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lIJcbody 40 (Ocznicy
po stania warszawskiego
sierpniil przypada czterdziesta roc:mica powstaDA. wars:lawskie,. , które,. dramatyeZlH! ckieje ))0 .ost aj~ mimo upłyWU l&t
- w i y wej pamięci ~t)oł ec%e ń 

1

stwa.

s'lC'l~óln i e

mi eszkań

ców Warszaw y. Te~oroC211 ," :n
9b . tiodom n adan o ra n gę s'Zczeg ól na; s t ano wią ' one b owiem
cześć sk ł a do wą p.rogramu 40lecia Polski Lud owej,
D:z.iś odbędą się · dw ie centr'alne uroczystości: w ~dzi
nach popoludniow.\'ch - I.IIroczysl.<)ść wmurowania na plac u K ra~ifu: k :ch w W:1rs,a w:e
kam 'eni:l weg:elnego ood bu_
dowę
pomnika
Boha teró w
Pov..~t.an:a
W ClFS2'-<l-wa k lego.
W ieczorem
w Sali
-()ng re..-.owe i
PaL;cu Ku ltu ~v i
Nauki - UfOC 7.\'sla a kademia
w zwl azkll l 40 roc znic ą powsta n.la

Mimo

~e:;oroune kło,>y

egoroczne zn,wa, przy_
najmniej na pOC zątku.
n'e n ależą do łatw ." ch .
KLopot.6w p rzy kos zeniu nepakou i l.bó ż pr zyso,lCza.ia
powtarzajac-e s i ę w tncciej

T

szczytu

Cenna paratura dTze
~

szpital dzieci o

Przedsto "':c..e!a
Przeds.ębiorsotwo Eksportu Usług Tecnni cznycn .. Exbud" w Kielcoch plzeko zol i dz iś szpitol;towi dz ' ec ę
cemu pny ul. longiewiczo cen ·
nq oparo tUl" ę do bodoń w zakres ie chertMi kl iniClIlej . Sprzęt,
Ictórego
producentem jest renomowano f irmo .. Epp~~tf",

ulund-owoli '(lIQ 21 tys . rnore!<)
plocowo;cy Z<ltrudoi eni no kootrokoocłl w RFN.
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ZnlWa

d kadzi
lipca opady, które
unn 'e' l a ją wydajno~ kO/lare k: i snopow i ązałek. Ko n ajny na ra zie wykorzy.>-tuje się
tylko przy omio tach rzepaku
i jęczmienia oz: mego. Dodatkowej pracy żniwiarzom dolarczają wyle!!ni~cia zbói 0ra? dULa v. ilgotno;ć
łanów.
N :e z.vai.ając

na

. . 150 (3561)

Kiełce, wtOle k, 31.VII.1984 r •

Rok XlV.

w:,.<l~pują

ce utrudnienia rol ni~v d<lkh dają
maksymalnych s urań
do ja.k naj,;zybs7.egO .-pr7.ą.t
n' ('C. a
p0 7.osta jące~Q
jes.',cze
na pr.l:Ich
rzepaku ('~OO
da'~lwcm
indv\\'iduI'wm z.
')C)mocą nrz.y ~mlo ach opvctVld,ą kombajn !<e i 7(!
p6ł_
dd€'Jn' Kółek Roln!cl\·ch.

- U rlo py w handlu - mówi
Leszek Zieliński, w icepre~ydent
Kielc - planowane są zawsze
na poczatku roku . O ;>rarowuje
. ię wówczas szcze~ółow:v plan
z uwzględn i eniem okresu letniego . Oczyw:ście. n:e zawsze
da Się przewidzieć przerw w
pracY sklelAJw. Do takich zaliczyć należv decyzje ..Sancc·du"
wydawane z DOwodu złego sianu sanitarnego nlacbwek
W
Kielcach sa !l&ł punktv detaEcznej sprzedaży. 107 plarć vel(
gastronomii
usoołeczn 'on('j
i
nieuspołeczn ; o OE'j.
Zaml<n'el y eh
('zasowo placówe~ jest dopra d., niew;ele.
W PSS ..społ~-m" w K'ek ch
w lipcu br n ieczynn.,ch było
6 sklepó... :2:aden nie bvł zamknięty z l..owodu urlopu oersonelu len na skutek remontu. w tym ai 5 poddany ch b.,.lo temu zab!ero 'i
a <kulek
n ;eod!>Ow iedniego
tanu sani tarnego.
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Pracowite

Nie lubimy zarukni~lych ~klepów. Denerwują nas w,zelkiego rodzaju wywie'lzki .. nieczynne 'li powodu choroby per on~
lu", ,;urlop do..... Cbcieliby"my, aby wszystkie
klepy były
czynne, a w nicb jak najmniejsze kolejki. W iadomo wyłączenie 'l działalności hand lowej choćby ,it>d nej placówki powoduje tłok w sąs iedniej. Ale jest lato i ł udzie zatrudnieni
w handlu, podObnie jak inni, chcieliby korzy tać z urlopów.
Intere y są w i ~c, prawd~ mówiąc, rozbieżne. Jak zatem or;-ani'luje si~ prac~ placówek
handlowych, by obyło się bez

Za marki z RF
od załogi "Exbudu"
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urlo~wego

wi~k "zych zakłóceó?
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'PC~wa omn('~'ia W9t, b yć
moze, na)wazn:ejSllm 0becn ie aktem UIl'iarygodnjenia
'Polityki
p?rnzumlenia

L

n!lTodowpgo. Ale '!im samym
jest ona r ównoczesnre naJCI ,8Zą klęską zadoną
wszystkim
silom antysocjaltstyczn"m - zarówno za graRlcą. Jak i '11 m
lpź

tv kraju_ B yloby

bez walki.

Będz iemy

nywan!

więc

teraz przekonich na tv !IIS t -

przez

\

DOKOŃCZENIE

Perła
oajwi«;k z-y

STR . 1

Kamczatki
."

ZSRR,

Kr nocki

Rezerwat p
two"y ..a półwy
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Einterwenc~jn~
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Interwencje prz,\'jmu~my
w godz. !t - ł ł
P rvwatn.v tran port
n ie wydaie r achunków?
Dlacl.c,;fI
t"lt,ówkarLe
ni"
wyda 'ać raC'hunkó w ? pvtaja na~i ~"vtelnicv·
. pra p '/via 'nl 1 i4'l\v w d vre' eji
Zn 7coh
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pue d 11 I tv · ... cz~
ny metropolita kr k ",,>ki.
d zisie ' zy papi" J n P.1 we! n , podjął dec. zję o t ..... rt'iu
~robo", ea kl'ób Kazimierz
Jasielloórzyka na "awelu, nikt oie
przypu uzaJ, te fakt ten po luiy późnil'j do próby rozwiąza
nia wielkiej nr::adki X
wieku
,,Kl~tw:r
Tutenckamon".
Otworzone wówcz s dwa II:roby:
yna 1<wyri(zey pDd Grunw 1dy
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te o czasu zacLl;lv
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dziać rzeC?: v
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nie roz'!lasiano slerze). nie DOdejmując dla uniknięcia seosacji j
emocji kojarzenia
faktów,
jakie z perspektywy
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podró-

oatrGnu e Echo O n a" ma
juz za ,oba oolo\\"~ drogo P~zy
oomn:jmv. że dla uczrzen'a 40
roczn:cv Pol>k Ludowel o'echur postanow.l w clagu 3 miesięcy ookonał: S tysiące kiloDOK.OSCZl::. -lE N ,\ STR. 'l
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Gospodarska wizyta
Wczoraj z gospodarską wizyw gminie Przylęk przebywała n,lonkini Biura Politycznego KC partii Zefia Guylt.
Przedstawiciele
władz
polityC2Dych i
adm inistracy jnych
gminy zapoznali gościa z przebiegiem kampanii zDlwnej w
tym rejonie województwa radomskiego. Podczas rozmów z
rolnikami indyw idu alnymi
Z.
Grzyb interesowała si ę zaopatrzeniem miejscowego handlu w
podstawowe artykuły żywnoś
ciowe or az sprzęt i maszyny do
produkcji rolniczej. Zofia Grzyb

tą

była

również

gościem Doświa d

czalnego Instyt utu Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w
Grabowie. Zapoznała się tu z
warunkami
socjalno- bytowymi
pracowników tej , placówki.
(włm)

I _N_ow_a_k_o_!ek_cJ_"a_"R_a_d_os_k_ó_ru_"

omskq nogę
•
wygodny I szykowny
II pólrouu br. w RZPS .. Radoskór" w Radomiu wdroione zostanq cło ~odukcji otralcyjne fosonr obuwia damskiego. I
to w bardlo szerokim _ortymencie oroz w róinorodnej 10-

nacji kolorystycznej. No %'im_o mro~y ~ojN~onci pro.~ujq ~'!""
niom kozocd!i na płosłl:im oren srednim obCIOSie; oczJW,se,e w roznych fasonach, w .oIoroch popielatym, niehieskim. jasnobrqzowym
i CI_onym: Jest to obuwie bardzo elegonck;e i wygodne. Natomiast w s.eronie wiosenno-letnim powinny być dostępne w sldepGch w duiym wyborze półbuty, baleriny i galonterki.
P4".ojelltend
rów&Ż

o

nie

2oponwl~i

no&ołotkoc::h;

p rzygotowali dlo
I)j<:h
otrokcyjoy
zestaw obuwie zimowego i wiosermo·t.etn.ieg.o.
Naj~i ęk~ą uwagę zwrocoją wygoóne
pól-

Watykan wśród odbiorców
.
•.. polskiego plwa
_ _~
Iła'nio

się li6ta odbHJrców polskier;o piwa 1a r;rani~ą. 0w ~ród kentrabentuw Przedsiębiorstwa Handlu Zar;ra-

ałMDer;e

.,Ar;nI6", które pośredniCZll' w

....

sprzedaży

artykułów

wyhvananych przez krajowy przemysł roo}no-sJJOŹywcY.Y. maJa.zł się.- Walyk:ul. Piwo cłoetaresa tam many oc1
4Iawna
JI wysokiej jaJwśei produkcji. brował" w 2.y-weQ w woj. bielPolskie piwo ma !)d wielu
lat ustaloną wysoką markę zarówno w krajach socjalistyc7,Dych. jak i zachodnich. W najlepszych d la prze mysłu piwowarskiego
latach
sprzedawaliśmy za g ranicę 50 mln litrów
tego
napoju.
Najważniejszym
producentem i dostawcą piwa
Da zagraniczne rynki jest prawie HO-letni browar w B rze tarnowk u-Okocimiu w woj.
11kim.
12 mln litrów
piwa,
czyli ponad połowę produkowanego w tym zakładzie napoju
w butelkach, sprzedaje się do
Związku Radzieckiego, Buh,,,,.ii,
Rumunii. Węgier
a tak:i.e do
USA. Na rynek
amerykallski,
głównie do skupisk Polonii sprowadza okO<'imskie piwo handlowiec
polskiego
poChodzenia
Stanley Stawski. Podobną i1o'ć
piwa eksportuje także browar
w 2 ywcu. Jego kontrahentami
są
USA.
Anglia,
Francia,
Związek Radziecki oraz W ęgrzy,
Bu łgarzy, a także przed,i,?biorstwo "Baltona", które dostarcza
różne
artykuły
spożywcze
w
tym również piwo na statki marynarki handlowf'j wielu I)ander. Eksportem piwa zajmuja
się także zakłady w Leżajsku

• We<&oraj w Zwoleniu Marek M. kif'ruAC
motoeyklem
marki "MZ" wymusił
pierwSIei) two przejazdu i na;;eebał
na tyl aułobu u PKS_ W wyniku koJhii
poważnyeh .brażeń d ••"a' pasażer
motoeykJa
Sławomir K . Odwieziono C. d.
s7:pitaJa w Kozienieaeh.
(wlm)
•
W Piechow ic (gm. Pacanów) wczoraj, 10 min. PO pólJiif'!"ują<:y

TlOC

"nysą"

Czesław

S. (lat 29) nie zacllQwał środ
ków ostrożnosei na łuku drogi,
zj"chał z jezdni i uderzył w
rnUTowa y budvnl'k Ochotniczej
'tra';;y Po;':;~nej. ProwadząceJ:o
~amoclJód i !l znajdujacych ~ię
\V J}jill

pCc;aże!~ów

prze\\~jeziono

do sz;:.i·ala w BlIsku. Ośmioro
"os<.kOÓOW2'1 ch przebywa na
]N'ze'liu.
(m)
Pomyłka

z rekinem

C"'ytel"icy Shl$Znie zwrócili nam
uwag~, że rekin
r) ba :i.yworodna.

to nie ssak, a

Przepra zamy za

P9myHu: we 'lruorajszej informa-

eji

fł

.,.,sz.6st m

drapieiników.

EO

zmyśle"

morskich

NUMER 150

&TRONA 2

i Warce. W iym roku do " k lubu eksport e r ów" w Zrzeszeniu
Przemysłu Piwowarskiego wchodzi zakład w Głubczycach w
woj. opolskim, który zamierza
sprzedać do Związku Radzieckiego i na Węgry 200 tys. litrów
tego napoju.
W sumie przemysł piwow ąr
ski planuje w tym roku sprzedać za granicę, w
tym także
za
pośrednictwem
" Baltony",
ok. 40 mln litrów piwa - najwit;eej z browaru w Okocimiu
i Zywcu. Dalszy rowój eksportu piwa zależy od podniesienia jego jakOŚCi.

s

Odwołanie ze stanowiska

za naruszeme ustawy
Prt'zes Rady l\linistrów. po
uzyskaniu
opinii
Prezydium
WRN
"tV
Ostroh:ce,
odwołał
mcr. inz. Zdzisława Remiszewskieco ze sta.nowiska wicewojewody w związ ku ze stwierdzonym udziałem
w zbiorowym wpozywani.. alkohelu w
cothinaeh pracy w Zarządzie
Spółdzit'lni
Mieszkaniowej w
Pnasnyszu, 00 stan owi
m.in.
narussenie zakazu
zawarte!:o
wart. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 26 paidzilernika 1982 r_
o wychowaniu w trzeźwości i
prze('iwd7 ialan; u
allioboliamewio
(PAP)

bllly ze SlZ'\lruksu o rm mokasyny. I oczywiście w 'elce obecnie
popukl.rne wś~ód

diZ<ewcząt

W prod.ukcji UlO,j.dq s.ię też
bllly przeznocrone no ryma lOgroniane . 010 kob;€It w ZSR~
"Redoskór" p rzeznoczył no zimę
długie
k.oZOCzM1
no
oocosie
średn i ej wywkoŚ<:i. Notomiast no

w

Oceniając

kolEkcję
m.odeli
.. Radooskóru'·,
nole-ży
poc\4( reśli ć,
iż
f(wi>ny przemoczonoe no rynek
krojowy
ni e
róż ni ą s-i ę od moo.e.t.i p rzyg obowony<:h d lo odb :.orców z w'fSo1<>0. rozwiniętycll krojów kQPito·
~istycwny<:h. Kiero wnik Wydziołu
Przygotowon'o Pr'o:hrkcji z RZPS
inż.
Jan
Malec
" Rado·skó r'·,
podle, eś lo, iż }ego pr Z ed s.' ębii«
SItwo śW'iodomie S-lv5olJje powieloni e wzorów obU\Y;o (tllO od b iorców z krojów zocllodnic h
no rodz imy rynek . Jesl to wo { ne z dwóch wz;glę-dów: n<J'Sze
pa"1lie
flOSIZą
fasony
obuwio
mod...e ob,..o,c "';e w Paążu, Wied n.iu czy Rzymie, n.:czym ni e 1ISIlępują<: tomtejs.:!ym elego·alk om,
po.110 tym
viel.omi"onow~j

ob~

wortoś<:i

urząd.zenia

ni ezbędne

do w'fkononia do.nego modelu
obuv/o dl·o odb:oocy Z<lg ,o-n i<: zneg.Q n:e są od.klodo'le l1<l pól·
ki m<lgalZynu unąd.zeń. leG wykorzySl'..o.ne w PJ'oou>kcji obuwia
przez'l1<loZlooego

nd

ryr.l€ł

terenIe woj. kieleckiego i radomskiego.
Woje• Stan posiadan ia
""ódzkiej B; bliotell.i Publicznej
w Radomiu to ponad 310 t yięc y wołuminów; 411 lał temu placówka ta rozpoczynała
swą dziaJalnośe m:ljąe do dysIW"-} ej) 9 tys. książe k.
• OzdObą B uska- Zdroju jest
s.ary, licząc y blisk o 150 lat
p:lrk, zasobny w staroórzewy.
.J.) 19i:5 i'oku planuje si ę rozszerzenie obecnego lO-ha t e:'enu parKowego o ~O ha zie-

:e..,i.

• Na drogach wiodąe~' ch
przez święt.krzyski~ lasy zai długości domnieman~' ch I rLym uj'l się samochody dosta wcze, załadowane różnymi
pooz;emnych korytarzy_
• Bazę techniczna R eg:o!1al - low:.rami. Choć czek.ają na nie
n"go Z wiązku Spółd zielni I n - odb iorcy, obslur;a tych pojazwalidów w K ielcach stanowią dów nie licząc się z czasem
obecnie 64 zakłady produkcyj - spokojnie... zbiera !:rzyby.
(mj)
ne, 232 zakłady lIslugowe i

określenia wielkości. !:h;bokoś

ei

Uwaga: nonsens!
Pracują w

Radomiu
dla... Inowroclawia

U>f'02moć

conym
wybo rze
golo·nteric.i
i
pótbvty. Z06 cxJ.biorcy z Europy
zoc hocIn i ej, zw/o.s.zClQ młodzleż
szk-olno,
otrzymają
wygod-ne
trzewitkii i półbuty.

°

• Blisko 10 m.n sztuk wyrobow
elekro:zolacy~nych
z
tworzyw sztucznych produku je
rocznie załoga Przeds : ęb ; or- 
twa P rodukcji ; Montażu U rządzell E lektrycznych Bu d ownictwa
.. Elektromontaż"
w
K:elcach.
• \V najbliis.. ~ m ezas' e na
całym h .w. !:órnym rynku \~
80dzentynie zo~!aną prze prowadzoDt' szeze!:ólowe badania
!:t'ologiczne i !:órnicze w ('I lu

260 placówek handlowych na

ba-

leri ny.

sezon \lI'iosen=- le~noj

W skrócie
z regionu

kro-

jo,yY. Jest to zgOO·ne l duchem
reformy g-os.pocklrc.zej, gd'f'Ż ;lO penn.·o
wii:ksze zyski zo !ooz e
prze-dsiębiorslwo. No i zoS1J'Okoja pÓtrreby i glJ.sto I1Osl'f<:"h poń .
W sum ie , p ropozycja .. Rodo·
skóru" je"Sll oordzo OotfOk c yjno i
bierze pod uwagę potrzeby poń
w różnym wieku. Obuwie wyróżf)io s i ę k<lfzys4>nie pod wzg l ę ·
dem eSlłelycznym, je-c.Jt wygod ne
i Sl~~e. I no róż.ne oItorje.
(lig)

'N

miesiąc 10 robotników, by wy~.
produkować kolory/ery dla swe(woj. bydgo miasta.
goskie) powsta je szkoloNie jest to jedyna transakcjo
druga dopiero w tej nowe j dziel·
wymienno inowrocławskich bunicy. Mio/o być
gotowo w
&:łwJonych wznoszących tę szkoczefWCU br_; obecnie ferm in
lę. Wcześnie; procę w fabryce
przekolOnio jej do użytku przepOP'! podjęty cztery osoby. by
sunięto o mir. I ten jednał ferbylo czym pokryć szkolny dach ...
min jest już zagrożony. Ani boeśli tak pójdzie dolej. to
wiem wykon awca. ani inw estor
wkrótce obiad IW restouronie są w stanie zdobyć odpocji będziemy otrzymywali
wiedniej liczby grzejników do
dopiero- po złoieniu obietnicy.,.
zainstalowania łOI nowym budyn pClmywanio talerzy.
Iw.
S posób zn oleziono w... Radomiu, u producenta grzejników. I
Fabry ko borykająco się. jak wieJe , w kraju, z brokiem pracowników.
zapmponowalo swoim
kontrahentom
transakcje
wymienne ludzie za grzejniki.
l o miesięczną procę u siebie
praccwnika przy sianego
przez
Jak iuformuje lekarz dyiurklienin oClekując ego na kaloryI!) Woj('wó d"ki t'go Zakładu \\~e
ten'naryjnego
w Rad'lnliu w ofery placi 120 metrami kw. grzejstatnich dt;;ach Hpca br.
na
nikóv:. InowrocłaWSKO szkala pokilku l'adomskieh targowiskach
trzebuje ich 1,2 ty~ metrów kw.;
sprzedawanł)
mięso
wieprzode Radomia ,XJ;l'chalo więc no
we pochodząc!'
z niele/;'alne,;o

o

Osiedlu

In owrocławiu

Młodych

I

J

I

Kto jadł mIęso
I zatrute włośnicą?
I·

lato

J

IUleście

uboju, ska ż o l'~ włośnicą. Zachodzi pod~jrzcl'it'. iL mi«:so to zo~ta ło zakupione
przez . większą
IiC:lbę osób.
Dotychczas
do
placówek
zdrowia nie zglosił się
nikt z ohjawa:ni
zatrucia. Z
uwa!!i na fak t, ile Gk_'cs wylę
gania
ię tej grn;:nej choroby
trwa od jednego do trzech tygodni, osoby, które ostatnio spożywały mi~so z uboju r.Jewiadomego pochodzenia, wykazujące
objawy
chorobow e proszone są o niezwłoczne zgłos,e
nie si~ do najblii.~7.ej placówki
slui.bv zdrowia. celem przeprowadienia badań .
(wlm)

służby

W piel'wszy
d ,.i e
sierpn ia
rlacówki : -iffiooz_wcj Akcji L etniej zapraszają: o gudi. 9.00 Klub "Kumak"' - 'la~awy klubowe,
Klub
"Mi"iatura"
półmetek wakacji. Dom Kultury Budowla,ych - dzień sportu,
godz. 16.00 - świetlica osiedlowa przy ul. Okrężnej koncert klubowego zespolu mu zycznego, o godz. 18.30 - Klu b
MPiK film
prod. polskiej
"Miasto nieujarzmione".

°

Żywa legenda -Krakowa

Jem B uszek ojicjalni e na nich gT=mial.
KTążl/ o nim tll su+ce o7U'gdot i opowleK l,
Nieoficjalnie pomogal im. ja'- mógl. Ale związan]/ch
~wlaszcza z
jego p TzelGdnl/1n
nie wsz]/,tk;m: nie zno.· ił i nie toleTowol zamiłowaniem d o poTzqdku i spo o bami jego
osób, dla któTych dudia są ty lk o pnegzekwowania, tudzież z jego 2eznanifl.m·
im je~t Jon Buszek? Jest w Krakou:ie tekstem do mieg:kania po -a domem. o bibo- przed sądomi koleżeńskimi, gdzif', występ,,
l"fł f'ndą , kima, o kim ,:wlIkło się mó- ków (a wl/wlad m ial
w
tych sprawceh ;ąc jak o św iadek, T obił wszJlstko, bl/... n ie
wić jako o ,.postacj", a r ównoczC1Śnie świetnI/J. lumpów. Uwielbial o r]/ginałów i mijać się zbl/t jaskTawo z pTawdą. SławM
sk ·omn]/m i ;u:lIc.:ajnie, po lud.ku dobTJ,ml d~iwaków. kaid]/, kto po kilka TazJl ~ie jf'lI' zwłaszcza jego oświadczeni e " jG tfl.tn
c~ło1Oieki€'m. PT'lIwędrowol cło Kr.keWCl w
nial
kierunek
studiów, ale rz eczJlwiłcie p n Jl tl/m Rie billem, ale jGko _OC2nl/ awial atach tr ol/d:iestych i zacz qł pr acować jako u czyl się, ~tudiowal m6gł licz]/t
_ Wl/- dek stwierdzam, że 'TzJl_li dwie pa"ie w
pal acz w akademiku "B ratniak fI." • PTZII a lei rozumialoM. ..W/lletl/ "
ka.,. l/mi szeTegami 3201ie bez legul/mocji ....
3 Maja, w dom u ocnn('zonl/m tAl 1860 r ok u
Ciekawa rzecz, im więcej bllło 'lIC" aRegjGko "ŻOczek ". W dni,, · OWlIc" chTzciR Ja"
dot - 'um bfl.rdzie; kOCIłaRO pa_ Buszkfl.,
Bus:f'k ro~poc':'lInal 15 r ok pracll _
tochot "ilet tego "ie _"ijedowol a"i
GO
nowisku kielou.."flika tego dom" sł1ld('fttkie
tef10 glomo ,ue JlTz]/.m4woł_ Ale gdll .,2ago, którego IRoj4ttek
1lrdll1Dłlł v
1945 'I.
czek" wied2ial. że kieroumik
j€st cJ~orll
pr. ed N~~omi i UJ któl'JI'" _~S2J1ał.
(tnioł kłopotJl 2 serceM) gloa.iki w .... Stała obecność Todz'nl/ państwa Bu~:<k ów maszeTowołl/ do każdego C4]/nU społecz"ego , IJlm dOM" gTolll cis2ej i • :iodn]/c'- brewew akfUiemik u m i ala widoczn]/ wpilIW na pomagołJl w pOT2qdkacn w domu stt&de1łC riacll Rie moglo but tnOWII.
atmosJł'Tł domK, JlC'Tz4dek, dllseYP inę. P. i
Je.t Ul trim coł. co b1ldzi uoc"nek: ergcim, je8nJl1ł'l le em b]/11I do dl/spoz]/Buszk owa podk&rm_ta 'liC", któr]/m 1łie cji kir.evlłik&. Idu tlllko sobie ich udziału " izocJljRi działacze e210lli JlTz~2 skórę, że jest
daTc:;:alo p'enięd:-lI _
wl/kupimie bloczków żYCZVI.
to człowiek o j enomfllGlnl/ffl, in.stllnktowstołówkowych; studenci nie mając li do k ogo
Rokrocznie IWsolwenci i A l mae Motris, i BlIm tDwczuciu JI$]/chiki mledziuJ/.
W1Ijechać Ra Boże NaTod~enie tu łamali "ŻOczka" uZ1l~kawsz]/ dl/plOWlll ,.oz;eżdżali
Nie zapominają o
clził. IIdJl ;est już się tradl/c]/jnllm opłatkiem. CZ]/Ż więc moż
się po Pol te. Zjawiając !ię czasem po dwuemerJl'urze. fi. do .,2aczkfl." wpada często po
na się d2iwit, że w c2asie obchodów 600-le- dziestu kilku latach , pTZuw ożqc ao slawne- to bil pod"maA! i potę.k1łic! ...
cia Uniwerslltetu Jagiellońskiego w urzędo go fl.kademika wlasną , startującq _
dudia
Obraz tnin ionl/ch 4tJ Jat studenckiego Krawych już pomieszczeni ach
samorzqdu 2fl- pTogf!nit urę. Pierwsze kroki kieroWGIi « z]/- kowo bJllbU n i epelnu
bez
Ja_ Buszka.
wisł, uroczl/ście
odsłoniętlI, w ielki ol€jnl/ wikie do Ja1l/l Bwzka: Panie kierowni- .k,.omnego kierownikfI., pod kt6Tego okiem
poTtret Jana Buszka. w stroju kOT07iCCl/j- ku, niech pan ma ft4 niego oko! l Bwuk ttllli4ee mlodl/ch .,.iaczkowiczów" łRilo swe
nvm, jako że obwołano go wówczas oJicjal- mial to oko, p ilnowol, otaczał dllskretnq 0- S1IJI o potędze. Niechże więc. w jubileuszonie i uroczllkie "kT6lem waletów".
p iekq. Doczekol się w czasie swe; półwiecznej wym roku kraju, w kt6Tego rozwój umi6s1
Kim bJlli i Iq " waleci". RW trzeba tłuma kodencji 1 papieża, Z JlTemierów, 6 wicepre- swq cegiełkę , p1";l/jmie mot ten bukiet ze
czuł. N ielegaln e p1"2f!mieszkiwanie bez pTZt/- mier6w, 3 rektorów. A ministrów. panie. sl6w .erdec2nych .• _
działu 111 akademiku j€st tl/ld zabronione,
ł ambo sado-róUl, fo zab ij mnie Jlfłn, ni~ zliLESZEK Jrf.Ae:Alf
CO szeroko JWaktt/kowaM.
czę·_

R

.i,

,,Król waletów"

tt.

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

otworzysz

podręcznik

BezpIat y, ale

też

miotów ogólnych W ~ bn kach
i ~~kolach z adn.czvch Trudniej tx:<izie natomia:t '0 pod ręczniki do przedm: lów
wodowycb. Pojaw i
się one juz
tradycy jnie po rOl.pGCzęc!u roku szkolnego. a wtedy trudno
. ~przedać. Uczniowie bO'Nie-m
albo ku(>ują używane , albo docho.lzą do wniosku. że z jednej książki może z powodzeniem skorzystać kilku kolegów.
Tym bardziej
że
ręc' i
"zawodo'Ne" są cor 7 drożs7e
(nawet do 250 złotych)
N:cwykluc70ne.
że
pr7-Cz
pierws1:e tygodnie, a mOŁe nawet miesi c nowego rok SUtolneg niektórych podręczników
zabrakni . I 1: tym tależ
będz ie mu i:lł
sobee
por dzić
szkoh
(kb)

Wyj Ut wo pusto je t te~o lat
w
k"ięJ;3rni ch,
a prze::lt~z
zwykle o tej porze uczniowie jui bicl!;ali za podręcznikami d
następnej klasy.
-

Na raz:e nie mamy pod- wyjaśnia mI przedawczyni w ks ięgarni - czekamy pa dostawy. ale sprzedajemy je tylko szkołom. Kaida
ma wyznaczoną księgarnię i w
niej się zaopatruje. W woLnej
sprzedaży są tylko "n-adwyżki",
zwroty ze szkół.
- To pani nie wie - dziwi
się znajomy H-latek że już
wszystk ie książki do "podstawówki" do.staje się za darmo
w szkole? Oprócz atlasów. zbiorów zadań. Najlepiej mają dz:eci z zerówki i trzech najrnlodszych klas. Oni co roku do.stają nowe książki.
a jak jest
więcej kompletów. to każdy m
jeden w szkole. a drugi w domu. To bardzo fajne, że n ie
muszą no.sić ze sobą
ciężkich
teczek.
Nowe podręczniki dla szkół
ponadpodstawowych t kże 1'07.prowadza się poprzez szkołę.
ale i używane wymienia się w
szkole bez pośredn,ctwa antykw riatu. Uczniowie i ich rodzice mogą więc spać spokojnie przed rozpoczęciem nowego
roku. Tymczasem w szkołach
i kuratoriach glowią się, jak
podzielić ogran;czone przydziały podręczników. Te bezpłatn e.
dla szkół podstawowych. muszą
wystarc7yĆ
na 3 lala. ale w
praktyce bywa tak. że książka
n,e wytrzymuje na 'et pól roku i to u bardzo starannego
ucznIa.
Szkoły
składają
zamó.Y"ien:a
na nO·.lie podrf;Cz.niki. Obowią
zuje osl.czc;'lno~ć. ale przezorn '
proszą
o więcej "na wszelki
wypadek". W rezultacie jedna sz 'oł moie m:eć podręcz
ników za dużo. inna za m:;ło.
Nadwyżki możn:! wprawdz:e oddać do ks 'ę garni,
ale klo lo
uczyni?
nuż uczn:ó.." bc;dz. e
więcej,
aloo
z~peln;e
nO'va
książka
.. fo'svp:e" się w rę
kach.
Czy jednak wszy tk:e podręczniki dotrą do SlZkół na C7..a.>?
PP "Dom K ·ąl.ki" w Kielcach
otrzymał już awie dostawy: do
I i II klas:.' nOe brakuje ż"dnvc!1
podręczn:ków.
do kla~v III n'e ma ćwkzeń z m tematyki,
ręcmików

Pio.łta Druzyna Harcerska w ra'l z ku ••• " ....... "em w olskim, juz po ką p ieli m o rskiej .
ł

letnia 84

Akcja
...

t

Buscy harcerze nad
»I
I

db. J. Iladti-

Bałtykiem

"Latający Holender" - to na·
zwa obozu har.
cerskiego zorga
nizowanego
przez Komendp
Hufca ZHP Bu .
ko-Zdrój
w
miejscowo 'ci
Lubiatowo. WOJ

gdańskie .

Mimo
pochmurnej pogody wszyscy są
zadowoleni z po._
bytu na obozie
dla
niektórych
jest to pierwsze
tkanie z Baltykiem.
Obó z
zlokalizowany
jest

ok.

500 'm

od plaży. w Leś
nictwie Szklana
Huta. Uczestnicy obozu chwałą
sobie dobre
posiłki i atrakcvjny program.
W
pierwszym
dniu, po prz,'jeździe,
udział

wzięli

do IV - literatury język polskieg • h' torii - ale ~ylko w
woj . ki.eleck m. bo w szkoLlc"l
radomskich już jest. Podręczne
ki do hislorii i fIzyki dla kI sy VI opuszc zą drukarn:e pr wdopodobn ie w IV kw. Póź niej
będzie też .. Mowa rodzinna" do
VII klasy oraz triJitoria. b!olGgia. geografia. matematyka. wychowanie muzyczne i pI3st~'cz
ne oraz historia do VIII klasy.
Te opóźnienIa biorą się ~ d,
że przeważn:e s
to podręczn i
ki zmienione.
Do liceów ogó łn ' ztatc cych
większość podręczników już dotarł. Podobn'e jak do
przed-

Zakłady

Kielctczyzny w 40-lceiu

Odlewnia leliwa "Niekłań" w Stąporkowie
Już n
przdomle stycznIa i łu~ go 1945 r odleA nie w Nieborowie i Wolowie (przedwojenne pry·..... atne zakla y) rzechadz pod zarząd pańslwa i rozpoczyn się w nich produkcja m s7.yn rolniczych, m.in. kier ló·..... i młockarni. W 1(»8 r<k u podj ęto w zakładzie produkcje; grzejników cenLr lnego ogrzewania. 4-krotny 'N Z rQo; l produkcji w latacll pięćdziesi tych. 9p<1W0do ·..... al. że odlewn ia stala ię najwic;k.>zym krajowym producentem grzejnikó·...... Obecnie w t:'zeclt zakład ch odlewnic7.ych
produkuje się grzejniki co. I pieC'}k: grze'Ncze w stylu retro..
m.in. na eksport do II obsl:3:u płat niczego. W 1975 roku oddano do użytku najmłocbzy. a za~alem najb rdziej zmechanizowany wydział produkcyj-ty P-3. Topialnia wydziału wy;pos.ażona zos ala w żeliwiaki z automaty.:znym sterowaniem procc!>u tOllie:1ia. W celu z·...·ic;k.>~~n·~ 'ydajn)'ci. trwaj alttualnie pró >y gm31.da aul 1I1atyC' ':H'J h lii sdifowania, obróbki

mont a u i konf rQ!i sU"zeLno,ci g '·lcj!\1kó·.~,: CO., z

niem [)Owi!.' r,.. ..... mie}.;ce d"tyc.IC'J

16 mln

zł

zosŁanie

Patr z, ile

KR Osie 'i - w zamian za wodę do przygoŁo '''''a
nia posiłkó 'v i do mycia. jaką
dowozi KR. harcerze codziennie (po kilka osób) pracują na
polach przy selekcji ziemniakó-...
i sianokosach. W sumie POdCl3S
turnusu każdy przepracuie po
8-10 godzin.

imo iz lak wiple mówi 'j,
o zakazie podwyższama
cen umownych. nadal zdarzaja się przypaaki dokonvwaia takiego zaIJiegu . Swi dcn
o tym wyniki kontroli Okręgo
wego Urzędu Cen w Kieln.ch.
dok nanych w II kwarLale br.
Bv wńentowal się. czy przestrzega się PO ta::o\'\' iei. Rady Ministrów w tvm zakre"ie. inspektorzy odwiedzili 46 placówek handlo ',Ą,'ych i u ługowych.
'ie')rawidlowości
slwierdzono
w 36 zakłada<:h. lldzie po skontroI .", aniu !H:l kalkulacji cen.
ai. ~o8 bud dl.) za,trzeżeni .
W tra',cic k. troli ohnilOno
118 ('~n um w ych. w
przypadkach wyda o deeyzje w lrzymuj re sto ł) va~ie dotych('zas~
wych c
i r akazując-e opracowa ia kalkulacji z~odnie z r chunkiem ka 7 {,w
u7.a~3dnio 
. O ,Ii('zono, le dlięki ter u

Obozy w Lubi Łowie będ organizowane przez całe
akacje
W każdym turnusie wypaczY\'- ać
będzie P'> ok. 1:!:5 ha:certv.

W

w

p()"N i-

taniu z morzem.
2J Kic eci<a Dru7yna Harcerska na o b , ie.
później
"przekraczali równik" i braI' II 'ial I
w chrzcie morskim.
Dzięki Ż\"czli-Hości

LOK, r,,:cli
wIatró wek oraz zdobycia odzr.akl sa ()obrony, przez cały czas trwania
obozu ubiegają się o sp:a:\'noś
ci harcer kie oraz sLopn:e: ochotnika, Lra iciela i odk~v .'·c"
możliwość ' strzelania z

Wielce
nawiąza li

Pożyteczna

'./tspót,l:acę

z

ce. . .~~y

·Ny'ń..Of·ZY

ta(kaz)

t·) ')',"3nej wod·:.

w

kies zeni

płacisz

r a >y"'cv lowad.,.- wyd adą w
roku mniej o okoŁo 16
milionów złotych. Produceotom.
k . czv zawvżali eenv, zalccOllo
,,";lI cenie do budżetu naństwa
z t Vl ułu kar około 12 milionów
złllych. 'iedopu~zczalne bowiem
sa praklyki. jakie stosuje więk
~zoś· wytwórców. wliczaj3e do
kosztó''''' u7.3.adnionych np. place C'zv "UO,,' k ,zló-cv kredytu
banko·.\·ello.
Obraz te:> nieco l .. godzi do:ć
długa
Ibla zakładów, w któryc!1 do w I>rowadzania nowych
ce~ podchodzi sii! bardzo ostroż
r.ie Nalei.ą do nich m in. 0d7.iczowa
półdlielnia
Pr cy
.. PrzyszL.. śC" w Grójcu. . pół
dzie:nia
Pracy "Roz .... ó" w
Os' rowcu
producent
torel>
gospodarczych i turystycwycn oraz "Spójr:"
w
Kit>lc:arh. Ta o~tatni
n;e tylko l'ie [)Odwyi..szyla ate nawet
olmi zvl a 5 cen obUWIa .
( -z)
ciągu

Radomiu

Zawody strzeleekie a wi lro .. c.

Jeden "Walter" i 60 kooperantów...
alo kto Wtie. li na pwdukt finalny (maszyny
do sl.ycia i do pisan )
r a~kiego .. Waltera" s:tlada
się
pcaca ok. 60 pnedsię

biorstw kooperaeyjnych. dos ta-rc z ających blisko 800 detali. e l ementów i pojzc-,pcló'.\·
W ub:eglym ro' u warto'l:
o rz.ymanSch do.:.ta·...· k~ rOlcyjnych wyn t03ła ponad 2
mld 75 mln zl
pona '. '\
tym 0&. 193 ml
<!l deu i:owych.
Wśród k~(l.;'le;,ant.(n
wv h 7.!1ajtłuj;t się m :.n.

k!"uJop:"!ed-

a: - z.~ Sk..lrzysko, FSO Starachow;(:e. FSM
B.el.>ko-B.ała . ..slLMA" SQ6now , ec. WSK W rs 'I.·a

Dostawy elementóR,

s.ęblor"t

Wrocław.
Najwi~ksze trudno;ci notuje
się
. d05tawa(:h od!ewów ź.e..
Ewnych .tołpakó ·,' : p~taw
~ t ... orzv
.;z' ~th~ fi
waliz
i ,,:Il~ : kó·.\"
Do d f\ ch 1tOO!'c:r 'ltb-oA n.l leż" m .n.
W K W4rIł 1~',\'ii.

ASPA

e1 k' ,·r,.n:l~

kt6r'
d Lu 'za
IIC':;y oraz ASP
zakłady

do

doctarczające

"lu.:~ .. i!ta..

m. . . z:"

W rocł:w:

pol'c

i

s!

Cl~-::;

n~:jnyeh

.k:

i

podzespoło R

C'Zę:>CI

z z.agrarucy

za-

cuje się rocwie na ponad l
mln dol. Są to m.in. reguł tory do silnikó • igły, nieklóre typy silników elektry(:znych, pa3ki do mas~yn do
szycia. żarówki
elementy
3lą~711t'.

o

t

tn o

na., tąpil y

perlu~ba" jt'

pe

Co

cioota ·...·ach z.
importu
ił
on
z " ąz.?'\e
m. i
;.e 7lą J.uo~c:
do tarCUln 'ch elcme:ltów. j...k to było

o,;:.atn.o ...

IJ

pnyp,l~ku igieł.

U. TY.)

W rękach

o Ity
specjalistów

Od l czerwc.1 !>c, dziala w Radomiu
liej,k:e Przedsiębiorst
w _ Remontowo-Budowlane, którego zadaniem jest wyłącznie
przeprowadzanie remontów kpitalnyeh 'ar budynkach starych.
l' adgryzionych zębem czasu. zakwa.1i1ikowanvch do odnowienia. lliięki DOw oła niu takiej firmy specjalistv('~ nej. ... mieście
nad Mleczn
liczy ~ię n a to .
ze remonty, których wszystkie
firmy budowlane unikały lak
oinia. btidą Łer:tz odbywały s:
szybko i ""praWI li!'. Os atecz ~ ie .
nowo powalane przedsiębiorst
wo tyle tylko bl;<:!/!e miało do
roooly ...
(JP\)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ue blocnek bkich ",chunk ó w
uop lnony w e..,1 n pie~t
kę . Nie
olno w}'rusz e \)es
tyr h druków na t r~. T e n ..
bowląuk wynik
ze 7 ezeę,iło
..,}'cb przepisów. Kie ro t'a bezw"l~If:dnic
lIowlnien n. i danie pa azera w ydać 1ł' ,",witowanie
v i 7c'LeT'ia
naleino"ci z a
pnej:azd .
Tniwh " '~ '<alem Lwyczajc
\"' ła~' i ip!i
tal,s·)\~e·.
Czyżby
wy?'~-:'"!,,, ra~h\ "ku 7.3 Drl:eja?d
f:!lr~wirl:' hll h,-<: wielka trud,:'.,.·7
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Krzyżówka

nr 149

POZIOMO:

1)
ryzykowna,
wyprawa, wypad,
I) Płat wołowego mięsa ' usmałon,. lIa silnym ogniu, 6) pada,
mż,., siąpi, 10) imię żeńskie, 11)
Ikres, meta, 12) popularne imię
łeiI&kie, 14) np. "Halemba" al. . "Bobrek", 15) pracownik
alttnlCnion,. przy
wypalan'i u
wJ1fOb6w w l'Óżnych g ałęUaeh

lekkomyślna

~~mysJu.

PIONOWO: 1) w mit. grecki~ ilOna Orfeusza, zmarła od
1IIkąszen! a imii, 2) kupiei: zajmujący alę' 'komisem (anagram
. . SAMOTNIK), 3) może być
pomidorowy, 4) przesadale wyłwiczen!e, k'esura; wymuszt.ro;waDi. wojskowe, 7) obraza, akent. 8) d:r.ia} drukarni, 9) zawodnik uprawiający kajakarlrtwo, 13) hanmca,p - bardziej
lIWojsko.
Boswillza.nie przesyłać naleł7 poc1 adresem redakcji .. ED"
wyącsnie na karłach
pocztowych w

terminie siedmiu dni
• d daty niniejs2lego numeru.
Pomięd zy
prawidłowe
odpowiedzi
rozlosuje się nagrodę
książkową. Karty pocztowe bez
kuponu będą wyłąc>zone z 10aowania.

ł

.,ECHO DNIA"
Kupon nr 149

Rozwiąza.nie

krzyżówki

straży

arunkó pracy

- Ostrowieckie Zakłady Materiałiiw Og niotrwałych nalezą do naj• tarśz) ch pi'zedsiębiorslw w wojewódzlwie kieleckim. Niektóre
wydziały, a co gorsza warunki pracy rów:-ieź, pamiętają początki naszego stulecia. Nic więc dziwnego, że sprawy ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa pracy załogi O~IO od kilku lat i nteresują Delegaturę Najwyższej Izby ~or.troli w Kielcach.
jawniono karygodne przekroczeKONTROLA I . Było ta' w 1981
nie dopuszczalnych norm.
roku. Do Kielc zaczęly napły
Trujące pyły i gazy emitowasygnały o skandąlicznych
ne są także do atmosfery. Oblina niektórych wydziałach wacza się, że tylkO w 1981 roku
runkach pracy, o licznych przypadkach chorób zawodowych
OZMO wprowadziły do atmosfery 431 ton pyłów i 222 tony gapowodowanych nadmiernym zazów (dwutlenek siarki, tlenek
pyleniem, hałasem itp. Inspektor
azotu, tlenek węgla). Dla ograNIK naocznie przekonał się o
nicze ',ia zanieczyszczeń powiesłuszności zarzutów. Plonem jetrza dla zakładu przy ul. Kigo kilkunastodniowego pobytu
lińskiego kupiono w 1979 roku
w Ostrowcu _ był kilkustronioourządzenie
odpylające ,
które
wy raport z zalei:eniami do najednak od samego początku nie
tychmiastowego wykonania przez
funkcjonowało, a obecnie skodyrekcję zakładu . Od tego czarodowane nadaje się tylko na
su minęły dwa lata ...
złom.
KONTROLA n. W lutym 1983
roku NIK ponownie zawitał do
Kontrola NIK ujawniła poOZMO, częściowo dla sprawdzenadto wiele innych niedociągnia, jak wykonane są zalecenia - n ięć na poszczególnych wydziapoprzedniej kontroli, częściowo
łach. Np. w zakł adzie nr 2 na
zdopingowany kolejnymi sygwydziale 3 stanowiska pracy
nałami, że nadal jest źle. Wnioprzy ciągu technologicznym prosek z tego pobytu można sfordukcji cegły nie były zabezpiemułować w jednym zdaniu: w
. czone przed ewentualnym uostatnich dwóch latach (od 1981
padkiem pracownika na taśmę,
do 1983 roku) nie nastąpiła
pomosty i galeryjki zdewastopra'wa, a pOdejmowane działa
wane, dziury w podłogach, ponia nie wpłynęły na poprawę
destach i kładkach, brak oslon
warunków pracy - przeciwnie,
na wirujących
częściach mana niektórych stanowiskach uszyn, urządzenia w złym stanie
legły one znacznemu pogorszetechnicznym itd., itp. Lista zaniu. W -tym miejscu wypada
nied ba ,')
jest bar dzo długa i
rozwinąć temat ochrony zdrowia
trudno wspomnieć o wszystkiCh.
i
warunków
pracy
załogi
A jakie są tego skutki?
OZMO ...
Tylko w roku 1982 w OZMO
Do głównych szkodliwości i
za'1otowano 8 zachorC'wań na
uciążliwości
występujących
w
pylicę, na bardzo wysokim potym zakładzie, którego produkcja
ziomie utrzymują się wV'1adki
opiera się na surowcach kwarprzy pracy: w 1930 roku było
cowo-szamotowych,
wapnie,
ich 18, w 1932 roku - tyle samo.
piaSku i żużlu należą pyły z
Dwie trzecie z nich zdarzyło SIę
zawartością wolnej krzemionki,
wlaś ie wskutek nieprzestrzeganadmierny hałas na większości
nia
przejJisów bhp, braku zastanowisk pracy oraz n ieodpobezpieezeń maszyn i urządzeń i
wiedni mikroklimat w halach i
zlt:'j organizacji pracy.
pomieszczeniach.
Na
koniec
1982 roku na stanowiskach zaW r ok u 1932 lekarz przychodgrożonych pyłem
powyżej <!oni zakładowe j stwierdził ponadpuszczalnych norm
zatrudmoto 190 przypadków chorób przenych było 281 osób tj. ponad powleklych głównie układu oddełowa załogi. Jak wynika z pochowego i kostno-mięśniowego,
miarów dokonanych w grudniu
mających bezpośredni
związek
1982 roku, na tzw. mieszadle
z warunkami pracy. Na renty
suchym w zakładzie nr l stwieri lwalidzkie z powodu tych chodzono 48,2 mg pyłów na merób odesłano w tym czasie 28
trze sześciennym przy dopuszosób.
czal l:e j normie... 4 mg. PowyDużo
tych niedociągnit;e, aż
żej 20 mg pyłów
na metrze
za dużo, jak na jedno przedsię 
sześciennym stwierdzono na Niebiorstwo.
Czyż w OZMO w olu innych stanowiskach.
góle nie myśli się o zdrowiu i
Jeszcze gorzej sytuacja pod
bezpIeczeństwie własnych
pratym względem wygląda w zacowników?
Oczywiście
takie
kładzie nr 2. Na przyklad pod
s'twierdzenie byłOby krzywdzą
sitami zapylenie wynosi ponad
ce dla dyrekcji. W 1982 roku na
88 mg, na mieszadle półsuchym
poprawę warunków bhp wydaponad 72 mg a na prasie ślima
no 5 niln 64 tys. zł. Ale jak
kowej - 40 mg. Ponadto wystwierdza NIK
pieniądze te
rywkowe pomiary
wykonane
tylko częściowo były wykorzysprzez Rejonową Stację Sanitartane zgodnie z przeznaczeniem.
no-Epidemiologiczną w OstrowDwa lata temu dokonano za nie
cu wykazały, że przy ceglarkach
dopuszczalne zapylenie przekroczone jest o ponad 21 mg, zaś w
zakładzie nr l na 15 stanowisk
(I)
objętych badaniami w 14 uwać

IJ C

~~

na

,

C ~

,

przepisami bhp na bakier '

nr 134

POZIOMO: wskazó wk a, k ategoria, zgarn iacz,
k.osz, kram,
katarak ta, peronówka, k.rajalnia.
PIONOWO: w:!,'ka-z, kutia, zagon, Warta, alasz, grota, r{nga., iskra, chart, ka pok, torba,
renta, kawon. abaka.
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Herszt

Przewodnicy w sukurs przyrodzie

ładu miasta P. nie miały kłopotów s
narkomanami. Było ich kiU.unalitu, a może kilkudziesięciu, ale
"brali" mało, byle co, nadto w

miejscach

igdy n ie za dużo sta rań i dz ia łań
chron i ą
cy.: h środowis~o naturalne. Ogromne
możliwości
b ezpośredniego oddziaływania
mafą przewodnicy. W u.b. roku po K i eleeczyźnie oprowadzili 112 tys. ()6ób. Pokazując
xn:sz::zOone przez przemysł lub

przez n ie<Xipowiedzialne postępOw an i e człowieka obs.za'fy,
m:ejsca lub tereny zdewastowane, mogą jaJ{ mało A: to,
uczyć zasad
ochrOony przyrooy, wskaozywać przyczyny i
s;rutki, sposOoby z a pobiegania
zn:Sz.czeni u.
•
Ważna jest także i druga
rola przewodnika turystyczne_

NUMER 150
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go. W ini en on zwracać baczną uw agę n a zachowa,nie uczestn ików wycieczek, na ich
kulturę i stoounek do przyrody.
W()jewódzA:a Komisja Przewodnicka przy ZW PTTK w
K iekach z.wróciła się z apelem do w.o.zystkich przewodników o a·k tywne włączenie
się do akcji ochrony przyrody. PTTK od wiehl lat sprawy ochrony środowiska t.r~
tuje równon.ędnie z rozwijaniem kra.joznawstwa i turysty'ki.
Wojewódzka Komisja
Przew<>dnicka w Kielcach za...
lecila zarz.ą<iom
kół
m .in.
włączenie do programów sUolenia tema.tyki ochrony pn.yrody, a takźe wstępowoo.i.e
przewodników do Strai,y Ocorony Pr~yrooy.
~W)

publicznych
zachoprzyzwoiP . miały
za to inne zmartwienie - niJeusllUlnie
rosła
liNba
przeatęp tw kryminabyob, a w dodatku sprawcy byli Dieuchwytni. W ciągu sześciu miesięcy
sanotowlUlo
włamania
do
dwech duiych IIk.lepów wielobraniowyell
do
chiesięc:i.
mWszkań
dobrze sytuowa.nydl
obywateli i do macazyn. llaJwując się wyjątkowo
cie. Władze miasta

więksuco
zakładu
pnemysło
w~o w
p.. sk:td skradziono
różne narzętbia, jak się Zdaje

przydatne przy Okazji nowych
włamań.

Co ciekawsze, wszystkie skradóone przedmiot! nie pojawiały sic: Da paserskim rynku, na
tlO liczyły służby śledcze. .1 &kby je ktoś zakopał pod ziemię. Wniosek zatem
nasuwał
lię . jeden: w P. działa wyJąt
kowo zdyscyplinowana banda,
w dodalku iwietnYe zorgauuowana, bo nie zostawia śladów

remontów części maszyn i urzą
zgodnie zresztą z pla . em
renowacji parku maszynowego.
Pieniąd ze na to winny zatem
pOChodzie z innego konta. Natomiast na rok 1933 zapla ::owano
m.in.: zakup książek i broszur
o tematyce bhp, plakatów i tablic, remonty dachów, l'amp,
posadzek i podłóg. Ale zakła
dowe laboratorium badań środo
wiskowych wyposażono jedynie
w zestaw do pomiarów pyłów,
natomiast o a paraturze do badania mikroklimatu, sanometrze
czy luksomierzu już nie pomyś
lano, choć są tu bardzo potrzebne.
Negatywnie trzeba rów n i eż oceni ć
zakładow ą
służbę
bhp.
Zatrudniony s?Ccjalista w roku
1982 przeprowadził zaledwie 6 jednodniowych kontroli stanowisk pracy, z których tylko jeden protokół doręczono kierownictwu przedsiębiorstwa . Dyrejtcja nie zapewniła załodze 0dzieży roboczej i ochl'onnej praz obuwia i ręczników . Nie dla
wszystkich, którym się należy
zapewniano porcje ml eka; :w
1982 roku nie wydano bowiem

r

z

o
•

-WODO

Międzynarodowa społecznośi naukowa z zasll.oC'Le>lli m oiJserwuje

jaka rozgorzała wokół odkrycia wirusa rticn\}kle groź 
nej chorOby, zbierająccj od paru lat śmiertelne żni",- o. Choroba,
nazwana zespołem nabytego braku odporności, w skrócie ZNBO,
(z angielska AIDS, zaś z francuska SIDA) atakuje ofiary z róż
Dyeh środowisk i krajów (li Karaibów, Stanów ZjednoczonYCh
i AIryki Centralnej), gł8wnie Jednak homo eksualistow i narkomanów, wywołując Objawy podobne do biała czki. Na ~ychmia t
po jej pojawieniu się w szeregu krajów prz ystąpion o do inten~yw 
nych prac IlH wykryciem przyczyn oraz znalezieniem metod.
zwalczania ZliEW>.
Pa'r ę
tygodni temu prasa
światowa
przyni06ła •.niezwy-

kłe

KONTROLA m. Tym razem
bardzo szybko, bo już w kwietnilO bieżącego roku inspektorzy
NIK po raz trzeci pojechali do
OZMO. Sytuacja nadal nie uległa widocznej poprawie. Przytaczanie odnotowan ych nienrawidłowości byłOby
powtórze-lCm
pro tokoł u z poprzedniej kontroli. Zacytujemy kilka zdań: " W
roku 1983 nastąpił dałszv wzrost
liczby osób zatrudnionych
na
stanowiskach zagrożonych nadmiernym zapyleniem", "Nadal
kierownictwo nie wywiązuje się
z zapewnienia od zieży ochronnej", .. Terenow a Stacja Sanepid
W Ost rowcu ukarała w tym roku 7 osó b mandatami, odpowiedzialnych za warunki pracy na
poszczególnych wydziałach", ..W
roku 1983 na renty inwalidzkie
skierowano kolejnych 17 pracowników a 241 zarejestrowano
jako przewlekle chorych.....
W nioski? Tym razem będą
chyba bardziej ostre.
.1AN1JSZ

pA}ęCZYK

na miejscu pnestępstwa i nie
próbuje się trefnego towaru pozbye. Musi miee zatem dui o
pieniędzy, bo trudno przypuszczać, u
ktoś będzie
ryzykować wolności", nie otnymując
za kryminalną robotę nic w
zamian.
Na koniec zaNęły Cinl\Ć samochody prywatne. Stało się

Prz

"Le Monde")

(jak to

określił

oświadczenie

asekretarza stana
do spraw zdrowia o "odkryciu" przez zespół prof. Roberta
Galio ze szpitala w Bethesda retrowirusa, wywołu.jącego ZNBO.
KąślLwy cUdzyslów w jaki uję
t e zostało słowo odkrycie, również pÓchodlli
li
f rancuslciego
dzienni<ka, który w JiWiąZku z

W zespole "Zodiak" powstaje
Tomasza Zygadło . Scenał'inss 1
tlziecięee . z iycia prowincji"
Hencel. Akcja rozgrywa się
głównych rolaeh występu.:
luch, Ewa Wiśniewska, lJenrylt
nata Kretówna. .
Na zdjęciu: podczas reali1acli
cia prowincji" - Beata PalIIch i .." ...........

a merykańskim
oświadCtU!ni.em
zauważył w &wyro doda~ku., J>()-

święconym

nauce: .. W gruncie
ów ret.row.i.rUII Z06 tal
przeszło rok temu wyizolowany w Insty tucie Past e-u r.a w
rzeczy

Pa r yżu".

A więc kto był pi.erwsa.y: Amer ykan ie, czy Francuzi? JeeteŚIDY

Na Kielecczyznie

Nowe obiekty
Jok

poi.nfo rm owa.no

nos

""

Ku rotocium Oświ aty i Wychowoni a w Kielcoch, w tym roku ba-

wzbogaci
obiektów.
0-

Apetyty - dopisują

Dzieci praeowników Urzędlu
Wojewódzkiego w
Radomiu
odpoczywają na kolonii letniej
w Tykocinie. Po zaj ęcia ch rekreacyjno-sportowyeh
ape-tyty
dopisują największym
niejadkom.
(wojwar)
Fot W. Warchoł

obi ekty w
cu, LewQSzo_
icy i Oróg ni
wydotnej po-

t

jąoogo.

Do miast "gif'łd owycb"
zatem listy skra.dzionych wozów z ich charakterystyką. Przez kilka miesięcy nie
dawało lo żadnych rezultatów.
Co dziwniejsz~, . p ierwszy śl:&d
ujawniony
został
tui
obo\
miasta P .
oto na millcję zgłosił się rolnik KrIlYsztof I. Tak się roll
przesłano

d

zdarzyło, -ie kupił " poloaft_" •
ecł_enia. To była dobra ...
kuj&. bo aprzedai;lcy ehciał

nie tak d1li.., jak inni .....na~y się, a Da dokładkę Ill e
.krywał, ile auto jest
yekJploatowalle i
doprjlwaclzfllie
go do pełnej uiyteczności ltluSi
kosz&.owae a&.o, a może nawet
trochę więcej tysięcy. Aliści _
warsztacie cłówny mecunł\
llauwaiył
najróżDbejsze
pHeróbki oznakowań i
niedWIlznacznie zasugerował aw~ ..
klientowi, Knyatofowi M., łt

świadkami

francUllk~

d.ziedzinie immun(}lo,gil i \\. ll'usolo-gii. Z jego oUsle:·ny.:n wywodów,
do! czących jlłównie
wniosków dla b.adail na ukowych we F rancji. w a~to przy !.oczyć pare stwierdzeil.
I tak uczony potf'1')ił nadawa.nie roz.gł(l6u
()ł;i~nięciom
naukowym,
k tó:e
wymaeają
jeszcze potwierd zenia. Stanowisko pruy amerykańskiej lłu
maezy cm pOtrzebą uzmysłO'Wie
ni. opinii publicznej pożytku z
prze.z.nacz.ani.a dużych sum na
baóaniJa naukoWe, a tak że chę 
eią
zdementowania
zarz.utÓ'W
grupy ameryka ńskJch hom06ek.su.aJ.i&tów. którzy
oskarlają
władze, że nie 1lode;mują walki
z ehor0b4 ZNBO.
Prof. Levl, om.aw ia jae metody 1 ducha bada ń naukowych"
prowadtz.onych w U A siwie-rdzU m.in., że wola "wygrania"
ryw:&!ózac ji jest tak silna., Że
"wszystkie chwyty są dozwo~ l będ.ą
l(l6O'.w.a.ne cora?
pełDie-j . I b4>d z.ie to w(':"' a cora~
łlwardllza" .
PIOTR KLIMASZEWSKI

mer-ykańskiej
"wojny nauJtowej", w k tó rej jedznak cbOOzi
nie tylko o pierwszeństwo odkrycia; jest to starcie się dwóch
szkół myślenia i dwóch etyk.
naukowyeh (jeśli tyIk.o llOjęcie
,!etyka" może był podzielne... )
Wspomni.any d:r.ierm.ik J)l'zed,..
staw ~.a obie obszernie, podkieślając, że jedną stronę cechuje
zamiłow anie do roz.g}osu, zasa.da. że cel uświęc, środlki, reklamiarstwo, d uże pie-niądze i
aktywne
poparcie
udzielane
prze-z wielkie światowe niana
naukowe ora-z intensywna pra.ca zespołów obfi.cie WyJ)ll6aź.o
nych w środki i lud2li. Drugą
lOtrOJle natomiast chara.kterywje dysk:'ec ja, graniczą.ca z milcze nie m, bardzo szczupła ekipa
naukowców, wywoóząca się z
MARLON BRANDO urodził
Insly tu u Pasteura, n iesłycha
sil: 3 kwietnia 1924 roku w Ona trudno.~ć w uzyskaniu - pomaha.
Początkowo
zamierzał
dobnie j"k tego doświadczają
zostać zawodowym wojskowym
inne zespol francuskie - -poi bkończy! akademię wojskową
pareia międzynarodowej p,rasy
fachcn.. ej. a wresreie surowa,
niemal mnisza i zamknięta w
SObie koncepcja wiruso!~ii.
Czy więc nauce ~roz.i., że jutro z06:anie w pełni z1omin:r
wania duchem wojny? CZy metody i etyka
pasleurowskie!
ekioy mają być przekreślone w
imię
wYłącznie
skuleC7.l:o:Sc!
działan:a? Na te pytania wvkraczaj:}ce przecież poza sprawę Zl BO,
bOwiem do~·
przyszlo~i badań naukowych
odpowiedzial dziennikowi pro!. ,
J ean-Paul Levy, wv')ilnv f-3ncuski ucz.ony, specjalista 111

Mini"tcr rzecZY\\ iście Gakzyńskie_
mu n:e z.kod:z.i ł. Wprost pr?c. wnie w pewn j skryt<>ŚCi pomagał mu. Ale socrealizm doczekł sj~
JUZ s\\.olch "iernych strażników w
gronie sam) m art)"."t6w i ei karal i
z calą suro'Wolicią
za najmniej-ze
oochyl nia od obow ią zującej no.rmv.
DLa tego Gałczyfu;ki
aż 00 swojej
przedwczesnej śmi rci
pozol"tawał
na uboczu żyda li,~e:a,=kie-l!o w POol.
see Luclow j .
CAF -

Małpy

Edmund Ucby miak

w szpitalu?

P wleo ca'un k małp brazyliJ klcb - Cebu
apelła ma
ro:nrl~t
problcm pomocy w
domu t w l"pUalacb na ealym
'wiede. Setka łyCh ezlekok6ztaltnycb "O UlJa schwytana w BrazyUl, a Da tępnIe przesiana do
USA, Cchle "0 tanie specjalnie
wyt!wlczona Jako przyszła pomoc:
domowa lub aalowa w :opltaJaeh.

(ou)

przs.si,sta.wiQ%PY

nQzyezcn~e

IZ

tępcy

iak jednak dopiero wówczas.
ltiedy po włamaniu do anęcl.
miejskiego PHWa~CY iledstwo .twierclzili
kraclrlei nowych fonna1any dok1lJDll!nłów
laJJlochodowyob,
oczywiście
esyriych.
To
był właściwie
pierwszy iltwl, atw arsająay Iladzieję
złapania
opry szkew.
Wiadomo, te samochody z fał
szywymi dokumentami .przed aje lJię daleko od miejsca
przftłępsłwa.
Najezc:ściej
lIa
ciełdacb samochodowych, ccbde
nik I nie m:aa twarsy .przeda-

rozgłośne"

i

merYkańskiego

593 l.

zł.

no O o

polemikę,

dzeń,

Po kontroli NIK w 1931 roku
dyrekcja OZMO opracował a harmonogram poprawy waru ' ków
bhp. Omówiona kontrola z lutego 1983 roku dowodzi, że na
opracowaniu harmonogramu poprzestano... Chociaż nie - ówczesny dyrektor zakładu poinformował Delega turę
NIK w
Kielcach, że za r:iedocią g ięcia
w tym zakresie cztery osoby
odpowiedzialne uka rane zJs:ały
pozbawieniem premii. Jak się
okazała przy ponow n ej wizycie,
potrącono im tylko!. część llremii w gr a r.icach od 83 zl do 166

o Dziewczyny na lało

społeczeń

wsi i
roce wo!tości
obiektów.
y

Iych

(JPA)

Z

zatrzymaniem

było większych
kazał liię
nim

01lZ1I . ta

nie

kłop~tow. O-

vy.,

Manu.sz
za to lUlany l ako
jeden'; niełic.n ch w P .
narkomanów.
Przesłuchany .w cha8akte~se
podejrzan~o
,!uał do opo~le
dzenia wiele uekawych J;ti torii Po pierw e o tym, ze "!
mieście P. budze &.radno ~ye
ćpunem, bo rynek narkołyko
nie istDieje. Z tego powo~"
.arkolllani jęc.ccli a ,łod.. Ak
."lko
cnau . Kiedy' bowiem
JlFSYszedl
do
a?cb najoJU!
nelotnie pielUDlarB •• -pł
taJa miejskieco i uproponował
'obry kwar - proebY. OcsywiKle nie && 'anno. KJ"y
Jećlllak dowlebi ał się, i e narkomani cnlUJll .ie imieru"
nie srezyCnował z tra~ak.dl,
1_ aapropoooWa!
l
wymienOl!. Oni, pod jego klHOWnictwem, "zrobi:ł .kok", OD ia
im j!to zapłatę
łlł kasetkę
leków psychotropewych. I takim $JIOMbem
nclrzej Z. prniepracujący

canizował

ałoionlł

grupę

pnestępeslh

z osób uu!riulonyeh.

(D kolicuaie jutro)

wojny nie może ię przystosowai: do życia w nu\\; ycn warunkach. Juz w nast«:pnym roku ogromny rozgłos zyskał po
premierze
filmowej
wersji
.. Tramwaju zw~nego poi.ad~
niem", którą rezyserował Ella
Kazan. Podobnie jak w tea!rze,
Brando grał tutaj Kowalsky'ego,
człowieka skłóconego z życiem
i otoczeniem. W roku 1952 zagral tytułową rolę w filmie
Kazana "Viva Zapata!", za k'óry otrzymał nagrodę na f e:.liwalu w Cannes. Potem przyszła
mało znacząca rola w historvcznym ".Juliuszu
ezarze" (1953)
i kolejna rola mlod go buntownika w filmie "Dziki" (1953).
Za rolę główną w fil ie "On
the Water front" (1954) Brando
otrzymał
'oj go
pierwsze"'o
Oscara. Wtedy należał jui. 110
największych I:wiaulorów amerykański 1:0 kina.
Wysteoował
jako... Japoilczyk w
komedii
.. H~rbaeiarnia pod księżycem"
(I 56), grał hiUerowskiego oficera w.. ł d ch lwach" (1958).
Z lego okresu widzieliśmy takie w telewizji inny film z jcgo
udziałem ".Jak ptaki bez
~nlazd"
(1960). W roku
1960
Brando r ży rował i za~rał
głowD:ł rolę w niezbyt udanym
v.estemie ,.Dwa oblicza umsh"".
Spośród
jego filmów z lat
Shattuck. A le zamiast udać lóię
sześćdzi iątych
widzielU:wy
do jedDostki, ~yjei:nał do Nom.in. ,.BUlIt na Bonnty" (1962),
wego Jorku, by s udiować 50" Opowide . . p duszki" (1964).
ejolocię
w N ew School for
"Obława" (1005),
"Appaloosa"
Soclał Research L . aktorstwo w.
(1
- ostatnio w TV), ~Hra
słynnym Actor's Studio prowabin. a Uonckongu" (1967), "Queldzonym przez Ellę Ka~na 1 mao" (1969). Potem orzvszły
Leo Strasberga. Następnie Nlkolejne .ukcesy: Oscar (którego
JJOCZ4ł występy w
eatrllch na
nie przyjął! ) za tytułową rolę
Broadwayu.. W ciągu zaledwie
w " Ojcu ehnedDym"
(971 l.
kilku Jat syskał sławę, zwłllsz:
" Ostatnle łaJllllo w
Paryiu"
cza dzięki brawurowo za~raneJ
(1972),
,.puełomv
MissIluri"
roli w "Tramwaju z anV'1l
(197 ),
uperman" (1978). "Czas
pożądaniem" Tennessee WilliamApokalipsy"
(1979).
Cstatnio
A. Producenci filmowi
zvbko
MarIan Brando ~dzi zycie sa,,zarzucili sieci" na m~odego,
motnika na swojej prywatnej
wybijającego się nieprzeclętn'''n
wyspie.
talentem aktora.
Sylw lkę teg:> w bitnego aktora przedstawiamy na zamóW roku 1950 Marlon BI'ando
wienie Jo nny Hampel z Radozadebiutował
od razu Jtłów n ..
mia. Przypominamy,
że lisly
rolą W manym U nu z telewtzji filmie ,.pokło ie wojny".
do naszej rubryki należv na koG rał tu młodego człowieka, żo.ł
percie ooatrzvć doniskiem ...'ola
tynenie".
nierza, który po z.akonczemu

http://sbc.wbp.kielce.pl
3A~JI[

AIl'l'OWSJU

Zresztą buntował i ~ nie tylko j",1'l
wybit.ny poeta. F iJmowcy rezygnowal' ze swych oryginalnych pomy_
słów re-i.yserskich. póź.niej,
kiooy
ich liJImy poddane najrÓ'i.niei_
. ćl.ym p rzeróbkom tra fiaJy na ek rany, z t.ru-dem rozpmnawa1i włas.
ne aLieola.

Soko rs k i zg dza s>i~ z \.a.kim ooą
dem ó-wc z.e6n ej rzeczywistośd, ale
tyl ko w ogÓlnych zarysach. B y ło
chyba jednak t roch ę lepiej. Tro ch~
jaśniej I Jednak nasi artyś c i zdobywali nagrody w międzynarodowych
konk"Jr:ach, jednak Kru czkowski napisał najwawiejszy
po wo jni-e utwór !eeniezny - " Nieme y". jednak
rodził się jazz, a J.icraci pisali n i e
w y ł ą c z n i e o ;mJakach i dywersantach z dworskImi rodowodami.
- Juz pÓźniej, w latach pięćd.zie
sillt ych , w 53, miałem świadomość
tego, ie kultura się nie rozwija, ze
gors et socrealizmu jest stanowczo
za eiasny. Al e kultury nie wolno
było traktowae w odeJ'Waniu od po1iłyki. To b yły c:zaay ,,zimnej wojIlY".
Pr acowaliśmy w atmosfene
psychozy, ciągłego
Dł'roienia ze
strony zachodnicb kół imperi a lis tyeznych. Ale równocześnie nie miałem wątpliwo ' ci, że polit yka
ulturalna będzie się zmieniać. a dał ch.
CZa.50we rygor - słabnąć ..•
Na dow6d tego ów~zesny minister daje przykład .,Dz~adów", któr~'ch p:erv.'sza powojenna inscenizacja do.' zła 00 skutku główn 'e dzię
ki ,taraniom SokOo!"sklego, i jeszcze
7..8 jego ministerialnej ka~ncji.
Potem, w połowie lat p ięc:d.z'e 
y,-h
na ·tąp.!a
Odnowa.
BvłC'
tych odnów w pó:t.n iejs:z.ej his~o rli
PRL je zcze It:!ka, ale t ei ni(!rwszej.
..po.stal:nowskiej",
Sokorski
p r:z.ydaje najw:~k.szego z.na.czen'a.
Bo ruch <Xinowy zaczął się w .-amej partIi. To aktyw. działa.:z.e róin:ch s2..Czebli
zdecydowanie 0f00.
\\ . ed:z.ieli 5i~ za koniecznością zmian
'Zarówno
w poli.tyce wewnętrznej
paiL.- twa. w g ;><><iarce, jak i w kuL
turze. To partyjniacy zai.ądali uwolni nia Gomułki z aresztu i wv _
clągn:ęc: a kon,q~·kwencji wobe<: winnych łamania prawa funke}<>na'!"iuszv b\ lego resortu bczroieczeń wa.
W
tym samoocz,,~zc2en:u
tkw iła
fak tyczna w:elka - siła partii robot.ni:::z.ej.
'i ą

W 1956 roku , na fali krytyki realizmu socjalistycznego, mini.st.er W Iodzim~rz Sokorslti odwołany Z06tal
ze s!.anowiska. Dymi:;~ się spo<i'Liew al. W koń<:u socrealizm polski
to było jeg() dzi eło.
Ale
zan im
mi.n ist.er w Ys.z.edI n a
za.\\ z e ze
swego gabinetu, miał na konc ie parę su1«:es6w. To był niez.a.prz.ecząl
ny udział w dziele Odnowy: pierwszy festiw
muzyki wsp6.łcz.esnej,
wystawa ,,nowego
ma.Ia.:-.stwa" w
Arsenal~. spektakle ek.sperymen~. "1nego teatru Mirona B ' ało.:;zeVlo-sk ie 
go na Ta.:cz y ńskiej. n:eskrępowana
dzi.ała1no· STS i B :m-Bomu Zb'·s2..!ta Cybul.31t:ego w Gdaru.ku. pierwsre .1tabarl)'..Y ...

(2)

,,sPOŁEM"

.r
wieckiego

Wtorek
31 lipca
1984 r.
Dz..s .kl:.damy z.yc7.enra

IGNACYM
LUBOMIRUM
JlItro

JUSTYNOM
i PIOTROM
1914 c. Weszło w
życie,
do dziś, za .000eszeuie Droai na
Cyprze po
zadtaa.owaniu północnej cz~ci
wy~py
przez wojska tureckie
i kontrataKu wojsk grecJUch.
1~1&
r. AStronaucI ameryKauscy. uczestaicy drugiej
wyprawy USA na Księżyc na
s .... "..
"Apollo
lSU
odbyli

obowlązujl\Ce

przeszło

i-godzinną

pl"z.ejaroż

specjalnym pojazdem
po
powierzchni Srebrnego Globu.
r. - AmerykańsKa 50nda
kosmiczna
"Ranger 7"
prze"J la na Zicmię pierwsze
zdjęcie
aiewidzialnej
części
kę

l'"

Księżyca.

1~~ r. afrykańsKa

POWSl.ala OgólnoFederacja Kobiet..
W czasie drugiej
wo.... światowej pod"".... lotu bojowego zginął Antoine de
S:.int-Exupery. francuski lotnik i pisan...
19:;8 r. Bułgaria
zawarła
paKty o nieagre ji z Grecją i
innymi panslwami baJKanski1~4ł

m..

r. -

'

c. - Zwi4zek lUdzieci Afganistan Zol warły
ulU"d o Oleagresji.
188i r. Zmarł Franciszek
Liszt, węgierski kompozytor i
światowej
sławy
pianista.
18U r. - Zmarł Sandor PetoeH, poeta i rewolucjonista
1~2li

ki

węgierski.

IglZ r. hiszpańskie

Kolonialne WOjska
obalily Re pUbliKę

Wenezuelską.

llIt1.i c. Urodził się J'ohan
Eric&son.
wynalazca
amerykanski pochodzenia szwedzkiego (opracował projekt paneernil<a z wieią obrotową i okrę
t.. podwodnego l: dzialem).
118' r. Wojska austriackie i rosyjskie rozgromiły armię turecką w
Rumunii.
1184 r. Zmarł Denis Diderot, encykJopedysła francus-

ki. pisarz.

155' r. - Zmarł Ignacy Loyola.
kanonizowany
teolog
hiszpańSki, założyciel
zakonu
jezuitów.
.
Bn r. - Krzysztof Kolumb
odkrył
Trynidad, wyspę
na
Mon:u Karaibskim.

[

Kielce

KIN A
,.,Roma.ntica n .. U Ciec::. - '}
z Aleatraz" USA. kol. l. I:;. w r az
z zes lawem krótkometrażówek. g .
14.30. ..seksm isja" pol. kol. I.
15, g . 17.15 l 19.45.
"l\-1oskw» .•Miaslo
kob iel"'
wł . pan. kol. 1. 18. g. IJ .3U I
U. "Aka dem13 pana KlekM'· 1
l II cz. pol. kol. bo .. g. 16.
..Studyjne" - "M ilczący w s pólnik" USA. pan. kol. l. 18. g .
15. 11 I 19.
"Skałka"
.. Superpot llo'ór" jap. kol bo .• g . IG . .. Sprawa K ram e rów" - USA. l. 18, g . 17 I 19.
"Robotnik" - •.Imperium kontratakUJ e " - USA, pan. k ol. l. a ,
g. 14 ..';8 l 1&.45. .. Parszvw dwunas tka" - USA. pan. k o l. l. 18,
g. 19.00.
GALERIE
Galeria BW ..\
"Pi\'D"nice·'.
uL
Leśna 7 Wystawa malarst wa
Krzysztofa Buckiego
(1936-1983)
czynna w godz. ~-17 ,
niedziela - 11-15.
Galeria FotocraflJd uL Rewolucji Październikowej
8aWystawa
fotografij
Andrzeja
Krynicltiego czynna w godz.
~17. niedziela nieczynna.
MUZEA
NARODOWE ,,PALAC" plac:
Zamkowy - M Wnętrza pałacoweN
..Galeria malarstwa polskiego" czynne ~16. wtorki - nieczynne.
Pla" Partyunł6w Wystaw?
stałe:
"Przyroda KIelecczyzny",
..Broń w z.blorach Muzeum NacoOO"' e :;o " Wystawy czasowe: "Wzory ntukJ ludowej". "Kultura społec ze ństw neoUtyC%nych w Swię
tokr.lyski~'n ". MPowrót Maryslef>ki S h! eskitej <10 KIelc", "Milft &l,a 7e zb iorów Muzeum I\.{~

Plocku" -

w

czynne

w godz. 10-11 wtorek 10-11. poniedz lale k I środa nieczynne.
~Iuzeum Lal Szkolnych S. Zeromskiego czynne codziennie
w godz 9-15, środy 1%-18. pon ied z iallti , wtorkI nieczynne.
Oblęgorek:
~luz.eum
Henryka
Sienkiewicza nieczynne.
~fuzeum
zabawki uL Zamkowa 2 "Zabawki
różnyCh
n a rodó w " - czynne w godz. ~
16, pon iedz i ałki i dni poświątecz
ne - nieczy nne.
APTEKI DYZUR~E: nr
29-061
ur. Buczka S'7 33, nr 29-008, ul.
Sienkiewicza 15
Poradnie dyżurujĄce dla dzieci
I
dorosłych
ul.
Pocieszka 11
(Przychodma Rejonowa) w godz.
11-21. w nledziel<: ~13. Stomatologiczna ul. Pocieszka 11 w
niedziele l świ<:ta w godz. 7-21.
T E L F O N Y:

Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie MO 997,
Straż
pożarna
988. Pomoc Drogowa 981, Pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto 91U. Kielce - Teren 956, Pogotowie Wodociągowe 994. Pogotowie Gazowe w dni
powszednie
31-20-91, W niedziele i
święta
31-:Ml-20,
Pogotowie
wod.-kan. c.o. elektryczne RPGM,
czynne w godz. 7-U, tel. '1-16-47.
pocztowa
Informacja
o
Usłu
gach '11, Informacja
PKP 830,
Informacja
PKS
602-79.
Hotel
"Centraln y" 625-11. Ośrodek Informacji Uslug WUSP 457-41.
POSTOJE TAKSOWEK:
Taksówki
bagażowe
ul. A r mil
Cze rwo nej 469-119.

f

dub. bo., g. 15.39. .. saint Jack"
-USA, kol. L lit, g. 1'7.30 i 19.30.
.,Przodownik" nieczynne
APTEKA DYZURNA: nr 29-071,
ul. Starokunowska 1(1.
POSTOJE TAKSOWEK: pl. WolnOŚCI
537-92.
ul.
Sienltiewicza

ońs

,--

i

te

------~-- KIN A----------~
"Pegaz" .. Komandosi z Nawarony·' - ang. pan. kol. I. 15.
15.30, 17.45 i 20.
,.Antyczne" .. Obcy - 8 pasażer
Nostromo"
ang. pan.
kol. l . 15, g . Iii i 18.
UWAGA! Za ewentualne zmiany w pro~anIie kin redakcja Ole
odpowiada.

RADIO
PROGRAM LOKALNY
17.05
Dziennik
17.15
Minirecital Zdzislaw Sośnickiej
(stereo) 17.30 .. Mały, chory człowiek"
aUdycja M. Bednarskiej 11.45
..Magazyn nowości płytowych" w opracowaniu J. Wosia i B.
Gumowskiego
( {tereo)
IIt.15
Skrót dzienn ika i piosenka
na

STRONA 6

FABRVKASAMOCHODOW
SPECJALlWW ANYCH ,,POLMO-SHL"
w Kielcach, ul. Dzieriyń kiego 27

po ź eg'la nle.

Radom

-" -=

:.

" . "'-r

...... ~ ,

~

TELEWIZJA

OGŁASZA
MŁODZlEZV MĘSKIEJ

KINA
.,BaUykO,

"Ucieczka z A lca-

-

traz" - US A. kol. l. 15, wra z z
zesta"'em krótkometra:Mwek, g.
13.30. 16.30 j 19.30.
Jrzyjaźó"
" W ielki
wąż
Chingackgook" NRD, bo.. g.
lIS i 15.30.
..Ucie czka z Nowego
.lorku" USA, L 18. g . 17.30 i
19.30.
"Pokoleni,," .,przypł yw
U>czuć" f r. kol L 18. g. 15 i 17.
.. Stalker" - ZSRR, k o L l. 15, g.
19.

"Odeon" -

nieczynne

APTEKI DYZUBNE: nr 67-31
pL Zw y cięstwa 7. nr 67-31.5, pl.
Konstytuc:lf 5.
INFOB IAc.JA
służby
zdrowia
- czynna &-20, teł. m-n, Informacja o usługach '65-85.
TELEFONY: Strat Pożarna 996,
Pogotowie Ratunkowe 999, PogotoWie Energetyczne - Radom 981.
Komenda
MO %51-36
Pogotowie
Milicyjne 997. Pomoc Drogowa 961.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulica
Grodzka 129-52, plac Konstytucji
%26-51. Dworzec PKP 26-698, ulica
Z w rk l IW igury 418-10.

II . w.,.:~a:~:~::ru, ,~

strz<:b ie j Lą lti " CSRS. k ol. L
15. g. 15. .. Bobby Deerfield·· USA. pan. kol. I. 15, g. 11 i
19.
"l'letalowieeu
_,To tylko
rock" - pol. k ol. 1. 15. g . 17 i l .
APTEKA DYZUR ' A: Ol" %9-016
uL Apt.eczna 7.
POSTOJE TAKSOWEK:
Dworzec Glówny PKP
705.
os iedle
M lltca - 2!-44

Starachowice

Ostrowiec
&INA

,.Księżniczka VI

"Hldnlk" -

skórze'·

-

ZSRR,

pan.

PROGRAM

oś

kol.

I

17.15 Program dn ia
17.20 DT - wiadomo·ci
17.30 .. Jak cudne są w s pomnienia~
(4) "Ich w ielka
18.25

mUość"
Być na scenie ka J . ~ho.in.a.ckiej

18.30 "K r am

19.

menta
Dobranoc -

mag.

sylw etkonsu-

...slim li: Ma-

ci uś"

19.10 ,.Diagnoza"
l .30 Dzienn ik TV
20 .30 "Abigai I" (1) - węg . film
fa b.
21 .45 " Kur ierzy śmierci" - rep .
22.15 OT - komen t arze
22.30 2niwa 84
22.40 Krys tian Zimmerman gra
koncet;; e-moil F. Chopina
23.20 OT - 24 godziny

PROGRAM O
17.20
17.25
17.55
18.30
19.00
19.20
19.30
20 .30

2.0.45
21.45
22 .00

KIN
,.Roboln i"·' - .. Goście z g laktyki Arkana" - jug. l . 1%. g . 15.
w<:g. I. 18, g .
.. RecydywIŚci " 17 i 19.
"Star" .. W idzIadlo" pol .
l. 18. g . 15. 17 i 1'1.
APTEKA DYZURNA: nr 29-07&
ul. Sl.asnca I.
POSTOJE T I\KSOWEK: te le fony 53-18 I 53-80

leJ

lJziś

22.15

Program dnia

J . angielski (17)
J. rosyjski (17)
Program lOkalny
teleturniej
Przeboje •.Dwójki"
Dziennik TV
..Letni
savoir-vivre"
s avoir-vivre turysty indywidualnego
W kr<:gu Qpery Giuseppe
Verdiego (1)
OT - wyd rzenia. telefon
. .Dwójki"
Go ŚĆ
letniego
udia
.. Dwójki'·
Fil motek
trzectl pOkoleń
.. Paciarki jednego ró-

..Skojarzenia" -

ż3r"' c-a

w wieku 16-17,5 roku, z wykształceniem
stawowym
do
młodocianego,
OCHOTNICZEGo HUFCA PRACY,
uczenia do zawodu:

e

e
e

e
e

e

e

SlUSARZ- SPAWACZ
SlU ARZ- RlMONTOWY
ŚlUSARZ NARI(OIIOWY
TOKARZ- fRlIER
MURARZ
HYDRAUliK
STOlARZ

Wymagane dokument~ .
slcierowarue z Wojewódzkiej Kom
OHP Kielce, ul. Rew. Październik
44, V piętro, pokój nr 50b;
świad€ctwo

ukończenia

szkoły

wowej,
dowód osobisty lub mebryka urodozt"!!
Infonna.cji udrz.iela dział spra,w ooobowych,
godz. 6.30-14.30.
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Jutro
PROGRAM I

KOMENDA WOJEWÓDZK
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
W KIELCACH
wspólnie
Z KIELECKIMI ZAKŁADAMI
NAPRAWY S MOCHODÓW
W KIELCACH. UL. KRAKOWSKA 62

9.00 .. K r ąg'

mag. harcerzy
oraz film Teleferi:i: "Wakacje z dl1Chami" - .. T jemniczy pr z y b y s z·' - pOl.
film przyg.
10.30 FiLm dla
II z,mia n y ••Sceny z pOwslania warszawskiego"
Uwaga: Z3 zmlaay w proeramie telewizji :-edaltrja nie
odpowiads.

ogłasza

młodzieży męskiej
kształceniem

PODZIĘKOWANIE

Serde<'7.0e pochiękewania wnysłkim PMyjacioł&m.
Ko) om i Zna.jom}'Dl, któny okazali nam ",·spółcntc.-ie
0I'a.z
Ui'zE'llłnlczy)i
w uroczys oiellach It~rzebowy('h
Da~zcgo ukochane~e

OJCA
EDWARDA SUCKERT
2kłada

NUMER 150

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA
W KIELCACH
OGŁASZA PRZETARG NlEOGRANlCZONY
na utwardzenie płytami betonowymi lub
nawie<rzchni przy obiektach:
zakładu gannażeryjnego przy ul.
100 m kw.;
pawilonu spożywczego, samoobsługowego
ul. PiekOOz.owskiej, ok. 300 m kw.;
pawilonu spożywczego przy ul. Pakooz
150 m kw.; .
bud. "del!ikatesy"
przy placu
ok. 100 m kw.
Roboty należy wykonać w III kwartale br.
Oferty na wykonacie robót należy składać w
inwestycji i reIDOIlltów PSS .. Społem", -przy
Obrońców Stalingradu 1, do dnia 9.VIII.1984
Przetarg odbęd:zie się w dziale inwestycji i
10.VIII.1984 r., o godz. 10.
W przet<LrgU mogą hrać udział prnedsi.ębiorstwa
stwowe, spółdz.ielcz.e, r.zemieśln.i.cz.e i zakłady
ne, posiadające karty rejestracyjne.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz
meni·a prretargu bez podania przyczyny.

RODZI~.-\.

1637-(

przyjęcia

w wieku 15,5-17,5 lat

podstawowym
do jednorocznego młodocianego
OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY
w zawodzie
MONTER SILNIKÓW SPALINOWYCH.
Gwarantujemy pracę w wyuczonym za
oraz możliwość uzyskania po roku pracy
jazdy kat. B .
Bliższych Informa<:ji
dzieła Komenda
wódzlm OHP w Kielcach , ul. R ew.
wej 44 (po -ój 508).

http://sbc.wbp.kielce.pl
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LONDYN. Tragiczna w slc:ul-

ne Iobo-rotor~m diog!CJ,IPoiIlc.zne będziE mogło wy "'pomocy przekazo.nej
w:ększość bodoil che-

r

i2

t Z

kacll katastrofa kolejowa wydarzyła się w Szkocji. W Jlo()-

cy z polliedziatku na wtorek

w pobliżu Edynburga ~'ypadł
z szyn mknący z dużą 52.y-bluxscią
pociąg
ekspre60wy.
Co najmniej 14 osób ponios}o
śmierć, a poIlad 810 .z0stało
poważnie
rannych.
Przypu6Z(YUI się, że b~

zaletq tego zemo'M dr Andrzej Szulkierownik laboratorium -

boto moczy
ilości mapotlleronego u pa ;jento zatem sprzęt SUiew tolrich p lajak naszo, bo.j ~m

średnią przyczyną kalasŁ-rofy
było zderzenie
się
pociągu

pobierania moterilJl u
-.d.ftlil ...,;

d iagnostycznych u
ograniczone" .

eleme;ntem
jest f-otome.tr, wy.poosourzqO.zerlie CtJtomotyczwynik.i

badań .

procO'Mlików "Eltbudo"
j~ynym wyrozem p<>joką
p~ed-5i ębi.orS lWO
5oŁpito.H" or..'IŃ. CzytnllO00 pod.ję

,,",dM,;

remontu
pł'.zy

i

ul.

(im)

Z kołyski do basenu
..

eja

erka nie miah jes:&-

e2le mieaiąc:a, kiriy pnynioslam
ją Da .ierwlWl lelu'ję plywa-

nia
pnyc:bodoi dla aueci
- mówi mż. O~ Ari.iomowa.
- Wyniki przeszly wszelkie 0czekiwania. Córka jest zdrowa,
wesołA, rześka. M.a doskonały
apetyt i twaxdy :.en".
Podobne (}pi.ni" wy.rażają d2.i'
tysiące rodJl.in radzieckich, ILt6re przyz.wy=iły ;;we dzieci
do pływania jeszcze zanim nauzyły się chodzić. Dziecko ze
smo.c7lkiem w bu.zi, bez żad
nego l'l'ku z.anurzajqce się w
wodzie, IM
je&t już uwaia.ne
za l."Ot nad-zwyc:zajn go.

urlopowego szczytu

ową·

NOWY
J r

U

JORK.

ro:z.pon"ł

W
·i

jalnego
komitetu
ZIaJ ującego się opracowaniem
mit:dzynarodowej
konwencji w sprawie zakazu werbowania, finansowania
i
losowania
najemników.
Kraje rozwijają e się. które
są in' jatorami przyjęcia takiego
dokumentu.
oceniaj
w rbunek najemników jako
ważne
prz l JYtwo mid-z ·narodowe.
ja
ONZ,

an"jn~ "

Pr1.~Ill ;o· m
1l;1
brytyj,ko- ,h, ń

poufnych
-kich . 'l
p~zede wszy';lkim ~pr3""a przy_zł . i Hongkongu. o 'latni j kolonii
bryt·' k :ej na Dal klm
W.. chodzi . lrzecim
do wielko' i ośrodku finan o\\ym na
' wi cie.
Br tyj;ka ~dz:erżawa
..... i
zej częSci ob;zaru kolon:alnego wyga.a w 1997 roku.
Pekin domal!a _ię zwrolu kolonii i pełnej ~uwerenności. w
tym możliwoilci ..tacjo-rlowania
tam wo"k rh' ;, kkh. Londyn
za' zabiega o zag\\ a antawan'e
na kolejn 50 lat S'tatu..u autorO'1.mów

LO DYN. Juk informuje
ag n' ja Re tera. Stany Zjednoczon
ooirzegly -..oj=niKbw

zachodnioeuropej~klch,

i:e naoleganie na
redUlkcję
woj.<;k amt'Tvkań<tokich w Europie z3c-hodniej
jest
bezs n"o()/Wn
bez
zwi~lbzania
wydatków NATO 119 zbrojenie.
LONDY
audyjo;ki minister ds. ropy naftowej, Ahmed Zaki Jamani
o·w'adcZ'l w poni dl.ialck w Cardi!!, że nowa runda obniżki
cen ropy może spowodować
powain !»'oblem
bankowe
w Stanach Zj dn.ocz.onych z
b ankrudwem włącznie.

"Latający

a C .... ~
-\t. ~od.oim rdonie

DELHI.

Policja
d konała
dalszych
aresztowań
w IIajderabadzi
związku
z trwającymi
tam
zami~7ok:lmi
n.a tle religijn. m. W pon:edziałek zaLrzymano ok o 250
. b. Władze
podjęły
dal-ze
kr~ki
dla
przy~ ról' ni-a spokoju, wpro~adzając w m; ' de godzinę
polv-yjną.

_'OWY JORK. 'taa
Zjednoczone wysłały na Antyle
Holen.dt!Cskie specjalllY oddział
do walki z lerrory;;lami, klóry ma doporrióc wladzom wysp
w opanowaniu uprowadzoneg o
samolotu W enezu Iskich Lini;
Lo4.niczych z 87 osobam'
na
po'dadzie oraz w uniesz.kodliwieniu porywaczy.

Kie-licach spt"l·j..'l.lnego h.a-rmoooZE STR. 1
r gramu
pra..y w lecie, wynix.. jącego z
potrzeb, nieczYlllnych
y w PSS 5powodow~y
powodu
u.rlopu jest :z.naczz
skrócenie czasu pr.u:y. I
nie w i~ej placówek niJż plapl.acówelt krócej czyn22 sklepy. Wli.cwno w ; nowano.
Często
rzemieślnicy
..nia
wymuszają"
zezwole' nież zwolnienia
lekarna urlop. wydanie
motywując
to P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
:e. o i tak dużo lepiej nii:
rzeróż.nymj przypadkami 1060rok!
ub:egłyDl,
kiEdy
zawy '. ~y za",;;<ze zgodnie z
tego typu wystą.piły w
a;l ach. W słerplliu planuprawdą? Trudno to sprawdzić.
Jesli n.3wet wydaje się jakie• '4t zamknięcie tylko 3 pla·ek. w tym jednej }-rowako1w:e,k zezwolenie, to bierze
przed aż pozarynkową.
się pod uwagę przede W&,)'stinaczej
wygląda
sykim, czy
wyłączenie
z pracy
Wojewódzkim Przed- -danej placó
. nie spw:oduje
DOKO CZENIE ZE
TR. 1
bor.: 'je Handlu Wewnętrz
pogo.rgzenia się zaopatrzenia, ze
gO w Kielcach, dysponującym
32X"Zegillonym
uwzględnienif:Ol
kie sposoby i na U:SZlISltklch za1
o< eparni,
z których
15
branży .!ł'pOEywczej.
kresach fol krótkich, że uu:01owadzą agenc:. W pierwszym
nianIe ludzi od kaTII i cięża
'€ :ą
wakacyjnym nieczynReasumują{: j
lep;ej DlZ
rów win li Za .zkodliwe dla Polb. l
4 sklevy agencyjne z
w roku ooie,łym.
poradycz.kl dział4nic pohtllczne nie j .t
bową
ol:cługą
(m.i.n.
ni tyl-k ularza się. że zastaaktem
humanitaryzmu i .illl
sam" przy ul. D2.ierjemy zamknil:!e drz",i. W;dać
odradZającegO się .ocjoli.tllcmeo) o:az dwa
wiE:"ksze
JllO'i,oa dopraot ~ ać się dobrego pańatW4, Il1cz pt'zeciwnie ażą ub:orów dl<t d.z.iee • pi'
g
syslemu
godu-;a ówóch
manipulowaniem nallro)omi i
przy ul. ~owadUego i zalIJlt.er ów
handlowców
i
IUtępstwem władzll przed
na~ ar kl
przy ul. Rewolucji.
m'
.!J,N,w miasta. Jeśli ~
t~rciem opozllcji. Będzil1m ll tokidz n:kowej).
k,(ji(J) . uje }-raw i dłowe
tunktf' 'u:iadkami kolumni o nif'c jolJ~an '
hand-lu. \o
przep()/sJcim cnarakt rze om .Iii,
tatnich ón,a('b zadecyważ.nie pnypad'ki WJ.;o ' e, a z
ale podllktou:anllm umi.zgami do
'0\ ano
także
o
uwnknięciu
tymi tTze-ba ię pogodLić.
n(lJb(lr~zieJ
watHznycn .ił '"
epu ze sp:-zętem lurystyczamM'Jrkań,kir j
ad ini tracji,
m p zy ul. SwieI'('2.ew· ·ego.
która
woruJe
11 'zecitD P()/sce
A.
ZAPALA
wad . iDstalacji ełe
z
C'Ul j,
uniemQHiwiają
d.. ll-loai.ację obiektu. Plaie ni~ynna do •
ale klienci nie pobytnio oOC7UĆ jej braiewe.Ż
pozll6tałe
diwa
~j
bra.nżv
-przy ul .
'x-za będą ov pooowat
11oo'<'i" \owaru .

n.emieślniczycb

. branży
piekarnk-zej
Je 5 Jliekami, podczas
że

będą

zam-

Pelta tym,
nas wicepreZ*iJńsk.i, mimo
przez
Zr2:etiZerue
Pryw.aotnego i U~~ w

DO

o

CZEIIIIE

lo DeZ Rft eharaktet'~zu~e ' m
It rajo bra\:,. o--tul101r ",.'
i C"" 1town 'mi zmianami .... arunków
meteor~1
i~nyeb,
przeprowadzono .dane próby dwumie'
cew j metololni ,.poisk-ł2".
Zbudowano )ą w tudenckim
biurz kOTl6 r krYJnym Lnst·lulu lożyni ów Lolni ·t... Cywiln go. Aparat w 'I'óżnia bię
dobrymi
".ka7nik mi
lo\.no-lec hni('Znymi. Kilka złqrzon h
runk, ,:Inik mOlo·yklo .... y 1.a
plj>C'ami. s lad;'ne "krzydlo z
\J'~anlny ole ca;.. ka.nstl"·.kcja.
W n:edal<.k:i'j JWl)'zlo ... i rozpaczni
ił; produkcjo: .. Ia:ają
c' '0 mow ykla" - .. poi .. k -02"
n .. ,k .. Ję przemy,lo 'cq.

-=

Historia z dreszczykiem

lala nie71e poradzQn()
~ urlopami
ró ·i'l,ei w
firrnow 'ch. Pracujq
kle pl a cóv: ki
.. Rado.. Polbu lu~.
..Fosko".
". Prz rwał J)r"cę na
as 'y ko ~klep .,E1ecuL 1 M ja i Jl'!"Zez
a ty odn;e n .e będzie w
pnIU
funkcjonował
lep
-Se-rw : " pn.y ul. Rew.
n.kowej, godzie zatrud. z~ledwi~ 4 06OOy.
le !Dacze] wygląda syhandlu pi',-waionym i
Obecnie óosć
dużo
tego typu nie funkz UlI enia "Sanepidu".
jeet z pi
arnią ,,Pieul. KiiLińsłtiego. W

motocykl"

pruró.mvmi wnkcjami.

Będ zip

mil t~ż ffidok:rl/nowani no noWa przeróżnie zamoskownn!lmi
konc~pc;am' domagania się pou'rotu do sytuac1i sprzed 13 grudnia 1981 rok. i dania atl'obody
dzialani4 u:szllstkim silom, które pogrążlIłll U:ÓWCUH krllj w
anarchii i prZIIU:iodlll go
na
próg katastrofl/. Wszystko to
j~rt
nieuDlknione, (IdIIŻ taka
]
10(lika u'alki antvroc )Oliz-

mu z

ładem

soc;ahstycznl/m

li'

Pols~e. Tak
jak
nieunik lone
j~,t r6wnież ,
że do
odparcia
tllch usiłou'ań pol-uba nllm bę

dzie calego rozumu poJityCZ1U'(lO I u'ielf' dobTf>j u'oU, niezbędnł'J Glo prlezu:y::ięż nl4 do
kotka i.tn,eJącllch jeazc ze te

naSZl/m spol~cze~u'le .pr2 czno'ci, u:-Ohoń, u·qtpliwości. Początek zoat4ł
zrobionl/.
i ,,lega u'qtpliwo' i, że port p tO
Pol.c 2m; rzać b('dzie zdeclI dou:an' w t1t'fl 11 la ie JCl f' Tlmku.

A II rgil
fi Vl" z a·al.li ...
,rol,i J"giplloi zyka przyplodowo, czy tei ...?
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(;alp)
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pvn-

..zad
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TIl. 1

~u.lIem

~wo,"

taRy-

.

I gili"
pelow.; ... "na-

Ir
• li I S
!.il.
Z",ie.hilf'm
naj ... ę

"~u i w swi tle n:ljn w 1
wydarze
wyd"ją
ię
coraz
arwi j
onyw j
do dzi
..marlo na
ylew, zawal
r a czy ra a - 12 06Ób beeDyeb pUy olwardu Cr(}bu lub
J)rz
nauko
c
oclędzina h
wnętrza trumny. Umieraj woź
Qi, k . ielni i prała i, prof orowie i 1e arze...Cz rn. seria"
trwa - ostalnio pra a odnotowala
olejlLlł
ofiarę .. Klątwy

Z~I

•

bia

Mif'd:&io",~. 

LDbiń.

faelltow Ober
ien..
ie 40 " .. Ik ....
pel ~e P ark.
arod wf'1I(e.
Mam 'ret'bę .. I"pł)lu 2; u talani .. m dat. Cdyi 'Ił "l[ole nie
" ł,.m pr&-'<Y. uie slurham raoba. a z przf'dmi
"" tl'f hoiesn . ch tł ponuję l
z~ ... k'
"akn" n.a. J_i .. iI... ra1
pemylilf'm
1<61 jno
dni. ale na t m m.in.
leca
mej. prz_ !\,ocla. Oheuj.. tyl"e •
pn r~, a eHeo jestem O\:r __
nie rad".
Radomski piechur pog:dIa: ia
('Z lem' óW Dó162. j
gazely i
kieruje sw je
ki w stronę
Bałlyl\!:u. Czek4llllY
na koJe.}ne
relacje z trasy.
(I_>

,''o

Ja,i~nouezylul".

'lo taj m.nicze zjawi ko zaczął
bad.'
.kukow ki
d.LienniKaTZ
Zbig ,iew Swi b. Twierdzi on,
ze z pomocą wielu 2Jlskomitych
uczonych krakow5kich i wybJmych
adaczy Uleranicznych
udaJo mu si, być moie, rozwiklBĆ poprze2: realia wawelskie :zagadkę "Klątwy Tutenchamona".
Sw iatow ej sJawy mikrobiolog prof. Bolesław
myk
z krakowskiej Akademii Rolniczej, otywił uśpione przez blisko
lat 'Ił fl'Obowcu lu{)1II

"1"7,,1 w

4

W c~-a(.h, gdy prQ owano
ro ~iklać taj~mnicę ,,Klątwy
TUI n(hamona". nie znano jeszcz mechanizmów działania oweł!O mikroba a najłal iej bylo w ledy eykl nagłych zgonó
tłumarzyc po pr06tu "kląlwą" .
otwarte po7.08taje pytanie, czy

w la yjne od ryda
krakow i,
boć przycmi1y fantastyczne bajki dla dor08łych,
w których władcy mszczą się
zza grobu i tak Ulpewne
wszyst i h nie przekonały. Od
r la ji
z
pracowni uczonych
bard Li j lubimy historie z dreszcl.ykiKJl.
(PAl)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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STRONA 7

Kolejne rekordy

świata

na olimpijskiej

.c 20-le
Mic e
z RFN
pierwszym boha erem igrzysk
Gro~ '

~

o:l})Oe"zęl.e .. Diedzi~łę w .... Aa&ele. I&raJ'1IIka xxm OlimNh.~ra . JNł aim. ze-Iellli pły
.. 'wóck piet'w.,.cll "'jack
olimpijskiej rywalizacji zdobył dwa . . . medale i jeiIea .-ekny, biMe przy tym dwa rekordy 'wida! Jak lDfol'JDowalWDy,
Michad Gr_ najpierw wy!:rał wyicie na 2M 1Il alylem dowolnym w masie nowe!:. rekord_ iwiata 1.41,44, a w następnym
dniu zmacań na olimpijskim JJaaenie przeplYD,ł
.yl_
motylkowym w 53,08 !lek., zdobywai/łe 'n.!:i si_y kr,iek j peprawiaAc dotychczasowy rekord iwiała Ameryk:usina rabIo 110ra1esa o ',3 !lek. Byly rekordzista iwiata muiał lilię .acJ.owolie
w tym wyścil;u drucim miejseem wynwem 53,!3, a br,Hwy dal wywalC'Zył Austr2lijezyk GleBA Bueh__ 53,85.

R piady maM jui pierwszeco
wak RFN - Michael GROSS, któ.ry

l.. ..

-

Najlepsi polscy
spadochroniarze nie wyjecbali II Kielc
pustymi rt:l<ami. Absolutny
mis&" Polłlki, Mariusz puchala z
bydgoskiego Zawiszy,
opró"s okazałego pucharu otrzymał również nagrodę rzeczow~
z r~l< prezes.
Aeroklubu
Kieleckiego.
Huberta
SlasEewskiego.
Fot. A. Pęezal ski
II

dużo

Za

\valkowerów
W minionym se70nie w okre~u
kieleck im prowadzone były I'OZgrywki piłkarskie
juniorów w
dwóeh grupach klasy "A", w któr."1ł

uczestniczyły

23

zespoły.

['07iom mistrzostw młodych pił
r"rzy nie był najwyiszy. Tylko
Ileli"zne drużyny z ka żdej gru'»' dotrzymywały kroku przodo,vnikom j mogły stwarzać dla
r~ (.!: zagrożenie. pozostaje odb legaly umiej«:tnościami od ezołów 

Hokeiści
już trenują!
24 hokeistów kadry
narodowej lrenuje w ZJ.kopanem. Zajęcia prowadzone są p nez trenerów Leszka Lejczyka
i
Jeruge Mruka. Dotychczasowy
trener
reprezentacji Józef
Kur .. k, po zgrupowaniu w Cet niewie zrezygn ował z tej fun kcji.
Międzynarodowy
sezon nas i
hokei~ci
rozpoczną
od udzial u
o Puchar
w turnieju w RF
Wurmberga, na który wyjadą
14 sierpnia. W
turnieju tym
weźmie udział finalista P ucha ru Europy Dukla Jibla,''',
reprezenLacja Rumunii or az ze,, poly RF)1 - Koeln (m istrz kraju), EG Duesseldorf i ECD
Jserlohn.

!d.

dla mistrzów obu grup
do ligj okręgowej jUniorów. Uzyskali go młodzi pił
karze Naprzodu JędrzejÓW prowadzeni przez Janusza Smorąga
oraz drugi zespół Błękitnych KieljP'( Wit
c .., którego trenerem
BryI.
A oto końcowe tabele.
GRUPA I
:, 83-21
~z
l. Naprzód Jędrz.
2. G'rnlk Miedzianka zz ~ł GS-!ł
S. "ocona n K:ielee !2 :Ił GS-:!!7
Z! ~ ił-31
ł. Sparta
W.
Z! :n 54-31
S. HetmaD WIo z.
Z! %5 olS-l!
l. Pogoń Miecb'w
,. VietDria Sltalb.
Z! :et tl-54
Nagrodą
był 'awans

"n.

SędziAz6w
Działoszyce

l. Unia

,_ Swil

BlIcza

1ł_ Oł'kan

1l.GT8łI

1Z. LZS
l.

Wiślica
Skronłów

Błękitni

!%

!2
!:!
Z%

22

GRUPA II
n 1It.ielce !ł

:et

łi-57

l',
H-M
•
,.
te

H-n

~-5ł

Sł

'f-li

,,

(8")

Dzię·kujemy ...
pozdrowienia j udoc7.k om
judokom
k ieleck iego Zaka,
z Bylowa.
gdz ie
i chłopey w białych
kimonach przebywają na obozie szkoleni owym.
... 7.3

i

nadesłane
dziewczę-ta

NUMER iSO

STRON

.

"le

było ...

PrLe hy waj~ c a we Francji kadl'a . polskich piłkarzy miała rozegrać.
w
poniedziałek os tal-

kontrolne spotkanie. Nie
ono jf'dnak do skutku.
z uwagi na
rozgrywki
f.rancuskich drużyn,
l)t'ganizatGrzy nie mogli z apewni ć Polakom odpowied nio silnego Drze·
ciwLika. Dziś nolscy
p ił karze
wracają do kl·aju.

Autorem kolejnego
nh'waclciego rekordu świata był Kanadyjczyk. Alex Baumann, zwycięzca wyścigu na 400 m stylem zm:ennym Jego rezultat
4.17.41. Drug i na me c:e zameldował się mistrz świala. B razy lijczyk R icar do Prado ·U8.45,
a trzeci Au.'! ral ; jczyk
R"Mrt
Woodhous 4.20 ,43.
Ponad t o z ło te m eda le w w yś 
ciga ch płnvackich \V \'w-alczyly:
K anadyjka Anna OHenltrite na
200 m 5t. klasycznym
czasem
:!.30 .38
(faworytka tcj k{)nku re nej:. Japonka lliroko Nacasaki była dop iero czwarla) oraz \ y,lerykan \;:.a ;\1:I.ry \VayLe
na 2'.10 m st. dowotn~''11 - 1.59,23.

Drugi dublet
sztangistów

chińskich

lekkich wagach, na olimpijskim pomoście nada l d~ 
minują
chil'! scy !'ztangi::\ci. W
wadze muszej zdobyli 7.łOtO i
srebro, a
w
koguci " j znów
dwaj Chi!\czycy oka zali sip, najlepsi. Zwyciężył ,,"u ~hudfo uZYSklij"C w dWl'.lloju :,:(;7.5 kg,
dl'ugi był jego rodak Lei Runminge 265 kg, a trzeci Japoń
c?yk Masahiro Kolaka :!5·~.5 kg.
•

nie

doszło
gdyż

W

Na kolarskim torze
•

Po szosowcach, rywalizao olimpijskie trofea l'ozpoczp\i kolarze torowi. 2'łotv medal w- wyścigu
na l km ze
stal·tu
zatrzymane/!,
zdobył
Freddy Sehmidlke z RFN, cza
cję

sem 1.06,104, srebroy KanadyJczyk CurUs Harnetł 1.06,436, a
brązowy Francuz Pabrlce Colas
1.06,649. Natomiast z 16 najlepszycb. specjalistów wyścigu na
ł km Dajwyższą formę zademonstrował w eliminacjach Amerykanin St.·n Hec.:. uzyskujltc bardzo dobry wynik • .35,57.

Szwed liderem S-hOjll• Pięcioboiści nowocześni ro:o:egrali już dwie konkurencje.
W jeździe konnej najlepszy był
Włoch Daniele Hasala, a
turniej szpad;)wy wygrał
Achim
Bellmann z RFN.
Po dwóch
konkurencjach stawce pi~iobo
istów l>n~ewO<fzi Szwed 8vante
Rassmu...on,
który
zgt'omadził
2092 pkt. Drużynowo pt'owadzą
"'ło i.

Wygrał

8

P-łkar

faworyt

• Na slrzelnicy rozdano kC)lejne medale, tym razem w
sŁrrela·ni u z karabinka małoka
librowego z postawy leżącej.
Wygrał
faworyt, Amerykanin
Edward Eh... l wynikit!m 599 pkt.
wyprzedz.ając Francuza Miebela Bul'Y 596 pkt. Natomiast po
drug iej serii strzelania .. trap"
Hderem jest Amerykani,n Daniel Carlisie.

Na innych arenach
• Rozpoczął się olimpijski
turniej siatkarek. W pierwszych
sp.')lkaniarh uzyskano naslępu
ją.ce wyniki: USA RFN 3:0,
C hRL - Brazylia 3 :0, Peru Kanada 3:0, Japonia Korea
Pid 3:1. W turnieju k06zykarek' reprezentan.tki USA pOkOnały JugOSławię 83:56, a koszyka.rze . Włoch wygrali . :r. RFN
80:12. Nafemia$l: w rYw.a1izacji
hokeistów na trawie. rrlooywca
Pucharu Swi.ata, ze9PÓł Pakistanu uemi&ował :r. Nową Zelandią 3 :3. W ionyeh meczach
hokeistów ~adł1 wyniki: RFN
- HiMpania 1:1. Indie - USA
5:1, AWibrali.a MalezjI!: 5:0.

I

igrzysk by/4 "~1D...~e,nt.llftll"

Klljmllnów _

M"".",; ..

lips, $łllr,,,jqca - w
dualnym ko!ankim w
szosowym. Odpadła z
ton" już
po pr><, 'i ",.hl"l~
kilkuset metrów, II

kilometrllcn wIlcofIllII
Jej
..lim,,,jj'lli

wyścigu.

przygoCla

tTwal1l

ponad 10 minut...
• ZłOdzieje k

nie zrobiLi "kokosów"
c zas otwarcia igTZ sk.
cja. zanotowała.
kanIJŚcie wypadk6w
ży.
Komenta.toTZy
·t\ie kwitu;4 ten fa
biletów tła otwarcie
larów) i
parking"
CoHsseum
(200
dol
sprawiły, żę- mało komu
st~lll ;e~z~,ze jfJ.kaś

3",ma

kIeszeni ...
•
Prz ewodniczący
Joao flavelange,
wiadajqc podezas vn.~ '",0'"''
prasowej na pytani a
c ::;ące obecności Ul w 'el
lim»ijskich dr!Lźynach
kar. kich .
grac zy
wych,
odpC1rl: .,FIF A
d :i~1i zawodni1;ów na
fesjonalistów
i
ama
Są.. tylko grac ~e uc zestnic
cy w mistrzostwach lw ia
tAI
igrzllskach OlimpijS Ki
w · mi s tr z o ~ tll'a,.h świata. .
n lorÓw.
MKOL zob ow iq
na .• do opracou!ania
kry
rióUl uczestnictwa tv ig r.
kach i zaal:ceptowa! nal
propozycje. Grac ~e otrz ym
ją p ieniqd:e na mies7ko n
tl'lIżywienie.
stud ia. pod
;!e·'. J. Hal'ela nąe st'Vlerd
jednocześnie,
';e
p rzy,
KonfJres
FIF.4
TO - pot
mo~ihvości tl'PTOWllll:enia
mitu wieku n la oa 'L'orin;~
uc:estnic z ących ll' Igr -ys"Q
Ol i mpijskich.
•
.,Mam tyl k o dla po;
stwa dwie
minuty . n W'
już teraz koncentrować
przed następnym i starta
_ powiedział na
poc za,t
konJ erencji prasowej " lit

Ol impijski

tU

chael GTOS.

pływaniu .

z .RFN .. ZBpY

; -'-nu. o swojll szał\se w kol
. nych .konkurencjach (G
ma wystqpić jeszcze tU
ciu, w tym_ ~ trzech i.
f etach) odpow iedział: .. ~
większe mam w wyśc ;.
1111 200 m
motylkiem l
sztafecie w stylu zmie7l 1l
ale n i e znaczlI to. żt
d:-:iś moŻn4 mi t.. W'li
pTzyd zięlić. Rywa le
oorcho silni".

uwa

J

..... łap) '

S-'łt

~'t1
t. &IS SUIł'ork." lM
ze ~ S!-Z5
J. lIueDvia Buko"a
ł. Stal Kun6w
:et 24 51-%t
5. Mełalcbem .udkl 2t !2 ł5_'7
211 I' ł5-4'
.. Atest "ielC'e
'ł_ Wi ..rna
łał~oszez ~~ 12 U--i«
l. Piasl Chęeiny
!II
21--łł
,. Partyzant Kad08Z 28
21-11
20
tł. LKS
Lal;6w
I lt-ł'
11. Spartakus Dalesz. 20 2 11-57
W rozgrywkach juniorów no-tujemy ka7.dego roku dużo walkowerów. W wielu przypadkjlch 7.awody
weryfikowane są obopólnymi walkowerami z powodu niedojścia meczu do skutku z
vinv
obu drużyn lub wstawienia do
gry nieuprawnionych
zawodnikó ......

EO

Trzeciego meczu

Pływak RFN wystąpi ł
tt!go
dnia jeszcze w szlafeci e 4x200 m
stylem oowolnym i był bardzo
bliski zdobycia trzeciego złote
CO medalu. Płynąc na Qćitatn iej
unianie, na 10 meków prz~
metą był na czele stawIti finalistów, ale na samym finiS!ZU prżeg·ral o O,M sek. z Amerylr.ani.nem Hayesem. Zwyeięs
lu lntafela USA ustan ow Lla w
lym wyśc igu
rekord -świ ata
w )"Il~kiem 7.15.69, srebrny meda.l
przypadł
reT>rezenla.ntom
RFN,
a
brą20wy
pływakom
Wielkiej Brytanii.

Pi~WSZ~~"Tk4

kle

ieści

Vkról.te inau!:llcaeja 1HWeco lIeZ__ 6ego w pille n.einej. Nim jeilDak kllrtyna
pójdzie w ~órę i arapoly rozpoClilnlł pojedynki
.. mi tr'lotlw kie pUDkty. Da 5tadionie Granahl
w Skari.y ku, na tydzłeń prud li«owlt pceIniera, odbędzie się atrakcyjny • "miej, &r!:a·
nizo,~ .~y z okazji &e-lecia ni " esko" i 35leeia .. lowa Lud II". Udział piłkany mistna
Pol 'ki Lecha rDznań, wicemisłrza Widze" a Lódź oraz Lecjj War.awa j Ibiewilłt.ej
drużyny
liCi !:reckiej Ethnikosu z Aten,
~wa.ranluje inLere ująee widowisko. Nie nę
slo mamy moiliwość o~lądać na naszym terenie C2 .. łowyck w kraju zawoddikiw. Slld zimy wi~(', ie sympaty~ futbel_ wykonysl:tją tę okazję i odwiedzą
miasto nad Kamienną w nadchDltzlłeą IIObotę j niedzielę. W
oba dni ro~crane soslalUł
po
iwa mecze,
kló,,- rozpoozynać
ię będą o łych samyeh
~odzinacb: 1S.lIt j 11.1"- Oby tylko clopis la
pOl;'oda:
Wczoraj otnymaliśmy
•
~retariatów
•
Itadomiaka i Błękitnych "rozklad Judy" li«owyeh drużyn piłkarskim tyell klllbów ... rundzie jesiennej. Spieszymy więe 'onieŚĆ! fIfqlelnikom ,,Echa", ie Radomiak _illaqw.ruje
swo~e występy w ekstraklasie spotkaniem s
B !tykiem Gdynia w
. .betę, n sierpnia o
!:,odz. 11. Równici w Kielcaeh premiera dnIcoli~owe,:o
_on_ •
udziałem
Błękitnyeh
i Igloopolu Dębiea ec1będ2łe się ~_ RIIlCdnia i o tej nmeJ perze.
(paw)
•

!; ....

http://sbc.wbp.kielce.pl

• W Lod:zi .zakończył si(
niej tenisowy o
G rand.
Polski. W fi!łalowvm pOj
ku kob:el Danuta ' Sawaj
nala KatarzyDę
ł,apińsk.
6:2, a w finale mężcz~T1 "
fl'ed Chrobok wygral z L
Bif'ńkowskim 6 :2. 6 :2.
• Po pierws zym dniu
g rywa nych w Sofii międy)'
dowvch zawodów jun:ofO\r
pięc\oboju nowoczesnym pr
d~i
Bul~ar
Nikołaj
Hf
przed Polakiem _Iirosl:>w r"
zlIlą i Węgrem Jurą V ar~ł

Sprintem.
trzej zawodnicy najlepiej j
li s'ę w jeździe konnej,
jeżdżając parcou rs bezbłęd
• Zakończony w Olmiędzynarodowy turniej fi
szvkówce juniorek wygral'
!:ierki przed Polkami , ze'
NRD i Rumunkami. W .
o pierwsze mie.isce Polk'
glv Węgierkom 65:66.
• Polscy piłkarze wod
jęli siódme miejsce w l'
ju Przyjaźni w Sofii,
dzając jedynie drużynę
którą
pokonali 12:1.
wygrali waterpoliści RII
przed ZSRR iWęgram:. r
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