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We wtorek, 2ł bm. papie! JAN PAWEl 1/ przebywał w starym.
piastowskim Wrocławiu. Następnie wziął udział w uroczystościach na
GÓR. $"w. Ann,. w oj. opolAim.
We Wrocławiu, w CIosie mszy
na PortynIcach, papież wygłosił
homilię. Nawiozał do historycznej przeszłości oraz do postaci
św. Jadwigi Slqskiej - patronki
tej polskiej, piastowskiej ziemi.
Jan Paweł " przypomn iał m.In.
fakt dokonania przez Stolicę Apostolskq kościelnej normalizacji no tych terenach. które podkreśl iI - po II wojnie świa
towej po wielu wiekoch stoły
się znowu częściq państwo polskiego, jak la czasów piostow-

W Pradze

1'01:świa towe z:goro..9 pG1t6j ł życie,

ai~

!Judzeni.
przeciwko wojnie DUk:learnef'. Na Inauguracyjnym
posiedzeniu plenarnym jego uczestników. przybyłych
& pOnad 140 państw. powitał
prezydent
Czechooowacji, GlI...... R.s.k. W obl-adach zgromadzenia bierze udział ltil\rudzi~ięcio06obowa delegacja polska.
Dzij clelecaeje rozpoczn~
obrady w grupach robocqch.
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,Dziki" lokalor
- nieokiełznany
W Wydziale Lokalowym Urzędu Miejskiego w Kielcach interesantów przyjmuje się w poniedziałki. Choć
w korytarzu tłum panuje tu teraz porządek, Od niedawna wprowadzone zostały zapisy.
z
(2ym przychodzą tu ludzie! Właściwie ilu interesantów, tyle problemów. Choćby

matk a z małym dzieckiem na
ręku. Zamieu.kuje u teścia alkoholika, chorego psychicznie.
Tej nocy do&tał kolejnego już
ataku białej gorącz1ti. straszył
domowników siekierą. Po nie-

Belgowie i frytki

ttSpokojna.. Raba

I k DWie pam pomóc łej
et - pytam kierowniczkę
ydzialu Spraw Lokalowych Dan1lłę Kiehalnuk.
-

ko

BRUKSELA. Tradycja ulicznych stoisk sprzedajlłCYCh %10ciste, chrupiące, Imawne na
miejscu frytki. sięga polowy
ubie,łego stulecia
Dziś tylko
okola 4 tys. tego typu kio ków
przetrwało na terytorium Belgii.
Frytki nierozłącznie związa
ne z belgijskim stylem tycia
i będące atrybutem krajowego
folkloru, są od pewnego czasu zagrożone konkurencj;J nowo powstających 5W?cl snack-barów I bistro w stylu amerykańsk i m. które wypieraJIł ulicznych sprzedawców.
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niezwykłej
popularook'
świadc~ ltatylilylti wy"azujlłce. Żi! przecię ny
Bele

zjada ponad 100 kg frytek rocznie. a więc trzykrotnie powyżej standardów europejskich.
Ostatnio licz.nl
zwolennicy
frytkowej tradycji zor,anizowali ruchom4 wystawę ukazując~ fotogralie I ryciny uwidoczniające rolę frytek w ży
ciu
przeciętnego
mieszkańca
Belgii, zaś pewien zapalony
hobbista profrytkowy jest autorem pierwszego opowiadania.
osnute,o wokół ,,sporu o fryt-I_°.,
...1.

f
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badania nauko ców

o eze

o

frytek

Pierwsze spotkanie Prezydium
Rody Kralowej PRON z prze·
wodniczqcymi bqdź cz/onlcami
w/adz naczelnych organizacji l
stowarzyszeń społecznych o ogólnokrajowym zasięgu dzia/a·
nia, będqcych zbiorowymi uczestnikom; ruchu, zapoczqtlcowolo realizację uchwal "'ajowego kongresu. Mowo o re/acianowanej już przez środlcl mo·
sawego przekazu naradzJe l
dnia 20 czerwca, no któreJ se·
hetorz generalny PRON, pro'.
Morion Orzechowsłi, Pfzedsta·

Czarnolesie

Interesujące

Część

DOJtO CZl:PfIE N A ITa. t

przespanej IlOCy, dziecko dopieto tu apokojnie zasnęło.

1"-

Porządki

homilii popież porodzinie i sprawom wychowania, podkreślaJqc nczególnq, niezaS'tqpionq rolę rodziców w tym procesie. Popieł
wyraził tei pragnienie, oby cały
nor6d polski tył we wzojemnYrll
zaufaniu. Trzeba - mówił - budowat, odbudowywat I pogłę
biać za ufanie. Rozwijajqc szerzeJ ten temnt papież
ZYPOrllniał słowa
Norwida : Ojczyzno
jest to wielki, zbiorowy obowią
zek.
Po zakończonej mszy no bło
niach partyniok: . we Wrocła
wiu popIel udziełił błogosła
wieństwo pielgrzymom i udał si,
śrr;igłowcem do pałocu
biskupów wrocławskich no Ostrowie
Tumskim.
Po odpoczynku w rezydencjI
biskupów lon Paweł " udał ~ j ,
do katedry, gdzie spotkał się z
księżmi i siostrami zakonnymi.
Kilko minut po godz. 16 popiez serdecznie żegnany przez
wiernych. zajqł miejsce w śmi
głowcu, który WIiął kurs w Iderunku Opola - na Górę Sw. Anny.
No rozległych błoniach wokół
Góry Sw. Anny, poniżej bazylild
i klasztoru, zgromadziły si, rz ...
skich.

święcił

O

Wiadomo od dawna, że ludzie w
swym
działaniu
nie w pełni
wykorzystują w spo 6b waści y te m0żliwości, w
tóre wyposaż ,la icb natura. W wyniku teg<) u jednych okres aktY1;naści twOrezej lest niez ykle
krOtkL drudzy nazbyt długo
do niego dochodz.ą. inni \1\'rezcie w ogOle me potrafI' ujawrrłt swych utajonycb uzdolnień.
Ja
lęc
im

oze

llajow. I c:aerwcow.
1lpały
.prawlły, ił .. &l", .. y .. a ..... ulet.
T)'_caaae_ • de lo. , jut Je tr
CH bb - ,lerw.",. b i d kałeJa
on.w.
tata. kt6n
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zye port

wszy Ikim pomoc, gdzie się
uy je o\'."O uniwer lue "panaceum". ktbre poz,,"oliloby
na optymalne wykorzystanie
posl.adanel wiedzy, a nav.et
talentu" Odpo\1\'iedż zupe'nie
nieoczeki"'anie daL wielki
port
wyczynowy. On
to
właśnie pozwala
na wypracowanie unikatowego modelu
ekstremalnycb sytuacji, n.e
narzuconvcb lecz
naturalnych, mÓbUiZ'Ujących
zys L

lata

,,.lk.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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kie rezerwy organizmu.
O
intere uJących badaniach w
tym zakresie mbwi zastępca
dyrek Gra W zechzwiąz:kowe
go Instytutu Kultury
Fizycznej. pro! Witalij KutOlecow (ongi
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sze wiernych 3 cołe-j diec~ji 0polskiej, m.,". z Bytomia, GJiwi.c
I Zobr30.
ROlpOC3ęły się nies3pory maryjne, w których razem z Jonem
Pawłem
II uczestniczył prym05
PoIsk-ł, Irot'dynoł Jó~et Glemp.
PołQuone
orkiestJy i chóry
wyltOflOły koncert psolmów 00widowych, które to.II p i ęknie
przełożył .łon KochonowslA i któJe pr3e2 wie-ki śpiewano w pol-

s.ch domach na Slqsku Opolskim.
W czasie nabożeństwo homilię
wygłosił Jon Paweł II. NowiQzuJqc do szloku swej pielgr3ymki,
ktÓJej głównym celem jest 600~
obrozu
josnogórslde'go,
przypomniał , ii dzieje tego obreJu wiQiQ się z pios1owsiolim
~Iqs"iem .
Fundotoreom
Jos.'lej
Góry jMt bowiem Włodysłow "
IIsiq:.ie opołski. Znaczno część
homiloii p~więcono
było rozważaniom retigijnym, zwiQzonym
m .• n. 2 po6tociq potroMi sonktuorrum - Sw. Anny.
W czasie mszy nostQpił obrzęd
koronacji obrOl2u Motki Boskiej
Opołskiej, pochodzącego z koń
ca XV wie-ku. Pr3ed tym obraJem modm się król Jon III 50bl~i prowodzQC swoje wojsko
no odsiecz W iedfli o . Wroc<Jjqc,
ofiarował ,
jako woto, srebrne
rulrienk i. Koronacj i obrazu dokano/ Jon Paweł II.

Polskie
Na prawym bnegu Wi ly,
obok kamieniołomów i Zakła
d6w ,,solvay", w których w
eaa.sie ~at.ni~j wojny pZ'acował jako mlody robotnik d.zisiejr,.z,. papież Karol Wojtyła,
wZDOI!Ii się wielki kopiec KrakUlla - domniemana, pocbod2.ą
ca :& V1J wieku mogiła legf'ndaraego księcia Wi 'lan i zało
t,.eiela Krak-owa. Po obu stroRadl rZf'ki, u stóp lwpca i
wzg6na Wawel roz)ożyw się
'I!le-ty ięc:z.ne dziś miasto
prastara stolica P{)lski. Stała
się ~i~ za panew_ia dyna tii
Piastów ; najświetniej.szy okces
1'0Il_j\J
przeżyła Ul
dynru!tii
J'a,1fiellonów.
DaAt Kraków jest
miastf'm
lIOM zabytków
architektury.
8
bolem tysiąclet.niej świado
~i II &rodowej mieszkańców
:aiem na4l Wilsłą i Odrą. Przed
WIll lat,. wpillany :zo;tał na
listę
obiektów
świl>towef4> dzi lhictwa
kulturalnego
UNESCO
Miasto leżące w
pradolinie
Wiosły - bogate jest zarówno
w
historię, jak i we wflpółczesne
(Iok4)ł'lania . Kraków jest
dru-

noszego narodu, noi tę odległą,

uego pońsIwo i tę najnowszą -

możno lOZpotrywoć stosując różne
Irryterio
i różne punkty widzenia. Możno
widzieć ją jako pewne
fatum
ciQjące nad Polo ami, ItIóre od
wieków bołeŚIJie nen doświad

cza, wprowadzo do noszego losu
elementy dramatyczne i

'wdne. Moźna też zastonawiać
się, jo/t.ie to mechonizmy i prowa rządzące lozwoJem
społe
czeńslMt wpłynęły i wpływoją no
011 re$lon y rozwój noszega

"'0-

jo.

Gdy sięgamy myśłą

SrOOo 22 bm. jest siódmym
dnieom pielgrzymlli po- Połsce papieża Jono
Powla II. W auf.i
Cołlegium
Molos Uni_f5yt~u
Jogiel/.ońs iego otrzyma godność
dokotoro honoris causa uczelni.
,POOCZOll mszy no Błonioch kTO>\(.owskkh papież
Oołtonał alttu
beatyfikacji ojca Rafała Koli·
nowskiego I brota Alberto
Adomo Chmielowskiego. Wei·
mie także udział w posiedzeniu
senotu Akademii Teolog" Katolickiej w Krakowie. No osie~u
Mistr3ejowke w Nowej Hucie
popie-ż dokona konse-krocjli nowego kościołe pod wezwaniem
Swiętego Maksymif.iona Kolbego.
Jon Poweł " weźmie tolcże udział w zakończeniu Synodu Prawincjonolnego Metropołii Krakow kiej w Kotedrze K.rólewskiej
no Wowelu.

dokonoń,

wsponiałych

wdz//ich
postaw,
o/t.,ów he.
roizmu. Ale nie moźno lównież
nie do,trze-c wzajemnych waśni

_
_
m

iasło

gim, po Warszawie, ośrodki em
poIsk,iego iycia naukowego
i
kulturalnego.
Działa
tu 13
w,.is2.ych uczelni, na czele z
Uniwersytetem
Jagiellońskim.
Kraków

to

Dzisiejsza .fiy. •
pnYllo()fl.i art,.llvł PMlłzil
.,N.auczydełskie

Jbe.cz jest o wy ho-.i'll m)ozieiy w zkole.
Od kiJk'U lat :la~a sM: lIn'b..
le, że ll)ad~ lMM!iI<ll Ba Go8tarczenie wiedzy UD<ie4lł>uje H2.tał_
\cwanie J>OCłądów i ~rakte
rów uC2.nww. Czy całą w~nę 2.8
to JlOODfi2.ą ~zy ' 7 Na
pewno nie, wycbOWQnłem u.jmują się także rodzice i łll'ł:.a'~je mlod2.iewwe ;Jednall r IH>rt 06wiaty uczynił ju<i pierwBZy krok w k4erunllu
rawy
programu wychowawczego w
IIzkollacb. Opracowll'llo główne
kierunki i dzialania w prac,. wychowawczej i rozesłano je do
podległych jllaC'Ówek. Na podstawie tego dokumentu
powsla mają szkolne plany dydaktyc2.D i mikl'05yslemy wycbowawcze.
Nauczyciele poddali rł'flortowy
pr.ogram wr{)'Wej
krytyce, w
trakcie l po ;ie€o wdroteniu.
Przeważają g)06Y. że
e jet'!It
to J)TO«Nlm na CU16 Ilr:rzy«u, Żł'
obarczanre nauczy{'i~i obowi~
kiem wycMw.ania
xwo1rl'i
z
niego inne l>l~ówki współ.pra
cuj~e

re

szlwłą.

Faktem jeflt, że szkoł-a od
kUl Tej żada się obecnie wunounia dziaJalnośd
pcdagogiczn j, nie m-oie być osamolJloiona
w d z.ia)al'll'ości wychowawczej
- czy·Łamy w "Tr bunie Ludu".
Jednak domaganie ię od nauczycieli konsekwentnego realizowania podjf:tych df'<'Yzji. w
szk(»)3('h, 2l3leiy w dU'Ż j mierzf' od nich sam)"Ch.
Wakacje przerwą prace n<ld
wprowadzeniem do
praktyki
dokumentu . Ważne
i~t
aby
program tf'n powrócił od wrześ
nia na uobra n·i a rad
pedoaj!ogicznycb. C'hodzi o to, aby
wszyst'y byJoi przekon.aoni o niez.będ n otd
wzmożenia
pracy
WT{'MWa.wczej. Abv kaó.:dy wydooył z tej1()
progr3fJl'U kO!lkrE'lne zarlania dl" l!'i ie. I po.czuł się za nie (ld,powied·ziolnv.
(Joas)

również

wielki
przemysł, reprezentowany prz de WS2.y tkim przez Hutę im.
Lenina.
Wokół
kombinatll
wyr05ło
pierwsze IIOCjallstycz.ne mia to
pol5kie, dzi licząca 200 tys.
mi~o3'ńC'Ów
dzielnica Nowa
Huta.
MAasto u stóp kopoa Krakusa
i
awelu jest kolebką pra y
pol kiej; tu w 1661 roku zaczę
ła ukazywać się pierw za pol.ka gazeta ,,Merkuriusz P{)l ki
Ordynaryjny". Tu również roczwionęła I!ię sztuka i jej nauczanie. Kraków jest miastem
t,.si,.
artystów,
literatów,
d7.ielWl· aczy, miastem 12 leau-ów, . wśród których najsłyn
niej.sze. odnoszące niezmiennie
mi~y.narodowe
sukcesy, to
Tł'atr
Stary i
prowadzony
przez Tadeusza Kantora zespół
.,Oricot-2".
(PAP)

LI..ł'"
Rządcy

OC2f'łIiwania ".

Jan Pietrzak
wystąpi

w Opolu

H_U_M_E_R_1_2_1 _ _

STRONA 2

jemC7.
DramałyfSJt,.
przypadek kj
rodziny lty.ajmJliej nie jest
ecł obn")),,..
KjJlr.a Oi5ób lUt~
muje
pomieszC2eDie _ pow.
13 metrow kwadJ'alowych w
'~tarym booowaicłwie. M.ieuka
w nim ata.rlliSzk. ~hOl'a lIa
gruż . ę, 4ł:z.iec
:a lriedowJadem DÓł i dru.gie ~.b_ JIBYcbił'Znie. KJedy wid~ tak4 s,.tuację bardw
chd.łaDy. udrzi~lit natycbmiastowej JlOmo,.. Jednak mmJ.iwości
Wydziału Lok.alowe-go
są' ba-rdzo
ograniczone. W br. na miemkams oczekuje w Kielca("b )950
Aż 500 spośród
ruch to
przebywający
w
budynkaCh
zagrożonych,
zlokalizowanych

06Ób.

w starych dzielnicaC'h - przy
ul. 1 Maja, Nowy Swial, IMie.rżyńs.kiego. 'l'000BiaJ.i to kandydaci do wyll:watH'owania Ba
cta n"IIlOooaN bodyn 1111 i klikatony pomies:uuń ~c• .
A pr2f'Cież ._-pływają do lias
wC'~ Ja".,.e wniosłłi
«> .1'%7.dział mieszkania.
- ne uób e4ns;,ma .ue.ka-

ma

w ł~ :NIlu'?
Opra«lowałiśmy
listę, lIa
której znalazły się 102 osoby,
ale część spośród nich dostanie mieszkania dopie.r w 1984
ro'ku. Mamy bowiem do dyspozycji w br. tylko 40 mieszkań
spółd:z.ie1czycb.
Je
'm,.
więc
na
etapi~
załatwiania
11l1et;zkań
dla porzD6tałycb 62
kandydatów . Naszą podstawową bołącuą jfflt obecnie brak
tzw.
odzysku
lipowooowany
m.in. pM:e-pisami nowego prawa lol!:al-owego, ~odnie z kU>rymi po wyprowadzeniu się
lokatora, wła' iciel
budynku
moie
przekazać
mieszkanie
cz.łon-kom swojej
rodziny. W
05tatnim cza9ie w dano aż 300
takicb d e<'yzji.

-

teny wwa.iak,

N'

jeM

~ "p~t.ama"_.

Programy kabaretowe - jako
imprezy
towarzyszące
oficjalnym ll-oncertom Krajowego
Festiwal-u PłlIs:k.iej Pi05enk~ w
Opoilu - zawS'lA' cieszyły mę
dui m powodzł'niem u publicz»ości. Nie inaczej będzie chyba i tym r;lz~m, I tak 30 bm.,
w pierwszym dniu festiwalu
le-tan Lipiec zaprezentuje program
kabaretowy
..G.-ajdoł
bo ". Na tępnego dnia o pół
nocy w Teatrze im. J. KochaDQwskiegCl odbędzie $ię "Koncert pod egidą pana J.anka" z
udziałem l w reiyserii
Jana
Pietrzaka.
(PAP)

N.aliczyli śmy 70 przypadków takiej samowoli. Aż 5()
bezprawnie Ul jęty ch mieszkań
to kwale-runkowe, 20 - spół
dzielcze. WflZystkje osoby, które ię jej oopuściły są zameldowane, bo według przepisu
ie.o kto przebywa
w
danym
lokalu dłużej niż 48 ,odzin
musi być :z.ameloowany. Fakt
ten nie jest jednak równołZn3Czny z wyrażeniem
~ody
na wejście w posiadanie lokalu.
W najbliższym
cza6ie zaiplan{)wa}i~y specjalną aKcję mającą na c~lu likwida.cję samowolnego lokatorstwa. Opra~o
walHmy już plan wykwaterowań. Dziennie dokon wać bę
ooemy 2 eksmisji. Oczywiście

pod prąd historii. W imię zlotej
wolności szlacheckiej
systema-

znane,
lUórych

milczan e.

ole pouczojącym
przykładem jest m.in. sytuacjo
przedlazbiorowo.
Powsze-chnie
IwieIdzi się, że to spise" trzech

witego ubezwłasnowolnienia. W
/t.onsekwencji, dziołając
ImIę
wolności popodliśmy w niewolę.
Również w ocenoch najnowszej historii naszego kroju pelno

potoczą się

o przyszłości

pozbawił nos
państwowości. To prawdo. AJe
równocześnie
prawdą jest, że
gdybyśmy nie byłi tok slobi l
rozdarci wewnętrznie, do rozbioTÓIIII nigdy by nie dosz/o. Popeł
n.iliśmy wówczas Icardynolny błąd

polityczny. Gdy w colej Europie
tworzono silne organizmy ponsIwowe, oporte no włodzy centrolneJ, II nos ptoce, ptzebiegol

., odwrotnym Iclerun"u, l2iejolco

uproszczeń

tycznego

Obecnie ZYJemy w czasach
ptzeJomowych i trudnych. Jok
losy noszego • roju,
naszego norodu? - oto pytonie,
które ciśnie się no' usta wszyst"ich Polaków. Odpowiedź nie
jest latwo, o możno ją zaledwie
sformułowoć w trybie warunkowym. O ile udo nom się zrozumiet ; przestrzegać praw rzą
współczesnym świmem
społeczeństw,
ile
zochowomy
mądrojć,
spokój,
rozsqdek, o ile utlwolimy drogę

I emocjonolnych
dziś no dorabe" ostatnich cz1erdziestu Im
wyłącznie przez pryzmm obecnych niedDstatków. Nie zamierzomy tu, polemizując z uproszczonymi osądomi, przytaczoć po
lOZ Ico/ejny osiqgnięć
sccjolis-

jest

poństwa,

wyliczoć

0-

gromnego dorobAu z olcresu odbudowy I upllemys/owlenlo PoIsU Są to łolcty powuechnie

nikogo nie wyrzucimy Da bru'k,
ale
Dp.
przeprowa1'lzimy na
stare
miejsce
zamresz.kani a,
bądż
do iBnych
po ieszcze6
o zn3i:ZDie niższ,.m slandardz.ie nit te., które 2'..05taly za.jęte na dziko, także (lo lokali
zastępczych bez
ża4lnych wy~. Ni
może być tak, ie BJeuczciwemu będzie 8ię wiodło
- dzięki sprytowi
lepiej
niż
e:zlowi kowi
prawemu.
Wszy~y .. dzicy" łookat.orzy bę
dą ukaTani 'kolegium.
- Ilietly SNiam. sal. . .
~ie . . . . . . mi
llie waioodr.i'
Te najpilniejs:Le
w
ciągu kilku lat.
Niestety, w
..olru 1981 odebrano pr8,.dentom mi 3frta -pulę
mieszka ń.
Jedn4>Cześnie zaś wydaJ)O niejako paradoksalne uprawnienie zezwalaj~e na ubi.ełt~Die
ię o mieszkanie
zastępcze w
'kwa teru n-ku lud7-iom zapi.sanym w spółdzielni. Tych wniofllWw IJUImy ty , że Oi5tatni z
nich, biorąc pod llwagę bieżą
ee m<I'Żliwości JD()U b,.ł: zała
twiony dopiero za 47 latl Nawet lokaje, które mamy szanaę -ok'z.ymać w przyszłym roku
% bw.
wnictwa
kOffiunal~ będą kJ'otlłą w morzu
potrzeb. Sporlł ezęś€ spośród kilkudziesi4:riu lDieullań będxiemy
musieli ID in. zwrócił zakJadGm
pracy, od któryt'b w 4>etatnich
lalach je wJ])Oiyuy1iśmy.
,,-z)

Nasz

•
le

z

sygnał

Gdzie
gospodarz?
Kilka tYDodn-i temu PafLstwowe GospodaTstwo ODTodnicze w PiekOlSzowie u r uchomiło kiosk oWCOOW4)-WaT2:Ywny przy ul. Szkolne; w Kie lcach (w pob liżu pa1Dtlonć
hafldl()'Wych). Pomysł dobry ,
bo w te; dzielnicy miasto
brak państ1D()1Oych placówek
hall'1dlcwl/ch te; bTanżll. Mieszkańcy
C:z:aMlOWO
Jc.-rótko
;ed1Wlk kOTzystali 2 możli
wości T.obienia
zakupów 1D
kiosku, o któTym mowa, Ddlli
był on c~nnll za~tCie paTokTotnie. Od dłuższego C2a-

su ;est

zamknięty.

w

re
D

cz

ci

ś,

g<

Cl

Z:,

I~

jE
gl
gi

Zł

k
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Czyteln.icv PI/tają na.s: pc
c.o kiosk, skoro nie ma w
nim tOWOTU i nie ffl4 czym
hflll'1d lować? SUił się
obiektem zainteresowania wandali. W ich Tękach zamieni
się niedłu~

cz

steTtę złomu.

Cm)

lCl

ż:

VI

Łt

D

CI

"

celowo przez niezopomniane lub prze-

; rozwojem

ocen. Wielu potrzy

lol(ałor

choć

dzących

Ojczyzny
wielkich mocarstw

nie-

w.bycia

tycznie dezintegrowano pońsIwa
i oslabiono wlodzę, by w XViii
wieku doprowadzić ją do coiIra·

Myśleć

że
dt.~DI:rm

Jtemi_kania,
me sa~ie d_nie-

_bem

i sporów, dzialoń nieprzemyślo
nych, przypod"ów lekceważenia
zagrożeń, "tóre co najmniej w
lównym stopniu wpływały no
bieg wydoIzeń.
Sluojnym,

8ft. 1

- :Najlepszym wyjściftD. CI
ktlart: u-ezztą
.rflSiJa i.~e
saat.k.a byłaby lIlUBiana dwupolrojowego mie.sz'k ..... a lIa dwa
mniejsze. O takim ~wią.za
niu mowy być jednaJl Iłie m~
ile. Najwaimiejszym -powodem
jKt brak ~y główneg.o as.-

Il(l.dtwym aJe

..,ste-cz,

gdy onolizujemy noszą plzesz/(lU, trudno nie KJuważyć
wieł/t.ich

mieście.

ao i

na

Historię

Ceremonię 3okończyło składa

nie dorów. Błogosławieństwo 0p&.Itolskie było jednoc3eśnie pożegnaniem papieża 2 pielgrzymami przybyłymi no Górę ~w.
Anny.
Wie-czorem hel"'opter pop
I
wylqdował w Krakowie, no Bło
niach, opodal kopca K06ciUl5zki.
Serdecznie
witany
przez
mieszkańców
KraJtowo
popiei
Jon Poweł " udał się do pałacu
biskupów, który jest jego re-zydencjQ podczas pobytu w tym

D

-"

I

°

porozumienia, reform i walki o
umocnienie
socjalistycznego
państwo, to mamy szonsę w
miarę szybko wyrwać się z
zysu i przekroczyć woźną barierę nowoczesności ., myśleniu
I dzi%niu. Noszo przyszłość I
przyszłość
ojczyzny, której no
Imię Polsko, zoJeży więc przede
wszyst"im od nos samych..
IKRAJO\AIA AGENCJA

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

DOKO CZENIE

Z

STIl.

1

wił

zebranym decyzje Rody I(ra jowej o powołaniu komisji problemowych PRON i równoczejnie zaprosił do procy w ich slc/odoch przedstawicieli wszystk ich
organizoci' społecznych.
Powszechno okceptacja t I
nowej koncepcji, polegającej no
Iwarzeniu
roboczego dialogu
różnych reprezentocji środowis 
kowycb d/o odrodzenia morv·
nego oroz konselcwentnego dźwi·
gania kroju z "ryzysu, domino·
w% ... dyskusji.
Przyjęcie tej
inicjatywy Rody Krajowej PRON
wyraziło się ... lokcie, że niemal
wszyscy zabierajqcy g os ., dys"usji dzi%cze orgonizocji społecznych chcieli Już no tym
inougurocyjnym spotkaniu nie
tylko' zgłosić olcces do procy ..
"omisjoch, ole wnieść do nicb
w/osne propozycje ptogrom.,.,.
I prefere-ncie zodoń. Dobtze to
chyba roku/e 110 przysz./oU.

r

t

I Przed- sezonem urlopowym.

·Stare

Gdzie bdą

Od czerwca rozpocznie się ?JOn urlopowy. S'Zefowie
działów 90Cjalnych rad<mlskich zakładów dwoją
ię i
troją, aby zapewnić pracownikom i ich rodzinom g0dziwy wypoczynek na łonie natury.

I la-

w

en,ail.
li eIje'Die
w

"a-

!.ioi s

'żą 
tła

~a

on)ku

nu-

Konkurs

ł"ZU

kiJ!Dly
IGm

-a)

leZY nad

istyczny "Polska
B~tykiem"

pd-

Ilo-

,w-

tel-

•
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W dniach od 24 do 26
crerwca br. trwać będą na terenie całego kraju tradycyjne
Dni Morza. Centralne uroczy tości odbędą ię w Szcrecinie I zo taną połącwne re
więtem

"Głosu

Szczecińskie

go"_

t'jw
lilii
pa-

za-

po
li)

JIm

ekaneni
nu.

-

)

• .Spotkania

z - oficet"ami Marynarki Wojennej

be
ft-

dzie zatem wTjad
l' d~
mi nie
a WCZUTT 0d4»wiedź na !lo p,.t nie uzyskali ' my z niektórych, większych
zakładów pl' q .
Zalr.1 dy Jletal._
. leG.
"Waltera" oferujl\ swym praoownikOOl wcroa T w swoich
wl snych ośrodka h IN
1:1'0kowych.
W z.moderoizow nym ()Środku
w Sielpi, w I turnusach, wypoczywać będl:ie 960 prlloownik6w po 160 '" kazdym turnue.
Dużym
powodzeniem.
r:wł zez
wśród wędklln:T, cieszy ię Solec 0.. W' I . W dokaliww nTm w tej miej oowoś
ci ośrl)ji k u spęd zł u r \op w 5
turnus ch MO w lterowców.
Zakupiono
tei;
dod tlrowe
miejsca wcz !;Owe lir miejsc~
ViI
• i cb nadmor kich. m ." . . .
g ch Gdań kic h, Wl dy la-wowie i Międzyl:droj ch, dl:ie
kw ter ch pryw Łnych
o
końc
pędz:l
rtop 91
osób.
W Rew lu i Ni chorzu
_
dą
lę. turnus,. :t-t,. od.ni we
dl młodzi ty zk l pona-dpodtawowych. Łącznie pędzi tu
w keje 200 uczniów. Również
Niech n:u przewiduje
ię
wcz y dLa rodzin w ośrodku
..Gromady" I w Kołobrzegu dla
96
ób.
pora
grupa
w lterowców
wyjedzIe n
rlop do miej CI)wo.jci órsk ich, m.in. do Kl'Tnicy i Zak p ego. Ł cznie w
sezonie letnim
przygotow ne
są 2942 miejsc , w tym .20 IN
miejscowości ch
nadmorskich.

G

w

,icb

ae rad miame?

Również na terenie Kielecczyzny nie zabraknie imprez
związanych. z Dniami Morza.
Ich. głównym organizatorem
je t, tak jak w latach ubiegłych., Zarząd Wojewódzki [;igi Obrony Kraju. Imprezy te
zainicjował
tradycyjny kor.kurs pod hasłem ,,Polska lezy
nad Bałtykiem". Uczestniczyło w nim ole. 15 tys. młodzie
ży szkolnej z terenu całego
województwa.
Zdobywcy
trzech pierwszych miejsc Dariwn Osuch z LE w Kielcach, Dali z
bij. V LO
w
ieJcach
raz
T
•
leczk z Teehnik m Meeha-

~o ze Skati,.ska rerezenww li Kieleccsyz ę na
eliminacjach międzywojewóds

kich.

Od 20 czerwca Kielecczyzna
oficerów Marynarki Wojennej. P9dczas kilkudniowego pobTtu
potka~
ię z
ładzami
dministraeTinymi, załogami zakładów i
młodziezą zkolną w Morawiey, Starachowicach, O trowcu, Busku i Chmielniku. Spotkama te będą org niwwane
w iedzibach zarządów gminnych
zarządów
miej kich
LOK.
~ czerwca przedstawiCiele
Marynarki Wojennej spotkaj
ię z grupą oficerów człon
ków Klubu Oficerów Rezerwy
LOK w Kielcacn.
karzy ku.
W Pińczowie,
O trowcu. Starachowicach i
Końskich nad akwenami wrw taną tradycyjgościć będae

(

ze i url()za.pewaion.
Ilem i KrytTm sewni.
czynek dla

J

II:
in!ormow no ilU W
,.Orb· ie
i
pótdzielniach
tury-tycznych, WIelu radomian wybiel'
ię iooywldualnie 00 ró:r;nycb miejscow ' . w
kr ju, a talde u granicę .
M

Z not .. at

.J.- RYBCZYt!ł

lU

Jednym zdaniem

"Perfecł"
wystąpi wRdom lU

p}

kolo

'0-

fO-

eś

lo-

ich

Ła.oą

za

miej
na
w tycll
la_
ama jak w
więc w

cji cztery wyparku kulturT
- przej zd poc ' gamj,
pewn ' ne po itkL
Zwi zk wcy robią wi~
rdzo wiele, by dzieci prac wników "Chemaru" miały zapewOlone atr kCy)ne wakacje.

(wl)
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Odległe już wydajq się czasy. gdy wraz z po;rnaniem
przez dziecka alfabetu i postawieniem pierwszych kroków
w sztuce czytania mama prowadziła swq pociechę da
najbliższe) biblioteki, a pani bibliotekarka dawała pie wsze samodzielne lektury. Był w nich świat "Koziołka Motołka", "Myszki Miki", czy "Pinokia". I tak zaczynała się
przygoda w krainie książki.

zisioj zooit!90ni rodzice
nie mojq zbyt wiele czosu
n<J
lekturę, azoniedbane
duchowo dzieci za ksiqżkomi nie
przepodoją . Książko jokby zostalo ~unięto no bok, wyparto
przez telewizję, kino, wszelakiego

D

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 121

POZIOMO: 1. instrument słu
żą,cy do stwtierdzaJni.a czy dana
płaszczyzna jest ściśle poz.ioma,
libela, poziomica, 5. ukocha:n y,
umiłowany, 6. cześć,
uwielbien i~, ubóstwienie, 8. zbiór
lLrótkkh wska 7 ówek, iruormacji, 11. pocisk działowy napeł
niony kulkami ołOW i anymi, pę
lltają-cy
W powietrzu. 12. koś
ci~ wspaJl ialy z trz.ema
lub
pięcioma nawami oddzielonymi
kolurtllJla.D1 l.
PIONOWO: l. ruchoma pf1Ze~a w jazie lub groblI, 2. i:naezej wybór, 3. prz}'8pooobie!nie dz.l e<: k a, 4. rzeka w pn.
oWlooz e<: h , dl łlO km, 7. odejkie, wyruszenje
W'()~a,
8.
port nad Morzem Czerwonym
~anag:ramowane
SABAS), 9.
państJwo w środkowych HimaJaJach. 10. s pooni'Ca kolorowa
ood

Bukul-Ię.

llenriltsaJUe knyiówkl Jlrse.aleiy pec1 adrOlftll reUlI:eji "ED" wy~ .a kar&ad! peesl.ewyeh
_
&ermiDie
llie4mia . . M dały DilLiejne,e ._e.... Pemiędzy prawidłMre
H.,.wledzi real_wana
.... a.Die
Bacr.. a
kJliJtikowa.
Karty Ms kapeDa 1tę.. wy~
-..e ......waaia.
8YJać

.,ECHO DNIA"
lU' 1%1

•a.....

~

kn~wkl_

Dl

lodowl5ko, pnegr~
wymowa, raki, kula, kartka,
kontroM _ . . błlst.e.
PIONO o: Upa, doza, Węgry,
lilowo, osada, para, wtkt, m_ka,
POZIOMO:

CIa,

Woa,

k'OłrOOl,

reGta, Kerol, p)us,

Clrka.
~-.aie knyUwki lU'

117
FOZIOMO: porzeczka, cu1crowIlia, bagnet, uni.a, rana, OU<I-a, partanjna, szac-b.ieta..
PIONOWO: puch., ręka, ea»Ita, Zenon, a.ma.ot, znak, baca.
córa, Etna, odpili. runka, fi»myłkowo podano rnaA:zenie wyrazu: ~ur.ka - przepraszamy!).
szaA:h., pies, mara.

m

NUMER 121

STRONA 4-5

rodzaju Itomiksy. Nie bez znoczenia sq tutoj ston sieci bibliotecznej, jakość księgozbioru, fochowość kcxl.r.
W Kielcoch s,tuocjo jest spe(fliczno. Stolica województwo
nie posiada centralnej wypoiyczalni dla dzieci i doroslych. Cię
iar edukocji clJłelniko spocz,wą
więc no liliach zwan,ch tei bibliotekami osiedlowymi. Ale jest
ich zbJł molo i w nie najlepszych
pracują warunkach, by mogl, w
pełni wykonoć swoje zadanie.
Aktuołrne dzioło w mieście około 20 fiłii, co, według abowiqzujqcego w kroju normatywu, stanowi 50 proc. liczby bibliotek,
jakie powinny dziołać w ponod
2OO-tys i ęanym mieście. Zojmujq
one lokole o powierzchni 30-150
metrów kwadrotowych, podczos
gdy mi-oimum powierzchni użyt
kowej powinno wynosić 180 m
kw. Notychmiostowej zmiany pomieszczeń wym~a kilko filii np.
w Niewochlowie, przy ul. Krokowskiej. Wyposażenie jest co
najmniej skromne: no 20 filj.j
kilko telefonów, magnetofonów,
adapterów, maszyn do pisania.
Do pelnej obsady kadrowej brokuje 9 etatów.
Te wszystkie czyooiki determin.ujq jakość i ef~kty procy bibliotek osiedlowych. Fil-ia nr 3
przy ul. J~iellońskiej jest jeooq
z większych - 120 m kw. powierzchni, 25 tys. ksiqżek - i
najstarszych (istnieje już
20
lot). Warunki w porównoniu z
większościq
filti są tu niede.
Część księgozbioru, głównie beletrystyk<l, zostuła wy/ożomJ no
półkoch dostępnych dlo czytelników. Jest również kilko .s tolików,
przy których możno usiąść i
przejrzeć pozycje z księgozbioru
podręcznego
lub czosopismo.
Ruch jest duży, przez lokol przewija się cod:ziel'lllie około 150 0sób. Główny problem tej biblioteki - i wszystkich innych - t-o
"znikanie" książek. Giną lektury,
ksiqiki no-jbordzrej poczytne, pozycje wartościowe I nowości. NoJczęściej nie możno kh po prostu
od czytelnika odzyskoć - nie
skutkują upomnLl'Iia, kory, poclwyższono oploto za ~ oddane
ksiqżki (pięciokrotno wortość pozycji). Jedni p1ocq, inni nre.
Księgozbiór ubożeje. Zdorzojq si,
też zwykle krodzieże - w po nujqcym tłolru trudno nieraz zo~iyć, że jakoś ksiqżko wędruje

do torby bez zorejes owanio w
spisie
pozyc~
wypożyczonych.
Powszechne jest również zjowi~o
ulatnianio slę z nustrowonych
czosopl~m stron z fotogrofiomi
Ze4połów muzycznych czy piosenkorzy. Szczególnie wortoŚCtow~
pozycje: encyldopedie, IIowni.i,
ołbumy nie sq wypożyczone możno z nich korzystać tyłkc no
mie;scu.
eclnq z więlcsZl'Ch (80 m kw. 28
tys_ książek) j~t równiei biblioteko nr 5 przy ul. K1~
we-J. Mo podobne problemy z
czytelnr omi, o wśr6d ubytków
znajdujq się m.in. " Połskie drogi" Jonickiego, najrrowsze wydanie "KoIumb6w" Br<*lego
i
wszelakiego
rMaju
1ek1ury
szkolne. Biblioteko mieści się w
bloku, regały z kslqikoml stojq
ciosno stk>czone, a czytełnik nie
mo dostępu do ksiqżeł. Nie
zmniejsza to zo;nteresow<Hlio,
ruch ponuje tuto.j duży. Wypożyczone egzemplarze często _oeGją zniszczone, lecz spora.;lycznie jest to wlnq czytelnifro. NiecbIuirUA
~6.
skieJ

J

Pstrągi

l
ksi qż.k i po kilku czytaniach nie
na-do:jq się do użytku - stajq się
stosem luźnych kartek, których nie
podejmuje się złożyć w całość
ia-den i11troligator,
No 34 m kw. mieści się majqtek
filii nr 16 - 5.600 książek - w
bloku przy ul. Nołkowskiej, 3 osoby w przedsionku to już tłok.
A biblioteko mo 640 czytelników.
Tutaj też giną ksiqżki - ostatnie
3 lota to strota 300 pozycji.
Zwrócone pieniqdze ksiqżek nie
zostqpiq. Te nojbardziej poszukiwa'ne to ks.iążki "lekkie", Hterockie pierwowzory filmów wyświe
tlonych aktualnie w TV, pozycje
dotyczqce \I wojny świotowej. To
biblioteko, jak wcześniej wymienione, to biblioteko dla d"Orosłych.
Dzieci do lot 15 korzystać mogą np. z filii nr 19 pn, ul. Rewolucji Pożdziernikowej. Posioda
ono ponad 4 łys. książek. Wśród
ruch: baśnie Andersena, Bnechklechdy polskie, książki prz,godowe Veme'a, Szklarskiego,
Niel.ockiego. Nie ma notomiast
lektur szkolnych - ich liczba jest
minimalno.
Mimo
niewielkiej
powierzchni (50 m kw.', część
księgozbioru
udostępniono nojmlodszym. Ałe np. egzemDlorz
w,don,ch ostatnio baśni braci
Grimm stoi wysoko na półce. Poczytać możno no miejscu, bo wypoiyczenie to ryzyko stracenia
ksiqiki no łOWU e,
Podz iał księgozbiorów fiłii (cHa
dorosłych, młodzieży, dzieci) nie
sprzyjo ciqgłosc! edukacji czytelnicz~j. Nie - wykształca więzi z 0kreślonq
biblioteką
osiedlowq.
Częsty kontokt dziecko z ksiqżkq
nieroz się urywa, gdy jeg.o zointeresowania wykraczoją już po2a
treści zoworte w lekturze dziecię
cej, o biblioteko dla dorosłych
znojduje się no drugim końcu
miosta.
Brok dostępu czytelniko do
półek nie sprzyja so-modzielnemu
doborowi lektury. Czytelnik s-kazony jest no katalog i biblitekarza, który decyduje o tym, co jego klient przeczyta. Te decyzje
bywajq czosem dosyć dowolnie
podejmoW<l'lle. Np. młodzieży nie
wypożyczo
się Itryminołów
czy
"niemorolnych" ksiqżek (stopień
"moralności" donej Itsiqżki ocenia bibliotekorz).

W"

imo tych lostneień stwierdzić naleiJ, że biblioteki
osiedlowe cieszą się dużym
zainteresowoniem. Są odwiedzone często I lianie, mają wiern,ch
czJłe/niłrów. Ale ciągle jest Ich
zbJł mało.

(C)

z Mylofia .

XVII-wieczne Wojsko Polskie

Prulosyl WOJCieC:h Ludwlkow ki

*

króla Jana m Sobieskie,. ped Wiedniem, Mipocztowych o nominaJach .d 5 do 21 złotych,
biorące udział w bitwie a Turkami. Będą to
barwne wizerunki dragonów, paneernych., piechoty, jazdy lekkiej i łynnej bu uil. W dniu
wprow'\dzenia maczków d. Obiegu, tj. 5 lipca, br., w przedaży "najdll się również 3 koperty "pierwsze,o dnia .bie,u" epatrzone okoHeznościowym datownikiem Urzędu Poeztowe,.
lVarszawa 1.
CAF-reprodukcja
Dla upamiętnienia

roesnicy zwycięstwa
Łączności przy,otowuje 5 znaczków
przedstawiających XVll-wieczne wojsko polskie

nisterstwo

W Mylofie keło
(woj. byd,oskie),
się najwiękSZY
w Daszym
kraju zakład hodowli p trll'ów. Naleźy en d. Pailstwewego Gospodarstwa Rybaekiego w Byd,oszczy. Rocznie
hoduje się hl ł5ł ton ryb
tzw. handlowych, przeznaczonych przede wszystkim
na eksport do Bel,ii i RFN .
W tym roku ek port do tych
krajów wyniesie niemal 50
proc. wyhodowanych ryb,
reszta
za
pośredlLiciwem
"Centrali Rybnej" i WSS
trafi na rynek krajowy.
Warto jeszeze dodać, ze
ryby hoduje się w cyklu
aamkruętym. Sprzyjają temu
znakomite wręcz warunki hodowla usytuowana
jest
bowiem przy zaporze na
rzeee Brdzie.
CAF-SlefaD Kraszewski

tzY wiecie, ze...
• Bambus je6t jedną % n<ljszybciej r06nąi:ych roślin. W
ciągu doby łodyga jE!i:O wyrasl<l o ~O cm, ka:ktwa zaś
tylko o 1-2 cm w cią,gu roku.
• Temperatura ciała wróbla.
wynosi 43--«<5 stopnj Cellijusza.
Serce jego kurczy się około
750 ra!:y w ciągu mjnuty.
• Z dojrzałego eukaliptusa
w ciągu roku wyparowuje Ił
tysięcy wiader wódy.
K.wiaty rosnącego nad Alotosu kwitną 30 minut, a orchidei tropikaJ.n.e.j BO
dni.
Wy br. (m-r)
•

mazonką

Oryginalną

Instytutu

Bioterapeuta

prawa
lekarza

odradzać

IcN",;. _n u·il~ ratunkowe przyDo Instytutu OIllkologii w
.... iozło 42-letn ią kobietę z
spowodowanym ra.kiem sutka. Choroba była
że groziła w każ
dej chwili śmiercią pacjentki.
terapia wymagała
wcześniejszego zdję-cia rentgenows k.
Pacjentka zdecydoi_ M1I'(07.n jakichkolwiek
wanie odmów ila: Nardelli
prześwietleń i jakiegokOlWiek

To tylko jeden z przypadków,
codziennie lekarze krakowskiego
wach z różnymi, działającymi w
chorych przerywa leczenie. bądź
nie juź zaawansowaną i dającą
robą. Spowodowane jest to jak
tią bioterapeuty. Wizyta u niego rorł.ś,'ip i
le<:zenia promienjowego
wizyty u Nardellego czy
onkologa przynoszą nn7vtv'II7T1'V
tują to wooe<: chorych
W"ł","Zn '~
- Jesteśmy wprost pczeraieni
rozmiaramj i skutkami "porad"
nie odradzaliśmy wizyt u nich,
sowych podkreślali konieczno' ć
ty, rzeczywistość jest inna.

często

czasową

Obf

rolę.

A~, I0Il obnoszqc:a tię wobec świoto ze
swojq ~okra~jq, jeSlt klojem gdzie folszerstwo sq

Zmiana, jaką wprowadzili autorzy opracowania, jest, jak
się Okazuje, bardzo korzystna.
Umożliwia bowiem zwiększenie
szybkości wywoływania
obrazów
kseroguficznych
oraz
płynną re,ulację
ich barwy.
Odbitki są czyste, a ponadto
można uniknąć nierównomiernego wywoływanja duż~h po.wierzchni zaczernionych, 00 było wadą kserografów ,rawitacyjnych.

tel,aPł.'~etlldonallnei

przypomnieć:

wizyta u
przynOjli na_t w n,.'7. v""n,~ ....,
poprawę

,aonlzmU. Owa poprawa nie

nia le<:zenia u li pe'Cja list y, od
wie jak najwcz~śniejszymi objawam i
(PAP)

cachiennq broniq w wewnętrznej I zewnętrznej woIce polityocznej. Zapomniano jui niemat ofefo Wotergote, której niesJaw""", bohoterem był ptezydent
Nixon, jest tego jaskrowym pnyIdodem.
Nixon sięgał po folszefstwo zon/m zasiedl w
Domu. Więcej - ",oie dlię . sprytnej fał
szersJclej aferze wygrał współzawodnictwo o ptezydenc . fotel w 1972 r. A było tok. KonkUł"entem
Nixona - I to powoinym i powożanym - był w tych
wyborach demokratyczny senator Edmund Muskie,
zresztq polskiego pochodzenia. Nixon widzqe, że
Muskie moie wybory wygrać, polec' swemu sztabowi wyborczemIl zastosowanie "nadzwyczojnej metody". I wtedy włetSnle w pe-l g02eoie w New
Hompshire ukoruje s i ę list, który mioł napisać
senotor Muskie. W tiście wyfOZO się on boIdzo pooordliwie o Amerykanach Ir.onodyjslDo-ftoncusltiego

Dlaczego paka
ł

ł

zów

za pomocą dźwięku

Dr Ali1la Chrunowska podaje
którym odradzono
jakiekOlWiek
wyczuwalnych rękami guzów ,
brzeŻ8 tłumaczą jako Objaw ch<~r() b1lIr a
żeby mogła się zacząć cofać" . W
tów, których można by uniknąć ...

Warto

wywoły

Powielanie tekstów
i

lwła&zcz.a kobiet.
rażenie zgody na

I

metcdę

wania obrazów kserol'(raficznych, czyli powielania różnego
roduju druków, ilustracji graficznych i fotograficznych 0pracowali spe<:jaliści Politechniki Warszawskiej. Interesują
ce jest przy tym, że nan06zenie proszku wywołującego 0- brazy odbywa się za pomocą ...
dźwiękowej fali tzw. stojącej .
Dotychczas proszek opadał na
podłoże grawitacyjnie lub
też
tworzono chmurę pyłową, z
której proszek wiązał się z podlożem,
wywołując
tekst lub
obraz.

Wywoływanie według nowej
metody polega na tym, że pod
wpływem drgań akustycznych
o częstotliwości 18 kHz. proszek
,rupowany jest w ściśle okreś
lonych miejscach, a następnje
równomiernie
pokrywane q
nim powstające odbitki.

Me Governo, którego Nixon łotwo
pochodzenio. Noz)'W(l się ich w USA potocznie
"Conuck". Oczywiście senotor nie był wcole ausłużby wywio-dowoo-propagondotorem tego ·słu. Nie mógł jednakie tego natychfalsyfikatami w walce z poIimiost dowieść. Posłonowil więc. że będzie się bł-o
nil przed w,synuocjq lICI publicznym wiecu w New tyc l"lrt e.ciw'natieł'n- Antykomunistyczne ołtcje
on fałszerze preporujqc: wiełllie kłamstwa Hompshire zwołonym pned redakcją gozety, którosadzojq się z reguły no
. ch
nie troszczq się o szczegóły. Troszczq się ra k1łszywr list opubr owolo_ Tego dnia było zimnatomiast o \o, oby fałsz był wiorygodny, ne. po<IoI śnieg, wiał silfly wiatr. No wiec przywielktm no looby spełnił polityczny ceł na et no IrrÓłllq _tę. szło niewielu ludzi. Senator, rozialony bezczelnośPopers" relUoWtękność fałszerstw dkl celów połitycznych wyłazi
no wierzch stosunkowo szybko. NajczęŚciej jedrt<M -,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ..._ __ _ _-'-_ _ _ _ _ _ _ _ _-:
dZieje się to już wówczas kiedy spełniły one swoją

Białym

Patrictl: nie wierzył wla!!nym 0ezom. Spojczał raz jes.zcze na i'llicjały i odszedl.
A jeś!-i to ta dz,~wez.yna naznaczyła spctkan ie? Jeśli to ona napisała li6t .znaleziony
w pokOju
Kate?
Nie, oszaJał chyba1 Widział na
wła 'Ile oczy, jak Brenda wchodziła do restauracjL
No, a ·inicjały?
zwykJy zbieg okolicznok i?
Skierował się do wnętrza restauracji. I nagle za wielką, zieloną

uski ?

~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...- - - -- - - - - - - - - - . . . . . :

clq oszczerstwo I n
m zcintef~owoniem wyoułentyczny dzienm
radzieckiego
borców jego wiec_ I o4wiodczeniem rozpłakol
Pieńkowskiego. Był on no po.i, J'I! doki. Na nieszczęście był przy tym repor~
Sleśćd~llI!'siqtych aresztowany I osqdzotef. Następnego dnia colo prosa USA opubl;Jroszpiegostwo no rzecz USA. Wywoła f<*>grofię płoczqcego ze złości senatora. I óo l~'.~rtl(;esill! pamiętniki Pieńltowslci-ego zato był dzień, w którym MuskI. przegrał wybory.
"sensocje" dotyczqce ZSRR:
Amerytonie nie chcien na pre-zydeota człowieka,
przywódców tego kroju, rzHame toÓfy publicznie płocze_ Nawet w bezsilnej złości:
samego Hcentrum komunistycznej wło
nawet takiego, który mial rocję. Dopiero w pół
każdeg o trochę bordziej wyrobionego
roku potem wykryto sprawcę fołszu. Był nim jeden
było, i-e ksiqżko mo po prostu
cel. Ale czytelz dcwodców Nixona - Kenneth Ocwson. Ujawniono te jeszcze przed listopodowymi wyborami, ołe
prosy
I te sensocje
wówaos demokrocł wystowil kandydaturę
o to wydowcom chodziło. Fo-

Nasze lektury

Zadanie
doniósł?

-

Nie. Tylke tyle, ie kenIi den t."

..PosadiwaDY Albert P"ryt"
Jerze,e .Jesionowskie,o .)
to
powieść sensacyjna
z okresu
okupacji, której akcja rozgrywa się w środowisku okupacyjnym Warsuwy, w
getcie
oraz w okolicach Warki. Wywiad AK poszukuje znanego
profesora atomisty, ktbry wywiezjony do getta - ginie
bez śladu. Grupa wywiadowcza
Horodyskle,o otrzymuje specjalne zadanie odnalezienja profesora.. Akowcy z Nowego Targu mają przerzucić go następ
nie na Zachód i uniemożliwić
w ten sposób Niemcom wykorzystanie uczonego dla swoich
celów.
Kto z pięciOOOlobowej grupy
wywiadowczej
Horodyskiego
zdradził
tajemnicę
Niemcom?
Kto pierwszy odnajdzie profesora Peryta, wywiad AK ay
,estapo?
Interesująca
jest
równiei
ksilłŻka
lUay stefa W.jtewleu") ..Dalewięcia na re as",
wyróżniona w konkursie
literackim Wydawnictwa MON
1981 roku.
Akcja anonsowanej poWIescI
roz,rywa się na pierwszej liDU
frontu, w styczniu 1945 roku.
Dow6dea pułku mu_i podjąć

zodołi sobie bowiem proste pytonie 'edy Pieńkowslri, oficCi" wywiodu, mógł no pisać
swoje memuary - wtedy !ciecly szpiegow<Jł dla Zoc~' Czy może wtedy kiedy już s;edzjoł w wię
zieniu oczeItujqc no proces? I jedno, l drugie b,lo przecież niemożliwe. Toteł autorami pomię"']
ków szpiega byli zapewne .. titeraci" t omaryllonskich słum specjalnych.

PodrobiG". pamiętniki to towar ceniony no 10chodnlm pł"opogendowy'" ry u. Z roinych pawoda.. lo ich pomocq moino kompromitoMJĆ zorówno ludzi, }ok i Jde.e. Można zoszaepioć nieuf. ność- Moino tei próbować wybleloć I "umoczyć
luchi skompromitQWO(lYch, moina próbować r~
biliłcKji złej palitylri, nowet zbł-odniczej połiłylli.
Bordzc prawdopodobne, te sfolszo~ny podo .Sterno· asnle jako
neofaszystowska próba rehobilitocji ego ludobójcy I jego lcleołogt1. Pneclel w podobny sposób
wIoKy neofoszyid próbowali wybielić Muuołini e
go. Sfołszowone pamiętniki Ouce usi&owono przeciel nie to downo sprzedoć włoskiej opinii pubticznej joko outentyłt. Neofoszyicl wydoli lul po
wojnie dzlesiqtłri tomów takiej wspomnieniowej
literatury mniejszego kalibru. Składa się ono wyłącznie z fałszywych informacji
podyktowonych
fałszywq IntCIKjq namówienia ludzi no faszyzm
po nowemu, Co 9OfUo - w 'elu przypod1tach ta
literotura znoj<Nje chętnych czyteln i1Iów. Dlotega
jest też biznesem. No tym robi się i pieoiqdze, I
·ętnil Hiiłero traf"

http://sbc.wbp.kielce.pl

specjał e

"Ilekita e"najmiJ ma: imierdzi 11 eie.. i~, Kasik. Gfltape wie, "
sukamy Peryta.
Herodyski pec:zuł się jak uderzony p łkll w ~łowę ... Gdy M"yskał adelneK myślenia, aaeął M praybrania postawy obronnej.
_ Sklld ma z pewo_, ie a mnie?
pytał. Wie Z, kle

cłlowcy

politykę.

rośliną zobaczył Brendę. Odetchnął

z

TERESA CEBRZYIilSKA

brzemiennIl w skutkach de<:yzję, kogo z dziewięciu
oficerów posłać z kompanią na rOzpoznanie bojem, ezyli w
tamtych warunkach - na niemaI

pewną

śmierć.

Dziewięciu

oficerów czeka więc na O6tate<:zny rozkaz. Dzieje wybranych przez siebie postaci autor ukazuje na tle lat przedwojennYCh oraz druCiej wojny
światowej, nie
unikając
przy
tym tematów trudnych i nie
do ko6ca rozwikłanych.
Na półkach księgarskich ukazało się jedenaste
wydanie
rozchw!ływanej od
bez mała
czterdzlestu lat, ksillżlti la.a
Debraayukie,e •••) ... ajeźdź
cy?'.
Można by darować sobie 7.Ilpowiadanie kOlejneco wydania
książki,
Cdyby nie fakt, że
autor po raz pier zy przy,otował szczegółowe posłowie, w
ktbrym wypowiada się o cenezie swojej powieści, postaci
,lówneco bohatera, Koetrzewy,
106ach rękopisu w czasie okupacji oraz lu;llIżki po wyzwoleniIL
,.Najeidfcy" Dobraczy6skieco
to billaa, ktbra nie znudzi,
jeśli nawet czytana będzie po
raz w~ry. Za kaid, powt6rq
lektury będziemy mieli inne
:xlczucia i inne będziemy odbierać wraienia. Po raz p'erwszy udało mi sję tę ksi4ikę
zdoby~ w 1947 roku, kiedy to
ukaula się w pierwszym wydaniu w Oficynie Ksję, rakiej
Piotra Hniedziewicz.a. Podjęty
wówczas przez ,,Kuin~" atak
na bi4Żkę (recenzentka podafałszyw, informację o tym,
powieść zawiera), pnyuynił
.ię do niezwykłe,o ni, zainte·
reaowania. Nie wSZ)'8CY ulołall
wówc:zas pn.eczytać, tym
ła

eo

iII

. j
te na n
danie t~
było
1955 roku.
.Ułt

raay_

ępne

ue

ć

wydo

. - . - dziewięć

dy ale lriala . . . . .JIel dr.uy
ayielaley
zwierza ~ę a utor
_aec·ela.il e
awi 4la
ID
• ek. ale ,.JIfaJetdiey"
.yli
el' iynliwie..,.łaDi. I Jak
_ łem pnekMlaĆ aytaDi w~i
}Jnes
•• e
ncł
aJMY
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DUali _ bi4 .
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Brenda na jego wcdok wytrzeszC7.,yla oczy ze zdumienia.
Us i adł n3jprzeciw niej
- Co ty tu robisz Patrick? - za_
pytała porzerai..ona.
- Nie spodJzie'Wał3Ś ię mnie tutaj zobaczy~, co?
- Nie - przymala.
- Zawsze byłem uparty.
- Widzę. Ale nie ma z raejl
- W czym?
- Ze przyjechałeś tutaj.
Może
byś mi wyUumaC'1.yla
W'Szystko? Już d06ta'tec-z.nie długo
traktowałaś mnie jak idiotęl
Jej pojr~ie staro się błagalne.
- Nie teraz Patlrick, proszę ci ę· ··
pótniej ...
Ciągle p6fniej?
Jest jedna
MecZ,

którą

cheiałbym

wiedzieć.

Po co te \kłamstwa w twoich li tach?
- To n ie kłamstwa. Błagam cię,
uwierz mi. Podaj mi adres twojego ootelu, przyjdę do ciebie p6fniej. Puysięgam, ie wszystko ci
wyjaśDię·

- Dlaczet(o nie teraz?
- Nie mogę.
- Z jakiego powodu?
- Czekam na kogoś.
- Na Kate Kitzpack?
Jej wzrok stal się przenikliwy.
- Tak.
- Zostałaś 'Aoplątana w aferę
Izpiegowslq, o to coodzi!
Zdziwiona uniosła brew.
- Skąd to wymyśliłeś?
Nagle zadrżała. Patrick dosłyszał
za sobą jakiś szelest. Odwrócił lię
gwałtownie.

- Wayne, przedstawiam ci pana
Patricka Baudouina, który nam
przysporzył tylu kłopotów w Nowym Jorku.
Patrick rozpoznał Kale Kitzpack
i mężczyznę, który jej stale towarzyszyŁ Oboje wzięli krzesełka od
sąsiedniego stolika i dosiedli się do
nieh.
- Jak się masz, Brenda? - zaCU\ł od razu Wayne Sandborg.
- Dziękuję - odpowiedziała .ucho. Mikrofony są na miejSC\L
To cię interesuje, prawda?
- Oczywiście, ie to mnie interesuje.
ie ma obawy, że )e znajdą?
- Nie.
- Może nie będą poł.nebne.
- DJac:tego?
- Przynajmniej jeśli chodzi o
Barta. Dla innych przydad~ .Ję·
- Co to znaczy?
- Francuzi przysłali tutaj zawOdo ego :-.abójcę, teby zlikwido-..-ał
Barta. Ma wykonać sw6j kontrakt
dzisiaj. Pozostalo mu zaledwie kilka codun na sealizację płan\L D0brze by zrobił, teby się po.spienyl
Jeśli to się już nie stalo. Ale
tym
przypadku
iedziałabyś, prawda?
- Na pewno. Do Barta nie ma
dostęp\L Jak on zamierza to u-obit?
- Nie nie wiem. Ale_.

-CoL

Wayne Sandborg popatrzył chy-

tn.e.

Barto nie dla wszystkich jest
Nie zapominaj, że ma
w tej chwili goścL
- Chcesz powiedziet, ie zabójca
wśliznął się między nich?
- Tak bym zrobił , będąc na jeeo
miejscu.
-

niedosłępny.

.)

Jeny

JesioIloWllkl,

kiwao)" Albert
s

sa." u
•• ) Krzylilrtof

wlt:ciu _

• u.

~yt",

WOlto

"PoCu-

"ezy.t." ,

cz, ,.Dz:le-

rorJtaz", MON, J.

...) Jan DobraczyfLMi, "NaJetdtey", Wyd. " Sląsk", • . iI',
_ sł. w ~ . tw., 1'70 u , wopr.
bt.

(162)
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Warto

wiedzieć_,

kaM, SObotę czynne aą ... go.zlDac.b od • do 14 nast~puJące
prl~ychodnle
rejonowe t gablnetaml
ogólnym
dziecięcym,
zabiegowym
oraz
atomatologIez..
nym :
Przychodnia
Rejonowa
Dl' I ul. POCIeszka U , lU I ul telazna SI. a.r i - ul PolIIoraka " I nr • - ul. LeCha ..
Gablnety lpecjallstyczne dermatologiczny -- prz, ul. Bucz","
4, laryngologiczny ~oekologlezn,
I chlrurglcm, - prz)' uL Weso-

Środa

22 czerwca
1983 r.
DaIł _ła."r łr~
ł

lej 51.

AGENoaOIl
PLAWlU8Z011

T II L

j1lSCe

i ZENONOM
1. .1 r. -

Mark David Cli apmaa (lat 21;) p .... y,.oal ię do
zamordowania pól 1'0.... wczeiniej .rOboa Le..oolUl • zeapołu "Tbe Be Uea".
UU r. - Pierwasa "o miCllna
aUlcja
orbiła1aa
USA
,,skylab-I" powróci'" n. Ziemię.
atr nauci
pobill 6wcse_y
re"ord
.nebywani.
w kO mMie, kt6ry odqd wyno ił !I cłoi.
1K1 r. W .remenie Poludniowym d&kon ...o
samachu tanu. Po ob.leoi.. prezydenta A8 ,..abi, oa czele
p ńatw.
otanęła
5-00 -I ,..,a
Ra<ta Pre-aydialn • .
1141 r . - Wojska hitlerow_
skie dokon.ły
zdr....ieclriej
oapaki oa Zwi zek RadlOiecId. Kospoczęła aię kUklllełnia
..,GJ
o rodu radlOieckiego "
naj .. ~dic .
lS. r . W<'O<lziI aię Brieb
Remarquf:,

piaan

ie-

mi~ki , autor w;,elu powlekl
G ue ' ci antYWGjennej.
1894 r. - Francj przekaatał
cda Oah<>mej (dzU Bealn) w
.wojll kolonię w Afryce z.cbodaleJ.
lS15 r. N.p<)leon Bonaparte abdykowal po ras dru-

gi.
1541 r. -

Kroi An,.lii, Henryk VUI wyato80wal IlItimatum cło Francji, kt6re bylo
rownO'ZlI Cftle ,. wypowledsenIe .. wojny.

Ki Ice
TRATa

I • S. ~rom"""ece
wa urlopowa - do !S

Ił

F O N y;

Pogotnwle Ratunkowe lit. Poeotowle MilIcyjne m . Pogotowie
WSW 4l'-~ Strat Potarna HI
Pomoc drogowa
POlI:otowle
Elektryczne Kielce - Kluto III.
Kielce - Teren m .
Pogotowie
wodnokanalizacyjne 5OI-n.
pocztowe Int o usługach tn. Hotel
.. Centralny~ SU-1l (ntormaeja kolejowa ue, Pogotowie W'(XI . -łl:an .
c.o., dzwlgowe
elektryczne SM
ila-33 Po/,:otowle napra,",
urZ4dzet'l gazowycb czynne w ~odz.
T-la tel ł38-ft, POItotowle wod~
-kan" c .o . elektryczne RPGM czynne w godz. f-U, tel. II-(ł-fr .
Ośrodek Informacji Uslug WUSP

"l.

WANDOM

M ria

zobaczyć,

p.rzulerpnla

teł.

457-41

POSTOJE TAI[SOWEK: Dworzec
PKP - S2t-U. Takwwl<1 bagało
we ul. ArmU Czerwonej
łłI-łI .

.. Pokolenie"

ny" -

20<\$

.. Dzleń

-

wesel-

USA, kol. L 15, g. 1'5, LT. 15

la.3ł .

,.Het" USA, l.
..Odeoo"
PTEKI

,,ParszY\W dwun.asUDil"
l ' , g . 15.30 I l'~I.
nLeczyn.ne
DYZUKNE: nr fI7-010
pl ZwyC'lęstwa T, n.. S'1-*16, pl.
Konstytucji 5.
INPOKMAC.rA słutby Zdrowia
- ezyo.n.a w g<>dz:in.acb 9-al, w
1IOobot~
_ _ , teł !&I-I'/ Informacja o usługach - .~.
TBLEFONY: Strat PoZKna MI.
PogOtoWIe RalunJl:<>we IW PogotowIe En.rrgetycUle -- RadOlO lIC.
K()(Oenda MO ZlJł..a Pocotowie
K\lłey,..~ 11'7 Pomoc drogowa III .
P08TO.rB TA&SOWl!:K;
ulica
Grodzu !2I-U. plae Koos<:ytucjl
11ft-51 . Dworze<! PKP !fI8..II. u11".

t~

KIN
,,Roma.ntic." - .,Ka~ate p<) P<>lku" - P<>l" kol. 1. l', g. 13.16.
13ł i " .ts. "Tom Hor,," - USA.
pan . kol. l. Ul. g. 1'1.••
.. ~wa.. - ,;P rvzywa dwu..
n Łka" USA, kol . 1. la, g,
104.31. ..Te$s" - tr" pan. kol. 1.
16, g. 1" I !I.
, tudyJne " - "Bauoco" - tr.
pan kol. I. l', g. 15. lIf lII.
,.s tk" - "Coma" - USA,
kol. I II. g . 15, l" I 11.
,.Robołnik" .. RocII:)' U" USA, kol. 1. 16, g . 15, l" I ...
"LetlIie" .. ~wol.eBienie WliIrun kowe" - USA, kol. 1. II, C.

-

Starachowice

19.00

"UZ.
H RODOW& ,oP LAC" ...
Za
ewy - "Wn~t_n:a palac<>we"
,G ałerla mai IItw
poIKieso"c")'",,e w god>:. ~Ił, wtorki nieczynoe
........... ..,.,. ... Part~.w
- czy
w
odz. I _l", _ k i
nieczynne. W,.,tawa
tala
IKzy.odn ..:za .
Wystawy I:UłSOw..
"Cdowiełl: epoki lod wcoweJ w
regionie 'Wt~ krz kUn", ..Smo od)'
w
miniaturze". , .J'aa
Czal'l'lOCk.t - geolog ziemi kieleckIeJ", ,.Luoowe tkaniny podwójne" czynne w Codz 10-11
wtorek U~--lł, pooiedziat.ee l
'-rod - rueczy.... e .
M seu...

L t

!nkelnyellt 8.

~_

rom~~
czynne
w
Codz.
_ I , roda 1l~-1AI. wtorek - meczynne .
PTEItI OVZURNB: llII'
~,
ul. BUCZk
371l' nr !!ł~
ul.
Sienkiewicz.- I~
Poradnie c1yturllJ~ce: dla dzieci
I dorOSlych
ul
POCIeszka Ił
(Przychodnia Rejonowa) w Itodz:
17-!1 w niedzIele ł-14
s~
matologIczna ul PocIeszka 11 w
!1;odz. 17-%1 Od l1:odz , w n led7 1ele do 1 w pODledzlalek W

KIN

"Robotnik" -

SOkole"

-

!.

t c PT'BK.

.. Baśl\ e 1 . .ym

ZSRR,

..Pomocruk" g . !'I i
ttł

.

g.

15.

CSRS, k l . L

.0 .,

1',

nH~oz)'nne

OYZVIlNA:

!S-ł'1I,

IW

taezic 1.
POBTO.JB TAItSOWBKI
oy 5)..11 I

telefo-

EO

STRONA 6

Iloiesłyszącycb

17.55
18.35
18.50
19.05
19.30
20.00

20.30
Z2.00

20.30
22.00
22.39

J!:krall reporterów "Glob"
RQlnicze r07mlowy
Dobranoc
"Sprawy ludzkie"; "Obcu:
amego iebie"
D7Ji.ennik:
"Front" progr, wojsk.
Retransmisja meCltU fina..łowego o Pucb.ar Polski
Dzienllik
,,Polscy IU't,.~i w polsłWn
repertuarze"
PROGaAM D
PrGgram dnia
Rok temu na ~Mund;.lu"
Program lokalny
D'zien.nik
"Kustos",
katedry
wawelskiej" - film dok.
"Ojciec żołnierza" radziecki dramat wojellllY
Gra E . Stefańska-Łukowiez
Retransmisj
centralnego
nabo'Żeństwa beatyfikacyjnego o. Rafała Kalinowkiego

• • •

16.50-19.30
(Dla widzów odbieraj cych lokalny
program
krakowski) ,
Transmisja z konsekracji n0wo wybudowanego w Mistrzejowicacb
kościoł
dedykowanego Sw. Maksymilianowi

Jutro
PltOGItAII I
9.00 Dla II zmiany ; ,,sherlock
Holmes i cle Watsoll" (2)
- serial TV ZSRR
t5.15 Kwadrans z ,.Artelem"

KIN

,,Ił bliK" "Tajem.nle :taIIlku
w Kd,rpatach" - CSRS, I. Li, g.
11)11. ..Halr" - U
. kol I. li,
g. 17.30 I 11 .•.

HP"
WGik" .. WIIlCZ7C - poł o Iro.l
I. ~. g I" I l • .
.. ZOc'sa"
"'przyj ciele"
Jug., PK,
ol. I. 15, g. II I 1• .
PTEK
OYZVR"': _ 5-4'1'1,
ul. St rokunowsłl:a t(1.
PO TO.rB TAK OW8&: pl Wolnotei
53'1-12,
ul.
ienkiewicz
515-73

UWAGAI Za ew.,ntualae "mian,. w proj!;.amaeb kin red keja
nie odp<)w i~da .

n,

w.,...

llM-t

Komunikaty
Komunalne
PrzedsiębłOC'S
o
Robót Inżynieryjnych w Ki _
ch," ." porozumie iu z WPWtK
Kielce r.awiad mi , że z uwagi
łącuoie nowych ujęć wod" d.o ieei mie.,kiei,
y
'.
niM~
wody
Kiek
!5
rw
(~ o(h lS)
o!S
=erwca br. (godz, llij
181-«

•

Woj~zk1

1700 Dz.tennik
17.12
~k
tygodnia 17.l1li Na róznych ~_
meLItach (ster<'O) 1730 SIadem lontel'W'ełlc.j.I w op.rac . Z . Majchr>:yk

GAZU

z
ul ie:
Szcrec i ńs.k.ieoj ,
Armii.
Czerwonej, J..JISWskiego. L . W ....
wrzyńsld~j , Ma.zuMkiej (na 00ci.n ku od ul Sz.czecoiil9kie
Ci$Owej. l..yGOgÓrsId.e-j, Grogow~,
RaodiióskieJ, NaPl:kOW!i1rieJ. Wydryńskiej i ul. Zagórze.
Rejonowy Zakład Gazowniczy
w Kiele.acb. infOl'miUje, że 23
czerwca br., ... godr: 3-L'1.
»tąpi p.n:erwa ." d~tawie ga.LU clb wyżej
ym. u.lie. która
~wodow
jest wy,kon.rwa.niem ptIuyeh
prac pl"lly . .
gzowej
Obowi 'bkiem
ItOI'Z"yb j ych
Z g 7JU j.est punktu Ine l.i.llnknóęcie kur4!::ów
eazowy b Ol' lt
wyg zenie
b
płomyk.ów
w piec :llCb lI:JM)i eł.owyeb, celem zabe i
eni pcU!oLl wentu lnym wybuchem gar:u Nl4!ty rown' . ;oocbow ć
ro;i,..
n~ p.n.ed
own,m
ruebomienóem tJr ttdze
l:
wJ'Ch.

Ostrowiec

PROGR M LOKALNY

NUMER 121

-tak:"
17.00 Dziellnik
17.20 Losowanie Małego Lotka
i Expre$s Lotka
17.35 "W świecie cisz,." dla

KO&ZY8TA.J CY Z

KIN
"WoLo." - ,;przeczucie mI_
lolel" - ZSRR, koł.
.0 .. g. t5.
..
na róża" - pol., kol. L 15,
g 1'1 I 11 .
,,Ile al_iec" nłeczynn~,
PTIi:
OyZUIlHA: IW' ~,
ul Aptea;na 1.
PO TO.rB TA KBOWBK:
Dworzec: Główny PKP 'lO5,
ooriedle
KULea - 11-44.

"

PROGJtAM (
15.25 NURT
16.00 ,.Krąg" lIlag. harcerzy
16.30 Dla przed zkolaków; "Tik:-

UWAGA.

arżysko

GALBR(ł~

G te ... FIŃOj!;ralild - ul, Rew.
Paid iernik... eJ la - czynna w
god
';-1'1 . Wystaw
totGgrafu
Ol~oerda
Gald)'ńó:iego
"Toruil kle Impresje"

Dziś

FABRYKA
SAMOCHODOW MALOUTRAZOWYCH
"POLMO"
ZAKŁAD NR ! W TYCHACH

PRZYJMIE PRACOWNIKOW W ZAWODACH:
A MECHANIK SAMOCHODOWY-KIEROWCA
A KIEROWCA CIĄGNIKA
A MONTER SAMOCHODOWY
A KONTROLEK JAKOSCI WYKOBOW
A LAKIERNIK SAMOCHODOWY
A LABORANT CHEMIK
A SPAWACZ ELEKTRYCZNY I GAZOWY
A GALWANIZER
A SLUSARZ REMONTOWY I NARZĘDZIOWY
A TOKARZ
A FREZER
A SZLIFIERZ
A ELEKTRYK
A MANEWROWY
A OPERATOR WOZKA
A TŁOCZARZ W METALU
A ZGRZEWACZ
A ROBOTNIK MAGAZYNOWY
A PALACZ KOTŁOWY
A MURARZ-TYNKARZ
A STOLARZ-CIESLA
A P~ACOWNIKOW
NIEWYKWALIFIKOWANYCH DO PRZYUCZENIA ZAWODU.
Ponadto przedsiębio_rstwo zatrudni absolwentów zasadniczych i średnich szkół zawodowych.
NOWO PRZYJĘTYM PRACOWNIKOM ZAMIEJSCOWYM ZAKŁAD ZAPEWNIA:

o

o
o

I Wl§Ury .~ .

S

Gale.ia BWA
"Piwnice>". aL
Le ' ... 1 - Ret.o pektywna wysta_
wa r ,.........u I
ratw Sef
Zecbowlilluego otwarcie godz.

TELEWIZJA

20.00

KIN

"BaUy,k" - .. Wilczyca" - pol.,
kol. l. li, g . 15 .. ... Wielki Sw"
pol., kol. 1. l', g. 17 .• I 11.45.
.. Pnyjat.." - .. D7:Ieductwo" ang ., kol. l. li, g. 16... 111.31 I
lt.30.

-

MI.lQ'Jm
opeo:et.Irow8 lS . .
.,S1ad rWIe
tJ'llto w albumie" rep. arcbi.w.
A . l&ćk~
l...
Sk'rót <b6enll'l1lla l piosenka
Dta po1le-"n.\.e.

16.55
17.00
19.00
19.30

TBATR POW8ZB(,RNY
im, .rana &ocbanowak~j!;O
,.Koonpot" - 1. Kotty, g. lI.

•

1Il' . <Ił

22.30

R dom

i

posłuchać

*

•

Lnspektorat ~o
ny CYWilnej w Kielc h lnf....mUJe, te w d ... u • czerwca odb~ie
. ~ "PI'.-<be-nie Ma.nou
tecł>nIlc_ego MyTert . W tym celu z06t~ n ~ dwa 3-m1nutowe
ygnaly dtwu:lrowe :
- . ocls. t'.M ygnał modu\o.w.any ozn.ac zająey al\aonn ~
wletrirry;
- e K.ods.
sygl>M cląg
Iy - !Yłwołan~
larmu

t... -

zakwaterowanie indywidualne oraz wyży
wienie na zasadach częściowej odpłatności
w stołówkach i bufetach prowadzonych w
zakładzie i na terenie osiedli mieszkaniowych;
organizuje dla załogi wypoczynek w ramach wycieczek sobotnio-niedzielnych;
wczasy we własnych ośrodkach w górach i
na Wybrzeżu oraz wiele imprez kulturalno-oświatowych i sportowych organizowanych
w Zakładowym Oomu Kultury.

Zakład posiada nowoczesny Zespół Szkół Zawodowych, w którym można uzyskać wykształce
nie zawodowe i średnie, względnie tytuł robotnika wykwalifikowanego.
W ramach doskonalenia zawodowego zakład organizuje kursy zawodowe kształcące w zawodach:
O SUWNICOWY
O OPERATOR
O USTAWIACZ MASZYN
O SPAW CZ
O INNE..
Wynagrodzenie wedłu układu zbiorowego pracy dla przemysłu maszynowego.
PON OTO ZAKŁ D ZAPEWN1A:
po roku pracy ekwiwalent pieniężny za

o
o wego,
nagrody
o dod tek
węgiel,

jubileuszowe z ftmduszu zakłado

tażowy po: 5, lO, 15 i 20 latach
pracy w wysokości 5, lO, 15. 20 proc.
KOMPLET Do.KUME TOW WYMAG NYCB
PRZY PRZYJĘCIU DO PACY:
dowód o hi ty (ze stałym zameldow niem);
legitym cja uhezpieczeniow (~aktualnym
wpi em dotyczącym s:po
r<nw'ązania
umowy o pracę oraz adnotacją o wysokoś
ci zarobków;
książeczka wojskowa;
świadec wo prac ;
świadec wo szkolne.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru ofert i
nie reflektuje na pracowników karanych sądow
nie lub, gdy w poprzednim zakładzie porzucili
pracę, względnie zostali zwolnieni dyscyplinarnie.
AD R ES:
Fabryka Samochodów Małolitrażowych .. POLMO" Zakład nr 2 w Tychach. ul. O'więcim
ska 401, 43-100 Tychy, tel. Z7-95-1! lub 13.
5-k

oo
o
o
o

http://sbc.wbp.kielce.pl
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W Stanach ZjednocrLonych
_

II&-

_J.

Jezdic" )HI j . . · m.ie.t ...... ze
_bywatclI rad
c.kb. W.Jaka IlUI.
Ikie"'_aJy .,u"KOCl\ ej kl~kj _ ..
w bitwaell
II kw.,., taI1ft.11'l'ade.... Da łUko kUlSki
ł w .....)'...
erlinle.

,]l.

.ed

tr.,...

Oc) O.:eanu Spekojne«o
Atlantyk ••d wieJkicb jesi I na
półn oey do aiem.wyeb la
la"riów w N.wywa
ksyku n
połu dniu. loaJHtCSęla się w Stanach ZjednOH.nycb wielka kampania pntesła przeeiwko abrojeniom atomowym i w.jnie . .mewej. J[a pauia ta odbywa się w ramach "mięthynar

we«o dnia r"br.jenia nuklearnC«....

W ClŚmin . stanacb. w któryeb przemysł zbrojeniowy produkuje najnowsze re4haJe br i rakieiewo-atomoweJ. w pierwsaym dniu masowyeh demonstracji i protest6w. . .lida alealowała
&41 lZ. . . .b.
Prełesty antynuklearne i m . .we areM" ania luthl d_aga.i<teyeh się saham wauia wyśeicu zbr.jeil, staly się wiatlemościami na tyJe przykuwającymi awa«ę .pinii pablic:anej, że
trafia~ już na czołówki dzienników. Telewizja amerykańska
zwraca eoru więk8Z~ uwat;ę na tbialaJnośe ruehu anłynoklear
neco. widąc w nim pOHJłtek rac:bo s łeane«o o takiej sile
i ro:amiarach. jak to mialo midsce w ekresie .anustania protestu przeeiwko wojnie w Wietnamie.
Praeraienie administracji r ..miarami _bwojenne«o Plelest. znaJazł. wyraa w ostrej i zdeeydowauej akeji . .Jieji
amerykaÓ!!kiej, dokonu~eej maMwyeh are :atowań ladai pretest~yeh przeciwk. zbrojeni.m i wojnie ało
wej.

100 osób ares:atowano w Groton w stanie Conneełiclrl a bram
sloesni budująeej .kręty pedwodne typu ..trideot ... a 131 óbu bram Generaj EJecłric' Co. w Burlin«łon w słanie Verm nt.
Lista miejseowości, rdzie odbywały się demonstracje. kt6ryeh koosekwencA były aresztowania, jesł dlu«.. Obejmuje 17
stanów. Acencja UPI obli zyla liczbę are złowanyeh na lł55.
Czytając acencje amerykańskie. trodno się opl":lee wraieoiu.
że ich doniesienia zapewne z in piracji wJadz ~ zmjerza~
do zbacatelizowania sprawy i pomniejszenia rozmiariw demon tracji.

Historyczne pole bitwy
na sp edaż
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Bi!ka

Kiedy w ielki obelisk z wapienia i marmuru wzniesiony na
m ie j cu bitwy zos ał rozebrany
na kawałki w 1922 r ., wkrótce
po oozyskan:u przez Irland i ę
niezależności, setki przyby zy z
północy zaku pywało fragmenty
obeli. ku, płacąc po ł pen ' VII
za sztukę.

w ..... e Arafata HJa_m "aJ....atab ...

JojaJJlY_

•
K r6tk
)HI ap.tka"'.
•
. .. .ydeulem • . aKane_j. prsebywaPiey ,. Wlit y", • leJal ..'I
w U A,
pr~miH
Hi s.anii ,
Felipe G .... aal...
Ikrytykewał
tykę
ta06w
ZjednKaoD,.ell w I_ooku d. Ameryki
LatulkleJ
atwiHdulllc.
ił
MM« . . . ~p"re"''' weiOll,..~e.w~
w.Jnę w tcJ nęśd iwlata.

.... W
n.,.

• Ze . . . y _dUN u, Tt,.qarpy, aKeDcJe sadoed_ie
d_iG}y Dad ranem. te w \.acydcoric na r:raniey HGoduya n
I
ika.aKui, _iollo
5m.iuł bzeeh a
erykań kicio

Tropikalne upały
w Hiszpanii
MADRYT PAP. W w ieWu reHisz.p;NlU od
pe'WneJfo
CUIłIU panuj'l w yjątkowo w ielkie upal:r. W szeregu prow inc ji termom lry w ka~uja powyżej 40 stopni ciepła .
S sza
d aje się we znaki.
)o~h

prowi-

W

~zerpaly

się

ji
z.a.p

Sara~OI!a
y pit~j

w~_

wo-

d . W krytycznej syhlacH znalazło 'ę olt<>łi> 20 ty... 06Ób. W~
óa d06tareza1'\a je6t tam J)«jeln"mi
c"slernami. T\"s' ąee
lu<izi walczy z
Zll I poż.aca
mi.

B a dania naukowców
DOKO. CZE. TB

ZE

n.

l

pracę

p

mafią

z

cen na Węgrzech
BUDAPESZT. Na W ęgrzech
publikoowano niektóre d an ukazujące kształtowani
ię cen
w handlu d etaliczn m w ub.
roku . Poziom ~en w
obrocie
d etalicznym wzrósł o 6, proc.
zamia t ;p)aD()wanycb 4,8 proc.
Dw ie trz de ~gi> wzrMu wynika ze zmjan cen dOkonanycb
centralnie.

j
przy t060wanie
li znycb do cen
nych wz.gl«:dnie do
wa rl<l6ri
warów
cych z Importu.

Spa.san..
atftoę

~

•

OD

aamie

TODNllIO

nia praw "optymalnej normy". J~t to w Ltocie hala
sportowa.
W) posaźona
w
ko.mple
tr.ządzeń 00 sprawdzania możliwości
p . ycholizycznych sporti>wcó .... i> n.ajV.) Lszyc h kwalifikacjach. Wyniki uz:. atlych badań przekaz:wan są nau~<Jwcom rói.n):ch specjaln~1
lckanom, pycho og()lJl.
ki>no mL~tom i illnym.
lóny z
kolei ..... )k n~' tują j w w j
dz:ał In ci.
óln'
rZE"CZ hiorąc, ant ropom.alt. ) ~lol!ia
pozwala
po now mu.
jrzeć na lic:z.ne pri>blemy,
z
ktÓl'y m.
st) ka u: dl. , iaj lu<ll.koŚĆ. 0-

tw :

Ay

--~.

W

W naszym

in ly
i
4Jd
ra n*o działa
jedyne
S'WOim r czajU Jaooraw-

p()łt

w
ri.wn, pru

m k ie

arz

N'n

d~

rgii. W
niefilono

a
n-

z ne do

http://sbc.wbp.kielce.pl

zupe

~
TO-

ren d taprodukcyjfaktvczn j
p boozą

Ceny używek I n<*nikó
energii wzrODly w dUŁO więk
nym topniu niż ceny inn ch
art kuł w . Ceny
arzyw W
kI p ch i na targowi kach prl. yz.szały ceny z roku 1!l6), al
ceny np. brz06 -iń, śJi\\" k i
winogron b 'ły lliż.rz , za' i nnych owoców - prawie iden tyczne, z cenami roku poprzedn iec o. War10
podkr sUć,
ii
ceny ziemniaków i jajek bYły
dużo niższe JUŻ w rooku 198L
J śli ch0d2i o artykuły odzieżow , to ceny
p. materiałów
.yntetycznycb i wykonanych
ze sztucznego w~ kna, niektórych roozajów obuwia I d ywanów wzros!y nieznacznie lub
wcale. Wyraźnie natomiast ~
drożały
takie
artykuły
jak
m.in.
arpelki, ubrania portowe i łireningi>we, mater ia ły
z wełny cze an owej, koJdrv,

pak,.

w Pa l~mo
~
zatrzym.ala
Włr6d anetolilię jeden " ~

~

Dc..sć zadowalająco udało si
zrealizować wytyczne
nakazu-

RZY
PAP. Wydaje ię , ~ wl _
dze wloskioe WYdaly z.decydowen.,.
walkę przestępczym or,anwcjom
mal1jnym. Po n~~j CalIli>rDe ~tko_a ..j w ost<ItIl6cb dniacb ma wymi
ar SZlO-aaaami jej r1łoo116... . p1'2yale
\eor.u k,*,j na mafii!: syc)'ll
'I.
We wiwek
JIOlonlO1'mo_}a,
JIO-..J lito o b .
-a,..cb znajduje
sycy
j

Jan at.Y

_lIoOIul_ Libanie. ŃwaYSa
)lic IrG:abę wyboebu .,_r'ej
wojn,. mi(d.y rebclla.nt.a_i j

or~:lDizację
Irlandii Płn .,

szczęście".

:n.otdu

informUją:

ię k zą

P rze!! ,,'ybuchem rel igijnych
zamie zek w Irlandii Płn . ...
póżnych lalach sześćdziesiątych,
tysi ące
turystów
odw iedzało
historyczne miejsce, wrzucajlIc
w
drodze
powrotnej drobne IJl()nely do rzeki Boyne ".na

87-Jeot'lli
lata h )977- 79

a.gencje

tkiennikany. Wedlul
inJGrji kierowcy .rz padk .... ej
dęiaJ"6wki , w ... m
116d. k~_
F)'m
J rllall
:a,!,uykań~ry
dziennlkane.
wafil
poCI k

~ja w Republi ce
Irla ndzkiej,
w większości katoli ckiej, czyni
te pekulacje mało realne.

burzę.

we

..

protes tan c ką w
liczącą 80--100 t s. ak ty wnych
członków.
Zdaniem rzecznika
.orańcz) ków", polityczna sytua-

wywi)/~a

"_edzeDia

JDOidaj~l'u.

LONDYN . .Jedni> z najbardziej
zwi ązanych z h is ti>rią. Irlaooii
mie jsc, pole, na którym Wilhelm nI Drańsk i pobił w 1690 r.
Wi>j ka króla Anglii i Irland ii,
Jakuba n, Zi> tałi> wystaw ione
na sprzedaż. Władze administracy jne z tego i>bszaru Republiki
Irlandzkiej otrzymały już znac zną liczbę poważny c h ofert od
reflektantów zdecydowanych na
nabycie h istorycznego miejsca.
Liczący 12 ha powierzchni obszar gruntów nad rzeq Boync
(na półn<>e 00 Dublina) stanowi
dla protes tantów
i rlandzkich
swoi6te sanktuarium czczone w
każd.ą roc znicę bitwy.
Klęska k atolickiego króla zadana mu przez protestanckiego
władcę
zn i weczyła
nadzieje
irla oozk ich ka tolików na odzyskanie i>bszarów skonfiskowanych przez przywódcę angielSkiej rewolucji, O liver a Cromwena i oferowa nych protestancki m osadniki>m % A nglii i
Szkocji.
Potomkow ie osadników, jak
kaŻdego roku, i>bchodzili uroczyśde 12 bm. ro czni cę bitwy
pod Boyne w prowincji, gd zie
protestanci przewyższają liczebnie katolików w .5tosunku 2:1.
a
obszarze
protestanckiego
Belfastu. stolicy Irlandii Płn.,
pamięć historycznego wydarzenia jest równie żywa, zaś na
wielu murach podziurawionych
kulami figurują napisy "Pamię 
taj o Boyne".
Pi> gło zeniu sprzedaży pola
pojawiły się
pekulacje, że hi toryczne miejsce m<>że zo lać
zakupii>ne przez ..Orange Or-

premier ~ndii
gem
CIA?

.-iea
C ~Ue. w
.
adsleeld.. W na-

M...,aj

zwiJłaell

ie cateYelHlOicj WGJ .. ,. a

iel O omponio
prz ciwko zbrojeniom

Były

~FS,.pada C

•

-.aścl

'fil

r4J-

• Pre.zy<knl mios1o Kielc, Sta-

nisłow

Garbon.

poikoł

się

wczoraj z dzienni\orzomi.
Mówiono o
nojwożoi jszych
problemach miasto dziś I 1"0noch no nojbl iiu e 1010. M.in.
pned&lowiono
óz iennikorzom
p l<Uly zogos-P<>dorowonło
i tniejqcych
i nowych os-iedli
mieszk<Jniowych oraz
progrom
poprawy zoopatrzenio Kielc w
wodę i c i epło. Wiele czosu poświęcono rozwojowi budownic·
WiO w mieście, w szczególrK>Ś
ci p lo rom budowy infrastruktury w o' edloch
mieSllkoniowych. Mówiono rówrneż o dziołalnośc i handlu i uslug.
'.0:1)
• Wczoraj w K ieJcach 4Jdbył
il! po i dz ni
po wit:eon
prawom l tmeg wypoczynku dzied i m) dZI ży w
mi
ie. Organizatorzy akcji
prz dstawili ZC7.eg()łow programy
impr z.,
i>rnówii>no
kw nie związan z zaopa~r2. niem placów k w zyw . t
rodki czy to 'ci,
dno k ni Ul() t zapewni nia b zPleczeń<:twa dzi i
l młodzi i
~dzając j
akll('l w Ki 1cach.
(ł )
• Jutro w Wydziole E1c~ki
i Organ iz acj i Wyższej
S z koły
Inżynierskiej w Radom iu odbędz 'e
i
konfe-rencjo naukowo
pl .,Prz
il;'bior Iwo rOOi>ms . e
w reform ie gospooorczej". Or.
gorn-zolorem po ania nouitow ..
ców i prokt)'l<ów zorówno
z
kroju jak i Węgier.
Niemieckiej Republi' Demokratycznej i
Bułgorii jesl Instylul NouIJ Spł)
łennvch WSI i ZonQd
Woje.
wódzki Polslriego ToWOorzyslwo
Ekonomicznego.
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li
Rekord

Swietme spisali się reprezentanei Polski na odbywajllcycłl
się wEdmonton
strzeleckiell
mistnOółwaell
iwiat.. _doli,.,.
waj_c dwa uebmc medale.
Wicemistrzem iwiata w strulania do sylwetki
bieen_ce,e
daika aostał Jerzy GRESZKlEWICZ wynikiem 391 pkt., przerrywaJllc jedynie • radzieckim
.awodnikiem 8erriejem ZawosUanowem,
klóry
rezaltatem
39& pkt. usłanowił nowy rekon
świata. Brllzowym medalistlI _
slał Uwe Kepke (NRD) 391 pJt~
Drari srebrn,. medal wywal~
czyli Polaey w kenkarencj drużynoweJ tej apeejalno6ci Itraeleckiej, a w skład nasz ero aeslIOła
próc_ Jeneeo GreszkiewiMa wchodzili jesuze ZYImant Bordziewiea i Eueenia_
Janesak. Drałynowll r,.walizaeję wyrrali
Awodnicy ZSRa
111t pkt. (rekord świata), Pobey u.y ali 114t pkt., a trzeme
mieJsee zajęli niespodziewanie
atrzelcy ChllL 1147 pkt.

numer 12!

świata

4,12 m rzucił młotem
ergiej Litwinow
bliiaJltee .tę miał ..... twa iwi.ta w lekkiej atletyce (s!erpie6,
He"iDlU) tak .aleee lUDobili"wał" representantów ..króloweJ .perl.", lc alemai cOlhiennie ełnymajftny meldunki o
.nakomit"oIa w"aikaell •• "sJriwanyell na bidniach, natniaell l
skonniaell. Te,orocUly
obfitaje awłaszcza w rekord" 'wia~a, którycll odnołowaliim,. Jat dwanUele.

Z

H....

Zawodnikiem,
klór,.
jako
dwunast,. • kolei wpisał alę w
tym rok. . . listę nkwd_istów
iwiata jest radsieeki młocian,
25-lełnl
Serclej
LlTWlNOW.
Podcza. Spanakłacł,. Nar dów
ZSRR w Moskwie posłał _
mł" na MIerł" 14,l! m, ~
prawlaMe o 1C ClIlI włam" rekor. iwlala. P. sakolieseni.

I

Finał

Pucharu Polski ·
jakiego nie było r

D.U w Plokkoww odbęd.le
II, fiaaJ pUur kieco p~cha
ra polakl, ." kł6rym .... erą
lię drucolicowe .e.poł,. LECHU Gda.6ak l PIASTA GItwice. Po na pierw_,. wIlistMM tej Imprezy. aabrakło w
finale reprHentanta ekatrakJa• y, co Je t oesywiście duą
niespod_iankll.
VI cll'odze do firalu LECHL
wyeliminowała międ2y In.nymi
Olimpię
EJbIIU~
Z:I, m .. tna
PolSki - widzew ł.6di rautami karnymi 5:., SllIlk Wroclaw S:" Zaclębie Sosnowiec
l:. l RUCh Cborz6w rzutami
karnymi S:l. Natomiast plikane PIASTA po-konaU koleJno: Walcownię Czechowice .:1,
Motor P raszka 2:1, Gwardię
Warau \Va .:2. Bałtyk Gdynia
2:1, Wi lę Krak6w l:' i
obrońcę Pucharu PolSki Lecba poznań l:'.
(ap)

Wimbledon-83
W drugim dniu odbywającego
w Londynie na trawiastych
kortach Wimbledonu turnieju
tenisowego nie zanotowano niespodzianek. Rozstawiony z numerem trzecim Czechoslowak
han Landl wye:rał z Bernie
Milt<Xtem 7:6. 6:1, 6:0. Mark
Edmondson (U A) pokonał Hindusa Viiaya Amritraja 6:3, 6:4,
7:6, a Wojciech Pibak odni6sł
7. wycięstw o
nad
Anglikiem
Bustprem Mottramem 4:6. 6:4,
'7 :6. 6:2. W turn i~ju pań ~ta
wione z pierwsz.ymi numerami
Martina Navramowa j HaDa
Mandlikowa w'Vgraly ze swymi
~vwalk.aml
.. tI~h setach.
Navralilowa wYl!-rala z Moolu
6: I. 6:0. • MandHkO"lu t Rina
Einy 7 :5, 6 :3.
(ap)
się

.

konkursa lJlWlDOW powiedml.
że Jero ~e!em jest .dobyeie _totero medala w Hf'lslnk cll. Dodał równiei, li rekord iwiata w
tej konkarencji zostanie poprawiony jesZł'U w tym roka, a lIok.na te,o jeden. radoo,i~kicłl
młociany.

Z inn~ch re&UHa tów uzyskanych wczoraj w Moskwit> odnotować należy: 1.45,72 Kalinkina na 800 m, 48,78 Charłowa na
400 m ppł .• 81,16 m Nikalina w
rzucie młotem (był dru~i za
Litwinowem). W konkurencjach
kobiecych Jordanka Donkowa
(Bulcaria) przebieCła 100 ppł. w
ezasie lZ,66 lek., aTamara Byk.wa (ZSRR) .koczyla wzwyż
197 cm.
Nat()Qliaat podczas zawodów
w Ooi.ombes bardw dobre wyniki uZY.!łkali francuscy tyczkarze. Kookul'S
wygral
Piere
QinOll pokonując wysokość 5,70
m , Qrugi był Thierry Virnero.
5,65 m, a trzej powstali za wodnicy - Abada, 8uffrin i Leveur
skoczyli po 5,50 m.
(paw)

Relaks w Kozienicach
Zarząd Wojewódzki TKKF w
Radomiu organizuje w sobotę
i niedzielę na obiektach WOSiR
w
Kozienicach fi Wojewódzki
Zlot Ornisk TKKF. W ramach
programu rekreacy jnego przewiduje się mecze piłki nożnej,
siatkówki,
slalom
rowerowy.
rzut lotką do tarczy, wyścigi
kajakowe. strzelanie z broni
pneumatycznej ora z pokazy kultur}'styczne i walk karate.
(m-r)

B

oda; dwa lata temu przepowiadałem następującą sytuac;ę w
polskim .porcie

I

Warto przypomnieć. ie przed
rokiem na mistrzostwach świa
ta w Caraeas, Jerzy Gre zkiewicz adobył równiri tyłuł wieemirt !"G w~kl, a
_ olimpiady w
Mor.keala (197&) wróeił _ brll(ap)
· ~.,~m mea~lem.

INas.tipcy

I~~J~ ~~:~ ~~:~~~~~
.mierq się na wła nym słallio
.ie se swymi riwieśnikami _
aueha Chor.ów w eliminaeyjnym meMII o mistrzostwo Polski. Ob ie drużyny grały już z
trzecim zespołem tej grupy,
BBTS Bielsko. Kielczanie uemisowali w minioną niedzielę w
Bielsku 1:1, a chorzowianie przed
tygodniem wygrali u siebie z
juniorami BBTS aż 8:0 .
Ciekawi jesteśmy, czy następ.:y
słynnego Gerarda Cieślika
zademonstrują na kieleckim boisku tak wysok ie umiejętności
strzelckie?
(ap)

Walne zebranie
wodniaków z "lewy"
Zarząd
Klubu TI.ł~Y9tyld Wodnej PTTK ,.Mewa" w Klelcacb
zaprasza w czwartck. 23 bm ., na
walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze do Siedziby klubu nad
Zalewem. Początek o godz. 17.

i .tudiów, % normalnego żVcia
rodzinnego
(kilkumiesięczne
zgrupowania, oboZIl. .tartll). z

wyczl/nowym zo.tanie on zabaw
włalciwlIch
.wojemu
bardzo wyraźnie zdominowany . pokoleniu. ze Itażu proct/ w
przez piłkę nożną. przlI jedno- .woim zawodzie Up. Czeka go
czesnl/m upadku
większości
kil kanaicie lat tułania
po
pozostałlIch dll.cllplin. Wllda;e
hotelach, ciągłe
podróże
(co
lię, że o.tatnio coraz wyraźniej
nie zawsze jest przy;emnoiciq),
widać. że miałem rację. Nie,
żmudne treningi. wizt/tt/ " lenie ;eJtem jasnowidzem.
ale karzll, gabinetl/ odnowt/. Izt,,"dało mi lię Wllciąl1"4łć wnio- cme odżywki. nieuatClnna groźaek z zadziWiającej politl/ki _
« wł/Uciwie je; braku - tlalZych WłCld%
Iportowllch.
Z
piłki nożne;, %Cl którą pnecłeż
O
przepadamy. Z1"obilUmll oltaTZ,
na którll'" IkłClda"'lI w ofieru
nClwet znacmie zdrowsze ł popularne dYlclIpIlny .port,,- Je"
jasne do czego to "'Uli dopro-

.i,

Po

Komunikat
T IIUzał ra S rlłwrfO
LIGA POLSItA: a rozw. t
- wygr_ po około u.... d, la rano'.
z 12
traf~aml W)'grane po około
n .. d. 12.745 rOl!"". t Ił trafieniami - wyrraM po 111 d, et 474
rozw. E te trafieniamoi - wygra~ po III zł.
•

13 tra&nlarnł

NUMER 121

EO STRONA

8

Klucz do tClkiego, a nie ittnego. ob1'lIz" polskiego ~rhl
leżlI Ut modnym d%Uiaj .lowie
motllwacja.. PoatClwmll lię
n. chwilę UJ IlItuacji młodego
człowieka,

którll ltwieTdził, że

",a t4lent i pTagnie pojwięclć
wyczynowemu "prawfani"
Iport"- T"", lamIIm Ika.zu;e
lię na kilkanaście lat b llć może f't/zllkowne;.
ale
pT%ecłeż
wielkiej przllgacill i f'ównocumie na cClłe palmo w~zeczeń.
Mu.i wfęe zrezt/gnowa~ z wielu przll;emnoltek codziennego
żllcia, tliejednokrotnie % nauki
.ię

CO

konhu]i (niekiedll nieuleczalnej). mocno
o(1T'aniczcme
źllcie towarzll.kie, cZ1lli w IUmie dojt "'ORoto_1I 'rllb Żl/
cia.. TowarZIlSZll t~u itoiadomaić, iż tylko nlelłcznllln udaje lię ,,zdobllĆ uczl/t" a więc
ZII

ktcSrum

14tie

sława, popu'af'noU, powuechne uznanie, gacinoat f'eprezentanta Pol. ki, atf'GkCt/jne podf'Óże zagraniczne, w{elkłe pie"ią
dze. O tl/m maf'zq tllliąee mło
dych ludzi deCt/ds;4C1/ch

.i,

w

• Wiosna pod dyktando Motoru Lublin • Stal odbita się od dna • Dla Radomiaka rezerwujemy tnede miejsce • Kibice Korony 'żyją wspomnieniami •
Błękitni musq odmłodzić zespól • Broń_ kameleonem.

I

ilk.rze

P

n

l~ W
Ił apetkai.,

lici b6Sl1

nłe.zielę

'W

rncr}'W~

8eIODtI

rundzie wio_nej zMpoły rozerrały jat po
wu-te więc sapomai aę s tabell! WIOSNY-U,
która lIo.ie _acanie MbJera . . akłacł. sil po run..bie je ieDne;'

L 1I0w
Z. Stal
1 IletIoria
. 4. Raków
5. BŁĘKITNI
l. relenia B.
T. IlADOMlAK
I. Góraik
t. Połollia W.
II. Włókniara

U
U

!S

ze

---

14 Zł 1$-'
14 15 U-,

14 15 15- 15
14 14 ZZ-11

trzymują

Ił

14

14 1S-11

ts !l-Ił
14 ts 14-14
14 ts 18-Z!
14 U U-!S
Ił

1L BRO~
l!.A'ł"ia

11 KOROl'fA

Ił U
7- U
14. R.tnik
14 II 11- Z1
15. BKS BieJM.
Ił II l .....!!
II. LubliniMlka
14 i
ł-!4
Aktuallli
l:iderzy ~ru.py
drugiej, piłkarze .okr. Lablin zajmowali na półmetku l'O'Z
gz-ywek dopiero szóstą pozycję
ze s~ra!lą trzed1 punktów do
prowadzącego
wówczas w ta_ o
beli Radomiaka. Wi06nlł przewaga lu·bl~n.ian nad rywalami
.jest już wyra7.na i należy się
spodziewać, że wlaśn.ie ta drużyna zdobędzie I-lIigowe szlify.
W drugiej częici aezoou lIot ...
odniósł 10 zwycięstw, S mecze
zremisował (z Koron~ ltakowem
I Błękitn.,mi), a
jedynej pora.i:k.i d.oenał .. Radomiu z
aad~aJtie...
• Najgroźn.ie~y rywal lubelskich piłkarzy, ze~ a_v. prezenbuje w clwt calego
.ezoau rownlł f,ocm~ N.. pół
metlw. rozgrywek rzeazowianie
byli lI.a trzedm miejscu. tl6tę
pując aa.omiakowi l Bałoiko
wf jednym punktem.
Wiosnę
też *rzębn : e gromadzili punkty, ale wysoka porażka w miNOną niedzielę z Motorem
w
Lu.blinie (0:4) raczej przekreś
liła ich 9Z81lSe na aw.aaa do I
ligi.
• Rewelacją wiosny jest jedn.ak bez wątpienia Słal ze Stalewej Woli, której po jesIennej ru~e nikt chyba n.ie
wróżył przedłużenia drugoligowego bytu (na p6łmetku Stal
miala zaledwie 8 pkt i zajmowała zdecydoWanie oeŁatnią l0katę w
tabeli). Trener Grzeron Polakow potrafił jednak
zmobilizować skazany
na degradację zesp6ł, kt6ry na wiosnę wygrał 8 spotkań, 4
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