI, ..
czy,low Kołodziej.

Pracownia Geodezyjna Prezydium MRN
zawiadamia wlakicieli (posiadaczy, użytkown i k6w) nieruchomości położonych w blokach
zawartych między ulicami: Okrężna, Warutatowa.
grankl! m. Radomia, Stalowll, Odlewnicza i NadrzeCZIHl, że w dniach od 15 do 21 mUfli 19łHl T.,
godz, /I w lokalu Miejskiej Pracowni Geodezyjnej,
pok6j 376

w

on

ZOSTANm WYLOZONY Jm.JESTR
. POMIAROWO-Kł,JUlYł,oIKACYJNl'.

MPO
dotyczących

/
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Zadania GłównelOno

Urzędu Statystycznęlo

PRoaRAM LOiltALIIf'f

n·09 Kieł'-! pztennłJt lłedlQWY.

Muzyka t komunikaty. I'U'
8P'OftOWY M. Piwowot\.,
fa1łl

l".ZO

K.

"z

tYSiąca

Audycja

mln",

Drtekoń.klf!'.

t ledn.1
eJttuńlna.

Program dja dZj4'{:): .. 8Mb3 w
H1m lt ,('nI ,:tfJmf'K

17,1$ Dla mł"dyeh widsłlw:
łlll'Uftta
-

_łowy".

1'f.h

t>Yldu: ,;1 mHlont'lw
nU!' Kwo Kró!ldah P'11.
1':
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Star po

nad Unią bśw~cim2: O
wćwierćfinale Pucharu Połs~i
8TAIUCHOWIC"II - III... Unia Oowlęj)!m 2:8 (0:01.
Gl mln - 1:. - PUeko
69 mln - 2:. - PU.l<o
Sęd>ia p. Brołel< W .." ..."vo..
Wld,ów e ty•.
STAli: Su...!! - Bielu. Buelu••• , Góroki, Ble'3l - Len<znwokl, I'ler,ka - W ..... I.k.
I'lIeko.
PI.t ..... ińskL MichalolTk.

umf

sWla tallIil
fil

l1li

SawecJa obron!!a w LUb!an!"1 ZAGRZEB. W ...bolę ...kod·
truci. mieJlce w Europie, ale ",17 llię 1'OIIIgr)'W1<I w I'fUple
n& śwlecle .tradł. t. polycją .B". W _\nIoII m".,.",,1I pad'
M korzyść Kanady.
17 DO.IItępuJlI"O "'1,,11<1: NRF LUBLANA. Hokelowo ....pr.· N _ l " 3:2 (0:1, 1:1, 2:01, Ru
••nto.jo ZSRR po rai cawarty ......... - W. BrytB.nI.. ł:l (1:1,
• kol.i .doby!. tytul miatrz. .:0. 0;0). ~ .. - Węlr
świata. wY!llfywa,_c w d.ordu- .,. 6:1 (3:1, 2:0. 1:0). Ju(olllawlA
- A_lo G:! (1:0. 2:1, 1:1).
A ..to
tollolA ......
P7 •.B",

a aśnie
coraz le

_toez""

T Ił U:U
T !l 29:1.
1 10 %5:%3

1. NRF

.. Rumuni.
a. Jugo"'awi.
.. Norwetrla

Lubienia

•

3 28:17
6 %5:S0

5. Austrio

7
1

6. SZW1lJ.......u.

T

ł

24;26

1. W!111T7
l\. W. Brytania

1
1

I
l

19:10
15:45

UroczYSty apel
olimpIJski

do 52 kg
do

przed

c:z.ych

ękitnych!

uroczyście

odczytano

,. *' *'
,tan.

n.

""ella

m.·

Pierwsza liga
bokserska
zakończyła

Wctora' w Kielcach na okrę
gowych mistrzostwach bokserskich odbyło si~ uroczyste ogłoszenie
apelu olimpijskiego.
Odezwę
kiervwaną do
rodziców' .. kół, "kładów pracy I
całego .poleczeń.twa
odczyta!
trzykrotny olimpIJczyk - Leszek JlrOJOIz. Nast~pnLe czterech młodych p1ęśdaf'lY otrzymało drugie kółka olimpiJskIe.
Są to Stacburskl, Sondro·
wlcz ! Kudła z Błękitnych oraz
Gullńsld • KSZO.
Równie:': w RadomIu na okrę
gowych mistrzostwach zapaśn!

ll@

UNIA' K.Ile1ń.ld F_liko.
Grzybek. Ml<lIolll<l, 1!'1•••yk I'lelo". Formu. - Dro.d ..... kl.
Dslęi<1 ~.,."",olla.lHII
.. """'''
.tWll pIlIt......
a!ą
SorowokL Linka. Morga!.
.. IP"'n!e 8 naJleplI7:yel> drut,..,
Oczeklwan'V w StarachowI- pueb ......"'1.b, J ..... to bo.rtloo pO
cach z wi~lklm zai!1tere~owa .. wainy oul<_..... który drut,..
niem mecz o awans do p61flna .. ni. .t...""howlckl'J ""'Mą al4
lu Pucharu Polski zakończył się .Iow. ...o",nl... W kwIen'!f!oale
....I_yss
zasłutonym zwyd~stwem gospo Siar _I .....,. olę
dany. Unia choć ma na koncie bolok ... I'OOONIĄ I!ZCZI!ClN.
ton ..... l"""'ln....""
wyeliminowanie z Pucharu Po- M_
ro"'eCG _ _ l4stony ""'" ...
lonU Dylom, ni. mogla .obla
zupełni. poradziĆ • dobrze dy- ts RWIlI:TNJA. IIwaell ...I.....
,ponowanym!
gospodarzam!. "le _,.. pełneJ i1l<Ił>llIlIaell I
Od plerw ..ego gwizdka led.!.· tym ......m lIIe ~ !>os .......
go starachow1czanie panowali 01106 Pogoń ,lMt lII"""1tpll'lrie
nad sytuacją. Ru po roz prze- IIIIn1e,..;rm rywnI_ 001 U.u.
prowadzali grotn. otokI bom- Warto ...obI6 _otk.. aby sa
bardując bramkę Kapelooklego. kwallflkowa6 sI~ .... p6!tInał1tI
pu-...u. 8;rłolly to 0II;rba lI04w
Fekt, t. plorw.... polowa
....1. $1111U ........ to-Iq
c.u ",końcty!. olę tylkO wynl- ne _
lotni""'" klubu, kt407 .. _
kl.m b.zbnmkowym ,e,t
roku
IIw
oboll_L
.uut.tem b. stczę4Uv{Ym dla
ni! ,biegiem okol1c%nośd. Dooko
male spisywał sie w tym czasie
Kapcińskl. któremu ponadto w
sukurs przyszła poprzeczka po
pięknym
strzale Michalczyka
W 20 mln.
Po =Ianl. pól Iytu.c'a ni.
ulegla ,mianl •. Star by! w oI~·
1Il;rm natarciu.
Wr ...cl. w
krótkich odstępach c.... u PlIc"o
zdobyl dwl. upragnlon. bromki, kt6r. byly ef.kt.m wopó1I •••
pracy całego zespołu. Potem BDTII - G ....rllla l!..
u ••
Star zwolnił nieco tempo na- Hulnlk - !ltol
Gwardia
Wr.
~
U ••
tarda. Unia przeprowadziła w
T:lI
tym czasie kilka ataków, które Zawis •• - 1!'01.."la
'ednak nI. przyniosły Jej po.
G,tol.una I.b.la r ••,rywok
woczenla.
gospodarcze m!f'lI sku mlltnoV!ffl.kieh na. 11tzon 1965($$
""ZOle),,,. konc6wke. mogliby przetbtawla IiI';! na.stępuJĄ:COI
wyższe zwycięstwo.

Ale

wczorajszy wynik jest
na pewno 5ukct'sern. Najlepszy ..
mi Z8.wodnJkamt w drutynie
goapodarzy bvl1: Płetr-a.~łń.k;t
Lenczowski. Fleczka, Młeba,łI I'lIrko.
U

rozgrywki

I. Gwardia Wr.

U 30 216:1:.

8. Hulnlk

n

%1

no:m

8. GwaroII ........ 13 19 179:111'1.

4. Poloni.

18 19 169:183

5. l.egi.

18 18 112:182

6. W,brzd.

18 J1 !84:li2

7. BBTS

18 16 157:191

18 13 159:199

łl~

pel olimpijski wobec licznie ••
branej n. widowni

Akcja

mIodzidy.
ta ma na celu uzyska~
pop.rel.
dl.

wl~k .... bo , •• ""..
n ..... go Ipałeczeńotwa
gotowań 01lmpljll<loll

ni.

grzy.kom! w Grenoble
k.y1<u.

z
tych,
zw)'<::qtył

9:7.

Punkty dla ZSRR zdobyli:
Cllarollalup - 3, M"wllco.no ...
Rylold "ra. Itult.. po 2, dl. Pol
oki natomlut: 0eII,-n - 4, No
........ - 2 1I!'l'I\k"""'*l- I.
Tym oornym Zwlą ...k Radzi""
ki ni. ~c t.adn.j poratId,
"'JĄ! p,,,rwoo;o miej"". w tumio

lu l

,dobYł

&kiegp".

55, 7

az:15
81:10

26:H
12:30
13:19
18.4~

ll:U

•.8Z11<blą Wol<X!ylorw

Tenisiści

Budowlanych Radom

dominują

OSTROWIEC. W nledzlelę ••
DrugIe mlel.c. z led"" poru
ką (,.6 ZwI'I"l<iem Rad7.led<lm) kończone zostały ZImowe mili ..
zaJęł. ropr""""tacte W .gi ...., ktć trzosV\va n,aszeg<> ok"regu w te~
ra w Poznaniu "'1.t"pUa w re "We, któro prZ<!'!>rowadrono w
..,rwawym &k!adzle.
hąlj KBZO. Mloll'ZQ1!twm I>f"tyN a t!'1.0dm miejSCU z dwoma nlO!:ly p''l'kny .u.kc", mwodniporatkaml (ZSRR I Węgry) u- k.... 1lI"_....yoll Radom, ktć
pl •• owala alę rol.oka I. a n. rzy ...rarn'l11 wny"tklO tytuły.
czwartym - 1'01111<. U.
W me pojedyńC'lOj w p6!fI
N!~lankę oprawIll w p., notach nlespodrr.iewanle trudną
znaniu Bułgarty, kt6rzy '& kaź przeprawę mial ZarebtJ~d Ikl
d)m moczem olę lepiej blJl. Z.- dowlani z FUutł.'"m KSZO. Osta
leli piątą p<)ZycJe przed repre' t~('r.nle wygrał rad",m!anin fi::~,
9:11, 6:3. \V druglm pó1fina:e
tentacjami NRF l NRD.
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