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Gratulujemy laureatom!

reczenie narud
Plebiscvto . Dzikiei Ruż,"
sobotę

przed prapremierowym spektaklem "Rezerwat"

Marii P awlikowskiej-Jasnorzewskiej w reżyserii
Ewy Markowskiej zakoń
czyliśmy
XII Plebiscyt
. •,Dzikiej Róży".

Redaktor
naczelny
..Echa
Dnia" Tadeus'lI Kozer wręczył
laureatom okolicwościowe medale . Warto przy tej Okazji
doda~, że para aktorów ciesząca
się największym
powodzeniem

Jak podała ogencja TASS, w Moskw ie
opublikowano o ficjalny komunikat Komitetu Centrałn ego KPZR, Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR, Rady Ministrów ZSRR_
Stwierdza się w nim :
Komitet
Centralny
Komunistycznej
Partii Z wiqzku Radzieckiego, Prezydium
Rod y Najwyższej ZSRR i Rody Ministrów
ZSRR, z głębokim smutkiem zawiadamiajQ partię i cały naród radziecki, że 9 lutego 1984 roku, O godz. 16.50 po długiej
chorobie zmarł 'ł( Moskwie sekretarz generalny Komitetu
Centralnego
KPZR,
przewodniczQcy Prezydium Rody Najwyższej ZSRR, "Jurij W. Andropow.
Imię Jurija W. Andropowa wybitnego działa cza partii komunistycznej I pań
stwa radzieckiego, nieugiętego bojownika
o ideały komunizmu, o pokój - na ZQ.Wsze pozo sta nie w sercach ludzi rodDec-

kich,

cołej postępow ej ludzkości.
OOKONCZENIE N A STR. !

Dziś

obraduje Sejm

Dziś odbywa lIię
posiedzen ie
Sejmu PRL.
Pierwszy punkt obrad dotyczy projektu ustawy konstytucyjnej o przedłużeni u kadencji
Sejmu PRL oraz ustawy ordynacja wyborcz.a do rad narodowych.

Jak już infOlt?lowali-śI?y, laureatami ostatnrch dwoch seZOIlÓW
teatralnych
k ieleckiej
sceny zostali: Ann'a Skaros, Jan
Parandvk oraz Andrzej Dobrowolski, - którego sztuka "Betlejem pulskie" zdobyła
sobie
uwanle wśród w idzów.

Drugi punkt obrad to ionformacja
rządu o aktualnych
problemach
polityki zagraolcznej PRL.
Projekt uchwały Sejmu w
sprawie uchwały
Rady Najwyższej ZSRR o sytuacji mię
dzynarodowej
to kolejny
punkt porządku dz.iennego.
P rzewidz.i.ane są sprawozdan ia k<>misj>i seimowych.

oJVrys~
•

N/\

W stalicy Francji zbierają

się dziś ministrowie gospodarki
państw członkowskich Organizaeji Współpracy Gospodarczej i

Rozwoju (OCED), zrzeszającej 24
rozwinięte kraje kapitalistyczne.
Dokonana zostanie wymiana poglądów na temat walki % inflacją i bezrobociem.
•
Prezydent USA, Ronald
Reagan, ma przyją~ dzisiaj w
Białym Domu króla. Jordanii,
Husajna. j8-letni monarcha arabski . p~bywał w Stanach
Zjednoczonych na badaniach lekarskich w klinice w Cleveland.
• Dz:lś, Po dwóch tygodniach
ferii, pierwszy dzień zajęć lekcyjnych w szkołach. Czeka młO
dziei wytężona praca, z niewielką tylko przerwą wiosenną, już
do końca roku szkolnego.

iezwykłe
zaślubiny
Czy małżeństwo z niero:dącz
Ilymi siostrami syjamskimi jest
biltamią? Takie pytanie mogło
by sobie postawić wielu ponlWoików w krajach cywiliz.owaDYCh. ale nie brał tego pod uWagę mieszkaniec Brunei (m:atajskiej części Borneo) Hong
Eng~ng pochodzenia chińskie
go % miejscowości Kuala Belait,
k.tóry bez moralnycl1 skrupułów poślubił dwie
sioslz"y syjamskie.
Pod.'jaie szczęśliwy iookeś
:wiadrsył. te ~o maliooki SIł
ll!fl tylko piękne, ale ie m.Ja
rownie piękny eharakter. 511 niem_l Identynne w swych lIlłpO
"lalebłaeh i Cli t...ek.

Laureaci

xn

czó

Plebiscytu

w sezonach 1981/82. i 1982/83 jui
po raz drUgi otrzymała takie
medale. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych scenicznych
ukcesów.
WśrM widzów bi<>rących udział w naszej akcji byli uczn iowie szkół średnich, studenci.
OOKORCZBNtB MA STil. f

Japonia 'w okowach
.. .
srogie] Z1Dly
Mrozy i silne opady śnieżne
w .laponii spowodowały śmierć
48 osób. 150 osób odniosło po.-

O

bro.duJCłC1I d~

Sejm PRL

u.chWGli

,,"IDę

ord~ji

m.m.

o

ID1fborczej
do
rGd "lIrO<Wwuc". TUtncZ4Um Ul
cllłvm kra;u trwG.;q PT%U"oto-

do tego w4me"o wlłda
rU'Jl14. Obec1J4 kade1łCjG rod
no.rodowuch ft42eżu do no.jdłuż
UliC" w "~i powojenne;, a
Kalo .tę to m.m. % powodu
w4nło

OOKONCZENlB 1'JA STL

r

ympat yc7:ny wieczór spę
dziliśmy w Klubie Nau(:zyciela. Kolejnym organizatorem ,,'Pomysł. 11& wienór"
była
Wojewódzka
Biblioteka
PlIbUesna w
Kielcach, a był
to bal z bohaterami książek dla
dzieci. Najmłods.i mieszkańcy
miasta licm ie przybyli na tę'

S

imprezę .

Dui:ą

pomy:;łowo9ć

ważne obrażenia.

Zaspy i lawiny śnieżne sparuch samochodowy
i kolejowy w wielu rej<>nach
zachodniego wybrzeża.
Mieszkańcy licznych miejscowości zostali odcięci od świata .
raliżowały

Opłacalna

<N9 Piotr Fijas

O 1 na ś

Para radziecka

oszczędność
W rolniełwie NRD wiele g.
.a,i poiwięea się doskenalenig
:Illnl\dsania
i
OftC'&ędsani ..
swlassesa ener,il l paliw. PrzewidllJe aię, ie do koilea 1~ r_
8.życie enerlu smuiejay
,:ę
• l. prOC!, pny jednom.esnym

ni· skoclJli
~ła

najlepsza

a XIV ZimoWych Ig rzyskach Olimpijskich rozegrano do tej pory 14 konkurencji. Wooraj największe zainteresowanie towo-

rzySIJlo konkursowi skoków no 70-metrowym obielicie. Wygrał
faworyt zawodnik NRD Jens Weissflog. a Piotr Fijas uplasował się
1'10 dobrym 7 miejscu. Póinym wieczorem rozdano medale w Iyłwior
m.ie figurowym par .sportowJch. Zloty medał wywalayłi pneds\o·
wiciele Związku Rarlzieckiego Eleno Wołowa i OIeg Wosi1i_.

http://sbc.wbp.kielce.pl

%IIaomy
r.llld.

wu.ście

produtejj

Szaegóły

o olimpiadzi-e i

pozostałe

wiadomoici sportowe no str.

a.

wykazały

dzieci! ich ro<b:ice
przygotowaniu
kostiUQIów
charpkterystycwych dla boha.terów dziecięcej literatury. Były
wi~
Czerwone
Kapturki,
Rumcajsy.
Cypisld. Króle..,~y
Śnieżki,
Kot w Butach. Nlo
brakło sympatycz.nej Pip[ LanCstrump w kilku wersjach. Trudno było
~ydować,
który
strój jest najbardziej pomysło
Wy
i najładniejszy. Dodatkowymi atrakcjami balu były
ko nku-rsy: ..Kto to zgubił?", NC;ZY
znasz te książ.ki?", ,.Kto ja JeStem?". ..Spacerkiem
Po K ielcach". Dziec-i
bardzo chętnie
brały uOzial we wszystkich lronw

OOKORCZEN1E NA STIl. f

Powstanie film
o aparthęidzie
Brytyjski
reżyser,
Richard
Attenborough zamierza ' zrealizować film o sytuacji politycz.~j w RPA. TwÓf'ca wybit.neg~
dzieła
filmowego
"Gandhi"
pragnie poświęcić 9w6j obraz
walC'e z apartheidem.
prowadzone j przez Arryk.ailSki Kongres
uodawr

Trzeci dzień żałoby po śmierci Jurija An rop w
DOKONC'LENIE ZE STR. 1
Moskwie
o plIbliko" ano
wkst nekrologu po smierJurija Andropowa. Neoloe po<ipibał Komitet CenLI alny Komunj~t)'cznej
Partii
Związku Radzjecklego ,
Prezydillm JWdy Naj'wyż.~l.{:j i Rada
M 'm \.T6w ZSRR.

I

(~

Of7.e~Lenie lekarsk ie o coorobie l pn.yciL)·nie smierci Ju.r;ja
.II.nd ropowa glOO:: Juri.j Andr&J>~ . urodzony
w
1914 roku,
eierpia ł na · ródm:ąi.s.2.owe z,apa1t>ni.e »t'I"~k, mi4lid1.ycę naczyń
Dft"Ao-a;ych , w tórne n adc;-ś.n1e-nie ,
.·ulonycę , które skomplikowaly
"M: w.skutelc: prU'owlelc:Joe.j n.i_)'tłol.D08c·i nerek.

Od lutego 1983 roku w zw i ąa.
2. ~bur7.en.i4lmi lu.nkcj.' ner ..k by ł podd.awa.ny heomoc!.iali.u.r 1•.SC/.tucUla nerk~"·).

~u

Pr_..owone

lecU'olli.e z.ape.w.samopoczu.-.ie i ~~n06ć do pracy. JednalI<~ .w k~u
s-tyc:wi.a 1984 r.
..1_ )IOIorsz)'ł si4: w :z.wią2ku
"
aaras\.a.n i-e<Jl :z.mi.an :z.wvrodJlIiHl-io'Wych w o:-gan-ach -;"ewętrui ch i pos.tęp-ującym
padłdllfll ósni ...ni.a krwi.
JW.. łoo

zadowalające

! Iou\.e(o 19M r. o godz.. 1~.5()
pny na iłających $ię prz,ejawach
Jltit.wyd()}n~i sercowo-naczyniow .. j i :z.a.\.rzymani.a oddeclw
».aEAąpi.l 2€CloJl.
publikowano również odez'Nę KC PZPR, Prezydium Rady
Najw i.szej ZSRR i Rady MiJlII \Tow ZSRR 'do parLi i narodu radzieckiego.
Głosi
ona
m~d;,:y i.nnymi: .,W tych bole5llyeb I'bwi1ach
komuniśei,
aJy Bared radz.iecAi
jes%eze
kisiej swierają swoje neregi
wekół leninowskiego K omitet u
Centralnego partii, Biura Poli' yunego KC KPZR. Ludzie pra.,y Związku Radzieckiego widzą
w partii komunistyeznej swojtoge sprawdzonego kolektywne&e pnywód c(.
ą
w
pełni
sdeeydewani .fiarnie walczye o
wpnwadzenie w życie jej polJ1ylti . ·ewn (trzne j i zagraniczIlej,
wyrażającej
pod.tawowe
interesy narodu".
Komitet
Centr al n y
KPZR.
Pcnyd ium
R a dy ''''ajwyżs z e j
ZSRR I Rada M in :s l r ów ZSRR
postanowiły

u tworzyć

komisję

ds. organizacji pogrze bu
s e kretarza generalnego KC KPZR,
])TZewoonicząceg:>
Prezydium
Rady Najwyższ e j ZSRR, Jur i ja
.Andropowa, na
czele
której
.. lanął człon e k B iur a PoEt~'c z
nego KC
KPZR,
Konstantin
Czernienko o r az pochować J.
.Andropowa na pla"u Czer w o.ym w Mo.kwie. urO<'zys;osci
» ogr:z.ebowe r ll'Zpoc zn ą ię we
.. !.orek, 1>4 l u tego o godz. m.

Age-ncja TASS p~zekazała kom\lnoikat kom..sji ds. orga ni za c ji
J>OłTZebu, któr y
informuje, i.e
"-\lmn. z ciałem zmarłego wyI!law io/ul zostanie w sa li kolumnow ej
Domu
Z\\ i ązków .
Lud2.Je pra cy osob; ści e iegnali
i iegnają Juri ja Andropl>wa w
4łnłach II, 12 i 13 lutego br.

W :z.wiąz.ku ze zgonem ~kre
b..-za ,enen;!n go KC KPZR,
)1Tl.ew odn.czą c et;0
Prezyd ium
Rady Najw ' ż.,:zej Z ~RR, Jur.ja
.Andropowa ~l;;now : ono ogło
"łł w dni ach II, 12.. 13 i 14 bm.
błobę w Z".-i;;Mu R;;dz: ~k i m .
I'ilI5tan.owiono lówn ; eż zaw i e--'ć
w dniu pogrzebu Ul jęc i a w
".kola{·h podEt;;wOV;Ylh i ~red
JIoi.t·h . W mome-Jlo('ie zł ż ni-a do
!:J'{)oo 2...,1ok
oo~;;ne
2.ostaną
"a)wy artyleryjsJiie w Moskwie,
","oli ( ach republ ik zw i ązkowy ' h,
w miastach boh.eteracb. W
'ym 51imym c-za· i~ :z.atrzymana
ma być na 5 minut prac a
w 2.y Wch
prz~d s iębior s tw
i
.BStyt-uCji na całym \erytorium
Zwi~ku RadŁi eck ! ~go
z wy~tlu~m przeds bio tw pracującYf'h w ru chu c1ligl ' m .
Na
3 minuty uruc oom ione w.staną
syreny w labrykach, na kole.;,
:!tatk8rb
ż~glugi
mor- kiej
j
rze ZJlej.

W -OOolę
lI4J

o gOO.zim..e

IJ)(Mlnewsk~ego

m

]~. OO 02.a-

trumna
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:z.e

&ku.
Krakowie, Poenaniu
r:z.ees
pokojowrj
współpracy
W ltratnit'h krajaeh podkreś
Szczecinie,
, dzie
w konsul
mi(.hy naroda~i oraz bezpieie waió I on wielki
lach generalnych ZSRR
ezeństw" światoweco.
wypraeowanie wspólno księgi kOlDdolencyjne.
Biuro Polit yczne w skaz ał. na
nej pokojowej polityki państw
W irnienru mle&zkańców
osobisty wkład t.warzysza JuJak. pierwsi d. !ll>1i wewi
- stren Układu Warszawskiego
jewódz.twa
k ieleckiego I
ri';"
Władimirowieza
Andropoułonkowie najwyżs~ycb
",' lad z
i ze uczer;ólnym zdecydowaniem
tarz KW PZPR, l\laciej
,,'a, w
utrwalanie
jedności
parłyjnyeh
i
,.will1k.w~· ch
epowiadał się
"&a
zespoleniem
ezyński,
pr zewodniczący
bratnieh krajów secjalistycznych,
ZSRR. W milcseniu .ddali hołd
w)'s iłków krajów
secjalistyczRyszard Zbróg i wojewoda
wrezwój
pnyjaźni i ",'s pół
n i ezł.mnemu k&łJluniśeie, dziQnych we wspólnym rozwillz)'wadz.imi~rz I'aslern,.k p:-z.et;ł
praey polsko-radzieckiej oraz
laczowi mi(dzynarodowego runiu najważniejszyeh przysr;Jyeh
leg ram z wyra:z.am.: głębok
między PZPR
:& KPZR, jego
ebu kemunistyczner;o i robotzadań. " ')'soko oeeniana jest td
ia~u
i współczucia mi.es:z.k
iyczliw oś ć i głębokie zrozumienicseJe, bejownikowi • pokój
jeg. d"ialalnośe W d:liedzinie ucom obwoou
winnickiego.
V,
nie sytuacji w naszym kraju.
i bH.pien.eńslwo narodów, wielmacniania obrony i zapewnielele-gramie,
kierowanym pod
mi erć sekretarza gener alnekiemu s~- n.wi Kraju Rad . Nasnia bezpieezeństwa Zwi~zku Raad resem I sekretar:z.a K()ffiit e lu
go KC KPZR, przewodniczące
.hieckier;o ora:& innych państw
l(Jtlllie złei~' 1i kond.lenej.e .... Obwodowego pa.rti~ w W i.!lJlic y
go Prezydium Rady
Najwy.lwspólnoty soejalistyc:&nej, st we.binie DJ)arl~o.
LeonUja Leontijewa Kriworu C:l'
,Sozej ZSRR
Jurija Andropowa
nenia pokojowyeh warunków
ki i przewooniczące-go Obwo,
wzbudziła powszec hny
ial w
Wart( honorową pl'7.y \rumdla dalszej budowy secjalistyesdowej Rady Delegatów Ludu
społeczeństwie pols kiM, Z jego
n'-e z.ae i ągnęli c-zlon«ow ie koneco spoleczeń stwa.
Pr acuj ącego,
Wasilija F~ocJ.ro,
c~ o vą ludzie W i ąŻą
n ie tyl ko
mi6)i pogrzebowe-j.
W wielu oświadczeniach i pu..ioza Tiomnego, czytamy m.iin .:
i r. icJ.!,),wy p.; I.. 'J:,<-we, ta k bacblikacjach
akcentuje
się szeroS.mie-rć sekre-i-a·rza gene.ra~ne
"Mieszluńey
lą
dzo bliskie PolaK()ffi, ale rów, ' ki umysł, ogromną wiedzę i dos~o KC KPZR, pr z-ewoonicząc e
e.zll się :& W,.mi , Drodzy
nież szeroką
i wszechstrOClną
konałą
znajomość
naj różniej
go Prezydium Rady "'ajwyŻSfl.ej
pomoc gospoda rczą okazywaną
"Y~,
z ludźmi praCIJ
szych problemów, wielkie zalely
ZSRR Jurija Andr"l>O' a połe«o
ebwodu wmnicki.ego
naszej oj czyżn i e W t~ udnych
charakteru, humanistyczne zaingrążyła naród radzi
ki w g lę
gl(bokim źal u pe śmierci
latach kryzysu. Do władz parteresowania i zamił ow ania zmarboKiej ialob;e,
bitnego dział acza
tyjnych i pańslwowych Zw iąz
lego. ,,'yrazem wielkieco mię
dowego ruchu komun'dw~~n,•••
ku
Radzieckiego,
do
ambasa
dy
dz,' narodower;o autorytetu i s.,aOd piątku ubieglego t Y "ooiOi a
i robotll'iczege - Jurija
Związku
Socjalislycznych Reeu;"k. dla Jurija Andropowa
w eaJym Kraju Rad odbywają
powa. Z jego osobą lud:z.ie
publik Radzieckich w Wa rszajest tei ogłoszenie w wielu kras i..;: :z.gromad:z.enia iałobne w koey naszego województwa
wie skierowano wiele teleg r ajaeh żaloby narodowej, jak rówp.ah, iach i z,akladach prUOlysloŹlł nie tylko injcjatywy
mów i listów z wyrazami głę
niei zapowiedź przybycia na jewvch, w kolcho.zach i 50wchojowe, talt bardzo bliskie
bok iego
ubolewania i współ
go pogrzeb w dniu 14 bm licz:z.a'ch , w iiDStylutach nau.k owych
k.m, ał.e równm
czucia. Na
gmachach siedzi-\>
nych przy",'ódeów państw i pari wyższych uC7JeI.niach, w sHach
wszeehstronną pomoe
władz o r ga·nizacji
polityc:z.nych
tii, s:lefów r~dów, ministrów
zbrojnych ZSRR. Uc~tn': cy zeeZll .kazy .... anlł nas:lej
i
organów
administracyjnych
i polityków a całeg . świata.
brań podkreśl a ją wyb itne :z.asłu _
w trudnych latach
opuszczono - na znak żaloby
W imieR iu pols k iej ZjednogJ unarłego d~a pa r ti.i len inow towarzysza Jurija
l lagi państWOWe do pol-owy
czonej Partia R obotniczej i jej
ki.ej i państwa radrz..:eck ie-go,
pozostanie na
ma ztu.
Komitetu
Ce-nt.r-alnego,
Rady
m i ędzynarodowego ruchu komupa.mięoi".
Państwa, Rady M ;n-birów,
w
W sobotl:,
w
związku
ze
nistyc,znego i robotniczego, dla
śmiercią
JU~'ija
AnÓT()powa,
im ieniu narodu pol sk iego wyKondolencje z powoou
pokoju i bt-z.p: eczeńst wa na r orazy głębok i ego ialu i współ
wyłożona została w ambasadzie
ci I sekreta rza KC
dów. Ludz..:e p r ac)" Kraju Rad
czu ci a w związku ze zgonem
ZSRR księga kondolencyjna. W
wodnicząoego
jedn()ffiyśln i e
podkreślają.
że
sekretarza generalnego Komiimieniu
najwyższych
władz
ZSRR Jurija
n.ajlepszą for mą uczczooia
patet.u
Centralnego
K~R, przepa.rtyjnych i państwowych, w
Andropowa przek
m i ęci
Jur ; ja
Anclropowa jest
wodn :czącego Prezydium Rady
nictwu Komiletu W" i ~m;''!''.1r
imieniu narodu polskiego wpiW)·tężo.na, S'u m :eą1Oa p r aca dla
Najwyższej ZSRR Jurija Andsali
się do n iej członkowie k iego
PZPR w Radomiu .
re a l i:z.3cji programu pa rt.i". w
ropowa uożyl..i w d~pes zy kon5Zy zaadret;{)wanej do
rownictwa
naszego kraju z
n a kre ślen i u i urzeczyw is tnia n iu
dolencyjnej z Polski
KomiteWojeiecht'm Jaruzelskim i Hen dora ZSRR w Wars.z.a,wie
k tó r ego zmarłv p rzywó:!ca odetowi Centralnemu Komun isty czrykiem Jabłoń.kim. W lekście
Aleksandra Aksiemowa czyta
grał wdi t ną rolę·
nej ParW
Związku
Radziec wpisu do ks i ęgi kondolencyjm .i,": " Jako przywódoo part
Prezydium
Rady
Najk
iego,
Pod adrese m KC KZPR . Pre-zynej czytamy m.in.: Jurij f\ndropaństwa radzieekiC1:o Jurij
wyższej
i
Radzie
M'nistrów
d i um !\ady Ta jwyż~ z.e j i R ady
pow, całe swoje życie poświę
dimirowicz Andropow
Związku Socjalistycznych
ReM in is t rów ZSRR ze w ~zy s t k ich
cił ideom
budownictwa komuwielki wkład w utrwalenie
publik Radóedkich, wszystkim
za kła d ów K r a ju R a d naplywanistycznego,
umacnianiu
jedrozwój przyjaźni mi(dzy KPZ
komunistom i bratniemu naroją
depesze kondol e ncyjne 0:1
ności i siły państw
wspólnoi PZPR 01"3-:& mi~dzy
dowi radz.:eckiemu - Wojciech
wl adz p a r ty j n yc h i adm i·nis tr a ty socjalistyeznej, sprawie pobratnimi naroOdami. \V
Jaruzelski i Henry k Jabłoński.
koju i przy jafni międ:ly narocyjnyc h , społecz eństw repu b li k
mieszkańeów z.i emi
radnn'''.';PlrlI
"Towarzysz
Jurij
Andropow
:z.wiązk owych i au lonomcc znyc h ,
dami. Imię towanysza
Jurija
na stałe pozostanie
gło"i
m.in.
tekst
d
e
peszy
Andropowa
pozostanie
na
zawok ręgów,
k r a jów, ob \\'odów i
wkład
sekretarza gener
całą swoją działaln'ością wniósł
sze w pamie:ci narodu pol skiert>jo:lów. m ias t i W&. od o r gaJurija Wladimirowicza Andr
wielki wkład w dzieło umaego jako oddant'~o
pnyjaciela
wa w dzieło odpr~źenia między
n i:z.acji polilyc7.TI" c h i poleczniania i rozwoju wszechstronsocjalistynnej Polski,
niestrun y ch. n a,u kowców. d z::' ła czy k u lnaNldowego, W dzieł o pokoju
nych wi(zi braterstwa i współ
dz one~o orędownika braterskiej
t u ry i s ztuk i, od i <>ln 'e rzy A r s~jalizmu".
prac~' łąezących nasz~
partit',
przyjaźni, sojuszu i wszeehstronmii CZN wonej, ml(X\zit-ż ~'.
Te ~ eg r am przek a:z.any na
państwa i narody
Pozostanie
nej ""spółpraey między nasz~' mi
I sekre t al za Kom itetu nł,w.nr!.n- I·
Depe ze kond.olenll,·jne napł~'
na zawsze w pamięci polskich
p artiami i narodami. · Cześć jew t-go KPZR w Ja r osł
wajlł równit'ź od ';zerów pań"lw
komunistów
i
spoleczeństwa
go pamięcL ..
"W tyeh bolesnyeb dla
i rządów wielu krajów świata,
polskiego jako przyjaeiel socjaHołd
zmarłemu
przywódcy
i narodu radzieckieg o
od partii politycrtnych, od przedIistveznej Polski".
państ wa radzieck iego, ~ wielk iedzielimy mułek i źal s
stawicieli całej postępowt'j sp6_
Biuro
Polityczne KC PZPR
mu rzc<:zn ikowi
pokoju, odnislami i całym społec:te,lstw,.ml
łeeznośei międz,' naNldowt'j. Podna posiedzeniu w dniu 10 luprężen
i
a
i
współpracy
między
aiemj ja roslawlskiej , na
kldła si~ w nicb w~' biłną role:,
te-~ br. uczeiło pami4:e zmarnarodowej
zloż
Iy
tei
delegaprzed laŁy tow. Jurij W.
jaką ode«rał Jurij Andropow w
łt'go sekrt'tarza gen~ralnego Kocje Rady Pa ńs twa, k ierownic t w
pow rozpoezynał swojlł dzi
• b('CJ) ej skomplikowanej s~ tuamitetu Ct'ntralnego
Komuniss l ronnictw pol it ycznych - ZSL
ność polit ymną. W imieniu
eji mi(d:lynarodowej, jego kont~' cznd
Partii
Związku
Rai
D, Rady
Ministrów, R ad Y
PZPR, władz administnaoy
dzieckit'go,
przewodniczącego
sekwentne dążenia. do zaeł1.wa
Krajowej Patriotycznego Ruchu
i m ieszbńeów w.jewództ
ni,. pokoju i ucbronienia ludzPrezydium Rady
Najwyżs~ej
Odrodzenia Narodowego, wielu
domsk ieg o kladamy \Vam,
ko'ci prud t: roźbll katasLrofy
Związku
Set:jałistycnlyeh
Rt'Fiodorz.e ł.oszmenko, a
resortów, a wśród nich m inistra
publik Radzieeki eh
Jur ija
nuklearnt'j. Teksty depeS% opuobrony
narodowej,
a
także
goszym pośrednietwem
\\' ładimirowicza Andrepowa.
bliko.,rano na łamacb niedzielpodarze stolicy,
ludzie nauki,
twu KPZR i łudziom
Biur. P.Ut yeane podkreś li ło
nł'j prasy radzieckiej.
przedstawiciele
wa.rszawsk ich
kim zaprzyjaźni.ner;.
",ybitne u łur;i towarzysza JuPrzez salę kolumnową Domu
zakładów prac
ora.z O6Oby pryjaresławlskielro wyrazy
r;ja \Vł ad;mir ow icu AndrepoZwiązków w Moskwie,
gdzie
watne,
kiego współczuci,,".
..a w służbie Komuni tyunej
wy tawiono na widok publiczW na troju powagi, kupienia
Partii Zwi,!zku Radzieeki~o , w
Obydw ie de.pe ze podpiEał I
ny trumnę ze zwlokami zmarłe
i żalu uc:z.c:z.ono pamięć Jur ija
omaenianiu paóstwa rad7it'l'kretarz. KW pa.rti( w Radomilll
go. od godziny 9 rano do póź
Andropowa równiei w GdańBet;dan Prus.
kieg., jege wiełkie .'ysi łki na
nych godzin wieczornych niekończącym
ię
zpalerem przechodzą
mieszkańcy
stolicy i
przybywające
z calego Kraju
Rad delegacje.
U trumny co
tny minuty zmieniała się warta
honorowa
przed t wicieli
w ł adz partyjn~' ch
i pań two...·ycll. wybitnych d-z.i.ułaczy, kom..,y był sWEUJlIlti mit:m-y
batantów, twórców nauki oraz
W baju.,.
.... Polf',
'ult u ry, robotników - boh terów pracy soc j alistycznej.
•
11 bm, pTł'fLf'5 Rady Mi.nbtrów &;f'n. a n))) i
' ojd"1t Jar.uJ k i przyj:tł
koń c7.ąc-ego m)s]ę
•••Da świeeie
Przywódcy liczny<"h pan iw,
yploma ty"zną
w
naszym lu .. ju a m ba - .. dora
partii politycznych i organizaMongo!"kiej Republ" i Ludowej Sandarijn"
•
Papież Jan Paweł D,
pnemawlaląc
('ji
połecznych,
z agraniC7.lle
Svsorbaram".
...·iH"nych 2.gTomadzon c-h w DJHuielę
środki ma owego p r zeKazu wynie na placu św. FioLe
z c,kazji modlih\:)
raiają
,lębokie u bolewanie
i
• Dobie-ga koilca, roZ P<h'Zfit JPSlenią ub, rClku :o.a Aniol Pański, ponownie wystąpił z &pelen
w półczucie z po'A'odU zgonu rakamp a n ia pl"a~ozdav. M.O-"'- .· borc7.a w ZBoWiD, o zaprzestanie rozlewu
krwi
w
Lioballie
dzieckiego
p r zywódcy Jurija
która poprzedza p ewidywa n y ".. m a ju br. VII Zwit'Tzl'hnik Kościoła katolick iego :z.aapelował d t
Andropowa, którego życie bykong r es tej orgnn izacji.
w
..
ys
'ch
odpowiedzialnycb
za
~ytua c ję w Li
ło wzorem ofiarnej służby intenirzego, ('o moW sobotę z udz.i,,)e-m przewronil'Ujceto Rady ban~ e, "aby nie zaniedbyw;;li
resom pa r t ii i nalTod u, w : eł k i ej
globy zmienić kienlDt>k wzwoju bolesnej sytu~
Państ" a, prE-za;a Rady 1\aczelnej ZBoWiD Hensprawie Len ina, real i Łaeji szczytryk" JałłJ.ńsJtier;e obradowa ł
w
Warscz.a" ie cji w tym kraju".
nych iCeałów kmnunizmu. PowZjazd WOjewóo:zJd ZBoWiD wojeWÓdztwa
to•
Pr:z.ebywający z ""]zytą w K06taryce pr.,.
szechnie podkreśla się, że jest
ł~{'Zl)ego.
mier zwecii , 01.( Palme :Wf' ydowanie potęp·
to ogromna st rata nie tylko dla
spoleczeń twa rad:z.ieckiego, lc<:z
• Mjni6ter spraw zal;ranic:z.n,cb SutaD 01- politykę administracji prezydenta U A Rowlald
peli/ski pC7._ jął lO hm. arcybi kupa Lmci Per;r;i, ReagalUl wobec lnajtlw Ameryki Srodkowej.
również dla narOtlów
krajów
•
Obradująca w Kabulu nadzwy ajna sesj
nuncjusza &p061ol kieJ:o do specjalnych poruczeń,
aocjalistYC7.llych
i
wszystkich
kierownika :z.espołu Stolicy Apo8tołs.k.iej WI. ta.- Rady Rewolucyjnej Afganit;tanu omówiła i za
postępowych ludzi świata. Przyłych kOJYtakt.6w robocaych ::& nądem PRL. Om6- twierwiJa UlitaWę o 1oł!.a1nych organaclJ władz
wódca radziecki byl mężem .~
w iODO _jw.ż:ni~jsze probłemy międzYllarodowe . peń.stWOWf"j . Na _ji pol. mawiał Sł."k.reta.r« &:
DU komunisUt o wielkim doś
W tym aamym cłniu 8!l'Cybi6kupa Luigi ~gi neralny KC Looow o-DemilKra t y Ul j Pulli .111
.,iadcaeniu j autory1«ie, eieprzyjął m1nbrter kift'()w&ik Urzędu Gl. W~ ,anistanu, pnew4MlnlCZf\cy Rady Rew.olucyjn
n.l\ąm się
międZYllarodowym
Itru • •1'8)a1.
_6 pro1. ... al łApUla. Pnedmio\em 1'oranoU2nanłe.. l :la4!uD1dem.
Łwlokami
Jun,joa
And·ropowa
",y\aw iona 2.06tala w ~Ii KOlumnowej Domu Z'",· i.ązków.
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:: soboto i niedziela na dolekopisowei taśmie ;;
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Na ..tjt:ci u: pod warsza ....skim salonem meblowym •• Emilia·· r.1<lep ~lI'l:oze nie otwarty.
CAF-\Vojoieeh Frelek
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tym. be na naszym rynku
d uże
braki.
w hemy
wszyscy_ W takiej s ytuacji wiele wysiłku. zdrowia.
nerwów i. stracOtnego czasu wymaga kupno znacznej części towarów. Należą dOI n.ich meble.
Codz,ennie przed o twarciem
sklepbw meblowych ustawhają
się przed nimi tłumy. Są wśród
n 'ch tacy, którzy liczą na przypadkowy zakup, a nuż uda się
szybciej docisnąć do s.toiska ~
"zała.pać" się na te kilka czy nawet kilkanaśc ie szaf, kanap, regałów. Są w tym tłum i e
również i tacy, którzy przez - wiele
dni., a często i nocy, wysta j ą w
kolejkach. sp rawdzają się na
społecznych listach. A wszystko
po t(), by do swojego dlugo wy ozek.:waneogo "M" kupić ni.ezbę-

O

lią

wodo-

u:
par tii

łyżwach

Na

łniach

komuJtwem
któr ej
lndrozialalu Kl"
rjnych

,woic-

Idziee-

bwod~
Cł(bo-
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"Pluszowy Miś"
W Rzucowie
Tel:oroezna akcja "Pluszowezanamilusi~kich. Odzieiowa Spółdziel
nia " lVs pó!nvmi Silami-" w Radom iu przek azała dwadzieśoia
paczek ze slod yczami. Zostały
one p rzekazane podopiecznJ'm
Państwowel;'o Domłl Dziecka ...
Rzucow ie, w woj. radomskim .
W ur_y tości wręc.:enia prezentów uCEestn.icz yli
przedstawiciele Ku.ratorium Ośw' tv i
lVychowania .... z
pr7iedo;t~w i ciele ofiarod ....cy preT.entów_

tow
W a-

l

dne sprzęly. Czekają rowe grupy wi.e'kowe. przeważa.ją jednak
młodzi. Oni chcieliby kup:ć meble ładne i n iedr ogie.
iestety.
w obecnych czasach trudn~ o
jedno i drugie. Dlatego też w
tłumie oblegających sklepy meblowe znajdują się i tacy. którzy po pewnym czas:e nie wytrzymują i rezygnują z zakupu.
Cóż im pozostaje? .No cóż, albo
czekać na lepsze czasy, albo za brać się samod!zielnie do stolarki (co też nie jest proste, bo
umhejętności
nie
wystarczą),
albo pokochac prowizorkę. Co
ma.ją jednak rob:ć
ci, którzy
pragną choć odrobinę wygody?

&,0 Misia " oficjalnie zostala
końc7JOna. mimo to WCJillz
pł y wają do nas podarki dla

wa ra-

I,

ko

przy
Z arządzie
Miej~kim
PKPS w Kielcach dzia~ komisja postpenitencjarna, skupiająca ludzi
różnych
zawodów,
którzy niosą na co dz ień pomoc
osobom i środowiskom rodzinnym zagrożonym demoralizacją,
poszkodowanym
w
wyniku
prze"tępstw, rodzinom, a zwlaszcza dzieciom alkoholików. osob skazanych oraz tym, którzy
zwalniani z zakładów karnych
szuka j ą
miejsca w społeczeń
stwie, pracy, pomocy lekarskiej
w przypadkach zagrożen i a zdrowia.
w

Ponad :; lat Józef Jop d-ziała
PKPS we wspomnianej ko-

Jeszcze raz
onie dogrzanych
autobusach'
Otrzymaliśmy p:smo z-cy dyr.
ds. eksploa tacfi
Wojewódzkie-go Przeds ię b.:ors Łwa
Komun:kacji l\1iejsk:ej w Radomiu inż.
~~~dana Lip y. w którym wy jasnla on przyczyny nied06latecznego ogrzewani a autobusów. W
pi.śmie czytamy m .Ln. " Zmiana
taboru z " autosanów " na autobusy wielkopojemne "berliet" i
"ikarus" (przel:ubowe) powoduje zwiększone zużycie paliwa.
Mając na
celu
zapewnienie
sprawnej komunik acji w m i eście, limi~ paliwa przeznaczone~o na
o~rzewanie
autob!ł~ów
muSi być o~rani~on~· ".

Dalej dyrektor pis.ze, :ż o~la
lnio występują nagminne przypadki
dewastacj i
autobu ~ów
przez pasaże r ów, chodzi głównie
o w y łam y wanie drzwi. \\' tej
sytuacji przed s iębiorstwo
nie
je t w stanie na czas remontować zdemolowane auLobu~v. Nie
plnO taje więc R-ic in.n e~o: jak
wydać zdecydow ną walkę wandalom , bo in.an:d
będziemy
.... zy50y mami.

(włm )

(q)

Zn a
il'u.dy tej pracy i
problemy, jakie przycho4lzi rOZwiązywać jej dzialaczom . Każ
de
podanie, każda prośba
o
pomoc sa wnikliw ie roz.pa~ry
wane przez komisję·
W naszej pracy w PKPS
nie można być formalis tą
podkreśla Józef Jo p. W zasadzie moglibyśmy decy"je wydawać w oparciu
o tzw. wywiad środowiskowy. przeprowadzany przez pracownika socjalnego z przychodni rejonowej,
ale to właśnie byłby formalizm. Obce są nam takie metody pracy, toteż na ogół zapra~
szamy lUi pcaiedzenia komisji
zainteresowanych olr zymaniem
pomocy, starając
się wszechstronnie z3foGwac z ich sytumlSI1.

acją
życiOWa
materialną,
zdrowotną, n. t 5zk.:n.ową.

form) P',,,)' są IOWE: - po:Lą\';SLy 01 l.rzyrl/.Głu odzio_;'.Yt
ż.ywności (o~ lady dla dorosłych
w zakladach
zbiorowego ży 
'" ;enia. oo.ad)"

dla

dzieci

w
zapomocy niemateralnej jest bardzo
szeroki, zwłaszcza gdy chodzi
o takie kwestie, jak wszczęcie
jlOctępowania oD :ekuńczego, po.
rcł':lj~
p:=, "'De, lderO"A ani..
do
właŚCiwych
ilb~ytucJ
w ce,..!
szkołach).
5kończywszy na
siłkach pieniężnych. Zakres

l:J.l:elauia

s!.ałej

opiei<i, .la

~ UQ-

nianie przez zakłady karne skazanych i przekazywanie ich zarobków na rzecz rodzinv.
Zdarza się, że zwracają się
do nas z pl'ośbą o wsparcie osoby n ie
uprawnione do korzys t ania z naszych
funduszy
postpenitencjarnego i prz.eciwalkoholowego. Bywają niekiedy bezwzględne, agresywne.
gdy się im odmawia.
A
są
wśród nich często ludzie zdro wi, zdolni
do pracy, np. po
",-yjściu z ar,:s7l u.
Takim odn.a\\·i Cirny WSp:3~ :'I~ rrl;-:.t~i·lalnT.
.;0. Alkoholik"m - ak±e
·.V ~1)O 
łeczeństwie tk vi
mjlne przekonanie, że dajemy
zapomo~i
kryminalistom i pijakom. Niepra'.lida. :-rigdy nie dostają on i
od
nas
pieniędzy
do
ręki.
Srodki materialne, które przekazuje nam
także
polecznv
Komitet
Przeciwalkoho.lo\vy,
trafiają
wylącznie do ich rOdzin - na po'. rzeby d'Z!ect. :-la

Śladem naszych
21wiązku
.. :I<Ió;,\';ą

te~my

ciL

połud

Kilitw)

apeleJ

,iCa... i~
~ał dl
w Li

Punkty konsuk Jne
konk rsu r atorskiego
w_o

y;ilłk.t.e

pł.aocówki

w

woj

.c:,

r::l~KI!lll 'przv~Nuja
dn Ogółnop<>is<i~> KO{t<u!'.- ~

~yt..::l orskuego. EliIn' acje reJoBnoQW .. ~jbę-:la sie w lutym a
W()te'Wóoj7.ki.,. w marc<.l br Aby
u twić pr <:, i - rukt-x-:>m t»~Lr. lnym i 3e-kci()ffi !'~v tdtQr
""Lll'l
w
iJ:.borze f'!:l'loerŁLL'lt"l,
P' \~V n d t....\(,;t .. m or H: -N.[',;l..tt'l r...-ył..atQr-'"io:g
w
f'h-

cowkar.h

kl.Jltljra~nvch

C7Vfine

l>'l.nktv ko(mSlJI~t;y jne . PtI-n-ld
-k ns'IIt.1cY)nv w WOK w Rad ~u C"ynnv )"bt w {)<)CH."...
d7.1-'ltlti l .. rody w god'z.
} Ui
do 18.
(mr ,
S

z actykuiem nl.
położne je~
pielęgn.iarkami",

k óry
ukazał się na tamactt
.. Echa" w uoiegłym mies i ącu,
otrzymaliśmy oismo z Zarz du
Oddziału Polsk ie o Towarzystw:! Pielęgniarskiego
Kielcach, nawiazujace 00 or9blmów POcu ....onych w tej publ'k3- jł
PTP wyja'r\til. ze
[,r:iW
przynalezno.!ici
p'Jtozny'h do
teg<) lo",' zy,, ' W:1 bylJ nil!Jedn~rolnie
dv~kutow :ln3
od
kilku I~t w ~rodrywi,,~u pl~
l "nhr.'ik,
w na,,7.'nn W()~
w' oj'twle or 7 w c łłvm koju Wv iV'N'al,O)
z f kltj bliSkiej i rodzi"'11n1'i w3!,,11 1'r3C'I'
llr~e'1sA:lw l~li!le k
h'l tvch '1w
')'v
medvc'!.llych w pllC'WklCh lec>:n'rtw
otW:ł~ł ......
go i ~ ml~niE:t",i.!'l W ..,...ltI'C rV
tei PPV'WłPC.ł je-lf>n w:.n<llnv

los dziecka a.lkoh-olika nie mou.a byc pl ;,('ciez obojętnym To
~amo dot "'-?:Y
dzi i z rodzin.
kryminogenuych.
Do wypowiedzi Józef ... Jopa
warto dodac trochę statyst yki.
obr azującej
r..racę
komisji, W'
której dzia ł a.
W roku $zkolnym 1982/83 dzięki PKPS. 65
dzieci z Kielc - z rodzin wielodzietnych cierpiących niedostatek, z rodzin zastępczych, zagrożon "ch moralnie skorzystało z bezplatnych
o biadów w
s zkołach.
D rugie tyle koczy:.tało z obiadów w szkołach na
któr y to cel przeznaczono' finanse z kiesy oŚrodków pl'acykuntors;': iej i PKP~. W ~o kl1
błC.<ącym :;5 C! l eCI
je ol)i d y
szkołach,
opłac łne
IlrLe X
Ogółem na pomoc pos tpenitencjarną
(bez
środkó ....

w

PKPS.

żywnościowych) wydano
biegłym roku ponad 400

w

u-

tys. U-

Skorzys' al)'
z niej 142 060U1'_
Prawie 273 tys. zł przeznacZO(\o
na pomoc rodzinom i d'Zieciom
al~oho}ików.
Zarząd
Wojewod7.kl
PKPS
wyasygnow ał
100 tys . zł na kolonie dla dr:ieci - podopieczn.vch tej org3.ni-zacji.
D-:l/ re dr.iecka
rodzin ł'
to nac':~iI1z
haslo. które towarzyszy naszej pracy - kontynuuje Józef Jap. - Toteż zadania na." l..t;;j f. ...!:::":lilĆ1rj. v na
. 11i..>LY· j' la ~"h, wv,',-<-one n .
nIedawnym ~'eżdde ZM PKF3
dotyczyĆ
będą
m.in. rozwoj~
wspÓłpracy z instytucj ami, które mogą udzielać pomocy n3sz~'m
podopiecznym
niezależn ie od nas.
PKPS czeka również od da .... na na odpowiedni lokal biurowy.
Dotychczasowy, przy u.ł._
Arm ii Czerwonej, zagrzybion y.
ciasny, jest po prostu ruder .
której
trudno
pl'aC ()Wa ć,
w
przyjmować interesantów. Wła
dze
miasta ZObowiązały
się
przyjść z pomocą w tej ~ra
wie, ale ob ietn.ic od wielu lat
nie
dotrzymują. K o wie czy
nie przyjd,de siedz.iby PKPS zamknąć na cztery spusty. "Sa nepid"
wypowiedział sie już w tej s-pr3wie, wyrażając zastrzeżenie na
piśmie co do tego lokalu. Po!.wierdzają t o stosowne
dokumenty znajdujace się w Za.rzą
dzie Mie-j,ykim PKPS.
l

•

M ,\RI.\ SOSN'AL

WJodłowej" za głośno
w czasie
I
W odpowiedzi na ... latkę _ _
w " T~lel ..ni.e interw encv jn y m "
d~y~e~
slo,t
~ło"n~j muzyk i
w r~a.raeji
"Jodlowej" w K 'elcaeh otcsyRlali"m}' wvj .. "nienie sZarą".
"Spnłem" P
.... ~Icach, w
któ rym M!vtamy, że ł.kał t.en
eozy ..... y j~..t d. r;odr:in.,. !:!, A
dmł alność
rO'lrvwkowa k.ń
czy się o "odzini~ 21.45_ Skallt.
mieukań ców bud vn k .. , w kli>rym mif' ści ~e r~~taunaojil. m ...
if' doty c7.\·ć jed vnie d.,,,,talneśei
zf'~połu
muzvczne,,_ pO'l OZ31 pfzvjei' w~lnveh. W
IV
kwart .. le ub. roku od Itv h'
ię
dwa. takie prz}·jeoia.. Zołtowi~
zano jednakże kierownilu. Z:lkbdu do w"knr"Zv ..t:o.nia w'łZY~
kich moiliw\'ch
z:.~"iecnf'ń
dla zapewnieni:. jak rujlep..uj
izolacji
pruci" d"iwiękowt' lo a
także
"kutN''UI~O
w Vcł'i1lani:l
un~dz... ń na"hiniaj:to\'oh w 0:0d7in:lcb nn('!\Vcb w pnvpadku
orl;':.ni7nwani.. prz.y jo;ć
ok oliozno.wiow)·ro.
m ie~zC'Z on~

O

••
•••

Ile

•
ZIUD

MfT JÓZEF JOP, kierownik Milicyjnej hby Ihiecka
w Kielcach, od 36 lat sw~ wiedz~ pedago~icznl\ i doświad
czeniem służy dzieciom, których syt.uacja życiowa nie jest
łatwa, dla których brak miejsca w rodzinnym domu) któ re wychowują się w rodzinach za~roionych moralnie. Losem jego podopieczn ych interesuje się takie Polski Komi tet Pomocy Społecznej.

m .Ln.:
y 11I'

k~

•I

ro ,
w ręeu zaintereso a p PS

lSula
r lo ż<>-

o

dobrej roboty

artykułów
cel.. oct.r<Kla zdrowi
ieck

szerzyć
zeregi tej organizacji o położne i rozwijac oraz
d09konalić
wzajemną współ

k biel:!,

Fi,n.al"!ffi wnłkli ej i ze-t'oki j
Y3ku.sjoi n'ł W3!lOmnian.'"
tem t
yl
podjęcie UChWl-

Pielęgmar
•

l położne
łv
!l.l
o L3 mm
Kra.t 'N'vm
Zj · idzle D<'>łeg::lt~} v P ""ki ~o
T}Warljl'5tW::l
Pi"'_i( (1",ki>go, kl<)('v obrrJlwlł w W'lrLwie
w I!rOOnlU
1 ~1
r
lTf" h \..v Jt'l "' lptl'Włl i 1 tn z ł I".' );••
7

r 7 VC,JIp.;'n

PTP
nvrh

~ I

r ... ł

'-'nyeh

d)

fi
!3S' -łarh
}p.m'lPf'lWc7hnlciń P""w'Jli to..,P')-

prace i do $w i dczenia
dowe .

:!laW()-

Jedo.
z f(){'m pr cy Polkiego Towarzvstwa
Piel~
niar kiego jest
doskonalenie
zawodowe
m.in.
poprzez
Grganizowanie olimpiad
pielęgniarstwa w
szkołach
med~-cznvch , Dotychczas
od-oylo
się ich 16, trv.'a kolejnm. Od
dwóch lat
olimpiady
takie
c-rganiz()wane są równ ież dh
położnvch.
Przvczvnia i
do wibogacenla - ;viedzy teoretvcznej i praktvcznej uezennic - nrzy'Szh"ch iel~nia
rek i pol 'l'Żnvch. Pon lito k()llkurs "Ztotv c 7 eoek
ielęgniarkl". or':lnizo'.v..tnv
n:~
ZSMP
przv
w'IŃłuó~i1le
P.JI:>kip~ T 'JW p-;~twa P,pl~
gnianki~o. w k1órvm UC 7 <'3tnicrl i oi k~f\\)rk" i \,>,'}ITi.n~
j~sł
.")r:;rkh 1 p rn \\•..., j"',nnPJ ..\Al:.. I'ć)ir,r'l ......l nhl) ~(1).d "".vi!o.k
- pleł gm ,.'''1< i p"lł >7n y('h

http://sbc.wbp.kielce.pl
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NUMER 31

STRONA 3

Wracając

do tematu:

duże

czy

małe

mieszkanie

Kielce-Zachó
zielnii:ą
,,0 I Ini-ej .szansy"?
od koniee (rudnia ub. roku zamieściliśmy artykuł: "Czy
budowae małe mieszkania?" Przypomnijmy, ie dotyczył
on projektowanej dzielnicy Kielce - Zachód, a dokła4aiej - proponowanej przez Urząd Wojewódzki tzw. średniej
wielkości mieszkań dla tej dzielnicy w (ranicacb 53 metrów
kwadratowycb. W odpowiedzi na nap artykuł otrzymaliśmy
pismo I kieleckie(o Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polaldch, w którym je(O prezes - m(r ini. arcb. HENRYK STAWICKI - w imieniu zarządu prezentuje epinię kleleckicb urbanutów l arcbitektów w aprawie podniesionej przez tytuł publikacJi.
.

P

- Jednym z istotnych problemów
przy
projektowaniu
dzielnicy Kielce - Zachód ezytamy m.in. - jest sprawa
porusz.ona w publikacji: "Czy
budować małe mieszkania?", a
. dotycząca średniej wielkości uiytkowej
mieszkań 53 metry
kwad.!'atowe w projektowanych
osiedlach
naszego województwa. Wysunięte w artykule arcumenty przemawiające za powit:kszenJem tej powierzchni na
osi~lu Kielce Zachód wy.ają sIę pnekonujące.
Swiad-

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 31

czą

też

o inwencji projektant6w, którzy
popierają
SWDje
propozycje wyliczeniami i ~a
daniami opartymi na rzeczywlStym zapDtrzebowaniu społecz
nym. Wynika z nich, że mie6Zkai! typu M-2 potrzeba będzie
tylko 3 procent, M-3 - 26 proc.,
M-4 - 55 proc. I ta struktura
zapotrzebowania powinna być
bran,a pod uwagę przy formuło
waniu programu inwestora.
Do przytoczonycb w artykule argumentów dodam jeszcze
następujące
wyliczenie.
Przy mieszkaniu M-2 średnia
powierzchnia ,36 m kw. daje 18
m kw. na osobę. W M-3 śred
n ia pow. 52 m kw. daje 17,3
m kw. Przy M-4 średnia pow.
a m kw. daje 15,7 m kw., zaś
przy M-5 średnia powIerzchnia
73 m kw. daje 14.. m kw. na
MObę. Tak więc np. w osiedlu
o powierzchol użytkowej 100
tysięcy metrów kw., zrealizowanym tylko z mieszkaD M-2,
moglibyśmy umieścić okolo 5555
mieszkańców, naJomiast w M-5
aż 6850 crob. czyli
'tV
takim
przypadku ul:yskujemy
więk.
szą chłonność
terenu i lepsze
wykorzystanie uzbrojenia. przy
mieszkaniach mniejszych jest
również większe zużycie deficytowego materiału i urządzeń.
Rozważmy l taką
oko'liczność. Osoby samotne uzyskały
w przeszłości mieszkania najmniejsze typu M-2, które z konieczności przekształcają się w
mieszkania
zasiedlone
przez
większą liczbę crob. Z kaŻdym

Włóczęg i

POZIOMO: 1. głos ptaków, 5.
• . paplanie,
8. najwięks:z.a osiągalna ilość, 11. śro
dek przynoszący chwilową ulgę
w chorobie, ale !Ue leczący
jej; półśrodek, 12. wlpowiedż
wtrącona w opowiadanie.
PIONOWO: 1. sp<J66b szycia
lub haftowanie, 2 og6ł nonn
postępowania,
3. grono, kolegium. 4. rurka z bibułki do
papierosów, gilza, 7 zbibr norm
ooDwiązując'l'Ch, 8. PDjaad mechaniczny jednDśladDwy. 9. rDZkaz włtana do wezJ'll"a. 10. 0rator
Ro~w i lłzania k rzyżów ki PrseIylae naleiy Pod adresem redakeJi .,ED" wyłąOZllie na karłaeb POClItowyeh
w
termin ' e
aiedmiu dni od daty uiniehze~. numeru. PomięcłlY
praWidłOWe odpowiedzi rozlosuje się
nap-odę książkOWI! . Kańy be.
kllpnn a będJl wyłl!czene I I ...
"wanla.
~jście,

Zamościu

średnia

wielkość

mieszkania wynosi 66 metrów
kwadratowych (u nas 53 m kw .).
Ch ci ałbym przy teJ okazji' pisze dalej pl'ezes Oddziału TUP w Kielcach zatrzymać się n.ad innymi
nie
mniej ważnymi aspektami budowy- osiedli. Obawiam się, że
w dzieln.icy Kielce - Zachód
niewiele się zmieni pod wz,glt:dem
architektoniczno-urbanistycznym w porównaniu do innych kieleckich osiedli, jeżeli
nie nastąpi zmiana dotycząca
wprowadzenia nowych rozwią
zań technolDgicznych, które mogą mieć wpływ
nie tylko na
bardziej funkcjonalne
układy
mieszkań, ale również na wygląd
architektoniczny poszczególnych
obiektów,
a
w
sumie na prawidłową urbanis-

XX wieku

ezyniła to, o co ją prosił.
Nie uron i ła przy tym I
wielkic:h, ciemnycb oezu,
ani jednej by. Wy(ięła lekko
palce, tak ie jej dłoń atworzyla mał4 łopatkę, wzięła I
arny nlewielk~ (arstkę prochów
I delikatnie 5YlIaJa je do szarej, mętn'Cj wody. To co pozostało
jeszcze po
Dieterze
Bockhornie,
rozpływało
się
uybko w Pacyfiku ~ak
jak
!lobie te(o życzyŁ Bye może,
ebcial nawet takiej
śmierci,

U

rokiem narasta prDblem przegęszczania tych mieszkań oraz
potrzeby zamiany ich na więk
sze. AktUalne mDŻliwości zamian tego typu mieszkań są
niewspółmiernie małe
w stosunku dD potrzeb, gdyż dotychczas realizowano właśnie program mieszkań małych przy
niskiej powierzchni (średniej)
mieszkaniowej w osiedlach.
Powierzchni
i
struktury
mieszkań w budowanych obecnie osiedlach nie można już
zmienić, ale szansa taka pozostaje jeszcze dla dużej dzielnicy miasta Kielce - Zach6d. bę
dącej w fazie
projektowania.
Wydaje sili, że jak wszędzie
tak i tu byłby potrzebny rozsądny kDmprotnis. Przypatrzmy
się,
jak sprawa powierzchni
mieszkań jest rozwiązywana w
ostatnio wykDnywanych projektach osiedli w innych miastach.
Np. w Krakowie w osled- .
lu Chełmońskiego wskaźnik powierzchni użytkowej na jednego mieszkańca wynosi 19 m kw.,
a wielkość mieszkań? M-l 36 m kw., M-2 45 m kw.,
M-3 - 65 m kw., M-4 - 77 m
kw. Natomiast w budowanym
obecnie osiedlu Nowe Miasto w

ostatnim

Otói DieŁer BookhorD
iył
tak, jakby je(o życiory. był
roll\ wymyślon~ przel seenarzystę
lilmowe(o. Przez reiysera z Hollywood, ~dzie dzisiejsi bohaterowie rozbitkowi'Cl, skrzywdzeni przez los,
muszą się zawzięcie
prsebijae
przez iycie. Przee. mime niezliczonych
pneciwnośei,
do
szczęśliwe~o

łu TUP w
iuż. arch.

wy(ląda

ono najezęśeiej
ie na niezwyklyeh drocaeh znajdują oni swe szezęście
• bok a pięknych kobiet, ł-tóre
wcześniej były zastrzei.ne tylko dla wielkich, bo(atych I
silnych. Dieter Bockhorn był
takim właśnie mężczyzną. Usem
Obermeier jest Jedną I takieh
dam. Byli lIardzo daleko ed
siebie. Dzieliły ich światy.
Na pocątek je(O
bistoria.
Był kelnerem. Wyltonywał ten
lawód ambitnie i nie bez sukcesów. Swero ezasu miał la-

b:eżącym
tygodai'u
na
ekranach gł6wnych ; kin
Kielc i Radomia obejrzymy kilka nowych i interesujących filmów.
,DRESZCZE" - barWny dram~ t
psychologicUlo-sJl?łeczny
produkcji polskiej. Akc}a rozgrywa się w roku 1~6, a ?c>halerem jest 13-1etni Chl;O?l~C,
którego zaares.ztowany. ~Jc I.ec
niesłuszIlli e trafIa 00 wlę2llema.
Chłop i ec wstaje
wyslan'y na
kilkumiesięczny harcerski obóz
szkDleruowy, gdzie poddany jest
systemowi oddziaływacia
na
młode umysły. Metody te poi:baw l ają młodzlut;ki~h .harcerzy
osobowości, urabIają Ich ~ha
d listopada ab.
rakte,ry. Zamiast praw~y liczy
Kielcach jest miejs;celID
się
don05ici.elstwo, wura w
polskiero
....:h,. ,..,. _~o.
dogm aty, um1ł!jętnie. spr{)ku~o
niej wyroby produkowane
spilłdzielni
wane
oszczerstwo. FIlm % menych w Krajowym
zwykłą przenikliWOścią
ujawjest bo(ata: plaszowe
ni.a perfidię środk6w ,.pozyaztuelnyeh, indiańskie stroje,
sklwan:a" młodych dusz, pDbilitaeyjoe.
datnych na wi arę w propaga~
Wystawę odwiedzili
dowy wymia r prawdy. Psychi&a~ranicznero. W efekcie
kę
młodocianych
b?hater6w
wzorów sabawek trafi na
przellika fanatyzm. FIlm ten
mex" edwiedzi Aastrię l Sz·we:eJ,:.pmlla!Il
uzy skał Nagrodę
Główną
n.a
biera 11 wzorów na
festiwalu
w
Gdańsku
Ol'az
rymberdze. - Znalazły się
nagrDdy na festiwalu w B&'ptucznych, zabawki miękkie,
li.nie Zachodnim. R~żyserował
Wojciech MarczewskI, w rolach
głównych _
Tomasa Hadziee,
Te.-esa
Marczewska,
IIarek
K ondrat, Władysław Kowalski
i inni. (,.Moskwa").
i,MŁOOOSC
PIOTJlA"
barwny film biograf'iezny pro.ię
ich
.ku.dukcji radzieckiej. Ukazano tu
W noszJl'" kraju od lot trJ4r~)
pierwsze lata panowania cara
"uje Iłę mn6.two nklotłego doPiotra I (1672-1725). Objął on
bra. Tak ;akbtl łlyło go w "adwładzę
-w roku 1689, .w olU'esie
;'dorze. Nie lepie; dzieje Iłę \II
niepomyŚlnym dla państwa roRadomiu, PUtłkty ,kupu opasyjskiego. W
filmłe
uka~a~
kowaś szklonJlch jed"e bułel
walkę
o władzę po ŚIDlerC!
ki kupuk. zd inne od1'Zuc:a;1ł
cara
Fiodora
Ale1csiejewicza
z powodu... p1'Zepłs6w. l tak
Romanowa, uwie6cZlOllq sukcenie ma gdzie upłtl'łnio~ nkła
sem
Plotra
L
Przede
wszystpo szampanach, winach tmpcwkim szukał OlI do&tt:pu do motowanych, - kOfłłakacb i innych
rza. W:rbneże. Morza . Czarnego
alkoholach pochodzenia zag1'a.zdobył po J>rzedstawiDnym
w
roku dobrze
tłic.znego, A to !łloteao, te '41
filmie zwycięstwie pod . Az,owem
dr6, l.okalMe nieWllmiCl1'oWfl ł brok im
nad
Turkami.
Fabu1ę
oparto
~~.ip,.A~~,_i·i~
~l~
rodzimych kształt6w. W ruul- ·
na p<l'Wieści Aleksieja Tołstoja
Y"-I)fl.jin,, - icb 1(1) kil~'
tacie - butelki owe zamiast 40
75 km w i:Zy~ . . "Piotr Pierwszy". Postacie z
przemJl.łu, łDędruj4~ tła Imłet
podręczniKÓW hUtoiii po.kazan~
połec2:n)'ch. Jednocześnie
"i ki.
w filmie jako zwykłych ludzli.
l odnowiono
unikąno patosu l monumentaDotJlczJI to r6wnie.! opok 0lizmu.
Reżyserował
Slerltiej
waś azklanych
po I~ac" ł
Gierasimow.
w
rolach głów
przetworach fłrm polonjjftJlch.
nych Dmltrlj Zołotaebiu.,
CZlli jestdmll at tak bogad, te
Tamara
)lakarowa,
Nałalia
.tac! "tli "a takie tn4l'f1Otr1JwBondarczuk i inni. ( .. Robotnik").
stwo? Z peWnołdq tłie. l dla..LUDZIE Z BAGIEN"
tego "oldałobIl problem ten ;abarwny dramat $poleczny prokoł rozwiq.zac!. Po prostu .ktedukcji
radzieckiej. Akcja rozpy ł tDtI.pecjałizowane ;ednost-

O

Szklane

kllomelrÓw,
.łoka1nyc~

kręra ladzi, nad którymi lIanowanie zapewnia siła mięśni
lab pistole&.. On sam nie był
jednak ani ezłowiekiem pięści,
ani kul.
"PonJewai
byłem
uzaleiniany
epowiadaJ ma siałem r ł , w k o w a e lepiej niż inni". Gdy zdobył
Usehi Obermeier, przychodziło
mu do (łowy mnóstwo r6inych
lIomysłów.
Kasał np.

pn:Ybye po nią na
lotnisko tVystrejonym w liberie
łiliputom, 'w
oldobionym 5łO
aadmuehanymi bałonami białym

A.'olalU Ia)'ł j}a .ieb wszy.kim
•• ocl-. kU"'Ir. ale • •li.

postuehami
końe.
lat
łam e
emenia świata, spasama. Ale męż
eiekawa. Dlate(.
ją, po latadl toz
ł.ekeewaionymi
blal i erami, czlo• show businessu,
"rollinrstons".
eDI,SV1i1Valla (e tak: "Był
aturalny, (rał sweją

Jest

naprawdę

eJami

mo(ło

mieszczańslr.imi n.rmami
to blyskawieznłe za-

chwycie.. Wypła więe sa ~e~e.
Nawet nie raz, tyDl•.•. az medem razy. To, te ani jeden I
tyeh siedmiu ślubów w świetle
prawa obowiązającer e w KF~
nie był ważny, w~le ~j Dle
przeszkadzalo. Przeol'llVlue. lailabiny mo!:ły być nief.rma~e,

by~ były Ilałaśliwe, wykwm~
i
tywiołowe.
Szelęścle
eboka masiało byĆ! ujmujące,

n.e

skoro na maharadty Diajpur.a
młoda
para
wywarła
takle
wraienie, że wyprawU jej 5-dniową

która

zakońezenia.

eeremonlę
weselną,
kosztowała
pona1ł 1..

grywa się na bJa!oTu"kiej ws!
w latach ·dwudziestych. PowDli
doci,erają tu zdobycze Rew<;>lucji Październikowej . Spraw ledliwy podział ziemi jest zakłó
cany -przez zbrojne bandy. Na
tym tle toczy się także h~to
ria miłosna. Za&hodzące zmIan!
.przynoszą przem:.any w psychice ludzi zamieszkujących odległe rejony B iałorusi. Z nastaniem
władzy
radzieckiej
rozpoczyna się radykalna, choć
trudna droga do przekształce
nia życia i Obyczajów mies:likai!c6w wsi. ReżyserDwał Wik$or Turow, w rolach gł6wn v ch
_ .Jelena Bonowa, .Jurij Kazjuezie, Boris Niewzorow i innI. (;,Odoon").
Ponadto w tym tygodniu z0baczymy takie filmv
jak
"poszukiwacze za~inionej arki"
("Rom.antica"
i
"Bałtyk"),
"Akademia pa.na Kleksa" (.. Moskwa"),
"Wojna
światów"
("Studyjne"). "Zemsta po
latacb" (.. Robotnik"), .. Imperium
kontratakuje"
( .. Przyjaźń"',
"Orkiestra Klubu
Samotnvch
Sere Sledanła Peppera", .,Csu
przealy", "Marysia i Napoleon", ,..Janosik", "Pasja", ..RomaDtye&ni" ( .. Pokolenie"), ,,1;&n_rm na emeryturze", ,,.Jakaś
Inna kobieta", ,.Anna i wampir", "Pnyrodv IUękitne(o RycenJyka". (,,Hel").
(wt1.

Barki
na eksportGdails.ka St«znia
Remon'.c.wa buduje największe w PDl_
barki. W ub. roku najwięklza barka s GSR
miała
3550 Wn nośności, a
w
br.
fdańsey
itoczniowcy zbudują
dwie barlri o nośuoSci 3900 ton,
wyposażone w 15 pokryw
lukowych i prz.eznaczooe do przewozu ładunków masowych. Obie
największe z dotycbc7.al budowanych w
stoczniach krajowych barek będą miały 94 m
dlugo8ci, 11,1 m szerokości., a
aeh WysOKOś!: wynosić ma 5,5 ID.
Ponadto pracownicy GSR mudiu.jll jedną nieco mniejM.ą barkę i kolejną barkę
kontenerową . W ub
roku dwie duże
bam zwodowali i przekaz,ali
na ekspol't gdańscl'" ItocZllliowey, a w rok..u b ieżącym- oddadzą do eksplDatacji cztery na_
~ępne.
Seria sześciu ba rek
p1'2lezna~ODa je6t dla hDlenderlIkiej sp6lki przewozowej. MĘU:
robulk", .która eksploatuje lUZ
barki made iIl Poland w że
gludu śr6dlądowej na terenie
EW'DPY zachodniej.
Warto =n.aczyć, że z tytułu produkcji
eksportowej do
druciego obszaru
płatniczegD
GSR ma :zmaczne zyski dewiwwe, a ponadto stoaz.niowcy
dbający o przedterminowe oddanie do eksploatacji
barek
prreznaczonych na ek5pDrt premiowani ~ specjalilymi nagrodami pieniężnymL
(as)

łysięey

Kres drogi do

właz.
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zarządu Oddz.iaKielcach - mgr
Henryk Stawicki. Od siebie dodajmy, Iż w
pełni zgadzamy się z tą opinią.
czego wyraz daliśmy w g ~H::I
ulowej pUblikacji: ..C'!:V' bud;>,
wać małe miem.kania?"

yle prezes

T

A

jaka spotkala (O w
dniu m inion'e(o roku.

Roswillzanie krlyiówki lU 11
POZIOMO: lotnisko, kontrakt,
rozprawa. kandydat,
PIONOWO: łono. knot, U5tawa, kostka,
kartka. nizina.

NUMER 31

Dlatego tym bardziej
nie
mDi.emy z.marnować dzielnicy
Kielce - Zachód, która według
nas jest dzielnicą ostatniej szansy. Ale nie będzie to zależało
tylko od projektantów, lecz od
wszystkich, którzy mają udział
w procesie inwestowania. WykDnawcy muszą się odważyć na
wprowadzenie indywidualnych
rDZwiązau technologicznych, które mogą poprawić wygląd architektoniczny nowych osiedli,
przyczynią się do ich
zróżni
cowania. Przykład
ZamDścia,
gdzie w odległości 800 metr6w
od zespołu historycznego z XVI
wieku wznosi się harmonizują
ce z nim duże osiedle, mo.ie
by~ dowodem, że takie próby
są podejmowane i z dobrymi
skutkami realizowane. Pamię
tajmy, że dzielnica Kielce Zachód usytuowana jest naprzeciw zabytkDwego wzgória Karczówka, na bardzo eksponowanym {erenie o dużych walorach
krajoznawczych. . I
chociażby
dlatego szansa
budowy
najładniejszej dzielnicy
mieszkaniowej Kielc powinna łlyć Vi
pełni wykórzystana.

łak,

,.ECHO DNIA)l;.upon Dl' 31

Rzym,

tykę.
Czy niektóre z dotychczas wybudowanych osiedli w
Kielcach nie są wystarczającym
przykładem
i sygna1em
do
wprDwadzenia tych zmian? Czy
ideałem naszych osiedli
mają
być monotDnne kamienne bloki
wieżowc6w, usytuowane
i w
górach, i w dolinach, które tak
niekorzystnie zniekształciły sylwetę naszegD miasta położone
go na ,,siedmiu wzg6rzach?"

Na ekranach

szesyt wu(iwać kanclenowi
Konradowi Ad~nallerowl,
ale
e~nęło ,e tam, rdzie ludzie
bA w pocardsie 41a norm.
.Jak w
Hambura
pny
Reeperbahn. Tam. (dzie taey
jak on, niepozonU, weale nie
uosabiaj~ sily, ani
namięt
Dości, wła.ściwie nie mają ład
nych szans. Nikt Ihisiaj me
wie, jak to się stał., że pewnero dnia Dietu BoekhorD doszedł do pnekouanla: "Jestem
łr.sięciem KielU" Kiez to lleeperbabo, ..Ines%na welnlcaHamburra.
Byl wła.icieJelem
..Cafe Adler'". Leka! ten, podebnle Jak wszy.tkie w ekoliey.
ale sJuiył edbywaDi. towanysklc:h ęotkań -przy kawie._
DIeter
Boekh.rn
esh!lDl!ł

marek.
Nie wllłynęło ło jednak w
IIJIOsób szClZe(ólny na włóczę(ów.
Poeiunęli dalej
w świat. Z
Azji do Ameą-kL Nie m,-śleI!
eboje, te (d~es, kledył nastąp!
kres Ich wędrowania. zączyło
się oto bowiem
d.eje ludzi. .
którzy kaidy dzień apęlhali l
pneiywali tak, jakby miało nie
bye jutra.
W sylwestra obolowali W
Meksyku, w pobliiu Cabo Baa

ikąd

"mereecłesłe".
łaklej

PowUanie to byIhiewezyny jak
V&ehi, która de tej pel')' snała
łyda
ł
łyDlo piękne ,tnny
Iwiat interesów, ezyJnŚ DieIwykłym,
WfęClZ
nadzwyezaJnym.
Usehi Obermeier eeniła zawpe niezwykłośe. Swiat, piękny
Jak ona sama. był pned nią
etwańy. A jednak nie ciągnęło
jej tam (dzie olśni ewa
oezy
blask i blichtr, gdzie karllt
w.tępa jest uroda.
Zarabiała
jake modelka. M~ła wYblerae:
(dzJe, kiedy i w jakim cela
ma pozowa~ Byla jedną •
łyeh dziewczyn, którym
męi
ezyini, setki mętesyzn. chętnie
lUDoiliwiłoby iyele w luk5usle..
Zamiast tere wriąpiła de kemuny, poszła sa Lan(han em I
le dla

Luca'ł, W

mężem

był

Przedwiris
(ita~
Ktoś,
kte
"ksiĄżę
uświadomił mu,

cel jako
•

ten

właściwie

nikim. Ktoś,
e nie znał lIWOkoge interesowała

drodze donikąd znaObermeler -

Uscbł

towan:yukę.

nią

iwll!łecll11Y

i iredlUem
(]lepr. S. probp)

~

posyeJę

'Ił'

lamkniętym

_

Jeden z nas jest slt.oiegiem. Jeden z nas sypie. Będrziemy

się musieli rozstaĆ. Ta'k dalej być nie może.

Ale za.nim to nastąpi, .. PQII1ury" wolny od funkcji szefa Ookrę
gowego ,,Kedywu", już .tylko jaato dowódca zgrupowań, chce
mieć jes:z.cze raz swe wOJsIIro razem.

W wiel'kiej tajemnicy wyznacza

na

połowę trzeciej dekady

października nową koncentrac~ .

Zanim do niej dojdzie, " Ponury" prze'kazuje "Nurtow~" polecenie O*trę,gu przyjęcia zrzutów bronL Sam ~rupulatnle nadzoruje przestrzegania ścisłej tajnOŚCi r07JllleSZc~enia :Z1fZ.Ut~
wych ,,/koszy". W tym czasie dochodzi do koleJnego. SplęC13
z administracją Okręgu kfbre jes:z.cze' bardziej poglęb13 przepaść między "ponurym,l, płkiem ,.Danielem" i jego podwladnymL
,.. _......
.
la
W cz.a,sie oc~iwania na :z.n.uty ,,Ponury ..-..ran13 wySY nia ludzi na patrole aprowizacyjne. Obawia się, .aby któ.r ~ś
z żołnierzy nie wy€adał się niechcący i nie zdradził Ich f!1 leJ tca. ~a się więc, aby Okręg-t:<>zk~~od.a~ dos~aył zywność tkwiącym na stanowiskach dmaml I nocamI oddZIałom. Wtedy to komendant jednego z Obwodów ośw~dcza,.
~~ .,Ponury" da pieniądze. to on załatwi zakup mlęs~ I :llemnia'kÓw.
Ponury" ledwO' opanował ogarniającą go pasję. O zaopaltr:r.e~hi finansowym zgrupowań przez Kome~ Okr~u tak pisze
w $Wyro raporcie w kilkadziesiąt dni późmeJ:

u:

7) ;edlfl'łym łącznikiem K-ndta Okr. ze . zQrttpow4.n iami
partllz . ..:... bllł pieniqdz, ale i ·ten UllIP!acanll meregulaTn1! lub
nie. UllIpłacanll wcale w na;cięższllCh dla .:zgrupowań chwtlach,
;ak bezpośrednich momentach po obławach i w obecnym okrede Zimll i demobilizacji .).

Właśnie koniec d rugiej dekady paździer.nU:a •• ) należał do
tych okres6w, gdy Okręg nie dostarczył plemędzy zgrupowamom. Na takie więc dictum ,,Ponury" zareagował w sp~sÓb
kwalifikujący jego postępek do roz!'3.lrzenia przez sąd WOJenny. Ale czyż mo:ina się dz iwić zdesperowan~u. dow~cy. osamotnio nemu wraz z. prawie czterystoma zolmerzaml wobec
nadchodzącej zimy? Wysyła silną drużynę do komen~~t.a Obwodu, która wyciąga go w spodniach. i koszuli ~ jak Iejś kwatery i
takim nie kompletnym stroJu p~owadz.i do "Ponurego". Opierającego się żołnierze popędzaJą klUjąc
bagnetem
po pośladkach.
.
Na kwaterz.e "Ponury" podt~a pod nas przeraa.onemu ofIcerowi zwiniętą w kuła3t dłoń.
_ Posłuchaj, sztabowy byku! CzeGtamy na zrzuty nie dla n~s,
ale dla was, dla Okręgu, bo przecież nic ~ z tego nie. dac.le,
tylko wszystko wsadzicie d<l magazynów. Nie do.:'tarCzaCI~ pieniędzy, dajcie więc moim ludziom jeść. Zagl<>?Z1Ć ICh Dl~ po:zwolę. Jedzenie ma być dostarczone natychmla~. I J?3m14~taJ,
że jeśli nie będzie, to chłopcy "Ponurego" odnaJdą Clę, chOCbyś pod ziemię się zapadł.
Meldunek złożony przez komenodant.a Obwodu pl'kowi " Danielowi" powoduje kolejną Skargę tegoż d<.t gen.. "Bora" na
"Ponurego".
..
..
W res:z.cie nadszedł czas koncentraCJI.
Już od 25 października zgrupowania schodZiły lilę na st.a~e.
tradycyjne obozowisko - Wykwl. Szli z dal~ka, ~mi, po kilkadziesiąt kilometrów, z rejon6w swego d zlał.a ma. aby na wy znaczony termion dotrzeć na w~górze .~2? TakI przemar;Sz z.g ru-:
powania .. Mariańskiego" opisuJe w IlSCle do autora teJ k<ną_kl
były żołnierz ,'ponurego", "Orkan" ... ):

Noc podczas której wypadło nam przemierzyć prze3 t:uń
dziel~q nas od ŁlIsogór do lasów ~iekierno - Ratale, Jako
rejonu koncentracji zgrupowania, me bllła dla nas laskawa.
Billa to późna jesień - okolo 20 października 1943 1' . . . . . ). Noce
bylll już dlugie, sp'TZ1Iiajqce dalekim przemarszom partJpan ckim, ale za to ciemne, dżdżyste, ponure. ( ...].

stół

http://sbc.wbp.kielce.pl

40mosłwem

której nie iDterewidziała w &11pOjiridzi,e .,rzekutałco
Ila kołach, idealnI!
Ją, która .. e k lerolIświęeonymi
trady-

nabrzdni~ym żalem " Ponury" .stwierdza:

SwiętokrzllS kich.

iDdiańslim namłode,

8'ltatnie!;'o cln6a roku . Okazałe
się, te był to l ostatni
dzień
je~. iyda.
.Jedni mówilt, te to alkohol
był przyczyn" Ś1nierłelne(o wypadku, inni awaiają, te Dar·
kotvk. W każdym razie Dieter
Beckhorn był pełen radoid
tyeia, gdy pędsil na sweim
.,51l%1lk.i" Nie powi.eilział aawet
..do wid!lenia".
Uscbi
Obermeler
wrzuciła
Jero procby do mona. Bes
lu.
jednak teru jest UieetJem smatka.
(łł. m.J)

Tuż po wy>darzeniach w Wiellkiej Wsi ,tonury:' 7JW~uje odprawę swego ścisłego sztabu. Są tu !,Nurt , "M<"n.ańs~n , "Habdan.k"
MOltor" i jeszcze kilku ofIcerów. Ze złością, glooern

BjJlem wówczas przlIdzielony do konnego zwiadu zgTupou:ania i aktualnie - tv chwili otrzymania rozkazu - kwat~Tou.'a
liśmll na Bukowej Gór ze, niedaleko wsi Psarll, w pa śmte Gór

który rozbili obok Bmoebodu.
BoekhorD chciał I
aastępneJ
wsi przywieść: leneze kozę, by
uświetnić

Patdziernik jest czarnym miesiące~ '!l. historii 2lgru'p~wań.
Uderzenia niemieckie są coraz ·pretyzYJfUelsze, coraz lepieJ planowane, toraz boleśniejsze. Likwidacja Suchedni:;>,,:a w ze:nawieniu z poprzednim ciosem jest dla " Ponurego ~ze jednym dowodem, że w jego najbliższym otoczeniu krYle SIę agent.
Ale kto nim jest?

Pococla uj zimy lUe kolany
nam się s epalaniem, ale meże
ee qrabniejsse panie u.s:zy1łl
tv.nikę 11& lIPacery P4I pla-

_lai.
u_

CAF-AP

.) Raport "PonuregD" z 3.1.1944 r. AWP, 228/26-2.
•
..) Wg relacji por. ,,Habdanka" opisane powyżej wydarzeme miało miejsce między lUX. a 3.X .1!H3 r.
...) Mieczysław KazJmierski - "C;>rk,an", "Pr~us", a.l)solw ent
szkoły pDdoficerskiei, członek BataliDnow Chłopskich, sklerowan.y
przez BCh na przeszkolenie do zgrupowania ..PDnurego"; następnIe
dowodził oddziałem partyzanckim BCh.
....) Noe z 26 na 27 października (przyp. C. Ch.).

(144)

516 , 33, Pogotowie
gazowe - tel.
30-20-91, Pogotowie wod.-kan. c.o.

Poniedziałek

elektryczne RPGM czynne w
godz. 7-23, tel. 31-16-47. Ośrodek
In ( rmacjl U-Iug WUSP tel. 457-41PO TOJE T KSOWEK:
Dworzec PKP --629-23.. Talcsów!d ba-
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19'8 4 r.
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KIN t\.
"Bałtyk" ,.Pos!.ukiwacze zagimonp.j arki" - USA, pan. kol.
I . n, o raz zestaw krótkometrażo
wek - g. 12 16 l 19.
"Przyjaźń" "Imperium kon t ra lakuJe" USA , kol. J. U, g.
15.15 i 17.30 . . . Lot na kukułczym
gniazdem" - USA, J. 18, g . 19.45.

1 Na-

p ol. kol. I. 15, g. 15,

"Hel" ,.Zandarm na emeryturze" - fr . J. 12, g . 15.30, 17.30
1 18.30.

"Odeoo" - "Ostat nia gon itw a~ł
jug. kol. dub. bo., g. 15.30.
"Halr" - USA, kol. 1. U, l. 17 1
19.30.

DYZ RNE: nr 57-010
pl. Zwyci ęstw a 7, nr 67-&15, pl.
Konstytucji ~.
I FORMACJA służby zdrowIa
~~ynna
w godzinach t-21, w
sobotę 8-20, tel. 261-21, InlormaeJa o usługach - ~65-85.
TELEFONY: Straż Po żarn a t98,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Energetyczne - Radom 981 ,
Komenda MO 251-36,
Pogotowie
Milicyjne 997, pomoc d rogowa 961.
POSTOJE
TAK OWEK:
ulica
Grodz ka 229-.2, płac K onstytucji
226-.1. Dworzec PKP 266-98, ulica
Zwlrki lWigury 418-10.
APTEKI

1\lauri-

Skarżysko

RląŻ

francuski

JJ ~1arysia

"Pokolenie" -

poleon " 17 1 19.

:j(;,.J.nu.

Wl
~"

.....
u

c. Galileusz,
astr,!wht ki, stanął w R zymie

jnk~izycji
te(ł~ii ~ h~lJ~c!'n

trybunalem

gtos7.enie

~ryc

n"j

(koperntkanskleJ).

KIN t\.
,.lVolność"

"Zółta

-

k a" -

Kielce
flleczyn -

.1'.
~IN

Starachowice

t\.

,.M ~"wa" "Akademia pana
KteksJ" - [ e>:. pol. k ol. bo. g.

!.J. LS a. i n ... Dreszcze ·' Ic I. l. l!i. g. IT.l I 19.

pol.

..Studyjne" - "Wojna św iatów "
- pol. pan. kol. l. 1&, g. 1S, 17 1
U.
.. kalka"

.. Idealna pa r a" - , kul. l. 15, g. 15 17.13 i 19.30.
-

obołni""

••

-

.. Zenl la

po

!

Galeria
na T -

LE a l E

DWA.

~

.. Piwnic:e ··,

uL

nle~ynna.

G . Iec'" F .. lot::UCiki ul. Rew tueJ
P;udziernikoweJ
t>a
c y.vnf\
w god.7.. !ł-17. niedziela
'" ..<.7.VI\n3.
Wyslawa
Cotograltl
Len rlll WJngeCtama (Szwecja).
M U Z E A - nieczynne
APTEKI DYZUKNE: nr !9-001
u l BoC":kJ :'l7 :'1, nr !9-00s ul.
,cnktcw tC?: :1 1S.

I

"Robotnik"

~OtOWI"

",Siar"

-

9!Yl.

999.

J>o-

p goto·..... le

W.·W

418-·!:'. Slr"L Poż.lrna 9;).;.
POInoc dro:;owa 981.
PO':;Qto le
Eleklryczne KIelce - MiastQ 991.
(ell'lee Teren
992.
Po~ot()\\"le
\\ ,dnok:ln31t"" ac',,'jne 5"&-11. P tC'""ł • "h.!

Inf.

C"'nlralny
ł 'J

cO

)wa

910,

o

usłuE;'3Ch

625-ll.

.. M iasto

USA,

kohi-?t· ,

9U.

Informacj,J

Ostrowiec

"Poszu k. iwacze

-

zaginionej arki" U
,
pan.
kol. l. U. oraz ze'ltaw krótkometrażówek g. K.lt i l'.
"Zorza" - rueczvnne
APTEKA DYZURNA: nr % -971,
ul. tarokunowska 17.
PO TOJE T .u..sOWEK: pl. W 1nos I
5S7-'n.
ul.
ienklewlC'Za
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Końskie
KIN
-

.. Chłopcy

PI cu
Brom" - wcg. kol. b ., g. 15.30.
"KumwjJ" USA. pan. kol. I.
15. ~ . n.:lII i 19.30.

z

,,'-ntyczne" .. Manhatt~n" US..... p .. n. kol. I. 18. g . 16 l 18.
L'WAG '\: Za ewentualne zmiany w proęcamie kin, re~kcJa nie
od po wi<lda..

kf)-

Po~otowle
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{'I{'ktq'c~ne
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PROGRAM

LOKALNY

Dziennik
!7 15
cert
muzyczny
1710
la młodo",ci E . OkOM
1705

PROGB_UI I
~.

6.GG 'ITR
6.30 'ITR

r()śl,

1Ile<eh..

S.

roln.,

II
. U

9.00

Jęz.

p()k.kń,

kan,ia zyki

kI. IV: Spol.-

LiSlty pełne mu-

9.3G nim d,La II zrni.a.ny: ..ostatni lot »Albatr06a"" (3)
raclz fdm sens.
H.OO Plastyka, k1. H: Krakowiak
12.00 "Domowe przedszkole"
12.50 H i~or i a, kI. III i IV Lic.:
II Rzeczpoop<>lita - us t lanie g ranic paóstwa
lC1.3G TTR - hoo. zwierz., s . IV
14.00 TTR - mech roln., s IV
Vwaga ! Za ewenluałne zmIany
w programie
telewizji rt."dllkcja
uie odpowiada.
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OKRZOS JU09laW zgubił le'S21kolnl\ ZSZ B usk o .
321-g

g i.tym.ację

MARKIEWICZ

Sła wl>mi<r

7.gu-

bil prawI> jazdy, wyUa<ne pd'rez
Wyd2Jiał

Komtmikacji K ielce.
322-g

CZARNECKI Jan zgubił prawo jazdy, dowód rejestracy;ny
nf' KIA-7300, ta ll>Q na paliwo .
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b yć

póź.no umieć pozb yć się
nawyków i przyzwyczajeń sa -

za

motnIk.a
przypomi'O.a
BM
"Nadzieja", Kielce, skrytka 300.
319-g
GUBALA Barbara zg ub ił a b i let mieSlięcZilly PKS, tra sa: W~
la M~ a<Wic ka Chmielnik .
.
316-g
zgubiła

HUBNER Lucyna
g itymację

slcl<:I>Lną

Kielce i b ilet
MPK Kielce.
GRAUR Ann a
pu9tkę,

le.nr
li
jazdy
3 18-g
7.g u b iła prze-

SP
wolnej

legitymację
Ki~lce.

"Isk ry ",

s2Ikolną

317-g
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wyksz tałcenie wyższe.

Bliższych

informacji udziela
dział
spraw
osobowych KZWP W Kielcach, ul. Malików 150
53-k
(pokój nr 115). Tel. 524-41.
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samochodów:

ławcza 324.000 zł,
"fiaŁa 125 p K-I500", nr
wywoławcza 180.960 zł.

wew. 1933,

70 proc., cena wywo-

stopień 7lUżyda

74 proc., cena

stopień wżycia 74 proc.
214.760 zł .
"uaza 469B", nr 1583, stopień rużycia 74 proc., cena
214.760 zł.
"nysy 521 OK", nr wew. 1968, topień zużyda 80
wywoławcza 114.400 zł.
"nysy 521 OK", nr wew. 1575, topień zużycia 74
wywoławcza 148.720 zł.
"nysy 521 OK", nr wew. 1815, topień zużycia 74 '
wywoławcza 135.720 zł.
"ny y 522 OK", nr wew. 2141, stopień zużycia 74
wywoła wcza 148.720 zł.
,.nysy 522 OK", nr wew. 2023, stopień zużyci a 74
wywoławcza 148.nO zł.
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stopień zużycia
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KIELECKIE ZAKLADY WYROBOW
PAPIEROWYCH

cenawyWl>wywoła wcza

proc_,

cena

proc.,

cena

proc.,

cena

prOC.,

cena

proc.,

cena

Przeta.rg odbędzie ię d1\ia 6 marca 1984 r ., o godz. 8.30 w Kielcach
przy ul. Zbożowej 6.
Wadium w wy9Okości 10 proc. ceny wywoła"M:zej należy wpl cić
na konto WUSW Kielce - NBP II OM Kielce, nr 29027-459-130. Na
dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, ile wpłata jest dokonana na przetarg
oraz należy podać dokładny adres zamieszkania wraz z kodem
pocztowym.
Pojazdy można oglądać w dniu 5.III.1984, w godz. 8-10 w Kielcach
przy ul. Zbożowej 6.
W przypadłru niedojścia do kutku I przetargu, w tym samym dniu
po upływie 2 godzin odbędzie ię II przetarg na samochody nie sprzedane w I przetargu, po obniżonej o 50 proc. cenie.
71strzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego czę'ci be-z
podania przyczyn.
51-k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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3. "uaza 469B", nr wew. 1874,
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OGlOSZENIA DROBNE
KUDELSKA Kr}'lOt}"Ua 7.gubila
uprawnienJe
na
uwnkę,
wydane przez "Chentar~ K ielce .
m-g

1. "fiata 132 p", nr wew. 1783,
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WOJEWODZIU URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH
W KIELCACH
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KIN A
"Hulnik" ,,Przygody Blęklt
nego Rycerzyka" - pol. kol. bo .,
g . 1~.30. " Mistrz
k ,erownicy ucleka" - US A, J. 15, g . 17.30 1
19.30.
... Przodownik."

Jutro

1655 Prog/.'am dnia
17.00 W iad omości Telefon
Dwójki
17.10
Oc~a.n" film
popui'a,rnonaukowy prod. radZliec!kiej (cz. l)
17.30 K ino fi lmów morskich
1'8.00 Zw ierzęta ś w ia,ta: Pi~kne
s ze rokonose
18.30 Program lokalny
19.00 Stu d io olimpijskie
19 .1 0 "Ocean" - film popularnonauk owy
prod.
radzieckiej (cz. 2)

O

}(,ltel

NUMER 31

PROGRA~t

u

-

lt . ~ .

t\.PTEKA DYZUR.'l \: 'tr :e-{j6
ul. Staszlca 1.
POSTOJE TAK OWEK: telefony .3-10 i .3-10.

"Pt.';:a'Z"

R.Hunkowe

Mtltcyjne

JasCSRS, kol. 1. 15,

.15-73.

T E L E F O N Y:

N

W.3G DL.ien.ruik telewU.Y'jny
2O.GG Kalendarz hislocyczony
~ .1 5 S tudJio
I>lń.mpijs.k i e
21.15 Wyda.rz e.ru.a
T elef()[l
Dwójki
~1.30
Oce<an" film pl>pułar~I>naukawy
proo.
radzieckiej (~ 3)
21.~ F ilm [a~ny

O

"Koszenie

w l. l. 18, g. 15, 17.!t I

Por.. dnie dyżuruj"ce: dla d zieci
doro,r vch
ul. P ociesz ka 11

P

-

trzębieJ Łąki" g. l .... WejŚCie Smoka" pan . kol. l. 18. g. 11 I • .

(Poycłtodnta
R.. jonowa) w godz.
l7-' . VI' Rledzi e lę a-13. Ston,at.o'ogtc~na.
ul. Pocieszka 11 w
ni <I',elę I 'wlęt a w g dz. 7-~1.

g towle
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PROGRAM l
8.30 Stud i<) Olimpijskie: powt .
z 12.II. - narty - 15 km
m., lyi.wy - l ()(}() m, narty g igant k. I pn.
12.30 TTR upr. rośl . , s. II
13.00 Studio
ol impijskie: hokej
Polska Szwecja, powt .
15.20 TTR mech. rolo, s. II
15.55 Prc>gram dnia
16.00 Program publicyst y'C l'JIl.Y
16.30 ])T wiad-omośc i
1~.40 Dla
mlooych
widzów:
,.zwierzyn iec" oraz
f ilm
"Karmo"
(6) .. Ujan:miony"
17 .30 .. WSlZechnica
spolecZID.a ":
Ideologiczn e
problemy
w s pólc-z.eS1l ośc i
18.00 Stud io ol impijskie: powt.
konku-rencji
porannych,
hokej ZSRR RF:'Il
19.00 Dobranoc
19.10 S tudio o limpijskie: hokej:
ZSRR-RFN
19.30 Dziennik TV
ao.OO Publicys.tyka
20 .15 Tea tr
TV: A .
Czec'how
Trzy siostry"
2'2.25 I>'l'-- komen tarze
2!U5 S tudio olimpLjski~: dc. hDkeja Finland i a CSRS,
poosumowanie dn ia
23.35 Progr am muzycwy
23.45 ])T 2-1 gooczi ny

O
KIN A

la-

l" ('h" - kanad. kol. l. l., g. 15
l t~. . . W ~ I,«,te Smoka" USA,
['lin. kol. l. 13. g. 17.
G

.~.

O
O

ntłca'

,"Poszukiwacze
:'!.agltHOf\eJ
rkt" USA.
pan.
!tol. I. [l . oraz zestaw królkometra.,jwc k - g. l!.30, 16 i 19. 15.

Uli

Smo-

APTEKA DYŻURNA: m 29<-.46
ul. Apteczna 7.
PO TOJE TAKSOWEK:
Dwor zec Gł ówny PKP 10;;, o iedle
M ilica - !!-H.

TEt\.TK

.,aom

,.Wejście

USA, pan. kol. J. 18, g. 17

i 19.

ZecoRlllkie~o

m. S.

l

róża"

rum. kol. l. 12. g. 15. "Gotączka
sobotniej nocy" - USA, k ol. l.
15, g. 17 1 19.
"l\letalowiec" -

[

: TELEWIZJA
Dzi'

GRZEGORZO:M
j
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.

469-8 .

ty~enla

Ozi ' sklad"m 7

Koncert
muzyczny 18.25 Skrót
dZlenmka I piosenka na pożegna
nie.
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Biura

reporter:y

Centra~n O PlPR

:a.notowCllł:

Wspólne posiedze nie
Prezy dium WRN i WZP
w Radomi u
W Radomiu odbyło się 'wspólne posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego. Dokonano oceny realizacji planu budownictwa mieszkaniowego w woj. radomskim.
Jak stwierdzono, w minionym
roku w regio nie budowlani nie
wywiązali się w pełni ze swych
zobowiązail. Nie wykonano 0koło 200 planowych
mieszkań .
Efekty mogły być znacznie lepsze , gdyby poprawiono organizację pracy na budowach, przestrzegan o
zasady
racjonalnej
gospodarki
materiałami i su rowcami.
Zebrani zapoznali się z realizacją uchwaly WRN 'Al iOprawie
wprowadzania obowiązku wykonywania pracy przez 060by uchylające się od zatrudnienia.
Delegacja Federacji
Kobiet Kuby
w Radomiu.
Na ziemi radomskiej przebywala delegacja Federacji Kobiet Kuby na czele z sekretatanem generalnym tej organizacji członkinią KC Komunistycznej Partii Kuby Dorlł Karkano. Członkinie delegacji spotkały się z I sekretarzem KW
parW Bogdanem Prusem, który powiadomił je o aktualnych
problemach społeczno-pol itycznych i gospodarczyci województwa, z uwzględnieniem udziału
w życiu publicznym mieszkanek regionu radomskiego. Następnie goście kubańscy w
towarzystw)e sekretarza KW· partii
Adama n'lodarczyka odwiedzili niektóre wydziały produkcyjne RZPS .,Radoskór" OI"az Zakładu Tarcz Numerowych RWT.
(wlm)
Jak poprawić start
życiowy młodzieży?

W miniony piątek odbyło się
w Kielcach posiedzenie Komitetu ds. Młodzieży przy wojewodzie kieleckim. Poświęcone
ono było wdrażaniu podjętej w
grudniu ub. roku przez WRN
uchwały w
sprawie
poprawy
warunków startu życiowego i
zawodowego
mlod·zieży
woj.
kieleckiego
Posiedzenie prowadził
przewodniczący Komitetu ds. Młodzieży
wicewojewoda
Wojciech Nosek.
!b)

low mic:dzy
jami.

PZPR

rowan.·ch glównie do lokalnych

iedzł."niu w dniu 10 bm.
oc-enił o mj.nioną kampanię spra wozd aw~·yborc:zą
VI
OI"ga-

władz partyjnych i administracy jn~'ch.
Podejmują o ne konk retne sprawy, są w razem ini cjatywy partii zmier zająl'ej do
sz~· bszego wychodzenia kraju z
kryzysu, pogłębiania
proeesów

Eiu.ro

POliiy ;me

KC

na

nizacja['h partyjnych do S2.C2.ehla wojewódzkieeo wł ącznie.
Eiuro Polityczne stwierdziło,
ie kampania przy<:'Zyniła się do
dalszego umocnienia zwartości
ocganiz.acy jnej i jedności ideo'A' o-polilycznej szeregów
Jl'irI~·jnych, utrwalenia statutowych
zasad życia . wewnątrzpartyjne
go. si ała się ważnym
e t apem
odbudm•.-y więzi z klasą r o botniczą i spoJ~zeńs\.wem. Nastę 
puje aktywizacja podstawowych
i odd zia ło",·ych organizacji partyjny ch - odzyskują one z.d-olno.i;ć do pru>wodzenia w _odowiskach swego ibiałania.
Kampania potwierdziła, że linia IX Zjazdu linia walki,
porowmienia,
socjalislyc=y ch
reform
S~ei:wo-poli tycz:nych
i ł(l6podarczych jest podstawą dzi-ałalności ws.zystkich ~
Diw partii. Znalazło to wyraz
w przyjętych przez zebrania i
konferencje programach
działania 00 X Zjazdu PZPR.
Tymczasowy regulamin wyboc<czy p.:zy jęty przClZ XIII plenum KC spełnił ważną rolę w
umacnianiu demokratyzmu aktu wybor['zego.
W toku kampanii ws.kaz)·wano także na występujące jeszcze słabości podkreślając zwła
szcza potnebę zw iększeni a udziału robotników w życiu partii, zintensyfikowania działaI
no i
szkoleniowej
i
p ra.cy
młodz.ieży.
Podczas zebrań i konferencji
zgłoszono wiele wn.i06ków, skie-

wocód

Nie ma słabych
papierosów
Nie Plniej od nikotyny uk __
d liw e ~. ałudzenia tych, którzy
paląc słabe papiero y sądZił, ie
a.J1uą
zdrowsi.
Naukowey
a
San Franeisco Generał Hospital
stwierdzili właśnie, że słabe, naw·et reklamowane w USA jako
zawierające
mniej nikot~·ny i
rakotwóruej
smoły papiero y
wydzidają jej tyle samo eo papjl'ro y posiadająee jej jakoby
.ięł'('j. Podwójne osxustwo, kolejny mit rozwiał ię ",·Ięe jak
dymek a papierosa.

•
'*
POlDysl na Wleczor
ZE

TR. l

kursach, wykazując się ZSlajomością swojej literatury.
P rzy okazji: wb!"ew poz:orOlll
narzekaniom
tlorO&lych
z

Bank Wolnych
Miejsc

Pierwsze

Pracy

zgłoszenia

Na apel n3Hej r dakdi wp) nęło
pie:-wne
zglo zE'Ilie 00
oózjeżrywej
póldz..elDj
PrB y
"Wspóln mi Siłćómi" w
Radomiu. Z informacji w)' nika, ~
spółdzielnia
~t w ~:ałlie zatrudnić POflad 100 v.sób poe.;adając 'ch kwalif:kacj
szwa:o:
i własne maHyn)'
do t!:o: 'a.
Emeryci, rt>nc isci mogą waleić
zatrudnienie w za łodzi e ma c;e'"2~' tym p ~ z_' ul. Tartacznej
H. Pra a ;ieoot akocdowa, a wynagrodzen:e "'aha się w granjcach 9-10 tys. zł. .JE'dnocz_ ~ie
~l) " joz.:e:T) · a

ęWQich

2akła

dach w Pionkach
i Zwoleniu
IlrU hamUi "PUliltty
pracy nakł.a<ktz.,ej. a w RaOOmiu ptmkt
taki działa przy ul. Tybla S.
Każda osoba, ktbra :za.rnierza
podjąć dodatkową pra ę szwacza w
s łdzjelDi, zgłaszają(:
się do działu
kadr
pny uj.
Tartacznej 14, :/; pew~ią 2n~j
dzie zatrudDiellie.
(weJwarl

c,-yteln.i.ctwem "\li' ód kieleckich
d:i.lt'(:i flI
je t ż e stale %
bibliote).; publiewych kOrzysta
około 10 tys.
młodych i cał
ldem ma) ch czytelników, którzy w ubiegłym
roku wypoiyc yli ok. 100
ty.
k iążek.
Eale najmJ.od&z_ łl cz te,n,ków
db wają się ru w roku. Ich
f undat rem
je6t Kok> Przy jac l Bibliote1Li. Wszystkie f'ilir
WojeWÓdzkiej
Biblioteki
Publicznej angaiują się w organiza j
balów dla dzieci. P...,ie
bib}" teksrki
zame
przyg04.owują
y trój sali, org4nizuj"
sI kM! J>M.ysmaki dla dziei:i.
~m4,ają
r6wniE'z
rodzice.
Earda.o nam
ię J)Qdobał
tM
p&ffiysł n-a wieczór.
~ak )
LONDYN.
Wlcepreó:ydent
U 'A,
ge
Eu.,
tóry
po :wl!. ń U"DlU 1I0Nlult;w:ji z
pa.llllą Tbakber
drooze do
~wy za.tnyIrul s~ jt-S2.."lI.e
na ki" t o w
LukSł.1llbuTgu,
o!.wi-atlc y1, że prt:'Zyd-ent Reagan chewie
potkałby
I
z
r..utepcą
JurJja
A ooropow a.
BEJ UT. Liban VI ~p,ę
tym spokoju ocu«uje _ polityczny w)'n. ubi g.lot godn.HJwego zw)'cięstwa mIlitarnego opozycji muzułmańs~j
w Be)rucie zachodnim. TymnatIHD pr ydftlt Libanu, AmiIl Diem.aj l odrzu ił ~)o;y
óomatające się jego ~}l\e
D·

WA8ZYJlfGTON. Minister obl'Uly USA Catlpo.r W~

•
lVlIajemar
do ' tawy to,,' ar,;w m iędzy Polsklł a NRD
Hią&"n~ w br. ,,'artoH p.mad
121 mld _I i będą wyisn od
abiąloroc:zn y dl
o
6,5 prK.
Takie u sta lrni..
przy jęto
w
podpisany m 11 bm. w Warssawie prolokole handl .. wym
• lfłala~ey.. ."He,óły
obro-

socjalistycz.nej demokracji, \..rosILi o słusz.ne sprawy środowisk
i obywaleli. Rzetelne i o pera tywne załatwianie wniosków i
postulatów - Z4!odnie z uchwałą IX plenum KC służyć bę
chie proceso.... i odbudowy zaufan ia spole-czneJ:o do pa.ctii.
POtl\.anowiono przedlożyć ...
kampanii prawozdawez&wyboi'czej Komitetowi CenkaInemu na najbliź,,'Zym
plenarnym ~edzeniu.

kra-

•
Pam ~lnie wy~tartowllti
kole jarze do realizat'ji
tegoroczny{'h zadań. W Jl't>rw~zl'J
dekadzie lutego plZ wjeili ni
ponad plan okolo ,5 mln towarów, za · w ubieg). m mil'siąru pł·zetran~porto,,- ali o 2,3
mln \.oli w"- arów w i<:eęj DlZ
przew idy".- ..no.
• W seb .. h:, 11 hm. w Zakladach A •• to"' 'ł'eJo "W Tarn wie wybll('hł .... iar.
Z
aie
II IaloDydl 110 uj por
pnynya
zapaliła
się
~"lIa
li
pomp olejowych na insl" ,,1Jj1
syntexy
poli Jolorku.
Ibu: i
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Biuro Poliwczne KC PZPR
· post anowi ło z",;oIa ć 18 lutego br.
XV plenum Komitetu Centralnego, które poś·więco.ne będzie
głównie
orJ:anizacyjno-pcogramowym założeniom
Kr jowej
Konferencji De legató ~' PZPR.
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.kompli.kou'a1Hd w osto.tnkh lato.ch sytuacji $pOleczno-poIUycz~j w k.,.aju. Stopniowa je; nOt"'malizacja pozwala p-rzystqpić w
tvm roku do kolejnych wyborów władzy te-renowej. Do aktu
tł'go

przywi'l-zuje

tcagf·
W
Kielcach

.-ię

oIbrzymiq

przygotou: ania

tech niczne do wyborów nou'ych
władz sq poważnie zaa,wanSi»wanł'. Jak wlInika z danych Urzę
du Miejskiego, w .tolicll KieIł'CCZIIZnll uprawniOflllch do lIłO
s.owani4 ;ł'-st ok. 165 tvs. wób
(które ukończvlll 18 roJe życia).
Przewidu;ł' się, że w
mił'ście
się 116 obwodów wyIwrcZlłCh, w tym 8 zam1cmętych
(m.in. w szpitalach, zakładach
~ecjalnllch Hp). Od ostatnich
wyborów, przed
sześciu lo.: li,
przybyło w Kielcach 30 tys. 0• ób. co świadczy o dynamicz-

utWOTZy

nym rozwoju miasto.
Do p-rzeprou:adzenia wyborów
utwoTZII się 116 komisji wy borcZlJCh, złożonIIch z ludzi o dużllm autorytecie spolecznvm, uZ1Ianiu i nieposzlakowane; OPInii. Przeu."idu;e się, że stanowić oni lJ1dq grupę liczqcq około 1500
JCób. Komuje te pou'ola Prezydium MRN po ukaz4niu się tatawlI ujmowej.
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~i.sÓtD
tn iftZkańców miQ.3ta, przy okazji porzq.dku;e .ię sprawy ~
du.n.kowe ooywe.zełi. DotlłdKzaa
u jawniono podcza.a JcontTO/i, 70
osób, które nił' dopełnilll jormalności

meldunkou.'l/'Ch.

mu.s«WlI

t~go

bliżuJlCh
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doklmać Ul najdniach. JednocZł'śnie

wydano

polt'Cu.i" culmi-nis(Tabud ków 7Ili.ftzkolnJlCh,
by u2u~łn1ł1l tobl)Ce z nazwomi ulic i numeTÓW do-mów.
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Plotka okazała lię jałszywa.
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i
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Akt oskarżenia
w sprawie katastrofy
pod Kostornłotami
Prokurator
v.ojewOOz,ki
w
Kiekac h skierINał do sądu akt
I>'>karżenia
przed .... ko Zbigniewowi L., zarzucając mu powodowanie katastrofy kolejowej
na szlaku Kotaomłolv - Kielce
Piaski. W stanie niekzeżwości
kierowo ł on składem
pociągu
-towarowego i naj~hał na tył
innego pociągu towarowego, powodując
zgniei:eni-e
czterech
v. agonów. W ".yniku katamotv śmierć poni06ło dwóch funk["jonariuszy
SłUŻb)'
Ochrony
Kolei oraz młodo;zy mASzynista
pol"iąl'U towarowego. Straty materialne wynio<ły ponad 30 mln
zł. D
.... padku dOf'zł.o J l siN]>nia ub. roku .
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06obowym marki .. \,ooa", potrącił idą ego ~rod".iE-m jt'./.iłlll,
pijanego Jac·ka P. Oat 2ft). J', .....
szy doznał pow:-.żnYl·h
brazt'il
ciała i przE'wieziOilY 2il'\\dl do
szpitala w Radomiu.
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Pijany
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BOBSLE.R:

n

1. NRD

Na pOdiulD laia la or,ci
p·utr fU. 1 II
T

Wyniki

J

NARCIARSTWO
Bieg na lO km męiezyZll
1. Nikolaj zm'atow (ZSRR)
1 :%8.56,3
I. AlekSander Zawlalow (ZSRR)
1 :29.23.3
a. Gunde Anders Swao (Szwecja)
- 1:29.35,1
ł. WlacUm1er Saebnow
(ZSRR)
1 :30.30,4
5. Aki Karvonen
(FlnlancUa)
1 :30.59.1

l . Lars Erlk ErlkSen (Norwegia)1 :31.%4,8

ł1.

J6zef
LuszClek
(Polska)
1 :38.11,1
Kombinacja norweska
1. Tbomas Sandberg (Norwegia)
422,595 pkt.
I. louko Karjalainen (Finlandla)-

a.

00

dobre.

punlo1Joworle mi-ejs.oa
Po!o aw.
Nosa zesopól Z>dobyoI obecnie tyl_
ko 2 punłgty, ~óri! sq zos.Iugq
po~nrs~1oi

E.

R,ś-F~ens.

C.e-

szy dobr<l WCi2lOoI'Q:j.siro postowa
Piotra Fijo5Cl, k.tóry . upf<l&()Wl(l'
się no W)ISOlcim
7 miej5lcu. Po
pierwszej looIejce
slooków z<li-

nlO'NOl on 5 paly<:'ję i miał 1110_
wel 5a:<llI1sę 00 brqzowy medoł.
Drugi skok
był j.t.dnołc
d-u.io
s/obSoZ1'( i niiej e<:en-il i go to.kże
sędzJ,o.Me

!)

Z3- «
11- f
10-17
%-za

5
%
1
1

1 • .Jens Welssfioc (NRD) 115,1
pkt. (90,0 j 17,0 m)
IaUi Nykaeuen (FinlancUa)
%14,0 pkt. (91,0 J Cł,"
Jari Pulkkonen (Finlandia)
212.8 pkt. (81,5 l 91,5)
ł. Stelan StannariUll (NRD) - III,!
pkt. (Cł,O I ".5)
5. BoU Aage Berc (Norwegia)
208,5 pkt. (86,0 • 16,$)
6. Andreas Felder (Austr1ał
205,6 "Diet. (84,0 j 81,0)
T. Piotr FiJas (polska) - !M,1i pkt.
(87,0 I 88.' )
1&. .Janusz Malik (polska) - 1",&
pkt. (78,11 l 82.5)

a.

w-

~

dło 10 cm mieŻfte90 puchu.
W 1IMd%ielę r41l0 włał .u"1I
wiatr, dochodzqcv w porUw4Ch do 40 '" _ .eJc. W tel
.1fłuocji orga-nizatorzll koIł
kurcncji olpe;'Jc.ich połt41l0t!1iłi pr%elożlIć już po r4Z
truci
przeprowadzenie

%6-1

bi~

z;a.z.dotvego

DUś

w programie orlmpiodr

LVZWlARSTWO FIGtTaO.....

Pary sportowe
1. Elena Wołowa - Ole: WasWew
(ZSRR) - 1,4 pkt.
2. Kmy I Peter Carruthen (USA)
- 2,a pkt.
J. Laysa SleUeznlewa - Olec Makarow (ZSRR) - 3.1 pkt.
ł. Sabin e Baca - TassDo Tblerłtaa
(NRD) - 5,1 pkt.
5. Birgit Lorenz - JtaUł SdluHri
(NRD) - 7,0 pkt ~
• . JilI WatsoD Burt Laacoe
. (USA).- ł,2 pkt.

mętczy.m.

T-ZI

przewiodtziony je-st pi_y paej<Ia!d slolomu 9i ~ w Iutórym

38,1'
I. Yoshiblro

18,30
J. Gaetan

Klłazawa

Boncber

(Japorua)

Daa Jansee (USA) -

SI,5$
(USA) - 38,51
"odow (ZSRR)

ThomełS

Wladlmłr

.,ST.

SIl ID kobiet

1. Chrlsta Botbenburcer (NRD)
U,O!
I. &aria Enk. (NRD) - 41,11
S. Natelia Salwe-Glebow. (ZSRR)
- 41 .51
ł. Irina Kuleszowa (ZSRR) U,'"
5. SkacU Walter (NRD) .- 42.18
l. Natalia Pełrusewa (ZSRR)
U,l'
• . Erwlaa Byś-Pereas (pOiska)
U.71
SANECZIABSTWO
Jed.J'Dkl męłezyo
1. Paul Blldgartner (Włochy)
3 . 0ł~58

2. Siergiej

DaRilIn

Jl

NRD _

ucji

ZSRR

mist" olimpij-

Finłanelia

.ki w skokach
naroiarKich
lens łVeissfiol

Norwecia
Szwecja
RFN

(NRD).

Włochy

laponia

telerot.

GRUPA

•

Pol ka-Włochy 1:' (1:1,
1:4, l:!). Bramki dla Polski uzyskał Christ w
13 min.; dla

.

p

P. 14 t..vkure~acll

CAF-UPtNie ustają zabiegi klubów
hokejowych NHL majqce na
celu pozy$kanie dla swoich
ba.TW bTamkarza ZSRRWładllsłaWa. TretjÓ,ka . Na "wyu; stoj ą a.kc;e mont -eal ski e-go klubu Canadiens. kt6rll \O zamum za TTetjaka ofiarowuje 500 ty'. doI4TÓW.
Kierownictwo klubu s>kie-rowało do władz zwiq.zku hoke;a M lodzie ZSRR oficjGIJW pismo w tej .prawie.
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b

MIł!lJAT,E
Z 8 B

W

~

USA

li li I

S

ł

5

t t I
II!
1

1

1-1--1-l-

'.

t)

n

g,
.sI

ki

Pl

R
"A
K

I
1

CSRS
Kan.da

PUNKTACJA

•

ZSRR

-83

NRD

-II!

Finlanelia
Norweltia
Szwecja
USA
RFN
WIochy

-31
-3%
- 15
-11

,

• Ausirla-CSRS
1:6, ':7).

1:12

(I:"

• Norwella-USA
1:1, 1:1),

3:3

(l:%,

~aponla

Kanada
CSRS

4

•

H-5
l$- 5

Fraaeja

1
S

1

1-11

1. CSRS
Ka.aela
J. Finl.n.ia
ł. USA

1
S

,t.

I
J

I

«

Snra;c.rta
P.I.ka
Austria

tt- t

t

$
ł

t
1

(Kanada)

S8,3I

S. Nlek

•
W spotkaniach hokeja na l()dzie nasza drużyna doznała k()lejnej porażki. Tym razem :&
zespołem Włoch. Polscy zawodnicy grali bez wiary w siebie
prezentując na lodowisku nędz
ne przeds tawienie co najmniej
jak w m eC7JU o pie truszk ę .

średniej skoanł

2.

416.900

Jukka YlipulU (Finlandia)
410,625
Rauno MieUinen (FInlandia)
402.970
L Thomas
ueller (RFN) - łOl,t95
pkt.
L Aleksander Proswirin (ZSRR) 400,185 pkt.
Biathlon - !t km
L Peter Angerer (RFN) - 1:11.51,1
.. hank-Peier Boetscb (NRDT
1 :13.21.4
.. ~ik
KvalfoS8
(Norwegia)
1 :14.0~,4
4. "l'von
Mougel
(Francja)
1 :14.53,1
L Pr-.mk UUrlch (NRD) - 1 :14 .53,T
L Kolt Siorsveen
(Norwegia) 1 :1~ . 23,8
5 km kobiet
L l\Jarja-Liisa Baemaelalnen (FInlandi a) - 17.04,0
I. BerU Aunli (Norwegia) - 17.14,1
I. Kvetoslava Jerlova
(CSRS)
17.18.3
ł. Lillemor
Rlsby
(Szwecj a )
17.26,3
L Inger Nybrat~n (Norwegia)
J7.28.%
l. Brii Peltersen (Norweg ia)
17. 3::,6
LYZWlABSTWO SZYBKlE
5000 m męiczyzn
1. Tomas Gustabon (Szwecj a )
7.1%,28
%. Igor Matko"," (ZSRR) - 1.12,31
3. Rene Scboeflscb (NRD) - T.17 .41
ł. Andreas Ehrig (NRD) 'U7.SS
S.Oleg BoŻjew (ZSRR) - 1.17,91
'- PerUI Niityllle (FinlancUa)
1.17,!17 .
501 m męiezpn
1. Sler;JeJ Foldeuw
(ZSRR)

l.

I

S
I
3
S
S

na

l -SI

W "OCli J ~otll _
_ trMU GlpejRie

GRUPA B
• Kanaela-Finlanelia 4:% (1:0,
1:2, 3:0).

ł.

ł.

3

•

cizłelę

• ZSRR-lu~08ławia t~l (4:1,
1:1, 4:0).
1. ZSRR
t. Szwecja
1. RFN
4. Włochy
S. lu~osławia
l. POLSKA

8KOK.J
f-Ił

I

I
I

.:zych .~łk.njaeh ItFN e r a MI
Z .... ilłskiem lladzieekim l PiJalandia s CSRS.

• Szwecja-RFN 1:1 (1:1, ł:I,
1:1).

Aleksao-

s.n,u

muU1) -

Dsii Polaka. .~łk. alę ..
SnveeJll, a w innych eicka w-

Pavlu w 24, 43 i 51 min.,
Goegan 30 min., Kasslatter VI
34 min. oraz Bellio VI 28 min.

liIIusiol) -

n (Ekmarus -

ZSRR I (Klpurs - Sznepsts)
3.2i,U
I. Szwajcaria
I
(HUtebrancl
Mue11er) - S.2i,11
L . Szwajcaria n (pleIller - Freier-

l. Austria

Włoch:

Scbauerham-

drowI - S.II,11

~
ł.

5. lf.r....ec.I.

Saf'~wi e, piątek.

ozeJc.orny

Na.dcH

3.%6.04

"I. ZSRR

slmcmi

sobota I nłedP elo upłynęły
pod z:RClkiem doISli!gO
pod z: ioIu medGli. Przewodzą temu
druirny NRD i Związku Rochiedaiego mojqc ich do tej po.ry najw ięcej w kołekcjl. Dobne spisują Jię reprezenklnci !Ir-ajów
skandyna wskich, którzy sq również w gronie faworytów.

dni w

f'l1t

L

śrlllniej

D wóJId

(Hoppe -

mer) - 3.25,56
I. ~D I (Lebmann -

(ZSRR)

3.04,96%

S. Walery DucUa (ZSRR) - 3.0.,011
ł. Michael Walter (NRD) 3.05.831
5. TbolOall Goerlltzer
(NRD)
3.0.,129
l. Ernst Basplnr:er (Włochy)
S.05,ttI
Jedynki kobiet
1. SteUI Martin (NRD) - !.4I,570
2. Bettlna Schmidt (NRD) - 2.44,171
3. Ułe Weiss (NRD) - 2.41.241
4. ~ IUDantowa (ZSRR) _
2 . 48,ł81

5. WieraZozu1ja {ZSRR) - 2.4S.S4l
6. Maria Lulsa KalDer (\Vlochy)
2AQ. I311

• Andnej Grubba wygral w
Duisburgu międzynarodowe mistrzostwa RFN. W finale pok()nał on reprezen tanta
zwecji
laDa O"e Waldnera 3:%.

Gedania

11
11
11
11
11
111

Zł

D-2t becnfo przez byleCo k1elcsan1na

!5 ~ł
Z4 Z4-31
Zl !Z-U
!! 18--41
Zł

lł-łł

• PJlkarze ręCf:ru Korony Kielce w spotkaruaell o mIstrzostwo
n l1g1 występowali w Pr:temyśl.
przeciwko
tamtejszej
drutyru.
C.uwaju. Sobotnl pojedynek z.kończ.yl się zwycięs twem Koron,.

0 :3.
Wisła

3. Starl
4. Płomień

18

34

50-1%

18

33

5O-U

18 30 4ł-25
18 - 31 41-23

Iotony.

1. . .oaoM
Gna.wał«

(I' :10) zaś niedziel n" wyCzuwaj u 26:S (1&:11).
W
obu meczach najwięcej
bramek
cUa Korony uzyskaU Andn:eJ t
Zblgalew Tłuc::zyiisq po II.

Szczeg6lnie wynik

niedzlelnego

spotkanIa jest dużYm
za koczenlem.
Miejscowi grający przy
olbrzymJm dopingu
Widzów p()-

staraJ.j
Czuwaj

o

się
du1ą nIespodziankę.
zainkasował

cenne punk-

ty, gdyt broru się on przed spadk iem . Warto dodać, te d ru ż yna
z P 17... m y~l a pro ad 70na j ~ t 0-

ł.

s.

UaJa
Zacłę1tle

.. ~

1. Cbrobry
L LaMnłaftll.a
ł. CZ1l....j
Ił.

pto&ftM1a

W

pozostałyc h

pojedyuacb
wyniki: BBTS Bie1stt. Stoczniowiec Gdańsk 13:7, Górnik Psz6w
Victoria Jaworzno 15 :5.

I

a

p(laika Korony

Pięściarze rOlpoczę6
graną

Broni występowała
Szczecinie przegrywajlłc z
Po,.mlł S:1!.
Zwycięstw. dl.
Broni odnieśli: A. Gerka, 'I'.masik, Wieeunk i CurnlszewlIli.
padły

I. GwardJa

L

Drużyna

w

W lnn,.Ch poJedynkacll
pad.łJ'
wyn.lkt: Piotreovia ' Qwardla
II :D 1 11 :J
Chrobry GJoC6w Grunwald RS U:Jt 1 11:11, G6r-nlk - u.lębla Ił:SS 1 SS:lł. Mecs
Unl. - LubUn1ank. _tał prze-

jeSZcze szansę

Radomka ma
as:31

W innych spotkaniach padły
wyniki:
ŁKS Spójnia 3 :0,
Start - Gedania 3 :0, Wisła Płomień
3:1, ŁKS - Gedania
3:0, Start - Spójnia 3 :0, W is ła
- Stal 3 :0, Gwardia
Cza.rni

Ryszard. N!eubltowlk1eco.

Świat-kraj-województwo

3:1 (1:0, -l!, l. II).

l. Czarni

8

t. JlAOOMK.-'

Ił.

• W spotkan iach o militrzos t wo l l:igi s iatkówkl komet
dr użyna Badomki pod e jmowała
na wlaooym teren ie Stal Bielsk. I Płomlea Sosnowiec. W
pierwszym sobotnim
poj edynku Radomka uległa ' Stall I:S
(II, 13, 7). Siatkarki drużyny &tdomk i sprawiły zawód kibicaro, którzy oczekj wali na -r:wycillSt wO. N iest ety, Radoroka zagrała zb y t nerwowo i chaotycznh I w rEZultac ie przegrała ten
ważny mecz. W n iedzielę było
już dużo lepiej
i . po dobrej
grze Radomka pokonała wyż eJ notowanego ryw.a.la Pbmiea

!..

A

5. ŁKS
I. Gwardia
T. Spójnia
II. Słal

!O

as

Ił

nowy sezon
nt--łM

U
-MO
111ł~5U

II 11 JIt-SU
II &I!-łM
II D l3S-ł05
II S m-«u

»

• Pięścian:e , c1rugleJ liCi rozpoczęli -nowy
sezon. Dn1iyna
BłękltDycll JUeloe .... alczyła w
Pomaniu l uległa Olimpii 5:15.
·Punkty dl. kielcull

Przemyślu

zdobyli:

Łakomiee
ł
Zaparł,.. I oras
Szc:z~paDAl sa remis a Jlatł.~

http://sbc.wbp.kielce.pl

W spot.kaniu o wejście do fi
UW Ostrowiee pnecrał
w Sanoku ze 8t.11\ ':11.
ligi

• W Tum1inie koło Kielc
rozegrany został narciarski Puchar Nitin poł~czony z eliminacją do XI OSM. W generalnej punktacji ~ycięstwo odnieśli zawodnie,.
Białe,osUka,
któn:y wyprzedzili Kielce ł S.wałkI.

{mar)

I

