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d uelt. posiedzeoi
Sejmu PRL
Dr.i6. o gO<k. 11.00 Jlebral
Iię Sejoi PRL oa dwudoiowe
po&iedll.enie.
Począdek
cłz.ienny przev.'iduje pi~
ezytan.i~ rządO' wegO'
pcojdtit.u
ustawy
o u.powszechn.ianil.l
kultury oraz Q p r a wach i c.bcnll'iąz.kach pracownilków
upowszechniania kultury.
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Biura PoIilymteo KC
Dawały

Nr 227 (3383)

Kiełce, poniedziałek;

czvm przvidziesz.

21.XI..1 983 r. Rok XIIl

składzit

Zmiany

piątek i w $Obolę, 18 i 19
obradowało w Warszawie

życia

Bezcenny ·dar

ikolaiu?

Zbliża się cruchień, juź niedłu~o "mikołaj" . l .. gwjazdka"
Na te dni ctekają 4hieci, -ciekawe, czy .w, worku :z prezentami
znajdzie się łakie coś dła nich. A łymczaseą! Mikołaj ma niewesołą minę. Zl-es-ztą

-Połowa

posłuchajcie ~o:

-

mija'l

Nie braknie -tylko parasoli
ro- _ krawatóW'. Trochę pocies.z.y'la mnie informacja, że w
z.ejrz.eć
się
Ul
prezentami
hurtowm są spore zapasy Uldla dzieeiaków, no i dla dorosłych też. Zeby nie iść w
DOKONq.lENlE NA STR. t
ciemn.().
pootan.-ow'.Jem
dowieclrz.ieć się, czy iW: o mnie
pamiętają.
Zadz'\V(){lilem 00
Przedsiębioc-5twa Hurt u Spoż)"'.vczego. · by
usłyszeć,
że:
poomyślałem

lis"topada

sobie:

cz.as

nie należy spod:ziewae
się dodatkowych doRaw cukierków (są- bowiem roubielaoe eenł.ralnie),anf pieczywa cukierniczego (bo to ł4t
WaJ'

defieyłowy ). ·

Pyłaliśm y

nawet o 1łostawy w naszej
centrali w Warszawie, ale
nic ekstra raczej nie będzie".
Cóż,

pomyślałem,

jak

c~

tralrue, bo cen.tralnie.
Zadzwoniłem
00 WPHW.
Odpowiedź była rbwniei l.niechęcająca: - .. Poja~ lię w
aldepaeh
niewielkie
ilości
skónanyeh rękawiczek, port-

5t

~j

re
a-

leli, będĄ apaszki i włóeska
zimpod. (1 kC . . 5 ł,... sł).
Nie aalei" lilię ..,.cIdewae,
i&do,.eIa więbayell '.aw.
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Miss -Świata 1983

lK

Moment dekoracji odznakami "Honorowy dawca -krwi".
Fot. AJ. Piekarski

Wynalaz~i

Manuela Fernandeza
MADRYT PAP. Nauczyciel fizyki szkoły zawodowej w Bailen, koło Jean w Andaluzji ogło
sil trzy wynalazki, które jego
zdamem - zabezpieczają przed
pogrzebaniem żywcem na skutek
pomyłki bąd.ź letargu.
33-letni wynalazca proponuje
- co opatentował - instalowanie
ka·żdemu.
nieboszczykowi
k.ładzi onemu do trumny bądź to
ezujników do nadawania sygnałów radiO'wycb. do znajomych i
przyjac iół znajdujących
się
w
promieniu 3 k.ilometrów od
cment~rza, bądź systemu
uruchamiającego syreny alarmowe
umocowaneg-o do dt-oni złClrł: O
neg-o d o grobu, ł)ądź system-u
sl'gnaliz.ac)i
świetlnej,
który
pochj)wany - na wypadek gdyby' sk ockn_t - ~łby aktywizowa ć ruchami stop.
- Manuel Fernandez. który jest
kawal~rem opąnowanym
obses~ lęku. aby nie zostać pochowanym żywcem. tWIerdZ I, że ok oło 3 pr.!)Cent osób składanych
do grobu budzi s , ~ następnie w
trumnie nie mając już żadnych
szans na uratowanie. Wynałazca
ustalił cenę swo.ch ul"Zlldzeń na
30-100 dol. wedle aktualnego kursu, jednakże stw ierdził. że moż
liwe Jest instalowanie systemów
wartośc i kilkudz -e",;eciu t'l's:ęcy
dol'lrńw

Uroczyste spotkanie członków
klubu honorowych dawców krwi
z przedstaw icielami wLad·z olityCUlych i admin ,sLracyjnych
województwa kieleckiego, jakie
odbyło się 18 bm.. zai-na.uguro.wało jubileuszowe obchody 25-lecia honorowego krwiodawS'twa. Zapoczątkowany w 1958
rO'ku - przez Pols-ki Czerwony
KlYl.yż ruch skupia obecnie
w
kraju w ponad 9 tysi-ącach klubów, aktywistów. którzy w ub iegłym
roku prze-kazal-i- oczekującym n.a ŻYCiodajny lek ehorym 350 tys_ J4trów krwi.

Krew
jest
cząstką
01'ganiz.mu lUdzkiego, nie zastąpio
ną, jak di>ląd, żadną i-nną substancją. ~~ k.rwi. nawet pf'l:y
współczesnym
rozwoju
nauk
medycz.nych, wiel~ chorób n ie
DOKOŃCZENIE
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Eksplozja

12 ' ton dynamitu
w

na ogół znajq po-

rosnqcych kosztach SUTOWCÓW
energii, tra'lispol·tu itp. PłtJ
cimU więcej ZtJ wlIToby unowocześniane, wl/ższej iakO'ki. ·
Ale CZlI sq to ;edU1łe prZllCZlfIlll wzrostu cen towarów
rllnkowlIch?

W III kwartale br. WojeUrząd

OOKOJliCZEN11:

Stat!lst!lc;:n ll
N A ST. !

sobotę

po

połudn iu

potężna

ekSplozja: w magazynach... mieuczą.cych m.in . .12 ton dynamitu.
Wybuch spowodował powaine
atT -materi alne.

wody wzrostu cex. Orientujemu $ię mniej lub więceJ w

wódzki

W edług

wstępnego

OIoOCoodE4!-

ni a: ekspl.ozja wstała spowodowana przez kulp
wystrzelone
przez
polującYCh
'ił'
pobliżu
magazyn-ow mvsliwyt<.l .
Dwóch z nich zginęłO. Na skutek wybuchu dynam itu utworzył się lej głębokości 13 men·ów. Ek5ptol:ja była ta" silna.
że Uszkodzonvch rostam killu
domów. oddalon:vch o 16 km 6d
nt~Oi ·,'St

'-vvop rłku.

d Ia.t
nu

O

pragną
znajd'uje się

~a Z.djęciu: Miss SWiata

1983,

etnla Brytyjska, Sarab-.Jane
C.\F -

rPI -

telefoto

m 'łośnicy

re~!{)

św;ęt()k.rzy36:-ego

UStalIĆ.

grób

gdzie
bobateTa

b i.twy pod Racław icami
Bartosza Głowackiego. chł-opa
s.po-d K:-akowa. Po z ..... yc·ę
skiej b iltWl€ stoczonej 4 kW.etn~a
1794 r Wo jcleeh Ba.r tOoSz otrzymał s-zlacb~two i
z09tał mianowanv
oficerem
\Vówcz,a s orFbraJ nazw:Slko
żony. GIQ"ackl

bitwie, ja.ka rozegrała
się 6 cc.erwca 1794 r. mlęcłz.)
korpusem Tadeusza Kośc IU
szki a '10jskaml rosYlsko-pruSlk..m: pod SzczekocmaJlL
brał
równ.ei udZJał Bartosz
Gł-owacki. Nie został tam Z.abity, jak podaje Mała EncyIdopedia
Powszechna.
lecz
ciężko ranny i przetranspo.rtowany do K ielc .
Kilka dn. trwało wycofywarhe ocdL-alów
O'l~<ich ze
W

Głowackiego?
Szczekocin do Kielc, gdzie
Bartosz Glo ~'aokl lJll1arl, co
wstało odnotowane w miejscowej
kSIędze
parar~alnej.
Zap i-sano tam , że 9 czerwca,
a więc gdy wojSl.'<.a Kośc :.u 
szk; odmaszerował,· w k :erunku ·Warszawy -. pogrLebano za darmo 7 żołnierzy, do
których z.alicza się niejaki
Głowacki"
Gdzii'
żołn:erze
DOKO, ~ (,ZENIE X :\

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Pułitye~ne~o

różniających

się wynIkami eko no.micznymi, dobrymi r.ozwiąza_
niami systemów płacowych . pozytywnymi rezultatami lA' realizacji programów antyinflacvjnego i oszczędnościowego o raz
dcrobkie m .w pracy oarty,npi.
Chcemy '" trakcie obrad - 00<1kreślił I ~ekretarz KC sko-
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Lodzi rozpoczyna

Się 2na temat k u!-

~elJllnariuln

tllry ItIasy robotnic7ej w Polst·e.
przygotowane przez organizacje
PZPR z Lodzi I Katowic. zadaniem seminarium, w którym wezmą udział przedstawiciele la najbardziej uprzemyslowionych województw. jest określenie obecnego
stanu I perspektyw rozwoju kultury robotniczej w Polsce jako
Integralnej I dominują ('pj <.7<:<'cl
kultury narodowej
• Ponad 400 rO/wiązan I opracowan nowych lub udoskonalonych konstrukcji. technologii, metod badawczych, materiałów ltd.
zostanie przedstawionYCb na rozpoczynajacej su: w KatowIcach U
gletdzte opracowań naukowo-badawcz~;'ch i rozwojowych proponowanych do wdrożenia i rozpowszecllnienia w pl'7.emyśle . transporcie. rolnictwie. ląBZności. Gieł
da odbywać sie będzie w Ośrod
ku Postępu Technicznego. a swój
udział
potw ierdziło
t05 uczelm,
instytutów I ośrodk ów nauko'o-badawczych.

Ugaszono
płonące

torfowiska

Juź od abie~łe~o ty~odDia w
woj. piotrkowskim paliły się
torfawiska. Zmasowane clzialania przyniosły wreszcie efekt.
1:ródła
o~nia
zostały
olane.
Dym za~ł ustępować. NastIt-

h; tt bm.. o Codz. 16.30. W

akcji
~aśniezej
uczestninyło
pona" _81 funkcjonariuszy ~
żarnictwa. Na pożarzysku pozosławiono służbę patrol.wlI orn
niezbęclny sprsęt &,aśoiesy
clla
likwidacji ewenłuałnyda .tajeDych iredeł o&,Dia i dym•. (PAP)

I interWenC'Jjn~
łB45898
.aterweftt'je pnyjmajem,
•

a:".ł7. -

~

Zadecyduje
komitet blokowy
Pani Sabma Bugajska, K ielce
ul. Rew. Paźdriel'oiko\vej 159 m.
88: Moja piwnica W blokll
nie nadaje się do uzytku. od
kiJku m iesięcy staram się więc
w

Gdzie jest grób Bartosza

Biura

KC

piło

NOWY JORK PAP. W okrę
gu przemysłowym ·Pleasaut HiU.
w stanie IQwa. (USA) nastllpił.

W SZ lll1CII

Jarult"skir.~o

PrZf.ID ówiruit Wojtittha

plenarne posiedzenie Komiletu
Centralnego
Polskiej
Z jednoczonej Partii Robotniczej_
Dw udniowe
ob rady,
którym
przewodniczył I sekretarz
KC
PZPR - gen. armii Wcijciech
.Jaruzelski, poświęcone były problemóm
społ eczno-go<po<!ar
czym. "Na
posiedzenie
za p ro;;zo no
również I sekretarzy k.omitetów
zakładowych PZPR .oraz dyrektorów ponad 20 przedsiębiorstw
przem)'slowych i rolnych wy·

6 grudnia
coraz

obrad XN enum KC PZPR

XIV

DOKOHCZENlE N A STR. !
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Swiętokrzyskiej

Spółdzielni

Mieszkaniowej o prz_vdzial po"mieszczenia po zsypie Pocloonc.
pozytywna decyzja zapadla. a \<ł
fO'rmalny orzydział tego lokum
przedłuża

się w

Uieskończono~':.

Opow _ad-a Zbi~iew Ma 'or zastępca
dyrektora SS:vl c c.
spraw technic7.nych: - O spnw ie o Bugaiskiej slys-ze po r - ~
pierwszy.
Przydz ia lern
teo?,>
tyou pO!llieszcze:' formai n ie n ;_~
zajmujemy sie - de<'vzie w t:-kich sprawach pozost~w lis""lv
komitetom blok.owym Mogę tv! ko obi ecać. że zainteresuję ,'ę
sprawą sprawdzę. cz'-' Jest opi.nia komitetu blo"'ow~o i ja:-'ł.
J e'!: 7wlo'-<:a w ... nika 7. naszej
winy - spra'-'-,. z a hh;v:my n- tychm.ast.
-( JP, )

l obrad
DOKOŃCZENIE
również
doświad c zeń.

rzystac

XI

ZE STR. l
z ich dQbrych

Referat
Biura
Politycznego
KC pt . •,Zadania partii w zwię
k szaniu skuteczIX>ści realizacji
celów społeczno-go,poda·rc zych"
przedstawił sekre tarz KC PZPR
_ Manfred G.rywoda.
SlwH>rdził on m.in., że ob€"c.Be pÓJla€"dzenie KC stanowi kontYBUa.cję i uzupełnienie treści
XllI J)lenum w odniesieniu do
Jlroblematyki l:ospOOarc2oej. Pral:alem:f - powiedział - ookonac
li zel:lądu realizacji uc'.lwał IX
Zjazdu w tych .sprawacb, ocenii: sytuację I:ospodarczą oraz
olueślić d·rogi zwiększenia sku!&zD4JoŚ('i działań w sferze społen~kODOmieznej.

l

plenum C PZPR

Mówca podkreślił , że podję
cie tyeb, zal:a.dnieil ma tym
wit:k5zą wal:t:, ii rozwbj syttlal! ji ł:'OSpodćl'r{!2;e j ror al. IDOCDH>j wpływa na przebiel: Jl4lrmaJizacji iycia w kraju. Sily
wrogie
socjalistycznej Polsce,
zarówJM> wewnętrzne, jall i zew.nęwzne, n ie r€"ZYl:nują z żadnej
DlOiliwosci,
aby
wykorzystał
osłabWną POł-ycję naszeg() kraju. Neutraliwwanie tych poczymai, uodparnianie na nie ludzi
pracy wymaga stałej, rzetelnej
i publicznej oceny stanu gospoda,ki.

I

plenarna nad wygloswnym w
referatem BiUIa Politycznego KC PZPR pt. "Zada.
nia partii w zwiększaniu skuteczności real izacji celów spDłeczno-gospodarczyc'.l"
oraz informacją () sprawach rolnictwa,
gospodarki żywnościowej i rynku żywnościoweg(). Nawiązywa
DO też do uwag . spnstrzeżeń i
wniosków ze spot.kań uczestników XlV plenum KC z kierow:Jli.ctwami
reSortów i centralnych urzędów gosp<ldarczy.eh:
Komitet Centralny rozpatrzył ·
następnie pTZe.dsiBwiony
przez
przew()dniczą.cegc
KomiSji Uchwal i WniCl6ków XlV plenum,
Z3J5tęPCę członka Biura Politycznego, sekreta·r za KC PZPR .Jana Gli.ell! lIa, poojekt uchwały w sprawie zadań paTui
w zwięk..<.Zaniu sKuteczJl()ści ;realizacji celów Sp<lłec7.DO-gospo
dauzych.
XlV
plenum
KC

DOKOŃCZENIE

pi ątek

przyjęło

tę

uchwałę

jedJl4lgłQś.

ZE

]

, zarbwD«> :ł. imt>tl'r w,
ja« i j)łld si<; jot.h ~ lHlł łe OS tatnie pooobn<l nieahy;t altrekcyjn,e). Ale :z.awsze k> C05.
})allil

• "Jbeupospoli&a": Ple2.ymum
Bządu
pOdJ<:J ostatDW uchwałę,
IItora zmJema dotydu:zasowe :aasady przydzielama p acownikoa
edzleży ochronJlej , robGczej
oraz
sprzętu
ochr()J}y osoł»s1ej. Nowy
lIument
a Ba cełu
stosowaAle ootYC~wyell zasad przyd:uałw oo2:le:iy tlo zaJo:ie.. reformy
gbsp«laruej. Polega Ie aa przenieslewu, ...,..awnień .. .stalaniu
norm pJzydziału do :zakładów pracy. W związJru z tym z omem
U

bm.

obowiązujące

atały

lIl4:

W

Usroc

Zaldac(l.Je

Han-

lIłlowył:<h KZSZ pr.zyjł:t.o

' m.i«bem.

z

.,-

JIlillie

Zabawki?

rr-.ę ~: qroma4lJiiJjimy . . . MI lUIOriyme.tew

. ~50_n.ł.S"".

~

Illaoowe .t abele norm przydziałU
ochroJl osobistych, odzieży j Obuwia roboc7.ego - uS1a1aJJe przez
Illerowników zakJadu w "2.goorueniu z wJaśtiwym orgaJJem aa:morządu robotniczego i zWiąZllów zawodowych. zapIS ten nie ootyC7.Y
jedno,stek i zakładów budżeto
wych, dla któryCh normy i zasady
przydziału
określają ()beCnie ministrowie. Prawdopodobnie ocl 1
IItycznia pnysz.lego roku resort
pracy stworzy m\>żliwość podwyż
szenia ekWiwalentu za pranie j
naprawę
odzieży
w zakladach,
gdzie - mimo wyczerpania wszelkich mo:iliwości - zaklad nie. jest
w stanie tego wykonać sam i prace te zleca pracownikom.
W tym samym dzienniku komen.tar.. pto "Osiedlowe pOstynie" porusza problem budowructwa towarzyszącego nowo w7.nOłlzonym blokom mieszkaniowym. Brak środ
ków finansowych sprawia, że
WIIZYstkO, eo stanowi CI warunkach życia w osiedlu, zawsze niemal oclklaoane jest na pMniej.
Zdaniem autora, stan ten vwać
lM:<Izie tak d)ugo, oopóki rady narodowe nie zaczną
wypeJniać
wllzYIlt1<:ich B""ych obowiąZllów j
korzystać z wszystkich
posiadanych uprawnień. Bady muszą wy>mu zat na zakładach przemysło
wych połr:.ebę prowadzenia budowy placówek handlowych, oświa
towym, obiektów służby zdrowia,
ł~nośc:i iłp. w Oftiedlach. Przypomnienie to jest IJzczególnie aktualne ....łaśnie teraz, kiedy pny!I1ępll}e siC Da lor "m rad naroclewyell 00 emawiania prZyS:zJoF0e2.Dych umterzeJ\.
vem)

nie.
Na zak()ń-czenie dyskusji głos
za brał Wojciech Ja:ruzelski.
Następnie, na wIricsek Biura
Politycznego KC, uzupełnion()
porządek
d7.ienny obrad XIV
plenum o punkt: sprawy organizacyjne.
Komitet CentralDy odwołał
jednog)()śnie
7.e swego składu:
członka KC .JlMIa W.iBiaka
Spvłeczne-g06pOOarczy
proi Zalltępców <'2.łonka KC - .JaBa
gram paTtii - stwierd7.ił dalej
C_h.w.k~r;. i Karka 8a.iń.
M . Gerywooa - wytyczyły u·
"iec., na ich prośbę.
chwały IX Zjazdu, k.o.D~ty~
W gbow niu tajnym, przy
owaJly uchwały JlOb;wzeń KOJlli-udziale ]78 głosującycb człon
tetl!
Centralnego.
Gene-ralnie
ków KC (wszysfkie ~ł06y waż
trZH% biorąc · jest on urzeczy·
.ne), Komitet Centralny. wybraJ:
wistniany. S:z.czel:ólne znaczenie
tz)()nka Eiura
Pclityc7.negcJ
pnywiąZ'Ujemy
00
realizacji
KC, Ta.waa •• r-:1Kkiec., 8eJl9łłkte-j z iniejatywy partii reMt>tarzem KC PZPR łotnymał
1wmy
J:OSpodarczej.
Mówca
]7. ~łc>sy);
]IłldkreśJił, ii nadal nie ma in-powołanego
w tym dniu w
»ej 4Nlgi wiodącej do rozwią
skład
Komitetu
Centralnelo
aaaia ~nych problemów spoHeDryka Beo1Daruiec. J5ł'lLTeta
łenno-J:>O<;podarczych
naszego
nem KC PZPR (152 ~łosy);
lLrajo, jak tylko droga ~run_
Mari_a Or_....sk-iec.
10wnej
przebudowy
Bystemu
fWlll~jo_wania
gospodarki ,
zastępcą n)onka Biura ł'oJit)'n-,
81_zeBia warunków i me.ebanegcJ KC PZPR (]7. ~ł06y), 00IDvB6w dla wyzwolenia inicjawclu jąc go, na jego '»>"'06bt:, ~.
tyw llHlzi pracy, ich zaan~ażo.
funk c ji sekreta·rzaKC, · w związ
waBia w Nnwój go podarczy i
k.u z obowią1-~ami wynikający
mi % pełnie-nia funkcji sekre])O!Itf!» społeczny.
tarza generalneg() Rady Kraj<>W dalszej " częSci pleńaornego
wej PRON.
JlO8łe4nenia Komitetu Centralnego informację na temat aktual.
Wojciech .Jaruzelski podzięk()
DOKOHCZENIIi
ZE STR. J
liIy.eh spraw rolnictwa, gospował M3'Tianowi Orzecbowskiemu
.tarki żywnościowej i r ·nku
za jego pracę na stanowisku sew
Kielcach
pTzeprowodził
iywnościowego przw s tawił sekretarza KC PZPR, skJadając
przeg/.qd cen detalicznych nielIreta."z KC PZPR - Zbigłliew
mu życzenia owocnej praey w
Jtidlałek. Podkre ślił m.in ., że
któTych
towarów w wybrapełnien i u now 'ch ooowiązków.
ostatnie tygodnie pon()wnie wy_
nych sklepach.
Ujawnił
on
WybraD() też Stanisława Miś
kazały, jak ważne są to dz ieduże różnice cen na te same
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Mieszkania dla

młodych

Dzieło· , Córazziego

f

Patronat z polfciętymi skrzydłami
Sytuacja mieszkaniowa młodych ludzi w województwie kieleckim - a szcze!:,ólnie młodych małżeństw jest bardzo
trudna. Z dany eh Wojewódzkiego Związku Spólckielni Mieszkaniowych wynika, że -w spóhbielczycb kolejkach oczekuje
ponad 39 tysięcy młodych ludzi z pełnymi wkładami, w . tym
16 tysięcy - to małżeństwa, w których przynajmniej jedna
osoba nie ukończyła 35 roku życia. Młode 'malżE'ńsiwa stanowią więc ponad 40 procent członków, zaliczanycb jeszcze do
młodzieży.

latach
siedemdziesiątych
- a nawet na początku
obecnego dziesięciolecia spółdzielnie z dużą troską podchooziły
do
mieszkaniowych
problemów młodych ludzi Wystarczy powiedzieć, że tylko w
latach
197~82
przydzielono
młodym
małżeństwom w całym województwie 8014 mieszkań, to znaczy
połowę
tego,
czym spółdZielnie dysponowały
w tym czasie. Ponadto oddaLo
wówczas 2370 mieszkań
rotacyjnych. przede wszystkim dla
osób samotnych. Ale czasy się
zmieniły i wszystko wskazuje
na to, iż przynajmniej do koń
ca tej dziesięciolatki młodzież
nie będzie miała w spółdziel
mach mieszkaniowych żadnych
preferencji.
Obecne zasady wynikające z
reformy gospodarczej oraz faktu usamodzielnie&ia się i przejś
cia na własny rozrachunek spół
dzielni mieszkaniowych nie preferują żadnej z grup społecz
nych: poza sytuacjami wyjąt
kowymi, losowymi, każdy czło
nek spółdzielni młody, czy
starszy wiekiem - musi cierpliwie czekać, aż. nadejdzie je'o kolejka.
. Co gorsza - z chwilą usamodzielnienia
się ' p~zedsię
biorstw i ·spółdzielni, zachwiał
się w posadach zrodzor.y w początkach
lat siedemdziesiątych
patronat młodzieżowy nad budownictwem.
Zasada
porozumienia
pomiędzy
organizacją
ZSMP a spółdzielczością mieszkaniową była prosta: członko
wie patronatu pracowali na budynkach
ponadplanowych.
w
których następnie otrzymywali
mieszkania. Obecl:ie trudno o
ponadplanowe budowni ctwo i
rozmowy z prezesami spółdziel
ni bardzo często kończą się
:fiaskiem. Jest
bardzo dobrze,
jeśli w jakimś wznoszonym budynl$:u uda się wytargować choć
kilka lokali dla członków patronatu . O ile udało się to w
tym roku w kilku
miastach
Kielecczyzny, co w sumie ma
dać ponad 200 mieszkań, to w
samych Kielcach ZSMP nie uzys kał ani jednego mieszkal:ia.
Wynika z tego, że żadna z kieleckich spółdzielni nie jest zainteresowana patronatem w ramach
budownictwa
wielorodzinnego. Ale takiej postawie
trudno się nawet dZIwić: inaczej rozliczają się i funkcjonują jednostki gospOdarki
uspołecznionej i spółdzielczej, inne
zasady muszą też r~dzić dzisiejszym patronatem. jeŚli ma
być on kontynuowany. Reaktywowanie go na nowych zasadach, to sprawa nowego porozumienia I:a szczeblu ZG ZSMP
i CZSBM, a do takiego spotkania nie doszło. Jeśli zatem pre%es jakiejś - spółdzielni decyduje
się na współpracę z organizacją
n'łodzieżową na starych
zasad .. cb, to jego dobra wola 1 ryzyko.

W

"Socfileks-83"
W
zespole
wystawienniczym
...szeebzwiązkoweJ;o %jeł!noezellia
"Ekspocentr" w Moskwie otwarto ml~d2:ynarodow'ł wystawę fiJa telbw C7lI3
..Sodlleks-I3".
Od
roku 1513, tegO rOdzaju wystawy
organizUje 5i~ tradycyjni" w krajacb wspólnoty
soejalistyeznej,
przy czym przez ostatnie dziesięć Jat wystawy
te Odbywają
si~ eo roku. "Sodileks-l3"
poświęcona jest międzynarodowemu
rokowi łacZDo§cl,
ogłoszonemu
przez UNFSCO. Dewiza wystawy
brzmi: "Filatelistyka o POkój j
współpracę

międzynarodową".
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Co zatem pozostaje młodym
ludziom? Niech stawiają domki
jednorodzinne! - zgodnym chórem twierdzą
przedstawiciele
spółdzielni
mieszkaniowych. I
nic dziwnego - dla sJ16łdziel
czości jest to bardzo wygodr.a
sprawa,
ponieważ
problem
mieszkań można
łagodzić bez
angażowania
własnych
sił
i
środków. I tak w kraju narodziła się nowa forma młodzie
żowego patronatu: zaczW powstawać małe spółdzielnie bądź

zrzeszenia pomocy budowy domków jednorodzinnych.
Trzeba przyznać, iż jest to
ciekawa inicjatywa, ale wiadomo, że bez moc&ego oparcia,
np. w zakładach pracy - spół
dzielnie młodzieżowe
niewiele
zwojują.
Już w statutach takich zrzeszeń określony jest zakres pomocy, jakiej ich człon 
kowie spodziewają się od swoicn zakładów: nieodpłatnej obsługi inwestorskiej,
świadcze
nia usług budowlanych przez
zakładowe grupy
remontowo-budowlane, udzielania poży
czek % funduszu mieszkaniowego I:a dogodnych warunkach itp.
W województwie
kieleckim
powstało
do~chczas 9 takich
zrzeszeń, z których cztery przystąpiły już do budowy domków.
Planują
one postawienie ' do
końca tej pięcio!atki 224 budyn:"

ków . Nawet gdyby udało się
zrealizować te zamierzenia, to
i tak pozostaną one kroplą w
morzu mieszkanio..,vych potrzeb.
O
rozwinięciu .
działalności
młodzieżowycn zrzeszeń na szerszą skalę (chętnych do budowy
są setki osób) decydują wszak
nie szczere chęci i zapał mło
dzieży, ale możliwości uzyskania odpowiednich działek budowlar.ych. W Ostrowcu, Skarżysku,
Starachowicach są
z
tym mniejsze problemy. Naj'gorzej jest w Kielcach. które
w tym roku stać było na nie,.
spełna 30 działek
dla dwóch
spółdzielni młodzieżowych przy
potrzebach
dziesięciokrotnie
większych. Za małe są też -kredyty bankowe U,5 mln), które
nie wystarczają już .na postawienie samego stanu surowego
budynku, natomiast za duże
jest oprocentowar.ie tych poży
czek, _wynoszące 3 proc.
zy spółdZielnie i zrzeszenia młodzieżowe budowy
domków jednorodzinnych
mogą zatem całkowicie wypełnić
lukę powstałą po załamaniu się
patronatu w ramach budownictwa wielorodzinnego?
Wydaje
się, że będzie to sposób na ła
godze&ie głodu mieSZkaniowego,
ale w stopniu wielce niewystarczającym. Mimo najdalej idącej pomoey zakładów
pracy
budownictwo jednorodzinne
pozostanie domeną ludzi zamoż
nych, z gotówką w kieszeni.
Najlepszy by1by powrót do patronatu . .. r~macb spółdzielcze
'o budownictwa wielorodzinnego. Do takiego też wr.iosku doszło Prezydium
Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Kielcach na
swym ostatnim,
pażdzierniko
wym posiedzeniu.

e

J.

PAŃCZYK

Gmach Urzędu \Vojewódzkiego w Radomiu zos .ał zbudowany w lata.cb 1825-1821 według pr-o jektu a.rcbitekla włoskiego,
Antoniego Cora.zzie~o. Dwupiętrowy budynek rozwiązany został na planie zwartego prostokąla ~ wewnętrznym dziedziń
cem. Piętnastoosiową elewację rOZCZłonkowują trzy ryzality,
wprowadzające pionOWe podziały W poziemej kompo~ycji fasady. W ryzalicie środkowym czterokolumnowy portyk toskańsk i 11 ba.lkonem.
W ,machu Urzędu Wojewódzkiego znalazł gościnnie siedzibę
Teatr Powsseehny im. Ja.na KOChanowskiego.
(ws)
Fot. W. Słomka

Jok (!okonoć ch ropo nie!
iedyskretne ir6dła hi&\..I:)..
ryczne mówill, ie -I!rzez sęn
chrapali m.in. Juliusz Cezar i Winston Churchill. Wedfug danych WHO ($wiatowej
Organizacji Zdrowia), anomalii
tej ulega obecnie co dzie~iąty
mieszkaniec
naszej
planety.
Chrapanie nie jest przy tym
jedynie
nieszkodliwą
dolegliwością, jak się powszechfi :e uważa Sprzyja ono powsta Waniu chorób serca i ogólnemu
przemęczeniu, bowiem organiz.m
cbrapiącego otrzymuje
mniejsze ilości tlenu W skrajnycb
przypadkacb spadek tlenu moŻe
prowadzić nawet dQ uduszenia

II

się·

Lekarze od dawna poszuk~ją
skutecznego
środka
przecIW
chrapaniu - od wszywanego w
piżamę kasztana. uniemożliwia
jącego spanie na plecach do
różn:'Ych. skomplikowanych konstrukcji podtrzymująeych podbródek leżącego Ostatnio uczeni
z kalifornijskiego Uniwersytetu
Stanford opracowali efektywną jak sJę wydajf! - meto- ·
dę przeciwko chrapaniu.
Jest
to metoda chirurgiczna, polegająca na wycięciu
fragmentu
podniebienia, blokującego swobodny dopływ
powietrza 110
Na

zdjęciu:

BrigiUe Ba.rdot i Allain

Na dobranoc
,

Ktzyżó
POZIOMO: l . kobieta ta-udhandlem, 6.

n i ąca się drobnym
słodsza od
cukru,

..K-co bor;owie ~ aruszeaye - lemu w)lienr
peweclzenie·'
-.roiytn.a
~
BB powiedziała kiedyś: ,.zyeie jest abył pięk
Ile by się a nim lekkomyślnie rozstawać". Wypowi.ed.:l.ioala te słowa z lekkim uimle6ZlkiEm, d0brze zn.a.nym mid.ioruJlll jej wielbicieli A jednak
&am. m&llł6ymy tej nie um·i.a1a się trzymać. Jeszcze raz IItiel Brigilt.te Baa-dot. lJ(l6Obieca.e kobiety Doa6zego stulffia pr6bow.ał,a ' odebrać sobie ży_
cie.
Był wieczór, 28 w.rześnia br.. d:z.ień je.j urodOO. im kończyt.a 49 la.t. ROOiąc J)tzed kolacją
toaletę w pryw.atne-j willi St. Tropez la Madraque nie myślała o swoim wieku, nIie myśla_
ła o z.ma,rszczk.ach
(pod oczywna.; w kącilkach
ust) które octbb)ały si.ę wyq-aź.n,ie w l.w;,terku kosmetyczki.
Amerykański
psycholog. dr Samuel M.a.rc badał układ zma.rszczek li kobiet w
olu_ie prz.ekwita.nia I u=leżruial od nich cechy
cha.rakteru. Rys zmars'ZCzek BB oznaczał u.J>Od!o.ba.n.ie do seksu, radoi;~ lt życia, ponadJt.o odIwaeę
l wie1kie ambicje...
O tym jedna.k BB ~z.a.s toolety nie myśl.a.

b~nie .

PIONOWO: -l.
przenikliwy
chwat, 3 wieko.•. mogramofonowa, li. kuzynka kaktusa, 7 szlak kOID!'Inikacyjny. trasa, 8. knowaOle,
9. dzielnica Gdańska, 10. bez·
mięsna
albo mleczna, 12. zarys. plan, 13. najdłuższe pióro
w skrzydle ptaka, 14_ miara
powierzchni gruntu, 15. w lampie naftowej, 16. część taśmy
filmowej.
Rozwiązania przesyłać naleiy
pod adresem redakcji .. ED"
gł os, 2.
że być

powta.rzaJln.a aceo.a filmow.a.
lclufLY'WiIlej resta.ur03c;i •.Pa.lmicy" w St. Tr.opez.
Czekała ją kolacja
pojedm.a;n.ie. B. Baa'dot ILie ma tym razem widzów.
miała Iloadtzjeję, że wtl"ócl do u.iej jej przyjaciel,
Swzęśl.:.wym l.biE-giem
producent tel~wj,zyjny, 39-1etni Allain Bougrain
cz.e. Małżeństwo, gospoda
~
cis.z.n,ą.
be:zwietrZlllIl llJOC
Du.bourg. Na począ1hl .ierpni>a 00, kltocy namówit BB do publiemej telew~z.yjnej apowioedU 1
wykle plwsil-anie.
wta.snego żyoi.... opuścil swoj,ą przyjac.iółkę. Os.- wie wykll·U(:zy1lŁ
icbtec2.1l!ie!
.
Dzięki
próbom
kilkakrotnie w swoim
Już wówc:z.a& BB próbowala
~ samo..
bóojstwo przy pomocy Śt'odików DalSeaDych. p~ _ ki ,az.et. Po jednej

..

,lo6i

sapewnia~

n.a

w.»ec z.<Jme

reguła ,

8.

pojazd
produkowany
w
Bydgoszczy. 12. wędlina z osł~ ,
17 nowela Prusa, 18. usposo11.

Bou~ra.iD_

Co wspólnego mają MM i BB? Marilyn
Monroe popełniła 21 lat tem\. samobójstwo. Brigitte Bardot próbowała odebrać
sobie życie niedawno. PrzyC7.yny - u 0bu te same; rozczarowanie mężczyznami
i 5trach wyjątkowo pięknych kobiet
przed starością.

. . 0i0eGzyl.a ~

tcłw!wicy. Zdała ona egzamin u
wszystkich 300 pacjentów, kt6rzy poddali się oper~j i.
o(
(.. Omnlpress' l

Gdy

prZemija - - ur.

sługacz:ka odkrył.a ją jednak w porę w letnim
d.oInk'll w Baroches pod PlKYŻem.
Teraz oto 2l3lI;IÓwiony był stołóMt do wSlpółnej
'ioolacji dil.a ośmiu osób. Przy prwpr06inaoh m ieli być obecni óobrz.y ZlIlo3tjomi Jed!n.aK wszystkie
ooi.em miejsc świeci pustką. BB z.a;at,a.je tegQ
wieczoru wyłąc:z.nie ze swoimi' 49 l.a.tanm. Uro-

dzimy w· Sa.mobności.
Gdy dociera do jej św~~ości. że AJl.a.ic Jllie
chce wrócić, U! pojedlna.n.ie byłO moie tyLkO jej
wyima1gjlnowanym pr~em - bierze tabletki _n.ne l wy.:hodzi z cIoomu.. J:>odę7.a prywatlWI. śr~orską
plM-ą.
Nie
,,",ystając
wcbodali do wody. ~ ełębiejl Te.ava1ne., JI.i.e-

http://sbc.wbp.kielce.pl
JlPC)lt;Irerrle w eka-

-

J)07JWole.n.ie l"OCkiCÓfW na ślułl .J,,_gu,.,

mem.

Późniejszymi

zwracała
""I~<I-,""'.

Albo też po pros.tu mi.a.ła
.,I łak kiedyś muszę
jednego razu. - "Dlaeze!:,o
Cle

A

pracować, cierpieć, być
przyjaciółce i pisaJrce

rzył.a ~

w

~ym

z

w~~~u.~~.

taka nie przeraia mnie,

isłoci e
jest ~ mnie fa.kł, te w
Die m.je eiał.·.
SB nie chce potomnośd

Dym.

Smierc w

bftydk&ej powl'Olki.

Jest spod

ęgie:t:skie ładunki

statkach PLO
to
największy
po
o.;!owacji
. partner
Zy towy Polskich Linii
z~ych Statki PLO przew ub roku 132 tys ton
zakupionych lub sprze-'
przez węgierskie cenha ndlu
u;granicznego
ładunków przena liniach skandyh: do portów Finlar.dli,

dziura
gwiazdy
z niedawno opublikooikami obserwacji_ saw ,;alaktyce s'łsiadu
nasą, czarna dziura poiazdy. Dziura, ważąca . od
milion6w razy wiecej
stanowi rdzeń caod
mln

bę

prowapromieDiowaoia
'wytdka,
ie
eenuum Calaktyki
swpDiowo prsyd'ł
pole
crawitaeyjoe
dziury
ł
wchłaniane

' s)

in u
kt6-

latelUar_ łwlade~ te
która wchłonęła Jui po-

cala1<łykL prxekształ

tj. olbrzymi
emanujący

aaz1l

l'')

eBercli.

Szwecji

i

Norwegii.

częśc
towarów
przewożona
jest

Zuac2!la

węgierskich
też
statkami

PLO do

krajów zachodniego
Ameryki
Południo
wej i Srodkowego Wschodu.
wybrzeża

Do USA i Kanady liniowceCOll-ro przewiozły w ub. roku
1370 ton ładunków, ale była ;0
wyłącznie drobnica skonteneryzowana. PLO oferują kOlltrahentom
węgierskim
transport
kompleksowy: morski i lądo
wy Drogą morską kontenery
wędrUją na pokładzie kontenerowca con-ro, a tlrasę z amerykańskiego portu do odbiorcy
przemielzają
na naczepach ze
znaczkami PLO. W efekcie w
br. odnotowano już ponad dwukrotny wzrost przewozów na
statkach PLO ładunk6w wę
gierskich do USA I Kanady.

w
osła ,

i)()5Ó-

,liwy
mokui>mu-

.. PROGNOZA
POGODY"
barwny dramat społeczno-oby
czajowy
produkcji
połskiej.
Bohaterami filmu są pensjOllariusu domu starców.
Brak
zaufania do sprawującego autokratyczne
rządy
personelu,
kt6ry nie stara się nawet znaleźć wspól.nego języka :l podopiecznymi
tworzy
atmosferę
zagrożenia i lęku przed... eksterminacją.
Odruchem samoobrony ~t bunt l zbiorowa

z dala swą mamy rodzinę i bliskich,
MlI polSCY źotnierze od Gór Świętokrzyskich.
Lecz chciały nieblosa, by krew nam rut WTzosac ••
Wolności kielita kobierce.

Choć

DNIA"
nr 227

,

.

kaIOOe-j ;n.nej M% z.ró_a.iJoo.a. Fragruecie
bycia piękni\, wol. zacoowani.a wOOy t.a.kż.e na
starość. roz.pa.e-z z t~ powodiu, poc?UJC-ie małe
jącego powod.zenJa t.aJt wieLkie gwi.aa.rly, j.ak
bogini filmu BrigiUe Ba,rdot, cdk.ryw.a.j~ 7lC
al>rachem ra.n.o w J.U6t.ne noowe 21m.a;rsz.c2lk-i, ID'UJ.iad:y ~m żyć.
Kdeż.a.noka BB - MarilY!I1 Moc.r()e, kt6a-a ~
JIOWala świat jallro lI0r0bieoa se*..su, urolmęłG.
prud starOŚCią w śmierć. Fot~ ~ B~
&rna.rd z Hollywood, we wspoIDnoemaeb o nIeJ
napisal: "UrMa była jej ni~em. Chciała
.ye _iPięJmiejRa Bawet JMł imiem". ~~z.e
_ Ż)'cia zamówih 8Ob!e w tym ceiu pogrzebowy odlew \'a.'al"Zy.

est j.eszez.e ~ podobieńsbwo milęd7.;r ~

.a BB: pragnó-enie

ucieczka. Pru2. trzy dni pe1lsj~
na.riusze przeżywają swoisty renesans. Ale czy ucieczka obudzi w ni<:h poczucie własnej
wartolici? Reżyserował Anłoai
Kr:P.łllIe, w rolach głównych Halina
B.yno-I:.ua,
Witoł.
Pyrko S. BarItara Choje(!ka
inni. (,,Przyjaźń").
.. WOJNA
SWIATOW"
barwny dramat fantastyczn onaukowy .produkcji
polskiej.
Inspixllcją dla powstania
scenariusza stała się powieść HerIterta G. Welln oraz zreali.zoW&!la na jej podstawie słynna
audycja radiowa Or50na Wellesa, która w latach trzydziestych spowodowała panikę VII
Stanach Zjednoczonych. Akcja
rozgrywa się w roku 2000, a
bohaterem jest popularny dt.iennikarz prowadzący niezaleŻDY
dziennik pewnej stacji telewizyjnej. Społeczeństwo jest w
tym czasie sterowane przez ogromną
~ każdy

bez ku:I loso-

wciąż

OOIWyc~ (IroIl1ee~

pra:woowycb) mę'ŻQytllIł
i DoI~
z n.imL
BB m6wiła: ..Odnajduję się tylko wledy Idy
koebam". Miała w(YWc:uM5 n.a myśli raczej pocią
d,anie ni2.
miłość. Nie kiec-ow-ala się myślą ~
merybiIM'l ego psyC;hoa.na1i.tyka %. ~ ~I?
wego bestselleru ,,Sz.tUlka Iroch.aru-a:. hOc.olrue
miłość motna %definioWać 5twierdzeruem., u •
pierwszym nędzie jest ona dawaniem, a nie braniem", BB chci.ala stałe brać, tyiko brać.
,,.Jeśli nie mocę jd mice męźczy'Zny, którer;.
bym mieć chciała ~ móv.>i Brigitie Bairdot -=wiem wówez:u, ie jestem sła.ra".
- Poom.ucon.a raz je6z.cz.e, w wielklu 49 Illit, wiclk.a
pi;aad!a przypomlo.a na.m. że ~ -}est
w iIeca.:na.
awi-ąz.k6w

zaprojektowała

W biei~ym tygodni. Iła ekra.uaob głównych kin Kielc i Radomia obejrzymy kUka uowyetl, lIie zapowladsnych jewC'Le Puca
nall filmów.

się nagrodę ksiąt

J

CałoM

Wieczorem obsiedli w kolo 'ogień tak wielki, że chyba widzieli go ' Niemcy z obu stron Wykusu i w Bodzentynie, i w
Suchedniowie, w Skarżysku i w Starachowicach.
Płynęły w ciemność Rozmaryny, Wojenki, Somosierry. I narat krzyknęli pieśń nową, własną, która powstała wśród nich
i stała się ich sztandarem. Spiewali ją na melodię starej rewolucyjnej pieśni Gdy naród do boju:

Na ekranach

numer1l.
odpowiep~towe
wyłączone

dzień.

okazję·

CAF-Undro

!rud-

gula,

-

aż się
zim.no robi,
na dziewczyny w letnich sukienkach. Prezentują
one ubiory z kolekcji szczeeińskiej 4"Dany"
na lato Ił.
Przemyslowi krawcy pracują
z wyprzedzeniem, żeby zdąży t
na czas - stąd letnia kolekcja u progu zimy. Znalazły
się w
niej obok strojnych
kreaC"ji, także ubiory na co

Brrr...

patrząc

ZOfia Zdun-Matraszek.

(as)
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. W dniu pułkowego świE!ta "Ponury" polecił wyjątkowo wydać wojsku po sto gramów. Zołnierz służbowy skrupulatnie
wydzielał każdemu garnuszkiem porcie w podstawionE menaż
ki, manierki, w co kto mial. A był to trunek pr.zedni, kowalkowieki spirytus gorzelniany, któl'ego cała beka przywieziona
przez ppor. "Grota", zakopana w ziemi, czekała na taką

machinę

telewizyjną

kto podejmUje próbę
przeciwstawienia się rzeczyw istości skonstruowanej przez telewizję, zostanie wyeliminowany. TymczaserI} na Ziemi lą
dują
Marsjanie... Retyserowal
Piotr Szulkin, muzyka Józefa
Skrzeka, w
r olach głównych
Roman
Wilhclmi,
Krystyna
Janda, Mariusz
Dmochowski,
Jerzy Stuhr, Marek Walczewski, Janusz Gajos i inni. (.. Pokolenie").
ODWET" - barwny dramat
psychologiczny produkcji
~
skiej. Opowieść o przypadkowym spotkaniu dawnych przyjaciół, podczas którego
wraca
pamięć nie zreali-zowanych marzeń,
mlodzieńczych
planów,
zarzucqnej postawy życiowej -:pt'flbie powrotu do owej
i
postawy. Obaj bohaterowie
ą
inteligentni i świadomi sw~j
przeciętnoścL .obaj pr~żyw-aJą
różnorodne stresy. ZWIązane ~
kryzysem wiary ~ . 5e~ . istnienia i własne możlIw09C1, :I 0bumieraniem iyca uczuciowego i lękiem przed imierciłl.
Reżyserował Tomaa
Zy,adło,
w rolach głównych - . .mali
WiI~elmi, Leon Niemcayk, Elibieta czyiewska, Ewa Wiś
niew.ska i inni (.. Hel").

°

Nie dbamy ó spokój, nie dbamy o ciszę"
A do snu nM gluchy szum Jodeł kolysze,
Pod gl ową w chlebaku żelazo granatów,
A uśmiech na twarzll spokojny.
Więc szumcie nam, jodły, piosenkę,
Rodacy, podajcie nam rękę.
Wśród lasów, wertepów,
Na ostrzach bagnetów,
Wolności niesiemy jutrzenkę.

A nasze koszaTlI to chłodny cień IMU,
Swe glowll chronim1l pod drzewem szałasów,
A nMza dziewczllna to stal karabina,
Choć zimrut, jak piorun wybucha.
A kiedy się walka % najeźdźcq rozpęta,
Suniemy po lesie jak dzikie zwierzęta,
Tu oddział nasz le.źy, tam gromem uderzy,
'..PonurlI" nas UC211 brawury.
Więc

szum.cu nam,

jodły, piosenkę.,.

R42, kiedy na patrol szedł oddział
Rozpętał się ogieT\ i kule zagrały,

zuchwały,

Na trawie, na polu, dowódca patrolu
Padł kulq śmierl.el'}ie rażony.
Już oczy swe zamknął, pobladły jak chusta,
l ty lko wiatr polny caluje mu usta.
Na miękkim z traw leżu śpij, polski żołnierzu,
Coś wolnej nie dożył ojczyzny.
Więc

szumde nam,

jodły, piosenkę ... ·)

Był to jeden z najbardziej uroczystych dni,
~olnierze "Ponurego" w obozie -na Wykusie.
jedlłak dowódcy podz ielać w pełni wzruszeń

jaki przeżywali
Nie dane było
swych podkomendnych. Szef sztabu Okręgu, ppłk "Rawicz", tuż p rzed rozpoczE!ciem uroczystej przysięgi zdążył mu przekazać dwie tra-giczne wiadomości, które wstrząsnęly nie tylko całą konspiracyjną Armią Krajową, ale i całą okupowaną
Polską
dwa tygodn ie wcześniej, 30 czerwca 1943 roku, w Warszawie r
na Ochocie aresztowany został przez gestapo Komendant
Główny AK, gen. "Grot" Stefan Rowecki, a w kilka dni
później, 4 lipca, w katastrofie
lotniczej nad Gibraltarem
zginął premier i Naczelny Wódz , gen. Sikorski.
"Ponury" zbyt dobrze wiedział , ile troski sprawy krajowe
przysparzały gen. Władysławowi Sikorskiemu
oraz ile zawdzięczał prZYChylności gen. "Grota" dla swej
partyzanckiej
idei, by nie przyjąć tych wiadomości z wielkim żalem i niepokojem. Mogly one nosić w sobie zapowiedź zmiany kursu
wobec podobnych poczynań ze strpny nastc:pców Komendanta
Głównego.

Ponadto a tilmów omawianyc: b
jut przez nas, w tym tygodmu
zobaezymy takie, jak - "Kaskader :I przypadku" ( ..RomanUca") .. Jmperium
kOJltratakujc",
Glina ezy łajdak", "IolIiI< Garbusek", ,,Pirac1
XX. wleku"
(,Moskwa"), "Opowieit Dleznaneczłowieka", "SUp", "Niczametna
kobieła"
("Studyjne"),

Co

"Łzy

ezu~"..

płynęły",

"czarna

.,PrzypłY w

w
sloileu", "Dubler" ( ..Robotnik" ), ..L~- jak l1<u", ,,Koma,~
dosi z
Nawarony" ("Baltyk ),
Wielliec Petrj", "Wierna tona"
(:,przYjafń"),
'J Tneci
ks_iąźę",
"Lęk

wYSOkOŚCI",

,~a~wYCh

wstanie", .. Anna JtareDU1.3 (,,POkolenie" ), "Drocł papa", t'Vlolełte
l
Francolse", .,.JesJeDlle
dzwony", "Jlajfl • jasnym 5Ok..
le"
,Dubler", ,,Bllskle QIOtka-

al&'

•

U-

kura", "UkOP'tY

Okres picrwszej polowy lipca to
.) Autor sł6w, pchor. "Andrzej"
obecnie w Australii.

u.zee1eco .topnia" ,-,Bel").

4Włł

http://sbc.wbp.kielce.pl

ciągle, ciężkie ćwiczenia.

Andrzej

Gawroński,

mieszka

(86)

SZCZĘSLIWIE

kojarzJ' ma.ł
Bluro Matcymonia.l l!
..Mazury". 01s7.tyn to skrytka
336.
261-g
:!eństwa

. ' Wart'o "Wi~dzieć, z~b~czyt, posł~-ch.ć •
~~..

•

:

_.:

~:-

_. - '

..

'_.

_

.:. ..• ••:--. ...-··...

-:~'t...4.

. _'

c.o.. elektryczne RPGM - czynne w g<>dL. 1-11,
teL 31-11-47,
Ośrodek InformaCji Usług WUSP
teL ł5'l-41.

Poniedziałek

.......

i WIE8t.AWUIII

17.00
17.15
17.45
18.10
18.400
18.50
19.00

,

lm. .laoa
meczJ'onJ'

doszły

·

d.!

pDrezwnlenia W sprawie "jedAOC1!eclia kraj ...
~ . r. o.. Bułl:arii powrócil p<t wieloletnim pObycie w
ZSRR Georgi Dymitrow, dzialacz · bułgarskiego i lIIliędzyna
rodowego ruchu robotniczego,
aby objąć funkcję premiera
·epubliki.
~ r. VU Mmia amerykań.~ka wkroczył. do Zagłębia
Saary.
tm r. - Wojska bitlerow~
kie. realizując haniebnI! porozumieł1ie
monachijskie. za aprobatą ówczesnych rządów W.
Bry&snii I F .... ncji zajęły ą:es 
kie Sudety i wlączyły ten Ob!iZllr do Trzeciej Bzeszy Niemieckiej.
1811 r. Thomas Edison,
.. łynny . wyo:1lazca amery""ń
ski. zademonstrował .. wój najoow,zy wynalazek, fooograf.
lIK r. - Napoleon Bonaparte wydal W Berlinie dekret,.
przewidujące
blokadę
,ospodarczą W. BrytaniL
104 r. - Urodził się Wolter.
fraocuski filozof l pisani.

"przyjaźó"

-

-

.~Wieniec

Petrii'"

jug. kol. L 15. g. 15,30. 17,31 i

Im. Ii.

TBATB

Zeromsł<il!g.

,.Hel" ~ Dubler" - fr. l. 12
g. U,3D l 15,38. ..Drogi papa" wL t 18. g, 17,30 l 19,&0,
.. Odeon" - "Księzniczka na grocllu" - baśń. ZSRR. koL g. 14,30
..Dwanaście krzeset·· ZSRR
kol. bo..
g , 15. t .
"Limuzyna
Daimler BeRZ" - poL kol. L Ul
g. 18 l !D.
APTEKI
DY2URNB: nr 67-010
pl ZWl'clęstwa ł. nr 67-015 pl
Konstytucji 5.
INFORMACJA służby zdrowia
- czynna w godzinach ~Zl, W
9Obote 1-%0. teL 261-%7. InformacJa o 'usługach - ~-&5.
TELEFONY: Strat Pozarna
PogotowiI! Ratunkowe 999, Pogotowie Energetyczne - Radom 981
Komenda
MO 251-38, Pogotowie
Milicyjne 997. Pomoc drogowa 911
POSTOSE TAlLSOwEK: uUea
Grodzka ~5Z. plac Konstytucji
:>.211-51. Dworzec PKP _-91. uUca

KIN A

~ntica"

ItIN A

..przypadlm"
H
.
.
14.
.
.
....oaItwa.. -

,.Kaakader

&

USA, kol. L II. It.
17 i l .30.

..Imperium kontratakuje·' - USA. pan. kol. L U.
g. U t 15.M . "Glina cr.y lajdak"
fr. pan. kol. l. 11. 1:. II i lICI.
,.studyjoe" •• Opowieść nieznanego czlowleka" - ZSRR. kol.
It. 15 i lT DKF - g . 1•.
...Skałka'· - ,.zapach. psiej sierś
ci'· - poło kol. l. l5. g. 1T I l •.
tę w czerweu" - ZSRR,
kol. l. IZ. g. 15.

"Wolaośt"

- •.IIuaimy ożenić
dztadka" - ZSRR, pan. koi. bo.
g. 15. "Klakier" :... pol. PK, kol
L li. g. 11 I Ił.
.
,.MetalOWiec·' - ..Miasto kobiet"
- wl. kol. L 18. g. 16.3D 1 lt.
APTEIItA DYZUBNA: nr %9-041
uL Apteczna T.
POSTO.lS TAKSOWE": Dworzec Gl6wn,. PKP '105, osiedle
MUlea - ZZ-4ł.

UZEA -

nIeczynne

Wes<>łeJ $Z.
TE~FOł'fY:

411-:0.5,

KINA
..aobołaik" .. Nie chcę
dorosły" ZSRR. pan. kol.

być

<lub.

bo.. g. 15. ..Los· czlowleka"
ZSRR. bo .• g. 16.46. . . lVierna t&na" - fr. kol. l. 18. g . 111.
.,8łar'" ••Klejnot wolnego sumienia" - pol. l. II. g. 15. 11 l
APTEIItA DYZUltNA: AC Z!t-OTO.
ul. Stanica 1.
POSTOJE TAS:S()WEK: "'letony :;l-II l 53-110,

Straż

Pożarn

IM,

Pomoc drogoW3 _, Pogotowie
Elektryczne Kielce - Miasto t!łł.
Kielce - ~ 1ft. Pog<Mowte

wOlłnolamaUzacj'Jne

iOI-ł1 .

'U.

Ostrowiec

~. ~~~;~~-:n . J

1663-g

KWlECLNSKA Krys'yna zgub.ła

le gItymację

służbową

BP

drobne

KOZUCH damski długi. bcą7.Owy. z bi.ałym obszyciem. sprzedam. Bodz.entyn. Langlew icza
26, telefon 66.
~
TOKARSKI KaZImierz zgubtl
legitymaell:.. sł\lŻbową. wydaną
prze:!: Urząd Ce n Warszawa.
Znalazcę peoou: () wiadomość!
Kielce. tE>l. 6tl-3l
165!-C

30 GRUDNIA '1983 ROKU OSIAI IM ~IEM
WYDAWANIA BONOW. RlWAlORYlACYJNYCH.
Narodowy Bank Polski - . Oddział Wojewódzki w
Kielcach inionnuje PT Klientów, że upoważnione placówki pocztowe i ajencyjne PKO w zakładach pracy
przyjmować będą zlecenia rewaloryzacyjne do
dnia
15.XII.1983 roku a do dnia 20 'grudnia 1983 roku ,!-,'f,dawać będą bony rewaloryzacyjne od posiadanych w
PKO wkładów oszczędnościowych.
W oddziałach NBP i PKO bony rewaloryzacyjne bę
wydawane do lO grudnia 1'83 roku włącznie. .Jest
to ostateczny termin i przedłużony nie będzie.
'
330-k

dą

II:!!.EJOOOOClOlXIJ(](](][](]OOOOOOOOOOCDOOOOOOOOOOOOOOOODC[]1JOOO[]I !CI]

8

8-

PRlEDSI(BIORSl O ~
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ĘTRZ
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§
§

I oraz do 15 GRUDNIA 1983 r. 10 pr c. premia
przy zakupach owartości powyżej 10 dol. USA,
8 dokonanych wjednym stoisku i na jeden rachunek
O

O

"B'utnlk" - ..Przelcl~ta ziemIa"
pot. kol. l. 15. g. 15. . "Oiklestc
Klubu Samotoycll Serc
lenaola Pepper " - USA,. koł.
l. U, g. 17.31 i 1'.38.
..zerzaU - nieczynn~

A~I[A OYZURNA: nr a-m.
uL StarokuDowska m .
POSTOSIl TAKSOJrElt: pl. Wolności
m-t!. uL Sienkiewicza

O

O
O

D
D

D

O

D
O
O
O

O

O

UWAGA: za r",r.tualal! znalaAJ' w
...eccamie ki_o rectakcia
nie . . . .włada.

g
O

8

D

8

§
PROGRAM LOItALNY

l'

1705 Dziennik
17.ł !
Pioioenka
tygodrua
15 Komentarz B . Hen-

Ia 17.38 •• Fala mi <lości·· w
oprac. III. mozewskiej 11.81 Utwory kompozytorów kieleckich 18.25
Skrót dZiennIka I ploseni<a na
pozegna.rUe.

wy_

§

O

KI N A

Pocz-

towe inf. o ustug:u:h
Hotel
Centralny l!5-tl . informaCja kolejowa _ . Pogotowie wod,-kan:.
c.o.. dfwłgowe. elektTyczne SM
511-U.
Pogotowie
gazowe

Zakłady

O

515-n.

PGgotowie Rat..nł<OWl!
• Pog<Mowle UillcJ'j_ .." Pogotowie
WSW

Starachowice

19.

APTE&I DYZVIlNB nr 11-001
uL Buczka :17/39. nr !9-001 uL
Sienkiewicza 15.
Porallnie dyżurujące: dla dzieci
ł
doroa/ych
ul. Pocieazka
II
(Przychodnia Rejonowa) w godz.
lT-Z1. w niedzielę - _14. Stomatologiczna ul. PocieSZka 11 w
godz. IT-Zl. Od godz. 1 w niedzielE: IM T do poniedziałku . W
kaMa sobotę czj'Rne aą w godzinacłl Od • do Ił następuj re
przYChodnie rejonowe z gabinet mi ogólnymi (jzie<rięcymi zabiegowym • oraz
stom tologicznJ'm .
Przychodnia
Rejonowa
nr ! - ul. Pocieszka n. nr J uL :telaz.... 31. nr , ul Pomor ka ił I nr • - ul. Lecha S.
Gabinety specj list)'CZne - dermatOlogiczny - prz:,. ul Buczka ł. Iar}'ftgGlogiCZAJ', giftekologiczny I chirurgicz:n,. - prz:J' 111.

Ogłoszenia

O

nieczynne.

GALE.IE
Galeria BWA ,.Piwnice", uL
Lejna 'J - nieczynna.
Galeria Fotografiki - uL Bew.
Październikowej sa czynna w
gOOz. I-l'l. Wystawa fotografiki
Marka Gerstmanoa (Subprzeatrz:eril.
•
•

matematyka. sem.
FUnkcje lic7bowe
1400 TIR jęz . pol. s. I Utw()ry pakilltyczne J~
ł{()C ha nowsJtie go
I -

~
I· §

••zaczęt()-

.,RolHKnik" -

Jęz

13.30 TIR -

I

.

pćzez

Skarżysko-Kam.

ataŁ . s . I
jęz poWci,

s. I
polski kl. V - gpotkania - mlty
9.30 Film dla II uniaay : •.Nie-

·

zguba illWSP Kłel.ce.

wydaną

Komunikat

PROGRAM I

·

(ł-Czez

J

6.00 TIR 6,30 TIR 9.90

Adolf

pustkę

MetalGwe
-

daną
pezez
ZbiocOUł
zll:ołę
PRASZKlEWICZ Daniel zguGmi.nną w Moraw icJ'
i
bilet
bAł bilet woloej jazd,.. wyda.ny
Illłesięcz.ny PKS. trasa K.i.el.ce przeJ: Oddział PKS KIelce.
Mora w ICIl .
"16:t9-g
1653-g
KOM[SAR9ZYK TadeUsz zguLESIAK VIaldemac zgubił lebił b.le-t rm.e:,;;ęczn,. PKS. na
gitymację sz.kQlną
ZSZ nr l
bra.sę K ieloe B ieliny.
166Z-g
Kielce.
1650-g
OLESINSK( Władysław zgubił
lMIELA
Genowefa,
Im.ela
legitymację i
ilet PKS relacji.
Maciej EgublIt bilety wolnej juKlelce - Odrowąi;ek.
1660-g
dy PKS KIelce.
1S4~g
ZAKt.AQ Przemysłu DrzewKRAWCZYK Stanisław zgubił
nego w Btiżyru.e unieważnia zatalon na benzynę. nr rej. KW
gub.oną
p.eczątkę
firmową o
2139.
1648-g
breści: .. Radomskie Przedsiębior
NOWAK
Geoowefa
zgubiła
stwo Pczemysłu Drzew_go. Zabllet bezpła~ny. wydany prz:ez ·
kład Przemysłu
Drzewnego w
PKS Ostrowi.ec.
1647-g
Blizynie'·. _ .
1.~7~
ADAMIEC Adam z;gubił taW ALDON Marta zgubiła lelon na benzynę nr ('ej. KIF • g itymację szkolną ZSE n.r l
7022
1654-g
KieLce.
1656-g

Jutro

8"

nieczyn-

młoliJ'ch
WIdzów:
..zwien.,tuec" Ofu film
.. J ruia z dzu.ngH" - .$kcaduoaa peda"
llitearuk
•.Ecboa stadionów"
Sprawy m.ę<hyo.a.rodowe
ProgN.m ~altlJ'
R.o.lnicl'Je rounowJ'
Dobranoc
"Klimka !ldrowego człowieka" - OOtlOW& biologicWA
D zieno.i.k
Publtcystyka
Teate Telewizji PiotT
Baeyka: NZ chłopa kicól"
Prog.ram publicystyczn,.

22.20 Z czego nieją lW.ę Angli-cy! - prog. ł'Ozr.

l 19,

wydaay:

1~1-g

Zl.l5
22.00 Dzi.eoa:n-ik

....okolenie"
.. zmartwychwstanie" - ZSRR. L 15; g. 15. 17

Kielce
Zł~kkl I Wlgu~ 411-10.
-----,;--------'
Skarżysko

ńJ'.

19.30
20.00
·20.15

19.30.

I

.l.
.

S:ochan.. w"kiep

KINA
.. Bałty.... - .. Komandosi z NawaronJ''' - ang. pan. koL. L ~
g, 14,lI i 17. ..I... jak Ikac~ fr. kol. L 15. g. 19.3'.

Wladse wiełnamakle

lt75 r. -

w Hanoi i Sajronie

<łeb

16.00 Dla

TEATR POWSZECBNY

.,MERCEDESA 50'" - 1li6se1.
silnIk ' E bezpośrednim wleJ'&ltiem ~ sprzedam lub zamienię
na diesla O9OOOwego ,.golia" lub
podobnego. Ki.e1.ce. tel. 602-12.
1658-g
,

SMAGlE'[.

Dziś

]

:Radóm

.JANlISZOIlI
.Iu&...

.

paOGltAlI1

.Id_dam,. bcweaJa

CECYLlOII
. i MARKOlI

-'

TELEWIZJA

1»-».

rzec PKP -

.:.

-

TA&SOWEIt: DwoTaksówki bagamwe - , ul. Armil Cz:ecwooe'
P08TO.I1ł

21 listopada
' 1983 r.
D!Ił6

~.

-.,; .. a._..

OZAROWSKI Ma.ciwu z:gubil
bilet ro~y PKS Kletce liii--J
WANAT Wanda zgublła pcZI!ptiSWtę- stałą ZM Ska.cŻYlikG o.cu:
legttTma.c:ię i bilet m.i~l~czn,.
PKS, kasa Skar~,.".... - Pa~
ków .
1646-g
GLADYS Piotr zgublł
cw-

o

8
8
0

o

PREMII NIE UDZIELA
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PRZY ZAKUPIE:

lodówek, pralek. zamrażarek.
k wy miełone; i ziarnistej,
• paczek na :det:Mia specyfikowane,
• numizmatów,
akcesorjów i części samocbodewycb.
artykułów na zamówienia indywidualne.
SZCZEGóLY W KAZDYM SKLEPIE .,PEWEXU"
NIE ZWLEKA.I!
OKAZJA NIE CZEKA!
ZAPRASZAMY!

O
O
O
O
O

229-k
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o
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http://sbc.wbp.kielce.pl

Ustalenia dziennikarzy włoskidł
w sprawie zamachu na pi źa
,

o

'~

1
I(

•

Kolejna partia cytrusów
- niedługo w sklepach

!-

y
a

k

a

~
]

]
]
]
]
]
]

~

] .
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]
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RZYM PAP. Obywatele buł
garscy nie mają ża<lnego związ
ku z zamachem dokonanym 13
maja 1981 r. na życIe ' papieża
. Jana Pawia n. Wszelokde
zeznania
tureckIego terrorysty,
który strzelał do papieża, Ali Agcy 6tan~ią kłamslwa i zmyślenia .. Taką
konkluzję 'można
wyciągnąć.:z;
audycji nadanej
. przez panstwową telewizję wło
ską i zatytuloowaillej "co pmota-Io z bulgan;kiego tropu?"
Auj:orzy tego programu prze. prowadz.ili szczegółowe dOchodzenie w sprawie wszystkich okohczności zamachu, przeprowadziU rozmowy z 050bami 06karionym:i przez Agcę onekomy
udtiał w spiBku.
. WHlBcy dziennikarze telewizyjni usta]iJd, że na fo~raf)i
wykonanej przez amerykańsk,ie
go reportera bezpośrednio po
tym, jak kula ugooz. ła papi.eża,
nie ma pracownika ambasdy
bułgarskiej w Rzymie, Teodora
Ajwazowa,
który wedlug
twierdzeń Agcy mial się znajdować na miejSC\! zamachu. Na
fotografii jest natomiast turecki

Hi bm. do portu w Szczecinie
wpłynął
statek z kubańskimi
cytrusami. Tym r.azem są to po...
IDMańcze i grapefrui ty.
Część
z .idl 'nfi takie Go Xi.e)c. Jak
polaf_ _ a.a Ba. .. Frzedsiębic.rsl'wi. HUItu Spoiywezego w
Kielcaril. jui :aa kilka dni w

zaajd1ie sit: 11 ton
pomara6n i Zł ben IrapefruitOw.

s~zKai.y

OczeJłlUje

się

także

.
I

terrorysta z :laS2.yswwskiej org-allli:l.acj'i
.,szare
Wilki".
Ural celJk. M.J~dq Agcą a Celikiem - podkreslon-o w audycjI - od dawna Istniały ścu;łe
związki.

,w audycji pokazaDil 'rówAież
pr.ac-ownill:a Bułgarskich Linii Lotniczych w Rzymie, Sergeja Amonowa, który jllz od roku pnebywa we w_kim wię
zieniu pod ll&7.4:2:eTc2:ym za.r:w.tem wspolucustnJctwa w zamaehu ~ JCWla Pawła lI. Zapne=yła on.a tWIerdzeniu Agc" jakoby H) maja ~l r. llczestnlezył-a
2: iolllymi obywa.tel.ami "
bllłg.arsk.lSDl w t.ajnej Jtaradzie
w r.mach przygotowań do 2.8machu. Pani Antonowa POWH-. działa, iż je5t to niemożliwe, 00wem • maja WTaz z córką 0puściła Rzym, a dowodem tego
jest pieczątka z tą własnie datą
w jej pa zporcie. Stwierdziła 0na ponadto. -że równie kłamli
we je6t zeznanie Al!;cy, ja-koby
z Antonowem rozmawiał po angielsku. - Mój mąż. powjedział.a Antonowa zna w ł06:k i
i francuski, natomi'ast tyJko kilka słów po ang:elsku j w języ
ku tym rozmawiać nie może.
Tak w ięc, program telewizyjny raz jeszcze dowiódł, że 06k.a.rż{>Ilia przeciwko AntOllowowa opi erają się na kłamstwach
i pomówieniach. Pra a w)o;;:ka
niejednokrotnie wsk=ywala, że
Żłl8lę

prowokacją
7:
obc.ią2.eniem
Bułgarii o udział jej obywateli
w próbie ~łauzenia papieża stoją zachodni specjaliści,
przede

za

wsaystkim CIA.

Bezcenny dar życia
liTR.

następnej

dostawy grapefruitów, z których
4l ton dla województwa kieleclIiego -przYWH-ZH- .tatek .,Dziooi
Polskie".
tku)

mogJ.ob)'
barOa.iej

1

być wylec7.ooycb. Tym
więc «tlić: IIaJ.Eiy 0-

fiarę \ye~ kJten.y liPOOobnie )ak
maU<a dwi'ee1w) oddają ~ę
OA'C<Wlianu dola. raotowMńa -

_eco

Gdzie ' jest grób
;:Głowackiego?
'ZE

STR. l
zo.s.tM!i pocthowani - nie w&adomo, ponieważ, jak należy
,przytPUISZC.z.ać, pogrzeb odbył
silę
w tajeannicy. Pie.rv,"Szy
CIIl'leI1<ta1rZ miejSki w Kielcach
został

z.a.łoż.o ny

w

1823 ,r ~ a

przed tym ~resem ZJIDarłych
grzebano na powstaJym w
XIII wliefku cmenJtarzu przy
katooTZe, 100 cmentarzach
prrz..y kośc:ołach św. Wojciecha i św. Leoruaro.a. Na którym leiy boha1er ~d Racławic dotychoz.as nie wolano ustalić. PeW11e <>'Zna.ki
v."Skaz;ują. że miejscem
spoc.z.ynkou dzielnego kOlSyniera
jest ome-ntalfz p!'zy Ikatedl;' ze
i tam też społeczeńSltwo m'asia wybu<lowało s)'mbo1:CLny
grób, na ikJtórym leży op.!.yta
pam:ą1Ikowa.

Prowa<lwne po wyzwoleniu
badania po d z!ell1': lkalted1'Y i
na -dz.i.ed?ińcu

tego

kości:>la

do.prowadzidy do um.ejSCowtooia
grobu
Bartow.a
G1owaok.iego. Wprawdzie w
Z:emi maleziono wiele Ikości
lU-clztkich. ale c-z.y były tam
nrle

~ po:5imiert.'l1e su:zą1lkIi
ha.tera spod Racławic -

benie

USltalono.

A może g.ró'b dZielnego kQsYmera znajdu.je się w innym mie' cu ?
OOOotować
należy, że
Racławickie
TQwarZYlSotWO' KultUlraJne
wys1'l1Piło 7. jmjcjatywą budowy
!>OImn,:Q{a
&a-tosza
GkYwa!:kiegO w RaclawU:och. Pomnjk stanie przed kopcem Tade-us.za KOOcótUSlki na placu
bitwy, który zostanie zagospo.dawwa.ny. Usta'Wlione tam
~ makiety i p1ans2e ~
sta.wiaj e pr:z;elbJ€g biitwy j
9la'Wiące

ooha:ter~1MiQ

skIi.'Cll żołnielJ'l2.y.

poil-

CPAP)

imoDeCoO

O'Uowieika.
POOcaa& s.potk.;;Dia, w którym ~\;n)czyl i:
pr7>wodallCUlcy
W:{ł.N w K ielcach.. Ryszard Zbról!:,
wojewooa Wt.dsimien PasterDak i ki.erownoilk WyooaliU AdJnimitM'acyjne-go KW PZPR Marek Kwieeiński - wysoko ocemono zaMlg.awwanie, eal'kowitą
beariuteret;Qwnoi;ć i sz.lac:hetIliość czynu hanorowych dawców
krwi. Wyrożnio..'1Ych. długolet.
nich d.awców: Krystynę Gl_aeką z ,.Isk:ry", Henryka KJisk.o
pracow",ib B:ura
Pr()j~dów
Wodnych i Melioracji w KOeł
each, Jerzer:o GOlębiowsk·er:. z
Cenlentowni
"MałiQg06!ZC2."
i
retncistę Zdzisław.a MalinowWer:o odz.naczono złotymi korZ.yŻ8mi z.:;ługi. 'Grupie honorowych
k.rowiodawców wręczooo także
Od.z.na'k.i "Za zaslugi ula Kielecczyzny" i "HonoTawy dawca
krwi". Członkowie i działacz.e
klubów BDK mówiJi o swoich
ooiągJli~i.ach i klopotaoh w pracy i życiu llOObi.s1:ym.
(Juu)

• W
unoies'ap;u J'e:apeeslilie aię chwaJ oiwacłniowa
debala
nad kwes'ilł
rosmieszesenia
w
Niemrzeeh
Zaehodnich nowych aroerykań"kieh
rakiet
średnie,;e
sasięp;u
typa "pershlnp; 2"
i "eruise" :a l!:łowicami alomowymi. PoprHdzi ją 1)świadnenie kanc:Jerza
FN,
Helmuta Kohla.
• Zr:romadzenie Ogilne NZ
b~dzie ibiś debatowae nad
3prawlł Afl!:a.Distanu, Kwestię
tę
wpisan. Da
perąilek
dzienny .brad a iniejatywy
paut .... aadlodnieh .
• Komisja Xo.rdy.naeyjna
Zaehod»i.Diemieekier:o
aaeha Pok.ju op;łMila ilaień Zl
listopada oiniem .,.nare•• wel!:o protest .. " przeciwko· plan.m ro:ami_ia Da terytorium )tFN i inny~h krajów Europy __ boIlDiej. ame-

a.genc~e
i~fO:m~jCł:
rykańskieh

rakiet

średniel.

sasi ęr: u

s ładunkiem num. D:r.ień flarodower:o
protestu ma 8ta~ić ioteklea~n

r:Talną e:u;ść eałer:o łaiieueha
wiełkieh

akcji wymierzoo eh
pr:teeiwko polityee sbrojeń i
tzw.
pedwójDej
uehwale
NATO s 197!1 roko.
• Orkiestra Symf niezna
Warszawskiej
FilharmoDii
Narodowej sakońc:r.y trwal'ł
ee od 28 paid:r.iernika tournee po St_aeh ZjednOCl,.Onych, w ~e kl.rąo k.Deer..... ala w ..,idkieh miastach
USA. wykoDująe litwory klasyki iwiatowej i
pol_iej, w tym daiela "Iby.an.wsJUer: ••
• Po. patronakm S.ia&owej Orr:anisaeji Ur .... ia w
G_ewie roapoeaBie 1Ii-. iwi&&o... a narada lekaray sajma~yeh llię s""aluaoiem .1.al~ł_j d.tyclł~aas d.oroby, ław. Dabylel!:o zupol.
brak. odporności (AIDS). Narada poli .... a d. 25 m'opNa.
• Premier Kanady, Pierre
Elliot Trudeau sakońcsy dziś
swój kilkudniowy pobyt w
BaDr:lad":r.u, który po Japonii jest drul!:im etapem je,:o
kolejnej podróiy aar:ranic:aDej i drur:iej pokojowej misji (po łlłyskawi=nej pOdT.ź:v do Europy
zacbodniej).
Obeena podrói potrwa 19
dni.
• Dziś, w
208 rocznieę
startu baloDu z francuskim
aeronaotlł nad Paryźem, zostanie zorr:anizowany przelot
różnokolorowych
balo-oów
napełnionych
ro:r.l!:rzanym
powietrzem. POdobnlł impreZl:
zorganizował
paryski
aeroklub 20 września br. w
200 roeznicę pierwszel!:o lo'u
balonu powietrznego
fra1:'leuskich
wymaJa.zców, braei
Montr:ołfier.

Rokowania euroral(ietowe

"Cruisy" i "pershingi" nad

Genewie mówi się o a'm terze intensywnej. zakulisowej
pracy, która łoesy się naweł w 1Is1ronnyeh gabindach retaurac:yjnyc:h, Rokowania rad:aieeko-amerykańs ie najwyraźniej dotarły do BWokj I'JIlałowej lasy, ale jnł
anłie
juź malo prawdopodobne, a.by w ebeaJej fazie Genewy mĆl~ł
aastąpie pnełom. Zawilll nad rok wa.niami e.ień
"uw_"'!'"
»nenuoonych do W, Bryt.ani;i i lIta_wisko USA ..-aeeiwne
uwzględnianiu w rokowUliacb .,.i_ja.lew nuldeanlyeh
W.
Brytanii i Franeji.
W~t: ' OCflly raO~!ilcłl kÓł
~y~"Mly~h. poII'wi.ewd.zoonej raa

jetilZCZe n.a OIŚt.awiej k{)l)rerff)~
cjj pratiQWe-j w M06k.wie, na
której na pyt.a.n.i.a m.iennika-rzy
odpowiadał L. Zam;at-m, Aroeryk.a~ie polora. !owal;
r()irowa.ma
genews~ie jako formę ~y na
2/Wlokę. Rozpoczęto je i prowad,zooo - a:rgumEntują zródła rad.z.ieckie - bez zami.aru 2iTf'!2.y~w8flia
z za:nsta.lowallli.a w
Europi n-owych 8-m.erykańs.kich
rakiet. Jest to zalożenie podważają~e 5616
tych rokowań,
których celem miało być nie ustalenie nowego, wyższego poziomu u!l.broje-Thia na naszJ7'lll
kontYlJleoncie lec-z pNLeC.ilWlDie ograllli{'>Zeon4e zbroje-ń.
Tymczasem pOOcUlS jedn~o
Jl ie(ormal,nych spootl<ań me!
delegacji
ame-rykańskiej, Paul
N i,ize przedS>tsW'il we.mu rad<Lieck';emu pa.rtnerowi kuJcep~. sa.umnie
określOOfl
prlZ{'Z
Was-zyofl.gtoo mianem :,Nowych
. pJ'oOSlO'l.ycj.i". Zgodn·je z nią obi.e
&!Jroony mialyby OCraooilClZyć sUm
po6iad.a·n ia glawie nu.klear.nych
do 420. I wów Ame.rykanie jakby zapomn;eai o 162 r.a:J<ie4.ach
alllgie-J6Ikich i 1Jra\JlC1Jsk'ich. Nie
7.8tpomniała jednak o nich S'ł.ro
na r;)dtiecka.
Ageoncja
T ASS
nową konce<pCję Stc;.nów
Zjednocq.ęnych ocNlHa ja.\oo toialni~
nie do pu ~ia. NOe l.ył;j(o Moskwa ujawniła iakoiE danow'lI~. 1IDwme-i w RFN , a iailże w
A<n.g'Iij w kołach· Jl'lołi.tyc2ollyeh
oce-niOl1ó ten PIJOlysl )ai<o chwyt
propagandowy adJ'e6owaolly bardzie-j do opimJi puh1~j mż
d.o Zw·i~u R.ad<l.iec'.kie.g o.
%

Gi.eocpj
Ąrbalow,
wybiUJy
TIaOziecki 9peCjaJj1Sta w da.iedrz.inie po1ity~ JJ)o~ycarodowej w
wywiadzie dla ja.poński.ej agencji Kyodo n8.2lWał obecny rząd
amerykańskoi
naigorszym
od
pięroziesięciu lat. Owe 50 lat nie
ma znaczen1a bYlJlajm.niej symbolicznego. 50 lat telrnl
rząd
Sta.nów Zjed.nocZOllych zdecydowal się przyjąć do wiaoomOOci
istnienie ZSRR: Byla do decya.ja
spóźniona o Hi Jat, ale jednak
kOOlsekwentna, bowieom
prnez
następne pięć dz.iesięcioleci pomi~zy obu stolicami \.rwał dralog. W. depeszy radzieckiej wysłanej do Wa szyn gtonu z okązji
pięćdzies;~iolecia
nawiąz.a:nia
stosunków dyplomatycz.nych mówi się, iż mi.n;one pół w:cl<u
wykazało. że pomięd!zy krajami
lak rÓŻJlymi udaje się jronak
u t rrz.y'1'Tlae jakiś pmiom wS'pÓł-

.....

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:: sobota °i niedziela na dolekopisowei taśmie ;:

...•.......•••••.........................
W kraju..•

• 19 bm. pr.zybył do Polski
dw ukrotnie ooznaczony
Orderem Czerwonego Sz.tandaru Zespół Piesni i Tańca Armii R.adzieckiej ~m. Alelksa.ndra Aleksandrowa.
• 19 bm. w Katowdcach rozpoczął się IV Og~!nopo~,ki FetiwaJ Dramaturgu KraJOw SocjaliEtyc2lDych. Impreza ta odbywająca się co 4 Jat.a stanowi
przegląil
naj iekawszych
inscenizacji w pólez nych
lltworów dramaturgic2llych autorów z bratnich krajów, zreatizowanych na n-aszyeh scenach..

... na

świecie

• Na zaprOszenie rządu Kampuczy, 19 bm. rozpocząl o~icj~l:
ną wizytę w
Ka~pucza.ń~1ue]
Republice
Ludowe],
mmister
spraw
zagra.nICUlych, Stefan
Olszewski. W niedZIelę ro:z.po~zęly się rozmowy z wicepremierem 1 min. spraw
zagra-

lli~'2nych KRL, Hun ~CII"m, W
toku których do;;'onano wym iany poglądów na temat aktualnej sytuacji
międa.yn a rod ow ej
i
omówoiono
rO<l.wijające
si~
pomyslnie
polityczne i gospodarcze stoounlu dwustronne.
• Przemawiając na VI Zjeź
dzie Czechoslow ckieg,o Związ
ku Kultury Fizycwei. prem Ier
CSRS, Lub.mir Sztrour:al wyraził
powa:we
z.aniepokojenie
wydarzeniami, jakie mają miejsce na zachód od granic Czech06łowacji. NawiąlZując do faktu, że 21 listopada w Bonn bę
dzie się podejmować za>;adniczą
decyzję w sprawie rozmies:zrzeni.a rakiet iUIlt-rykańskich
na
terytorium RFN, zwróci! się on
z apelem d.o kan l rza Kohla
i innych czkmkćw rządu boń
skiego, by raz jesz ze rozważyl~ czy w tej sprawie będą
dtziałać w
i"'~~esie
własnego

społeczeństwa.

• Eskadry samolotów izxael&kich ponownie bombardowały

Genewą

pozycje

~

liball~l<ich

patriopoblii-u
Bejrutu.
'na 0siedla Bhamdoun i Sofa .. , polożone w Qd leg l ości 18 km na
wschbd od ·Bejrutu na tE-renach
konirolgwanych
prz.ez
kontyngent
yrYJski, wchodzą
cy w skład arahkich sił poriojowych w Libanie.
Zarówno w Tripoli , jak
•
w okolicach
tego pólnocnolibańskiego
portu, nadal toczą
się cięi:kie walki m i~-dzy zwolennikami a p"zec iwn ika mi Arafata.
Zarysowują
i~
dwa
główne fronty :
obozie B a daw~ palm nym kiJka kilometrów od centrum Tripoli i w
s.amym mie-ście, sz,::regóJnie na
drogach dojazdowych i porcie.
•
Rewolucyjny Rząd Nikaragui oglosił powszecl.1ną motyl:z.nyc~

,il

położone w
Bomby spadły

w

bilitzację wojskową.. ~'wiadcza
jąc, ze w kaWej chwil) na kraj
może by~
d okooa.n a
Inwazja
zbrojna z udziałem wojsk Sta-

nów Zjednoczonych,

http://sbc.wbp.kielce.pl

pr.ow:y. lIOlielwly.
Di.ejąey.

a~

_w_

iII\-

lmJlf"rialn.! gra ~,.
Reaga<n.a, której bard00 wy.-ainym pNyilda eom są rll'UJlW8fiia
g~i.e, prowadozi ;eo.nak do
~.a.l~ tego d ial1lt!iU. Zwią
aek ~k. wiel{)krmnie łł
przedzaJ, że za.mstalow84llie w Europie n-Qwy~h ralkiet sredolj~
zasięgu uozy·n;j
geołl_ski~
TO)H)wa.nKl b€0pnzEodmiotowymi i
w 7>wjąaj<u % tym M~;w-a q,uś
c8 seJę obrad.
Obeonie obser.waLoorzy za6talWlsi~ j.a>'k,j
moment UlZIla
ZSRR za przeł.omowy . Byt może będrzie nim chwIla, w ktbre;j
pieI'IWStZe .. peorsh~ 2" ~idą si-:
w RFN. Debata na ten tema4
odbęda.ie się w Bu.n.defll1.agu
21
listopada .
Koalicja
I'tU\dow.;ł.,
któr.a chce in6t.alacji ~iet, ma
w parlame.ncie d'09ta:tet'2.lllct pllewiają

wa.g~ głoWw.

MAJtEK JU8TO
(ln'eł'pl'flII)

re~órtar%y

%a.r.otQwCll~:
• .Jak }lU ~f_JJl4l>Wae.8mJ'.
19 bm. obradował w ~h
V W4JojewMtZl!łi Zj.a2al ~E€a
tów R4WłII.iczych Spb)dajftmi lTodukcyjmyeh.. Wybra-.JM> Ilowe wła_
da.e WZ HSP OI'az del~.aUlw JUl
krrajowy 7.}aaxJ . N.a c:Lel~ Rady
W-njewóddt:4E«o Zwię1Jm ~'P
stanął PO'H)·wnie ~a.t Hlape\a preaeti HSP w Laekowle. Rada
po!lowflie powie.rzył.a
fllllkcję
prezetia WZ HSP Mari_wi
W.,in;ak_i..
Wirakcie 4lft'ad Vu,Ple- :&.alitudziałaczy spbl!d7..lekrzych
WlI'ęezo<no ooiZlTla oU'tlia pań6two
we, reog;UlaJne\ T t'sorllorwe.
K.rzyżam,i kawalersk-irni oi-d€tr'U
()d.rod_rua PO]6ki udoe<kw wano
Genowefę
Slowiń"klll I Dani .. Ja
StlłPora z RSP w Bile:zy oraz
pre.zet>a WZ HSP
Mariana

żooyeh

Woźniaka,

W obradach zjazdu u<':Zl.'f;tnlc-zyJi: sekre\ail'Z 'KW PZPR .Jar ław Motyka, wic pr~s WK
ZSl.. Marian Obara, w jt'łWoda
Włodz.inlierz Pastf'nlak Ofaa. w)cepmewoonicrzący CZ RS.P Eugf'niusz L~eclU.
(}.)
• W Wojewódlłlk.im Komitec;e
Str onJJictwa Demockraty =~ w
Kielcach odbyła się illau,guracja
rok.u sz1< ol en i a
jde-ooJ()g~{'g o
lS83l84. W naradrz..ioe. kt ,;,e;j ]JI'-Zewodniczył
czloneok Pr
djum
CK SD, przewodł'licoz.ący WK,
Krzysztof Za.rt:ba, UClU-sl.tnil'2.yli
lektorzy sz.koJenia patrly ic!lego
WK SD ora,z kierOWIlIcietwa rnue.jskich koOmite-tów i kół SD Kieler .zyz.ny. Omówiooo k.ieruMl
pracy ideowo-wychorwa1WCzej
propaga.ndowej ~ranniclwa oraa
prz.yjęto za.d.a<nia w pracy ~w
SD w twenie. Y.wrÓCUlo uwagę
na CftowO<;Ć z.więkoS'l.t'tflia udwalu czlanlków D w ruchu PRON.
~ tr~cie nall'ady pr.zY'~O
tak;,;e. k~unk i praey or-galJlol/Za_
!'YJnE'] W O€nir",ach SD ONłZ :z.3da\Jlia w drz.iałal;n~i spole<'aJ.o-e-k on.om ic=e- j.
(tp)

D__
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Sprintem

Błękitni

odpadli
z dalszej gry w PP

Lochi obradował apra.0000aw~-wybor-czy zjazd Klu. bu Dziennikarzy Sportowych.
Prezel!em wybrany został · ~
DOwnie red. EC1łaril WoiDiall.
w skład zarządu wszedł m.in.
t'e<I. lIieesYlław Ialeb H ..SIowa L ......
W lIObotę i aiedzi.lę piłkarz.
• Piłkarze
ręczni
ADilany
noźn i I i n ligi rozegrali kolejłAd. w t'i!WallŻowym spotkaniu
n"
rundę Pucharll Polsk i.
~
Pucharu Europy pokonali ~
8łał Mielee męki1ni Kielee
nownie dru.i.Yl'lę , CSKA Sofia
3:. (%:1). Bramki st rzelili . Lizon29:25 (14 :1 2). Awans do rundy
. nyk w 11' i 35 m in. oraz Gruna5tę p nej wywalczyli łodzianie.
• Bar dzo udanie wypadł nast. ' szecki w 53 min. Sędzi ował K.
Orłowski z: Lublin a . W id zów 1,5
teni5ista stołowy, AndrJ:ej Grubtys. Ulta kartka Reczko.
ba, na międzynarodowym turNa dobl!'ze p rzygot owanej pły
nil'ju rozl'granym w Londynie. '
cie boiska, gospod arze wypracoPolak pokonał d wóch wysokiej
wali sobie dużo więcej dogodklasy
zawodników: Secrelina
nych sytuacji strzelecJ<ich i wy(F·raneja) 2: 1 oraz Anglika DOIlni~ mógł być
jeszcze wyższy.
,lasa 2:0. W półfinale G rubba
K ie1czani e
potraktowali.
ten
przegrał z reprezentantem Szwemecz bardzo ulgowo i ~()Czył się
cji Carissonem 0:2.
on w towarzyskiej atmO$ferze.
•
We W roeław iu odby ł si ę
Obok S tali z drugpligowych
ogólno pobki turniej klasyfikadrużyn awans do
ćwierćfinału
cyjny, judo kobiet. Startująca
Pucharu Polski w ywalczył Górtam zawodniczka Radom iaka ,
nik Knurów, który pokona] na
Małgorzata
Mendel, zaj ęła w
w ł asnym terenie GKS Katowice
kategorii 66 kg d rugie m iejsce.
2 :1. Najciekawszy pojedynek ro(mar)
zegrano w
W arszawie, gdzie
miejscowa Legia p rzegrala
z
Górnikiem Zabrze 2 :3. Interesujący
przebieg m iał o również
spotkani e . w
Lodzi. pom iędzy
ŁKS i W idzewem , k lóre zakoń
czylo się porażką w icemi.strza
Polski 1:2. Nie zanotowano ' tym
' razem niespodzia nki w G liwicach, gdzie P iast przegrał wyso-

• w

RFN - ' piątym

ligi siatkówki kobiet

Inauguracja I

Radomka ni~ zdobyła punktu

w meczach wyjazdowych
Sialbr ki IlADOMKI w in.a u&,u rae yjn yoh sp6HI:aOoiaah o mi.nosiwo I lici pootMtsł y dwie pru-a ż ki. W pią tek zmierz"ły się
_
I CZARNYMI w Slu:pSk. i prucrały 0:3 (i,!. 12), w niec'Sielę na&omia9ł Racomka W'ys&.ępowała we Wcoeła.wiła i pne«rała a
łam&ejsz~ GWARDIĄ %:S (4, -S, i , -13, ' ).
9po~k.a.tW.u sj.a,tSłu.ps~ miały
wyraź.n,ą przewagę ruad T.€6opołem
gości. Tybko t.rzeci set był wy-

W piel' wszyro

z.e

It.a.nki

Biei<>oko 3 '1
Start Łódź-Sial
Cz.a.rn,j-WiB-iil
0 :3, LKS-Stat
3:1, Start-Pbom.ień 3 :0, Geóan,ia-Spó;n.i'a 0 :3.

-Niedijelna porażka
,-- była zaskoczeniem

rów.nany , w kItórym to Rad<om-

~

na.wjązaJ.a

równorzędną

wadJkę.

1. Wisła
2. Sla-rl

x

3. ŁKS

2 Z
Z 2 6-1
Z 2 1-1

4.
5.
6.
7.
S.

3-e
3-3
1 3-5
l
0-3
2 O 2-6

Niedrzi.e1ny pojed'Ynetk
beniarnin.k:iem
ekatrruk·lasy
by~ jwi: o wiilOle lepszy,
ale l
tym razem z.awod'niczki & Ra_
domia popełniły ubyt wiele błę
dów szczególnie w zaglryw>kach
i zeszly z pank.ie<tJU pokonane
W meczach, k.t.óre odl\)ęda się
w n,oochodząeą sobolę i n.ie-dzi·elę
Ra ' ()m!ka
będzie
Gedanię
Gdańsk.

na czele tabeli

&.at.k-a.rze

Czarmyob

~h

o

Radom

m'ilsk.z.ootwo

II
l<igi
podejrnow'il'ni
byli
pr:t.ez łódzką Wifamę . Oba po.
zakońc-zyły
eięstwami radunia,n

jledynki

oraz 3:0 (5,4.9).

się

ftWy-

3:0 (16,3,3)

~i się tyeh meczów kBbi.ce i ~oleniQwcy, oowienl w
pc.1lelwidyw.amach przed
r()rLery>wkaml. u.ważali oni dir:'t.Jliy _
Gę łóod<&_ m
na.jgrociniejBzeco
r}"WaLa w w.a.lce o eokBotrakd~
.ę. S tałG. ,ię
ionaczej. Cz:arni

odIoiie.tl..i ~twe Zcwycięetw-a ' i
ty.m _y-m objęli pol'owad0e. . w tabeli. W 9Ilbotę i zM~
cllliełę

...,6ł

r~omi.aDie ·

p.jmuj~y

pod-ejmuiol\

druog;te mie j _
_ , Gr. . . . . Bęc1.. ... ~y&r..ły
~TWIoI. ~n.ych
w -ost.a.\InWh
JIIIOUt~h podzieLił aię puilktwmi M SbocwOIIrcewii Odrtiwllc.

(iii).

1

l

2
Z

l

•
•

2 O 2~
2
!-ł

R..U>OMKA

(mar)

Podopieczni
byłego zawodnika Broni

przegrali z

Czarni
iW

Płomień
Stał

pod~jm?wać
i
Spójnię

W pozI()Stalych 5poU~-a;niach u zyska'n o rezultaty:
Gwa.rd.i.a
Wrocła.w-W i.6ł-a
Kraków 0:3
LKS-Płomień Soon.owiec
3:2,

już

Spójnu
Carni '
Gwanli.a
Gecania

-

w

Radom"1l

Danią

od<był

»l~

międ:zypaila.tWQwy mecz: piilei ręcznej ffię?:.cZyz.n pom~~
dz:y młodzieżowymi :r:espOola.mi PoI.słti i Danii, k.{óre
kończyło
lMę
zwycię&~wem

u-

g'06cIi 27:;'1

(13:13). Bramiki
d:l.a naszej d.ru.i.yny ulobytt:
Zawaćbki I, Obrmk 5, S ...
bolewsk i. K 08le-nek i,
8.ar_
,iej po t, Pleeboe i Cy«all
poe 1.
Był bo ~ z· OSItatn.ich
~a.w>doz.i.a.nów lt.auej repre-ze.ntacji przygotowującej lMę
do mi9t!rz.cstw iwi-aU jak,ie
ocibęd4 ~~ w Fi n.!a.nd i.i. Tr-en-er ~-ł'y Slelall Wneśaie
weki, b:V.1J _odini<k' radomskiej Bt·oe-i, . wylX~ ."
tym meczu piJkacz)' z: l.óIIJ)Il.,,cu, w tym . rowniM bramk~.r, a . Inyut.f Lat_ z:
kiel~

t..

K«Qny
oglądał
apot k a;nie It l&w.ki ł'e-MIf' -

wowrJoo.

W Starachowicach kOSZYkarki
Slaru w pojedynkacil 0- mistrzostwo II l;gi zm.erzyly s:ę
dwukrotnie z AZS Rzeszuw.
Konfrontacja ta zakoriczyła się
podziałem punktów, w
sobotę
wygrały
zawodniczki
Stara
67:55 (45:30), zaś w niedzielę le~
okazaly s;ę akademiczki odnosząc zwyc ięstw o
65:53 (32:30).
Punkty dla Stal"u uzyskały: Madt'j 22-12, Oremus 20-21, Slelaniak 17·6, Korkowska 4-4, Miehla 2-2, Łalała 0-2.
Niedzielna porazka jest spoPrz~z trzy dni w
rooomskie.j
rym Ulskoczen:em, bow iem kisol i
"Rcrdoskóru"
rozgC'f'N<IDY
b ice pl'zekonani b yli, te tym rabył XI zapaśniczy turniej
młozem ich drużyna z.dobędzie komdzików • memoriał Wład,sława
plet punktów. N:esteŁy, w reI- Miazia. W imprezie . IYl<ljqcej wanżu mej cowe koszykarki zaobsodę mięckyOOf od owq, wystę·
grały dużo gorzej, przede wszyspow%
342 lopośrli ków w stytkim WOln iej i to zadecydował o
o ich porażce.
lu lt-ła~ycznym, reprezeotujqcych
W innych ciekawszych spot kluby ~ajowe 0!'0l z<JWOCłnicy
kaniach piet;wszej porażk i dobroniqcy barw Moto Mitte Mag.
znała Stał Brze~, która przegradeburg . Zawody, mimo tok cłu·
ła w LubEnie z AZS 73:70, drużej
frekwencji, były
borozo
g i mecz wygrały liderki 87:74.
'Prownoi-e zcwganizowaoe
pł'Zez
(mar)

I

Hufnik'

awansowały
W K.ielcach rOiZegrano pierwrund ę Pucharu
Pols.ki w

~

piłce ręcznej mężczyzn. W
;m ·
pre~ie· w zięły ud:r:ial .trzy druży

ny: Hulnik
Kraków,
K.rona
Kiełee i
Piołreevia.
Pierwsze
miejsce w turn leju wywalczyli
kielczan:e, którzy pokonali Huinika 28:25 (15:16) oraz P :otrcovię 33:25 (H:IO). Najw 'ęcej bramek we wszystk'ch spotkaniach
st~li1. Zięba - 20. Na drugim
mIeJscu uplasowala się drużyna
H1,ltn ika wygryarając z Piotrcovią 37:19. Do dalszych g ier awansował , Hutnik i Korona,
a
oba zespoły występowały w odmłodzonych składach bez swvch
czołowych zawodników
(m)

En

NUMl:R 227

•

STRONA 8

~nari.skiBl Lechem
pozOb l ały.ch pojedynkaCh

0:5. VI
padły

reZiultaty: Ruch Chorzów - Bał
tyk Gdynia 1:0, Wisła Kralt4w
- Motor Lublin 4:2, Arka Gdyn ia - Pogoń S:zczee:n 0:1. Tak
w ięc w cwierćfinałach malazły
s ' ę zespoły:
Stal, Górnik K ..
Górnik Z ., Wisła, Poceń, Leeh.
ŁKS, Rueh. Od następnej rundy
o -awansie {lo Pi>ł:fi nału zadecydują dwa spotk an ia. P ierwsze :r:
nich odbędą się w nadchod zącą
n iedzielę·

• Aw ans do finału rrLstrzostw
Europy· wywalczyła
d rużyn a
RFN, która pok onała Alban·ję
2:1. W finalach obok zespołu
gospoda rzy Francji wystąpią już:
Porlugalia, Dania, RFN i Bel~ia .

. •
Piłkarze Albanii zakwalifikowali
ę
do ćwie rćfinałó w
młodz ieżowych m :sttozostw
Europy remisuląc w ost atrum spotkaniu z RFN ' 1:1. W ćwierćfi
nałach występować będzie także Polska.
. I
• W towarzyskim rn~u r~
z~granym w K :e1cach
mi.ejsc~
wa Korona zremisowala ~ radomską Brolli~ 2 :2.
. {mar)

d~olCJICZY ROOioIlliołr.a

przyzwoitym

!IlI()w~a

byłeg-o

pie.l'wszoli.gaw-

Lublin.

Pojed ylllki
llIwycięst w«n
l4:4. PllIIlłk ty dla
r-ad-orDi.aon wywatlczyli: B llIkatHi. 1-3, Grregorozy>k. 1-1, debeoI. Buokal8ok;J-Grregorczy'k
1.

40 kg - IClflÓrIti

się

«

(Je)

A.

oto

Słąsk);

'

się

5Z
łeezJ

S.
ku 4

P"ani.
zycj
p,

goS)

neg1

piel
niel!

Miazia
l

my

wied
s

dą

nym

-

(BuclowIoni
70 kg - Stasik
Olsztyn);
75 kg - Zygowski (Spójnio
GckJńsk),
6. Frynceł
(Gra.nał
Skorżyskn);
.
ponad 75 k,g - OawidowHi
(N<uew lomża) .
Orużyoowo
zwyci ężył
zespól
Moło Mitłe Magdeburg 43 pkt.,
który cf.o fi n<tłów ro«wolif ikowoł

8 rowodników, drugie

miejsce

zojął GKS Katowice 40, trzecie

Sila 39. No piqtej pozycji
u·
plO5OWOli $ię zopCJ.Śnicy Orła
32 pkt., na sióomej Radomiak 20
Naj lepszym
technikiem
wybremo Szymańskiego z A.grosu,
najlepszym zawódnikiem ziemi
rodQmsk~ej
rostol Kolanek z
Orła.

(~ok);

kg - S'Jlllański (~!y06);
48 kg - PrzysteInit (Siła):
52 Irg - T,cc...a (Wł(S

W zeapole Mota.ru wy9t~pow~
były Uilw-ockl-iIk Broili. Moolen.de,
któr"y lIdobył -4 ~ty i SItoza.c.ię!ty poje-d:rn& z -,v'Wank~ odonooua.c
1iW~.WO

na

32 Irg - Szalański (Siła My·
slowoiceo) , .c. MCllII\' (Orze4 W'Jei'z,
bico);
36 Irg - Makty,,",* (A~
2ory) ;

W 9p()lkaruach o mistrz&~bwo 11 loigi
telloisa 9tołowego
męż:czym Broń Radom
pod-ej_
•

r.II!k.ończyly
~ 1~ :3 i

poriomie.

stoły

zwycięzcy ; miejsca prz~s.tawi.
c~ klubów l naszego te.-eou:

Przy . zielonym stole
ca Molw

i

wo

dzel
kusj

Dz

Rekordowa _frekwencja
i . sukces organizacyjny;'

2 :1.

Korona

f ko z

Zapib1niczy tu rn iei Wf.

cz,.-I

-

finalistą

56 Irg - loIaMt (Orzeł) :
60 łtg - $t. . . . (Agr N) , ! .
Steoielt (~:

65 ~ - R,..

(~

lódź) , ~ . TIft" (OIftI);

W 'Domu

Strażaka

dźwigano
W St~raclłowicach 9dbył

$<1:

~radycyjny turniej w podnoszeaiu
ciężarów o Puchar
GÓl'

Świętokrzyskich. W

zawodach,

które rozee r ano w m iejscowym

.Policja' i wojsko
walczyły . z.
sięsWoi-o L4bemburg przeżyło tfz.y n-oc:e grozy. An·
g ie lscy kibice zjawili się \u
w pon i edz i ałek, choć ~i-mi.

JUZ
nocyjny mecz mi'Slrzostw Europy
Luksemburg - Anglia odbyć się
mi<ll dopiero w ś rodę . Awantu·
ry r ozpoczęły się natychmiost po
zejku z p romu W Ostendtrie.
Nikt z luksemburczyków
nie
przypuszcz ał jed nak.
że to, co
czeka ich." po meczu będzie aż
tok stra.szne. Kilkuset o.ngielskich
kibiców zde-mof.owało centrum
miasto, plo-nęły somodlOÓY, roz·
bito wi-tryny sklepów, z których
bezlc.arnie wynoszono
towary.
Wielkie Księstwo
Luksemburg
zrnobilizowoł<l całą swoją poli.
cję i połowę orm'" zwrócono się

kJ.Icże

angielskimi kibicami

o pOmoc do sqsiOOów Belg ii, Holandii i RfN. Nawet
połączone siły policji i wotska 4
krajów nie były w sto ni e ropo ·
~O-Ć nod ang iel ski m żywiołem.
Zatrzy ma no ok. 50 osób, z k-tó·
rych większoś ć p rzebywa - jesz·
Cle w. a reszcie. Agencje n.azy·
wajq ang ielskich kibiców przy·
byłych do Luk'emburga
"dzik ą
oordq" , określajqc ich zachGwan i-e ja ko nnwy rodz a j terr<l'
ryzmu. W Rotterdam ie, który był
miejscem podobnych wydarzeń
spr~oW<lnych tokże przez Anglików po pucharowym meczu
Feyenoord Tottenhom spot·
koli s ię minis.trowie do sp "c
sportu 21 krojów zachod-ni~j E·
U'()py. Mówiono m.in. i o tym,

oby zgłos i ć pr-opozycję 1O'koz1A
or~n iz-owan.iQ
no kontynencie
meczów p iłkonk ich t u9z ialem
dru żyn z Wys,p Brytyjskich. Propoz'iję Iokq popi«o część człon.
ków
bryty jskie-go
Porlomenłu,
w którym odbyło s i ę już tek że
debata no ten temal
Trener reprezeMocji
Angl ii
Bobby Robson był po pOWfocie
z luksemburga rupełni e zo·
łamany.
"I n.;yden ty
takicll
rozmiarów,
walko
z
policj ą
'kraju, któ rego jesteśmy gośc i em,
podpoian ie S<Jmocoodów i rabowanie sklepów - jest to obr02
przerażający. Nie chcemy tokiej
piłk i, nie ch
""y to lcieg-o sportu. .J.e.s.t nom wstyd" - zakoń
czył Bobby R~son.
(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Domu St.rażaka, startowało !ił
zawodników w kategorii juniOrów oraz 7 ciężarowców bylyeh
wychowank ów klubów Kielecczyzny~ a obecnie występuj ą-cych
w .Leeii Wal'sz:awa,. Flocie Gdy nia, w Sandecji, w A7:.8 i Ursus ie Warszawa. '
W punktacji drużynowej zwyciężył pierw zy
zesp6ł
8b...
Staraehowlee - 1748 pkt. przed
Skonanymi Skariysk. - 1378
pkt . Najlepsze wynilti uzyskali
dwaj sztang:ści gospodarzy. ' Yf
wadze 82 k g - Sk..-r.ński 0sIągnął rezultat 250 kg, oraz Yf
HO - Masur podn iósł w dw uboju 227 kg. Z zaproszonyeh cię
żar owcó w najlepszy wyńik zan otował KaJad y ńsk;i z Sandecji.
który podrzucił 200 kg.
Impreza z organizowana przez
mieiscowych
dziaŁaczy
S '.arlJ
cieszyła s : ę sporą fr(>kwencja l
była sprawnie przeprowadzona.

c

(m)

TOTO LOTEK

I: l, 18, 19. 21, 35, 38 (-ttn
II: 2, U, 18, 31, 3:;, 47

a

