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Bratnia
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~ad~\l odbyła

WOJewódlJka Konferel'lcj<l Sprawowawczo..
-Wyborcza Towarzystwa przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
D0konano 1>odsumowania działal
IlOści . tOW<lczyst wa Z4. ost atni 0kres, wybrano zarząd o raz delegatów' na krajowy zjazd. W '
obradach uczestniczyli
m.in.
czlonkiDi B iura
Politycznego
KC partii Zofia Grzyb, I sekret4..rz KW partii Bo~daD Prus,.
. przewodniczący WK SD Knysskł S.ewczak,
przewodniczący
WRN, płk Edward Jędruszew
ski, wojewoda . radomski, płk
Alojzy Wojciechowski. W śród
gości uproszonych w konfe-reneji brali też udział: sekretarz
genetalny
Zarządu
G ł~nego
TPPR, Stefan Naw~ minister
ds. kombatantów
Mieczysław
Grudzień, a także
przedstawiciele ambasady ZSRR w Warszawie Jurij Rindin - radea i
Aleksander UdClwienk.
sekretarz ambasady.
Wprowadzen ie do dyskus ji 0raz referat sprawozdawezy
II

przewodnicząca
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Pomnik

szyatkie

!IOnlogta

«.,

pGspale-

,go
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ra1kieg.
~nie &i,
r:y pr.,..

• Z inicjatywy studenckiego
Klubu Pracy Twórczej .,Beanus70" rozpoczyna się dz isiaj w
Bydgoszczy m ini przegląd najeiekawszych insceniza-cji niektórych 'teatrów 'studenckich. Do
u~ i a1u w imprezie. klóra ma
ambicję stać się przeglądem ogólnopol~ k im, zaproszono kilka
'teatrzyków . k lóre w ciągu li dni
zaprezen tuj ą ' swe najlepsze pr{)gramy.
P rojekt pomnika, który sbnie
• Na dzi' zapowiedziano koprzed Lice\lm Sztuk Plastyetlegium
M iniste rs twa
Nauki,
nych.
Fot. Al. Piekarski
Szkolnictwa Wyżs zego i Techniki. Będzie ono poświęcone {)cenie rozwoju kadr.y naukowej
W Państwowym Liceum Sztuk
w szkolnictwie wyższym i kiePlastycznych iN Kielcach rozrun}<om polityki resortu w tym
strzygnięto
ogłoszony w
paź
zakresie do r. 1990. W posiedzedzierniku konkurs na pomnik
niu wezmą udział reklorzy wiepatrona szkoły, Józefa Szetmenlu uczelni.
towskiego.
Tegoroczni
matu• Ciekawie zapowiada się no-' rzyści. zdObywający specjalność
wy sezon narciarski w Beskikonserwacja rzeźby., zgłosili 24
prace. Najlepszy okazał się prodach. Działacze beskidzkiego Okręgowego
Z wiązku
Narciarjekt Tomasza Pietrzyka.
./
Skiego i klubów sP.Orlowych
Pomnik
.
wykonany
będzie
planują zorganizowan'ie po.nad
przez grupę uczniów li-ceum w
100 różnego rodzaju zawodów
ramach pracy dyplomowej. Dynarciarski-ch w konkurencjaeh
rekior szkoły, Tadeusz Maj. poalpejskich i klasycznych. Już w
informował nas, że wmurowagrUdniu odbęd zie się .. krytenie kamienia węgielnego i urium pierwszego śniegu".
stawienie kamiennego ciosu na
placu przed szkołą nastąpi jeszcze w tym miesiącu, a młodzi
al"tyści mają ukończyć prace do
łli kwietnia przyszłego roku.

&~45898

DOKOSCZENR N.' SH. S

się

~:~!?
Klełe.

spodarz
staI odpo-

~y

• m.in ..

ajl\ być

e zwi,ą
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Rok XIII

bufetów J czyli ...

Przekazując order
gen. Santana stwierdził: .,To najwyż~ze
odznaczenie. które ojczyzna nasza przyzn a je mężowi
,tan li
innrr;o państwa nadane zo~taje
tow. .laruzelskiemu
?la
je!:.w y bitne zasługi jakie stojąc na
czele partii i rządu swego kra'
ju włoiył w dzieło budownictwa i obrony socjali tYCJ:ner;o
spoleczeństwa. za je~o osobisty
wkład w sprawę socjalizm o
i
in ter nącjonalizmu, jak
też
za

wybitn~ rolę

W

pogłcbianiu

przy j aini między na~zymi narodami,
rZl\dami
i
~iłami
zbrojnymi oraz 7. okazji 40-lecia powstąnia ludowe,o Wojska Pol!>k.iel:o".
(PAP)

•

Plfbi. cyt "Dzikh'j

Mamy iUl pierwsze
.propozyc~ cz~elników

W Fabryee Łoży sk Tocznych
"Iskra" w "Kielcach 'funkcjonują
cztery bufety Z4.kładQwe. Oferują swoim klientom bułki. chleb,
pieczywo cukiernicze śmietanę,
serki homogen:zowane, a także
DOKO~CZENIE
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mB
z.

w.zechstronnq oceną realizacji · uchwał IX Zjazdu, uchwal Komitetu Centralnego i
zadań programowych w okre.ie ostatnich 2,5 lat wiqźe Jię
- rozpoczęta po XIII plenum
KC PZPR kampania .prawOJ:dawczo-wllborcza Ul portii;
OOKOŃCZJ:NIB

NA 8H Z

a "jęcia:

~

Smoliński,

gamma

aejellt : - ; - B.

Dyndałoi

Btldziuewski,
Kamiń ki.

Nowa .nadzieja nauki w walce -1 ' rakiem
(rl)new1 nadesrla n-iesp~
d ziewana wiadomość: ~
ras pierwszy pr.bowany
jNł aa paejenoie .,ierpu.eYDl .a
... wełwer - an&ywiJ'asew)' ar.tlek • • •&wie interler.1I ~.mma.
C:lJ• • iek, klerem. _., ł. ...
'an. l. sabstawfja, jest eh.ry
D. raka pła.,.
Przec i wdzi ałanie chorobce n~
wotworowej interferonem nie

Z

iZllllDl'

Iyło

.zakładowych

9.X1.1983 r.

C.ejllił!;

a.

-

Poł o J~"y ~.w_

Nadmiar wody?

espt'1I""-

trwał,

Iartowe, wlele

środa,

Prawie w każdym zakładzie można dziś dokonae zakupu
drugiego śniadania. W dużych fabrykacb prócz stołówek
czynne Slł w porze przerwy śniadaniowej oory-bufc ty
i w ei~gu całego dnia bufety. Te ostatnie stanowi~ punkty
sprzedaży artykułów spożywczycb niezbędnych do przygotowania kana.pek , serwujl\ bkie ","orące posiłki . Prowad.zi je
głównie PSS. Jakie jelit icb
za.opatrzeuie? próbujmy o cenić
-działalność na rzecz lIałól; robotniczych.

-Kliniczny test interferonu

-pnn--jenl,'

MCZOIW

wycil\-

~ śeia

{al~

teiweacje
" eocJ.z. 9 - .tt

Otnyma.liśmy sygnał
azkańców
kieleckiec:o

-' Kielce,

Pasztetówka
rarytasem?

.

od m4eosiedla
C%arnów: w bloku przy uL JaCielloilskiej !ł A woda cieknie
ezęśclowo do piwnic, częściowo
Ila ulic.ę. Zanim sygnał dotarł
do nas - przekazano go admiDiI;Łra cji.
Beztrosk
pracowników A:DM cokolwiek
dziwi,

' e rwa-

aę. Sd~dze
e ~ g&-

Nr 219 (3375)

Oferta

- i interwenClJjn,

!eueego
lIkrye,

Gen. S. '. antana
pl'Zekazuł
gen. armii Wojciecho wi J ar uzel·
skie mu najwyższe
ooznuc-zenie
kubańskie Order
lm'E'n,a
Jose Marli nadany przez Rade; Państwa R epubliki Kubv.

oz 'f 's '
-

mkiem,
amtdt

8 bm. I sekretarz KC PZPR.
I.t'ezes Rady Minit;trow, ge:n .
armii Wojciech Jaruzt'lski przyjął przebyy, dJąCi'gO
w Poh("e
za,tępcę ~z łonka Biur a
Politycznego Komit E'tu Cen ralnego
Komunistyczn!?i
Partii Kuby,
wiceministra R ewo41c-y JIl.\'ch S : ł
Zbrojnych Kuby. szefa Główn e 
go Zarzadu POlitJ"cznegc gell.
dyw. S ixto B al' ' tl; Sanlanę .

kadencji
wygłosiła
ZW TPPR DaDała Grabowsk..
Stwie;dziła
m .in .• iż w pracy w ogniwach

minionej

1. Szermentowskiego
słanie przed PlSP

.

0Jwyzsze-

•. l

Udan eksperyment z przekazywaniem obrazu tv
W Przesiece (woj. jeleniogórskie) zademon]ltrowano działanie nowego systemu przeka zywa ma obrazu telewizyjnego. Po raz pierws~y w Polsce. wykorzys tując technikę kodowania i magazynowa~.a o~azu telewizyjnego metodami numerycznymi, ~zrsk~o mom1WOSC przek~zywania tego obrazu z dowolnego mieJsca z.a ~:
te~ą ~rady.cYJnego lą'cza radiotelefoni~znego .lub ~orfl!alneJ lmll
efonlczneJ. Obraz kodowan"V tą techmką moze bYC re]e'ilrow'.łn"V
naWet na taśmie ZWYkłego ma<>netofontt ka,;et,owego i odtwarzany
Oo""olna Ilość razy na ek"anie telewiwr,ł .

jest nowo.k~. Jur:. od roku l 80
prowaazone Sól stud:a kliniczne
w tej dziedzin,e, w w ,clu krajach na Zachodzie i n.o. Wschodzie. Nowością je&t typ inie rferonu. W teśc ' e laboratoryjnym przewyższa on w d ziałaniu
jako lek, sto razy skuteczuośt
poprzedników.
Podst awy w Iedzy o interferon.e, produkowanym przez b a kterie, wyłożone zos tały przed
trzema la ty przez naukowca z
Zu rychu. dr Charlesa Weissmann •. Odk rył on w materiale
dziedZIcznym czlow.eka takie
geny. które zawiadują syntezą
komplikowanego
białka
interferonu.

Gdy następnie został znaleziony' odpow .ednl szczep bakteri,. zdolnych wytwarZ4.ć interferon, okazało się, że żadna z
w!elklCh firm !armakoIO,!!,cznych
nie jeit zaint"re OW'l'ta opr-lNJ-

waniem lecbnoloci.l ~go produ kcji.
Za angaż owani w badania naukow cy - b,ologowie
MDlekularni, b .ochemicy i lekarze-,
zorientowah się szyoko, jak
w :elką wa rto5« posiada icb odkrycie. Post nowi!. w ięc ra9Z!Ć
DOKOSCZENm NA STil. T

704 uderzenia na

minutę

W Szwajcarii
odbyły
się
niedawno mlstl"Zos~wa świata w pisan;u na maszynie i stenogrofil.
Zwyciężyła H Monat·z RFN, która uz",sl<ała wynik 12 uderzeń na
sekundę.

W trakCie półgodzinnego seansu
zachodnioniemiecka
maszynIstka
ptsal:\ ze średni s",ybkośCią 7M
uder7€'it

n

ni(l'1'bedny

http://sbc.wbp.kielce.pl

minutę,

na

v""\ian

liC7'lC'

czas

paoh'~ru

Do redakcji nadchodZI! jut
pierwsze wype łnione kUt»By plebilicytowe. W ,dzowie
Państwowego Teatru im. S.
2:eromsk iego w Kielc~eh Wlb.ieraj ą ich zdaniem
najcle-kawszy spektakl - feZOOÓW
1981 /82 i 1982/83 onz uajlepsz.ą parę aktorów Na pytanie: kto w t ym ~u wytrał
konk rs publ1czno9ci?
- będniemy mogli l>aÓ!;twu
odpow iedzieć
w pierwszych
dniach g rudnia.
P rsypominam,.. ie kupon ~ ~ebi!le"
towe naleiy przes
Ć!
pec1
adresem nassej re kcji do
k ońca listopada lul'" !lkladaĆ!
w arn~ lłDajdujltC~ się w
lealrze. Czekamy n'i dalsze
uwagi. dotyczące oceny pracy teatru TIr minionych sezonach Ciekawsze wypowiedzi znajdą - się na lamach
naszej gazety A w.ęc, jak
wygląda teatr w oczach swoich widzów?
K upon plebiscytowy
zamieszczamy na stronie Z
(żak)

•

8e '

e..,e Jl. misj

8]11'a w
W y m Iaru
raC) USlawedawesyeb .mawiały S bm.
r:aądewy
pl' jekł
Uslll-Wy
•
amD slii.
:&mianie lIslawy o
PrlIypomnijmy, ie
niedawno
Prezydium
KW RK PRON
liwrociłil się do Sejmu z
apelem o puedluienie .kresu a - '
jawDiaDiasię osob, IdĆlre z mot y wow polityczny cb prowadziły
dzi aJalneść !lprzec:iną
li
prawem.
Wt:wnęh:il.ll yeh
8pra1l1le«!1iweśei
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wyroby p od:rob ow e pocb 0d2 ące
:/. prywatnych rn.aoorm. W dtl"ltllóH!h
j>OŚwiąteoc :z.nych, ki edy brak teg()
typu d ost aw , zaopatrzenIOwcy :/.
PSS w której g tli kiOlSki t e
po.:z.ootają , d 06t aT< zają k()nt't~rwy
Jnię:;.ne . i r y b ne. Ponadt,o kupI Ć
tu m<>żn .a gorące da,nia - ka pus tę :I: kJełbasą,
naleSn!k.} z
jabłkami , a n.a d e6€'T pą.rzkJ SJn.a żone w zakJail.owej stolówce. Pod
d-astatk.i m
jem
też
napojó w
chłoozących . Zim ą w jednym z
~kÓ'W u rucham i a si,,! smaialnię 1ryte.k Z uwpatrzenia pna cownicy ,,Js k ry" są n a ng ół za .lowoile.ni. Mog ą n a być tu to wa ry. Irtóre ~ ZęSlt() trudn o był~by
im nawe-t "wy sta ć" w k o l eJCe
nor~] n e g() sklepu spoży wcze go.
SalceSiloll ,
k i.sz.k a
Pa6zt~ ow.a,
wprawd2ie rza dk o , ale także wę
dlionoa c zy k()Jlf;erw y mi~ne bez
kalJ"tek to juz c oś. S :zJkoo a tylik o,
że 1I>e
szyscy pr yw atnł d-ootawcy wy r obów podr obowych
d bają o loch dobrą ja J{ość. Z.as~ni~ budzi jedynie J,rzypadk{) w-ol;ć
Ó«lf;taw w pi.erwBzych
dni b m i€f>iąca. Producenci t.łu
ma~ l!i~ kJopotami
:z su r owcem. Pr:zydzioaly mięsa otn-y mują
dopier() po 10. każdl'go
miee)ącól WyjaŚJJienia te n i k~o
Jlle
y s fakcj()uou ją ,
gdy ż
jeśk
tl'2eba
jednakow
we
w457.ywt.kie ooi. Jestjeón,a·k DadIljeja , :iA!
sytuacj.a
ule,gme
wauÓtce popra-wi .

się

o w~liIly podł'obowe. mroWilki, Jliecz ywo cukiernicze, kan.a.pki. Je t 1<> m.Hl. efekt lepszej pracy kie>rowllJków ki(}f!kÓ'W
i bu!e-\ów zakładowych - przyg01<>wują oni porcje sniadaniowe , C7.y
gorące
daJJ·i a we
wła sn y m zak-resie. K.anapk i, k a szankę n a gorąco, podaje się w
Kiel eckich Zakład ach N a pra wy
Samochodów, Zakladzi-e Ubezpieczeń Społa!ZoIlych , "Polmo SHL ",
K Ieleckich Zak ład ach Wyro1XJw
P a pierowych..
Jednakże , jak
wykazał
nasa.
zwiad , wiele j eG2i:ze liTzeba :z.robić,
by
buf ety
wła sclwie
spelni.ały
swą
rolę.
Poprawy wymaga . oorganlzacja
z,aopatrzl'n N!, rytro.ktzmość dootaw , jakosć potraw. Bezpośrednia
odpowoi edz j.aln<>Ś ć za to spoezywa na prac ownikach PSS. Muszą w yx.a w ć w i ęce j micja lywy
w
'JlOzys.kiwaniu towar)), uwzgl~ni ając przy tym potrzeby
ludzi pracy. Bo czy J,a6Ztetowa
i świeża
b u lka
na
drugie
śniadanie muszą nadal być rarytasem?
.ANNA

~olówk.a z dużą jad61-

Jtie lIajile.p6~ ocenę w DpI>1lJl
uzyskał s4>bie też bufet w
.;llMtalu". Sprze-d.aje słę tu pyłI~ , ryby smaron~ , p.lacl<i
_ _ iaczan~ . Z.a mało jes.t wyl'ułI&w podrOOowych i wędlion j ar 
slUeh . Wystarcza ich zaledw je
tHa ucr...niów szkoly przyz.akła 
tIowej, ktbrz.y Z€odnie z prze.pisa.mi mUS1.ą otrzymywać drug. e
śai.adaooie. Nieuudno wy liczyć,
ie !lp. 10 k, pasztetowe j 1<> iloŚĆ
wYl!ta.n:zająca dla 100 l.~Zdl iów .
A .. Z>Ilf!taje dla całej 400-()6olJowej z,a)ogi. Niekłama n ą za;zd.roM! lud.z.i 1. ,,Insta lu " b ud zi
więe zaoPJil trzenie k iooku pobJós-

a.,.

k.ieg,o HEJeokir omon t a żu".

Za.opatr.t.ffii.e bufet ów wkladowycb b lo 06t aWJ io przedmlo t em
d yslullIjj Komisji Za opa t rzenła
Luóo4lSC·i i Usług WRN w K iele~b .
lkz.eBtmcz ąc y
w
n i ej
pnedBtaw idele za ł óg rOOol.n ,~ych s k ie rowali pod
ad·resem
PSS, .... i Je u wag.
a przykl a d
k zys tający z b u fe t ów w ,.PolID4) SHL"
k r yty k o wali .opóźni e
DN! w o-ta wac h p ieczywa. ni ewy ta r za j ąc ą jego iloŚĆ, n e gatywnie ...· yra ż ali s i ę o j akoscj
wyrobów ga r mażeryjnych p r o4ukowan -ch p rzez z.aklad PS
w K ieJcach; p rzj'byli z KonecJti>eh Zakladów Met aJurgic:z.nych
z«łas:zali pretensje z powoou n ie ~taUlu
pieczywa
drobnego.
Fowta.rzaly s i ę uwagi de.tyc z ące
braku łJe.rba t y . kawy, konser w
rybnych . IJ(§t atn i-o t akże m as ła.
Gw~i
"pra w j edJ.i;w{)ŚCi
lrzeb a
slw~i ć. że j~t jednak
l epiej !Ioiż r~ teffi.U . Tylko
w
Ki4'ł< a<'B f}(}f! t;;wy wZIesly o 15
t n . koctyment \.4)warów fer4>W31lych w bufetach wzbog acił
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Wojewódzka Konferencja
TPPR w Radomiu
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wicwej pracy z młod zieżą. n a
lu!ZWilWWanie
pr yjaŹDi
j
1.owarzY6t wa w najlbliŻSl.yoo lawspółpracy
bratDlch narodów ,
tach na1eiy położyć nacHs.k na . oraz Jl>I'op~owanie dorobku
i
podniesienie poziomu· pracy u osiągnięć Kra.ju Rad we W6zyłSt
pows3ECooiającej w~ę 4) Krakich dzledziorlach życia.
ju Rad. Dotychcz~ dzjedziDa
W dysk.u.s)i
llStOBu.wtowan()
ta była jedną
ze
.słabsZYCh
się d() niemal wszyslJijdi
prostrdn w pracy TPPR. D7.i.ałal
b l emów, 7. .lliórymi mj ała
do
ność ide-owa prow~d2A)IJa
wła 
i!zyJlienla
.
w
minionej
ade.ncji
ściwie da.je or~ członk om o r ()J'ganizacja,
ffiÓwioooo
{)
więzach
ganizacji w walce z przeciwnl łączących ooydwa narody , o b r ak.ami U6UOju socjalistycznego w
terstwie brłlolti. które krzepło w
naszym kraju, jak również skuWacb walki :I, hitlerowBk4m ()tec2JJie przeciwdziala propa,gankupanteDJ, wskazywano
rOZJle
dzie an-tyra41zirekJej. Brzewooformy współpracy międa.y Polnicząca ZW wskazała także na
ską
a
Zwią~
i
em
Radzi€oom
.
k.oniecZIW6ć
prowadzenia U&taWśród dyskuta.niów glos zabral
też I sekretarz KW partii, BcJgdan Prut;.
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WypeIDiOlJe kupOIly należy nadsy lać do 30 l'; topada br. pod
adresem: red6kcja ,.&ha Dnia", pl . Obr. ta liorlcraou 2, 25-367
Kielce. Można je TÓwlliei ś4<ładai: w urnie umGe8~zooej w
bolu teatru .
W zystkie II UJ10ny . czestn ieą w ).owaooiu oacriHl.
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Rzemiosł Różnych
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Z inicjatywy ł'3,lonków k ierownictwa
Cechu
Rzem}(),1ł
RóiDych w Kielcilch ufund4)wany wstał sztandar dla k ieJeck ie I!O rzemiosła .
Na U1'I)czysto!sć
wręczen i a
sztandaru pn,yby)!
czronkowie wladz poJityczno-administracyjnych
województwa i miasta :z przewodn~cym
WK SD "rsyn~f,,_ Zan;~,
poEłem Da
ejm P R L " "a nem
Łysakiem , I sekretanem
KM
PZPR Zd_slaw~1Ił 8k ..... r.nem
i prezydentem miasta S lan i la.... ~... Garba~m.
Sz.tandar
Cecbu
Rzem-iosł
Różnych w
K ielcach odebrał
starszy cechu - m istrz piekarski .JeHI 8tasiński . . W wypow ied:r.iach w trakcie urocz)' tości n.awiązane do
:znacząc.d
roli rz.emi oo)a w rozwoj u sp&}eczno-gospodarczym kraju.
Cs p)

Po XI

Zje'ździe

PodsUD1owanie działalności,
wym.i-a na dośWiadczeń
W obradac h ~u WIll~
lJoÓz.leł
5 detlegatow z W&j.
k -ielecli,iego. W s:Lyscy batrod.w
Bik'tyWi1li.e
u :zestnkzyli
w
praałch

- Z.jazd był
J>OÓS'U mowa n.ia

pe'W'ną

prbbą

do(yc hoc za 50-

we-j
dz.i.alal-ności
z.n.eszenia.,
ale n.ie tyl!ko. We wllioZ)"SItM ich
" T ląJP;~c>h
podk'reiOO-no
k()on i~(}ść in\.e€r acji ś:rodQ
"" i.sk;a pora wn K:zeł!() , kttó.re jaJk:
mówiono
po wmo
baNirz,ieoj
aktywnie
wląc2.yt
SIę

w

oore.z.e
WlJście

życie

społe~~
kua·ju. CłJo.(hilG OC7.y-

m.i·n, () oo2ial w konsu1tacjaoh
nad prolektami
nowych
akttów
pra-wonych.
<X:eroono, że do ~j poo-y !Ue
były one JlIl'Tl.EIProwadWne w
~ wystal'i:zajq.cy. I'rq)onOWQn<l, by pra
. y nieza.lerlnie od zawodu j;clQ wy-

k()llAJją, uczestniczyli w
pracach zwiąa.ków z,aWQoow) ch
i samora.ą.dów. Są
bowiem

to

oa-gany
:z.awme
b ie

1.

nowo po w.sta Je,

nie

mogące po.r a.drLić soza wid<>śc iam.i sy \.einu

ust.aw"OOa'W'CU'go.
MÓ'W'ion<l
ta.koŻe o
k.oniec:moŚ1ci
z.ape'W'JWftlia ~i kadr w
organ.ac}] wymia r u
lIPI'aW'ledll W()ŚCi i organach ścilga!llJ08..
NJEostely, w:ieiu prawnJoków
odc~
od w)'lkonywanych
:z.awodów, wybierają.: itme,
ba.--da.ią
J>Oi)Ja:tm.e.
D1a1ego
poprawe 1W.nuok.ów bytowyob
~ była pedca.as zja-

zoo

lIloOoC!Il()

a.kce.lltowana.

Eon.!erencja byla równiei 0do ulwDo.r<>wania wysokimi odz.na.czeDJami paMtwowym.i
na}bardziej zasluż()nych
dzial~zy s.połecznych
i polltye:z.nych. Krzyż Kawalł'>I'tiki OOP
w ręc7A)lM) Br.nisław oW'i
Buesk e w skiemu. Wręczono tei zł&1.e. srebrne i b r'lz,owe . knyże
zasł~i.,
h o no rowe
1IÓlI.n~:kj
TPPR eraz OO z.naczeni a n;gi~
kazją

najnI'.

Wybra1W D()w e władze lPIOjewód2ildej
. rgani2.ac)l
TPPR.
Przewoonic~~ Zarz'łÓU Wojewódzlli eco pon()wnie w ybra:DO
Da.D.1ę Gra"'wsk~, funkcję sekTetłłrza powier_
Le.M.Wł
S .... k.wfłkiem • . Wybrano takie
Ul
tleJt'Jlaw.w
na
kra»", y
:z.ja:ZAi TPPR.

DOKOŃCZENlJl
iłlCZll

się

wym

-

Z~

S 'rR.

I

ona ()b"c-nie '" ()d·

tizi4ło\oych i JKHU'owowlICh or. onizoc;och portyjnych. Kluezowllm polit Jlc21'4łm i id-eo-

Prawników Polskich

NiedaWJl8 w Wana.a.wie obradował XI Krajowy Zja,.zd
Zrzeszenia Pra.wDoik.w Pols.kieh. O krótk~ wypowi4'di na tl'n
temat po.prosiliśmy dele«"ata., pre-usa Okrnow j Komisii
Arbitrażowej w Kielcach - LUDWIKA NAWROTA.

• W Insłyluele Enerr;ii Atomowej w 8wierku koł
Warszawy. odbył się 8 bm. spet kanie 2wiązane z i:wierewie ezem działama pierwszego pelskjego
reaktora
aottmower;
,.Ewa". Wzięli w nim udzial
naukewey i praktyey związaD i
s epraeowaniem. budową, a następnie ekspl ataej" i modernizacją tego r .. aktera, a
takie
atomiści ze Zwi ązku
Radzi ecki~o, CZeehosłowacji, NRD
Rumunii.

()

3. Za najlepsr.tego aktora lyeh sezonÓw ' uwailam: ... _._ ......_ ...... _.. _

_

kich przypadkow
ujawnie'llia
po dniu 31 paździerru.ka br.

Projekt rsądowy saldada przed) u ilenie do k ńca br. łerminu
dobroW4>lne~o zgłaszania się do
orr;a.nĆlw ici r;ania
lub polskich
przedstawi cielstw
d } plemały
eliny eh. Usława w ·j.tla by w
i y cl.e z dniem głoszc, .,ia i miałaby zastosowanie
de W!izyst-

_ .. _._._ ........ __ .__.......... _............... ,..._~_ ...................... .

._ ...._-_..._-_.- .-....-_.. _--_..._.._.__ ._..

_ .. i bufetem z prawdz.iw€łi:()
lWIane»ia . TyJk.c kiedy to nasl4"i7 W ,. polem" próW!uje 645
as e, spośród których tylko łICl
iii zymuje :J.uPY regeneracyjn~.
~"'f". praeujących jeBt wac:/._
w ~ej
Trzeba im 1agw6I'~ ać moi.liw<>ŚĆ zakuP'l swojec. Miada.nia.

-Met

ZAPAŁA

,m. Stefalla żeromskiego w

Jedftl k.i.ook

~

m)od zjeżow ycb

Kupon plebiscytu

d ach

•

ś rodowis.kach

raz przedysk utowaJl,o m<>żliwoś
ci i f()rmy w sp6ldzi alani a ()gniw
związku z insta n c jami i kłlla
m i S t ronnictwa Demokr atycwego.
W dals:z.e j cz~ści J)05iedz ma
Pre zydium WK SD orzyjęło kierunki działalDOści ide-ologicz.Jl,o-pwpaganOOwej
w
ogniwa,eh
Stwn.nidwa Demokra tYC>eoBeg().
Dok()l}an() też oce ny prze biegu
obrad XllI ple num WK SD poświęronych
sprawom kultury,
przyjm'Ując harmonogram realizac ji uchwaJy .
Obr adami k ierow.w Krliyslitof
Zaręba przewOOniczą cy WK
SD.
(zp)

1. Za ua.j'Jeps"-y SęjX'ktaJd sezonÓw 1981/82 i 1982/83 w Tea.t rze

~c...nle gor zej jest w Zalda Wytw ó rC2dJych » polem".
spożywczy PSS z
~wą obsług,! na
pew I\4) lWI' zaBpoka j.a potI7.eb. W yda je sW: ~m wprawdzie gor ące
d a.n.ia ga rmażer yjne - fas o]k ~
JlO bret~ńsku, ryby smaŻOlle , b i.' OlI, jest talrże p iecrzy wo i wyr ooy podrobowe, ale
j edma
lQ)n.edaowczy<Jl i nie może podol",ć
z 9bs)ugą . A bywa," że wchoruje. Zapew.ne klopoty sk()ńc zą s if:,
cdY odda.ny W&tal'lie do uiyUm
buBowamy na terenie zakJadu
Jl'8'wiloo , w kW.r ym ma by ć u-

• Pre zydi um WOjewód zk Iego
K()mitetu Siwnnic1.wa Dem()k r a tyn neg() w Kielcacb na kol e jnym
posied u'niu
omówiło
kierunki w s półpr a cy SD z o g n iwami Związku
Socjalistycmej
Młodq ieży Pol skie j. W ymi ni()no
poglądy na tem at
d zia ła lnośc i
ide<>w()-wychowawcze j ZSMP w

j
.r~

koroiBJi ZiJdwowyeh.

Odorlieshmy rówtn.iei ~
w
wybo.rach.
W

guokc€16

sk~ad
~

Z.a.r:z.ą,.w

G1ó~.()
Ost.ro~
Zapa.ł w"ki. człon

a!J,wolullt z

- W i'.ld
A'iem
K{jg])jsji
Z'OOtał
prea.e.s
wódalkiego w
J a.

Za,Re.

RewJa.yjnej
Są.óu
K~el

Mnie

Woje-

a b
wy<brat1o

do 17~eg.o Pt'ea.ydi\J'm
ZG. Zjailld 2.Ccli ńcz~ sU: jedoogloŚl'lym u.ch_leon.iem re.rol!oo1i pokojowej.
My§ę.,

że

byll

to

Z;jaibd u-

s.i~ boWliem ł,ak
pł3oS'1.Czyu;ną wymia.ny 00~zeń poolIiędzy
delega~ ~ ~() kł'aju.
(am)

dany. StaJ

re

http://sbc.wbp.kielce.pl

zadaniem

kampan i i

Jelit 4>kr eśl_ie 1L,oru nków I
sposobów umocnil'nio więzi or·
gani2ac;i
partlljne; ze środo
wiskami, w kUlT lich one tłzia
łają
i na tym tle ustalenie
cZ1I'mikow
dec ydu jących
1),
.kuieczniejazym rozwiqzllwaniu
pToblemów
tllch
ŚTodowiBk.
N i epTzllpadkowo więc wiele uwagi na zebraniach i konferencjoch
apTawozdawczD-Wll/)()'reZlIch JKI więca .ię sprawom
We1DflątTzportyjny m,

płlstawo m

ideowym i moralnym . człolłków
pntii, ich akttlwności płllitllcz
n ej ł 4y!Cyplinie zawodowe;'
T e akcenty 40minuj q np. w
dyd:u s jach pOTtlljnych n a %ebronioch Ul Zaklodoch J,letoloWlIch im.
gen. ..\\7a/teio" u:
Radomiu f)'I'o.z
w radom:ki1l'l
"Rad08kóTZe".
Nie można
stwierdza się na zebranioch ogronic211t Jl"'ocll paTtyjnej
mnożenło tłchwol i pTogr amów.

.0

Trzeba konc~trowot uwagę fili
sJI"'awach rzuzł/wiAcie tUljWoż
fiie;nych. 80Jl"'owadzit 80 Jtoflca przJl1la;mniej kilka kluczOwych zadań. Niezbędm- .jest ifł

dywid1lali2owa7lie JN&rtlljnej odpowiedzialaości

ł

r02Ji4:zonie

fij!

konsekw~t

JtonkretaJ/Ch

członk.6w partii 2 powierzaftlICh
im zuań '" organizacji party;.

tlej

ł

_

zeWftfłtTz.

c

~ar·

[pot",iepolpe,;o

Lałem li
m~n·zern. Ziml\ w ,;'rack. . .eni
w lIWIach. wi
l\
na p&dm.ejskich tlłklUlh - U k bki. że
d"lic możnI'. ii pltwlizechDe jest dftcenianie pC7JM obywateU wl',;i rekreacji i a ktywnego
wY~Yllk •.

biał

(Zani
naroi~kie

fieci

ObrQ"ka tlasaoIo..oza

elemen~w

IIe~Ule"

•

Ja

ebe z
P t.a.a

~[l()(Jjuj\cc).

~ioklieoj

F.al>ry1a. Mebh jelit w tym

Da
i
łów ,

i
,Y 6t-

ano
prodo
oD<!ji

l'OIlw i!;ru,b';obo.y z.aMi,ad uwno.ec.m.
wY'\rxJuJ.~
lJ)
tys
k:ompLetów
••or.et'rior"
_
m.etJO
po.jedY!llCLYOO w H~ ~ mLll al
DG drl; I; w y pcoo.'U lro"v.1lru) !»nad G.5 ty& .,ze&c-ów" i 1..1 tys,

wypocz.\"O/looo#ycb.

alJt.ulk:. n1oC'bti

Dla Kielc

~ch

~ra
D

w

ter-

WIe

Plany awaryjnych o~edti

Polum.

powsłaj

bra ł

3cJ«t

,,~ estpro~

er-

oki-

~~

cie·

N ajdaJ.e j ~
\'\la laŁa w
KiJelca<:tl zak-ońcr.ooa ?lOOtanoe
De W-ą,ócY!

,g~

oje-

fPR.

oje-

raDO

se-

~w;i

kie

D-wy

-

'Y~.)

p<)łQ.wie 1!ł85 r-ok'\.l ~:r.n.e
s.ię I.ll-nca,ao.i.e terenu
nową dzielnicę Kielce--Zachód,

Pod

postaci m~k.ań można aę
spodz:tewać w rokl.l 19łn. Sto1oic)' w-ojewódl-Łwa groZ!. Wlęc
taka ytuacja, 'że pocz.ez półto
ra roku c~-owi.e s.półdztel.ru.
mie&M.a.ctio>wy~h n.ie (}Uloymają ol jednego budynku.
Aby 00 tego nO.e <loopuŚClĆ•

UTT4d Miasb zlectł lcie1ecltiem u ..Illwe~pr(}jełttowi.. wyk(tftame dookumentacji dwóch
malych
siedli,
kt()..
rea~ja

mogłaby

ura-

..mteSŁkaniówkę"

w

mieście w chudo ;p;apo-wi-adają....
cyca ~lę latacb 1986-37. Teren

pod pi.ecWSII..e awaryjne ooiedle wyznaCZ(){1(ł
za Barwinod01'-

deo-

Gnii

K.awetcl.yź.o,~,
pomięd~y
u4.

kiem na
llrttgt.e -

pnenrukową

pod
Waa Ps.tmi G6rbruo.

iedli mają yć
l~ońcl.one już: w grudniu
r.

Projekty obu
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01'-

odo/Zi~-

€file

o

aniu

pisk.
,,-

.en-

•

Zało

"

n zecz

100"-

W ~1lJU 00 ulb. l-.ollcU wy~
jed.nego
\l'NC()W nil<llQ
w,~ () 1l,5 !)!'OC. M!ikD() k:b>ma.ŁeoM.łow y.:l"

!)OItó\"

IJlI.aJn

w ytItoo.any • a n.alWe.t
prz.e.loroc.roon:r_
- Mam..., t~..e - lIlÓtW'i ~ .
ReM,. Pomorski. oocW<l.n'Y dyce.lctooor
K.()LLeOliclt.ioej
F brjlki
MeIJIIi - pLatn OS~wy
Z Oodi()adó<w i <'hę<!. n V\..--h ~p.a.
oo.w p-rooUJlwjeomy doodllł:'k:QlWQ
t.abotr.e~7
1rutOO00IW! () n.a.lJWtie
,.st~" ()ł{"~ Ulorirwemaime s1J3ltloL
Za9tępu.je-my takre drori--S7..e m.a...
teriaty - tańmy-mi
W
C~lł
trz,ecll. kJw.1It"i;.a.I.ów
~~lędz".
lilim,y w t.e.G Slpo&ÓIb poon.:ld 3.5
mln r.l
N,a,j ~=yan od;b!.orccą lroz.ie-0IicIc idl mebli j e6lt r}'lflek ....:1.~ (36 IJlOOC.
rOOuIro/i), nn,rJOOt.a,ruie

Me-rJOOCw.be

KFM

Poro.a.ń. K.a,!IIiie ~(,bu.je

wy~
Dod.a.jmy'.
że'

(M"-I!.ym:legG
~

,.))e'&a".

roku

00

stvcz.o,·
rodlul\ool#,'l tl,y

l'XłlOOOytJiJIrorwa.n.y

Prz.ys.zly

tnOdIel

bairdu..i.ej run.locj-oon:Wro. r.

ww....

jes.t
ObecrtJle
U. Jego

,..-fi.c" k08".b.tje M 00fI
oon...:. j~ lIIiis.w od ~'_j
. ZrY:!bo~ P.rodIuceat6w Mebli
(wojwl'r)

II'M.W.W~M

w

gd!ni.e poecws.z.ych efektów

tować

Klu-

"

dla' Swi~lAlok:r.t..y~e,
~z
i Na Stolcl.l)
ar.
osiedla Barwinek. Dopiea:o w

ryc

•

K zenie

łqw.;ce.

IUla-

to.akj

•

soW1)tCn

budoow.ł chlelmcy Północ «()5,le-

;z.)o-

QW ..ze li:".

stt:l[llOAe W.aC9WiW

yc:z.i>OP

'yie

pra cy

• •
nlet

Pi blem

_ia

r.
Ato·

)

zakładzie

Rekreacja w

l

lien swoJeJ
h ndel woe...
Czyl1ny latem 00 godz il ~k:lep
rz7 ul.
Kus~go Z3 VI' RadomilL, 00
wcreŚlU
otwieran.,- jest dopiero o T. Zlok'ltizowany w są
iedztwie •.sanu!" wprowad>:,ił
pooooną godzinę I"Ol.poczyn nia
przedazy.

nao. 10w{}-SpozyWC'l:Y

Wlększ:09ć

kupujących

r0<7..po-

zyna pracę
~ T
nawet
G 30 i nle jest w tanie ~o
dzić czasu zal(:upów
z C"Ulsem
pracy. MImo lIcznych interwencji li per Gnelll sklepu i w Iły
rekcji WSS "SpGłem", !lIC ię w
tej miecze
le zruieo.iło.
(j. ryh .•

Co i.nnego jedn.a4c opa..la.nie się
na plaży i marcowym {;n.iegu w
zasie udopu,
00 innego systematycz.ne dbanie o prawno;ć
swego ciała (ducha też). A temu głównte służy rekreacja
To
rawda, ie OOC3l': więcej
ludu uczyna doceniać wagę
pomagaD4a swemu orga.nizffi(lwi,
ale w wciąż je"zc're nie jest
zbyt wiele. Zwlasu:za w zakła
daclI.
racy, w ię k9zydl i największych, w których sytlLa~ja
kultury fizycznej stała się na
tyle niepokoj ca, ie zajęli się
ni
troskliWIe posłowie t. . ejffi(lwej K miłij. Zdrowia i Kultury Fizycznej.
Stwierdzono. że obserwuje się
.. niepokoj re zjawisko zanik nia
zainteresowani zakładów pracy
kulturą
fizycznI\.
rekrel'c.ią,
aportem
masowym".
Zamkaaia (!), a [lrzec.eż i tak nie bylo t.o z.aint.ere~wa.~ na miarę
rzeczywistych, hocI'lź ciągle nie
uświadomionych, potrzeb
Czarno WlęC myśleć możn o
prawu().:;Ci i stanie wrowia
przysztycll. pOkoleń. A przecież
w (lew nIk:: wlęcej pIeniędzy na
rekreację. potem mniej na lecze-nie-. Nię dociera t.o }ednak do
tych. do których powinno. I dlatego tak cięż ko fest z.apewmc
00 pow iednie' . rodk:l dla kultury
f~y{.'~oej przy [>odziale funduZlł gocjalnego,
tylko z niego
ffi{)żna lLnaru;.ować rekreację i
"port. Tymcz!lsem załogi O[l6wi.adają
ię za finansowaniem
wcz~w, kolon.ii,
-Gzywiamem,
ale sprzeciwiają się dotowanilł
kluoow
sport.owycb..
gnisk
TKKF oraz wszelkich imprez z
dZIedziny rek.reacyjnej
czywiście nie wszędzie jest
źle
Wlele zalez7 od tradycji
danego
śrooka
cz7 zakładu
pl"3Cy, 00 właściwej copagandy kultury fizycznej. P()Słowie
[>odkreśl li, że
VII
Wytwórni
Vrzętu
Komunikacy jnego w
Mielcu i: 35
roc. _flłnduszu
ocjalnegG idzie na klłlturę fizyczną i
[lOl"t.
Nawmiast w
Bielskich Zakładacb Przemysłlł
LniarskiegG k pnięto na ten cel
tylko 0,3 coc.
A jak jelit Ił &as?
Ft.T ,.Iskr .. - na 'ąlr wy
sportu i kulturJ' fizyc nej rzeznaczonG w tym roku kotG l
~ln złotych . ;r k je wydano?
Zbigniew
awlak - kierownik sekcji. &porlu i rekreacji w
zakładzie: ZorganlzowallŚmy
l! wycieczek 3-dniGw ycb po atrakcyjnycb turystycznie i ltrajoznawczG regi n ch Polski, yty 5-dniowe r jdy górskie, sobotr.io-niedzielne wyj zdy na
grzybobranie
wędkowanie.

prze[lrGwadziliśmy
zakładową
w lT

spartakiadę

dyscyplinach
sportu.
u(lili. my przęt sportowy. Imprezy cieszą się sporą
popularnGścią.

W ZUCRiAP .,Chemar" kWGta dotacji na rekreację wyniosła
00 tys z:ł Pieni dze wvdanG na zakup Spl"zętu, ubiorów
i Gbuwia portowego. na wycieczki dla
l"acowników i ich
rodzm, liczne rajdy i rozgrywki międzywydziatowe. z: tycb
środków finansowu,e jest także ko~ystanie z krytej pływal
ni WOSiR.
O wiele więcej pieniędzJ' Gtrzymali
rganizaŁorzy
ID sowego IOportu i
rekreacji w
.. p lmo-SHL" - 2 mln złotych .

Jesień

Gęba rzo

w

tot y
Fman. uje się z niell \Y~1 :.lkie
formy
ktywnegG wypoczynklł
z wody, turmeJe.
festyny,
wycieczk:i. wyj3Zdy n grzybobr .oia, wynajęci
k:rytej pływalni. Prowadzona
je:,t międzywyd i'łłow rywali-zacj
!lOrtO\VG-ro>lcreacyjn
ucb r
dyrelctorJ zakta tl DZ I ał
/t[l;"kG TKKI!', k:olo PZW, e ll:ja żeglarl>lc::l PTTK. Frekweft cJa
a w zYjtltich
iropr., c h.
nie je~t jeduak najwy lIZ
<bÓ1ł

60(>-700

Pczykłady
z lueleckicll
zaIdadów racy zd'łją się świad
czyc eJ ocenianiu rangi kułl~
ry fizycznej CbGĆ l'l.6CZ nie w
ieniądz ch, a
w
działa l(',o~.
Propozycje aktywno>gę
wY'l}()czynltu Ilie dGclerają jednali: do
wszystkt h . DlategG, ch~ dzieje iiię duiG, nadal trzeba kła ii:
nacisk n
lłpowsze-cllnienie rekreacji. wśród
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do wykorzystania

Są

Kierunki·rozwoju radomskiego rolnictwa
Woj. racloms~e ma duie m ..żliwoiici w produkcji iywnOści, nie
one jadnak w pełni wykorzystane . .Jakie należy podjlle deeysje,
ee U'obil: by zintensyfikować rolnictwo re,ionu? - O tych sprawach dyskutowano na ostatniej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kadomu. Przypominamy; iż problem ten był równiez .mawiany Da wspólnym plenarn;ym posiedzeniu wojewódzkich instancji
PZPR i ZSL w styczniu br. Uchwała połĄczonych ,remiów kierowaieaych partii i stronnictwa w sprawie realizacji ,łównych kierunków rozwoju rolnictwa i ,ospodarki zywnościowej w Radomskiem
p05luzyła radnym aa punkt wyjścia do debat~.
~

Większe nakłady

wydatniejsza produkcja
Więcej
żywnosca
radom&k.ie
rOllnictwo mOlŻe dać tyl!lro w warunkach zwiększonych nakła
dów fincmsowych. Dla pelnego
Ulgospoda.rowania
produktów
rośl~nnych i zwierzęcych
konieczne jest w najbliższych la~h wybudowanie nowych zakładów prU!'twórstwa roLno-tlpoiywcugo. Dziś na miejscu można
pr:l;erobii: zaledwie 40 proc. odbieranych od rolników owoców
ł warzyw oraz 50-55 prGe. Skupowanego mleka. ' .
'tV rJlmach rozbudowy zdol!w$el przetwórczych podejmie ,ię
modernizację

bądź

rO'Lbudowę

przetw6rni . owocowo-warzywnyeł! w Woli Worowskiej, Bel.ku Duzym, M.akowie, Jalliko- wie, Wa.rce. Planowane jest też
wzniesienie nowych zakładów w
Magnuszewie i Zw{)lenlu.
Dla poprawy 'g ospodarlli mlekiftn w najblii.szych
cztMech

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 219

latach 7JOSlallą z~udowa.ne w Radorru;.kiem dwa duże zakłady
mleczarkie: w Bi ałobrzegach (o
zdolności przerobowej 264 tys.
litrów mleka na dOO() oraz •
ZwOleniu, o zdolności przerobowej 151 tys. litrów.
RoJ.nietwo regaon,u ma $ZóI;I18ę
z,w.ięk.szyć produkcję pod warunkiem wykorzystanioa Hstnieją
e:reh rezerw. ZagOftpodarowaoia
wytna~a ponad dwa fys. ha odłogów ~a2: tyle .-mo gruntów
ek6tffiSywnie
użytkowanych.
Wiele t& motże zmietlić na kouyść uporządkowanie ewklencji
uemi uprawnej i retulacja ttosu'Ilków wodny4!h. DotY4!hczas
w woj. rad<llllSkim scalOO1o lIG
ty.. ha. p.otrzeby lWl maczrue
większe. W najbliższych latach
kO!ll.iecz.ne jest takŻE podi.ęcie na
SZe-rsZll $kalę prac rekuUywa-'
cvjnych i tworze.nie st>ECjalnych
stref ochronnych wakół regionów zagrGŻO!lych przez radomski pr zemysł, głównie w okolicach Wierzbicy, Kozienic i
Pionek. Dużą bolącd!:ą radomsokiego rolnictwa jest małe zaaWa.łlrowarue robót melioracyjnych. Obecnie na zme1iorowanie czeka ponad 14~ tys. ha . użytków
rolnych,
na
obwałowania
olroło
210
km mek,
pooad
l 000
km
rómych
cieków wodnych wymaga regulacji. W woj. radomskim zaledw ie 8 proc. gospodarsłlw; ma m0żliwość knystan ia
z wodocią
gów zb iorowych; w sumie wodę
t'l'zeba doprowadzić aż do 600
m i ejscGwości. JeŻel.j chod.z,i o meliorację , to do rolw 1985 planuje s i ę wzrost na;)[ładów o 12
proc. w stosunku do ~r . W nast ępnym

pięc i oleciu

zakłada

się

prze7Jllaczenie na ten ceł 3 mld
600 mln zł. Pozwoli to zmel iorow a ć blisko 23 tV6. ha gruntów
I>r nych oralL <ł lys. łąk i pastw isk
Większe plony więcej mięsa
Z aspokojenie pot rzeb rynku na
TIl~ęs o i jego- p rzetwory, likwidacja kartek, może nastąpić tylko przy wydatnym wzrośc i e

POZIOMO: 5) jest w wesołym
miasteczku, 6) więcej niż kompania, 8) ułatwia obserwacj«:,
11) u:iywaLa jest przez bokserów na treningu.
PIONOWO: 1) górskie pastwisko, 2) prymitywny megafon, 3) pierwszy występ publiczny, ł) puła.pka, U1ssd2.ka,
6) zbyteczne obciążenie, 7)
zakład przemysłu drzewnego, 9)
odcinek trasy,.IO) Dieudane kopnięcie piłki.
aOllwi~ie
prze5}'lać
DaJdy
pod adresem redakql ..,r;Dl' wył:;eanie na kar1aeh poeaewyell w
1.. nnInie siedmiu daJ . . . . , . Dl.. Id.ze~o aumeru. P~ pr&>-

'wIdłowe

odpowiedzi ~ się

l aqrodę kslĄtkow~ KaIV_,oertowe belE kupona będ4 1I'JIIłez...
ae s I_waBia.

Rozw~nie

alkierz,

stoik, katerla, Ulisses, lelek, obyczaj, skladil:.a.

PIONOWO: Zola, )rl\rintesenc1a,
nargile, skul, Stil, Orsk, kask, a-

lembik, laik.

EH
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Program dostosowany
do możliwości
Trudny okres, jaki obecnie
nie rwuje ,,dynamicznego rowoju" rolnictwa.
Program, jaki przyjęła Wojewódzka Rada NarodGwa w Rad.omiu, dost06owany jest do najpilniejszych potT'Z,eb
(głóW1J1i e
rynkowych) jest on jednOC%eśnie
konkretny i realny. Radni przy
opiniowaniu tego dokumentu
brali pod uwagę uwarufuu>wan ia i mecha rilizmy wprowadzonej w życie reformy g06podarczej. Uwzględniono pr·zy tym zarówno program o.,"2Czędności-o
-wy, jak i antyinflacyj.ny, duże
pGle pozootawiono dla społec.i
nej in icjatywy i możliwości peł
nego wykorzystania lokalnych
rezerw.
W. MACIERZYŃSKI
przeżywamy,

Szwalna "Rekordu". T .. pOdobnie jak w iD.nych

.,uiIł ,łównie panie.

dsiałaeh, pl'a~

długotrwałego urlopu, w czasie którego mógł zorga.nizować ekspedycję. Wokół niego zebrał się krąg wpływowych i dobrze
sytuowanych
pr:zyjadół,
którzy utworzyli
Klub Arktyczny
Peary'ego, wspierający go, zwłaszcza finansowo.

prawo do

PocIezas ...eJ ostatniej ekspedycji Peary .~ zimę .. północnym
iegun północny od dawna przyciąga uwagę badaczy i podróż wybrae:t.y wyspy EIlesmere'a. na pokJacłzie &łatku ..Boosevell", specjalników. Wiele ekspedycji wyruszyło .na jego szturm; aJe sława nie pnystosowaDeco do :t.eClu&j wir6d Jod6w, wc:zełlłieJ ,.R_"elt..
odkrywcy przypadła amerykańskiemu polarnikowi, Robertowi minął koło poclbiqunowe północne i ~c wzdJuł zachodn1eb W7E. Peary'emu. Czy jednak jest to sława zasłużona? Jeszcze u ży brzeży GrenlandU, załrZy1Dal się .. osadzie Etah .. półnoeno-:r;achQdniej
cia Peary'ego jego prawo do laurów zakwestionował Fr~rick: ezę5d wyspy. Tutaj zabralło Da pokład ZS If8k1m0s6w J %51 pHW zaA. Cook, a później spór kontynuowali jego ZWOlennicy. Niedawno p~owyda. 1 marca UOS r. Pury wraa s 8iedIIlioma bjaIyIDJ towarsyodkryto DOwe iail:ty, . podające w wątpłiwośi: pierwszeństwo nami, jednym JoIunyJlem l 17 Eskimosami, _ 17 unłaeh dunicłyeb
Peary'ego.
' .nes 133 psy, wyruszył • pny~1la JteJ'umbla _ W7sple EUHmere'a
.,esy w 1M3 r. przypada r.. eay 14 ronnica zdobycia llieJUD8 p4łnoe k. lIiepaowi, edeaJe_ o 7. JdJOIlletr6W. W,.prawa _tala sorpaiDec01 - ~~ w zwi4zku z ąm IIalUl4llyjlkl ..Globe and 1Iałl", ukazoJ.aIey 1i4} w T_lłt.. - a6żaiea jeclDe,o .... mlly Diewielka, a jed;
aak aaleiDa ecI w. •. ~ preteBSje u .....y . . UBprawiedUwIoIte: admłwała aoberta Peary'e,. esY uktora rrectericka Cooka.-"
-,
We wndnłu IM r4łku, ' po....eiwsZ7 • dJu&ieJ arll:ł7_J W)'praw)J,
C_k _władayl łwiatu, te esieDmaśde miesięcy wneśaJeJ, w 1lwiełnh1
Hel roln., ..lulUII ltiepD p61neeD7. . . P1łei• .mada auqplJe ełwła4_Die PeaQ'qo: ~ p61D~ ..-al "oltYł7 wlable pnu ......
w InridDlu 1M reInL DewletbIawssy lic. te Ceek ł1riuUł. Ii .".,praedzłł co • rok. Ptuy ...... dI • • ł&aJ5hr..
Tak ucqI ... teD . . . . prawdepodolJDie ..;więll:!lą w ca&eł ......u
~ Jego u~ ekuaIi De . . ąsa. lIadaĆIIe I . . .

B

~6łnley,

knyUwld lir 201

szykana,

POZIOMO:

Tylko dla

Peary nie by' pierwszy? (I)

"'Ite,.

..E~O DNIA"
II:UpoD Dl' Ut

produkcjli. zw :erz.ęcej. Wymaga
to od rolnictwa zwiększenia
zbiorów. Na import zbóż i ł pasz
nie ma co liczyć, po prootu nas
na to obecnie nie stać'
W RadGmskiem naiw~ęcej uprawia się żyta i owsa. W najblw.szych kilku latach planuje się
T. wykenuje się dzianiBy połraebM w dalszej produkcji,
dokonanie zmian w strukturu
zasiewów na korzyŚĆ p!izenicy,
jęczmienia i mieszanek
z.bociowych. Do 1990 roku zakłada się
wzr06't powierzclmi upraw tych
gatunków o 12,5 proc. Rea}i,zacja tych zamiemeń hęid:zie poprzedzona podniesi_iem kultu. Jędrzejowski "Rekord" jest
mieńmy
niektórych: Zwią'Łek
Radziecki, Czechosłowacja, Franry gleby poprzez prawidłową. • znanym nie tylkQ w naszym
kraju, ale i za granicą produagrotechnikę, właści,we uni.ano-,
cja, Anglia, Kuwejt, Libia. Znacentem bielilZ:IlY damskiej. Mimo
cz!!a część produktów po;zostaje
wabie i zw~ększenie nawGżeoia
wyeksploatowanego parku ma:'
minaoalnego oraz organicznego.
jednaJ!: na rynku krajowym.
lIzynowego, przedsi~biorstwo sysPrzydałoby się ich więcej, bo
Poz.woli to podItieść plony cztetematycznie %większa produkzapotrzebowanie
na
wyroby
rech zbóż z jecleeglO ba w 1985 1'.
cję. Może się
tym pochwalić
.. Reliordu" jest c:>l-brzymie. Z
do 23,5 li, a w następnej pięc·io
także w okresie od r. 1980, gdy
la.tce do 26 qlha.; plony z,ienmiaeksportu nie można ie9nak zrew wielu innych zaJdadach były
zygnować, bowiem za wypracoków w tym samym okresie maWl'ęcz przeciwne tendencje. ,.Reję wzrOo$nąć do 20CI q :i jednego
wane waluty 7.aklad mOZe .iwokord" utrzymał kontakty ze
wadza~ importowane t!%ęści do
hektara. Dzięki zdecydowlNlej
wszystkimi imporlerami. W niemaszyn i materiały. Po puepoprawie własnej bazy Jl6$zoktórych przypadkach nastąpiło
prowadwnej moderniucji ~lę
wej wstanie odbudowane pogło
jedynie zmniejszenie zamówień.
rej bielizny Z, Jędr.z.ejowa dotrH
wie zwier~t. W roku 1990 ry.nLiczba importerow jęd-n.ejow
de nal!Zych sklepów.
(alpt
. kowe dMawy żywca winny
skich wrrobów jest długa. WyZ4Uę4:la: AL Plell:a,~
"Wynieść pOllad 8'1 tY'. ton, w
\ym żywca wiepl'7.lOwego 61 tys.
tOO1. Planuje się też odebranie
od dostawców indywidualnych i
uspołeem.ionych ł48 mm litrów
mleka, 155 mln jaj i 263 tO!ll
wełny. Uzyskanie tych wY'ników
b!:Mie zaleiało w dużej mien:e
od poprawy organizacji uMug
weterynaryjnych, podnies.ie-nia
kułtury ro.!..nej wśród producentów, umocni.enia Podjętej p ~z
rolników specjalizacji oraz poprawy wy.posażeni.a techn1cz.nego chłop!ikich g06podarstw, a
. szczególnie malej mechaniza4!ji
pomie&zczeń inlwentaTskich.

.

Kto . naprawdę odkrył
biegun . północny?

aJe ńWJUd JHlłłt7ey, prasa I .aenIIa oplnła .u~
eba
.vonaeh Adanł7ku. Spór 1I0DłYDuowaay It~ • pr.lCl'WamI al . . ~dl _ _ _ _ wMr operacji wojakowej. Dna. nlJ:PftDlłwal tIZypeI' ~_
dni J do tbiś ale aOstał wlaśdwłe l'ftS~ły.
4oW7 • ,.aooaeveUa", a.bHł aar,JeU, • grupa Peuy'qo poSlępowala
Gdyby rozważyć, kto bardziej usługuje na miano pierwszego za aJm, ~J~ IDy _ pneprewaduDie Clllłatnieco ataku. Gnapa
zdobywcy bi~guna północneJ:<), musielibyśmy chyba wskazał: jednak zozpo:anaWCSII Barde&ła, po pnełarm drOci, n.plliowo wycofywUa .ię
na admirała Peary'ego.
do 1łaZ7. W osłałDlm satunDie ~ł sam Pury, JoIunyJl Ił EskJPoświęcił on tej sprawie 25 lat swego ŻYcia. organizując aż osiem _OŃw. Zespół łeD ~ bJquD półDoeny • kwtełnia ue rolni. Po
wypraw arktycznych, % których jedna trwała cztery lata I Spędził tJokODaDiu pomlariw. &djęł fołogralie:zDYm l zat.Jmlędu lIZłandan ame<w ni~zwykle dramatyetz.nych warun.kach 06iem zim. Swój cel - ryka6s~o, sdobywey bie:uua wyrauyH .. 4IroC. powrotrut, doeift'a.
według jego zapewnień OISiąl:nął podeza.s O!ił.aini~j ekspedycji, ~ ZS kwlełnia do ,.Roosevelta"_ I WI'ZriDia ekspedyqa dobiJa ••
w wieku 52 lat.
IDdiaJl-Rarbour Da p6łw'yspie LaIJraclOl'• •k~ admiraI Peary wysłał
Inżynier z wykształc~nia, Peary wstąpił na służbę we flocie wo- nr.J llaWD7 Rlegram. skla4aNeY się ł)'lko • Jeclne,o sdania: ..GwlKjennej Stanów Zjednoczonych. Tam te.i uodziło się w nim ma- il:liAy n&andar zMklÓęł7 na IIlqwUel"

nenie. aby Z06taĆ pie-rwQYm ezłowiekie.m, który postawi .topę na
p6W.0cnym biegunie Ziemi • .lako kadrowy oficer fiot;r. ~

Powróciwszy do StaD6w Zjednoczonych, admirał Peary u.stał
lOZ'~zkoweJO podni_ia. Ku _emu saskotzeniu

u.; .. .tanie

http://sbc.wbp.kielce.pl

miedzynarodowych
onłakłów młodzieży
tychczasowych poczynań w tym
względzie. Lato 1983 r. było jak s 'ę mówi - Ważnym i udanym eksperymentem. Polacy uezuiow ie, studenci, robotnicy przebywali na obozach wypoczynkowych i wypoczynkowo-p'racowniczych w NRD, w sumie ponad 800 osób (dotyczy
tylko mieszkańców Radom ia i
regionu). Młodzi N iemcy przybyli w Radomskie w szczuplejszym składzie (wszystkie grupy
liczyły 150 ludzi).
Odpoczywali
oni w naszym mieście, poznając
równocześnie walory
turystyczne okolicy i kontaktując się :i
miejscowymi Ulkładami pracy.
NaachQdzący
rok Ulpowiada
ożyw ; enie wymiany
turystycz-nej i wszechstronnych kontaktów na młodzi~owej linii Radom - Magdeburg.

"Ponury' mlał już "\,\, yrainie dosyć konspirowania, krycia
sporadycznych akcji, lewych papierów i zagraconych melin na strychach czy w suterenach. Uznał, że czas przejść do
walki czynnej, do tworzenia stałej siły zbr()jnej, którą chciał
bezpośrednio dowodzić. Była to jedna z form kedywowskiego
działania, forma dopiero wprowadzana w życie w Armii Krajowej Okręgu Kieleckiego. Czy więc nie latwiej bylo stać się
dowódcą oddziału i nie brać sobie na głowę całego
balastu
kier()wania dywersją w , Okręgu tak trudnym jak kielecki?
się,

.kult' C.y

może

_ _y

eIlld. tl1a kouia'

pet. L.

ANDBZU DOMAGAŁA

I

AclamellYl!

Nasze lektury.

'L ata walki'-

8taąowił

posłużyć się

fortelem: zgodził lrię na

'0

.,Dzi-.

roku.

państwa .

SWój poprzedni szac:unek dJa Cooka. peary cIaI 'fII7ob'........
skierował tl. ueregu pzeł depesze sanucaMee
nie tlo&&1'I DaWet w ~bJ1źe bieguna. WięknoU pseł poadmirała sa tę Heję. · NieDlDlej .,warły _UlI problem -

n".. •

~"''''',de był .łerwszy aa biepDie p6łnoeJlYDl: PUry ay CooIrt
(OoIlo6aeD!e Jatro)
IlABCDf IAD"'~'

-..,

., Paweł
Samuś.
Pr6cłuriak, KiW, s. ;U"

ob~ć

apoa6b, jak sobie tego iyezylj' KG i KO AK .
' Dlaczego

to

zrobił?

Ch yba właśnie dJ.a.tego, teby .tać ~

własnym oowódc~ aby oD ie dopuścić na to stanowisko nikogo.
kto miałby bezpośredni ą władzę nad nim. Bo szef. fS:edywu 41kręgowego choć w za.s.'1Idzie podlegający Komendzie Okrę
gu - mial jednak dużą samc>dzielność, podlegał ~racyjnie
bezpośrednio szefowi Kedywu KG AK, pułk()wnikowi " Nilowi",
" Nil" za~ znany był z tego, że nie poa.walał w Iwoj zakre.s
działania wtrącać się oficer(\m ze M-tabów okręgowych.

Co skłania do p r zypuszczenia, że "Ponury" od pc>ezą,tku potraktował sprawę swej zgody na kierowanie dywersją okręgo
wą

jako wybieg? Przemawia za tym kHka elementów. Po
pierwsze, w okresie najtrudniejszym - tworzenia z.gru,powań chciał mieć możliwie najw iększą swobodę, po d rugie gdy to
6Siągnął po Cfl.terech miet:iącach sam, :z. własnej woli, złożył
tę funkcję i po trzecie - . ,'po.nury" takich forteli używał nie
po r~ pierwszy. Gdy w jesieni 1941 roku z Anglii miał skoczyĆ
do Polski pierwszy oficer, którego zadaniem było przygotować
"kosze" do zrzutów, "Ponury" z.głosił się bez namysłu, by tylko
znaleU się w walczącym kraju. Zadanie to traktował jako zło
konieczne i gdy nada,rzyla się pierwsza okazja, zmienił prz.yd:r..iał administracyjny na bojowy i poszedł do "Wachlarza".
Teraz powtórzył ten wybieg - obejmując funkcję szefa Kedywu.
Komenda Ok r~u Kieleckiego przy jęła ten dualirl.rn jako d0.pust boży, nie sprzeciwiano się jednak temu otwarcie. Jak się
później okaże, liCZOnA) na to, że " Ponury" po wstępnym okresie
uporządkowan ia leśnych spraw podzieli wojsko na kilka małych oddział ów partyzancldch, które będą d.dalaly raczej sporadycznie, sam zaś :z. konspiracji, a nie z lasu będzie kierował
Kedywem. Rachuby te okazały się mylne. " Ponury" nie traci
ani chwili i zaraz po p rzyjeżd zie rzuca się w wir lipraw organizacyjnych łeśnego wojska. NajwaŻJ1iejszą rzeczą było zebranie w jedną całość grup chodzących dotąd luźno.
Pierwsze ()parc ie znalazł u .,Nurta" i " Robota" w oddziale
"Wilka" na Kamieniu , a gdy w początkach ~rwca przyjechali
"Czarka", "Rafał" i "Motor" wraz % trzydziestoosobową grupą
warszawską, "Ponury" miał już pc>d swoimi roz5tazami ponad
siedemdziesięciu żołnierz-y.

W początkach czerwca oddział p rze niósł swą bazę w miejsce,
które wydalo się jakby stworzone dla tego celu - na Wykus.
W kQmpleks ie leśnym, roz.pościerającym się między Bodzentynem - Tła południe, Skarżyskiem-Kamienną i Wąchockiem na północ, Suchedniowem - na zachód, Starachowicami - na
wschód, Wykus zajmował punkt prawie centrahly. Wz.górze
326, jedno z najwyższych w okolicy, otOCZ()!le zewsząd borem, stanowiło teren łatwy 00 obrony i odskoku, ale utrudniający
jednoc:ieśnie nieprzyjacielowi przeprowadzenie niespodziewanego najazdu czy obławy. Placóv.iti konspiracyjne we wsiach lei.ących na krańca.cfr lasów, w odległości od kilku do kilkunastu
kilometrówodWy kusu, mogły ostrzee oddział ",<:ześniej niż
była w stanie dotrzeć tam obława lub grupa pacyliJLacyjna.
Walory obronne tego terenu potrafił wyk()rzystat osiemdziesiąt
Jat pned "Po n urym" lnny partyzant - Langiew)c.z, który :takn,ł Iwój 'obóz na północny wschód od Wyłtwu.

'o .

~c,or",UJa

to, aby

funkcję. lIZela okręgowego Kedywu, chot jak wykazała to
najbliŻS2.a pnyszłoU nie mial za.mial·U pełnić jej w taki

...Re))'Tt'zentoWCll ·· JJ)«cllficA:ltV tv" r.wol"cjoni"lI- kolts pirotora; -tułaczo Iciga'Mg. )Wze:z policję ł ~GT3kq, i Polski "iepodległej, przed$ta\01cie14 · tlielegal_; opozllC;i
rewolu.Cll;lle;.
UtatentoWG'lłll org01luatOf'. "'1Ilmt, praktyk noł się toku
współtwórcq ko7tcepcji polskie; Tf\OOh'c;i".
Takt był U ••
Preek.. komur.lStycznym Sain-J"usaiall;. - pseudonim' ,,8ewer", je\ero", kapepowcy nazywali
den z wybitnycA polskich re"rycerzem bez skazy".
wolucjonistów.
mało
znany
Wiprawdzie "Wielka ~lIol'ykloszerszemu ogółowi, -poza środopedia
p6Ws:z.ecbna" ]IOŚWięj:a
wiskiem hi6toryków IpecjalS8Edwardowi Próchniakowi biotów i garstką tyjących dziś
cralic:r.DIł notką (p. t. II, ss. · 485
jeszcze jego
współtowarzyszy~
--486), W jednak dopiero oprawalki. Takim go widzi takie i
eowanie Pawła Samusia wypełtakim przedstawia w pierwszej
Ilia dotkliwą lukę, niemal zmol jedynej" wydanej dotąd biowę milcxenia, jaka dotąd istniagrafii
Paweł
SamU-).
Na
la wokół tej pięknej i wybitprzeszło trzystu atronach swej
Dej w polskim ruchu robotniinteresująco i ' wartko napisaC%ym, a &oie spopularyzowanej
r:ej książki kreśli opowieść o
postaci.
kolejach losu Edwarda PróchDo rąk czytelnika przekazaniaka, jego błądzeniach i odny zostaje fragment wspomnień
kryciach, porażkach i sukcemarszałka Mariana Spychałsach.
lkieco") pl "Poc:ątek wałki···.
Próchniak był rewolucjonisKsiążka J:awiera materiały doh_
tyczące okresu lat wojny i otą % przekonania . .e.arliwie wiekupacji oraz szereg ciekawych
rzył w słuszność idei soejalizrefleksji a.utobiograticzuych aumieszkańców
naneJ
mu.
od
wczesnej
młodości
litora. Czytelnik znajdzie w apowi-:kszyła si-: w ~.
czestniczył w ruchu
robotninonsowanej książce wiele nie
roku o 82 miliony i
czym, początkowo w SDKPiL,
znanych dotąd faktów - intor4 miliardy 701
potem odgrywając czołową romacji o ludziach i zdarzeniach,
- o 1 miliard więcej
lę w KPP, pozostawał w nim
przede wszystkim z ceniralnedziesięć. lał temu. Wzrosł
do końca swego przedwcześnie
go szczebla konspiracji, w II.tóII, który skończył się (dła
rej Marian Spychalski uczesti tragicznie przerwanego życia.
statystyczn-ych) 31 cżerwBył człowiekiem prawego chaniczy!.
był największym
skorakteru,
żył
po
spartańsku,
goZ interesujących książek literahistorii. Przyrost natutów do najwyższych wyrzeczeń
tury zaangażowanej ~brałem
ostatnich dwóch lalach
dla idei, której poświęcił się
m.in. również ,,.PlomieDle", rrajIIf11~ZOl"'2.1 się i wynosi 1,75
'bez reszty. "Przezywaliśmy,;o
bardziej znar.e
i naj. zerzej
(,,~ipress'')
czytane od lat siedemdziesięciu
pięciu, dzieło Stanisława Brzosowlkiet:o"·), książkę, która jak
że pierwszeństwo · w zdobyciu bieguna przypisywane jest
określa ją w przedmowie Andni nie jemu, ale jego dawnemu towarzyszowi J: G ren 7
drzej Meocwel "odegrała znaczlekarzowi i podróżnikowi, dr. Frederit'kowi AN>ertowl
lll\ rolę w k:;ztaltowaniu postawy kilku pokoleń lewicowej
Jak admirał Peary, dr Cook Die mial laiweco clziec:iil$twa.
inteligencji po13kiej". Być mo- o
postawi! sobie za ceJ sw~go życia zdobycie slaw,-. W eięt
że, że i obecna edycja ,,Iskier",
sromadzil ple~. koDiec.tne dla skońezenla aW4iów mepo dwudziestu pięciu latach,
Kiedy podJl\I samodzielml praktykę lekarsk-. aa~ jedDojakie upłynęły od pierwszego
a UpodObaniem SłUdlowae literaturę poświęconĄ INad.aniom
krakowskiego
wydania w PRL.
To wlaśnie skłoniło ,. clo podjęda decypJi uczestnidwa ...
otwor:ty zupełnie nowy i osobekspeclycjl Peary'qo. w charakterze lekarZa wypraLy jej rozdział. "W każdym
Wras ~ Pearym a~ _ GreDiandli simę lel/1m
razie trzeba pnejśe przez tę
poSDae jako s1IIIlknDy i odwamy _esestnik wyprawy.
lekt\lrę, ~ nie
chce się w
Cook akJoDll jedDeco se swym zamOŻllyda przyjaciół Co
Polsce,
hy sparafrazować pgetę,
~llspedyeji do biecu- p61IlOCDeco. Dotarłszy 110 Tlaule . .
MBW % prawa, leu pneehodzil:
lołYJa . . r8k. Coołl W]'nJSzyl n
aaJbanbieJ wy~.
aa lewo".
_
skrawkowi wyspy AlIeJa B~iberp. 11 mar_P'etłeJ[oWal
Warw ~..,n1ei prz.ee:r.ytać in~_,&&,..iII,Jae • aieJ jecIyDie ...Kb Eskimos6w. Trzem 1.teresujące opracowanie
LeMaI.tect-J
aata. zapnępięłej • ZI5 psów. lDIaIe pokeBK MI
wa W.jłaGka-) "PłHkiemie
puatyDi. WeclI1IC Ceeka, trasa $a pokODaDA ......
potity_~':. jakie ukaxało się
esym lIIoecua półDOCDY . .1Ą,,""1llęUt n kwieUUa ueI rolla.
w manej serii KiW ,,InterpreaIi,. tne4111a1 .6w_:
je łaIde poIl1lft ~ ~ ł)'1e
taeje", będlłce eiekawlł iorIDfl
1&CakIe DalDiętDoki!"
_
rd1ełu1ji pubJicystyC%JIe;.
Gre.n1a1ldię zajął Qoo&owi l~ Blies~ -:- aż Go wiosny
Siedząc S8JIliary przeciwlliq
nawigacyjne i dzienniki wypraw~ po_taIdeolocicmego poznajemy
~
większego bezpieczeństwa - • pobliiu Tbule,
e:r.ynania podziemia polityC%Lezabr~ je póżniej do Stanów Z.>e~DOOOny~h .
SoHdflrn_i". budowę )eTbule do Upervinik (ówczesne naJwl~ DUalO struktur organizacyjnych 0~-'''U'Wl, znajdujące się na południowych wybne:r.aeh .wy~
raz program walki % legałn4
pck.onat na saniach i IIUtd drogą morsklł przeprawił SIę
władzą, w
eelu %realizowania
Z pierwszego portu w którym =ajdował ~ łeregra! na
własnej. n:y
teł sugerowanej
SzetlandzkiCh), nadał depeszę do redakcji ,,N~w York
przez zachodnie ośrodki dy--'~~.. a., .. " świat o zdobyciu bieguna pólnoenego. Byto
wersji ideologiczftej, konceocji

r.

Na pewno byłoby to sprawą łatwiejszą, ale chyba "P()nury"
obawiał się wędzidła, które mógł mu zał()Żyć jako wyłącz
nie dowódcy oddziału k!śnego - szef okręgowy Kedywu. Przywykly do dużej salllOÓZielnośei nel sabotażu na wscoo(bie,
mający pod swoją prawie nie kontrolowaną władzą teren pięć
razy większy niż Kielecczyzna, bał się tak krótkiego mWl8ztuka,
a pierwsa.e rozmowy zarówno z Komendą Główną, )ak i Komendą Okr~ przekonały go, że entu.7.jastów dla swych partyzanddch zamiarów n ie znajdzie tam łatwo. Wobec tego po-

WJ«.
Edward
ił., zł 180.
Poaą-

.'l Marlan SpychalSld,

tek wa1ld, ilON, .. 141, 11. %l 1M.
••., Stanłsła. Brzozows1rl, PlO-

iem.e. lUrY, l . łOO, %l ••
- . , LftłaW Wojtui1t,
PodDe. . . ~ IOW. L - . III lOI.

Wskutek. przeoezenioa ·opuszc:woo

DAl

początku

popr:tedt:l~

(7l) odcinka pooiŻS2y akapit. Prz~rasumy! -

Wll kon tfWanu "tementów nie ;zwracajqcl/ch uwal1i i póljabri/katów odovwało się na wanztacie normalnie w oparciu o rysunki 1irm niemieFkich. ~obotll na obrabiarkach. eZementów
o wl(otqdzie broni prowadzono na zmianie nocne;. Oksll dac;a
broni była całkowicie Wllkonllwana w mojej kuchni. Wl/kań
czające rohotll rusznikarskie j montaż pistoletów hl/tli prowadzone \O mieszkaniu O. Wiśzniewskiego prz1,/ biuhe tech1&icztV'" "Ib w moim mieszkaniu \D t ab '1l ce .
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1983 r.
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Ikładam)'
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iycseola

UR8YNOM
TEODOROM
jul".

LENOM
i LUDOIOROII
lJ7l

po:zedlita .. iciel
Cłl&L po raz pietwszy wziął
udz.al w ob ....dacb sesji ONZ,
Przedtem ,jego mtejsce zajmował rep ..ezentant
T Jwanu.
19"ł r. Zmarł Charles de
G.ulle,
genecał
fcancusk;'
clługołetni p ..ezyllent.
l.t~i c. aąd ZSRR .ysuprejekt puw. .. nieagceJt suęclzy pańatwami Uld.clu WlIIrszawsldego III NATO.
l.tll r. - .Bojówki IaiUe.-owiikie
zorr;• ..."..w I)' •
Wlelu
mtaStadł Trzeciej Rzeszy
po1:[' my Żyli" .., pal"" sywr.gogi, III;lep" i
......,.
iyllowkie. 1"000co... nazwano
t.

m'"

sztat
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WĄ

,p,,-

(od

ooł"mków

cycll

bI)'''zCZ4-

rozbitych

1Iyb).
l.t!l c. -

W Monaclaium atłu
mione zamieszKi uli.czne. prow kowane prrez fas~stows"ie
oodzlały
ztucmowe
Adolla
Hitłera.
Ił
naziató. pooiosl
rhiecć. W
kc;i pacyfil<acyjnej wzóęt. IIdzial .. ojsko.
Itll r. - . . wieku l i lat
zmad Gaillaume
po.llinaire
(Wilłłeła
~linat)'
&:ostrowictti), peeta lcaacuski pocłlo
clzen'
polSkiego,
J~den
z
przyw6lłców foraocuskiej a .... nI;....d,. poetyckiej, zwi"""",,,, z
kubizmem i Surrealizmem.
1.11 t. Utoclzil się Iw.n
Tucl;ieoie ..., pisa..., roayjski.
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No~ Jorku" USA, (>3o. koL
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..M& kw." ł.Zak:OChaov
na
... Ia fte tyc..erue" ZSRR, koł.
l . l!, g. 13 i 17.SO. ..Powrót MecbagodZtlli" jap. pan. kOl. L
l!. g. 15... "Noe zazna.>: Slpoł[o
ju" - ~ koł. L 18, g. l •.
."Słudyjo..e" "Zmactwycb.wstanie" - cz. n, ZSRR, L 15, g . 15.15.
l7.1S i l'. ti.
NRobołctitl" .,Lud>:ie z
baelen" - ZSRR, kol. L 15. ,
Ci.
..GangateczJ' 'szos" USA, pan.
kol. l. ll;, g lT. "Bestia'" - pol.
kol. L II, g. 11.

.,skali< ..

ang.

-

"Jabberwocky"

l. t5, g. ll;, lT l l •.

koł.

• •

ł~7-U.

POSTOJE TA&SOWEK::
Dworzec PKP - 6!II-l!S. Talcsówki b gażowe ·ul. Armil Czerwonej
łG9-89.

]

Radom
TEATR POWSZECHNY
lm. .Iawr. KOOIlaDowsklego
"Wspomnienie" g. 18.

A. Acbuzowa -

MUZEA

NABODOWB "PALAC" plac
:r; mkowy - "Wnętrza pałacowe"
"Gater.a malar twa polsltiego" czYAfłe ... godz. t-16, ... tot1d nieczJ'"ne
Mllzeum pcz)' pl. Partyzantów
Wyst wy s te : przyrodńlcza i
bron w zbioc
Muzeum Natod6WegO
w
Kielc cn. Czaso ... e;
.. N jceno,ej"sze zakupy, dary l
znalez.sk
1179-l":l",
"Wzor"
IIztu"" ludowej", ..CdoWiek epoki tod wcoweJ" - czynne w godz.
11-11, wtocki ll-UI; poniedziałek
l środa - nieczynne.
Mtue.... Lał Szll:oln cłł S. że
romskiego czynne '" godz.
1-15, środy U-1S, wtorki - nieczynn
Oblęgorek:
Muzeu..
Henryka
Sienkiewicz - meczynne.
APTEItI DtlURNE: nr zlI-on
ul. Buczka 37m, Rl' %9-801 uL
S.en""ewicz 15.
Por dnie dyżurujĄCe: d.la dziecI
l
dorosłych
ul.
Pocieszka
11
{przyChOOnta ftejonGW} w godz.
l7-ZI , w nledzielę S-I4. StomatologiczA
ut. Pocieszka 1t w
godz. lT-!t. Od godz. 7 w niedzielę do T d
pomed"'ałlru .
W
kazd
sobotę czynne są w goc1ztn:łCłt od C do 14 nastęPUj ce
przyCłtGdłlłe
l'Cj owe z gabinetami og l..,ml. d1:iecięcymł, zabiegowym
oraz
toma loglcz-

ED

STRONA -6

~

.

.
"

15.Z:; NURT
15.55 Pt;.ogram

dnia ocaz
fUm
alllm(}wan,. "Oto Shadoki"
16.00 Dla przednkolaków ..Tik.Tak"
16 Z5 Looowaoie KK-pcess L(}t'ka
i Małego Lotka

16.40 Dziennik
16.55 Połsk:a -

Nocwegia (elL
minacje olimpi.js'lde Vf pił
ce noinej)
17.45 Program loka-llly
18.06 Polgks - Norwegia (od.)
18.50 Dobranoc
19.05 "Prawda wielki.ego narodu" (4) "ZoInierY..e Otjczy=y"
19.30 Drienn.ik
20.00 Publicystyka
20.15 "MęŻC'l:yf;ni" rad%. fł!m
fab,
21.55 Dziennik

nad
rzeczyw.i6tością
- pr. [)UbI.
23.00 Studio Sport

22.15

Sąd

Jutro
I

6.00 TTR - uprawa rośli.ń, 6 . I
6.3f) TTR - hodowla zwierz. s. I
8.10 Jęz. polski, ki. VII: Spot\ca-nia - A . Mickiewicz
9.00 Praca technika, Id. I:
Za-bawa z elektromagnesem
9.30 Fi.lm dla II zmiany: opowiadania A. Cbristie

SPRZEDAM chlodziar1cę 200-1,
Kielce, teł Z62-49, po
szesnastej .
158 l-g
SZCZĘśLIWlE k(}jarzy
mał
żeru.twa Biuro
Matrymonialne
"Mazury". .OIs-t;tyn
Sokrytk:a

ce, bilet roczny,. szkolny
trasa Kielce - Brzeziny

włdłowQ

12.50 Pr<H:3 BlaSZJlci,

ml~

N AJSZCZĘśLIWSZE
małżeństwa
k:o}a.rzy .. Femina" Wielłcopolski., sk:rytka

10. "
M5-k:
ODYSEUSZU, crekam na Ciebie już. .:n Lat Kielce, skr.
poczt. S9i (dl.a Penelopy).
.
.
1592-g
KRAWIEC Marian 1.gl1bit talon na paliwo KrF-4617.
1589-g

JAS Beata zgubiła legitymację szk:olną SWP Jędrzejów, bilet mies.ięc=y PKS, na trasę :
Zgócsk~ędrzejów .
156'l-g
TEF ANIUK Ew... zgubila bilel roczny PKS, Kielce
158ł-g
SŁAWETA Lucjan zgubił
ilet miesięczny PKS, trooa: Kielce - WItl Jachowa.
l583-g
PIETRZYK W()jcie(:h
zgubit
legitymację do
iletu miesięcz
neg() PKS, trasa Kielce - Dalesz.Jce.
Hjtli-g
DĄBROWSKI Ryszard zgubit
legitymacj~ PKS, tt'3sa
Mocawiea Kielce.
l'566-g
KLIMCZAK
Hencyk zl!:l1bił
legitymację PKS na trasę W~
la M()tawicka - Kielce .

~łowiek:u,

to znacz,. pralę

odi:ywiać

technika. Id. II:
blachy, wkręt,.,

rurki

13.30 TIR - uprawa roślin, s. m
14.00 TTR mechan;z. rotn., 6.
III

Za ewentualne zmiany w
precramie TV
redakcja nie
od. .wiatla.

szkolną

WIĘCKOWSKI

legitymację

GorWw

"Czwarty pasażer"

n.55 Nauka ()
VIII: Co

Juli.ta z,gubiła
Technikum
Geotogi.cz.nego Kielce.
1500-g

RECZmSKA

legitymację

~

PROGRAM I

DROBNE

SPRZEDAM
nfial.a
126p"
(19T1). Kielce, . tel.
458-20,
w
godz. ~14.
używan

, TElEWIZJA

Skarżysko

Paweł

szkoln

zgubił

ZSZ KlelPKS,
1588-g

WOJSA Maria
na

benzynę

zgubiła

talon

llC KIS-l663
l~

IMBOR

Ahna

zgubiła

miesięczny PKS, trasa
rllyce - Wodzisław .

b.leŁ

Nawa157!--g

gitymację

zgubiła leWSP Kielp Uwo nr

KIW 4700

l593-g

HERMAN MOllik
studenck
ce (}rllZ talon na

CHRABĄSZCZ RDbert r.gub.ił
legitymację
szkolną .. Ele4ttr&moatażl1" Kielce. '
1594-.:

Uwaga mies'z kancy
Konskich!
. Wojewódzkie
Prr:edsiębiorstwo Wodoc! gów i KanMiz ej; w Kielcach - ZakŁad VI
Końskich
zawiadami
mieszkańców
m
Końskie,
że
w
związktl
z przepr()w.ad'Z-ltnym
l'emontem 7Jbi()['uików wieżo
wych przy ul Gimnazjalnej w
Końskieb w dniach
lO-19.XI.
br., mogą wystą.pić niedOOort
wody na wyższych kondygn cłach budynków
mieszkalnych
i użyŁeczn{)ŚCi ptlblic2lQ.ej.
~"-k

RSW ..PRASA-KSIĄZKA-RUCH"
PUPil{ OlKielce, ul. Buczka l t
za t'r udni
2 MAGAZYNIEROW, ze wspólną od.p oWiedzialn{)ścią m~terialną.

Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale
kadr (pokój nr 7 w podwórku) przy ul. M, Buczka 11.
J19-k

Kombittat Budowlany ..sRÓDMIESCIE'.'

&:11'1'"
"Wolnośt"
"Do góc, noganu" - pol. kot. L 1l!, g. Ci, "Emil KoroedtautH - NRD, PK, koł.
t. 18, g. 17 i l •.
.,Metalo... iee" - nie<>r:ym'e
APTEKA DY'ŻłJaNA: n~ . . . . .
ul. Apteczna T.
POSTOSB T&JI[SOWSł[1 Dwo..-zec Główny PKP 7115, ooiedłe
Milka - Z!-łł.

BW A
.,piwnlJ:e", oL
ILeśna 1 poplenerowa wystawa
.-.al twa "K1ełeclcie Pl.enec" Cttc4tltea·U'· czynna w godz.
- ul. Rew.
czynna w
Codz. t-l'1. Wystawa fotografUd'
AMu Eljaieka (KOlumbia).

.

PROGR~

KINA
"Bałtyk" "MUlstO kobiet" wl. kol. l. 1&, g. 14 i 16.45. "Klejnot WOlnego s umienia"
pol.
kol. I. 18, g. 1'.30.
.,przyJaŹA" "Rozkaz - p ....lekroczyć granicę" ZSRR, pan.
kot. 1. l!, g. 15.SO i 1'1.31. "Vbank" - pol. koL L 15, g. 19.38.
,.Pokolenie'· ,.Niedokończony
utwór na pianolę" - ZSRR, koł.
l. 15. g. 15, 17 i 19.
,,Hel" ,'proces poszlakowy"
- jap. 1. 18, g. 15.30, 1'1.30 i 1'.30.
APTEKI
Dy;lURNE: nr ł'1-01'
pl. Zwvclęstwa T, nr 6'1-015 pl.
Konlltytucjl i.
INFOłlMAC.JA
służb"
zdrowia
- czynna w godzinach _n, w
IIObote ł-%8, teL lIG! -ZT. [nformacja o ustugacb - !JI'5-ł15.
TELEFONY: Strat Pozarna ""
Pogotowie Ratunkowe 199, POgotowie Energetyczne - Radom 911,
Komenda
MO !51- SS, Pogotowie
Milicyjne m. Pomoc drogowa 961.
POSTO.JE
TAItBOWSK:
ulica
Grodzka Z29-~ plac Konatytuc.11
21.6-51, Dworzec PKP ':166-t8, ulica
:twklrl I W!gury 411-11.

GALBRIE

U-11,
7.teła U-15.
Gałeria htoctaliki
Paźdriernlko ...ej 5a -

p~słu~'~aĆ .. .

'

nym. Przychodnia Rejonowa nr !
'ul. pociesl:ka 11, nr 3 - uL
Zetazna 30, nr fi - ul. Pomorska
lit 1 nr Ił - uL Lecha li. Gabinety
s(H'cjalistyczne - de .. matologiczny
- przy ul. Buczka ł, laryngolOgiczny, ginekologiczny l chi .. urgiczny - przy uL Wesołej 51.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe m, Pogotowie Milicyjne 991, Pogotowie
WSW UIł-21>, Straż pożarna 998,
pomoc drogowa 981, Pogotowie
Elekt ..yczne Kielce - Miasto 1191,
Kielce Teren tt!, Pogotowie
wodnokanalizacy,j ne- SOS-I1, Pocz• towe lOt. et llSlugach 911, Hptel
Centralny 621>-U, [nformacja kolejowa 30. Pogotowie wod.-kan.,
c.o., dźwigowe, ele.k:,tl:yczne
SM
5UI-l3, Pogotowie gazowe teL
30-%0-'1,
Pogotowie
wod.-kan.
c.o., elektryc-,me RPGM - czynne
w go<U. T-U, tel. 31-16-47, Ośro
dek Informacji Usług WUSP tel.

G leria

OGŁOSZENIA

WYKONAWCA RUDOWY
pOMNIKA-SZPITALA

ZDROWIA MATKI

CENTRUM

zatrudni'

POLKI

F

natycłuniast:

Starachowice
..INA

"Roltotnik" -

ptak
dub.,
b6., g. 15. "COCleone" kol.
I. l', g. 11. ..Przeklęta "lemia" pol. kol. t. 15, g. 1•.
..Slac" - rueczvnne
APTEł[A DY~VRNA~
!t-016,
ul. StaS!:lca L.
POSTOSB TAJI[SOWBłt: telefo5'-11 I 5'.....

-

szczęścia"

.. Setnu.-g -

ZSllR, pan.

koł.
wł.

nr

o,

Ostro iec
&:JN A
.. Legenda o najZSRR.
pan.
kol. I. l~. g. 15.31. "Wieniec Petl'U"
j lig. kol. 1. 15, g . 17 SO L Ił .•.
..zocza" - , .. W"p.ij do dna" ZS R. koł . l. 15, g 16 i 11.
APTEKA DY~VRNA: nr !t-MI,
ul. Starokunowska In
PO TOJB TAKSOWEK: pl. Wolności
$37-9!,
uL Sienkiewicza
51$-73.
VWAGA: ~ eweott13lne zmiany w
prol;ramie k;n, red krja
oi" "'powuda.

,.Hutnik"

w leczftleJ8zym"

"

RADIO '" i
•

_

~;,

•

l" OGIlI\M

..,.

_.

4

LOłtALN'W

I

17 ~ [)nennik
l".n
P....,;enk
tyg
ta lT Ci Na róznyCłl lłlSlłcu
ment.lck (;,ter • 1'1.::1 Odpowwd my na ltsty aud
K(){)C;:ł
1 .48
Muzyk
barok W3
18 '!5
Skrót dz.e ttnUc:a
i plOsenka
n3
pozegn.ln'e .

murarzy
łoniarzy

stolarzy
peratoró
SJlZęłu

bu
posaJ UJ

•

tynk rzy
zbr jarzy

cie'li
monłaiyst'

".
".

lemenłów

pref bry'kowanvcn
r nik' udo

PRAOOWNIKOM REALIZUJĄCYM ROBOTY PRZY OBIEKTACH SZPITALNYCH. PRZYZNAWANE BĘDĄ ZWIĘK
SWNE O 20 PROC. TAWKI PLAC. ZamiejSCGwym gwarantujemy miejsca w ootelu robomoczym I k teg<}rii. ze tołówką.
KOMBINAT PROWADZI BUDOWY EKSPORTOWE.
Zgłoszenia przyjmuje dział
praw prarowniczych - Lódź.
ul. Piotrk{)wska 55 (II p. pokój nr 219). Telefon 262. 5 łub
:ł9>1-40 w. 264 Oł'a-L dyrekcja Budowy Sz.pitala Pomnik, ł.ódź.
ul. Paradna. Teł. 311-0 .

http://sbc.wbp.kielce.pl
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w

/)i:ła

:um

IO-g

Q.gen·c~ę
i'zif~rmujq :

L1bit

.>el-

Ks,

I-g

.. lei
W:l-

~

teliel.tlt
~-g

uhlł
.tr~

i94-i:

cy

•
We wt.rek w
Zgr mad1eniu Ol: Inym
Jlz rozpoe~ła się d bata nad punktem
pt. ,.Syluat'ja w
Ameryce
Srodlr wej:
1al:rożenie
dla
pokoju międ:l. narodowel:o
i
bezpieczeństwa eraz miejatywy
pokoj we". Przemaw al
m.in.
przedstawiłl' el
Polski,
ambasador Włodzimierz
Natorf.

wi nje

parahśują

wy.

pret'h,1i ji

Gro11Ja in a~i
n ika ague

ca.u

1:0 system Den"o-

lany

Zjednec:t ne
predukewały
te~
I:azu ód
l 9 reku. Wyda~kj wo.i.*ewe
USA "IV l
r. maj"
yć
o
4 pret:. wy~ nii w 1!»l3 F.
•
W
iredę
z ofICjalnI\,
czierodniowlł wi~yt~, pr:r.ybył

HAWANA PAP. Obok Nikaragui również Gujana obaWIa
.sIę
inwazji w j';k USA. Siły
zbTOjn~ tego kraju wdały posta ,Ą/ione w stan pogoliowia.
Prezydf'nt
Gujany,
Lon·den
Forbe Burnham, 'lwierdzi} w
wywiadzie opublikowanym we
wtorek w dzienniku »Wasbing. ton Post", iż jeg<> zdaniem w jska
Sta.nów
Zjednoczonych
"wC'Ześnjej czy później" wedrą _
się do Gujany. NaWiązując do
()Statnich wydarzeń na GrenadZie, L. F. Burnham ~-wiadczył,
że
tany Zjednocz,one odmawia.
ją innym państwom prawa do

do Japonii prezydent
USA,
R
ald
eal:an. W e2asje rozmów
z
premierem Japonii,
Yasuhiro Nakas De, Jieal:an
będzie nalel:ał na zmniejszeme ecromnej nadwyiki Jap.nii
w
obrotach
handl ...
wych • USA, a także Da
zwiększenie
japońskiego
potencjału wojskowel:o.

•
Nadal zacięte walki toz wiorku na C2.lł 't!ię w sektorze J)ÓJneenym
z Grenady d. freula irailllko-irad;iego. ObieHawany estatnia I:rupa jeńców sir ny podaj" • znacznycb
kubańskich
ujętych
przez stratach prsc;ciwnika. We wtow jska amerykańskie 'tV łlza rek wieczorem, iraeka al:ensie inwazji USA na Grenadę. eja INA .. isała, ie w dniach
•
Senat USA saaprobował 2-7 bm. w rejonie Pendiwinu
wydatki wojskowe na r. )9l!4 w Kurdystanie iraek~ m, Sl:i'tV
wy~ohści
253 mld dola- Dęło ponad 3 tys. żołnierzy
rów, w
tym fund u ze na jrańskieh.
•

środę

W nocy

przybyła

tiorliz leszw
p.ym
leżo

!j w
UU.

/»r,
gn~ -

ych

e

t-

k

Z udziałem I sekretarza KW PZPR - Macieja Lubezyń
lIkiego ~a2 ~e'W'o)e'Wooy - Edwanła Wójcika od1>yło si~
w'CZoraJ ~ KIelcach ple-nalTJle posied2€!1lie Rady Wojewódz.kiej Naczelnej OrgaJlizacji Techalicz.nej, kWym za&'az.em 2.3koI1lC7.OI1o obchody t€€orOC2lł1y h Swiętokr.z.y'Skil()h Dni Techniki.
Podczas pooied2.enia 1i!iJB<'lllllastu zasłuZQlJych działaczy stowanyszen
naukow()-tl!Chnic:z.nych
udĘkoroWafl9
oo<iJDac.:z.emiarni
państwowymi i notow6id~i. Z1oty K.rzyż Zasloug.i otn.ymaJ Marian Planek, Srebl'Jly Krzyż Edward 82.priucer. Wejciuha
lUeeka ooekOi'owaol}o odanaitą
~Zaslużoony dJa wyna1a2COOŚC1 i
racj-ooa1ilUlCji". Ponadto dwóm
0600001 wr~OIIlo z.łote, a
iromiu srebrne "Od=a.Kł honorowe

Ncr.r".

Wczor.. js.ze spoll)t.:wie-bylo takie «>kaz.ją do w.ro;c:z.e-nia dypl~
mów i nagród laureatOOl konklH"8u na projekty ~ędnych
lechnologii, który pod&Um ow..n4) lIa mroaw.J)o odbytym sejmlku WitY'Dlerow i KOIIomi6tów
(o lIa&rooWllycb pracaoo' i x-h
a.utorłl~h pisaliśmy na bieią<!o)
~a.1 lIap-ód NOT za wybiwe ()slłNlJlio;cia w dz.ietizin~e racjala-

Po

CO

ta ,panika?

Proszków l mydeł
nIe zabraknie!

li.zacji i P06tępu tecllni~ego w
roku 1982. Listę nagrodumych
opubikowaJi.smy w poniedziaJ.k&wym wydaDilu ,,Echa", 1.j:" 7 ·hm.
OgJ.o6wono t..1<Że wynjki i w .. ę
cZ""O ' n.3€rody loaureatom
.0góIoJlopoJsliiego konkursu 06ZCZęd
niJÓ;iCi paliw i enereH". 'l'r'2.y rówDOrz~e
~r_z.e na«rooy oJ,Ill.Yffi.lWi :
• Zć)";!iław C2ediowskl, 1\cJmunel Haneyk, SbniJIlaw Bukala, Wae". Swat i ~~ Pardle'- z Hou1.y im. M. .Nowotki
W Osuowcu.
• lIbrian Gitrski, Zcbi8ław
B jak
i
N.waeki, RylWOrc
Z,bu,ław .JaMnęltslU z Za.kładu
SiGloarki BudowI_ej ;,Stolbud"
we W lunc 2.OW~e.
• Zaklady
Cemeni.~-Wapie •• ieIe • N.win.adl łnagroda
d la zakładu, bez konkretnych
autorów).
W Grugiej ClIęści plellarnyclJ
obrad :zatwi~o
program
dfLiałamia wojewód:dtiej fedea'acji SNT - NOT de r4lk'U l~,
omówiOllo taJcie 2adtilia dla
kół &NT wyn,kają<!e z proeam'U
OO'LCzędtnościowEt: _erJ,'M, pal~w
i materJalów.
(JPAl

zapewnić

ciąClo~

sprzedaży.

.'mo to, d. lIieklirycb .klePOW t war d.wożony jest dwa
ra,.y ,biennie.
Jak poinr.rmo...-an.
na!! "'WYd:r.iale Handlu Urzędu Woje!"id:r.~ie!;. "" Ki~le.ach, zap y
S~O<Ik,!!" ezys.loiiei
sapewniają
eJ.~CIc...e
iek
apnedai.y przez
kIJka miesięcy. Producenei cwara~tu" dals:r.e
dostawy.
Jak
pelllform.wała ostatni. PAP w
rn~a:r.~nach w
_Iym k:aju
z aJduJC się .k.ł. '1 t... . t.n
pr6SSkiw do puuia i '21 ty.
ten mydeł tealete.,ydl w kaw~Jk.aeh,
Datomiut
'rednja
mJ~ęez1ła .pnedai; tyelt ariyk.ł w (0<1 1 J teJ:. Itr.) wynesi
.".. 13 ty •. ton pr aku i 3
tyli.. ten mydf'L ZaJtUY
"ry-&lit. więc: potrze y kalldlu lIa
prawJe
pięe miesięey.
Ble
z
zawartymi
weseśniej
um wami, pr"ueenei
.. tares:ą cl. k.ńea bi~.
reku
JeuC2e 2ł ty.. ten pr_kn i 7
ty. ton mydeł. Nie
a salem
pow elów el nie koja.
eku)

Ze"-

część

społeezeństwa

krzystać

musi z okularów ni jako z na-mory z wiekiEfil, od C7.terd:z.iet;t.kj począ.wszy, sła bn ' i pog a = s ię W Zlr ok. Tymca..asem z
roku na cM W'lC.asl.a u nal! deficyt szkieł do okulaa-ów. CN)walllle Laboratorrum oraz D2.ial
OrzectlJlJictwa LuwalWzkiegil Za'kł.adu

Ubezpieczeń

Społecwycb

r{)C7jJ)e pO'br:wby w tym
wZ€JędrLie na okol J4--l.'i milWnów sztuk. W:fIOIlw bU>-'.tącym
prozemys! korajowy
d.otit.. I'Czy l
4460 tysięcy s.zkieł, p4ldeza gdy
poU"zeby tylko ofta1mieUlycb zakładów u lu.gowycb wc~ycb
w skła.d Zrzf:<lzenia P~i ...biCll"stw HalIdJ.u We~ęt.rrlJnet-o wynOO!tZą około 11.5 mil·'U1a :m..u.k.
B raki te w peWlnym 8'l.Ofl'IIiu
lag1ldcci in>port. W rMu bieżą
eym zakupiOollu w NRD. RuJYMlnii, BlJ~.. rji
i Ba
Węgnech
bliMo 900 ty ..ięcy So2lMi~. Z JuJ:Ot;ławj.i
i RFN Sl.Hu:e€yWofl
spI'OWadza się s.2l<la Jj14' pllOOudukow.ane w koraju, lIa lItóre
wyatawione są Teceply Wloy ... idiu.,.)Jne. W.szy8t'k-o io jednak jeet
Zjl maN> w
t0f5UIl u do polnz.eb.
Oku1.ary są ~ i em tym wyrobem. którt;€o ru~nosć nie
mO<ie bvć kwestionow_a . P~
blem ;"ymaga WIo;c jak najszyoozEt:t> J"O'Zwią'UMlw .
ocooOJają

•

I

Trwa dramat
Libanu

Coi

uslanawiania ta·kkh rządów, takie najbardziej im odpowiadają.
Od chwili, gdy Gujana zaciesniła ;;~unki z .~( Jallstyczną
Kubą,
Stany Zjtod.nocz<me
lozpocz<;ly w<rbec leg() mewieIkieco kraju wtc'(·ycl(Jwame wrogą polilykę: w Jipcu br. glosowaly przt'Ciwko przywaniu GujanIe pożyC'Zki w wys<lkci;ci 40
mln dolar6w przez Międzyna
rod() w y Ba.nk Ro<zw JU, wywarł
naci'k na Mle,dz naTCod()wy
Fundusz WaJuliowy,
by
w s zelka pw:noc dla Gujany z()stala wstrzymana 00 cza'u, g()y
wJadze zdecydują się na reprywatyzaoeję
se tora u·-.lug publiczny.ch,
Ambasador Nikaragui w Argentynie, Rit'a.rdo Zilmbrano, (Jświa.dezył
pod 'zu k nfere.ncJi
pra.sowej w Buenos Ain?s, że jego kraj spodzi wa się w ciągu
najbliższycb dni , a na'Wt>t g(JdzIn inwazji. Nikaraguę najprawdopodobniej zaatakują w jska Gy.'atemoli ,
Hondura~u i
oddzlaly "s.omo:z,owskie.h Da.wm.nihów". Nikaraguański
dypk>mata podkre~Jił , że w spodziewanej
inwazji
niewątpliwie
wezmą r6w nież ud2.lal wysłane
przez
a.<lminjslra! j~
Reagana
jednostki a~ry kań.skieh "ma-

rines".

Pojawiły się cytrusy
W

kiel ckich sldepal'b poja!Sił! grapefruity. Jak
lias
poinformowano
w
Przedsi/;biorstwie Hurtu
Spożyw<'7:ego,
jest to pierwsza dostawa tYt'h
uw (){-ów . W ciągu
dwó("b dni
IIprzedar.o ich 23 tony . Nie dla
wszystkicb starczyło. W dr dze
są już jednak dal,ze dOtitawy,
które znajdą się w vleparb w
koń~ miesiąca.
.kaz)

DOKOŃCZENIE

ZE

STIl.

1

sobie ~aDli. Zaloiyl' W tyj celu firmę Biogen, z centrum w
Cambridge .", poblżu BostOllu.
(stan Mas acbusetts), Jej 2E'tipół
kierowniczy tworzą tak znamlE:nx-i naukowcy, jak amer kańki laureat n3J:!odv Nobla w
dziedzinie che.rui, ' pr f. Walter
Gilbert (przewodn.czy on jronoczesDle przedsięwzięciu) i prof.
Charles " ' eissmann z Zurychu.
W radzie naukowej zasiada również prof. Han
Hof8C'bnf'ider %
lnstytulu Biochemii Im. Max~
Plancka w Monachium ,
Prof. H. Hofschneider ed la
k .eruje
zochodnioniemiecklm
programem badań nad interferonem. Uczestmczył rówmez y;
doborze pacjentó"... do trzech
RFN-ilwskjeh slu(hó", na
tosowalllem inter fe!onu,
zostały podjęte
w )
Badano w ruch działani interferonu D4 szczególne. nowotw~
rowe chorzenia k
i, na raka
tka~ nerwow j i na w)'wołan
wiru ami zapalenie wątroby
Do wymien Ionych badan kIini znych interfer n beta
arezała
frema
farma eu1.y :zna
Rents blera z Laupb in kolo
Ulm. Rentschler uzyskuje Jto
przy pomocy hodowli tkankoWEJ; w przł'Ciwleil.stwie do interl renu alta, ktÓry jest o-

-

Środek do

.

W

}~ty\\I{·j

<Iłowej

CbŁmli

Przemy-

w WarszawIe opra(.'o()wa-

nlO i 4}patentowall
środek
dCl
C2.yll:z.czenia dywanów i w kladzi.1I dywanowy.· . Nie JlO",oduje on »admiernego nawiJgOCt!Dla ł-.zy~wzonYl'h powierzchlli,
nIe 1rlcuje dywanów ani nie us70kadza
lakieru
lub ~nnego
rodka .kon-erwują..ego pod)ogt:.
JedJ}(){'2:esDle
ożywIa
barwę
"zy"zczonych dywanów lub wykh,dzm.
4PAPJ

Dr

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

Sztuczne choinki
z Kozienic
8"rudń.elnia Jnwalid4lw WJ K . .
sienira.eb jest ana.. _ pr__ ~nkm ebeOnek • iw r. wa illit ...
nlłet;e. W rillllu b _ h Il.arialów w pred.k.w;ane ł. 27 ły
sit:ily tlrsewek e w
ł<..ed J~
-231 ~ i 59 , sięty e w
tli -..75 ",",. De k.ńea r •• o
prSC'wid.je się .., pr".II • •a.~ daJ ayell • ty ....... .,. ....ydl i
n ly,.;ęey Mały
.."'inek.

sM.

czyszczema dywanó

LeczeJlJe inlerferon.:m RentlT2ymywany :z białych eiałek
schlera jest WCiąŻ jebU'ze ~iO
kno.. i:
sunkowo
drogie : w pnypadku
Obydwa plogramy bada.ń zopólp.. ~a .t;ga ono )5 ty . m.staly "W RFN zakoncwne. N
rek. K06zly są joon k mm j
podslaw.e uzysk n ch "- 'ników
ważne, jeśL
ię zważy. ze
padr Han .}o.,ch lm Ober l, lekal z
cjent cle.rpiący latami, może
pracujący u Rentschler .:l. ",lw.erye uwolniony
bólu w krótdz.it, iż ,.sto o.anie ""f'rff'r nu
llim czasie.
nie pC2.~ni. I. I!:.dnyeh u.ar;i
ro:znie·'. Jooynie lA.' przypadkU
Firma Reniscbl .. ra u2.\'s1lal ..
raka
jamy "110,,0 ... o-g .. rd 1o'" (oj
,ó""niei bardzo
kutf'fin) inpod .. wan.e interfrronu Ó .. walo
terff'ren lamma: .... Laupb in
efed:l)". Przypadki tej chorob~
jf'~t .. n
jednak .Irs}m . wany
są jednak wyjątko o
ru.okie.
innl\ mrted, mi w G .. nf'w';e W E rOP'e srodkowej wrolug
pr:r.f'% bakterie lt ludzkie:h krwiinformacjo Oberta, 'lanowią onE:
n II.
z.aled ..... e O,I'j proc. w,:z~·~tkch
zachorowań na nowol ... or,·.
t-lh Rudni<-k, b<Hlacz :z
W toku swoich qud.ow kliB .ogenu, w Jedn'm z wyniCUlych wspolpracown ic: Renw ,.dow da! wyraJ: naozie i,
z nowy interferon g<imma Oleatschlera dokonali pofladto Inne&0 odkryc.a, któle
(prof.
H,
że
ię
skutec:zn .ej->.y prz w
Hofschne;der ubol(owa :z tego pokomórkom no... otworo ... ym niż
v. od u) nie zC*tało l.HZ J zauo ydwa pm tale - alfa i beta:
waz.one. Inlerferon bet ok ..... a !
"W
pr . barb
laberat.r jn eh
si
ardzo skuteczny w l(Ol7:t-n iu
!t""iudziJiIŚmY prawie ~i. ras
wi k ą 1Iutee:zn.ŚĆ inlerlf'rpó)pa a. Od kWI lilia tet: roilU I:amma. Zan;ęte .Menie kIJu firma z Lauphein moze
'czne teci na pa,,;nla b 'Ił.t
dumna z :zatw rdzonf'g
pr.tf'z
knięt
łl
J'ak;em - w na.nęp
Min isterstwo
Zdr w la
RFN
pi rwsU'& leku I nlł'Tff'r noweny b lalaeb słKtan~ nr JHMlkte
go. Nosi on nazwę .,1ibl .. {(oToo". · 'tV
FN,
Wif'lkid
Brytan_.
8",... 01' ji i U A - mar.. na fflu
Dr Ban .J. O et lIWaZa, i
Jlrzede wszy łkim
prln", z .. nie
'armaeeuei RenłscltJ ra iePese
s ute~ • i iai"łania bakterii
w tym ..... u etny aJlł JI •• w inłt'rf"ren. lamma w
.rr;anizleni na JlT uk4:j
lIu 1Ir:r.emi juddljm."
ej...
wn«łlDym 4:lęiJIim cłto
r. m wilullólwym.

----~----

Na połudruu , pólnocy ł w
samej %olicy Li,banu - BeJrUCie, a takż
w
szeI">Zej
teka.1J
bli"k w' hedDJ(' j, sytU3c Ja lJJega pogOI 'zeniu.
W
południowy{ h
fl1.l l' lniraeh Bejrutu trwa'Ją 'lanla
mu;dzy szyick<}
rg nizaeją
Amal 3 armią li ań.·ką i milicją lalangi. Ostrzelane zostały pozyr}e k niy.ngentów
alTli'rykań"kirh na lolDiSku,
ro spowooowalo zamknięcił'
w poni(odziałł'k pvrtu lotniCZf'go w Et> JTutie. Jt'den :z
7>Ołnierzy USA ztał ra.nny.
Plerhola morska oollowiedziała ogniem
N ie w y>;e(' hł jt'·s:wze atramt'lnt na porozumi mal'h genew.skich zanlagoniz wanych
frakcji hbańt;ki(' h, a już rezgOTiały walki n a w
v.~·t1u4:h
(rontacb wojny domowej.
We wtorek pocIski ~pa..d.a1y
też na wsrhoonią, lalangi
towską czę .', Bł'jrutu I
na
pobJi.skie mia.slt'{'Zk() Obaye,
gdzie mi sM się izrae13ki
tzw, Komitet Lą("'2.~·i. Tworzenie' ta,ki('h
komit tów
przewiduj
k ntroweJ" ·yjny
układ libaf)sko-Iuael.skJ .
Także w Tri
li - na pól ..
nocy kraju - to('zą si/; t"l/;ż•.
kie __ alki .q llf;dzy wr()giJD..I
frakcjami paJ ,tyfls.kimi. DonJesie-nja wskazują, iż r-zęśi:
oddz.ialów Arólfata
pr~zJa
z obl~żon g
bozu Bóldwi ~
Tripoli.
W Jz.r...-Ju i Synj do:;.;do
do najWiększej od 5 lat 1J1()blln.... }i . Ił WOj.~kOWy ...}

-wiły

Nowa nadzieja nauki

,-

Od kilku dni kielczanie ma•• w. wykupują proszki i mydla toaletewe . .Jui od wC2esnych
codzill rannych przed sklepami tw.rzll się kilkudziesięcio
esob.we k.lejk-i.
Chcąc: sadowoli~
wszystkich kupują yeb,
wpr.wadzono sprzedai
jednorasew. tylko IUlk. pr zkiw i
mydeł. Inacuj lrudn. . "y loby

Jak iy'; bez ku ,.rew? - pytanie to zami6;a..cza d.rz.i.lie.if;za
..Tryb1lna Ludu" w
matf>riale
pod tym samym ty'\.ułern . SpECjabści srzacują, że co i!:z.waa-t.y, a
może nawet co trzeci FIolak używa okularów.
Ja.kże
często
dozi6 t.r:z.eba korygOlWać wIZrok
już malym
dz.ieeJom.
'tarsza

USA

'J'f'1!"'~.y ek port jbi "y abeJ~lIy. T)lk. mi~,." .. _
~
eh ... ł .... aeji "ęd, .. ęH ... y41
15 tysięey .. ałyeb eboillł.. k . Wy.iklo i. z olei ' ."'.jeb
ofer.wan eb pr~es ~Dtrale "awtll. salranicslłet:o za • sienielli
wyró.
Preduee .. t 870lu~n c jrse"".. k
ber)ka się r ' wlliei z kl ..""tami
materialo .... , mi, m.in z brakiem
edp wiednid il ' i rtltu MynlI.wanrc. z Zakłatłu Im. )I;.. any Parysltif'j w Raa m~"
ras
feJi i 70 »""ojriech .."" a". :len druIli kontrabf'nt iyc2.y ~ bie ...... r ....
,. tlewiz u k.mponf'nty JlMltedąc-e • lIraje ..... 4:bwuie:h.

"11

Tf'IOr~nfl
IllUnf'
aadaBja
produke)jne s"oi>lthif'Jni .e,,*an~
pr:r.f'ItT~Onf' i %.am"n, slę
wet.It 251-261 mln zł.

cm-r)

Magiczny grzyb
N WY JORK PAP. Nauko,,-i ..:c z Qu(obeku z k ..·nad j<l<iemini ter~twa
Ini. twa dog
·wlodł. ze jesion
T~ TIIe
dużo
prędzej. jeieli w~zl'<Zł'pi mu slf;
,.ma~i("zn
grzyb" DObr:ó>DY li.
~dów pora . B iol g, klÓlY GOkonaj t~go odkry(·ia, V .. lł'nt1n
Furlan.
'" y jasnił. ze ł'u.ybt>k
jl'~t nie ... iooczny goJym 4..lU4>-m,
ale jŁ go .kutecz-noo;(: jto.<\ .tUl'wątpliwa , Poo(za
~wladł"Zł'6
l"bofdl ryJnyt·h. w OfdOŻ rJa~h
i w l'run<'i "Kazało ..i t; , że .,mag'~'zn
g , .Lyb" ma w.ła~"wości
uŻy:"lIIajął:"ł'
uw ,jJn ie:r<ze ~iż
w<zl'lkie ~ub<;tanr
'bemiczne
z f '1"tami włą,-q,.me.
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Bilansujemy sezon

pUl

,

Radomiak chce awansowac do . ekstraklasy
OptymizD;t w
ezon piłkarski 11 ligi już
zakończ ony. Czas na podsumowania i spostrzeżenia po zakończonej rur.dzie jesiennej. Dzi ś głos mają trenerzy radomscy.
JÓZEF ANTONIAK
Radomiak (mistrz jesieni):

S

_ Zadowolony jestem ze zdobycia 20 pkt. i tytułu mistrza
jesieni. Cieszy mnie, że te punkty wywalczone
zostały
przy
bardzo krótkiej
ławce rezerwowej.
Nękały nas kontuzje,
graliśmy prawie każdy mecz w'
innym usta wiewu. W ostatnim
pojedynku w Mielcu
miałem
do d yspozycji 14 zawodników.
Mus-zę pochwalić zespół za 0gromną wolę walki i ambicje.
Pomimo że zdobyliśmy niedużo,
bo 14 bramek, to liczę, iż wios.
ną Ogorzałek i Banaszelt bardziej
okrzepną
poprawią
sk.uteczność.

N ie pierwszy ralt Radom staprzed szansą na awans do
ekstraklasy. Nieprawdą jest. i-e
zawodnicy nie chcą tego awaLN .
Należy
bardzo
głęboko
przeanalizow ać obecną
sytuaeję i opracować plan działania
Da drugą rundę. Klub i zakład
opiell:uń czy
HRadoskór"
zrobi
wszystkO. aby tej szansy Die
ama rnowa ć. Liczymy na pomoc
władz polityczno-administracy j~
nych T.aszego województwa.
Poziom tych rozgrywek uległ
obni żeniu, a przyczyny należy
)II

f

'Szukać w fataln.ym \;erm.ina.rzu.
między rundaml. Za krotkl 0-

kres odpoczynku. zawodnicy Lie
mogą wyleczyć kontuzji.
Pl)ziom obniżył się we wszystkich
zespołach. Miłym zaskoczeniem
są dla mnie drużyny Włóknia
rza Pabianice i Hutnika Warszawa. Grają bardzo widowiskowo. Brak zdecydowanego fawory ta do l miejsca jak rów nież do spadku.
Najgrożni ejsi
rywale Radomiaka to Resovia
i Górnik Knurów.
który
La
bazie współpracy z Górnikiem
Zabrze ma duże
możliwości
wzmocnienia zespołu . Slal Mielec w tym sezonie nie odegra
poważniejszej roli. ale to zes,:
pół, który ma duże możliwości
i perspektywę awansu do I ligi.
W okresie przygotowawczym
do rundy . wiosennej drużyna
radomska będzie pracować nad
p o prawieniem skuŁeczr,ości, doskonalenia dyscypliny taktycznej szczególnie w spotK.aniach
wyjazdowych. CO częściow o udało się w minionym sezoni€.
Do końca listopada t' ~nuiem)
!la miejscu. naste'J'1 ~ CZf.Cl ech

"Huberłus"

Borkowie

W

W najblii:szą sobOle w Ośrod
ku Jazdy Konnej WOSlR w Bo1'-

kowle odbędZIe S1<: tradycyjny
"hubertus". Początek imprezy o
godz. 10.00, a w programie : zabawy prezentujące sprawność koni
l jezdźców. pokazy: ujeżdżenia
konia l skoków przez przeszkody (w wykonaniu członków sekcjI jeźdZieckiej "Ponidzie" z PIń
czowa) oraz bieg myśliwski czyli
"pogoń za lisem". Będą również
przejażdŻki
bryczką,
a imprez<:
zakończy
ognisko.
Organizator
.. ł1ubertusa " - kielecki WOSiR zapras~a do Borkowa wszystkich.,
. nie tylko mUośników h;ppild.
(le)

Wtelegraf~znYR1 skrócie
•

Dziś

w poznaniu

odbędzie

iii. spotkame
pilkarskle w ra_eh eliminacji olimpijskiCh po-

zawodników wyj~dz,e d.) sar;;tol'ium, a :xl 1 gru1u ia do :;
stycznia przewidzi ltH~ są ur1cpy. Na.tępnie 12-dniowe zgrupowanie w górach. zajęcia w
Radomiu i wy jazd do Magdeburga na rewanżowe potkanie
x FC Magdeburg.
Bramki dla naszego ze,polu
uzyskali: i Nied"jółlta , ! -"
Zeullta, BallaDek, 1 Woj-

Peprezentacj,ami Polski l
Jłocwegii . Tł'&nsmisja telewizyjna
Dołliega koftca piłktlr.łki rok
e Codz. 11.
lIU (ellI/bo %4 wezeanie, Gle
• W C:&ę$wcłlow~ 'III' rama<:łl
lU.~rligl
europejskiej w tenisie
t4k
%odecudow4li
uejowie
1Ił00owym
spotkaj. Się zeepołJ'
PZPN),
Witldomo już, że w
Poł$ki 1 .Jugosławii.
- _ _ ł4CIł polskiego 1utbolK %4- '
• Na t\ll'nieju w RFN polskie
p;'U -tę Olł "techIKbnie. Pierw• UlI:uki ręczne 'III' Jlwym pierwsu rilpre%etłtac;c kroi u . czuli
RYM lpotk.llnhl wygrały z rept'e. _tael, Caechoalowacjl 21 :lł .
wizttt6wko "one; piłki "ożnei.
• W rozegranych wczoraj spot- - _ie wUgroł. .,
roku oni
_ kaDiacb ekstraklasy w hokeju na
jed"ego oj~;ahłego ."otkIlRi«.
lodIIie .r;yl!kano Ilastępujące wyPo ra~ pierw,zll od ćwierćwia
aikl. : LKS - GKS Tych~ 7 :1.
en.! Tok. 'lItuocjCl ",iała ",iejNapnód .Janów - Unia Oświę
.ce "tat1łio Ul rok" 1951. KtóŻ
dal 4:1.
Budowlani
Bydgoszc~
• ., lit ugo spocbietilllł po re- GKS Katowice ł :'. Polonia B y",.ezentacji,
która jełZcze kiJ~ Cracovia 11 :3. Podhale
Howy Tar. - Zag1ębie S08noko_kie "'iesłęcJt temu %dobl/wiec I :Z.
HI lf'ebMł1/ ",edal w M""dial.
• Na turnieju t>eniso,""ym Grand
i je&t ciągle trzecią
drllż1/1lą
Priw: .. L ondynie w
pierw zej
iwiottl! Dł. "iej był to więc
rundzie Wojciech Fibak w ygrał Ir
rok If'o",oty i wstlldu. Zwlal%Czeehosłowakiem Slozi1em 7:5, łI :••
C%., że poz. zespołem ·ZSRR
. • Reprezentant Bahrajnu, HagrałA % eKropejskimi miermada. został nowym rekordzistą
Azj i 'III' biegu na 400 m ppł. Trze"otami. "ie lic%qcllmj.tę w
ciego dnia lekkoatletycznYCh mispowożniejue; rywalizac ji. Natrzostw t>ego kontynentu w Kuwet iD "ajgonzllch kitach
wejcie. Hamada przebiegI ten rlysuego 1"tbolu
wllgrywaliśmv
tans w 41.44. Atrakcją był jednak
lekko % Finlandfq, II %4 trenewystęp rekordzisty świata w skora JAcka Gmochll bili""lI wyku wzwyt, Zhu Jianhua (ChRL).
rllŹftie Portugalię t to 114 jej
Wygrał on zdecydowanie tę konkurencJę wynikiem 2.31. ale nie
terenie. W 'ym roku "A włCJI
poWiódł mu się atak na rekord
nych boukach zaledwie remiświata na wysokość 2.H.
sowaliśmy % Finlandią czy Ru-

oc

Broni

drużynie

ez~

koru
wod

elaszka, JerGmin;
Sk_~Il,..
Piekuilt j O~ol'Załek.
ALEKSAJ."'IDER BR~YNIAI
- Broń (14 miejsce):
- Zespół ma duże zaległości
w _ sprawL ości ogÓlnej i kondycyjnej i dlate,go w okresie zimy będziemy
pracować
nad
poprawieniem tych element6w.
W tym celu ' drużyna ma przedłużony sezon aż do 10 grudnia. Planujemy w tym czasie
rozegrać kilka kontrolnych spotkań m.in. z Cracovią · i Gwardią Warszawa. Muszę popracować nad stylem
gry ' zespołu
dlatego też szukam nowego ustawienia, czeg-o dowodem są ostatr.ie spotkania mistrzo wskie.
Kilku zawodników osiągnęło już
swój największy szczyt, dlatego chceniy wzmocnić się 3-4
zawodnikami. mam tu na myśli
piłkarzy
111 ligi. Z adowolony
jestem ze zdObycia 13 punktów.
choć liczyłem na jeden więcej .
Prowadzę zespół od półmetka,
jestem za krótko w Radomiu
aby dokładnie wypowiadać się
o poziomie wszystkich zespołów. Na przyszłość Broni pa,
trzę
optymistycznie, . pomimo że niektórzy
dziennikarze przekreślili
jej szansę na utrzymanie się w
JT lidze. Druga
runda jest dla
nas korzystniejsza.
a tmosfer a
w zespole dobra. a zarzą d i
zakład
"Waltera" stwarza zachęcające
warunki.
Od 10 grudnia przewidziana jest przerwa, a następnie
na
początku
przyszłego
roku
zaj ęci a
w
hali.
Skupione
będą
one
na
poprawie niu
spraw.ności
ogólnej.
planowane
są
l'ównież
dwa
zgrupowania.

Turniej im.

....,

Dziś

'y'"

"a-

a Portugalia sprawiła
nam lanie we Wrocławiu.. Tetł
ostatni mecz, puentujqC1/ cały
sezon reprezentacji, przypominał kosz1naMły sen..
Słabiutcy
munią,

Portugalczycy rfld:iecka

Ż/lfttl

kt-órych dTurozgromiła

be~

hl.

rywalizacja
młodzieży Siatkarskiej w kategorii juniorów- j juniorek mlodszych.
Celem tych rozgrywek jest Wyłonienie
najlepszych
zespołów
klubowych. w ramach XI OSM.
Z
naszych dru żyn największe
sząnse na finał w regionie mają:
KSZO Ostrowiec I Czarni Radom
(chtopcy) óraz Badomka ł Orlęta
" Radomia ('dziewcz<:ta).
Do tej pory najlepiej spisują
si<: chłopcy KSZO. Drużyna ta
nie przegr ała jeszcze meczu, a
najgroźniejszego rywala Czarnych
pokonała
ostatnio 3 :1. Ponadto
drużyna z Ostrowca ' wygrała po
3:0 z Prochem Pionki. MZKS Kozienice oraz Pilicl\ Warka. W pozostałych pojedynkaCh Czarni wygrali 3:0 z AZS Kielce l 3:1 ze
Skórzanymi, zaś Proch przegrał
0:3 ze Skórzanymi i wygraJ 3:0 z
AZS Kielce.
1. KSZO OSlrowlec
'12 11- l
2. Czarni Radom
, 11 1'- 5
3. Proch Pionki
,,_ ,
ł. Skórzani S-ko
I a lO- 1
5. AZS Kielce
S,
l . MZKS · Kozłenie.
. , 1-15
,. Pilica Warka
I ' _la
Stawce juniorek przewodzą dwa
zespoI y radomskie. O ile J>O&ycja
ltadomki była
spodaiewana,
o
tyle dru~a - jał< na rme - zeapotu MKS Orlęta. jest J)l'zyjemarm zasł<oczePllem. Zespół '-en,
IMeresująca

'l"mllC%eli rok.

lit

klęski.

Z1łalQ2-

łtl
też IIrgumentll po pl'ost"
kłamliwe. Oto. po nieszczęsny m
mec_ % Partugaliq,
kapitll"
reprezetłtacjł
Polski, jwiet"u

bramkarz M'lll"arczllk
jeuc%e
raz powtarz41 ba;ec%kę
tllm,
że przl/CZll"4 beznadziejnej postawl/ nGSzllch
kadTowiczów
bllłll kolosalne zmiany w %espole Piechniczka. odmłodzenie

°

drużyny.

pomina

tvlk"

która mało już prZ'l/z Mundialu. A to
praWdy. Do. 1IW-eZ. %

tę

pół

jest

'-10

,....,.fOliq,I:_ro"
w

eł~;.c~

#no.hll

.ue;

re",.uetłtacjł

... -

,..... W ".&ć J1 •• wod-

kt6t-zw .SIł' ... Jr",.dicł
hl ( ..nGw liC""
"1/" teł 11).

..mów,

Itiet

edbył.

prowadzą

szkolony przez Andrzeja Tusznio.
czyni wyraźne post<:py.
. Oto ostatnie
rezultaty:
MKS
Siedlce p rzegrał po 2:1 z Radomką i Qrlętan,i, SZS Biala podlaska przegrał 1 :3 z Orlęlam. I ! :S
z Radomką, drużyn a Skórzanych
przegrala !:3 z SZS Biała Podlaska i wygrała 3:2 z MKS Siedlce.
1. Radomka
ł a 1!- 5
« 1 10- I
t. Orh:ta Radom
«,
_ lO
3. SZS B. Podl.
ł. Skórzani
S-ko
4 5
l-'
ł«
1-12
5.. !\IKS Siedlce
(lech)

r

Komunikat

Totalizatora Sportowego
LIGA POLSKA - 23 rozw. z 13
trafieniami - wygrane po około
5<1.000 zł; 597 rozw. z 12 trafieniami - wygrane po okołO 2.000 zł;
6.U6 rozw. z 11 trafieniami - wygrane po 19: zł; 39.641 rozw. z ł'
trafieniami - wygrane po SI zł.
LIGA A-."iCIELSKA - 2~ rozw.
z 11 trafieniami - wygrane po
około 199.000 zł;
530 raz"". z 11
-trafieniami - wygrane po okolo
'.000 zł; 6.511 rozw. z 18 trafieniami - .wygrane po 1St zł.
~IIĆ

Jetł

'''prAwiedliwiellie!

jednak
lwiadectwe", "1I",ego poziom. lIalugo piłkar,tw 4.

W tej Sl/tuAcji "ikt "ie

zdrolcl

selekcjotłero!Di

się

marnowalł iu

%0-

Piech-

"iClI. zbliźejqcll
rzone; grClfticy
już

frAtłCtl-lkim
fi_te. N Gtomia&t
MUtrzowie iwillt.. Włosi, nie
dokonali prowu ż4dDl/ch %milm
i z kretesem pnegrllli elimma-

cje

mutrzo.tw EUTopy.

Między

bajki tT.zeba więc włOŻlfĆ mU
o pTZlIczynach GJł4bieftia repreZentllCji Polski, tDyniJca;qC1/ch
s wprow4dzanilJ do :ze.poł"
łwMZ.". ~o ftW MOże

..-VC"

http://sbc.wbp.kielce.pl

w

talentó t8

(Buncol, Buda, TUTow.ki, Biel'"At i i,,"O. Sprawę komplikt& jt
fakt, że dobTZW " "a. zawod-

H;'~ a przecieź w '"'"
rokll "ie kompTomitowału .~
_e tak, jak polska druŻfl1'a. t
tn4k szanse _
Wl/.tęPII we

PRl

Ni

(-i'

ldelltllC%9łe ~r Hldy w h/M
1ticzkowi, któTII Ma ualelli•
oItt-em "p. " w repreze"tacji
ograRiczolle pole wllborll. 811M
MN, • jednak łat~a WII"r~d&
przyznAje. ie obecnie ;edyllU tlł
Otła elimmacje tnWrzoetw E~
piłkarzem tli "alZIIIR k"a;' r~f'OPlI./euc. b.r42ie; Na.;ńotł«" . pt"ezefttvjącym eKropej.k4 kla..-tNł1t I.goała..,ii, Allgl", e%1ł tę jest łJra mkArz MłpArezllk,
A w porÓWfla"iv r Mundialem
Jl')stęPJI poczVlłił tylko Wójcicki.
Pozostali
..",,,tłdudowcy"
gTaj/4 ZłłAcznie
gOTze; .iż "
Hiupa"iJ. co je$t ltezł"pt'%ecz1ł it
winą tTenerót" kt"bowl/cJlc. Np.
taka Legia od la' specjalizlA;t

klęski

'W
Pol

l _ _ a-

się

~

KSZO 1• Radomka

.

Rok

Wczoraj

Wśrócl polskich
sawCHlników
znajdzie się również reprezenbnt Kiel~yzny. STANISŁAW
ŁAKOMIEC a klłeleckidt
Błę
kiinych, który wystĄpi "W ~a-

.1 •

Rzuty osobiste

insŁi

nie. W oierwszym dniu turnieju Odbędzie się 11 walk eliminacyjnych. Półfinaly zaplano'wane s~ na pi~lek. .a 'IV njedzielę o ~odz . 11 odbędĄ się tinały. Polska Telewizja
nada
bezpośredniĄ transmisję z fina łów w
obu pro,ramacb.
O
~odz. 11 w programie U , a następnie od ~oc1z . 13 'IV pr.,ramio

Radllieck~o.

r.t

Płeckniczka.

ezes

lii nk

dze śr"niej. Z ezołówlti polskich pięściarzy na rin~11
w
Warszawie zabraknie kilku~.
łowych nasaycb sawodni.łtów , a
wśród njcb Sławomira
Zapllrta, który jak wiadome podd ał
się operacji łękotki.

rio,.

wy-

W'irod rorł1CZtłyc/ł - krddei
_iej -"zlIeadftio"tlc/ł -

I'OW

ekip zagranicznych

Dsiś w hali ..Torwal'u" rcnpeesyna się VI Międz y narodo
wy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma. Niestety, obsada
imprezy jest słabsza nii _
kiwano. w oslatniej ehwili 81'elIy,;nowali s niej pięiciaru U,andy.
Oslatee3nie _
"Torwaru" wystĄpi 35 .. wodników polskich i 49 u.cranicwnych: 1 s AI~.jerii, 5 a Bul~arli,
4 II CSRS, 4 II 'u,;osławłi, 3 s
Kuby. ił s M.n~olii. 5 z NRD,
! z Rumunii waz li ze Z~u

WIłłUk" S:, robili % "ClIZVmi ..o",i co chcieli. Nic dziw"ego, że 15-tusię'cznil public,-"oić (". " iektóre ",ec%e Ugowe
przuehodrl więcej widzów) eJł6-

zespol.

pierwsze wolki

Dz.iewięć

u:aZY GIlALłŃ8KI

dopmgowoła gokł i
"wizdAła "al.ZS/cJł "orłDw".
%okoJ\nył.tę
te" UZotł

oraz

eurc:

lDięd z y

nl"ie

sąz

lalOl
!.enil

Zdecydowanego faworyta na
awans do I ligi nie widzę, ale
życzę tego sąsiadom zza miedzy, Radomiakowi.
Bramki dla zespołu "lrzelali:
S Kośmieler, !
Osow ki,
l - Ada zyń ki. Lauryn. O c hoelek,
Tkaezyk, Andnejewski,
Sieradzki.
Bosmawiał :

pań.!
lIU

F. Stamma

°

wyjeździe

się

za

za

do
lat,

.,y",amuśl~

gr_icę

,
"ie z4miena;q narllżać .wotc"
ko.łci dla .r-epreze"tac;i.
Pozostaje n am więc liczl/ć n.a
$Zczęjcie to losow4l1i" grup ehmin4cyJnych
do
mistrzostw
jwiata, choć w 7noim przeko%amtCJIt modlić Jię o
CypTem, Luksemburgiem i Maltą . należałoby ;a"
najszybciej dokonać rool/Jcaln:IICh przeobrażeń w całej pOlnaniu

grupę

akiej

%

piłce nożnej.
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