Reo- _.

~eno

Polsko-radzlec1de

ie Sejm PL
posied:zenie
o godz. 10.
dZienny przewiduje

zebrał się

informację

rozmowy gospodarcze

Sejm PRL. Obrady
rządu

() głównych
politycznQ-Społecznych i gospodarczych kraju, któ[1remier Wojciech Jaruzelski.
pos. Adam LOp!l.tka złoży spt"awGzdaaie o pl'ojeko przeds iębior"Stwach p.aństwowych i () samorządzie
'le biorstwa państwowego-. Debata poselska odbędzie
infGrmacją rządu i pmjektowanymi usta wami.
. Zbigniew Pruszkowski złoży sprawozdanie o pow sprawie zmiany regulaminu SejDo·wl[)ł~mia kQlIlisji <IB. samorządu pracowirted si~blc,rS'tw
Wybór tej komisji to kolejny punkt
znajduje się też projekt ustawy
Spl'awozdawcą będzie pos. Felicjaoaa
są ró-waiei interpelacje i zapytania po.z obrad Sejmu T elewizja PGlska i Polskie R adio
programach drugich od godz. 9.a5. W
się () godz. 8 .55.

otrzeźwienia

akt

narodowego

Nr 185 (2861) Kielce, czwa.rłek 24.1X. 1981 r.

Jaka

IOO-lecie polskiego
suDtie~o

n_iciehim~ryom.ej.

zmi~o,

t"

ministrów
zagranicznych
ZSRR

A. Gromyko
obu sil'Otn do
r()Zwoju
IV';l1ółp.racy

mię

Z;;RR, uczyll.iellla
niezbędne dla
Układ u

t

dnia

PQ.~;ed.zen.ie

Sejmu

ruchu robotniczego
Pr·red
100
J.a.ty
powstała
pie'-WiSf.la rewolucy jlna
partia
polslc.iej klasy roootnicz:e.j. tctó-ra-pl:lZeszd:a do his-torii polskiego
l'UCOO roooboiczego pod na·i:.wą
~ Wie1lci
ProleŁaor ia.t".
P a f'tia
stW<Jot'lWona przy decydu.j.ą.cym u dzi·ale Ludwika Wa.ryó.s~i.ęgo,
~tworzytła c-hlu.bną ka,rtę r&ootn.iczego ruchu rew&lucyj.nego.
za.pewoiła S()obi.e t.rwałe miejsce
w dtziejach na.rodlu , ~Proleta
ritatt" wniOOd: w sz.eregi roOOt.ni_ coze elemen.ty ma·rk istow&kiej
ideologii.
Dziś od.-bęo<lcie się' w Wal('GZ;l,wie ioGa.u,gu·racoja obchodów 1~
lecioa polskiego rucoo robotniczego. Cykl i.mprez z.wi.ąrzaoGych
z jubileu.sz.em z;.a~z.ąt-kuje u roczystość p"zed Zakładami im.
W <lJry ńsk. i€,go w Wa,re.-z;a,wi e w
1.25 rocz.nicę urodrzun paltiro.na
tej fabryki. Złożoone wstaną
równi.etł:
kJwia.ty w
Cytadeli
Warszawskiej przez której kazamaty prz.esz.ły pokolenia r0jowników i
rewolucjoo'nis-tów
polskich. w tym m .un przywód• cy .. Wielki.eeo ProletaŃaŁu" z
Ludtwiki.em Waryń.9kim.

8 maja we Francji
znów dniem wolnym
Fra.ocuskte Zgcom",dzeo..e Narodl>we 481 gło.mmi prz~iwko
l p_ta.nowil.. przywr'cić d:bteń
8 ma.ja jako dzi.eń wl>lny od
pucy. Swieio to ma pny~mi
nać o kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 roku. Były prezydent
Francji . Valery Giscard d'Estai~. wbr~w I>pMOm gaulliBrow,
lew>cy i z.wi~zków korni> ta.ockioob.. Zfniósł t~ świ~to w 197!> r.

na ecyz

D eocYti.i-a ~ w.streyrn.run.iou llr()odn.ukcji w Cementowni "N..winy lO> przyszJ:a 21 sieqJtnia jak
g.rom z j.a,srnego nieba. Spod.z tewa.no się w'prawd2i.e. ~trzyma
nita zakładu w sz,czycie joesien~zimowt>go
l:atpot-rz.e.oowaonia
na energię, aJe podjęcie tatkiej
d-ecY'Z~i
j ulŻ teraz zaskoczyło
wm ystk ich. Br'a K węgla i koni€C1Z.oność
raojonaLnej
goopo-da.rk.i to fa,kJty, z ldtJ,rymi trzeba się liczyć . Ale dlaczego
za.lIJlk,ni.ęŁo
akurai HNowi,ny"
k.tóre prOOltJl=ją w mia,rę tanio?
- Decyzja zjedn06Z~nia o zasadach r&zdysp&nowa.n.ia w~~1a
dla po.szczególnych cementown.
była
wyjątkowo
nLetrafna stwi.e-r-dza dY'rek~oc Jan·uSll: Biszewski,- - ,Efektywność produ'k eji, zuzyoie ciepła na tom:
cementu stawia ..N ..witny p' w
grupi.e ńajlepszych zakładów.
Nie deeyd ..wały jednak argl1-

/u 'ld<>ment

o

I

slo'>O'

tNowrry
przeds;ę

OO<Jy(H'>wcMvlm

pl....,..",.

W Iry'
skom·

prcypado

""'Pięci<> spo// turą Krajowe-

NSZZ .. Solida<·
~<>iu. które.
o.9tNioc:lr-zenie

ojawiła się ndJPlel' W
żadnego uprzedzenia

P murach

OC'zeKMań.

te

ie btuilqce ty/e
\ będq Pf'Ie< Sejm
°.Mprom;sowe wer-

. '~jęci.etn nojb<Nd:t iej
UslJfvsloJrcjomJjq

na

wszystkich francu-skich mIast i wzdłuż francuskicq. dróg - smagła, opa-

pZPR. o ;em.o.
PoIił-fko rJegoc ;cxji.

bez

BioprognoUJ
Uwaga, kierowcy i przeckodnie!
Widzialność dobra. Drogi rano
mieJ&caroi śliskie.
Sytl1acja
biometeorologiczoa:
stopniowy za ik zakl6ceń spraw.
ności
pSycbi1fznej roczekiwana
dalSza poprawa.

--

•

•

a 09

Haig -. .Gromyko
• NOWY ,JORK PAP.

m~ty

ekOOlornio-Lme, a.le tervŁo
rialne r ..zmiES'!!Czen.ie zakładów.
D ecyzja n1ewątpli.wie dYSKUsyj'na, 00 z <itru.giej str(){ly ważyć trzeba także
koozty br aonsportu cementu Decyzja jednak
zapadta . Co dale.j? MnO'l:ą się
z.na.ki za,pytania
oowiem brak
ja,kie jkolwi.eok perspektywy na
przyszłość .

Niecb
zwienlclmwh

st~n~wi
bęlh.ie

ko władz
najg-orsae

ku 9Qoad 4-god'!!nne ~potk'lnłe ,c-

kretar",a shnu
Ił.aiga

USA.

Rlcznyc lI ZSRa, Andriejem 01'0 mvką. WS Dólny kGmuniln t n:l te-

mat rozmó w w sprawie o~r..,nr''''e_
uia rakiet nlJkłe"\r nvch ~r~rłni~p!o
zasięgu w Europie m..... b v;' '=ł~ł~
s:!.on\' dzlli po llołudniu B -to to
pierw'ize spotkanie r')d'Zieck~ ·a'l1er v ka~ ·..;kie na. tar, w \tso khrJ ~zc~e
blu

01

C~:tsu

nbi~cb '\ta.rflwj", ka
p~(>",
Ił'lna' ,ta

USA

,.Rytmy
i nasLroj9"
pre-

Najnowszą
mie rą
rOz;pGc.ty-

sezoou w Teatrze
Wielkim w Warszawie są b:>lety
pt.
" Rytmy
i
nastroje". Sldadają się oa oie
trzy układy tanającego

lona,

apetyc.ll1.a ,

z

taJemni-
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r

"Ja k

cb~reo

w

Jerzego

Graczyka,

śni

,,PieDemarpTZy!;oto-

Ewy

czyk"
wane

przez.

Sokólskiego i "ZaPrzemysława

tańczmy

Tazz"

w
choreografii
A.laina
Bernar·
da.
Na
zdjęciU:
w

Dziś

czym uśm iesz Kiem na ładmut
kiej buzi. Ubrana w mini-bikini modelka za powia.dała , -że
już wkrótce, 2 września. zdejmie górę s.wego kostiumu. l
rzeczywiście, dokładnie w zapowiedzianym czasie. modeLKa
Ułprezentowala Francji
swój
biust. Tym razem jednadt jej
uśmi ech
zapowiadał
jeszcze
więcej. ..' wneŚD
zdejmę

się

neczne:

być"

grafit

Ewa

w godz'nach ~południ()o
wych odbędzie się uroczysty ingres do archi katedry met['()politaln.ej- waorsza.wskiej
prymasa
PoL~ki.,
a.rcybiskupa
Józefa
Glempa..
Uroczystości
ro1J{lOC~.ą $1: o
godz. 16 - od ceremonll wpr()owadzenia prymasa do bazyllki
archiKatedralnej św. Jana, d()okąd Józef Glemp
przybędzie z
do-mu arcybiSkupów
warszaw- o
skich przy uL Miodowej. Z katedry prymas uda się do KOOcioła Ojców Je-z,uLtóW .
Przed Itościołem św . Anny 0dbędzie się msza koocelebrowana
przez arcybisKupa Glempa Prymas Ptolsk i wygł-os; homilię. .
(P Pl

Ale"~,,,łra

z ministrem spraw Z"'l!"r_-

pre .. vdenta
Reagana.
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nocy ze

W

scody na czwartek czasu wa.rszaw_
skiego odbvto się w Nowvm Jor-

Ingres prymasa
do archikatedry
metropolitalnej
w Warszawie

•
Golizna nIe
zawsze
wzbudza zachwyt •••

ustow, które
d/o ~o·

I~?

Wyją.ldto_ oiekafua decy",ja mówi dy "ek to,·.
Same roaki _pybnia - sbwiocooa prz.ewoQdn1ctzątcy K.()I1lLSji
Zakładowej . ,8oI.ida·('UoOOci" .

całego spo/eczeńdebc>towoć będą

>?H>od.c>rczei

"Nowin

Z loga czeka

Kubiak przed kame rami OT
jedtna.k oob pol»B:iej i!lLteligencji
nie mo&Ze być oeg&wao!ło. In.te-lige-neja we j~ w konflikcie
dnita da.isiejszego tyhko po jednej &trol11e J-oot jak ca'le
społe-czeń&trwo poodzielona i
r<YlJrmJJCOIla. Pr,zeźyw.a ten sam
OOKO~CZENTE NA STR. !

przyszłość

Role XI

Jak już infortnowaliiomy, J
P<>lsce pczebJ'wa delegaCJa- rZ<jdowa Zw iąz·ku R]dzieck~ go l:
wicepremIerem
przewodnIczą cym
PaństwGwego
K~ltetu
Planowanl3 Z.<;RR
Nikot.ljl'tn
/R"jbal(owem. W toku tej rol){)Cz.el WlZVtV
om3Wl·a·ne ~a naj waznleJsze problemy w5pÓłprrt
cy gospodarczej między POolsltą
I Zw iązkiem R adzlec kim. zwła
szcza zaś kwest ie wzajemnydl
~taw
towarowych i k(}()[}el'acji pn;emysłowej Dziś doradcy
i ek$pe-rc-i kontynuowa ć
ęd ą
I'Otzmowy w grupa-ch r<Jobo>czych.
Natomi:lst prz€wodnicz~('y de le_
gacji.
wicepremier B'łjbakow
udał Się z jednodn iową wiz.vtą
do Katowic ~dz l e spotka rtę z
prze-dsta wicielami
niE'których
zakbdó w przemysłowych .

Głowacka

balecie

być".

"Jak

CAF-Ireneusz
Radl<iewicz.

rząd -"Soli ru;ność'~'
W-cz.o.raj odbył& się w uRdtdy M "ni.s brów spotKanie mInistra do spra.w związ
KÓW zawodowych, Sta~i ława
Cioska i rzecw.ika prasowego
rządu,
Jerzeg~
Urbana,
z
dzienn ik·arzaml
zag.ralllCczoyml.
Głównym
tema,tem . spotkania
był
stan s~"Uo(lków rząd 
..Solidarność" przed H turą krajowego zjazdu deleg ató w związku .
Jak stWierdził na ws.tęple st.
CliOISeok, sytuacja w P<Jol.sce jet
nadal niebezpiecula,
napięc<e
nie słabole. Różne
są
teg
przyc-zyny . ale
bezpoi;rednią
jest p"zebieg I wyaikt I tury
zjazdu .,Soli-d3lrnooci" . Ofi,CJaln.e, jednozoaeozne oceny władz
w tej sprawie zawarte Wbtały
w Ob"wi·ad czen<acQ BiUra Politycznego KC PZPR i Raq,y. Ministrów, a taltże w wystąp eniach Mieczysława R .. k wskiego i Stef.a.oa 01sz8wsk ieg:".
Rząd nie zamyka drzwi
d"
dialogu. Toczą się i . toczyć b~rzędzie

.Jutro TIM
-16 stroni

http://sbc.wbp.kielce.pl

dą

fOll1ll0Wy roboc·z e w kwestiach. Kw.re wymagają współ
pracy , tak ich jak probLem wt:gla crz.y projekty ustaw o samorządz ie załog i i o przedsię
biorstwi€.
OOKONCZEN(E NA- STR. !

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9-11

I

Kiedy

będą

pco')zki?

Czyte-lnicy
pytaH.
kie<ly
wreszcIe
będą
w
"prze<l<:oży
prool!k.l do pralek au,toma<ly-czDOKONCZENlE NA STR. S

akt

olać
tYł> n~epook.oj.u
l1 it:IOI()\l):1()t,(:

i t.e-n

'ełlf>e~.

~ przeko.n3dl y,;ie:
te dokum."..ty m usi"ly być wyd>OJłle, że 
by wywol;o.Ć aU ot.rz.eiwi_ia

typ

.sam

wyl'aL.dfł..ćl

.b"'.

Ra'rOod_e?;o, żebyśmy m ..gli lap ytanie, eo musimy
tej hwil.i? Tak po
pr06tu, jako ludzie . w każdym
pQlskdm domu. Zeby w szale

la ..

w mu.rID p,· ~elo.....nan.i .. ,
wl"",nie: lIe: "Jog lt;ou na SW" D1S~Y-ll C li . .:. pon~s.i
ltoIla4}:r.n,e:
"",i-ęłUUlł nu.
Ił w.& o.l w i~
i.nn Y
.... peowH"""'.. ln.!ic ,... to, e:0l s.ę

dać sobie
z.r.bić w

na.prawian:a, w amoku dochoózellla tylko do ~1Ch racji,
nI e ~in ęJo t.o, co jest wspólne.
Ko-Jejne pytan·' e - plu'rali.zrn
poglądów j~ u
na,!; faktem.
GQu,ie się mają Sł>od<:ać te ;wg lądy? Jak nazwa'ć
tę barwę,
o której mowa?
Tą balwą jest Po.hsok.a 0świadNył H
Kubjak. - Pol&ka
z calym skompliko.wanym procesem dz iejowym, Polska z dramatycZllymi zaszłOliciami w kon taktach z naszymI Sąsia dami w
pl~esie dz.:ejQwym. Z ogro-mną
il()l\.cią ran, które, jak się wy~
dawałofl. są już
zabE:i.nione. a
j€on<lk miejscami krwawią, z
ogH>.mnymi śladami
pamięci,
które . są ciagle jeszcze jak;.w..ś
rachttonkiem krzywo rze.c zywistydl czy' d{}omieman)'ch, częś
ci ej :·z~zywistyc:h. otóż ct.odz,i o ro, aby to, CQ boli. nie
sta ło się siłą niszczącą, ale że
byśmy z tet(o włliśn.je
w imię
toiosamoścJ narodu, jakj st.anowimy, to co wspóJne, uratowali.
Jak na'Zwae to, co wspólo.e:?
Jem I. przede wszystkim spokój. wewnętl'Złly. Tern sp&kij ,
który um.żliwi u.k po kroauł
budowamie społeczeństwa, ktÓore
jako ~jaJizm rf'3~ny był<lby
b1i.5!k~ temu,
jest najpięk
n,Jejsme w ~al'i>unie: t~re:łyu

W leJ en~.i o ~.eje W k r"';u -

b">w:e.nizil H. Kli'l>.ak. Int.eql-enó:ję powmno
być stai:
na to,
akty \.ak Jałt W
r07.iliorowy.:h
":l.a~eh,
wtn.ymy wCl.a pois... ą
;,WlaOOffi<Jł;Ć naN>ÓOwą i rozbu61.ala ją, obecme n.i., była Lal'~Wleffi fllepo-AoJu. Aby po.nad
ra Je laloywlQUalne, po.na.d roż
JloC,,'oOłln06c dró.g dochodzenI a do
}n<l>woy, mogla wyrazić t.o, eo
Jest s<:iezką "rytyczną I tej
s.;1.,~ 1 k'rytyc:Lnej w imlię nat·4lOO b ronic. ::;yluacja
W K1.Ór.e-j lestt:6my. wyma,ga ta;';lej
&brony.

Na pytanie, czy pOd2ialy wśród
i.ntehgeuCji nIe są pl'i.esrz.>{ooą w
booowan iu porozu.ffiH,.n i a s»{>łe 
cunego, H. Kubiak oo'l1<'ołuje się
do pewnego porównatnia . W
śrooowlsku InteolJgenoji po.lsk.ej,
tak lak w łowi'!:.kim pasialw,
~t wieje baJ·w. ~ylą. że te barwy .. ą Jedną całc6eią. Trzeba,
aby prytnat cało6cl nad mozaiką
. barw był s illll e widoczny.
Jestesmy - stwlerd:z.ił d atjej
selLretal z KC - 00 bard.zo jedn07Jlac2.nym w swojej wymow Ie oowiadca.elllu B rura PolHyC7Jn.ego . po wymowlllym drama\yemym 06wladc-zeoniu naszej
wla-ózy państwo-wej. Te OOlrumeniy są w lej chwili w każ
dym po.lskim oomu, w kazdej
rodzin.ie. W każdym polskim
OOmu toczy się też ooJernitk,a
wokó:ł tego co się dn..iej e . Jes-

Stosunki

"0

myśli
lułbki".j.
Ten
to oopiero ))O('z34t'.1{.
Drug.a sprawa bezw<Zględnie tu
.s.no-kćj

rząd - "Solidarność"
gry, 00 fGI'mul

Rząd ok ceślił zespól warunków,
umożliwiłyby
wp:'owa,,solidarności" jako niezależnego i samorządnego związ

które
dzooie

ku zawodowego do socjali.styeznej rzeczywistOOci Polski. Chomi tu najogólnieoj o re<l.ygnację
"So lidarnOlici" z postu Illitu zmiany sy&temu po.litycznego w Polsce, do tego oow ieom sporowa'l!zają się zamysły grup ~s
ifl~·malnych .
Rząd czeka teraz
na odpow iedź od II t'2ry zjazdu, mając nadzieję. że bę<kie
10 oopowi edź konstruktywna,
że zwy cięży realizm. ro-z.~ądeok i
pocz\J'Cie odpowie'!lzia ln<Jł;ci narodowej.
Kj.Jku & i_flika-rzy p3"talo o
możliwotid ogTo&zffi ia w Po:sce
s.tanu wyjątkowego lu b wojoo nE>go(}. Usłyszeli w _oopowiedzi
zapewn ienie. ie do
tatniej
chwili władze
będą
c1:yn.ć
wszystko,
by
wYPfOwadz:ć
kraj z kryzysu metodami po.kojowymi, c hoć są one rzecży 
wiście
w obecnej niezwyczajnej sytuacJi w Polsce środ'ka 
roi nadzwy czajnymi.
.Jak stwierdził J. Urba.n, w
sprawi e obsł ugi
radjo ..... o-tt-lewizyjnej II tury
zjazdu
nic
się
nie zmiel',l i}o.
Nadal leiy
nie załatwiony wnio.sek o a kredytację ekipy RTV, a .,solidarnooć" z niczym się GO rzą 
cu w lej praw;e nie zwracała.
(PAP)

prezentować

w tej" kWefltii
Sl''Oje poglądy. Nigdy pony tym
nil' prz~kracza przy jętvrh zwyczajowo zasad, co nie zawsze mo-Żlla
pow.edzieĆ o ni e- '
któFych ognilwa<:h "Solidamoś
~j" .

00 swych part-

do

reguł

His! oriografia powojenna

o dziejach XX wieku
.Ju.tro, 25 bm. ro.z,poc:z.nie się
w ośroo·ku wypoczynko-w)' m w
Ameliówce ko.nfe.re<ncja nau.kow~ której temat brzmi "Hi toriogra1ia powojemna o d·zieja.ch XX \\Cieku". O".. galIlioza!ora.mi tej ko.nferencji są: Odfl,zial Polskiego Towa,rz"sotwa
Hietorycz,nego w Kielcach, Wyż
sza ~koła Pedagogiczna Qra'l
Tow arzy two Przyjaciół Górnictwa . Hutnictwa i Przernysł,u
Si a-rOoJ>(tlsk i ego. Ju,tro referat)'
WYł:ł4l!;zą: pro.f dr JeoAy Sz~
Ii i - .. Kto kształtuje świado
~ histOor,'{'z.n,ą
wspókzeslJ€tt.o Polaka?". pro! d,r
JaRuA
:2;a.rnewski - .. Wokół ostatnich
syntez dz!.ejów Polski". P'Oof.
fIr Jeny U.lzer - _Ru<:h robotniczy w historiografii po...... oj€onnej" Na 26 bm_ w ko.lejnym d,n~u ko.nfe!"eoncji zaplanowano w\"stapienia dr Andrz~ja
Za.krze ..... skiet:'o na temat ruchu
lut'owe~o w hi~toriografii
powojennej oraz !to<: dr Zeot)na
Gald&oa i Rvszarda Swietka
na temat hi tOT\-cznveh 'badań
regi09naln\-{"h na Kieole(:'t'zyźn'e
(E)

m
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I

pool,tycLfly<,h,

które rok temu z<l6t:.ly precy zy]lue usta 1()fI e w
Chlańsku.

zjazdową·
Odpowiadają~ na
zarZ'Uty o
nagO.Jlkę
władzy
na ,,s.alidarn{)ść" min. GiOEeok podkreślił że
rzą.o ma
niiez.bywalne prawo

się

humanis-

tyoznej

DOKONCZENIE ZE STR. 1
dużą uwagą rząd studIUje bcenie staofl~wi6ko PrezyóllJom KKP NSZZ ,,8olidarnośc"
w sprawie sall1«ządu. Nalcża
łQby je oceniać jako kro.k KU
reall2J1lowi. gdyby rozważyć to
.,bn~wiEiko
samoistnie. Trzeba
Jednak Jl(lddać je rozważnej, osŁr.pżnej an-alizie w
kontekście
r.c-zmaitych wypowiedzi na Ue
nLf>atórych dokum61tów przyg.c·towywaJlych przez
komisję

Rząd ocz~uje

e.zysł.c:j. piękn.c:j.

nym:

Z

nerów sf.060.wania

..."

Pośpimy
godzinę dłużej
że

Przypomionamy,

w nocy z
br. wrócimy
do. czasu zimowego
Pu·nk tualnie o godz . 200 cofniemy wska zówki zegarków na gooz 1.00.
Tej nocy będziemy w ięc spać o
wrześn ia

26 na 'Xi

jedną

godz inę

dł użej.

'''prowadzen ie
rozroznlE'nia
na czas letni i zimowy ma duże
znaczenie dla eneorgetyki.
zacuje -się, iż dzi~ki prostej 0peracji przesu nięcia ws.kazówek
zegarków o ied.ną god'l.in~ do
której to p~aktyki wrócili.śmy
ponownie w 1977 r., lU()żna u'zyskać oszczę-<inosć ok. 400 tvs,
ton 'll'."t:gla o ra z zm.niejszeonie zapotrzeoowaJl:a na mor:e e-nel'gełycz,ne.

-

zależnie

o 300 d

100

00 mie6iąca

MW.

• Zada nia Kl u bu Poselskieco
PL.PR
w
świdle:
u"bwał IX
Nad;,wye"ajne«o
Zjazdu partii
były głÓWJłYJII tematem :lel>rania klultu !3 bm. Jla ktere "nybyli I 5f!krdu:o KC PZPR S&ani"ław Kallia i 5ekrdarae Komite:tu CenłrabJ .. go,
•

.

O))4łwi~tbm lię
wał H. Kublak -

ko-ntynu.o;&a liO'kume.Jltami 'Biura P*liIy~Ule:gfl i U;i\Iłu właŚlli e dlate«o, że: uJla.zujlł
0lUc:' cały drama.t naae:j sytuaeji.
$ll k deku mc:.n t y ""la."y, klera mala.zła się w dramatYMn.ej
s yt ua.e.ji. k i edy m "sj powleo,. iee
speł ec:ze:ń8twu: t ak
dalc:-j Jlie:
moina !
Wielu IUÓ2iom wydaje się, że
wszyst.ko trzoba :[aczynać od
nowa. Czy n.:e straciuiśmy tej
pen>pektywy . któ.rą daje nam
tradyCja i to, ooi>my w Polsce
do.konaH? OdpowJedż H. Kubiaka na te wątpI i u..()I\.ci była
nastlipująca:

Boję

-

się

tadi:iego

pot;' lądu , który w pr~t
lub w
dOM'Hema.niu zakłada popiól, z
k tóre.go kraj ma się oclrodzić oil
n.o.,.,,,. Po-Plolów ffileliśmy 0gro-mnie wiele w naszej histonl.
Trzeba dziś przypoIl1lllieć sobie
jak po.nad rO'l.darcia dzielni~o
we czy ponad 27 pa nil. które
działa ly w II Rzeczypo,;;po.lite-j,
rOEła jednak Gdynia
rósł i o kreślał się kraj. ten kraj, który był w nas I dzię-ki nóemu PO
Oó>tatnioe,i wojn.ie także mogliś
my zauąć budować, Trreba tei

zapytać, }aK

było naprawdę
Ile było roroaTra m atv<"7.n ego niż 

\;I)

w 1945 roku?
cia hard:deJ' d
w tej chwili. A jednak ma.l"ż
łiśm y m.ż.n"e Jle-rMumienia Ilię,
Zbudowaliśmy ten
kraj taki
j;:·kó je6ł,
W z.ak(Ujcz.eniu H. Ku.biak
z.wró0ił uwage na ogromną POtoo-eię narodu. któr2 każe nam
pe.nad wszystkie różnice zadawać oo·b ie pytanie. jak
mo2n3
żyć szczęśliwiej?
TwierdZI:
poowi~Z'a ł ie: mamy taką
sza'71st:. Dla mnie O&&bi~ie. z racji ys-temu wa,rtośoi. które uznalę. ta szan"'a jl"st zawarta
w
uchwałach IX
Zjaulu partii.
pisanych nie przez teore.tyka,
a'le przez tysiąee w!>pÓlaw\orów.
Polaków
Ten program. ieśli
s.ię wmyśJeć w całą ieg(} wa,rtwę humanistycz.ną jest
bardw blhski temu. co ktoś cooiał
by odczytać ze snołe.cznego etosu katolicyzm·u. Jest o.n bliski
tym wszystkim. którzy w partii.
nie są Rzeczywiste POJskje 00dzi.ały !łą miedzy tymi. którzy
myślą
z J>O<'Zu.ciem O1;lpo.w :edzialn.ośei 1.a siebie i za kogOIi.
i tymi. ktćrzy tego 1JoO('zuda 'l i e
mają. Trzeba
zastanowić
5ię.
ia k i.e.j cen'! za;>łaeić nie może
my i nie chcemy za spór m ' edzy racjami Jeśli tu padnie
właściwa
odpow i edź.
D€dzie
nam bardw pr4J<;to poorozumieć
S'~ we wSlv..,.t,k;m i<nn"m
(PAP l

I Radomski
COFNIĘTY

.

- .

\

.W $li.:r~o~e '

J)O'trzeVB<l - t.o rt>f;e.k.sja indyW1QU21D2: jak. ~ię do U~". sp ....
koj .. pnyc;tyo.ii:? Odpo'wle'!lŻ dotyczy n.e tylko sfery inte lektu. ale także eoty kI.
Jak widZJeC w dru.g .m cuowieku J}!'Zede wszystkim dobro l rzetelnvsć
in:tffiC}l, a nie pr2.&Jwnika I
wroga? .s pvki>j , pra{:a l włascl 
wa poosta ""a wobec mnego czło
w:e-ka są bezwZ€ ięd<ni e ](~n :e-

Rqe.

-

.~.

ltyła

W 5e..,.,ku k, War5«awy H.ię

komitetów

Barada

I

Hkrdar",.

ucael»iaJlYc"

PZPR.

Celem narady było "rzedYlłkH 
towa»ie kierunków pracy i za-

dań

>tezelnianycb
orga-nizaeji
partyjnych w newym roku akadenaicki....
W trakcie narady
.odltylo aię spotkan~" esłon

kiem Biura politye%ne~o , sekretarze ... KC PZPR. prof. Iłiero
nimem Kubiakiem na temat
aktualnej sytuacji poli ~yczn.. j w
kraju i w partii oraz kierun -

l oga cz
DOKONCZENI.t:

Zł:

STR. l

n ł}!l'l ellia

• in.form

my w ..... pe.w ifodzi
a.łe
ja8JlO
"preoey:& ..waoe
dJo.mał:a się pr.z.e-wod.nicu.ą.:y Kom,i6ji Zakładowe j NSZZ ,.Solidarność". Fe:likll K arbowl1'jk. A my 'lnitiąi n i.e nie w i emy.
J~ w Jliąt ek
lIyła "" iado-

mMi! ie r_ymy w po.nied-z.iałfOk , " 11' S4tbetę już ją ed""eła
IM. ~y zw-ra.ea my się d. 7.~-

7je~ln&t"l-_i e

wa.ne: od 1
~o]:)ne zd anie
zjedm(l "ze<nia ma
rektor Ceme.ntow

nie

Zjedn o{'(1~.nit

ptłni jlli
By
dop uścić
za.ł a mania

mt

t.wYJlI
łJoezą .

••""." i

Nagrodzone
za prace
o regionie

' Trwają w ciąż <I'

cioo we

P atrye.łi

Orzecltow-

sltiej za pracę .. Grografirzna
rha·rakte-rystyka
ka·rvs,Zf'wa".
Dwie III nagrodY stały ~ie u c.ziałem Mał~orzaty Rvcbler .. Zmia.n v środowiska w wynjJ{U
d2ialalnwi g(}':l)()(lar~zej garbarni n·!' 3 w Ro~m!u" oraz
I wony Fi.i 3łkow~it.i .Chara·kter. 'stYka !!eograticzna '\\Tołanowa" Wvróin~"n.i~mi ur.(jIr,O,ro.waT]O Elżbif.'t4: K uimim-k=ł
Vi ..Jf.'tte Stojak.
W",z . stkie ląu.reatki S<! ab!;olwentk :nni ! '~.f'um Ogól,noks.ział
carel!() im. T Chał ll b ;'ń~ki E'go._
zaś <we f>race D;~ Iv ))(}'i k il' ru,nkif'm ml!r R ~m :!.DY S~łi:ół.
Z arz,'l d RTN przvz,nał prof<'-Sorce g}>e(' jalny dyplom u2na-nilll.

-

(mb)

poranek

KALElfDARZ

W. tl'itry_ch radomskich ,klep6w mięsno- wędliniarskich J)O?OWlły lJę napisy: "Dziś, w czwartek, 24 września, realizujemy
,ylk!> b(iny towarowe z sierpnia".
~lmo .tego ,~oist~go cofnięcia kalendarza i powrotu do ... lata,

pr_ed s.klepaml, m.m. przy ul. Traugutta, Mon iuszki I Żerom
skiego, od!l0totCaliśmy rano pokaźne; wielkości kolejki. Miejmy
nadz1eJę, Ze tym razem Wl';KsZOŚĆ klienteli nie odejdzie od lod

z kwitkiem.

urllJ'hom;
z k().D cep
pre.z JJtowa.ne b,'ły
.,Echa Dn ia" \\1
ku.sji w r,zerwcu
śkmy c~
iakJ ma
sooj
u,ni-erooiliwia
se-noownel!o proj!f
ma . Czv fabryk a
w p1ź!lz i p rniku
pwo \V on a r cu ?
na pe1>.' " o. W·
stras.z.nv "zum, że
tu dla bu.c:lown i
wi~ p": .iw; tak i
~godni.e

W Racomskim Tow a.T1Zvsfwie
Nau<kowym wrę<'ZIOf!o nai-ro.~y i
wyróż·ni.enia
w
kOfiJku.rsie Da
pr11. e d""plOffiQwe
temat:y('wie
zwi,a,z.a.ne z rpgionern . Jury w
.."kł~<'!,zie: dr B . Kisiel. mgr M ,
Bi"".ki. mPr Z. CZf.'mp.ńska
Ol' St. Oiko posta'nowilo nil"
pl'zyzn.awać I nagrody.
zaś II
przvp?dła

11'

owym rLeczywisla

I

zakład

&~ł

chwili.
.Jeieli
w .,N&wioach

w

pnys:z.łoś~ i

p i N'wnl\ sp
nic: zało~i.
przekreśla możli

urumomienia

l1

nie nowych
pr~em:vśle

wi,e.lu lat._
ObeĆnie

nfków

"pora e'
" NQw in"

właściciele'

pnebywa
czyna się
montów i
dzących zwł as 2Na
s-zenia w~ ' a e-!1~T

sie produkcyjn n)]
się m .i n. zm ianę !
płynnia.nia !;'llamJ
dowe pieców przez
nie
"Solidarnoo ć "
swo jej stro.ny
tuaJ.nego pr
p<r.acy w sa.sit1,n
:, Tr'Zuskawi~1 '
I .,Bukow e.J '
także o fatal nym
ni 2.nym zakł ad;!.
nadmiern'e
bi j a się {o na. .
by nie wslJOl!l l~lac
fa.In nn za.pv!e·n IU
Cemflnł.w njll

JESZCZE POCZEKAJMY
J-'otenc)alni konsumenCI sq nabu ~ mu,zenj. Od wielu bowiem
dni 11' e mogą kor 'lystać z uslu.~ popUlarnego w Radom iu baru
szybkiej obsługi "Ekspres" przy ul. Żeromskiego 15. Nadoi trwa
tu remont pomieszczeń.
'
- btotpie, prace przeciqgajq -Się - informuje napotkany dzii
:amo ~a posterunku kieTou'nik zakładu, p. KAZIMIERZ LE•• AN~K! . . - . Bply klopoty z szybkim skompletowaniem brygady rzemted1l1k.'!w, no ale problemy te mamy już za sobq. WzrosLo te~po P!acy malarzy, na miejscu są też hydraulicy i inni
jacnou:cy, WI~C teraz remont postępuje szybciej. Tak jednak czy
maczeJ, na bigos, kapustę z grochem i inne dania będziemy mogli zaprosić dopiero za 12-14 dni ..•
Trudno, poczekamy.

trubuje
jasD~!
swojej pr:lysdoSC 1•
dllieje w iąze: s ię lu
dem, k teret:'0 pa
d 'IJa.lalnośi: dala
fekty. Ale: jak
mie ~""'0 4! :llrez<:l'
nO$ci,
narl6owan1~

w I~.

nie nie: pro.duku ~·

JANOWI

KOLE.1NY POSLIZG
I ;u:zc:ze. ~edna, niezbyt pomyślna wiadomoŚĆ. Tym raiem t y-

WiOtcy poshz~ dotyczy terminu zakończenia bUdowy wiaduktu
nad tzw •. przeJazdem lubelskim - obiektu. do którego od dawna tęskme wZdychajq kierowcy. Stwierdziliśmy dziś, co p-awda,
Ze _ulozono .Już betonowe płyty na 10 z 18 przęseł, ale dowiedZH:hśmy Stę z kolei, iż
oddaniu wia.duktu do użytku w 'ym
rOKu me ma mowy. Kolejny, któryś z kolei termin optt!zczeni.
bUdowy .p~zez drogowcóW - to czerwiec 1982 Toku. Oby tylko
była to JUz ostateczna dato...
(ekr.)

°

http://sbc.wbp.kielce.pl

składają .

k Id.anlu

z praeY

..
adomskiem

•

e s
a
•
ze onie u iane •
Lud...iolll tym n ależy jed ynie wsJ)Ółc~u ć. Mim. rozlicznych
wyd e ptywa.n ia ści'!że,k de insp ekt o ratów OŚ ",i.."ty,
d ziałów ~cja.l n ych przed się b io rstw, rad zak ładowyc h " branż ctw 
ców" i komisji "Solid arnośc i". t yl ko nie w ielu udaje s ię pozy t ywn ie r.zwi~ ać życio we problem y. A polegają one na niemożności umie s zc zenia swo ich pociech w m ie jskic h, względnie
fa brycznych przed s zkolach. J eśli wi ęc rodzice ch cą praco w ać
zawodow o, a n ie m ają n a " e tacie" babci wzg lędnie cioci, pozostaje t ylko n iania ' z w ąt pliwy mi referencja mi, w dodatk u
ostatnio b a r dzo cen.iąc a s ię pod względem fina n s o wym L. l'I(y żywie niowym. Ot, d ylemat... _
zabieg~w,

wy~dków

w Kieleckiem

I•

rogo

Oprócz ogólnego zaaferowania, zamyślenia,
pośpiechu
i
nerwowosci naszego społeczeń
stwa do głównych
przyczyn
tych zdarzeń należy zaliczyć nagminne łaman 'e obowiązujących
przepisów drogowych, tak przez
pieszych, jak i
kierujących.
Brak kultury w ruchu drogowym.
nieposzanowanie praw
innych
użytkowników
dróg,
pośpiech,
wymuszan ie pierw gzel)stwa, zajechania drogi i nagłe wtargnięcia na Jezdnię,
a
często
alkohol,
oto
główne
przyczyny tragedii.
W związku z tym
Wydział
Ruchu Drogowego KW MO podejmu je zd-ecydowane miała
nia mające na celu przywrocenie poszanowania obowiązu
jących przepisów prawnych regulujących zasady w ruchu drogowym. Wraz z koiltrolerami
WRD
zaangażowani
zostaną
społeczni inspektorzy ruchu drogowego ORMO. Cel jest jeden:
aby drogi województwa byty
drogami bez,pi.-e.:znymi, a wyjeż 
dżający z domów do nkh wracali. Naruszający zasady ruchu
na drogach będą wzywani na
rpzmowy ostrzegawcze i kierowani na egzaminy kontrolne.
Częściej niż dotychczas nalidadane będą grzywny w ' postę
powaniu mandatowym za popełnione wykroczenia drogowe,
bowiem przestrogi i upomnienia
nie zawsze przynoszą zamierzone efekty. Wydział Ruchu Drogowego równocześnie
kieruje
apel do rodziców i opiekunów
o zwrócenie uwagi na szaleją
cych po drogach młodzieńców
na motorowerach i motocyklach.
Ich zachowanie na drodze w
wielu przypadkach prowadzi do
tragediL Tylko w dniach 19
i 20 września uległo wypadkowi 7 motocyklistów i motorowerzystów Tylko wspólne dzialanie całego społeczeństwa może zapobiec tragediom, których
przecież można

uniknąć.

Kpt. mgr Sta.oisla.w Osemlak
naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego KW MO w Kielcach

•

NiUGO IlZEJ W R ADOMIU

Zwoleń ski

innych ziem ioplo-

tych pnePrzedsiębiorstwo

KomunikocF

Kielcach.

PkS

Somo-

Komień
do tych
cukrOlliln4 mtoIo cJ.ost<W"czyć Spół
dzielnio Procy "Kopaliny Mtnefalne" z Kamieniołomu Ptaszl11k-SucOOwolo k. Chmielnika Spół
dzielnio przyjęło zlecenie no
dostarczenie okolo 20 tys. ton
kamienia. M.in. z powodu remantu przeprowadzonego w miesiącach ' letnkh
zlecenia
tego
zrealizować nIe jest w słonie.
Członkowi e sztabu
%. oburzeniem przyjęli tę inf«mocję· Od.
rzucono zostało p ropozycjo dowozu kamienia z ZPVł ...Tnuska-

wica" lub

ZPW

"M'edMnka"

ze względu na zbyt duże koszty
tron sportu.
Pod adresem Spóldziełni Pracy "K~ny Mineralne" pod.!
jeszcz:e jeden zonut. Obecme
kamiefi paewol!i ~ ~

hotelik

świadczy usługi

(ełr.r.)

tU'll..

-.

"Włostów".

TPD i Ligi Kobiet pozytywn ie załatwiono 4617 podań,
w tym 8·H ponad normę. Niest-e-ty z kwitk iem odprawiono
1622 rodziców
m:.eszkających
w
w 'ęks zośc i
na
Borkach,
Ustroniu . Golęb iow i e
i
Nad
Potok iem. Potem, po od woła 
niach i monitach,
uwzględ
niono jeszcze podania 361 r0dziców , ale nie rozwiązuje to
spra wy. zważywszy że w Raoomiu jest ponad U tys ięcy dzieci
w wieku przedszkolnym.

województwie radomskim
czynne
są
obecnie 264
przedszkola,
127
przedszkolnych oddziałóW i 294 og niska, w których
zapewniono
opiekę 22.800 maluchom. Przy bywa
jeiizcze 8 przedsżkol i,
m.in. w Białobrzegach, Kozienicach i Solcu nad Wisła, ale
i tak do wszystkich placówek
w regianie uczęszcza tylko 45
proc. dzieci w WIeku Od 3 do
6 lat. Ba, trzeba było odmów ić
przyjęcia 2750 dziec iom, mimo
K.A'tPA METOOA DOBItA.
że niemal tyle samo ulokowano
ALE.,.
w Pt:'Zedszkolach ponad normę.
Trz-eba też w iedzieć . że spoie można dowodzić, że wła
śród 685 p~acówek tylko 34 zaj dze miejskie i wojewódzmują budynki ~ypo\ve, wyposa kie zasypia.ją gruszkO w
żone w odpowiednie
urządze
pop iele i nie czynią nie, by
nia. 'Reszta mieści się w wynaR'W'lną
syluaeję
na
odcin jętych
izbach, niek iedy tylko
Iw
baz}'
prz.eds~koinej łago
prowiwrycznie ada!>towanych.
dz ić. Zwłasl:cza w ostatnich latach uczyniono w R adomskiem
Najgot:'Zej sytuacja przedstawia się w mieście woje wódz- . i samym Radom iu wiele dla zagwarantowania malcom właści
kim. Do wszystkich istniejąeych
wej opieki w godzinach pracy
przed.sl:koli zgroswno w tym roich rodziców. Tak np. od wrześ
ku 6239 dzieci, ale po wielu denia otwarto w Radomiu ' trzy
batach członków komisji 9pO _
kolejne mini - przedszkola - przy
łecznej z Wojewódzkiego Szpiul. C isowej na Prędociflku i
tala Zespolonego, ,,solidarności",
przy ul. Lipskiej, gwarantując
Związku
Nauczycielstwa Potmieiscil dla 93 dzieciaków . Staran iem działaczy z PKP czynne
jest też mini-przedszkole przy
uL F itldera w dzielniey Goleb iów, w któn'm ulokowano 65
dz ieCiaków z' kolejarskich
ro dzin. D la tego celu trzeba było
przystosować
dwa mieszkania
M-4 i M-5. zyskując 130 metrów
kwadratowych powierzchni u żytkowej. Od 6 rano do 16 po
Zwoleń mj.agteezko
na
południu nad zabawą,
nauką .
ziemi radomSk~j
licsn~
odwypoczynkiem i wyżywien iem
wiech_e prz_ iurystew - domaluchów. średniaków i star_kał sio: wre ~e ba.y n~lfl 
szaków czuwa 10-()6obowy per~owej 'I prawłbiwego
'Ular.z,e niL Na p~rw!JZym piętrze lnł - sonet, w tym 4 nauczycielki.
Na tym zresztą
nie kO'lliec.
t1ynku PKS przy ul. Moniu J ak się dow iadujemy, trwa a ki zag~podarewano U tlwu daptac
ja
b
udynku
przy ul.
HObowyeh
pMoik ów,
k t're
Traugutta 51. w którym zlokawykonys&y w aofl ą m.u.. pru~
lizowane przedszkole przyjm ie
ane8łników wyci~ '1 dami
51 dzieci. Ciągle jednak jest to
życi
i twór~i ~ Iła
Koniewielka kropla w morzu pochanow_i~o.
trzeb, ciagle tylko Warka w
Kaide pom~eł1ie lIwoleftwojewództw :e ['adomskim jest
,kie,;-o hote liku
tlysponuje 11 miastem, w którym udało się
mywalką z ciepłą i simoą 10'0zagwarantować w przedszkolach
dlł. Stą tei łlWienki na k orym'ejsea wszystk:m potr-zebują

am

V

posiedzeniu
tron5portu
pny Unę
-w Kielcach
ston przygotoego przygotowakomponH przewo-

skięgo,

•

•

cY'fłl.

i'h 00mM\!'

złego

mi.nt-

c

mi około 7 km z kam'eoiolomu
Jędrzejowsk iej
KoJei
Dojazdowej IW Busku cOociGŻ
to ry wq5L ~orówki
przechodzq
kilkaset metrów od kam ienioło·

Zl'eGhowoć.
Skoro jednak
przyjęl.a, .pow;f1na wykońoć .

mu.

znacznej popflT.vie. Ooslowy do
Kozi mleny W ,elkiej zreali~owone
zostaną w coloŚ(:i. Ok. 2 tys. ton
kon1ien io do \łJłoJtO';lla zostanie
w roz ·e toklej
potrzeby pne-

do stocji

spółdz i eln i zcpewn :ł w lotach
ubiegłych
że
gdy
będq
maten~y
to
w

Z-co prezesa

ciqgu ok. dwóch tygodni zo;tonfe zbudowana bocznico obok
kam ieniołomu i
wy~Hminowa,"y
zostonie transport samochodowy.
Dzięki

stQron 'orn
kierown ictwo
JKD • potrzebne materia/y w lipCU Iw, ZOJtoly
sprowadlOne.
Boc:znfCY zoś nie ma do driś.

Preze-s
WZ5P IW Kielcach
twierdzi. że spółdzielnio nie powiQ/l(J
było
przyj~
złec~

Ic&ór-ago

nie

mogła

Z

ostatnich

informacji

je

- przedszkola lokuje się w aGwych izbach mieszkalnych, ~
zba wiając w ten sposób oczekujących na mieszkania ilu' ta ni
M-4 czy M - a. A to nie je",t roz.wiązanie na dłuższ.ą metę.
S P O J RZ E NIE

>viez~ony<:h

l

Culu-O-Nr)ł

udzie biegli w temacie donie bez racji, że wyraz na poprawa opiekl nad
pI'zedszkolakami może nastąpili
tylko przez połączenle sił i
finansowych środków będących
w dyspozycji terenowych ogni w
administracji państwowej i zakładów przemysłowych. Inicja_
tywy w tym zakresie są bardzo
pożądane, tym bardziej że poza
Radomiem zaowocowały już nowym i placówkami oświatowy
l:TI i wzniesionymi w szybkim,
)~k na nasze dośw iad czenia . czaSie. Mamy zresztą pierwsze jaskółkI zmian (oby uczyniły (){l.e
w iosnę!) w samym m ieście WGjewódzkim. Oto Zakład Pl'()d~kcy jno-Remon towy Energety_
k i "Energoprem" w pobiurowym budynku przy ul. Zubrzyckiego
na
osiedlu
im.
XXXV- lecia
PRL
lokalizuje
właśn ie zakładowe przedszkole,
a z podobną inicjatywą nosi się
Radomska Wytwórnia Telefonów, żądają c zwrotu bUdynku
pożyczonego K ieleckiemu Przedsiębiorstwu Budownietwa Przew~dzą

mysłowego.

Dziś potrzebne są jednak po.dobne i inne przedsięwzięcia na
skalę maBOwą. A o n ich jeszcze
nie słycltać.
1:. KRÓL I C.U

.Kronika
kul ura na
NA SZKU: M ALOW AN«
W Mu:z.eum Wsi Ra<loQoCllSkiej
(skaOllen przy u.l. Szydłowiec
kiej 30) ek.sponowane są obrazy na szkle, auoorstwoa ~&łli .,.
~a.rM'" z Z3łkQPa.nego. Su:zególn ie bogato
\)I'ezenvowa.ne są
cwaC'Ze świątków i miee.zkań
ców okore 2limowej stoLicy PoI.skL
Obrazy a.rty-sbki, która rO<c.poczęla malowOlon.ie dopiero przed
sześcioma
lwty, 00 a jdują si~
ju.ż w muzeach w Wars.z_ie,
W roc-la wiu, Krakowie. N9wym
S4C~U, Rabce i w Zakop
e.m.
,.PAKT I
·Róimorod.ną

Spra!NO zostoło wfę <:: 10lWiqzonQ , konty
będą
oczywiś cie
wyższe. Chciel i byśmy wierzyć, Ź'i!

wszyscy lointeresowoni wyciaqnq noleżyte wnlO5ł<l i w przyszłym roku • e będz i e talciej sytuacji, że cukrownIom naszego
~ obfitującego IW
k~mień ~
zahtabMe te-

go

http://sbc.wbp.kielce.pl
SUf<JWGO.

(D W)

_

~

dz.i.ałąA<loOŚć prQw
S-zy-

Kul~'l'y
CzY'!IIIle
są

wadlli Dom

d~u.
bu. ld-ub
fotograficzny i kóilko pla3tyc-zne dla dziec:, jest klub seniQl'1l.
i klub dziecka . ozęstym g.:JŚ
"iem w szydłowieckiej pł.a w_
ce kuUuraJnej jes.!... F ilhaL'rnonla Naroo.owa. Już od wt'lr.ejnia oorn i-esięczne spotkania.
z
udziałem
dzitmnikarzy pruy,
radia i telewizj.i zapowiada t.ri:
Klub Dyslrusy jny .,Fakt".

Wy-

,.Częoto

PIlZ IEMYSI.

L

VI MŁOOZIł:ZOWY
P B 1:EGL"",O PIOSENKI

dZIału Komun ikacji UW w Kielcach wyniko. że sytuacjo uleglo

dceu ,

N

W

W'Oje'Nódzów ie raoomskint
się
przygotow_ia
do wIejnego VI Ogólno~ie
go l\nod'l:i€'ŻOw eg~
Przeglądu
P !.osenki organizowanego ttne.e
Zwia%eII: , Soc jalistvcznej Mbd~eiy Polskiej . Do 3ł paźduu 
nlka zakończą się eł.i.min a.e je
pierw"zego s~a. Przeglądy
odbędą
ię
w
Białobrzeeaełt.
Radom:'ll,
Iłży.
Przysu.ne,
Pionkaeh, Szy-d.łownt , W;t-N:e i
rozpoczęły

Zwo!ellit.t.

EH

l'.)
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3

,
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le ni i
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Pozornie sytuacja nie jest zła. Ludzie przycho~bą do pracy.
na nOTD1alnyeb obrotach. Są materiały,
i surowce. Może w ostatnim okresie jest troebę · gorzej z ży
wicą, bo dostawca z Pustkowa ma kłopoty • fenolem, ale e
żadnych prze słojach li kgo powodu nie ma mowy. Pod wzglę
dem ilości koksu nie brakuje. Z jakościl\ tego czynnika proaukcyjnego jest już jednak gorzej. Odlewnia w Stąporkowie
Powinna mJeć koks formowany w I gatunku. Zakłady Chemiczne w Blachowni Sląskiej dostarezają jednak koks w II
gatunku.
"Stąpork6w" pracuje

-f

Porównując

wieilk-ooić

proo.uik.-

cj 1981 roku w odle-Wln8 żeliwa
w Stąpork-ow.ie nieirud.no zauważy';' że utr-zyrnu.je się oma
na poziJOmie roku 1078. A wtedy przeciai żle ni-e było. To
prawda, że w roliiu 1979 i rook-u
następnym dy>llamrka
prod'lllkcy;na była jeszcae wy3ls:z.a n.iż
w 1m8. a~e lIrUldmo d:z.iś na.wet
ma.rzyć o tynl, aby jesienią 1981
rok.u byro tak dO>brlz.e jaIk w
najlepszym
rook.u
ootatniego
dz.i0E6ięciOJecia.
Zlrem..tą ' wym,jki
proou.kcYine są w "Sł.ą.porkG
wie" nadail pr!l.y-zwoite. Za 8
mi,e6ięcy plan produkcj'i sporzedanej wykona1l() w 00 proc o, a
plaill prooukcji netto w
9łl
proc . Moź,na by sobie ży('tZyć.
a by w i'1Ulych fa'bl·Y'.k.aeh było
podobnJe.
Jak wi.a.d~. głównym wyrobem ochleW\lli żeili wa
. ,stą,
porków" są gX>Zejnik,j cellotralnego og.r.zewania. S1aol1O'W'ią one
około 90 proc . ogólnej wart-ooici
proou.kcji. Odlewy ma9Zynowe
i oowa.żniiki to drobny dodateik
do kalory1etr'Ów . A tyci! kalory1erów wyproouik..uj~ się w
tym roku prawie 3 miJiony metrów kw3id<ra.tow~.

../

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 185

G~jniik..i cen.braJ.nego oga'.zewa.nia chOO'lą w p3lr.ze 2 bu-'
downit'4wem
mieszkaniow m.
lm więcej buduje się mi.esa.ka.ń
tym wi~ej pobrzeoba grzejników . Teoraa akll<fa.t budtuje się
najmniej z całego dziesięciole
cia I tu pojawia się pa ra.cloks
Bu<lowa mieszkań spada, a popyt na grzejniki nadal utTzy-

POZJOMO: 1. Al ihb.im a. Tek53., a.bo
A,)a.s.l;.~. 4. ·.c.zha
Gkn·,ają.oa
w.ielk~ć .
rozml-ar ,
gah. ,ck, 5. pod7 ' alka terIDO111 ( Łl u
Ci. kawon . II W yCJ ec:z.k a
z €g • .u-zy, w .ośi a t1.V określony ID
nia.K:Iem wOOnym 9. bUJty tatel'o -k-a
PIONOWO: 1.
piCl6eDlkaI1.'l;a
p-c.j~ nagrod'1..Olla na \];blł~g}o
r()< Zfl'f}l, fe.stiwalJu w Sopocie.
2 OIeoo~ l wi~t06ć. 3. polski 1!:0Q6monau.ta . 7. symbol
włada.y
:-u~tn- ań.~j> ·; eJ . .

się

rzekło,

głównym

PIONOWO:

iWÓI'(!!3 ,
~zaci!y",

eznreczzendra,

rO>ClZełk. nowoooić.

że

po raI pierwszy w,dane zopamiqtllowe bloki tejże
organizacji.
W U:iupełnieniu te; informacji
warto dodać, ie poza cz,stym
trzonem emisji EUROPA. wiele
poczt no świecie storo się ..przyczepić" okClZJjne blołli do tego
tematu. Robiq to od kilku lat, z
pozytywnym rezultotem, Bułgaria,
Ru unio, Węgry i czasem Czechosłowacja. By nie było za duio takich sztucznych w motywie
"przyczepek", zrzeszenie kolekcjonerów tego temotu powolało
w śdslym porozumieniu z wydawcami katalogów i albumów
EUROPA specjalną rodę, która
orzeka czy dany waror inO podstawę być zaliczony do wydawnictwa "spokrewnionego" z tematem EUROPA. Przykrość nieuznania za pe'noprawny palor
tematu EUROPA spotkała pocztę Czechosłowacji, która z okazji Międzynarodowych Targów
Filatelistycznych w Essen (listopad 1980) wydała bloczek w nakładzie
160 tys. Bloczek ten
był
powtórzeniem bloczku z
1977 r. z napisem "ZA EVROPU
spoluprace", uaktualniony o na'druk propagandow,. W najbliż
szym kotalogu znaclków EUROPA bloczek ten będzie pominię

- -

staną

ty.

now,\

iła

"Solióa.r·nośd"

około
SO proc pracown-ików.
Przl'w3.żni~ są to ludzie młod
si. Związek Z:lwodowy Me-tałowców ta.kże skupia w swoich

. POZIOMO: rere6, klWaez, aorta, -order. :z.a.ręct.z;yny, n'3zwa,
dnlw.i, ozęi!ć. aiI'Jik..ra.
n11:a. roraty,

odbiorcą

g.rze.jtnikÓIW jem reoo.rt buóowru-oi-wa mieszka·njowego. Znaczne . il'Oi;ci produkCji oobi«a rynek wewnę\a'wy Po prostu budownictwo
indywidualne 7laopatruje się w grzejniki w sklepach
prowadzących
sprzedaż
materiarow bu>dowlam~h,
Załoga " StąpoTlkowa" pr.a.cuje
Za.Wf;ze taik
ofi.a.rmie, Zre5zj"ą
pracowała . Podobnie jak w całym k.raju i w tym
wi~kirn
przed6i~biorst wie
pr·zemyMGwyro mają odobicie wSl.l'lkie wyda.rze-nia społecznO-poJi.tyc.zne i
tu także pa.nu.ją ózii zlliPclmie
lnfle u.kJa.dy w sfl'rze prOOukcyj.nej. społffznei i poJi.ty=nej.
"Stąporkowie"

"ECHO DNIA"
.H.upo.n ,n·r 185

pm;esylać
nalepQd a.cbesem Hd-akeji ,.ED'
W} łą4'fG)e na ka.rlaoh
pocztowych w ~ł"lDJinie siedtWu dni
Ol"
dały
ninie~~egil nume·ru.
Pcm.i~d:ły
rrawidł6we
odpowiMz.i J'OZI06Uje się 2 n>ll«rody
· książkowe. K.a.rly p4i'lXUt&we bH
kup4l'.Jlu b4)dą WYł~_:Ii 10SGwania.

4-5

na ba.r'dIzo wyook;im
Czym 00 :z.;awisko
wytłurnoc.zyi:? OdIpowiedż
jest
baorda.o proota.
W latach poprzedlliich oprócz wielu błE:dÓIW
popełniOillo i ten, że zbudowano
w klraju fabryokę grllejn>i.k6w
blaStZ.anycb, a na clOOatek sporo
importowaono kal<lil'y!er6w tego
typu z CzechOOowaeji. A kaloTY'rery l>laosza,ne.
o mym od
doz.iesięciOJeci
wszyticy dobrze
wiedzą , mają ba.row krótlki ży
wot ek:wloa.taocy)ny. Po paa"U
latach zżera je rdza, a to zwykle końezy się wymianą .. blaszaków" na .. żeliwiaki".
Tera:z ma.my właśnie tę porę
geneoralnej wymoia.ny kaloryferów blaszanych na kaloryfery
żeli.wne.
I chociati; budujemy
mniej
mieszkań,
grzejników
centralnego ogrcz.ewaillia musimy prodlUikować tyle sarn.o aJbo
nawet i więcej co w lalta.ch
"dyna.miaz.nego rozwoju budowniclwa mieszkaniowegoO" ' Jaak

zwi<l~kowa.

Ił 07:wią:i" nie

o

się

pozlOID1e.

Pojawiła sięDo tu
T~~~~~~~~~~~~~~
-I pr-zynaJeey w

ży

PierwS7e
EUROPA ukazały się w 1956 ro~ ku. W następnych lotach wydal wone były przez kroje członkow
- skie emisje ':,Europa" o iden; tycznych motywach. Od kilku lat,
po krytyce ze strony filatelistów,
iż emisje te są monotonne, IdeI cy:!owano, iż motywy do znacz· ków dobierać będą zarządy
• pocztowe według wlasnego uznania. Od 1974 ukazuję się
więc znaczki
Wspólnoty ozdobione emble :-lotem CEn i słowem .EUROPA". X posiedzenie
przedstawicieli CEPT w Brukseli
zaleciło na 1982 rok temat "Historyczn_ wydarzenia", II na 983
rok .. Wielkie dzieła umysłu ludzkiego". Notomiast rok 1984 bę
dzie poświęcon, 25-leciu tejże
organizacji i sq przypuszczenia,

mu~e

_ sZElI'egach około 50 proc pracowników Jad\: te d.wa wek,tory związkowe
u.sławi aj<j
się
wobec siebie? W r07Jl1QWie z
pr:zed5ta.wi.cielami
obydwu
związJHlw
sch rur alkt e.ryzow a-no
tę sprawę w mowach następu
jqcych: "Wspó)praea naayeb
swiązków jest p&prawJU «lQ nie
wyklueu ie nie ' ma kwfC!lijj
spor n ydl, kt6re aa1a.iwiamy w
drCHi.ze dyskusji". I t.o chyba
je6t na.jważnie~, Jel;li i-9tnieją różne związki. różne ()CiIDy
i st.anow~ka na.1e<Ży w c():d.z.ienonej Ó7.iała1n>06ci szukać takich roo.wj.ąa.a.ń, k>tóre da.wa.ły
kOf:zyści całej
załodtze
i nie
szkodziiy proceEiOlll prOOuikcyjnym.
W Slą.poor1kowi e,
n-i-e
licząc
drobnych przerw w pracy, powaa.n iejmych ~1Jraik{yw nw bylo, c-b()Ć podobniJ! ja.k gdale ~n
()ziej powodów do ni.eza.dowGlooia i tu jest nierna.ł-o . Tylko
że tu z wiA;ok~zą niż ,gdzie
inda.iej ci-erpli-wością 2onooi się uciąoŻliw<JoŚCi
i nrzykrOOcl dnia
c<Jd2i em.n ego i z wi.ęksozą niż

Cygańska miłość
W zaehodnioaiemieekiej mieJsHanau sądz.n. 28-letniego Cygana RGmana Angela
i skazano. go za liezne przestęp
stwa na 2,5 roku więzienia..
W sali sądowej. na widowni,
siedziało kilkadziesiąt Cyganek
i Cyganów. Gdy ogłoszGno wyr k, powstał tumult. Do skazanego podbiegło parę kobiet, które zaczęły go eałować. Później
zrobiło się Ggromne zamieszanie i nim ktoś zdołał się pGła
pać, skazany zniknął hez śladu
z budynku sądowe~o. W ten
sPi/sób Odzyskał wGlnośi:.
cow6Śei

g.dzi.e indziej zaraooOlŚCią szuka się s.ku tecwy>(h dróg wyjś
cia. POffillJlła w tych ózialan-i ai!h , ile tylko starcza ... q,
dYirek.cja pMedsii!biorst;va. ~"e
oka.zuj-e &i~. że w cza<9i.e osbrego uyzysu g>OOpOda.rcz.€€o żail
ne, choćby na.jlepsze, starania
oczed!.lwany-c.h sk·u.tków nie da~
ją. Po prootu trudm'O dać zalodae 00 m.e.l(o żą,da i 'ro jej si~

,_______

najeży.

Już

. .

,

Jeslen

-

Ni.e ma

00 ulka-y,wać, że wypracy nie wzrasta. Syloua.cja spolec~na
w przOO6i~
bi<xrstwi~ DailaJ
jest napięta.
Sta.le grozi poważniejszym wybuchem. A podł<xie teg.o spo.}ecznego ni€fla.dowolemia bi-era.e się
prrzeóe wS'Lyst.k.im . z fa.taJn~
:z.aopabrz-enia sklepów w Dj.łft;- 
ci.e i kiQ&ków w fabr~e. Po
prootu }u.dzie pra~i-e . nJe nie
'rrwgą k,ul,>ić, Ka.J'!tIlci ż)'oWn'Oi;cio
we .są pr.aktyclMlie wed!.slamd
bez jJ!lIl«"ycia. W kiookach zakładowych j-e6t podobnie jak w
. sklepach. Tylko ('(Z3E;em u.da się
nabyć IDOŻliwą d.o zjedzenia kaszankę, jakiś serek, pasztet, ale
to trrui.a się r-zaóziej Il'ii śmi«
cJ,ząca ryba. Pr.zea: całe lała odl_nia w Stą.po1'kowie
była
nal&ycie zaopaibrywa.na w artY'kuły żywnościowe. Teraz j~
zde.cydowa.nie źle. Nawet mezłe 7.a11'obkli
nie stanowią dostatecwi-e si.l nej motywacji _do
wy<laj.nej pracy. Ludtzie mówią
po pl'06tu: "Po eo mi pieniąd~,
skoro we albo pr·awle n·ie nie
można za nioe ku~ć".
W odlewni ..St<wor·k.ów" od
dJ\lfŻS7.ego
j UQ; CIUl9U istn i ej-e i
dziaJa sam-or-zą.d robotnioCfZY· Są
w n-im przedstawioiele całej załogi. roonych wy<1z.i ałów , reopTezenta.nd
rozmaitych
spec jaJnOlŚCi. óeole.gaei rÓŻnych komórek
or.gaooirz.aeyjnych. I tem samor7,ąd - ja.k można są~ć ~ ?O:
t yehc z aoowych przedsil:wa.I~ l
plaonów - brak,tuje &woj-e za~
ma ba.rd2o pow.ażnie i I"OIZJWa<Znw. 000 w statucie Z3pi6a<110
mJin. "KaDćlydała na d:flJ'ektora przedsiębio-rstwa załwiercn.a
ra.c1a saM&rządu pra.cowniezego
a mianuje jed_tka n-aoN-ęC1na. Kandydat ten winien być
wytypowany spośród eo najmniej dwu kandydatów zaproponowanych przeJ:
jednostkę
nadrzędną wraz z uzasadnieniem
lub iei wyłonionych w drodze
konkursu".
W .,stąporkowie" wcuśnie-j niż
gdzie in "ai.€'j i ~ześniej niż
w . skali ogÓlnolr.raj()"\Vej uda1.o
sil: przyj<tĆ D'JQCŻliw<j do z~ak~e-J>:
towalllia p1'2& oba 2,wlą·zk! I
ogół praoCownLk6w
decy2.j~ w
sprawie powoływania dyre.ktora przedsiębiorstwa . Już clHlĆby
te.n f akt daje powody do po1w>zepia.jącej Tl'fle-ksji.
(St)

daj.nQŚĆ

Rektor
f

S

.I

wonogradzioe

w

Węglowym

SJł.R.

ski-ej
OÓW

1łl.Wor7JC)no

rium.

pocł:zdelOil1lo

mefy
ką, afryk
rykańską.

tutaj 15t
krLf!!Wów,
k~tów,

nyełl

M~~. r~.v"

ogrodów .

kraju. J'ecln~nJt
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Akademia Medyczna jest największą tego
' vlJU uuelnią w baju. W
ciqgu dziesięciu lot
wladzy
absolutnej rektora profesora Jono- Józefa Jonka stola się jeszcze liczniejszq wszechnicą wiedzy.

Oficjalnie nie wiadomo, z jakich powodów rektor żądał od
swojego personelu. by z koidym rolliem łiczba .przyjętych na
• rok studiów 'adeptów sztuki
była
wyższa.
To
lekarskiej
prawda, że 'akademia
brła .
Noczkiem w głowie" protektora i przyjacela - łOW. Z. Grudnia
w związku z UJm nie brałlo
wało środków na zakup drogiej
aparatury, urządzeń naukowych
i rozbudowę bazy. Ale rodzi się
podejrzenie, graniczące z pewnością, że płynny
limit miejsc
dla nowo przyjętych studl!ntów
dawa' rektorowi moiliwość dodatkowych zarobków. Na balu
końcowym dla studentów VI roku ŚI. AM w roku 1914 moja
znaj~ma lekarko dowiedziała się
w chwili szczerości od dwóch
swoich kolegów, że co prawda
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RClŚooy a
łów
anakomicie
pośród wygasłYob

za przyjęcie no
liczyl drogo, ale
dotrzymał i dlat~
raz dyplomowon,1II1
Czyli, per saldoudał. Z kole;
nilo, że dwa
.andydotów

wstępny,

indeksy.

a

, ...",e_ u"'·'

moiliwość

lifikac:yjnej.
dów na piśmie
tecznych w _.... .,I'~nacyjnych,
.
nakazał wpisanIe
listę studentów
ku ... Tyle
ką wątpliwośĆ.

rektor wedlu!,!
katora wycenił

Topi S pod ...

W Grecji W1!iiZystkO' jut słaJwne i godne poJIa~l"'tM!JZC:ien!.a. Zapr~yr>O<da, kuliura. Do Gr_ji prO'wadzą osta.łemmie WS'Lystkle . m.laJk.i ~urystY«llnyc:lh węaró.wek. W tym za u riJłCl'LOJ) ym pruz
bOflCl'W k'roaJu h'uGnO' za1.r~ sI"l w mie~u najwaini.ej§ym
bo. 00. wybraĆ!: ~krop~l, KO!l'ynt, Pi:r~u8, Sun~en, Eubeę,
Kretę:
O].)mpllę my moze stG !oDnydl pl'a.elSławn-ych mie-jsc, gcł:vi.e p4l'Wstala kultura eulJ'lOpejskaT

b:Uti,

To' glgantyoz:ne .. ID1)o7Je.u.r1l cyWliLi UlCj.i "
:z.muma do refleksji
n·awet 1ycl:l ~ury&tów. którzy
mu.ną

wybierać

między

nych
nuje

kUło

gramem
pomarańcz, a
Wtitę
pem 00 muaeum, pomięda.y ceną
na}tanszego campingu a
kiLkoma ti1.ralllG ben'Zyny otwierającymi doOdatlkowe szanse w-idzen,ja ŚWiata.
Wystarczy jednalk woexes.nym
wUe<:00rem poopatrzeć na lazurowy błękJlt ni.eba, po6łuclJać
kaskadowej
mua.yki
wszechobecnych cykad i UllIIlJo:rrz.yć stopy w kryształowej pianie Mo:rrz.a Egej&koieg()., aby wmystikie
probłe.my niełaskawej ega.ystenej :MIiOOnęly be2jpOWrotme, choć
lIa jedną grec.ką UfPO)ną noc.
OcrzywiściE wy<la.rzyć się
to
wszystko musi vis-a-vis tajemnicz.ego Olimpu, waeoc:z.nej si e• ó:zJiby życzJoiwych luodańom bogÓ'W. Dlatego z pewnotcią wybrzeże Zato.ki Term ajskj e.j,
a
=~ okolice Katetrini ożywa):! imi()lllami swyclJ wyhranyc-h nie<>tiią,galnych i gro~
wła<lnych. SZ8JC'UJ)ek dla bogów
zobowiąa..uje
nawcl... właściciela
dziesiąt.ków
rozsianych
wzdłuż
Olimllu
campilllgÓ'W.
<llategQ tyhlw na}zacnńe.il>ze 00w>ażają się przybi.eML imw.na
Zeousa, Apo]IJina my Po5ej<lona.
Bogo()lWie g-reccy nie byU nigdy 9UiI'Owl W ooyczaja.ch. Su'rowol;ć obyczajów strw-orzvli ].u<l7Jie. Myślę, że Grecy ba.Td~ej
niż inme
nagrody dopasowalj
swoje zwy-czaje 00 otaczającej
ich przyrody: do słońca, wod-y i
zieilelDli, do bojn~j choć nie najurodzia,}niejszej
ziemJi,
k.t6rą
trzeba nadzwyczajonie
szanow.ać, talk jad!: rodzinę i O}czY2nę·

o!)ecnego
I"ks~r

wskazus10suje
w tym
jedne-

" tej

trudne

Grecy 2IlJlOilem4ają swoje oby?"1:te, ale choć ty6ią.ce ich ży
Je z ~Ull'ystykd nie 7JalUważyłem
za.chłann'!lŚoi w wyciąganiu pienlięday od
turystów . Z oficjallllych przewodników wydawanych w Polsce oz.as.<l'W! opier.ają się tyl!ko geogr.af1Qw.oe
nazwy, re.sZ1ta jest w pełni nie-a>krtualllla. ZInienilo się wsz.y9tko; ceny, droga i ooycz,aje. W
turystyce grec-kiiej zapanował
topleR> w 21Wycaajach i rz.ec.zy:'
W1ist06ci ..•

Z zaID€JJonego OI.Ympu Iliiewł
Ooczni lud:l.iom bogowie spoglądają oiekawie
na
spa100ne
słońcem Ó7iiewczyny paradujące
po pl,aiacb be-z l:IilWtonOM.Y. Ni-k()go Ó21iIlOi"lj już łIo nie fl'll6t.ruje, cbOC do n.iooawn.a za wcale
nie nadmierną j(oliZlllę g.r<>'Ziłv
kary admia:Ji8t.racyjne i pn,ymusowy pl'zyOOziewek.
:inna
.9pr.awa, że uroda pooro2il:li'era-

jednak, ie wszyscy ci ludzie ' mósamrm wią podobnie. A mówią, że brł,
plotko. rełdor nie tylko dol się poznać
kon- jako zamordysta, ole takie jako
Jana nędzny Iopówkarz.
Okazji do wręczania mu oko• trybie na• maju br. licznościowych upominków nie
Osobisty ma- brakowoło. Personel nie tylko
Akademii w·edzioł, że ' relItor lubi obcho1971 -1980 dzić dwa rmr w rollu imieninr
Je tysięcr (24 czerwca na Jana i 19 marca

pieniądz
jeśli

no Józefa), lecz toIrie ~tuje
urodzinr, Dzień Nauczyciela, jak
również inne dni uroczyste, tak
świeckie jak i kościelne.
Rektor, ni&5tety, był człowie
kiem bezdzietnym. Nie znaczy to
jednak, ie obce mu były uczucia rodzinne. ~a różnrch listach
prac zleconrch dla uczelni po
dziś dz ień widnieją nazwiska jego dwóch braci. zoś pracująca
w służbie zdrowia w charaktene
lekarza stomatal ga pani rełrto-

pań
się

znalkJoml-cte kompoz u.rodą Jl'OÓ()1ilnpijskiego() mie.j.s.ca. Stą<l
pewnlJe
płynie też żye>zJilw05ć
bo€ów.
którą odczuwa się twtaj w 00OaJiennych kontaktach z roje jSClJow., ludn<llicią i woSzystIoo to
na liIZ.c~cie trUÓJllO prze-l.i.crz.yć
Bl'_ pielliądze.

ANDRZEJ GESING

Wolne

żarty

.• Zdając sobie spraw ę z wielkIego znaczenia żelaza dla rozWO'ju Rosji. Piotr 1 już na pO'cząt
ku swegO' pano,,"ania wydal de
luet
stanowiący:
"Poszukiwat
wszelkich spoSObów powiększania
wyrobów żelaza lanegO' i kutego"
Wobec tych. którzy prÓbowaliby
:zataić. odkrycie złóż rudy, dekret
p}>zewldywał surowe kary ciele.ne, a Jlawet karę śmierci!

?

•

• Grupa poszukiwawcza Dalekowschodniego Instytutu Surowców
~ljneralnycb odkryla w próbkach.
zebranych na zachód od Ocoocka ... górnym biegu rzeczki JudO'ma miKroSkopijne dodatki niezwykłych kszu1tów. Są p ' d,taw ',
a1:'Y stwierdzić, że są to ślady
me znanf'go doąd meteorytu, być
może
,.krewniaka"
meteO'rytu
Tunguskiego.

Z teki Alfreda
Hitchcocka
1
Dlaczego? zd1z.iwił się SonPisała mi, że pl'zybęd.zie po- clągJeDl o 14.58.
-

satyryka

Dr -:-

- Chodimy. Obok dwor(!a jest
kafejka, gd:z,ie możemy spokojnie
f}()ro'lllllawiać zapr()}XJl1ował komillarz G.regor.

Butelka i socjalizm
Uważam
się za
człowieka
chorego
umysłowo.
Choroba
moja rozwija się, pomimo wieloletniego oswajania mnie z
paranoją naszego
życia.
Owa
szajba z grubsza polega na
tym, że wciąż zachowuję się
jakbym
żył
w. normalnym
kraju. Przez tyle lat z sukeesem udowadniano, ż-e wlSZystko w tym kraju da się schrzanić, a mimo to mój organizm
wrednie dawał odpór. Punkt
krytyczny zapaści umysłowej,
na którą cierpię nastąpił dopiero na fali szalejącej OIinowy. Choroba, charakteryzująca
się samobójczym
egzekwowaniem
należnych
człowiekowi
praw w myśl skompromitowanego,
hedooruistyczn-l!'go hasła
,,klient nasz pan", wkrótc-e doprowadzi mnie do kalectwa lub
śmierci, albowiem
powtarzają
ce się ataki normalności spowodują, że wcześniej czy pbżniej
szlag mnie trafi i tak oto jeszcze jedno, pełne mocy przerobowych serce, nie wykonawszy
normy przestanie bić dla dobra
socjalistycznego
budownictwa.
Symbolem llaranoi, która nam
na razie w tym bUooWDj.ot~e
towarzyszy
jest metaforyczna
już butelka, której za cbolerę
00 trzydziestu paru lat nie możemy
sprzedać,
ganiając
od
sklepu do sklepu.
Zmieniały
się ekipy rządowe i partyjne,
a butelki wciąż zostawały na
posterunku, jak krwaWy Szela
we wspomnieniacb galicyjskiej
szlachty. Kiedy ładuję w torby
szkło, by zwrócić je ku chwale
planowej gospodarki , szykuję
się jak Kmicic na księcia
B0gusława, lecz moj~ love story
z WSS kończy się zwykle rozwooem. Znaczy się dana ekspedientka Bogusława, mnie- Kmjcicowi
wypala w gębę z
krócicy, czyli zarządzenia mi-

Jonkowa, przebywając no
dwuletnim urlopie zdrowotnrm
nadal otrzymywoło pensję z dodatkami, co Dznaeza, ze nic nie
robiąc przez 25 m·esięcr. otrzrmola I pań!ltwowej kasr ponad
HlWO

300

tysięcy złotych.

Takie ukochano siostrzenico,
Bórbaro G., absolwetko uczelni
I roku 1974, należoło
w ostatnim pięcioleciu do najlepiej uposaionrch i najlepiej .;ustawionych" pracowników Śląslriej Akademii Medrcznej w ZabrzuRokitnicp.
nie ' można powierelitor nie dbał o Judzi, którym zaufal. Wprost przeciwnie. rpJe tylko. że ludzie ej
. wybierając status pupilków szefa, i dpisywali równocześnie cyrograf ubezwłasnowolnienia. Od
tej pory musieli bez szemrania
wykonywać
wszelkie połecenia
pono rektora, o nic nie pytać,
nie myśleć, nie kierować się w
postępowaniu skrupułami i tym
czrmś, co wymyka się zdefiniowaniu, a co ludzie uczciwi i
prawi nmywają - czystym sumieniem.
(cdn.'
JANUSZ ATLAS

W ogóle

dzieć, że

nistra od

oświadttza-

butelek,

-jąlC,:l.e<>Da opakoQ<wań

- dajmy na
to - po piwie J1.ie przyjmie, bo
s~lep piwa nie prowad.-.li, więc
won za drzwi. Tedy- ja jadę do
punktu skupu, gdzie oczywiś
cie nie skupują butelek po piwie, bo od miesiąca nie mają
transporterów. Zasycha mi w
gardle. Idę do sklepu kupie cos
do picia. Na wymianę podsuwam butelki po soku i po piwie. Wszystkie butelki jednakowe! Panienka z soku przyjmuje, z piwa nie, bo sklep piwa
nie prowadzi ... Kapituluję, zrywam nalepki, panienka przyjmuje... Pani z WSS,
którą
rozma wiałem telefonicznie po. swiadczyła, że sklep mial rację
i znów podpłlrła się ministrem
od butelek. Uświadomiła mnie
rówmeż, że moim obywatelskim
obowiązkiem
jest latanie ~o
sklepach z flaszkami (tu oodać
po piwie, tam po soku, tu po
sodówce), a nie żądanie przy' jęcia
majdanu
naraz,
albo
zdzieranie nalepek, bo fabryka
od popłu>C2.yn (:z,walllych napojem orzeiwiającym) nalepki wykorzystuje raz Jeszcze!
PrzeprasUIm, kupując nieszczęsne
piwo, kupUję płyn, szkło, kapsel i nalepkę. Piwo mogę wypić, nalepką
Ulgryżć, a szkło
potlluc i robić:ba fa.kira. Mój
interes. Fabryka ma zas obowiązek za każdym razem sprzedać mi nową nalepkę. Kto bierze sa.mal za nalepkę, którą mi
sprzedają po parę razy? Ze to
może idzie do lo-połecznej kie. sa.eni? Bez laski, panie minister 00 butelek i WSS. Nas~ęp
nym razem zamiast targać ' po
mieście torby ze szkliwem, WyUukę towar i prześlę w paczce
na Mikołaja pani z WSS , która
widać uważa, że wszystko Jest
cacy, a obywatel jest głupi, bo
zamiast posłusznie
pocałowac
w rękę fabrykanta od popitkI

z

zedrzeć nalepkę, umyć flaszkę,
nabić, zakapslować i
zapłacić,
dziwi się, że fabrykant i pośredn i.k nie zatrudni paru lu-

dzi do rozwi<lzania gordyjskiego węzła. Wytłukę i
wyślę
Taniej mi wyjózie" l'IZ3S i nerwy zaoszczędzę.
Moje butelki po pIwie i soku
były
znormalizowane. Różniły
się tylko na1epkami.
Dla ministra jest to ju~ problem na
miarę ekonomii socjalizmu. Dla
jego podwładnych, Jizięki głu
piemu
zarządzeniu,
problemu
nie ma. Ciekawe co trzeba najpierw zlikwidować, żeby zniknął problem bUlelek: ekonomię
socjalizmu, nalepki, butelki, czy
ministerstwo. W każdym, normalnym kraju można wejść do
s~epu i bez zgooy
ministra,
oraz całowania po nogach ekspedientek,
zostawić wszystkie
buteJoki z nalepkami i bez. Zupełna para.noja! I komu się to
opłaca!?

Kończę,

bo

zbliża

Niech będzi€ ... - S()I)J}y wzruAle.... Niech pan
pOWLe, dlaczego mQja naiI"1.e<:zona nie
-

szył. ramionami. przyjechała?

Stał~ się c~ś?

W . kaf€jce zamówili trzy kawy.
Kornlsarz Grego.r p<>c-hylił się lekko
00 przOOu.
Jesteśmy z komisji mordów.
Pa;nie Kra mer, pa;lska narzeczona
nie żyje. Przykro mi. Współczuję.
Z<>&tała za mmd'Owa na.
Uwaimie patrzył na Sonny'ego.
Ten nie ukrywa 1 zdenerwowal1iia.
Ostatec:tJni€ miał praw~
by~ zdene<rwQwany.

1--------

I

Zamordowana? zają.kał się.
Ale jak to? W jaki s~ób? I
kto to uczynił? Anja to
kochana
dziewczyna, nie miała wrogów._
MO"'.t.e p31ll nam będzie nK>gł
pomóc powie<hiał
Gr€gor.
Był pan jej narzeczQJlym.
Sonny'emu udało się uroni~ kilka
]ez. Otal"ł je dłQnią z poliC7;ka.
Właściwie to nie byliśmy zaręcz'eUli, tak
z pierścionkiem i tak
dalej ... - ooparł. - Ale- od długie
chodziliśmy ze sobą... Właściwie , 00
lat szk'Olny.:h
już.
Chcieliśmy wziąć ślub, ona chciała_

go czasu

ona... a teraz... nie

żyje!

Mi-eszkanje nie był>o zamdmię
tE przerwał mu Linder. Zatem
sama
otwarł.a
drz;wi TtlOIfdercy.
A może miał ()fi nawet
klucz 'Od jej mi~kania?_

9
I on
popatrzył
badawczo na
Sonny'ego. Ten odetchnął głębOko i
st.arał się nadać swemu
głooowi
goiewne brzmienie.

się

~ ~
dzieć? -

pan chce przez t<l powiezapytał kąśliwie. Podejrzewa mnie pan?! Nie mam żad
neg<J klocza od mieszkania A"RjL
Ale panna Berger miała takklucz od pańskiego mi-esMaIlia
panie Kramer - odpadł Linder. ~
To już us.talili~-my.
-

że

praw-da - pl'Ay7lJl.ał Sonny.
od niej otrzymać kłuez
zapasowy od jej mi-eszkania, jednak
00 tej pory g() nie otrzymałem.
-

T~

Miałem

kolejny atak. W każdym razie
dopóki w Polsce istniał będzie
TQ m<>Ż'e być pra~ poproblem butelek, dopóty ja nie
wiedział Lmder. Znaleźliśmy nouwierzę, ze ekonomia socjalizwy klucz zapasowy w mieszkaniu
mu jest najlepszym lekarstwem
panny Be.rger. Oczywiście
jednak
na biedę w naszym kraju. Tamusimy sprawdzić wszystkie Qkokie jest bowiem prawo mojej
prymitywnej, przeżartej chorolicznośd.
bą normalności czaszki, by zadawać sobie powracające wciąż
(Dokońc-:zenie w B:łstępnym
pytani~: 'czy to socjalizm nab ił
ludzi w butelk~ czy może odnumerze)
wrotnie?
LESZEK
_______________
KUMAŃSKI
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re ztę " - gł()~il !1<lpis n<l plakacie. Przez dwa ('111 Francu zi czekali w nap.ęciu. aż ... Ola
miejscu starego poja'lĄ:ił się
nowy plakat. Kaga dLlC"\.VC Z\' na stała oOwróco!1a tyłem w
lazurowej toni .fona Sród z:emnego. Obietnica
została
speln.iona
tak jak miala
ją
spełn i ć wobec swyc h :",~i e .l'ów
reklamująca \', ten sposób swe
U Sł UgI firma ogłoszeniowa.
I tu jednak stala ~,ę rzecz
d ziwna ~eria
p al(ató'.v i
P Ocująca
do l dj E:Ć modelka
stał\' się p:'z::cz~'n~l
prawdzi \\'e~-o skandalu F,,,",cuzi z!?oct !1,m chórem ea:!:ak wali tr mE: La druk o ~',ll1le i rozlepia!1Te .. be'\':<i,'dl~e<;o"
. :3katu.
\\' kafejka~h i na hmacn sza co'. onych
d 7 p":"1ików r 7.g{; : zało zażar 4 ::,

2 ktt) JJl"z.ecj'1

d\-t:jc.l'.1n ktr z.a
~ \\.,. L:~:~ r!Il.lr a

VI...

kob;et spo wodowała wydanie
prz.ez miejscowy sąd :l a kazu
,;tieryienia ~ ~rJ.h'lego t~·len.ka
m<:ldelki. zaś jedna z deouto\\'an~'ch do narlamentu
fr::tllcusl;::,..~o

za'1owied7.iała

oka"!n!a 5~ę ~ama
rozrek:3'TlOWa-

n::c h I buc--'e:suiacych F, a:1 cu cÓ\\· .~erh "ohiecości"
modo~:w 'l)ria'TI Koch. 19 - '~t!1:a
en~a

pCln

s~\viOrd~i ł a t·~:~o_

że

. zd it'da t" nie b"łv

przecież
IHJTnO!!rari ? " o=az że ,.1Jra<·nę 
łał>~r otnymać teraz
ł> « rdliej
int 'rn 'u,hee prf\ł)07~'cje
pra ;~v

e\". C?

dL!....

je

f!' .... :n .....dpl{

m.alo

~ip

kar:e,a

-et -:e r

-"'ZT'\r.rLyna ~!ę

:lki

_

fj':rG'.\·\,l.h

zr\'v-

Nowa

~etoda

zapobiegania

NOW Y

JORK
PAP.
Dwaj
chemicy z Filadelfii, J a mes K oste\e i G e o r ~e
Preti ustalili, że na podst:Jh' ,e
analizy śliny kobiety
moina
określić, czy
dqnego dnia ma
ona tzw. płodny dzień, czy też
nie. Zaobserwowali oni bowiem .
że
kład chemiczny śliny
"obieiv zmienia się w z a leiności
od dnia
cyklu
miesit;czneg o .
Szczególnie jest to widoczne w
przypadku
substancji zwanej
,T- dodecanolem, zawartej w ~Ii 
nie, któr ej liczba w cz.asie o'u! acji zwiększa się lO- kmtnie toez ;vz"iędu na stan zdrowia kobiety
ora z
sto~owana
przez nią dietę.
Jednocześnie
naukowcy nie
zaobserwow ali
podobnych cy klicznych zmian w sk ła d zie chemirznym śliny
meżczvzn .
co
w"d~;e si potwi e rdŻać -iCh 00kryrie
Je~o
znaczenie ..... jak pod kreśl;' ,i ą
uczeni
polega na
tym.
e analizę śliny będzie
moin:!
to. owa" iako metode
zapohiegania nieoou.d ;; nej ciaamerykańscy

w ,, hłt1~

na radom.kim

"dtplaku"

Jesienny kiermasz
,

""\~'

OWOCOW
R< Jon wa pOłdzi
r.i('zo-P~z('zelarska
przy współudziale

Inia O"rod w R a domIU
.,2:ycia Radomskic;;::o" organ izuje "'~ najbJiższ:J
·ohołf" . 26 bm., tradvcyjn v
już . je<;ienny
kierm sz
OWO('ÓW
~a de p taku przy ul
ZE'l'omsk;ego (naprzeciwk o nar:
kil lm T~r.ell~za KlJŚriu,,"zki) w
odZI::.1Ch
10--14.
hand! owlv
zaoferuj ..} ra(iomia~onl
orz'" j('zdn 'm nOł!aty
w,,~ór 0\.\'0rr.w. przede \\'"zy"tkim l:!blck.
PrzvimowanE' też l:lf da zamó\V'eniil l:a \\arzv\\'a n~(zi:>r>dne
\V
z mo~Yv("h
sDiż."r~i<H·h.
\\..
1 '-j) na naf"Zkl ZoO'\'\; : €'Ta -?c€ mar ch
" .etru."z"l;. hurJliJ : 't" ey.
Irkr.l

http://sbc.wbp.kielce.pl
,"zn

\,.

"!io<ó!)

'11

r

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

l e-kre-\.a.i'1l. KW P ZPfi w
•
R ad<lmiu.
B&~da.n
POr'8&,
pol'....e.wodnirzył w w·raj na,railrz.ie
M!>kr tany ko mitetów
gnJoln nych, miej.skich i mie-J8ko-.gmun nv~h
poś w ięconej
o mów ieniu
a,,! LI alnt'j
ytu-ar·ji
połecUlo
-pol itycz,nej w kraju
i reęlo
nie. a na tym tle zada:niotn ere-nowych instancji partyj.ny(h.
W d-eba.ci e wziął ud:z,jal Z."",tlM>~a kiero wni.ka Wydz ia h' ,' .. u k i
i Oświatv K C P Z P R. WluIsł a w K da.
(ek .... )

?

~ łoże

nie
"!1iosku o uchw<llenle
prawa o .. zakazie !1a<łuż wa nia (';.'Ia k')h'ec~1) w re'<la mie".
Naj.mniej z,hz(}kowana obro~e;n 'T)~ .. \\~t
w!?'::~ic:elka

K a n (-l e-r z A u.s4.ri i Brlln,o Kr .. iy ponowJl ' e
s. ierowal ap ..l
do ! o oohli k bw pol ...ki"n. J)()dk re<laja<- pot r z ebę wy i ąa y wą
nia
z pod j ęty~ h p r :z.eoz n a ....
kraj zl}oow ią;z.ań w Jmowa.
:z
;,nn,m i państ w all)i . w t ym 'a.kże z A a.%rią. A UMri.a udzit' lJł a
Po15 . e
z.nacZllly~ h
k'f'€d ',ó "
które mają być ~pł::H· a · ,e <!-ot.oIa wam i po}.s.kie*,o węgla i ene-If(l,i.
K",ndc'rz ,tw ierda iJ. że 'tan
gO'ipodarki polskiej, K tÓI'
pl il ell'e te-raz na pólo brotaeh. po" 'ini eon siaL t:'i.ę t!ló~n.' ITI przf-dm;O>tem tro :;ki pol~kieh ZWJ'> koweów i dod ł . że wolno.!
ch ao.; gQ,podarc-zy
wz:a " ellJ,ni e
~;
wyklu=aj ą .
W :z.ba,nkrll'()"
wa,n' m kraju nikt nie bedoz,e
mógł {}- rą,g.nąĆ wo}nQ6-;.

ju ź prawie n i~&iliwy .
l efa.n
O Jgl.owslt i za proponował u1worz....,ie f r .nlu jedno.ści n a rodow",j., a "" Gd a ńsku Prt'!Zydi um
Krajo-wej
Kom isji
Koo r dyna~yjnej
.•SolidarnOści " s a aprob&w a ło k.mpromi50we r ...,.".'i ~
zanie w spr aw ie ' ust",,.,y sam-o-

W ko repond e,ncjach z Po l s.k i
praa w lo.--ka cytuje fra.gmenty
przemówienia Ste fana 019ZO'wkome.ntu:ąe
je
jako
skie,f!o
.,lttwarei .. wob~ ., olidarn&ści".
Pod tak im \VIa ; oie tytu ł em ~n
formacia o lre' 'i
wT€tą.p.ienia
tele.w izy in.ego Ol-zowskie-/10 u ka.z~la ,.się na pie-rwsze.j
tro n ie
.. Unlty .

Pamiątki

tTzeeiej

Ś

granicą

Za

Pol~ \! e

tej

'rtO!cczne zai n teresowa"
Drogram .,Soąd,ó1C DO treśc i wyw zespolac h rebo"low, l':lóre poslui ą
• dYskUSjI i u chwal.
• ':ę nale:!.y Kolejnej

C_ł

poprzednie~o

sied ze n ia Oli: P N w P oznan i u ora7
spnlWV or~ a niT ' evinc D ·-If:,o c;1- l v,,· i_

I L.araZenl budzącYOl

.l

odkach
z regIo-

oś ,

domskie~o

1)rze z ~

dzia ł aj ące

'OOCl e

I

misji zak ł adowych p rz ),
badawczo- rozwojow 'ch

Puemaw;aJlIc w "

~

je~ t

gą his toryczną.

w

t\\'ierdzono,

ym manewrom wojsk Mundu-

•

pogl"d ,
że
k l'aju w obec n ych soju sz lIch
poli t 'C2no-wojskow ych o ra z we w spólnoc ie ek on o micznej s tanowi '111'r llne k b ' Iu pa ń~i w a polskiego.
W hm kon tekście 2 w arie j ł"~t
w ,"peł u stw ierd zen' e , iż ohet'n e
nasz e sojusze są dla wszystk ich n ie mal P olakó w zarówno
ra cj ą s tanu , ja k .j roz'lmn
dro-

Antomobilklub
w
Radomiu,

cb.

na d radców z USA był prot este.. pFUCIWk ftlajllcym oc!b"ć
ię
w pa ździerniku br. ,",spól-

ll

o ra z

Kanclerz Austrii
ponownIe apeluje

• . Jak d no "'" :o ~e&udr:aJpy .
kWlc o'\-ve "ndura bkle u, r upowanie par ty z.an c kie
przyznało

pięciU

ciąży?

ży. Ich zóa~em jE'o;t ona znacznie pewniejsza od metody polena codziennym mierzeniu temperat ury ciała, a równIe
łatwa w zastoso waniu. Wystarczy bow i m
pOŚlinić papierek
nasączony
odpowiednimi su bstancjami, aby ten zmieniając
barwę
i nformował
kobietę
o
tym, czy m:r ona właśnie tzw .
płodne dni cyklu.

gającej

Rsiężniczha

nie

może b~ć

malowana na(Jo
<:>
LONDY N PA P. Wiszący o d
dwóch miesięcy w wystawowym oknie pewnej
!ondy7tskiej gal erii, portret
nowo
poślubionej żony księcia Kar ola, Diany, niezl1ani spra w cy
obrzucili
kamiełliam i.
Chodzi o to, że twórca por .
tretu namalowa ł księznic;;kę
nagq.
35-1etni malarz, Mal colm Hender, jes t bardzo roz czarowony b rakiem toleracji
BTytyjczykow
dla
wo'ności
sltuki. Uważa , ie jego po rtret
jest do b ry i podkreśla, ::e d o
.,) agiej księżnie::ki" pozowala mu bardzo dobrze lbudowana model ka.

Twó c o
by ł
bardzo
dykretny: jeg o obraz pokazv1e
nagą młodq dziewczynę z t ,j lu, c:eslqcq się w lustrle. W
l!tstr::e To::pozn'1walna
Je t
jednqk t U'arz_IaĄy Dirln>ri to
wyStllrC;;1I1o
j"LŹ
nie::fłanym
wond,.,lorn.

I

REDA'I'WR OF.prsZOWY:
Le-~h

NUMER

I
I

Ko,,-,dczy\r
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STRONA

1

W eiiminacjach " Espana-82"

Możno'

wygr ć u sie ie
•
o wrewonzu ••• zremiso

Lizbonie 2·0 dla

moce
denerwują kibiców,
a zespół nadal ma luki...
złe

Gdy

W
•

_y~e

..te m.ooe

gł,. llię WOZKaJ
pr>ZeoOłwka

~

ka.nakim w PoI.ace.
~ł

_

apnylJię-

wi_em

r~we.i

pił

Gdy n,a.dtraa.nisji

• LizbOlllY. I
międzypaństwo
wego meczu PGrtugaHa - PGl1IItJa, sp.ke... mokomunikował spokoO!.in-ym głosem. że p.rzed ohwilą (była gooWl:t ~.
) l"O<Zm:twiał ze
z.najdująeym
aę
n3
sła.di.ouie Sportilllgu w Lirbboon.ie
!łpra-wozd:llWcą radiowym,
Dariuszem Sz~akO'Wskim. ale pOłąllneo ie
u r wal o s i ę •.•

Optymistyczny akcent

Orlęta

Polskie

w ćwierćfinale ME
Jedyny optymistyczny akcent z
wczor:tjszych
międzynarodowycb
konfrontacji naszych piłkarzy to
zwycięstwo polskiclt Orlat w rewanżowym meczu z NRD w ramach eliminacji młodzieżowych
mistrzostw Eu"Opy (zawodników
do lat ZI). Pojedynek roze~ranv
w Zamościu wygrali Pol:tcy ':1
(S:O), zapewniając sobie ttierwslre
miejsce w ~rupie eliminacyjnej
(przed Norwegią i 'NRD', premiowant! awansem do ćwierćfinału
. ME. Bramki dla naszej drużyny
zdobyli: Oziekanowski. Buda i
Ciołek. POłaków czeka jeszc..e rewanż z Norwegami. których pokonali na wyjeŻd"ie l:'.
Natomiru t w eliminacyjnym meczu mistrzostw Europy juniorów
(do lat 11) nasze Orliki zremisowały wczoraj w Ursusie z Austrią
0:0. Połacy mjmują w grupie eliminacyjnej ostatnie miejsce ...
(paw)

Woda

ciepła

-= jak

nigdy!

Tęcza

zaprasza
na basa

Pięknymi, pogodnyml dniami
l'OZtPQ<.·zęła
się
kalendarz.o.wa

joe&iei>. W j)Ołudn~e słOOce przygnzewa nawet bardz.o. mocno.
Sądzimy

więc,

że

wiad.omość

o ponownym u·rucbomi·elllu basenu kieleck iej Tęczy w QŚrod
ku sportowym przy ul. D1;ierżyńskiego llO, ucieszy
amatorów kąpieli. Jak nas pomforIIlOwało Iderownictwo 06rodka,
temperatura podgrzewanej wody w I>asenie dochodzi do 30
stopni CelsjUSUl, a miłe wi<bi.ant przez gospodarzy obiektu dor06li. młodlJież i
dz.ieci
mogą również lronystać z d0brze zaopaotrzonego jak na
dzi.siejsre waru,nki i Illi}żjiwo
ści bufetu, a ta.kże wypoży 
czać le2laiki do słonec,znych ką
pieli.
Basen Tęm,. oaYDAy jesł !hiś
I jutm od godz. 14 ck 1 •
od
.....Y jtai od ~. lł ..., 1S.
(.a,"

NUMER 185

STRO

•

W H)1aoy,
k 4Ó1rGY o>erpl.:irwle
wy_wali pny rM,iOOjClbi'Knikaob. II. gM.ziay • •20, !iłu(}b.ajf\C
PAę.Z błiKe cłw';e CodBi.uy pły
lJ4Cle'; 11 C10śnKa muzyki, pckOllaU się. ze poł~e
u cwał o
• i ę na de bre. Do-wie_ell się j&don.a'k wr-xe. że
na 1 miaut prud k~ńcem meozu Polska pn:egry'wa z P~tu
gaiią O:Z. a bramki dla g~
dl/l.A:y 'lAlobyli: Nen.e w . ł8 milLuoie MIlIZ Sheu w 53 miInucie.
I wtedy z pewnością poł-ozylt
się 9pać! Nic juz
bowiem nie
mogł~ uratOlWać naoszyoh Orłów
od poorazki z ill3.iącymi w tym
rOIku kieą pa!ilSę Po.rt.ugai.twlyka.mi._
IstOotnie, nie się ju'i na bod_u
w Lizbonie o.ie z-mieniłe,. ZCJoSWo 0:2.
A ooto f,ragment wypowiedzi
tr __ a An.too.iego Pie-clmicYlka
po tym meczu, prrek~a{ly pr·z ez
spraw~awcę Połskiiej Agencji
Prasowej: ..... Teon sprawdzian,
choć

ZKOU&oay

nów mieliśmy wczoraj piłkarskIł środę. Na eur.o-pejskich
boiskach odbyły się cz.tery eliminacyjne pojedynki mistrzostw świab "EBpana-82", rozegrano również kilka międzyp.a.ń8twCJowych spotkań towarzyskich, w tym także mecz Portu~alia - Polska w LizOO.nie, o którym pt.ftemy o.a innydl miej1lOU. W walce () paS7lPorty do BililZpa.nii nlt.jwiękazą niespMz.llt.nkę
za.notowano w Reykjaviku, gdzie ~osł~wacja nledwie HeBlisowala z Islandią 1:1, a przeeieź w maju te«o roku Dasi połud
niowi Slłsiłt1lzi l"ozgromili u siebie piłkarzy 1\ wyspy gejzerów ai
G:L Remisem zakończył się również mecz Rumunów z Węgrami
w Bukar_cie, Ił pod'lJiał punktów w tym po~dynkll najbardziej
.martwil._ Anglików. Nie mieli natomiast kłopCJotów z odniesieni-em . wysokieh ewyoię&łw nall rYW lami piłkarze RFN i ZSRIl.
Pierws{ zaaplikowali Finom siedem bramek, ci!:udzy Tllrkom OdMY. A oto k ... ótkie relacje z wezll'l"ajszym po~ań:

Z

Portu.galii

nie.pomyśłnie,

_ byt jednak dla lDIlie b3ll"dzo
ce.ony. P r~OIo.ałem się, ze _
pół posiada sp()ro luk i wym~
ga koorekt-.". Panie brenerze, o
tym wiemy 00 dlt.Wlnlt.!

Zalew w Siezkaeh
- sliJdion Radomiaka

II Radomski Bieg
azimierzowski
R adomski
Oddnall
WOSiR
przy współprac y z innyrru organiz.acjami sportowymi organizuje w Qlwzielę n Radomski
Bi~ Kazimiel"'Zowski na trasie
prowadzącej
od
zalewu W
SicZ1kach do obiekltu sportowego Radoomiaka przy ul. Sl,ruga.
11-k i10met rowy ode in ek mogą
pooko()ll ać zarówno re-prezenw.nci
młodzieży, jak i sbarszego .POkolenia, niezależnie od
płci i
pnynależn.ości klubowej, z tym
że dla
najlepszych
biegaczy
przew.idziano nagrooy, dyplomy
i pami-ą,blrowe pla kietki.
Zgłoszenia przyjmuje WOSiR
w Radomiu, ul. l Maja.
(eb.)

J

• W Bochum piłkarze RFN
rozgr mili Ymll&ndię 7:1 (2:1),
a łupem bramkowym dla gospoliany podzielili się: Rumennigce . w 4Z, Gl i 7! ątin., Breitner
w 54 i 61 min., Fischer w U
min_ oraz Dremler 'IW 83 mitl.

Od jutra ~a kortach
Iłłę kitnych

Mistrzostwa
tenisistów
Ponad 40 tenisistów z AZS,
i Tęczy Kielce, AKS
Buliko, N:tprzotłll Jędrzejów, Ogniwa WłCJoszczowa ora.,; Sparty
K zimi-eru Wielka stanie na
starcie
indywidualnych
mistrzostw okręgu seniorów, które rozegrane zostaną od piąt
ku do nied<l'idi na k~rtach kieleckich
Błękitoyeh
przy ul.
ŚCiegiennego 6. T a k licznej obsady ju ż dawno nie miała ta
impreza. Natomiast z palliami
jest kompletna klapa w tej dyscyplin.ie sporbu, gdyż odbędz i e
się jedynie gra
f.inałQwa !»między B:trb :uą Kocygą i Iwonlł Gudek z Błękitnych.. T ylko\)
one zgłosiły się bowiem d() mistrw-wskiego turnieju.
Tytułów
mistl'7A>wskich bronić będą
B:trbara Kocyga i
.hcek Zdybiewlllk i z Błęk: itny.:h
(obecnie
uczestniczą w
mistroostwaClh Polski w W a.rszawie, ale mamy n<ad1lieję, że
roążą na czas wrócić do K ielc).
Turniej we wszystkie trzy
dni rozpoczynać 8i~ będzie o
godz. 10, a dziś o godz.. 18 na
kor taoh Błękitnych losowanie
gieor.
(paw)
Błekitnych

Honorową

I.
2.
3.
4.
5.

łl

w

TABELA GRUPY m
CSRS
6 9 lł- 3
Walia
6 9 l~ 2
ZSRR
4 7 11- l
Islandia
1 5
S-19
Turcja
7 O 1- 19

To

Sprintem ...

Węgry

ł..

N rwegia
$. Szwajcaril&
Anglicy grać
z Węgrami na
li wygrają
cje z dorobkiem
ponadto czekają
ze Szwajea.ri
i
Budapeszcie. Moga
10 pkt Podobnie
rzy zmierzą się
krotnie ze Sz;wajc

Na zakoń czenie
rajszych spotkail
Au tria Hiszpan
ruu 0:0, Grecja Sl&looik:tch 2:1 (1:01.
Bułgaria
w Bolo)"
D ni
Norwegi~
hadze 2:1 (1:8).

Piłkarska

reprezentacja Iraku
turnie; w Kuala Lampur, zwycię
żając w finale zespół Sao Paulo
1:0. Po pOW1'ocie do kraju pił
karzy irackich czekała niespodzianka. Za wygranie turnieju
każdy zawodnik otrzymał w nagrodę od prezydenta .•• samochód
i dom!
wygrała

międzynaroqowy

Mistrz olimpijski w biegu na
800 m etrów, angielsk i lekkoatleta Steve Ovett wstąpił w
związek malżeński. W miejscowo§ci Hove Odbył się je:Jo ślub
z modelką, 23-l etnią
Rachel
Waller. Po ceremonii ślubnej
Ovett oświadczył: "To był najbardziej denerwujący moment
w moim życiu •••".

•
Pierwszymi liderami eu- mu na Dinca, w lekkiej Wijas
ropejskiej superligi w tenisie zwyciężył w II rundzie przez
stołowym zostali Czechosłowa rsc Fringsa (NRD),
w lekkocy , którzy rozgromili u siebie półśl"wniej
Gajda wypunktoFrancuzów 7 :0, nie oddając ry- w ał R umuna Hudisteanu, w lekwalom ani jednego seta! Nato- kośredniej Kozłowski z wyciężył
miast dr użyna RFN pokona ła
niespodziewanie
Anglię
5:2,
choć
wyspiarze
wystąpili
w
swym najsilniejszym
kładzie
z mistrzem Europy Hiltonem i
Douglasem na czele. W trzecim
meczu. jak już wczoraj informowaliśmy, .Polacy przegr li w
Budapeszcie z Węgrami 3 :4.
Schwen
(NRD), w
średniej
W pierwszym dniu mię Petrich wygrał ~. Taraczanodzynarodowego
turnieju bok- wem (ZSRR), a · w półciężkiej
ser kiego o Memoriał Vaclava Miłowicki okazał się lepszy od
Prohazki w Ostravie wystąpiło Nitraya, (CSRS). Jedynej DOsiedmiu Polaków,
z
których rażki doznał w wadze lekkiej
sześciu odniosło zwycięstwa . W Matł<tka,
ulegając Kubańczy
koguciej Raubo pokonał Ru- kowi Ceslo.

2. Rumunia
3.

Samochód i dom
za... jedną bramkę!

Po raz d rugi w
kilku dni
ze
Barbac Kocyg z
Kielce l Dorota
D:oiekońska z Piasta Gliwice. W
niedZIelę
w meczu o drugoligowe punkty. zwyciętyła po zacię
tej, trzysetowej walce zawodniczka P ia ta. Wczoraj obie teni$tki
spotkały się ponownie w Warszawie. a stawką pojedyn.ku był a wans do półfinału mistrzostw Polski. I tym razem lep~-..a okazała
się DziekoÓ6ka, zwyciężając kicl~~
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Najbardziej denerwujący
moment w życiu...
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Barbara K~yga
wyeliminowana
ciągu
zmierzyły się
sobą
Błęk ltnych

W

bramkę

dla Finów
min. Tuonen.
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dojdzie
w
Wiedniu do interesującego pojedynkU Austria RFN. Bę
dzie to mecz rewanżowy .
W
pierwszym spotkaniu mistrzo.wie Europy wygrali u siebie z
Austriakami 2 :0.
•
W Reykjaviku Islandia
zremis&wała
z Czecho łowacją
1:1. prowadząc do przerwy 1:0
re ~trzalll Ormsleva w 6 min.
Wyrów nał
w 76 .min. Kozak.
• W Moskwie piłkarze ZSRR
pokonali Turcję 4:0 (3:0), a
bramki dla gospodarzy strzelili: Cziwadze w 4 min.; Demjanienko w 20 min., Bloehin w
26 min. i Szengelija w 49 min.
sdobył
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Trzeci etap wy' cigu kolarskiego dookoła Bułgarii wygrał
Szwed Rask
przed Bułgarem
Chlebanowem i radzieckim szosowcem Dzieżycem. Siódmy był
nasz repl"ezentant, Andrzej Serediuk. Po trzech etapach li derem jest nadal Isajew (ZSRR)
który wyprzwza swego rodaka
Dzieżyca o 40 sekund ora z Andrzeja erediuka o 43 sekundy.
Henryk Santy iak jest jedenasty ze stratą blisko 10 minut
do lidera.
Zw ycięzca
tradycyjnego
wyścigu
kolarskiego zawodowców Paryż - Bruk ela (dystans
266 km) został Belg Roger de
Vlaeminc k. który pokonał trasę w czasie 1 godzin, wYi>rzedzając na finiszu Holendra Jana
Ha sa i swego rodaka. Jana ~
g aertsa.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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