Ceno 1

Roz ój demokraoji
realizacja praw człowieka
ustr~u socjalistycznym

zł

E. Wojtaszek
przewodniczył

posiedzeniu
P

NA STR..,

Nowa uczelnia
na mapie
Polski
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SI Ha om·u-kr ·
en rum
na kowo-b
lvm t ans rt
października na naukowej mapie Polski pojawi się nowa, samodzielna
uczelnia.
Tego
dnia, zgodnie :z; uchwałą
Rody Ministrów rozpocznie oficjalnie działalność

l
Komitecie

Krakowskim

spotkanie
za by t teJ!:o miasta.
na zostanie ocena dotychdzi~łaJności w tej dziewytyczone kierunki re sstarego Krakowa. który
odbędzie

ron e

się

rewaloryzacji

zespołów

z niewielu w świecie
w nie zmienionym

zabvtkowych
vcznych.

rzed

zespołów

Wyższa

Szkoła Inżynier

ska w Radomiu, Studiować tu będzie w bieżącym

wyprawą

opołudniowe,

wczorajsze
posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych prowa<lzi ł przewodn : czący
delegacji
PRL,
min:ster spraw zagra n icz.nych
Emil Wojtaszek. Polska - jak
w iadomo
została
jednQDOKO~(,7.ENTF NA STR. T

wspólnoty socjalistyczne j i spotkała się z przychylnym PM:Y~
DOKOŃ CZ"F-NTE

NZ

Zgromadzenia

konferencja
w Warszawie
Kolumnowej
Wa rsza wie rozpoczęła
obrady
mięctzyna ro
konferencja partyjno-naunt. rozwoju demokracji
praw człowieka w
socjalistycznym. Inicjaprzygotowania
takiej
ji sformułowana zo.naradz,ie sekretarzy do
ideologicznych i zagrah komitetów centralnych
i komunistycznych państw

Minister.

za ocean

roku akademickim około
3500 studentów, w tym
około 2 tys. na studiach
dziennych. Po raz pierwszy progi nowej szkoły
przekroczy 450 studentów
I roku studiów stacjonarnych i 290 - zaocznych
i wieczorowych.

szłości
pra~niemy by uczelnia
objęła takie problemy transporlu lotniczego i morskie~o.
WSI w Radomiu kształcić bę
dzie studentów VII dziedzinie:
mechaniki, chemii.
transportu
i ekonomii. Powołano tu cztery wyd ział y I 12 instytutów. W
ramach Wydziału Mechaniczne~o istnieja instvtuty: MatemaDOKOŃCZENIE NA STR. S

Spotkanie
A. Gromyki
z C. Vance'
NOWY

JORK

PAP.

W

środę w Nowym Jorku
04było się
spotkanie radziecki~go ministra spraw sa,ra-

nkznych Andrieja Gromyki
z amerykańskim ekretarzem
tanu Cyrusem
Vance'em.
Rozmowa . dotyczyła cało
k sz tałtu rokowań radzieckoameryk:t.ńskkh w sprawie 0'l'ranicZł'n i a
strategicz.nych
zbn>jeó oren ywnych. Trwała
przeszło % godziny.
Agencje
prasowe zazna<'Zają, że obecna runda tych
rokowań
wchodzi w decydując1ł fazę.

Nowa uczelnia wyrasta z radomskiego oś rod ka Politechniki Swiętokrzysk iej. - Celem powołania WSI
w
Radomiumówi rektor p rof. dr MICHAŁ
HEBDA - jesl stworzenie specjaJistycoznej uczelni
transportowej; placówki zajmującej sic
kształceniem,

pracą

naukową,

programowaniem kierunku badań. Winna ona spełniać
role
centrum
naukowo-badawc'lero
lransportu. Obecnie 1ohcc:v lo
transportu
lądowe!'; .. :
knJ~jo
wego I drorowego, s taki .. ,",e",·nątrnakładowero.
W
przy-

I

Studenoi IV roku chemii w labor atorium
materiałcnnaw
twa podczas wykonywlUlia badań wytrzymało~ci materiałów
Fot. Jf'rzy Burco:J'Il
obuW'lliczych.

eczy skut

•
I

paraliżu ·
PAP.

Urządzenie

skonw Instytucie CyberAkademii Nauk Ukraió~jalistycmej Republiki
Nad~no mu nazwę
bioprądy

Ską

d

O

""Wle - to dawn a ludność
'.... iańs ka. która dała poSlowianom wsc-hod.n:m.
licznym badaniom ·archeprzeprowadzonym
ic h latach we wschod-

-I
"października

Eksplożja pociągu Z benzyną
we wn~trzu tunelu

Uciążliwe sąsiedztwo
Zgłosili się

br. roapocs-

imprezie
10
sabn,istów.
Przed niedzielnym odlotem
a~ ocean nwodnicy trenuA
na zrrupowaniu w OPO na
warszawskieh Bie lałl ach..
Na zdjęciu: milli .... Z.repy
Marek. Seweryn..
CAP - JOoś

do nas mie

akań

ey bloku przy ul. Armii CzerwoneJ 15ł w Kielcach. Cles y
OOKONCZENIE SA STR. 3

ną silę w Geltysbur,u (USA)
mistrzostw~ świat~ w podnoszeniu cięż~rów. Polskę reprezentować będzie w
lej

Bioprognozo

I

Uw.ca. kierowcy i p r1lechod_
IHe!
Widsi~lDoić
r&l10
mie;.cami
el\'raniez_a.
drogi
okresowe
śliskie.

Sytu-aeJa
biomet eoroloricvta
ehwiejlllo e pruwa dH tf'ndMlcji
cM ponownf'rO porarnania się.

pochodzili
owie
ie Slowiail wsch~dnic
niej
południowo-wscbo<lnieJ
Europie nasza wiedza o tych
plemiona;::h je<Jt zo.acz:nle ~
gatsza.
,
Pierwsze wzrmaDId Ił An-'cll
_ w relacjach ara.bełd.ch l W-

MADRYT. Korespondent PAP. Miro ław IkonowicK. pl&~e:
7 kol~ia rzy hISzpańs kich zginęło w ś !"O<i ę rano w tunelu pod masywem Paja r es wskutek eksploz jI pociągu, składającego się z trzynastu 80-tonowyc h cystern z benzyna i olejem napędowym,
MaszynISta I dwaj innj koleja rze z obsługi l k JTl()t wy eleklrycz.~j zdołah wybIec z tunelu !Xl eksplo 7. jl pierwszej cyster ny.
Okolic zności katastrof,. są niejasne. O koło godzin
% nad raaem
pociąg z oallwem płynnym, ja dący z asm"yjskiego portu Gijon W
kierunku mlast-8 Leon w Kastylii stanał w unelu wskulek przerwy
w do-płvwie nrąriu. Eksplo7ja nas ap l ła p"~ed go<lz. 7. w chw.u(
gdy zbliżyła si.:: rio slojacel.'o w tun .. lu .l< la~ (owa-owego wysła
na t14 pomoc z pobliskiej stac ji lokom.)ly ... a spalinowa.

?•

%8ntyjsk:ich
pochodzące
r:
V-VI w . D.e. mówią . te w poc~tkach VI w. Antow ie przed.. Dunaj 1 wtargnęli do Bi-

-

c.,

11

powodu tej ryby bierzesz sa.mochódT

DOIu>tIa'CZBND NA 8TR. T

http://sbc.wbp.kielce.pl

Jub-Ieusz
pols
siarki

Nowa kudencja
władz uczelni
Pod ]X"2"wodJlictwem rektora,
6oc. 114'. Edm""w.. 8U8J1yńallie"o
abradował WCoWI'aj Sena.t Wyż
Szkoły

MeÓ

w

Pf'dagogi~ne-j

Jaelcacll. Obrady
l)OOŚ\ 'ęcOJle
by~y -probl.emoon p;racy w rOtllPO"YDAjąCym s.i~ roku a1<a~mk

kim. Ucz.eslllljc.zyl:i w nich
k-w Społecz.n.o R.ad",

~on
Srllkoły

orali J)C'.z,edstawócieJe władll mia. . i wojewód2l1.wa. Na :r.akoń
_ i e obrad :z.abral glos I se'k-

KW PZPR

Hf,a.1'2

w

K.iekacb

.uek1lllan4lew Zara,jezJlk.

N..a 1XJ6i.-dz_iu Wi"ęca.ono nominacje .A now4 kfloonc~ dla
pa'oreJttorbw i d.r:iekanów. StaIlowiska prorektorÓw piastrują:
prd. ck' Zdzieli.. Ot-arny, doc.
dr ZbiCni_ Dalewic:tl i dA>C.
)I.Ir_ł.,.,.. Nifl.ur5lii. I>ziekanem
WydR.jaru Peda«og.icmego jest
doc. de ZenoD Cbró.9cieJ, Wyda:ia)u HumanistYCUlego - doc.
ck- h6b. :1_ Paelawllki. a Wydrlliału M.~tyoc.mo-iPn:y,..odll1i

~. dr

CZ<':gIO -

SłUl""'" Cie-

.tUt*,-

(iib)

29 w rz eŚin ia 1953 r. 'fil Mokrzysz,o.wie
kOokl
Taraoor2.ega
dowiercono się do pierwszych
pokładów ~ia·rki.
W ten sposab dzięki prae«n prof. Stanisława
Pawłowskie,;o z JIllfłtyt'Utu Geolog icznego w Warszawie
od,kl'yto
w
J>.o1sce
"wielką sia.rkę". Od teg() c:z.asu niemal co roku geolodzy
natraf iali na nowe zasoby
"żółtego
złota".
W lataoh
1953-3'1 odkrytil złma w rejonie Ta.rnob rzega, Ma-cłxJ<wa,
Staszowa, Grzybowa. W latach 1963-76 odkryto oals'.I.e
złoża
w okol!-cach Jezi()Jlka,
Grębowa,
Jamnicy,
BS6za1i.,
Rudn ików, Osieka i BaranOwa.
Polska ma ~ta·re cboe
nie(:o zapomn iane - tradycje
siarkowego
górni.ctwa.
W
średniowieczu
istniało
kilka
kopalń na Podkarpaciu i na
Sląsku; ostatnie z nich zosta1y całkowicie wyeks'Pl~ato
wane w początkach naszego
stulecia. P rzez wiele 181 ni.kt
n ie podejrzewał istlll:enia na
naszych ziemiach
w:ększych
zasobów siarki, ujawniOO1ych
d~p i el'o. w okre.sie
powojenn ym. W ciągu 500 la.t eksploatacji polskiej siarki - od
średniowiecza

aż

schyłek

p<>

XIX wieku - wy~yto jej
tyle, iJe d~8rcz.ają
obecne
kopalnie w ciągu dwóch tygodni.
Sy.stemattY1:z.nie prow 00 zoo e
badania geo-logiczne
z po52'Ukiwaniami
siarki.
I)o.tycOCZ8S()we prace
wskailują na mOtiJliw~ć jet;zsą dals-ze
związa.ne

C'Ze dail~!Zego powięks-zenia

szych

z~obów

na-

tego. IIW'OWCa.
tPAP).

Uroczyste

Na py.t6nie wią

llild c:/.ym pra-

odp()~

d'L.ie-nmka-

(f'AP).

rZ(}m PAP:
M.A.R.1A ANTO: PrzYło.t.o
indywidualnIl w
Wa raz.a wie, na której pokaa:ę

Radomiu.

Wysłałam

t~

nje-

zI'fllliozo<wałam

'lVU~ wyll!'ławę

tv

najnoWBu obra~y. Biorę udlL.ial
w kUku ogólnopolsJtich ~kSipo
zyc)ac-h, m .Q;n. w vn Wa rszawIkIm Festiwalu Sa.tuk Pięk

go do słÓ'W Kazim iery nłako
wiczówny ora z sensacy}ną ko-

.yoch OI'U w

Manuela

wie

porllrełu

póerw8Z~j

wysta-

i autoporlretu w

Sezonowa zmiana
cen

Jaj

widowisko
"Rym6w d7de--

muzyczne WC

Szymanowsk ie-

cięcych" Ka roł a

holenderskiego

med~

autora

VMI
Lo.ggeana .,Dwa
gł"zyby w barszcz".
W
radli u
będę reżyserowała "Węzły tycia" Zof:id Nałkowskjej.
JERZY ZIARNIK: - ~
cJ:yn.am zdjęc-ia do filmu d0ku-

wyżlr.4 ~łmy sku~u jaj, % dniem
28 hm. (a:weorlek) podwyższa się
ceny detaJ.lc:me jaj oożych do
3,70 zł. jad średnjcll ~ 3,40 zł,
jad JDII.ł)'{.'h 00 3,10 zł za sztukę.
(pAp)

mentalnego pt. "Pogodna je.o amatorskim zespol e aTtystycznym eme rytów i Te1lc.lstów w K ra kowie. Mam' w planach film zatyt.ulOW8l11y ,..patrzę na twoją fotog ralfię",
na.wiązujący do lat ostatniej wojny. P rzygotowuję tei film e
wspÓłczesnej kulturze polskiej.

Na tematy dnia

ma<:hu. Z burakami cu«rowy1Di

w

_~u

% ~ową

W Sali Ryce1'Skiej wrodawskiego Ratusza odbyła się ?:l bm.
uroc zystość
nadanie i.miQfl

Paulinie Acacie Zalewskiej,35-milionowej obywatelce Polski,
urodzonej 24 ~el'wca 1978 roku
we Wrocławiu, której rodzicami
!Ią nauczycielka
wrocławskiego
PNedszkola PKP nr 50 Barbara
i kapitan p rzedsi ębiorstwa "Zegluga na Odrze", Jacek Zalew-

brał y

jeszcze

większego

rO%-

surowcem dla cukrowni nie ma większych klO'POt6w. b0wiem zapas "Ozęstocic" l ,.Łub
nej" wyslarcza w te-j chwui DB
, dni. Ale od warunków a.lmosferyczn)'ch zależeć będzie, czy
w najbliższych dniat'h syt..uaeja
w tej dziedzinie u.le-/(nie p.opra...
wie ~y poogorszeniu.
-

T~

jek la,to, JEmen t.akże
loLtl'udnia :z.bibc p1.odbw rol.nych
j .ie ularLwia groona.dz.e.nia za-

paww na

cy i społeczeństwa, aktu nadania
imion liczącej 3 miesiące i 3
dnJ Paulinie Agacie, dokonał
zastępca

Dmę.

o tej pol'7.e w warunkach w<>jewód:z.twa ~l«iki~go
kOR~ 5K: siewy żyta
a siew
pszellicy je6t poważnie zaawan..wany. W tym }'(liku, d() 25
wraetblia, obsiano
żyte-m
nie
w*ei niż 36 procent J)la.nowa."l!:'~ areału a s~w pszenicy do-piero a.j~ zaczyna. Wp.ra~e
łłł ..ba ma lY~e wilgoci. że nawet
)linY je6iennycłl . ewenbualnych
11(1) la ch starczyłooy jej lIa dłu
gi _
. a.le terminy agrotech_i _
mają nadaa
swollI moc
oo.wi~= j.ącą. W z.aosad~e
żyW
pOwinno trafić do zi~mi, u_
w.7ględn >i!lFłe specytiez.ne warU'D M kg....oan~j }ftIieni, do kf)~a
biei:tc'ego miesią.ca a Jl5Z,mica
D~p$źniej do p.ołQwy paŹld2 iCll'
~a, tymczasem na w iele pól
nie llIlożni! po \lI!'OOtu wi«hać
~ikit'ffi. Siewy z.aawansowaDe SIł
n aj'bal!'dz.iej na glebach
le.,tic-h w gminach Koń!lkie, Mil'U!e, Raików. Morawic.a.
Wyłtopk i ziemniaKÓW, z tych
sall'lycll J)<}wodbw. takie nie na~Y'tle
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Pola,
zapasy,
rynek ...
Jak wyni'ka z bieżą.:Y'C'h O'bs«wa-ej.i i m[ocmacji sp6łdzie-]ezoA_
ci ogrodniczej a.ni warzywa ani
ziemniaki nie nadają si~ jeszcze
do maJla.z.ynowania na okres zimowy. Ziemnia~.i są mokre, 1)0dai:ne na gnide, podOOnle jeGt li
uWlą, marchwią. Z tyci: podsla,..'OWym J)OWofió.w Jlje d<lf3'1.ar-

aa

at

jeB

ki~rownika

Urzędu
Wrocławiu

StaDu Cywilnego we
TadeUYL Stępień. W eza.!Jie tej

ceremonii malutką Agatę trzymała na rękach Emilia HermalilZewska, która w r az x r sekretal'zem KW PZPR we Wrocła

wiu -

Ludwikiem

»reidiem
opiełrullem

honorowym

jeS't

d2'.iecka.

Dyżur

poselski
w Kielcach

sień"

pod-

DLA 2500 KONSUMENTOW
Punktualnie o godzinie ósmej
podwoje najpopularniej3zy w Radomiu bezalkoholowy
bor szybkiej obslugi"Ekspres" przy ul. 2e.,omskiego
15. No zapleczu 6 osób, za ladą
3 bufetowe: lFe1l4 Nowak, lFena
Oltarzewska i Wiesława Pogoda.
Wydawanie
pOSiłków
idzie
sprawnie, jak zresztą zawsze.
Dzi·ś mamy dzień bezmięs
ny powiada kierownik " Ekspresu", KazimieFz Lewań.,ki ale konsumenci nie powinni 11aFzekać no zestaw dań. Oferujemy wiele smacznych potraw.
Jest też pełny zedaw napojów
chłodz ących ...
Dodajmy tu j eszcze, że popularny bar " Społem" obsługuje
dziennie od 2000 do 2500 konsumentów!
RUPIECIARNIA
MIAST KWIACIARNI
Reagując na wczorajszy sygnał naszego czytelnika dziś rano
wybraliśmy się nA ulicę ClJrie-Skłodowskiej,
by
!twierdzić
naocz11ie, że utotnie w sąsiedz
twie bromy nowego bloku na
posesji
opatFz01Iej numeFami
11/13 nadal sto14 dWA nie wykorzystane pomieuczenia, w kt4jTych ju~ daWflo zapowiAdano
otwarcie kwiaciarni t - bOdajże
- kiosku " Ruchu". Milut kwiaciarni
jest flIpUciArnia, gdll
otW01'Z1l1

W
ooecncści
pnedstawłcieli
wła& m i~jski c h, za·kład6w pra-

dawno sporo prac na dwie m.oJe wystawy mala rstwa w RFN.
KRYSTYNA SZNERR: - W

Jak wiadomo, 'tV bieżącym .oHU przy:pad,a setna
urodz ill Janu.sru. Korczaka, w yibitneg() pedagoga ,
i s.połeculika. Z iIlkja,tywy Polski rocznica t a
zootala na listę uw. dat z,namienitycll kalendarza
W maju br. w W81r.Szawie - w cza.s ie obrad
jącyeh obchody lOO-lecia POW<Ma.ny zOlStal
oowy Komitet Obchodów 100 Rocznicy Urodzin
KOl'e'L aka.
Z inieja,tywy tego kom itetu 12 pażÓIliel'lllika br.
nastąpi w Wa.:rszawie inauguracja kuJmitnacyj'l1ej
ŚC! związanej z ()jJohodami setnej roczoi-cy
Korczaka. Będzie to międzynarodowa . sesja
udziałem okoro 250 uczestników, w tym 50 z
pej kich, Ameryki Płd . i Płn., AusŁrałij i
cona OII1a będ'.l.e anal izi e nowato rskiej d 'lia ła.1ności
g ieznej, literacll:iej i medycznej J. Korczaka na tle epok
oraz jego. m ie,i5eu we W5pólczesnej pedagogice i literatum

nadanie ImIon
Radomski poranek
35 milionowej
obywatelce Polski

tłCy.

Na wa rsztacie twórców

Kulminacyjne uroc
100 rocznicy urodzin
Janusza Korczaka

WO.łewótkkj ZespÓł Poseł.'

pnyjmować

będ.ie

sprawach sk ... r i wni-aiw
geł •• Sejm PRL.

trochę

'ę

domowych piwnic:aeh. btn iej ą
bowie-m szanse, że w m.iarę poprawy J>Oj(ody płody jesietli nab)orlj większej "wM'tości teehnicZll1~j" i należycie z.nlooą zimę
w nie najlepszych wa~kacll
lAa~azynowych .

Jak na raz,ie dootawy zł~m
_iaków, vrarz.yw i owocÓ'W do
miast są w 100 proc. SoPl'zedawa_e w handlu detaliczmym. Zi_we zapasy ~ się robić
ve-chę

później.

zgodnje

:Le

i w sytuacji kJedy towar będz,ie si~ w
ltełni nadawać do przechowania.
Na
rynku detalicznym "tV
X ieJ.cach. R adomiu i w Mych
miasla<:h zapewniona Jest cłę
praktyłrą

OWOCÓW a
%Właszcz.a śliwek. ktbN w wi(lMZości Sil po~ane. Nie }est to
ani wina sadowni'ków ani tl'f2c:-

emBia.c:umymi nie
rO:l<wmąć

~. JlI'lI~

parasola.

108

_a.ykład

kasztan
W
azerbejdżańskim
mi
Ordubat rO$nie knsz/an, u
ny za jedno z
najWiękulIch
drzew
Swiadczą o tym jego wy
Pień ma
obwód
l.
ZnAjduje

Do

dziuplo.

końca

stulecia byl" 10 niej
niA L. wannot "ZE'Wlr"•.
- unikat jest Pod ł ..,,.k'li,,·Q
chTt>1l4 botaników. Szacujq
że hczy OIłO 2 'liS. lat.

197& roku :&marł oacle
wiek. ł7 lał

WNA, OORKA

j

MATKA

Wyprowadae.nie Zwl" na.st~p.i \IV tłnin 2.9 bm. 8 codz.16
spned Wojewód.kier;e Domu KuJłary _ emenłan Komunalny w K.ielC!aeh.
522-k
Dnia 26

września ł978

w wieku

roku

zmarł

na.glo

ł7 lał

Tow. RYSZARD MALAGA
dlu&,olcłni

pJ'aeOwnik, dyrektor Kieleckiego
Przedsi('
biorst, a. Budownictwa Pnemysłowego, zasłuiony dzi3'
łaez partyjno-gosJ)Odarczy, zastępca członka KW PZpJ{
w Ki~leaeb.
Za działalność partyjną, społeeulł i coSPed"rczlł .4znaczony był Krzyżem Kawalerskim OrdeTU Odrodzeni'
Polsk~ Złotym j Srebrnym Knyi:em Zasłur;i, Medalertl
36-leeia PRL, Brązowym Medalem za ObTe.nośe Kraju,
odznaką "Za zasluCi dla Kieleeezyzuy", złotą od2J1ak~
"Zasłużony dla B udownietwa i PMB", :dolII edznaklł "Za
zasłari w pracy .wiązkowej j zawodowe1'.
~ Jer;o pamięci!
Wyr&l!y Cłębokiego wsp6łezueia

RODZINIE

Zmarłego

Dyrekcja, POP, Rada Zakłado'''a.
SamorzącJ
Robotnicz7
a .. loga
KPBP.
Pogrzeb odbędzie się 29 wr2leśnia 1978 roku, • ,~. 16.
na ementanu Komunalnym "IV IUeleaeh.
Wyprowuzenie Zwłok .as'Vi !!przed WOjewócbk1eł°
Domu lluJtuJ')' w Jlieloaeb, o ,Oth. 16.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Długowiecz

RYSZARD MALAGA

niektórych

jaweom n fezaraoo ości handJu. Po
J)I'()S\''U taki owoc zbiera ~ t~
JeSiMJ nadmiernie mokrej. Nad
saM.!Imi, ogrodami i plantacjami
cjeź

smuci natomiast ' akt
nia koksu w miejscach do
nie przeznaczonych. Dziś
w dalszym ciągu .,terty tego
palu leżaly pod blokiem przy
Warllńskiego, chociaż
pou;
znaleźć 3ię w piwnicach. B
ki to widok ...

_jdromy Mlłi, Ojeiee i Syn.
• aym sawiadamia~
pq:rąieai w Irlębokim uJw i mlu'ku

"łeść podaiy \owarow J)OC~II
eych z p61. sadów i o/!,!,odÓw.
Nje b}'ak ;abłeok. cebuli, Jna2'chwi i ziemniak6w. ZasŁneże:nia
kłi.en t6w budzić
moie jedynie
~O<!>'ć

gorących

2ł wn.eśnia

w

w

wstc1l:ymać, aby tysiącom
ludzi
zapewnić towar w pełni zda.tny
do dłuższego przeehowywania w

.prawdz.o.ną

DIlia

)'e-

z,iemniaków na zaopak=n-ie załÓg zakład6w pracy. Trze.ba :& ~
zapobiegliwośdą

wiedź

•

Kielcach informuje, h w dniu
29 wrseśnia br. w eock. }2-16
w sali nr 111 Unędll WojewódlE_
Jd~go

tllmczasem handlowcy
nentnie narzekają 1UJ bra k
wych pomieszczeń.
BĘDZIE CIEPł.. O
Na placach składowych
czególnych kotłowni W .
kiego Przedsiębiorstwa
tyki Cieplnej pojawiły
sterty opalu. Ciellzy

ra.

T

sil
bil

klóry.
I~l, ,
l,k l S

\'"'z.".s
mini<o

ws:

Ków

)lY r
.\ KeJ

Kun
PI.f:f
C;nól

KO'\I
l \S<
~F..

•

•

ra

DOKO~CZKNIE

I

kiej
ZE STil. 1

tyki i Fizy ki. Bud{)wy MaszYll,
Teorii i Konstrukcji PojazdÓw
oraz
Eksploatacji
Pojazdów.
W y d'&ial Trans portu
obejmuje
instytuty:
Eksploatacji Kolei.
Systemów Transportowych oraz
Elektroniki i A utomatyki Transportu. W planie jest utworzenie tu również instytutu tra(\sportu
wewnątrzzakłado.w ego .
Ukierunkowanie
na
sprawy
transportu będzie miało prowadzone w Radomiu
kształcenie
ekonomistów. Na W ydziale Ekono m ik i T r ans portu pracować
Na zdjęciu: scena ze 3L."UA ! "bHllaoa w czer\vi.~oi1t Borysa
będą instytuty: Ekonomiki. Orwl'eniewa . Iw... a O...ąkow ka (Mariutka) i Cna ry Ka"lińl!ki
ganil.a c ji Transportu
i
Nauk
r uczni k }.
Społe czno -PoJityczn yeh
OsLatni
Fot. Jen ,. J &r"3'a
z wydziałów to W ydzia ł Materialo .. n awslwa i Terhn ol f)lI:'ii Obuwia z instytutami: Materiałowa W!'>twa (chodzi tu o materiało7.nawstwo
w
1:,ierl7inie
twOr7.Yw s ztucz nych. skóry materiałów wybu chowych i ~l"O
duktów naftowych) oraz T';:'hnol,,;:i, Obuwia
Wydział Materiało zna wstwa i
Technologi i Obuwia nie zajmuP rzypominamy w sobotę
ra<iycjlł "te atraln ycb K ielc"
je się wprawd zie problemami
w "Ec b u Dnła" k .. poa p1 ~bi
~t ał y się już doroczne ple transportu (choć można powiescy lu .. Inik~j Róiy".
(jjb)
bisc yt,. " Dxikiej Bó~,." , w
dzieć, że i buty są .. środkiem
których cs y ' eln wJ' naszej ~a 
transportu" i to powszechIrly wybieraj~ najlepny spek - - - - - - - - - - - - - - - . . . :
nie używanym) związany jest
jednak
ściśle
z
potrzebami
I,.kl Se&OIlIl i pare najpo!pula-rgospodarki rejonu radomskiego,
nifjszycb akto r ów w T u .trze
'm.
S t e b.na
Z eromslr. ie!:,o.
Ważną sprawą będzie tu stworzenie nowoczesnego systemu
Za kilk a dni ro zpoeanie s ię k okształcenia obuwników falejny, siódmy juz ple b i~cyt . W
chowców
zorientowanych
zas.o9ini m wy d an iu .,Echa Dn ia"
równo
w
problemach
materia""dru kuj e m y k u p on l'l e b iscyłowych
jak
w
sprawach
me(owy
o rali
p rzypom n imy
ch aniki. organizacji
pracy. a
" "ntkie p remiery t e a traln e
także znajacych się na modeDOKOŃC7ENIE ZE STR. l
minioOne!:,o sezonu.
lowaniu
o.buwia. Prowadzone
WSZYST KICH
MIŁ OŚNI bęrlą tu również p race badawnas - wvjaŚon iH - fakt że w
KÓW T EATRU Z A PR SZA.
cze
w
spóln
e z zakładami prze}Iy DO UD ZI AŁU W NASZ E.J
nasz.vm bloku znajduje
Slę
mysłowymi. Powołano już łabo
AKCJI. J AK ZWY K LE OCZE.
sklep należący
do Centrali
ratoria u czelniano-p rzemys łowe
KUJE
NA
UC7'RSTNIKÓW
R ybnej. Konwo.jenci r<)Zwożą·
we wsoółprac\' 1 . Fł'af'1Oliikórf"m"
PI.EBlSCYTU
WIELE
NA7
cv towar prz':'zwvc a'l' ~ ę
(;RÓD.
A
W . RÓl)
mCH
w\'lew'lĆ poz06lal05c: z beC7.ek
K0\1PLETY PŁYT. K"IAZKI
tuż przed nasJ:vm: oknami.
I \BON '!\tENTY TEATRALW;elu mieszkańców bloku lubi
XE,
iadać rYby ale częs e wd"chanie
7.ap.achów
rybnych
w
mieszkaniu jest nie do zn;es'enia. C7.V konwojenc; muqa
w dewać cuch.nącą wodę w ,a ~iedzh\'ie naszvch t.>kien"

wkrótce

VII Plebiscvt . Dziki;
T

,> T e I ~ f.o.n.. '

.TnYe'rwe n'c.iiny .'

r L. Zakła .... m i "p r onit -Erl!'" w
Pionkach.
W3p6łpraca z ,ospodal'k" regionu
kontynuowana
będzie
również w
innych w ydział.cn
i instytutach. Laboratoria
uczelniano-przemysłowe
podejmą problemy związane z przyszłoś iowymi potrzebami " Waltera "
i
.. Techmatrans u ".
W
dziedzinie nauk eko.nomicznych
wspólne bada nia p"owadlić bl:dą
Wydział Eko.nomiki Trans porLu WSI i Ministerstwo FiIlansów.
Kad ra
naukowa
uczelni to
dziś około 350 nauaycieli akade-mick ,dl. w tym 45 profe6oró w i docentów oraz około 80
do kto rów. Na stanowiska prorektorów powołani wstali p rof.
dr Zbi~nie", Abramowics i doc.
dl' Kuimiuz J anc!;ak. CZI;ŚĆ
st nowisk kierownic7.ych na wyd'lldłach i w iRslytutach poUr
staje na razie nie ob3adzolla.
Do najw ażniejszyc h problemów stojących przed nową ucze lnią należy rozwój bazy. Na
Ukollczeniu jest budowa kolio wni, domu
akademickiego oraz
domu dla pracowników naukowvch. Na potrzeby dydaktyczn pr7t!znaC7.one zostanie s7.eść
l>M'al.ów typu "zębi ec " Na poc7.lltku 19.9 roku
ruszyć
po.winna duża stołówka. budowane są również dwa
następne
domy akademickie. W
budowie uC:lelni prze:. cały rok uelle tuiCllYĆ będ" studeuci. Plan
zajęe ułożono w tf'n sposób. by
na pracę tę przezna('z\'e tydzień
w ciaęu
semestru na każdym
roku i wvd"iale.
Planv ~OI.WOjll Wyź.;zej Szkoły Inżynierskiej
w
Ra lomiu
nie przewidują
jednak znaczniejbz.,~o
powiększenia
liczby
kSl.tałconv"h tu studentów. Rek r 'lt::ł"t'1l '1 '::t T "ol( 11t"7vmvwa-

ielecka poczta

jazdowa _ "Jodełka tł
CI 2 paźduel'ruka
;l kańcy Cediłyny.

bl'. nueLel>'Zczyn
Ameliówki, Wił4. Ciekot, Sw.
Katarsyny,
S7.klanej i Duły Sbrej
',Lkie spl'awy
zała.twune
.' ,hcz as w odległych urzę
" pocztowych będą mogli
lwić w swoich miejscowoh. W
tym bowiem druu
wóclzki Urząd Poczty w
uruchamia o.bjazdowy
pocztowy. Usługi
będ,
,Iclone w określonych go',·h. o czym
mies~kańcy
'~ną poinfol'mowam przy poT
ogłoszeń
umieszczonych
Punktach postoju poczty ~
'Owej .• JODEŁKA".
\I"szkańcy tych m.ie~W""
.'·az przebywaj~y w nich
cze mO~1ł dokony,,,ać
ieh wpłal i podf'jmować
y, lak jak w kawym in~nędzie poezł.Qwym. roczoh,J2zdowa będzie dostarczać
Oliejsce paczki jak tei przy j"'ać je. a lakże ekspediow.u:
\ pOlc('one i ws .. ystkie pO'Zo-

O

~ląebocic.

lsi(Iziazp/t

etI;enia

lle rtl
raju.
na"~

,:La

PI'zesvłkL

?""sy łk~ adresowane do tych
,'C'owości

oprócz imienia i
naLwy wsi i num,,·
po.w.nny
z<,.w""r"ć
a"ję: 25- 1
PocoztA
Ob"Jodełka" Kielce 1.
!>Oczc.ie o.bjazdo.wej m0Zn'l
e dokonać też opłat za /1.fllent radiowo-telewizyjr)'.
"01ent telefoniczny. reje,)~ pojazdów sam"choo<lwv h
'ka.
j'Hllu

I. '....

}6.

u,.łu~ traktow:llI·'t przez pocztę l'k"l'ery.'l.lni e. Jeśli zosl:snie poz,,.nie oceniona
pneE S!łol;'.
n'two w pnyszł<t 'M obrtŁ~
l"~an~ innf' mil' is<-o w OŚ<' i ,

\hWa forma

(j)

00 REo!\KCJ1: - Pv{an'e
to kierujemy do d yrel<cj: Centrali Rybnej w K ielca.ch i p:-osimy o zwrócenie uw~; 'lraco.wniko.m.
Idap)

W~zyscy
~
świadczymy
na NFOZ

W}"dzial l'ranl>porlu -

bad_,e

.ULA

Starachowicka Skarpa
zasłużona dla Kielecczyzny

czujnlki.w toro,", V(Ol1
Fot . .J. 'Bu~rzyn

{JU7.0 U\Vag:l po~..,'Nlt;C'a ':'.~ '.Iti s;"").\t sp d>NIŁ! K001pleksllwe~o za1!o!>P'Jrla'o .... yv..J:Jia Jak I e3letyClnClnu wy~lądowi
)S~l"l~.!ół:1v" o.,it!/tlt
Slarachowh:e UWaLc:1nt! ..,ą ~
lt ~I"; D: {.',~ład troski
.ip6~d7.ielnl \ol s N~Jl.:t1 ..: 'łIJ~ rtOW. \\. VS!.j ".'zy w!>oo-

mmeć "hocliOzb"

hlcdle

"ł "Pd. Żdobvlo ono w

!')'i'7 r. lrzf'de ,,,,e;,.., .. w ulI:'ólllopohkim konkur-

"ie 110& Ilajlepi .. j ~a.::o ... od rowane o,it'dle.
AkLyw samor/. 'Iu spó! l'i ,l,;, potrafił 'mobil"ować
mlc"zkalków 10
'.y:,ÓN
soole '1nv h. Za t"lV
kw .. rtftł]' br. 1,\1 'OŚĆ 1.:11 ,Ue Jj~ ,le na 930 tys.
złotych. [ w tym wSpół ':l\vOClnktwle p rl.orl u je
oS:t'rlle Ska rp.. p .. " N')'!ni "acv osit!,lIol,'I;ego komlt ... tu St ni,ław S .. , .. ts I jego w~pólpra{o·Nlli··y
um cjętnie "",mawi.1j<ł l mi"~,}{"ń:-,,mi . Dbają (I
cZ.Y~toŚć I piękny w Y'~!~(I os:" 113. zaopatl'rcllie

Stal'>.:how""lta Spółrl'i .. ln:'l :vr,e.>l.k"nlOwa obchodt.i w tym roku 20-1t:C''=' swujego istnienia.
D,i~ki staraniom i wysiłk"wi za··ladu. a. przede
ws~ystkim władz miejskkh. stala SIę 'Iuzym organizmem. W jej budynka,·h. "",ied1ilo się. już
ponad 12 ty~. ludzi. Sr~n:o ka7e~o rok~ .,.,'33t~
wzbuo:a.'a Się o 400--;500 n"wn'h ml,,~'r<an. '"
a tak7~ \vł I~·i\\·.l 17i lł .. lność kult Iralnt)-~t )tym "oku spÓl,lzielnia wcęć/V kltlo~. 5tO roc1ll~
.
nom. a w przys,h-m około 400 [)llę KI sp:'awne) łec/ną
O:'\iedlc
to it':;il ON '),·(n. 7d~(}3"I:łarU\'·'ł.ne Poorganizacji pracy. dob:'(>j wsnóh:'a' v z burloz!obki. prl" b"· )1.
s,k'lłv.
spólllld zv
wlau,.,nli. wyznaczone pll:-,V c .. csto. ~~ p.!",:ek:--a- si'lrla
czaue. Olna,;z3 to że GIJ.t:.ttK )\\,0 kJlkt1:na::;"le ro- d'Jnl kultlJ~·y. ?..t.':illót ()bt~k.t/r,y -... pr,'hn"o-\\fVP()dzin wp(u'!Aradla się :"l)k"ot'''nit' (O nO\~"'\l'le~nvl'h cLvnko\vyrh. jlK no. b"bka, kl'vtv baspn k~nie
lowv. place zabaw HJ. \ ',e'; ;to. Zaslu!:'l to. nip
miesl.ka!\.
""V\~czc:"kuja 'yt;;!1 na
r!1i":.'~lz'.,ł~li ł, )ak. ws,;<:r1/it!'. tvlk" nera·iu SSM. tl~ '<:l\"."'I o"i"d!aw,,;:o Staje.~ •. dllż'). Aktu31n!~J, ją:S nd n .? )\\'~ł~ct/lał /J".I t'k- ni,lawa 'Olk u"•• K lIml .. rz:l C,rudnil' .. kif'I;O. A,Iai ~",·i·· l in:1veh. PoL. ''lfili nni
lor SSM Z~non Łysak. Pod n11· .. ,::, }( ~r.ld ()l"/t-'l{UJC w nla Kukliihkit·~
Sl (·al..'howicach -;:Joparł 2.3 Lv:;.
qdl.:n \,·::,··ó~·t:' 7Inob:\ 71ł\.\'tĆ ntif·",~kln lN io d-i.lłllrH)Ś 1 S'l)()sytuacja puwinna s;<: l')<Jp"a \\'': ć. 'Ił.; p:' ·v~·'.'vm ro- łe·'7I!Pj
.H h'.vili! WVJ"'''''Ód,ltl''j
R,,·iv
Narod<łwej w
ku ruszy produlccja e1~m~':t.JW !la d,)I!lkl. JtXln<JK· .... lcai.:h JlI"VIUnnł} .')Si ..... _lu ",kfl a:l W 'ta r,ll." horn.i.,inn.... W.,. no;,; l/Hl 3
ob .... l'n(~
·,'\;Y'·'A·o,·n}a. tych
wicadl
odlnakl;
..
Za
~,hlu~l
Lli.l
Kiel"'~'\:l.yl.nv".
elcmen~ów no -Ioj; 'iu !., pełnej z·I,h"s.'l Pl")rlukcv jnej: urno'" II Ni b",j"w<: '\,l,j 1 .. m·-,)W r
(~llak)
nie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

na ~zie w prL.yn..łośd . . ~
Zlomle olroło 500
ób r Imie.
- W ielkośe lIczelai - st wie<'dLa
rek lor. pl'olesor Micil ał
Hebda - pole';H w in n a
wadze
w pod ejlłl o w a lli a n ...
w J'cb, biei~)'e h p r e blemón.

II. ,",Ulbł

•
•
•

Zbieranie st r ydt dok u m entów
W ecyfikacja
b, ły ch
d z iałaczy
W s półp c

tarni i

Młodzież
historię

c

ze

t "dtJn-

zkoł<1rn i

penetruje

swego ruchu

i", W"'LY -y z na... andwet,
jak si<: oka.z.uie. nic kudy
z bylycn dZliOtaczy wiodraużowyeh..
WH!(1zą Q
loLnlenlU i
dZiałaniu
w Klekach Kom"JI
Hi:;torycznej Ra.dy Wojewoozkiel Fooeracji Socjollt.>lycznych
Związków Mlodziezy Pol:.kiei.
P odstawowym slll.da.n ·('p
nll.l>Zej ltoOmi&ji - mówi jej
kreLal"Z. EUW AHD B, 'AS
jest zbieranie VII elkkh m .. teriałów a więc d<>kumentu\..
or~ani"'a.<:yjnych. I~gitylna Jł, rotografii. wspom.nien.!ld ndarów.
ok olit'Zl1o~ciowyc b propol'cayków,
plakietek, zn~~ko\\ I
IIłllyln
rek wizytów - ~ hu.toril rUfhu
mlodzie7AłWeKO w Pohce
...... 11wej. Ponadto przelJrowa,l'Iamv
ankiety i weryrikujl'my b)' ł y . b
d:aiał,u,ay
młodzieio ... ycb.
by
\\'spułd:ziałać s nimI. wy lęl' WIAĆ
w icb imieniu o odznaczeni
młodzieio",'e ora.: w S2c&cgólnyt'h przypadkat'h. gdyby tak,.
" .. istnIały o pomoc "ucJ .... a~_
- Jest lo w~c d~iał"ln{)~ć bat'dzo pożyteczna - z3równo na użytek
dz:SlejSZych I t>rzysz!ych
hi toryków, jak I dla bit.'l.<\,'ych
przed":l:wzi~ć ksztalcen,owo-wychowawczych organi~acjj 11110dzi ... żowych. Wyd'lje sle wię·. że
praca komisji i ~j zd.ml t!rzenia
zasługują
na znaczn.e w,ekszy
niż do lej pory r=gł<>s ...
- Tym bardziej, że r ok bi łL.\
cy w organi",ac,i b młodzież,,
wyt' h upływa pod zn .. kiem ,,0kr~o;l~c11" dl.nio"łycb ro('znic. że
p"ypornnim) 3.i lat ZW""
~"
lat Z~lW RP .. Wici",3 lal Z,.l'
i PO -., p". 20 lat OIlP. 15 lal
działaj~rgo sa gr ..... i.. lII (Bel,.ia,
Francja) Z~P .. (.runw .. ld".
- :"<aj·...... znieJ ~l' d . U 11l"~ Z rnicr7_t."'nia?
- B .. rdzo .. alrżv n .. m na ru... inil;l'iu dzi .. ł .. łno·';"" lere OWO h
komi~j, bi.,lorYe~ny,· b
p .. wu t n vch przy w ięk'Zośl'i zan,tliw
miejl>kicb i miehko-gm.in.,."
ZS .\łP i pnY i<'h pomocyna więk.zej popul.lr)"Z .. rji hi,lorli rurhu mlod."piowel;&.

II

Che.,....

rOłuen.,ć

Wlpó'p4'OC.ę

two:-'·

WOdlk.ej komiljł te s,oóowiskomi studenckim i ukołn.,m . Mom, iui kiUr:
prac mog i łt"l"'5kic O tematyce hłs~'"
orgon i r:ocji młodtieiowych , ale w dcl·
UT'" ciqglł chętnie współprocować bę
dl.iem, I t,mi studentami. k-lóny pokuuq ,ię o proce bada.cle nod ruch ~
młodlielow,m no KiełecClY'lnie. A m()·
ie któr&i leolo nQu~owe 5łudentów lor'
gan iluie oból naukowy nastowi.n, n a
penetroci~ tych tematówł
Moi. studenci historii WTU' iby imo I"touy I.
tymi temot01'nj do stkól iredNchł N:t·
no komisjo propo;)nuie ni~ral 5."O~ T .,.
spotkania I byłymi d1.lolCK.:ami f\Y.''1u
m',dltelowego. lecI ... olelibysm, - ~,.
lob, to chyba I wielts:,m dla uct~iów
p.oi,tk iem - ieb, same Stkoł, l~lcuolt
Sltl: do nos I propot.rCiomi i 1.0000ów ·~
n;omi w.,nillojqcyml I. ?r09fOmu
nauClon.o
l jeucle jedno. 010 ulatwienia no'"
i Prty~p:~lenifl prowadlonej weryłilcn·
cji byłych
dl~ał.,1'"t'l
mlodt: ... .;.OY·~-= h
prrypomne. ie list,. dokument•. w~Hłł
"ierować i składać moino pod adr
sem: Kom isjo Hlstor,cl'l"toO
W fSl p.
K,elee, ul. St. Slast.e3 t.
(TUSZ'

NUMER 219

STRONA 3

Drażliwy problem: "L-4"

Na dobranoc

~
Krzy........
żówk.........
a nr.........
219

I hOry L prz Z olenia?
P

ra~o. do spokojnego chorowania jest w naszym
ustroju
CZę5Clą zestawu praw na.lemych człowiekowi. W 197ł r.
!la ~dstawie nowej ustawy o zasiłkach chorobowych ' pracowrucy fIzyczni zostali zrównani w zasiłkach z pracownikami
um?,słowymi. Spodziewano się. że na równą wobec ws-zystkich
poh~yk.ę społeczną załogi praoownicze odpowiedzą Wl:możonym
~ysdklem. Stało ~ię jednak inaczej. Krzywa absencji gwałtow.
me skoczyła do gory i trzeba było po dyskusjach oofnąć przedwczesne przywileje i zróżnicować zasiłki. Skorygowany paragraf ustawy mówi, że miesięczny zasiłek chorobowy wartości
100 prO(:. przysługuje za staż praey powyżej 8 lat, 80 proc. -

od 3 do 8 lat, a 75 proc. do 3 lat.

POZIOMO:

2. rOodzaj niszy
do większego pokoju, wnęka sypialna, 5. 4041
metrów kw .. 7. żółte ~rzybv jadalne. rosnące kępkami. 3. jednostka monl'tarna Korei. 9. dwusuwowy silnik spalinO'wv. 10.
stopień wojskowy w sułla-ńskiej
Turcji. 11 potomek proroka Mahoml'ta albo Wyższy urzę<lnik
l lministr3l'yjno-sądowy w USA.
j 'oS_ dawny właMa Rosji. 15. duy. ozdobny. wiploramienny zv,-3n,101 wiszący. 17. lewatywa. i9.
l"śny kwiat wiosenny. 20. iapoń
I1vil' bó~two dol"'obytu lub jezioro w on. Finlandii. 21. niepow,,,,h,pnip. riasko.
PJOVOWO: 1. pokwitowanil'.
D"świad ('z !'nie. 2. dzierżawa, 3.
in~c""('i lr r7{ u,-jpc. 4. zapał, E'nrr1";'\. 6. 'wiadomp. relowe wpro""·,,ITrni!' w bląd. oszukańcze
z,...,d7pnit' przez nadani~ <'zl'muś
,...~flrów nrawilv .
12. oltres w
ihi~ia('h
15. rodzai .0('d :lIn('~0
.,s'''''" w ,'p<'zkarni. 15. posuolitv mot.,l d~iellny, 16. ,portowa
1Ó>lŹ Ż"l".lo\,~ a 'Z ruc'homTm mi e("~-' . ''I
. ,11'1 Plata.
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POZIOMO: odlu<hie, potrawka, we<'
lep, "okręt, boisko, CNfKłtor, ben\ikla,
"lrarlał,

PIONOWO: lak>mia, drai ..tlca, inka,
powoba, Tosmonta, prołołlól. sterla.

W
Kieleckich
Zakładach
Wyrobów Papierowych każde
go dnia z powodu choroby
nieobecnych
jest w
pracy
przeciętnie 100
pracowników,
nie licząc kobiet przebywają
cych na urlopach macierzyń
skich. Stanowi to 7 proc. ogólnego stanu zalugi. Nie jest
to mało, ale i nie więcej niż w
innych zakładach przemysło
wych naszego województwa.
Najbardziej jednak niepokoi fakt, że liczba osób chorych, a przynajmniej
korzystających ze zwolnień lekarskich w ostatn ic h kilku latach
gwałtownie rośnie
mówi
specjalista do spraw pracowniczych, Karol Ryczel. W
I półroczu b ieżącego rok u w
porównaniu z analogicznym
okresem ub. roku wzrost ab-

Przyjaciele
•

I

•

wrogowie

Niedzielna akcja
sp" zą tania
gór przeprowadzona pod patronatem .. P rzekroju" dowiodła, że
mamy wielu wypróbowanych
przyjaciół Tatr i ich ... wrogów.
W trzech punktach rozdziału
worków plastykowych do zbierania śmieci zgłosiło się 2.500
turystów; najliczniej stawiła się
młodzież. Na Kasprowym Wierchu zebrano 1,5 tony śmieci. na
Gubałówce 99 worków . Turyści jaskiniowi. zwani. .. jamnikami".
wyciągnęli z dwóch
grot - Czarnej i Śnieżnej ponad 100 worków odpadków.
Jednodniowa akcja przyniosła
zbiór w postaci kilkunastu ton
śmieci ... I to zapisać należy na
konto wrogów gór.
(j)

mecz.

sencji
w naszym zakładzie
wyn osi aż 118 proc.
Podobne zjawisko obserwujemy i w skali kraju. W 1950
roku na jednego zatrudnionego przypadało 9 dni przechorowanych rocznie, a dzisiaj
już

16.5.

Wymowna kontrola
PracowlllCY jednego z wydziałów KZWP w ub. roku przebywali na zwolllleniach nader czę
sto. Py tani o powód odpowiadali, że łatwo się prz,eziębiają,
ponieważ w hali jest zimno. Ale jak wytłumaczyć fakt, że w
drugim wydzlale, gdzie przez
cały rok jest klimatyzacja (wymaga tego technologia produkcji) również chorowali i wcale
nie mniej niż w wydziale pierwszym. Analtza zwolnień lek aTskich wyka z ała. że zdecydowana w i ększość zwolnień pochodzi z wiejskich ośrodków zdrowia (50 proc. załogi io dojeź
dżający). IstDleje wprawdzie zarządzenie, które mówi, że przychodnie nie powinny wydawać
zwolnień dłuższych
niż
jeden
dzień
(z wyjątkiem Ciężkich
przypadków zachorowań) pracownikom. których zakład pracy posiada własną prz)'chodnię
przyzakładową" w praktyce
w
środków wiejskich
zarządzenie
to me jest jednak respektowane. Rola przychodni p rzyzakła
dowej z konieczności musi się
więc w tej sytuacji ograniczać
jedynie do rejestracji zwolnień.
P rzeprowadzon e kontrole nie
przyniosły poprawy. Przebywający na zwolnieniach
na ogół
stosowali się do zaleceń lekarzy. Zresztą nawet przyłapanie
kogoś na pracy w obejściu nie
może przecież na dobrą sprawę
być żadnym d'()Vlorlem. Komisia
wróciła więc z niczym, chóć
bez przekonania, że odwienzeni
chorzy otrzymali zwolnienia z
pracy na pod tawie stw ierdzonych podczas ba dani a dolegliwości...

Q j

klaser
p 'rzez krótki okres przemian
politycznych i strukturalnycb nie wydawano w Khmere
(d. Kambodża) źadnych znaczków pocztowych. Zaniechana
była calkowicie prywatna koresponde-ncja. Jak podaje pismo zachodnioniemieckie "DBZ"
na podstawie nowej decyzji
rządu, w Khmere ukazalo się w
sprzedaży dla handlu zagraniCZIIle«"O 5 znaczków bez podania nazwy waluty, ale z n llwą
n a!:wą kraju KAMPUCHEA.

W

. * .

nowym katalogu polski ch
znaczków
1978-79 wydan ym przez firmę Richard Borek
(RFN) dobrze są
noto wane
znaczki polskie 11 lat 1925-1938.
Znacznie więcej wycenione są
wszystkie wydania w wersji
nit'ząbkowanej. Chodzi tu o 0kr!'s lał 1952-1962. Nil'spodziankf' ~hnowi wysoka cena arku,i'<ów FIS (300" DM) i cena nar-
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nodruku olimpijskiego
TREAL (75 DM).

MON-

· * .

rzeźb słynnego

z
Jedna
kiego JtHIstu

gotyeKarola w Pradze, a ściślej jej replika ze zbiorów Muzeum w Luksemburgu,
jest tematem jednego z dwu tegorocznych
luksemburskicb
znaczków
emisJI
.. Europa".
Rzeźba prudstawia postać Karola IV, króla Ozecb i cesarza
Swiętego Cesarstwa Rzymski ego Narodu Niemieckil'go. jednego z najświatlejszv c h wladców średniowieczne"j Europy,
założyciela m.in. \V 1348 r-oku
uniwl'rsytetu w Prad"I', noszą
cego jego imię.

· * .

Ciekawy znaczl'k ukazał się
ostatnio w Holandii z okazji 75-lecia wprowadzenia w
tym kraju gry w konykówkę.
Na z'l1aczku wydrukowano tvlko napis "Korfbal Nl'ill'rland"
oraz nominał 45 c.

I

· * .

j~szcze o dwóch
z,naczkal'h
c.ekawostkach. IndiI' wydaly
znaczek poświęcony Chaplinowi. Na znarzku znajiluje się reprodukrja fotosu z Chaplinem
w
jego
charakten·st.-cznvm
stroju. Drugi :rna('zt'k - uka-"ał
się w USA. Na o~ól nominały
na znaczkach są podawane w
li('zbach okrągłvch. Na w\'ilanym ostatnio maczku. pUMnaczonym dla ma.sowvch prz .... vłek, Dominał wynosi 8.4 centa.

Zdrowi czy chorzy?

achorz.enia pozostaje fakt
że
większość pracowników dojeż
dża. Nie dojedzą,
zmarzną i o
chru-obę
nietrudno. Ale
i nie
brakuje takich, którzy chcą wyłudzić z.wolnienie.
Są choroby, których
objawy
łatwo symulować. Staram
się
więc być czujna. Z drugiej zaś
atrony, nie wolno mi przeoczyć
nikogo z naprawdę chorych. Nie
chc ia łabym popełnić błędu, który p6 lJn i.ej ()kazałby się fatalny
w skutkach dla pacjenta.
Analizy socjologiczne
wykazują, że lekarze z długoletnim
dośw i adczeniem dają zwolnienia
dłuższe nii lekarze
młodzi
I
wcale nie dzieje się tak z powodu ich liberalizmu lecz właś
nie doświadczenia Nawet lekka
,rypa nie wyleczona w porę
może przecież spowodować poważne powikłania. I dlatego mówi lek. E. Stawecka - mój
wniosek jest następujący: nie
zmieniajmy stosunku do chorowalllja, ale zmieńmy stosunek
~ pracy.
Uczyć

do pracy
Absencja
chorobowa to
problem złożony
drażliwy.
Trudno jest bowiem pogOdzić
interesy ogółu z interesaml jednostki. Zakazy i nakazy nie na
wiele się tu zdadzą, jeżeli nie
nauczymy ludzi szacunku do
pracy. Najmniej chorują ludzie
w średnim wieku i wcale nie
dlatego, że są zdrowi, ale dlatego, że będąc w rozkwicie swojej kariery zawodowej najbardziej pracę cenią - mówi kierownik d zia łu spraw osobowych, Zdzisław Okła.
OstatDlO w KZWP p roblemom
obse rwac ji zostało poświęcone
wspólne posiedzenie dyrekcjl i
Komitetu Zakładowego PZPR.
Opracowany
program
wiele
miejsca pośw;ęca potrzebie prowadzenia
działalności
wychowawczej
I
uświadamiającej
wśród załogi
przy
jednoczesnym niezaniedbywaniu śro dków
kontrolnych.
Czy dzial<mie to przyniesie zamierzony efekt. na razie trudno przew idzi eć. Chorowan ie bowiem u nas opłaca s ię. Polska
Jest wszak jedynym krajem w
Europie, w którym zesi/ki p rzekraC2ają 100 proc. zarobków.
MARIA RECHOWICZ

Policja w akcji
7-letn i uczeń Stefa n Benzlin
z Gu ggenberg/Odenwa ld (RFN)
zameldował telefonicznie
tamtejsze j policji o kradzi eży samochodu. Ki edy policja przybyła
na m l"Jsce, poszkodowany
chłopiec wyjaśnił, że chodz.i tu
o sam.Q<·hód
zabawkę,
który
sk rao ł mu jego przyjaciel i zabrał do domu.
(zs)

PIERWSZY
POLSKI LEKARZ
W AlJSUtALll
Marian

z

szczepanowski,

założycieli i wieloletni

Polskiego

Instytutu
Australii, w
ogłosił fragment swoich
wych prac badawczych.
z nich, że pierwszym
lekarzem w Australii
Antoni Sokołowski
Dr Sokołowski był le
krętowym na pokladzie
s
.. Alfred", który przywiózł
pę emigrantów z Hambur
Adelaide 8 grudnia 1848
prawo praktyki lekarskiej
Sokołowski uzyskal wkrótce
przybyciu do Południowej
stralii. Zmarł tragicznie w
padku. w wieku 44 lat.
nego w

FESTIWAL
POLSKIEJ PIOSENKI
W sali
Kultu.ry

'UZ po raz
Festiwal Pols
senki,
zo-rganizow
Polski Związek K
wiatowy i rozgłośnię
radia czechosłowackiego.
dę publiczności i główną
dę wyjazd na Krajowy
wal Piosenki Polskiej do
oraz statuetkę
zdobyla Renata Kolek.
pod p-rzetL'odnictwem Dra
va Volejnicka, przyznałO
d-rugie nag-rodll dla
Cachel
i
.. Robinsonek"
dwie trzecie nagrody dla
sława
Mikuly i l vany
wej. W nie konkursowej
festiwalu wystąpiła
polska
piosenkarka
Prońko
% zespolem
-Band".

odbył się

Ćwierć wieku powodzeni'a
~~n

Czy na wzrost absencjl wpły
wają wi~c jedy nie bumelanci I
le nie ? Otóż nie.
Mówi kierownik przychodni
przyzakladowej - lek. Elżbłe
ta Stawecka:
W KZWP p.a.cuję od niedawna. Z już przeprowadzonych
badań okresowych
zorientowałam si~, że na przewlekłe choroby cierpi bard zo wiele osób
mimo młodego wieku. Zapale~
nie górnych dróg od dechowych,
choroby
kobiece.
kręgosłupa,
przewodu pokarmowego. serca
- to najczc stsz e schorzenia. Na
pewno nie bez wpływu na te

szacunku

Polacy

et lumiere" -

"światło i dźwięk" io widowisko

d~lwłe francuskie. Pomysł taki~go właśnie przedstawienia
e~go efekty świetlne l dźwi~kowe zrodził się w 1953 rok

pierwszy _a.stosował go w praktyce Paul Robert Houdin,
serwator zamku Chambord.
Ta dawna rezydencja królewska, poło:i.ona VI dolinie Loary
była zamieszkana pnez niejednego _ francuskich monarchów.
Przebywały tu zresztą także takie 6!>obisi.ości, jak nasz rodzimy Stanisław Leszczyński , czy
nieślubny syn Augusta Mo'cnego - Maurycy Saski, jeden _
najwybitniejszych
francuskich
dowódców osiemnastego wieku.
Paul Houdin nie miał więc
specjalnego kłopotu z wyborem
tematu dla swego widowiska wystarczyło przedstawić
dzieje
zamku, eksponując co ciekawsze zda.rzenia. Otrzymawszy dotację w wysokości 15 milionów
ówczesn ycb franków. konserwator zakupił aparaturę dźwięko
wą i świetlną w tak znakomitych koncernach jak Pathe-Marconi i Mazda, które tym chęt
?iej pospieszyły mu z pomocą,
ze traktowały całą sprawę jako
znakomitą
okazję
zareklamowania własnvcb wyrobów
W
rezultacie, diięki d~bremu' s('enariuS2<)wl, ~fcktom dźwięko
w"m I św!pt!r.ym, a przede
w~zy ,kim wspa.nialej archill'k-

http://sbc.wbp.kielce.pl

turze
siedemnastowi
Chambol'd - Paul Houd
nął tak wielki

,.

"Sw·
zaczął "zarabiać na siebie" i

ciągu

pół

. roku zwrócil~'
wszystkie naklady fi
Powodzenie "Son et
w Chambord skłoniło
li i opiekunów innych
do podjęcia podobnt'go
sięwzięcia. W latach
siątyc h i sześćdzi
wiednią

aparaturę

no więc w większości
nad Loarą, a potem VI
znanych rezydencjach - .'
tanii, Normandii i owerOli
Stopniowo "Swiatło i dl
traf iły do francuski cb katrdr

la d(
adan

.. S

lum

pols ic lasach
drzewa z... tajgi
54-letnia daglez ja - ila t unek
drzewa pochodzący z zachodnich wybrzeży Ame ryki Pół
nocnej, pod względem wz rost u
i masy dorównuje 120-letnie j
sośnie . Można by jeszcze
wymieniać wiele innych gatunków
drzew , mają.cyc h swe naturalne siedliska w Ameryce bądź
w Azji, które w tym sam ym
okresie
dają
więc ej
dr ewna niż gatunki rodzime lub tyle samo, ale szlachetniejszego.
IWzw i jają c a
się w s zybk im
tempie gospodarka na rodowa
pot rzebuje coraz więc ej drewna. Bez tego su rowca , którego
niegdyś było
pod dostatk iem ,
nie może obyć s ię m.in . budownic two, pr ze mysł meblo wy,
chemiczny.
P rzystoso wanie do wa run ków
klimatycznyc h panując y c h w
P olsce i up r awa na sk a lę gospoda rc zą
obcyc h
gatunków
drzew, któ re "bi ją na głowę"
nasze rodzime, jest s z ansą w
niedalekiej p rz ys złości na zła
godzenie występują c ego de f ic ytu d rewna. Są to jed nak doś
wiadczenia długot r wałe i żmu
dne. Na kh e!ekiy w leśnic
twie trzeba c z ekać naj d łuźej .
Na stwie rd zenie, że obc y gatunek drzew m02ma upraw i ać na
ska lę
gospodarczą
w nas zy m
kraju , trzeba było p r a c y dwu
pokoleń leśn i ków .
I ch "warsztatami naukowymi" są wielohekta rowe obs zary og rodów hotan icz n ych , zwan ych także a rbo r etami. Jednym z n ic h jes.t
a r bo r et u m
w Rogowie
(woj.
skie rn iewic k ie) . k tÓre jest jedyn ym w P olsce leśn y m ogrod e m bot an icz n ym i d rugim po
kó r n ick im - pod wz ględ em bogact wa form . Badani a b ył y t u
p ro w adzo ne od 1925 roku.
Ob ecnie po 53 latac h p rób
można s twierdzi ć. że w lasach
naszych w krótce pojawią się
nowe. nie znane dotąd gatunki drzew. Będą to głównie odmianv szybko rosnace i odpor-
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wyciągów

w
W isła

nu

narciarskich

Wiśle

sposobi

z i moweg.a .

się

już

Trwają

do s<"z<>iiIlte,nsyw-

n-o\,~ym

sezonie zimov.- )'11l
czynnych b ędz i e w W i ś l e I na oT

k olicziwch stokach górskich
l~
różnego typu ".,-vciągów narciarmogących
jednora;,owo
przeWieźć ponad 7 tys. narCIarzy
na godzinę.

skich.

n iow iecznej scenerii
odb y w ały
si ę pozorowane man e w ry f ra n~
cuskich sił zbrojn ych , opatr~
ne
romantyczn y m
k ry ptommem Dziś wieczorem - armia".
Przed" dwoma laty Da wspan iał y m placu Vendome w centrum
Paryza - w ś wietle r efle kto:
rów i przy d ź więku wojs kowe j
muzy ki demon stro~ali . swe
um ie jęt nośc i
f un kc J o na rI u sz ~
sły nnf'j
" Królewsk iej
k onn e j

p olic j i kanadyjskiej".

dźwięk"
la dowód znawł as -

.,. wiatlo
i
lumiere" jest
dochodową ,

llumy ciekakorzystają

auratorzy,
I

pamiąt-

Co prawda
i dźwięk"
przez telejest szczelnio impreza
~Odp a ryskim

~olzie

w

śred -

w iec,

ś,vier k i.

Nie wszyscy wl~ciciele. z!,mków i nie każda rada m lc J~ka
mogą zdobyć się n a ko~ztown~
impre~ę.
Częst o
,,8w1at.lo. l
dź w ięk" ogranicza się do OSWIl'tlenia stare j wieży, fasady pała 
cu, spiżowego pomnika oraz odt w o rzenia z taśmy magnetofon owej odglosów batalii, rycerskiego turnieju, polowania. Takie Son et l umiel'e" ko duje
kilk~'dziesiąt tysięcy f ranków i
p ozostaje w zakresie możliwoś 
ci f inansowych n awet niewielkich m iasteczek.

0_ .

,"otKI,-

•

.Iole .,roslo.
Kob ietom d>liiojqqJ8
się do 50 lot
I polqCJm nalogo_
(około 3S papierosów d&ienni.) grozi
2O-Irrolnie więł<... ""Ira stania ....
ofiarami zowołu. 75 proc. atokó. IW·
co .,slępuje u zdrowych Irobiet poniiej 50 roIru i,cia, pn, ayrw - jak
pod!rreślojq lekarze • kobiet tych
nie .twierd,ono inn, ch chc>,ób, spnyja·
iqcych chorobom .e,co iok np. ...".,..
k i ~'>O c iś-i ."I ~

teki Alfreda
Hitchcocka

1-------W s uwając

Port 58 bander
roku ubiegł ym zes pól portowy Szczecnn - Swinoujście p rzy j ął bez mala 6 tysięc y st a t ków 58 band e r. Z tego do Szczec ina zawi nęło a ż ponad 4 tys. jed nostek , a do Swi-

Opr ÓC2 .tatków
8oI'matol'ów
k ra jow yc h - Polski e j Ze-glugi
MOl'wej, Polskic h Linii Oceanicz.nych i Po lskIe j Ze-glU4!li a.ltyckiel, największą w tym po-

llOujśc ia

der y RFN o raz ZSRR. N. dalszyc h m ie jscach znajdowały aę
lItatIki
a r matorów
duńsldoh ,
WLwedtz.lric h, ll(}r weskich, NRD i
F'in la.ndoii o raz F r a.nc ji.
Warto rÓWn.ież przypomnieć ,
iż Szc zecin jes t też poctem bawwym floty morskiej Czechosłowacji. K ra j ten , c ~ nie ma
dOlSltępu do morza, posiada
aż
14 statków pełnomorskich, a
wszys t kie one ba z ują w S7Jcucin.i e. Dok erzy Szczecina i Swi-

W

1823.

Rozczarowany
nieboszczyk
Kierowca taksówki, Francuz
Jea.n Pierre Valer, podał d<I l0kalnej ruety swój n e krolOfl',
chcąc
zob&esyć
lIu prz y jac iół
p rzyjdzie na je ro porrzeb, Nie
przyszedł jednak ni kt a rowsarowanero " n ieboszC'Zy ka" czeka
terali rozprawa sądowa za wprowadzen i.. w la dz w bl ąd.

Na XIV p~tro
po ceglanym murze
ll!-let.ni ReginaJd Harberger, przena loeczeruu 'oN szp.taJu
(St. ZjednOC'wne)

bywający

ne przygotowania na trasach !
skoczniach. konserwuje SIę takż e wyciągi orczykowe i zaozepowe. W

ne na s zkod ni.kj o r a z c horoby
występ u jące w polskic h lasach
a także - co nie jest be z zn aczenia - m rozood porne. Poc hodzą o ne
głÓ w n i e z K a n ad y i
Syb er ii. Selekcji dokonuje si ę z
91 gat un ków, g ł ó wni e iglastych.
N a jwiększe sza nse roz po wszec hn ienia ma j ą m.in. jodła ol b rzymia , dagle zja , żywot ni k olb rzy mi zw a ny tak że t ują, choi na zachodnia, jodła k aliforni jsk a i balsamiczna,
tulipano-

s..iercbono, lo &n,

•

IN ... liczqqch - - ' 10 ... I . . _
liodajqcych do tej pory kłopotów l
_c.... IOpocla co... aęk ioj _ . .
.,dol_U
.rqi onia I ul.ga ..... 0111
,.,.,0, f>OWOd-on,... naJovowylll pal.
n i..... Jalr .i" oIra,ujo, liczba
doł_
cia ,owalu" wś ród palaaol!

w P tlSburghu,
wspią l

się

na

H

p :ętro

po

ceglanym murze. a nastepn!e usadow ił się na Skraju dachu. rzuc ając
dachówkami w pers~)nel
szpitalny oraz zebranych gapIÓW.
C hłopie c
d okonał tego. wy~zynu.
korzystają c 1: nieuwagI OPIekun ki podczas zajęć rekreacyjnych
na podwórzu szpitala. Młode~o
akrobatę

udało

bezpiecznie na

się

sprowadZIĆ

dół.

zamkó~ ~ad ł

W prz y pa d k u
Lo a rą , gd2ie k on k u re n cJa Jeb l
szcze gólnie ostra i gdz ie t r w a
z acięta walk a o tu rys t ę, trse~a
lIa i n w es tować
nieraz parę mIlionów franków , ab y mie ć pe wność, te nad ciąg n ą tłum ~ ?iekaw ych. Do na j koszto wme.Jszyc.h
(także dla turystó w ) na lezy WIdo wisk o-p r o menad a w zamk u
Chen on ce a ux, zbudowanym ~
t aki sposób . że t worzy rodza j
most u p rzerzucon ego na~ rze~l\
Cber, S łu cbacz e
WI~z ~ wl e
z mie n ia ją p:l rokrotnie
mIeJsca,
og l ądając zamek z k ilk u.. tron
i wysł UC hu jąc p rzy O~az JI ~ a
sjonujących h istorii z J ~lto dZIejów...
.
'
O~ta t nio FranCUZI wpadlI
na
po mysł eksportowania widowi5k
t yp u "Son et l umiere': . .I('~ sla~' a zna k omi t ych specJalIstow w
tej d ziedzi n ie jest tak wiel~a,
że w 1976 roku powierzono Im
zorganizowanie
widowiska w
Mou n t Vernon. rez"dencji Wa sz..-ngtona na 200-ll'cie niepod II'~łości Stanów Zjednoczonych .
W 1971 r~ku Francuzi przYJ!'oto wali ..Son et lumier~" w Persepolis na 2500 rOCZnICe (,f'sarstwa rranu. Dziś f rancu~cy sp ecjaJi 'ci pracuja na W"'SpI~ Gu~m
na Pacyfiku (t f' m"tl'":l .JI'\I !edl'n z ~Jlizodów drug~('J. wOJDY
światowej), w marokansklm Fezie i w szwajcarskim Locarno.
R OB ERT BIELECKI
(Pa ry ż

-

PAp)

zycję stan o wiły

noujŚCli a

c zęściej

jednoetJti ba.n-

obsł u gują

też

COT'Il%

jednostki ban.der M.IStriackiej, węgierskie j i szwajca rskiej.
Zespół portowy .s7..czedn
Swinou j ście nadal s pecjallz.u je
się w p rzeładun.kach towarów
masowych, takich głównie jak:
węgiel, ruda, surowce chernkzne, a także zboże I drewno. Dlatego też W I ększo ść zawija jących
tu statków. to duże masowce o
jerl nostkow e j nośności przekracz.a.jącej

70

tysięcy

lon.

2
do

projekto r a
drugi
olb rz ym i bęben % filmem, H<>e!ele
nads łuchiw a ł, C1y jakość dźw i ęku
nie szwankuje. Wyregulował ton l
zadowolony skinął głową .
Gdy skończył się p ie r w szy bębe,n
z f il mem , ostatn ie cen t yme tr y \a5m y z ł a p a ły początek f ilmu z d r ug ie go bębna i wci ągnęł y go do kana lu t ilmowego. To by ło t a k sa mo
fa s cy nujące jak film , kt6reg o obr a z
na ek r an ie d rgnął t y l'ko lekko w
tym momencie. Hoe!ele
w y mienił
pełną szpulę Ba pustą n a. doln~j
c z ę ś c i maszyny l sp ies zy ł SIę naWlnąć na bęben te ki1ka metr6w fl1mu , któ re poz 0!5tały jeszcze na betonowej podłodze .
W tej sekundzie otworzyły się
bezs zelestnie d rzwoi , stanął w nich
zamask owany mężc zyzna z ka r abinem w ręku, patrzy ł chw il ę na
błyskaw icl.llie pracuj ącego Hoefelel
h
go , roze jr zał się wok 6ł, na pa cac
zbli ż ył s ię do n iego i lekk o pok lep a ł go po ple cach.
N orb ert Hoe!el e p rzestraszony obe jrza ł s i ę i u puścił c iężką taśmę.

1-_______

W

obslu dze tych najwięks zyc h specjalizuje się zwlaszcza Swinoujście, dysponujące najglębszy m w
naszym k raju nabrzeżem portowym. Natomiast do Szczecina
docierają jednostki nle<:o mruiejIne.

stąd p ro wadzą t.akże stale linie kcmiŁenerowe do Lond yn u i
kilku innych portów, m..ln. Finmnlili oraz Szwecji. SWiinoujście
stanowi pona d to największe w
nasz·m kraju cent--um żeglugi
p'·o m0w ej

Holandia
w miniaturze

_

Z a c how aj

3

zi mną

krew, stary
_ pow,! edzi a ł z amaskowany osobliw ie zduszonym g losem. - Jeśli n ie
popełn is z głupstw, n ic c i si ę n ie
stanie. N ie d e nerwu j się! To, co
tutaJ' zam ierzam zrobi ć, n ic ci ę n.ie
obchodzi.
Teraz dop iero N orbe r t Hoefele od czuł p~awdziwy strach, kt6ry ścis nął mu gar dło i przys'Pieszył tętno
serca. Chc i ał coś pow ;e dzieć, ale
n ie wydobył z s iehie głosu . Język
miał tak c iężki i sztywny, :ie n ie
mógł n im poruszy ć .
Zam as kowany z robi ł k.ilka
k r ok6w , przyjrzał s ię bliżej maszynerii
p rojekcyjnej.
- No, a leż j esteście zacofanym
przeds,'ębiorstweom !
Prym ityw na
techn ik a z jedną
d ziałając ą
bez
p rzerwy ma zyDą je s t od d a w na
gotowa na złom! z'adne kin o n ie
p racu je już d zislaj w ten sposób.
_ Potrząsnął z dezaprobatą głową .
Twój boss powinien wz i ąć k red yt w banku i zakup i ć drugą, nowoc z e s ną maszynę!

Norbe r t Hoefele patrzył zdrętwia
na zama s kowanego mężczyznę z
karab inem w r ęku. Co, u licha , ten

ły

4
facet chce t utaj na g6rze w pom .eszczen :u p ro jekcyjnym ? Absolutnie nie m6gł tego zrozumieć. Opanow a ł się w reszci e.
- Co to w szys tko ma zn a c zy ć?
zawol a ł szorstko. Niepowołanym
w stęp do k a b iny projekc\'jnej jest
su rowo
w zb r on iony!
Człowieku,
p ~yskaj stąd!

- N e d ener wuj SIę, d zia dku l pow .edz.a ł z ama~kowany z nama zc zen' cm. Ależ z ciebie numer.
N ic złego ci n ie rob i ę, tob ie w ogóle

n'c.

M a m n a wet szacunek dla
pracy. Gdyby jednak miało
c i wpaść do głowy tut aj przy tej
wszawej maszynie grać ro l ę bohat era, to w i d z ę c zarną pe rspekty wę
d la c :eb:c. Ciemn.'ej już nie można
w .dzieć! Moje od\\' .edziny nie dotyczą ceb;e, lecz pewne~o obrzydliwego faceta tam na dole n a wid o\,"ni. Zgaszę jego ś'\Ą.-iecę. W ziął
m; żonę. Nie r6b tak iej głup:cj min y, d:~:;ldku, on nic n ie poczuje.
O biecuję ci. Zm ienił tonację gło
su i zapyla ł suro'wo: - K iedy koń
C Zy s:ę Llm? Dokladn 'c! Ile met rów jest jesz cze na bęb nie ?
cię żkiej

Madurodam w pobliżu Hagi,
Holandia w
miniaturze
za\\SZI' pf'łen łurystów z
calero świata .
~yli
~ st

(Dokończenie

w nastl;pnym

~um erze)

CAF-L~an<HIwftl

http://sbc.wbp.kielce.pl
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-
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- __ • ;... .

!edł!ł'l

• ....jwybitnte;o.,ch
. . .arl

-

Gamal

"-o

tH>ik..ąć

Abdeł

.,,'.,,:10
róir. icy
zdoft iejf;
w,lr.oiaw
~ś.
do kompro.mi.... Ni<>
",..".Ioc/<Ji .był wleJlr.i<ti _
do
oU1"'9o

"..,..., &liżnkh. Ni,,1HóMY wp/ql'"
/II ol, w syłtJacje byłqce w oobie
wiei.
Nic ", """ KroH'
_ . IM ...lrók. WV~ .;ę.
ł.,go ~"" dobfegO. lC./opo4y fI1i1oł·
Ił.
t~zfłS{f'Mj. r+emil
Nie
.h1»"Ui obylnio Tw~ poącfJ li·
.-.»W'8i. W iyciu prywałrtfnt Iłie
..-rpuł
lobi.
~w;n,.ch
_ . Mo.... to ,.,~L&/ uc"..nJć
w _ _od_ej, bo od<r><-"'dal~ to...
eupeh»kI
Twoim

_ad.....

",,;.e

ue_M",m

L 'iII.

g.

" Walter" -

II: I

USA, pan.

N ...

L

l 19 .45.

Kielce

,.Meotalowiee"
łośd"

-

.. Godziny mi-

"" .... ed..kt. kol. I. 15. godr:.

17 i 19.

"związkowiec"

K l

N

c.

.,Haruoli.

A

,,RoDlaotica"
"GdZ1ekolwiec.
;este$ Pilnie prer:)'dencte" - poi.,
l. ~ 'gOdll. lł. ..Joe Valachi"
fr .-wł. I<ol. l. lI, gO<k. 11 i • 15 •
,..A3?I
•,M'MkW&"
l"Q'"
_
ang. Ir.ot. l.

~o-

l~.
/l. Ui •
.. p~" _ 1 cz. poo.!8kJ., pa.a. Jc.ol.
1. U. g. l4.
"StUdyjne" - "Bwy Bim, ~
nEl U Qhłt" - I
ZSBB, pan. I<<>ł..
C. ... 1&.31 l 18.
..Bajka" "pOjedynek na sza·
sie" - USA. 1<01. 1. 15, !:Odr:. 15.:10,
17.31 I 1».:lO.
..... be'nik" - "Dz.i.eje grzechU"
_ poJalti , I<oł. I. 1~. god1:. Hi I 17.11.
DKl' Emiguncl" - goW:. 19.30.
.,Salvo .., AqUl.sl?"
_
wleHl. , kol. L. li., c=od1:. 15.30,
l'l.» i l'.».
~UJ' kina ..ROMANTICAH prowad.,. c:alodzieoD" pne<lapn"dai

=

,.Aa";:" -

.. Tędy

-

~óg

nie pczejdzie" rum . pan . kol.
l. I! , godz. 17.
APTEKA DYZUR/( : AC "~48
ul. Apteczna 7.
POSTOJE
TAKSOWF.K:
Dworzec Główny PKP - 705. osiedle
Milica - U-H.

f

.• .
: -.

UWAGA! '

_ ..

-

o

promieniDwani.u

PROGRAM U
17.-ł5

K riO

Miniatur:

N{)wG.~-ci

S~lLd,a

Flln"}\,,
A'I'IILmGWaw Kr kowi.e {k()lor)
.. Sbuel,pnet" - :1lbójni,1< z gOC"
oo.c. 4 p t . ..PGLc>wa.ni., z IlI!lrgo nicą" fl,m
hiBt.-pM:Yf:.
TV NRD
PN>~.(' m
l<>ka.lM.T
W..emór z !1z'_nUc.iem
NURT
pedsgo:lka
NU RT
na.u.ca.allte poct&ątk",we
NURT
P3~i..
lM !J()d~iny (kol~r)
t. N i-eł>eZ p i-e-c I' OJA
{\Q:Il\ t e łMl~ć"
07.ect.06t.
komOO.... t.ilm..
(kGlor)
n.Y'Oh

18.20

19.10
C<J .30
1'lO.30
31.41.
:A1.lII
~.ot

~.1.

Ju.tro
PROGRAM ł

Kiflg Kong"
la g. tQ 1'1.30

_
klOl.

':_

podezerwonym
18.50 Radzimy rolnikom
19.00 DClłtra noc
111 .10 S iooe mka
UI.3t Wieczór I: dziennikiem
311.38 "KojalI:" odc. ,.P-:tla śmier
ci" - film Krym. TV USA
(kolor,
1Il . ~ Pegaz pubt. kult. (kolor)
!2.1' Motoryzacja:
.. Z kodekse ...
l ber: kGdeksu" (1<010<")
tt.2G Dziennik IkolOł')
M.» Sb,,,<Ho Sport

"Sandakan nr 8" -

Skarżysko

Wolność"

TBATK
- . 8. Zer<Nll$kłego
W . Sz6lt>(li>r'A,

t

jap kol I. 18, godz. 16 i 18.
APTEKI Dy:2; URNE: nr I17 ...U
plac Konstytucji 5 n.r 6'1-018 pLac
Zwyclęstwa 7.
TELEFOSY: Straż Pożarna _
Pog<ltowle Ratunkowe 999 Pogotowie Gaz<lwe
'17- 1'i
Pogolo",'i.e
Energ.,tyczne
RIW<>m
~1
Komenda MO 251-30 Pogotowie
Milicyjne 997 Pomoc drogowa 98l.
INFORMACJ.'" słuźby
zdcowla
czynna w godzinach _:lI w lIObot-: 8-:lO tel. 161-%7
Informacja
o usługach - ~-85.
POSTOJE
TAKS()WEK:
ulica
Grodzka 2!8-5!. płac Konstytucjt
a:l1I-iil. Dworzec PKP _-M, I.IlloO&
Zwlrkl IWigury 4111-18.

os/ąg,ttifłCiom.

~..

t 1.:.10

1.6

lt . ł5..

17.lO i 1'.45.

CODZIENNY
HOROSKOP
~

ń"::wl. k<lol.

-".

m."
Va.ła.ehi"

.Joe

-

pll'

W 1939 ,. - ....itd.qa WaruGf.

Bałtył("

.'

16.10 Obiektyw - progr. stot. woj.
warszawslriego
18.30 Czwartek TDC: ' .. Przy kc>miL1ku" i tUm z serii "Disneyland" (kGlor)
17.55 Połi!~Oł1 mag. w ojsk.
l8.~ Sonda:
»Na krańcach wid-

lu-

błic:ys\Ó .. ~JŃich.

191t

. .•:.....

••Pnyjai a-· - ,,spkala" - poL,
ko l. L IB, godz. U .lII. 17.30 l ll.lII.·
,..Pokolenie" - "Romans Teresy
Hennerl" - pol.sk~, 1<01. 1. l i, god!:.
15 I 11. "Historia samotnej dziewczyny" - hillEp. ko l. I. l~, ~odz . l •.
t.Odeon" - "Wyspy na Goł.fstco 
mie" - USA , pan. kol. l. lt, godr:.
15.30, 17.30 I 19.31 .
"Het" - "Tragedia Posejdona·'
USA, pan. kol
l. 15, godz. 15.15.
•. Azyl" - polski, kol. t. 15, god.z .

1864 l. - U.tw ...._ . . M~,.
. , . . , _• •0 ~_nJ$Mftia Roboł
aików łł Mi . .' .............oł.
W, ... r. - Uf. Ii, Hen""

: ...-:;~ -....

:.

K I N A

*

w

~ ..'.

..:"

Radom

Ihij skladaat7 beseoia
WACI:.AWOM
i MARKOM
juL ...
MlCHAWM
l GRZEG@łtZOM

wtw

';..

~'~ Warto . wiedzieć, z~baczyĆJ . posłuch·ać-

Czwartek
28 września
1978 r.

' •.co

.

.,.

• •00 RTSS matematyka. s. ,
6.38 RTSS biologia. •. J
141 .08 Wyclt. oby.at. Id. VIII: W
komitecie
11.115 Kt. I-U: NGwa War8Z.llwa
(kolOO"l
UI.45 RTSS matern;otyka, s. l:
Zbiory liczb !"Zeczywlst)'cb
U.ni RTSS - tlzy-ka. s. l: Pr~
miot ł metody fbyki

p..ukle &adl.. I TV ustrzegaj"
!lObIe moźliwo/ić vni..... w pt'Ogramacb..

_

KIELECKIE PRZEDSIĘBIORST WO
INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
W Kielcach
OGŁASZA DODATKOWE ZAPISY
DLA CHŁOPCÓW
de Zasadniczej Szk9ły Zawodowej
na następujące kierunki nauczania
w roku szkolnym 1978/7
MONTER RUROCIĄGÓW
PRZEMYSŁOWYCH;

_

MONTER INSTALACJI
WENTYLACYJNO-KLlMATYZACY
W trakcie nauki ua::niowie otrzymuię:
bezpłatne zakwaterowanie
(dla zamiejscowych);
w ynagrodzen.ie miesięczne ad 320
klasie I do 1200 zł w klasie II i II
bezpła tne wyżywienie;

beżpłatnie

wy i

raz w roku garnitur

kurtkę wyjściową·

Szkoła mieści się w nowym budynku
obok którego znajduje się internat.
Po ukończeniu szkoły gwarantujemy
ciekawą pracę na budowach krajowych
nicznych.
W trakcie nauki każdy
datkowo drugi zawócł na
Wszystkie formalności związane z
załatwia dział osobowy i szkolenia
Przedsiębiorstwa
Instalacji
Kielca-ch, ul. gen. Hauke-Bosaka
do 46, wewn. 61, 62, 63.

OGtOSZENlA DROBNE
STĘPlEN Jarosław. Ulm. Korzyce, zgubił bUet szkolny nr
605-36 na trasę Korzyce Pogroszyn.
3S-p

Starachowice
It I

N

A

,,Roho&nik" - "Dtiki niedźwiedź
Gawryla" ZSRR, k<>l. godz . 15
,.Akwarel.," - pol kol. l. 15, godr:
17 I 19.
"Start "Męs4c.ie
sprawy" bulg. kol. 1. lS, goch; . 17 l 19.15 .
APTEKA DY:2;U&''''óA: nr flIHmI
Sta.w;ica 1
POSTOJE
T ""KSOWEK:
pllac
Swlercrewsicleg<) lW
Dwo.-r:ec
Za.ch.oOOl PKP -

3110 .

bileł6w.

APTEKI DYZURN~: nr W~
ul. Bucdt.a 37/39, numer 2ł-008 ul.
Sienkiewicza li.
PORADNll>
DYZUKNE:
dla
dd.ect l dorosł)'ch .11. Zeu.zna .W Cedr:. 18-:&2, w nieduele gotl&. I-U, Stomatolog1c%.na: ul.
Zelar:na 3i w godr:. 18-lZ, w 50betr - od godr:. l8 do god%.. 7 w
....,.eoIid.alek.
T II: L E F O N Y:
P~otowle
Ratunkowe 119. Poeolowie Milicyjne WT, Pogotowie
",SW łl6-Z6. Strat potarna !IW,
r ......ac drogowa
!lal, Pogotowie
.... ee.etyczne Kielce - Miasto ~l,
ttillllee - Teren
911%,
Pogotowie
wotlne-l<anal1zacyjne 5011-11, Poczt.
inf .....llscjs o u51ugach lUl, Hotel
"C_tralny" 4:.10-44, Infor macJa kolejowa '30 Pogt!ltowle hydrau,iczao-.."ergetyczne I dźwigowe KS:.f
"",etIle XXV-Iecła PRL nr tel.
ł21-Jt, e~"""l e Sad)' - 4»9-58. osiedle
Bo...-..a.ne>l< - 456-13. Pogotowle wOdne-kan. c .o .. dźWi/lowe , elektrycr:Re Sl'd .. Armatury" czynne w /lodz.
8-31, sobota 8-19, tel. 518-33, Poli:etewie gazowe c zynne calą dob-:
42t-~. Pogotc.wle napraw urządzeń
g_.wy,* czynne w gOdz 7-19 •
..... __ 71. Pogotowie teleWizyjne
4OT-N, Pogotc>wle elekbry<zno-wodec.i,.gowe MZBM czynne od godz.
li U
2<1. tel. 500-85. Informacja
51utlty zdrowia czynna w godz.
,-te, tel . 48l-IO, Ośrodek: In{ormac.H U,lug WUSP. te1 437-41.
POSTOJE TAKSO WEK Czarni.., - Piekoslow,ka - tel. 316-11,
Dwoctee PI'CP - 444-33. Slowacki~g() 472-78 S zydłówek ul.
TOporC>W9kieogo - Ul-li. 1'·,ksówk,
bllAAwwe - tlI. Armli Czerwonej
- ł~89, ul Pie ko'-zowska - 515-11
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Ostrowiec
K I N A

"Hutnik" "Gdziekolwiek jesteś. panie prezydencle" polsld.
l. ll. godz. lli.J!), 17.36 I 11.30 .
..Zorza" - "Mareczku. podaj mI
pióro'· - CSRS, 1<01. godz . 15 I 11.
"Przodownik·' .,Wesele"
po l'tk l. kol I.
god>!. . 11. ..Nie
wychylać si-:"
jug. kol. l. l',
godz. 19 .
APTEKA DYZU RNA: nr 29...-n
S tarokunowska In .
POGOTOWlł!:
RAT1JNKOWE,
telefon ~

l'

u wag a: Za eweJJtualn~ zmiany
w programi~ kin. redak('ja ni.
bierze odpowiedzialności .

MILIONÓWzl

PROGRAM LOKALNY
tfi.4<l

Akt.uauno6ci

..Pra00wać

dn i

16_"fI

belp~eczniej"

i!lid..
M . Bedna.rskl..j 11.00 K c>n<.'ert ~y
c7<'ń l7 ~5 .. N i.. tyLko dla ab"lyn·.... ntów,. aud. Z. Grabow. klf'j
17.~ :.fu7.yka.

DO WYGRANIA

Dziś
PROGRA1\1 t
1530 Mel<>d i :
Tydzień
Beskiclzl<lej (kc>lor)
16.00 Dzie nnik

Kultury

http://sbc.wbp.kielce.pl

ój de

kroci"

a

realizac~

ustroiu socialistvcmvm

Mówca wskazał. że
rozwój
d emokracji
socjalistYl'z.nej
w
P olS(! e inicjowany i kierowany
p rzez PZPR dokonuje się poprzez d06konalenie instytucji i
m~hani~m6w
podejmowania
waż:kich
z ogólno.spo!e=nego
pun.ktu widzen·ia decyzji polity=ny~h.

i życzenia oad od I sekretarza
- Edwarda Gierka.
alyka
si"lIowiąea

«lrO'w' ....rua

obra.cł stwierdził
zajm~n"ala i z,.jlYluje
czołowyeb
miej.se w

ideolol"iemej i peędzyuarodowel"o runisłyc:l-Dł'f:O i
roboł

n«adnienie

żywo
obchodslłCe
ń'<4wo
II04:jalisłyeUle,
wspólnotę, jak rów-

obywatela.
z.iecki znajduje
bud<>wy ma~rial. zne j bazy komunizmu.
pań.stwa
wspólnoty
ne j
wk roczy ły
w
mzwiniętego

sp<}-

socjalistycz.nego. Jest
zna k postępu dokowszystkich
społecznego
~

J. Lukas:z:eWli'CZ podkreśJił następnie, że
problemy
będące
p rzedmiotem obrad znajCują się
w centrum konf rontac ji weologkznej między socjalizmem i
siłami postę-pu, a kapitalizmem
i siłami wstecznidwa społecz
nego. Konfronta c ja ta p rzybrała szczególnie ostry
i szeroki
wymiar w ostaŁnłch latach w związku z zainicjowaną ...
świecie kapitalistycznym kampanią wokół p raw człowieka rzekomo łamanych prze1: pań
stwa socjalistyczne. Celem te-j
kampanii był brutalny atak na
socjali'Zm. p r óba zdyS'kredytowania sił lewicy i po.'ttępu społecznego w świecie. p róba ingerencji w wewnętrzne sprawy
p.ańslw wspólnoty socjalioslycznej.' Przebieg kampanij calkowicie obnażył oblicze polityczne in.icjatorów i ich argumenty. Inaczej być n.ie mog1o; lIOcjalisiyczJUl koncepcja demok r acji i praw człowieka, jej
p ra ktyczna reali~acja stanowią
~n z wielu dowodów
wyż
szości socjalizmu nad kapitali-zmem. wyżswści naszych rozwią
zań majllcych JWł celu dobro i
S'Zczęśoie całego

społeczeństwa

i jednostki.
NasłępIlie

bilans
cholery
P AP.

w

Według
Ge~wie

opudaOrga,naUlcji.

towej
(WHO), w bieiącym
24 krajach świata z.ano37 5S7 p rzypadków chotYm 1610 śmierle]nycb.

~Zł's4n",y

konfe, ..feratów
pnedsbwi.nyeh prHZ
pruwC>dninąeyeh
possnł'C~\ny .. h

reucji

wyslucbali

delł',adi.
ZapH~zeniowany

zost1lI dotychClUllOOwy dorobek krajów naszej
w~Óln.04y w zakresie rozwoju
i doskonalenia
podstawowych
zasad demokracji socjaljstycznej, a takie dążeraa zmierz.aj.ące do peł n e-j realiz.acji praw
i swobód obywatelskich. w tym
prawa do życia w warunka c h
tl'wałe-go i pełneco pokoju.
Dziś obrady konferencji
odbywają sH: w seokcjeeh p robJeD'l()IW yc h.
(PAP)

Skąd
DOKO~CZEN]E

ZE STR. l

WleJok rQtnie
zagl'atż.ati ~łkanom. Cesarz Justynian, k1óremu zawdzi~zajll
O6Iiedleme w Dacji, chc4.ał w te1l

na wl.
eesysła.w

PiekoW. (lał

•.syrenll" petrllC łI
(lał 7). k ....,. d_al
, lła.L Wojllika
Andrzej S. (lat Zł)
,..,.renll"
wyHłlłsU
)tI"Se~. i N4I• . . . . . :rkJWIł JlUJUfl"ł 22). Het.eykJiet&
ciała.

obronę

p6ł

nocnej ,raniey cesarstwa. Kroniki wS'pOminają też o ich walkach z Awa r amj 'IV VU w.
Skąd
pocłwdrili
Antowle?
Analiza ~ykowa h--i.adczy, ~e
już w
pie-rwszym .tYSlą,:JeCl~
p .IQ.e. Prasłowianie ZW ląZ3ru byli
ze środowiflkiem leśnym Ol';>'/!
wodnym (bagm! i je<riora). Naromiast źródła te n1e wskazują
na ich związek ze tepem. g6rami czy n»rzem. Argument ję
zykoznawc6w pot'W'ierd=ją. a~
CMO]ot:OWW , KtÓrzy )ołtallZuJl\
kole-b!u: Prasłowiafl8c2~Y . 'IV
!rł-refie

J~ej,

w

l' e-j6~

aprobewał
rezolueję
n~u
dot)'C'Z~ ,,')Oników tró' trOD-

nej konferencji w Cantp David.

•
PruyderK Portuca.lii
Antonio Ram ... lhe Eanes po
pn:cprowad:umiu rozmów z

Jmę

my Wisłą a DD~rem . P«ząl-

państw
c~' cb w

arab kicb

I

wcbodzą

kład tzw. frontu odn ych mowy. Pot4;piły one wyniki
partii politycznych w tym trój tronnej konferencji w
kraju wezwał icb do podję Camp Da id jako zdradę incia kolejnych wysiłków w teresówarabskich i zerwały
eelu pewolania I:a.bindu, któ- wl>zelkie sio unki z Egiptem.
prudstawiciełami

r:łÓ\

Potop

olkucie

DELI-iI. KOI'e6po.ndent P AP,
Rysza.rd
Piekaro", ics p' Le:
Najobti~za od kilkudz,iesięeiu
lat ulewa spa.r al :żowała 27 bm,
i,Yi:ie Kalkuly,
mi asia
Azji

największ,ego

poludrliowej
(II mln m ieszkal1ców), unierucham i ając komunikację, ląc-z
mlŚć, fabryki i dopływ prądu.
W c i ągu 24 godzin spadło

na miasto 31 centyl1'le'trów
deszczu. Niektó:'e rejony KaJkuty znalazły się metr pod

rzek,
C I.ę5CI

głównie

w
kr ju, pod

p6lnOOl1ej
wodą z.na -

Jazlo Się ogółem 198 tys:ęcy
k ilometrów
kwadratowych,
cz li obsz.a'!' r&w~y prawie
dwóm
trz,ecim
pow ie rZ(! hni
Polski.
Zg i nęlo 1291 osób, a
42,8 mln
osób
ucierpia ło
.....skutek powodu, w ten czy
inny pOISób. Woda Uli l.ClYła
l~ pow8wie U6Utochiła
1,6
m iJi~:ma

W Delhi oglOlSzoJ)()

tYl'TlCrł.a

ohat i domów.

sem

wstępne
podsumowan ie
strat i szkód wyrządz,onych w
Ind iach J)I'Ze-z tegorocz.ne powodz ie, na.jgorsze w tym ~

leciu.

Wskutek

Z

Nowy typ

elektrycznego
samochodu
NOWY JORK PAP. Kon.titndl,...
\on.y fi r my Genet'a! Electd.. 0pracowali samochód elekt.ryczlIy
..
akumula\.oracb, ktll-re
JnO<U>8
ładować
z
d.omowej

lOit<:i o

napię-:iu

220

wo.lww..

P9)azd,
z.a6aóniczo
pneaaaCWOly do poruszan'ia Slę po
rm€ŚCie, posiada 18 S'l.e8ciowoltowych ogn~w,
wystarcza~yeh
!la około 70 km jazdy. Czas powtór nego ładowania bateri·i wynosi II !lodz.in. P ręd kość ekonomiczn.a wynosi 80 km IHI Cod:z.inę. p rzy wad ze własnej 1,5 \ony. Fir ma
General
Electrlc,
która ochrzciŁa swój samochód
"ceDtenóal eleciric" nie przewiduje jednak wypuazczenla samochodu 'IV najt>liiszym czasie
na rynek. Konst ru ktorzy f'i.nny
pracują również
nad dwoma
in-nymi modelami samochodów
eJeoktrycznych. Pojazdy te, ltt6r.- mają być go\.().we ru; 'Irio8nę
przYlll7łego roku,
będą
miały
zwiększ.ony z.asięg d
95 km.

jtednvlita
Praslo..... ia ńw następnym okresie
podzieWa się _
r ÓŻne ,rupy
lokalne. Ludność prasłowiańska
z.amiesLkująca pogranicz.e strefy
leśnej i
tepowej między Dnieprem a Dn1e6trem zaczęła 5tykać się z plemionami pochodzenia irańsld go. Nastąpiło 'IIr7.aje<mne pr zenikag.ie kultur oru
pojawienie się w języku prasłowiańskim te mlnoJogi.i. &te,»wej, za poży c-.wn ej z ję-zyków

8U'L.Y~na

jrańskic-h.

W IV i li w . p.n.e. na obs.larach od dolnego Dunaju aż 00
Oońca

tzw. kultura
która stykała

rozwijała

się

czermachoW&k.a.
się z kuJturll łT cką, • późnliej nYJll6k". Prl!-w40p0d0bnie J kultury nerni&.ehow,sJóe.j wyw Zfl się p6łwej. An~e . 'fil Tl-VU .... D.e.
kl4o.... sB mi zkirwali -.ar

jednegoo z

pr:.teW<Oodl'liez~ycll
~ia .

WleC-

d>./.e-

'l'1lm

W cUl6ie posied~enia prz,epr'Zedstawidele :Mek-

mawiól~i

s}ku, Kanady, Islandii,
• ił,
Togo, Sz.wecji, Luksembu,rga
Panamy.

Przed6 taw i a.j ą.c
s oioh rządów, m.
wie Bli&kiego W
mibii, podk relŚJa1i
realizacji rea.olu ji

ifJ.k a
in. w sprahodu l Na-

koniec.-tn06t
Rady Be zoraz

akroków przech: ko rai.s>łows.kiej RPA. Mówcy poiw ięc ili wi e uwagi zpraW«n
TO'bbrOt,ienia i J)O'\\t.1YI. m.ania
w yścigu z.brojeń.
fPAP)
nych

Oświadcz

nie

agencji TASS
~u 1

~1&1MYWaA

fil

w~6a, .. rejony Ocea1Ml
, )Deeo, ~r.niewne ~mle
_ _ 10 mM morek' h l e w.p6ł~n.,cll podanyeh M bm. ~lą
oc! 28 wrzełnM .... wul»c dla
iec1utl6
) ł NeM )otn.iC21ł'to·

Eksplozja
Jerozolimie

W

cL.ęŚĆ

LOINiO~ PAP. W "'odę włe

pomie ZCLefl lIa przedszkole. W
gm inie jednak nAe ma osoby
kompetentnej, która by .mę tym

centrum ,1erozo)łmy
bomba.
Wedłu,
łwłedKbw, . . mie;,e. ~bu,
w pobUJbr kiJa.. "ario." »Oło-

ulDtl:'resowała.

Pn«l, t.Yl"odniem w "Tdrionie interwency joym" ..""na.li:aow&liśmy problemy
prze
kola
... Dałł'S%ycaeh. HieMdy, jaJt
powiadomili n
mi Itkańcy
"miny, przedSllłtołe lItr.dal nie
hm (·jonuje. A pn.eciei problł'm
Nrd" istołłly j l .. ący ... Ilornp.-4 ftl ji

mi ~ j5('. wt'j

wlads y

"minn~j. Tym
Hrdtit<j ctaiwi
więc jej DlilcUDi". Osy k...t to
w . raz tobojętne) ' i Da kłoJ)łt~y
mi~.;.e.w .... oby ........ '\?

(dap)

Anłowie?

kowo

północnego

W Daleszycach je&t nowo wybudowany budynek. WlaM:~ieJ
ods~aby

do peml

powołana

lIIpO--.... .,

maluchami

chęt.nie

myśla1ie

ma funkc ji

J)T6b a W)"8tne wanieN reki ..t
<dn
enc)a TASS ...-ala
alIIoM
o.-

ROOz.lCe niemalej, bo 60-060oowl:j grupy d.z.ie(." z Dale 1.yC
mają .we lada problem. Kai.d~
IQ dnie rano zadają to aamo pytallle - :w8tawi.(: dzieci bt.-z opu.ki w domu, czy ubrać ze $Ob,
do pracy? Przedszkole, do którego odprowadzali swe poci~
ehy przeznaczono do remontu.
Co robii: ... sytuacji, I~Y ~
»twczCi:o obiekiu nie ma?

u

DOKOŃCZENIB ZE 8TB. l

.-

Kłopot

w)iew6w

O·tasz
zewodniczvl

E.

J&OSK,W.A PJt.P. 'tV

sygnał

Nasz

inisłer

peczeń.stwa Jlł' 242 i 338
podjęcia bar dziej zdecyd

wodą.

pochodzili

z.ancjum. Póżmej

spoosób zapewnić

informują:

•
IY.Giś
rano parlament
iuaelski wi~kszościlł 8S r:lo"ÓW przeciwk. 19 i 16 wsin)'
muj~eych się
od «leNIU za-

W pl'oce&ie
rozwoju Ó~
k ra<c ji z,g romadz.iliśmy bogate
do6wJ.ad<czenia i os-iągn<:-liŚIny
po.2.ytywne rezultaty, dokonal1.s..
my znacznego postępu w zbli.żaniu klas i zmniejszeniu nierówności społecznych. W miarę
rozwoju sił wytwórczych i 'rosnącego potencjału gospodarczego coraz pełniej realizujemy i
po6zeJ'zamy katalog ekonomicznych. socjalnych i kulturalnyc h
p ra w obywateli. Slanowią one
bowiem warunek autentvc7nego, powszeehnego i bez~śJ'ed
n4e·go ud7iału spoJeczeńsłv:a w
r<Y1.l91rzyganiu najbardziej ży
woŁn-rch dla kraju problemów.

"anowi

agencje

ry
by
WlyskaJ poparcie
,uzystki h pa.riii.
• Pr zydenł Kolumbii Juli Ct! 'ar i pre;,; dent Wen zueli, Andre Perez ogłosili
o · wiadczenia. w których ilł
d ją natychmi~ owej int{!r"eocji O Z "w c:elu pow In ma.nia aktów ludobójtwa , Nikaracul".
• Pre-.Lydent S ril Hafez
Asad po zakończeniu rozmów,., Arabii Saudyjskiej
przybył w ~ rodę do Kuwejtu.
Je t t.o trzeci etap jel:o podróży
po krajacb Bliskiego
Wschodu mającej na cełu
wyjaśnienie
eta.nowi ka

Y DWla ju po
rze
AU>'N1IlUe i (ble-j dorucz,e doJD~
Dniepru i Prutu. BOOowali Onl rozJecłe osiedla, a w
Dich chaty - p6łz.iemi.anki. Ro<zwinęli
rolnictwo
up ra 'lriajłIC
pl!lFZeOOcę. proso, jęczmień I ~
' H. Zajmowali
się
również
hodowlą koni i rogatego bydła
stepowe(o. Zdobyll TÓwniei uw~u

ołYóbłri

ielaz.a .
Pisane crecey i łacińscy określali mianem Antów wazysUtie
pl em.ione prasłowiańskie
Ulmiesz.kuiące w IV-VI w. n.e.
między DniftJtrem a Dnieprem.
To sWo ' ę przyczyną p6in ie-jszych kloopot6wz rozszyfrowani m po6Uzególnych gr~ pra1Il0000ańskkb , znajduj'lcych
się
- p61noc i J>ÓłnocDY zachód ed
s\.eopÓW C'UI TJlIOmol'llkicll,

http://sbc.wbp.kielce.pl

ebp1000rtrała

2lonego

'tV ~

lameGłu itM'1I
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ed
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kieeo.
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wi4'lAlł:J

AcencJe
,...a_e
s ~ą ~

wybuch

w ~ debd.1l nad ~
~ z Cam,l Davi'd.

Pomyślna

oper cja

rozdzielen-

od

~ję no6ć

w

~

(pAP)

sióstr syjamskich
ALGIER PAP. 'tV 8rodę ......1I&lJie ~nnowano, ..
w
m:i.ej5coW:rOl aą>i.talu ~
eym ~eprooward7mlO ~ie
~ac~

~.

ri6str .,-jamski4:h,
klatk.\ pers1o"" I
Była

ło pie~a

~

m-~oiIl
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teeo

ł!11IG
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p61'8cja Ide ty'Jlc.o... ~
ale i . . kontynencie ~
d!łm..
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STRONA J

O:3zKubą

eliminuje Polaków
z walki o medalesiatka~ze nie. będą
'w _Rzymie o .medale
mistrzostw ' świata. Obrońcy
tytułu
z Me.ksyku (1974 r.)
i złoci medaliści olimpijscy
z Montrealu (1976 r.) tym razem znaleźli się poza czwórką finali s tów. Stało
się to
w wyniku 'l\:czorajszej po·
raiki naszych reprezentantów II ~ubańczykami 0:3
(8:15, 10:15, 9:1\i). W tegorocznych mistrzostwach do pojedynków o medalowe lokaty
przystąpią
siatkarze Kuby,
Korei Południowej, ZSRR i
Włoch, a Polacy ubiegać się
będą o miejsca
od li do 8.
Ich pierwszym przeciwnikiem
będzie zespół Brazylii.

. Polscy

walczyć

Mistrz Polski przegra,t w Szczecinie!

-

"Siódemkó" Korony
pokonało Stoi .Mie ec
Strzelecki popis Zb.

Tluczyńskiego

W pozostałych rozegranych
wczoraj spotkaniach Japonia

ie sprawili zawodu swym sympatykom piłkarze ręczni
KORONY Kielce, którzy wczoraj W mecz1l • mistrzostwo ekstraklasy odnieśli zasłużone 'Zwycięstwo nad STALĄ Mielec 29:25 (16:11). Bramki dla gospodarzy zdobyli: Zbigniew TIuczyński 14. Boszczyk 6, Piotrowicz 5 oraz Zięba, Sa_
batowski, Łański i Przybylik po 1; dla gości: Orłowski lO,
Pałka 5, Wdowian 3, Oiećkliewicz i Weryńskł po 2, Zawada,
Baslak I Hos'ZOwski po L

N

Pojedynek w hali Budowlanych
był
interesujący.
Początkowo gra była wy r ównana,
a obie drużyny zdobywały na
zmianę
jednobramkową
przewa gę. O d 20 minuty spotkania,
dzięki
świetnie
dysponowanemu Zbigniewowi
Tłuczyńskie
mu, gospodarze objęli prowadzenie trzema b ra mkami, a następnie
je powiększyli. Czoło
wy snajper Korony miał wczoraj swój d z ień. Niemal każdy
jego strzał lądował w siatce.
Wystarczy Ereszt~ powiedzieć,
ie już do przerwy zdobył
on
10 bramek!
.
Emocjonujące

były

również

pie rwsze m inuty drugiej części
pojedynku. Między 32 I M minutą bramkarz gospodarzy Szukalski obronił .ż trzy
rzuty
karne! Pó źnie j kielecka
,,siódemka" umiejętnie broniła zdobytej przed przerwą przewagi
b ramko wej , choć rywale g roźnie atakowali i nie rezygnowali z poprawienia niekorzystnego dla siebie rezultatu.
W zespole Korony pier wszoplanową postacią na boisku był
Zbigniew Tłuczyński, a obok
niego na wyróżnienie zasłużyli
Marek Boszczyk I .Jan
Piotrowicz. Brawa należą się również Szukaiskiemu za świetne
interwencje w
drugiej ezęś c i
spotkania, ale do przerwy nie
bronił on' najlepiej. W dobrze
wyszkolonej technicznie druży
nie Stali wybijał się Orłowski,
kt6ry imponował skutecznym
st rzałe m z dystansu.
We w czorajszyc h spotkaniach
ekstraklasy
doszło
do dużej
niespodzianki
w
Szczecinie,
gdzie miejscowa Po~oń wysoko pokonała wielokrotnego mistrza Polski, "sióde mkę" wroc:ławskiego
Sl~ska.
Srod.owa
kolejka spotkali była '
zresztą
pomyślna dla gospodarzy, k t 6rzy odnieśli komplet zwycięstw ,
A oto w yniki spotkAń:
• PO!foń Szcwecin Sląsk
Wrdł:law 33:26 (19:13). Najwię
cej bramek dla Pogoni zdobył
Mańkowski 13, dla Sląska
Smagacz I Burzyńskl po 6.

•

Komunikat

Totalizalora Sporlowego

_:

TOl9łizotor Sportowy z.owia.do.ole. te • .okłodach Duiego Lotko
• dnia Z. wn:eśmo 1918 r. stwierdto-

p. P.

•

1.00-';. I:

J F'OZwiqlonla

I

5

trafieniam i

p rem.
wygrane
po
332.870 zł, 89 rozw iqzot\ r S b"afieni a.
.... zwykł. - wygrane po <>1<"/0 .11 .000
'Ił. 4: 4.706 rozw. t .. trafieniami _ wy_

gr.. ""

•

po

'ozw.

•

l

t

5

31&
-

d,

wygrane

trafieniom i

215.500 zł,
-

&1 . ~

LO$C)WCfft'. II: 60 rozwiązań

trafieniomi

wygrane

Z J09 rozw.

wygrane

t

..

Jutro

II,
49.331 rOI".
wygrane po 87 d.

STRONA 8

L Kuba
2. Korea Płd.
3. POLSKA
4. CSRS
5. Japcmia
6. Meksyk

5---G 15- 5
3-2 12- 9
3-2 10- 9
2-3 11- 9

2-3

0-5

9-10
0-15

GRUPA fi
1. ZSRR

5-0 15- 3
4--1 12- 7
2-3 10-10
2-3 10-11
2-3
7-11
0-5 3-15

2. Włochy
3. ChRL
4. Brazylia
5. Buł!faria

6. NRD

W nieuielę poznamy nowych mistrzów świata. W
pojedynku
o złote medale
zmierzą się zwycięzcy spotkań
Kuba-Włochy I ZSRR
- Korea Południowa. W walce o 5-8 miejsce Polacy, jak
wspomnieliśmy
pierwszy
mecz !frają _ Brazylią, •
- ChRL • CSRS. Zwycięzcy
spotkają się
nasłępnie
o 5
lokatę w
mistrzostwach, a
I'Okonanl o 7.
(paw)

dziewczęta

grają

Wczoraj w
kieleckiej hali
sportowej
ro_począł
się
VI
turniej
k080Zykówki
"Echa"
Dnia", Tęuy I Kieleckiej Spół
dzielni Mies.kaniowej. W naszej tradycyjnej imprezie startują
23 !lespoły dziewcząt I
chłopców w wieka od 9 do 12
lat.
Jako pierwsi rozpoczęli
rywali z a c ję chłopcy sta rsi (roczniki 1966 i 1967). W eliminacyjnych meczach ' Czarne Sokoły pokonały Domino 14:0, Torpedy wyg ra ły x Sokołami 32: 0,
a Gepardy po najciekawszvm
spotkaniu odniOSły zwy ci~stwo
nad Jagiellonką 24 :4. Zwy cięzc y
awansowali do drugiej
rundy
rozgrywek.
.Jutro o !foch. 14.30 w hali
5portowej przy ul.
Waligóry
!frae będą dziewczęta starsze .
Zmie rzą się ze sobą: pierwsza
drużyn a Kośc iuszkow c ów z B łę
kitnymi, a następnie Biedronki

EXPRESS LOTEK

15,

19,

34,

MAŁY

NUMER 219

GRUPA I

Pierwsze :kosze wVI turnieju
uEcha", Tęczy l KSM

po
około
trafienia .... '

po 1.121

• J trofie"iomi -

m

po 18 zł .

• Butnik Kraków Grunwald Poznań 32:29 (15:13). Dla
Hutnika Kałuziński zdobył 14
b ramek, dla Grunwaldu J.
Kuleczka 11.
Gwar• Spójnia Gdańsk dia Opole 26:18 (11 :11).
NajWięcej
bramek
dla
Spójni
strzelił Piotr Cieśla 7, dla
Gwardii Krzak 10.
• Pogoń Zabrze Anilana
Łódź 22:1T (12:9). Dla zabrzan
najwięcej bramek zdobył Kokot 7, dla Anilany - Kosma 6.
TABELA
l. Hutnik
5 7 140-137
2. Sląsk
5 7 137-134
3. Pogoń S _ 5 ts 126-104
4. KORONA
5 ' 117-108
5. Spójnia
5 " 119-116
6. Grunwald
5" 123-126
7. Pogoń Z.
5"
95-100
8. Gwardia
5 " 110-120
9. Stal
5 " 117-128
10. Anilana
5 " 110-121
Dziś o !fod.. ta w hall Budowlanych przy uL .Jagiel1oń
skiej ~rozpocznle aię rewanzowy pojedynek pomiędzy "siódemkami" kieleckiej Korony l
Siali Mielec.
A. PAWŁOWSKI

wygrała z Koreą
Południo
wą 3:1, Czechosłowacja pokonała
Meksyk 3:0, ChRL
zwycięzyła NRD 3:0, Brazylia
odniosła zwycięstwo nad Buł
garią 3:0, a Włochy przegrały
• ZSRR 0:3. Końcowe tabele
grup półfinałowych
przedstawiają się następująco:

I:

3,

II:

7,

K~ńe.

7,

38

LOTEK

8,
lO,
19
Z8, ' 31, 35

M,
band. .7325

z

drugą

drużyną

Kościuszko w

cóVi(.
W

przyszłym tygodniu
rozpojedynki·
k 06zykark i
i koszykarze
w
najmłodszej
grupie
wieku (do lat 10), a
także odbędą się k olejne spotkania stal'szyc h zespołów.
(ap)
poczną

eu
.I

Kraków i Słąska Wrocław
fi rundy curopejskich ~p~harów. Zespół "białej
postarał się o miłą niesp.odziaokę, zwyciężając na
' boisku finalistę poprzedniej -edycji Pucharu Europy,
Belgii - FC Bruegge 3:1, a wrocławianie z!fodnie z
niami nie mieli kłopotów ze słabą druzyną cypryjską
kos Larnaka, wygry·wając z nią u siebie 5:1. Sląsk
więc dalej w Pucharze UEFA. Odpadło natomiao'it
Zdobywców Pucharów sOSlllowieckie Zagłębie, choć
ło ze Swarowskim Wackerem w Innsbrucku 1:1.
spotkał w Pucharze UEFA poznańskiego Lecha, któr y
nie przegrał z lUSV Duisburg, tym razem na własnym
2:5.
-

piłkar,zę Wisły

Puchar Europy

Finaliści

popnedniej
•

•

JUZ

odpadli!

Finaliści

poprzedniej edycji Pu charu Europy. - piłk arze
p.oolu i FC Bruegge wyeliminowMli już w I rundzie! To
szlagier turnieju :I udziałem klubowych mistrzów krajo
brońca trofeum Liverpool odpadł w rywalizacji z
Anglii - Nottingham Forest, a Belgowie musieli uznać
krakowskiej Wisły! Rozgrywki o Puchar Europy
więc sensacyjnie, a przy tym dla nas bardzo obie cująco.
Za burtą pucharu znalazły się też tak renomowan e
.Juventus Turyn, Partizan Bel!frad i Monaco. Mistrz
grał u siebie z mistrzem Szwecji! Swietną nato
monsŁrowali piłkarze Realu Madryt i PSV Eindh
wysokie zwycięstwa. Nie doszło do niespodzianki
po rażc e z albańską drużyną Vlazni. Shkod.ra w ~'.ftr," O ·7v n
kaniu, Austria wzięła pełny rewanż . wygrywając 4:1.
WYNIKI (zespoły . które awansowały do II rundy
kiern): Bohemians Dublin - Omonia Nikozja 1:0. Dyn amo
Haka Valkeakoski 3:1 , Lokomotiw Sofia - Odense BK 2:1.
Dozsa Budapeszt - Zbrojovka Brno 0:2, lA Akraneys - Fe
1:1, FC La Valetta - Grashoppers Zurich 3:5, Austria
Vla zni a Shkodra 4:1. Dynamo Drezno - Parti zan
PSV Eindhoven - Fenerbahce 6:1. Monaco - Malmoe
pool - Nottingham Forest 0:0. Glasgow Ran!:ers ryn 2:0, LiUestToem - Llnfield Belfast 1:0, P rogress Nieder
Real Madryt 0:7. Wisła Kraków - FC Bruegge 3:1 (1:01.
dla Wisły strzelili - Kmi eci k w 26 min ., Lipka w 82 min
piński w 89 min.; dla FC Bruegge Rene Van Der Eyc
min.

Puchar Zdobywców Pucharów

Zagłębie
Barcelona,
lnter
Mediolan,
Ipswich Town, Fortuna Duesseldorf to główni faworyci Pucbaru Zdobywc6w Pucharów.
Drużyny te wywalczyły awans
do II rundy, w której zabrakło
już wobywcy Pucharu
Polski,
sosnowieckiego Zagłębia. Sosnowiczanie z.aprzepaścili szansę
awansu w pierwszym meczu,
p rzegryw ając ·n.a własnym boisku 2:3. choć w czor aj woła1i
zremisować w Inns b ruc ku. Wyeliminowany został także zdo'bywca Pucharu ZSRR - Szachtior Donieck. Rad zi ecka druży
na trafiła jednak na bardzo
silnego
rJ'wala Barcelonę.
W yni ki (nazwy drużyn, któr e
awansowały do n rundy
tłu
stym drukiem): S zachtiof' Donieck Barcelona 1 :1 , Ballymena - Beveren 0:3. FC Ma!fdebllT!t' - Valu r Reykjavik 4:0.

Puchar UEFA

Bez niespodzianek
W P uc harze UEFA nie zanoto wano n ies podz ian " k. Do II
r und y
awansowa li
faworyci.
!\liC;dzy j.nnymi p i Łkarze Aj!\xu
Amste-rdam odrobil i straty z
BiJbao (przegrali 0 :2), strz ela jąc rywalo m
w
rewanżowym
meczu t rzy bramki. Na tom iQst
hiszpańska Valencja; w
której
barwac h wys tępuje Argen ty ń
czyk K~mp es, n ie
dał a
żad 
nych szans p : łkarz om CSKA Sofia zwy cięż jąc 4: 1. Kempes
strzelił w
tym meczu
jedną
bramkę .

WYNIKI (nazwy dr uż yn, k tóre awansowaly do II rundy
t łu.st ym druk i m) : L.usa"n~ Je u.nesse Esc b
2 :0,
Paalath,i-

naikos At eny
Ar!fes PitesU
1 :2,
.\ilTK
Budapeszt
Politehnika Timisoara 2 :1,
Moldoe
Torpedo
Moskwa 3:3,
NapoI! - Dynamo
Tbilisi 1:1, Lokomotiv Koszyce
Milan 1:0.
Adanas por
Bon ved Buda peszt 2:2, Trak ija
P lowdi w Hertha 1 :2, Crvena Z~zda Belgrad Dynamo
B e rlin 4:1, LOK L i psk - Arsenal Londyn lA, FC Strasbourg
Elfs borg Borgas 4 :1, IFK
Norrkoeping - Hibel'nia.n E dynbur~ 0 :0, Lierse SK Carl
Zeiss Jena 2:2, Ajax Amsterdam
- A t hleti-co Bilbao 3:0,
S lu rm Graz - Borusyia Moencbengl10dbaeh 1:2, B 1903 Ko-

http://sbc.wbp.kielce.pl

FF Kalmar dapeszł 2:2, Apoel
Shamrock Rovers 0:1,
Frem Kopenhaga 4:0,
strava - Sporting Li
Ipswich Town - AZ
mar 2:0, Aberdeen Stanke Dymit\'Qw 3:0.
ham FC Rijeka 2:0,
Mediolan - Floriana La
ta 5:0, Fortuna
Universitatea
vette Genewa niki 4:0, Swarowski
Innsbruck Zagłęb ie
wiec 1:1 (1:1).
byli gospodar ze z
go strzału obrońcy
Koterwy w 11 min .,
w 26 min. Dworczyk.
awans do II rundY
sobie norweski
Glimt, a Anderlechł .
wylosował w I rundZIe
106.
p e nlłaga Kuopion
4 :4, Manchestet City
te Ens.chede 3 :2,
CSKA Sofia 4:1,
ted - Standard
nerosi V icenza
Du
1:1, Rapid Wiedeń Split 2:1, VFB StuU,·
Basel 4:1, BK Esbjoer'
Kr isti a nsad 1:0, Tor inO
Spodin!: Gijon 1:0,
wich - Gala t asa
Wrocław _
D<,~~"",.r t!((}C
ca 5:1 (3 :1) .
ska w o byli: G a
m in., Faber w 30
w 34 m in., Kwia
m in t Sybis w 87
gości Lambrou w 13
Poznań
- MSV
(1:3) S t rz e lcy bram~k
WOTm w
22 I
B uesse rs w 4 min.,
30 m in . i B uttgereit VI
dla Le<'ha - Kasal'ik VI
I Okoński W' 83 111 1"

