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W Kieleckiem

.I

temu
siO na West r lane
nym ląsku ora'J: w
Be"kidach. przez armie ,,Modlin".
"Pomorze", •.Łódź", "Kraków".
Rozpoczęła się agresja -Niemiec hiUerow kich na Pol skę
oraz fi wojna ' wialowa.
36
dni trwały bohaterskie
walki żołnierza polskiego. Do-

4ł

laty o SWlCle, l
1939 roku faszy lowskie Niemcy
wtargnęły
w
granice Polski bez wypowiedzenia wojny. Tego dnia, o
godz. 4.45 pancernik niemiecHSchleswig Holstein" otworzył
ogień na Westerplatte. RównoczeSDle Luftwaffe
rozpoczęła masowe ataki z powietrza; na lądzie rozgorzała tzw .
bitwa graniczna, prowadzona
'J
głównymi
zgrupowaniami
uderzeniowymi Niemców od
l do 5 września - nad górną Wart. i Widawką. na GórPrzed

OOKONCZENIE NA STR. !

Spotkanie w Kielcath
z udziałem min. Z. takomc.a

Owocowe

Handlowe d~ema~
Podobnie jak w roku ubiezorganizowano ' w Kielcach
wyjazdowe
kolegium
Minislerstwa Handlu
Wewnętrznego i Usług. Wczoraj Da
spolkanie z szefem re ortu miDistrem
Zygmuntem
komcem przybyli przedstawiciele władz politycznych l admini łracyjnych województwa
kieleckiego z I sekretarze..
KW PZPR - Maciejem Lubczyńskim, woJewoą Wło
dzimienem Pasternakiem 0raz przewodniczącym WRN Ryszardem Zbrógiem. ObeeDi ró\tDiei byli
kierownicy
jednostek handlowych.
Dokonano
oceny
realizacji
ustaleń,
które zapadły
rok

Radomskiem

cłym

Ponad 330 tysięcy
rozpoczęło rok szkolny
Dzisiaj rano dzwonek ureDy-

odDCLmI)-

;ane
tyzdna
kół,

gło

wa;wa,

pol-

kie-

-91,

glaIniu

czę-

zień
się

rwiwo-

ela-

rzyście - obwieścił dzieciom i
młodzieŃ początek nauki. W

województwie kieleckim inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem pn:~tawi
deli władz oświatowych. politycznych. administracyjnych
Odbyła się w 50 wytypowanych szkołach ' w miastach i
na wsiach.
W szkołach podstawowych w
woj. kielECk.im uczyć s i ę bę
dzie około 140 tysięcy uczniów.
Dzieci z Jm<16 pierwszych i tzw.
zer owy~h

otrzymaj ą

ność

n.a

wl~

komplety nowych pOOręcz
ników, naJt1lmJoast
uC'7.niowie
klas m, IV i vm korzystać
będą bezpłatnie z podręczników
S2lkolnych, w y pożyc zonych im
n.a czas n3>ukoi. Cenna to pGmoc dla rodzicielskiej kieszeni.
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Foto przestroga
Nie mamy dokladAie pr.-yMy. tej kolbJi. Moie Ityl. apo. . . .wan. a •• ri_ .kła.. kie-rownieseco. mei. aier. . . .śrut
Ja... Iderowey• .Jriao jesł pew.e, eoc111ieDDie a. .rocaeJl Hehoclt!i ... wieł. podNeyell
--neii. Z • •ne u!rreiono Je-ł
w_ie i iyde I.nkie,
••••• J tabor, .azes-e CleDD.
lad.Dki, •• ktere ezekailt MItiorey.
(alp)

się. ~e nowe ksią.żkli
m.a..ą .t.a.rc~yć na 3 la la. Trzeba się więc trosk liwie :t nimi

Przewiduje

DOKONCZENIE NA STR. !

lf. Mjęei.: rnłMty ))4Iłęi1l,.
ciężarowy

.aleQcy
... ~łeeld~. Za ....tl. SlKsę
t~.~TraDS.,.rło.~o ~ię
Itlor.w. Bud• • rud.. a.t.ifteco. ktiry .pul ile row • •
P.b .'o.
.Iętej Kata Byłly.
Foł.
l. Piek:u ki

OOKOtllCZENlE NA STR. 7

Ema uela Orlandi
nie - żyje?
RZYl\oI PAP. Anonimowy rozmówca, który przed stawił się
jako członek .. tureokiego ant ychrześcijańskiego frontu
wyzwolenia" poinformował w śro
ilę w rozmowie telefonicznej z
redakejl\ d'Ziennilr. s miast.
Focgia, ie Emanuela Orlandii
rue żyje, gdył został wykonany na niej wyrok.
Według

wyjaśnień

złoionych

pr~a
r~óweę
weunika
"Ga'DeU. Dei
Mem~iorno",
rue
pozosta.alo
im
Ja.
,.nie moeC. tl. wobienla".
Pen. kiwania
swłok
.0
wskuaaym miejseu - aie.ieł
kiej .Y'~ 1la Atlriatyk.me clały wynik.. Policja 1Il. nalkieJę. ie irodowy łełef_
lIył
.yk_aIlY prs.. kolejneg. mlł_aDa, a ale prus 'aktyes.yela .... ywacsy ZIIl.llaeli.

_1'-

'.meeh"

u-

Owocowe znlwa

10'

pełni

ł

na razie, icb koóca nie

44 lata od dnia, 10
Jdórum pTZlIuli podpalić nasz
dom P0ł3kę.
Pierwszego
wnernia 1939 roku rozpoczęła
DO&O CZIINlI!: NA STR. !

W
marcu 1982 r. Komitet
Gospodarczy Rady Ministrów
zal er ił po6zcrególnym re&Ortom
a.kt,.wLzację zbiórki KUPlI ora.z
pn:etw6r.rwa su~ wt.óc-

CAF-Boleslaw 11kdra

o

! interwen jń~
ł~45898

jednej ręce

przez La Manche
aarMIo.ep a,.aa.

wykrsy~l:

kaleide d.złeeko" -

rseesywUde

..o

;Uż

• Bałagan organizacyjny. Wszyscy oglądają ię na._
kolegę • Brak motywacji • Zebrane surowce leżą w
sklepach lub lądują na śmietnikach.

Na sdjęclu: prsyjmowanie
owoców w PIl'6kele skUpu w
~kurowie
•

KAIJl PAP. lUN,. .jelee BakcI. 8Ilalabi ajnal ...eg. DOWO

To

Czy pożyteczna inicjatywa
utonie w ogóln-ej niemocy?

wlda~. Każdego dnia do punktu skupu zjeżdŻAją setki NI·
nik6w s tonami r6źnego gatunku jabłek ł śUwek. W
punktacb skupu oależącvl'h
do Gminnej Sp6łd zielni "Samopomoc CbJopska" .... Gr6jcu. dziennie przyjmuje się po
kilkadziesiąt
ton dorodnycb
owoc6..... Znaczna icb częś~
przeznaczana jest na przetwory, najładu:lejsze .... ędrują do
sklep6w ł zakl/ldów pracy.

AJlaIa. jaki zły los

_woredek
e

miał

jedą

ezeka Co
rękę

A tbisiaj Zl-leł1li
Bale.
.pońo."..
NIl ..tere..

_wrkił

sława
unał

•

jest

.BP",.·

AD&lll

pływaka.

La

.-

Interwencje pnyjmujem1
w eodz. 9-11
Zawiedziony
żer

oproauelllODY
kt6ry prupl)'D'"

MaJlcbe.

C~J'teł.n.ik z Ki-elc Leda.
Lo.t.i., um. • KieiNeIa prsy
al. KoU,t.ja IZ lX'zakazal n.am
DOKO CZE D NA STil. 'l
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ą

0.
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e
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ł

uych i oclpedowych. W śLad u.
tym Urząd
Gospodarki
MateI'iałowej opracowa.ł i prv.ek.azaoł w por~zumleniu :t Ministerstwem Handlu l UsIUł uat...
leni.. w sprawie pOO~ pc~
jed:nOBtId b.a.ndlu I g06podaIti
komunalnej spoIec2oIlej zbió~
surowców w tórnyc ,J w postaci
Eużytych ogn iw ł bate.rll. opa.kowafl aluminiowych no iIrod.!tach hIgieny osobistej (np. tuby po paście do zębó.. J)Ojemn iki
aerozolowe), opakowaa
plastikowych
po
środkaell
• chemicxnych. W końcu U~
c. ub
roku n.a K ielecc~y~
nie odbyła się pod aw;oiocjami
Wyd ziału
P rzemysłu I UsłuJf
Urzędu Wojewódzkiego narada
~ ud-ziałem winvstklch zUn;t.ere60wanych tron (a byłO ich
osiem). r:dzie przekazano :taleceni.a I robowill'Ulno do podjęda szero ko z.a,k roi onej akcji..
china
ruszyła
15 siel'Plli.a.
DOKO CZE~ NA ST. 4-5

Jes zcze raz wybuchnie Wezuwiusz...

-

kr
6-

K

lało

września

Nr 171 (3327)

wo-

.ego

lBC1eło

N-a Ulpro&renJe Ogóamopol3kiego KoQIIllJtew Polrojlu Ol"-U Rady
wan;za,wmej
Paot.rKlltyC7Jllego
Rudl'U OdroolZe'n.ia Narodowego 31 sierpnia przybył z wizytą do
FIalski przeW1Od.niczący
Sw iatowej
Rady
Pokoju
Romesh Chandra.
O celach _ej wizyty w
polsce ~h Chandra poinformow ał
w wytlOwied7Ji udzJelonej dz.iennikail"WWi PAP;
Sw i.a.towa Rada Pokoj'll jednGl:1.y wszystkich. którym bLiska
jest wa.lk.a o za.re,gna.nie groź
by wojny atomowej I robimy
wszystlto, aby uchronić od niej
Iudzlrość. Gdziekol wiek jestem
DlÓWUa o tym samym - o ~
wojny I mori:l.iwościach jej

ący

15 .55

44

Cena 5 ~ł

R. Chandra

o

Tragedia Po pel
w tele.wizyjnym. superserialu
RZYM PAP. Dzieje Pompei,
20-tys l ęl: Znego

miasta

stwiouęgo ~d

u.n:cep rawie 2 ty .

taJ przeZ wybuch Wezuwiusza
ożyją

w 7-gOO-z:n.nym serialu

IIJutro ,,Relaks"I

telewizyjnym pt ...Osta tnie dni
Pompe '" real izowanym przez
amerykańsk leg,>

producenta

R icharda lrvmga.
Zdan:em ekspertów, ..ostasą zarazem ostatn:m
tego typu
monumentalnym
fresk'ero
wyproduk~wanym
kosztem 17 mln dolarów " epoce poważnego kryzysu ekonomicmeg-> w filmie.
tnie dn i"

http://sbc.wbp.kielce.pl

RealiUltvrzy f.lmu w dbał ·ci o historyczne detale dokonali rekonstrukcji Wielu bud ynków z masy plastikowej
dla ukazama rzec l.Y Wts tego
obrazu m a st a prz~ katastrofą. Zaangażowano ponad
tysi ąc statystów główn ie l
po~
b liskiego Neapolu. którzy
zdaniem operatoró
- . wy OOKONCZENIB N

STil. t

44 'lata temu

Nowy rok szkolny
DOIiO~CZENIE

ZE

STR. 1

ebe'-:l2..il:. Osu~ w oouku ksi.ąulk pod ykt>o W41Il'l.a joet;It
m .in. reformą pr~raJJWWą. iktó_

ra

poci~.a

za

oobą kOlliee7.n.OOć

wyd.aow4Wlła c~ r<lJoku loomplt;l'!
n.owyeh
kfiiąoi,e.k
dI.a }{,aUle]
na~~De-j klasy .
~ _ym rt*liem

~k4JłDym

reł&NIl·ą
PI' ogpaJJllOWą
~
o\)jęta l!J.a8a VI. Z myślą o n.a.j-

mklOm.ych ucw.iacłl prze.prow,a..
tUOOO m«lyfj,k~ję pr4J€rambw
D;MW!za&ł,a

dOI ODe

pocz.ątJwwelloO,
~ow.a.ne

lapleoj

m4:i<Jilw~i

1l4:-

do
ucz-

peorcepcyjon'}'ch
Jloiów . Wcb odrł.ą I.ei w żY'C'i-e Do&we ~amy nauu.aDia b.i:s14>rii
w klat>acb V i VI 01'_ nowy
prq:ram wi-edzy OOY'w~iej
do &.z.kół podst.a.w4JIWycb. :z..m.ody:ł.illlClWa.oO pon.a.dU>
pr~.. amy
m~~aty,kli
w H.'1a6aCb VII i
vrn or.az oOOwią,z,ują.cy od 1981
I'olw :l.esl.a,w łektl.u.- s.zkOolnye-b.
'tV 39 »eeach
ecół
~alcą€y~

~ywać

ponoo l2 tY6.

dzę
w :!>:z.k~h

bęAue .

w~

młOOoZiI_Y . a
zawoOdowY'Cb r~

'-oNowy

35 tYfiłęcy.
rok s.zkolollY to ta,kże
.nowe p1aocówk~ oow,ia«Jowe. W
woje-wód:7Jtwłe kieJ.eclcim 7JOOt<Iły oddane do llzytku nowe paw ·iaony 4I.ydakltycZdle w Kielcach
w ~iEd~ach Uroczysko i SWtę
tokrayskie oraz w Ostrowcu w
OI>~u
Og.rody.
FIowfiltoa~y
l.akie JlJOWe obiElkty S'2Jkol,ne n.a
W6'hach, budow.a.ne SIpOoI.ecznie, w
Wólce k . Lopus2.ll1l i Przylo..
ga.eb. Dal62.e W8t.aną odd.a.ne w
br hę J)Óżn.ieJS7.ym termmi .
Nad eoduka.cją
i wycbow.a..niem m.loo02.ieży &prawow.a(: bę
ozie pieczę pOnad 15 tyti. na·ucz~i . W lJoiażącym roku wyraa.n.ie podn.ioó&l ~ wskainil<
lic .. by peda,gogów
legitym'llją
cyeb się wYŻBzyrn wykszl.alce_
niEm.
Spnyje
temu
Karta
NaouC2.yc1e.la, kAórej k.ole jne po~lalWl'Wiel)o1a dolyczące p"'pr.a.wy
waoru.oków pl.a owych WEfi zły
w iycie z dllliEm drz:isiej6zym.

SM! d>o

JlI'.acy z uc=iem
2IIklinym. Duie w<I€·n.ięcia w tym
za.kre5ie ma.ją takie saoly podstawowe, }ak rad«JllS.k.i.e SP nr
22. 2, M, .,}edynlka" w Grójcu,
,,dw{)tjkI9" w Pr:z.y&\l&2.e i SP 111'
2
w Pioook.acb oraa B7.k-oły
w .• ki>l' w SLromcu, Rad2.iCll<Cb, OIIkoW1icacb ) J86ieńcu llżee k.irn. W _ym N)Il'IJ &;l.łkd.
nym ....aU li \K2.Di-eol 7Aktooym
będaoie ~-.ń'jana j
doIlIIIkonaJoo..
'Ilo&

N~y

4IILa

Giłwi&ty

r"*. m e "
łatwy .

~
~zede

W8ZYfitkim dI.al~(), :iEw S'bktO-

!.och podet.a.wowycb ..robiło się
w tym r<lJok.u dł\lw da6niej.
T.r-zeba bęod'7Je dlOda.1.kowCl 7JOI'ganizować nowe oddziały, co %
uwagi Jl& przepelDienie azll6ł
n.aMręcza wiele tT\l>d.n()6ci. Oz.yn4 s.i
W6zyBt1ko, athy w.arUODlki
na'llki dzieci były leposa.e. N ie
ule«a jedo&k wętpłiw<08c.i, iż w
• la.ta.ch
~epDycb
kOOlJ4fl!zne
będ'zie
2Wj~sze.nie
we6t~ji s7Jloołnvch

ł>efl:lI)a

in-

JIAJUA IlEVIIOWICZ

~Y'PU -

x x x

W Raod4>mflkiero w-o~ód2Jk .a
i.naultoUracja roku ·sz.koJ.n.eg() z
udzi.a~ prz.ed6taowici.eli włada.
c:eD<toraJ·nych i wojt>wócl:z.kkh 00_
byia ~ w now() z.buLIowoane j
Zbi.r~j Szk.le Gminnej
w
Rusin.wie.
radOlll/lW
wo,;e.wód:z.l1W'i.e
kim ~y oddaon.e d() u,ż tku
sak.oły
., Brzeżniey , gmina Ko• zi~e i J«lla.nc-e. gmi!I1.a I łża,
boo-owa,n.e spolec:z.nó-e oraz w
Rusinoowie. W c-iągu l'Oku przy~ mlodrz,ieti:y nowa sxkoła
w K-uczkach. gmin.a Góut
'!fil 71il :!>:z.kołacb
i pl.acówkaell
oświ<8ltow()-wycbowaw_
c4y4:łI JM)wy rok .s2koOol·ny rOtLJ>Oocz~. J)OilćId l50 tysięcy drzieci
i
łodUeiy . Wie-Ie szkół
jest
~ JlII'zeciąeonycb . W o.śrni>u
sz.Il~h pod ta.wowycb mj·n . 'tV

rad4lm6kicb
p nr 2, 6. 9, SP nr
2 w Grójcu , nr l i 3 w Kozie~ Jla jedną ~ lekcyjną
pn.y pad a ponao 60 d·:z.i,ec_ Z 00R
Oe~... afic.znyeh ,,-:yn,i ka ,
że wyi z iat pięćdziesiąŁycll da~ • .sobie znać. W n.ajWiŻ6Zvch
la4aeh lic.Jlba unllliów w sozkOJadł
J)Ods\.alwow ch
~e
w_Mota ć. Je "
w l'Clit'll u.bie€lylll . . .sekół
sta.wowych ue~:zczak>
90.7
uC7.lliów, to
juoi w t JfflI roK\.) b4:1dxie &i ę ich

._e.

lHlaył

95.155.
lJ MI.ż ~e ~zys4uią klasy
W bież.ą,cym roku
j
. . J.ic:z;ba dzieci J)Obi.K a ją
cy Ił Da>Ulkę w t.&Irich
klasa h
~;ua i wynosi ZłOO.
W wojewód:z.lwQe radomskim
s~ną

uwagę

Będą

przywią.zuje

•

Jeszc~

W pierw zych dniach wrześ
lila bęGóI jeszcze letnie upały .
Instytut Meteorologii i Gospoduki Wodnej przewiduje w
eluesie od l do 5 września w pierw 2ej części okresu pog nie i ciepło, a następnie 0clIłedzeni-e i miejscowe opady.
W dnlMłl 1-3 wr:zesnia spod:li-ewane jest zachmurzenie małe łub umiarkowane przeważ
nie bez opadów. Temperatury

m

N
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Cenny lek
Z

kitu pszczelego

We Wrocławskich Zakładach
Zielarskicb ,,Herbapol" uruchomiono - za zgodą Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej produkcję cennego, nowego leku o nazwie ,'propolan" wytwarzanegu z kitu pszczelego_
Przypomnijmy,
że
;,Propolan"
w
kroplach
jest
lekiem stosowanym zewn~trznie
- m.in. zalecany jest przy chorobach SKóry, wysypkach, egzemach, a talci.e przy schorzeniach typu gośćcowego. dolegliwościach reumatycznych. Nowy lek wytwarzany jest wyłącznie w oparciu o naturalne
składniki.
_ ~AP)

DOKOSCZENIE

,.8~bDdar Młodych': L publikacji "Czym się spekulUje" dowiadujemy się, iż sk.ala przestępczej spekulacji maleje.
W
porównaniu do 7 miesięcy uubiegłego roku za.notowano 22,5-procentowy ~spadek . Cłldzien
lIie ujawnia się - tysiąc przestępstw ,
gdy w ubiegłym roku ujawniano półtora tysiąca
przypadkew spekulacji Jest to
pozytywny objaw ŚWiadczący. ~
stabilizacji rynku. Z
drugIeJ
strony niepokoi 2organizowaJly
charakteJ' spekulacji. Wśród ujawnionych przestęp&-tw dominują nadal: sprzedaż towarów
wykupionych
w p1acówkach
handlu detalicznego. następnie
sprzedaż bezpośrednio z hurtowni i magazynów, w czasie transportu i dostarczanie do sklepów faktur i gotówki zamiast
towaru.

"TTY.UDa
Lniawi Henryk
rozmawia z .tyrektorem
"Cukropolu". Antonim
Kużbą
na temat tegorocznej kampanii
cukrowniczej. Czy sypnie nam
cukrem - jeszcze za wcześnie
by odpowiedzieć na to pytanie.
Wszystko zależy od dalszego
przebiegu pogody. Najkor~yst
niej sytuacJa przedstaWIa SIę w
rejonie cukrowni kieleckicb, lubelskich, opolskich
i podlaskich, i to jest Jl(lCieszające. bo
w tych re,gionach w ubiegłym
roku notowano pewne straty w
plonach. Fabryki - czr.tamy przystąpią do kampanll dobrze
przygotowane. Na pewno było
mniej niż w ubiegłych atach
nerwowości wynikającej 2 niedostatku zaopatrzenia. Pod dostatkiem łM:dzie węgla.
Nieco
gorzej wygląda zaopatrzenie w
kamień wapienny. Nadal
wą
skim gardłem jest też transport. Zabiega się jednak o wi~
ksze możliwości wykorzystanla
kolei i odbudowę
potencja łu
wąskotorówki.
'
(az)
Berskł

juszów ubezpieczających Polna arenie międzynarodo
wej; nie było broni, ani koncepcji prowadzenia wojny obronnej przeciwko Niemcom.
skę

DOKOSCZENJE ZE

TR. 1

się wojna ~wiatowa, która 0garnęła- całą Eu.ropę,
a również Azję, Afrykę, wyspy Pa-

cyfiku., niemal wszystkie morzo i oceany świata. W jej
biUinsie
J>()Sępną
W1I!'l1)wę
mojq liczby: 5{) mln poległych
i
zamordowanych, 35
mln
rQ1ł71Jlch i
trWCIle
okaleczonych, 1łiemożliwe do wyliczenia miliony tych. którym wojJłfl z~j1wWGłG życie, odebrGłc
rodzi1łę. A w każde;
2 tych
"rup olbrzymi był vdział strcń

Polski.
.
Walczyli.!my najdłuże;, przez
2078 dni. aż do zwycięstWCI w
Berlinie . No naszej ziemi był
Oświęcim
i 20 tys. miejsc
kaźni. Każdego
dnia "i1'lęło
2900 obJltl.'oieli pol kich. Biliś
my ~ w wojnie wrześniowej
1939 roku najdzielnie; z dziellIych. ale samotnie. Podziwiano bohaterstwo Polaków i ich
determinację. Do walki stanął
cały Jłflroo. Nie brakło
mę
stwa. ale brakło mqdrych .'10-

letnie upały
maksymalne będą od 24 do 29
stopni, a minimalne od 10 do
15 stopni, jedynie na początku
mogą być lokalnie niższe. Wiatr
słaby lub umiarkowany % kierunków zmieniających się. W
dniach 4--5 września spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, a czasami duże % moż
liwością miejscowych
opadów.
Temperatury maksymalne będą
od 17 st. na północy do 23 st.
na połudlliu. a minimalne od
:; do 11 st. Wiatr um:arKowany, okresami dość silny }:/)JnacnO-UlChodni
(PAP) •

"Wiemy jaką cen ę płaci napaństwo
słabe,
rozdarte konfliktami i osamotnione, stojące się pionkiem w
cudzej grze" - stwierdził gen.
armii
Wojciech
Jaruzelski
przemawifljąc w ubiegłym roku w
przeddzień
rocznicy
wrześniowej w Poznaniu.

ród za

Na wezwame Swioi-owej Federacji Zwiqzków
Zawodowych pierws!lI wrz Ś1łiCl J'Ul
stilć

się

Międzyna rodowym

Dniem Pokoju. A

te

więc,

pros-

przeciwieństwo

pokój
wojna, które nie budzi wąt

pliwości. Pod hasłem pokoju
obchodzimll w Polsce rocZ1łicę

rozpętania
światowe;-

drugie;

'wo;n1l
(PAP)

Zł! STR. 1

ju edbęd~ się liczne Ul'ocZYSłośei.
Spełeczeństwo
odda

piero 6 października skapitulohołd
pamięci
poległych
w
wało 06tatnie. walczące
przewalk:wh G wolnośe i niepodciwko hitlerowsk.iemu najeźdź
le«łeśe ejczyzny.
cy zgrupowanie polskie - gru"
'W W arszawie kwiały złożo
pa operacyjna " Polesie",
któne _~ Da płycie Gr.bu
r~j żołnierze w dniach 2-5 paź4I.ziernika 1939 roku stoczyli z
Nieznaneg.
Zełnierza,
w
lIieprzyjacielem zaciętą
bitwę
kwałeraeh iełnieray WrzeŚDia
pod Kockiem.
na eme
komunalnym
Spośrlld
wszystkich
bitew
na,- Pow~zkach. przed pomnipolskiego września. obrona Ba
kiftD Bohałerów Warsuwy
Westerplatte weslla na trwałe
.raz przed JIOmnilUe
....Iedo:nasaej lIistorii najno..szej
I'Ii Niepekenalli" Da Weli
i tradycji oręża polskiego. W
okresie międzywojennym, właś
Na . placu Zamk owym w
nie tu :lnajdowala się polska
Warszawie "będzie się wieskładnica tranzytowa. Zgodnie a
eserem pokojowa manifestapostanowieniami Ligi Narodów
cja
spełeeuńsłwa
stolicy.
z grudnia 1925 roku P()lska uWrimie w niej udział prsebyzyskała prawo do
stacjonowaw~y w ••lsee sekrełarz I'enia tu oddziału wartowniczego
DeraiDY Swiałewej &ady P ew liczbie 118 iołnierzy. Dopiero w 1939 roku wobec zakoju, Ilomesh Chandra..
Z
' ostrzenia się stosunków polskoplacu Zamkowe.;e ,
kUlrege
-niemieckicb - załogę Wetitermiszczenie i edbucWwa są
platte wzmocniono do 182 żoł
symHlem I
w
War uwy,
nierzy i wyposażono w broń
Dasza stolica wezwie na apel
ciężką piechoty.
pekoju miasta i miejse.wośei
Dowódcą
Westerplatte
był
siras:diwie dełknięłe
przez
major Henryk Sucharski; jego
zastępcą kpt. Franciszek Dą
wejnę: Słalingrad.
Coventry.
browski.
RoUerdam, Minsk, Drezno, LiPrzypomnijmy, że 25 sierpdice.. ~ madzeni obejrzą winia 1939
roku
przybył
do
cI4lwi k. pl_rowe, Da preGdańska pod
pretekstem
gram k1Greg:e zleią się wier"wizyty kurtuazyjnej" niesu i pieŚDi eraz .filmy wymiecki
pan ernik
"Schletiwig
świetlane na kilku ekr..naeb.
Holstein". który l września o
godz. 4.45 otworzył ogień ze
ws]:ystkich swych dzieWiętnas
tu 4I.zial, rozpoczynając tym saW cw.raj, w
przeddzień
mym wojnę. Jednocześnie zało
rocznicy wybuchu II w~jn y
gę polskiej placówki na Wesświa towej, odbyła się też a-ntyterplatte zaatakowała kompania
wojenna
ma.nifestacja w OdSS
"Danziger-Heimwehr"
i
dziaJe Obrony Cywilnej w /łor
kompania szturmowa piechoty. kowie k . Kielc. Zgr(}madZeDl na
morskiej. Atak ten i trzy naplacu ćwiczebnym żołnierze-ju
stępne, poprzedzone skoncentronacy wysłuchali uroczystego awanym ogniem artyleryjskim %
pelu, a także relacji ~ bobaterpancerni)ra. zostały odparte.
skiej
obronie
Westerplatte
Od 2 września Niemcy proprzedstawionej przez uczestolka
wadzili ataki. poprzedzane na
tej hi5torycznej walki, prezeprzemian ostrzałem artyleryjsa
Zarządu
W() jewoozkie_go
skim i nalotami ,samolotów . Od
ZBoWiD, mjr. rez. Leena PaJlł
ł września Westerplatte ostrzeka.
liwały także dwa
torpedowce
bitlerowskie. 6 i 7 wrzesnia
Niemcy usiłowali podpalić las
ropą,
podwiezioną
na drezynach cysternami. Sciągnęli także do
walki kolejne oddziały,
m.in. "Schutzpolizei". Uzyskalł
wówczas blisko 20-krotną przewagę nad obroń cami
We terplatte!
.
7 września, o godz. 10.15, po
Trasa pi_s.z.ej podll'Óży
.
nieprzerwanej 7-dniowej walce,
k~aja Reja z Nagłowic prOWoabohaterska załoga skapitulowaooi ł.a P!'ilwqopodobnie
óyJue&
ła . Straty niemieckie wyniosły
nym SŻIaJdeom
z
Jędl!'zejow:.a
około 300-400 zabitych
i ranprrez P.rząfilaw. . i Zd.a!Qow.iee.
nych. straty polskie - 15 poleDroti!a . ta JloMywą.n.a jest oIbecgłych i 50 rannych.
.
me " Rejowym s.zJ.aJ!:i.em łu.ryti
Zolnier:z.e
z
Wel>-terplatte
t~znym". n.a którYDl w .okreprzez 7 dni wiązali znaczne
s ie letnim potyka się tury~ów
siły ·przeciwnika. Przekazywap i-esz ch i
:unotory~wa.n ch,
na przez radio pol kie wiadozdąŻ<ijąeych do ..Nagł()wic, aby
mość, że " Westerplatte jf'Szcze
zwi-edZlić iWę pamiWi pi ~UI i
się broni.. ..• podtrzymywała na
odpocząć w cien1u wiekowycb
ducbu naród i walcząC1' wojs ko
d!l'zt"W Niee~ety. nrewiel e }es!.
pol kie.
"
Co wbac:z.en.l.a w Naglowicacb.
W 1966 roku wzniesiono tu
Nie Z<lcbowa.!y się i.ad·ne J>6.na wysokim kopcu. łnl czci b0moiętJo:4
po M. Reju . Tyiko w pa·rhaterskich żołnierz
~ monuku roim.ie kil>t.a okazałych di;mentalny pojjmik
bohaterów
bó>w, które są fraementem ałei
Westerplatte.
prowadzącej 00 n-ie istnlEjąc~
(PAP)
już &worku pl.sMza. W PQ67.'\lJriowa.ni-u śl.adów Reja
t'UOl'y ści
Dla
.panaięłlliewia
bch
wędrują ta·kŻE z Nac:lowic do
wydarzeń chi' w ealym kraJ)Oblil!lk.iej Okszv wsl za~
ionej w 1554 r. przez pi6&raa.

tar...

'.

*. •

Szlakiem

Mikołaja

Reja

. * .

Spirytusowy _ gang
Jl-.ik prasowy PrwKalury Generalnej informuje, ie
pr.kuratH rejon_y dla miau Lublina skier.waj i . miejse.we,. Sądu Wejewoo:J:kiet:.
akt .skarżenia poeeiwko z.r,ani_anej 35-osobowej erupie .nestępcaej, ki.ra dokonywala s ~mat yesny e.h krad.eiy wiHlki Wl nk.aę LubeIskieh
ZakJaftw Przemytiłu SJNryw_elli.

Dreid"w~.

"Peł 

mes".
W kku śledstwa usłal_o, że
..a marea d J paidz.iernika 1982
r . pra_wn~ rezJe'lNłi wiclełt
kradły butelki s w~ą z bś
III
·lłg. i akrywaty m.im. ..
_pu ydJ pejemniłlaeh. a lIutę~
• ie - sa wiedą i SII!..aą rew" entek prlle'łlacywaly do
" -. myjni Praeewfl icy
yjn.i
w~ę ł< SJtnet1a waJi kier• • _
i k_ • • je.tem :I r " yeb
pr~się-lłierstw, kUny
.Ii oM a s.akJa4e. pn:y "aaji
• .-aw 49 aieei Ule"w ~b-

w,..-

lMaIł
Pi
%e sprseiaży

M. Y
e
skradzi_ej wódiLi
dziel.ne Ityly na tępnie pemię
ehy ..-est.n.ik... prH8tę~.
p.rozumienia.
Sprawcy :laearnęli lącsnie 22&1
butelek
w" .
•
wa.rto8eł

I

1.191.475

sł.

Prekurat.r sastes.wal a.ra,"
tYDM>ZaSewy webeł: pięeiu ,ł.w
nych spraweew: JeHeg.
runa O.. Taieuna Stanislawa
S . i Eu,eBiu za Il. ub.dni ...
nyeh w myjni w ellIaralIterze
r.lk_yeb .ras" ksunb ••
rewidentek Anny l i i AnDy D.
Materialy jleGawa
w.ttee
tlalssydl 11 • - b wYhłnehe :I
a.kt j ełt~. ..aręlt ym aktem
esk.arienia.
Na p_d Irei~yeh "Prawm k.u maj~tke.. yeh · ulteapj~.
ptenilł_
i
r h ....
mości o ł~ej war
)tMlaAI
2.iOt łys. ~.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(]łAP)

Jljesskaaeew jeclnee. :I Iludynkew prsy 1ll. Ku
"óskieC. lIa ed.ańskim • iedlu M.re_
...buail huk pech..aąey s
miea&ania na , piętn.e . Je,.
właściciele nie dleieli
jN;a.ak
wpu_~ ... "r
a naiepek.jenydl "siad. . . . . ..aa przylly'
łyeh funkejenari1Jny MO. Trzeba więc Ityl. ścilł«n~ straiak.... by pe .raltinie móc: • •
stae się •• wnętrza przes .k1l4I wylNte _~ sił:ł e!upl_ji.
Oka. . l. się ie prsye:&}"DIł wyIt. 11 It la .... aśnyeh rHrolarów
iem_a
b:nbrewnia.
Wła - 'mel
lllliaskanu Henryk
tJ. wraa s ułel'lł wyręnali
ec1 ilhńaet;4I
esasD
m.o.peł
pafulłw.wy w pr.łlukeji IIPitl'yh!ro. Wy.1ldl :miftmył cak 11~zenie i ad
.l.wal mi_kanie.
(]łAP)

M

•
Towarów do handlu me
zabraknie

Skarżyski ,,BOMIS"
nie obawia SIę ba kructwa
Przedsięb ieratwo Obrotu Maszynami i SIlr wcaDli BOMiS"
w Skariyskg od l stycznia 1982 roku je t w pełni aamodzidn.., samofinansuj'łclł ię firm, haodlGW . W gronie dwunastu .,BOMiS" w luaj uch4Hbi za jedno z najmnie.i»z7ch
przedsiębiorstw, ale bardze prężnie rozwi.iaj~ch
ię.
PW
względem ebrotów
Ildłowycb nie mówi się już, że jest .st.tnie, ale w ścislej csołówce, tuż _za takimi
teatatami, jak

~MiS" war-ssawski,

owicld, poznański czy IIZCl!eeiń.ski.

Wyjaśaijmy

jeszcze oa wl>1Łę
pie, czym zajmui4 się tego typu firmy?

przybywa.

bitklów

towarzyszących

nie!

BIdowlane obrachunki.
Tegoc()Cl!lla aura jest Iliezwyk~
łask. wa
<lU budowLaIlYcb..
Zarówll3 w i.o&a.a , jak . i la-t.o nie

~zczęd zlły

słDneczny(!h .

ciepłych

zatem. wyłtorzyswje się
warunki [\II budowllcll nowych osiedli w województwach kieleckim i ra4Offiskim! Spróbujmy odpowiedziec
!la lAt pytalRe. pOO6WIł()wując efekty m illionego pierwszego pół~
dni.

~a~

sprzy)aJąCe

r~ IK

W
9jewództwie kieleckim
k:ombillaty budowlane zgodziły
Inę wybudować w tym rok-u dla
s półdzielczości
miesz::k:aniowej
!954 miesl:kania. W ciągu pierwszych 6 miesięcy odd.an9 ich 1606
to. ~ ~ proc. zadań rocznycb.:
NaJWięceJ. bo 835 nowych lokali
Wudow 113 w K ielcach. Ponadto:
,.. w Ostrowcu, 165 w Sk arży
sku,
w Miechowie, 31) w
Jędrzejowie Ale są też. miasta
w któł-ych ale pn:ybyło jeszcze
ani jedll3 mieszkaaie Do takich
należ/ł: Końskie i Sta.rachowice
w któryCh pierwszych. tegorocz~
nych efektów m.otżna ~ spod-z:ieWIIĆ a.ajwcr.eśniej pod koniec
trzeciego In~3rtał .

Genecalnie półmetek wypadł
~rze. znacznie lepiej, alniileli
br ło w aalogicza}'DI okreste ·ubiegłego roku, kiedy to przeka~a RG spółdzielniom w oatym wo)eWc)(l!:twie zaledwie 904 miesz«.aaia. Uwaga ta dotyczy wszak
tylko lłudowaictwa mieszkanioo~el:O, 00 jut z realizacj:t ~
~lek:tów towan:yszącyCh nad.a.l.
Jest bardzo źle. Z zaplanowa nycll
tea rok 18,5 tys.
~rów kwadratowycb s mych
tylko
wilGOÓw handloW<Hlsłu-

gowych do tej pory przekazan.o
do zagospodarowania ~ metrów kw . powierzchni ui;ytkowej.
Zaległości są także w montażach
nowycłl. przedsz.koli, żłobków 0b iektów służby rorowia, szkół
itp.
JeMi
o
perspektywach
..mieszkaniówk:i" do końca roku
można .myśleć z uzasadnionym
()(>tymiunem. to co do możliwo
ści n-adrobienia zaległości i opóźnteń w obiektoch towarzyzących mamy
już
dzisiaj 0gromne wątpliwości.
Barow podobnie przedstawia
się yt-uacja w województwie radomskim W tym rok:u poitanoWiOBO zbudować ogółem 1941
mieszkań, przy czym najwięcej
- 00 aż lZ94 - w samym Radomi\!. W pierwszym półroc-z:u
w stolicy województwa udalo się
. WrÓĆmy jednali: do katiyszasiedlić dziesięć bloków o 483
kiego "BOM;' " . Obecaie przedlo4<alach. . Ponadto ~allO po
iębiorstwo dysponuje
dwoma
jednym blok.u w Piotiltach (24
przedstawicielstwami
haBdlomiesz::lt:.a,o.ia), Kozienicach (40),
wymi w Końskich,
rzy tamW IW'Ce ( ) i ." W ierzbicy (30).
tejsz:ym ..Kowe cie" oraz przy
Pozostałe
budynki
&Ił
na
eatowai
.. Przyjaźa"
w
tyle dobrze uawaIl90W Be. że
Wierzbiey. Jeszcze
tym roku
oie powian9 Iłyć probtemew z
przybędz:ie
kolejna
placówk:!ł
przejmowaniem.
su.tr.cesyw yDl
lJUy ostrowieckiej
ucie [)yaioeb. i zasiedlaniem <lo końca te"je $
lepami w ielobullgo roIru.
wWYDli: w Kiekacb, Rłldomiu,
Z pawilon mi dl
~rzeG
Star clIowicaeh
i dwoma
w
b.a-ndlu i -tuc jest zaacznie goSkatiysklł .
Za kUk
t ygodlLi
rzej . Na przyk.1ad w Ra40miu
!'Owiaiee otworzyć
woje popowinny ." tym roku stan Ć
dwoje sklep w Ostrowcu, któ=tery takie obiekty () łlłczne;
q
będzie prowadzić
przed ż
powierZChni my metrów kwawyrobów dla roloictwa, mię
dratowych I dol tej pory ie zadzy illoymi ez;ęści
o !lIlaJI!:yll
kończooo ani jedneeo. Tylko w
terenie (Grójec i Białobrzegi)
rolnicz:yc
łopat, rr bi. w zel(K'zekazaoo hall(Uowcom dwa
kiego redza ju śrub itp. N t .
pomiesllCzenioa
zaprojektowane
miut w (K'Z złym roku
w blokach miesdtalnych oraz
[luje się otwaccie ....... ooh d 1jedetl duty
wiloa w Pionkach.
sz)"Ch ~leg tur - w KieLcaeb i
(~PA.
Raclomiu.

Rozbudowa Samo
o u wycieczkowego
w Krynkach J
b NiepokoJącO przedłuża ię rozUdow
domu wycieczk:owego
t r bow ' kieg
MO iR-u w
~r1'alrach llad ule em bcodzk.lta. Trwajuż k.i11u lat i
c Pe . Ilie WidllĆ końe . Rekordy. op.lesZ łości ije tutaj p6ł
dZłe{n*
Remontowo-Budowlan
ze .t r-acoowic. która znów przettuzYla tennin zakończeni prac,
1Y'm r zem na paźdz ieroilt br.
nw~slor nie mając wyooru,
m 116 la t .wyr zić zgodę n nowe
~ ruBIn Lato minie a turyści
Ilłe ~ rzy ' j z tak' potrzebne-go obiektu.

to udew dem. wycieczk
we~. w Krynk.&cla pnw li n
'&n C1:ne .w ięłlszenie liCZby mie'

_

ych i .~ ·ln
~pr ....
Ił
r Ił . Wszy t ie pokoje- wvl
l:0Qe
W C.O (d tychc
ece węglowe) ortl.Z w partr:ie~~ PG<!ł ~i W DŚrodku czynn
s~1e
WietlICa
ru sklepik
bUd Y czy ~o zakończeniu ror;mo':"'-" będZie tu motna Pl'Zyju~ 5O-oo0b0we wycieczki
nie~?9fe co dotych
s było
cz.o l;!!'':'' z ,:,wagi na ograni.-......... łózek.
ntOCleg

e.

(lip .•

NaJOgolntej rwc mowa,
re
i detaliczną sprzedatkiego, poza trUC1ZD.ami, metalami
kol(Kowymi
i
szlachetnymi,
rtykulaml
pożywczymi i ogl' odntcz:ymi
r z
wyrobami obJętymi rozdzielnict wem ceatr lnym. UspolecUlIol1ym i rywatnym klientom 0feruje się m<ł6zyny i urządze
nia, Sl'odki tr wportu,
rózne
Ilarz:ędzi , ctę:ici zamienne
do
amochodów i maszyu, części
lektroaiczne do telewizorów i
radioodbioroików,
materi ły,
gotowe
y roby
rzemysłu lekiego i wiele innych. Tow ry
te n jczęściej pocbodz
z TMl()lISÓW i nadwyżek produkcyjnyck, część - to po prostu odpady nie nad jące ię jui do
rodukcji seryjłu~j ." dużych
z:akladach, tr fiają się również
materiaŁy, surowce czy g()towe
wyroby bądź części z niewielkimi wadami, które nabywca jest
w stanie usunąć we własnym
zakresie. Oczywiście, kupujący
C) takich
\łS erkach jest informow 01'.
oortową
tą w zy

kadł, ",orderstwa
~e"ia j41e t o .tę

życie

licZftiejue

"",,,ii.

alei jest pr wdziwlt
bra%
no.aze; młodzieŻll1 CZI/ ten,
ktm-y wid%1~y ,.. ókołicz"oiciowllCh azkol"ych
akaflem,oc", lidzie ' łedflie ulff ne
dz-iewczęta i clłlopctl jpie
111
za ngaz,,"wa_ płeaeftlcl CZIł- de-

klaml&-jq płomienne bqdź refl e kSI/jne wiersze. CZII też te", kt6rtl jawi ,tę nam wówczac. gdll
w po blin! "ie widać rodzic6w
C%y wl/chowawców,
w miejscach pubUcznllch, "a obozach
waklłCy;n.lIch, na
prywatkach.
gdy jej zachoUXl"ie muli budm niepokOJące refleksje. Ml/ślę, że zarówno pie rwszl/ ;ak
i dr"",i obr4% jest realny. bowiem _ a młodriet, tale jtIlc
tycie w swej olr'omne; złoż/)
_ici, ma różne oblicze. Chodzi
o to, że ten pierwszy przejaw zachowama nl1ltolatków i
tyeh starszych .meco młodzień
ców jest uz anll za naturalny
i prawidłowy, i nie budzi więk
.zl/ch emocJi,
nacomi4st
ten

drugi

mooel

za.choUXl"Ul
arOll n.cki. bezmy'l"y, .zkodhwy dla zdrOWI , czaaem wręcz
bandycki,
wl/wołuje
wlę1ccze
emocJe i czę§clej doataje
s ię
'IGI łaml/ prasu i do lnnuch IIUblikatorów. Oatatnio periodukf
ipołeczno-kulturalne
prztl"ioiłU wiele bulweraujqclIcli' 7"ela-

cj! z

życil1

młodzieży.

Zbio7"o-

we gwaltll'-W mall/ch mlaatecz-

a do' i4drobi, coraz
_rito-

ki

pr%lIP

Przez dłagie lcUa tl/lUmlt Ul
przejw;'dczefti", wllwołuwa"l/m
m.i". wł!U1ia ie przez
f(daz:Slwe
przemilcza"ie w ńodkllCJł _
.owego przekazu. te mogq
TIł~
,...
WUI/ulete
pł
i
_półcze
; ywiUz cji Z4chod"1e(19 .uńcU
cU?prawację

różne

e

"i

ze

i przeOzU

młodzlezl/

cU?wiac,e

.połeczne.

Wla nie aby zapewnić obie
w mi rę pewne i sy~tematyc7.
ne d(ljitawy
gtówlLie
od
państwowycb. producentów
od l t przedsiębior two utrzymuje sŁ te kontakty z wiel~
ma zakladarni
kraju. Dzię
ki temu w klepach ,.BOMiS"
prawie
nigdy nie
brakuje
li ruskich fi e; czy dobrej
koronki z jędrzejow 'kiego
,.Rekocdu". Radomski "Rad OGk:Ót' "
y tem tycznie dostarcza odpady k:ór, z: których n.awet przyzwoit, kurtkę mo;i;ua ~Z1ć.
Warszawskie Zaklady Telewizyjn.e
natomiast dOllt wc
. ineskopów r z 'IIi lu części
l podzespołów do
paraŁów telewiZYJnych i radiowych. Zaop trrenie sk:lepów .. BOMiS" w
te wyroby jest ezęGlAt l pilw
nizeli lac ' wek ZURiT. P ozez dobre układy z
WWICkim ,,BOMiS" nie brakuje pozukiwanych
części
i całych
podre -połów do calej rodziny
,.Ii.atów" i "poloneza" Na [)r&ykł d
t~io
klep w karżys
ku dysponowal tak IKr kcyjnymi asortyment mi, jak ki ki l
szc zęki
amulcowe do wspomn' oych poj ulów .
A
inny
"BOMiS", t ym raz m zczecińki, ce jakiś czas przysyl nowe, zarr niczne ciuchy, swetry
szetlandy, l isy ilp. J k ła o
się domyśleć,
lAt rzeczy
zekazywane do pn:edaży przez
zczecińsk
komocę eelll4-..
Coraz lepiej
kłada się też
ws;p6lpr ca z firmami polonijrm ' Do st łych kontrahentów ulicza ię już zald d
z
Kielc specjal\zuj~y
ię
w
zyciu spodni rlruło;()w,eb 0raz firma z
r&z wy
odukująca
niwersalne,
rzy a.wk:owe b gażniki
amochod_e
Dyrektoc
Przedsiębiorstw
••OOMi8" w Skarżysku - ~e
ntY IUIt la pyt oie: czy
nie boi . ię, że w obłicz" poprawi j
go ~Ię !'Owoli, ale
'11 ematycznie UJopetrzeRi. w
sklepach pańslwowych jero firmcne za dw, tny lata
plajtow ć! - odpowiada J:

m.

"M"

P

ł., i

to

W'Ztl tko

et

udzi4ł

ukol-

okt.clł. Teraz

WUIISCI/ cllOfl!Z4 et

w

uko-

"te moŹfta m4eć zładze4
że eRali m, • p6ŹftieJ
".It~
et tOl/ruta", z jckie oś Hrę~

-lIO pftia 'połecz"ego mar,_.a. To
p& proat"
nure
.uieci, które deprawlłjq tę ntł
" ..zycJł oc.uch, •
wukawje mit
kary(/odną
bojętftoU
m
złu %
, te '" Je
złec
kG je t in"fte, ma UJ do,,", dobrze I ciepł , nic %łego go "ie

"'It

*

t l tki

wybuchn

"ie.podzianie. cZ1lł,emtl
/)nr(ldni, bo "ie przl/ otow.mi flo ich zwalczan'a i
od~ci ..
Opr6c zjaWisk i przypadków
;akby

cię

ek tremalnych .
IctÓ'rych Iłlezbęd"y je t już 1&dzi.,ł or lir.
ratora i milicJi. mamy tO z ,kźe

całą

masę

zdclrz'
odcle"Ulch mnie] czarnI/ch.
,tAkie lObie codzien1'łe i ,ubU a"atne obrazki wulO rfte o &łow
nictwa, paleft ' Jl4PlerO.ÓUJ, bez
n Jmnieju , żeft3dI/, przez _.tol tk6w w miejscach pu!)licznych, bez1>t1/ flne nuzczeftie ztelefti i in"uch o!)łektów uŻflte
CZftokf ""blicznei, ~canie .tę
nad zwierzętami. To w zll tko
czynią pr ecie
te, me dzieci,
które

ubrane

w

granatowe

na

powierzch"ł.,

C;ac/ł

handlOWI/ch wartości 13$

mlft zł 1bypracowaliśml/ J,~ mi"
zł cl!l/.tego %lI.let&. W tv'" rok. ogó/tłq obroty pla".jem.,
w gra"icach 180 mi" zł ( w
ty'" apr%edCIŻ detalicZ1\a wvnieaie około 5~ mln zł) i jut z.
I półrocze azyakalUml/ wtl"ik'
pofła(t 100 ml" zł. JeśU t(l/c li6lej pÓJd%ie.,
to mamfl az.naę
po rai! pterWlzy przekrOC%I/Ć
wartoić
m ln zł. Te dane
"4jlepiej 'wi4dczq o tum,
ł.t
ba"kructwo ntłm "ie
rozł.
W tv'" r okt& wi d leł
dyr. Kab la po raI! pierwuy chcemu
t4kle .pr6bow~
tzw. sprzedłIŻy Obwoźnej. Zda;emu lObie aprawę, te niekt6artykt&ły

re

%4Iega1CłCe

półkł

_.%ych .klepów jut cię

0nll-

trzyły mie.zkańcom
SlearŹllSlc.
cztI Kielc. bqdź jest ich Ul "ad-

miar%e. Pr%u_rmniej r % '"
~ieciqctl poatar "'U
' ę wuież

duć z tow4rem
d.o mie;.coości %tłan ch z waękuuc" tar-

gów. Na p r Zl/klCld do Boo%efttf!'ł ' Opotowa, D41euI/C,
KaZlmierzl/ Wielkie;, Iłzl/. Jeatefllł
przekOfta"u. że ;e li zawie%ie-mI/ rolnikom % ttlch regi0ft6y
potrzebne Im rzeczl/,
d.om_
wracać będziemy pultym "mochodem. lnnumi .łowU : Je Ił
klient "ie może d.otr%eć do __
mu "'",łmU pojechać do nie :
Wydaje atę, że jelit to rozaqdnlt
pomy.ł korztl.tny dla obu ,tron.
- Ostatnie pytanie : czy mA
paa ' wi dom&.łć, że
cz,ę i
llandlujecie
ubl mi
któl'e
dzięki pr-z:edsiębiorstw'u
00MiS"
zemysl moie z korzyś
ci je zcz:e sprzed ćl
lI(a", iwiedomojć. he ~w7ł& c~

to

,,~~ł.-e#

,.. je.

_rtoki. Odpowied"'- AUua
je« td ie(19 c_o \Ił' końca '1

IJIttłGCie, że kto' 1ftNĆ
cały podze.p6ł,
ablt
z

k_pić
ftłe~

wl/kr~ dwie, tnlt d.obre CZf'ki. U ?lM kupi t."łej. a"Uelł
gdzie iftd%·eJ. Trzeba jedftd:
podkreślić,
że
zdeCt/dow
tęlea.rojć
oferowanI/Ch JWzel!
towarÓ1U i wyrobów « tło
wiq przedmiotu pełftowartokio
Ule, choć przez
p"odlllCetłt6w
moo.. &U Ć aw a.-e %a I!~.-e
C%1I "łepr%1ł4stfte.
~AN U

"'''''łdurki
"tlC" arocz.,

lCZYJe n
k~dll

malUmy aię

ObeCflie obserwujemy teftdeftcję
zwyżkow..
w
nanych
eflrotac". Na przykł4d w .biegłym
roku przy Olló/"l/ch t ram k-

śmiecłlem:

•

•

Taka .vtuacja "igdy Ram
"ie grozi. bo przecież były już
lep %e CZ4 y w ha"dl" i . tr %y-

~ młocizi

maM

Z P

ftajczęk~J t.f..

t8C" __

gl .pokó; i "iftt i ln ftie
d.ri IM dr gę. Na obo.uch

WtlpGCZ1I"k wuclł

'"

ie;.co_ś

ct.ch "ierzadki .. prz ""Iti.
he kilku_. tctLet" ie ucUfł" ice
wałę.ak .~ po _ach w JKj.nym widzie i "ikog
te nie
lwU. Co " ;wyźej po~w
%e
~oorueftiem głowa,,", c
tei t.
młodzlez Wtlpr wial
przeCIeŻ cÓ'rka tello zgorazOfteg. tel:
przebyw
gdzid _
WClkllCJ "
i być może zllChowu;e llię w
podob"tI spo.óf). Skqd bowi ..",
ierze aię tl//e fłIl toletnich mę
t tek ł pr%lIlpiel n dl

m.,

a ...

bów1

r . już maml/

ntnle1BZl/clł

morał

kO'ńc wy

ro zważań

które
wzi łU cię % obserwacJi UłOk cyjne go
życia
nastolatJtó.
Zmierzam po pro tu do tego
że ołJoiętrnńt ;e t azkodli_
'P"%y
rot u c wal ,,'.
ml/t~ ch lUdzi, ktm-zy d atrzeg ;fłC

i

ookoł

ma
to!
Do!)r ze byfo!)y więc nie c~
a%llt ~lę tilit b r %0 f "te pc-

pIld

Ul

ffłOU poltojeft~

'"

WIdok Orupkl n
olatk UJ r ._
ca,qcyrn na
koło
"facift.. i
J)4l4 c lICh .. PO ptt l me" fede1'ł za
drt& im, jeśli Ul ród nich
"ie
~tk "'y .wellO 1111114 Cly córkI. BUlo II v>łałnte, moim zdaniem, cafkie-.n na miejscu aby _
my zaitł~er(> owałt ię i wkroCZUli w Ilkc}ę, Ale, me tetu.

http://sbc.wbp.kielce.pl

doc o

t

dca umi

ka, że w "Itk im watRa "
wiem wybryki
ch
Ił' be~
k "'te, !)ez żadnych
k
ekw<>nr i1.

a n w t bez kryttlczg . Zsś
r Ie hamulców mor '''ych nlCZ(>lI dobrego nie l)1"ztlnO , " iez I(>?ftie d
sur kości geogra[icZftej.
nllch t&
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laik pamiętamy towa.rzysa.yła
temu niez.lJa propaganda. Gloś
no było o tym w środkach masowego przekruzu, w . sklepach
WSS i WPHW, w
kioskach
"Ruchu" pojatwiły się stosowne
ogloo.reni.a zachęcające do przyn<JI3IOOnia zużytych opakowań i
baterii. Wystawiono wszę,dz.ie
poje-rnnik..i do ich Slcladani.a.
Zapowi.adalo się w ięc dobrze,
i oka.zrule. Terruz m~h aJmrat
rok od początku tej pożytecz
nej inicjatywy. Reporter ,.Echa" ruszył zatem w teren, aby
stWlierd:z.ić jakie . są
rezu1st.aty
.s.połecmej zbióflkJ. i czy pocaąt_
kowy rozmach n-ie rozmył się
w kłopotach i tr·ud'Do6ciach
praktY'kli..
lil&"r Bogdan Bie,ańskl
Inspektor wojewódzJr.i ds. suroweów wtórnych w UW Kielu:
- W gruncie I'Z-eczy zbiórka
t.rwa je6zc.ze tyliko w jednootk.aA:h ham.dlowych. Nic we wyS2.ł0 ' z niej w os.iedlach mieszkaniowych, ,lkie administracje
bloków komunalnych ł sp6lł
dzielczych n:ie pMywią2Y'Waly
do niej n.a.leżytej w~i. Ty1kJo_
w Jędrzejowie z.ebrano 60 kg
%Użytych opakowań I Dla tym
się skończyło.. Ogółem w roku
1982 bandei· zebl'ał 1316 kg baterii 1 735 k.1! DpaJtowań aiuminiowych. Na.j.1epiej byłO w
"Ruchu",
gdzie
odpowiedn;e
liczby wyniOlSly 1'100 kg i 100
kg. W I półroczu 1983 r. wyniki
Bą nieco lepsze, Mamy informacje o zebraniu 1681 k.g ba.terił 1
JJOS kJ! o.pakowań
aluminiowych. Zdajemy sobie sprawę %
niedO&taJtków I daołx>6ci,. jakie
t.owanysz.ą

całemu '

przedsię

wzięci.u.

Re2lUlta.ty
mogłY9Y
by~ znac7-nie lep&ze, aJe -przeds)ębiorstwa handlo.we
I społ~zeństwo nie ma.}ą w
zasadlzi.e żadnych motywacji do
ro.zwijan.i.a zbiórki. jeśld odrmuci~ w2€lędy społ.eoz.ne i Ś'Wia
domoś~ obywaJtelską. Dkl przy"
kładu: m 1 kg złomu
alu·miniowego otrzymuje się 12 U, a
na jeden kilog>ram potrzeba 230
łub po paście, 1 kg zużytych ba.terl kosztuje 3 U, a na ten kilogram potrzeba 10 baterii . KIto
może mie~ jakiś tnteres materiaJny w taa!:im zbieract·w ie?
Te OIStatn.ie stwierdzenia 1181b ierają dad.a.tkowego znaczenia
w konfro.ntacji z haOOiową
rzeczyw.ist()ścją.
Od wied'Ziliśmy
Sklepy w Kielcach. Ostrowcu i
Sta.rachowicach bez
jakiegoś
9'Z.Czególnego plalllu i przez ruk~() nie aterowami.
Sklep WSS braniy kosmetycznej nr 72, plae Partyzantów.
Kierownik Je"y Nawrocki:
Zbieraliśmy
tak
jak
wszystkie sklepy, a luda.ie przy_
JlOsi.l.i r6in.e rzeczy: bu telki po
szamponach,
tuby,
aerozole,
trafiła się nawet bufelka plastikowa po oleju si].nikowym.
Sklep jest mały. mjmował~ to
sporo miejsca, poza tym wzglę
dy sami.ta.rne Nikt się tym n.ie
interesowa!, nigd y nie odb~a
no teJ!() 2 naszej placówki. Po
}a.ki.mś czasie
cały ten
balagan wY'!"2uciliśmy d~ śmietni
ka. TerlllZ już n.ie:zibiE' my. bo
)ak pan w.idzil nie ma to sen-

Sklcp spożywczy WSS nr 3,
róg Sienkiewicza...L Hipotecznej. Zastępca kierownika sklepu:
- Zbieramy kapsle od butelek :z; mlekiem. Na początku
akcji ludz.ie oddawaJi ich wię
cej, teraz ' zbiórka zamka, c:z.a,...
sem przyniesie parę sztuk jaka·ś sta.rsm pand, mężczyŹIli i
młodzież w ogóle się tym nie
interesują ·

Sklepik ,,Ruchu", ul. Kilińs
kiego %. Tu w- przeciwieootwie
do placówelk WSS na widocznym
miejscu
poj€m.nik
do
wrzucani.a bateriJi, tub i pojemn.i.k6w pl asthlto.wych. Sprzedawca Kazimiera Kornecka informuje, ' że już pi~ razy odbierartlo. od orlej ze.br.ane surowce, ostatnio miesiąc temu. Obserwuje się' jedalaJt wyra<tne'
zmwe j.sze,n.ie
zadl!l tere60waJllia
$.polecznego, cora.z w<lol.niej :zapełnioa.ją
.ię pojemniki
}mDeznaczone n-a zbiórkę.
Osirowiec. Sklep ehemiczno-drogeryjny nr 68 przy pl. Wolnoici
Zaatępea
kierownika
St. Giemza:
- Od początku
akcjd niJtt me zaanteresowd się
co zebra.liśmy i n.iatJt tego (są
to uesz.tą m.a.le iWści') od n.as
nie zabraŁ
W kącie sklepu z
trudem _)dujemy
te'ktUn'O'We
pudełko.,
w
którym
leży
kiolk.a plastikowych butelek.
Sklep WSS nr n. al. Sienkiewicza
brania ehcmiemo_dro&"eryjna. Sprzedawca Eli_
bieta PaJ~k: - Resztki tego co
zebraliśmy loei;ą jeszcze na za.pleczu. Kilka worków tego ..i()WMU" ~ wyrzuciliśmy, bo
nUkt się tym nie chciał Ullinteresować, ~ep to przecież me
m~a.zytl1 rupiecl Nie, teraz ju;ż
nie zbieramy, bo I po CD?
Starachowice. Sklep ehemiozno-dro&"cryjny WSS w pawilonie przy al. Buczka. Na widocznym miejscu przepełinioony
pojemnilk z przewagą pl_tilkowy~h butelek. Na za,plecLuwedtug oświarlczema spned8>W_
czym - Idy teg() oda sterla.
Od sierpnia ub. roku jeszc.ze
nie 1Jd.ążono ~ za.brąć gdzJie
na.leży.

Sądzę.

że

dość

już

przydtła.- ·

d6w. Winny one być dostatecznym sygnałem ostrzegawczym
dla Drga.n.!.za.torow tej akcji,
' która mi.ala służy~ krzewieniu
goopodail'noścl, a tymc.z.asem sta..
la się synonimem bałaganu i
ialdolencji orga.nlzacyjnej. Rozmowy j8Jkie przeprow.ad2.i1iśmy
dod8ltkowo w wDjewódzkich z,a....
rządach przedsiębiorstw bruldlowych
WSS, WPHW' i
PUPiK .Ruch" odsłoo.iły kolejne słabości społecznej zbiórki surowców wtórnych. Nie ma
dotychc?as jasno ok.reślo.neg~
podziału rćl. N·l e wiado~ kto
ma odbierać ze.brane su.rowce
ze sklepów. WSS ł WPHW robić t~ nńe chcą, bo
lro&zty
transportu
przekroczyłyby
wielokrotn-ie wartość uzyskaną
z Ich spr-zed,aży dla Okręgowe
go Przedsiębiorstwa Surowców
·Wtórnych. To ostatnie także
7Jd~ydowame Odżegnuje się od

tej funkcji. Podobn~ takU mu
nie opłaci P~z<llSta.je na placu boju PTHW - pr:rewoźni·k
większości t~warów
do
sieci
haruHowej. Im było.by wygodniej - przy okaa.ji- zabieraliby
~ebrane
w
skłepie rzec:Ly.
Możliwe,. ale na ,razie nilkt si!:
z nimi OlStatecznie nie d-ogadał.
I talk już rQk cały trwa ta
swois~ zabalWa w chowaneg(),
Nikomu Illa tym nie zależy, niIoomu się nie Dpłaca.
W Urzędzie Wojewódzkim do_
strzegaj~
łę niemoc.
Zastępea
dyrektora Wydziału Przemysłu
i Usług - mgr ini. Jersy l!I:IJIkowski pDwdada, że każde o.g!
ruwo ba.ndLu ma d?JiesiąJtki ar_
gumen-tów na swo.je
usprawiediiwienie, ale nilc z tego. nie
WY'Ili.k.a dla pożytku 5'J)Ołec=.e
J!o, nie pI'lZybywa od tego surowców dla przemysłu. Ten
stan zniechęca ponadto ludzi do
przynoszend,a ceIllllych SU'l'OW_
(!Ów do Sklepów.
Aby ra.tować sytuację ~o
ła.no kdllta dni
temu d~ UW
lrolejną
D.aINl.dę
zain-teresow II>nych. Jej przebi.eg był ponowną
rekapitwacją trudawści, przeszkód, kłqpotów i niol!dartatkÓW.
Wy·ka.zaŁa 0I\l.8 ta:kże jeszcze l'Q%
zupełny
brak
zalnteresowanł.a spra/W'ą ze sbrony h.a!ndłu
1 • dziwo., Wukże ,,.zawodowca"
w zbiel'8n:i.u surowców wtGrnych - OPSW w Radomiu. Nie
wymyślo.no w z.a.sad2lle n~ god_
nego uw~ aby 8Ib!ja nabrała rumieńców, a tallti.e żadnej
gwarancji, że 6W'DWce w.a.fią
do JlIUllktu slrupu, a potem do
przemysłu. Jak zwy,kle w ta.
k.i.ch sytu.acjach bY'Wa naradę

na

dla małżonka
pierwszego ministra

~ palli llarcareł Tbałdae-r,
obM' .tauowisk. tynktera kampalliJ pncc1sięWonnr
spnedaiy samochodów I _hU.
Paa Thateher sObowUpany )tę
tsie w ramaelt swych
d .eblelał perad .wtllzanym s
problemami
finansowymi
I
prawnymi
przedsiębIorstwa.
.lilii pani premier ,ełnJ Juj
podobne funkeje do"dcse w
kilka
lnnyeh
przeamębior
stwach.

Dem..

za.kończono._

POWołao.iem

k~

misji, która ma ()IprlłlCowa~ sŁo
sowne W1Di<lskl
Nie me j.a.k.o6 wiaa'y w $ku_
t~z.ność dtz:iała.nia różnych zespołów 1 lrom!sji powoływl8nych
za.zwyc~j wówczas kiedy nie
lIlOi.na sobie % jakimś problemem parada.ić. Dlatej!O fe;ż jes_
teŚńly
z,wolermiltam!
ruzej
kompetentnych
d-ecyz}L
Po
pierwsze uważamy za niezbęd
ne, ahy pełnomocnicy ds . zbiór_
ki w.rowców wtórnych, który_
mi są w mI.astach
zazwyczaj
kierownicy wydzi.ałów handlu
sPOWodowali
natychmiastowe
:zabranie ze $klepów wszystkicb 2lgromadzOl1yeh tam surowców. Trzeba uratować chocl.a.i to, ' co ludzie przynieśli I
nie udawać, że WSZ]\9tftt,o jest w
porządku. Po d'%'ugie, i to jes't
najważniejsze,
treeha
wymyśl~ rDzsądne motywacje materia.lne . tej zbiórko!. Jeśli alumin IlJ m, lI1Iżyte baterie I pl___słoik rzeczywiście 54 komui potrzebne, to trzeba 1IStalić komll i dogadać takie warę:li:i
skupu. które byłyby do PAYkeia dla lIbieralllcvch ł dla
producentów. Na razie wSlIYsey '
od

t~o

uciekają

ł

wska:&uj~

paleem
kolerę. W takim stanie rzeczy będziemy dr'!lJtać w
miejseu przes następne lała,
a cenne surowce lądować hę
d~ na .śmietnikach.
TADEUSZ LIPIEC

W Popielni e (woj. suwalskie) majdaje się stacja hodowlano-doświadcllama PAN
ujmująca
się
m.in. badaniami i ochron~ dllikie,.
konia tarpana. Hoduje się
je w dwu stadach. Jedno s '
nieb, licząee ponad 'l. koników, żyjc swobodnie w .kolicznym' lasacb, dra&"ie
w ,ospodarstwie,
Na zdjęciu: koniki iyAce
na wolnosei.
CAF - Słanisław Moroz

Brykiety z pyłu
Doslownie ..z. powietrza" 0trzymuje się ponad kilkadzieton 'Paliwa, dzięki zastosowaniu linii technologicz.nej,
oddanej do użytku 'w kombinacie meblarskim ..Wilno" w Litewskiej SRR. Linia ta produkuje brykiety z pyłu drzewnego, zbifranego przy oczyszczaniu powietrza w oddziałach
przedsiębiDrstwa.
Ta uboczna
produkcja meblarzy wykorą
stywana jest · jako paliwo do
ogrzewania szklarni, parników
itp. Pył . w brykietach jest łat
wy do przechowywania ł transportu. Warto doda~, że spala
się on całkowicie, nie
za nJ eczyszczając powietrze. ' Brykiety
są przy tym znacznie
tańsze,
niż inne paliwa.
siąt

Potalunek - tabu
W pakistańskiej

telewizji

Wedlu!; ustawodawstwa muzaJobo...ązuj~cego
w
wielu dziedzinacb tycia w Pakiaunie, ce_u:ra filmowa obowillzana jest do surowej eliminacji
scen erotycznycb II: fiJm6w zacbodnicb. CeDZur~ objęte został"
Dawet sekwencje, zawierające poułunki, uwaune za
popaleeIlie moraJnycb wartofel l norm
społec-ych,
przestrzecanych w
tym kraju".
m:Uiskie,o,

Pomnik w alei polskich i rosyjskich _brz6z

ayDD.

m

NUMER 171

STRONA 4-5

(Rozmowa z Bolesławem Chromym pomnika Polsko-Radzieckiego
Braterstwa Broni w Riazaniu)

-min, mało czasu, piekielnie trudna ,,konstrukcja",
że takiej jeszcze nie odlewall_ Ale .. wzięła ich".
Zabrali kopię ze sobą. pogadali z roba1nikami l
wszyscy orzekli, że musi się uda~ ' 1 to w termiBolesław Chromy jeden z najwybiiniejszych nie. ~esztą przyznaję, obawy specjalistów rawspółczesnych rzeźbiarzy, twórca lkznych memumentów. a m.in. ku czci partyzantów polskich i
r~dzieckich w Lasach Janowskich, rea:llzuje pom_
nik dla RIAZARCZVKOW, Odsłonięcie pomnika
nastąpi 12 paidziernika - w 40 rocznicę powstaBia ludowego Wojska Polskiego.
.
c.y kolejna
- Wrieił . . . włainie s

twórcą

koDSUltaeJa'

wolności

się

~u.

Zajęcie

/

JhU...,..

' Sztuczn~ wodorosty
W wi.e-Iu n-admorskicb llŚrod
k:ach wy.poczynko.wych od dziesięcioleci g-ospodal'7.e starają się
robić wszY6tko, aby goście mieli do dyspozycji wspa.n.lałe plaże
piaskowe. WaJ..k.a o plaie
nIe jest )edllla.k laotwa, gdyż f&le mo.rskie systematycznie "złi
:zrują"
piasek z brregu i zabierają go w głębilIly.
Wydaje się, że tym
wy,n .aJeziooo skuteczny sposób
l aby pokonae morze. otóż w
Stana.ch Zjednoczonych na mektórveh plaiach z powodozeniem
przeprowadZOll() eksperymenty
\ z tzw. sztucznymi wodorostami,
-Są to produ-kow8llle
taśm0wo, w żywych %ielOl1Ycb kolo~h S:Mucme wodorosty ~ mas
p1astycmych, lekkie, a
przy
tym trwale. ,,Dywan.iki" o r0z.miarach dwa n-a metr, uklada
s.ię w pewnej
odIJ.egł<lŚcl
od
brzegu używając ltam-;eru. jab>
balastu. Osłabiają one siłę fal,
a za.ra%em S,kutecz.nie za.kzy..
muja piasek na brzegu.

Sterylizacją - środkiem
na muchę tse-tse '
Instytut Weteryna'ryjny Górnej Wolty w Afryce zachodniej przy udziale
biologów
z
RFN
.J
Francji
0pracował i zastosował w praktyce nowy sposób zwalczania
śmiercionośnej muchy
tse-tse.
Jest ona r~znosicielem afry• kańskiej śpiączki wśród zwierząt, a także wśród ludzi. Wiele przypadk6w śpiączki nl!dal
notuje się w Sudanie. Ugandzie, Kamerunie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Nowa metoda polega na poddawaniu samców działaniu promieni Roentgena, co powoduje
ich sterylizację i niezdolność
do zapładniania samlczek.
Prz-echodząe

do
nie tyle dowódców,
talne, statyczne, co prostych, __.~ lrJ.;cł .I"'ILY·
Idących do walki, których
Tak zres7Jłą było w ' ~jd koml:102:Yc~
Janowskicb. Obecna
o,ie6 ~katluS%" - siłę 1I7,:n",.,.,ji"
I ezterech nisko. pochyłonych,
siebie iołnierą - % orzełkami
pokaza~

a Narwik, ma onte Cassino, będzie miał

- Tak. Spra.wuję nadzór nad odlewami I montażem poszezególnych frałmentów pomnika. C%uu
pozostało już mewiele.

W MOI!Ikwie zrobiliśmy roboczą naradę w Ministerstwie Kultury i Sztuki z przedstawicielami dzieckich

zakładów, które realizują projekt, z głównym konstruktorem, arcbltektem i wiceministrem. 17 wrześ
Bia jadę do Riazania i tam zaczniemy już ostateczny ~ntai ca1ości. Należą się tu szczególne
słowa uznania dla załóg Leningradzkich Zakła
dów Pomników Monumentalnych i fabryk w Miń

sku t Moskwie. Gdy przyjechali do KrakQWa
p~zedstawicle1e leningradzkich :zakładów wyspe~jallzowanych właśnie w odlewach rzeib 1 obejHeli projekt - początkowo przerazili się. 1.e ter-

tZllPkacll. Biegną, bo poderwał
twardy, ostry rozkaz. który
łośl: wstanie wykonana z
niki.
mka sięga 30 metrów - same
- A propos." Jaka jest koneepcja pomnika i mierzą 3,5 m - szerokość ok. lZ m.
w ocóle Iklłd ten właśnie temal?
- A ..n.aczea-o właśnie łakle a
- 1'9 prostu pasjonuje mnie tematyka rwię willunie pan wybrał?
zana % wojskiem, petn()tyczna jako &l'łystę
- To ehocniło za mną od
i pamiętająt!ego wojnę Polaka. Je.sł na nią duże dzieciństwa błyski pociskbw
zapotrzebowanie ~eczne. A 10 Jest moja ,,od.- ..katiusz·, ieh druzgocąca
powledi",
tych ty.si~...... kt6re atakO"wal-:v
były słuszne. Stosują • liebie zupełnie
inną technologię, a poza tym wyko.nywall przeważnie mniejsze bryły i bardziej statyczne pom-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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W międzyczasie przystąpiono do skompletowania ekipy. ,,Ponury" nie wyklucza możliwości wydobYCia więźni6w za pomocą
łapówki lub fortelu i na wszelki wypadek zaopatruje się w
sześćdziesiąt, tysięcy marek niemieckich. Już po pierwszych
rozmowach przygotowawczych widać jednak, iź jest Pl:zekona!!y, że naj~uteczniejszym sposobE.'9ll będiie uderzenie zbrojne.

•
Widoczna n. zdjęci. dziewczyna prezeDtuje miDiaparat fotocrafie:my firmy ..Acfa-caevert". Posiada OD wbudowany Da stałe
fiesz, kłóry sam się włlłcu, Cd,. s, sle warunki świetlne. Flesz
zasilany jesł 1.5-volłew, bateri, wy5tareza~ na 3 tysi~ błys
ków. Aparat wyposażony jelJt w tnys_wkowy obiektyw Apotal' l:ł o ocnlskoweJ 2. mm.
CAF - Uf

1-

przystanIDICX!zlezow'e wezasozimy, 8. pewarstwa, 11. po12. klub" spor13. choroba onakrycie
wielkanoc-

Bohater afery Watergate
- gwiazdą Broadwayu?

L potrawa
z
2. część "Chłopów",

zapasach, ..

5. kloc, '1.

J eden z członków ekipy
"hydraulik6w", która dokonała 17 czerwca 1972 r. parnięt
ne"'o włamania do siedrz.iby
Pa;tii I>emQkratycznej, znanego powszechnie jako a.fera
Watergate, 52-1etmd Gordon
Liddy w tych dniach wziął
udział
w
pr6bach wobec
perspektywy otrzymania jednej z głównych 1'61 w DOwej
adaptacji sztuki Artbura Millera "Smierć komiwojażera".
Elegancki Liddy, który przez
wiele lat odmawiał jakich-

sprzęt

może być

8. wstrząs, 9. szpa- '

ina,

10. uroczysty
13. lipcowy sole-

skorupy
przedmiot, 16.
stadium.

składnik

15,

przesyłat

Daleły

redakcji ,.ED"
kartach

wypoi:ztowych
dni od daty

siedmiu
Dumeru. Pomiędzy
odpowiedzi rozlosuje
billUoWII. Karty
bęcllł

wy-

Przyczyny
impotencji seksualnej
Wedl'1.tg

I

i rekordów
d"lIJnłv",.ł

ameryokańskiiego

pru-

glądu "The Journa1 ol ~e. A,:
menca.n M~cal A.ssocJation
większa c~ przypadków !m-

system,

Paul Cofiin
niezwyklego
on mianowikajaku! 0-

D1ebal~at,elne.
choć
:lrA UI.'JSZ,V % kontynen-

lat i % %awoNiecodzienna
mu równe 360 dni.

potencji ~uałnej u męWYzn

powodowana jest pI'IZeZ ehocroby lub reakcje orl!l3ni!zmu, n.a.
medykamenty. Dotychczas przeważała
opinia., że przyczyn v
tkwj4 w Jl6ychi~. Na pods.taW1'C n-a.jnows%ych badań stwierdzono, że 80 proc. przypadków
tych. niedotn.a€ań powodowa.nych jest przez czyn.ndkl organlc2Jlle lub f,armakol~iczne, 15
proc. przez olrolic2mości irudlle
!to określenia, a jedynie 14 proc.
~e%

czynlli3t.i 'IJ!'oychiicoz.ne.

W Nowy Rok 1943 trzon grupy jest gotowy. Stanowią go:
,'po'nury" ja'k:o dow6dca i jego zastępca "Czarka". 0g6lny plan
ustalony przez ,'ponurego" wymaga ludzi z doświadczeniem dywersyjnym, sięgają więc do oficer6w-skoczków, będących w
dyspozycji komendy "Wachlarza" - .,Kawy" i "Kry" - oraz
otrzymują z dywersji warszawskiej źołnierza o pseudonimie
,.Esesman" .). Jeszcze transport. Z tą sprawą "Ponury" r6wn!e:t
szybko daje sobie radę, wszak warszawska centrala "Wachlarza" dysponuje wyjątkowo dobranym parkiem maszyn i zestawem bojowych kierowc6w-konspiratorów. Przewodzi ipl ,,zaleski", zwany popularnie "MSZ" ..), a uzupełniają go "Mon_
ter" ...) i dobrany z III Odcinka "Duglas".
Lepszej ekipy na podobną wyprawę niE moina była wybra~
Wszyscy pracują na dobrych papierach przedsiębiorstw budowlanych, prowadzących na wschodzie r6żne roboty dla Niemców,
granicę w Terespolu między Generalnym GlJIbernatorstwem
a Ukrainą przejeżdżali dziesiątki razy, % celnikami i strażą
granicZlną są za pan brat.

kolwiek zeznań na temat roll
w aferze Waterga,te i spędził
za kratkami ponad 52 miesiące, ezy1i
okres- znacznie
dłuższy niż
którykolwiek s
innych uczestnIków afery, zebrał po przesłuchaniu scenicznym bardzo dobre opinie.
Sztukę
zamierza
wystawić
Edison Tbeater.
I.Jddy miałby zagrać

rolę

Bena, starszego bogatego brata głównego bohatera sztuki
Millera, WIDie Lomana, ktl>rą obejmuje sam Dustin Hoffman. Ten znakomity aktor tei
ma swój udział w aferze Watergate - w filmie "Wszyscy
ludzie
PTe%ydenta"
zagrał
wścibskiego dziennikarza Carla Bernsteina z gazety "WashingtQn Post", prowadzącego
dochodzenie na własną rękę.
W czasie śledztwa w spraWie Watergate, która doprowa<hiJa do upadku Nixona
wyszło na jaw, iż Liddy dla
wykazania siły swego charakte'ru zjadł kiedyś S'Źczura i jak
Mucjusz Scevola trzymał rękę
nad ogniem (Liddy wybrał w
t~' m celu płomień świecy).

Dla kogo
te rogi?

wspomagane ogniem. Musiałem w końcu to wyprzelai: w metal.
.
- Kto wystaurlł z iniejatYWlł budowy po~ika!
- Radzieckie Ministerstwo Kultury, które tez
finansUje całe przedsięwzięcie.
- Dlaeząo akarat 1f Riazaniu?
.
- Skoro mają swoje pomniki bohaterowIe epod
Narwiku. dOC%ekali się ich % Monte Cassiuo, dlaczego miałoby zabraknąć dla żołnierzy, który<:h
d~a do Polski prowadziła %e W~hodu1 <?hętme
'Więc przyjąłem udział w zamkniętym rmnikonkursie, przedstawiając jeden, potem szeŚĆ D~
n~ch wariantów. Co ciekawe - pomnik stanie Wf
II1iejskim parku nad Oką, wśród dnew, dokład
nie na osi Sielt'e _ Lenino. Tam. Idzie fo~
wała się Pierwsza Polska Dywi%ja. Ma 10 Więc
rowniei swoją głęboką pozaartystyCZDą wymowę.
Dostałem niebo, przestrzeń, drZewa- Czy trzeba
eoś więcej dla rzeźby? Znajdzie się. tu ~
Jeden polski ak~nt. W dniu odsłonięcla pommka
p~ prowadzącej do niego alei posadwnydl ~
stana łO białych brzóz - 20 przywiozą s }>(Jiski,
a drugie 20 będą I'06yjskie.
.
fi N;tJoliłne plany, oprócs teco w.paUlalec o
rzeźbi ć, swoją wizję

OrYllnalny plan więzienia pińslr.ieco, wykonany przez kpt . .,KaKor.pkami USDaeSOno cłuCę peaeucólnych Irup llcłerse.nlo

wę".

wyela..

"ponuremu" przydzielono najlepsze wozy ciężarowe: ,.ford"
"Montera" i "chevrolet" ,.Duglasa" oraz osobowy ..opel-kadet"
"MSZ-ta". Cały zestaw piecząt.ek i druczków mieszczących si(
w bocznej kieszeni drzwi szoferlri samochodu "zaleskiego" po-.
rwala na wystawienie potrzebnej ilo§ci .,Fahrbefehl6w" - rozkazów wyjazdu i ,.Durcherschein~ - przepustek granicznych.
.) Zygmunt SuJima, żołnierz grup bojowych konspiracji WalO51aWskiel. wyspecjalizowany w występowa-niu .. mundusze esesmana,
tyje l pracuje w Warszawie.
..)

- Wygrałem konkurs na pomnik Bohaterów
Przełamania Wału Pomorskiego, gdz!ie pol~~o ~O
s. naszych żołnierzy. Jak będą tylko moiliw~
~I - Przystąpię do jego realizacji. Zresztą my.sIę,
:l~ do .P<lmnik6w męstwa, %wycięstw, wysilkU żoł
Illerskiego - jeszcze nieraz powrócę.

tr

-

Dziękuję za rOm1owę.
TERESA KWA8IOEWSKA

Władysław

Hackiewic:z, ps. "Zaleski" lub "MSZ", prawnik,
uasie kampanii wrześni{)wej łącznik Nac%elnego Dowództwa. 24.1X."1939 1'. wraz % mjr. Galinatem przewi6zł samolotem do
oblężonej Warszawy rozkaz założenia tajnej- organizacji, za 00 odmaczono go VirttMl Milibri. Za akcję pińską mianowany podpoJ"U.C%n.i kiem.

szer.;

Dału I llJ'ec:zYstośd?

VI

...., Edward Pobudkiewia,

zllUIrł

w maju 1966
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styczny
wyco anie _ia" izr.elskicll a
Półwyspu SYllaja"ie!;o. w zaDlia.
różne 1111 ęplltwa 1>0lityczoe Eciptu. Zatwierdzono
!;O późolej w Camp D.vid w

ItI"A
,.Bałty .... •• Walka o ogień"
kan.d. pan. kol. L II, g. 15.15,
1'.45. "Odmienne stany śwlado
mości" USA, kol L 15. g. lS

USA.

i 1'1.31 .

z.

Uli' r. -

mOllaccłllę
publikę.

W LiIN.I. obalollo
i proklamowano re-

11$1 c. Przeli. I tya. 0wb · ~aiosło _iert ... wyaiku katastrofalneco tnęaiellia
zi~nu ... IraDie.
11$2 r. SiDc_pur przylczył . się do Federacji Male1<J'j""le,.
lM$ c. Na amery"aÓlJkim
okręcie wojellDym ,,"Missou.ri"
CHIbyła się uroczystoie podpiprzez
pnedatawicleli
lapGaU akt. kapitulacji t.eC;U
kraju. I OlitatecZOeco zakoaczeuia druciej ..... jny
świa
towe;.
1
r. Nie.c,. hiUero ...akie zaatako ... ały Pols"ę. co
zaP8CS4t1<."'ate .rup ..... jnę

sa...

św"tew".

Urodził

IlU r. -

•,Pnyjaiii" -

MPoIwleole" -
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godzinacb _n. ..
tel 181-1'/ lnlorm.- .....
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MlJlcYlrte t9'I Pomoc drogowa l8J
PG/iTOn: TAltSOWBE!
uUee
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brak tecmma.n:a.

brak ternlll1a.rz8
,.HelU - ,.Nosferatu. w mpil"" RFN. kol. L 18, g. 15.30,
l
lt.30.
HOd.eoll" - brak termi.narza.
APTEKI DYZUaNB: lU 1IT-ł1.
pl Zwyctę8t.... t . Ol' I'I~I pl.
Konstytucji l.
lN"OftIlACIA lIużby
zdr..wt.

. cJa ..

'Skarżysko
It I N &

....oID06t..

..Gdziekolwiek
jesteś panie prez,.dencie" poL
L U, g. li. "Wendeta" tr.
PK.. koL l li. g. 1" 1 1•.
,,-etat_łeCH n>ecz,...e.
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ul Al)teeule t .
P08TOn ~&JtSOWB&:
ow..

oałed1e
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&
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l', II i •.
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1" i 1••
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g. 15. . . " - 1 w
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,.Lełaie" .. Powrót _
<Mm.u"
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.posłuchać . . ~ . Warto wiedzieć, zobaczyć, p'osłuch~c

.

WSW łl8-25 Stra.t Potarna 998.
Pomoc drogowa ML. Pogotowie
Elektryczne Kielce - MlaSW Wł .
Kielce Terem t91, pogotowie
wodnokanalizacyjne 5011-11 Pocztowe ln.I o usługaCh !lU . Hotel
.Centralfly·· S2$-~ Informacja knIejowa 931. Pogotowie wod .-kan .
dtw1.gowe elektryczne SM
c .o .
il8-3S.
pogotowt.e
garoowe
tel.
a-!O-łl
PogotoWie 1II0d.-kao. . c .o
el.... trycZDe RPGM c1!)'nne w godz T-!3. tel ~-lł-4'7
Ośrod6 lnfonnacJI tJs!u« WUSP
tel 45"1-41
POSTOI.
TAltSOWEK: Dworzec PKP - 6%ł-1S r.ksó",łIt1 ba-=atowe _ ul. Arm11 Czerwonej

Czwartek

Dziś

•

wiedzfe6" ,::zobaczyć,

~wiui'~:

1

.

t

Dziś

15.45 Kw ad ran z: Artelem
16.00 Dta młodych
w idzó w :. " O mnie. o tobie. () na,,"
oraz film "Droga d a leka

przed n mi" (1)
17.00 Dz: iennik
17 15 K oncert
ch o p in o w ki
gra W M alcuz y ńs k i
1735 .. A kiedy
~If:
wypełniły
d ni" poc z:ą te k II W()jny w iat()we j n a W esterpla tte .

MWDZIEzY MĘSKIEJ I ZEŃSKlEJ
de stacjonarnych i dechodzących
OCHOTNICZYCH HUFC()W PRACY
województwa kieleckiego na rok sz~olny l 83/84 .
DYSPONUJEMY ~SC~ W NASTĘPUJĄCYCH HUFCACH
STAC.JONARNYCH MĘSKICH (z zakwaterowaniem):
e 14-1 OKP, 26-110 Skariysko, plac Obr. Stalingradu l,
e 14-2 OHP, 28-300 Jędrzejów, ul. XXX-leci PRL!,
e 14-3 OHP 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza li,
e 14-4 OKP, 28-100 B ko, ul. Kościuszki 1,
e 14-5 OH?, 26-200 Końskie, ul. Warszawska 4&,
e 14-6 OKP, 27-200 Starachowice, ul. Staszica 16.
HUFCE T CJONA
E ZAPEWNIAJĄ:
- bezpłatne zakwaterowanie;
- c.ałodzienne wyżywienie (cz;ękiQwo odpłatne);
~ posiłki regeneracyjne;
- umundurQwaOle organizacyjne (częściowo odpłatne);
- korzystanie z pełnych świadczeń socjalnych prz:edsiębior~twa;
- wynagrodzenie zg<>dne z; obowiązującymi przepisami;
- ~tałą opiekę lekar_ą;
- lłZupełnienie wykształcenia podstawowego w ramach podstawowego. IOtudium
zawodo'Wego;
- kontynuowanie nauki w zasadniczej s7.kole zawodowej dla pracujących;
- rozwijanie zainteresowań ku1tura1no~światowych i sportowo-turystycznych;
- zdobyeie wybranego pw"W! MURARZ-TYNKARZ. CIESLA. MALARZ. BLA_
CHARZ-DEKARZ, POSADZKARZ-LASTRYKARZ. HYDRAULIK: OGóLNOBU_
DOWLANY. OPERATOR SP&ZĘTU BUDOWLANEGO. SZLIFIERZ. TOK O;
- lIdobyeie drugieJo zawCNł.: KIEROWCY bib SPAWACZA.
WAaUNIU pazYJJfCIA:
- chło.PCY w wieku od Ił do 2l lat;
- ukońcwna lub nie ukończona szko.ła podstawowa (minimum 6 klas);
- dobry Man z;drowia.
WYMAGANE .DOKUMl!!NTY:
- oow6d o.sobist)' lub tymezasowy;
POSiadałł)' dokument wojskow)';
- zgoda rodziców lub oplekun6w na pebyl w hufcu urzędo.wo petwiec<łllOna (d0tycz)'

Są

niepełnoletnich);

podanie i życiQrjs ; .
- ostatnie ' wiadectWG sM:cMy pod Ławowej;
- • zdjęcia;
- aktualne
dania lekankie.
ZGł.OSZENJA piaelBJle I • .,
isłe .nJ';m~ k_ead,. Iaul~w wc wyżej lMttan}'C1a aheMw.
KANDYDACI winni i * n.ajsz;Tbciej zgkJsić tę z kompletem w~cb c:bkumentów do wybranego pnez siebie ttufca:
-

DYSPONUJEMY OWNIEZ MIEJSCAMI
W NASTĘPUJĄCYCH HUFCACH
DOCHODZĄCYCH - MIESZANYCH (bes zakwatenwania):
e-FSS ..PoImo-Sm...., 5-5%8 Kielce, ul. lbieriyńskiego '1:1,
e Fl.T ,.Iskra.., Z5-7 Kielce, uJ. MieJczarskiego ł5,
e Kieleckie Fabryki Mebli, !5-5il Kielee, al. Dzieriyński~G !l!,
e Kieleckie Kopalnie S rowoow Mineralnych. !5-'58 Kielce, ul. Sciegienneg 5,
e Kieleckie F bryki ~ p, %5-818 Kieloe, ul. Druckiege-J..u.beckiego l,
e,,s em" PSS, !5- 50 Kielce, ul. Swierczewskieg !t.
BUFCK DOCHODZ CK
oclanYcla ZAPEWNIA.I pn,. nea.ie aJ'8temeaa
kUI'MWYIB . . wJ'braaec. uW' u: LUS az- PAWACZ, TOKARZ-F EZER, STOLAtz MEBLOWY.
LU Atz-IIECII NIK. MONTEIt L01:Y K, PIEK KZ. MUK łIZ-TYNK tz. BYD
ULJI[. FREZERK
Z KAMIENIA.. WIEItT CZ. MONTEa POlIP PIlZEMYSł.OWTC
W
UNIJ PKZYJĘCIA.:
- cbło.pcy i dziewczęta w wieku od 16 do 18 lat z; Kielc najbliższej okolicy;
- Ukończona szkoła podstawowa;
- dobry stan z;dro ia.
WYMAG
E DOKUMENTY:
- dowód tymczasowy lub metryka umdz;enia z ,.potwierd:wnym Ulmełdowaniem;
- podanie i życiory ;
- ' wi dectwo ukończenia z;kołJ' po<J.stawowej;
- 4 fo.~r tle:
ktualne badania lelkarskie.
YDACI
h eftr
la dącyeb w
. qł iĆ!hę
biśc:ie
kiec ania w K_e
je W.je... ·
ej HP w K:ieleac:1a, al. Rew Iae. Paillziearnik. ej"'
pok ' j 50!•• d.w em t,. csaMlń'm i iwiade twem uk ńczen: VUI kI ,..
BSOLWENTOM wn,..kiclll. bafe ' w z3kład" pracy z pewnia ' zatrodnienie w
W)' cz
,.. sawHsie.
DOD TKOWYCH iDf.nnacji
KOMENDY HUFCóW JMNI wJ'Żej WJ'mie ni_ymi adresami aras KO
D
OJEW DZK
OUP W KIELCACH. uL
Re w. Paidsiernikewej «. p. SI • tel. 415i nL tauiea 1, p. 15. tel «6-11.
PItZYJĘCIA DO HUFOOw TACJONARNYCH I DOCHODZĄCYCH
TRWA.JĄ DO
WRZESNIA 1983 R .
NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ, CZEKAMY NA CIEBIE I
239--k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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aktu alną

sytuacją
rynkową
województwa. Nie można ocenić jej jako dobrą. Jakkolwiek
pm;tępuje normalizacja
dostaw
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grudnia "pershingi O"
gotowo' ci bojowej

WASZYNGTON PAl'. stany
Zjednoczone zamierzają ju.ż 15
gru dnia br. rozmieścić na terytorium RFN i postawić w gotowości bojo-wej 'pierwszą partię
r~ kiet średnieg() za.sięgu "per,hi ng-II".
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Dzie-więć wyrzutni i 13 rakiet
wy posażonych w głowice jądro
we zostanie zainstalowanych w
mieh oowości Schwaebisch Gmuend nie opoda.l Stuttgartu. Informac ję tę podała komisja ds. Sił
Zbrojnych Izby R eprezentantów
Kon gre6u USA.
'
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Sąd ząc

z wypowiedzi jednego

z wysoko pootawwnych przed-
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stawi cie-li Pe-ntagonu, przesłuchi
wa nego pr:z.ez komisję, ;na terytorium RFN rozmieści się aż 156 '
rakiet "peorsmng-II", a ,n ie jak
oficjalnie zapowi adano 108.
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obiecan4l przy61ać
Pl"aW'ny samochód w cJ~u 15
~s~

--

przyjec~

aJe dQpi_ o godz. 18. Z te«o
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bo dopioero po 19 przyby_ ."I..~- 00 StaSoZOWa. Skompliko..
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]]]
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wejŚĆ
do
_w.,."'~_
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Dyrektor Wy.działu
Handlu
UW w Kielcach Stanisław
Paliński zapoznał zebranych
z

--

l.

ZE

temu: Stwierdzono, że nastąpi
la duża" poprawa w
handlu
mięsem. Nie poprawiła się natomiast w sposób zadowalają
cy jakość wędlin. W starachowicach i Ostrowcu, gdzie brakowało do tej pory
punktów
sprzedaiy warzyw i owoców,
uruchomiono 5 nowych placówek. ,,zieleniaki" ezynne są zgodnie z postulatami kupują
cych -- w kaid" wolną sohotę. Nowe piekarnie. budowane
w Kielcach, star~howicach i
Skarżysku, powinny
.. przyszłym roku d08tarczye pierwsze partie chleba.

z.na1a.z«1

wId'll

si~

mny.,h

artykułów
żywnościowych
to
ciągle występuje jeszcze
duży
deficyt artykułów trwałego uiytku. Sprzęt zmechanizowany

talIi jak pralki, lodówki, maszyny do szycia jest praktycznie w sklepach
nieosiągalny . .
Minimalne są równieź dostawy
telewizorów
czarno-białych.
Klient nie legitymujący się
kredytem ;,MM" nie jest w
stanie nabyć mebli. Chociaż
przydziały

1

JUL..JLJiJ

.-

*

Po południu minister Zygmunt Łakomiec spotkał się z
przedstawicielami
przedsię
biorstw handlowych Kielecczyzny. Wśrod zebranych na sali
hyła p05łanka Danuta Serafin
-- członek sejmowej Komisji
Handlu i Usług, pracownik
"Społem" w
Wstępem

Końskich.

do rozmowy były
pytania przekazane przez handlowców. Dotyczyły one m .in.
stanowiska resortu w sprawie
utworzenia
nowego przedsię
biorstwa ,,.ponal", stopnia prz)gotowania przemysłu do prLy Jmowania surowców wtórny(;h,
nowych < marż handlowycb, funkcjonowania
krytykowanych
przez
społeczeństwo
sklepów
fabrycznych itp.
Swoje wystąpienie
minister
Łakomiec

rozpoczął

informacją

o perspektywa ch w zaopatrzeniu rynku. Nie przewiduje się
-- poinformował -- większych
dostaw mięsa. Klopoty z zapewnieniem odpowiedniej jego
ilości potrwają
jeszcze kilka
lat. Takiego czasu wymaga b0wiem realizacja programu maiącego na celu znaczny wzrost
produkcji. Ale sytuacja może
ulec niewielkiej poprawie wcześniej, jeśli producent przetworów mięsnych popracuje nad
lepszym wykorzystaniem surowca, jakością
przetworów.
Każdą
wyg05podarowaną
dodatkową
ilość
mięsa
można
przecież przekazać garmażerce,
.. następnie do bufetów w za-

kłada"b

pracy.

O

sięcy. Już jest wh:cej herbaty
sprzedaży, w 1984 roku zaś
nastąpi
poprawa
zaopatrzenia
w kawę. Wreszcie będzie
w
ciągłej sprzedaży pieprz. Wiele
pódjętych już w br.
przedsię
wzięć w s kazuje na to, że
powoli ubywat będzie kłopotów z
nabyciem artykułów przemysło
wych. Już w przyszłym roku
nie powinno stanowić problemu lrupno małej lodówki. Wię
cej o 15 procent ma być tei
sprzętu o w ięk.s1ych
gabarytacb. Zapowiada się spory pop w produkcji mebli, zwła
szcza tapicerskich. Jedyną niewiadomą
stanowi
produkcja
pralek automatyczn~h w NP~
larze". Chciałoby się, aby była

w

ona przynajmniej t aka jak
lata temu.

Chciał

wyploszyi intruzów,
a zabił wlasn ion~

De-tIrooi4
za6trzełH wl.a&ną żonę, gdy p!"Óbowoad J)Il"'Le'g'n ać s:z.eści u
w ł.a
mywć\CZY , .którzv wda,rli się do

'13-<l.eItln.i

.

wierny jak pIeS

RLYM PAP. .Jak
sa wioska, kołka
przez właścicieli w

wypoczynkowej,
....ywil'2iona

w

podała

pra-

zOl!y.wi!la

m'iejS«>wcścl
~d7.ie
została
ZWiązkU
% udo-o

pem, po ltilkunastu dDiaeb porodzinnego domu . .
ona OOleglośt praWle
IM kilometrbw i bezblt:dnie trafila do ""mu.
Nie podano tylko, cz.y koULa
została
zapomniana przypadl<Ó-

""'...

• Dsioi

Rnalewy
Jlłięlaia _

mi emkaniec

cbłł .u1łPe-j

okaa.)i ucieor>piał rówwlież jeden

z wlanlywa zy, 17-ietni wyrOfitek • . k,tó.ry tra.t.iony zosta.ł w
pOitad.ki i ud-o. .T~o stan OILr~
śliW)o j.a.ko aęi1ki. JedDeł'O wła
mywacza udało się zatrzymać, a
człe-rej J)Il6Wki_o.i IM!
p~
policję.

Gdy

bandyci

tować

żonę

~~i

Clarit

JWIlire2lbie-gl doo

piwnicy. gdz.ie tf'2.~ broń , a
wyllł4rz.eli z nie-j w.lerunku
n~iok ów . N "e&tety,
W'ŚrÓd nicb była taże jeco »na, cze«CI nU ~aiyl.
Jedynym ~ w!.amyw'll 7.y
było Ubledwie 17 Qoi.a.ril'W.
póin iŁ"j

r-ae.ę .. yłła
...jDy ilwiakwej.

łł

• W steliey Cbiin je'" .-wś
apMi&ie.. a.ay
li rei .I.rel_ii,
Baajo. OfiejalD. wiayb me_rflhy jM<ilaiJ Ilie>«o .. Chinach ~a cM lO wrHŚllia .
Pnec1:mi.tem jer;. r _ ' w w
Pe~Die ~ )tre&lemy Iłl i_e..~ie• • rsetle .... y ......
kwesiia )łaJ_y . . ..
• ... J.t teRM l
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WA ZYNGTON PAP. PrezyRonak! Reagan -pollOWnie
dal dowód, że nie ma zamiaru
rezygDOw;lć z ingerencji w wew,nętrzne lij)Cawy Pol k i. Tym raz~m OIkazją do tego
tala się
trzooa roczmca podp. nia J)Od~nt

rozumień gdańskicb.

Dla administracji wasz D€wń
skiej, administracji 6zczególnie
konse-rwatywnej, Ilawa oka zja
jest dohra, a:l.e-by ud zyć w
Polskę ,
a -poprzez
ni~
w
wBzystkie inne kraje IIOCjalistyczne. rlatego też trud1lO się
dziWIĆ, że Ronald Re.agan, chociai prze-bywa na ur.lopie w
Kalófornii wydał w Santa l3arbaora flświadi."Zenie właśn.ie w
związku z ~ką rocz.nicą . W
~w,adczeniu
tym, zdradzają
cym nieznajomość współczesnej
hislorii Po16ki i pol kkh procesów, stwierdza m.in., że polska ,klasa robotnicza nuciła wyzwanie systemowi społecznemu.
Stwrerdza też, że "SolidarnoŚĆ"
" daje dowód niezlomn go du-

Gigantyczny
radioteleskop
WASZYNGTOlII' PAP.
Akademia Nauk USA i przeds tawiciele władz ameryk ańskich poparli projekt zbudowan ia
gigantycznego radiotele&k.opu. Bę
dzje on składał aię z kompleksu unądzeń antenowych, rozmieszczonych między Europą a
Hawajami oraz od Al aski do
basenu
Karaibskiego.
Koszt
budowy radioteleskopu szacuje
.ię na przeszło 50 mIli dolaró .
Naullowc y przypUS1CUją, :i.e
za pomOCłł tegcl lig_tycznel
radiot.elt;kopu łlęcbie mt>ina uzyskać
ce-nne
informacje CI
llsztaJcie
Ziemi
oraz
bada
cwiazdy w pr esi
ich powstaw.nia.

Tragedia POlllpei
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Niektór
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w
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sl.aroiytDVŚC i

pory nie
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!"eiJkt

w Europie d-o tej

słuiiyła

jak4l scenff l3

~. Tym razem jedoak
władze nie ezymły żadnych
przeszkód w
wy OIYl.rstani~
oryginału i kame-rz.yścI mogli
re~rować mepowtan.alne u~La.

Scenariusz. opracowany wpomocy m-wodowych
bisro.-)'Ik ów , 1rlÓrz.y TÓ-.....n.i e<ż.
pelDi1i rol~ ~radcÓ'W w czasie 1Uikr('Caru3 p&92.Cze.g(jooy~h
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R.nałda
~ar;aDa,
y WY e1 .. '

...ł. ..

llent YD«~m
ameryllańskiej
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na razie, nie może być mowy.
Aktualny skup daje
jedyn;e
podstawy do wytworzenia lrJtuacji łatwiejszego zakupu mię
sa i jego przetworów_ Nie powinno brakować ma la,
.,od
warunkiem jednak. że produ-'
cenci innycb tłuszczów zadbają o ciągłą ich sprzeda.L ~
raz bardziej realna staje SI!!
rezygnacja
z
re,}amentacJ~
przetworów
zbożowy~b.
~yc
może stanie się to za kilka mle-

Koł

ldisll._~nj .

S

O radykalnej zmianie w bandlu będzie można mówić dopiero wtedy, gdy w parze ze
wzrostem dostaw towarów bę
dzie szła kultura obsługi. Waż
nym elementem wydaje się
stopniowy powrót do stosowa, ny h wcześniej
nowoczesnych
form sprzedaży, jak samoobsłu
ga, a także wszystkiego,
co
wpły nie na
szybszą
obsługę
klienta i lżejszą pracę sprzedawcy. Wiąże się to jednakże
z poziomem kształcenia
k adr.
Po raz pierw zy w tym roku
myśli się o wprowadzen\!.1
w
.szkołach handlowycb przedmiotu, którego celem ma byc nauka techniki kupieckiej. Ponadto
w porozumieniu
z Ministerstwem Oświaty i Wychowania,
eksperymentalnie w 5 szkołach
handlowych w kraju wprowadzone zostaną od l września
stypendia. Mają one na
celu
nie tylko związanie ucznia z
przedsJębiorst wem
handlowym,
ale również zobowiązanie prz .. dsiębiorstwa prowadzącego praktyczną naukę zawodu do rzetelnego szkolenia bandlowcow
specjalistów.
(am+.-s)

norm kartkowych, przynajmniej

wróciła do
Poll:onała

1

artykułów. pońcZOllz

niczych i bielizny osobistej są
wyisze niż w roku ubiegłym
('Iliektórych nawet o blieko połowę), jest ich także w stosunku do potrzeb niewiele.
Nieźle natomiast przygotował
się handel
do nowego \ roku
szkolnego. Na łl:ażdego ucznia
w województwie przypada statystycznie około 20 zeszytów,
ale z zakupem fartuszków, strojów gimnastycznych i obuwia
będą spore kłopoty.
Jeśl i chodzi o artykuły żyw
nościowe, to w tym roku
nie
będzie
na
pewno brakować
mąki, kasz
i cukru. Rośnie
także sprzedaż
słodyczy.
W
lipcu br. sprzedano o blisko
110 ton cukierków więcej n iż
w roku ubiegłym. N ie brakuje
również deficytowych do
niedawna kisieli, musztardy i majonezu. Zaopatrzenie w mleko
i jego przetwory jest dobr:e. ale
niestabiln~.
Sprzedawcy obawiając się, że nie
sprzedadzą
w szystkiego przed datą przydatności do spożycia Z<lmawiaję
mniej towarów, w konsekwencji brakuje ich czasem w sklepach. Kielecki bandel otrzymał w tym roku dużo więk
sze dostawy ryb, ale jest ich
ci gI l' za mało.

• D lIie«a
lieóea
willyła
pr_yG~Dla
akil!lł.
Ziaw
Haqa w Tu-.reji. W r&:ml&W1i e
% s"-I'łem
paiH;twa lureelli~«o
K lUWIem hen m emawiano
m.... wejnę ira k ....rańsk".
spraW( A lr;anit.'ta n u , konOi ....

ReaJi-zacja fi nałQwych SCetl
hIanu ~ w Londyn ie ,
gdz.ie ra-z )es.zoze wybuchn ie
~Wearwi116z.", spo : jejąc P,)O)"J)peję chmurą t1'Ująey<:h

i

dymów

poplOł~.

Ta óruiga er\li>Cja wultał1u
~e si~ jedna.k n4l
znacznie mni }IS2.ą sk.aI~ - modei
wulkanu ~ n»ał 50 metrów. Film )ak kti0dy te-go typu :zJI!Wtera całe nwlÓ6tW4l feMów specje1ny<: h.
W " slalnich dniach Pompel" występują
m.in. Lawrene e
Olivier
4lraz
Olivia
Hus ey.

http://sbc.wbp.kielce.pl

cha" ,j podejmuje d alekie od
prawdy próby
ny wydarz ń ,
jakie miały w Po.L.sce mi js
w
okr 'ie minionych trwcb lal.
Reagan ud:r.i la wre z 'e l>Oucz ń rząoowi polskiemu . <A>
g~ ze, prezydent USA, jak to
miaro mi jsce w prz złości, uci ka się d-o 8zan1ażu i oznajmia, że gotów
. t "zm.enić"
swą politykę wobec: Polski, jeśli rząd polski zmi ni polityke
wewnęLrzną.
07-n.acza 100 1>0
prostu próbę na.rzuce.oia PIObee
polityki dogodnej Sta.n.om Zjed_
noczonym.

Uprowadzenie
rumuńskiego

.

statku handlowego
BUKARESZT PAP. Rumuńska
agencja prasowa Agerpres.'5 donosi, że w ścOOę l2-0sobowa
grupa uzbr()jona w pi s tołety BUłomatyczn
uprowadziła z T"y_
polisu rumuński statek haool.owy, UIluszając załogę do I><>pły
męcia na Cy'lll".
Piraci, przebr~ni w w-ojs.kowe mu-ndury, wdarli ię Ba JlOkład w chwili, gdy statek był
już .przyg towany do wyjścia a
portu w TrypolUlie.
Rząd Ru-muni.i zwrócił sie 40
rząd u Cyopru o udzielen'
t)OID6cy i prz dsięwzię le w zełkk~
środków, by
tatek wraz a ' załogą mógł pow rót...
do
a teny lIteg J)O!"tu.

Co nosiły
kałmuc ie kobiety?
MO KWA
PAP. Nie:l.wykłe
flara w kie
lI-or()llki,
wyroby garncarskie z
Dca
XJX w., w"
niałe b.ł1towane
zrotem sU'knie ślubne basz.kirkich i kałmuckich k iet oraz
wi le innych wyrobów sztuki
ludowej można
zOOa.czyć
na
wy.staw ie .. ztuka narodów Powołża" ,
która
preze-nt.owao3
jest w młodym mi ście n l"getyków Wol;z,;kim (obwód w ł
gogradzki).
Wszystkie
tare prZNImioty
wstały odkryte w małych wio~
kach Powołża, przez u zestników ekqpedy<"ji zilrgaoizowanej
przez muzea mia t leżących nad
piękn

wielką l'()Syj,.ką rzeką .

Rzem i Jem
mieszkańcy Powołza
zajmowali 8ię zawsze.
Kazań i Elista na przykład sły
nęły ze strojów i oz.dób dła k4lbiet. Astracbail z wyrc.bów z
Wikliny. Tradycje te Są <kont y_
nu.oW3Jloe ta-kże dzisia j.
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skrócie
Rekord świata
"króla płotków'

Polacy o krok od medalu!

Zabrakło

trzech sekund..:
ęesowa k . . . . Ud mlsłrAw 'wiata w wyieica 'rai7Dowy_
aa 1.. km adobyli k.lane ZSB. (K.asairin, Nowololiia,
esaida, Zinowiew), pekenakc 'yatan. w esuie 1.55,1%.
Srebrny medal wywalczyU SlIwajcany %.",53, brltllowy Norwacowie Z.OI,n, a POLACY saJęli eswarte miejsce Z.t1,3Z. Tak więc
naneJ ml.dej cswór.. Karkawi LeiDiewskiema, Lech.wi
Piaseekiema, .Jerllema SwlDacllle l Darhl"owl Zakraew kiema,
aabrakł. a.ledwie trzech ..kaad, by a'anlte na pecli.m!

T

.ywaliaaeja a_weów, rosecrana Da aa&.stradllia w pebliia
ftwajcaukiej miejKewŃei st.
GaUen, była pujonallłca l pnyni. . . kilka nieapoclaianek. N ..
oeKTwUcle
najbar'ajeJ ei_y
świetna postawa polskieco kwarW., który jeehał boJewo i był
o krok M aprawienia ;leazeae
milalleJ niespodziankl P. Z5 km
nasaa dr.iyna . była ósma, na
półmetk. p'sla, po '15 km piĄ
ta, a na meele .zyskała czwarty czas dnia. Gdy przypomnimy
sobie o zeszłorocznej klęsee w
An,lii (17 miejsce), lo wypada się
tylko cieszyć, ze na rok przed
I,czyskami Olimpijskimi w Los
Anceles Polacy 'lnów dali znac
o sobie, wracając do światowej
czołówkL
Wspomnieliśmy o niespodziankach. Do nich zaliczyć należy
nie tylko dobrą jazdę polskiej

drużyny, ale przede wszystkim
porażkę zespołu NBD, jednege
I faworytów do _ycięstwa.. Na
piłmdka wy"iea alawny Olaf

Ladwie Nlol ta tece at.pia,
ie anlKTcn.wał a 'aluej jall.,.!

W trójkę (Raab, Boden, Drogan)
drużyna NRD niewiele
mogła

plasujqe się dopiero na
10 miejscu, ze stratą ponad
trzech minut do czwórki ZSRR.
Nie powiodło się talkże ubiegło
rocznym mistrzom świata w
wyścigu
drużynowym,
Holendrom, którzy tym razem zajęli
ósmą lokatę. Za naszymi reprezentantami znaleźli się również
m.in. Cze<:OOsłowacy (5 miejsce),
Jugoo.łowi.anie
(6), Włosi (7) i
Szwedzi (9).
W sobotę wyści, incJywiduał
ny ama!orÓw. Moie i w nim nie
aabraknie w czołówce Polaka ...
(paw)

Amerykański
lekkoatleta, EcIwin MOSES uczciJ swoje 28 urodziny rekordem świata w biegu
na łOO m przez plotki. PodczaJi
mityngu w KOblencji, czarnoskóry biegacz pokonał jedno okrą
żenie , bieżni w czasie 47,12 sek ..
poprawiając wlasny rekord Świa
.ta o 0,11 sek. Warto dodać, że
było to 85 z
kolei zwycięstwo
..króla płotków" na tym dystansiei Na tym samym mityngu
konlrura pchnięcia kulą wygrał
Amerykanin O .... e LAUT n,u ID
przed Jugosłowianinem Ivanem
IVANCICEM %0:7'7 m i Edwardem
SAJlULEM 20,84 m.

Chiński sztangista
rekordzistą !
Podczas zawod6w w SzaDghaju, 2~tni Chiiiczy" WU SHVO. ustanowił w wadze do 58 ke
rekord świata w rwaniu rezultatem 12. kg, odbiera jąc rekord
radzieckiemu sztangiście, Ok.eDowi Mirsojanowi;-

Awans
polskich żeglarzy
Po czterech wyścigach t9dbywajacych 8lę w Zatoce Puckiej że
świata
•
k1a.ie ..
prowadzą
nadal
loera Borowski i Egbcrt Sweu8Oa . z NRD przed Wiochami SaDdro l Paul. MoDtefUSCO, •
Polacy - Leoa WROBEL i Tomasa
HOCII .wansowali Da

ciaisldt:h mistrzostw

41....

trzecią pozyc}ę.

zdziałać,

Na kortach Radomiaka

Zwycięstwo

FC Magdeburg FC Magdeburg awansowali' do I rundy Pucharu Zdobywców Pucharów po zwycięstWie
w rewanżowym pojedynku nad
walijską
dru ży ną
Swanse. 1:.
(1:'). Strzelcem bramki był pommerenke. W pierwszym meczu
padł remis 1:1.
Piłkarze

W ekstraklasie
w

rozegranych wczoraj spotkaniach piłkarskiej ekstraklasy
Lech POZ1laD wygrał w Sosnowcu z Zagłębiem 3:1 (1:8), a Szombierki Bytom uległy na własnym
boisku Górnikowi
Zabrze .:1
CO:,).
.
Węgrzy

przegrali w Wiedniu
reprezentacja Węgier
• przegrala w Wied~u z I-ligową
drużyną Austrii 2$ C':4). Gospodarze już po 15 minutach gry
prowadzili Z:, z celnych stC7~lów
Prohaski.
Piłkarska

XVI MelOOriał Kwiatka-Kwiatkowskiego
k<)rtach Radomiua w Radi>miu rozpoes~ się ocółnopol
ski turniej tenisowy o Memoriał lanus.. KWIATKA-KWIATKOWS)[UGO. lest &o Jld - . s t a edycja &ej impr.. ,.. wmtOwioDeJ
po kilkulelDieJ ~nerwie• .'fII tumiel_ startuje 11 ko~t I 31 mętcs~.
a • aumeraml plerw..yml roastawleni _tali: rJłbieu UBO&LICKĄ
ze ltołeesDej Leca Ora. Marek lUtOLIClU. Górnika W.IGła.
Pojedynki mętczy-m rozpoczęły się spotkaniami o awans do turnieju
gł~~<) . Między innymi w tej for rondzie T _ Górtca s Rad~
m,~a. wygrał z K r~ owia~lem z ~Ii 1:5. ' :4, a jego kolega kluboWy,
Zb..-ew 'fllHOIowski, odniósł z:wycu:stwo nad Piłatem z krakowskiej

-aJ -

W

Olszy ' :4, ' :3.
~
'fil I rundzie turnieju nie było n1espodzianeit: W)"Iliki ciekaWSZYCh
g*: JUółic:ki Legia - Niedbala S tal Stalowa Wola ' :1, ' :4, Ma.ia.rea,."

Mera Warszawa - Ch rapasiń&ki G6rniłt Wesoła ' :0, ' :1, Iołulski War- Z"!"ie.nr: Leg ia ' :1, . :%, zoty.ielnki Błękitni Kielee _ Kwa_
slbol'llk.i RadOIDlak ':1, ':4, Iłyńsll:i Warszawianka - B-u S tal ' :3, ':1.
~ Legia - MarczeW'llki Stał ' :t, ':2, RR.u Olsza - S trzełC1!yk
Radomiak ':1, ' :', 'J'arcsyiiskJ Stal - Tom... G6rka Radomiak ' ;1. ' :! .
W tumloeJu pań ZiólkowsIuL ot.za wygrała z Bator Radomiak ' :1 . • :!.
(H. . . . . . . Warszawianka zwyeię~yla lllałae.k Radomiak ' :Z. ' :4, •
So~ek S tal Stalowa Wola pok.onała ~ecw..yk B roń ':', ' :1.
PoJedynk! roegry. _ ~ eodzieDnie od CodE. , do anfoku Da ker-

Zwycięska

bramka
Andrzeja Molendy
Piłkarze lrielecklej KORONY roRerali wC1!oraj
na
własnym
boisku towarzyskIe apotkanIe ze
S)[RĄ

~~a

ta<:b. przy

1Il. Skug. a.

l'ilaJlly

C.. w)

I

W GÓfU.

SwielOknyskieh

I

aiś, 1 bm. rozp0c7ął się w
Górach
Swiętokrzyskich
4-dniowy
~ólnopolski
RaJd Pruwodników PTTK. Ma
on
celu uczczenie 75-lecia
powstania Kieleeki~o Oddziatu Pol kieco ~.wanystwa T.ry stYCZDo-KrajollDawc~o,
11.
r ocaliey uhv ... ~nia Polskieco
T_a.nzyshn
Tatrzańskie,.,
!Jr.p~owanie tarystyki kwalifik.waDej oru współpracy i

D

więziw

koleżeńskich

międZy

cora. liczniej z, n;e8Z1t
wlHlnikiw.

~D

prze-
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Częstochow.,

zwyciężając

..r.

trzecioligowców l:. (ł:t). Bramlu:
dla gospodarzy lIdob)'ł Alldrzej
JII.oIeDda.
C.p)

EXPIlMS LOTmt
l. t, Ił, n, 35
MAŁY LOTEK

l.

13.

lli,

u-a,

1.,

15.

I -

ZI,

!5

lIie4sielę • CMlI. 11 na ataclionic: pray al. l'iarul.wiesa rospocza, się dziawiltte Jui a kolei drugoli,owe derby pilka.r,
skie RADOMIA pomiędZY BBONl1\ i RADOM,IAlUEM. Jak
awykle. wywołuJlł one .lbrzymie lIainteresowanie. Dość wspeDlDier,
że esiem popnedltieh 'erbowych poje'ynków ocl~dal. w samie
115 tysięcy widziw!
Biatoria' radolD5kicla derhiw w D lidze r.lIPoc:llęla się 11 wrze3Dla 1971 rok. i . . tecr m.ment. :.... 'w.krotnie w kaidym _ _
Die - .tawali przedwk. . .bie .. walterowcy" i ..aieloDi", by wal,
"ye • aU5łruwsłr.ie pankty. Warl. więc praypemniee fes.U.t,
'''yehcs...w". aDlJlCaJi:
• lł.IXj"" 1'. • •••mlak - Br" ':1 (1:1). Bramkę .ła . 0DI
.dobył w ł% mi•• OMWHi.
• !t.IV.I" r. Dr. . - 1l.40miak 1:1 (1:1). Pre•• dunie
BroIli a'ob"ł w 4. min. Andrllejewski, wyrównał w 16 mi.. " railla
karneco Michałk • •ski.
• 14.1X.1!18ł r. Rad.miak - Bron 'zł.
• ł .IV .1981 r. Broń - Badomiak 1:1 (1:1). Prowadzenie dla Radomiaka uzyskał w 34 min. z raulu ka.rne~o Gierek, wyrównal
w 44 min. Czaplicki.
• 23.vm.l98l r. Broń - Radomiak 1:1 (1:8). Prowadzcnie w 2G
min: objęła Broń ze atrzału Ochodka, wyrównał w 76 min. Grzyb.
• 2O.DI.1982 r. Iladomiak Broń 2:3 (1:2). Bramki dla Broni
zdobyli: Cypka (samobójcza) w 15 min., Strzemiński w 26 min.
i Andrzejewski w 'l3 min., dla Radomiakll - Michałkowski w %
i 76 min. z rzutn karne3'o.
• 12JX.1982 r. Broń - RadoJIiiak 0:2 (8:1). Strzelcy bramek dla
Badomiaka: Bojek w 45 min. i Wojdaszka z rzutu karnego w 5%

.1.

min.
• 24.1V.1983 r, Radomiak Broń 4:1 (2;0). Bramki dla Radomiaka zdobyli - Niedziółka w 15 min., Bojek w 45 i 41 min. oral
Zg-utka w 61 min., dla Broni - Osowski w 63 min.
Bilans dotychc:usowych derbów jest remisowy: dwukrotnie wygry·
wala BroA. dwa' awycięstw. odniósł Radomiak. • catery pojedynki ~
kończyły się r~misami. Radomiak stnełił il bramek. nacąe I. Na włas
nym boisku Radomiu wycrał Jeden meC'JI, jeden zremisował i d wa
przegral! Na&omiasi Bro6 nie "ycrala jeszcze przed wlasnll .. idOW1l ~
a Radomlakiea (!). remisu-jllc irzykrotnie l dozn.illC jednej poraiki.
• Stnelcami .rame" w derbach Radomia byli: Andrzejewski i Oso..ski JIO Z, Caaplidd. Oehoclek i S t nemiński po 1 oras jedna samobójcą dł. Broa.I, a d.ła Radomiaka Bojek i MichalkowsJd po J. Giorek, Gn" •• Niedsiółka. Wojdauka i ZC'ułka po 1.
• Piłka ... Radomiab esterołl:rotnie wykonywali nuły ka.na •• w.ysł
kie aaDlieniaJ,e n • •ramki CMiehałkowski 1, Gierek i WojdaHka po 1}Broil " Ilerba" aie IIłneJala jc:sac:.ze .,jedeJlastki".
•
•
'fil llerboWJ'cll JIOJedynk." acaestnic:aylo cJołychcaas 51 DWodDikó. - • a B - t i II a R.adomiaka. We w ayslkiell liana" "r~
jedeall: 'ył'" HCerecJl IJtaan" - Pn,.-yi i OcJaoclek • Broni NU
JIIro.zełr; i WOjda alta a Rallomlaka, a
te jedynie PRZYBYB
lItę..,.,.,al _
łH>isIl_ pnea ....e ne lIliIlut! N.&Omlasł siedmiDll:rotJlie
crali " "erbaeh - Peresada. Capliclri. Pysiu. Kuseł< i O_s..1 • -~
al
Za.adaki
aadoaiaka.
~
• .adomia" k~)'S1ał • derltach a eatereclll Itramkar&,. - JUa.wesyka fi wy.tę."" Iqli4u.ry CZ),':ie,. /1. l &rysłeiec. (lł. ~
• • t łneelll
- Pere.dy
"" "lisaewsldeco CI) i Owa,.c,. (fteIlil
•BI'O___
w ..uwieli
denacJa}.
• ~ .. kartld IJOIIl- .......w .... }~łe te ~ - . . . . ...
_iaka i • a _ _i. c.-_eJ kariki jessue nie .yło i _Dl aachieję ,
te lIie . . . . .!
O.rac:ował A. PAWŁOWS)l. I
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Rajd
Przewodników PTTK
Na
K.ioedecczyznę
przybyło
kidkus.et przewodn ików mln. z
Warszawy, Gdańska, OLsztyna.,
S zczecina, Łomży. Wrocław ia i
wielu innych OIŚrod·ków kcaju.
Wędrować oni
będą
kil·k{)(lla
trasami wi.odącymi m.in. przez
Nową
Słupię, Sw. Katarzynę.
Bodzentyn, Chęciny,
na;pięk
nioej6ze
partie
Gór
Św i ęt o
krzyskich. Przewodnicy
z)ożą
lcw;aty pod pom.nik·ami poleg_
łych i poomordowanyeh
w
n
wojnie światow - ·. uczestniczyć
będą w "Dymarkach". otrzymaja ~tlk~e
z.naczki
i
plalk ietki oraz i:n.n.e pamiątkI..
.Jutro uocze&tlllicy rajdu spOtkaoją się przy nie7JWyide abrakcy jn.ie zapowiad&jącym się oc-

ni'Sku w obozow.isku w PuszCZl' Jodłowej. Ze źródeł dobrze
poinformowanych
dowiadujemy się, że wśród wielu nkspodzianek spodziewane jest przybycie tam autentycznej cz.arow _
n.icy, a w k()l1kurgaeh i gawę
dach uzy.s~ać będzie można cellne nagrody.
n iejako wzorcowl' zapowiada się interesująco, tym
bardz.ie-j, że organi.z.a.torzy zaltW8ICantowaJ.i zm.ak()C'lli~ ą pog<>-
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z całej P-olski
iyczymy najlepszych wrażeń a
pobytu w ze,i_ie JUeleckim.
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