Dziś

rozpoczecie

spółprac,

Ostateczne fiasko
amerykańskiej

Kom-

inicjatywy

Gospoda~

na Bliskim Wschodzie

i Naukowo-Technicmei
W Moskwie rozpoczyna się
d"S XXI posiedzenie Między

In,lowej
- polsko-Radzieckiej
K'nnisji Współpraey Gospodareter i Naukowo-Technicznej.

t DZ1Ś
•

Przed 60 laty -

27 g rudnia

powstanie
\\ I ·I<opolskie.
zbrojny czyn ludu
po! ',"ego wymierzony przeciwko
P' ,"e mu zaborcy . Ten wspaniał·.
':i w mieszkańców Wielko pol'C;' 'Il. yniósł w efekcie prz yłącze 
n,· lo odrodzonej Polski znacznej
c ,," prastarych ziem
piaslow191~

r.

wybuchło

-

sl: .

•
n
P"

~ { ija

25 roc znica

śmierci

Związek Radziecki
jest Mszy.!D Dajwię~ym partnereJl1
gospodarczym, 'słąd też odbywa ,
ne dwukrotńie ' w roiu posiedzenia tej komisji obserwowane
są ze zrozumiałą uwagą, zwłasz
cza że obecnie oba nasze kraje
znajdują ~ię , na wyższym etapie wza~emnej wsp6~pracy. Charakteryzuje go przecbodzenie do
głębszych i bardziej długookre
sowych powiązań
J)'rzemysło
wych I naukowo-technicznych.
tworzącYCh, trwałą.' materialutt

DOKO~CZENIE

•

jed-

, najwybitniejszych polskich
XX wieku - Juliana Tu,

ow

Protest MSZ SRW
przeciwko

chińskim

prowokacjom
lIANOI. PAP. W ietnamska Agen ' ja Informacyjna VNA po_
dała.
że
22 bm. pododdziały
\li1j;k chińsk ich przedarły się w
no<.'v na teryto rium
Wietnamu
IN ncowincji Cao Lang j zajęły

WASZYNGTON PAP. W Wasaynctonle
coraz
mocmeJ Ił
gruntowuje się -przekonanie, :ie
amerykańska
Inicjatywa
dyplomatyczna na Bliskim Wsehec1zie poniosła , definitywne fiasko. Ostatn,ia .. próba Waszyngtona uratowania .rozmów mlęDOń.O'\CZni'TE N A S'IR. 1

Zakończenie ·
Nr . . (flO3)

NA STil. ,

KiElCE
$reda, 27.XII. t918 '"

lek VIII
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w górach trudne
"Barbara po 1.--.....
CZHy dła narciarzy
Pierwsza choinka
we własnym mieszkaniu

aibardziej rodzinne ze świąt
Sprawdziło się stare, lud.
we powiedzenie: "Barbara po
lodzie - święta po wodzie"
Tak było w całym niemal
kraju przez trzy wolne od pracy świąteczne dni. Najbardziej
rodzinne ze wszystkich świąt.
upłYnęły w całym kraju sp,,·

kojnie. w rodzinnym ero nie,
przy tradycyjnej choince. Tylko w zakładach o rucbu cią,
łym, w transporcie, energetyce - trwała normalna praca.
W

i okolicach
około - 40 tys.
kra ju oraz licz.ne

Zakopanem

Ipędtzało święta

osób

7

~ałe!!(l

~l.Lpy gości za.gra.n.icUlych.
Na
narciarskich
szlakach
Tatr
panują jedonak ~ru.dsle warunki:
jest mało śniegu. na nartootra_
dach wystaje dużo kamieni. Najlepie j jeźdtŁ.iło się na d.eskac h na
Gubał6wce I w re~ samego
ZakOł)lłnego.

DOKO~CZENIE HA

czas przyg raniczną
m :ej.<c owość Cao Lau
23 bm
ra"Q żołnierze ch i ńscy zorganiZO-."!i w okręgu T r an/! Dinb
za" -ll kę f uprowa izili na terv'·, 'u m ChRL czterech żołnie
rzy Nietnamskich wojsk och r an. nng~ anicza VNA DOdała r6wnOKO]Q'C7.ENTE NA STR. 7

STR. 2

rozmów

ministrów spraw
zagranicznych
ZSRR-USA
GENEWA PAP. Zakończyły się
w Genewie 3-dniowe rozmowy
ministra 3pr aw zagranicznych
ZSRR Andril'ja Gromyki z sekretarzem stanu USA Cyrusem
Vance'em
Po zakoń c zeniu rozmów obaj
ministrow ie stwierdzili wobec
prze<lstawicJelt Drasy. iż ro zmowv przvn 'o~łv dalszy DOstęp w
wypracowaniu
tekstu nowe~o
rarlziecko-amervkańskiego DOrozumienia w sprawie ograniczenia otensvwm"c h z broień strategicznyc h (SALT-2) W okresie spotkan ia 'Ile udało sie ieinak rozwi ą z ać
wszystkich
0twartych ieszcze oroblem6w. 0bvdwie stron v
wyraziłv
wolę
Jak n a Jszvbs zego zawarcia układu . Pozostałe leszcze
do uzgodnieni.l Droblemv będa przedmiotem -1c's~v h negodacji.

na ~e wien

Wyrok

sądu w Gujanie

Wsprawie masakrv wJonestowD

WASZYNGTON PAP. Sąd 0w MaUhews Ridge w
Gujanie wydał orzeczenie w
sprawie masakry, jaka w c1niu
18 listopada miał. miejsce w
k.lonii .Jonestown .amieszkałej
przez członków, amerykańskiej
sekty "Kościół Luc1a". Według
opinii sąd a spośród 'U ofiar
kręgowy

Zmarł

Huari Bumedien
Jak donoszą agencje SWlaI"w .. - w Alginii zmarł po
,lIu!\,otrw II.łej' chorobie prezyde nt tel:'O
kraju
Huari
lIumedien.

--
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Paaisłwo

kaoju.

Cil...,._ l

AA*....

K_..,...,.

We własnym mieuFot. Al. Piekar5ki

!!;na fabryka broni w Ostrowcu (110

Czekamy na wYiaśnienie zagadki:
110 odbierał "steny", do kogo trafiły?
relac ji panów: Władysława
Zarzyckieg. i J .... Sob..
Z
ei.ń kiego p r acowników
~"łarlow Ostrowie~kich i człon-

Z

ków AK w Cłkreae ostatniej
wojny, jak i właściciela sklepu i warsztatu elekt-rote<:hnic&nego - Staniaława Bial_, p&.
"Saba" wynika. iż , w
latach
1942-1944 w tajnej fabryce broni ja ka założona _~ła W 0strowcu. orowadzone były Drace związane z uruchomien iem
p ro1ukcji .,sten6w". Do II sierpnia 1944 roku zrobiono 25 takich PlSt.olet6w. które trafiły
do
oddział6w
partyzanckich.
Jednocześnie w iele
element6w
po zostało na terenie Zakład6w
Ostrowieck ich.
ewakuowa nych
w tym okresie przez okupanta
Wielki kosz tych właśnie częś
ci zakopany został W ziemi 0bok na rz ędziowni obecnej buty.
Tuż przed świ~m.i Bożego Narod zeni a wybral i śmy się do Ostrowca bv odszuka~ te dowody chlUbnej dzłałatnok! z enlN 06tał-n j.e.j wo~. D!:łęłd łM'2J"-

chylWl6ci kierOWnictwa Wojew6dzlClego Sztabu Wojskowego
w Klelcach prace JłQSzulti wa wcze miał nam ułatwić specjalist. 01 wykrywama min. kpt.
Wieaław Janłk. OczywiŚCIe cała oper acja u zgo dniona wstała
wcześn iej z dy rekcja Huty im .
M Nowotki. Z resztą sam dyrektor naczelny Adam Sniadowski
żywo

zainteresował

gwarantująt'

masakry jedynie dwie popełni.
dobrowolne
samobójstwo.
Pozostali mieso:kańcy kolonii, a
j~dnocześnie
członkowie
wkt:r
padli ofiara zabójstwa.
ły

DOKOlQ'CZENIE NA STR.

Dr Barnard zamyka klinik~?
LONDYN PAP. Doktol' Christian
Barnard znan,. Z tego, t.e pierwszy dokonał udanej operacj i przeszcze pienia serca, oświadczył, Ił
prawdopodobnie IM!:dzie zmuszony
" braku dawców serca zamknąć
SW" klinikę .. Groote Schuur" 'N
Kapsztadzie . Obeenle n. ope rację
czeka od dłuższego ezaBu czterech chorych. Dr Ba rnard powiedział . fe ma wielu pacjent6w. z
których większość umiera n ie doczekaw1lZY s ię nowe!:o serca .
P ierwszej operac,1 dr Barnard
dokonał pf7.ed przeszło 11 laty. 3
grudnia 1967 roku. Od te!:o czasu
przeprowadził

41

przes,czep ie ń

serca. W ostatnich trzech miesią
cach fadne' te~o typu operacji
n Ie przeprowad zono .

SIę spraw~ ,

ws zelka l)()moc iaka b yłaby potrzebna.
Tuż PO wstępnych rozmowach
z desygnowanym do prac !tOs:zukiwawczych zastępca dyrektora huty JÓZf'fem Budulskim
ruszyliśmy
na teren zakładu
Wraz z nami wybral i sie byli
członkowie AK pra c ujacv 'Orz,"
produkt'ji ..sten6w" W la,lysław Zarzycki. Stan is ław Białaso Bolesław W6j<;iko wsld I Jan '
Sobo ciński. kt6ry to wraz ~ nie--

Inierwe-ncje przyjm~
W

godz. 9-11

Zimno w mieszkaniadl
M ieszkam 'tV Ost r ow c u pny
ul. Sienkiewk za 6512 /42. Od początku ~7onu

~rzewczeg() ka~

DOKO~(,ZEM'E

NA STil. I

Bioprognezo
Uwa..c., kierow

pn:el'hodnlet
Droc l itiskie.
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Filmo

'il-

W 1979 c. na ~aDy n_yeb lUn wC'j<bje o&ołe 211 n_w)'4:b
'abuła.rnyoo. s klóry~h 1110 m_jdsie się w per&kim r_JM)'W...,ebIWaAiu. a 311 pr"~towanych będ&i
w kjjnaełl l14udyjnych

..ew

i ."'_yjnyeh klua.-·h

łib_ycb.

BIPOOziewanych je t 25-30 premier filmów prod·ukcji rodzimej.
.Andrzej Wajda jest autorem ekiranizacji opowiadania JaroslaW8
Iwaszkiewicza .. Panny z
Wilka". Wanda Jakubowska ti.1mu biog r aficznego o życiu
przywódcy Wielkiego Proletariatu - pt. "Ludwik Waryń
aki", Sylwester Chęciński w
filmie "Roman i Magda" podejmuje temat kryzysu malżeńskie
'o, Edward 2ebrowski realizując ..szpital przemienienia"
0pa'TI się na powieści Stanisława
Lema. Do lat ostatniej wojny,
okupacji i walki narodu naw.!ązują filmy
"Droga -laleka
przed nami" Wladysława Slesickiego, .. Uma r li rzucają cień"
rei. Juliana Dziedziny i "Sto
koni do stu brzegów" rei. ZbigDiewa Kuźmińskiego.
Roman
Wionczek w "Sekrecie Enigmy"
ukazuje polskich matematyków.
lnźynierów i of ice r ów
wywia.", którzy opr acowali system
odcr;ytywania h itlerowskich szy·
f<rów, przyczyniając się tym samym do zwycięstwa nad hitlelO_ką
Trzecią
Rzeszą.
Woj.lech Marczewski przeniósł na
McrAll. .. Zmory" Emila Zegadro-

wkrza.

o

~:t.e

gatunkowym re. .rtuaru, oook p rodukcji rodzi- i . decydują tilmy produkcji
ZSRR, stanowiące najliczniejszy
_.taw wśró'i pozycji jmpor towlIoIlych. Spodziewane są preJni.ry około 35 filmów radzi~.
kieB. Zakupiono m.)n. dwie o.taWe części "Blokady" reż.
Mlehała Jel'szowa epopei o
4IIbronie Leningradu, op&Tiej Ba

I

powieści 1 Aleksandl'a
Czakowskiego, ekranizację "Oj a Ser-

giusza" Lwa Tołstoja z Sergiuszem BondarczukieI'n dokonaną
przez Igora Tałankina. Mar"k
Doński jest autorem filmu
obyczajowego "Małżonkowie 01'lowowle". Julij Rajzman - filmu "Dziwna kobieta" lt I.rinll
Kupczenko, Iraklij Kwirikadze
- nagrodzonej na festiwalu 'IV
Locarno gruzińskiej komedii obyczajowej "Miasteczko Anara"
Film
"Znaków
szczególnych
brak" reż. Anatolija
Bob(owskiego
realizowany
pczy
wspólpracy z polską kinematografią poświęcony jest działalności wie' kiego rewolucjonisty Feliksa DZier żyńskiego.
Z innych krajów socjalIStycznych sp rowadzimy 55 filmów.
Jest wśród nich m.in. bułgarski
"Awantaż" reż. Georgija Diuł
ge rowa ("Srebrny N i euwiedź"
na festiwalu w Berlinie Zachodnim) - studium psychologiczne oszusta i kieszonkowca, z
CSRS otrzymamy m.in. pełen
napięcia kameralny
dramat z
okresu walk z banderowcami
"Cienie
gorącego
lata"
re«:.
Frantiszka Vlaczila, z Jugoslawii: "Okupację 'IV U obrazach"
rei. Jordana Zalranovicia
tilm ukazujący zbrodnie faszystów dokonywane w Dubrowniku
i nowy film Gorana Paskal jevicia o młodocianych w)'kolejeńcaCh
zatylułowany
,,Pies,
który lubił pociągi".

Na hicie zakupów znalazł .s.ię
f~lm Ingmara Berg.mą.na
"Jajo węia". ukazujący klimat
,ł08ny

Zmarł Mieczysław
w ....u

łat

Izmad
t.:::_wie IHIopul&nly
filmu i telew;.ji.
. . , - - PawJflr.CIowski.
:&--«ę arly8tyesnll r~~ł
w ....aeB D wojny świ ....wej.
$8

~.u~ W

_

teałra1lnej

łeW>«ej C!łIOłów

W

Wiełkiej

Bry_

• Na łr,we Sęchiszów
llusekeeiny. Danid F. (lal 51)
kierują«: rowerem. r;oslał polrl\e.ny pnell 5ameehód "fia~". w
wyniku czeKo rowerzysta doanał
.iężkich obraień ciala. Kierow_ zbieli Il miej ca wypadku.
• W Kielcach na ul. Armii
VIIerwonej KMlys~lof Z. (lał 21)
Itieruj~·
samochodem "skoda"
Ba skulek nadmiernej szybkości
Ba śliskiej jeEdni stracił panowanie nad pojar;dem i uderzył
w ~rllydr.ine dr_ewo, w wyniIlu c.ero kierowea oraz pasakrka, Joanna G. (lat 21). doanali obrazeń ciaJa.
• W miej cowo · d
Dębiany,
Ifmi.na Kazimieraa Widk •• Slefan B. (lat 27), kif'rująe samochedem .,war r;awa"
p.tr~ił
Łukasza Cz. (lal 3). który na,le wblell na judnię. Dzieeko
dt>znd., obrażeń dala.
• W miejseow~ci Goid&if'lin,
,mina Bodr;ef'hów, łanisław S.
(lat
GSI powozac upnęr:iem
kenD~· m ....,tal najeeh.any przez
satnol'hód "syrfOna". kit're,,~&ny
prnr Jf'rzf'~O Ch. n..t 24), w
wynillu cu-~o w"jnica dGmał
lekki'·h .brażeń {'jaja. a koń
aG.,,,,, 7"!)i! '1'.

m
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Pawlikowski

~.

P. powol'_Je ...

~ł ])[&(lę

w

Ua,łu

Miejęk.im

r_Te;"

"'- Drarna.tYCltNlym 'IV W ...... wie. Pr&ec _re« lai W litę.,.
wal
see.nie Teat.ru Połski etro,
a OBtataio ..wi~y był Il ka"rami Po_ecltnym i Nowym.
Wid'&ewie pamiętają jelfG cełe:
Bud_a w "Nie d. obrony",
Osborne'a, Mamajewa w ,'pamiętniku
~ubrawca"
Ost.rewskiel:'G, Manilowa w ,,Ma.rtwyeh
dUSl:ac:b" GO«"ola i w wielu .. nych n,tukuh.
Sr;erokim kręgom widzów M.
Pawlikowski za.ny był pneole
wszystkim jako ak~r I~m.wy
i telewizyjny. Ogromną popularność i
sympatię
))nyn;osła
mu r~la Zagłoby w ekra.niAtadi
"Pana Wołodyjowskie~o"
ienkiewic21a or&r; w seria.lu h"lewizyjnym .. Przygody pa.na Michała". W "Epilogu norymberskim"
gra.ł postać Goerin,a.. Wyslępe
wał takie w .. Ga.ngliteraeb i fjla.ntropach", ..Jak być koehalllll"
i innych filmach. Przer; snreg
lał prowad'&ił konferUlsje-rkt; w
"Podwiecl'aOorku pr&y m'ł<rol.

n.

llAlJęe, 111 więk~ Wa.r~wy
mięcbywojeon·nej,
JNM!łMH1ai
z
daru na6W:ej rod..-ki, od łat
1~miesr;j[ałe-j w BUeDOfi Aires

97

-

liIieJDJec lat dwudziestych, w
kotórym rodl>il się hitleryzm,
również aniyhHlel'owski
utwór
reż. Freda Zinnemanna .. Julia"
.:& Jane Fondą i Vanessą Redgrave, Carlosa Sam' y "ZawillZ8ne
oczy" z Geral:line Chaplm, Raine!"a
Wernera
Fassbindera
(RFN) ekranizacja "Effi Brie ·t"
Theodora
Fon tany.
musieal
"New York, New York" Martina Scorsese z Lizą M~nneli i
Robe-rtem de Niro rei. Roberta
Altmana, nowa wersja "Ceny
strachu" reż. W iliama Friedkina l zrealizowany wAnilii
"Wrzask"
Jerzego Skolimowskiego wg noweli Roberta Gra_
vesa. Dotrze na nasze ek~any
zdobywca Grand Prix na te-gorocznym festiwalu w Cannes:
saga Chłopska "Drzewo na śo
boty" włoskiego twórcy rri.
EJ'manno Olmiego. Miłośników
gatunku science fiction ucieszy
z pewnością zakupienie słynnej
już "Wojny gwiazd" reż. George'a Lucasa. a także innego litworu z tego kręgu tematyc:l.nego .,Spotkania trzeciego stopnia" re«:. Stevena Spielberga.
Amatorzy "kina grozy" będą
mogli wybrać się na "Szczęki
2" reż. Jeanna Szwarca i "Mło
dege Frankensteina" reż. Mela
Brooksa.
Ze sporej liczby filmów reprezentujących kinematografie krajów rozwijających się zasygnalizujmy nowy utw6r. utalentowanego Senegalczyka reż. Ou.smane
Sembene
.. Medytacja"
przedstawiający kon!likŁy
plemienne i społeczne krajÓW Afrvki środkowej.
(PAP)

Różdżkarz

Katowie

2 tys. badań radiestezyjnych
pl'lteprowadl.il w ciągu Ul lat
znany radiesteta z Katowic Zbigniew Zbiegleni. Przy uiycilJ różdżki, na podstawie map,
zdjęć i innych dokumentów katowicki "czarodziej" wykrywa
Ulsoby podziemnych żył wodnych, wskazując najdogodniejsze
miejsca do dokonywania wierceń geologicznych. Dzięki
jego
pomocy udostępniono szereg pokładów wodonośnych dla celów
przemySłowych,
gospodarczych,
wód
pitnych
i
~drojowych.
Różdżkarskie
badania są łeż
przydatne do określania najkorzystniejszych miejsc lokalizacji
obiektów
hodowlano-inwentarskich.
Z. Zbiegieni, z wykształcenia
ekonomista, służy także pomocą
geologom. Jego różdżka reaguje, zmieniając położenie, w przypadku napotkania złoża mineralnego. Tą samą metodą często
z niezwyklą precyzją odtwarza
zaszłe fakty, np. miejsca pobytu
zaginionych
osób,
wskazuje
sprawców przestępstw kryminalnych itp.
Różdżkarz
z
Katowic jest
członkiem Wielkopolskiego Slowarzyszenia Różdżkarzy dZiała
jącego w Poznaniu
od pięciu
lat. Skupia ono okolo 650 człon
ków radiestetów i miłośni
ków tej mało zbłldan j przez
naukę dziedziny wi'e dzy.
(PAP)
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łłaibardziei
W ~a.cb n.ie OOp,isała po.goda. Mti.mo liO zo,rgallllicwwalllo
wleJe impretL n.a świci.ym powiet.r~l »p. ku1igów; wy\ll<)C:LYwało tlu około 110 tysięcy osób wśród
górnicy z r<>drt.Ml.ami.
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Wlliaeoh, ~ z n.aa ~
ła święta w domu, w gronie
rodzinnym. przy choince.
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M()...

•

lJ JIIioi,c.b ~ :MK.~"Aę:l.ill/WlłCl.eod~.
- A u D.a.I5.ttie od śI.e<Wz.ia.

Potem

był)'

lIpeC.jamie JlrJ.J'«"l2Al-

dtbime Jn..1by, IulpuB16

z

łfrO

chem...
To j u iyiko WIJIIOłnBi_ia •.
PaWwG GRA2YNA i ANDRZEJ
KACZM.A.Jł8(JY ... ·c.. pierw.y
midi w tym rok.. 'IV ł a a n II
Wiciłię.

Klucze do mie6IlikaniQ na Podkarczhwce, nowym kie-leclUm C)..
siedJ.u. O'Lł'Zyrnal:i w stYCIl.Jli u. W
się bylo wpI'owaZnajmłodszym ooOOlkiem

ma·rcu m02ma
drLać.

rodcz.i,ny - Witusiem Pl"Zyjechala p6:IlÓ Gru)'iWl ze ~tala ju~
do wlasnego domu, które:rnu 06ta.t.n.i s:alif nad4lwał mąż w asyś
cie starszej córeczki - MałgOt'i.
Nie byw rnote je6.zcze W&Zystkie,go, co z W1ie<:U'f7.ą wó;g.Hd-jlDą
wóą.że wadY<:>a, ale był ks.!"}> w
galalI'ecie i był jut co po:zecie-i; _jw6limłe~ - OfPIffit~ i
iyc'ZeIDQa

nmu.

we

własnym

mW;S!Zka-

Nowa edycja ,1ism _uyeh"

.Stefana Zeromski*
W

Ekranizacja t,Pbcówki"

1979 r. na

Pl'uoo
()be);· zymy wk rÓotce na ekreoDJe.
Dzieje w iejskaej rod.z1-ny z konca Ubiegłego wieku, z wlą<!.eok
chloJl'l polskiego z:z,i roią oj_
czystą. walka o jej u·t.l'Zymame
p r zeciwko zalewowi kol ni.stów
njemie c.kich - ukaże w swym
hlmie r ~żvser Zygrl}un-t SkonóeC.My. W roli ~;]ómaka wystąpi
F r a.n ::-i&zek Piecz,ka, je.gQ ż.oolę
g r a Te"eBE) Li·lJo(}w&k·a. Film J)OIWSlllaje w 2.oe&poo] ,.PIroojcJ. ...
łPM')

księ

wierającyopowiadania.

Edycja

"Pla"ówkę" Bole.sloaw4I

półkach

garskiCh pojawi się pierwszy
~m Dowej edycji •• Pi.6m aebra_
nych" Stefana Zeromskiego zaprzygotowywaDa
wydawniczą "Czytelnik", obejmie całą spuściznę piśmienniczą pisarza - nowele i opowiadania,
powieści, dramat.y , publicystykę
społeczną i
krytycznoliterackll,
d:t.ienniki i listy.
Będzie t.o pierwsze
pelne i
naukowe wydan.ie pism autora
"Popiołów". ich tekst ustaleny
Z(JStanie przez krytyczne zes~
wienie wszystkich zachcwanych
ręk.opisów oraz wydań ogłOSUl
DyM za iycia pi6aua, a (~

przez

ta,

zasłużoną oficynę

pośmiertnych. Warianty tekstu odnotewane Z(JStaw przypisach e<lytorskieh.
Ten bogaty dodatek 00 \.eks tu
obejmie m.in. noty przedstawiające okolicznoki powstania
utworu, jego lo.sy wy:lawnicze,opisy rękopis6w i pierwodruków
oraz indeksy. Całość poprzedzoDa zoetanie wstępem objaśnia
jącym załoźenia edytorskie.

mI równie2: i
ną

"Pism.a zebrane" kromskiego
opracowuje zespół pod kierunkiem
Zbigniewa
~lińskiego.
Całość edycji zakrojona jest na
około 40 tomów, które ukazywać się będą
sukcesywnie w
ci~
»ajblou.ezych lfiJ;ku lat.
fP-AlP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ch.menłowskiej.

rodzinne

świąt

ze

nie".

Mieczyslaw Pa.włik_wski jHł
autore-m ksi~ki "Siedmiu li Halifalla "J"". w któr~j uwarł
swoje w pomnienia a - - ' w
n wojny światewej k.iNly k
wa.lccył ja.ko le4Rojk w pełskim
łotniełwie w Wielkiej Brytanii.
(PAP)

Zolll

• Piel:_Y Il 11 l.mÓw ju_
bilellS&4twe«_ wyd&nła
d~eł
wszyMJtkh Jana KoehlWlow_
skie«_ ukaie .llię w d... ku 'II
przyli&łym roku. Bf;4IlPr k "Tre •
ny", ktiryeh opraeowaDie reda.key jne dobieca koń_ 'II
JJJBtyhleie lł4l4Iań Uteraclticb
PAN.
• Trtvaill 4Hlbt.,ie prace pnly
r"łallrae';i kościola św. 8al·
w~ w Kra.k.wie.
W idl
trak"' tHJ.k_ wie-Iu _ Ilyell 04łkł'ye a.reh~ok«ic.łlych.
OMk lIIłaleeHk iwiaclft~cyeh
_ HAied.leoiu te«- tereeu jai
w okresie c_maŃlllhn, natrafi _ _ je4y_ klfo 'Y!HI. lM
tIobrse liaeh___ w Po.c,
jł"'" kami_eJ D..a-li z IX
wieku.

To co- na sotole te z.asługQ f Od'Zlil:Óow. Kiedy 2iJWlJe<ŻĆ CilaS na
:z,a.k,upy SIkoro ołJo,je p.-acują ?
A.n.d\.tze>)a, cz.ętl·\;() di,ulŻej niż ooiem
gOO!'l.:im trll.Y'ma "Isk.ra n", gdeie
pełona f ....nkcję l'eoftl'1·CI)')·ta do sp.taw
eksped~jó łożysk.
.
-

B ardzo z.adowolony jestem z

te-j pracy. Po d>z:ie6łęc·iu laotac h
w dlz.iaJe g)ÓW!nego ~ooologa

ohcwern p.."7.e.jtlć
do prod,ukcji.

be'Zpośre<l'llk

Gruyllla, a.b6ol~bka fa.rma.
cjli, pracuje w sa.p.KaJ..u. w M : awicy. O której brzeba WB<tać. że·
by ,,c:reor·won.iakliem" ZÓl\ŻYć na
aU'to.bus pracown.lczy? A rano
jest na Podkall.'ozów<:e taka porawidłOowo8ć: im
więk&zy
tłum
lWl pl'll.ystank.u,
tym mrueJ''',a
.9iWI!D6a, źe

jadący

z.a.t.t''Zyma

w

sbr()o!lę

się

a u~obu~

śródmieścia.

W<:zelm.ie.j t.rzeba odnieść dQ,ie<:1
do p.a.ni, k,tÓOl:a się Jl.Mm opiel. u·
je. JeMJCze wc?e8rrie-j przygo10·
wać dla ruch je<krenie.
· M,i,cb.ałek,

ma

sOO&~r:real<iec
pa n"
w~e.bru..n.ą ospę. Po-

P.Nysua

r()(ld:z;:t :
ma.ma l

G~ynv.

k.l'll.yżowało to wi,gjl:i.jne
bo brze.ba było roda.:ionę
tić.

jed;nak

pla.n v•

d€ouga sioSbra - Ball·baca. B y ł a
więc o.kaz}a do JlII''Zypo.tnDlen:a

dawmego rod'z6i1Hlego 'Lwyc Ui)Il·
Zacrlynał<a się Wigli.Ha od ~ l.y·
ty w I)o.m.u
D-l.ieck<a, ktore1(v
ma.tka GraźylllY, pani Ma .a
Chooon.ilkJew.icz była przez w,d,"
la.t wicedyrektorką. Tu SCho<! /J.l
się w~howawcy,

n.iektór~Y.z

własnymi
ro<Wi<nall1li,
SI3<I<U.
stołach
wychowanko,,: ,•.
krt.ól'l~y na
św5ęt:<!
nje ml:/l

przy

gdzne wyjechać. !)opliero .p6",n ,' ·.
pT'Z~hoo1Z'ił C2<9.S na WWC;<e:'~

we wia6alym domu.
_

M ....oeiIu, eoe ~

"'iką'r

JIIOIII

ci"&-

Udana giełda
- .. elli 9 Ne..., . . _
iy~cym

..... ..
..·.·t·.·.·.·.·.·.
............
. .. .... .,...
..........................

r

... ~:;:~: ::::::::::::::::::::::::',

ros na

"U ją?

Sliem
~drzie

),!'aw

J .. ż pe rall ~l"&eci 11.XU:
WPHW
. .r/:,ani_wale
w
Kieleach /:,łełdę używane/:,o
3pn:ętu
$portowe/:,o. Pnell
J)lłmieste&enla Klubu .,MI·ówkA" przewinęło
się
se~ki
sprzedaj~ycb i kupujących.
Ze wstępnych oblłeuń WynLka, źe dokonano transakcji kupna - sprzedaży wartości

'0"'-

loraże·

,

: na

rano
pora-

Uum

=j61,a

OOU6

~cia
a;i~i

eku~o1o-

około

200

łys

Feł,

W konkursie

T. MachalHi

pan.

z&-k.opał
Już w

Medyń

części

rzędziowni USłyszeliśmy:

najlepszą

na

wieś

letnisk0W4

A' czy przypadkiem ja tu
nie będę pI:zeszkadzać jak hę
<klecie wykopywać te pistolety!
- A skąd w ogóle pani wie o
jakichś pistoletach?
- Jak to ską1? Mój mąż pracował na narzędziowni i m6wił

Wyróżnicnie

dla Garbatld

złotych.

W atmosferze ' pełnej BOdniecenia. a wiec typowo lI:ieł
dowej, wędrowały z rlłk do
rl\k buty narciarskie. n.rty.
buty 'I łyżwami. Ceny były
przystępne. a więc
i tran~akeje 'lawie ran. ssybko.
Duże 'lainteresowanie r:'eldą
świadCtlv. że ler:o
hpu
impr"y SIł bardzo potrzebne.
(DAPl
Na zdjęciu: Bolesław SlIesepanik - specjalist. u; h_dlowych s WPHW wyceni.
hOkejówki.

miatl'zel1ł

od ,,stenów".
pierwuych' chwil&ch ~pot.kan j a
z ni.mi -dość
szybko udało nam się uatalić,
iż obydwie przekazane wcześ
niej relaoje o ukryciu broni dotyczą tego
samego faktu. A
więc i miejsce jest jedno.
Z biurowca huty do głównej
b ramy starego zakładu nie jest
daleko. Ale już w czasie marszruty opiekUjący się nami pan
Edward Drosdow9lti zdążył ułożyć plan działania, by wszelkie prace poszukiwawcze ' prowadzone przecież w najbardziej
ruchliwym miejscu tuż kolo
gł6wnej
b ramy zakła1u
n!e
ściągnęły
zbytniej liczby Wldz6w i nie wpłynęły na zakłó
cenie normalnego roku Życia i
pracy. Nim kapitan Janik zdlł
żył rozł-ożye swój spr7Alt badawczy już od sprze!lawczyni z
lc:-i~ku
"Ruchu" ustawionego
do8e dawno obok bUdynku na~ki,m

. ':':':': .
........

j\1:t

.... l

• W
tegorocznym
konkursie
. Głównego Komitetu Turystyki
na najlep.>zą miejscowość wypoczynkowo-uzdrowiskową i let.niskową zaszczytne wyróżnienie
zdobyła Garbatka w województwie
raoomskim, otrzymując
dyplom i nagrodę w wysokości
200 tys. złotych na dalszy ro~
wój bazy turystycznej.

Przypomnijmy, że Gal'batk4
od kiLku lat jeat tzw. ~
letnwkową "G.-omady". ciesząc
się nie słabnącym zaintere90waniem wczasowiczów.
(ekr.)
już

~

'""'

W. J.nik pr_y ........ iejsea
ukryeia
a.ęioł.

,,!łłen_w".

"

t TM. Zc~t4 dl:iesi,tlti Iiicizi ., tylD wie.
lslotnie. Potwierdzenie tego
ot rzymaliśmy doŚĆ szybko. Nim
jeszcze nasz $pecjalisl.a wojskowy. zdołał wyszukać miejsce, w
którym powinny wajdować się
zakopane CZęŚCl "stenów", już
wielu sl.arszycb.
pracowników
huty pOlJ\()glo ustalić dokładnie
gdzie znajdowała Slę w czasie
wojny komórka, w której pan
SobocińskJ zakopywał skarb.
Niezbyt IJ\()cno zmarznięta ziemia lLStępowała pod kilofami i
łopatami dość szybko. Co chwilę jednak aparat iawał wać o
znajdującym się tam żelastwie.
N iestety. najczęściej były to
wielkie b ryly żużla wielkopiecowego, jakiego na terenie zakładu znależć można
w
każ
dym niemal miejscu wiele. Kie'dy wykopany dół osiągnął głę
bokość ponad
p6ł
metra (pan
Soboclński wspomniał iż znacznie płyciej zasypał części ,,stenów") zebrani przypomnieli sobie, iż przed laty prowadzono
w tym miejSCU praCe związane
z; pl'Zebudową drogi. Zakładano
też instalacje grzewcze. Być m0że wówczas nie znający wartości znalezisk robotnicy odkopali i -wywieźli na złom poszukiwane przez nas element.v.
Przyczynkiem do pojjęcia tej
decyzji mogła być także korDzja, która na pewno zaatakowała
części metalowe, tym silniejsza iż podłoże terenu huty
jest dość mocno zasiarczone.
Próba odnalezienia części "stenów" produkowanych w ostrowieck iej huc ie nie powiodła się.
Pozostaje jednak jeszcze jedna
zagadka:
•
Z warsztatu pana Stanisława
Białasa, gd_e :amontowanych lEił
słało 25 pistoletów, "steny" odbierał ćmjelowski leśniczy (wysiedlony z Gnieana) o nie znanym nazwisku. Wiadomo w
c_asie okupacji broń dostarczaU d. warsctatu i odbier.li _
Mego lud_ie znaj~y ha&ło i odsew. Te właśnie •.steny" prsestnelane pn.ez ower:o leśnieze
go nie wróciły już nigdy d.
wandatu paua Białas •. DOKĄD
TRAFIł.Y, JAKI ODDZIAł. JE
WYKORZYSTYW Ał.?
IDol •

en

,,,
•

Z dokumentów hislorycz,nydt
wynika, i~ o.a początku 1944 1 1.1ku w obwodzie opatow s killl K
działał oddz i ał por. ..Nurla" Eugeniu8IIa Ka.nyńskif'!:,o, b ą
cy później zalążkiem 2 Ilulku
AK. Czy do iego 01dzlalów t r afiły ..steny" czy też otrzymdH
je członkOWie Innych oddzia łów
pa r tyzanc k ich? Chcąc wyjaśnić
jeszcze iedną zagadkę apelujemy do wSl&ystkich. którzy .. :nnr:ażowaru byli 'IV tę sprawę pomóżcie nam usl.ałić nit"znane
fakty. odszukać ludzi. Sąd zim y,
że w ro~wią7aniu tajemnicy pomogą nam także dowód cy i organizatorzy ostt'Owieckiei fab,·yki broni.
Jednoc ześnie dziś już lJ\()żem y
zdra1zić iż udało się nam u 'Lailć dalsze fakty z histo rii
tej

fabryki. Produkowano bowiem
w niej także najba rdziej niebezpieczny wy rób - piorunian rtę
ci niezbędn.v do det{)natorów
stosowanych w konspiracyjnych
g1'aoa-tach .
(ciąg dal... ",y nastaoi)
JANUSZ SAPA

Mój rok 1978
KRZYSZTOF KACZMARCZYK.
pracownik Kieleekiego Pnedsiębiorstwa Budownictwa Prs...
mysłowego, kierownik budow,.
dworca PK w Kielcacb:
W moim życiu osobistym
więcej pAy jemnych doznań u.notowałem w ubie«łym
reks_
Przede wszystkim po wielu lat ..eb pracy w bullownietwie .....
wansowałem na kierownika, ...
trzymAłem podwyżkę i jak pamiętam miałem więcej wolne/:,o czasu dla siebie i .pa rodziny. Rok biei.. cy będę rac_ej
wspominał jako okres pracowity 'i nerwowy. Cieszyłem się •
aw.nse na kierownika t.k .....
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Qi d.wóch miesięcy je6.teśmy
P'.u,a,wieni wody. Nasze ptrośby
i wsrel.1cie i.nterwe-.nc je w te i
'f'l'awie w UrzędJZie Gm~ny w
Sląpoo.t'kowie rue oonoozą żadne
~" skut k,u.

Brak wody szcz~óln.le do(),lkl~
'Nt., odcz,u wają roo:t.i.ny
pri>wa(j",ą.<;e W'lęksoze gospoda t'st wa rOl,,~, t'od.z:my wychQwujące
małe
J/Jl~! i Ludzie' ~ta,r&l miesozkają
;'Y salD()true. Z chwilą oddan.ia
WHd()C,ią,gu do użytku wlększość
.. ll!<i!l;i w wiosce została zasypana i w okresie Dmy wodę mu'''liV di>nQSić z !>a.-dzo odległyctl
Uł.it!~.

Mieszkańcy wsi Gosaó
gmina St~poł'lI.ów.

meśIł.'
s,ię

woj.

'allul
roku

W spólnymi

~.

I

W ,.Ecb,u Dnia" 21 lis1978 l'O<ku,
naczelmk
lJ~~ędou Gm.i.ny w Morawiey wyJasnia: Z«acnam się _ opini~
'llleS'lkaóców, że bards,jej ell.olloOliC1lna byłab,. budowa pe1ll'IJe,o odeinka _ y nU remont
~~łeJ dwa ru,. w eill~u rekU.
l'f.elłtety, ..łak krawice kraje. jak
~.. materii staje". Za ułnym.
nIe dri« IDkalnych odpowif'./
d'Piialny jesł Rf'j~n Dró«, "Ś
lJ~ąd Gminy . . budowę nowrl'b
drOll: i ław. przepustów. Csynirny więc WS'Jlv9łko. aby bvlv on ..
r>r~f'je~dnf' i "9łąd te prowi1\Or,.r7.nf' naprawy, a\e II:'waranłuia
przeciei kursowanie autoU>6w PKS. Jak dotąd, żadnycb
r>rz\,l'W w kursowa.niu nif" 6vło.
Jf'dvn,.m wvjściem 'I łf'j ' svlua{'jj jut. aby mieszkańcy po_
Ilk)~łi PI"ZV budowie d~i w
l"'yni-e SIPOłe~vm.
Na.MI4"l",ik Itminy,
M",ri n Pałka

Ł<'~ a

io
. Po-

orom,
wYSflIio-

I<lt/.yl'
ia-;ą..

siłami

Nawioąz.ując do 1i&OO miesą,.kań
,·ów wsi Kuby Młyn,., zamiesz-

" <r.nego

ani...

kiełf'ckie

można dużo

ko-

~jed1eJ>?-

,.0 usługach
bez gwarancji"

Brak wody we wsi

;:"1'.

W
1978

Ecoo

Drua"

4

g.n.t.donia

r~u u,lI:a.zal Solę arlyk,o.U pt.
beiL gwa.rancp", w któ-

"Usłu,gJ

rym z.amiesz<:z,one są uytycwe
uwag:! pod a<hr~ m.iIn. naszej
sp6tdzlelna - czytamy w wy jaśrue'lHu nadesłanym z Wojewóc!z..
lciej PraloJczej Spółd'Z1elru PI'acy "UNIPRAL" w
Kielcach.
Zgodnie z życzeniem klienta
zwrócono ma,ryna,rkę Ooraz odszkooowa·nie w wysoko6cl 1~
złotyc,h (1000 zł wartoŚĆ spodni
i 55 zł c.ena usługi). Uważaliśmy,
że faktyc z.nie waortość ga.rrut-uni w tym przypadku była d'użo
wyższa ni4: wyx:eru()(lo 'fi !lloece-

w)'1k()lUl.{lda USługl, lec.z zagJollAę
c.i& kożucha, k;tocy l4'.i,nll1 pod.c.zu wł.amania do naszego zakł.a<l.u przy ul. Górnej
G, N.ie
było go w wyznacz.o.nym te.-rnanie w pu,nkcie przyjęć a my me
lTlQgltśrny na czas poin!i>rlJ\()wać
ani pun.k~u. am klientki. Z 11wa,gi na I,nwenta,r yzację kOoŻu
chów
czynnośc.t
porowadoone
pt·zez !l!Inkejonariuszy MO i poracowni.ków PZU ~rwaly kH·k.a dni..
Spt'a.wa ob. Altny POoIlIi>kowskiej Zo06tala zakońc zona- w.rplace-nieom ods.,;kodowania.
P.rawdą

jest. że k-lienbka, 00.
K rzemińsk a,
z.a8otała
ptJIł1kt !)<' z y jęć nr 10 w Kiel-ca.: h

Bo2lena

w don.i.. 16 listopada o godlz. 17

Śladem naszych
·nłerwenc ji
obo~ Było
9z.kOOę fl.a4J'rawić.

niu i n.a.szym

Stwlerdzamy jednak, że dJOŚĆ
klienci, podają<: warlo6ć
szacunkową oddawa,nych p rzedmiotów do pralni, podają cenę
zakupu, Uwatamy, Źle jeaot to
, wepra widlowość, gdyź prze<!miot w chwill odo<!awaoO la
go
do pralnI n.le jest nowy. a więc
powinien być wycenio?y nie-co
niżej . Dowodem na to Jest fakt.
że klient oddaje go do czyszczen,ia i renowacji. P rob lemy do.,tyczące rozhieoźnośc4 w. w,v-cenie
zostały dokIad,nie
omowIone z
perso-ne lem
pun kt6w przv jęć.
Wydan~ też w tej~pt"awń<! ko-n. k ~et.~e zalece.nia.
Skarga kli~n,blri. ob. AlliIny ~
nHww9kiej ~ doŁY'C"'<y ko,·.mun.u
częs.to

szeroko o.mÓWUODe na s,pobka,niu
z personelem pu.nkt6w przyjęć.
Pracowni-ce
punktów przyjęć
steomplująe na.gmi-n.nie
deceorua
tymi pieczątkami wypaczyły ich
sens. Pieczątki te winny być
9ta W'i.a,ne na zleceniach
przy
przyjmowaniu ubiorów z k rempLi,ny i bistoru. Winny być stosowa.ne również p rzy p rzyjmowaniu ubio!·ów. kt6re Iloie mają
~k: infO!'lnująeych o 9pooobie
cZ~llC z"'tlia.
Reasumując p rzyznajemy,
że
j.,."zcze nie<l-ociągnięcia w
(>ra<:y pu,nktów przyjęć. Sla ~ a
my s.ię poprz ez szkoleme wewnąt. t'zz a.ktadowe i cent r alne o r az

są

c.ią,glą

pracę

wychowawczą

wpoić

p r acownicom tych zakła
dów, że hasło .. Klient m~ zaw97.e r ację" nie straciło na wao{"tości i joeost ciąg le aktu alne.
Pre~es zarsl\du,
~r Kazilllien Sońia

Kres wędrówek
z parasolką

W dnLotJ tym pun.kt
pl'Owadz.o.ny był p r zez je<mą 0i odbywały się w tym czasie czynn.o8cl zdawcw-odbio('cze
ga rderi>by c.zystej. Jest to po
pl'o&tu konieczność Mamy :r.byt
malo samochodów. aby rozWiie źć
ga.rderobę. blellznę. dywany, koi.uchy w czasie dogodnym dla
klientów do wszystkich punkt6w
przyjęć. Dos ta wy odbywają S<1ę
więc w ci ągu całego dnia. Zwróciliśmy jednak uwagę p racownieorn punktów przyjęć. ab"
klientów zgłaszających się z dużymi pa czk ami b ielizny lub dywanami,
załatwiać
w cq:a3~<!
czynności zda wczo-{)dhiorczych.

Wojewoo.zkie P rzedslę bior 9tW'O
Ha.ndlu We wnętt'Znego w Kielc a ch , po wyjaśnien iu skat'gl
d.>tyczącej reklamacji pa,r asolkl
zakupionej w s-kleple WPHW nr
37. in1ormuje. że reklamacja
kl ient ki w sprawie uszkodzonej
pa.rasoHci wstała p rzyjęta i m-zeka"a na do zala lwienia przez
Ó'liał reklamacji i odbio,·u
jakOŚc"iowe-go WPHW.
Se decznie
p rzep"asq.am y
klientkę Ul powyiszy fakt . zapewnia.my jed,n()Czehie, że ~
by odpOwied,,j,a lne za zalatWlanie reklamacji zostały wbowia7ane do właśc i wego wykonvwania s woi.::!l obowiazk6w slużoo
W Vdl. a pOw(ór 'enie
się
pOno.vnveh 7.aniedbań p<>ciągnie za
s<l-ba poważne sa.nkc je si u Zoo-

Za.gadrnienie s lempJ.owaruia z,kce-ń piecz.ątkami .. Be-z
gwarr<l<Deji" i
wady uk;ryrte._." by~

Dvr .. ktor Za.kla.da
Obrotu Ubio1'1lmt.
Feliks M~ek.o

za.młro.i.ęty.

9Gbę

..za

http://sbc.wbp.kielce.pl

typewej i trudnej budowy, iakłł
jest kielecki dworsec PKS. Młe
zawiodł~1D się co do sk.1i tru.noś .. i i probl~mów, wyma«aiłł
eycb natychmia towej decysJl.
zaję.. ia shnowiska. Aby jednak
na budowie wS1lystko «rai..
musiał .. m
poswlęelC
IIn.canł.
więcrj r'la~u, kosztem własne,_
wypoczynku , ko~ztem rodziny.
- Ten rok bvł bardzo pracow ity i wv('n .. ~ujacy fi.yomie
i nf'rwowo. Mit'liśmy or:rkłopotów organiza .. "jnycb, s . . .
dawcami mat .. riałów I prefabrvkatów, w konsf"kwenejt .Ie
wYkonaliśm ... '1ałoionelro pl_elB
z':kre~u robót. Ale ki .. row.nle
lakI! budow .. m. również IIwoje
pIu. y: jf'j nif"tvpowość, konleesno~ cialtł .. ~o konsultow.nia si.
i w~półpr.c:v' s projeUanłem.
kon~tr .. kterem . • nawet geektl\ jest do«konała form .. pod....
sunia wiedl!v i umidęłnoścl sawedowvch. Prsv'lnam, te s ••ł
kał.. m "sj~ tu s' hloma JJre1tlem.mi
tedmir1<no-t .. cbnolor:iCIInymi, które mu~jałem re_wi ..~ać, ze tt'r.... nie odmówilbYM
chyba prew1todzf'nia najtradnieis,,~('h budów.
:.. CSy mam jakieś ży"enia
na
I,ny~do~ć!
Oc"ywiście.
Cheiatbym moiliwi~ najs'lybei~~
ukońMlve t .. n obif'kt, pr1<ek.sa.,
11:'0 mi~ tu i pn:t'Hć n. budowę
na nr7.vkhd duid. ~komptike
wand I"ll'ktroeif"plown;,
Notował JPA
Fot. J. Burt"llyn

EO
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MłłZyka:

Jacek Malinowski
Słowa: Krzysztof Drzewiecki
iipiewa: Irena Jarocka
"DzisiaJ maga:yn", "dzH dtvona~ełe ~MłH
ga:et 5tO':
niby z czarnym drukiem zagada/eś sie,
ale tęsknisz za kims - dobrze wiem
niby z czarnym drukiem zagadałeś sili,
ale tęslcnis: :a kl1nś - dobrze wiem.
Karp JUŻ: wędruje na śu:iąteczny stół.
tuż - II sąsiadów d:więczy śmiech patrzysz w niebieskawe monitora szkło,
lecz kto w twoich myślach - f>ow iedz, k~
patrzysz w niebieskawe monNora szkLo,
łec: kto w twoich myślach - powiedz, kto·?
Radio kolędę niesie w dobry czas,
ty znów próbujesz pisać wiersz twóJ papieros dawno w popielllic:it:C! ~,
pie-'ci.~: kogoś w serc li jeszcze raz
papieros MW/lO w popieLn;czu
pidcisz kogoś w sercu jeszcze roz.

tlCcI)

.,. dobranoc

Krzyżówka JU'

:l>gIJM,

Spój?":, oto wieczór do pokOjU wpadł
i sypnął deszc:em jasnych gwiazd odgłos kluc:::a w zamku: smutek P'"y"k4

fe

W tym gronie spotkali się właściwie po raz pierws9'. - Dokładniej mówiąc - wyjaśnił prowadząc~
naradę koordynator działalności społec~no-kultural~e]
W ojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowe]. Janusz . W l 1m a D - próby współpracy trwają j~:i w ~bręble oddziałów spółdzielczości mieszkaniowe~. ~ kiJk,~ lat. a~e.
do spotkania CZTERECH organizacji l w teJ formIe
doprowadziliśmy dopiero teraz.
WSM I ZW .?TI'K rozesłały
wici do własnych oddziałów I
kół oraz poprzez
wojewódzk'i e
instancje do kół ZSMP I ogniy.r
TKKF, dZiałających tam, gdZIe
gospodarka mieszkaniowa w :ę
kacb spółdzielców. A ta~ch
miejscowości miast, miasteo:zek OSIedli - jest już w woj.
kiele'ckim· siedemnaście. W dziewięciu z nich pracują sp6łdziel
~ze kluby kultury,
w dwóch
(Starachowice i Ostrowiec) spół
dzielcze domy kultury.
W pierwszym dniu Imprezy
(która w dniu
trzecim
zakończy
się
rajdem pieszym I
wycieczką autokarową po G6..
rach Swietokrzvskich) przedsta-

-

dziś zakupiłes

290

,lutt•.•

Ta«, to j a -

prawdziwy jeR
g1dzie jej reciltał ~ pl"Jl,.y~
ba ['O·w gorą.co.

Bet.ly Carter późIW. woby~a
i na~ezne . .reJ talen_
towi uzna,me. Byc moze dlatego,
że
kon.sekwentn,ie i wbrew
wszelkiJm koniU'D·kwrom i !Dodom śprlew-a ona praW<l'2l1rwy
jazz.
popularność

Swo.im

śpiewem

pragnie naumu-

czyć słuchaczy wraiH~ścj

;z:ycz nej. Chce aby kaw:\:,
posiadał

tajemnic~

W'l~2

odr6żn.Lallla

brz,mien·ia muzY'ki gra·ne) na
tych samych 1nstrurne~tach l>rzez
różnych
lud'ZJ. . Chce
wreszcie by wszyscy mogLi przeżywać dźwięki razem z nią ~ ~
pełnij udaje s~ to.
zn&k.oml~~J
śpiewaczce. Sprawla boW1eom, ze
widown<ia z zapartym tchem
słucha jej ut\lworów ja "'2owych.

Wysokie honorarium
Franka SiDatry
Bełty

.leGną

z

Wip 6łtt,.,.

Ca~

indytegorcznego "Jazz

najwjększych

widru.aJnoścl

lam:boree" była lllewąt.pliwie
znakO'11lila amerykańska i;piewacMa jazzowa BeHy Carter.
W ankietach krytyków I komentatorów jazzu zajmuje ona
osta1nio drugie miejsce zaraz
świetnej Sa:ze Vaug!1am.
48-letnia śpiewacz,ka zadeb.iuŁo
wala w 1946 roku, wtedy też
za~zęła pracówać w orkiestrze
LioneJa Ha.mptona. dla którego

po

pL'ywała
['ównież
aranżacje,
Póżniej występowała zMilesem
D.lvi.sem. śpiewała w różnych

klIbach
jazzowych
Stanów
Zjednocwnych.
Przez dłuższy
..-zas można byłO" podziwiać ją w
7.nanym londyńskim klubie Annie Ross Zatęg.kniła jednak za
ojayozną. wróciła do USA i od
tej pory rzad,ko można j~d słu
chać w gupopie Dopiero w ub.
,·oku organizatorom Larem Ja.zz
Foolival ud'lło się zaprosić ją
do 1ł<l'land<i1. ootatnio 7aś Berty
Carter I(ościła w
Wa pszawie.
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FraJI k~wi Si.na.t.ra!e nj.gdy w
jego dJugoletniej karierze nie
przys·uo tak ła'tJwo ~zySlkane !
to wysokie honorarIUm, gdyz
sześciocyfrowe,
jak
ostatnio.
Owo słone honorarium otrzymał
od flrmy samochodowej
Lincoln-Mercury za zgodę na
wykorzyst.anie w dwu reklamowych programach telewizyjnych
jako tła muzycznego fragmen_
tu jego starej płyty pt. "The
besł is yet to com e". W dooatku firma samochodowa zaangażowała jako modelkę prezentującą
w obu
reklamówkach
wozy produkcp Lincoln-Mer-:ury córkę pio6e-n!karza - Tinę.
Do tej pory Frani!< Sjnatra n~
gdy n.ie użyczył ani swej tw~
rzy a'ni gołoou P~&meom k!oIerw'lzy;ftym.

•

" ECHO DNIA"
Kupon Rr -2M

*

Dziś ~y Plo8by:
Ma.l"'&ffly Ku'rek - ze.Zgól'ska; Anny Bllk - z Kielc; I!"rapy _ _n:
nic - z Rad<l'l'll'ia; Mal!"da.leony I
Elźbiriy ze &zczekocion.

0t-ekaomy na Oa,jsze zgłO&Zel'1~Ą,
które na kar18tach JX)ez,towych
luh li&toWllje pl'"OSimy przesyłać
pod a,(j,rese<m: .. Ech., DRia", pl.
Obrońcłw Sta;lincruiu 2, __•
~,
~".

.

POZIOMO, L rruaslO nad Weł
6. z;hiera zioła. 7. artretyz~
10 duiy iadalny rak morskI ..
13. susrony owoc winorośl.i. 18.
w gwarze łowieckiej: zając, 19.
neuroza 20 przec iW m<>lom.
PIONOWO,
l.
barbarzyńca.
2. na opatrunki. 3. przyprawa
do pot.raw. " państwo szacha,
5. dyrektor rzymski z I W.l>.I1:.e ..
8. jedność. harmonia. 9. niew1elki ptak łowny z rO,:i:z.inv ~eka
sów 11 miara PQw[erZchnl. 12mocite
P1WO
angielskie. 14.
szabla japońska z ozdobną ręk?jeśclą.
15
ośrodek
za.glęhla
węglowego
nad
Wartą.
16.
skrzydlaty lew z głową o r ła ,
17 w por7ekadle z makiem, 18
postać z .. W pustyni I w puszczy"
,..
Roawiązania
przesłac
nalezy
pod adr~em redakcji .. ED" wyląnnie na kartach pocalowych
w tł"l'minie siedmiu dni od daty ninił"jwł"go numeru. Pomię
day
prawidłowe
Odpowiedzi
rodosu je
sit:
dwie
nar:rodv
kSoiąikowe. Karty p~we M'I
kupony będ'l wyłączone a 1_wa.. i&.
ną.

B.awią'lanie

krayżówki

Dr l!f2

POZIOMO· żniwiarz, westalka,
konklawe. podnieta, kardynał,
oryginał, marynata,
.
PIONOWO: niebo, Watyka.n,
rękaw. kapok. Ate. esaw, Mł'.
Irydion, aorta, amant.
Rozwiązanie krzyżówki ar 2?3
POZIOMO:
lampas.
rolada,
siatka, pstrąg, siemię, krawat,
PIONOWO: Adonis, piastr, stalag, spj6ek, aHeta, ~~a.

wiciele i s.u>iOWle współpartner
lIkiej czwó-rki wyłożyli swoje

..expose" i .. credo". .
ANDRZEJ KOZUB
wymIeniwszy. wszystkie tradycyjne już
form,' sportowej j turystyc7;nej działalności ZSMP i wyraziwszy żal, że region Gór SWlę
tokrzyskich, przez samą nat'urę stworzony
do
d<?stępnycb
wszystkim s~ rt6w 7:1.mo.wyc}J.,
ciągle nie moze doroblC SIę ba.zy dla narciarstwa,
zapewmł
w imieniu ZW ZSMP: - W r0ku 1979 ogłosimy wśród mło
dzieży wielki
konkurs na budowę prostych
obiektów sportowych. głównie w osiedlach
mieszkaniowych.
Byłyby to ożywcze i upragnIOne impulsy na rzecz AKTYWNEGO
PARTNERSTW A
MŁODZIEZY
w
samorządach
mieszkańców dążących do stwo:
rzenia warunków coraz lepsze j
rekreac ji w osiedlach.
TADEUSZ MIARKA - sekretarz ZW PTTK: - Pełny s~ns
turystyk'i mieści się w kraJOznawstwie, jego walorach poznawczych I wy~howav.:czych.
Nawyki takiego wyzyskama n;<>żliwości turystycznych .. ?,,~aJ~ć
będziemy wytrwale jezeh me
dość jeszcze
czynią to s.zkoły
właśnie w kołach
OSIedlowyc h I zakładowych PTTK"
Od przyszłego
wku
~TTK
wejdzie ze swą działalnOŚCIą po
raz pierws zy do szkół pods~a
wowych, myślą więc jego dZiałacze nad naj właściwszymi metodami pracy z dziećmi. Zaś
w osiedlach
mieszkaniowych
zaproponowali
organizowanie
KLUBOW
. SPECJ ALISTYCZNYCH PTI'K, które . doradzają
posiadaczom samochodów I miłośnikom
pieszych
wędrówek.
informują ich o trasach do zwiedzania i rekreacji. Mają PTTK-owcy 831 km szlaków
turystycznych w województWie. Dla
wytrawnych piechur.ów A d}aczego nie wytyczy c królklch
szlaków turystycznych w pobliŻU miast i osiedli? A m<>że głośno myśli sekretarz ZW usankcjonowane dzisiejszą naradą CZWORPRZYMIERZE rozpocznie szkolenie kadry dla potrzeb turystyki w osiedlach?
Jest tych pytań więcej
i może już wkrótce będą odp<?wiedzi. Bo kolejny mówca, WIceprzewodniczący
ZW TKKF,
MIECZYSŁA W
ZIENT AL. jest
zapalonym
zwolennik1em
codziennej. stałej
współp racy z
aktywem spółdzielni
mieszkaniowej, chociaż ma jeszcze tr<?chę

zmartwień .

Wvpożyczalllle

sprzętu

sportowego pr:tekraczają
plany, lecz brakuje magazynów
na p rzechowanie sprzęt1:1 . Brakuje trochę pieniędzy i me starcza dobrej
propagandy wokół
imprez przygotowywanych przez
og niska TKKF
Wiceprezes WSM, ZDZISŁAW
WOJTOWICZ: - Nie ma TKKF
b azy ? Będzie ją mieć. Kolega z
ZSMP daje nam możliwo~~ pel:
nej współpracy I tę mozhw.ośc
w ykorzystamy. Model spółdzlel
czości
mieszkaniowej zakłada
pracę kulturalną
ze wsz~stki
mi mieszkańcami I wsp6lme ze
wszystkimi organizacjami
Od
p rzyszłego roku budujemy ~l<>:
ki dla młodych małżeństw. WidZI
my tu oj!romne pole do poDisu
dla ZSMP - t w zorganizowaniu opieki nad dziećmi. I głów
nie w stwarzaniu klimatu dobrego sąsiedztwa I ws06łżvci a
młodych rodzin. I bar~zo nam
zależy na tym, by me załat
wiać tego ft.8. ~w.
szczeblach
wojewód~kich, bo życie n~e lubi S1';C~1i i biuroltraeji. Niech
nasze dZłaiv społeczfI()-wycl\<>
wawcze
~
pre~
~i

http://sbc.wbp.kielce.pl

~~.J',..,

by dokładnie wiedzieć już to,
co i jak się projektuje. Zeby
potem się nie okazało, że są
mieszkania dla młodych m.ał
żeństw, a nie ma wspólnej sal!
dla dzieci, nie ma przechowalni
sprzętu, wózkowni i czegoś tam
jeszcze.
- Rekreacja. Nie wyszły nam
śc ieżki zdrowia, bo staroświe c 
ki obyczaj wyśmiał
brodaczy
skaczących I gimnastykujących
się
o piątej rano.
Ale są
jeszcze mim-golfy l inne sposoby uprawiania sportu. Pop róbujemy spotykając się :0 pewien czas
W gr<l'llIe aktywu
dzisiaj zebranego,
do k:tSra ~o
ogłaszamy wolny ~stęp im.1 Y.Y<
organizacjom.
i
instytuc JOm.
Są scenariusze.
będzie

realizacja ...

Bardzo ciekawym I oryginalnym (pomysł ZW PTTK i W~M )
okazał
się
prog r am drugIego
dnia spotkania założycieli czwó r przymierza. Nie mając miejsca
na szczegóły, powiem iIajogólniej. Uczestnicy spotkania!?Odzielili się na osiem 3-4-05000wych grup wedłu.g t;Jiejsca z~
mieszkania, by po kIlku .godZInach złożyć coś w rodzaju p.ublicznego
egzam inu ze zn~)o
mości
realiów w swoi ch Ima~
tach i osiedlach oraz z o rgamzatorskiej
wyobra źni.
Każ da
grupa (z Ostrowca, Kiel,?, Stara chowic ltd.) przedstaWIła na
piśmie po dwa scenariusz,: impre, turystyczno-rekreacYjnych
dla mieszkańców na wolną s0botę i nied zielę. Sk rup ulatność
ale z dopuszczeniem ewentualności
pewnyc~
dro~nych ko:
rekt. Te rminy, orgamzalorzy 1
współorganizatorzy,

p relimi nar~

kosztów (interesujące: większ~śc
projektów określa bardzo mew ielkie k06zty). Zabawa, sport,
turystyka, niebanalna rozr~wka
- dla najmłodszych, średlll ch
najstarszych. Świetne ~n;y.sły
- No i co z tego. p rzeclez to
tylko papier!
- Nic podobnego! - chłodn'
zazwyczaj w sposobie b ycia Janusz Wilman, szef działów społeczno -wych<l'wawczych
. spół
d zielni mieszkaniowych, me po~
siadał się z radości. Ze ~~z
wcze śniej na to nie
wpadli:"
my! Będzie organizacja I będ~[e
realizacja,
lui ja tego dopilnuję!

-

Brawo! Poiyjemy, zobaczy~y
ja« t.e staruszkowie maW1 8TADEUSZ SZWEJ
,.....

Czy

pań

twe

%ym ą UFO? Wiarą" ~a~
cay koniecznos(,I~.
UFO czyli
Niesidenly h·
kowanc Obiekty Latające, w
klucz do szeregu tajemniC nassej cywilizacji: pochodzenia Sumerów
dłul!"owieczności
k'b
władcó~, położenia Atlant.ydY,
istoty meteorytu Tungusk u'go,
sensu sygnałów Stiirmera: ano:
malii Trójkąta Bermudzkl ~go I
wielu innych zjawisk, ktor~.dl
ukoronowaniem są zastanaWiająco liczne ostatnio BIis~ie spotkania Trzeciego Ro~zaJn.
sv.
Mimo że wszystkie te pr.
padki można tłumaczyć. w ~:j
sób atrakcyjny ingerencJą. o
cywilizacji, to jednak. ~e1.e;
nich daJ'e się przynaJmnleJ
,
'aś 'ć ...
znacznej
mierze,
wYJ.
nl
II
I!"runcie ajawisk czy faktow ZB nych współczesne~ n~uce_ t i~rI tak SumerOWie, Jak w lł"I
dzą historycy, przybyli ae !t
rer
zaawansowaną kultllrą . z
OŚĆ
Azji.
Pozorna ~łnf.owlec-;:sł "
ich władców, wYDlka~l\ca z oW;'królów, tłumaez~ ~Ię. not wir.
niem pod jednym Imleme~
•
lu panuj~ych, a za~em
potueby
sUferowae. ~o kr6nych podróży sum,erYJsklch d"'lów, ani konystae z pTa'VPa .
lataeji czasu.
kPTajemnicza AUantyda, : • .,.,
rej zatopieniu
przełl.ra~)IO
relacje Platon, mor ła ołl . .'
prosł-lI Kr~ą z jej wy~je
wtmęł~
eyw",-,M.

C d&ieją

d':';'.

Muzycy dawnym
dokumentach dotyczących

sygnolilOWCJłi

przeszłości Gdańsko

c zeńs-Iwo.
W osobnym cechu z.rz.es.zeni
byli muzycy,
grojqcy
no ,,cichY'Ch - inslrlHTleolach" I ltlni ,
skrzypcach czy hadie. Szcz'egółowo
opracowany
stGtut tego
cechu
nakazywał
m. ifi.. oby
zOfobki.
poch<x!zqce z udziału
wrozmoitych
uroczyslościach
?Yły dzielone między wszystkich
Jego członków

moż

no wiele wyczytać o jego
muzycznym Dużo muzykowano tom m.in w XVII i XVIIIw.
- i to w rozmaity sposób Przyczyniało
się
do tego przede
wszystkim działalność muzyków
z?wodowych, dyrygentów, kantorow, organistów
No najwyższym szczeblu hierarchi' muzycznej w Gdańsku
tamtych czasów znajdowal' się
dyr.ygenCl
kierownicy kapel,
którzy podlegoł;
bezpośrednio
zarządowi miasto. Byli
to najczęściej znani kompozytorzy,
o
działało ich 10m wówczas sporo.
Wykonywali ani swe utwory w
czasie
większych
uroczystości
świeckich
j kościelnych
obchodów historycznych rocznic, wizyt
królów polskie I- w Gdańsku itp
Działalność kootOfów
związa
na było wyłącznie ze szkołą i
kościołem
W owych czasach
przebywało
I
mieście
wielu
· świetnych Ofganistów. Nic dziwnego - w gdańskich świątyniach
znajdowało się
dużo
doskonałych instrumentów, zwłaszcza
w
kościele Mariackim.
O tym, że
kunszt owych mistrzów nie był
opłocony należycie i uposażenie
ich, . zwłaszcza w mniejszych koś
ciołach, pozostawiało
wiele do
życzenia, świadczy
lokt, że w
XVII w zorganizowano dla nich
specjalne broctwc, którego zodaniem było gromadzenie i równomierne dzielenie między wszystkich członków - wszelkich ubocznych dochodów, pochodzących
z wesel, pogrzebów i innych urożyc.:_
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je
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a karmą z si/o,
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:1I' r6cili uwag(f
krowy mialy
alkoho-
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cyw oClIach ob-
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ych
yiapotrJY,po-

bed
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r;lła-

lric ję

spełniałi

\!rę

ven uzysku mOR'ły sekundowe
opóinienie nie za sprawą poaaziemskich
radiostacji, lecs w
wyniku prowad'zenia fal
falowodzie uformowanym s Ifórnych warstw ziemskiej atmosfery, ce jest zjawiskiem dobRe
znanym współczesnej fisyce.
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te

nowoi:or5liej . i !eOlItUj. "tytko..
250
doll,:ow. NaJwiękSla (450 ho) • Wf'
Kanad, kontuje ł80 tysięc, do.
lorow. ..Dokonano
jui
kiłkochiesiqt

transakc/I. Nabywcami b,1i lu,lti. ktć>
~, chci~i uciec od ~iłn:ocji 'i tyć
,ak Rob,"sOft Crusoe.

Na prdktyc

l
" Włamanie
i k"l'aez.iei k4ltw.iowności przy alei Parlwwej" teJiti
meldunek otrzymał Itomiosa.n l>Pes-

w

Zasad.nicza Sz.koła Zawodowa
Gdańsku kształci przyszłych kuch~l'~y l kelner?w. U?~niowie ildbywaj~ zajęcia praktyczne w gdyń
skl~J restauracJ~ "Roza Wialrów" pod fachowym okiem instruktorowo RokroczDle R'dańską szkołę opuszcza około 50 wychowanków
dobrze przy!!,otowanych do zawodu.
Na. zdjęciu: przygotowanie stołu

pI'OM

~ ~koł.y.

CAF-Uk}e1eWllki

kłuwania zaczęto

st_wae prsee

sel z sekretariatu .
Wdowie po fabryk&llCie, panoi Micji Gromes, ukradzion() całą bUIUterię. Jej gosposia domowa, gdy pani Gromes wy zła na przyjęcie. wło
żyła szkatułkę z cennymi kosztownościami do trec()ru w ścia'nie. Potem gosposia wyk<lrzystała womy
d zień, a gdy wr6coi'la wieczOl'em do
domu, trezor był atwarty i pUlłty.
- Jak wysoko szacuje H: sk-udU()I1e kosztownOtki? - Uli'yial 1\>0misarz sekretarkę .
- Około pól mfliona!
- Ra ny !... jęknął k-omisaor'Z. - .wre
przy.najmniej opł~a się &pl'Qwę wy9wietlać.

Na miejsce p rz e:.tępstwa kOlffiisarz
Dre seol pojechał z.e sw()im asys\entem. Karolem Ehmkem. Byli tam
już na m'ej<;cu specjaliŚci od zabezp ieczania śladów i ja'k się okazało
ieR p r aca była bezow4)Cna. Zadnych
śladów. Spr awcy !'Iie olwiE'rali gwał-

2

lóO laty.
Dziś

Ak-..p IIktUH
edluR' "Slown-ika wyrazów
obcych"
. akupunktura
to metoda leczenia poleR'ająca na powierzchownym wbi~a~iu do ~kanki podskórnej w
sC1J!,I .. okreslonych punktach ciała cienkich iR'ieł, najczęŚCiej zło
tych łub srebrnych. na pewien
określony czas. Ten sposób leczenia wielu schorzeń znany jest
w Chinach od 4 tysięcy lat. Jelłł
_
stoS41wany dosyć powszech.ie i daiś. W Europie pierwsse
preby Jeewen-a sa pomoCf4 na-
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Podobna przYII'" jak W.Jsk,jeR'o "Emilciaa, spotkaJa ~l
lat temu pe-wneR'o farmera II
Brazylii.
Po
:ltfjęciu za.kazu
publikacji przez
brazylijskie
władze bezpieczeństwa, fakt ten
Kto jednak wyjaśni aa R'run- opisuje
S2.cze!!,ółowo wrześniocie znanych _zjawisk
wisy tę wy numer zachodnioniemieckiedziwne!!,o pojazdu powietrznello 11:'6 tygodnika "Quick". Antonio
s załOR'ą o zielonych twarzach YiHas Boas opowiada, jak peww Emildnie anno domini 19'1ł?
nf'j nocy, wracając 0!1 swojej
narzeczonej. zobaczył lądujący
na pola.nie dziwny obiekt przypominający kształtem odwrócony spodek. !\limo stawiania 0poru, zo~1ał siłą wcią!!,nięty do
wnętrza przn cztery istoty ubrane w obcisłe
kombinezony
" pomarańczowym krę!!,iem na
piersi. Na jf'!!'o własną prośbę
oprowadzono !!,o po statko. po
e2ym przykładając dW\lk~utnie
do podbrÓdka płasko zakotlczoną ssawkę pobrano mu k.'ew.
Lekan,
który
badał
ROMa,
stwiudsił, ze farmer sostl\ł naPrzypadek ten zosia! ws_h- promieniowany, a także, że posironnie opisany przf''' dzienni- biera.no mu krew. SwiadC'Sy o
kany, ale wśród dziesiątków tym wtórne promieniowanie. ja_
relacji, .daniem polskieR'o spe- kie można było wykrye _ cłecjalisty od UFO,
ZbiR'ąiewa Je męŻC'zymy łie1lfli1liem GeilleBl .. nii, tylko dwie relacje tnr.k- - . orH <iwie ~ _ JNHłlowały o nim rzetelnie, a mia- brioHllI.
nowicie reportaź Elibiety Wlęcławskiej :I TV Łódź i teW
..... ,,.......... Ell
,
:Mariussa ZiomeckielJo z "KlIł- ~
••
tury". Przekazom z&C7ęły \.owarzyszye notatki
prasowe M
..............
świata, Be UFO wyJądował w
Kuwe;C'ie, że k..w lIad .~
. . . . . .0IIaJ8>1._1ś

potkanie
•
clm rodzaj ....
k
nie
lwierclsi

_

brt~.,

w

nal,r;-

Wa,żną

bacze, wchodzqcy w sklod straży miejskiej. No wY'padek poqoru 'Iub nod-eiścia Il~zyiocieło,

........

--' ..
~p . • rółn,m afIŚc ia ch ......... .....
~"_ • nich O pow;.rscfwti '0 .,.
Stęą
•
Ino. ano;cl..,. się • _

czystości.
Interesującą
grupę
stanowili
muzycy miejscy. No ich czolo.
wysuwa się kilkuosobowo grupo
artystów grających na instrumenloch dętych Każdy z nich kształ
cił czeladnika i ucznia,
którzy
pomagali mistrzowi i zastępowa
li go w obowiązkach. Muzycy owi pozostawali no ratuszu do dyspozycji "oJCÓw" miasto. Ich obowiqzkiem
było
wykonywoflie
hejnołu z wieży ratlJŚzowej, wiecZOfomi grali VI domoch mieszczańskich.
o nieldedy broi i ~.
dział w koncertach w kościele
Madockim

ZochocI7o.o-iemiedwo ......

- - _ _ \Itecłi ao.n._iMa
do spr.edania

_01... .......

~ Wir&'inlą, że ~wil"
______________________________________________________
--1 '

igloterapia przeżywa nowy r.ozkwit. Szeroko wprowaolza Się tę metodę leczenia we
Francji, Anglii oraz w Związ
ku Radzieckim. W Polsce. niestety, akupunktura, jako oficjalna metoda leczenia, jest zakazana•. chociaż podnoszą się głosy
przeciwne temu
zakazowi. Na
Zachod2.ie jak i w Związku Radzieckim ukazuje się ~ogata Iileratura poświęcona tej metodzie leczenia. Również prowadzi
się tam na dosyć szeroką skalę
szkolenie lekarzy i studentów
w za.kresie akupunktury. We
Francji np. aż 3500 lekarzv stosuje w swojej praktyce ieczenie za pomocą nakłuwań. Z-nawcy akupunktury znają wiele aktywnych punll.tów do nakłuwań
m.in. na.kłuwa
się małżowinę
uszną. Akupunktura
stosowana
jelit w wielu dziedzinach medycyny jak neurolo!!,ia, reumatoloR'!a, R'a~"trologia. ~u ....... e101l'a.
Najc~j nakłuwanie st..suje się w chorobach o podłoiu
psyeboiOmatycznym. w bronchilach spa-Styc:mych i dychawic v
oskrzelowej, bezsennQści, s4.:nach uczuleniowych. niedowładach kończyn, po wylewach, ..,
przytępieniu słuchu różne,;o pochodzenia. zakłóceniach czynn ości pęcherza moczowego oraz
w ostrych i przewlekłych bóhK'h
różnego pochodzenia. W
ost.dn~eh . lalach
akupunkturą
probUJe Się leczyć nałóg palenia tytoniu oraz chorobę alkoholową. Efekty terapeutyczne
p~~y stosowaniu nakłuwania są
rOUle. U 30 proc. chorych ze
wskasaniami do akupunktury
uzy kuje ię wynik dobry lub
bardzo
dobry; u daiSlych 30
procent stwierdza się wyrainą
poprawę; u 15 proc. wynik jest
dyskusyjny; zaś II pozostałych
15 proc. łeczenie zawod2.i. Jak
s powyźszeR'o wynika akupunktura nie może być jedyną me~odą lec,zniC'zą, ale może bye
Jedną z metod leczniczych.
Minis4er
Ochrony
Zdrowia
ZSRR Borys Pietrowski pow~dział, Ze akupunktura je8ł \.o
metoda terapeutyczna mOlląca
odeae konkretne usłuR'i w leueniu z~połów
pocbodaenia
czynnościowe~o. a
takie w
lI!walcsl\niu bólu. Ponadto w skojarzeniu z innymi metodami
można st~sować jlr, w anes4esjołOIlU. 1ywlc nałHY nadzieję, ie
akupunkiura syska w niedłuI(JitII
w C1lasie )H'6wo obyW1l4elSiwa
~

~.

http://sbc.wbp.kielce.pl

tem żadn y ch Ook.ien, żaAim,ych dlzwi
p r zy pomocy na rzętł<bi. Nj.gdzie ~
c is ków p aków.
- Sp!'awca l""b llpra-w~y musieli
m'eć zapa sowe koluC?;e i bez h-udu
otw ie rali zamki.
- Sł u~zn , e potwierd 'zlł komisa rz. - S zukajmy sprawców wśród
zn aj om ych p:mi G r omes.
P rzyszla pa n i Gromes, ze stOI(,klm
s pokojem p rz yjęła do wi a domości
s t r atę, w s pomniala. że jE'st dobr'z e
u be zp iec zona i właściwie p r zez caIy czas s p r aw i ała wrażenie osoby
opanowanej. Podeszła d<l domowt'.go
barkIł, aby przygotOtWać sobie órinka i stw i erdziła, że złodziej oiw<lrzył butelkę szampana. Wtedy dop iero zdenerwOV\>ała SH: i zawD'ł'dła
oburzona:
- W ielkie Jloieba! 1)0 Mteha! 'Fo
była of'tatnia butelka z TOC7;niJta
1950! W doda·tku szampa.n był :ba
mało ochłodzony , gQY go odko~o
wano! Coś ta.k ldlOtycmego! R~a
no te<n cu-<łn)' płyn po ~ siotl-

3
ku bar ow~'Iffi i jes~J..€ óoeIkokl . iłec:;z
ta szampan a v.: butel('(> z~.arll'&w?ł
SI ę . Co Ul ba r ba rz )'I'H..'il!
- W I ęc j e<;t pan i zdania , :re wła
m a ł si ę t u ja'k i ś wlót:Lę~a? zap y l a ł kom:& a r z. Ale .!stn i('je I?Yt an ie : j ak ta ki włóczl!ga ~ł zdob"ć klucze od pa n i mie s~,kania?
- Za d użo trudn ych pvtail! m r u kn ęł a
we t ą z
obuT"zona AQ~e
G rome . - Może g-o.<;f}(l~ia d(>M<'r\V3
k ogoś w p u ści ł a ...
Gospos:a M a.rie 'oyl< 10Lgnit'wana S ł "SLą C to pl~',VpIłSZ~E>f1le . R-mpł a k a ł a ~. ę wpro;,t:
- M a m ty1ko jedn~ pn.y jaclela - m ówi'la z płaczem. - A to ÓQb.r y cz łow : E'k . Ale... panie k()fJllM!8rzu - p r zypomniała ~e nagle gdy w racał a m do domu •. pO'ikała.R'l
w pobl i żu młodego ctlow]l'ka. Nazywa ~ię Bu r g,h off, był c·./.ę s tym goś
c iem pan i Gromc' Miałam WI'a!i!en ie, że wyeh0d2ił z tylnej fuJ'tlkJ
og,rOOu.

- M,_e pani 1:06 wi~ ~
chiet o t ym Bar-ghotfłe?
- Og-łail/ł.a B-i~ e~io w ~-łl
pod r u19 r )"ltą .. K-a-wUle'l'owie". 1ł6ni
~ła g-0 e'ota-8em »a }>n'.ł.y-j4trla.

• . Warto wiedzieć, zobaczyć, posłuchać •
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francusk;i, 1<<>1. 1. l I, !JO<k. 17.
APTEKA DV:tUKN .'\: nr .~.
ul. Apteczna 7.
POSTOJE
TAKSOWII:K: Dwor.,.ec Główny PKP - 'Ni, .........\e
MHlca - H-H .

e-

k&1. 1.

1-5, gOOl<. 1fl i 19.1$.
APTEKA DYŻt.1RN .-'\: nr 3I-II'JS
ul. StaszJ.ca l.
POSTOJE
TAKSOWEK:
plac
Swlerc7.ewskiego 3111. Dwon:ec
ZachOdni PKP - 380.

Ostrowiec
K I N A

FO N Y:

Pogotowi.e Ratunkowe !I!MI, PogotowIe MiLicyjne m, Pogotowle
WSW łl6-2ii Slrat Poźarna 1198
Pomoc drogowa 911
Pogotowie
Encrgetyczne Kielce - Miasto !iiI.
Kielce - Teren 992 Pogotowie wodno-kanalizacyjne DO'-ll. Pocztowe
informacje o usługach 911. Ho tel
"Ce-nlralny" UQ ·44 [nformac J~ 1<0 '
lejowa 530 Pogotowie hydrauUc~
no-energetyczne , dtwigowe K M
osiędle XXV-lecia PRL lei
429-32.
osiedle Sadv - 499-59 o"Jed ' f'.~
ciaRek - 456-73 Pogotowie wod-kan. c .o. dtwlgowe . elektryczne
SM .. Armatury" czynne w gOdz
'-!l. sobota '-19 tel 518-33 Po·
gotowie gazowe czynne całą dohę
4210-91. Pogotowie na raw urządzeń
guowych czynne
gOdz 1-1'
tel. 438-'12 PGgGtowte telewIzyjne
477-98. Pogotowie elektryc1<nO-W3dociągowe MZBM czynne w (Codz .
18-n tel. 500-115 IntormacJ
łużby
zdrowia czynna w gOdz . 7-'}8. t I
41\-". Ośrodek Inforn13cJj U~I"g
WUSP tel. 45"1-41
~~ 'r l'AKSOWF.K: Czar.
nów - ul Piekoszow ka - 515-lt
Dworzec PKP - 444-33, ul Słow:ł ~.
kiego - 4n-70. Szydlówck - ul.
Toporowskiego - 437-11 Tak,ówkl
b gatowe - ul. Armii Czerwo'lej
- 469-89. ul pjpkn .... ow.k' - ~1:;.11

,.,Hutnik"
k4. (>an . kol.
l

ED

290

gG<j:r..

.. 7wet::lt'.-

l~:. ,

17 .•

. :ł!I .

,;z:oru" - .. Joe VaLachi " -fr. kol l. 18. gOdz. 16 l 18.

wł ~

,.... rxodownik'· - •• Tana:o,e Scottu~'
- rum. kol. 1. 15, godz . 17 i 19.

APTEKA DYŻURNA:
ul. Połna 14.
POGOTOWIE

ne

:18 -11611

KA'l' UNKOWIi::

tele ron 99
uw ..'G.'\: Za "wentualn" zmiany
w prograotie kin, redakeja lIie
bier~e

odpowiedziaJności.

:.' '.' RADIO'" ..
-

'

P&OGKAM

pcaey

kiioe«twflliocollwa

•

(M'<>cy.

16.-10

ktualności

"Ndukowey

w

RTS
13.!5
TTR
Pobkie Jladio
' . ł4I

dnia

z bt

', TELEWIZJA
- ..

!i

Dzi'
13.%5 TTR RTSS - bIologia . s t:
eykl
rozwo-Jowy
rośliny

~ ••.

1

blol(l!:19 . s .

OGŁOSZENIA

:.,,-

zyskały

ZE STa. 1

ryfel'''' w moim mieszkaniu są
zimne.. Wielokrotnie zgłaszałam
tę
ustet'lcę
do
Rejonowego
Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Mieszkaniowej
w
OstCOWCII.
Przyszli wprawdzie fachowcy,
ale po ich wizycie sytuacja w
moim miesz.kaniu nie uległa ~
prawie.
'
P "zekazaliśmy ten sygnał p r acownicy Rejonowego Przedsię
biot'stwa GQspodarki Mieszkaniowej w Ostrowcu, Krystynie
Sapale. Poinfo rmowała nas, że
opóinienia w usunięciu usterki
w
mieszkaniu lokatorki były
Spowodowane
niemożliwością
dostania się hydraulików do urządzeń

znajdujących

się

w

piwnicy innego lokato r a. Obiecała,
ze zainteresuje się tą
sprawa i zadba o przyspie;;zenie nap r awy instalal.'ji.
(żar)

DROBNE

ZGUBIONO piecząlkę O tre~i:
"Ordynator Oddziału Dziecięce
go lek. med . Stanisław Salwa
specjalista chorób dziecięcych"
oraz "Lek. med. Stanisław Salwa specjalista chorób dziecię
cy ch - Busko-Zdrój. ul. Bob.
Warszawy 67. tel. 22-80, KL 896" .
36048-g
LEKARSKA
Specjalistyczn a
Spółdzielnia
Pracy w Kielcach
informuje o pos zerze niu dz iałalności gabinetu analiz lekarskich w Kielcach, ul. Hipoteczna 3 i wykonyw n iu od grudnia ł978 r. jeszcze doda tkowych
badań: cytologi cz n v ch bakteriologi cznyc h, cytohormonalnvch i
seminologicznych poniedzi alek, środa , pi tek
gOd?:inv
598-k:
15.15-17.00.
LEKARSKA
SPECJALISTYCZNA
SP()f.DZ(ELNIA PltACY
W KIELCACH
informuje
o ~n:eniu dsialalności

f-

.'

-

pro~ranla('t,.

1&.;0

s zko le

TTR .
I 14 00

Telewizja . Itr'Ze,:& sobie me'iłiwo8e ..... ian w

LOIlAL.'iY

PROGRAM I

STRONA 6

rozrywkowy (kołot')
Od M do M: o..g;an\-

.

czeJ" - aud M BIeleckiej 11.00
"Fala mlodości" - w oprac. M
WJśh ckiej 11 .30 .. Wody posz u kują
c .v"
reporU.t
M. Smoiew~kiej
17.50 Muzyk a 11.55 Z cyklu ' .. Kieleckie muzyc7ne spo t kama - And rzej Ralusll', k i" aud. J . Wosia (powl.).

-

NUME~

HASSA'· -

{u·ogr.

PlM>QaAM I

Il I N A
.,Jtebotnjk" - ,,~ zn.i~&ul.en.Ml"
- po IlOk I, k,,1. I. 1<8. godz. II, 17.'
I 19 ..0.
"Stał''' ,.Znaki 7:Odi~ku " - pol.

dla dzieul. Zelar:na 15 w
god,. . 18-22. w niedzielę - II-l~
Stomatologiczna u\. Zet"""" )5 yt
godz. 1'-2%, w soboty - od god~.
l. do godz . 1 w pon·iedY.i.ał""' .

-

. . . Kiw

' .00 TTR, RTSS -

dorosłych

T l!: LI!:

DOK~ENIE

wspomnieli"

BOWani-e

.-:

-.

!M""IIfl" .

pGffiyał"

teka

:. i n'terw:en>cyJn"y:~ Hotele

1\o:ri,bóa-de-

pubticystyC'llny (~
~.OO :M g<ldZliny (lw!I<>r)
!!l.ll W~y9tklO lut było: NT"-

Starachowice

PORADNIE DYZUKNE:

et t

"Sp"",,,,,«

(k<>lo<' l

SI . • "Mam

w!osld, pa.n. k<>1. 1. II, g.

"Zwj~1'!kowiec»

Sala

" y 'e .1 e·f O:" , " W Swieriath

(kol.oor)

17 I HI.

Zeconukieso -

I... Ii.

~

!kolor)
rep .

109.10 Progr.affi loo~y
1.$ .30 Wieczór z d~ <_.1
:!O.lO Poobawy: Rolnicy "P'!<'joaliści
z dypl<>mem
'lIt.M Swoiat an~y07J(\'Y (>0l'0I. Kr.a-wSil ..

"Biały m~yn"·

r ihaów :

"Oftł

KINA

-

telewb,,.

(kGIOC)
Ił."

CZUka:
"woloo~ć"

tu

(kolOr)
ckleci' .. ~ P6łk..
spółka" (kolor)
Losowanie Małel!to LoIII<. (kolon
Blok filmów rel<lamowycll
..Stawka" - tJełeturnlej (kolOr)
Spoza gór I rzele: ..Oręte
stawić będzleR\" fUm dok.
.. Między naml. la*łnlowca
mi": .. Dobry iIlrt mlMon
w.et" _r. m... ...IM.

• ... KIno

nieczynne .

"-tlI
plAc Konstytucji 5. lIC 17~11 plac
Zwycięstwa 7

tJoJq tygodw>iomi 1....0.1. bę"/Li,, mo·
żno rolM"iqmć. I ~zelJó" zrobić lo

"""'0,

-

APTEKI

Wó....

opr<M''ł

potwór

17.30 l 1'.:10.

CODZIENNY
HOROSKOP
N>6jednq

"Ebi.rah -

- ja-p. pan . kol. l. 12, Od&.
1'1:10 i li .lII. ,.Dzi.,.wezyn" % rekłA
my" - wl. - US~. kol. l. l" ~ .
głElb;,n"

wł0-

umojllkiCflo

dobry.

l'.i1 Dla

aft . kol. I. lJ!>. g:odt: . !lO.
"Prtóyjaili U
,.KashvU1.e'·
USA, pan. troI. 1. 15, go&. lIi)l I

"R<>Uercoa6ter"

wO;1 ..

lłUwalsklel!!o

cławskiego

18.:10.

*

p_-.
W

wlckłello .

18 . • Dzień

l 11.410.

.......

pr~.

blalOlltocklello, blalAll<:opo4łlall
kielIG. cbet..\skle&o. cleellanowsklego . lubetalc1etlG łom
tyt\sklegG. ostrołęckIe_o. ploekiego lłledlecklellO. sklen,le-

nłeez,.n"y .

JANOM, CEZAltYM
i FLORIANOM

l

ftll~

l$.M NURT 1' .00 Dziennik
K.ll ObIektyw

lekauko-speejal:isłycsnycb o:
anali.y l~kar;plde i ,ine-

-

kologiczne
w
Kielcaoh.
Hipotecz.na 3 - w godzinach p rz.,.j i ~ udniQ 
w yc'h.
Uslu!!'i leka.r. kie wyk_uje
p(!csoneJ wy~oko kwaf.rikowany 2: dług im stażem pracy, terminowo i n. wysokim
po:lliomie oral po przystęp·
nych cen:.eh, qodnyeh 11 ob9wią2:u.iącym cennikieJ)J.
514-k

Zobowiązania młodych

Pisahi6my w lecIe o
telach. Stw ierdz iliśmy
dZtięka dobremu goopod
przy popa.rc~u ze~ów
skich mog4 stać SIę ()l1i!
dziwym domem, mogą też
DOwaĆ świelme

pleczem - l różanymi
mi, placami gler I Mba
nami rekreacyjnymi. A
ko to dotyczyło hoteli
czych .. Beton-Stalu" w
iach Górnych, któ re przvg a
bU<lowni.:zych EtektrO'Woi
u-eOtlce".
Naszą opi.nię potwier(j7.llv
dawno T{)fwa.r.zy9two
nia K ultury F1zyC!.d\ej i
cja .. T r ybuny Ludu" zatorz y doroclmego k ,
konkut'.im na najlepSI.
pra cown iczy. Hotele w
żach uplasowały się na 13
9CU w kt·a ju. pokonu.ac
kQn.k uren Łów
Gratuluje-my tego su~<·

z kieleckiej

WSS

"Społem"

U roczysty charakter ml.a!o 0statnie posiedzeme plena rne Zanądu Zakładowego ZSMP p rzy
WSS "Społem " w Kielca ch. \II
zw i ązku z odejści em do p r acy
w
Zarząd zi e
Wojewódzk:m
ZSMP l\h.łgorza.ty Roter funkcję pr z ewodniczącej zarządu po_
w ie!'Zono
Halinie
K&Cllanowskiej.
Jednocześn i e
dyrektora
oddziału,
Krzysztofa.
Nawro1a
ojznaczono brą zową
odznaką
im. J. K raSickIego prz yznaną
pl'Zez Zarząd Główny zwiazku
za wszechst ronną pomoc udZIelaną młodzieży. Dyplomy uznania - w raz z
tytulami brygad
p "acy socjalistycpnej im. 35-lecia ZWM otrzymał.v załogi sklepów nr 43. 116. t33. t80.
W czasie ob rad młod zie ż pod_
jęła z okazj i 35-lecia PRL zobowią z anie m.in
przepracowania w c zynie społe~znym 5 tys .
godzin. a lakże zebrania l tony
makulatur" i wpłacenia uzysk n ych za to pi e ni~dzy na k o nto
budow.v Pomnika Bojow ników
Wyzwolenie Społ ecz ne i NarBduwe w latach 193!1-45, wznoszonego w Kielcach.
(.faS)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kobietę

dniu S
16.30 w

i męic"v~nę, k

~cudniz

U7' r.

Ki~lcacb

żowania
ulic
Swierc,.ewskje~o

w

Sienkit

byli
bida dwócb
o ..~ło'zenie do KM
ul. Wesola 43. pokói
złożenia '7.e''lnań tub """"-_.Io
ni~

się

łe1efonie-znie.

god,.ina~b

d

Ił

nr

do li.

Wojewódzki urz'ld .
kacji KieJce infornttlJ e
ków. że ,. przvcll~' n
,. dnie ... Zł.XII.Inl r,
kwidowany ruch atltom~t)

Wszyscy

4 .iadczymy
na .NFOZ

Iranie
napięta
LONDYN PAP. Sytuacja potna i
poleczna w Iranie
nadal napit~ta. W 4 miastach
kraju - Tabrizie, KermaSanandadżo i Saghezie dowtorek do gwałtownych
Z powodu trwają
produkcja ropy
do minimum,
jedynie na powewnętrznych.

u,ilo to władze do przerwaeksportu tego surowca. Na
zapowiedziano w Teheranie
Izby Niższej parlaobradować

będzie

w kraju.

•

Panament tU,l"&Kl UIwe wt(}re.k de,:y~ję
sporawie 11\~'owadlZe
nia stalllu wyjątkowego w 13
pa·owU.n.c.jach luaju na okres 2
mies;ięcy. Dekret o s.t..a.nie wyją~lkowym :oo&tał o.głonOlllY
w
21w.i.ą.Uc,u z ostatnimi umies.zkarni,
sprowokowaat"ymQ
w
mieście Karamanmaras, w południowej Turcji. W starciach
międrzy
zwole-n.nika<mi s.k,·ajnych aolltagQnistyca..nych ugrupo.wań polityc<mych
97 osób
t.wder<i<lli.ł
r,ząóu w

ponjosło śmierć.

inicjatywy
l

}<./:iplem i brlldem, jaką
brukselskie
spotkanie
.~ z
premierem
Er;iplu,
ministrem spraw
Dajanem,
zani .. powod",eSekret.arz stanu,
Cypowrócił
do Wau w wir;lijny wieczór i
krótkim oświadczeniu, zło
na
lotnisku
określił
bruk~elskie
mianem
, nie .dająe się
rozmów i nie zaponastępnyeh

spotkań

• Wic"minister obrOollY I:braela, MOIl'dec h a j Zipo ri OIlJla irruł
we wtorek na kon,f'erenc)i pra5Qwej w TeI-Awi.w.i.e, że Iz.rael
kontylILuuje prace pnzygotowawcae do budowy nowych
osied~j żydowslcich na ooku,powarnym zachodrnim ~l"'Zeg'\l Jocd,a'llIU.

Wysła.n.n.ik
Wa~ykanoU.
ka r<l yinał
Allltomjo
Sa mor e

•

prze,prowad<Ził
Bue<n~ Ai.res

we wtor ek w
ro.zmowy z minilSt.re<Jll s:praw zag r a,nic,z,nych
Alrgen.tyilly. będące pr óbą zała
god;ze.nja konflik.tu a r gentyń_
sko-cruiJijskiego o 3 małe wyspy w zatoce Beagle. Kardynał

SamOO'E uda,je się da4t 11' 1ed
sa,mej s;po:ew.ie do ~1cy ChlJe.
• Na roaJl1j()wy z p r ezydentWYł Mek yku, J06e
~
Po.rtojili!o, w spa'awle o.g'raolldcze_
ru.a i k<m!;roJi handlu bronią
p;Ly'był do
stolicy Meksyku
sN<,,'etara: geq}e~'alny ONZ, Ku.rt
WaJWhe-j'm. Te-matem 3-<l~io
wych rOo2lUlÓw będą rów!llie<.i:
mające zaliJc:,g
międa;yn.arodo
wy koo!l<iik-iy w Anre"yce Ła
cińskiej.

• Ze:~'omad~ie SocjaJjii4yc~
nej Federacyjnej Republ1kł JłI
gO&łaiWun (Skup&zt.i.na) za.j,w.lei"dllJilo 216 bm. plalll i budlte<t narod.o.v.'Y na 1979 r ok.
P'J"Z.e>woooic.zą.<:y

Związ.kowe,j

Rady Wykona wczej (pre;m;iel')
Dz.i'\lra.nov~, pruds·tawiając wyniliki. realitzac)i planu
w roku bieżącym, podkreillił,
że z.a,noto<w30no macz,ny wJZ.roet
produkcji we w&zys.tkich d.z.iedllli.nach w por ówna'f}!itl z rokie-m potpr'ledJll.im.
• Drl.Iiś w Kor tezach - parlemende Him,pa.nii - odlbę.d!Zię
sJę
U'l'oc.zystość
pod;p.isania
p rzez kJ'óla Juana CadooQ
nowej, demok r a.tycznej konstytucji k!l:a ,ju. Zaw.iera,ją.cy 169
a,rty'lcuJ6w
dokument 2.OISłal
z.aaprooowany przez około 18
mil,tonów obywateli his'Z4ł8ń
skich, kltór~y wzięli udrz.iał w
refe,'eOOum w d.n~u fi grudnda
br. Po ogłoszeniu w dniu 29
g.r udnia w drz.i.enrutku ustaw,
kOoD&tyWcja S'tam,i e s:ię OIbo>w.ią2Iu.ją<:y.m pa·a,wem.
VeseJju

Obrady polsk----eradzieckiej
komisji

I
porozumienia mię
a Izraelem okreprzez pra.ę wlUizynr;nowojorskI! jako aiei
obliczolła
j na zahamowanie fali krydotycząeej

u

postępowania

Regina, która dominow ostatnich dniach w niews:r.ysłkicb
pi~niach i

amerykańskich

pubHkacjaeh .a
Bliskier;e Wsehodu.
Waszyngtonie uwaia się,
inisłracja zdecydowanie
la prejekty i
sII,e5tie
zwołania
nowe!Jo
w Camp
Da~lcł a .prezydenta Eciptu i
brada.

Zmarł

"Y~woleDczy m
aosiał
w
W stopniu pułkowni-

roku,

dO~Ódcą V okręgu wojskeArmii Wyswolenia Naret,o w Oranie.
I~tacb 1960-62 Huari Iłu
pełnił
funkeję
ne'a
~eneralnego Armii WyNarodower;o. W ni,!fj
od 1962 r. Alr;ierii
. Wnik Bumedien ebjął staI,... Wicepremiera i miniObrony lIaredowej. W 1964
Został całenkiem Biura PerZl~Ollll4!eJ Partii FroJl'~W •• ł .. n;
Narodowego.
~'erwc u 19CiS r. Huari Buobj'łł nlmowisko przeJlady Ilewolueyjnastępnie premiera i 00obrODY nareelewej eraa
Partii Frentu WyNaredowege. 10 Crudr. zesłał wybrany preA1cier5kiej Re,ubllki
StaneJlełnił de śmierei.
umediea dał się
"'Yłrwały ePętt._lk wa1-

.....e

w wybl'anych temaPierwsze
porozumienia
podpisano Jla poprzednim, wa rszawskim poeiedzeniu Iwmi6ji.

tach.

StJ'u.ktU I·ę
socjali.&ty<;_j
,raeji t01'lpoda rczej.

w trakcie roboczycb aPQ'l.kail
premiel'ów obu krajów wyło
nione Z()6tały konkretne kie r unki wapółdziałania w p rzemyśle
bUdowy maszyn. Na czoło wybijają się tu nowoczesne łałę
zie produkcji wyposażen.ia ..leoktrowni atomQwych.
Resorty przemysłowe obu krajów i grupy specjalistów przygotowały projekty umów i porozumień o za«resie i zaMdach

Buari Bumedien

IlOKONCZENlE ZE STR. 1
Itu ari Bumedien (a właściwie
Bucharuba) urodził
,ierpnia 1932 rok~ w roc hłopskiej we wsi Klaupobliżu miasb Guelma
Algierii.
uniwersytet w Tunia n:LStępnie szkolę wojskow Algieral". W 1952 roku
~ktywną działalność w
im
ruchu
wYllwoleń
latlWb 1954---55 był wm i dowódcl! als-in"
sił abrejnyeh w TunHji
·arGku.
.n.. kraju powrócił potajemnie
1955 t ., s-dzie d:r.iałailtC w ru-

B"

współpracy

ki II imperializmem ora" jako
jf'1ien z najwybi'tniejszycb przywódców postępowych
krajów
Trzf'Cicgo Swiata. Był konsekwentnym nec2nikitm przyjaznej współprlWY Algierii a pań
stwami socjalistycznymi, 'IV tym
równid; a pmską.

Wypowiedź
W ciągu
m.inęly od

~skiewskiego.

polskiego naukowca

niemal 18 lat, jaiue
badań Wenus :la pomocą automatycznych
stacji międzyplanetarnych (ala rt
Wenus-l" 12.11.1961),
do
grudnia b r. wystrtelono w jej
kierunku 13 aparatów - 10 radzi~ kich i 3 amerykańskie. W
ostatnim miesiącu dobiegającego
roku liczba ich z większyła się
o dalsze 4. Jakie znaczen ia ma
ten p ra wdziwy desant na WeDUS dla nauki? - zapytał dziennikarz PAP doc. Andrzda w ....
suzyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torun iu . Doc.
A. W06;tczyk - astronom specjalizujący się w badaniach planet jest współauto rem dokonanego w r. 1973 w obser watorium Table M ou ntains w Kalifornii w raz z naukowcami amerykańskimi Louise i Andre Young, odkrycia cy klicznych z mian z awa rtoś c i dwutlenku węgla w atmosferze Wenus ponad jej obłokami.
- 5 lat temu - powiedział doc.
A. WO&zc2.yk - podczas odbywającego się w To runiu Kong resu Międzynarodowej Unii Asłronmni c znej
naukowcy
r-8podjęcia

.Tak się dowiaduje dziennikarz
PAP - przygotowano już projekty wieloletnich
p rog r amów
apec jaliza<:ji i kooperacji produkcji ważny ch g r up maszyn i
" rządzeń: maszyn bu<lowla.nych,
drogowych i Komunalnych, maszyn ciężkich i transportowych,
ur!.ądzeń dla hodowli i przemysłu paszowego, ciągników i maszyn roIniczych, urządzeń dla
p r zemysłu rafineryjnego i petrochemicznego , urządzeń energetycznych i górniczych, a także jnstalacji przemysłu elektrotechnicznego. W końcowym stadium znajdują się p r ace nad
p r zygotowaniem takich projektów w dziedz.inach p rze mysłu
obr abiarkowego i na rzędziowe
go,
elektronicznego,
budowy
maszyn dla p rze mysłu lekkiego
i spożywczego, · ś rod ków łącz
ności. moto ryzacji oraz p rzemysłu
środk6w
aut.omatyz.acji i
systemów sterowania.
Zagadnienia te będą szczegółowo omawiane w t ra k cie posiedzenia

d:lJec<!y referowali wynik i badań atmosfe ry Wenus, dokonanyClh p rzez automaty czn ą stacj~
międzyplaneta r ną
" Wenus-S ".
P rzedstawiono wów czas również
N'"zultaty naziemnych o~erwa
cji prowadwnych przez
n aukowców amery.kańskkh l l raJl-

Wyniki

UA- lny
•

Zapowiedź

nawiązania o d
cLnia stosunków d plomalycLDych USA Chiny, choć
nie czekiwana w Stana h w
tym właśnie cUlSie, nie wydaje
się obecnie z pewnej per_
spektywy - zaskakująca. Administracja Cartera zapowiadała od początku objęcia wladzy,
że no r malizacja stosunków ame_
rykańsko-chińskich zainaugurowana p rz ełomową wizytą Nixona w ChRL w roku 1972, należeć będzie do głównych zadań
w
jej polityce ugranicznej.
Piel'WSze miesiące nie p rzyniosły tu i.adnej aktywnośc i, ale
majowa wizyta doradcy prezydenta do sp r aw be z piec z eństwa,
Zbi·gniewa Brzezińskiego w Pekinie. mają ca wy raź nie chalakte r . rekonesansu, p rzer wała Z Astój. Brzezińskj nie omies z kał
WÓwczas wydągnąć na stół znanej "karty chińskiej", wygrywając antyrad ziecki i antyodp ręże n iowy
charakter Pekinu
jako element zbliżenia Chin ze
Stanami Zjednoczonymi . wykonującymi wówczas zygzak i po_
lityczne wobec ZSRR. Chińska
ka rta uznana została jednak
wk r ótce za zbyt ryzyko ną dla
USA i jej stosunków z ZSRR.
Z<ló'tala więc wycofana z dalszej g ry dyplomalyq.nej.
1

Stany śledziły z dużą uwagą
ostatnie wyda rze nia wewnąt rl 
chińskie.

chińskiej

Pe1"apt>ktywa normaJ iJ.a.: j' s\osUllków z Pek inem p rzy jęta wsiała na ogól pozytywnie przez
społeczeństwo

ame ,·y kańskie .

choć nie zab r akło glos6w. jao!<:
np. senatora Goldwatera. atakujących rząd za wycofanie się
z zobowią z ań wobec Tajwanu
o r az podjęcie decy z ji bez czekania na możliwość konltulia~ji
z Kongresem. Nie ten jednak
aspekt sprawy budzi szersze
dyskusje, ale wpływ p rz. szł"j
normalizacji na stosunki amerykańsko-ra.dzieckie,
a
takie
globalną politykę USA w świe
ci e, gdzie interesy USA i Chin
lIą na ogół sprzec7-ne.
W OIlwiadczeniach doradc6w
Bia łego Domu podkreślano w ielok rotnie z naciskiem, że USA
nie będą no rmaliw w ać stosun ków z Chi nami na b azie antyradzieckie j , czy tei: kosz!t>m pow strzymania wysiłków na rz.t"l·z
szybkiego osiagnięcia J)QIOZIlmienia w sprawie ogranlcu'nia
z brojeń
strategicl.nvch SALT.
Nawią zanie stosunk6w dyplomatVC:U1 ~'l"h z P ekinem widzi się

niejsze obserwaCJe dokona ne w
obserwa\odum na K rymie. J)otrzewno w6wczas wokół W .. nus jakby k rót kot r wałą lonę
polarną: nj.kt jednak D1e pomy:
ślał w6wczas, że mO!i..e to byc
burza.
DoniOlWe

kOObek wem je

dl

teorii
powstaniu DasLŁgo uklad~ planetarnel!o moi.. mi"ć
z'H .. ~lrowan
p r uez PI"Óbniki

badań

c.uskich.
Obecne
lądowani
Plóbnik6w r aó ..... c kiLh i ameryk ańskic h z pewnością wzbogacą
naszą
wiedzę
~
ta kim
5topniu, ie będ zi e można lUZ
mówić o podstawach meteorologii tej planety, ponieważ laduj ą ce a pa raty dokonUją pomiar ów i obserwacji w oddalonych
od mt>bie miejscach.
Ląd wniki r adzieckie za rejesłrowa)y np. w ci ągu 10 minut
burzę 118 WenU6 wyładowa 
nia atmosferyczne i towa rzyszą
Cli i m falę akustyczną .- Jest to
bardw ciekawe 8pol!trz~ie.
pook>wai potWieT02a o
~Z4!4-

ekspansję

polityki zag r ani cz nej i podróże
p rzyw6dc 6w, zawa rcie traktatu
pokojowego chjńsko-japońskie
go, przymiarki Chin wobec Zachodu
i
możliwości
zak u.pu
stamtąd
b ro ni i tt>chn.~logii.
W l'eszcit zdecy dował.v. że pora
wła czyć się do akcji.

Wenus

anWI vkańskie w ywka p. IX'I da
iwt.opu a gonu
36,
;wlicznic
więks'.a ni ż n.a Z it-.mi C:l.
Marsie . Dotychczas pr I:y jlrnlwano,
:i.e w zyslJrie
planety Ukła du
Słon"t:znego pow stały w tym samym c;tasie i z jednej rrglawicy-. Powinny w ię,: mieć tllki
am skł ad chemiczny. Qd.kr cie nadm ia ru a rgonu 36 ~ie
dopl'owadzić do rew iz ji tego poglą<lu. Być może zatem. że J>()5ZCZ g6lne planet
Układ I
'
necznego tworzyły si ę w ró~
Jlvm czasie. bądź też ich T d7.1ma mgławica by)
c~mil'LDie
B
je()n()rod-JI6.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pl..eOe w 'l. sikim jak ilu'"
"fil"
tlonę leahzmu i likwi(lację 01nal'bronizrllÓW mających lIwe
:iródło w latach 1950.
KI' tykę normali zacji sw.sunków z Pekinem podejmuje się
najc:z.ęściej z punktu widzeJJia
tzw. obrony in~resów Tajwanu.
Padają jednak również inne ar,umenty. Cline, dyrektor Ośrodka Studiów Międ zynarodo
ych i StrategicznyCh Unjwersytetu w Geol'getown, były 2.astępc
dyrektora CIA o r az lIze!
służby wywiadowczej w Departamencie stanu, stwierd:i..ił, że
decyzja Cartera doprowadzi do
przejęcia p rzez Chiny Tajwanu ,
będ zie miało "niszczący rebuJtat" dla interesów USA nie
tylko w Azji , ale w całym

śwjŁ-cie".

~WA

DONIECKA
(hh'rpress)

Prowokacje

chińskie

DOKONCZENlE ZE 8TR. 1
nież, że 13 bm. duża g r ua>a żol
nie-l'l.y chińskich wta r gnęła na
I.l1acl.ną odległość w głąb ~ry_
torium, na s kutek c.zego mili{"ja w iet namska byla zmu~zona
~jąć odpowiednie kroki i usunąć napasinik6w z obsza r u SRW .
26 bm. Ministers two Spraw
Zagranic2.Jlych Wietnamu pr zekazało w związku z powyŻSl.y 
mi incydentami nolę protesta_
cy jną ambasadzie ChRL w Hanoi. domagając się na tychmias_
towego wypuszczenia prze z stl'Onę ch ińską po r wanych
żołn i t' 
rl.y wietnamskich oraz aapne_
stania akt6w narUS:lania auwl')"t> nności i ~nteg rałności tery toI'jalnej W~tnamu , a także zbwjnvch p rowokac ji .. r~:Ionach
p rl.yg ra» iez.nych.

P tragedii
w JonestoWl
DOKONCZENlE ZE

l

Zdaniem .,.dll .ebr_el_ ... _
mew.jstwe
pepelnlly Je.yał ..
dwie kobiety, pnyjaciółki Iłr:ay
wódey sekty, Jamesa
Jeae....
Anne Eliubdh Moore I Maria
Ka.~ari". J~dna s Jlith ~n ..lita się, a cłrur;a zai la n-ucixn~.

Pftzost.ali ..ałonkowi~ ... Iot , w
li .... bi~ 911, _lali zdani ..m

~

du o zmuIIRDi lult d ..ialali .pod
n ..... i"kiem p8yehie.nym
wykonuj,,~ śl~p. roaka"y J4me"a.
Cieka we
Jest
d06t!·z.e2.enie
prJt-'z próbnik ameryk ań8k ~ na
p'-wi"rzchni
Wenus
WWlte«
p<>dc UlS ląd wania obłoku p łu,
któr
uirt.ymy wał się prrez 4
mmuty. Fotogr~,n~ pl"lkkazan~
przez . Wenus-9 l "Wenus-10
nie w~k31ywały na ObeCD06Ć
pyłu, widać było na nich tylko
mat .. riał skalny, ponadto - na
pod i<l wie dolychczasowych infOl mac}i
atmosiene Wenus,
mozna ją sobie wyob r ażać }a~o
sil.,-yżowanie pieca
hutniczego
z
unelem
aerodynamicznym.
Wi.t:j tam w iatry o prędk4JŚci
f
thodzącej do setek metrów na
,*ku-nuę.
Utrzymywanie
się
hmury pyłu p rzez ł minuty
k ilże przypuszczać, że wa r unki
&tmol'f.. ryczne na Wenus Tl'JoOogą
b ć po pr'Ol!tu ba rd zo unienn~,
lak jak zmienia się np. tamdŚnH>onie
"H. ha ją ce się -

tf"jsze

atm~ferycwl',
jak wskallują
pomiary ()łj

doty .."hcz8.90WC
88 do 95 a tIIlI()8{ e r.
_elunawi.J

MAJU1J8::E K.UKLI1fStU "AlP)

m
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L
Najle~i

sportowcy Europy

Władimir

Jaszczeoko przed Sal1 Simeonl

p~
Józef luszQze.k dzięsią~y

.'w tradycyjnej ankiecie

łJlllollY

J"aaaesenS 19-1etni
k. - sport.o.wcem roku 1978.
l'adziecki lek.koatleta,
Władimił"

{

.

w lIiistora lekkoatletyki rekord.z.isl.a ŚWlata w skok;!

młod&l.y

W'Zwyi. Już w Ubiegł ym roku,
będąc jeszcze juniorem,
zo,s.tal
Thka rezUltat Pl'zY llio&ła tradyreko.rdz.i&tą
świata
wynikiem
cyjna, już XXI &inlciet1l Polskiej
230 cm. PÓŻDiej jeszcze nieraz
Ageon.:ji Prasowej, przeprowazada.i·wial świoat swymi reweladza·na ooro.:znie wśród europejcyjnYIl1J osiągDlęclamti. W tegos\ci.cb agen.:ji prasowych. Rekorrocznych ma.rcowych halowych
d,:oista świat.. w skoku wzwyż
mlst.rzostwach Europy W Meddowypr zed/l.lił w tej klasyfi,ka.:ji o
lanie ustaJWWlil rekord świa t a
T pwn~t{>w rekordlZistkę świa ta
'rezultatem 235 cm, a w sezonie
tej samej ' spec}alności, Wło&Zkę
1et.n.im pobił . także &wój rekord
Sarę Slmeoni oraoz · o 9 punktów
S"lIwed.zkdego teai&istę - Bjoerua -'na otwartym powietrz.u, wy;ni·ikiem 234 cm.
Borlr&.
2. Sara Simeoni (Włochy)
Rywalizacja tej trójki była
lekkoatletyka 144
pkt.
Jako
więc wyrównana. W. Jaszczenko
pierwsza kobieta na świecie
:onal~ł ~ę jeooak
'I razy na
przekroczyła
w skoku wzwyż
pie-rwsz}"TTI miejscu zgłoszonych
gra.nicę dwóch
metrów. Stało
list poszczególnych agen{:ji. T>Qdsię to podczas sIerpniowego mec:oas gdy S. Sime00n4 i B. Borg
czu z Polską w Bresci, a jej rebyli po 5 l'3ozy ruI pierwszych
kordowy wynik wynosi 201 cm.
miejscach.
3. Bjoern Bor!:" (S-zwecja) U ozest.nicy
a.n.kde-ty
zgłosili
tenis 142 pkt. W bieżącym roku
na.zwiska sześciu polskich spordokonał nJe lada wyczynu, zdotowców. Najwyżej oce<niono naszego
narciarsk4ego
mistrza _ .bywając PQ l'ł!Z trzeci rńistrzos
two Wimbledonu. Triumfator
9wi,a-0a. Józefa ŁUlIZC'IIka, który
lic;z,nyc h tUI"J;liejów.
z~jął 10 miejsce. Pola,k był
na
4. Marita Kocb (NRD) - lekkolistach siedmiu agencji.
atletyka
- 124 pkt. 20-letnia bieZ Polaków punktv 1Jdoby1i,
gaczka
w br_ odebrała Irenie
ale 2lnaleźH się poza cl.ołową
Szewińskiej rekordy świata na
dmesiątką: Wanda
Ru1lkiewicz,
dystansach 200 I 400 m. WygraIrena Sczewińska. Hen,ryk Sredła plebiscyt amerykańskiego pisnlcloi, Andorz:ej Suoproń l Janum
ma lekkoatletyc,z nego .. Track
Pecia,k.
and Field News" na lekkoatletkę
Oto czołowa cIIllieeiaJllka XXI
roku 1978 na Świede.
a.nrkietv PAP:
5. In!:"emar Stenmark (&z we1. Wbdi·mi1' l _ _ ko ('ZSRR)
cja)
narciarstwo
119 pkt.
- lek.kOQ·ttetv'ka -1~1 ~!ł; . Naj..
Szwedzki .,król nart" w ko.nkurencjach alpejskich. W br. po
raz trzeci triumfował w Pucharze Swiata zjazdow ców.
6. Wilhelmina
&rdauskene
(ZSRR) - lekkoatletyka 116 pkt.
Pierwsza z kobiet na świecie.
która. D!"zek"'oczv!a .. za ("7 ::p·n'fV~-

Ruud Geełs
..Latający HoleBder"

Ruud Geels ma
przydomek
Holendra". Nie
przypadkiert!. Po pierwsze jest niezwykle szybki na boisku, a ponadto nieustanllie podróżuje. Dom rodzinny ma b0wiem w Holandii, a
~a
w
brukselskim Anderlechcie, gdzie
niedawno przeszedł z Ajaxu.
Zasłynął J! niezwykłej skuteczności. Od kilku sezonów plasuje
się w
czołówce
europejskich
snajperów, a w
ub. sezonie
zaią! w tej klasyfikacji trzecie
mtejsce z 32 golami.
Pochodzi z Haarlemu." gdzie
uczył
się
piłkarskiej
sttuki.
Gdy już coś niecoś - umiał, porwano Co 00 Belgii i grał w
FC Bruegge, gdzie miał świet
ną szkołę.
Zyskał
rozgłos i ...
wrócił do Holandii,
do Ajaxu
Amsterdam, zespołu et k.tórym
marzył od dzieciństwa.
I tak
za<!zęla się jego wielka kariera. JlLt w 1975 r. został kr.ólem
strzelców" holenderskiej ligi i
wrą J! Argelltyńczykiem Yazalde .1 Innisem (Monaco) otTZymIK "złote buty".
Na piłkarza zarzucono sieci.
Stafilloa się. eJ niego kilka manycll klubów, ale w szystkie
"prcebił" Anderlecllt Bruksela.
Grał tu już inny HolenderRob Rensenbrink. Po Geelsie
przysr.edł
Haan,
toteż
AnderlecM ma w swym składzie
słyn_
holenderskie "trio".
NieE86tąpiony w
lidze, rzadko /I!l"a Geels w reprezentacji.
Ot6t Geels panicznie boi się
laW samolotem.
Niechętnie
bierae udzia I w wy jazdowych
~ZAlch drużyny narodowej
i
- jak chodzą słuchy - dlatego
nie gtal nI Argentynie. A kibice i fac ~1 0wcy są przekonani,
Ut z Gee ' '.effi, Holandia sięgnę
łaby PQ ! ·tuł mistrza świata.

W

7 m-etl"Ę,w w sk.ok.u
w dal. W tym r(}ku na z,a,woda.: n w KiszYlllowle awuk.t·ocnie u.zyskala odległość 7.07 m, a
jej aktualny rekord
wy,nosl
7.09 m , uzyskany w eliminacjac h mistrzo.stw Euuopy w P ra7. Elena Muchina (ZSRR)gimnastyka 53 pkt. 18-letn.ia
moskwia.nka zo,s.tała najwszechsbronniewą gi.mn astyc21ką mistrzostw świ'ata w Strassbu,rgu ,
zdobywają.: złoty medal w Wlieloboju
.
8. Nikołaj Andrianow (ZSRR)
- gimnastyka 44 pkt. Na mistrzostwach świata w Strassburgu został absolutnym mis·trzem
zajmując pierwsze
miejsce w
wieloboju
9, Władimir Salnikow (ZSRR)
- pływanie 36 pkt. Na tegorocznych misMzostwach
świata
zdobył dwa złote medale, wyg.rywając wyścigi na 400 i 1500
metrów dowolnym. W tych samych konkurencjach "pobił rekordv EuroDv
10. Józef Łuszczek (polska) narciarstwo 29 pkt. Najwięksl.3
rewelacja w polskim spore,ie , a
także na mistrzostwach
świata
w Lahti. gdzie wywalczył zloty
medal w bieeu na 15 km. brązo
wy na 30 km oraz zajął 7 miejsce w biegu na !>II km .
---:;;:;:mfatore'm ankiety Polskiej A!:"encji Prasowej na
najlepszych sportowców Europy w 1978 rokll lIostał radziecki lekkoatleta, r:,ekordzista
świata
w
skoku
wzwyż, Władimir JaszczenrAF-telefoto
ko.

I

I

I:

H:

1 )TO LOTEK
2! . 25, 29. 30, 34, 35 (.o)

l, 19, 26, 32, U, t8
K' , ńc. band. 8613
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,.Postaramy się uczynlc
aby ceremonia- w rę
cl.3nia medali na Igrzyskach Olimpijsklch' w
Moskwie była
najpiękntejsza,
niestandardowa,
by na długo wryła się w pamięć
nIe tylko sPQrtowców, ale
i
wszystkich sympatyków sPQrtu
- stwier1ził Sergiej Nowoziłow,
szet protokołu Komitetu
Organizacyjnego .. 10-80". - Obecnie pracujemy nad scenariuszem rytuału nagradzania zwycięzców
olimpijskich. Chcemy
aby w ceremonij wręczan i a me_
dali wzięły udział dziewczęta ubrane w narodowe stroje wszys tk ich republik naszego k r aju. że
bv podkreśli'ć wielona ro dowy i
inte r na c jonalistyczny cha rakter
naszego k r aju".

kiestrę nadadzą ceremonii w rę
czenia medali ba rdziej uroczysty charakter. Zdajemy sobie
sprawę, jaki olbrzymi trud czeka o rkiestrę . która musi być
przygotowana do odegran ia ponad 140 hymnów. Do pracy na

S. Nowoziłow stwierdził m .i n.,
że Komitet Organizacyjny moskiewskiej olimp iady zrezygnował
z tradycyjnego zwyczaju
odgrywania z Łaśmy magnetofonowej hymnów na r ociowych.
.. Uważam v - dodał S . Nowozilow
że hy-mny grane -prze z Qł"-

Ig r zyskach Olimp i jskic h przygotowuje się g l"upa 80{}-IOOO
muzyków. Czeka nas obecn ie selekc ja muzyków. pl"zygotowanie ich do obsługl igrzysk".
•
F ir ma zac hodnioniem iecka
.. Kalle Infotek" stała się oficjalnym dos t awcą dla Igrzysk

•

konkursie skoków

Stonisłow

dize.

"Latającego

w~ zyst lto,

świątecznym

ną" g r a.nJ.Cę

Bobok

zwvcieia
W Zakopa.nem Da Dużej Kl"olewi odbył . się świ~tecz.ny ko.n-

kw's skoków. Zawodnicy 1Ka.rtowali w bardzo d(}brych warunkac h na bard.zo szybJcim
śniegu, toteż skakali z najkrótszego rozbiegu.
Impreza nie była z,byt udanym
widowiskiem, bowiem do Zakopanego nie przybyld za.poW!iadani Slązacy i ostatecznie na starcie stanęło l.3ledw1e 10 zawodników.
Stanisław Bobak, mimo dużych
b raków t.reningowyoh spowodowanych kontuzją, wygrał
cyoowanie, będąc co najmn.iej o
klasę lepszy od d.rugiego z;a,wodn~ka konkursu Piotra Fijasa.

we-

3 Polaków
Iłł

Turniej
Czterech Skoczni
W 27 Tw'nieju Cz.terecb Skoczni we źmie udział trzech polsc-c h
skoczków:
Stanisław
Bobak,
Piotr Fijas i Stanisław PawIu_
siak. Będzie to 23 występ Polaków w tej impreozie.
Oto program impre/ZY i. rekordy szkO{:z"nj:
• 30 bm. Oberstdor! (RFN),
110 m - Toni In.nauer (Austria)
i Jocheł1 Da.nneberg (NRD).
• 1 stycznia 1979 r. Gumisch-Pa.rtenJci,rchen (RFN) , 97
metrów - Jj,rm Raszka (CSRS),
obecnie skocznJa :wstała celkowide przebudowana.
• 4 stycz.nia Innsbruck (Austria), 106 m - ' Falko We<iSISIPflog
(NRD).
•
6 stYC.ZIlł& Bischofshofełl
(Austrda). 11M! m - Toni lnnauer
(Austria).
W dotych{:zasowych klenie}ach nigdy n.ie udało się wygrać
konku.rsu reprezentantowi Polski. Najbliższy tego był Stanisław Bobak, który
dwuuo1;.nie
był
drugi na sitocz,niach .,
Obe.rstdo.rf i B iscnotshofen .
Z Polaków najlepsze wyoniki
w całym turnieju - poiąŁe rmejs"a uzyskali: Ant&nl Wif'C'I<>Tek
(1 961 r.) , Józf'f P"yb ... ła (1965 T.)
i Stani~aw Bobak (1975 r.).

.
WyniAti:
l. Sta.niSiła.w Bobak,
gia Zakopane - nota
(106 i 104,5 m).
2. Płotr Fijas, WKS Legia
213,1 (102.5 i 101,5 m).
3. Adam KrzYS21tod'iak ,
Legia - 199,'1 (94,5 i 96,5 raj,

Sprintem."
• Amerykaru.ki bokse-r
dowy' wagi ciężkiej,
bick, klasyfikowany
tym ll1Jejscu l1st
WBA, PQko.nał p rzez
drugiej rundzie
Henry Patterso.na
grana w Spartanburgu
t raktowana była na 10
Było to 42 zwycIęstwo
prze'Z nokaut. W zawodowej
r ie r ze stoczył on 50 w alk,
czego tvlko dwie prreg ral.
•
MlędJzynarodowy
terusowy o mistrzostwo
Połud.n.iowej
WaJh,
w Sydney, zakończył
cięstwem Tima Witki nsa
który w fi.nale pok(}nal
Warwieka (Australia) 6:3.
6:7, 3:6. 6:2. Wśród kobiet
sze miejsce zajęła Dian na
holtz (Australia) po
nad Wenoy Tu,rnbull
6:2,7:5

W Pary...
plebiscytu
przec
piłkarwe
"France FoołbaU" Da na
ro piłkana Europy Yf roku
ZwyeięaCJI aO$łał Anglik
vin Ke~en, który UZ
pki.

i

wyp"euił

Kra.nkla (Austria) - It
Robbie Rensenbtincka (
dia) - !lO pkt.

Spartakiady
O limpijskich w Moskwie. Umo- ciem
wa
mlę1zy
organizatorami ZSRR w Moskwie.
,,10-30" a t irI114 została podpi• W Moskwle spo tkali ,.ię
sana w Moskwie. Sto aparatów
"in!otek-6oo0" podczas Igrzysk s tatlllo członkowie komlS}1
karskiej
Igrzysk Olimpi
Olimpijskich w Moskwie będ zi e
oddanych do dyspozycji dzien_ "Moskwa-SO". KomJsja
obecny stan p rzyg(}towa n
bezpieczenia
medycznego l
wszystkich uc zestników o
piady,
P race są już obecn ie zaa
lIOwane i pewne jest. że na
go przed ofIcjalnym otw a
igrzysk 6000 lekarzy i .
służby sanitarnej ~z~e
wych na przyjęcie gOSCI.
.z
W Moskwie czynna bę
Z
siedmiooddzlałowa klinika . ,
laml dla chórych. ze spec13
wydzielonym gabinetem. p ,
szelo nromocy I laborato ria ", ..
t"'
.
Ć będ 71e
nikarzy.
Są
to aparaty dale- których
praca trwa
ci!>
kopISOwe. Aparaty zostaną roz- godziny na -:lobę. pon a. '"
lokowane w centrach prasowych każdym z 18 bloków w . '
i w PQm;eszczemach różnyc łl olimpijsk iej otwarty bęrl ' !~
n
służb komitetu o r ganizacyjnego.
birret lekarski. a w .ce
46 aparatów będ z ie przekaza- hotelowych. prasowych I :
nych organi zatorom moskiew_ czynnych będzie 11
skiej olimpiady przed rozpoczę- pierwszej pomocy.

Meskwa .przygotowuje się
Igrzysk Olimpijskich

http://sbc.wbp.kielce.pl

