Pomięć ...

KC PlH

TO'IIOjq obchody M ie5liąc<l PoNorodO\Nej. Na tere nte

Wuyst1de d ziennikI rad zieck ie na p ierws zych kolumnach
wczoraj tekst tegorocznych p ierwszomajowych
haaeł z okazji Dnia M i ęd zynarodowej Solidarności Ludzi
Praoy. KC KPZR ~dra"ł.~i.oa narody ....'Y'łcwade pr"()f\\'a<kl:ące
walkę o niezawisłość narodow~ o postęp społeczny. apeluje
o w:zm<ri.en.ie wysiol!ków w ce1lU zapobieien.ia wojn.ie.
zam ieściły

mi ęci

kroju odbywojq się uroczystości
I impr~y przwominojqc.e tradycje walk
nOfodowowyzwoleń
ev,ocłl «<X mGrt.,.-oIogię norodo
w latach 1939-1945. Młodzież
tJaoeostn ic:zy w St;>otk<Jnioch z we1«<Jnomi W<I.Ik. ! kombot<Jntami
II 'M)jny świotowe]. w specjo~
nych roj ęci.adl orgooiiZ>OWQ('lyCh
w i.zboch pami ęci
~j.
Ważnym
akcentem
tegorocznych
obchodów
są
UfOozystośoi IwiqxOfle I 40 rocznicq
~io
w getcie worszowskim - OOh<lłerskiego uywu 1udności
ż~ iej
przeciw n.iemiedi.m lOOobój<:om. W romodl
l)"Ch uroczystości d;z i ś mJn. przekozooo zostooie - odbudowano

Konieeznośe

w

,.JodllowY'ffi Dwocze" na
S wi,ętym KrzyŻ'U odby-

,,

,

Nr 75 (3231) Kielce,

113 rocznica urodzin W. I. Lenina

•

38 lat

'

.

a-

.
.....
r-

ty

.4

c zasie obchoou tych w aż _
nych roczn ic Da licznych
s-pobk a n ia C'h. ~:iach popularno nau.kov.iy ('h. zebr ami ac h w
szk oł ac h. p la có w kach ku1turr a,1nO-().~wi.at ow ych ,
w iecz.ornicach
O1Ó\\":1{- się bedzie m .i.n. o wkł a 
dzie W . I. Lenin a w
rozwoj
teorii ! prokt ~' ki m ie-dz v na rodo_
'-"eg o r.lchu robotn rc ze!!o. 7.na_
('7"niu w i ęzi polski e j kl asv 1"0b:>fni· 7.l~j z r u('h em r obol n i(',"m Z"';azku R adz ieckiego dla
ur7.E'<"z,",I.:isf nien ia kla. ow vch i
nroclow\'ch
a mb;c;'i
n arod u
T>Olsltiel!o. a t akże o rezu lt a-

I

t~ch

oolsl{ o-radziP<C'k:ei

wsoół_

go,nod-rC7E' i i k'11tn-raL
nE'j w 1'('\'7,\,0; 0 ;1 nas~e l!O k r aiu.
urnOCnrAniu ieg o oozvc H m i€':('7~"Tla rodo,'.'ei.
n ieonarus7.alnO'l_
ci granic i b€'znieczeństwa.
l)"'('V

W wielu mi",tac:h i !!m;n:>"h
n.'bMa ~:p uroczv<te ak:>n"mi ...
W wc>j. k;~IE'ckim koncert 00ł,.. ....,on~ z \':r0<'7P1""ł!€'>m n-:c1roo
I ':;e:ltom p;os('nl.-i ran",:"",l.-'oi
7.·),I""O\\·a"o no ?1 Qm. w SIL
r"rho\\"r1ch ?;; b m ,.... 'n_
I'a~.'l"n1 J)os;oo7.('n'u ZW l"PPR
o
r>!r.o\"·ion
7.n<;l~na rCld7ieckio i
>o1~k'e in!c;ołVW v

7n1i('r7.·';~ce
d.o utr7vlnn.niil oof.r();'J \V n1.·rn~
.. Po\\·oip'ln\'m. ZW l" PP 'ł
P""'Y<1oJ O \\'\l i e

,

-

e

w

til'..;;'P

S10nt1 1"'l"' : .,

i
7.~lÓI! 7~"'I,nów
:lbsol\v~ł-"lrni t° C" 7e-ln: r:'J _

nJlo:h'e7.v

l

i
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•
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-
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'~'!'\!("~.

<; np,..ifł1i~f:l!"r~.i
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iu R ad zat rudnion ymi w polskich zaold adach oraz pracown ikami
war.;za ws ki-ego
Domu
OOKOSCZENfE N .~ STR

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9-11
Brak biletów
- czy ja wina?
Od

mie szkańców o~iedla Swię

tokrzyski .. ęo w Kielcaeh otrzymaliśmy
sygnał.
że
brak W
sprzedaży
bil óv'
autobusowych
W
kioska ch
"Ruchu"
przy ul. Manifes tu Lipcoweg o pobli ż u

Próbo waliśm y
wę w
d y rekc ji

V

". i h

'

d~ hl<.<e punkty w.lugo-

prz~'stan

w y jaś n ić spraPrzedsię b ior-

DOKOtiCZENIE N'\ STR. 3

sb-vierdoził

OOKONCZENIE NA STR. 2_

olę ż o :or

lak ...ę naz)'wa _wo odd a.D1 obiekt

Jucl1 &.nnej w Bol'towie. ~śoi
lri..-ui" ocas hotelik 1: za m iej9olr.mi

M

iłośn icy ~pp i k. rnoJj q dos·
konale
O środek
Jazdy
Konnej WOS iR w Borkowie. Wszyscy }ego bywaky z dużym zooowolen iem
przyjęl i wiodomOoŚć. że w początkach kw'etn ia odd{].ny zostan ie je<len z .()b i·ek tów tegoż ośrodka - hotel z
reslourocją i kawiam,iq . Ten n iedUiŹy ob ekt. sto ra nnie i c iekawie
wp rojektowa-n y, o ta.kż e wykonany, odda01o do użytku w m ; n i on ą
sobotę Na uroczystość otwarc io
p rz ybyło wie lu gości m. ·n . w:cewojewodo k'e leck i - Wojciech
Noselc. I rek re to rz KM pa rt'i -

iIloc)łe",w;rmi.

Zdzisło. SkOWł"on. wic~p rezyde.n
ci K'elC - Rojmund PO$łuuko
Jon Strójw~.

Gok'e. witoo i chlebem i sol ą
przez gospodarzy ob iektu na·zwa·
nego ,,Am<l·zonką·' zwiedz li jego
pom ieszczen ia. Tu też odb yło sie
krótkie, okol i cznośc iowe spotkan ie . W icewojewodo Nosek życzył
gospoda rzom i użytkown i kom. by
DOKO~CZENIE

N .\

W bie'±ącllm tygodniu wchodzi w życie
uchwala Radli
Pailstwa 10 3praw ie zasad
ł
sposobu t worzenia ogólnokrajowych organizacji zwią.zko
Wllch. Mogą być one ttoorzone - stwierdza uch wala _ ja~
ko organizaCje pracowników
zatrudn~nych w dane; gałęzi
produkcji lub zawodzie, zrze szonych w d::ialajacyc7t organizacjach związkowych w zakładach
pracy.
Oznac;:a to
zrzec.ze-nie
s.ię
osobowości
prawnej przez zakładowe organizacje zw iąz k o w e na rzecz
organizacji
o(1Ólnokra,jowe;'
D z iałające w za k ladach praclI
DOKONeZENIE NA STR. Z
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Zbiór cytryn
W•••

hali fabrycznej

Prac ownicy
n a rz ę dziowni
Fabry ki laszyn Przemysiu Spoż y w
cze go

•.Spomac;z "

w

B y d g o s zczy

do koll'jnego .. .
które w y rosły na
pi l' l ę g n owanym
w s póln ., m i s ita mi
egzot:vcznvm krze" oie. \Vpra wdz ie
owoce są jeszcze z ielone lecz j u /
osiąg nęł y
wi e lko ść
ró"ną
ty m
importowany m I d zi wnym Irafe m
o s i ą~a j ą tu pełną dOjrLa ł o ść. Cytry nowe
drze" ko
pracowników
., pomaszu " ma l i la t. Wyki e łko
wało ze zwy klej pes tki. Od 5 łal
krzew regularnie owocuje I zbiera ię z niego po kilkanagde dorodnyrh cytryn, z klóryrb najwięks/a ważyła nawl'! bli.ko O,:; kl;'.
Podobny plon zapowi"Oa. się w
hr
{pAPl
przyg otowuj ą

z b ioru

s ię

cy try n.

Na. otwarcie noweg<l obi~klu WOSiR PMlybył
wlH'la "'1el~, dl' Wojciech Nosoek (w środku).

m.in." ioewojo-

Zdjęcia

z.••. asfaltu

fila r w ia d u k tu . ogl r\d an ,v z doł u. p rzy pom ina w ieu:
t.ele w izy j n ą. Jego w ierzchoł ek wł a~ni e u«a zal ~ię w b rużd zie
poganiany ch oo t ry m w ia l rem zh mu r. Sy lwe l ki ludzi pra cujący ch na gór ze przy w odzą na my ''! kras nolu dki. Może m ie li byście ochot ę lam s ię wd rap ać? pyta sym patyczny młody i nżynie r z budowy. 12 m w y <okości? Za ni c w świeci e. Al e ż
- śm i.eoje ;;;~ - i j.a bym was ta m ni e pu ścił.. . Z naj d u jcmy s i ę 40
km od Sofii. w samym sercu S tarej Pła n i ny. gdzie od k il k u lat
b u łga rs.c y budowniriow ie a ul{)" l r adv •. Hem I~ " żm u dn i e przed z er dj ą si ę p ncz wysok ie gó ry.

P

Oś ro dka
lię . - nim ł'le8ła.lI.Mocja

Amozonko .zopraszo·

Pierścień

Trójmieście

pnn:~~"" ?dyń~ki bot~1 1)0 jllda
t~'nwv o n"Jwlek"z;v ... krajn hn! .i,t. ~
baCł~n
o
wymi=-"ł"h
(,Hln~'; łIl. dwi..
sauny. !!3hinf"t

końcowego

ku MPK. Jest to jedyny w trj
okolicy
kios k, nie ma w i ęc
możliwości
kupienia.
bi!t>tów
gdzie indziej.

Nowy hotel

,.~7"- hOI~lowa w Trójml..,;..ie
'ki .. O~~ ~ ił& ~I<: o nowy .. orblsow"aeyj Olpl ..Gdvnla". l1-konł1ve:
J~~I ny budYnek ma S4t miejsc.
!flO m':'m równie'; r .. ~laura("j" na
~ vJnv 'iJ~c, kilka 1al wielofunkS b ~ l . k3WI:u"la. dwa kl.b" ;

!

I iIlterweIlClJjn~
fi <lfł 45898

w

Jest leop:ej -

pro!. Kowa!c zy1k - gdyż - <1hamowaliśmy regres
~po..

adomskiłH

egOf~z.ne oOc.~ 113 rOCl y urod cłłl W . I. len ioo i 38
~~~'CJ ~ I sa(""a po/sko-.rodz<iedciego Ukłaodu o Przy_
_ .Jaznl, W~racy. i Pomocy Wza.jemnej, pnypadojące w
ItWI~I~, st~.q. Się OkOólJq do przypomnien ia noie.przemija.jących
W~SCI. mysh.1 dor.~1cu wodza W ieI Ioi ej Socj~'istycznej RewolUCJI PCJlZdiz~en'lłkoweJ I przedstowienio historycrnego znaczenia
~z echs"'onnych kOfltałctów między PRL i ZSRR. Te 05la1n ie masą dziś szczególny wydźwięk - w M .res ie krY\l'f.SU gospocła.raego
restrykcji ja·kie sl<lsuje wobec naszego kraju Zachód - b roter:
$ko pomoc Kraju Rad i innych p<lństw ooow socjol i.sty<:znego
ma dla oo·s nieocen-ionq wogę.

....
....

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

w dniach 15-16
pr:r.e ....·oon !C'Zą-

Wicepremier
przeoola1wil
zebranym aktualną sy tuację
spoleczno-gospoda.rc7..ą
k raju.

"Ama.zonIr.a" -

t

J..

się

narada

eyeh i sek,reiarzy miejskich
terenowych
kom i,teló w
Skorunictwa Demokratyczne_
go z. w o jewództw k ieleckiego
i tarnobrzeskiego. Kulminacyjnym punktem narad y by~
lo spotkanie % przewodnicą
cym CK SD, wicepremierem
prof. Edwardem Kowalczyi

kiem.

Ił

~

bm.

l.

Uroczystości

,)

II

18.1V.1983

PRL-ZSRR ·

w Ki kiem i

l

poniedziałek.

•

układu

działania

Wicepremier (dward Kowalczyk
wśród działaczy SD w Kielcach
ła

DOKONCZENIE NA STR. 2

prJnt.j mobilizacji i w pólnego

w.

Podol~k.i

wokół Bułgorii

iIl iby oczy jak ic go~ pr ze d p O ~O l)o\V e go st\\' ora św iecą wyKute
w ska le d !la ot wory w lotow e Lune lu pod przetę l:z ą Wilyn ia. Nieda w no na kole gium Min blero t wa T rans port u jeden z ~zefów
bud u ją cej lunel organ izac ji .. M instr oj" o ś w i adc zył że j eśl i wielka
dzi ur a w gÓt>ze zO<itan ie p rzewie rcona na czas w takich warunkach. ja k ie tam panują . lo jego przeds ię b i ors two h:ędzie jedynym
w ś wie ci e zdolnym zbudować tu nel pod k a n a ł e m La Manche
Z a brzmiało to ja k anegdot a. a le z ty ch, k tórzy by li na t~j bU':

3.n low-e .

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Pamię c ••. ·
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5u>mpt€ffi pOOsćwo -

worsoz~k{)
Im. Nc.ż';'ko. ~ to j.eo-

SY'flogogo
d yn(] w WOI ~lO'W,e !wiątyni{) ży
d~{)
ocoo/<Jlo ze zooi6!Kz€11
wojen" ydl.
w Rodomi·u w roMo-..qco

CJ()OfOlj

W

mocłl obcł1odów
pOfl)ię<: i

Norodoowej

oIooI;lC7flOĆc,~

no

ur>OCzys*ośc'

~

broi i s;ę byli w,ęźn-l<lM'e poIiiyani t·"tlefow5licich obozów koocentrocyjf))'Ch. No ~potkQ<nie pTlyby~
przeo<hlowc i-eole wlOOIZ z 02lo"kiniq B,Uf{) PolityC.21J1egO KC paorti,j
Zofią

o Zaczyna @ję ... kraju tradycyjna hJ1J>reza pn.
"Wio-

P1JPR. - 8ogdonem Prusem, dl io.łooze orgor.iaoojli
s-polecmo-:zo.WIO<dowydo. poI..tyoc7fl'Y'C h, r€pl'€--

z€'l1Wflci

óuohoowień

WOojs.ko,

mlod,z".w'Y. Kulmionocyjnym
puoolutem u.rooz~oici byolo wrę-

s.twG,

02_ pl'Zez prez€60 ZW ZBo.W,D
Eugeniu6tl:a Jęd,u.jew~iego
!'rodowl6llclu był)"Ch

więź,niów

wręc:ze.n;{)

kiolkoU

()oS()Oom

wyos.o-

OOwo'Czeń
poń s.l-wowyoc h.
KrzyIŻem KOJWO,l-e"Soktm OOP udeJt.o.rowono Zofię Krzepois-Kubi5.

kidl

Cwlm)

DOKOŃ'CZENIE

I
1

Nauki i

Ku.ltRl'I'Y RadZJieckiej.
la,kż€ mne imprea.v:
Wyższa
Szkoła
PI'<l'a~o::i, 'Zna
zorganl),znje wieczór DOE"Lió ~a
flllift'kiej. w k~e]e<'kioh UZf>Jn.iach oo'bęrlzie się Imrniej wajomi),~l języ,ka ro<\' isk iego. a w
kma.-h proje-kcj~ fi.lmów
ra(!.2.~ki.h. W biblic>tekach. kluO<lbędą

się

bał'h ~organi.7.{)OWane zoslan~ olIo~i'("2JH)kioOwe
Wy tawy.
MuZE'llJoJD Rud"'l
Robolnóezeg<J \\'
~1J&.:u
pr'Zn~ot{)wuje
""a11
eksp01 j~
O~V07.ącą w"'PÓłp.r3-

ey Ki1"1KCzy.:my
wi4non jo(iitim.

z

orn.·ooem

W4! ,.toreoK. 19 bm., rOliopoc2.. iE sM: ., RadomJiou
W,io06t"flillY
J)l'Uf(l<I4J h'lmów Tadz.ieck·ioch. Z2
b",. pl'ozylb1w2 d() W() j. rad4>fl15 _
k~i) g ru.pa
ÓI1Jie-nnilka·M.Y ratkue('kioch, kló.J'2.'!'
uczt'6tnkzv[
łw:dą w oKo.licznościowych sDOt k_ioch, a 25 kwietnia j!'O.,potlan.e woje-wó<l:zlwa
podPjmowat' b4;ooIJą 17/.oo!acozv TPPR.
Ib)

Zlot

W

Skarżysku

3karżvskim
Tel'hnikum
KoleJowym odbyl. się ósmy
" ko1eoi' w
m.eS0ce zlot
szke}nych dzialal'zy TPPR. Organizow any corocznie w Dnial'h
Lenin{lwskich.' a takl.e z okazji
TOf'znic
podpisania
układu
PRL-Z 'RR i Mie-iąca Pamięci
Narooowej zlot - jak powiedZłał Dam
przewodnicząc~'
ZM
TPPR - Jerzv Góra - wszedł
na trwałe do kalendarza interesujących imprez
w Skarz)·sku.
TN'bniknm
Kolejowe,
gdL.ie
d,.iala bJi ko 250-D"obowe kolo
TPPR, któremu przewodniczy
Renata Fąfara, gOF .. i!O w ubie-

I

"Amazonka"
zaprasza
DOKOJliCZENIE
n~ ~

Zł:
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budlyone* ~e- m

ra-

Ku~iny-Karawajewej.

D W ruorde ,6<rill>ictwa i
nergetykl ()dlH:dą się kolejne
narady branżowe
po"iwięcone
łl:óałan;om antyinrlacyjnym
i
oszczędnoSciowym.

Ooru ufund()llM).n€90 przez s,poleczeńos-two z,:emi rooC>JT16k:€1j, Uf'<>.
azyos.tOŚć
byoIo
tEli oI<OIZ~q do

•

S'1R.

f1łmem

hi-

Uroczysłości
ZE

z

dziet:kim" ...."Spotkania" zainauguruje premiera
filmu
rez..
Siergieja
ołosowa
"Matka
Maria" ukazu jące go życie rosyjskieJ
JH)Ctki
Jelizawiety

tlerowsk;ch "fabryk śmierci" S'llon-

Grzyb i I ~ekr€torzp.m KW

W KiBlecki

społkania

sennf!

glą

sobotę

już

po

raz drugi
licznych działaczy. kombatantów. prze<lstawicieli władz wojewódzkiCh i miejskich. reprezentantów PRON i ZSMP. W
uznaniu zasług w krzewieniu
przyjażni
polsko-radzieckiej,
a także różnoroonej, ciekawej
działalnosci. uwieńczonej ostatnio przodującą lokatą w konkursach "Gwiażdzi tego Rajdu
Poronin 83" ekl'etarze: KW
- Eugeniusz C'ichoń i KM Janusz Kołodziej udekorowali
sztandar zkoły Złotą Honorową
Odznaką
TPPR.
Odznakami
TPPR uhonorowani zostali lakż~ dzia1acze młodzieżowi i {lpiekunowie szkolnych kół.
Dt>lt'gacja młodzieży
:d~żyła
kwiatów na skarży skich cmentarzach, gdzie spoczywa m.in. około 35 ty lęcy
zamęcz{lnych przy niewolniczej
pracy w .. Hasagu" wi~żniów
hitlerowskit'g{l obozu.
""iązanki

o W W;lrszawie zbierają się
działaczki
PRON,
członkinie
Ligi Kobiet Polskich z calego
kraju. Omówione IH:dą probI my działalności kół organizacji w miejscu zamieszkania
oraz prudyskutowane projekty dokumenww PRON.
O Rozpoczyna 3-dniowe obrady Zarząd Międzynarodo
wego Stowarzyszenia
im.
J.
Kore:r:aka. Ucze~tniczy(; ... nich
będą
byli wychowankowie i
współpracownicy
.,starego doktora".. Wezm-. udział w uroczystościach ob .. hodów tO-Ieria
powstania w getcie warszawskim.
O W Ośrodku Postępu Technicznero w Katowi .. aC!b rozporzynaj'l ~if: I Ogólnopolskie
Targi Wynalazków.

musi

wyrazić wi~cej niż poło

Młodzież szkolna przed !awila
okoliczn{lscioVl. y program muz~V(·IZ.JJo()-pooetyC'ld.
W
jn)prt.'IZ~€.
k1órą prowadzi! Ireneusz Swidunowicz wzi~li także udzial: poseł na Sejm Tadeu z Sadura,
sekretarz ZW TPPR - Leonid
BJejder, wicekurator - Jan Fa-

rn~

10".

C~

er
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pT'zt'.ffiysłowa

W=06~

łl

1 I prO(!. w poort·"''J'lod'I'J.iOU 4
u.bioeglym
roltloem. Wy<l.a.1mie
zwięk=ya.o sit; wyoÓObyc,ie wę
gla kamjt"n'n~o, w~la brounatnegJO. mied-z.i, sl.arllli i cyn-

k,u_
peoJlJ1a

Nada;!

potr·2.Eobona

jest

mobiJi'ulcja caJeogo Si>O-

ob€00ni.e s.prawą je t realillaCja
pr~ramu
antyi,nflacyjne.go,
który mU~:lmy kO'J1.&e·kwl"'n,1mje
locz.eńs,t_.

wprowadozaoĆ.
!llkoończv4': 2.

NajwailJ1oie)s2.ą

Najwyżsey

czas
marn{)otrawsbwMll
maf\letTia~~w, surowców. I"'nE'f!!.~. W.ą,że 9:e to z j)()opr<awą
dyscYlpJiny społecznej.

Już w

ot~'Ilof'C,o do Borl.o'jI,'eJ.u m;e-5-1~ońców

drnu

I(,ek:, je602'Cz~ bOf'ch,ej lloclno
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PfLyoj.o.do \.u

r..o

I

poclqtk

€m

Ioto.

~ko.rze bedo muos' e.! i ~
czeJ..o.ć, Oli zalew w Borlto'N'e zosto.n.ie loryb;OIJ1Y, o I)'by UfoSol1q

T

do looohch nC>zlT>ioQ.rÓw

En

(wp)

NUMER 75

STRONA 2

z

s

z

SD

POOC2aS dy>łl:U6ji
ll"'m.a,ty ZlwiązaJle z

sywacj<}
syw.a.c.ją
Spo.rłl

f

[

I

t.

1<

)X'>TUISUłf}()

I

a,k1iUoal.ną

V
r
g

międz.ynarooową,
t"kOODOiJlliozną
kraju.

pyUJń

dotycz.yJo

pei'5-

.V

petktyw rm,WI()o}u Qr{}Dnej wy~wór(::oo6c), w tym r:z.ern.ioole.

s

W programie 2...o'l1oiowej na pa<ly d,z.ia~c'Z.y
SbrOlrmicbwa
Dl'tJl}{)kra.tyczm.ego waJa:zJy sit:
rów nrici UJ ki.E istotne 1.errul ty ,
jak 'La,]Oozenia
NaJ"O<l.owego

1

Pla,l1tI.l
CZOe€OO,

[

SpołEC2Jno-Got;p<>Óar_

si

programu os.z.cz~noś
ri()wf'go
i antyinflacyjnego.

r,
d

Omówiono kltkże 'PT'l.l'bj~ t,e- .
g{)or()cz,nych oł>cłH>d()w
z.wią _

za·ny(:h z

roczJIlicą

b
n

uCthwaJfJIlJa

fj
II

KQfl.my!luc)j 3 Maja.

V
k

(d,mp)

I'

Andrzej

Zając

polvrócil z Francji

17 bm. w goozinal'h wif'o('2.0rnYl'h po\\ ró('i! z Fl'a.JJ.cji Andrzrj
Z .. jąr, b. czloDŁ"k Zarządu ReglOnu .. Solidarno~ 'i" .. Pod bff:io(J zi.·".
Przypomn.jmy, że A. Zając \\'yjffh"ł z kraju w lipcu 1982 T .• :a.
przed kilkoma dniami ~Io.sił się d(] pol'kit-l1e kOD<ulatu w Li]]e.
oznajmiając. że (hee VI. racac do ojC'zyzny. Policja francuska po_
czątkowe nie che;:;ła wydać mu "izy \\ y jazd owej: był
to <prZh'Zne z nOT'Jllami prawa mi~zyn rodowe~ i !;ło,>zonymi na Zaehodzie ha-Iami swobód jl'<lnootki.
Na wal'~zaws'kim lotni~ku A. Zając oepo\\ iódal nIf. pY1ania prz,·dstawiocieli pra."y pobk:ej, char:;kllr)"zując motywy swej delyzji.
Stwierdz,il też. że "'ielu innych b. ('zlonków .. Solidarno~c:i". prz.ebyw:a.ją<,)'ch obecnie na Zachodzie, no~i się z zamiarem powrotu
do kraju. Mówiąc o h'dziach k:erujaeHh emigracyjn~'mi placó\\~
karni .. Solidarno~i" podkresLł, że w ielu z ni .. h hołduje za.~adzif'
"dwu ojczyzn" i .. dwu patriotyzmów". Niektórvm z nich zależalo
. \\ieorlz:ał - cbym nie wra",! do kraju. gd\'Ż uważali. że za
duzo WI€'IJl e mt!OOdo(:h dZ;&~dnia €m.gra·'yjr',t:} ,.Solid"-I'noś('j".
(P.'\P)

t.

P02f1an;acy szybsi od kielczan

mcrykaliski
Departament Stanu jest nieu'ycurpany w manife~!owanlU tToski o lO, co dZIeJe
się w Polsce.
Oto pr;:yklod:
po przesłuchaniu Lecha WaIl;sy przez
MO w Gdailsku
u'spomniany urzqd USA «'y_
dol o ·windc;:eJlie.
które bez
najmlliejs::ej żenady i :ze znaną pe1.cnością $lebie stw.erdza. że teDo rodzaju post~·po
wanie władz porzqdkowych
jest "dowodem
prześlado

A

l..ooń" ...

W oświadczell.,u tym zastanawia nie tylko n01l~zaiancja
amerykańskich agend w traktowaniu
porzqdku i norm
pTawnych
innych
kTajuw.
Mo~na

!Jię

również

z,apytać,

dlaczego owa trosko lUe dotyczy w zystkich, o tylko okazywana jest nIektÓrym? Prze,,'uchaft UJ Pol. ce odbywa się

c()(l~ 'e1lnie Wiele, ale panou'ie
z Departamentu Stanu wydoją
~i~ uwrai:liwieni ty,ko na sprawy n iektóTych. Czy~ by wła
d;:e USA miały jakie$ ~woje
po !VOO y ,
by
im okazyu'ać
t2czególne dowody sympolh?

A

"

.
II

"Weterani SZOS"
W izbie pamiątek starej motoryzacji
Su'l'hYlU Lhie k. Pozn .. nia
ot\\ aj·1O izb~ pam:ątek ,tarej motoryz:;cji, która jest
z:;l"żkiem pow81ającegQ muzeum
mo;on·zacji. Pow<;t~la ona 7
iJlicjatywy członków K~a Samo<:hodów Zabytkowych Automob:Jklubu
·W:eL<opoJ.;k:pgo.
Je,t w r,im
zórejl"'t"owanych

W

c::yje wyjaśniellia
mogą być
wlod::y pomocIle, tt':ywa się do
odpotdec/nich uY::~dów i pr:::esluchuje :: calq kOllsekwe1lcjq.
Co u"ęcej: lIi!;:t :::a yra'licq lIie
interweniuje w ich obrollie, u;;:1lojqc, fe poctlegajq oni 1I0rmo-m praWllym swego kraju.

A moi:e tu tkwi llns:: bląd?
Moie nale::alobll illgcrolt'ać te
przypadki prze luchań w Stanach Zjednoczonych? Zyła ;:amy więc projekt, by od tej
chwili rzecznik pTOSOU'Y naszego r;:qdu zająl się na
początek kllkoma pr;:ypadkaml przesłuchań w USA
i
Czyżby przes!uchame
bylo zaczqł 5tanowc::o i energic::nie
post~powan.iem nicznanym w
występować z o~u'iodc::elliamt
USA?
PrZl?ciwnie.
Każdego i protestamt. Zapewne wiele
oby wat da, pod(jrzancgo
lub n/oC wskóra, ale może wlwUldoświadka, w :,prawach ni.eko- mi komu trzeba, że ich e1lunniecz'7i1t!- krY1Tunalnych,
ale c;Jacje tei do 1ilczego nie pronp.
finan.sowych,
kaŻdego, wadzą....
IP AP)

•
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z.
li
II

$My.
'NO przyob~

l

d-atTl(1ZY. )IV I kwa,rt,ale hr. Jli'0du.llcj.a

o
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Ell ard owalczyk

wśród działaczy

STR. l

wa o"'{}anizac]j
zakładowych
danej {}alfi'Zi procy. Wtedy to
grupa wlożyciel ska podejmuje uchwalę o utworzeniu ogól'wkrfljowcj o·-panizacji zwią.z
kowej. Szczegółowy tekst
uchwały Rady Pań.twa opublik,owola
w sobotnio-niedzielnum wydanw. "Rzec .. paspoli-

-

Ra·cjonrul.na i c.sz,czt:dn-a gQSpooarka warunkuje możliwość szybkiego wyjśda z kryzysu - stwierdził prowadzący n.ararlę wojewooa kiel ki - Włodzimierz Pasternak. U~tniczyli w niej rówmeoz.: sekretarz KW PZPR - Jarosław Motyka i przewodniczący
WRN - RyJ!lZard Zbró/:.

Ztl'iązki

zawodowe, zainteresowane utworzeniem ogólnokrajowej organizacji muszą więc,
zgodnie ze slatutami poojqć
oopowleth ie
uchWllłll i wy brać
swooch przedsU1wicieli
do grupy zalo::ycielskiej.
Po
przeprowadzeniu
k011~u!tacji
w zainteresowanych zaldadach
pmCI/
gotowość
utworzenia
organizacji
ogól nokrajowej

ł

Kielcach odbyła się nar3llla dyrt"ktill'ów Urzędu W-ojeow6dzk it',go., dyrekt{}rÓ'W i prezesów pl'Zoosiębiorst.w i 2lWią2lkow
~łd.:z.i€lczych, dla których erganem założycielskim je6t wojewoda oraz prezydentów i naczelników miast i gmin. Dysku-towano o w szyL'itkkh problemach w-ojewódrlwa, suk.cwa ch i poraż
kach, U'Wzglł;dma.jąc szerególnie to, 00 hamuje lub utTudnia racjonalny rozwój gO<;,podaroCzy naSZf>go regionu. U CZffiWIlCZący w nara.d~e wkeowoje-woda kieleeki, Zbi/:Diew N.wak. w swoim wy.-;t.ąpleniu, stanowiącym wprO'Wad:z.enie
do dysk usji, przedsiawił
aktualny b-tan goopodarki WOjewództwa. oc€niając równici przyczyny wy~ujący{:h je=ze wielu słabości i niedociągnięć. Chodzi <J to - stwi€roził mówca - by maksymalnie szybko je }i·kwidować. Reforma goopcdarcza zagwara.nt.owała przedsiębi{}n;;twom
aUtteniyczną sanwdzielność. Samoozi€lność nie oznacza jednak prawa co nadużywania swoi-ch uprawnień, am.i do b€z.karności C":1.y
braku odpowiedzialności. Wdrażanie reformy musa odbywać si~
nie tylko przy maksymalnym WySIłku administracji państwowej,
~e
pN.€'d€ wszystkim w atmosferze gospodarskiego myślenia
i ilwiado.m<lości odpowi.edzialIX>ŚCi, jaka ciąży na poozczególnych
prz€odsiębiQl'stwa(h, d'la· k.tórycoh organem zalożyri€l<>kim jest wojewoda. Przl'<lsi~biorstw lakich mamy na Ka€>leocazyŹIII;€ 86. Pańt>lIwir
we
ł,"O&po<la;rEOtwa
roln.e
pierwsze przystąpiły do wdrażaJ'lia
reformy i tu tei zanotowano pif>rwsze korzystn€ efekty, ale są toO
dQpiero początki, bo więksozO"c go<podarstw rolnych rejestruje nadal niekorzystne \\ :nrki finamowe. Nieustannej krytyce poddawane jest budownictwo ciągle za mało wyda}n.e, a równot"Zeimie
za crogi-e. Niewiele się nadal robi na rzf'oC'Z poprawy jakości od dawanych obiektów. Mówiono również o sprawach g~podarki komunalnej, prze.mysłu tNe-nowego oraz o t'rogramie oSZ<'z~dn~jo
wym, który w przyszłym miesiącu zostanie przf.'odłożony do zatwierdzenia W jewódxkiej Radzie Narodowej.
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ponad !lO staryeh pojazdów O ,ę
dz: .... yl h melrykal'h. D" adzies..
c.a Z nit:h udObtępr.'ono zwiedzajf)"ym. Można obejrzeć m.in.
"t.ata" z 1929 roku - kabr;olet,
,.ptel'llcot 201" z 1!l3G roku i
dixi" z 'tego same-go
.. BMW r l'zn:ka. Te dwa
·tatnie pojaLdy zdobyły tytuły wicemistrzow Pobki w
kon;;:~.lfencji
"m;';:t:f samol'hoou·'. sa teź stare motocykle .,n€ \V imperial
1930" o pojcmnos..·i 500 cem oraz
pol"kie, m.in. ,,~okół 601j' , z 1936
roku i ,.SIIL - 125" z 1938 r.
Zgromad2.0no ponadto różne qa re cK 'esor~a salllo,:hodowe i
rożne puITJią tl<i.

l,

li

et
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to
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Choc'iaż izba st.anowi dopiero
zalzątLk mUZ':clffi motorYZacji i
powinny się w niej znajdować
j,l:Z tylito eksponaty, 1.0 jftinak
w"y~tkie pojazdy są "na chodzie" i ucze tniczą w mi~z:rna

rodowYl'h

rajdach "weter:;nów
o miano najszyh;zf:'go
i
najładniejsugo.
Właslic-iele
iylh samochodów
przekazali je w dt-pozyt AulomobilU u oowi W;~lk pc,t'K:ffl1U.
ktt.ry w t 'm roku ob<'hodzi 60Jot.< i€ ",w""€JO if,hfloj~ia,
S7.(I<,". rywalizując

Jd~a utwor2t'nia muzeum motoryzaCji
pow tała
ISIŁdawno
wsród dziala.ezy AulemobilkJubu h.id~klege. Pisall.~my o mej
sporo. Tymc7.asf>m w Poznaniu
po prO&tu ją zrealiwwano_
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Pomoc

ownć reZzlł,cl sercem
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Poh,ki Kom itet Pomec, Spot_eJ wllpom ga w
r.rmach (zapem Ci, .pieka o.ad chor,m w .
8 , paczki z"wne8cl.we)
s . oich ped p ieczll." ch. Dzięki jec. w parci• • a" ka;1t _i także ~
m&Cl aHmen~ oJ'jnlł oraa m iejaca w .omaclt .pie ki pet_ej. J~Dym a najw ięk!laycłl i o.a,ite p iej pracajl\CJ'oh
teren.w,eIa o!:'ni_
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podeszłym wieku, zwłaszclla samotnym, chorym i niepelnosl>rawnym. Oczywiście d otyczy
to os6b żyjących w
bardzo
h'udnych warunkaclt bytowych
o najniższycb. świadczeniach
emell"talnych, ~entowych. Są i
tacy, którzy w ogóle takich
św iadczeri nie mają .
Egzystują
oni wlaśnie dzięki nam oraz
zasiłkom
wypŁacanym
przez
zespoly opieki zdrowotnej. Niesietny takze pomoc doraźną osobom, które
p~zejściowo znalazły się
w
teudnej syt,.uacji
życiowej są to najczę;\c iej ofiary kl,,:sk żywioŁowych np.
powodóanie czy pogorzelcy.

UdZ.. i staeych, niedolęmych,
pOLbawwuych opieki rod'lIny, osób blL~kich, z 1'0Itu n rok przybywa. Wyk zuje
to nie ty lko nasza statystykI!.
Krąg nie. ionej im pomocy spoleczuej jest więc coraz szerszy.
Wuosla tez ostatnio liczba emerytów. rencis tów, którzy przy
galo[lującej drof.yźnie nie są w
.'0' Łan i
u lor z y mać
soię
e
świad~Zleń
ZUS. Z
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slwa .. Ruch". Od zastępcy d yreklot·:t ds. handlowych dowiedzieltśltly
tę, ze winę
za brak
biletfl\v p0no~i MPK, które nie
realizule w pelni skladatlych
pt'ze~ .. Ruch" zamówiet~
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przyklady.
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C .. cechuje dzi taczy sp zrzeszonych w wa.. zd
or!:'an;z:Acj.!
- Tu trzeba pl'acow Jl' z eccetlt, Ole lIcząc go,j"in [JI' cy alll
w dlli Ilowsledriie. a!ti w wolne'
soboty, niedziple i ';wi.;u Nasza I<:actra elalowa )pst bJrd71}
tlielirzna '" obowI~~ków rlllZ()
Lic?:vnly więr Pllelle w.i 7 vsll<:iw
na rzes?:ę
dzilhc" v .,,,Olec7nych, która rerr.. "entuJ~
do..wu.j'.'ZQ(ly, ·h I wCA,-!;,wyc ..h
na ludLkie tI iedole ~Ojus"n i[<:ó
Ole jest łatwo. ale CI. klór}'cfl
7.l'r.e~/.amy sl'raw1zili si~ w wielolet n iej dziab lnos,.; na r7PCZ
na.>7 J org,lni7..1Cjt rch trHd
[
inicjalvwy s l"'A wsparciu blednvch. beulomny"h, skrzywd7.()nyrh przp" lo.• chorołn IlI h inną lyl';()Wą <iyŁu:}r ją
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Bie Li2lI1t4 l
ścilel n :Ajlep.iej »ohą i wietrą
oI.&i tak;,;. wiJdltk (jak n1lo 0djęoiu) umkll

O ile z udzielaniem pomocy
doraLn j, zwt:1.szc 7.a finausowej,
kłopotów nie mamy o t yle w ystępują one
w odniesieniu do
pomocy opiekuńczej . Chod "1: i o
opi kunki zatrudOl me przez nas
przy samotrtych horych w domu Zapotrzehow:tnie spolecztlo!
na lego rodz:.tj'l opiekę z naszej
strony Jest ogromne i wcią?:
rosrtle. TymL7.'>l<em nie mamy
do~tateczliej
llcl.by
o[>iekunek
Ten deficyt ciągle ro.'nie, bowiem brak k311dydatek do te j
pr ey. Zatrudniamy 1:1 opiekun~k: na pełnych
t ltach
Ili,,kUją się one
41 chorymi
N
każdą z nich
przypada
o 3.1
podopiecznych. Zdljemy sobie
sprawę z te~o. ze jest t o kropla
w mo r zu poll'Zeb
00 .n:ljh 1'dziej cenionych, o<.ldanych chorym.
obowi:p:lwwych
nlleq
nt~l~ Git>r:lcb", Józl'b M~tY
ni .. , Gt>rŁrv<h Urb"o ·k:., Ma .. iltl,. Sl~niell;. NIe ZJtHja reW>;ll i
osobistego zaangaww .mi,
by
j.łko<Ć świadc"onych
p['zel: nIl'
uslug nie budztl3
z "lIlŁ"eit
lo[.i ..,'p;nych

J .. k traf,acil' do ludzi potr~buj cycb pomeey!
- Nie z:aw .•ze jest lo [l .. o~te .
Sa tary, którzy zgłasza I'ł się do

~IC: 'It'_

•
"Uroki" WIosny

nlĆ .

c?:v"f'k

U'\",V.,,·O,,-,

o piekunow ie sl1o-

dZ le, którzy Uhle. zab1egaJą () n,~szą pomoc, C oc o na rzeczyw ..,;cle jest im bardzo potrzebo .
Krę pują się o nią pcosić albo nie
wiedzą, gdzie
się p6 nią udać.
Wtedy najczęściej
przypadek:
spra w ia, że dowiadujemy się o
nich - np. od ich sąsiadów, doZMCÓW d omów, ltOmitetów osiedlowych.
•
K omu admawia cie
o m&oy?
Jesteśmy
po t o , by ją
nieść, dlatego
przewa~nie
me
odmawiamy jej nikomu j staramy się coś dać kazdemu, kto się
dl() noao; !'Jw"Ó<:I. . 10M bo pormoc
albo w postaci zapomogi, albo w
postaci rzeczowej . Chyba.., że
jest to ktoś, kto nie kwalifikuje gj ę do() roI' z y",ta n.Ua z opl lu
polecznej. A nie kwal iftkują
się np młode matki, które mają pieniądze, ale nie rnos:ą kupić niektórych niezhęctnych artykulów dla dzieci - m .in. pieluch, oU7.ywek. lekarslw. Taklej
pomocy nie n10zemy im z~[le w

wIOparcia korzysta jlł rów niez w
co raz w iększym s t opniu samo tn e matk i, r odziny wielodzietne.
I m n ajczęściej
~trzebna
jest
pomoc finanso wa .tub rzeczowa,
a by nie musiały żyć w niedotalku. Srodki finan. owe na ten
cel mamy i nie musimy skąpić
icb podopiecznym. Gorzej natomiast przedstawia Stę sprawa,
jeśli
chodzi o zaopatrywanie
ich w niektóre art,7kuly
00
pewnego czasu niedostęprte na
rynku handlowym.
Niektórzy
domagają się od nas m .in bielirzmy ~ieol{)wej. łroców, ioołdłe<:,
tymC7.a5em o to - jak wiadomo
- d7.iś bardzo trudno Kiedy sytuacja rankowa była lepsza, te
artykuły moglismy oferować.
•
A dary za!:,n.niczne!
- Owszem,
pl'zyczynily się
do zaspokojenia potrzeb wielu
ludzi, ale nie w pelni To. co
()tn:ymu jemy
z "Care" lo
głównie
paczki
żywnościowe .
Bard o się przydały, ale te zapasy .<olę kol ~0C"'..ą. ZI'OO'llLoą była bo
pomoc (.I!·zejści owa i nie mozna
UC'7.VĆ na nią stale.
• Jak:A klOt rctCZna skala wa'j pomocy!
- Jednorazowe zapomogi, na
lączną
kwotę 787
tys zł otrzymało w roku ubieglym np.
370 ' osól) Odziez,
wartości 189
tys z!
przekaz:lOo 79 [lodopieczny01. paczki z żywnocićią
pocho.lzącą z darów z zagranicy
dostało 495 mieszkańców Stamchowic Finansow'l
pomoc dla
powodzi.ln szacuje się na sum
ponad 600 tys. zl Srodki na ten
cel napływaly na nasze konto z
zakładów pracy i Od indywidualn "clt oflarod:Jwc':'w
• Czv padapi czni korzystajlł
taki~ z innych
f&rm pamocy
P«PS!
- Zajlewnilismy w 1'182 ~ nieodł lllnie
o[lal
lHI osobonL.
Prze?:naczyli~mv na to 318 t.vs
zŁ Do akcji pomocy IN tym z eł
kresie wlaczyly się te?: instytucje i z"kł",dv [lrary NIl . N':.dl .. śnictwo w Shrachawic.ch dalo naszym
20 podol>iec7nvrn
transllOrl drewna op~lowego z
wycinki lasów
Srodki trans[lortu lego drewna z ppwnito
Zrz~sz .. nie Pryw.ltne!:,o
U .. ndłu
i (rdu~, rozwoż1C przYd"i:JI pod
wsk . }7~"e prze"' n.s adrec.y
O zym
powodu'niem
rok['IOlI 'zn.le {,t~~zą 3tę WC~ )."y w ~t.:l
rachowickich ogróo1k3ch
dl.hł
kowyclt
Wyasy~now ł!tśmy
w
ubiegtvm roku na ich zorgClnizowanie ~nO tys zŁ. Skonystllo z lej formy w Yl'o<'1.ynl<II w
ciągu 5 turnusów 200 ~enioców
z nas7P~o mi'łsŁ:ł W tym roku
te7 ItUlo71i w;mv im t.Jkl wypo-

Czy winien tylko kierowca?

w ska llu jlł

~eczn i.. W tedy . ffi()Zeffir pomoc
Im. IIzy b ko. Są . Jednll.k l .tacy lu -

D rabem .

• Cz, wuesł Ntatni. z ię C
śWlatlczetl.ej
rzea wall
ec, '
- Tcadycyjllie już pom~gamy
przede wszy tkim ludzio m
lir
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działa l ności

Z

zwi ązk6w

"Śpiąca

zawodowych

królewna w Warszawie
tt

wią7JkO'IĄ;cy

7. Odlewni
Ze1i<wa
"StąjpOlrków"
wstali
Ulrejestrowa'lli
jeszca.e w kOńcu gruooia ubiegłego roku. Z ich inicja_
tywy postanowiono W'7J!'lowić
WYlPła 'v
Ulsiłk6w
stat.uwwych dla członków
nowej
organ.iJzacj! 2IWiązkowej.
Na

Z

Na dobranoc

Krzyżówka
ł

,

2. '

nr 75
~

14

C C

C C

C C

C C

~

[7

iD

't2

e

8

C

9

C

C C
G

C

C C
ił

C C

POZIOMO: 1. ~łóWllla cu;i;ć
przedniej ĆWlieroi tus7.y woło
wej, takie kotlet z tej
cZA:ŚCi
miq;a, 6. bl rusz.all e pudło do
w.rzUJC3Il!a kore6pondencj.i.
•.
.,. bramkowy. pll<l1ktowy l'Uib liniowy, 10. poży=k.a długo Hl.b
kot'ótkotermia}owa. 12.
m iejsce
t'Jl1.ooal!:o3 z.marlych, 13. sposoby
zapobiegania zakażeniom
ran
przez od.kai.an ie przedmiotów, :r.
.kltórymi rana się s-tyka.
PIONOWO: 2. m ili. grecka b0gini zwycięs.twa,
3. nabran ie
szybkości, impet. 4. aorty zm. mjst.l'7.OIStwo.
5. cesarz rzymski,
WZ!J\ ód w Rzym ie Termy. Foru.m i ko1UJ1lllę nazwane jego
smien:em,
7. po\Q(o z., a nazwa
g,rochodrz.ewu, 8. grecka bog :n.i
księżyca ; siost.ra Hel:osa i Eos,
9. nakaz, N>zk.acz, 111. uroczyst.y
m~ i strój l\'iecz<>;:<YWy z jedwabnym i klapami
Rozwią:r.anie krzyżówki przesyłać należy pod adresem
redakcji "ED" wyłącznie na karta.oh p()Czto-wych
w terminie
siedmiu dni od daty niniejgzego
numeru. Pomiędzy prawidłGwe
odpo-wiedzi ro-dosGwana ltOsla_
nie nagroda ksi_żkowa. Karty
pocztowe bez kup_·u będą wyłączone z losowania.
,.ECHO DNIA"
Kupon nr 7S
R07.wil\oZanie kl"7yżówki D.I' n
POZIOMO: młodz.ież, protokół, dYChawka. szarotka.
burnltlra. różyczka .
PIONOWO: moped, opończa.
z,goda. Żyłka. wątłusz.,
satyr.
ranny. Akaba.

o'

·
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ich wniosek dyrekcja przedsi ębior twa
postanowila Ulst.ooo-wać ,.amnestię" dla oracowll1ilków, którzy w pierw.szej
połowie
ubiegł€€o roku dopu~ ili się r<Xl.ffia!itych
przewill1ień i wstali UJkarani k'3rami slużibowyani. Obecnie w
lrez.ącej o.koło tysiąca cz.lO'l1oków organizacji trwa normalna praca zwiąLkowa,
trwają przygotowania
do letniej
a,kcji M:z.aso'W-o-koloru}nej.
Coraz mocniej aOOt)"wizują
sj~ zw!ązkow-cy nauczycie-le.
W styc.z.ni·u zarejestrowany
ros,tał Związ.ek Nauczycielstwa
P<>~o
przy
InspeIotoradie Oświaty i Wychowania
Urz.ęrlu Miasta i Gminy we
Wło s ZCZlO wie.
Wybrano już
mrz.ąd, komiJSję rewioz.yjlną i
sąd kołeiewki. Na czele pię
ciooobowego prezy<lium
Ulrządu

statn1ł

mglr

Ozesla,w

Malin.owski, na'uczyciel S7koły PO<:Istawowe-j
UT 2
we
Wklsz.cW'W!ie. Teren miasta i
gminy podrz.:ie'lono na siedem
ogni5k 2IW.ią7Jku. Nawiązano
wJęc do wieloJetn.ich tmdy_
cji ZNP. Obecnie zwią.z.kO'W_
ey nauczyciele zajmują się
prrede WSiZystlk1m spr·a wami
z.wią.z.anymi 7. wprowadzeniem
w życile po.st..atJWW!ień Karty
Nauczyciela.
Natomiast w Kielcach d()
ZNP należy już około 2 tys.
nauczycieli ! pracowników
OŚwiaty, k1tóny
Ultrud.n.ie'ni.
są w pnedszkolach, szkołach
podstawowych i średnich (osobne organizacje
zwi ązko
we pov."Stały na (}bu
kiel-eck ich \\.'Yi.szych uczelniach
oraz w Zespole Szkół Ekono.m icznych n.r 1). P=ewodnL
c-zącym ZNP
przy Wydrz.iałe
OŚwia'ty i WychowCllI1ia
Urzędu M iejskiego w K ielcach
jest An.dlrz.e.j Łyea..ak z.e Szkoly Pod,s ta'\VIOiWej nr 9. Jego
z.da.!1!iem, koni-ec7l!1e jes1 utwo.rzenie
wojewód1Jkiego
z\\'-:ąz.kowego zeSIpOłu koor dy_
nacyjnego, którego zadaniem
byloby z.bie'~a'llie uwag i opL
n.ili, Sipraw i postulatów ca_
le-go środowi&ka na uczy c iels.k.i.ego. Taki
z.espół m iałby
szersze kompetencre i rOOgłby
skut-ecZlI1:ej
wystlWOwać
w
spra wach
praco\\.1l1ików oświaty. Ni ezwykle ilStotna jeSlt
konsultacja
poprzed,z.ająca
pewne - zapowiadane jUtż zmia,ny w pr~isach Karty
Nauczyciela. Związko.wcy nie
zgadzają się, żooy taik.ie zmiany były
dok on yv.'a ne bez
zasięgania ich opjnli. Reprezentują t y m samym ogół nauczyc ieli, którzy Uln ie!PO'koje_
ni są
" przymiarkami" do
pewnych zmian w
usl:a'wie
sejmo·wej. które orga,nicz.ałyby
p~z.y~te już Ulpisy w Karcie
Nauczyciela,.
Trzeoba Ulz.nacz.yć.,
że ta s.prawa
mocno
buJwefsuje całe środowisko.
Ponadto zw'ązek zajmuje się
problemami pracoWl1!ków 009hJgi, admi.ni~tracii sz.koJnei

oiej :t.rod:t.iła się IIstitnio jCS%C:l.C jedna odmiao zagrożenia". "Radzieckie eksperymenty" psuodę w najbardziej oddalonych od ZSRR zakąt
zieś na Syberii zagnieździły się diabły ciskające
l, hura,ganami i powodziami.

jak równkll licwej I!T 'py emerytów i .,enci ·tow. Spra.w
do roz""iąz.al]'lia jest zr.,zltą
bard7.0 wiele, gdyż \~adomo,
że srzlkolnidwo Od lat cierpi
na n.ieodoinwe5t<l'wa.n ie, zle wyposaie.n.ie, trudności kadrowe

aro :
aw~ę

·i Azję
. w Len.llgra.e. po Itor a metro_
wy s
_ wy w Armenii.
a ta,,:a.try sztormowe na
Uk rabyly ·yn.k.em .. a.mer yk"
eksperymentów"
pro,q "'h dz.eś w stanie
Ari
.
by było nawet
y potw ierdza-

kieleck,iej
Lożys.!t

ln ą

.,spiąca kJrólewna" P. Czajkowskieco przycotowywana
pru.z Teatr WIelki w Warszawie Jesł prlla kJryłylLów
I cboreG~ów uwaiana za
"kanon tańca k l;w;yczn.ec o".
Piotr Gusiew .woją wersję
cho-reog_fiezną opuł na aułlctrsk,im pierwGW'lOru
Mariwaa Petipy. W pnedsię
w~ięc:i.u łym
uduał
bi-eru
ponad słu.osobowy zespół TW
oras u~iowie Szkoły BaletoweJ. .Jest łG największe
pr«dsięwzięoie

mi.

CAF-TadeUSII

(wł)

Za«oźctUńAć

Od przeziębienia
ratuje przerębel

DO

cacll.

realiza.łor

Teatru Wielkie&'o po
n wojnie światowej. Piotr
GusLew pnygotGwuje obecną premi«ę wrn ze ~i
mi radzieckimi a51)'stomtkaakie

W-B.

Państtwo weg'O
Przeds i ębior
stwa "Dom Ks iążk i" w Kielcach, ZZ Leśn i ków P racown ików Nadleśnictwa w Kiel-

wydziału jednego
zakładów w Kazaniu, W. 1wan()w, obchodził swoje sz.eść
dz.i~ ięciolecie
przeręblu.
Wśród ludz.i, kt6.rzy
odważyli
się W€jść do lodowatej wody i
ciepło pozdrowić
jUbilata
prz.ewodniezącego miejskiej fe-

Kierowniilt

%

w...

deracji hartowania zimowegil
- był 70-letoi iniynier K. Nagorn<YW. Urodziny W. Iwanowa zbiegły s ię z trodycyjnym~
:r.a.wodami amatorów zdobywania kondycji w zimie, które
odbyły się w rzece
Kaaance .
W"LH:li
udz.iał
W zawodach
prz.edstawiciele Charkowa, Saratowa, Brein.iewa, Almetjewska. Olbrzymi przerębel nie
mógł
pomieŚCić
wszystkich
chętnych.
W programie były
pokazy zr~znośc j(JIW e i sztafeta.
Ja/k

wykazują

badania, lic.zba
ludzi kąpią

pnzeziębień w śród

cych się zimą
6O-krotnie.

Getto warszawskie

z.mniejszyła

się

(I)

Warszawskie getto powstało jesienią 1940 róku, ale
prace przygotowawcze trwały już od pierwszych miesięcy tegoż roku. Pierwszym symptomem było wznoszenie od kwietnia fragmentów murów, które zamykały wyloty niektórych ulic.
Oddojmy glos l..oclwikołoNi lon·
sIuupu.Ic(ne-mu lcron4-.
Ironowi. który przez okre4 okuP<lcji prowadził c:>odz4efW1e lIJ·
p isló
dotycz~
wydorze-ń
w
W(l('5zawie. Pod ciotą 3 Itwietnio 1940 r. zonotowol: ,,Podobno u wylom kilku ulic: ~więto·
knysiliej. Złotej - na Marszał.
kowską, wznoszone sq mufY 0<1gradzające te utice. Jakie jest
ioch przeanCKzenie, tego
nie
wiadomo.", W dwa
tygodnie
późn:e-j - 17 IV, gdy b~o coraz
mniej wątpr ...ości. w j<Ik;m oelu
doUQWi -

m yśl .

JestL-

u wany ws>zysti b:·ZDe5mCiIl H.

letnią
kadencję
Czesława
Bąka,
brygadzistę
kontroli
jakości z wydziabu montaiJu

12 kwietnia br. do
Sądu Wojewód7lkiego
w
K ielcach
wpłynęły 292 wnioski o rejestrację 7.wią7lków
7.aWOOowycb, a do tego czasu Ulrejest'rowaJ!1o 249 nowych organiUlcji 7owią2lkowych. Ostatnio :r.a.rejestrowaoo m.in. ZZ
PraC'Owników Komunalnego
Plrzeds : ębiorstwa Robót DrogowyC'h w K ielcach, SZZ Pracown ików K ieleck iego Prred_
siębiorstwa
Robót Inżynie
ryjnych w K ielcach, NSZZ
Pracowników Służby
Zdrowia w
Zakładzie
Opieki
Zdrowobnej w Końskich, ZNP
w Zbiorczej Szkole Gminnej
w M i chałowie, NSZZ P r acowników K ,ieleakiego Przeds ię
bionstwa "Prelbud" w Snkówce, NSZZ P raoow.nilk6w
WSS "Społem" Oddział w
Skarżysku, ZZ Pracowników

trz';.:>ien ia
na-

iy>m roilU

Fabryce
TocZll1yC'h
,,1JS1cra"
ouganizacja
ZiWiązikowa
z(}stała
zar&jeSltrowana w końcu gjrud:nia
1982 roku. Obecnie należy
do niej ok<>ło 1500 cz.lonków.
Praca zwią2lkowców sp'l "Owadrz.a się tuta,j główn:le dla załatwiania
palą.cy'C'h
problemów .!;ocjalnyClh i bytowych.
Pmcowni'cy d(}magają się bowiem weryfikacji dooatku
.Ul pracę s2lkodli>wą dla zdrowia, Z!lTIiany , kryteTiów egz.amilnów kwalitikującyoh do
dz iesi ątej i jedenastej grupy
UlSzeregowa:nia, zwiększonej
Qpieki i pomocy dla re.nci- ,
stów i emerytów, uruchomienia prz.ychodni w.kłado_
wej, pOlprawy warunków wypOC7.ynku.
W ięk'sz.OŚć
tych
spra w wymaga sZlCzegółowe
go rOZipatrzenia i długofal{)
wej d7.iałalności. Natomiast
wiele codziennych kłopotów
pracoWlllików można r(}z.wiązywać
wacz:nie
.s-zyboiej.
Pll'7.ew(}oo ic7.ącym
15-osobowego Ul'rządu związkowców
w "h,jk,rze" wybrano na trzy-

Świec

ma
od-

medal
żna to też
y

irtp.

W

o

z nowej drukarni

owe II'KHY sq stowi<loe, l<:Jnd<w
notował:
.. ludność
iydowska

Warszawy patRy % trwogą na
.,znO$lqce się włcolo jej dzłeI·
Nq mury. Obejmujq one .,ieł1Iq
dzielnicę między Marszałkowskq
a Towarowq i między Chmiełnq

a Chłodną. Chwilowo otwartych
jest jeszCi%e większość przejść,
ale stop n 'owo będą zamykane,
tok że zostać ma ty'fko kilka, co
umożliwi dokładną kontrolę co·
lego ruchu do tej dziełnicy i z
niej. W Warszawie mówi ~ię O
tych muroch jako O zapowiedzi

Jowisz-drugim ł
JowJM - piąta ~łu" kolejnAlici pl
wania astrononeoznego - jest ..bi.ektem lIflCZeC'ó~,
Jowisz nie ~,
mów. Nieda.wno Wysunięto -yJrwł
k, ck SuOllkow
planetą, 1ecII: nie dokOoJiozouą cwiazdą .
z u·niwersytetu w Rostowie, _ricił ~ •• clziwne zjawis!Le
odkryte weulŚni~j pn.ez astronomów I ka ' icll. Jowisz wyTa ci,anlycsn.a
lIyła więcej ener~ii nU jej elnymuje
planeta ' mu,i mieć własne, wewn4;t
jądrze llacho~ reakeje łenneĄctrow
model budo 'A')' talLiej planety. Wec]ju,
wisz.a po.witma pan.owae ~perdW'a
proces,acll powod'Ujących powstawanie
mu-si na&tępować jeclnoo1leśnie IDIYbkie
to daJ€ ko idą
ego Uklad>u Slosta,Il;~
podwójny
Jowisz.. Za
lat Jowisz rOiZtego st.c.pnia, że
ooce.
i e przewidUeć
Illmi·an. M<>gą :00orbity piane-t.
emia i Wenus w
ch .a.rbitaJn.ego
iqżyć
na prze. ca, to 00 noNajblii.szy sąsiad

Jak wykazały prace teocetycz,no-modelowe. ł'eakcre takie
m~

zachodzić

dłużej

niż

ist-

nieje 006Z system pla,n..etał".ny.
Wynika % tego, że Jow'isrL je5t
starszy od pows tałych planet.
Jeśli jest
st.a.rszy od in.nych
pIane< - nie może sam być
planetą

tyłtko

gwiazdą. '

Skąd

wzdęła się gwiaoz.d.a wśród zespołu
planet? To zoa.g.adnieme
usiłuje- wy}a.śnić illolly radziecki
uczony - dr Salimziba.row %
lnstyw.bu Badań Kosmicznych w

Jakudru.
Zagadkę

jaśnić

JO\ĄIUSUl

-

moam.a

może
ZI.lStać
ocbitę
nowoe-j
~.. idać
bę
<>ń c a.
Podwójne

wy-

l'fl

zxl.ani-em Salimzibarotyllro w pGwiiąz.alliu ze
Słońcem . Z korony
sro.neC2:nej
wynucallly jest berz p.rrecwy w

iemi

wa -

przeswzeń

'ć

kosmico2lIlą strumień
ma.t.er~ii. Jest to tzw.

energii i
wiatr SJo.necZlIly zro-rony z ele-ktronów i protonów. Te n.ałado
wane energią cząstecz.k:i od miliardów lat docierają do granic
na.sugo Ukladiu SłonecllonC€'O. Są
one przechwytywane prx.e!Z Jowisza. W ten sposób Jowisz
przechwytując
cz,ąst.eczki
slon.ecrzme i materię 'loo6m i czną
zwięk.slza s>woją masę . Je6t to
isIlotmy warunek, aby mógł
stać się peŁną gwiazdą. Op,r-ÓCIZ
tego przechwytując eoz.ąsteczki

:re Słońca

2IW iększa

swore zasoby em.ergetyc zne. Czyl!i Słońce
samo pomaga najwięks:z.e-j planecie przeks2Jtałcić sit: w młodą
gwill!2ld4;:. Przypu.szcza się. że w
c-iągu na,jbliższych trzech
miliardów lat
może
nastąpi ć
zrównanie mas Słońca i Jowi-

w kosmosie
pospoli,tym.

są

carski "Schwei1tkre-reiu" opu-

o Ioos:toch u-

t

1'ÓŻllych
więk 
clI
świata. Dla

żyt o "koszy/ro"

h potr::eb 3-osoII
w średnim
chodnioeuT'Olpe;_

wspomnianego
U/'UILK.n,

;;e

zakupy

rls::e są w Los
gdzie miesięcz-

dojdzie,

Akcja przes'
okazują

się

05t<Jtean:e

przeznaaonymi do oddziełenia
gettu No obS2arze tym mieszka
duża część ludności chrześcijań
skiej, odwrotnie - na zewnątrz
mieszkają Żydzi - tak, że wykonanie plonu wymagać będzje

przesiedleonia 300 tysięcy ludzi.
Co ro pieltlo %robi się w War·

ł

G uggenhe:m
stw:E'.rdz.;ł
w
.. B·uletyn.e
Ameryka ru.ktego
Tow arzystwa Me teoro:og:c.z.neodpowiedn ie
go". że stosując
s;Jbt;.tancje nad Oceanem
AUantyck;m można było-by dop rQwad z:ć do
wyscThn :ęc-i a obłoków napływa.jących dla Rosji
Lub na odwrÓ't, powod'Owai: U>lewll'le deszcze.
Tak s:ę przy tym SIklada, że
cyklony i antycyklony atlan,t y_
ck!e napra wdę kszt.ałtu.ją
pogodę na w LęklJt2.ej części tery tor :.um Z w:ą:z,ku Ra~eckiego. 0statonie
zaś
cz.tel'Y
lata w
ZSRR rz.eczyw:śeie były
nieu.rod.z.a.jne.· podczas ~dy w U A
przyn iosły
rekordowoe
r.biory
llbóż . Je<Ln aJk ani g~ty u.k.raińsk : e, ani ormiańa:ki e bu.b Ś1'od
kowoaz.j.:iltyekie nie piuą,
że
7.1a pogOO~ w ZSRR jest w~.1kli.em knowań CIA.
.
Poważniej.szym

J)1:oblemean

jeGt za.niec:r.yszc:r.enie środow i 
ska. We(Uug wi~a'ygodalych obliczeń (naw iasem mów~ą.c, przeprowad.zonych na Zachod,z.;e. a
także
cz~ć

prz.ea:

ONZ),

najow ięks7..ą

tego UllIl1ectl.YSZCz.enla powoduje działaLność przemy~
wy<,h korpooracji międrLynaroc»
wych Jesozc:te n ie W5'l.yscy z;apomn:e1i o ,.katastrofie stule_
cia" su,pe.rz.biornikorwca ,,Amoco Cadiz" Ekolod'Zy pisali wotedy. że jeśl i dizieeięć podobnych
kattasbrof ~daM:
y
się
jednocześni e w ró' . -h pun,kta.ch
Ziem i, to mogłoby powstać %.3g'rQŻe;n i e dla życia b iolog:e-70n.ego wszyshk.ich ffiÓnz i ocea.nów,
a tym slllmym dkl eałego bwi,ata.
W
k.a2dy-m
ratl4.e,
gKlyby
l)rzYJąc.

że

główne

:r.ag.I'O'i;eoie

dl a kl imatu pow6taj.e na skutek ,;radzieckich eksperymen1iÓw", to moź:na znaleźć iSię w
sytuacji owych biedaków, któ- I
n:y wie-uą.c w koniee św iat a
wes.z.Ji
na wysok,ą gó~ by
prz ec:r.eka ć poto p Potopou
n.i.e
było, ale byli z.łodzieje. IdÓrzy
ok.radali domy łatwow ie.rllycb.
ulegają.cyc.h
f.ałszywym
proNlCtWom.
ALEKSY ZUBOW

drogo, gdzie tanio.

getta". W końcu czerwca lafldiw. c łoicie więlcsrość wom:owioków nie- mieli JUz wqłpf.i
waści . londou
pisol: "Najważ·
niejS2a jest jednak decyzjo realirowOłłia getta
., Worszawie.

Mury

•

. fałszyuvyub ł1rorokóvv

CZIS .codziennei
Nowe organizacje związkowe w zakładach pracy z
każdym niemal dniem coraz mocniej rozwijają swoją
działalność, a
jednocześnie wzrasta ich
liczebność.
Obecnie w województwie kieleckim jest już ponad 73
tys. związkowców, co stanowi około 26 proc. wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwach uspołecznio
nych. 'Pozostaje jeszcze sporo zakładów pracy, w h:tórych komitety założycielskie opracowują projekty statutów i przygotowują się do złożenia wniosków o rejestrację w Sądzie Wojewódzkim. Są to już na ogół
niewielkie zakłady pracy grupujące do kilkuset praeowników. We wszystkich większych przedsięhior
,twach Kielecczyzny działają już związki zawodowe,
a których większość zajmuje się codzienną pracą na
rzecz załogi.

Książki

pog odę?

. '2

"ey me-szk<lniostało s i ę wi-

"-:1
J

<one.go

ruchu

eJ e
m o sto. W
:.rł i przes edlono
•ł

Z.,.dow

I

o.k

113

s ~o.podo 1940 r.
<'0
m-ieoszko'n 0-

00

nie trzeba
rów.

wydać 945 dolaNatomiast najdroższym

miastem
okazała $ię .toHca
Japonii, Tokio,
gdzie koszt
utrzymania obliczono na 1.388

dolarów.
Olbr::ymie

rozn1Ce

wyszły

przy obl i czaniu $rednieg{) komornego za mieszkanie.
Za
3-pokojowe mieszkanie w Tel
Awiwie trzeba płacić 170 dol.
Natom ias t w Tokie za wkie
samo mieszkanie
komm-ne
wllnosi 2.160 doL.

1 ę-to.

przy wy-

N :.e zapomn :a leś o n :m? Wi€l!"z
mi, J:rancuS'kie w it:z :en ia soą pełne
typów g oto wye<h do wykonania tak ie j roboty.
Re as umując, w naj lepszyom l'azie
wy jdz. i esz. z ciupy po dwud'z. ie.stu
latach, w najgo!"Szym, 2lWar iujesz .
Wśród tyoh dwóch
drróg wyjśc i a
jest je.,zc.ze i ta , że um.r!Zesz. pięk
ną śmiercią w w i ęzietnnym szplalu. Poha:rata ny. Masz w czym wybi erać.

l

Po d.z:iIewięei.u lat3(.il budo~"Y clJrukacum orf8e.lA>wa Gda.ński.cb
ZalLladów GNłiieznycll d:rukuje piel'W1iflle ~lU. Na l'\a:r.ie uu- '
ka.mia znajduje się w fazie row-udtu t.echnolociCiGlCCo . Doc:elowa
roGIIla. wydajnOŚĆ ohLiezana jesł na %5 milionów ec 7Jem pJ.araoy.
W tym roku prZl}·,otuje 17 milionów luiV,iek. Obecnie iChoOl&lj,
~ maBll;yn m.in. w nalL~dzie 500 tys. eczemplarzy "Zasady pi..WIli i i.ntel'pun.k~" pDł~ej" Jodłowskiec.o i TaszyplUqo oru
poc1ręczo.tk ,'pOUIaj llWój kraj"
ella. m kła.)' szkoły podstawowej. W kokjee mdlają: "Q.... v.adis", "Trylogia" i
tomy
"Emancypantek".
CAF-J. Uklejewski

d,,,,..

Na ekranach
W bi.riącym łygood.ni .. na dJ..,.all;lcll
mia. ebejrz.ymy kilka. n.&wy" filmóW.

.ALLEGRO BARBARO" ó ramat
społeczny
prod·ukcji w~ierskiej.
Jest
to bez.pośredll1ia kontynuacja
W3ne:gO u nas Iiimu "W~ier 
ska rap.sodia". Obserwujemy
da~ losy i
ewol,ucję
spoOOr\Wl.Y

łea.no-.poJ.i.tyc-z.nych

poglądów

Is.tvana Zsadla.ny-iego, 7.iemiani.na, posła do parlamentu,
kotóor y wziq,wsrz.y na s iebie rolę
przywódcy chło.pskiego, z.rzeka się S'W€€O mają.tku. Akcja
r07..gryv.'a się w latach trzyd7.ie6tych i czte~dziestych naszego w ieku. Film nagroowny
na festiwalu w Cannes. Reży
serował Mikl06 Jaoeso, w rolach głóW'l1ych
Gyorgy
Cserbalmi, Lajos Balaz.wvits,
l$tva.n Bujtor i imU. ("Sbud y;ne").
POIflad;w I. filmów o.maw ianych już prz.ez. nas, w tym
tygodniu obejrzy m y obr ~z.!
radzieckie "Matka
Mana,
,Tam na łajemnicy;ycb dróż
kacb" i "Krach operacji Terror" ucz.esotnicz.ące w w iooennym przeglądzie kinomatografii ZSRR oraz tak ie pozycje
jak _
,,1941", "Karate po
polsku" (.. Romant.ioc a "). ~ PierW
su miłośe", "Lot nad kukuł
nym
(Diazdem",
" Dro-

z
Ioloch u+k
stonęły uWrojone nt.U 15 i więcej. W rełocjodl
warty. Zorgon ilONOClo. tOlkże po- g~o z tego okresu z n<lJeżć
m«n.o opisy u l'c zodoczorlych
licyjną akcję posozukiwof\ia ukryw<ljqcych s ę 2ydów po stron.ie do tego. stopnia, że przechodnie
aryjskiej. N iemcy skO<1fi.s.kowo~i z trudem mogli przeciskoć s : ę
ok. 4 ty.s. sklepów żydowskich i przez jezdn i,ę. .Je.dna z m' esz kook. 600 zokkldów rzemieślni nek getto tok op i sy.vo~<;J . sytuoczych zno.jdu,jqcyooh się
pozo cję l<lm pO'll'Uljącq w !1sc'e . do
Z11o}omyoch: "Gwor, zgiełk, Jest
muromi getto..
tak ciosno, że ch.odri się po
Po OIkcji prz~ed"..e-ńczei na jezdni.. Wyloty ulic sq lomknię
te-renie geotta zomieszoka/o ponad te. Wszędue 1I'Młłl, policja., stroi,
400 łys. tudz;. Gron ice dz,i~nią okł'opDe więDenie. WszysUco razomlmiętej uoIegdy
je6.zcze kit- %em to poczucie człowieka "!'
więzieniu, działa tak
strasznie
ko.ki'otnym z.m:onom.
polegoją
cym główn i e no zmniejszaniu psycłMcz.Ne".
A oto opis K'\nego mfe6zkooje.j obszaru. W ~ 1941 r.
powiencoo io getto wyn06oiło 307 co getto.: ..Takiej iłości żebro
he-Icto,:,ów. No tym
OOSl'One "ów, kalek. ludzi chorych albo
m es zkało ok. 400 łys. loozi. Gę· bezdomnych ~ było w Warsza·
żadnym
zaułku
stość zo lud,,: e nia b~a tu chyba wie nigdy, w
najbiedniejuego z przedm i eść.
MI.jw·~kszo no świec e - 146 tys.
utice stojąc, sieno 1 k,!omet/' kwodro1owy! Za- Tu zapełniali
dząc czy leżąc pod murami i na
gęSZCZe-t1 e było olbrzymie. pne-c;ętn'e w jedne-j izb e miesz.ko- ~roju ch.odnilów ".
(dokończenie jutro}
lo 5-7 osób, w jednym mieszka-

http://sbc.wbp.kielce.pl
l(

Puelo:t;yl ''''olClecb Ludwlkuwskl

ca

~łÓ ... nycb

Il.ion Kielc

s:rJdeJełów",

ni~7.e"

Rad ...

"Cudu

(,~o·skw a"),

pie-

~Wielki

sen • "Le Ol n w Folsee , ,,Lenin w Paryżu",
iskry rozcorzeje płomień" ("Study j!)e"),
"Niezamężna kGbid,," , "Mroczny
~zedmiot
poiltdania",
,,NIech żyje Meksyk", "Premia" (.. Robotnik"), "Imperium
konłratakuje",
"Karate
po
polliku" (" BaJ<tyk "), "UciecZ-ka
na Atenę", ..zwolnienie waruruuiwe" ( ., Przyjaźń"), "Słońce
"" ..cbodzi raz na dzień", .Lenin w Pol'lce", "Lenin w Paryżu" ,
,,z iskry rozc_je

,:z.

płomień"

("Po\oołellllie").

(wł)

Ja c i daję irmą możliwośt. <>I»w ies z m i t'r ochę o Barto Scalisio.
To, co o n im wiEsz., o jeogo planaoh, a ja Ulłatwię twoją SlPrawę.
N ie żebyś miał podjąć działan i a w
Nowyiln Jo.r'ku, co to, to nie. Ale
możesz. si~ .s.om-onić w jalcimś 'Z.akątlku i korzystać
:l
całej [<lIr!!y.
Coś chyba odłożyłeś? T'W"Oja sp-a-

wa. ..
Ani jeden m i ęsień n i'!! w'gnął w
Ty!Jloo śmiertelne
twUl"z'y Joego.
bIlUdzen 'e m~ł'Owało ~ię w jego oazaoh, O!P'us.zcr.onycll c i ąg l e na blat
stołu.

Wayne Saondbo.rg Ulstanawiał iE:,
czy to w zySotko, 00 lCobił n ie poszło na malI'ne. Samolot 7. Nowego
Joa:<ltu do PalI'yia, potem 7. Paryża
do Marsylii na wiadomośĆ, że Joego LaCasa z.atrzyma~i traocuscy
celnic y z <Iwoma kilogramami naTk'O'tyków w walizach. UpI're<i7Jił loh
taje-mn;czy telefon.
Joe
LaCasa
Z'nalaz.l S'E: w celi w i ęz:i.e'11 i a Baumettes.
Wayne SaondbDlI'g po ptrLybyciu
do MarsyJ i;i u<l;!ł S Lę do agenta
DEA utrzymującego łącZdlOŚĆ
z
!rancusk~ Brygad~
Na.rkotyków
uzysokał z.~z'W"Olenie .na roz:mowę z
Joem LaCasa.
I to wszystko na n ic ?
Wśc iekły rąbnó\ł pięścią w stół.
Na miły Bóg, Joe, odpowiadaj , do r.holery!
Joe LaCasa nawet nie ~· gnął.
Pełne pogarrdy spojTzetnie lt1J\.I!Cił na
Sandborga, na ustach poja:w~ mu
się ~ymal5 n:enawiśei i pamął:
- Idż
wst.rętmy

do wsz.ysbkicll
gliJ!1 ia.rz'U1

Ostrzegają

przed pIOrunamI
Mówi sil!:. ze p:()~lLn ll'IIOIŻ.e unaM€t 1 czy",tE ~() n.:.eoa.
Nie takiego nie może słę ju ż
wydarzyć na tt:-ry!oriAJm Azerbejdlżanu. Cll.oc:alŻ
niebo jeót
bez c-hmwrki i ja skółki, na.jlepiej ze w.:;a:ysllkich p:aków wyczuwające zbEżają.cy się de:;zl'z.,
śm.:gają b<a '!'Otiko , p =
rad,;1O
nada.wa.ne jest w tej repu bEce
osb!-zeże'rLe przed zbLiw.ją,cą się
de1'zyć

burzą·

Wre g don~"",ień z Bak'!, ,..
góra,(:h M ałegoo Ka.u:u.uu, w radzieciom Aze,be jclianie od lLIkJu lat Pf'a<"IIje stacja na.uw",a,
w k.t.óre-j prowadzi s~ bad.an:a
nad charakberem w"ładowań
a.~mO&lerycz.nych.

•

Jak wioad'OrnO, podezas bu.rzy
nie ty l kD goroź.ne są błY3lk awice

i uderzające pIor u ny, ale rówIDea: powstające przy ok.aczji
fale elektr-o.magnetycz.ne i inne

wywlera.jące
ujeomny
na
człow ieka.
Jak
twierdzi k:erownik ~upy nau kowców, prof. Ag asamed ~ li 
zade, z;a.wis.ka re są g;roUle
nawe<t w zm,acz.nej od ległości od
llUco}S('a
wy'ładowań
IloUDDSfe-

zjawu,ka
wpływ

rycz,ny~h.

NauJrowC'Om z kj grupy us ioo-n.,trUO'ń ać apa,·a'.urę, która .. W)-CZUWa"
zbt;żają

dało sCG

ce s'ę wyładk>wa,n:a a~mo·JC'ry 

l'Zne w odległo;;':; aż 45 km. Po:r.wala równ: ..ż doi;ć d'.>kładn.e
o~~"":;l.ć k:eru n.:k
prze-".l w a.n.a
s:,ę chr . r b .• rz wyc-h.

•

d i abłów,

ty

•

D rl w i c e li Ulmknęły s i~ 7. hała

sem za plecami JQego LaCasa,
pTLek.ręc ł

klucz. w

pO'tężlnym

ktoś

Ulm-

ku .
Joe n ie ~ważającna dwóch po2lOsta ły~h
lokat()rów celi, wyciąg
nął się na sienniku.
Tamci d ,w aj
n ie podobali mu s ię. D laczego nie
pozosta w iono go samego, jatk podcz.a~ cz.tere<:h p ierwszych dtn i po
uWlęz.ien:u? Cz;y dlatego,
U! n i~
um ie ani srowa po fu'aocu'&ku a w
w ! ęL ie n i-u niklt n ie zna angielsk iego, a jeśli zna, to mówi tak k iepsko, że n ie można się pO'roz.umieć?
T amci dwa j także n _e z.nali anglelskieg.o, a le przynajlTlll1 i~j mówili
po włosku. T>o pozwalało się pocowmieć. Proponowali, że w każdej
ohw.li mogą służyć 7.a tłumacz.y,
próbOIWali naw i ązać I'O:znnowE:, ale
Joe podejrzewał, że to są sli>!Cle,
podstawieni, żeby coś 7. ,niego wyciągnąć. Albo
pnez FranC'lJlZ6w,
albo przez tego gliniana z.~ Stanów, tego Way1Ile Sandbo.rga, który próbował go 7lffiusi ć, żeby siE:
ptrLyll!lał i o.bc iążył kclllt'O Barta.
Moie się wys il ać ten v.rst.rętmy
gliniarz! N ie Zlffiusi g'O <lo mów ien ia.
Za kilka dni ten Wayne Sandborg z.dziw; się! Za kilka dn i, jeśli
wszystko d obrze pójdziel Ty lko, że
teraz. po p:-zyjściu tych dwóch typów, tnx.'hę s:~ kcnplikowało. Nie
mógł skończ.yć uCLE;tej roboty.
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OGLASZA PRZETARGna sprzedaż:
1) samochodu "żuk Ar13M", nr rej. KIH 623P. nr
podw. 227759, nr silnika 363122, rok prod. 1976
cena wywoławcza 131.807 zł;
2) samochodu "star A-2B", nr rej. KIH 267P, nr podw
23973, nr silnlka 37439, rok prod, 1968, cena wy·
woławcza 165.400 zł;
3) samochodu "star W-28", nr rej. KUl 644P, nr podw.
70687, nr silnika 1040035, rok prod. 1972, cena w ywoławcza 156.420 zł.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 2 maja 1983.
roku, o godz. 10, w siedzibie filii w Ostrowcu Św., uL
Kilińskiego 57.
W przypadku niesprzedania samochodów w I przetargu, o godz, 13, odbędzie się II przetarg.
Pojazdy można oglądać na 3 dni przed przetargiem
w godz. 9-14 w siedzibie filii.
Wadium w wyookości 10 proc. ceny wywoławczej
należy wpłacić w kasie filii, najpóźniej na godzinę przed
przetargiem.
Zastrzegamy sobie pra!vro uniew:lżnienia przetargu
bez podania przyczyn oraz nie bierzemy odpowiedzialno.ki za ukryte wady poj3zdów,
105-k

ZAKLAD TRANSPORTU PRZEMYSLU DROBIARSKIEGO
w KIELCACH, ul. Dziecżyńskiego 6a
OGLASZA PRZETARG
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na sprzedaż:
1) samochodu marki "star 28" - izotermiczny. nr rej KIG G61C, rok
prod. 1974, sbopień zużycia 70 proc., cena wywoławcza 250.500 zł;
2) samochodu marki "star 29". nr rej. Km 113Y, rok prod. 1971, stopień zużycia 80 proc., cena wywoławcza 87.590 zł;
3) samochodu marki "star 29", nr rej. KIR 105Y, rok prod. 1970, stopień zużycia 85 proc., cena wywoławcza 86.622 zł;
4) samochodu marki "star C-28", nr rej. KIl 914U, rok prod. 1977, stopień zu'ż:ycia 75 proc., cena wywoŁawcza 251.100 zł;
5) samochodu marki "żuk A-13-B" (irotenniczny), nr rej. KIH 818B, rok
prod. 1977, stopIeń zużycia 90 proc., cena wywotawc7.a 20.293 zł;
6) samochodu marki "żuk A-11M". nr rej. CA 2939, rok prod . 1973,
stopień zużycia 90 proc., cena wywoławcza 20.291 7ł;
7) przyczepy D-46A, nr rej. C-43611,
rok prod. 1975, st pień zużycia
75 proc., cena wywoławcza 21.560 zł;
B) przyczepy D-46A, nr rej. C-IOI62. rok prod . 1974, !'>wpień zużycia
75 proc., cena wywoławcza 27.560 zł;
9) pezycz py D-83, nr rej. C-08246, rok prod. 1976, stopień zużycia
19 proc., cen3 wyWDławcza 65.621 zł;
10) naczepy D-ft3. nr rej. KIW R2~B. rok prod . 1917. stopień zużycia
79 proc., cena wywoławcza 29 106 zł.
Rrzelar~ odbędzie się w dniu 3 maja 1983 r .
UczestnikClw przetargu obowiązuje wpłata wadium w wyook()o.~ci 10 proc.
ceny w}'W\.hwC7:ej. w ka. ie Zćlkładu Tran!'>portu w Kielc ch.
Slm.<lchndv .. star", nr rej . KIH 105Y oraz KIH 113Y mO:7na o~lqdać
W. b,n:~e ZTf)D W. Jędrzejovvie, ul. Dygasiń. kiego 132. Pozostałe jednoc.tkt m~zna ogl:1d tc. w ~odz. 3-12, na trzy dni przed pr?:etar~iem. w zaJe?:dnt ZTPD w Ktelcach. ul. D7' rżyń. kieg 65.
Z,kl Id zu"tl-7pga sobie prawo uniewamienia przetargu b p.z podani:t
pOy(,?,}'TI.
i l1-k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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procent floty woje.n'l1ej.
Bumde-hw!,Ta jest arm:ą ofoo _
~yw·ną. $.wia{j·. zy o tym cha.ra kler sz.kole.nJa woj,~k. pu.·.;.can,e
D~z.ea. nlą {jui..ej i,:oo. środ.ków
prze-no()c'>zc,u.a borO>Tli !"orowf"j i
,s.,ł pan('eM1Y"h oraz v,;-z.mO'Ż>of1e
SI",;,ko:eon'e rezeorw ....tów.
Prze-my«ł w-oje-nnv RFN je-;t

:: sobota i niedziela na dolekopisowei taśmie ;;

5 tysIęcy funtów
"AnimaI Victoria Cross "

DOKOJ':CZESIE

M();; KWA PAP. W opu.blilko_
a.nej ~i.o W 2W I.1jrlllw Rat:!'z 'kim
.IIf;i.ątWe ..MJoI
Y"'.LIYI:
lutowy i lalllly" J)fldai Im: m 1.0 .
d allJe
d>Olł.yaz.ą,te
• miM.al1'y'UJl'u

Z;)"hOOlll1on l €om I e<' Kle;(-o.
Czy'lall11Y w n l~i. że w
la ,t n.!,h Jatach Bllnd~\",hra st3je

•

i ell1

::zej

wolę

kl1órz~v

:-ze-

yzm zathOOni niemiecki:
liczby i fakty

swo-

Awiwu
k.ntynuowania p lityki k Jonio.acl'jJJej na zachodnim bnego "...-danu, w zy wając jednoł!ześnie do wznowienia
rokowa n
na
temat {)b"rani czonej
autonomii dla Palestyóczykow.

bywateli (!zech06lowa(!kioch uprowaod.z.omych p r zed micsiące>m
na I.etr_~e An.g)(ili. Lu>dUiJ€. ci
1.0 \ech.Jlicy i Jeb rOOzjny pracujący
w
lW€olo}.
zlJS1ali
uprowadzetni przez
antyrząd~
woą
pall"Vyrz.a,nl k ę
()1f'gaJJi,zaoClji
" UNlTA",
~
lffi'a>Jl.ą
JlfTU'Cl
Republikę PoIud'll i oowej
Atryk.i.

KJELECKJE
na pierwsz ~' m
pO"IPdzpniu komitet o rga n' aty Jn ~' swięta 3 M aja. P rzy ję o ramow y progra>Jll uroczysI
i ",ojPwódzki eh, omó"" iono
sób J< go realiz,a cji, stwierJą~ m in., że patronat
nali
... n iz<teją swię\a spocz ~'wa ć
zie na ogn :w ach PRON ora z
• dla klórego 3 Maja je,t
'niei >w ięt €ffi party;nym. W
ad komi\(lU weszli p r zeds-taide kit-rownictw a partii po·cznYl'h. Woje-",oozkiej R ady
ON, ród m,rodowyeh, mi)icji.
i"k a. mlodzież v i z ak ładów

:;oj

potwierdził

pl'7.emowieniu

"decydowaną

płynął

m -g

o bcbo
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je
święłlo
»;UOO4lwt'
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M enadlC~m
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ak

·OOtC·:11 lk'()j,·Z\"$. -

toin \"'h

w

W" '·sz., w c

- .... ąn r()l2<j)O<,zvula s; ~·ęd·r ów_
ka oborazu - b Ył.a "" n·woz.:l'lę
1T!;,za J)OIfltyIilkalna
'Prze-O k~
{' .o-łt">ffi ś w . A.rmv.
k«1ct:-: tO~
" n,n a »l":"L€'7. b~Bk ,u,J>Ó'W w ólf"b7..d 'Wsk (h

• W rnrlla.·h 1.6-111 bm. w erze_
sZQw .. k;ej hd]·i spor owej odlbyly
ę p.t'!·wsu m'sf,rZ06twa Po'flIki
w N1ńĄ:-ót-h 1..()W.a'f 2ysk .(:h. P·ry·m
w·Kd,l'
rho>reze-'1 t ót!1(' i O:mt H1a,
którzy z.,ję:i w rL"stk:e ,.med-al ow~" ))o()ZV(' je.

s

•

""yb,'L!i :"

poi

-ka

14,"zon :,·,

p:·of. J~rzy Grzym~k UKoi1<'zvł
75 jart. Jest aut.o:·e.m '" t":u p o" (:-...k.,·h
(.e.hno:~.i w drz..f'dlZ_1!1 e ma.u,.~.:ałów b uo?wlallw'h
Z
K"Zj.i jrub.le,l. zu p.o!eM)Ir
ol "z"mal g rai·u.:ade od pr('02~a
R an\' M .•nsków.
~en .
a rm"
~ o~ if'<'ha

Od

Ja.ruuh.k if'go.
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n a 'PTroUlk>c:.~ b n l. l1.a 1'ló'!'ltl1>ij
9tJm~ Jfi-12 m.l anló w D1<1 I",rk .
iDla BIIlOOet;>.,.,-..,.hr-y pr .1Uje 1020
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ośrodlkow n.au,kowy~' h

D ZII',.ejr;.U!
.,'l'.r ybuna Ludu"
przytl1<l&1 M·I\.) ku ł
M Ja'"Lyt>l;l w J
Wod.z (k~~Q _W
',zt,kJ'W al11 u n
pr",wdq;j'We poJ"ząd ,I" RZk>t' z J
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'\lW'r.:l'wl .... lJ1.a
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prozeszJn
Ola cz(,...tok J'\'<'
1'\1" (
płallllą i ~pokoJn eJOolkj
1)1''''
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25 kwietnia

Cukierki bez kartek
l\!in blerSlw o Handlu
Wewnt;trznego i L'slug ilJ(urmuje, iż
'" CelU umozli~ it-nia ludno,ej
wrzf'''niehzpgo dokonywania zakipóW a:-l 'kułó ", regl"m. ntowan~'<:h na' majowe karly zaopatrzenia podjr;lo df'ryzję
O
~prz .. oaży tych
artykułów po-

wokół Bułgarii

Ma.m nłi nlv .... ll mĆ1łt:""tr31t; .. Tr.~k.~C!H. k'c ra "" prz\" ... zlo\..t'i p0ł.H'7Y
SofiI; z Burga""m. Wla,n') I <. od :nńU ZŁ' -toJ. ~. kraju do Plowd\\u bt;dz t! ona stano\\i(' !ra):ffifot "' .t-IKiq!o ,zi"k I ~r~n ... pru· tow ego. I ~!'ząc> go pólnoc i p<..ł ldTd( n~,zego kontynentu. I t"lko
l.tr2(·l·, jak B .Ig r2V ..:<:.Z tnn. Z"d"nlf:m lIoorają. Pru-d kllk·.l
h'gooniami o<:!dano do uz\'tku Kolf"}!'" 50-iolome'rowy ode inl-k
iPj lra>y, wiooąr~' z M.rowa do "hIKO hOnare. AlItO'fr~rla la
prze";na pa'mo . .srf"rln"j Gory" prz( z wykuty "" sk;;l"c'h 'ion- metrowy t.lnel .. Wr o'a Tr .j •. n,·'. Dla z;;prawionn'h w boji\('h
z góram: O>ldown"_zy('h d,d za 1:',,'a .. Trókii·', wiooąca j,IŻ nizi narrli rio Bdrga ... ·,. b~rłziC' łó~ WyUl z~d.njem, W b-n ,po. . . ob u
<thy l kll ni. H·gO v:i .. kll zamkro t;ly zo': .. n e bulgar,kl "pi~r'l'i/·ń
z a.:;:faltl;". okala łr1l'V c;,h~ kraJ,
Na tym nie i.,;m\·kaJą sic j,(jnak b·ll~a,.qkie plan\' hnrlowy
a'J1o<sl,.;'d. Trv;~ ją pra'l nad G\\ ur~~mo 'ą ob" odm. a "0(11. gotową już UI;.;;;.ztą nn rn.,łyol ori~ nhl!.
W pr jf-kt~rh. a cz',';O\\ i w
'Ido~il' j .... t ma~i,L ... la o I];.z.,., lI' .. M i. riL d". \\' r>.t-zy'zl "i pll", Ly na 13lłgarit; z T lr,'j:j I _ toJX]w ić b~-dzie d,d' zą ('z~ 'l; allto'tl"'..oy .. T Hlr,oc Fołl.ldn:,,·'
Z
,Trakią" pou~na ~i(; onił w
,hl LU Tl1jf..·J'·';f
('s,·i Onozu·.....·o w
okrP.~u pl.,v,ol" ..kim. a ~It:"' I'lm. ł!dzl(> w E1Jlf"f1J rOlA 'ąg ·ją
Slę p4)la ryże'" e
Przf'Z Ha<l-ov. o i Jiórmanłialll<Y'!radn tn S.lf;g no> do n.'·,( wos,·i l-:ar It~n Annrp}ł'wO, ('zyll do gr.,nlo') t1Jr+-rkit.'j. O tYln. a
nil' 'ą to tylI<
~t<lny . swi:hie zy fakt. ZP JU.I.
1.blltl<1y,<In>o JH.ino \.1<",.1'10 jlIZY'·LoJ') .hogi na
"inl<u Llll:JirrJł'r 'w d, no .•0.
M'\OEJ PĘDZICH ,Sofia - PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

(,7aw_7y od 25 kwietnia br Od
kgo ,am .. /:o dnia " .... l:.jt> "Bi.,si.ua r .. ,lamtnlowana 8J'F~ai
e,,1i. ie rli. ów. T~'m , m, m
tral ' ą
v. azno,ć od cinki .. (' lkit .. ki" kart
zaop;.trzen i ... P.nlldto ~nora 1.0"1'0 ",. maj .. :ł .... tani .. pr . znana dla clzif'ei i mlodzi .. .,. ooil"t kowa noorma ma ..la - ' 0,25 kg .
B •. ozie on a _ prz d,,\\ ana na odcinf-k rez!'r" owy n'r 1i2 lI art VI0l·;.lru·nia l~'p\l .. P-I"
raz nn
OI!.-ir.t-k R-nl karl. 1.:.opalrzl'niow"ch ty'pu .. O". \\. rarna('h nOrm~' 3,5 fi. t!l!S7CZ l,
n mnjow ,'
K<>r1~' ,,:'npa!r/(: I.io \\ p t.·pu "P"
nar!,,! b.:dzil'
mojlln Z;lm l a~t
m.:: r;!;: 'Yfł", ,..nla d łtlb ..J~a ,i
n~' "'lipie' 'mas!o w
('z~" I lub
('~tłO!-.f·i. \\... maju ut ,·,,_Y l)J.,na LOę an:e t :'skze n1oi.l i\. vĆ:('
:taJ.. UpIJ
('ukru za mic;. Il e J<cJtv za 1'''trZE: n i o v.. et z '\\ ,"1 - ( " t n·i 111
0 1'1-

rinJ.ów za mi~so woJOWI' i (' ie7. k(}""· ą. w
P' r u', Jł zo
l kg rr.if.; .. a i je)!o pll ~'l wOro\\
15 >:1< cukrll. I'%" ,.l e za~!l,jy
nie ... :egają zmialJit>. I'nypomin"my ponadto. Le );, i.. tniowe
J.. ;łrl y 2:topat Tzen IO\\'f? waLne !'i~
t ']1'-0 'lo k ń"!l mi .. 'i<:jra Minb \t· ... t~
Han.llu \\ .. wn(1.r:l.n .. ~o
i r...-:łul! jnrormuj ~ równit>-'. i ..
. ~rrz .. daL b 'nOt i a na tajony 20siaj.. pr.u·dluL n a .Jo konca m aja br.
:'" -(-
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Resovia kolejnym liderem w II lidze

'Kielecko-radomskie pojedynki
lVYgrali gospodarze
/

Rozczarowanie

n

,oną pi,ulkę. W eliminacyjnym meczu piłkarskich mistrzostw Europy reprezentacja POLSKI zaledwie zremis owala II
FINLANDIĄ 1:1 (1:1). Prowadzenie dla naszej drużyny zdobył
w 2 minucie • rzut. karne,. Włodzimierz Smolarek ("jedenastkę" podyktował sędzia za faul Da Zbigniewie Bońku), ale w S
minucie było już 1:1 po nieforlunnej interwencji Pawła Janasa,
który ,10WII skierował piłkę do bramki Józefa lUlynarczyka.

Portugalia
! ł 4-1
POLSKA
l l S-S
ZSRR
1 2 2-'
Fin1andi-a
4 l l-S
22 maja czeka Polaków spotkanie z dru.zynll ZSRR w Chorzowie. Będzie więc okazja do
rehabilitacji za nieudany, wczorajszy występ.
W poz06.tllllY'c h e limin.ac)" )Dych
m~zach ME do n ies'Pod-z loa.nok.i
dQSzoo w
B ukal'esa:cie, gw.e
mistrz,owie świata WŁosi, pr;zegrali z Rumunami!
• BCKARESZT. Rumunia Wiochy 1:0 (1:0). Bramkę dla
Rumu,nów
zdobvl
VI 24 mi,n.
8010ni. W drużynie gości wv_
stąpiło aż siedmiu piłka·rzy Ju-

łiokejowe

MŚ

sobolę

rozpo('z ~ ły

się

w

RFN ho kejowe mistrzoslwa ś\\. · ta grupy "A". W
plerw.szy h spotkaniach zwyci~ 
a odnie śli faworyci. 'ajefektowniej zainaugurowali turniej
Kan a dyjezycy ,
wygryw ając
z
Wiochami 6:0. Ponadto Szwecja
rokonała RFN 5:1, Czechosłowa
cja odnio~ła zwy ci~slw o nad
Finbndią 4:2. a bronia ('a tytulu
drużyna ZSRR zWYl'ojęż~'ła 'NRD
3:0.
Natomiast wczoraj doszlo do
pierwszej niespodzianki: hokeiśei
Szwecji wY~rałi bowiem z Kanadą 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). W zespole " Trzech Koron" najlepie j
spis:v-wali ~ię: Naeslund, Gutaf_n i bramkacz Lindber,h
zawodnicy występujący w za:
wodowych kl u b ach Montrealu,
Wa ~zyn g t onu i F ilad elfii.
Ponad to w nie-dtiełę uzyskano wvniki: RFN - Włochy 4:'. ZSRR
Finlandia 3:', Czechosłowa
cja - NRD 6:1.
p~ i~ jest dzien przerwy w tur l11eJu.
(ap)

-I'.,
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• PRAGA. CzechosłewaeJa Cypr 6:. (3:'). Bramki dla "os..
pod any st.r:z.elili: Viuk w 29 i
48 mi;n., Danełt w 4 m in., ProkM w :Ji m i<ll ., JlM'k~miIt w 57
mm. i Jakubce w 7l mion . Pił_
ka'rze CSRS. k t ó rzy przed t r zema tygodniam,i nie!Ypodq.ie wal1ie
llt'emisowali w N ikoz ji, Iym razem nie d ali s zans 'Cy prvjczykom , odpl'a,wi.ają~ ic h 1: b a g a _
tern 3<Zcściu goli.
GRUP.\ V

l . Rumunia
2. CSRS
3. Szwf'cja
4. WIochy
S. Cypr

4
4

S

:I

3

'1

4 3
S!

6- l
11- 5
3-

ł

3-"
3-łZ

BUD.\PESZT. WęKry
Luksembur~
6:2
(3:0).
Dw ie
bramki d la gospodarzy u:\obył
Nyi1ashi, po jednej - Hajsz an ,
Kiss, Szenles i Buresa; dla gosC'i Schreiner i lUall:"eL W~grzy
sKopiował:
wyn.k fip"zed
3)
d'li. kiedy wygI' li w Luksemburgu równiez 6:~.
..

GRl· P ,\ In
.\ nglia

4

6

\V ęl:' ry

2
2

·4
3
3

Dania
Grecja
Luk s embur~

3
5

O

I~.~ jWe
..

H-:!
12-4
4-3

2-3
5-25

Broń

pokonali lidera!

K ielce RADOMlAK Radom
2:1 (0:1). Ob i-e bramki dla Bł ę kitnych strzelił
Slarościak w 51 i 66 min .; dla Radomiaka Niedaiółka w 55 mln S-:dziował Jan Studziń
ski I Walb1'1lycha. Widzów lO Iysięcy .
Bt-ĘKITNI: l\fiś Gazda , Mróz,
Zawada.,
Wyręhkiewicz Gniady, SoJniu, FoUoJc, Rec:'lóko (od 85 min. Wolowiec) - SIarościak, Jusza.
RADOl\UAK: Koszar"ki - Mr_ek. Skooieezny , Stachurski, Jcromin - Zcu~ka (łHł 8l min.
Dulka), Zawad.ki , Wojd:tSzka, l\latuszeww Bojek (od 7i ~m i~ . Ogo~'ek), Niedziólka.
ZóHe koHlki: Fotfolc. G a,1!d a, Gniady i Mr..wl!:.
B y ło w tym me<'zu niemal wsz.ystlko. 00 ~kł.a
da się na dr-a.m alu'rj~ię pi łk arStki e-go wł dowiB
k.a: glOle-. celn e 9tl'Zaty, u da!Ile
illllłiei"wellCje .
bl'amkar-zy, fat.alne .. pudŁa" zawoomk6w obu
d't'użyn oraz, n·;-estety. aż oz.t..ery żółte karfAt.i.,
kthry(; h a1'bi!-er nie w.czędZJil piłkarrom . 0z.J'
W-lysięcZ'na v."down ~ a
była zadowolo.n.a ~ tego spekt ak lu? Sądzę. że tak. z tym, li odnosi ~ę to t~'lko do kiel ec ki ch it'ib iców. Nabomiast sy mpatycy R ad<>miaka. kt.órzy
prz yjech.a.L; do Kielc, racze j zawiedli się na swojoeoj
dr użynie. N·coprę<!.ko też chyba wyboczą Matuszewskiemu zaprzepa"u.'~n:e w 28 minucie sytuacji, w kthrej będąc Itilka melrów
pl"Zed
bramką Misia po- t ul
piłKę wysoko nad
poprzeczką! A le jedna zmarnowana okaa.ja
nie
mogła przecież prre·adzić o losaoo meozu. D0d ajmy bowie m. ze zawodnicy Błęk i~n ych też
uJe wykorzy..lali k·[lku dogod nyc h sytuacji podbr a mkow yc h
P rzebieg spotkania \\.'r kazał. że dobrze 9.'Yszkolony technicznie ze~pół Radomiaka potrall swobodnie operować piłk a w śrOdkowej strefle boiska: ma dobrą drugq linIę na czele z Markiem
Wojd aszką
(klika jco:o precyzyjnych, prostopadłych
podań
ni.. zdołali jednak wykorzystać partnerzy): niezłych ale malo skutecznych napastni.k ów oraz słaba obronę. 7\\ laszcza stoperów. Właś 
nie po ewLdentnych bIedach d efensor6w goście
Slr<lcili obie b ramki.
Co przeciwsta\\ Hi r<ldomianom )3łękitni? W ię k
"ą
waleczność
i ambicję. a nawet agresY""no!ić,
kLóra jed nak za cze,to przeradzaJa się w zbyt
O. trą. niezgodną z
przepbami gr<: (stąd aż trzy
żolte
kartki dla gospodarzy). Ponadto gwardziś
ci, którzy stworzyli pod bramką Koszarskiego nie
mniej groźnych sytuacji ni!: goście na p rzedpolu
Misia. bylJ skuteczniejsI. a właściwie lepiej potrafili wykorzystać błędy rywali. To zadecydowało o ich zwyci~stwie.
A. PAWLOWSKl

P

Wrocławiu pożegnanie z

,

.p i ~ć kolejnye~l lat
(U18-1983)
piłkal7f'
ręczru
klel('(''', .. , KORO'lY W~'slępowali w ł
lidze. Byli w lym ('zasie naw", trzecią dru-

żyną

rzcz
w

sezo nic "'9 30). Niesiety. to
do przes 7Jośc i . Wczoraj bowiem "siódemka" KORO'liY po żegnała sit: z ekstrakla'a i od j esieni grać b<;dzie ... n lidze Jak
długo ? Czas poka że. ..
.
Kielczanie zakończyli rozgry wki pojedynkami Ze
SLĄ KłEM we Wrocławiu . skąd wrócili z dwoma
punktami. W sobotę KORON !\ wygrała lo gospodal"Zami ~7:2C (1':14), ale w('zoraJ ule~ła wrocla..~kieJ druliynie 24::!i (U :J3).
' Ieddebta
porażka
przesądziła
o degradaeji na~Z<'!:,o zl'społu. który
P.rz~d O~I~t!,ia kOlejką spotkań miał
już
tylko
Clen nadziel na uehronienie się przed spadkiem.
Szansa utl"Zymania 'iII; w I lid z~ zostala bowiem
zaprzepaszczona znacznie wC7.e~ni~J (m.ln w przegraDy('b spotkaniach ze Stal" Mit'lee i ·Grunwald .. m w KI"lcach).
_Degradacja to ;;.... z smulna_ ale nie ma powodo.. do załamywania rąk. Trz .. ba Ił'raz ~olidnie
w-liąć oię do pracy.
by drllgoli(o\\a kwa rantanna trwała J"k najl<rócl'j. A obl'Mlv zf'~pół KORO. y stać na "ybkj powrót do r ligi:
W ~!>otkania('h we Wrocławiu bramki dla ki/'I("{'kiej .. siódemki" zdobyli, Andt''7ł'J Tluczy n~ki
wszy~tko

kraju

należy

(w

już

~-8,
~l) k

lik

w

l\Ii"J~ce

9.
10.
1 1.
12.
13.
14.
1S.
16.

25-21
3S-21
30...;.22
30-25
21-16
22-23
20-19
26-22
30-25
22-23
24-31
19-21
20-21
25-28
1S-21
16-29

lepsza od Korony

interesujący i staJ na d0poziom"-/!. W drużyn :e Bron i wyróżnili
Andrzejf-wski, Ochodt'k. Pysiak i Przybyś; w Koronie n3 dobre noty zajlużyli l'tlisiowjec, Nowak i Malolepszy.
(JG )

brym
się -

Snajperzy
St ar ościak Błękitni ,
Wojdaszka Radomiak •
9 bramek
Janl1ud a
Gómik, •
8 bramek Cisek, 1lesovia, •
7 bramek Osowski
Broń,
KreŁtek
Gor ·
nik, Kru.s:zec Hutni k , W iet.eoha Stal, Urba n
Resovia, • 6 bramek - Bojek Radomiak, .Ju.sz"
Błękitni, Bargiel i Pulek Hutnik, Kudyba Motor, Podolski Górni k . Siudek Polonia Warsza·
wa, Szymanek Raków, •
5 bramek K iszku ł Misiowiec Ktlrona. Grula Avia. W . Nowak Włókniarz , Sit>radzki Polonia Warszaw a.

•

11 bramek -

•

II liga • III liga
L

ligą

I

uzyska32 '23

)

Poznar'l
Zabrze
25 '24

51

tIt--llS

":n«

1~

j

Hł-88'

,.,.,. '15-"i
!t

n

•

LIG.\ grupa I : P:ast (,
ROW Rrbnik 0:0. 0,1
Opule - Ol impia Elbląg 3 :0. ,..
lon Gorzów - Olimpia
~,~
ZH~łębie Wat brzy ch Al"
nia S:,czecin 3,~ Stocznia S·, •
cin - Górn ik Wałbrzych 1:1. \.
ka Gdynia Odra Wodzi sI;"
! ,~. Gl(S T ychy Celuloza K'
slrZ)''; 3 :0, Gryf Slupsk - Z a~!'
b i" Lublin 1:1. Liderem jest 7'glE:bi,· Lubin 29 pkt pne<! G''''
nikiem \\·ałbrzych :la pkt.
Wi(·..

m-Hl
"$-IU

192-'2$
m-Iłll

nl-M$
III-Hl

Korony Kie lce I Po narui . .jęły W ekstukIasie .. ~iódemkł" AZS AWf' Gorzów i AZS
Politechniki Wroelaw.
A . PAWł.OWSIU

II

-

o

m
UGA. Granat SkaCŻy;k'
- \ 'icluria Częstochowa o :; (8 ,11
Mec7
Or zeł Wierzbica
50:9
:lelel'hów nie odbył się. !)Onie'"
nie prqjechali do Wieabicy w'
znaczenl sędziowi ...

TOTO LOTEK

l - H . 21, !5, !G, 33, 43

n

http://sbc.wbp.kielce.pl

Raków
BKS Bielsko
Polonia B.
lublinianka
Polonia W.
Stal
Avia

25
24
23
23
23
23
22
21
19
19
19
17
17
16
16
13

rę<'e P~resady.

W pozostałych spotkaniach ekstrakla~y
no wymk,: Amlana L ód.. - Stal Mielec
36,30. AZS AWF War~7awa Grunwald
2;; :~.1 i ~1.~8, W y brzeże Gdańsk Pogoń
~q :~ I l 31 :~l. Posnan;a Hutnik Krakó w
l2 :29

Krak6w
$. AZS AWF Warsuw.
ł. Pogoń Zab1'Zf'
1. Grunwald Pozna6
8. Stal l\tielee
!. KOROl'.A KIELCE
IQ. Posnania Pozna ..

BROŃ
BlĘKITNI
Włókniarz

II.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

W sumle mecz b.\"!

Zbigniew TIuczyński 4-3, Monl'ta C-l, Bosz3-1, Zieba ~ -., Sabalowsl<i Z-~, P rzyb)-

4. Hutnik

Resovia
RADOMIAIC
Górnik
Hutnik
Motor
KORONA

-. BROS Radom - KORONA Kielce 2:1 (2:').
Bramki dla Broni zdobyli - .Andrzejewski w
32 min. i Ochodek w 3'i min., dla Korony Misiowiee 'Ił' li. min. Sędziował Jeny Kruzyń 
ski II Wrocławia. Wid zów 5 tysięcy.
BROŃ: Peresa da Kusek, Czaplicki, Pnyhyś, Juszozak Lauryn (od 85 min. SlrzelOiń 
ski), Adaszyńsk1 , Pysi ak, Ochodek OsowsJr.i
(od 63 min. Zuchowski), Andnejewski,
KORONA: G05ka Tebolik, Nowak. Woli eki, KinkitI - Padwiński. Grus2ewski (od S9 min.
Wojłuiński), Małolepszy , Wójcik (od 46 m • .
Grabowski) - Molenda, Misiowiee.
Ułte kartki: Małolepszy I Padwińskł.
..Woalteorowcy" po ra.z piel'WS!'LY w
rond-zioe
WIiooeeantej zdobyli I!:omplet Plm-~tów na wlasD.ynl boisl!ru, wygrywa.jąc ~slu.żelltie z KoroIlą. Piłlr.aI'lZe Bron i mieli w pierwszej części
mec2lll wyraźną przewa.gę,
stwarzając
wiele
,,r.oImycll sytuacji pod bramką GMki. Dw ioe !
ftidl wykonzystalL
ECekbownego gola zdobył
zowł.aBzma OehCHlek. k tóry popisał się silnym \
precya;yjnym 9Ilrzał e m z 30 me t rów. W tej C7JęŚ
et pojedynk.u kielczanie n ie m ie li o kazji do
zmia,Il-Y wy<lllifitu . Rów ni eż druga połowa $pOtkani.a rozpoozęł a się od atak6w
gospodar zy.
tk.wriLy w 513 m i nucie b yli o kcok od podwy;iszenia re.ru!Latu, jednak piłkę po celnym strz.ale głową PrzYbysia uloł a ł wybi ć z pustej bra mki Klszkis. Os ta talie pól godz!iny gry noależ ało
do zoespołu Korony, który po zdobyci u gol.
prnez Mi8iowoa poderwał się do iltaku. T en
sam zawoonoilk w 65 minucie mógł wyr6w·nar
sLan mecZou, ale z kiLku metrów strlZclił pr06to

I~.

l. Anilana Lódź
Z. Wybrzl'ŹC Gdańsk
3. SląSk Wroeław

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

takim

Siódemka" Korony ~degradowana

,

TABELA

sil zwy-

Bl.ĘKITI'o"J

Błękitni

23 i 21 k",ielnia odb<;dą się
kolejne mecze elIminacyjlle ME.
z których najciekawiej zapowiadaja ~ię pojedynki: Auslria RF' N I.\.' W iedniu oraz Anglia W~gry na Wembley w Londvn;e (2; bm.).
(paw)

Kanada przegrała
ze Szwecją!

•• intercsujlleeJ ry..a-

BŁĘKlTNI

•

ventuSIU
T UTyn , To
k t ó ryc h
bramkar-z Dino Zoff
rozegra ł
swó j 111 mem: w n ..~·od<OlWej r eprezentacji Ita l'i i.
M istrz-ow ie
św,iata zawiedli na calej linii,
a poraż,ka w B ukareszcie prak_
tycznie pocz.bawila ich szans na
awa·n s do finaJow ego tltrniej.u
mi,.brz<oobw EUd'Opy.

1.
2.
3.
4.
5.

aobot4ł

BBO;ę

170

l.
2.
3.
4.

w

sunku pokonaJa w Radomia JtORONJl;. Porażka Radomialr.a snów
spowodowała zmianę lidera w crupie n, Po raz pie"",szy W tym
sezouie przodownictwo w tabeli objęła RESOVlA, choć Da włas
nym boisku zaledwie zremisowała. POLONIĄ Warszawa O:t, a jak
wynjka z agencyjnych donlesle6, był to remis szczęśliwy dla gospodarzy! Nje wykol"Zystal szansy powrotu na foteł lidera krakowski HUTNIK przegrywaj Ile u sIebie s BAKOWEl\1 Częstocho
wa 0:1. To największa uiespodzianka sobotnich spotkań. Dodajmy że hutnicy nie wykorzystali rzutu karnego! W pozostałyeh
mewch r:rupy II uzys.kano wyniki:
Motor Lublin - Góruik Knuró.... 2:0, BKS Bielsko - Polonia BYłom 1:1, Stal St..lowa Wola - Lublinianka 1:0, Włókniarz Pabiauiee - Avia Swidnik 5:0.
W czolówce nadal wielki tłok gwarantująC7 kOlejne emocje.
Co nas czeka w tym tygodniU'! W sobotę piłkarze Korony ,oś
cić hęd" na własnym boisku Stal ze Stalowej Woli, a w niedzielę
ósme już z kolei drugoli!:,owe derby Radomia, których gospodarzem będzie tym razem Radomiak. NatonllaSI Błękitni stol:ZlI po.jedynek z Górnikiem ... Knurowie .
ap

tysięcy widzów 1I,romadzonych na Stadionie Dziesięci ole
cia w Warszawie i miliony telewidzów przełknęło wczoraj

na podzi~le punktów z zes pon ie zalicza jącym si ę do
pole-nbat.ów ru~lu. Polacy za wiedli na całej linii. Mieli
przewagę , ale ra zili
nieporadnością
pod
bramk4 rywala.
S z czególnie słabo spisywała s ię
druga linia, w której ani KupoewJm.. o,n i p itk.an roik,u
li96'2
- Buneol, nie potrafili pokierować akcjami koleg6w i zdoby ć się
na skuteczny slrz ał .
Ten remis może nas drogo kosztować, bowiem
szansa awansu
do finatów ME jest coraz mniej
realna .
GRUPA n

doszło

z

I

łem,

piłkarskiej

eię

Innki
IIB'JII Z
1:11

Liczyli ś my na zwy cięstw o b iało--czerwonych, nawet na wysokie. A tymczas em skoń czyl o się

IIdu

Kielc i Radomia.
$CJ konfrontacji
W liŻ3Cjiko zespołów
wyszli gospodarze pojedynkÓW:
wyerali w
Kielcach s BADOMlAKIEM ::1, a
w
samym ato-

6,

32,

31,

4',

4",

"

UŻ

