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"Budowlani

'Ino Iska narada
kły

-

wznoszą

Rot XUI
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"Echo· sumuje efekty"

nasza nowa akcja reporterska
• Z dniem d""I! ym 1Oebod_1I
w tycie oo ... e. aaaczole pocl ... y"&.
oDe ceoy .kupu .. lęk 0';401 kon .
uaktowaaycb produkt6w ro ·Un .

u młodzieio

oy~b

PZPR

oie

W dniach ~ lipca br. •
Cdańskiej
hali .,Olivia" odbę
dzie .ię og6lnopolsk. narada
aktywu młodzieżowego Polskiej

Zjednoczonej. Partii
Robotniczej. W tym nader istotnym
z,romadzeniu
wezm_
udziaJ
członkowie i kandydaci PZPR,
reprezentanci wojew6dzkich organizacji partyjnych. młodzie
wwy aktyw partyjny Wojska
Polskiego,
członkowie
partU
działający
w socjalistycznych
zwi4&llach młodz'eżowych.

talie';' .. nkełnid ..ie pechta ...wy .. pod wqlędem I.kal ... y ..
w ...je..id.tw acll kleleekim I radomskim je t bardu traclna.
SKZecólDie dolkHwy niedostatek sal lekcyjnych odczu .. a aię ..
miastach. ,dde prsee~i.ne SIl ałue .biekty • śródmleściaeh. •. III
drupej
r.ay - "rak placiwek .... iat.wye.. w n.wa , . . taMeyeh
ed~lI.. P ...szec:łlDym sja.. isklem • więksseic:i nkil miejslUc:h Ul lekeJe n. t"y smlaDY. Sale I ,abiaety przedmi.t.we ujęte Ul . . . . . ne nye" ,ocIlIia rannyeh da piine,. wieoara.
aległości w
budown ictwie
szkolnym narastaly lalamL Przekazywane o~"Wia
cle środki flnansowe n. nowe
inwestycje od dawna nie zaspokajały fakt11=lych
potrub
• tym zakr'6le Ponadto przedsiębiorstw. budowlane nie wywi4zują się z
podjętych zobowl~ń I rozpocu:te lItkoly re.lizują
o kilka lat dłużej,
!WIlżeU przewidują to harmono,ramy
Zdaniem pned ta .. ic:ieli kara&eri'.. ..wiaty i .. ych .... Dla .. Kielcach i Radamia
atainidw. podsla ..... e
..
.... recl.n rh malad. I
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rozpoczęty

Publiczność i uczestnicy mają Ul sobą emocje pierwszego

dnia
XX Festiwalu
Polskiej
PiosenkI. rozpoczęte,o 30 czerwc. w Opolu. W koncercie inauguracyJnym wyslllpili czolowl
nasi artyści..
śr6d nich Ewa
Bem, Krystyna Pr.ńk., Mary la Rod ...in I Zbl,nłew Wodeeki. Usłyszeliśmy st.re przeboje I nowe propozycje, przy
czym tych
pierwszych było
maeznle więcej, bo też w urny' e
or,anizatorów. koncert
pl. ..20 lat minęło" wstał poęcony prezentacji Itomporytor6... .utorów tekstó.. I .. ykonawc6w, ltt6rycb dorobek artys ycmy akłada się aa tradycję polskich festlwall
Dziś plerws.za ezę~ konkursowa XX Krajoweco Festiwalu
Polskiej Piosenki - koncert uytułoWAnY ..Premiery Opole ar. SoIl6c1 I zespoły zaprezentują pi eDkI nledy do ~ aa
wykonywane w radiu l telewizji ni nie n~rane.
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Katolików .. CII,.ł

ZrzcueTlle

Katolików

..CaritlI'" p,.owa4,zł na tereTl~ kraju pTaWIe 200 włlspe
c:;a iz01D(lTlllCh pacówek oplekuńc%vch
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A".llzujqc .ważnie • • ta~oi"t u-la i~ z e c" clfU'ili.z4e;i e,(legtMlI i pOdania I - .to p1'%l/b"wOJ4 r6Z1łi dem,u,.d6w, f'OzD."lIch niemal JIO ca- gOlCia ł herOIi. k!ó,.z aauczutDłeJ Zinnł, ucz.mi - ł to na rt Uli 'adn hC:Z7łIlCh poźvtec:rn,, _ Ił
et
llaJba,.dnej kept"ezni
umi ił nom ,.acan % ZtD,,dOCh0dz4 do W'llo$lcu, te ID e::oJ tem. Ik d J)rzllbllh..
tel la z nich In zq df /er Ć
Szczególnie qJOTa liczba !Ltakld eeM rzecz"tDłstl/ch u' U- go f'od:.,. opowl ki
,.• r f))U-

darzeń, które miału
Odległej pneszłoici.

miejl ee ID
a,ba"du j
"'tere kea w'f'6d "Ich q z i
ł • która w t
cZII in?l U lpolób dotlłezq IcOltl'108U. nader
Iło
Iq 4C: ladzlco
z " clIiluae,o I gwl zd Umi ·'.
To

ytuaeJi krytyesnej ! nad z dl
n jwyi .y esa , aby ubrać ię
d • •• upeIJlUlo.ia bazy dydaktYCUleJ _ rewn. w mla lac:h,
jat I w ,minaeh.
WOn:WODZTWO KIELECKIE.
Aby do roku 1
zaspokoić pot.rzeby włącznie z nadrobien iem
obecnych niedostatk6w n.leża
łoby j,o"taw ić 138 nowych nkół ,
OOK.O CZEl'(IB

N

Ta. Z

aWler"ęeych .

powrócili do ,wojego iwiot ....
WitanIe WtlOmtng (U ' AJ, a
góry Big Horn . moź
na oglq4flt Itca,.0tv,ne magiczne ..koło" złożo
z ka1'l'llf"l'li.
lndUm.a tWiardzq , że zb dowal! Je feh J)TZodko I ~ "O l)(lmllltkę k oła, któ,.e grZlIb lo z
Je w
i/%gi, Illdum oba A- ".eba w pod.runk" od Sł'.>ńca .
m e r"k.
• tok ża dloteoo, bU 1l .. bl·uuell
Oto
Indłonie
z !)ł e mi nło gokła mogli b"z t,.tUf" okTe lit
a a j!) (A", ,,,.,,Ic. P6łnOC1ło' ~ miejtea ich poJ),.zpdnie go pobypo iIIda14 o "aacz"cł l eh , lec&- tu" Zł ",t. T ak opo w l da j
Nprzlluli z "łeb . dl 00
a' ah _
ZIe mi I JIOtem
DO o en

Komw)

KC P.l:PR d . Wnio _

ków . kar, I ycnal6. od Lud_
o ci. W dru,lm dolu .. .,.Iedz~
nla, poden. obrad
plraarnycb,
członkowie "oml JI wymIenia opinie I Dwa,l. wyol~ lonr z pobytu " cz"arte.. " InetaneJarb
I or,aaizaeJacb p.rtyJnych o'az
urzędub I ..... Ia/la h pracy Paananla I re,loou .
•
W War za"'le Da
po Irdlle_
ni. aady Cealralur,o zwlJl .. ku
aola czy40h p6ld .. lelnl ProdukcyJoycb oceolona "oataole działal_
ni) ~
"e polowych
/lOłlpodanlw
.p6Idlt.-lnyeh '" minioDym roku.
W cały.. kr.Ju Je t
Icb okol0
Z,z ty•. , ....n.zaJ. pooad 141 ty .
rolnlk6" I atytkuJa Okolo 1M
ty ięcy II. ,runt6w. a p d_ .. r.
esa'a anaczn" no ł .. Wł . tvwea
oru owoc61O, wany. I kb prae_
twor •••

Ujemne zja iska
. w reformie
~oral w Kielca h Woje:
w6dzka Kom ' j
Kontroli
Partyjnej upoz.n.la się z
efektami wdratania
reformy
gDllpodarczej
z~rac:aJąc.
~ny
tym uwagę na Ujemne 7.JawUlKa
jej towarzysutee·

i m ity

'Ile_ mit",

•

• Zak06c~T Ńę w Poznaoiu
dwudniowe, wyja~owe po iedze-

Reforma pob dzaj"c
realiatyczne my ~ lenle I wyzwalajł\c
lnIejatyw,. sprzyj.lące racJooa:
lizowanlu l05podal'ld przynDllł
konkretne rNultaly ekonom iczne l społeczne w prud:; lęb I O!'
atwach. Samodz ! eln~ I samo..
rzlłdność nie zaw ze
jedn.k
wł ściw ie poj mo ane, a waru
się równ i eż li podelmow.ne '"
!mi tej samod zielności decyzje
" 9przeczne z interesami OC61n06połecznymL
Dotyczy
to
zwł
7.Cza przypadk6w
u ieuzal.dDloneco ..wlndowa11." ecn
dl. uzyskanIa większych zyk6...,. Kontrole wykazaly. Iż. te10 rod ju oraktyld wys~pily
m .in. w Kooecklch Zakl eh
e.:
bl. kIch. Sp()łd zl elni .,Sp6j Di.
w Klelcach. Prxedsil:bior w ie
pnętu ł Tr.u.portu Wodoych
~eliOl'acjl
w K leleach, Zakła 
dzie Le ~j Produkcji Niedr
nej ~La .. w Końsk eh W pion e drobne j
y t w6rcz
I o ' erzadko ham lje . ę !'07.woj
I C

1)Od"óźa

Zazdrośnik

dła

ludno8ci jako mn iej opłacal
nych. Dotyczy to m .in &p61_
dzielni
pracy
..Odziet"
w
Końskich,
.. Zjednoczen:e"
w
Oslroweu, ..Rem bud u.. w Ki 1cach,
sp6ldzielnł
rzemleśl.n1czyeh w Star.chowlcach I • w
Bu ·ku-Zdroju. Spośród przeanalizowanych w br. 366 een, .1:
zo talo - j.k
wlerdzil 0kręgowy Ul"Uld Cen u tal.,.
Qych n eprawidłowo (m.ln
w
Zakladach ~Fosko" ON Sk arh sku . Koneckieh Zakladach "Palmo" I ..Kowent")
_W iele za rze teń ",.nie i 10
jalt* i to aró. , W b
ro \I

°

...
Interwencje przyjmujemy
w odz. 9- 11

Jak pogodzić
inter y mi zkańców_
, l lt,od ry b lo ka m : nr &l prz y ul.
l azu r kit' ; w K id eac b 'J ytuo MY je t m mpl \c
zab w cila d Zlec-i N i m I h y
ma)1ł t a m jedna k
plE' rwszl' ńt ' 0 p r ze b _
n ia. Dz i('('l ta rł

http://sbc.wbp.kielce.pl

KieAcacłl

•
•
-n JWYZSZY

czlo ieka

5
Id
~

C
iii

a:

•

li
II

c:

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kronika kulturalna
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PIlZBRWA UIlLOPOWA
.. IlADOKSKIII TKATIlZlł

Od 1 lipu
tnvać

będzM

do

ze

sierpnAa

przerwa Ilrlopo-

TMtr. Powaec:łulym
Koc:h ow kie.
w
Radomiu.
Nowy &eUMl rozpocznie się w
p ' wlIZycb.
dniach
wrzem.iL
ObejnIeĆ będzie moiDa wówczas
dwie
tukL Jedna z Dich ..
parta Da powieśei Kornela MakuazTÓ&kiego ,.Prsyjaeiel
lec- diaW." przeznaczona ~
«łzie c:łówllie dla młodej
widowni, clrug natomi
będIl.
~" ...... ie ..ie..
radzieckiego
dramaturga. Alebeco Arbu%~
wa w
im. J

w_

w

Wkód

1tAV'odz-

_p6ł

obrzędo

ze

ycJa

'ryk.

~

Góra,.. I Bujaka, w kate,~U
_połów stylizowanych aa,rootrz,-mały:

dy
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.,.. a GO
~

•

..G.tar....

wie" a
GO~ w Z.eJeai ...
Naj1epuyml kapelami pouczy•.e a.lę mo,,: KJ •• a., y.l ..
w iee, U ••k.w l LI . .k •.
•

,.IlASDt:
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WWBWOOZJU

paZEGL DPOLKLoau
Z okazji Dni Kolbergow kich.
WOlt w Radomiu I Dom ltultury w Pnys ze or, nlmwaty vn Woj w6ddd Pnegllld
FoUdOł'U.

Propozycja na wakacje

t

3

http://sbc.wbp.kielce.pl

IReporter

Ochotnicz, Hutie< Procy prl,
Kombinocie Bu·
dowlonym
w
Skarżysku
pow·
stal w 1968 ro·
Ilu i jest "oj·
stornq orgoni.
lOCją
junaków
w
wojewodz·
..,ie kieleckim.
ea' to hufiec
.llloln" stacjo·
om" dla mło·
docionych.

OniedZialek, goda. 9. Do
gabi.ne1.u
prezyde-nta
KH!1c - Stanisława Gazbacza wchodzi p ierwszy petent. Z plastykov.eg~ worecz:'
ka wyciąga plik dokumentow,
opowiada o swojej trudnej
sytuacji mies-t..kaniowej. Od
prze9Z!O s:t~iu lat
ubiega
sioę o
mieszkanie zastępcze.
To. które w tej chwili zajmuje % chorą żoną nie ma
pod tawowych urząd7.eń sanitarnych, §Ciany toczy gr7.yb
l wilgo~. M~żczyzna pokaZUJe
po'" ykręcane
reumatyzmem
rę~. ~m 71 lat mOwi
i tę resztkę życia, która
mi 'ZOstala chciałbym spędzić
w normalnych wartrnkach.
Pre:aydeIDł: Pro z.ę uolIwnieć sytuację. Nie
mogę
na razie panu po.mbc. Podania o pn:ydtl.ial mie<Szkania

112

pro·
(uje no budo·
wach kombino·
tu, poz/'lCljqc w
pratrtyce
lojni.
ki budowlanych
specjalności,
.,..południami
Jaś
uUJ
się

teorii _ dwulet·
nł-lj ukol
pnyloklodowej. Od·
bywają równiei
podatowo••
lIkolenie
.oj·
"owe.

-,cie jlll'lockie nie je~ lo Od
godziny
6
twe .
do 22
aos
W)'Pel(\lo.
ny procą I rOlnymi zajęcIami.
Bywa, ze zmęczenie jest wjęk
ue od chęci nOpi50n10 listu
do
·ny. Ale - jak powiecnloł
jeden l moich mlodych rOI..,ówców - kiedy aos zajęty
j " do minuty, to szybciel upływa . I nie mo (lOSu no mlocbleilCle ligIe.

Z

'omendonto hufca

lostępcO

do

sPfow

połltycznych.
dodaje:
Do
nodkoicl nalelą prl'fPOcllti, by
Miwyś z wychowoollów nfe wytnymoł dyscypliny, tempo życia

I J'fezvqnowol z oobytu w huf·

.iojq, ii chłopcy otrzymują
wS lechst'onne wyknłolce"'e 10wodowe
i nie tyłka. Joko
jedyno VI województwie
pro·
wodzi lIw. Podstawowe Studium
Zawodowe, w którym junacy.
bez
wiodectwa
ukończenia
szkoly podatowowej. mają moi·
liwość w ciągu dwóch lot UlUpelnlć brokI. Jest jch prawie 60.
Jednym z Aich do pelnego wykntolcenia podstawowego zabrak/o klosy ósmej, ole sq tei
I tacy co legitymujq s i ę laledMe clteremo
osami szkoly
podstawowej. Program nOUCI0nio Jest tok ' sko truowony. oby w c 'ągu dwóch lot wszyscy
mogli nOOrobić łaleglości w
!\Ouce. 010 tych junaków pobyt
w hufcu przedluiony jest
00
3 lot. bow' em dopiero po u·
zyskon'u świodectwo ukończen lo
nltoły podstawowej' mogq podjqć noukę VI ukole lawodoweJ
i kutolc:;ć s Ię w lawodach: muran, tynkOl"I. blacharz.
zbrolon, posodtkon lip.
.ut południe . W budyon.u
hufca cicho I spo o nie.
Pala &nemo jlll'lal.ami w
wyjściowych mundurkach
pel·
n ącym dy Uf. n•• mo "' ago
Komendant Andrzej Wodo proprOłluje przejoJd no
najblli·
uą budo ę.
gdz e
p'ocujq
(hlopcy. Jedl"emy
ęc no o~edle NIepodległości IL
N, • •
",leI i płac budowy. Po
weJ
s onr lOS edlOłlJ jui w ctęŚCI
bud,nek pobOłlo
ZSMP. pc
pro ej bło ... budowie. Z'I\,Jntowany, terał cały WfS '/d
once"'rowon, 1\0 proco(h wykoń
czenlowych. '010 itłto o In.
stt\lłrtoroml pro ..odzqcymi pro •
tycu.q"OIA 10 ... odu
e w;dać slo'SlJ'Ch osób. Tu procuiq sa
Junoc,. JotI W l OWI" •
Ins.truktor t py t)CMochkon,.
Joi" o, łe bfY90dy ł .CMnbi •
notu lmOl"llowoły bud nek połOJtowiojqc ... cołoki
on(unie Junako
CI ' e
.~ 10 PfOC ni roobOt spadło
/\O c:hłopców l • '0("1,,1 o. Robiq ty,,', posodr i. biol ujq
kiol'\y. ,naw
zololodojq
tnn
soloc}.
Pracu Q
bardzo ~I!dnie. 'eraw"; budowy
e III ol CNl i razu p'o_ochot 6ołw' odclonyc:h
ehowców do roblen o poPłowe
Mo <: ego: c:hłcpcy non ojq
} Uoe, ł. lO",' robOt
.m u\o"'ówce"'
Ibyt ograniczon° • oby do tot.czole

J
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.... • OBP

...... -rqoIk~
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Echa"

P

chłopców

Andrzej Woda

"

cu w polowie drogi. W . ę uoU
zdoie sobje dosleonole $prowę
l \ego, ie jest to dla n ch je·
d,,,o "'01'50 tdobycio lOwodu.
SLonso, oby m mo róinych poroI' ... dotychczostWrym iyt u.
welit w do'~ły wiek IOmodzielni, I l podn'u onym aoUm. 8y w p'z.,szlokl być po
prostu uiyt.ea"ym dla
spoleaeńs ...0 .
O hufcu ... S ońys u ponuje zgodr.o op n·o. le I"t lo
jedno 1 najlep tych plocówe"
pod eglych Woje ..ódl fej
1(0mendzl OHP w IC IeU;{! ch. Duie loongoio,",onle kadry wyChOWOWCI~i 0101. doblo opi o
le strony pn~dstęblorstwo sp'o-

IJ) _____H_U_M__ER__1_2_8___
łiTRONA

4

w:pcz~o
tJoiyło
2 tys.
ki~lczan. Co roku załatw ia·

k·el. o lu n.o wylone poc:IIoie
rozklodo
S Ię
wylllod14nę
ze
sztuclnego tworzywo i to mo
s i ę /'ICIz)'Woć układanie
posochek... Chłopcy mówlq
tym 1
colq powogą i d owoch I to
najlepiej, jok bardzo sumiennie troktujq noukę zawodu I

°

proletykI no budowach.

imo "'elu 10jęĆ Inojcktjq
toki. czas no ro:uywll<l:.
dziololność

kulturalną.

procę

w kólkach zainteresowań.
Przy skoriysk4m hufcu dnolojq
lo . e ()(gan izoc;e. jollt
ZSMP,
PCK. TKKF. LOK. Jest bogato
zaopotrzonJ plKlłrt ltibIi0te1:1"Y.
w;elu junoków uczestnlcl'
•
lojęcioch se cj! fOlogroiklnej.
2:ywo jest współproCoO ł ""eJ-

sleim domem ku IKY oraz miejsltlm wych io/em sportv I tvr,slyIri. To wszys*o sprowio. t.
junakom czas upływa szybko i
poiytec!n,e, I mkt m. ja/uje.
że .decydowoł si.. wiol ć tUebi. i mundurek.
JANUSZ rA CZYI
ZdJ"cia outOla

my pozy1Y ...·nie około 40-50
1O."I1iosków. To kropla w mor:lltl potn-eb. Pr<lsz.ę z.glooit
się

,." li.st.opadl.ie, wtedy kobę<lzie

misja

raz.patrywaĆ

...·szyslltie podania._
czo~ie katdego t:l1l" 11.PT ZJl1m lol;ę
Jrednlo 30

•W
Tli

os6b. Niektóre pr::lIchodzq
'11 tema t lICZl1e,
\O
lto::dll
pOJliedz14lek. Po prOStu, :iebil dę ..wlIPlakać". O pTOC.
WSZ1l tkich inure,antów mo
kł<lpolll miu!koniowe. Szan·
»ę udzielenia
lTlł
pomoclI
mGm Zlltkomq" - to słow:a
.~ do reporten.
St8rs;aa. . owło. a kot.«a
bli
płaczu. Kilka lat
xwi.ą7.ok:u

temu, w

z

budową

pn.ed ł.: ola.
",·yv.·las.z.c~
mi z.kań06w x dwóch sąsied
o ' b domów.
też
taką
decyzje: d06bła. ate "" ~ tka
...-skaw}e
to, że o }ej walącym Się dQmu _pomni:ano.
"Ja jui chyba ,." tych w run00 nast
ej 1im, me pn.e-

trz.y

m, paIlle pra:ydene e"

taDiUa~;

Garb cz l\ (ę a
Po roz.mov.' e
pracownicą
'ydziałl\
pr
Lokalo" yeh
sw.· ierdl.3:
~Z,)'w :
" mi
ni '4łO. lo WYIO.liPiC"lIe
,cję. Tylko
po te' lan.:

W 40-lecie

śmierci

tym, te

..u:

ją

prv;yj
ty cad n i •

]a"

pamóc.

.. Be::w~ Cd". plerLCIZ 'w %ołc.l"," ",. .p 4
1:1t~unOLC:łC"

m.jcł

liW, kt6re z..ajdllill
1I.CIjł .. "

leja~ej

BGr":o tnldlłO
/t-rlltnic.
.eJ
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nouayt...

ZYJ

c

/\Oki, ja ch uaq
unie w SI ol.. No

trupo

..

w sceneru

,

S

speclo'

pasom ony

chórem przYlno/e, li -oli p'ocawol pny wy ońclOnl
tlobków, PfJednko/i Cly oble łów
słutby zdrowio, ponó~ł
ło ...
f"1eu"""'kle In~bo ułoty~

-.odrieWe poeodak4
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jodeł

llO

przy

tym

był

CWWO, choć nie bez pewIlego wenerwo~ila, ref€ł"ują

problem, z którym prz.ys.zli.
w kuohni wre1. 7dwojg iem małyob drz:iecL W
sierpniu urodz.:i saę trzecie.
Matka zajmuje pc>kój. Często
dochodzi do kłót'llli, bo pr?Jes:z.k:adza jej płam dzieci Jemu, pracownikowi jednego J.
M ieS7.kaj ą

dużych

zakładów,

oferOW9łl<>

pokój w hotelu robotniCllym,
ale pod war1lll1kiem. że wprowa&Lj się do rUtego SIam, bez
rodziny. W ubiegłym roku
l.bQ(iyli wniosek o pny<bliał
mieszkatnia z:astępc:zego, bo
na • óldzie10ze Ich nie s1lat.
Teraz z nadzieją w głosie
pytają, c<l.y meją Szarnolę wyunąć silę na poozątek kolej-

kL
ma

zabytków

o

I-

Ka dyd t

i-

i-
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jli-

r-
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li-
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Podróie bez

..

de~

r Ćwiczq

Ogrody Longwood
,<lI ku lat przedmiot-em
zególnego
zain tereso'.oni a praeowDlków nauuniwersytelów
War;~go
i
Wrocław
iego
a. <i nia,
położona
na
J
w miejscowości Oraedaleko Oziałoszyna
w
;er"dzkim. Właścicielem
strażnikiem
tego
jh ego "dziwu natury"
hi k z tej wsi Stanisław
J askinię,
jak zwykle
lt

tuytedum wyn. ł
o&y mniej nli 1. .

P lu
&al

.Ii -

nłrum

.d-

Obwodu
A.tone" oki n bot lu w CobloPO\\ staJe
,,, raierue

go rodzaju

ńez

n
J

zUtkiv;a-

do~ć
przyDad·0 ' wywaźeniu większe
"U skalnego
wapienia.
ł tego penetrujący pod
o",
naukowym okolicz-

odkryto

zcze

Bez optymizmu
DO O CZ

wie -

z

TIL 5

zdew86bc7wane na sku-

l k n iewla iw~ uri.ytkow~
n
i br u Iwnserwacjl, następni
opuSZlCzone.
znisz.c~nla obiektów

Zn'8 c 2.Ile
z,abyl-

powoOowaly ukoły
ię w ub ·tkowy h
palaca h . np. w Lopu. zn!e,
Chrobrzu, Baltow'e i K i ąLU
kowyeh

m.

c

W i~łkim .

e

.•. to jeden "bardziej ma1.wniezycd z kllLko
• peludni.wo-ucbedniej
Hę' l
F.ladelfli. Zaloi.ne a.stały
• POCSIIUtaeh stulecia prz"
Pierre'a d. Ponta, . .uieje,o ",łaKie,ela
IYOM,.
aJDC'rykańskle,o
koncero.
sameeb.od.wec •.
Na 35ł akrach hedowane
przeriine kuC'wy, drzea i kwiaty, "
umie ponad lł tys. ,atuoki •
Bwjua r.oioneśe, teatr na
.oloym pow ' etrau a wedOlI
kurtyn", sala Italowa a a,.tem II roiowe,.
Akla
~a l ea: lllki '.nlao.. w z stk~
t. kla4a ~ę oa wrodę tece
o ·u . kIec. miC'jsea.
CAP-AP

prezent
natury
1ali zujący

się w hodowli
ych krów, amerykanski
z Pensylwanii, Georce
obchodził w tych dniach
54 urodzIny, w wyjątko
nurym nastroju. W dniu
m być najszczę: 'wszym
en lzanta, pecb chcial, Le
rzenia pioruna zeinęły
wy z cał~go jego lada,
o 80 sztuk bydła.
7.one
nadciąc jącą
nakrowy, stłoczyły się
oma jedynymi drzewapastwisku, w które upiorun, Desperackie pr()..
wabienia z teio miejsca
ąt na czas n e daly wyTen dotkliwy eios Georn przyj,1 ze .loickim
spok .m , stwierdzając wszem
wo , iz człowiek nie ma
LI na p06lępowanle mat-

spad?chroniarze

ne tereny geolog ~ Uniwer"y~
tu Wroclawsk.ego Adam zynkLewicz, współdziałający z ż0ną Ewą, takie geologiem. Na
jej czese jaskinię nazwano Jaskinia Ewy. Ma ona o 010 35
m dlucosci oraz :; Dl glębo oś
ci. Systematycznie prowadzone
badania przynoszą WCIąŻ nowe
niespodzianki. U~uwane umlejętn;e bloki skalne ujawniaj
nowe korytarze. Podczas szczegółowych prac bildawczych natrafiono na ntł!2byt duźe jaskinie,
tanow'ąc
fra menty
jęk-zego zamulenia
sy \.emu
kanałów krasowych. To \Jol z
1ko - Jak poinformował ,eolog - pozwala sądzić, ze wnęt
rze wzgórza pod DziałOtizyncm
kry je jeszcze wiele ja iń do~ychczas nie rozpoznanych. Aby do!.czeć do tych ,,cudów
natury" - jak mówi owojej
jaskini Stanisław Drab - trzeba się dosIać najpierw S-metrową
iudnią do jej dna. a następnie do Iwrytarzy tak eiasnych, l;.e tylko na
brzuchu
moina aię przecisnąć w gl b.
Ale Cdy ię jU'i tam wow i
d06lanie i rOU';rzy po t m urzekającym
alonle, szczę 'je
jest pełne.
W liczn ch Jl, rytana
Il. ni odnaleziono dcollne
menty IlClbt:ne. Po
zbadaniu okazalo

AP-a . J •• o

li ry.

ocenia swe .~raty na
lys. doL Farmer, eospoy na 140-hektarowym CoI le, nie przyj,l nowi,Iracie bydła jako do. e,o, traktuj,c wydajak.o jedynIe wybryk
Stwierdził
tylko, ze
cie sly zaJ, aby za jedramachem" pioruna %&1k duia liczba krów.

• •

eCle, ze• ...
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~Ię
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lJIIęCrH'

ZO$Iale
powinni
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•
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J edna s najbarchie'; snaoych, )ublanyeb I naoowaol'cb ak&.r ek, pani Ryszarda Banio, je jednocteśnie pecJ "o"iem i
~ke)e
kJ adową
w
warsuw kieJ Pań twoweJ Wyl,neJ
Teatralnej.

Ryszarda Banin jest zwykle
i za in ter owaniem ~e,
najcz.ę dej, o
prz.ed lawi.enia
ogromnie :zajęta me ty Iko c0z.espoło~. które nie moglyby
dziennYmi obowiązkami, a~
~ię odbyt
bez udziału pani
różnymi dodatkowymi spra .... ami, biorąc udl.iał w przed -taHa in .
w i.eniac h WYJazdowych, róż
nych przeglądach i festiwalach
Ni.e chodzi przy tym tylko o
indywidualne występy - chociaż publicz.nośt l.3wsze OCl.e'uj. k. , ogromną "mp'tlą l

I

lo

III
Ic
le
;II

ot

...
ł

...

Do eiekaw~ych z.abytltów architektonicznych kraju oa lU;!
wmlesiony na polecen i
rola
lanIalawa Aucusta Pon lalo •
nieco. wedlu C projektu Franeiazka Placidleco. zespół pała
cowy ", Kor.ienlcach. przy . le.
~ roz.budo ie
pracow I row• iei słAwuy architekt Jan Footana, Przebudowanl' ... XIX w.
S06tal bardzo powatn ie wi ezony podczas
działań wojennych ", 19311 roku POIZ tala
eficl'nl dworaka s Ol'YlinalDyml
elZdobami dachowymi, wozowaia ouz budyoek s nlerokCllldycnllA:yjm, wle~.
Zachowały
.Ję
tri tracmeo y
otoczenia
clawoe&O pałacu oru ozIec1y
park krajobraz.owy. W ~i
CDachu walazło sw, sied z ibę
muzeum recionalne. Groma.dx.i
ono dawne sprzęty. .a~zi a
rolo " u, przedmioty codzienne1:0 użytku I
biory mies7.kań·
t6w wsi l osad puncz.ańsklch
Dum~ p1aeówkJ
t jedyny w
kraju dział po ' it:COI'IY dziejom
kooia.

wni jętnoŚC1 wy
przed kom' ją
- EKx miouje p ni riw·
olei a ol h tudeolów, U)'
Hę to p ni icb oblewa'
- To trochę inna _prawa
ni:! egzaminy wstępne Stu-

denci

l.dają l. całego

m ·tru

i taki egl.amin Jest wylr.ładni
kiem i<:h pracy. Nie ma po-

wodu stocowacaia taryty ulgowej dla ewidenln:zo na przykład leni
'a Cl. lek<: \\ unia stud 'ów.
- Co dzi paoi o filmach,
które
poru za'
pr bl m)'
prac: I ks:dal nia aktor w!
- Wlele ich n ie
id:z.iałam.
a ogół me są to dobre filmy.
Zupełnym dla mnie wy j t iem
na pIu. . t niez' yide przejmujący
głęboki
film. Irl6ry
,rany był ~t d wno "Bul~ r
UlChodzącego
sł ńca" z
GloriI! wan on.
- eu". ż u)' paol mi...
lbiri ada~ceJ oa
dl'
- Wiary we .... ła ne siły

jak

najwięcej

ie

oblekt.ywizmu
oich mozhw06ci

~no8ci.
DaJękuję

aa rormo

ę.

Rouna
J

Wl śni.e po tokim spektaklu
chwilkę rouna iałam 7. aMorką I pl"l.y jednym z \.emat6 ....
aprawa mlod.ciei.y,
egzaminów, konkur 6w

..ynlkla

owe elementy
wystroju wn t z
palaoowyeh z XVll-Xvm w•

mUlD literatury

Z oleoin

iedy aie lubiła p oi
adawać el'zaminów, być poddawaoa odpyt waoiu a p.siadaayell ... Iad.m " i i umiejętn • ej
ale
ama paoi

ecxammuje!
- Tak, i s taram cię miet
pełne U'ozum ienie, l. .... la zcza
dla ludzi, kt6n _. nie um eJę
uJ.;!wat, Na cgLam inach w tęp
nych na s tud ia

rzut

l..

j uż

na p le r w-

;.du:, kto ma ta "e

" l a śn i e kłopoty ,

-

et lik
obi

I eo dzieje lę
alem, exy a
a1

.
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Pi t k-sobota
-niedziela
1-2-3 lipca
1983 r.

Itot. L 14, , . 11 ,..
" - ~
1Il l 1. l . VU. <Io<I.tkowo __
w
1ek - poL Itol ,. • .
.... ~tatowi .. - 14 VII. ..~

ete a

,a1aktylń

Ar'lt...... -

~.

1<01. l . LI, ,
l? l W a.vn. a.d.tltow. - p«an It dl. cIried ,

11

APTEJItA DYZVRN : .... ____ ,
ul . Apt m. 1
PO TO.llt
TAItSOWEJt: Dw.
n
Głów"y
PKP .,."
06iedle
AoIllIc. - D-łł .

Starachowic

15.110 S po&" Łow y apoll6b na Zldco-.
wIe
15.15 DZlenJlLk
1.5·30 ,.RoJt temu na Mu.ndlaw";
RFN Hi.izpaAia.
zylill - Argeat)'

17.00

ac.-

"t:Z'Lecda:i~lolat.ek" (Z) "Walka z .nałogiem, CZ7li

labIrynt" - iel'ial aby=.
17.
,.KulIal' wi.e.l.lUej poVtTki"
11.20 Pro&ram loltaln.r

18.so I»branoc
19.00 TV lista pnebojów pozycJe

pro-

19.30 UZh!nnLk
Rei CJ& 11 Ogólnopolskiej
N radl' Aktywu Młodzi&
zowego PZPR
21.
XX
Festlw
PiOfiiellki
PoLiklej - Opwe 83: P~
ffilecy 83
22.
Dzlellllik
10 ,.zawsze po ! r
lo'eliuwa! PI . nki Polakiej
- Opol~
,.Premiery
20.

J[

I N A

Kina laOOoe: "rnlecl wi.lI<ol
.. tllm al1&.

iedziel -

3.VIL
W

dowu l

1O.l5 ..Kobieta 11& lad," (B) ~
..Opowieść o dw6cll kujerkacIi" - ser1al obyea.
11.05 "IntersŁudio"
21.30 Dziennik
~ot RowC1:e laŁo a
ZlU5 .1ęZ71t
etemeDt ł7da
połeC1:nego:
język" (1)

~

Sroda -

l

.)II1.y

DUlI

pa"CJCl'. puIIl.

Zdeczellia -

5. VIL

LOO Teleferie:

bajka:

KiIlO

..M4dra córka wle6Diaka"
-

film NRD

Dla II zmiaa:

10.SII ..Tydzleti pele.. .. raie;l"
- Iwm. TV CSRS
11.45 ..Przy JellUlll 11 poł,J'~caDym"
12.30 "CZY reformy'"
14.
NURT
15.00 KI
Letnie: ..Tychie6 pele.
wrażeu"
kOM.
ZSRR
16.15 .)II1.elodi."
16.30 "PrzYJemne 11
poi~
Dym"
11.46 Loaowarue Expr_ lAKka
i M tęgo Lotka
OzlenU1k

poetu ..
1.
OzJ e1lłll
20 .
Publicy' yk.
2O.15..za wol OŚĆ wa

wielkiego

ą

l naF_tiwal
PlOen"i ZohuerslueJ
K
n:g83

."

xvn

1.45 OZ:lenlł1k
12.15 R 100cz:e lato
12
Wiec!: r film wy: LeksyI<
g"tunków fil
ow)'Ch
(t. Im)" k t trotłCZIle'

Czwartek -7.VU.
g.

kani .. rep.
Cywila"
,.8herłoc
Ił"

TELEWIZJA
(
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•

a.genClC

wy

informują :~

Zakończenie rozmo
w prawie
zadłuż

•
Csłeoek Biura Politymer;.. KC PZPR. min.i8iu apraw
za«ra:meznych Polaki, Stefan
Olssow" k~1"yDUUje whytę
w Bull;arii, ałlla.d~ Da aapr~

~fa

buąa.rakiej

nia

nu.

dyp1omaeji, PelY"a lIIłael_
•
ONZ-GW ka
8wi~owa
wa. W _ańek, w pierwszym Baela 2;ywnościowa, la
..
dniu JMlbylu, oc1były a$ ros- bra.c1_ała w Nowym Jorku
mowy .ba .,.lliyków.
petwierelzil., i:i d tęp ćło
iywD. &ci ied
.. sechnym
• Greeja praejmuje cls.iś (w praw
a ł ie • •
pilltek) oc1 BFN prsewoclnicp_ilan.
a wyllen:yiwo w EWG, do pwępn ~o
j
o
inełrumeat
..s_y1u" ~WG, ktory odbę aty w a...
dzie.Ię
•
crudnia M. w pre ji poliłycsnej.
A~nach.

• SHn·tan

Ja ~r .ern tle
PUl'" jest drawJm elaiem lya_Je ol·
""isylę
deeydu~ee~
- jak alę _
NRD. W nwar1ek seatał
I

•

w
~

lilia pellietlzftlia &mni1eta puyjęty pues
Erl a
nWyk aw
o
OWP,
JMHl- D kera i Willi tO)lha.
ez:ut kU,rqo _ _ i_a •
• Praywóelca wł
lob_
."tuaeja w rDCbu palea1"yń
J . 'e ,Beiun
Crw
..
Kim .. a Ue )WWIJ1ałydl N&- iwia,d('Jllył w
eswartek, l i
tlawiękew
w kier_ni twie
Je.o pulia m ie prs liC tło
OWP. O ruy, kle"
aty op"y
li • Ue
ad j
ptlllrwać .... a 4lnl, potrwa,k
.
Iatel'1l
aapewDe tllaiej.
c __ a partia
1
rąd
•
przywóoha 'Libii.
lIa- leju
ydl
a.nunu Katlafi pnebyw. li
r..,-ą wjsy~
w
kJaeaa iii • ii jecln
d ·
j . tOw
cuie w .....łek pl' epr
rozmowy s IIró)e.u le,r.. lir - wierzenie lm
Ja. Baaa.nem. OłtaJ . .Jitycy koalicji f te)a

"Lato w

zjechała

mieście"

"syrena"
z taśm

t"ch Ipra-

Egzotyczne żółwie
- łupem złodziei

EO
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Bez zmian

yścig Dookoła Po ski

znakomitej obsadzie
0&·

na

ł'le

Olimpijskie eliminacje

Ol

w

Roxf',rany
czoraj w
lo
m cz elimin cyjny do lcrzy lit
ollmpi . kich pomiędzy repr un-

telegraficznym skrócie

Szansa dla

żeglarzy

t cJami ".rw li l Pobld. ulitoru:zytę

xwycięstwem

Fo-

laków 1:0 (0 :0). J edyn, bramkę dla naszycia bar .... Kobył w
72 min. Zculnyliskl
Na u drużyna wy tltpila w
na tępuj,cym slt.ładzie: Kuł
miu ki Kabickl,
okalaki. Gawara, W.awesyk (od 10
mlD Kroi) Pękal , Chojunk i, Kensy. Milanewies (od 63
min . Wij ) - Turaw kI. Zcul"yń ki.
Mimo zwyc\ tw a Polacy lOzeer li
abe ,potkanie. Q() po.
darze
m ieli
pun
w i~
z.
cz '>Ć meczu wyrun, przewaCę.
ale zawodzill .trzelecko.
aj~łabo;z,
formaej,
polskiej
druiyny była pomoc. Bardzo
dobre
potkanie roucuł nuz
bramkarz KaumiersJd . który
d ukrotnie wy,rał •.sam na
am~ J: napa tnlkami J)()rwes imi. Kolejne mecze polska reprezentacja rozecu dopiero n.
j ieni. A OW tabela ft'\lpy po
loraj zym meczll.
1. PaJAa
I • ł-!
%..
aD
! • l- 1
1. D .ia
I Sł-.
• • arw I
S ! l- 4
Fi.Ja •• la
I 1 l-l!

Ol

czadru,ie

Polski Zw ią z e k Piłki Nożnej
dokonal podziału zespołów drugQligowych na dwie ,rupy. W
zasadZie nie nas tąpiły usad!Kcze zmi any w dotychczasow:r
podz i ałach . Do każdej z ,ru~
dokoopwwano
po
czterecll
beniami nków i po jednym spa4kowiczu z I ligi. W crupie druciej, w której eraj, nasze zepoły wystąpią dodatkowo Slal
Mielec. Jaciellania Bialystok.
"I ..pol Dęltica, Wisła PI" ł
Hutnik Waruawa. A o to pełne
składy po zczeg61nycq ,rup:
GRUPA I:
Lecbia Gaaiuk.
Mato Jelca Oława. Victoria Jawonao. Chemik Paliee. Gwartlia War zawa,
tiloa Gorzów.
Odra Opole, Olimpia Pozaaa,
Stal Stocznja Szczecin. Piast
Gliwiee. Za,lębi e Walbnyeb.,.
Ołimpia ElblU,
Odra Woa.iaw,
rka Gaynia, Celalo.a
K .. lnyil i Za,łębie Labill.
GRUP
U: Jaciellonla BiaIy tok. tCloopol Dębica, Wisła
Plock, Butnik War zawa, 8tal
Mielec, Koron. Kielce. a •• omiali.. Górnik Knurów, Reso'l'ia
Włókniarz Pabi.nice.
tal
talawa Wola. Broń B adom. Błę
kitnI Kjelce. Hutnik Kraków,
Polonia Bytom I Raków Czętochow .
(J)

Atrakcje w Cedzynie
Wojewódzld.

Oścodek

najbli tSZI! sobol-: nad zalew ..,
Cedzy~ . 0<1- Codz. UJe
~..,~
będzie poJuiz jazdy
Da
nar~cll
'I\IOdnycb. sI1:old spadochronowe <lo
w<)dy oraz dla WSZyst k lC b
cb-:tnych
_ tafeta
wodIJo-l,dowa
(wy ctg
k.jakowy.
pływarue
wpław .
biec> Dla ZWYCięzców
przewidziano aagrody. Pou 'y,n
WOSiR upraiIU <lo _ y s • •••l
06rodiów : nad Idelee
ulew Oa
ba8eny otwarte. _d zalew 1

Jazd-: konnI! do Borko.....

- przez

http://sbc.wbp.kielce.pl

(Je.

miejsca zajęli: L e aa !talek
w b.egu na I
m ppl. w zaie 13.06 i Z41I' Ja
Bon nm 'II'
SKoku w dal rezultatelJl 1." m.
Z innych 'y ników warto odno tow ać
czas...
Amerykanina
LaU ny na 100 m 10.17 l na
200 m 20.43 sek. Sko
wzw)'i:
wycral Trullhar.t (RFN) przechodzlłC poprzeczkę na wysoko'
ei Z30 cm.
ta
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o
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