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Na placu Krasińsk.ith łuska
artyleryjska z umieszczonym w
jej wnętrzu
aktem erekcy jnym,
podpisanym
uprzedni(}
przez przedstawicieli najwyż
szych władz państwowych. zolal
wmurowana w fundaprzyszłego po:·nn:ka.
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" Jeśli dozorca - to tarSl.y pan z dług imi wąsami I koniecznie z wielką miotłą w ręce. Tak podobno wyglądał kied yś
goopodarz domu. I to był ktoś. Przed jego miotłą uciekały
największe podwórkowe urwisy. I jego, bardziej niż własnej
żony, bal się wracający w nocy do domu "zawiany" mąż. Na
podwórku muśiało być czysto. I było. Posada byla niezla, no
i Ulpewnione mieszkanie. Taki dozorca cieszył się szacunkiem
lokatorów. Wy tarczyk> dobrze wypełniać obowiązki.
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".G<lB.~~rz
domu", II w;ęc
naJwazn:eJszy m;eszkaniec budynku.
Właśn ie
mieszkaniec.
Tymczasem aż 70 pr()C. obecnych dozorców dojeżdża z podk ieleck ich wsi. Nieraz podróiują
po 30 kH()JIIelró 'f.
..To
jui bym chyba mus:ala w 0góle nie spać żeby zdążyć do
pracy na piątą" - pow'adają.
A jeśli kobieta ma własne gospodarstwo rolne i musi SI' eszyć się z pOwrotem do domu
i jeszcze po drodze chce zrob:ć w mle'c-ie zakupy? .. Przy-
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obchodów
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da rze!} sprzed 40 lat: reform ie rolnej i
nacjonalizacji
przemysłu,
powrotowi ziem
północnych i zachodnich do
macierzy. 40 rocznicy ZWyC i ętwa nad [a'zyzmem.
Biuro PoEtyczne KC PZPR
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szkolnego.
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Czy co~
w m zy e
"Jarocin rodzi się no nowo.
Po pięciu lotach p~~olnego ~"!:
fawonia postonowlhsmy wroclC
do źródeł, bel slponu i rozdymania, bez gwiazd". Oto artystyczne credo
organizatorów
tegorocznego festiwa~u
mu~
kÓN rockowych JoroctO 84. MI-

ierpnia)
•
•

SIę

z
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pięciu
łat stolicy
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Wczoraj przeby,·, ol no K· elece mn:ster zdrow 'o l opiele' sp:>lecznej - Tadeusz S2 lac :,ołlski. Wz ,q l udz ol w sp(}lka.,; J
Z g ru pq p ' aco"m ików służ
by zd , o ~ o u!-tonc>cowo'lych odznocze n,omt
państ lONymi.
W
traltc:e uroczys:ości. v.. klórej ucześtn ic zyłi takie przedstawici le włodz "oje"Jódzl
z l sekre arzem KW PZPR Maciejem
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- Gnyb .. mi sypno:lo w tym roku
wae niej niż w latach poprzednich. Wiele je l icb na placach
tarJ;owych, gdLie nieduża kob.alk
ko~ów ko zluje ok. ł
zl. '\m tony cb~nieJ wybIeraj sio: do
su sami na po zuklwanie 1f'!:0
pnysmaluL Z dowoleni
~ Lo odWIed2:aj" nasz" redakcjO:. by poc:bwanć sio: Udanymi zbioramI. \
o tałnich dniach p. Janina Pawf'lklewlcz przynio la do nas iił-de
ka~amowego
borowika. którego
znaJazJa w lesie poslowickim. a
p. Jan Lopart na podobnel:o prawdziwka natrafił na swojej ..adrzewionej dzl Ice w zalesiu. Szcz<:śde
dopisało
takLe p. Stani-lawOw;
Skarbkowi. który natrafił na prezentowanego na zdjęciu z prawej
strony borowika w odległo·ci zaledwie 50 metrów od drogi w Osio:kaCb koło Piekoszowa. Gratulujemy aclanycb zbloTÓW.
(aln)

Jed ••i et na.j ołod"ych Żulnil'r l.Y pJ.".a. "i .. - l-\cLI icy , otldtial u
por . "Rafa!a" - Jan l·otulicki~;o. z ('rupy \
"I{r~ bar" w CLasie odpra .. y w ~lllac'lu l ' hell'i<'c ,00,·i prl) u!ic~
muli:'ow kic!:o
na Powiś !u.
(' '\ F

•

enł

z • ezo e
mo różnych klopotów i problemow, glownie orgoOlzacyjnych,
festiwol nie wylądował na mieliźnie, może wręcz odwrotnie. W
ciągu paru lot wylansowano w
Jarocinie wiele zespołów i wyDOKOŚCZE!
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Spotkanie
Din.
,
l

Urboll ,

dziennikarzami zagranicznvmi

We wł.4l!rek odbyJ. się kolejne eotYlI:odniowe spotkanie n-eeznib
prasowąo rząt1u mia. Jel'ulI:o Urbana z dziennikarzami zaara.»ieznymi oras przedstawicielami niektórych orll:anów prasow y'" li kraja.
kontrowersji. Pilm.nilk budowaNa wstępie J . U rba n zacy1.ony ~t w hokl"ie uczest.nikorn
w~ k i·lika don iesień, wy b ranych
bollate-rskiego zrywu, nie zas ali prasy zaebodn iej, poJemi2ująe
by czcić polityczne motywy deli nimi i ok.re slają.c
je
jako
cy zji o wywołan i u powstan ia .
,JIliezmienn ie zadz iwia jące i huPrzedstawicieł prasy polonijmorystycz ne" .
nej z USA zapylał: czy władze
li: kolei uczestnicy k_ferenpogodziły się :I
oc1pra wianiem
ejj zadawali pytania. Znaczna
tzw. mszy za ojczyznę. Podczas
ich część dotyczyła problemów
jedncj :I ostatnich takich mszy
amnestii, liczby dotychczas zwolksiądz Popiełuszko zażądał
onionych oraz osób ujawniają,
bjęcia amnestią księdza Zycha,
cych przestępczą
d ziałalność.
skazanell:o w procesie zabójców
Pytano ~i czy zwalnianie przesierżan t a MO Karosa. Otrzymał
stępców Die wzbudza
społecz
za
to II:romkie brawa wiernych,
DCll:O niepokoju.
zgromadzonych pod sztandarem
l. Urban poinformował m.in.,
"Solidarności".
że amnestia
ge.neralnie
przez
Rze.cznik rządu odpowiedz i ał:
społe.czeństwo polskie
przy jęta
Poroszę n ie mylić IIL5zy, a wc ęc
została z aprobatą. PJ'zy
każ
akhl religtijnego, z funkcjonodej jedna·k amnestii, a więc
waniem klubu politycznego, w
pny tej również, pojawiły się
którym
odbywa się judzenie
ni'Elpokoje, czy taka liczba przedprzeciwko pafutwu, podsycanie
terminowo zwolniony ch
przenegatywnych emocji
polityczs-tępc6w lm'yminalnych nie zanych
wśród
z-g.romadzonych,
groZ'i bezpieczeństwu pubHeznegidzie padają słowa w obronie
mu. Są to obawy bezzasadne,
kapłana uezestn i czącego w n ' ebow iem recydywiści o raz 060legalnej grupie .zbrojnej, przeby sk=ane za przestępstwa o
ch owuj ące go
broń,
wspierają
d mym ciężarze gatunkowym nie
cego morderców.
l1li amnestią objęci i nie będą
Padło pytanie: II:dzie pnebylIWalnian<i.
wa zwolniony na moey amne tii
Jeden li dziennikarzy zapyFrasyniuk.
tal • )HIwody Z-awieszenia przez -...()dpowie.dż brzmiała: Tam,
..ładu warszawskie działalności
gidzie ma ochotę przebywać. Nie
pepnec1niell:o SpołeczDell:o Koreprezentuję biura adresowego.
mitet. Budowy Pomnika PoByło rówDież pytanie
dotywstania Warsza'a'skiCII:O, a lakczące &zw. płuralizmu związko
ie • tło sporu powstałCII:o na
wąo.
kallwie lIazwy tCII:O pomnika.
Odpowiadając
na nie rzeczl. Urban wyjaśnił, że powonilk prasowy rzą.du przytoczył
dem podj ęci a takiego po.>tanosłOwa Józefa Czyrka z referawiM ia były spory i niesnaski
tu wygłoszonego na XII plewE'wnątn: komitetu uwłaczają
num KC PZPR: .,Nie będz.i e
ce powadze sprawy, parahżu
powrotu do d2ieleni a klasy ropracę.
Były
społecz
botniczej na prze.ciwstawne S il"
lIly ko mitet
nie potrafił w
bie, z>walczające się siły sper
tyeh sprawach
nawiązać
ze
le.czno-politycz-ne". Nasze życie
irodow iskiem weteranów konrealne - wskazał J. Urban .truktywllego
d ialogu, w recechuje wie.lość poglądów
i
llUiltaci e czego idea
budowy
różnorodność
światopoglądów.
pomn i!k a zamiast jednoczyć zaTak imi są też programowe zanęła
dezintegrować.
Nazwa
łożenia dotyczące modelu stopomn i'ka jako monumentu . ,bosunków. Natomiast
pytającym
hate-rów powstania war3zawskiechodzi o możLiwość rea·ktywoo" oopow iada tym :ntencjom
wan ia dz ia łaLności wymierzonej
ll.ioe może
budzi ć
żadnych
w nasz ustrój, a .. llQ5iciela.mi
ta'kicb zamiarów będa.ie walika
a n.ie porozumienie.
Na ukończenie kOllferencji J.
SludtDlOwi
Urball wypowiedział się na temat stanowiska epiSkopatu RFN
wobee dzialaMcyeh tam stowarzyszeń
rewizjonistycsnyeh
w
awlązk.
z popr.r.ec1nią wypowiedą n_nika r:&ąda na ten
temat. Konferencja
biskupów
RFN uznała za stoso wne ogło
26 lipca
br. skrad ..iono
sić specjalne ośw i adczenie,
spod pijalni wód mineralnych
Pragnę pod'kreśl i ć powJew Kielcach p rzy ul. Sienkiedział J . U r ban Że to ośw i ad
wina 72 rower wysc'gowy,
czenie traktujemy jako wyra2
który był moją życiową pasją.
prag.nieni a kontynuo wania przez
- W y darzeni e to jest dla mnie
epi 'kopat RFN n iechlubnej f.e;ntragedią. Jestem studentem. W
dencji do po"redn iego popieraKielca ch
znalazłem
się
przenia rewizjonistów. Tego samejazdem, stąd zamiprz.ałem ugo dnia. co oświa d czenie b isdać się do Gdowa k. K ra kowa,
kupów. ukaza ło si ę oświa dcze
aby u"zestniczy ć w
wyscigu
n ie pana Herberta Czaji,
kolal'skim.
który wezwał rząd RFN. w
JWwer miał
zicloną
ramę ,
kl)ntC'k~ci e ewentualnych
k·renal e pki w przedniej części, na
dylów dla Pol-k i. aby "nie dał
2 nalepkach czerwony liść kloani feniga". dopóki n 'e Z06ta nu,.. ~ a obręezach k~ł nalepki
.. zabezpieczona
tożsamość
n ;e
"NISI,
"Corsa-Tovo,
"Made
kul',p'a'na" )lie'Tlców w Polsce.
in naly·'. Lewa kor ba
błysz
C7.ąca,
pl aw a
matowa,
tylna
pr .. ~r~utl{a
i
man etki ,,' impl ex", hamulce "Faworit-Spedal" - dwustronne.
Gotów jestem przekazać ca łe moje oszczędności
w ",ys.
l1OOO zł osobie, która mogłaby
czoraj po raz pierwszy
pomóc w
Odzyskaniu
mojej
od wielu dni zza chmur
w łasności. Andrzej Kałużka , ul,
wyjrzało słońce.
Zro biło
Wólezańsłr.a
197 m. &, 9ł-531
się ciepło i wreszcie wakacyjł.ódź,
nie. Puste doŁąd obiekty rekreacyjne
zacz ty
pracować
normalnie.
Oto
relacja
z
Kielc.
Basen
WO. iR na
tadionie
Le5n 'm odwiedziło kilka kolonii i młodzież z miasta. Zrobiło się gwarno, na trawie pojawiły się koce i leżaki. Temperatura wody w basenach wynosiła 18 st. C, lecz
chętnych
do kąpieli nie zabrakło.
Podobnie było na basenie
przy ul. Wilhelma Pie.cka. Od
południa kasa sprzedała ponad
300
biletów, a chętni
wciąż
przybywali.
NUMER 151
Najwięeej gości przyjął wczoraj obiekt KS Tęcza. Mówi
jego kierownik Andrzej Horwat: - Ludzie byli spragnieni

we

t

Po 'lmy

!

Skradziono...

wielką, życiową pasję
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W dziewiątą roczn icę podl'isania przez 36 szefów państw
i rządów E\lropy, USA i Kanady Aktu Końcowego Helsinskiej Konferen c ji Be7.pieezeń
stwa j Ws półpracy w Europie
:z.ag.ranicUlych
m inister spraw
Stefan Ołszowski stwierdził. że
dokument ten był pod6umowan i-em najlepszye h do świadczeń i
sukcesów polity ki pokojowego
wsp6łistnlen i a.

<> Z róinycb form amnestionowatnia skorzys tało do końca lipca ogółem ponad 73,5 tys. <r
sób. N ajliczniejszą g rupę wśród
nich, lIraw ie 49 tys. osób, stanowią osoby podejrzane, bądź
oskarżone, w stosun ku do których u.morzono prowadzone postępowan i e karne.

<> 31 l:pca, pe k ilku<ID' :' m
po·by ci e w RFN powródł do
kraju prymas Po1.s k i, kard yna ł
Józef Glemp. Na lotnisku 0kęd~ prymasa w itali przedslawicele episkopatu z sekretar zem
arcybiskupem Brlmisła
wem IĄbrowskim oraz Urzędu
ds. W yznań z }ego kierownikiem, mi.nistrem Ad a mem Lopatką·

podnoszenia cen
BIURO PRAS OWE RZĄDU INI"ORMUJE: RADA MINI TRÓW
UCHWALĘ O PRZEDŁUZENJ U DO KOŃCA 1984 R.
ZAKAZU' P ODNOSZENIA CEN WIĘKSZOŚCI PRZEMYSŁOWYCH
ARTYKUŁÓW RYNKOWYCH. DECYZJA TA MA N
CELIJ 0CHRONĘ SPOł.ECZEN'STWA PRZED NADMIERNY
WZROSTEM
CEN TAKZE W n PÓLROCZU BR.
PODJĘł.A

Zakaz podwyi.szania
więkcen od kwietnia do lipca br. wpłynął na wyrażne ograniczenie wzroslu
poziomu
cen detalicznych. W pierwszym
półroczu 1984 r. ogólny poziom
cen detalicznych .. większyI się
o 13 procent, podczas gdy w
Centra lnym Planie Rocznym zakładano wzrost o 15-16 procent.
Wzrost cen jest też znacznie
mniejszy niż w l'oku ubieglym,
kiedy wynosił około 21 procent.

bowiera rosną koszty pozyskania surowców krajowych oraz
ich ceny na rynku światowym
i dlatego władze państwowe
mus7.ą podnosić ceny zaopatrzeniowe,
często
oddzi aływające
na poziom cen detalicznych.

Całkowil e ograniczenie wzrostu cen jest jednak niemożli we,

W wyjątkowych, szczegÓlnie
uzasadnionych przypadkach producent będzie mógł star a ć się
o uzyskanie zgody ministra ds.
cen na podwyższenie ceny wię 
cej niż o 10 procent. Będą to
jednak
nieliczne
przypadki,
w których nierentowność produkcji danego wyrobu groziła
by zaprzestaniem jego wytwarzania o raz dotyczące towar6w
sprzedawanych w " Desie", " Modzie Polskiej", .,Cepelii" i innych dóbr, takich jak szl achetne futra , biżuteria, jac bty.

szości

W kilku
zdaniach
ruS20a d ziś,
przerwie,
skóry " poleorfam". Zapn/CSlaJlie jej wylWU'7>ania było spowoc1GwaIle
okresowY'D nasycenie m r nków
~bytu ora~ potrzebl\ reolOllle ....
i mocłennitzaeji linii technologimnYClh w " PrOClide" .
•

W

PionkatJh

2,S-mi esięcznC'j
produkcja 9Ztu~nej

po

• Z ałoga Kiele.ckich Fa brylk
Mebli w y.produokow ala w lipcu
wyroby wartosci okoł{) 60 mln
zł, przek.raczając zadani a planowe na ten okres. Na rynek
krajowy dostarczone m.in. 1200
zestawów .. bi-ruly" i "katarzyny". Rozpo częto też eksport regałów de Fra Il'C ji.
•
w

W ydział

Mon tażowy

Siarachowicaoo

FSC
w

opuści ło

I p6łroc2lU br. 6400 ci ężarowek,
głównie ,.starów
200",
,,starów 244" i "star6w 266". Do
pełneg o

wykcnan·ia planu za 600 .,starów 28"
z silni kiem ,,338 M".
(maj)
brakło

około

upalnej pogody. P rzez o tatnie
basenie
jest podgrzewana, mało kto do
nas zaglądał. Dzisiaj natomiast
obiekt ..ostał opanowany przez
dzieci i młodzież. Sądzę, że
Tęezę odwiedziło okolo 1000 osób. Młodzież bawi się, doskonale, a de kąpieli nie trze a
nikogo
namawiać.
Temperatur. wody w basenie wynosi
dJU, mimo ie woda w

2tst.c.

Niewielu

mie.s:zk.ańń

miaswczoraj wyprawę do Cedzyny.
Jak nas
poinformował kierownik Ośrod
ka Sportów Wodnych
Janusz
Kosiba, ze wspaniałe; pogody
korzystały tylko dzieci przebywające na koloniach w Cedzynie i pObliskich miejscowościach.
Sprzęt płyv;ający cumował pny
przystani, a na wodzie kołysa
ło się zaledwie kilka kajaków.
Ale j eśli tyłko słonec zna po-

ta

zaryzykowało

Przedsiębiorstwa
będą
podwyższać ceny tylko
jeśli jest to uzasadnione

Minis er z r °a

Kie ecayźni
DOKOŃC'.łENH: ZE STIl. 1
lubczyńsk im, prezesem WK ZSL
StełODem
Gutem.
prze"".oon i czącym
WK
SD

Eage niusze m

ecznegq Komitetu Budowy Szpitala OnJr.olagicznego. Wojewodo
kielecki - Wł odzim ierz
POlIterno k zapoznał ze.bran~h z rozwojem lecznictwa na KielecczyŹ
nie w ciągu ostatnich 40 lat.
Przypomnj.oł
m.in., iż w. 1948
roku zatrudnionych tu było 297
Ie«orzy i 359 pie./ęg ni1Jre«. Dz i ś,
pr<lCuje w województwie 1800
lelearzy, 467 stomotologów i 5200

lerskie Grde.ru Od rodzenia PoJ ski otrzymaJi : Mieczysława Kmiecicko, Heleno
Przydrzymirska.
Malinowska, Andrzej
Buczkowski i Ryszard Pawelec. Przyzna.
no-również złote, srebrne i brą
zowe krzyże zasług i oraz od.
moki "Zo wzorowQ p r acę w służ
bie zdro·wia".
Ministe r Tadeusz Szelachowski odwiedził to że Książ Wielki. gdzie mial okazję obejrzeć
oddany oiedawno 110 użytku
miejscowy ośrodek zdrowia, o w
Miechowie złoiył wizytę w no·
wym szpitalu.
(ALP)

Do trag icznego w skutkach
wypadku doszło w Gnieszowicach (gm. Koprzywnica) w Tarnobrzeskiem. Kierowca samochodu "skoda" na skutek nadmiemej prędkości jazdy stracił panowanie nad kierownicą
i uderzył w przydrożn e drzewo. Samochód stanął w pło
mieniach. ·z płon ącego aut a u dało się wydob 'ć
Iderowcę i
je.dną z pasażerel{. Trojga pozostałycll pasażerów dziewczyny i dwóch młodych męż
czyzn - na skutek szybkiego
rozprzestrzeniania si ę ogni a nie
można

Uchwała Rady Minislrów u możliwia
łepszą
kontrolę
kszt ałtowania
cen w związku

warunkami
(P,-\P)

tym, że ronienie za Iatwym
zarebldena i re:lmijanie się • łiłerlll .rawa nie I"łpłaea, .rzekenałe lJię
wiei. pesiadaezy .rywałllych
i

w&mlał_w.

W okresie od 2 maja do koń
ca czerwca br. skontrolowano
w woj. radomskim 5!18 zakła
<iów rzemieślniczych oraz prywatnych i ajencyjnych punk,oda się utrzyma, nad brzegami zalewu pojawią się jak co
roku tłumy wczasowiczów.
Pozostaje zatem mieć Dadziej~, że słońce dłużej pozostanie
na sierpniowym niebie.
(le)
LATO W MlESCIE
Czwartek, 2 sierpnia
Godz. 9.00 DK B u dewJanycll zaprasza na ujęcia Dziecięe ge Klubu TanecZllego,
• KJub ..K~" proponuje
autokarową wycieCZkę po woj.
kreleclrim,
• Kl
• . iahua" orgam-.
zuje zajęcia rekreacyjno-sporŁowe.

Godz. 14.00 - osiedlowa świet
lica pny uL
kręinej
zaprasza dzieci do wzięcia udzia łu
w konkursie czytelniczym.
Godz. 18.00 - Klub
MPiK
przy ul. Rewolucji Pa ździerni
kowej proponuje popoludnie z
filmem, w planie projekcja filmu pt. "Kolorowe podwórka".

http://sbc.wbp.kielce.pl

(c)

ura tować.

prowaprzygotowawcze w
sprallrie tell:. w y padku slwif' r d ziłi , że zarówne
kierollrca jak i \)a azerowie samochodu
p!lżywali
wcześniej
aIkohoj.

Kombinatorzy -

O

było

Funkcjonariusze MO

dz~ey

przedsiębiers1w

prze.-

mogły

wtedy,
wzrostem kosztów z przyczyn od nich
niezależnych, ale i w tym przypadku - nie wi ęcej niż o 10
procent.

z
obiektywnymi
ekonomicznymi.

Kotem

wodniaąqm WRN - Ryszardem
Zbrógielll oraz członkowie S po-

pielęgniorek .
Następnie dokonane dekora·
cj i wyróżnionych . Krzyże kawa -

Przedłuże ie zakazu

Wreszcie lato!

STRONA 2

<> 31 l ipca w Pała cu
'la nowskim odbyło się tradycyjne
spot.kanie kierownictw a Urzędu
do Spraw Wyznań z grupą poIskilc:tl m isjQnarzy e ra z księży i
zakonn i€ praeująeycb w środo
wiskach pclo.nljny cb , przebywających w
kraju na urlopach.
Min . Adam upatka wyraz i ł uznanie dla wy.;;oce pożyte c znej
driała lnoi;ci misyjnej
P-ol aków
w dzied'Zin ie txopagowa.ni·a naszej kultury
i Jl'{nY5kj.wania
P.olsce przyjac~ól,

postępowanie

wysiadka!

tów handlow ych. W y k ryto wiele wykroczeń
przestępstw .
Zespoły
kontrolne przekazały
materiały do wszczęcia 248 postępowań p r zy,otowawczych, w
tym 225 na mocy ustawy karno-skarbowej. Stwierdzono, iż
podejrzane są o te przestęps
twa 263 osoby, , osób aresztowano.
Zabezpieczono
mienie
wartości 11,6 mln zł na poczet
kar pieniężnych,
wyegzekwowano należne podatki i wymierzono grzywny na łączną
kwotę 13,4 mln zł.
Ponadto do kolegiów karno-administracyjnych skierowano
1:1 osób, a mandaty karne wyJnierzono 97 handlowcom i rzemieślnikom. W 10 przypadkach
wystąpiono do organ6w administracji państwowej o cofnię
cie zezwoleń na dalszą dzialalność.
(j. ryb.)

Nie

będzie

wody

PRWK w Kieleaeh w 1łSll:od
nieniu z WPWiK w Kiełcach
zawiad amia, ie w związk. s .ruchomieniem JDa.II:istrali wodoci~owej w ul. Jan=skiej 'I/Il
JUelcaeh i włączeniem istnieją
cych sieci do nowo wybudowanej magistrali, w dniu 2 bm. 'I/Il
!odz. 8-17 nastąpi przerwa 'I/Il
dostawie wody do na tępującycb
ulice Chodkiewicza, Kordeckitr
go, Sobieskiell:o, Tarnowskie~o,
&1.orell:o, Ce&;lrni't'okiego, :2:óJkiewskier;o w Kieleach.
338-1;

~:

nkiety

pewne

----------------------------.-----------------------.

WioSnll bieill~o roku K omitel Miejski PZPR
O kewo.
więlok~skim
przy~otowywał
si ę do plenarn~ . p ostecIrLeoia na lemal roz .......
jll k uHury .. mieście. Wledy uocłzi l się pomy L
b y olN":u1y _Ioały poprzedzone badani mi 50ejol~jcmymi, k lóre pozwoUlyby pozn ć, ohoćb,.
f rat;m_taryczoje,
.podobania l zainlere owaoja mi~kańcó", miasla w e&a ie wolnym od
prac,.. O praeowa.niem _klely saj~ła si~ pracowai:> posyoholo~ii ( soa,iolo&,U prKy But,. lm .
M.. Nowotki

wi

zdjęciu

Widoczne na

40-lełnia

la m p y,

~

lylke

cząslka

sbi rów p_ Antonie&'o.

paSja

Kolekcjo er ontyków
• ycie

ANTONmGO tERNIAKA t: pod kieleckiego
Tumlina aie bylo różami
ustane
Od oajmlodszych lat
(d.z1ś liczy sob ie 14) ciężko pra cował, Mając
taledwie 12 lat
(m iesl-ka ł wówczas
'IW
Wilnie)
zarab iał Ba
życie,
oi przedawal
kwiaty i wykon ywal różne ~n 
ne prace. M .in. m al o wał laurki
i obrazk i. Był tei s tolarzem a

Z

nl:. a n ieco później kllPił plac
z drewnianym :lomkiem. Dz iś.
po 20 latach budowy, kończy
wreszcie nowy dom murowany.
M arzy mu się teraz napisanie
o swym życiu książki. do klórej zebrał sporo mate riału
Anton i Zerniak ciągle maluje, ~Iówn'e lk ty i . pe}zaże . )ego ulubionym
zajęcIem
Jest
także
~bieractwG
cennych antykó w
które kontynuuje od
40 lat Oz.iś może się poszczy-

cić ciekawą kolekcją osobliwoś
ci wspaniał."!!:;
zabv ~ka.:ni

przeszłości

Ten bog~ty ~:ó.r
przedmiotów Led w o Się m lesel
w trzech pok ojach nowego dl)mil. Trudno io!<ładn i<? pol iczyć
eksponaty i niefachowcow i 0:cenić ich historyczną
czy!.ez
materialną war tość

n

ą
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złotnik iem.

W
191J r .
N iemcy wkroczyli do
Anto ni miał już dyplom
mi.s trwwski
i
w łasny
wacszta t malarsko-artystycz.ny
NiC$tety. n ie dane mu było
długo go p rowadz ić. Po kilku
miesiącacb 3O-letni Zerniak trafia do obozu pracy. skąd po
jakimi cuasie ucieka, ale schwytany mów KIzie za druty Jes~
cze raz uc ;eka, ale tym razero
tei ni l' n
dJugo, 00 w król.ce
7JOStaje ponownie złapa.ay. Dostał s ię do karnego baraku, gdzie
pneżywal różne perypetie , aż
decyzją komendanta obozu znala7J się w kamieniołomach Tu
uległ wypadk ow i. Stracił poło
wę palca u lewej rękL
Wkr6tce pnysz!a wolność . Wy c-zerpanych do granic w ylrzymałości
fizYCUlie i psychicz1ie więźniów, • maja 1945 r .
wobodziły
wojSka
radzieckie. Antonim Zerniakiem zają ł się płk Oiemiaoow i skierował go do 9Iąlitala. W 1946 r .
odwiedz il grób rodzic6w w WIln ie i wy jechał do Polski
Za-

nawet
kiedy

Wilna

1).

m ieszkał

w

Tumli nie -Węglach,

gdzie Chałupniczo
wy twarzał
zabawki ma lował \CŻ koścIoły
l
y.
łeż ruożył rodzi-

uracJa
Pionkach
W
-&De

~tltadl

sierpa_

plaDO-

Jea& w P ienkaek ed..lUlie

•• o y'k.

Q.wej p1aei..1I.i l as-

~aej. !f• ..,. lekal. 'd ery
- . - a azwę ~Kaayo.".

... . ... iendutię U.. • k ...,
I sale - w tym .. ie '" kie-

lewe 1U !5ł
lIliejse k on -.mpey jayeh.
z.k1a • •
;gĆ bę4laie uialalJaU6 r D'1wkoW4 (GnciD~i,
_
t~, pnyjęcia
. bli
oś...... ! wbelne), a takie pn:y~
&Upy ngeueraeyjne j
~arm iecyjne at.. kl~-

r....

-,ro
..

1'18",

H.

r,It.)

Wym ieńmy

tylko n iektóre z nich, np. Marvch ielazek jest 200, różnych
ciekaw ych lamp 150, oięknycb
samowarów okolo 30. W zbiorach p. An loniego .>ą także d wa
[olele, kanapa : cztery krzesła
z
przelom u
XVI i XVII w.
ą tu również popielnicz-ki, pa:
telnia i możdzieru % odlew Ol
w Samsonow ie Jest fortepiw
f Irmy Zakrzewsk:ch na drewnianej ram ie oraz bogaty zestaw starych monet i banknotów. Zreszta czego tu n ie ma!
Są gramotony ! patefony . pły
ty z przedwojennymi nagraniam i, kłódk i kluc-ze. maglownice
i ierp.l". To wszystko już nieb awem zosh.ni~ uporządkowane .
bo tu wlaśn ie w Tumlin ic.
powstanie pr ywatn~ muzeum P
An toniego którego podwoje b~
dą otwarte równ ici dl3 g ości
Tel<st i zdjęcia'
TAO I I Z ZMlOT

Obojętność
żenił

si..
powodu

.
gminy

7

tn:ymywał

Gę

Na pytanie: .. Co ",edlu~ p na(l) _leialob,.
zm IC\Ilić lub udo konalić w .bi ł akaości plaoDwek kulturalnych?" wio:ks7..0ść opowiedziała sI,
r.a lwiękSlzeniem li.cz.by imprez ro7.rywkowych.
poprawą reklamy i leJl6z
o rga nizacj
~
!lIO\vanych impreoz.

i~tna

mte,..

a ast.ępuji.jC<r
",ypoCZVU~Q

~hba... h

W moim przekonani'U. naji.'9tatnle)sze ~nłe
w ca łej anki~ie brzmiało: ,,Jak naJchęlnleJ q,ę
d:!l& pa.n(i) OZU wolny?", 0b5ci: zdecyd.orwana
więksro."ć stwierdził a. te najbardziej
kLbl •
czasie wolnym od pr -cy przebywa~ •
domu
z rodziną. o świadczyłob y o ta potąda.n}"al
(choć są na ten lemat roz.bie'Żne manla) zadeJ..
nianiu wi~zów rodzinny ch. Na cln!ginl
cu znal a zło się - oglądanie telewizjl. Potem ..,.
rodzinne i towarzyski~ spotkania w P'OQ1e ~~
bliis7ych Dopiero n
S'iódmym
miejsC1l 'łrJ'
mienialloO p6j9cie do kina. Większo~ an.kIeCowan)"<t:h odwiedr.a placówki 1w.lwralne Ostrow-a rzadko. zaledwie kilka razy .. ł'dc.u fle atr.
kon~e-rL akademia ilp.) .
Tylko CO \necl ,; aDtclf"towanvch orzyznawal, te chodzi 110 t;rełl
olaC't-/>k raz w mieb;'ą
lub ezęścle1. T e od')()w;pdTl równ.i
zmu-naj" do ret.leksJ'. tym
ba rd-ziej te nie różni
aię wcale 04 po\Ioe:I.nych, codz;i/>nnych oob<ierwa.cji.

Nie tylko mies21ka ńcy Os~ pn.ed1da4a1lł
obel'nie tyd.. roozinne l - wchodzą<» )Id ..
jego skład' - ~lądanie lelewkJ_ Trudne eqsy law'ze powodowały z irioi.anłe ... kU6w
rodzinn 'C'h. kh cl'mentowani, ~ia _ ... ,.",
oiedzie" J e~! lo r.jawisko naturalne . I n:na q,raw:!.. że C'il'r;li na vm wszec'hstronny rorw6J odow;eka. I(lórv izoluje . ię
od tea.tru, muzer.aa.
Ie' n_ ,

k s;ążlo:i.

'{'pra 7 dokon am .... rę"z karkołomnego pnr6w-.
n"oia. 0 10 m3m przed sobą wyniiki badall aa
te mat kulturv <l)()Iec-zeństw a RFN, k tóre prow~<I7;ł Tn~t:vtut
De-moskopii w Allensbaełl aa
71pl'pn;e zna negr> tygod nik a
..stern- , Aukie&ą
nrzpor()'\J.'arlzona w styC'Zniu bie~go roku c6i~t,o rpnrl'zen !atvw ną próbke !171 os6b tJOIWyie J
<7e:<na. f pgo roku żvd
I co się okazało? Ka "7I"ni .. , .. C. n jcb~tniej rebia w esaaie ......~r
na iwię<'ej I!lo-ów of.r7Tmah t('lewi:zja.
a _
nia.tvm miPj'>C"U (00 leklu[7~ clzielloti........
('er~C'h. i lekturzE' l'ZasooiBml znaluly .14- . .wi .. <i7;!'y pr-zyjaC';ół i krewnycb. r d ki no .....
'O()w1ło się na
czterna~tvm
miejscu . Wriatkł
ba<1aó w hle zamożnvm \er ju,
Jak RFlf, ~
więc Ilrawil' taki ~ samE'
jak w ... Ostr47Wev.1
,vwi::lrie traktuje ta·k:e porównam. oba aalt iM z nrzvmrufenie m oka. &1
pn:eciri Ue cia
ie 'Ikrvć 7" 7iwi ajac-ei l.'hil"Żncici uintere/lOl
,,," ó N""lporulE'nłó' y z obu ta'<: różny'CIl Itrajhr.

NJj-

T A OItUSZ

c eme-

rytury rolniczej, któ~ otrzymał
w zamian za przekazanie

do skarbu
pańs
a HrGiecG!belctarowego gospodarstwa. Wmaju lego rok1I 'laldad Ube2;pieczefl Społecznych wstrzymał
wypłacanie mu ~merytury. gdyi
dopatrzono cię, że je,o obecna
iDna jest współwłaścide~
podarstwa
o
oawierzchni 5
hektarów .
Z faktu p(d ania pn:ec
aę .ziemi Iii. p. Wlodarc..yk
prli lyC"Ulle jednak nic nie Wynika.. Zier.uę. której Vó,' pół",ła
cicielk je:;l jego tona. faktyczni., uhlkujE' jej syn. Ooa sama
Iłpraw la
,;;"tla dd lkę, bodu-

,OS-

WL\CIIZ

I C
wrócić

10 ~:tna.
h iaz takie
rOz LFanil' .Mydaje li: najseuBo obe<'ne lej t yCIe lo nie ~vcie Zlam •
w
prl gU!Jie ~ ka u
'Ia sil: pod
kątem pra ..... ie 15
topni,
·talnio za'; pov. I<)("zy u kr'}w aog
'I: i ps ip Ponad
jl'st ~t ra i równie, oolrTebn i t jej
~l,i ka
Opav. i"daj c
G s·... oim życiu
- pt C!.e.
,woich lrzech .ynó' i .iwie córki nie powie
złee" ,1 '. 'a. 'tłoma jednak sądzić,
7.e spodziewa
ię.
IZ
zgotuj
jej ~ni (epos
taro · .
Płacze
równie'Ż
p Włod rczyk
~ wiadaj c o swoim lo5?wniejs~e

l t temu. Z
'ielkie; be7.radOOSC I
Bvł 5tal"'/'.
schorowany i samoLnv jak kolek. IN
plocie Pierws 7 3 'ona nie ~\"Ia
od
kilku la. et i ci nie "T1
W ierzył, Zł" ko >iŁta . którą »
ślubił. taopiekuj... się nim . kie·
d. nadejdzie nied letn. staro':<'
To aowe iyci nie uło~v'(' ie;
iednak.
WedłuC jego relacji. ton.a nie
przejawiała wobec
nieco iadnycb instynktów opiekuńczych:
ole rolowała. a ie o.pierała go.
DOwodu wywoływała
Z byle
awantury, , nawet
posuwała
cię do rękocz:nWw . Interwen iował o
milicji.
Włodarczyk. ~ • nim
J an
mowa, zamieszkały w Nowvm
Staw ie, w rminie Lar6w, od

um; r.

'}rz

lit

proponowane przez n1cb formy
kulturaLneco
pędzenia wolneg
c asu zbyt często nie łIr~
fiaj
w ot'Zekiwania miesz.kańców miasta...

r, teresu}ące było Yt nij' o Ol'eo d7i' ID '·i
m -, · .wyeb Wtstyt.ej; j plarowek po ••, .... yc-h
d .. or a:nizow D>a kultaralnet;& wypeoz nk.. '"
prac"'. AN<. il"'ow ni mieli 00 wyboru ,)(,eny·
d~br.

r.e

1>O'Wi-

0'"!l'~n."'owane!:.
przez plaeó,-, ki 4zialaAM ..
oue.cte, ozy we wl
ym z kre ie?". Polowa
an.k ietowanych opo wiedziała się za pierwsza
możliwością, zaz.naczając niekiedy, że zależy to
od dobrej orga nizacji oferowanyc b i m pre1:. J eszcze inni dodawali. że thętnie IIICzestnit'Z.4 w
wrganizowanycb formacb w ypoczynku. ale najeu:ściej nie maiEI na to czasu. Z kole i pyta~
NOsy zetknąl się pan(i) kiedykolwiek w
po 'h
esyony z działalnością kulturaloą b di ronyw ·
kOWll (hln (4y sam p:3ł uC'leslnie'zył aktywnl• wyżej wymieniooyeh formach)?", Połov.'a a nkietowanych odpowiedziała t ..... 'erdząco. wym:eniając
jednak ogólnie ruch amator5ki. sport
lub działalnoŚl o ·wiaLową.
Ale wielu z tych
respondenwlo\- nie U"ozumiałC' pytania i uz-nal<.
za a ldywn(' uozeslniclwo w kulturze np . ldzi~1
w imprezach urządzanych pn:E'L ZO K. Muzeum
R egionalne b ibli oleki I kluby. lnne pytanie·
..Ja.ki~o typu imprez, p ,..ed tawieó luli .idowu\ jest wedlu!;
pana(i) 'la mało?"
Odf}Owiedzi padł.v zgodnie l przewidywaniami Mło
dz i eż: 3zkolruo oomagJl
ię pr-zeOt' wS'Zys~kim im prez sportowycb oraz rou\"wkowvch. a 7.wła57~
cza koncertów rockowych
Nltomi I doro 'I
w oleliby festyny . w y tęp-' teQlralne. kon rtv
rozrywkowe .

~r ..

'li

Ulo sło wo .• zła", a tylko jedna osoba oceniła

i krótkim okre 'ie

b rdU) <1

73

pracę jako bardw dobrą Te odpowiedzi
ny skłonić do przemys!eń i dysk.u.sti ostrowieekicb cizi a ł aczy kultury. WSkaz ują bowiem, te

N astępnt~
Zakładow y
Dom
Ku ltury huty
roz,prowadz ał ją wśród pracowników 06"trowieck ich UlIkładów pr3lCy oraz młodzieży ,z,kolnej.
Ankiety te w ypeł niło ZlO osób.
hoć spodziewaao si~ więcej odpowiedzi. Ocz ywiście .... yniki tych badań można poctwai.at ze względu na
n ieZbyt 1I.~zną
grupę respondentó w, ale wydaje sif&, t e naweol gdyby uczestniczyły w n[,cb
tysiące osób, to Odpowiedzi u.iewiele różniłyby
s ię od zebranych Ogó lnie biorąc. zdecyoowana
większość
ludzi pracy ta luato intl'resujl' się
działalności ą
kullura~ prowad:z.on3 przez powołaa.e do tego plac6wlri Czasami
biernie uezest ni.czy w tycb -hiałaniu b, wyb ierając cię
na fł!6tyn. imprezę k.!ubową, koncert. wy t~y
teatralne. Natomias!. jeiłi It toś
zynolP
zaangażowai się w
d%iałalnOOt
kulluraJną klb artystyczną. to już na dłu<i:....
i\aW~
na kilkana!icie lat. Z kolei mtodz ;e.~ (120 resoondenlt6o·... )
domaga się głównie działalnołr' rozrywkowe!
a jeśli chce aktywnie u~estnicrr' w ?racat;
kół artystycznych.
to w rozmal :J'~"
f ormac1>

J edn.o :r. pytań ankiety brzmiałG
"CZy woli
n(i/ kor ..y tai a form

uznało t.ę ci<ziałaln.OOć 1& pn&by ły ,dania,
dZiałalność
ta Jeęt
gł
ów uznało. że dobra. 13 podklre"

j Obób (96)

cięln.ą;
,łaba;

w

je krowę i Lyje bardzo biednie
~ie .. i ·Ie lel,ieJ p.lwool.i
lO: jej
syn01l. i, który ma n utrzymani u żonę i S1.E:ŚCioro t:ieci.
Jan
Włodarczyk
Iklua nie
w yprowadzil ,iI; z domu; mie.>zka u .woje;:o br
i jest Q."l
jego ulrzymaniu Br t liczy s0bie 72 lala i iy jc- 7. renly (6,880
zł plus t500 d dodatku pielę ·
gn cyjnego oa ~yn.a) Na }eeo
utrzyma i u
IM>zost je 36-letni
syn inwalida, niedzie nie pracujący. Z jednej renty trzecb
osób ulrzymać nie apo9Ób. to-

Płacze

dwoje staruszków ...

tei lan
!"czyk rcn~
.tarania • mieJSCł! • IIomu ~
pielti ~j.
Aby
lIl6cl
}ednak _tać przyjęty, musi on
cam lub ktoł inny Płacić A Jero pob~.
'___.
Rocw ilłumem

• tej ....uacJl
rozw6d.. P
Włodaruyk \JO
rozwochie ~kałby u
ow
pł'&. .o'" emerytury. Wni6sł więc lJ01cw

ie. Byt partyzantem Batalionow
HGwizd"). całe
• teraz
jest
bardzo stary (8! tata), schorowany i chciałby wreszcie znaleić spokojny qt l Gpiekę.
A
tu zniqd nie nadcbodzi pomoc ...

Chłopskicb (ps .
E,-cie pracował..

•

Wl6cłb1 łJyć

o rozw64, ale 1:0 ale uzyskaJ
•
e wyraziła :r;god'f
&
Wlad y:iUa ą
Z rozmov,; '!
Pl owar~yk
molna domniemywać, gdyż opinii tej ale formułuje ona wprost. te ~ó4
bylh y d a ni j pIu 11 na hon~
r . Ambi j
.i
z ala je}

-te

•

ari inspektor ds_ opieki społecznej

w Unędne Gmio::;
w Lagowie. Marii Ma nec
- s[lrawa ła jest 2:IUl 8 . . 'Iv lłhv
się jednak
en, ltŁo b y
dzil .
że uint esowała się aia oso;;iś
de. Pani insilCklof' -na ją Z rl!_
lacjl sołtysa. Wie równle.;, że
p , WIo arczyk jec;t chory. pollieW3Z
ędae osl3t'lio '" gl ,llai.

połykał

http://sbc.wbp.kielce.pl

pro.aJU.

l1rząd zrobił w \ej lIpl"aO tóz paru inspektor wydwa. pisma interwenc yjne,
w ezerwcu i lipcu tego roku.
do ZUS w Kielcach, kt6re Dl)zostal,. be-z odpowiedzi. PosIada
również
podanie 1_ WIo-tarczyk o przyjE:Cie do domu.
~pieki
społecznej.
ale CO ale
or7.esyla pod wskazany aclres,
ooniew 1. brakuje
dokumentu
,twierd jacego , że pobla-a _
me-r,'tur. ChciałOby .ut t-SMk DOwiedzieć, że dokumentu
tegl) nie będzie do14d. clop6Id
urqd nie pomoże.
. praw
p. Włodarczyka Jest
.komn:ikowana,
ale
możli wa
do rozwiązani.
Jan Włodarc-zyk
jest człowiekiem zbyt
tan'm
i
za
bardzo
sc~
rowanym. aby sam mógł dochodzi" swoich praw
w ul"T.ędzie
M:V w sądzie . l pomoc jest mu
polrzebna niezwłocznie.

Co

wi ~
!lała

nformacja i pomoc prawna potn:ebna jest rów o i ...,
Józefowi
Włodarczvkow i
JE'I!Q syn. kt6ry '!:Ostał ,.; ml Gdości ooHtv. w wvniku ~e<''''
został inwalida
HT ~rUf)"'. 0t~'11Il~ Nt Sl>raw('v t~o czyu 1000 .,ł IlHme-ntów
10?:e 11;
l
t!'"T)U I,..,..l., ' 0 ~ ota
WT !t1:!~c7."ia(,:1 . a~ ..
"zi~ Jeta no'v..../) za I\i.<. a

I
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DOKO~CZEl'flE ZE STR. 1
nia sztabu, znajdujące się po
prawej stronie Wisły
wojska
radzieckie nawiązały styczność
bojową z jednostkami niemieckimi w rejonie Wiązowny i
Miłosnej oraz na zachód od Radzymina, a ostatnie umocnienia
niemieckie na przed!A>lach Pragi zostały przełamane w okolicach Otwocka.
Odgłosy walk toczących
się
sa Wisłą. od kilku dni były do~rze słyszane w prawobrzeżnej
ezęści stolicy,
napawając
jej
ludność otuchą i nadzieją, że
f(ldzina wolności zbliża się 0t. wielkimi krokami. NastroJe te podtrzymywane były przez
narastającą wśr6d Niemc6w paai'kę : niemiecka administraeja, . biura, ważne
fabryki i
magazyny
zaopatrzeniowe ewa.kuowano z miasta, a na oeza.eh warszawiak6w
ciągnęły
.a Pragę nerwowo przerzucaM
przez Niemć6w posiłki
z
1ływi2)i
pancernej .. Hermann
Goering".
.Jednak w osta1mich dniach
Jlipo& powró ciły do miasta niemieC'kie władze cywilne, wzmocniono liatrole wojskowe i na
lWcach pojaw iły się czołgi 0-

Ppor. ,,Krzysztof" - .Jan
Markowski, zastępca d-cy
kompanii saperów pułku AK
,.Baszta" - kompozytor "Marna Mokotowa" i ,,sanitariuszki Mał~orzatki" - z sanitariuszką-łączniczką
,,Mał
corzatką" .Janiną Załęską,

z kompanii B l na kwaterze
• willi Brodziszów przy ul.
Malczewskiego.
CAF
ru działa przeciwlotnicze.
ło się jasne, że Warszawa

Sta-

hę
clzie broniona. Tym bardziej że
Niemcy zaządali 100 tysi~y lud2.i do robót fortyfik~yjnych i
wkrótce zaczęli w tym celu
przeprowadzać łapanki uliczne.
Akcja ta zagroziła zdekompo-

d6w,

podlegających

Komendzie
AK:
Łącznie siły Armii Krajowej
liczyły około 46 tysięcy ludzi,
z czego w pierwszych dniach
przystąpiło do walki 213 ogółu żołnierzy. Szacując siły strony polskiej, dodać do tego należy mniejsze, niezależne politycznie 1 ideologicznie od rzą
dl\l londyńs.kiego formacje wojskowe jak Armia Ludowa, c:z.y
Polska Armia Ludowa, któ-re w
myśl dyrektywy Polskiej Partii Robotniczej,
głoozącej,
że
.. akcja zbrojna, niezależnie od
tego kto i w jakim celu ją
wywołał, znalazła poparcie
w
najszerszycb masacb
ludności
Warszawy", przyłączyły się do
powstan ia .
Armi a powstańcza, nie była
to jednak armia w pełnym sensie tego słowa. Jej uzbrojeni_
i wyposażenie pozos t awiało wiele do życzenia. Jak stw ierdził
już po upadku powstan ia gen.
.. Bór"-Komorowski,
"nie
posiadaliśmy dział.
ani dz iałek
plot.. a nasze zapasy amunicji
były znikome. Niemniej, da jąc
żołnierzom do ręki ~ karabinie, pistolecie lub po dwa granaty. pod koniec lipca mogliś
my 70 proc. z nich uzbroić".
Dodajmy, że zgromadzone przez
powstańc6w
arsenały
wystarczały zaledwie na 2-3 d:li walki. ..
Tymczasem po drugiej stronie stanęło co najmn iej 20 tysięcy wyposażonych
w najnowocześniejszą
broń
i ciężki
sprzęt bojowy. doświadczonych
w walkach żołn ierzy niemieckich. Do tego dochod zi ło drugie tyle z batalionów wartow niczych,
służb
technicznych.
członków SA. policji kOlejowej
i tabr 'cznej oraz tzw. Ostlegion, złożony przeważnie
z
kola boran t6w
ukraińskich
(RONA). którego .<zczególne okrucińsŁwo do dziś wspomin;!ja uczestnicy powstania.
W tej sytuacji budzić musi
zdumienie fakt że wałki' !0czyły się
aż
63 dni i noce
i że w J-ierwszej fazie walk
powstańcy odnieśli znaczne sukcesy, opanowując Sr6dmieście i
Powiśle, Stare M iasto, częścio
wo Wolę , czeŚĆ Czerniakowa,
Mokotowa i 2oliborza. Kiedy
zawiodło
jednafk
zaskoczenie
wroga, kiedy wyczerpał się impet pierwszego uderzenia, kiedy nadeszły niemieckie posillki
i na ulice miasta WYpełzły
czołgi 1 "ryczące krowy". walk i stają się coraz cięższe, a
sukcesy powstańc6w coraz rzadsze. Ale bój na śmierć ł ży
cie trwa. mimo że nie nadchodzi tak oczekiwana przez powstańców pomoc.
Jeśli więc mooliwy był
ten
heroicZlIlY wysiłek, jeśli trwała ta bohaters'k a epOpeja ponad dwa miesiące, stalo się tak
nie tylko za sJ-'I'awą bezprzykładnego bohaterstwa ! patriotvzmu walczących na barykadach powstania ż.,łnierzy. ale
Okręgu

War~zawsk.iego

również i dlatego, że do walki stanęło prawie całe miasto.
Za żołnierzami stanęli ich ojrowie i mabkii. bracia i siostry,
kh dziadkowie i dzieci. Robotnil!: walczył obok inteligenta,
poeta obok sklepikarza, ulicznilk obok profesora uniwersytetu. A nie był' be tylko zwykły
żywioł., bo powstańcza Warszawa miała całą swoją ..obronę
cywilną". strukturę prawno-organizacyjną
oraz bogato ukształtowane formy działalności
społecznej Funkcjonowała łącz
ność i służba zdrowia, prasa i
poczta, kwitło życie kulturame
i religijne, rozwijała się sarnopomoo mieszkańców. A wszystko to •
o~'Il walk, wśród

EH STRONA
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vrzyklad integracji
i
wszv3tkich
sił
społeczno-politycznych i
wojskowych na terenie ogromnego
walczącego miasta,
pogrążone
go w chmurach dymów i morzu ognia Ale też cena, któ-rą
zapłaci ło to m ias to
za swój
bohaterski wysiłek okaz ała się
niezmierna. Je śli zginęło 28 t ysi~y żołnierzy i 25 tysięcy doS'tało się do n iewoli. to z ludności CYWilnej pon iosło śmierć
2O~250 tysięcy, a rannych nikt
do tej pory nie policzył i już
chyba nie policzy.
Po u'padku powstani a i ewakuacji reszty ludności
cyWilnej. od 3 pażdziernika 1944 r.
Niemcy
przystąy1ld do systewspółdziałallla

C C

dr. Umezawy

Ił

C

[J

C C C C
~
1 , ~
C9
O
C
11
C
~
C
13
C C C C
fI4

C C C C

fiię

renie, i.

IUl

imnp. przed
nnnego szczesię szturm na tochirurgii kosmesZlurmują
kandyprzywódcow
którzy za-

de, bądź wylądowanie na dobrej posadzie. Testy kwalifikacyjne kandydatek do wielu
posad równieź w Japonii rozstrzygane są po zastosowaniu
ostatecznego
kryterium._ aparycji.

polilyC.lną,

A wzorce
płynne, łączą
popularnością

swój
przekonaniu, iż popowieki czy wydłuim pow 0kliniki, skła
lekarzy i 100
atrakcyj-

Na dobranoc
dujące

sZczęSCla
kaLdą ważniejszą

głosów,

15

Krzyżówka

a , roga
.

rp'..... ~.ntn"H"'"

piosenkarek,
filmowych, osób znaOstatnio ideałem mło
Japonek
jest Brooke
ale "zrobienie" twarzy
według tego
modelu nie jest
proste nawet dla takiego specjalisty, jak doktor Umezawa.
Ten jednak twierdzi, że gra
w każdym wypadku warta jest
świecz!d,
elerplenia, pieniędzy
(operacja np.
nosa I szczęk
kosztuje ok. 1600 dol.), bowiem
wraz z operacją dokonuje Irfę
prawdziwa zmiana także • 0sobowości pacjent6w, uzysku illcvch dzięki niej pewność siebie
i pogodę ducha.
Zabiegi
dr.
Umezawy
Sl\
mniej atrakcyjne od strony tzw.
kuchni. Oto jeden • zabie~ów,
któr,. jest przedmiotem dumy

dziesiąt
Spośród już

nr

określonym

przepis prawny

te-

sta-

nowiący część
rozporządzenia,
zarządzen'. lub artykułu usta-

wy. 6. winnw:ook lub zatoczek,
10. przyroda, 11. si'1nie trujący
chemiczny środek bojowy; gaz
musztardowy, 12. Henrykświetny bokser polski lat 50.,
mistrz Europy z roku 1955, 14.
Ja dow ity pająk wiellrości krzyżaka, którego ukąszenia są groź
ne dla człowieka (pd. Europa,
pn. Afryka, zach. Azja), 15. istota odrażająca, pokraka, stra-

usługObiorców
liczą, że
wygląd"
uła

w

wielkim
ich pracy
np. odstyczność

Ja][lOlrlSIGc:n domów,
"zachodnie"

znane~o
tokijski~o
chirur~a,
pol~a na ... wyciąganiu tłusz
cza z brzucha przez dziurkę
zrobioną w pępku. Ale
eze~o
nie robi się dla urody._

szydło.

Kosmetyczno-chirurgiczny biznes okazał się tak intratny dla
szpitala, że prowadzi on również po sąsiedzku - modny
butik. Doktor Umezawa wychodzi z założenia, te "nasze cźa
sy to czasy dobrego wyglądu".
On to głównie zapewnia dobre
samopoczucie, a więc ! powodzenie w życiu. Japoński chirurg doku mentuje tę tezę włas
nym przykładem: przed kilku
laty sam przestraszony pogłę
biającymi się zmarszczkami zdecydował się na plastyczny remont...
ADA .JANKlSZ (pAl)

PIONOWO: l. walczy na mam iejscowość
nad ;1ec.
BarHneckim z fabryką urzą
dzeń okrętowych, 3. zwoleIliI1ik
przeżytych formuł,
4.. otwór
stanowiący
wejście do czołgu
lub kanału, 7. Stanisław - wielOkrotny mistrz i reprezentant
Polski w skokach narciarskich,
wicemistrz
świata
z
La.hti
(1938 rJ, 8. zool. oskórek
~arstwa ochronna pokrywają,ea
CiałO bezkręgowców i n i ższych
strunowców, będąca wytworem
naskórka. 9. mutra - bardziej
swojsko. 13. pOra roku.

cie, 2.

-

-

Do walki w powstańczej
Warszawie Niemcy wprowadzili, obok innych broni, róWnież "goliaty" ...:. sterowane z

opancerzonego wozu

"matki".

Ta zdalnie sterowana samojezdna mina na gąsienicach
była bronią o ogromnej
sile
niszczenia, a mimo to powstańcy
wielokrotnie dawali
sobie z nimi radę. Po raz
pierwszy Niemcy użyli icb
ll.vm. o godz. • w rejonie
skrzyżowania ulic Okopowej i
Dzikiej na pozycje zgrupowania płk. "Radosława". Zachowaly się tylko cztery Zdjęcia
dokumentalne dotyczące ,,goliatów" podczas powstania - dwa
niemieckie l dwa polskie. Prezentowane zdjęcie jest jednym
:I dwóch niemieckich l przedstawia żołnierzy niemieckicb
zakladającycb
zapalniki
do
dwóeb "goliatów".
CAP

kul i pod bombami ,,stukas6w"
- g.dy w każdej chwili, każ
demu warszawiakowi
tak
żołnierzowi, jak i cywBowi zaglądała w oczy ta sama śmierć,
bo tN właściwie iołnierzami powstania była cała ludność Warszaw~. Był to jedyny w swoim

K. wielkiemu zdziwienia Niemców, .., niewell rasem s Mł
alenami P08:&ł_ Mołe Z t;ra. ....blel: AJlHarla.szek I łąezniesek.
Zcodnie s poalanowieniami alr.łada kapUulaeyjnec_, w,.brał,. .Ile
&rudą becę awTeh kelec6w I •• wedców.
CAP

ma tycznego, planowego wyburzania miasta. Palono i burzono dom za domem, ulicę za
ulicą. . ';rrzy
czwarte ogólnej
liczby budynków legło w gI'Uzach. n Warszawa jest już tylko geograficznym pojęciem" głooiły meldunki nadsyłane HitleroM. I n ie był to wyraz strategicz.nej potrzeby, ale obłąkań
czej zemsty, jaką za stawianie
długotrwałego oporu usiłowano
wywrzeć
na bezbronnej
już
Warszawie i jej mieszkańcach.
Powstanie upadło, ale pozo.tała jego legenda, i1Tzechodząc
z pokolenia na pokolenie jako
symbol
solidarności
narodu
walczącego o
swą
niepod1egłoŚć. I przez czterdzieści
lat
trwa do dziś.
IlAREK RAJSJU

Herszt (U)
lotka o tym, ze sprawca-

P

mi śmiałYCh kradzieży w
jednosłkach ~o

podarki 0 pOlecznionej i w mieszkaniach
prywatnych była crupka lekeeważonych przez sdrowe społeczeD.słwo
narkomanów. rozeszła się po P. błyskawicznie.
Andr:&ej Z. słał się dla milicji
nacle nieuchwytny. Tymczasem
eolowa była dokładna dokumentacja przestępslw, których lIył
pomyslodawą.
Niemal'
sa
wssysłkie uslu~i płacił kasetkami :I lekami. wśród któryeh notabene - irodków
narketYClllnyeh sensu słrid_ wlaie1wie nie był.! Ale. eesywiieie,
pnepr_w adzona została dokład
na kontrola w szpitala miejskim, • którym Andrzej Z. d.
niedawna pracował Da pół etata jako pielę~an.
I qJlawa zaczęła się kompll"'owae. albowiem PODad wszelk.. ....pliw.śi ltwierdJlODe SMtał_, ii s miejsca prac,. hemta bandy narkemanó. nie Cl-

m_-

Dęły łaclne lekamwa! Nie
eły cinJlć. Cd,.t dyrekcja włał

Rozwiązanie

pn:esyła~

naJeiy

pod adresem redakcji ,.En" wy_

Rumunia. Ponad 2 miliony turystów ",ypoc~~ wać bt;dde w tym
roku na czarnomorskim w ybrzeż u. Na Zdjęciu: w jednym z liczDych kompleksów hotelowych, "Olymp".
CAF - Agerpres

Przybywa bloków Na Stoku
Najw iększym placem budowy m ies zkań w Kielcach jest obecnie osiedle Na Stoku, w którym w przyszłości zamieszka około 11
tysięcy 066b. Z IA>nad 100 budynków planowanych do postawien ia - Kombinat Budownktwa Miejskiego zmontował już w tzw.
stanach surowych połowę. W kilku pierwszych przystąpiono do
:'obót wykończeniowych, np. tynkowania wnętrz.
Przewiduje się. że w tym roku do nQwych mieszkań Na Stoku
wprowadri4 si~ około 600 pierwszych rodzin, tyle bowiem m ieszkań plan,uje się oddać do końca grudnia. Najwięcej lokali prze72Jlyeh :wstanie SW ię tokrzyskiej Spółdzielni M ieszkaniowej w
rOku przysrzlym - 1500, zas 06tatnie 700 mieszkań w roku 1986.
Zakończenie
programu budownictwa miesnaniowego w 1966
roku nie będzie jednak ()7lIlaczać całkowitego zejścia ekip budow1anycll z tego osiedJa. Do realizaeji pozostaje kilka obiektów uży
teczności publicznej, jak
pawiJ.ony handlowo-usługowe, obiekty
służby zdrow ia, oświaty itp., a ani jednego z nich ~ze
nie
zaczęto stawiać. Jak widać mieszkańców osiedla Na Stoku nie
omimie Pf2yjemność życia "w środJku budowy", skakania yTZeZ
rowy i wykopy, potykania się o prefabryfkaty i SlprZęt budowlany, taplania się w błocie, kiedy trochę popada ...
(JPA)

Nasze lektury

7•

łącznie na kartach pocztowyeb w
tt;~nie siedmiu dni od daty ni-

Dl!lJSzego .uumeru. Pomiędzy praWidłowe odpOwiedzi rozlosuje się
na~odo: ksiażkową. Karty pocztowe bez kuponu będą wyłączone s
losowania.

f

Zanikające

JeZIOro

A ustralii, pomiędzy Cani Sydney, leży jezioro
George, które okresowo zanika
i pojawia się znowu. Przyczyny tego dziwnego zjawiska do
tej pory nie zostały wyjaśnio
ne. Ostatni raz jezioro zniknęło
w ubiegłym roku, a od J820 roku, kiedy zostało odkryte, znikało i pojawiało się pięć razy.
W

,,ECHO DNIA"
Kupon nr 150
Rozwiązanie krzyt6wkl nr 135
POZIOMO: pn:edmlot, resynteza, spartiata, zlew. cera, zatrzaska, roztropek, szarańcza.
PIONOWO: Parys, zaspa, denat,
Irena, trawa palma, rower, ircha, Turek, zarys, Tuzla. :torza,
szpic. ankra.

kamenł,
zawieraj=lcy
ehoćby
ślad aarkołyku, zamknięty Iłyl
na cztery spasty I SBajdował
się dokładnie poza zasię~em rę
ki sprytnqo pielępiaraa. Za-

lem zacinionych kasetek s lekarstwami tueba był. poszukać ..dme indziej. P. par. tT,odniach ustaleń telefonicmyeh
wykryte zosiały powazne nadużycia w szpitala miejskim w
T.. • ąsiedDim województwie.

W wyaika błyskawieznie DrzeprowadzoDeeo łJedztwa. ełówDIl
podejrsaq ztala Gę n_a Ł..
laboraDtka.
.Jakai była radość funkcjonariuszy. kiedy edwiecbili lit •
mienkaniu :I nakazem przessukaDia. oto drswi .tworzył )teszukiwaDT listem ,ońesym ST-letni Anilnej Z.. jak się okasalo, _bisly naneez~ny mlecllZeJ • całe c1ziesięe łał nony.
lIlesskaDie srenłll wy,lfłClałO Jak
skład
luksusowych artykułów
przemysłowych; pełne lIylo ko-

berrą

(055)

istot, z któryeh społeczeństw.,
być może miałoby w pnyszłoj
ei poc:ieehę.
Tymczasem nar"'omani ~
tawieni zostali nvojem. losowi.
Nikł nie kwapił się, .,. przyj.
im s pomOCłl. Dlate,. postanowił uczynić t_ Andrzej Z. .Jednll kasetkę s lekami _biśeie
ukradł i kradziei tę udał. mu
.ię zatuszowae. Lekarslwa
dal

Ilukomanom. ale •
samiaa
postaaowil skJonie ieb d_ aktywnec- dsiałaDia.
ObmyłJał
więc kolejne kradzieże i eienył
się widąe, jak je,. )JOdopleesni - bktyesnie l~ się s
nałoKu, bo •
proehaeh ~ył.
nark.otyku t,.le, ee kM Ilaplakał zaesyaaJll 1D~ pówkować, dosk.nalił

"'I.

saJę

eia
słedzieJskim;
1Jy6
moie
pierwszym • tycia, które im
sprawiał_ prsyjemnoie.
Za ",koki" pladł lekar&łwa
mi, które musiał kupował-

Losy Kati i Roszezyna, a zwłaszcza T ielegina i Daszy, bobaterów ksiązlti Aleksego Tołstoja "Droga przez mękę" ukazane głów
nie na tle wojny domowej w Rosji wzruszają ezyte1ników od Jal.
P ierwsza część trylogii, której począt.kowa redakcja powstała jeszcZe na emigracji, utrzymana była w znacznym stopniu w klimacie
prwdrewolueyjny ch utworów Tołstoja, melancholijnej konstatacji upadku
"szlacheckich gniazd" i tragizmu 10lS6w rOby)skiej inteli gencji. Doświadczenia sióstr Buła
win ukazanych ze znajomością
kobiecej psychiki, dokonują się
fanly, słanowillee lup tych krauież,.. A ka etki zobowillzywala się dosiarczać terminowo Do_
1... która wymuszała wręcz
na zakoehanym w niej bez pamięei Andneju Z. kolejne przesłępztwa. Były pielę,niarz sam
się zatem niejako słał
narkomanem - z tym. że jego narkolykiem byla bezwz,lędna laborantka. Więc nie on powinien być Kłównym .skarżonym
w zbluaAcym się procesie. Andrzej Z. był tak samo uzależ
niODY, jak Jec- podopieczni.
Taka liDia _bron,. nie wytrzymała próby ezan iledztwa.
Zcłosiła zię bowiem na milieJę
sapelnie łuna kobieta, draKa
D&rzec••na AndrseJa Z.. będll
ca s Dim zreszt" w e1!liy, k'órej pMostawll na przechowanie
więks~ DeK ,otów]d I pudlo
biżulerii. Kobieta
zcłosiła się
dlatec •• te :I nahry Jest uezeiwa, a posa tym widsiała w telewizji precram • dzieclaeh, arecbeDyeh • więzienia.. I te.
pr.Kf&JIl nie srobił na mej deIIre:o wraienia.

http://sbc.wbp.kielce.pl

eiwie

wykonywała

powierzone
jej ełtewillzki I bid,. mea,.-

politykę .. buf nru".
ona na wprowadzaniu do
kultury coraa to now ych cIcrnentów, nie mieszczacych się we wczcśniejszych
założeniach, ale lO La stępowanie nowościa.mi staroci, zu·
pełnie już niestrawnych, następowa 
ło jakby w WYCiszeniu, bez krzyku i bez zdrady pryncypiów. Gdy_
bym był natomiast krzyka.ezem _
rewołucJonistą, nie osiągnąłbym nawet połowy tego, 00 mi się udało ...
Dłat€«'o w 56 wyszedłem z minister.
stwa z podniesionym czołem.

-

Stosowałem

Pol cgała

piękna są nader
się z aktualną

gwiazd
nych.
dych
Shields,

postawionych

POZIOMO: 1. budynki znat-

lIowaniem wszystkich struktur
Warszawskiego Okręgu Armii
Krajowej i niewątpliwie - abstrahując od wszelkich przesłanek
natury
politycznej
przyspieszyła decyzję o rozpoczęciu powstania. Wielu oficerow AK i historyków powstania reprezentuje zresztą pogląd, że gdyby rozkaz taki n ie
Z<lIStał wydany to w zwiąct
ku z sytuacją na prawym brzegu Wisły i z urządzen i ami
władz n iemieckwh, akcja
pow.9tańcza wybuchłaby
spontanicznie i samorzutnie, zwłasz
eza że niemal wszyscy żołnle
rze Arm~ Krajowej od lat
czekali na
moment otwartej
konfronta ji ze
znienawidzonym wrogiem. 1 sierpnia 1944
roku wszystko wskazywało lIa
to, że taki moment właśnie
nadszedl. Bój o Warszawę miał
się roq;egrać na terenie ujętym
arg<mizacyjnie w <l6iem obwo-

NUMER 151

rodzaju

~~

Kenłec

~ACBK

ABTOWSKl

tu jeszcze w kameralnym krę
gu petersburskim.
Rewolucja
burzy
względną
równowagę
świata,
rO!!:dziela zakochanych,
stawia ich przed dramatycznymi dylematami, które muszą
rozstrzygać oddzielnie, o włas
nych siłach. pokonując różny
mi drogami przestrzeń. która ich
dzieli od nowego ustroju.
"Droga przez m~ę" zo;;taje
06tatecznie zakończvna w chwili wybuchu wojny radziecko-n iemieckiej w 1941 r. Jest 10
moment, w którym Tołstoj 0toczony Oficjalnym uznaniem
stanowi reprezeontacy jną postać
literatury. I najprawdo}A)dobn ie j te. pozycja pisarza wyci6ka się na zakończen iu trylogii
poprzez złagodzenie ostrości obraz6w oraz
ocalenie
całej
czw6rki bohater6w. A miało
właśnie tak nie być.
Według
wcześniejszych
warsztatowych
koncepcji pisarza, ukochana ż0na Tielegina miała zginąć. Wspomina o tym Andrzej Drawicz
w szkicach o literaturze radzieckiej. A chociaż nie ma potw ierdzenia tego faktu w książ
ce Wiktora Pietielina eJ, warto zapoznać się z nią, poniew.ai poświęcona jest tyciu i
tw6rczooki autora ,.Drogi przez
mękę".

Uk.azanie pisarza na tle burzliwej e>VOki dwóch wojen SWlatowych i rewolucji socjalistye:zDej. powstania
jego najsłyn
niejszych dzieł: "Drogi przez
mękę" i
,.Piotra Pierwszego",
spotkania l przyjaźnie z Gorkim, lesieninem, Stanisławskim
oraz inne rewelacje osobiste i
warsztatowe, to wynik długo
letnich archiwalnych poszukiwań Pietielina oraz oparcia się
na wspomnien iach
współczes
nych.
WIG.
e)

Wiktor PieUelln.

ato}, PIW, a. 4t2, U.

Aleksy Toł
zł

:t5O.

Mi·nis\.er w tal prezesem Ra<lL komi.t.ebu. Ktoś pow : edz.iał wtedy, ie
zadecydował o tf'j
nomina.cji za·
pewne chara.kle-Iyslyczny, doorze u_
sta,wi.ony glos Włodzimierza Soko.rskiego. Ale k> nie była prawd~1. Na
tej posad.lie Tn<YL.na być niemową,
al-e trzeba m!e ć .;;Juch.
Już w p ierwszym tyg(}dniu pracy, 6 m aj a 1956 r., prezes Sokorski
uroczyście
otwiera stały program
T elewil.ji Po1;.kiej.

Dwa miesiące później zos,ta ;.e 00w iCti z(}n y w czynności.ach .za brak
cwjnooci. Decyzja ta 7Jbiega się w
czasie z wY'padkami poznańskimi.
Chodziło o to, że ko~ntarze
Polskiego Radia były wyważone i ~
spokojne, a powinny być podob. ,
no - alarmujące i gromiące kontr.
rewolucję. Więc zostałem zawieszony, a o moich łosach miała zadecydować już nowa ekipa rządząca,
czyli Gomułka, którego powrotu
wszyscy nie tylko się spodzjewali,
are czekali, kiedy to wreszcie nastą
pi..,

Gomulka zawi-eszenie czynno ' i
i poJecil przygotować dla
Sokorskiego nową nominację na
samo stanowisko. Prezes Radiokomitetu pozostał prez-esecn. Mi ał nim
być pr uez la t ~z mała si~naś_
de i poz~tawić po soł>i.e opinię sz.e,..
fa "kontaktowego", liberalnego i w
ogóle takiego, który znał wszystk.icll &woi.ch
współpracown i ków i
wszyscy jego z.naii. Jest to :szkw do
portretu znaczący, jeśli się weimie
pod uwagę fa1ct, że jego następca
na fotelu prezesa RTV zacoowywał
si,! dokł adnie odwrotnie. Czy tylko
dlatego utrzymał się na stanO'W~ku
z.lle::lwie przez ~t si.edem?
cofnął

W Ra<li()kornitecie Sokorski 7.akt)-wizował się jako redaktor ,.Miesięcznika Literackiego" i jako publi_
cys ta. Zaczął
także robił to,
o

czym przez cale życie ma1'zył. Za..
mianowicie pisać ksią.ż,ki. Najpierw to były wspomnienia :z. ci.ekawego życiorysu i s?kke o sprawach i e ludziach. Dopiero po tak.km ~'breningu". po wyoon iu paru
pozycji, postanowił zabraĆ się za oisanie powieści. Nie był 10 "alunek
nowy w jego łi:teraokiej twórezoś
ci. Debiutowal w roku 1935. siedząc w więz.ieniu za za.wolani~ na
II zjeź,diie zdelegali-z.owanej PPS-Lewica: ~Niech żyje Polska Socjalistyczna!". Powieść ~, zatytułowa_
ną .,Rozdarty bru·k". zdą'Żył wyd,ć
w legalnej oficynie jeszcze p rze-d
wybm:h€m II wojny świa.towej.

czął

(3)

e

_

~a~o wiedzieć, ~~.~~_~zyć, posłuchać •
.

'

-

- . . . . "y

. .
1 sierpnia

13.30, 16.30 i 19.30.
,.Przyjaźń"

-

"Ucieczka z No-

wego Jorku" USA, pan. kol.
l. 18. g . 15.30. 17.30 i 19.30.

Dziś składamy życzenia

JUSTYNOM
PIOTROM

,,Pokolenie" - ..Powrót do domu" - USA, kol. l. 15, g. 13 1
USA, pan.
15.1 5. "Manhattan" l. 15, g. 17.30. i 19.30.

ju'ro

"Odeon" -

niec=zynne

APTEIU DYZ lJR. E: nr 61-<110
pl. Zw ycięstwa 7, nr 61-015 pl.
Konstytueji 5.
INFORl\IACJA służby zdrowia
- czynIla 6-W . tel. :!61-%l. Informacja o usługach - 365-85.
TELEFONY: Slr aż Pożarna 996,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Energetycz ne - Radom 981,
Komenda MO 251-36, PogotoWie
Milicyj ne 9!7, Pomoc dro!(owa 961.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulica
Grodzka 229- 52, plac Kons tytucji
%26-Si . Dwo r zec PKP :!6-698, ulica
ZWirki i Wigury fUl-U.

GUSTAWOM
iKARlNOM
Podpisano w Hel-

ak'_

sinkach
końcowy KBWE.
1962 r. - Zmarł Leon Kruczkowski, pisarz, dramaturg.
1944 r. Wybuch powstania
warsza wSkiegD.
1926 r. - Zmarł Jao Kasprowicz, poeta..
nu r. Urodził się Jean
Babliste de Monel de Lamarck,
francuski biolog ewolucjonista.

Kielc

K I N A
"WOIDO~Ć" "Hobby Dee rlieid"
USA, pan. k ol. i 15, g. 17 i 19.
"Melalowiee'ł
n ieczynne
APTEKA DYZURNA: nr 29-046
ul. Apteczna 7.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec G łówny PKP 705, osiedle
Milica - %2-14.

& l N A

.,Romaotica" "SeksmisJ d.·'
pol. kol. l. 15, g. 14.1. i 16.JU. "u-

Cieczka z Alcatraz" - USA, kol.
l. 18, wraz z zestawem krótkometrażówek, g. 19.15.
"Moskwa" "Akademia pana
Kleksa" - l i II cz. g. 16. " Mia sto kobiet" wł.
pan. kol. 1.
18, g. 15.30, 1'1.30 i 19.30.
"Studyjo~'

"Cztery

Starachowice
K I N A

n oce

"Robotnik" tyki Arkana" -

fr. pan. lwI. l. l., g.

-

15.lII, 17.30 i 19 .30.

"RecydYWiści"

,.skałka"

"Sprawa Krame USA, l. 15, g. 15, 11 i

rów" -

nieczynne
APTEKA DYZURNA: nr 29-076
ul. Staszica l.
POSTOJE TAKSOWEK: telefony :;3-10 i 53-80.

"Imperium kontrUSA, kol. l. 12, g.

14.30 i 16.45. "Parszywa dwunaslka" USA, kol. l. la, g. 19.

GALEKIB
BWA ,,Pi....nice..,
ul.
1 Wystawa malarstwa
Krzysztofa Buckiego (1936-1983)
czynna w ll:odZ. U-l7 . niedziela - 11-1:;.
Galeria Foto!;rariki ul. Re...lucji
Paicbierniko.eJ sa
Wystawa lotograftl Andrzeja KryIllckiego - czynn• • godz . _17,

Ostrowiec

Le.....

Galeria

ł,łedzieta

-

KI}If A
"Hutnik u

M O Z K

,.Przodownik"

&

T E L E II' O N V:

Pogotowie Ratunkowe m, PoIOtOwle MO m, S\rat Pożarna
.... Pomoc Drogowa łI1. Pogotowie EnergetYCZ'fte Kielce - lItiaao "I, Kielce - Teren t56, PolOloWie WOCloc~g&_ tiK, PogotoWie Gazowe w dni powszednie
1l-2(Hn . •
n!e<k.lełę
I śWięta
a -2It-Je.
Pogotewle
wod.-k.n~
.. o.. elelttry~ RPGM czynne W
T-J3. t.el. Jt-l~. pocztowa I n(orm",cja • Usłu"ach mi
Inło,mar-ja PKP . . rntonnacj~
PKS 1O!-1ł, HOle!' "Centr.lny"
__ H. o,,"-Odek Informacji Usług
"' FSl-' 431-U.

,odz

"Księżniczka

-

w

0ś.

lej skórze" ZSRR, pan. kol.
dub. bo. , g. 15.30. "Saint Jack"
- USA, kol. l. II, g. 17.10 1 l '.• .

nieczynoll.

NARODOWE "PALAC" plac
2;alllkowT - .,Wnętrza pałacowe " ,
..Galeria malarstw. polskiego" aynne _16 wtorki - nieczynne.
Pl2w PartYZ&Dlów Wystawy
.ale:
" Przy rod.
Kleleeczyzny";
,.Broń ON zbiorach Muzeum NaroIłow. . . ~.
Wystawy
cz ,~s owe:
..Wzory sztuki ludowej", ,KuItu1'a spOłeczeństw neolitycznych W
SWiętokrzyskiem",
" Powrót Mat'Ysieńki SObieskiej do Kielc", "MiUtaria ze zbiorów Muzeum MazoWieckiego w Płocku" czynne
• godz. 10-11, wtorek 10-18, poIliedzialek I środa nieczynne.
lIIuzeWll L.t SUolnycb S. Zeromskiego czynne codz iennie
11' godz. _15, środy U-I', poniedziatk:!, wtorki - nieczynne.
Oblę!;orek:
Muzeum
Henryka
Sienkiewicza nieczynne.
Muzeum Zabawkl - uL zamko.....!
"Zabawki rótnych
narodów"
czynne w godz.
_I~, poniedziallrl I dnI
pośw i ą
~zne nieczynne.
APTEKI DvZUBNE: nr 29-001
111. Buczka 37/3~, nr U-OOS, ul.
Sienkiewicza 15.
Poradnie dyżurujące dla dzi eci
t
dorosłych
ul.
Pocieszka II
(przychodnia Rejonowa) w godz.
n-:I1. w niedzielę - _13. Stomatologiczna ul. Pocieszka 11 •
niedzielę i święta w godz. 1-~1.

,. galakjug. l. 12 , g. 15.
węg. l.
18, g.
"Goście

1'1 I 19.
"Slaru -

19 .
,.,Kobolnik'· -

atakuje" -

I

-

"Tootsie"

USA, pan. kol . l. 15, g. 11 t l • .
APTEKA DYZU&NA: lU' !1I-071
ul. Starokunow ka 1/1.
POSTOJE TAKSOWEJ[: pl. Wolnośei
:;n-t!,
ul.
Sienkiewicza
515-73 .

I

Ko_kie
&IN A

,.Pegaz" ",Komandosi z Nawarony" - ang. pan. k ol. l. l.,
g. 1:;.30, 11.4:; i %0.
,,Antyczne" - "Obcy -3 pasaże r
Nostromo" ang. pan. kol. l.
15, g. 1& i 18.
UWAGA: za ewentualne 1UIliaay • pr~ ie l<in redal[(~ja nie
odpowiada.

. ...RA.DIO
.

-

,

PROGRAM LOKALNY

n .05 Dziennik 17.15 Z teki kompozytorskiej Wojciecha Trzcińslr:iego
(stereo) n.30 .,Chleb dla konia 1"
- audycja Cz. Kussala 17.40 Koncert muzyki organowej 18.041 Powtórka I: naszego archiwum: "Potcafię tylko uczyć" rep. M.
Karpińskiej 18.%5 Skrót dziennika
i piosenka na pożegnanie.

TEtEWIZJA
PJlOGBAII I
17.05 Program dnia
17.1 0 Losowanie Express Lotka
i Małego Lotka
17.20 OT - wiadomości
17.30 .,CzerwOBe węże" pol.
film obycz,
19,00 Dobranoc "Pomysrowy
Oob rOlIlil'''
t9.10 "Całe życie Marli" - r~.

filmowy

NUMER 151

STRONA 6

22.00 OT - komentarze
22.15 Zniwa 84
22.30 ,.Requiem polskie" K. Pendereckiego
23.30 DT - 24 godziny
PROGRAM U
17.20 Program dnia
17.25 J. angielski (18)
17.55 J. rosyjski (18)
18.30 Program lokalny
19.00 "Spiewni'k
domowy"
"Rozszumiały się wierzby

-

A_

lll.M Dziennik TV
20.00 Publicvotrta
20.1:J .. Sceny Ż POwstan!a warszawsłtiego~ film dok .
ZU5 Studiu sport

•

•

UNIEWA2:NIA się
bloczek
mandatów karnych gotówkowych
o
symbolach
od
R-031860l do R-0318610, wydany
przez Urzłd Miejski w Kle1cacb.
33O-k

ZGUBIONO
przez
.. TRANSBUD" w
cac
IL& nazw iSIo
Liiu:ki.
wydaną

płaczące"

19.20 Przeboje "Dwójki" na lato
19.30 Dziennik TV
20.00 "Przyjechała telewizja" "Jeden
przeciw
wszyst-

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE
W KIELCACH

kim"
20 .15 " Tam, gdzie pieprz rośnie"
- "Czterej w służbie Mahometa"
21.15 DT - wydarzenia, telefon
Dwójki"
21.30 Gość
letniego
studia

"Dwójki"
21.45 "Epitafium dla pokole nia"
- wid. poetyckie
22.15 ,,07 - zgłoś się" - ,,24 godziny
śledz twa" film
prod. poL

Jutro

Skarżysko

marzeń"

.

H

_ _ _- J

KINA
"Bałtyk" .,Ucieczka z Alcatraz" - USA. kol. l. 15, wraz z
zestawem krótkometrażówek - g.

1984 r.

1"5 r. -

.

R dom

Środa

Warto wiedz~eć, zo~aczyć, posłuchać

PROGRAM I
9.00 Kino T eleferii
"Fale
Morza Czarnego" (5) radz.
ekranizacja
pow.
"Samotny biały żagiel"
10.30 Film dla II zmianv"Brama morska" radz.
dramat psvch.-obycz.

Ogłoszenia

drobne

POSZUKUJĘ

mieszkania l!
wygodami,
niezaleinego,
w:
Ostrowcu, Starachowicach
lub
Skarżysku (najchętniej od wyjeżdżającego). Za roku lub 2
lata płatne z góry. WiadomoŚĆ:
Włod zimierz Gajewski, Skariys100, Krakowska 123.
41-p

zatrud ni

bezzwłocznie

KIEROWCÓW Z PRAWEM JAZDY KATEGORII D.
Przedsiębiorstwo

dysponuje
nowoczestaborem
samochodowym,
gwarantując bardzo dobre warunki płac.
Przy przed siębiorstwie funkcjonuje stołówka i przychodnia zdrowia. Dysponujemy własnym ośrodkiem wczaso wym nad
morzem.
Wypłacamy co pięć lat nagrody jubileuszowe, począwszy ()d 10 lat stażu pracy.
Dodatek stażowy przyznaje
się
do
ZO
proc. Kierowcy otrzymują pełne umundurowanie. Wypłacamy ekwiwalent za deputat węglowy, po roku pracy.
Pracown ik, jego żona i dzieci
aż
do
ukończenia nauki w szkołach, korzystają
z bezpłatnych przejazdów- środkami komunikacji miejskiej, na
terenie
całego
kraju.
Szczegółowych informacji udziela dział
kadr i szkolenia MPK w Kielcach przy
ul. Jagiellońskiej 92 (I piętro , p okój nr
19). Tel centr. 5Z4-21, w ewn. 192.
3M-k
nym,

nowym

OGŁOSZENIE O LICYTACJI SAMOCHODów
PP Polmozbyt Kielce podaje do publiczne j wiadomości, że dnia
15.VIII.1984 r., o godz. 9, w Radomiu przy ul. Warszawskiej 35, odbę
dzie się licytacja samochodów w trybie ustalonym zarządzeniem ministra
handlu wewnętrznego, z dnia 14.1.1967 r., w sprawie sprzedaży indywidualnym nabywcom pojazdów samochodowych przez przedsiębiorstwa
zgrupowane w Centrali Techniczno-Handlowej Polmozbyt, MP nr 9 z
1967 r. Ilość samochodów przedstawionych do licytacji w powyższym
dniu wynosi wg wykazu 13.
Samochody oglądać można w dniu 14.VII1.1984 r . w Radomiu przy ul.
Warszawskiej 35:
1. "fiat 126p", nr podwozia 18359378, nr silnika 8959550, rok prod. 1984,
cena wywoławcza 72.783 zł.
2. "dacia", nr podwozia 748816, nr silnika 734010, rok prod. 1983, cena
wywoławcza 457.755 zł,
3. "fiat 126p", nr podwozia 8236856, nr silnika 8833178, rok prod. 1983,
cena wywoławcza 205.717 zł,
4. "fiat 126p", nr podwozia 8236908, nr silnika 8833130, rok prod . 1983,
cena wywoławcza 113.486 zł,
5 ...dacia", nr podwozia 711727, nr silnika 700462, rok prod. 1983, cena
wywoławcza 534.581 zł,
.
6. "dacia", nr podwozia 547111, nr silnika 542086, rok prod. 1981 , cena
wywoławcza 440.865 zł,
7. "zastawa", nr podwozia 683886, nr silnika 543094, rok prod. 1982,
cena wywoławcza 415.054 zł,
8. "zastawa", nr podwozia 692853, nr silnika 654290, rok prod. 1982,
cena wywoławcza ł78.152 zł,
9. "syrena", nr podwozia 501307, nr silnika 380793, rok prod. 1979, cena
wywoławcza 237.218 zł,
10... fiat 125p", nr podwozia 912663, nr silnika 708777, rok prod. 1980,
cena wywoławcza 515.468 zł,
11. ..fiat 126p", fU' podwozia 798168, nr silnika 8588589, rok prod. 1981,
cena wywoławcza 175.760 zł,
rok -prod.
12. ',trabant hyc", nr podwozia 32580 • nr
1983, cena wywoławcza Z41.848 zł,
13 . .,fiat 126p", nr podwozia 6304242, nr silnika 81ł!9Tr4, rok prod. 1 83,
cena wywoławcza 106.835 zł.
W licytacji mogą brać udział tylko osoby prywatne.
Przystępujący do licytacji obowiązani są wpłacić wadium w wysokości
10 proc. ceny wywoławczej, na konto 29014-1371 w NBP I OM Kielce,
na dzień prz-ed licytacją_
Wadium wpłacone na nasze konto w najwyższej wysokości upoważnia
do wzięcia udziału w licytacji każdego z wymienionych samochodów.
Wadium wpłacone na konto będzie zwrócone po sprawdzeniu wpływu
na konto przedsiębiorstwa.
PP Polmozbyt nie odpowiada z ytułu gwarancji i rękojmi za wady
fizyczne sp:-zedanego samochodu
Jednocześnie informujemy, że mote nast4Pić unieważnienie licytacji
bez podania przyczyn.
323-k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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d~orczynie
W z.nacay dać

d& JIliej.:;ca

procy,
im aies~
kanie, a takimi
R PGM n;e
dysP(>lIuje. Ni.e m a ~ż ewaranej, ż wtEd,y 1ee~iałyb,. lUlaj
pracO' - aŁ. ,,z.ne-pii słę" w
mieście owszem. Są zasil-ki,
urlopy, ka·rtki, ale na stale, za
6 tysięcy wyklucrone. Bo
płace wy jątkoWQ niskie.
Do sprząta.nia powrerz::bnia
nie mniejsza niż 3 tys. ID kw.
(w Lym tereny wokół budynków), a za kaidy metr - l zł,
jest i dooatek za utnymy anie zieleui, za odŚDieianie i
premi~
"urnaniQwo-motywacyjna". Dobrze, jesli na wyznaczonym terenie
znajduje się
szalet, wtedy jes.t dodatek za
utrudnione warunki. Srednio 7 tys. zł.
Można
zarobić
więcej,
jeśli
się przyjmie większą }JOwierzcbu i ę i 00 pomocy rOOzi.nę,
nie
choruje się, nie korzysta z ur-

lopów. Wtedy 10 t,ys. murowane. Niby czas pracy nioe nQrmowany, nieraz mQżna zrobić
wszystlk.o w ciągu 3 godzin. A
warun ki pracy?
Zapytana o nie oozorczyni
mac~nęla z rezygnacją ręką.
- Sama nie rozumiem, dlaczego wytrzymałam tutaj tyle
lat. Co rąsz to nie ma śeie
rek, \\ iader. O ubraniu roboczym już nie mówię. Przecież
jak dadzą lIam te wielgaśne
męskie trepy, to ulowiek jak
kot w blltach po ulieaeh c \'apie i tylko śmiech albo litoŚĆ
budzi. Nie ma gdzie t.rzymae
narzędzi, bo schowków nie mamy, a jak są, to im ehlopaczyska nie przepuszczą. Ciek~
wi ich, c. jest w środku. .Jedna moja znajoma ma swój kąt
na miotly w takiej altance na
Trzyma tam nawet u -

an ...
zmyję
chody, naśmi~
na złoie, albe Jlorystti'\
świeżo po malowaniu ...
buję któremuś zwreeie

to mi za przeproszeniem
drz",;iami n-aahuiai'ł. Z
na.onej t. się prazimie. Zawsze, jak nat. mi się przya ta pi_nka "Wstawaj
do reooty". Psa sa drzwi
a ł_ Mśnieianie,
loda. A s)M'i1Juj HI.salą chodnik Jl4lSYpae, t.
awantury. N. t. ja się
_.v" ...n ~ym poaypy_ae. Pianie wystaresy_
i

w

śniegu,

RUSW
OsOby, które Z7 lipca 1!IM roku
!:odziny n.81 w IUeJeach. w

'-I'eloni..

Ul.

Beskidzkiej,

widziały

.ra", spaeeraj,,rejclnie mne!:o męi
a czarnym psem, proszone
osobisty lub łelefomezny

.~ołlieiie mężc:zy",ny

tym

a iJkol.u,kt z

prowadZĄeym

postęp<>

przycotowawe%e w pokoju
w
IleJonowy_ Urzętlzie
Wewm:tnnych w IUeJeaeh,
ul. We olej 43, teJ. Z!-1K

ZE STR. 1
awców (TSA, Hak). G rało
wiele grup, dz iś 1:>ardzEl pomych, takich jok RepubłiOddział Zamknięty,
lody
Mech. Festiwal jarociń
tez pewną otmosnawet wylansował
zujący no takich impre. sposób bycia. Dotyczy to
głownej mierze fonów rocka.
A jaki będzie tegoroczny fesl? Czy odpowie no pytonie
z polskim rockiem? Tonarzucają
się
po
tok elitarnych imprez,
ńska .. Rock Areno" i
opolski, który w dużej
.
'erze. zdominowane były przez
uzykow
rockowych. Te same
rze. Te same pomysły mu- oto G~licze
wspól.
polskiej muzyki rackoJ Odpowiedź jaki będzie pol-

•

OZ

K~ to WS2ys\110 musi jednali roox i pr.a,ca je6t Da co
dzi~* «enian a.
bią to m ie" kak:J. admioisiracje
d(JOlów,
~e'lu:>a-

w:reneie -

pn:eG~~

~

a.
-_i ~a dyre tora ds.
ekOllomkznych RPGM - Adam
Szl'l!pell:: Ostatnio przeprowadziliśmy eeenę pratlOwnjkew, _
tym takie dozorców. Jedenati&u
Mrsymało _nę niedostateeznJl_
Za niedal.jstwo, 1Jrall. dytiClypliny pracy, słowem - zaniedbywanie obowiązków. Z · tymi ...
s,obamj 4a
~tlziemy·

są

10

.ojeż~y)

PARY2. Porwany we wtorek samolot Francuskich Linii
Lotniczych "Air France" z 64
osobami na pokładzie wylądo
wał w środę rano na lotnisku
w Teheranie. "Boeing 737"
leciał z Frankfurtu do Paryża,
uprowadzollfl 'o nad LuksemBAGDAD. Iracka Agencja
Prasowa lNA podala, że we
wtorek wyposażone w dziala
śmigłowce Iraku
atakowaly
p(>zycje irańskie w pólnocnym
sektorze frontu. Irańska A"encja IRNA podała, że minister

a.genCle

in(o~m~j;:-

DOKO~CZENIE

ZE STR. 1

renc ji Bezpieczeństw a i WlIp61pracll 114 1lQS211m kontllnencie.
jednak
różnic
międzll
atmosferą tamtllch
lat, które
pTzeszłv do historii pod nazwą
dekadvodprężenia,
a Tokiem
19B4, zasadll zebTane w Akci e
K07icowV7n
weszlI/ 114 trwale
do
politvcznej
n ecztlwistoki

Mimo

EUTopl/.
S zc2f!pólne

znaczenie mi lU
J)Tzlliete w Helsinkach postano-

wimiG dotvc2qce "il'f'I4Tuszalnopro"ic OTaz integTaln ości terlltOTialnej pailstw _ WlITażalll
one bowiem powszechnq wolę

jci

zlikwidowania
"az 114 zawsze
V!6wnf!go źródla wojen w Europie, jakim
billI/
Toszczenia

teTlItoTiolne.
• Tocznica Helsinek J)T2l/pada
w okTesie, pdV " ster" Tzqdów
w RFN doi koalicja chadeckoliberol7l4.
Kanclerz
HelmUt
Kohl i jego ministrowie zapew-

niają , że chCłl kontl/nuować Jlolitllke
doorosą'iedzkich
8tO-

najbliższej
przyszbyć może przyniesie nom

ski rock w
łości,

tegoroczny .. Jarocin".
O rganizatorzy w br. zaprosili m.i.n. zespoły TSA, Ossjan,
Klaus
Mittloch,
Mister
Zoo
ob
o raz
zespoły
znone
szerokiej publi czności, ole nie-

sunków swych

socjaldemokra-

tyczno-liberalnych
poprzedni'
ków zgodnie 2 zau:artymi ukła
dami, ale jednocześnie publicznie ojwiadczają, że ich dalekosieżnum celem jest zjednoczenie
Niemiec. W strategii
bońskiej
oznacza to wchlonięcie NRD
przez RFN oraz ud zielanie jawnego
poparcia
Tewizjonistom,
domogającllm s~ pTzywrócenia
granic Niemiec z 1937 r.
War to im przupomnieć zasadę
o nienaruszalności granic zamieszczoną w Akcie Końcowym
KBWE, pod któTym
widnieje
Tównież podpis RFN:
.,Państwa uczestniczące UWAżają wzajemnie za nie1l4ruszal"e wszystkie gTanice każdego z
"ich. jak również granice UJszlIstkich państw w Europ ie, i dlatego bedą pows trzymllwać się
teraz i w przlIszlości od
zamachów na te granice. Zgodnie 2 tllm będą się
Tównież
powstrzymywać
od wszelkich
żqdnń l ub
d.ialań
zmier2Ają'
CI/ch do .atvladnięcia i uzurpa-

cji

cześci

lub

całości terlltorium
2 państw tlcze t-

któregokolwiek
"ic :ących".

B rzmienie
tego
dokumentu
jest klarowne, jedno:naczne i
nie Jl()zostawia żadnego pola do
jakit'hl-oltvielc interJ)~etacji.

walu będziemy więc mieli wi~
le stylów muzycznych: od bluesa poprzez rock and roll aż po
elektronikę. Wielka szkodo, że
na tegorocznym
festiwalu nie
zagra Republiko. Po ostatnich
sukcesach w Skandynowii warto byłoby tę grupę 1I0bac zyć i
usłyszeć. Organizatorzy festiwa,

Jarocin 1984
koniecznie lubione przez radio i
telewizję np Om ni i IssiaeJ. Zaproszono też grupy zupełnie nie
znane tokie jak Moskwo, Siekiero, Kulturo, Stos i wiele, wiele innych. W Jarocinie wystą
pią też muzycy, których reklamować no pewno nie trzeba:
Stonislaw Sojko z przyjac:ółmi
(grupo Sforo) oraz Ireneusz Dudek z kolegami (Shakin' Dudi).
Sądząc po składzie, no festi-

IBn W

bur~em.

heieli rezwiązae 11lilowy • praeę. Nie m.źtmty te!:o Zl' .ić od razu, bo trudno
będzie
o nast ępców na ich
r
miejsce. Już teraz brakuje nam
:.
...
~~·01
."
• ,·_4:
~
.zII.'~
3ł dozMCów.
Z i'llnych wO}ewódtztw dochospraw zagra:-i:znych Iranu,
dzą
wieści,
że
niesum:ennych
Ali Akbar Walajati odlecial
d()Z()rców nie tyl'kc się zwalnia
z Ankary, gdzie prowadził rozz pracy, ale pozbawi.a
także
mowy z przywódcami turecmieszkań służoowych. Ale jak
kimi m.in. na temat wojny ilo uczynić w K ielcach?
W
rań "ko-iraekiej.
RPGM jest ta'ki<ch lokali "funkLO DYN.
Dotychczasowy
cyjnych" t,ylko 64, w spółdziel
premier Izraela,
przywódca
czości w Qgóle
sję
ich nie
bloku Likud , Icchak Szamir
przydziela. No i na te 64 oraz przywódca Partii Pracy
42 zajolują obecn ie pracujący
mają
potkać się w śl'odę po
w przedsiębiQrstwie. 15 jest na
raz pierwszy od czasu wyboemeryturze, a 7 osób wYp(>wierów li:;>cowych do Kneselu i
dz iało umowę o pracę i naleprzeprowadzić dyskusję na teżałoby
je z tych mieszkań
mat utworzenia "rządu jeaeksmitować . Ty1ko dotąd? Mieszności narodowej".
kań zastępczych też brakuje.
BEJRUT. Okupanci izraelscy
nie zaprzestają represji wobec
MóWi się o nich właściwie
ludności poludnia Libanu. Wetylko
ile,
częściej
dostrzega
dlug informacji jakie naplybałagan nii porządek. Ale
są
nęly do Bejrutu, we wtorek
przecież tacy, którzy swą prsinterwenci
izraelscy zamknęli
cę wykonują bardzo dobrz~ i
port w Tyrze i zakazali statnie myślą o prestiiu tego zakom rybacki'll opuszczać ~o.
koia. " Ak nie ma i nie bę
Setki rybaków libańskich nie
dzi~ już takich dozorców,
jak
moglv wyjść w morze.
dawniej - mówi mi jedn.a s
TOKIO. Premier )l'owej Zemoich rozmówczyń. - Bo szalandii, David Lan~e oświad
cunku tl. pracy nie ma, ani dla
czył, że kon sulat RPA w Welludzi". Ale i zamiłowaJl i a do
lingtonie w najbliższym czaPQTZ1}dku ni-e ma. Na to i naj( n~ ________________________
-J
sie zostanie zamknięty.
lepszy Coz()fca nie poradzi.

~

rezvd t

zapowiadoją
najlepsze
głośnienie w historii tego

lu

natypu
imprez, które obiecuje znany
w~_ystkim ludwik Cękalski oraz
najlepsze w Polsce światla (150
punktó'ł oświetleniowych, które
zaprezentuje Arkadiusz Jarosz).
Wrocławski producent
sprzętu
elektroakustycznego, Adom laboga, będzie fundatorem
nagrody dla
najlepszego wykonawcy festiwalu. Przez porę lot

Zebrani na 3-d nio
m
p tkani u
Nash"m , w sianie Teooe.'see gubernatorzy amerykańscy zażądali od p rezyd enta Reagana ' precyzowania, w jaki sposób, kiedy i n a jakich odcinkach
zamierza on ograniczyć deficyi budżetowy.
eagan
zadzwonił
ze , mowaI roZl7l wę z prezydenswego rancza w K ali tem słowami: "Nie powied:t.ial
fornii, gdzi spędza wanam nic. On nie ma ż"dne«e
planu".
kacje,
do uczestników konferencji, zapewniając ich, że
\V ostatnim dniu "PO kani a
zgodnie
z
obietnicą bt;dzie
35 demokratYLZJJych gubernadążyć do ogl"aniczenia deficytu
torów
uchwalilo
reZOlucj ę.
budżetowego. Prezydent USA
domagając
lę
od R 3r<ana
określił podpisaną w zeszłym
~precyzowania planów. ..Jeśli
programy mają ult'c o\Jci~cin,
miesiącu
u'tawę o podwyż 
podatki zoslać podnieior.e l
kach podatków i cięciach w
oczekują nas po _'w ięc~nia, nawydatkach w lącznej kwocie
rud amerykOIn. 'ki ma prawo
63
mld dol., jako pierwszy
poznać plany ieraz, a pic po
krok w kierunku zmniejsze\") borach li .. topado ':O; l,'.
nia ujemnego . alda w budże
cie,
twierdzając zarazem, iż
ma podstawy do oczekiwania,
że tegoroczny deficyt wyniesię znacznie poniżej zakladanegu pulapu 180 mld dol. J dnakże podczas zaledwie 2-minutowej rozmowy natychmiast zostal przyparty do muru przez
swych rozmówców, domagaRzHzni'k rządu gr!: k • go pojących się konkretów w miej :nformowa l w wIo!', k, Żt "resce ogólników.
mier Andrf' .... Papandrf'u złmy
'" itZytę w Związku Rarll ( kim
Demokratyczny gubemator
w pierwszych dwó- II
miesi';r
Teksasu, Mark White pod~ucach przy!'zlE'go r kuR d j to
rewizyta. W lutym 1'l83 roku
w Atenach prZŁbywal z Nizytą
Qf'icjaJną
prem er Zw aZllru
Radz ieck'eg , N i k"ł ~j T ·,," "n41w.
Obserwatorzy
w~kazują
Ba
poprawiające 8ię
tale to~un
ki radzie kO-l:reckit'. odką d tl.
wl adzy w Atenacb do<ou dł O"ólnOf:rt'('ki Ruch ~ ... j .li ~tYfla
Instancje "aoowe Pal rmo ny, Andr .. asa )'apandrf'u.
centrum admini6lracyjnego Sycylii, wydaly naikazy
are.;ztoY;ania 12 oossów mafii sycyliojskiej. Są wśród nich tacy sze fowie vrze>tępczego syndykatu,
jak braeioa Mi chele i Sal\'atore
Greco, O-karża sil: ich m.in, o
Tegoroczna aura Oni rhrz.al!
do'k()l[)anie wiooną 1982 r. zanie sprzyja la szybkiemu rlojraebójstwa sekretarza reg:onaJ.nej
",aniu zboża na polach . W woj.
federacji Wlm'kiej Partii K~
radomskim
jE'st ni('('1) l PBU
munistycznej na Syc ·Iii. P io la
sytuacja
niż w
innych legioTQrre. Wzbudził on wściekłość
nach kraju, nękan -ch opadabandytów swymi zdl'cyoowanymi
deszc,u.
W
niLktórych
mi wvstąp:en iami przeciwko pa miejscowościach, m in. w gminoozeniu się marioj w życiu gonie Głowaczów,
w
M"y.osaeh
s podarczym i po!'ty zn m Syi Lewaszówce ~m_ .la,t'·zt:bla ,
cylu.
pojawiły
się
już
na
pfjlaeh
pierwsze snopy zyta.
Ocenia ~ię, iż w hr_ plony
będą obfite, wcz śniej
pJ'Lygolowano prZf~t i .. rodki transportu, aby żaden klos .ię nie
zmarno\\ al. Czuwają nad tym
W czoraj w mlej..cowo' i GraSKR, PGR i rolnicze spół dziel
oowa (gm. PotWQ1ÓW) w zanie produkcyjne, kl'lJ"e w peł
budowaniach państwa
. dO"
ni zapewniają p.z.;t
palłsUo do tragedH. PO'Zootaw iony
o,
pod api ą dziadka
('7<1
lat)
mający l mk i
rzy mies iące
Jak zwykle, tak i w t'm rownuczek KarQI S, wpadł do
ku, mlodziei zad klarowala Jl&'
4O-1it-rQwego xoUa. wypelnionemoc przy żniwach w ramach
go do połQwy wodą. Dziecko uakcji "Każdy klos
na wa.~
złola". Pomocą tą objt:d
w.t.ooęło. Wypadek ten, jakże bolaną glównie
ludzi
larsi 1
lE!6illY dla rodziny. nioech
bę
schorowani.
(j
.
ryli.)
dzie prze6lrogą Ola itmych, Małe dzioeci na w iach w l'ZlI6ie
kampanii żn;wnej p()w inny mieć
zagwaranwwaflą
właśt:iwą
opioekę,
(wlm)

II

Premier A. Papa" reu
złoży wiz~ę w znRR

Aresztowanie 12 bossów
mafii sycylijskiej

Żniwa w Radomskiem

Grabowej

Tragedia

goście

Jarocina spali no glinie, ale spelniając prośbę organizatorów (i samych zainteresowanych) wladze miasto i gminy Jarocin
postanowiły
przenieść pole namiotowe no prawdziwą łąkę. Od organizatorów
festiwalu dowiedziałem się, że
"decyzje personalne" (lub pro·
gramowe - jak kto woli) zapadły w ostatniej chwili. Wiemy, że pachnie to skandalem,
że jest prawie sensacją niezaproszenie no festiwal wielu renomowanych gwiazd. Widzimy już
wielu "domniemywaczy", czujemy przez skórę te wszystkie spekulacje - "dlaczego tok się stolo, kto za tym stoi", Tyle organizatorzy. M,ejmy nadzieję, że
stoi za tym wszystkim
zdrowy
rozsądek, którego organizatorom
i widzom z całego serca życzę.
FILIP HOlSZAŃSKI
(05S)

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

-------

• Na ul. K r akowskiej w
Kielcach
prowadzący
"fiata
125" Wladyslaw B. (lat 51) wymusił pierwszeilstwo przejazd u
i jego pojazd zderzyl si z motorowerem "jawa". Prowadzący
go 16-1etni Piotr Z. trafił do
szpitala.
•

W

nieustalonych okoliczna ul. Waligóry w
Kielcach potrącona zoslała w
czasie przechodzl'nia P!'Zez jezdnię Joanna W. (lal 29)_
-prawea, jadący na molocvklu kierowca, odjechał z mi"hca wypadku. Poszkodowana przE'bywa w szpitalu.
(m)
no~ciach
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czwartym dniu XXIII Igrzysk O limpijskich

--=->tł

f

torek był czwartym dniem xxm Igny k Olimpijskich rozgry wanych w Los Angeles. Prym wiodą t złote medale zdobywają w większości :zawodnicy ~ospodarzy. którzy wczoraj
w 10 konkurencjach medalowych zdObyli ai T złotych krążków
i mają ich obecnie na koncie 16. Nadal bardzo dobrze pre<lentuA
się sportowcy ChRL znajdujący się pod wz~lędem zdobytych zło
tych medali na drugim miejscu, mając ich 5. Do tej pory po trzy
razy na najwyższym podium stawali reprezentanci Kanady i RFN.

• Okoła 5 minut trwała bi1c.tyk a koszyokarzy Francji j Urug w ";"
~ I związku z
tym
dziennikarz e agemji DPA napisali: ,W sobotę składal i oni olimpijskI! przysięgę, w które~
zob owillzywa li
si ę
da cz yste,
spor!owe .
walki.. Następn e.a. 0
dnia bi·h się tGk, ze tylko wwru le-iały .. ."
• Podczas pierwszego dnia zawodów strzeleckich w El Prado zawiod ła technika - mecha--

Na

flizmu
wyrzucającego
rzutki.
Po dłuższym czasie i interwenc;i t echników, okazało się, !e
wino tva;e4
mysz, ktOT/l

je....
zakamarków

;ednli"" 3

W

ma-

łZyn e r ii znalazła sobie kry;ówkę i za.kłócala funkcjonowanie

Mech anizmu.
Organizat orzy nie wyciągnęli
jedna k wniosków z incyd entu
, pułaplri 11& myszy n ie z/ll-o-

tuli.

T wie rdzą,

że

mają

waż

Aie;sze problemy.
•
Chińska prasa zamieszcza
mtuz;astyczn9 komentarze po
.lWllcięst wa,ch .portowców ChRL
_
olimpiadzie z Lo-s Angeles.
1VłZyst kie dz ienniki na pie r wuych stronach publikują zd;ę
ęłG strz elca Xu Haifenga i cię
Kro wca Zeng Guoqianga - zawodn ików ChRL, którzy pierwłZego
olimpiady zdobyli
.lłote medale. Agenc ja
"Nowe
Chin y" od kilku dni ogr.aniczy.. Jtvój se1'tvis polityczny i poś
"'ęca więcej miejsca sportowi,
• przede wszystkim r elacjom z
L.os Angeles.
• "Absencj/l sportowców
z
krajó w socjalistycznych - p isze
6lUtriacki dzienni.k "Volksstimme" - znacznie obniżvła ranIIł 19r:msk Olimpijskich w Los
Ang eles". Gazeta przytacza wy" Uei bad ani a opinii pu bliczne;
p-zepro wad!Of\e przez instytut
• L inz u. 68 procent AustriaJt6w u wa :a. że nieobecność sportowców z krajów socja'listycz" lich J)r z yc.zyn iła s ię do poważ
"ego obniżmia rangi tej impre -

d.,....

ą·

PODZUL ~IEDALI
PO 4 DNIACH IGRZYSK
I :!7 KONKURENCJACH
s
~
T
1
16
USA
:I
I
5
ChRL
:I
S
1
Kanada
ł
:I
1
IlFN

•

1

Włochy

Australia
Francja
Holandia
W. nr~' tallia
Szwecja
Brazylia
.Kolumbia
Peru .
Rum unia
Japo "ia

1
2

4
1
3
3
1

l!

1
1
1
l
1
l
1

3
1
l
l

Belgia

Norwl'gia
Tajw:..,

(m)

Notat ik
pl arski
~ W~z{)t'aj drugoEgm\ a drułyn a
Błękitnych
Ki elce zm ierzył a się" meczu towarzv<kim
11 Gr:lnate m Skariysko .
p()jedy nEk
po dość in:erewjącej
grze zaK()ońzył się zw~'c ięst wem
kioel C 7 ąn 2:0
(0:0) . a b"amk:
at.rzel'j· Recz ko i W ięcl'k.
~ P Ikarze Zagłębia
esn owiec rp\'gotowujący
się
d.o
ro<z g~q\'f'k "k.olra klasy
pok - na li
\\'
,;)C·t.k,.n:u towarz\'~!<:nl

Za,:! ··hi·
~

lubin

~~krelar'al

ron v

1"1"

3:1 (0:1)
kieleck·.,i

"ml.l;e k:b:ców.
"fzectaŻY

s iad-

rr

f,..

Ko-

k '"r"-' \.

po-

na

mee
. ·t,ark·e .
l'~'
Ka:'neh1""~'l;e 50!) złoh'''h \,:~' ne 'l,";
r3 r:-1:-. ru:-td"" i ..;·p:1 Q

ną

bie

i

r~l"''''~i'
r-

"1

Je m .... ż"a \\' kluT-nn',,'xa
(m)
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pływalni

pod dyktando
zawodników U S A

Wczoraj rozegrano 5 biegów
finałowych, w których zwycię
żyli zawodnicy gospodarzy. Na
dystansie 100 m stylem do~ol
nym zwyciężył AmbrosI'. Ga~~~
poprawiając
rekord olimpIJski
wynikiem 49.80. Srebrny medal
wywalczy ł Australijczyk Mark
Siockwelł 50.24, a brązowy
Szwed P er .JohanssoR - . 50.31.
Na
200
m
g rzb.
pierwsze
miejsce
zajął
R ick Carey '2.00.23, drugi był Francuz Federic Dl'lcourt - 2.01.75.
Trzy finałowe w yścigi rozegrały
pływaczki.
Na 100 m
grzb.
złoty medal wywalczyla
Teresa Andrews - 1.02.55, srebro - Balsy Mitchell (USA) 1.02.63. a brąz Holenderka .Jolanda De Rover - 1.02.91. Na
dystansie 400 m dow. wygrała
TUanv Cohen - 4.07.10, dnlga
była Sarab Hardcastle - 4.10.27,
a trzecia June Croft - 4 . 11.49
(obie W . Brytania). Kobiety
USA zwyciężyły także w sztafecie 4 XIOO m dow. - 3.43 .43,
wyprzedzając

landii -

pływaczki

1;10-

3.4!l.40 i zespól RFN -

3.45.56.

NA STRZELNICY

o medale st.ozawodnicy
w
k.onkurencji "trap". Po zak()ń
czeniu st.Tzelań było ai trzech
kandYdatów do Źłotego meda1'\.1, klórzy uzyskali po 192 pkt.
O"ta teeznie o k~lejności zadecydO\vał
baraż
a
zwy ciężył
Włoc-h
Luoian.
GivaooeUi
przed Pe ruwiańczykiem :Prancisee Boza i rekordzistą świa
ta
Amerykaninem
Daniełem
Carlisie.
W strzelaniu do biegnąeeg()
dzi.ka złoty medal wywal czył
reprzentant ChRL Yuwei Li uzyskujac
rezulta t 587 pkt. i
wyprzedz,ił 'on Helmu!a Belinr;rodata (K')lumbia) - 5'14 Dkt.
oraz swe;;o rodaka Shipino;- NaU llnf: 8 581 pkt.
W ncwe j k()nkurencji olimoijskil' j - s' 'zelaniu z ka"ahinka
prr'l'n;? tyczner.a
kcbiet

medal zdobyła Pat Spurgin (USA) - 393 pkt. srebrny
Edith Guflee (Włochy) 391
pkt. a brązowy Xiao Xuaa
W u (ChRL) - 389 pkt.

T rzeci a
ka tegoria
wagowa
podnoszenia ciężarów do 60 kg
zakooczyła się zn6w sukcesem
zawOOni.ka
ObRL.
Zwyciężył
Che Weiqiaoq
282,5
kg,
ltrebro przypa<llo
Rumunowi
Gel u Rad.. - 280. kg.
N iespodzianką jest wywakzenie brąz()wego medalu przez reprezentanta
Tajwanu,
Tsai
Wen-Yee - 272.5 kg. Wyniki VI
tej kategorii wagowej, podobnie jak w poprzednich dwóch,
nie były jednak najlepsze - z
taki.m rezultatem medaliści z
Los Angeles nie znaleźli by się
nawet
wśród
15
czołowych
sztangistów na listach świato
wych.

o i mamy czas igrzysk
o' .mpijskich. Jak zwykle,
co cztery lata, które odmier :ajq czas nie tylko :a wodnikom. ale i tysiącom sympatyków sportu. Nale:ę już tylko
do tych drugich, a najwięks:e
sportowe święto świata było
dla mnie od lat nie:apomnianym
pr:eżyciem.
Piel'ws:ymi
ignyskami olimpi;~kimi, któ·y ·
mi emocjonowałem się ogromnie. byly zawody w Helsinkach
w Toku 1952. Cod: ie nn;e rano
pędzi łem

do

najbiiżS7ego

kio~

ku by kupować
dzienniki
i
2- stron:cowe wydania .. Przeg:ą
du Spo rtoweg o", gdzie ro:pi.ywano się o ::u:y cię~twa,.h
Za'
topka .
Pattersona.
Chych/y.
Sande rJa
i
innych mlstl':ów
Najpopularniej szym ]1ols:'im pił 
karzem stal się wtedy Ka -im;erz
Trampis:. który tV wyg"anllnl
pr :e': naszą reprezentację meczu
z Francjq str:e! ił dw e
zwycię,kie bramki. Wiele s~c:e 
gólów ;: tych igrzysk poznałem
tylko d-ię':i doniesieniom prasowym. Dopiero chyba 1'0" póż 
niej ouejr:olem pelnometiilżo
tcy fil m do':umentacny o iQr:y skach U' Helsinkach
Po'lo/)nie
by/o w ro':u 1956 gdy igrzys ka olim;>ij.kie odbytt'a!lI się tV
dalekim MelboUTne. One rÓIvmez
zOłtaly
sfilmott'!!ne na
barwnpj taśmie i w J)otskich
kinach mogliśmy oglądać naj-

ardzo atrakcyjnie zapowiada się pOClątek sezonu ·ebtr~.
klasy p ilki ręcznej mężczyzn, którr rozpocznie się 22. wrJeł.
n ia. Tego dnia beniaminek I ligi kieleck. Koron. ~Iftować będzie mistrza Polski Wybrzeże Gdańsk. W tyd%leń póź:
"iej kielczanie stoczą równiei dwa MeCZe przed wiosną . wi-,
downiq ze SląskieM WrKI_. • • trzeciej koleje.. Kor_
zmiany się z Hutnikiem • Krakowie .

mężc.zy'Zn.

W turnieju siatkarzy w yso ką fQrmę zademonstrowali re prezentanC'i Włoeh, którzy pokonali 3 :0 ChRL. Odbyła się
rówmez trzecia
k-onkureneja
pięciOboju
nowoczesneg,o
pływanie. Prowadzący w klasyfika<"ji- indywidualnej S71wed
Svante
Ramuson
utrzymał
pierw~zą
pozy cję i po trzech
kop,kuren.cjac.h wyprzeda () 40
pkt. W łocha Danida Masalt: o
40 pkt. mając ich 3396.
Rozegran-o także ćwierćfina 
łowe wyścigi kolarskJe na d()chodzenie. w których fa woryci potwierdzili aspiracje medalo we. m.in. Amerykanin SŁe
ve Heg~ oraz zaw.cdnicv RFN
RoU Golz i złQtv medalista na
I km Frl'dy S('hmidtke.
(opr. m ar.)
wa~niej~ze
zmagania najlep s=llch sportow:ów świata. (W
tamtych latach powstawały peł
nometrażowe filmy poświęcone
wielkim tl"ydarzeniom
sporiou'ym. np. sfilmowano caly mecz
piłkarski Anglia Węgry (3:6).
c:y mi,tr::-o .• twa świata tV pilce
no ~nej
w
S:tl"ecji. tV roku
1958).

Od olimpiady w R.ymie, a
ocl ro"u 19r:O,
mogliśmy

więc

w

olHerwować
w i ę':'.lIch
śrec!nict'L'em

w nie ZaMentOftJ"ll

ELZBIETA K.APUSTA
W KADRZE
NA ZAWO DY PRZYJ AźNI

BRI\ZOWY MEDAL
TOROWCÓW BRO NI
W Kaliszu na t.orze Włók
n i·a.rza rozgrywa.ne są finałowe
w y icigi 'fi kolarstwie torowym
o meda le XI OSM. W czoraj 'fi
wyścigu dr u żYBOWym juniorów
n.a 4000 Dl bl'ązowy nadal i
tytuł drugiego wicemistrza Pol9ki wywalczył z~ł Br_i a adom. Zwyciężyła drużyn a Ar;romeł. Tor.ii przed WI.knia"elli Kalin.

d ru gie j połow ie sierpnia
Pradze i Moskw ie roo:egcane zostaną lekkoatletyczne Zawody PrzyjaŹdli. Nasze
pałl ie
sta rtow ać będą w st.olicy .Ct.e-ch06łowa<:ji. a wśród nich ujr zymy czołową zawodniczkę Budowlanych K ielce ElZbietę Ibpustę, k tóra wystą.pi. .". ntafecie 4x400 m.
W

w

KIELECCY KOLARZE

TĘCZA

W REPREZENTACYJNYCH

K OSZULKACH
.
Dwaj kolarze kie leckiej K0rony Zbil{niew .Piątek i Adam
Wolań8ł.i pow ołani _tali
do
reprezentacji Polski Da mi'strw&bwa świata juci0l'6w. które odbędą s ię we Francji. Nat.omiast Zdz.iliław Aw.ł wystą
pi w drużynie PZKol. na zbliżającym się Memoriale Skopenki.

nie mamy letnich igrzysk olimpijskich w telewizyjnym ok ienku. D laczeg o tak się stalo, powszechnie wiadomo każdem u ki bicowi. Igrzyska w Los Angeles na zywane są zubożoną , kadłubową olimpiadą, bo n ie bierze
w nich udziału ponad 2 tys .
sportowców Z 19 krajów, w
tym
polowa aktualnych mis,
tr-ów i Tekord::istów świata.
Te igrzyska zmuszony jestem
śledzić tak lamo, jak olimpia-

01Ve

r1Jwali.cację
najsportowców :a potelew;:j.
O :ięki
cora: diu:.:ym i co·a: leps:ym
trcrn'm'<jom
ka:dy Z kibiców
mór.: l .. l.Je:pośrednio"
uczestnic:yć tV igr:1Jskach.
emocjonować się pos:c:ególnymi konku renrjami ra:em z u'id::ami w
R:ymie. Tokio, Aeksy::u, 1\.10n~chit"n.
iHontrea!u, Mo<kw·e.
Ileż to pamiętnych pr:eiyć zawd:ięc:omy telewi=ji. I oto po
uplywie niemal §wierci wieku

będ zi e

telegraficznym skrócie

R::u (y osobiste

[(acIl"

(

g rać

skiod zI e .
ward. Strzqbaly powroca jq M
drlR}'.na
kiełeck~
19rupowonia l ZOKoponego. W , . Obecnie
przygoto WO'nio do oowego sezespol e ~ prz~uje si ę więk
zonu przeprowadzi no własnych
szych zmian. Wszyscy za wodnicy
obielctoch, w ho~ i no boi~~u .
bi«q udriał w rojęcioch, a no
Działacze klubu czyniq starania
o bozie brakowol<) jedynie braci
o pozyskanie kilk .. młodych, Ił
nuczyńskic h, klórzy po Turni~
Przyjaźni w NRD majq
urlop. talentowany.ch piłkarzy z innego
Pod duż'f!TI znokiem zapyta.nio
terenu . Warto również
dodać,
st<li wyjozd Zbig niewa nucmźe park iet w soli Budowla.nych,
skiego 00 jednego l ro<:hodnich
w której rozgrywam! będq meklubów. Jeżeli do czasu ioaugucze mistrzowskie został pod don,
ra<:j.i I ligi transfer nie zostOllie
renowacji.
sliiJla lizowon y WÓWCZ<M Korona
(mor'

zakoń.czył się gimturniej drużynowy
Złoty
medal zdo-

Z INNYCH AREN

I

D

1
!
S

t

t

DM pocIopieari treneNl Ed-

PORAZKA FAWORYTÓW
W czoraj
nastyczny

19

B

ZNÓW CmIliCZYK
NAJSI LNI EJSZY

Za ciętą waLkę
czyli
cz ołowi

N

racjęI

złoly

byli gimnastycy USA, któl"ZY
pokonaLi faworytów tej konkureneji. za w()d ników ChRL
df'użynę .Japonii.

OLIMPIADA

- Wybrzeże

igrzyska

dę w Hel inkach przed 32 laty ,
a więc za pośrednictwem p ra sy. W telewizji pokazano tulko
minutowe migawki % uroczystości
otwarcia, co
pozw alało
zorientować się, że bylo to widowisko imponujące rozmachem,
ląc:mie z lądowaniem...
astronauty.. Ten
najwięksZIl
show
inauguru;ąCV
igrzllska ID Los
Angeles nie mial
sobie równych, ale n ie mógl mieć wplU-

wu na aportowy ponom więk
szolei konkurencji kadłubowej

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZAPRASZA

Sekcja teni~a ziemnego kieleckiej Tęczy organ izuje
tuf"niej d la dzi ewcząt i chłopców
do lat 14. Odprawa przed imprezą odbędzi e si ę dziś
}J1l'%1
W a.pienn~owej 45 o ~z.
20, gdzie równ ież można zgła
.9Zać uczesmi<:two w
imprezie,
która rozpoczn ie się jutro o

uL

godz. 9 na kortach

Dzierżyńskiego.

01impi ady.
Mam
p ie rws: e wyniki.

niu

ciężarów

przy

ul.
(m)

p rzed
lobą
podnosze-

W

triumfują

Chiń

czycy , zdobywają złote i .rebrne medale, ale cóż wart jest ich
blask, skoro do konkurencji nie
stanęli r zeczywiście najmocnie;'
si zalcodnicy z Bułgarii. Zw'ąz
ku Rad:ieckiego i Polski. Mlodzi Chiik:ycy zapewne bard:o
cies:ą się ze swoich o siągnięć.
nie ponoszą winy za nieobec'
ność pr:y sztangach najlepszych
cię':arowCÓw, ale chyba
zda.ją
sob ie sprawę, że u:a rtość ich
medali n i e jest ta. ka jak być
powinna. W kolarskim wyścigu
s:o.Oll'ym wygral Amery k anin
pr;:ed Kanadyjczyk ie m i
oru'egiem. Ja/,że wspaniałe byloby to zwyci ęstwo . gdyby w tym
try§clgu brali udzi al repre:en'
tanci ZSR R , NRD, C:echoslowacji , Polski. Bulgarii.
Podobnie
ma się sprawa w zalcodach pą,~
wackich
kobiet.
Amerykank I
wygrywajq tu ttJS'zyst l<o. a na
100 m stylem dowo lnym ::dobyly nawet dwa zlote medale.
N iestety. ich wartość spartowIt
mogh/by zwe-ryfik ować dopiero
pojedllnl;:i z doskonalymi
plYwac:kami NRD. l tak ;uż bę
dzie w tt'ięks:ości kont;:urencji
tych
dziwnych
z wielU
względów igr::ysk o1impi,is:
kich. Oby na stępne
byty jUZ
norma lne.
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