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się

powitania.

w Radomiu

Wczoraj
przebywała w Radomiu
delegacja
parlament.
K"ólestwa Tajlandii, która skła
da oficjalną wizytę w naszym
kraju.
Parlamentarzystów ..
przeWOdniczącym
Zgromadzenia Narodowego i Senatu, o.
kritem l\lonJ;kolnavinem)
~
dejmowali gospodarze ziemi radomskiej a także poslowie na
Sejm
PRL.
Przewodniczący
WRN, płk Edward J o; druszewki, iapcnnał gości z NSl0rią I
dniem dzisi!'jszym
ziem. -radomskiej. z jei tradycjami ku ....
lural'lvmi i kartami z hi tori(
walk o narodowe i społeczne
wyzwolenie.
W
odpowiedzi
przewodniez~('y
Mongkolnavin
stwierdzil,
że
chociaż
naród

rze'zed
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Wtorek jest drugim dniem
Inej wizyty przyjaź ni w
członka Biura PolityezKolt:Jitetu Centra lnego
Ludowo-Rewolucyjnej
Partii
Kampuczy, przewodniczącego
l\linil>trów Kampuezańskiej Rejmbliki Ludowej Chan
Si. Dzi ś. gosc z Kampuczy
wraz z towarzy ,;ząeymi mu osobami przebywa na ' ziemi
&,dailskie,i: Program
pobytu
m.in. zwiedzanie
przemy!>łu s tocznio-

prewa~łnil

:ów.
na
.icz-

kcji
zenWijsil-

~my

Tka,
,jasa

me-

Kaiewiel:.
hnimie'ówjlep-

także

a

Zboża już zżęte...
O c~ywiśtie l it'
ic.v tak ~/.ybko

ws"'ęd/.ie

rolI
mo:;-li upora':
sic: ze iniwami. Tu mowa o
okol icach Wloszczowy, ~dzie na
więksZllści p ltl
zboie jest już
usta",'i""·'" ,,.- ""1~ rł 1 f". \ Ir
eói

I

r Za

się

dtiwić, skoro w ub, ty/:,odniu w tamlym regio ie niemal
czas świeciło słońce, .:dy
tymczasem bliż~j Kielc rolnikom
cz~sto dok uczaly de~/cl.e.
(alp)

piętrzenie?

°ek " oda

Dla zego

r d ch

Westerplatte

Wi ~lki,' "biur iki wodne pow~taj~ czę~to pr"y oka tji. Dla za l&wu hrodzltirgo na K mienl, ej lak" okalj" była budowa Zakła
dów Gór"iczo-Hu iez~ch w Z ębcu k_
larat'howit'. Przed iębior
stwo majH't' produkować i .. 1J;rudc; z piasków zt'la7is' ych wyd.bywa - ych z kopal i odkrywkowrj potuebowalo dULO "," ..
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zOO-

-ay.

flota WOjenna Egiptu

aku

wzmocniła

pa-

miro

.tOI3-

!dzie

były

rzeź-

k&-

~Y5!d

)re ~

uda-

~czne

:teza!
l ki-

CIU)nOSC

że

nerpie

z eksploatacji
dochód ' oko1IlI111J •• r....
dolarów
r.cz ie.
Egiptu w' yrazil
łI1)rl~YI)u:sz(:teni,e.· że
t'ajemi>icze_
związek z konitaoko-irańskim w ZaPerskiej.
uesli;~g.

KOpi
riadl

Funk('jonariusze Wydziału Rukieleckiego
nie są ludźmi orzes<\dale . .wolll jednak. by' t'yzaczyn ał
się
spokojn.ie.
l!r:~~~~!.~~o nie
mogą
lego podniu w czorajszym.
się o godz. 4 .30. gdy w
w pobliżu dro.gi 7.na_
męi:cZJ"wę z
ooważnymi obcażł!niami ciała. Trwa dochodzenie, czy został on onbiczy potrącony pnez samoktórego kierowca zbiegł
miej~('a wypadku.

N,,..;~~,•• Drogowego

I

..

zeS'"

Fot. Al.

('iekarski

W

,ew I

:haru
MU-

Na zdjęeiu: z pola Edwarda
POŚlli~c ha pozos tał. jl"Szcze tylk. zwił'ŚĆ zboze.

Rower zbawieniem?

!taZł

-

bno

tego

sa.

.Jagjellonskiej

i

Lym roku ut .... urz..one zostały, na
rzedmieściac.h Florencji -pecjalne pa rkin gI. Są one
bezlAa tne ; s~rzeżone.
Każdy
Z06taw laJący na n ;ch samochód
otl'zvmuje na czas n i eokreślo
ny . bezDłaLrue raver. którym
mOże ooruiiza ć się po mieśc ie
Samochód otnvmuje z pa-rkingu PC? zda·n:u - wypożycronych
bk ....kil.
.
Jeśli 'NImysi władz miejsk iCIh
FlerHl('ji .,.lIa e!:,zamin , by~ m~
ie .. przy złym r.k. zna,i4zie
on
za~t_wanie
w
irlltveh
miastach wJoskiełl zalewanych
falami turystów ,

,k -

, rlU"

"e~o

I

l

(pd

..""

samo-

cio:żaro-

i
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Przecenił

swe

siły

Niejaki Kumar Anandan . 36letni obywatel ri Lanki, podjął w pol1ied~iałek próbe pnepłynięcia
kanału
La Ma-nche
jednakże proba zakończyła si~
tragicznie.
Lankijczyk
slracił
przytomność po kil}!:u kilomelrach. Szybko go w J'/ow ioDO i
dostarczono
śmigłowcem
do
szpilala
W
drodz~ jednak_e
zmarł. Przyczyna
śmierci nie
jest zn na.

Najnowsza teoria badacza-detektywa

inłenłu ("OC!1fW!s!y IO~ ior ) ma
szansę
stać sie w nieda'~ iej
przyszłości pozycją num er j<!:!en

"tatra".

no pól!co-:'" ksiegarskich.

ecurua

szpitalnego. Który z
kierowców za, 4 "hil, wyjaśni doc Odzenie.
Do
do-

~o w momencIe zmiany świa
ttel na sy~naliza_
orach_
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,wiq zać

U

1~!;ająCych

"'Ylładku

ile t rz eba

lawrence Fa.ycełta.
4S-letniego detektywa w
Connecticuł
i Barry J.
Greenwoodo zatytu!owana .. Cłear

małego

..Maluch" zostal
rOZbity, a kierowca I pasażer
doznali obrażeń

lal nI

lic:yć.

do teflo mUli być wiązadła M
j p d/l.4
mopoloiq?olkf (wedltl.g

siąika

Grunwaldzkiej.

DoSZło tu do zde-

n!,nia
..tlata"
chOdu

. ntl.rka w tum roku .n ie
: abraknie! '1 ę optym/stycznq wiadOmOŚĆ !dq=y!a jUl
pr zeka..: ać
prasa .
podchwllcilca
j4 telewi zja i wyglqda na e.
ie w tym rok " na re.reie mitua
powinny pT:ebiegać po na$zej
tnyili. No bo jeili po rcaz pieTwSZli od lat udało nam .ił wW-

S

la~"w,

UFO - nniezidentyfikowane I
obiekty amerykańs ie"

ego dnia byliśna miejscu
1ł71>adku r
który wydanył sio:
"a Skrzyżowanlu
lt ruchem okro:ż"ym
przy
ul .
Dly

iwitl

gdt.ie zal'zęłv
wvras a', ohl'otowe
p.ir~·e
do
spiekar ia "iasków,
Jej
ie
było. Zal'adła więc deCYZJa
o
poz "ska liu w ·Jdy z [{amirn d
odległej o kilka a~ie
kilom,,trów. W Brodac!-t 1I/.eckich Z 11'1 ,
dowa .lo zaporc.
wykorzystuiQ"
do tego cclu szczątki daw'lPj
~tasticowskiej
nrzegrody .
w
następsLwie czcgo
pow. lal kilkusethektarowy zalew. Było lo
20 lat temu.
Nie tylko Zę biec mial korzysta': z nowello zhioroika. PeŁnił
on także ważną (u ·'kcje wyrównywania nrzeplywu w ody dla
p.·zemvsłu
Ostrowca. P 'chło okazało si~, że sIanie się on także dobrodziejstwem dla. rO]:wo-

,w.vposażone

,łod

i ul na
:1 i

Wśró d

Kairz.e oznajmiono ofic)ał
egipskie okręty wOJenw sprzęt do
wykr'lwania i unieszkodliw ia nia min. patrolują Zatokę -ueską i wody terytorialne Egiptu na Morzu Czerwonym.
W
nie,

>eCz-

W
zami
lowa

)

ponown~

pólnocne&,o.

idry

roz~

fata

!

cały

I

dwa

Fol_ AL Piekar ki

Jest ona uko,onowon'em 20leln ch
bado';
prONO:! on y>:',
przez oulorów nad UFO
UFO jest obiektem nie: :!en,
tyfikowonym,
pojaw'ojQcym SIę
niespodziewan'e w różnych mielscoch w postaci świecocych lub
promieniujących ciał. Skąd po-

pozoslaje na rOlle l~
Fowcett
I
Green"O<X!
snuja przypuszcze'lO, CIY orZ/·
podle-em rzad omerykański
wie "':ecej o tych 'aiemn c"J,:h
zjow;s~och. ale trzfmo to \1\0 ~o·
jemn;cv przed spoleczeńs'we "
Ne:la ....mo
Fowcel
w
WcszynQ~onie
w udz;e1o'l,"n wvw,adl e, stwie!dz:ł, że ''I I"
kwest;:
ludzie
praWd0!)~~ob
nie OSlu'<·-.van; są już od 30 lot
a-ls>edł
wreszcie
CIOS it"
sprowę UFO wyświetlić
P op 0_
m'ie ()f\ o lwortQ kongresową aebote no ten temat.
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turyst"ki i rekreacji. Nael
lalcowem rosl.v Jak i!rLyby po
deszczu ośrodki wypoczynkowe
I [IlLy im. M.
owolId i OZMO
7
Os' rowca,
staral'howickiege
OŚ.·odlta ~porLu i Rekreacji, zakładów
z<:bie<'kich
wreszcie.
klore zbudowały
Drzy szosie
Skarżysko-OsslI'owiec
wzorcowy kompleks wypoczynkowy a
j

j
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! interwenC\jjn~

lu 45898

Interwencje pn:yjmuje-w
w godz. 9-11
Ek pedientki
"przywiązane" do stois~
W slrlepie P S nr 51 puy ...
ZagÓ!':.kiej w Kielcach jest kit;
k ,.toisk.
a dwóch z Ilic.
przedaie się nahial i pieczy.,
WO. Ustawiają się przed nimi
ta~i filcowe kolejki. Ek~t)edient
ki uwijaj ~ie iak w ukronie,
ale. nie·tetv. nie są w slanie
ohsłulvć
wszystkich
kuru'ią
cvch
w krótkim czasie "loi
,ie tu cza,em i c~la Ieod int:.
o'..viem

U ' lr31,.\-nipf1i

0071 Y""Pj_

nr)' ią taki-e chca rano kupić
r)ipczv",·o.
:\er\vv. 7.alnie~panie
i "ic~arb""olenie od arne!!o rana towa-z"'7.a Za~{llI)Om .. Jak
D01,0' CZEN1E N \

choo::łzi,
godką.

http://sbc.wbp.kielce.pl

N.\

iasta
Prognoza

TR. 7

giganty
E'.:~nku

\.\

t~lowego

st ~\ ipr-d "a 7.. P ' ) \'! k )!l'''C' obecnL';!O
stu1ccia
n'l ' .... 'nit'j,/, vrn
mi":),tp;n ł)~rtli('
t n',,':: ~
·t )li("a

na "t\va

O

rpl

..;artlPj

n:'\z-

sil \1a ono licZ\'i- 31 mln ludzi ."a ciru~iill miE'j5C'u nla 5ię
u )'as wać ht'az"liiskie
m,,'sto
,,:w Paulo. gdzie r-:a mieszkać
Jk?ł<> 25.8 mln ludzi.
a razie dwa piprwsze miejsca zajm"ją Nowy J"rk i Tokio.
o<'zYwi'icie wr:a z prz cdmit:ś
ciamL

W

skrócie

z regionu
•
N a odcinkach trasy E-7
....wadz~ych przez w~niesie
nia Gór SwiętoJl.rzyskicll jezdnia po.szerza.na jest e trzecie
paslBoO ruchu dla pojazdów
cięiarowyeh, by te nie utrudni ały jazdy
samochodom 0SGbowym. Utwardza się peboeza
i
modernizuje ostre
zakręty.

• Zakład przetwórczy "Larsu" w Lagowie wyprodukuje
w ty m rok u ogółem 800 ton
przetworów owocowo-warzywnych., z C"2.e-go część na eksport. Wśród odbiorców
doos-konałych kompotów z Ła.go-

•
Z okazji 40-lecia Pol ki
Luoowej zostala otwarta
w
Starachowi.cGwb wystawa obrazów, rzeźb i tkaniny art ystyezn,ej. Za.prezentowano na
niej 50 pra.e twórców amatorów.
• W b; eżącym relku załoga
jędTze)owSlk.iego
"Re-ko rd'll"
wyproduJ<,u'}e ~ad
7
mm
.;z.tlu k bieJi:z.ny da.ms-kiej, czyhi
więcej niQ; w ub. rOIku. BUsko
17 procent produkcji dos ta rC'ZOIle zostanie odbioreom z
Kanady, Am.gilii i Francji.
• Po na drugi w
tym
Nl<ku, obficie jak w okresie
pierwszego kwitnienia, pokryło
się kwiatami drzewo
akacji
rosnące w Wiślicy. Z a pewiada to ciepły sierpień i wrzesień.
(maj)

Sezon w .,Hortek ie"
W przysuskim "Horteksie" sezon w pel l i. Dziennie zamraża
się tu 300-320 ton owoców: wiś
ni, malin, porzeczek, agrestu.
Urodzaj owoców i warzyw jest
dobry. toteż plan roczny będzie
wykonany z nawiązką. W br.
}est on wyŻS2.y w porównaniu z
rokiem ubiegłym o 400 ton i
wynosi 9.400 ton. Mrożone owoce trafią przede wszystkim
na rynek krajów kapitalistycznych (80 proc.) i krajowy (20
proc.). Według opinii dyrekcji
zakładów,
eksport mrożonych
owoców jest wyjątkowo opła
calny.
Przystąpion o również do zamrażania
warzyw: kalafion) w,

Proces przeciwko
tygodnikowi "Veto"
Jak już informewaliśmy, F .. deraeja Związkilw Zawodowy~h
Praeowników
Spilłdzielczośd
Mleezarslliej w PRL wniosła
e ..bo~· iązanie A . Nałęcza-Ja
weelliego d. .dwołania jake .iezt:ednych li prawdą
zan.tów zawartych w jewo artykule pt. "Poruszenie 11 masłem" .publikowanym w
nr 46
tyc"nika "Vel." z 13 listopada .b. r ., a aawlera.rąeyeb jak . . znaczono
sf.rmuło
wania i wyraźenia naruszające
debre imię i I'odnou pracowników
mleczarstwa,
w
tym
esłonków

związków

~awodo-

wyeh zrzeszonych w federacji.
• Itm. podezas naprawy ebie
stnny
podtrzymały
swoje
wneinh'jsze stanowiska.
Pełnomocnik
pozwane,. t y"ednika "Velo" wniósł o .. ddalenie
powództwa
w
eałoKi
slwierd""jąc,
iż nie
jest ono
zasadne. Jego zdaniem - kwe"lionowane d ziala nia redakt'ji i
.;ej redaktera naczelnego nie
były bezprawne.
Sad odrae:oaj le rozprawę
- postanowił m.in. awrocić s i4;
tlo Najwyższej hby Kontroli •
ndost4;pnienie
materiałew
li
:(ontroli pnemyslu mleeaarskie~o pn"prowadŁonej przez NIK
'" II kwartale br.
(P 1\ P)

porów, brukselki, fasoli, marchwi. W połowie sierpnia ruszy
linia tJoczenia jabłek. Koncentrat jabłkowy znakomicie sprzedaje się na rynkach
zachodnich. Wrzesień natomiast upły
nie na magazynowaniu jabłek.
Część dost aw
zostanie później
wyeksportowana
do
kk
i
ZSRR.
Przysuski .,Hortex" to jedna z
bardziej
udanych
inwestycji
minio r. ej dekady. Zakład uruchomiony w 1979 r. spłacił jlli
swe zadłużenie dewizowe i obecnie zarabia dewizy dla kraju. Do chwili obecnej nie udało się jednak osiągnąć
pełnej
zdolności produkcyjnej 10.200
ton owoców i warzyw. Tutejsze zapl<ecze surowcowe na razie
nie jest w stanie zagwarantować dostaw tej wielkości.
Z
roku na rok,
właśnie
d:cit:ki
" Hortexowi",
poprawia
sie
jednak w tym regionie kultura rolna, jakość i struktura upraw. Można więc mieć nadzieję, źe juz
wkrótce przysuski
"Hortex" będzie pracował na
pełnych obrotach.
Crem)

Nowe sklepy
w starych lokalach
W
mIeJSCu
zlikwidowanego
komisu
obuwniczego przy pl.
Partyzantów w Kielcach uruchomiono sklep z artykułami 10I.ografic2lllymi. Został 00 przeniesiony z l&kalu przy ul. Sienkiewicza
(róg ul. Kiliń kiego)
gdzie po zakończeniu remontu
urucoon .i")f)y został 1 sierpnia
punkt
usług
oftalmicznych.
Punkt ten był bardzo miastu
potrzebny i jego otwarcie skróci czas oczekiwania na okulary.
Natomiast obuwie do
przedaży komisowej przyjmują obecnie komisy p zy ul. Buczka i
Sienkiewicza.
Cdaw)

Rynek
ie1i śmy

okolice
pogodę

dla

boga-

czy, mamy ceny dla jele-

Ili.

niedoszłego

zabójcy

P,O.' Ufa:or Rejonowy w ChoIzov.de w y dal nak a z tymcz3so'. '~ b-o ar e<zt lY\v a nia
51-letniego
. Jwarda T
m · es 7..kańca
teeo
1'1 1'l a os a ' n io "Iigd z ie n ie pra~ 'I?f! 'l . .{ar a nego j\.lŻ ~ ądow "e.
F·'wa,· d T. jest pod .. jnany o
.. Il)wa(l . e dokon:tnia aabój-hva
,o'ej kO'lkubiny U-letn irj r ., ' ) B Ohlał on .. woja o(iar~
, a tur •.ttm i n <> t(pnie p!'dpaJ. ,,,' r cc ultac]e - mimo ~~ 0, ... ń ud a ło ~i4; u!:,asić - hobieta
\ a la c;ei;kicb obrażeń ('iała.
Trwa śledztwo w tej ~praw i ~
prowa,lznne przez MUS V W
Chot'Zow;t'.
(PAP)

,i·
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Za 2 lata pietrzenie wody

wa kieJeckieg/O są m Jim. Bei~ia, Hola.nóia i RFN.

Pogoda

dla

bogaczy

występowała w telewizji i dot czyła machlojek
cynicznych

graczy określonych
ośrodków.
Ceny dla jeleni występują mię
dzy Bugiem, Odrą i Nysą Łu
życką i dotyczą
nas, szarych
lub prawie szarych zjadaczy chleba naszego powszedniego.
Cena dla jelenia jest - obok
pow s Lech nie znanych i akceptowanych cen uru:dowych, regulowanych i umownych - zjawis kiem nienowym
specyficznym dla naszej długości i szerokości geograficznej.
W charakterze jelenia wys tępuje tu
osobnik płci obojga postępujący
naiwnie, łatwo dający się 0szukać, mówiąc innymi
słowy
zrobić na żywca.
ZjawiskO to
jest swego rodzaju dziWOlągiem,
lub jak kto woli wynaturzeniem naszych czasów: niby go
nie ma, a jednak jest, niby nie
wolno, a nik t się nie boi, niby
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kłębkÓW), to z
pozostałymi problemami też powinniśmy sobie poradzić.

r ozdzielnika 2S

Dobrze, że pogoda nareszcie
dopisuje. Ale miniony (oby) okres opadów pozostawił po so'
bie spuściznę w postaci Wl/legniętego i mokrego zboża . To
Zfl(I.Cznie utrudni mocno już i
tak opóźnione żniwa trzeba
. będzie zbierać
ręcznie, a tam
gdzie
wkroczy mechanizac;a,
trzeba liczyć się z możliwością
częstszych awarii.
Nieźle jest ze =b oiami. Plony
zapOWiadają się wyższ e niż w
ub. r oku; według prognoz Mi-

nisterstwa Rolnictwa o 1 kw intal z hektara. Znakomicie udał
się jęczmień ozimy (siejemy go
za mało , powinniśmy siać przynajmniej trzy raZił więcej), który pOdobnie jak pszenica będzie
przy;mowany
przez
punkty
skupu bez ograniczeń.
Urodzaj na polach
pozwala
na pew i en optymizm, jeśli chodzi o skup. Plan wynosi 5,5
mln ton, A więc blisko tyle,
il e zużywamy na cele konsumpcyjne:
chleb i mąkę
(6 mln
ton).
Do
samowy starczalnoici
brakuje jednak spor o, albowiem
struktur a skupu nie odpowiada
stru kturze spożycia. Niezbędny
więc
będzie import , tym n iemnie; zaprzestanie :zakupów za
granicą wydaje się możliwe do
osiągnięcia tv ciągu kilku najbliższych lat.
Wracając do sznurka. Rolni cy z Sandomierskiego skarżą
nam si ę, że ten, który dostali ,
rwie si ę przy wiązaniu. A więc
niby jest, lecz tak jakby go
nie bylo. Kiedy wreszcie rozwiążemy
ten
sznurkowy problem???

Pożegnanie

"króla '
polskich karciarzy"
Niecoozienn.a uroczystość odw jedynej
w Polsce,
krakowlS'kiej fabryce klH't
do
gry. Filf'mie tej. powstałej w
192ti roku jako fi·l ia wiedeńskie
go "Piahnika" p rzez łO 06tatnich lat pracował niept·zerwanie
na stanowhskach kierowniczych
J.an Buczek - pi"3wdziwy "króJ
pol6kich kardarzy" a ~-razem
znany w EUł"opie kolekcjoner
kart. Obecnie. ser!Wc7Jlie żegna
ny, przeszedł na emeryturę.
była się

Nie udało się
areali:aowae
marzenia Jaua Bueska - ur.ehomienia predukcjj kart d. r:ry
"bez kantów" - .kr~r:lyeh bIld.
.blych, w esy. speejaJizui1ł się
faltryki w W. Brytanii i BOD&,keDI''',

luksusowo wyposażonymi domkami, st()}ówką, swietlicą, kortami tenisowymi, sauną i przys a . ią sprzętu pływającego.
Zalew brodzki tworzono w
pośpiechu trze ha bylo Zd4żyć na uruchomienie produkeji
w Zębeu. Zalewano wi4;e tereny bez uprzed ich prae przy&,otowawczyeb: rie ure/:ulowane ebrzeiy, I ie ocayszezono
d !!.. Pod wodą znalazły się, tak
jak stały, łąki, kruwy, a nawe! mniejsze drzewa_ Powstały
liczne płytllie i bal:Diste rozlewiska. W takim zbiorniku
e
kąpieli nie mo!;ło być
mowy,
pływały tylko po nim łodzie,
kajaki i rowery wodne.
Ukształtowanie czaszy zalewu
o docelowych
rozmiarach
i
wszechstronnych funkcjach, tak
jak zapisano w planach, odłożo
no na potenl. Ten czas wydłu
żył się znac~ie, w związku z
zaniechaniem w 1971 roku produkcji żelgrudy w Zębcu . Za
dokończenie dzieła zabrano się
dopiero z początkiem 1982 r.
Zaczęto od spuszczenia wody.
Na osusaony teren weszły
parki, spyebane i zgarniarki.
Po blisko 3 lataeh źmudnyeh
prae ziemnyeh zaczyna się powoli wyłaniać nowy, zupełnie
amie iony teren powj(kszonego
zbiornika. Trwa tu jednocześ~ie
wiele różnycb operaeji. Laikewi trudno zorientować się w
ich funkcji i znaczeniuW Inspektoracie Gospodarki
Wodnej Dorzecza
Kamiennej,
który jest terenową agendą Okręgowej Dyrekcji
Gospodarki
Wodnej w Warszawie, jego kierownik, a zarazem wielki orę
downik uporządkowania całego
dorzecza Kamiennej, inż. Jerzy
Krajow ki odsłania przede m-ą
wszystkie tajniki skomplikowanego przedsięwzi ęcia.
Po pierwsze: prace przy budowlach piętrzących. Zdołano
już przebudować dwie zapory
boczne w Stykowie, przystosowując
je do nowego poziomu
piętrzenia wody.
Gotowa jest
też
przepompownia w Stykowie, służąca do "przerzucania"
wody z rzeki do zbiornika, którego
lustro
będzie
położone
wyżej
niż poziom
rzeki. Na
jazie w Brodach zamontowano
też nowe, potężne, metalowe zapory.
Pe drugie: k zlaltowanie nowej czaszy z i:liornika. Gotowa
jest jej część zachodni a na odcinku od mostu na trasie Styków-Adamów w stronę Starachowic. Wykonano zabezpieczenie tej drogi. Trwa porządko
wanie czaszy i obrzeży zbiornika
w górę od
Adamowa.
Główne roboty koncentrują się
t eraz na lewym brzeg u, niewidocUlym z szosy Starachowic e-Ostrowiec. Stąd pojawiły się
nie prawdziwe opinie, że prace
na zalewie zostały przerw ane.
Dokonano też ważnej operacji
przełożenia koryta
rzeki
od
mostu w Stykowie do wysokoś
ci zębieckiego ośrodka wypoczynkowego, z lewego na prawy
brzeg zbiornika. Do ostateczne-

"0-

tą

ceną,

prosząc

wszystkich czytelników o uzu-

Ceny dla jeleni
pełnianie jej i aktualizowanie.
1. Meble: zestaw mebli kuchennych w cenie 26 tysięcy 5 w
łapę,
zestaw
"magda"
(kuchenny) za 46 tysięcy 14
w łapę, miejsce w kolejce po
meble 20 tysięcy, zestawy wypoczynkowe i regały - 100 procent wartości.

2. Wyposażenie
mieszkań:
prdka automatyczna 20 tysię
cy, lodówka na kredyt MM 5 tysięcy, telefon - 100 tysię
cy, przy czym ankietowany nie
ustalił komu dać; maszyna do
pisania, do niedawna za 7 tysię-

go
ży

sięcy

zł, dobranie koloru 5
tysięcy. otworzenie przew pociągu
dalekobież
nym: 1 tysiąc. Osprzęt,
czyli
olinowanie do żaglówki "omega"
(2 komplety) 15 tysięcy. Za
sprzedaż 4 opon do samochodu
marki "trabant" zapłacono cenę i ofiarowano litr gorzałki.
Na "mecie" gorzałka po 800 za
połówkę (cena stała).

do 10

f

działu

4. Lekarsllie i opieka społecz
na: opieka pielęgniarska przy
chorym - 1000 za noc, plomha
preparatem "concise" w przychodni państwowej - l500 zło-

http://sbc.wbp.kielce.pl

ukształŁowa
wywieżć

ia czaszy nalelub orze mieścić

300 tys. metrów szesc. ziemi.

Po trzecie: roboty
towarzyW icb zakres wchodzi
prze\)udowa linii e!:ergetycznej
kolidującej z piętrze 'iem wody
oraz odtworzenie starej drogi z
Kry ek do Brodów, która skróci
o 10 km komunikację między
tylni miejscowościami. Inż Kraj:lwski podkreśla, że jest
to
prezent resortu gospodarki wodnej dla budżetu terenowego i
miejscowej ludności.
Tyle na temat robót prowadzonych w
dobrym
tempie
przez Rejonowe Przedsiębior
stwo Melioracji ze Staracbowic
i podwykonawców, którymi są
Zakład
Remontowo-Budowlany
FSC (elementy zapory) i kielecki "E1tor" (prace energetyczne).
Całość,
która
ma kosztować
500 mln zł, finansowana
jest
przez ODGW. Budżet terenowy
nie jest obciążony tą ir,westy-

sząc e.

cją.

.Jakie będą efekty &,ospodarcze? Powstan ie zbioTll ik wodny
o powierzchni ok. 360 ha i pojemneśei I mln
metrów saeśe. ·
(dla perówna ia: w stawie staracbowickim jest 25ł tys. m
sześciennyeb wody). Złagodzona
zostanie nieeo truda a sytuacja
w . aaopatrzeniu w wodę ostrowieckiej huty (zbiornik w Wiórach r.ieprędko doczeka się realizacji). Zalew będzie miał duże z!' aczenie
przeciwpowodziowe dzięki możliwości ,romadzeniar·ia )' admiarów wody w ezasie gwaUowny('h
przyborów.
\Vreszcie, co I;od . e podkreślenia,
będzie to jeden
z nielicznych
akwenów mających starannie
przy,otowaną
i
ur el;lJlowaną
czas~ę, umożliwiająeą pełne korzystanie z różnych form rekreacji i wypoezynku, także ką
pieli.
Pracy pozostałO jeszcze wiele. Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracji, jnź. Kazimierz Błędziński i formuje,
że I a placu budowy
zgromadz ~mo około 20 koparek, spychaczy i zgarnia.ek. Tyle, na ile
pozwala skromny stan posiadania s p rzętu. Przy tym
potencjale można I=rzewidywać
zakończenie robót w
r. 1936, po
czym nastąpi spiętrzede wod:v.
A więc za dwa la t a, jeśli doorze J,JÓjdzie.
Czekają na k c;\I>.'ilĘ z utęsk
nieniem gospotiarze t.lśrodków
wypoczynkowych
zL... kalizowanych nad zalewe.l1. Przeprowadziłem
z nimi rozmowy. Są
zgodni w oninii, że posucha.
jaka tu panuje, Zdecydowanie
obniżyła walory i atrakcyjność
pobytu. Wcz2sowiczów i turystów roraz mniej. Ośrodki huty
i Zę Jca st r aciły nawet stałych
ko!:t,ahentów wykupujących C;lrocznie miejsca dla swych pracowników. Trudno się dziVllić.
Woda była magr.esem, któr)'
przyciągał. Wsz scy
pocieszają
się radzieją , że po zakończeniu
budowy akcje ośrodków z1okaliz;lwanych nad zalewem brodzkim pójdą
zdecydowanie
w
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ANDRZEJ NOWAK

tych., preparatem "adaptic" rumy .Johnson and Johnson2500, znieczulenie przy porodzie
la iysięcy plus koniak i
kwiaty, za przyjęcie
dziecka
do przedszkola - 20 tysięcy, za
przyjęcie lekarza do spółdziel
ni - 300 tysięcy. Za skierowanie do sanatorium: koniak lub
5 tysięcy.

cy tylko dla członków SD PRL
- 30 tysięcy, telewizor czarnobiały, produkcji rumuńskiej c~na
'1:l tysięcy plus irzy do
pięciu w łapę. Kołdra, w sklepie za 2150, a u babci przeQ
sklepem cztery tysiące.
3. Komunikacja i motoryzaeia: benzyna od 80 (Szczytno
dzień powszedni) do 180 zł za
litr (Warszawa, niedziela). D0branie w miarę sprawnego samochodu "FSO 125" 15 iy-

jeslei;my tacy moralni i eleganccy, a slosujemy go powszechnie.
Ażeby zjawisko usystematyzować, poddać pod rozwagę i do
ewentualnej akceptacji, a także aby zachęcić beznamiętnych
badaczy do zajęcia się rozmaitymi aspektami ceny dla jelenia pUblikujemy poniżej pierwszą, nieoficjalną listę towarów
objętych

ZE STR. ]

P

.

owyższa lista
ma oczywiście
wiele
braków
i
niedoskonałości.
Oczywiście może się zdarzyć,
żl!
ze
świeżym
zawałem
dostaniemy
się do szpitala
bezpłatnie, że
przyjmą nam dziecko do przedszkola, lub że spodoba nam się

kolor samochodu produkowany
aktualnie przez światowej sła
wy koncern "Polmo". Niektóre ceny zależą od aktualnej p<r
daźy: przy
wygospodarowaniu
kilkuset litrów benzyny trudno narażać się na wpadkę przy
superacie, lepiej towar opylić
taniej. Nie bez znaczenia jest
pewnie kwestia długości rogów
wspomnianego na wstępie jelenia, jego mimiki, gestykulacji
oraz naiwności spojrzenia.
JACEK :l:MlCnOWSKl
(PAl)

I

J

r

Radomiu i województwie

Minęły
czasy, kiedy to
przed radomskimi sklepami
ustawiały się długie kolejki
po koszule. Popyt na nie był
tak duży, że kupowało się
wszystko bez względu na
cenę. kolor i dE'sei\, byle tylko pasował rozmiar.

Le:cić

Pomyślne półro

zydzi
nej
Idy

i z
'ó ci
izy
raDd-

tym

ramach
budownictwa wielorodzinnego
planuje się oddać w województwie
radomskim
1860
mie s zkań, w tym
w samym
Radomiu 1288. W I półro
czu br. załogi Kombinatu Budowlanego
i
Radomskiego
Przedsiębiocstwa Budowlanego
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araz po POW'OLi.e z udopu. spóźniony. poszedłem
do kieleckiej G alerii FotograCUkl ZPAF.
by
obejrzeć
wystawę warszaw"kiego
art y9ty AIIH1rzeja Krynickiego. Indywidualna
ekspozycja
jego
prac jest przecież wydarzen:em
artystycznym.
choć
wystawę
ni.efortunnie otwarto w samym
środku
k anikuły .
Kim
je3t
Andrzej
Krynicki?
P rzede
wszystkim mistrzem, jednym z
najlepszych na świecie (tak!)
fotograf.iClonego a.ktu. Pamiętam
jak w pierwszych latach s:e-

Z

demdz.iesi.ątycb zwiedz a łem s łyn
ne
międzynarodowe
salony

Venus " w Krakowskim Towa rzystw ie FolQgraficznym Krynick>i był }lIŻ wtedy uważany
za najw y b itniejszego specjali<tc
od
fotograficUlego aktu.
po
pr06tu nie miał &obie równych
PrzylpOffinę tyLko. ile
w tych
bardzo siln.e obsadz.onYC.h konkursach międzynarodowy c h zdobywał na ooszczególnych wy.tawa.ch
Venu<" w
t'Gku
urn Zło tv Medal KTF. w roku
lm już Grand Prix Ul .. Komponenty", a w roku 1973 ponow.nLe Grand Prix Ul "Komponenty 73". Tyle zapamięta
łem z lat
w
których
pilnie
iiled?liłem 5kandal.izujące jeszcze
wówezas krakow3k ie wv_ tawy
aktu i oor tretu _Venus".
k\.1kudzieI oto eok"pozyeja
sięciu orac Krynickiego tr afiła
do K~elc zauważona
jak
!2Wykle w tym mieśc ie - tylko
pr'Ze!I:
garsbkę
kiMi
zainleresowanych szt.uką w.'półczesną
którym w iele mówi jui na,zwiKO autora . Ten wybitny twórca
Ulprezentował
w
Galerii
Fotografik1 wybór
ze sowoich
D4lj1epszycb dzieł. Rozpoz-nałem
na wystawie r{)wniei fotogramy za które we wspom-n ianvch
.lataeh otrzymywał
najw"zsze
nagrody salonu .. V eon·us" m. n
"Odmiany perspe-ktywic.z.ne VI"
,.()dmiany per pektywi("Z.ne V"
"Kontponenty 1" czy ~K m,,:.nenty 73" Każda z t\l'('h /.rilC
jak równ~ wiele ()()z:)s lałv('h
ciągle
budzi zach wvt s"- ,m
wyrafinowanym pięknem .
dos.konałoścj.ą
kompozycji .
m,9lf7A)Wskim Qlperowa.n iem świat
łem. pomysłowościn w fo'o~ra
fowanin m-odelelt Sh~nie pisał kiedy ś Maciej
Kuczewsk: :
,.Akt jest najtrud.n:ej<zą nbu ~ poIUeW3Ż oro,porde \J~rtz&ie
k iego ciała si.e idealno? i k'lrov
fałsz w
jeg.<> ookazyw<ln:u
z
aktu
robi szmire.
odl .. !!~i
między estetyką
formn i ..,·",knem sa w akcie minimaln<,
ła wo jest nrzekroczyć l'ranire
za którą lei:y pornografia (!o' r.r<>wana w milionowvcb nakh·
~:Ich: reh.,biIilacja t"'maf;oJ a!;:lu
:E'~
Wie!'
trudna"
Kr"':l'('k'
'l"";.t;"!.9r,"k re l!m :~ je-'I1~e ~r'<""n~; le
w

ł}~»c·j

.. rrh3h~r~:!"'r" ~c-;;;t a-t~ 
;:;ta ~~·"l::<i.l i"'("~m d 'l ~kt'" r.=>'\.. ··h ';-tx!"6u: ~'zbo~:" '1 r.' "'I \y "v r~~u
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P1az-' . .... 'ród -k-l. w nro- z·
n ch ł •.'" ~",'~'7ł:"''1 W" C"t~,,""h
t muh-rr': d.:"':m.: ; l)'_Y .st.1-

rym. OOrapdnym "lAAlE:, w oknie
i na tle ponurych krajobrazów
lub bajkowyeh pejzazy, wśród
traw. duew i na Ue dz iwnych
zeabudowań
Krymck,
stosu~
przy tym rozm.aite lech.niki, a
niektóre lego fotogramy przyponunają
najlepsze
iągnięcia
w~pókze>nej grafi·ki (np.
naga
kobieta na tle okna) Nie stroni też od de~ormacji ujęć "okiem żaby". ale za,wsze dba o
wyso.kie walory esletycz.ne swoich prac Inn ym. $IQwy - prezentuje najwyższy kUMzt
fotograC,czenego aktu
Ta znakom.te wy"tawa
na3ułllęła
m; Jednak pewną
reflek.5je na lema.t aktu w folograIii. Potw,erdzają ją zresztą
także
inne ek.,:pozyeje na ten
temat, łąclon.e z .Venus". Oto
wszystkie te akly - bojai bez
wyj.ąbku '

ze skrajna

traktują
nagość
powagą.
wręcz
z

naboi:eństwem.
Młod e.
zazwYczaj świetnie zbudowane
ko.biety
są
fotog.rafowane
..na
ldęc2lk.ach"
zda}ą sj~ symbolizować spraw" o.;taLeczne, najpowai:ruej.~ze
na
świecie.
W
aktach rzadko spotykamy radość życia . a t,rawie zU!>E'ln ie
n ie znajdz iemy saty.ry, i ronu.
czy chOĆby zwvkłego humoru .
Wiem. że w lej dziedzi~ie jest
lo najlrudniejsze. że każdE' odejście
od
ustalonych
reguł
m<IIi.e spotkać -i ę z zarzutem
por~grafii
Ale m imo to artyści
fotograr;C'y ;x,winni jednak próooII.'ać tworzyć akty bez
obowiazującej celebry
Choćbv
minimalne
ooczucie
b u moru
nowy dySitan< i luz przvdalvbv
sie i w tej d7.iedz :on:{' 5?:tu k i
Myślę , że z oo7vt.k'em dla aktu
A wystawe Kryn: "kieg<> robac zeie kQll ie<-z.rue. Jest przeclez
przeda~E'm
najlE~flISz\l'('h
orac z kU'k u ,alonów .. Vl'n.us".
które w Krakow'E' C'ie5zv ł ... Si"
7a wrotnvm
<)()w'Jd7E'nil'm
W
Kil"ka"h
m?wa
je
obl'jrzeć
tylko do 10 sie-cpn;a b'E'2'"('ei!o
roku
WIT

przekazały

już

mieszkańcom

grodu nad Mleczną 8 budynków
o łącznej
liczbie
470
mies2Jkań. zaś w terenie
postawi()l[ł() 10 nowych bloków o
320 lokalach. O nowe mieszkania wzbogaciły się m.in.
spółdzielnie mieszkaniowe
w
Grójcu, Kozienicach, Warce,
Pionkach, Szydłowcu i Wierzbicy. Ogólnie zaawansowanie
planu rocznego
po szeSClU
miesiącach wynio sło 42 proc.,
co można uznać za wynik zadowalający
i rokujący
nadzieję, że całoroczny program
zrealizowany zostanie w terminie, bez poślizgów. Jedno-

Powstaje siedziba
, ,
banku zywnOSclOwegO
W Radomiu przy ul. Traugutta, '11 . sąsied~twie PKO i PZ U.
wzrueslono ruedawno parkan. za
którym zlokalizowano nowy plac
budowę.

pod

.Jak nas poinformowano.
powstanie tam 5-kondygnacyjny budynek dla potrzeb Oddzialu WoJewódzkiego
Banku Gospodarki
:2:ywnościoweJ.

W budynku - obok pomietizbiurowych - znajdą się też
oraz
warsztaty napraw
maszyn biurowych.
Inwestycj e
realizować będz ie kilka Hrm. m.in.
Przedsiębiorstwo
Usług
Technicznych
w
Kosow ie. ,.Budochem"
czeń

garaże

oraz

inne

pr ze dsięb iorstwa

cjalistyczne. Planowane
do użytku - 1987 r k

spe-

od<lanie
(J. rvb. 1

w

"Ołoezyłeś wnie
murem eiszy. piętnując ian~i:\
w ' red
ludzi sł"s:ąe"eb" fragment
tego wiersz.a głucł:!.oniern,ej poet\ci Anny Siw iń.,k.ej umieszczono w holu nowo oozy"kanego
Domu Kultury Z akla-du Snkolenia
Produkcyj.n,e~o
Pc>l kiego
Zw iązku Głuchych w O~lrowcu
Sw vny ul. Furmań'k,~j 5
Obiekt (jest lo właŚt'iwie pl";!{'dwoje.ony domeok: jednorod7tnn y)

Mlcj"ki w Kielcach, Wydział Handlu Drobnej Wylwórczo';ci
informuje, że odbiór kart zaopatrzenia na wrzesień <1la poszczegÓlnych ~ktadów pracy odbywać się będzie wed1ug z31ożonycll
numerów akl .. Bastępujących dniacłl:
9 sierpnia be. od numeru l do 5J
lA) sierpnia Ol'. od numeru :;1 do I~O
;3 sierpnia br. od numeru III do 159
.4 sierpnia be. od numeru 151 do lIOQ
'5 sierpnia br. od numeru 281 do 250
16 sierpnia br. od numeru 251 do JOO
t'l sierpnia br. od numeru 381 do 350
2 slerpnla br. od numeru 351 do _
2, sierpn12 br. od numenJ 40l do 45
:'! sierpnia br. od numeru 451 do 50t
:. ~ c;lerpnJa br. od numeru sa! do 6{)Q
Pros imy o oUo.eranle kart zaopatrzenia w .... >l terminach. NaJ:nien :amy. ze.przy odbieraniu kart zaopatrzenia na wrzesień 1934 zakła dy
praz~ rr-aJ
ol){)\".la.ek roz1icUlni3 się z pobranych k~rt na sie1"t>ień
a WiaR.. pc, ki a:! c do II.·~I du li'<ty praco1ln\ikó'" i jC3 rod,,;n, na
sj)(,r.lldl;),!,,~ ~f')tit:1ły

f'1!f1C'tŚci.,

rOlnky

Znacznie gorzej przedstawia
natomiast
realizacja obiektów towarzyszących.. W legorocznych
zamierzeniach
znajd'.lje się kilka pawilonów
się

handlowo-usługowych

o

łącz

nej powierzchni prawie 8 tysięcy metrów
kw. oraz
3
pczeds21kola. Dotąd ani jedna
z tych inwestycji nie została
zakończona.

(j.ryb.)

(JPA)

Wjeżdżac
S

do lasu, czy nie

się nieraz
z sytuacją, iż kierowcy parkujący pojazdy
na
obszaleśnych twierdzą, że o tazakazie wjazdu nie wiedzą·

potykam

rach
kim
Dochodzi nieraz do nieprzyjernnych scysji pomiędzy interweniującymi
stratnikami
Dchrony przyrody, strażą leśną
a
właścicielami
samochodów
Dyskusja jest z.nacznie łagod
niejsza, jeśli patrolowi towarzyszy funkcjona 'iusz MO .

Jak to właściwie jest z tym
parkowa'liem w lesie? W 1977
rnku wyszło zarządzenie
-nirisl!'a
leśnictwa
i przemysłu
drzewnego w
sprawie zas'łd
prawidłowego
zachowania
,ie
'IV lesie i na ~runtach leśnych
Przepis ów
stanowi
jednoznacz ie, że obowiązuje zakaz
parkowa,. ia. poza terenami wy ·
z:naczonymi na postój. Bardzif'j
szczegółowo [lOruszanie siE:
;:>0
obszaraC'h leśnych reguluje La·
r-ządze' ie ministrów:
leśn-ictwa
i przemv,łu dt"-pwne~o. snra
wew,;ę lrznych.
komunikacji
"ra" arlminisl racji.
20snodarki
tprp . VI i i ~h ".:)(1 v ś('odnwis-

Dom kultury dla

Usług

~' ( Ir' t..:h

o 88

Od pewnego czasu radomski rynek nasycił się tym
towarem, a jego podaż przewyższa
popyt.
Przyczyna
prozaiczna - ceny. Sprowadzone z importu
koszule
kosztują
1370 zł. Natomiast
krajowe . o połowę tańsze,
zalegają półki sklepowe. ProbLem polega na tym, i:e ich
rozmiary kołnierzyków - od
44 wzwyż jakoś nie znajdują nabywców.
Na pytania klientów: czy
są
mniejsze
rozmiary?
ekspedientki wzruszają ramionami informując, że owszem, były ale wyszły ...

ka z 1979 r. PObtÓj pojazdów
dGzwolony jest
w
miejsc.ach
wyznaczonych oraz na drogach
leśn ych
udostępnionych
dla
ruchu. We wszystkicb innych
przypadkach parkowanie
jes t
zakazane i stanowi wykroczenie. Wojciech Radecki, specjalista w tej dziedzinie zagadnien prawnych, tak komentuje:
..Jeśli
rastępu je
na
drodze
(wykroczenie - J.W.), na którą
wjechać nie wolno, to sprawca
odoowiada nie za to. że samoc hód za~arkował ale za to, że
w ~gól ;!
a tę drogt;: wjechał".
Za akic wykroczenle wymier'-a
si grzywnę do 20 tys. zł lub
nazanę

'Jloze SIę zdarzyć i inna sytuacja Kierowca który
wjechał
.. d r ogę udostępnioną dla ruchu r><>jazdów
ljeżd~
z niej
i zatrzvmuje samochód np. oa
polan ie. na łące. pod drzewem,
tez popełnia wykroczenie. lakic' Polega ono na przejeżdża
ni... przez cudze grunt,. leśne
lu '} rolne
Za to grozi kara
grz...-wny do 4 tys zł. Natomiast
wyższa karę (do wys. 20 tys. LI)
wymierza się, jeśli grunt jest
za:)"a v. zasiany
lub obsadza...
"y. W ol>u prźypadkach koll'gium mol.e orzec nawiązkę na
rzecz poszkodowanego do 1% tyli.
zł.

Urząd

'Em«oryc~.

dlono 702 mieszkania mniej niż obecnie.

Ostrowcu

Terminy odbioru kart zaopatrzenia

p(.'ct~t 1".\'1€

cześnie dla porównania wardodać, iż w tym samym okresie ubiegłego roku w województwie radomskim zas i~ 

to

Tanio tylko
dla... nietypowych

Z3pr,trzebo '

i1!'!;t~iduatni

Of'fl~

00: . ·raJ" k"rty zaopa'l7~!I'a na W!'z""I ... h br.
D'Jn:.s!l"Uc>')r.y li od 1~ sl~rpnia.

~j~

~t)bv
S\~otch

nt~p!"~(·J1",,('e
rejon!l~h

ad-

głuchych

Z<btał

odremontowany. od.a~
WlOQy , porzy~l.o6owa.ny do nGwej funkcji Obok ładnie urz.ą 
~y ogródek
wypoczynkowv
z ław ecllka mi i oois ko sporw
we
Ośrodek
il:ullu-ry
głuchoniemy<,h rozwija wsze<'b.sl ronną i
rónoroana dzi.aŁaJnGŚĆ . Uruchomiono tu nra<'Ownię logopedyczna dla młod7-ieżv i
rodziców
Działa ,eokrja tenisa stoł<JIW ego
siatkówk piłko nożnej. ter(>nrywe koło PTTK . Wagabu nd a"
Pol, ki Z w,a;zek Gł uchych ,.przywi.ą.zuje duż'l uwagę
do rozwijania
i
UpGw~ze<'hniania
w,ród 9WO c'h rzłon.ków rekre3rh ' sr><>rtu
W domu
kultury
znaj<1 uje
sie rown.iei: kawiarnia pełru a a
jedn~e-śnLe (unkcje czy teIn. i
sali telewiz,v inej. Min ' chnią
opioe-Iwje się zakładowa
Liga
Kobiet Pol;kł ch.
Organiz<JIWan~ są też spotkania z ciekawymi ludżmL W
du.i:e-j sali t.zw audiOWizualnej
:Idbywają się dy"kotek:. wyś
;v!eUane sa fi.l.my
W naj':ll.iż.s·zym czasie otwarte
zostana 'ut:.j pra('own:e:
plastyczna m?hr '·a. tli: ,ka : fotGl! ra!i<'Z!la
Za!<ł~d<)w('oł'O.1 D..>m9....
K't lry PZGł 1'..?<l no im:!: zrr.a~lr-
go n:€'d~'.. :~.:> c\'.ekt.ora Zdz::::~
ława B,edro! ". Przed wejś":em
do budynku odsł ru~to tabt:cE:
p..lltl"ą L:zo.vą jcm\! :"",'.\" ;<;<'-o/1:i
(JW,

http://sbc.wbp.kielce.pl

20 tys. zł kOozluje parkowa"ie pojazdu na terenie re-zerwatu przyrody lub parkll narodowego.
Na'orl\iast r,ie została prawn ie uregulowana kwestia wjazd u samochodami nad rzeki, jeziora, zalewy, o ile nie SOl t.
obs7.ary leśne, rolne czy szczegól ie chronione
Na
POdstaw!\! ustawy ze 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kształtowa niu śro
dowiska
wojeWÓdzkie
rad,.
narodowe mogą wprowadzić zakaL oarkowania nad brzegami
wód r>łynącycb czy stojących.
Wów -:zas naruszenie zakazll hę
ddc wykracze" iem zagrożonym
karą
grzywny do 20 tys. Li,
are:;z em do 3 miesięcy albo 0gra i<,zeniE'm
wolności
do
3 mi"'Siec v .
(JW)

PS. Zai,uercbOwaoycb odsyłam
do
opublikowaoycb
urządzeń,
kodek u wykroczeń, ustaw o 0chronie
przyrody i ksztaltGwaniu środowiska. Polecam równieł
rozprawę
Wojciecha
Radec"~r;.
~O.dpowiedzialno&.ć

chronie
turę
są

miesięc:.&nika

om.lwianf!

prJwnt"
dl)wiC~(:\

karna
,.. . .
a takie k k.,Aura". ~.d2h

środowiska",

w

różn ..

dZłcd7inip

(J('hrony "{'O'.

n=1turlłnl~t;o.

(JW)

3

Statystyka nie

kłamie

sporu ., losy jednego

Nie m.a jak basen...

byłej kato

(ksport· na .poziomie przedkryzyso· ym
Przeciętny

Polak jest zmęczony "wiązaniem końca z koń
eem", bieganiem po sklepach i innymi działaniami, które wyJlikają II faktu, że ciągle jeszc'lie nie wyszliśmy
II kryzysu.
Moina ocz ywiśc ie rozważać, o ile jest lepiej, jak wysoko od
dna się odbiliśmy , ale nie zmienia to plldstawowego faktu,
.e do poziomu lat siedemdziesiątych wciąż jeszcze Dam daleko. I to nie tylko jeśli chodzi o konsumpcję, ale także produkcję.

szystko to, co napisałem,
nie propaganda
klę
. ski. a próba skonfrontowania % życiem, jego codzienDymi realiami,
wyników
0.iągniętych
przez handel zacraniczny w pierwszym
p6ł
~czu,
przedstawionych przez
lIlinistra Tadeusza
N estorowieza Jla forum sejmowej KoIIlisji
Współpracy
Gospodar~zej z Zagranicą i Gospodarki
Morskiej. A wyniki te są do~ l złe, zależy
jak na nie

Wto

I\pojrzeć.
zacznę od teg" co dobre. Olóż Dasz eksport w pierwszym
f6łr0cZ1l br ~ liczony w cenach
atałyc:a,
był
zaledwie o 1,9
lłiższy niż w analogicz-

proe.
~

okresie 1979 roku. A

więc

nareszcie znaczącj- sukces! Jednoczesme import w porównaniu z tym
samym okresem
zmalał o 23,9
proc. I tu już
nie wiadomo cieszyć
się,
czy nie? Przy zmniejszeniu
produkcji, przy stale rosnącym
eksporcie oznacza to mniej
dóbr na rynku, mniejsze zaopatrzenie dla przemysłu. Ale
także oznacza szansę na zmniejszenie naszego zadłużenia. Nie
ma tu chyba dobrego wyboru,
jest natomiast obowiązek głę
bokiego namysłu
nad każdą
decyzją. Kiedy bowiem w ubiegłym roku osiągnęliśmy dodatnie saldo w handlu z drugim obszarem płatniczym, odbyło się to między innyini za
cenę niewykonania
planu zakupów pasz treściwych.
.
wszystkie
W tej dziedzivie
liczby mają swoje drugie oblicze. Jeśli bowiem w obrotach
z niemal wszystkimi krajami
socjalistycznymi
notujemy ujemne saldo (najwyższe z ZSRR
- minus 260 mln rubli), to
jest to wyraz pomocy, jakiej
udzielają nam te kraje i jednocześnie, za lat
kilka,
konieczność
podniesienia
pl'zez
gospodarkę wysiłków, by obecne długi, a są to długi, spła
cić. I
znowu konieczność wyboru - czego nie kupić, a co

wacyjnych w handlu zagranicznym, p c ~ł()wie byli wręcz
zaniepOkojeni ich agresywnoś
cią (za dużo korzyŚCi dla eksporterów),
zakłady, które na
mocy decyzji centralnych muszą wstrzymać sprzedaż za granicę, płaczą i żądają odszkodowań... Trudno
ten obraz pogodzić
z usychaniem
kolejnych gałęzi naszego eksportu.
Jednak jest to prawda, podobnie jak to, że mimo dobijania do poziomu przedkryzysowego, nie realizujemy... planu,
a w skali roku w sprzedaży
do
krajów
kapitalistycznych
może zabraknąć 200 ILln dolarów.
A więc dobre wyniki i nie
najlepsza ocena. Jest to chyba
jednak pewna prawidłowość.
Choć w
eksporcie udział bierze raczej awangarda gospodarki, to nie sposób, aby i tu
nie przenikaly realia wciąż
jeszcze, niestety, kryzysowe.
JACEK PAWILONIS
(Interpress)

rajemniczy obraz

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 154

POZIOMO: 1. składany nożyk
kieszonkowy, 5. nauka o prawach rządzących
produkcją,
wymianą i rozdziałem dóbr
w
społeczeństwie, 6. pomieszczenie
dla psów myśliw skich, 8. potwór, stra szydło, 11. bialy proszek używany do prania i szorowania, 12. piękny
wygląd
czego.
PIONOWO: 1. do żęcia zb óż,
1. przylegająca do stępki wewn.
cześć kadłuba statku wodnego,
gdzie gromadzi się woda,
3.
republika socjalistyczna w pd-wsch.
Europie,
4.
uroda,
wdzięk, 7. skrzynia oszklona do
uprawy roślin w okresie wczesnowiosennym, 8. sprzęt stanowiący
urządzenie
mieszkania,
9. bratek, 10. ryba z rodziny
śledziowatych.
Rozwiązanie krzyżówki
przysyłać należy pod adresem
re-

dakcji "ED" wyłącznie roa kartach pocztowych w
terminie
siedmiu dni od daty niniejszego
numeru. Pomiędzy prawidJowe
odpowiedzi rozlosuje się 11 agrodę książkową. Karty be:l kuponu będą wyłączone a 10000wania.

To ostatnie py tanie jest dzisiaj raczej retoryczne. Aż 60
proc. eksportu jest wynikiem
bilansu: produkcja minus potrzeby krajowe .
Reszta może
być
e ksportowana ... pod
warunki em, że kto ś ją zec hce kupi ć . A z tym nie zawsze jest
dobrze. O ile w ró c iliśmy
na
rynki węglowe, dobrze sprzedaje się nasza siarka, to niewiele do pOWiedzenia
marny
w przemyśle
elektromaszynowym, gdzie stopień
przetworzenia, a więc i możliwość za~
robku, są największe. Najwię
cej zwrotów od odbiorców notuje właśnie przemysł elektromaszynowy
(wartościowo, bowiem "procentowo" najgorzej
wygląda spółdzielczość
inwalidów
i
rzemieślnicy).
Wciąż
eksportujemy 'głównie surowce, a sprowadzamy maszyny,
choć pożądana byłaby tendencja odwrotna. Restrukturalizacja eksportu, o której tak
wiele się mówi, nie następuje.
Spada eksport łożysk,
narzę
dzi, obrabiarek,
coraz mniej
eksportujemy Obiektów przemysłowych, a opóżnienia w realizacji kontraktów przez nasze stocznie sięgają trzech lat.
Minister Nestorowicz nazwał to
załamaniem przemysłu elektromaszynowego. Wracamy więc
do dawnego poziomu eksportu,
ale jako zupełnie inny eksporter.
swoją
drogą
łatwe ustępowanie

A

d ziwi tak
pola w wielu dziedzinach produkcji eksportowej. Resort wysoko ocenia działanie systemów mot y-

DiameDłowe
w 1m r .. a więc

sprzedano ...
surowych za

krzyżówki

POZIOMO: smalec,
o biata, rozłam, sztorc.

nr 139
azkwal,

PIONOWO: asesor,
markiz,
cerata, zbocze, wałkoń, łamacz.

dolar6w. W lH3 - jld za ponad
mld dolarów. sumy te były
oaywiścle kUkakrotnie wyższe W
obrołach diamentami
obrobionyJrl w postael wyroMw jubUerskich b~cJj diamentów używa
nych .. przemyśle. NlezaleZnle
od "ystematYl:C1ego wzrostu cen,
występuje
hl charakterystyczny
dla
wsp6łeaesnydl
nJepewnycb
czas6w preees pr.zeznac:sanla eoras większych Pośd
wyrob6w
diamentowych Da lokatę kapitału

NUMER 155

ED STRONA

przed Ił laty,
świeele diamentów
.keło 500 mln

swnę

l,'

,,ECHO DNIA"
Kupon nr 15ł
Rozwiązanie

interesy

4-5

l

reku
mi

•

CHIUo.ędDŃcL

W

bleiĄeym

obroty diamentaprzypuszC231nl.. • okol.
pr_ WYŻU" e4 seszJoroeaświatowe

~

QYc:b.

W

rękach konserwatorów
się tajemniczy obraz

znaszesnastowieczny, najprawdopodobniej pędzla samego El Greca.
Jego
autentyczność
będzie
stwierd'z,ona po przeprowadzeniu gruntownych badań i zabiegów renowacyjnych, bowicm
obraz stanowiący
własność
pe", nego mieszkańca Malborka
przechowywany w bardzo
niesprzyjających warunkach, uległ wielkiemu zniszczeniu. 1\10ie już wkrótce będziemy świad
kami kolejnej sensacji WŚród
historykÓW sztuki.
Na zdjęciu: tajemniczy obraz
z XVI w. - El Greco 2 Malborka.
CAF - Stefan Kraszewski
lazł

Amok w

Pendżabie (II)

eparatystycz:-e
uC2ucia
sikhów zaczęły się gwał
townie wzmagać, kiedy w
ich religij nym sanktuarium w Złotej wiątyni w AmrHsar .. e pojawił się fanatyeUly kapłan Jarnail Singh Bhindranwale. Stał się on w ciągu Mtatnich dwóch lat zaciekłym
prorokiem denawiści illbrodni.
Nawoływał do niszczenia
hinduistycznYCh mieszkańców Penuabu po~, by przyrotowlłĆ
w tym stanie miejsce dla 111dzi spocł znaku ..Lwa".
Był
zresztą
nie tylko . prorokiem:
stał się ekstremistye:mym orgaJlizatorem bojówek, kwre mialy
mordować
ruCl2Ywmych, elIIy
1lrojonych sikhijskiCh przeciwników.
Bhindranwale za swą kwate-

S

Zabytki

•

•

Złem1

radomskiej

ni?

orespondencja z Berlina Zachodniego)
cu księd'a Albrechta, w
ym
niegdyś mbściła
główna siedziba gestae zamordowano tysią
szystów, w tym wielu
przez długie lata nieę w Berlinie Zachodilo. Również tutejsza
elewizja na ogół tego
nikały.

Na

jednak .za .s~rawą
iar gestapo I WlęZDlOW
koncentracyjnych
tę
milczenia
przerwano.
nią
przyczyną
zainia
sii'l
postępowej
połeczeństwa
Berlina
go gestapowską kabyły
intormacje,
że
czyli tutejszy
rząd,
przeprowadzić
grunekonstrukcję pałacu l
zenia. . Prace projektoerzono między innymi
enzlowi z Politechniki
berlińskiej.
Z pierwficjabiych informacji
że
tereny uświęcone
tysięcy . antyfaszystów
się
przeznaczyć
na
lac zabaw dla dzieci.
wnętrza ' pałacowe miaprzyszłości służyć al jeden z urzędników

W ' ostatni weeken4 plaże i baseny były
zdjęciu: ponad 2 tysiące spragnionych
WYIl.oC2ywało n:a basenie w Lepence nad DuCAF - MTI

Węgrzech upały.

wyjątkowo

pełne.

ochłody Węgrów

najem.

Na

6 jednostek .wjednym doku
w

StQCz.ni im. Komuny Paryskiej w Gdyni trwa w
suchym doku ffiontaj: aż
pięciu statków oraz jednt>j kon' strukcji stalowej. Są to : zbiornikowce dla RFN o nośn ~ci 93
tys.
tO:1,
chłodn iowiec
dla
"Transocean.u". dwa kadluby hoOlowników doo.tawczych dla programu ,.Szelf", kadlu}J st>m lkoO-wtenerowca d-l a PLO o ra z konst rukcja m-ostu pon tvnow e.go d la
Gd3 ń.s.ki ei S t oczni hem on towej.
Warto zaznaczy ć, że w doku
tym jest już taki tlok. że m iei;ci się tam tyl·ko 90 p roc statku
dla PLO. Część dziobowa semikontenerowca zostan ie zbudowana P-;}za dokiem i zamontowana osobno po zwodowallliu
pięciu
statków i pł y wającegoO
mostu. Operacja ta ma nastąpić
w I połow i e września br Po raz
pierwszy w h istorii S toczni im.
Komuny Parysk iej w Gdyni aż

ek s portować.

pałacu

Ser zmiodem i orzechami
W
go

skład

sera

nowego

"birute",

dojrzewające

produkowane-

go w LiteWSkiej SRS wchodzi
miód. Przemysł serowarski jest
Jedną z najstarszycb gałęzi przemysłu
w
tej repUblice, gdzie
produkuje się ponad 50 najróż
niejszycb gatunków serów, np. z
orzecbaml i owocaml. s~ też sery suszone i wędzone, przygotowywane według starycb recept.
Wokół zakladów serowarskicb powstają pastwiska, na którycb sieje się specjalne trawy z dużą zawartością
białka. Dzięki temu litewskie sery mogą konkurować
ze wspaniałymi serami szwajcarskiml i holenderskimi. CZl:Ść litewskicb serów
przeznacza się
na eksport.
sikhów.
Rozpoc~ął
więc
przekształeanie świątyni w warowną twierdzę i arsenał
dla
oddziałów zbrojnych sikhijskich
ea

separatystów, które na jer;o
wezwa c· ie miały ruszyć do walki o "niepodległy Chalistan"•••
Idea "niepodległego Chalistanu" nie była wynalazkiem os-

Proro

Indiach cło satakiej czy innej
formie pretenduje szereg róinorodnyCh lIgrapowań - narocłowościowych,
plemiennyeh,
wyznaniowych. W
przypadku
r~ obrał właśnie Złotą Swilłty- slllów ideę tę wysunął amerynię. Było lir tym zimne wyra- kański obywatel wyznania sikehowa ~ ie:
Bhindranwa~e
za- hlj,klcco - Ganra Singh Dhllkładał, ie iadea ną. indyjskl lon.
Ił,
powaiy się naruszye sp.Te tendencje leparatysły_
koja ł1ece nahięłDer;o miejl- -'ały aosłneione przez Centatnich lat. W

mocbielnośei lir

6 jedn06tek spłynie :z. jedlllego
doku.
W najbliższych d.niacll gdyńscy
stocz.ni owcy mają przekazać do
eksploatacji uniwersalny maąo
Wlec o nośności 40 tya. ton, zbudowa.ny dla armatora francuskiego, a nie<!oO pÓźniej masowiec
o nośności 65 tys. ton dla armatora norweskiego.
(as)

kańca

kraju przypada średnio
kg zboia), zbiory trzciny
cukrowej z 10 mln do 220
mln ton, tytoniu - 73 tys. 00
122 tys., kawy ze 182 tys.
do 294 tys. ton, herbaty - 67
tys. do 110 tys. ton, orzechów
palmowych - z 217 tys. do 975
tys. ton, produkcja susz9nych
orzechów
kokosowych
(tzw.
kopry) - 1,1 mln do 1,6 mln
tony. Zmniejszyły się natomiast
(niezllac~nie)
Zbiory słodkich
lIIiemniaków, a stosunkowo nieznacznie
wzrosła
produkcja
kauczuku naturalnego
z 838
tys. do 1.011 tys. ~n.
220

.,

•

..

nowisko. PocI opieq

amerykań

ski
wy

zaeął ro~kwitae. Kadłubo
"nąd" eha1łsłański
otwo-

rzył swe komulały
w Nowym
Jorku, Houston lir USA oru lir
Vancouverze, Włnnipegu i Toronto
w Kanadzio. Pojawiła
sj" nawet walała (oeJIIywiśeie
dolary) tego mityezneg. pa6ałwa,
znaczki poez~wo era.

o częstotliwościach miesię w zakresie barw:
nltrafioletowej i zielonej.

Malcolm McDowell urodził się
15 c.ze-rwca 1943 roku w Leeds.
Ten popularny dziś aktor a.Dgiełski rorz..poczy;nał

sw~je źycie

zawodowe od pooady ba.rmana
w bar.z.e swego ojca. Już podczas nau-ki w szkole średniej
zwrócono uwagę na jego talent
dramatycz.ny, ale próba d06ta-

n a k jego ot oczenie bę
ien ione w wielki park
a mi i pomnikami ku
akie zaplecze na emiw USA I Kanadzie
s i sikhijscy o.aczęli akc racji
Indii,
przede
Peodiabu. TradycyjIndiom Pakistan stał
tem
przerzutowym
nych
na
dywersję
broni i amunicji.

r

.

I CI I Oni

sk4 separatystyczny ruch sikhij-

more W Kalifornii o.bu. dowano laser, który świeci na

ej sytuacji sikhijski
ratystyczny rozwijał
c1wóch pła:szczyznach.
nich był Auli Dal
Nieśmiertelnyeh) aru"ce w silę zkrajnie
Yczne skrzydło BhinPrzywódca Akali
&rehancl Sin rh Lon'elokretnie zapraszany
ruktywnych
rozmów
traIny ~d inc1yjHi

pani Indiry Gandhi, ale dezawuowany puez fanatycz r ego
kapłana, staczał się coraz bardziej na pozycje odrzucania jakiejkOlwiek idei porozumienia
narodowego.
Ekstremistyczna grupa Bhinaranwale'a rozpalała coraz bardziej płomień terroru w Penltiabie.
Bhindranwale
przekształcił
ZJotą Swiątynię
w
Zbrojny obi~ terrorystycznych
band sikhijskich, którzy jawIlie i bH ienady wyruszali z
religijncco przybytku na zbrojne wypady i kryli się w nim po
swyeh
zbroclniczyeh
wyuynach. W świątyni, obok podłe
r;ająeer;o do mordów
kaplsna,
zuawJ się też generał - major
Szubeg Singh, rojący mrzonki
o poderwaniu 1" tys. sikhów
tlo walki o "wolny Chalistan".
W pOC2ątku czerwca sikhowie
mieli zablokować wszelkie dostawy pszenicy i Innych artykułów żywnościOWYCh
z PendUbu do innych stanów indyjskich. Ważył się los Indiil
(Dokończenie jutro)
STANISŁAW KlSIECKl

się do s:z.koly teatralnej za kończyła sJę nie'i>O'WodzenJem -

&ia

przeszJoodrz.il
mu
aokcent
z
Yorkshi.re. Pod-jął więc pracę
komiwojażera
w firmie sp~
da jącej ka.wę, pobierając jednocześnie lekcje wymowy. Gdy firma przeniosła go z Liverpoolu
do Łond.ynu
postanowił
raz
jeszcze spróbować sił w szkole
aktorskiej. Wreszcie zdal ekstern.istycz.ny egzamin aktorski przed
komisją Londyńskiej Akademii
Muzyki i Sztuki Dramaty~ej .
w wyniku którego
otrzymał
wyróżnienie
tej uczelni i stypendium. Potem przez kilkanaś
cie miesięcy związany był z róż
nymi grupa.m.i teatralnymi, a od
roku 1967 zaczął występować
w brytyjskiej telewizji. Znany
reżyser frumowy Ken.neth Loach
powierzył mu ep: zodyczną rólkę
w swoim obrazie .,Co.ekająe na
życie",
który w idz ie-liśmy na
naszych ekranach. Zwrócół jednaok na s iebie uwagę słynnego
Lindsaya AmdeI'S>()na , który 00sa?a-ił g? ~ ~,woim głośnym filmIe •.J~e1i. ...
W roku 1971 M aJcolm McDowell odn i ósł og romny sukces
występując
w
roli
głównej
skandalizującego
filmu Stanleya
Kubricka
" Mechaniczna poma r a ń cza" . Odtąd znal azł się w
czołów c e
mlodych
międzynarodowych gwiazd filmoOwych. Powrócił jednak do
Lhndsaya Andersona, by w roku
1972 zagrać tytułową rolę w jego fillnie hSzczęśliwy człowiek"
(na zdjęciu) .
B iografia McDowella stała się zresztą i.nspiracją scenariusza tego filmu, którego bohater był komiwojaże
rem w fi.rmie sprzedającej kawę. Obrćl'Z. Andersona był przypowieścią filozofic:z.n.ą
bez1i totlnie
obnażającą
inne oblUcze
Wiełkiej Brytanii.
Z kolei widzieliśmy McDowella w dwóch
zu.pełn.ie odmiennych filmach. w
,.Fałszywym królu", (1975) i ,.Asach pne5tworzy" (1976). W roku
1977 zag:ral łytułową rolę w na
poły
pornogra.ficz.nym
filmie
"Caliogula". Rozc:zarow3!llY tym
obrazem przeniÓSł się do Hollywood, gdzie pośll\JbU aktorkę
Mary Sł.eenburgen.
Powracał
jednak do Anglii. b y grać w
kolejnych filmach. Ostatnio oglądamy go w głównej roli kolejnego filmu L indsaya AndersOlIla
,.8zpii.aI Britannia", który jest
ja.k.by kontynuacją "Szczęśliwe
go człowieka". Często gra także
w rumach amerykańskich.
Sylwetkę tego aktora przedstawiamy na zamówienie Marioli
Kuba. z Kiele. Pnypomi.namy,
że listy do naszej rubryki naleą na kopercie opatr=ć clopiakies ..Ka ty_nie",

http://sbc.wbp.kielce.pl
passporły.

zielono. Urządzenie to nazwane
" Novelte" jest wykorzystywane
przy próbach WYWOłania kontrelowanej reakcji termojądro
.wej.
W takich
eksperymentach
świaUe lasera jest koncentrowane na maleńkich bryłkach jądro
wego paliwa, by rozbijajllc j~
i podgrzewajllC spowodowało reakcję
łączenia jądel'
atomów.
Dotychc~asowe stądia wykazały ,
że najlepsze do
tego celu jest

iedawno poinformował
" Tagesspiegel", chaat pod wpływem stażą dań komunistów i
ofiar faszyzmu bliski
zji, żeby w odno ., iotern 17 mln mar ek paor zvć .,Muzeum spalohitlerowców książki".

(pAI)

sikhów dostrzegła znakomitą okazję do destabilizacji sytuacji ..
Indiach, do sprawienia kłopotów
pani I nclirze Gandhi jako premierowi kraju, a być może
nawet do zapobieienia jej ponownemu wyborowi Da to sła-

słynnym
laboratorium
amerykańskim w Liver-

świaUo

ając e
protesty, także
icy oraz włączenie się
ji
nad
projektem
y pałacu i jego otoasy lewicowej, niezatym największej tua zet y
"Tagesspiegel",
ały jednak, źe jeszcze
nowiono problem z ar• omówi ć. Dla zlagoburzenia i wyjścia %
całej tej nieprzyjemwładz
cbadeckich sydca senatu Orlowsky i
parlamentarna CDU z
Kreuzberg zaproponoeznaczenie terenów 00
siedzibie gestapo na
Jezeli
rzeCZywiSCle
stanie, będzie to duża
socjalistycznej gazety
ahrheit", która jakO
ielokrutnie sygnalizodemaskowała poczynadnioberlińskich chade'erzające do całkowite
ia śladów po dawnej
pałacu księcia Al-

1969-1971, a więc sprzed l~
13 lat. Zbiory ryżu 2Większyły
się od te~o czasu z 19 mln do
37 mln ton (tak, że na l miesz-

Wywiadowczą

"

Zielony" laser

szczących

Ciekawą statystykę opubli!towało niedawno Centralne Biuro Statystyczne w Dżakarcie aktualną (za rok 1983) indonezyjską produkcję niektórych artykułów
rolnych w porównaniu ze średnią roczną z lat

Agencję

XIX-wieczn a i1leba.:\ia z Pieczysk, obecn.ie obiekt muzealny w
skansenie wsi radomskiej.
(wojwa.r)
Fot. W . Warchoł

kul~uralrio-rozrywko

ile kroków naprzód?

tralną

•

woviym{'.

Indonezja:

(CIA), która w dążeniach

czci ofiar gestapo - na razie
nie
wiadomo. Według donieSlen
tutejszej prasy, władze
nadal upierają się, aby było 0no przeznacwne na plac zabaw
dla dzieci, gdyż w najbliższej
okolicy nie ma ponoć terenów
bardziej
ku temu odpowiednich. Na interwencje prasy lewicowej, która niejednokrotnie
dowodziła, że w dzielnicy Kreuzberg jest jeszcze wiele placów
po zburzonych domach, gdzie
można by bez
trudu założyć
dzie<!ińce, odpowiedź władz jest
na ogół jedna: właściciele tych
placów
nie
wyrażają na
to
zgody.
Postępową opinię Berlina ZaChodniego czeka więc dalsza
walka z chadeckim senatem, aby całość otoczenia pałacu księ
cia Albrechta przeznaczyć Ba
muzeum i kompleks poświęcony
pamięci ofiar faszyzmu.
~IAREK REGEL (PAl)

(KAa)

Olbrzymie lasery wypełniają
ce budynki laboratorium w Livermore majll zdolność emitowania światła czerwonego i podczerwieni.
"Novette"
została
-skonstruowana w ten sposób,
że potęznt. promienie
podczerwieni przepuszcza się przez specjalny układ optyczny, który
podwaja częstotliwość p romie niowania daj~ pożądane światło
zielone. Trwaj ą badania, czy nie
wiąże
się to
a: nazbyt wielką
stratą energii.
"Novetłe"
wytwarza potężne
impulsy promieniowania podczerwonego o mocy 20 trylionów
watów. Po przekształceniu ich
w układzie optYC2nym w zieleń
mają już "tylko" moc 6 milionów watów. W pierwszych eksperymentach do gródek atomowego paliwa ,,strzelano" promieniami światła o długości fali
530 nanometrów i energii 5000
dżuli.
(PAP)

Żywe bakterie

sprzed 7000 lat
Grupa specj al:stów z ameryIns tytutu Geologicznego w Denver pobierala próbki
osadów z dna jeziora Elk w stanie Minnesota. Znalez:ono w
n ich zarodniki bakterii sprzed
7000 la·t. Po umieszczen iu ich
w środow isku boga tym w bia ł
ko i podgrzaniu do t~pera
tu-ry ok. 55 st. C (t empera tu.ra
osadów. w których je znaleZIOno wynosiła ok. 4 st. C) przekształciły s i ę one w żywe , szy bko
rozmnat:i:ające się bakterie.

kańskiego

UżywająA:: metody polegającej
na mierzeniu zawartości promieniotwórczego i:wtopu węgla
C 14 określono dokładnie wiek
bakteriL otóż liczą one Bobie
7518 lat. W ynik ten potwierdziła analiza osadów.

NajstaTsze z dotycbcz.as znalezi.onych, zdolnych do życia bakterii w:zyły 5800 lat i pochodziły z wyspy Catal.i.na w stanie
Kaliforru... Nancy Parduhnjedlla z odkrywczyń prehi.9toryC'l.Dych bakterii - wyja5nia., iż
mLkroorgaoi2.my są zdolne do
tak dług«rwałego zachowania
zdolności witalnych dzi4;ki pewnej specyfi~e ich procesów metabolicznych, których i.ntensywność w n.iesprzyjających warunkach środowiskowych spada do
lI~ykJe niski~ PQ<l.iomu.
(PAP)

Mierniczych bylo czterech : Zygmul1lt Mutlak i Ry szard PaI'ls k l z
Łańcuta OIraz Zygmunt Hahn I Stanisław Gąsior z Jaro s ławia. Na czas
refo!"my rolnej do stali karty mobI lizacyjne jakby na front szli. Potem mierniczych i ich wspólpracownik6w skos zarowano, uzbrojono
ora~ surowo zakazall10 poz()stawama
na noc
we wsi.
Rano wyruszali
"willysem" z przyrządami i milicyjnq ochroną. Mierzyli pola, wytyczali działki, a komitety folw arcz ne przydzielaly je chłopom. Akcją
parcelacyjną
w
pow.iecie Łańcut
kie-rował mierniczy
Stanisław Koturski. Ciekawa to postać. Pod~zas
wojny walczył w BCh, po wyzwoleni.u wstał kierownikiem Powiato wego Uxzędu Z iemskiego w Łań
cucie. W literaturze historycznej i
mate>riała.ch archiwałnych sporo złe
go pisze się o tych urzędach; sabotowały bowiem
przygotowania do
reformy r()1nej,
zatrudniały sporo
przeciwników
nowego
ustroju.
PKWN powołał w tej syt.uacji tzw.
pemomocników ds. reformy rolnej.
Ale urząd ziemski kierowany przez
Kotu.rskiego t<J jeden z d wóch na
Rz.eswwszczyźnie, o którym w sprawozdaniach wyrażano się pozytyWnie. I tylko jeden jedyny w Polsce
kierownik urzędu ziem skiego zo stał
pełnomoc nikiem PKWN ds. reformy
- Koturs ki właśnie. Pokierowal reformą w Łańcucki em w imponują
cym stylu. A jego aktywnoś ć i postawa sprawily, że hist<Jrycy przy pisali mu nawet członkostwo PPR,
choć naprawdę byl ludowcem.
Na nasz dom napadali dwa
razy w s.pomina córka mierni c ze go , Janina Baran. - Za drug im r azem zorganiwwali na ojca za s adl..l{ę
przy d<>mu i cze kaLi aż wr óc i. !'la
szczęśc ie, kt<>ś go o str zegł. Dost a wał też li sty, że ja k nie rzuc i re formy, tQ go zab i ją.
Co
myś ;ny
wtedy przeżyli! Ludzie od Poto ckiego m ó w ili do mnie z ni e na Wi Ś 
ci ą : "Ty komun istko!". A po maturz.e w 1946 roku nie mogłam dos tać
prac y w Łańcucie, tak na s m iej scowa inteligencja nienawidzi la.
Reformę rolną w Lahcuckiem zakońcrono w trzy tygocil"1ie. Ich po wiat był pi erwszy w kraju. W ' pomnienie ciężkiej pań s zc zyzny u Potockiego z peWlWś ci ą miało na to
istotny wpływ. Antoni Wojnar
z
żalem mówi, że dziś trudno już zebrać w całość wszystktie w s pomn ie nia, fakty wylatują z pamięci. Ale
uroczyst<Jść zakończenia reformy pamięta dobrze. Były
przemówienia,
obtłuc:wno
herb nad zamkiem, a
potem zaaranżowano wielki bal w

poJmjach Potockiego. Pięciuset chło
pów % okolicznych wsi, goście honorOM z premierem Osóbką-Mo
rawskim,
radzieccy
generałowie.
Grały do rana dwie orkiestry, występował radziecki zespół arty styczny, poeta Ozga-Mich~ski r~ytował
swoje wiers ze. To Się panuęta do
końca życia. A ('() jedli i pih? To,
<Xl chłopi ze sobą przyn i eśli, ra~a
narodowa z.ałatwiła parę beczek p:wa. Jakżeby w takiej h istory czn e ]
chwili bawić sK: o suchym pysku!

(3)

ZGtOŚ SIĘ
Wtorek
.
.
7 slerpma
19 4 r.
Dziś składamy życzenia

DOROTOM
KAJETANOM
CYPRIANOM
i EMlLlANOM
1976 r. Stany Zjednoczo·
ne i Iran zawarły porozu.m.ieDU~
w sprawie dostaw broni
amerykańskiej wartośei 10 mld
dolarów.
1911 r. Na Pacyfiku wodował amerykański pojazd kos"Apollo
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DZIAł:. KADR FSM
TYCHY. UL. OSWIĘCIMSKA 401
kod 43-100
oraz
smutETABIAT KOMENDY HUFCA
PRZY mUJE OSOBISCIE
KANDYDATÓW
i ODPOWIADA NA LISTY.

drobne

Zbigniew ~u

prawo jazdy kat. AB. wydane przez UMiG Pińczów .

1729-g
OWCZARKA
niemieckiego
(suka 3-miesięczna)
sprzedam.
Kielce, leI. ~ .
1117-g
PUK Teres
u n iewazma zezwolenie z dn . lO.III. 84 nr rej
401/84,
wydane
przez Urz~d
Wojewódzki w Kieleaeh, na wy-

S

s·

użytku.

nie .dp.wiada.

CW

TYCHACH,

Uczestnicy hufca mają możliwość ukończenia
szkoły podstawowej w ramach podstawowego
studium zawodowego, możliwość kontynuowania
nauki w Z sadniczej SZkole Zawodowej, o kierunkach:
~
ONTER SAMOCHODOWY;
~ BLACHARZ KAROSERYJNY;
~ MALARZ LAKIERNIK.
Mogą zdobyć drugi zawód:
~ SPAWACZA;
~ KIEROWCY;
~ OPERATORA WÓZKA;
~ ROBOTNIKA
WYKWALIFIKOWANEGO;
~ ROLNIKA WYKWALIFIKOWANEGO.
Płaca zgodnie z układem zbiorowym w systemie
akordowym. Junacy z kategorią A-3 zdrowia oraz
bez szkoły podsta wowej po ukończeniu hufca hę
dlł przeniesieni do rezerwy.
Hufiec posiada do dyspozycji junaków: świet
lieę, boiska do gier zespołowych, sprzęt sportowo-turystyczny, muzyczny itp.
Warunki przyjęcia:
dowód osobisty lub tymczasowy ze stałym
miejscem zameldowania, świadectwo ukoń
czenia szkoły podstawowej lub ukończenia
ostatniej klasy, .. fotografie, książeczka
wojskowa lub potwierdzenie rejestracji
wojskowej, pisemna zgoda rodziców dla
młodzieży do 18 roku życia, potwierdzona
przez urząd gminy lub miasta, aktualne
badania lekarskie, przedmioty osobistego

amiaredakeja

TV

t

r
I
C

Kandydatom zapewniamy:
bezpłatne
zakwaterowanie
w pokojach
2-, 4-osobowych, całodzienne wyżywienie,
umundurowanie organizacyjne, opiekę le-

ewenłaahle

pro~mif'

W

s

ul. H. SAWICKlEJ 10, kod 43-100.
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DO ZOBACZENIA WHUFCU!
NIE ZWLEKAJ!
l

11

e

g,

d:
ki

-Ir,:

konywanie
handlu
okrężnego
wyrobami rzemieślniczymi.

1124;:
ItINA
.. Tropiciel" - NRD,
PK, kol. dub. L U, g . 15 •
,.Do siego roku" - węg. l"K. I.
,.IIutnik., -

18, ~ 17.30 i 19.30.

NARODOWE

,.Przodownik" "Tootsie"
USA,
k
l
pan.
01. . 15, g. 11 f

.;zorza'" APTEIt.A

nieczynne

DYZURNA:

nr

H.

211-ł71

uL Starokunowska In.
POSTOJE TAKSOvnm:: pl. Wolnoścl
537-92,
ul.
Sienkiewicza

I

515-73.

. WlO r. sz tu k. IUdo-".·ej"'. . .K uItu, . . - - - - - - - - - - - - -....
ra SPQłt r · 7 f>rl. .-;;t w oe:oIityr-znvcb w ł
Sw i",oh.·'Zys!;:!e", " ,
"PowrÓ\ loIa- '.
ry""I~r. ~c _ntn ~kiej do K ielc·', ..1.11.

Kohskie

,~--------------~
K L · A

NUMER 155

.,Pegaz·' -

6

serial

31.25 .,.Jak wybierałem woloOlić"

.y w

.,8tar"APTEItA DrtUJtNA: oc 2H76
ul. Staszica l.
POSTOJE TAKSOWEK: telefony 5S-10 i 53-80.

H U Z E A

STRO

0<Z.ł0-

węg ·

chami" -

K I N A

lA ochrona ŚCOdoWiska naturalnego: Grafika. - Czynna w godz.
me.:llael:t U-t5.
Galeria Potocraliki ul. Rewolucjl
Paid1Iecoikow~
8a
Wystawa fotografU Andrzeja KrynickIego - czynna w godz. 9-11,
n'"dzlel.J - nieezynna.

~zaso,,'t e:

19.30 Dz.iennilk TV
20.00 Pu.blicystyka
20.15 "Abigail"
(~

ł:lIIł

"Robotnik" .,Zywa ~a" ZSRR, kol. bo. , g . 15. ..Idealna
para" USA, koL I. 15, g. 17 ł

1>--17.

W)'1ł t..'1· v

zdrowego

o

F

młodzieży w wieku 16-21 lat

oiuś"

UHli .,Kliru.1ka
wiek.a"

PRZYJĘCIA

DODATKOWE

bił

GALEa • •

,.pALAC" plac
Zamk,,,.y . . . Wnętna pałacowe",
"GaJeńa 'Ilalal"Stwa polsk,·egoH _
cZYnne :1--14•. wtorltl nieczynne.
P\M Partyzaatów Wystawy
.talf':
. .Przyroda
Kiełf'eczyzny",
.,Broń w zbIorach Muzeum Naro-

18.30 .. MiesZlkać"
poradnik
bud. mieszko
19.00 Dobra,uoc: ,.SUmak
Ma-

PROGIlA.. . I

Starachowice

::....

ąaJeria
BWA
..Piwaice",
111.
Lesna 1 _. W7stawa: Wspólczes-

Q OW~(I··..

J

POSTOJE TAKSOWEK:
Dworzee Główn y PKP 705, osiedle

l"

:

PROGRAM I
17.15 Program dnia
17.20 DT - wiadomości
17.30 ,..Jak cudne
sę
ws-pomnienIa H (5) - .,W starym
pat1tu"

!1.~

"Wełoość" ... Elegia"
bulg.
PK., kol. l. 15, g. 15. •. Wystarczy
być" USA, koL L 15, g . 17 i II.
,..Iletalowiec" - "To tylko rock"
pol. kol. I. 15, g . 17 i- 19.

I I U cz. g. Ił. ,.Kia-

~,~~~..;:wr;

,.

K t N A

APTEItA Dv1;uBNA:
ul. Apteczna 7.

__~.~

TELEWIZJA .

Skarżysko

cieczka r; A1catraz" - OSA. kol..
l. 1~, wraz z zeatawem krótkometraMwek, g . 1'.15.

(stereo)
piosenka

pożegnanie.
•

KIN A
"Bałtyk"
.. Ucieczka z Alcatraz" - USA, koL l. 15, wraz z
zestawem kró tkometrażówek - g.
14 I 19.30. ,.T ysiąc miliardów dolarów" - fr. kol. l. 15, g . 11.
"Przyjaźń U "Ucieczka z Nowego Jorku" USA, pan. k ol.
l. 18, g. 15.30, 17.30 j 19.30.
"Pok lenie" "Afera
,.Con-eorde" - wl. pan. koL L 15, g.
15.30 i 1'7.30. " A.le k i no" -:- USA,
k<>1. I. 15. g. 18.30.
"Odeon" - nieczyn ne
APTEKI DrtUBNE: nr &1-UI
pl. Zwycięstwa 7, nr i7-015 pl.
Konstytucj i 5.
INFO&MACJA
służby
zdrowia
- co:ynna 6-20, tel. 261-21, Informacja o u s ługach - 365-85.
TELEFONY: Strat Pożarna 996,
Pogotow ie Ratunkowe lit, Pogotowie Energetyczne - Radom 181.
Komenda 110 251-K, Pogotowie
M.iUcyjne 997, Pomoc drogowa lI6L
POSTOJE
TAK.SOWE1t:
ulica
Grodzka %H-5!, plac Konstytuefl
226-51 , Dwo~ PKP ~-ftIl, ulica
Zwirki i Wigury ł18-11.

It I N A
..B9maatica" "Sel<smisja"

i

Dziś

Radom

POl. kol. l. 15, g. 14.15 i 16.30. "U-

Klełcs." -

na

-

łc.

taśmoteki

naszej

11.:15 Skrót dziennika

Pogotowie Ratunkowe 919, Pogotowie MO 997, Straż Pożarna
1198, Pomoc Drogowa 981, Pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto lI91, Kielce - Teren 1540, Pogotowie Wodociągowe !IM, Pogotowie Gazowe w dni powszednie
31-20-91,
w
niedzielę
ł
święta
n-2e-!O,
Pogotowie
wod.-kan.,
c.o., elektryczne RPGM czynne w
godz. 1-23, teI. 11-16-47. Pocztowa Informacja o Usługach Oli,
Informacja PKP 930, Informacja
PKS
502-79,
Hotel
"Centralny"
625-11, Ośrodek Infonnacji Usług
WUSP 457-4l.
POSTOJE
TAKSOWEK:
Taksówld baga żowe
ul.
Armii
Czerwo n ej 469-89.

stronautami na pokładzie. !
z niell "'dOWal.
poprzednie
oa Księżycu.
19&0 r. Ogłoszono niepedniowej, byłej kolonii francusskie; w Afryce zachodniej.
1945 r. WojSka radzieckie rozpoczęły dzialania zbrojo
ne
na
Dalekim
Wsebodzie
przeciwko
armii
japoiiskiej,
Okupujące;
Chiny i Koreę.
19łZ
r. S\any Zjednoczone przystąpiły do pierwszych
operacji zaczepoych pneclwko Japonii w czasje drugiej
wojny światowej wysadzeniem
desantu woj kowego na wyspie Guadalcanal warchipela·
gu WY~I> Salomona na Pacyfiku.
1'~1 r. - Radzieckie
bombowce dokondly pierwszego nalotu na Berli n.
1938 r. - Zmarł Iton ~t antin
Stanisławski.
radziecki
reży
ser, aktor i teoretyk teatru.
1921 r. Zmarł Aleksander
Blok, poeta rosyjski.
l'lZ r. - Rosja carska i Japonia
zawarł)'
p9rozumienie
w sprawie sfer wptY\'ifÓW w
Mongnlii i M.andżurii.
1900 r. Zmarl
Wilhelm
Liebknech.l, działacz o.iemieckiego i międzynarodowego ruchu
robotniczego,
jeden
z
P!""Zy~ód<:ó,!"
soejaJdemokracji
nJeDlJeckJeJ,
ojciec
Karola
Licbknechta.
1853 r. Urodził ~ię .Iomo
Kenyatta dzialaca
niepodległościowy i pierwszy prezydent
Kenii.
1803 r. Zeglarz r<>syjSki
l~aR Knnensztern udał się ...
ptel"wsz"
wy.rawę
dool<ela
świata (zakończou" w UJO' roku).

wości

nr 29-001

T E L E F O N Y:

a-

S

OGŁASZA

PROGRAM LOKALNY
17.05
Dziennik
17.15
Minirecital Shekina Stevensa
(stereo)
17.31 "Osiedle na kredyt zaufania"
aud. M. Bednarskiej 11.45 No-

ul. Buczka 37fl9, nr zt-ooB. ul.
Sienkiewicza 15.
Poradnie dyżurujące dla dzieci
,
dorosł ych
ul.
pocieszka
11
(Przychodnia Rejonowa) w godz.
17-21, w niedzielę 9-13. Stomatologiczna ul Pocieszka 11 w
niedzi elę i święta w godz. 1-1:1.

jutro

mit.ozoy

DYZUBNE:

APTEKI

KOMENDA 13-51 OHP W KATOWICACH
W porozumieniu
z DYREKCJĄ FABRYKI
SAMOCHODÓW MAŁOLITRAZOWYCH
Zakład nr 2 W TYCHACH

UWAGA! Za ewentualne -ED1iany w programie kin redakcja nie
odpowiada.

litaria Y·e zbIorów Muzeum MazoWieckiego w Płocku" czynne
w godz. 10-17, wtorek 10-18, ~o
niedzialek j środa nieczynne.
l\luzeum Lat SzkolD.ych S. Zeromskiego czynne codziennie
w godz 9-15, śrOdy 12-18, poniedz iałki, wtorki nieczynne.
Oblęgorek:
Muzeum
Henryka
Sienkiewicza nieczynne.
Muzenm Zabawki uL Zamkowa
~
"Zabawki różnych
narodów"
czynne w
godz.
9-16, poniedzialki I dni poświą
teczne - nieczynne.

DO NAS!

I

l. 15

;;. ;:.30 i

.. Sep" -

... eg.

kI:>l

l!.45.
''ł.!\ntyezn~ .,Powrót do domu' - US.\ . kul. 1. 15 , g 16

18.

CI

ZGORSKI Ryszard uniewainia talony paliwowe o numeraji 192396-401, wydan e
przez
ZBK Kielce.
1723-g
KROL Lidi
zguniŁa
bil~
miesięczny PKS, trasa: Jądrze-.
jów-.Jaro1lDwice.
1122-g
OSUCH
Stanisław
zgubił
przepustkę

wydaną

1719-g
~gubił
"Żuka"

rejes!raeyj . y

KlC-29C-1 .
pra',vo
jazdY
d:at .
API3, v, ydane
pr-zez
WK.
w

Bu,ku.
O

1718-g

:o

zmarła

ANISLAWA ZAJĄCZKOWSKA
z om. Bartosińska
ukoehalla

pnez

OPMS Kielce.
KUMUR Mieczysław

dowód

Dnia 4 sierpnia 1984 roku

M.za

~1ATKA

św. edl>ę6hie się w

kościele

Sw.

nas4Pi Wyprowadzenie dregidt

c Dl n

w

d'
5<
II
k
ii

i BABCIA

Kieleaeh w dniu Ił sierpnia 1984 r. o
Czym

s,

W.jeieeha

godz.
aam

14.
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BROWSKA F e liCja zgu i!a
służ ow~ ,
wydana

legitymac it:
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Uhlbe
Przybyłego

z Budapesztu samolotem specjalnym
premie.·a
Kampuczy powitał wczOf'aj na
lotn isku Okęcie
prezes
Rady
Ministrów PRL, gen.
armii
WojciHh
Jaruzel ki.
Obecni
byli wicepremier Janusz Obodowski i minister spraw
zagranicznych Stefan Olszowski.
W poniedziałek po południu
odbyło
się w
gmachu Urzędu
Rady Ministrów w Warszawie
spotkanie prezesa Rady Ministrów gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego z przewodniczącym
Rady
Mi " istrów
Kampuczy

Chan Si.
Następnie

pod
przewoli ictwem premie. ów obu krajów
odbyły się rozmowy
plenarne.
Bezpośrednio
po ich zakoń
czeniu - w obecności obu premierów zostały
podpisane
trzy dokumenty.
Umowa
o
współpracy kulturalnej
i naukowej między Polską i Kampuczą przewiduje współpracę w
dziedzinach
kultury i sztuki,
nauki i szkolnictwa wyższego ,
ochrany zdrowia. telewizji. kinematografii, kultury fizycznej,
sportu i turystyki. Niektóre postanowienia wynikające z umowy precyzują dwa porozumienia: o współpracy miĘdzy Komitetem ds. Radia i Telewizji d
Dyrekcją Generalną Radia
i
Telewizji Kampuczy oraz mię
dzy Polską Agencj?, Prasową i
Agencją Praso"'ą Kampuczy.
Wieczorem prezes Rady Mi" istrów, gen. armii WojciecI,
J aru.lelsJri wydał w pałacu Rady Ministrów
obiad na cześt

Lato
8 sierpnia, w środę, o god,.. 5.
DK Budowlanych zaprasza do udziału '" grach
zręcznościowych
I rozrywkach umysłowycb, Klub
"Kumak" proponuje zabawy róż
nyeh krajów, w Klubie "Miniatura" wyświeUony zostanie film
fabularny dla mlodziejy, SSM zaprasza na Stadion ~tiedzyszkolny
na zawody lekkoatletYC2.ne w ramach ".larmarku
Sportowców"
oraz ... Vzydniowy biwak w Ilot.licach. O goclz.. 11 gry terenowe
i zabawy
uęeanościowe
proponuje "lłar~łi""'a", a o ~odz.. II
..Bawimy się pny mU2yee" w
~wietl""y pn.y ul. O~inej.
, sierp.ua, ezwarłek. Godz.,
DK Budowlanyeb
Dzieeięt
Klub Taneezny. Klub ,,Kumak"
- wyeieezka do kina. "Miniaiura"
zabawy i konkursy pIast one. God... 10 - zabawy w wodzie
na basenie leśnym
organizuje
" Hareówka". GedJl. 11.31 - lOub
,,Amonit" proponuje: "Poznajmy
Kielu ł okoJiu"
ycieezl<a
do Oblęgorka, goclz. Ił w świet
licy przy ul. Okręmej - turniej
tenisa stolowego, godz.
18
wieczór płytowy w Klubie MPiK
przy ul. SZkolnej
nagrania
zespołów
roekowyeh oraz fiJm
prod. NRD ..Ma!:lezny kamleA"
w Klubie MPiK przy uL Bew.
Paźd.z.

11 sierpnia, pi~tek. Godz. , uojęcia
płastyczne
w DK Budowlanyeb, ery i aa ....wy portowe
w Klubie "Kumak", zajęeia na
basenie organizuje
.. ,.MiniaturaH ,
a gry i zabawy "wietlicowe Swi.,tokrzyska SM. God... 10 - "Leś
lIy epamin", na zabawy tere .. owe zaprasza •.Harcówka", god%..
1L30 zajęcia na basenie KB "Tę
ezaU

proponuje

Klub

•• Amonit" ..

godz. Ił konk urs ry<;unkowy dla
dzieci w świetlicy
przy ul. OkrężneJ.
41»

przewodniczącego Rady
Ministrów KRL Chan Si.
W czasie spotkania obaj premierzy wygłosili przemówienia.
Ląocz:ą
nas więzy i.nte-rn acjonalistycz.nej solidarności powiedział
na wstępie Wojciech
Jaru.zekki. 2ywa jest w Polsce
pamil!ć o
bohaterskiej
walce
w>a.Sw-gJO narod·u
z kolon i.aJizmem, z imperialistyczną agresją, o
wy-zwolenie narodowe i
s poł-ecz.ne. O ba JJ.aS"Łe n a.r ody
zazmały
t.ragedid
luoobójstwa,
ciężaru
st.raszliwych z;niszczeń,
trudu i znoju odbudowy zrujnowatTIego kraju. My - w wyn1ku ~ł1gresji h.;t1erowskiego faszyzrn.u. Wy - w wyn:ku zbrodni reżimu Pol PoŁa
Ieal
Sary Kh ieu Samlrha.n.a.
PRL popie.ra w pełni pokojowe inicjatywy krajów Pół
wyspu Joruiochińskiego zm ie.-zają.ce do us ta'D.owienia
w .ArlJi
południowo-wschodniej
strefy
J)(llkoju , sj,abiJilz.acji
i
współ
pracy, do przywrócenia
normalrnych
stosunków
doocOS€jsiedia~wa na droda:e polityocz.n.ego
w<l!logtl, bez mgerencji z zewnątrz. z pos.z.anowanie-m s uwereonnośri p3.5twowej.
Zapewni4'nie pokoju i bC2:pieczeóslwa narodów jt'lit nac.zeJnym .,..J..m S'Ocjali:zmu ocl po.'lZąłków jc>ge istnienia. T en cel
jedn0C7.Y o z:.ś Ś)'liat socjalizmu.
siłf l-e-w kr i ~t~u spnł'?c z
ne~o.
k,ra jt>
n.!l'ZJangarowane.
mHiony Ludzi
na
wszystkich
kon \)'10 ental' h.
Jesteśmy przekonani - ty'wied'z.i.al n.t
>akończerue
W
J.aruz-el<*: ' .- R ·... a~a obeen ..
wi;z ta w Pol_ o jd "rubit"'I'
i rMult&ty ,.nycr:vnią się d.
uJDOf'Oienia przyja7ni oraz rozwoju
obustronnie
korzystnej
"·sDÓJnrar.y naszy,-ll
peńsłw i
"1:\rodów.
Zabierając
głos
Chan
Si
·twie.-dzi ł . że sukces."
Pobki
os.i~nięte
pod kierown iełw em
PZPR. ~ wynikiem
Miskid
wspólfll':\~ 'r PRL ze Z ... il!!7-k~m
llad>:ieel< ill' , _ l>aństwami
Uklailu W .. rsz:!lwskies_ i krajami
~8pÓl1lełJ _j"UstYM_J, wSpÓIprac r
!łhaąer.j
budowniehn
!!IOdalistypaeftł\J. reOlwi,\&ywaltl.
róbl_oda.ydt preblemów.
Je.slte-śmy prllE-świadc2.E-n.i,
te
mię8<.i
me7JomlDe-j solidarności
Kampucz)', W .ietmaJml i Laoou ,
:uwJą-za.ne-j
2.
<rewolucy jnymi
prą.dwni M . świecie.. nasi wro~OW~ nie maoją iad<n:vrb SZanI!
pows tr-zyma,n.'.a proce.~u rewoluC"7 jrleg.o r()(Z'W"Qju trzech krejów
Indocbin.
Popieramy poke~we
pnedsięw ..i«:C'Ja,
pcId('jmo""ane przez
państwa
Ukla.cla War uwsłlie
CO, .wla8Z(,Sa nowe, "I:ło~one
pr_ Zwillzdl aad~eeki preJIO&yeie, lDające . . eel. .niknięcie wojny jądrowej i uehroIlienie lud.kości przed _alfładIł.
J{.(}rzysj,ając
z
okaz)i
s\.wierdził
_
zakończenje
pragniemy w imie-ni.u
parllii,
rządu i całego na-rodu
Kampuczy wyora2ić po.llOwnie
Wtlszej parti~. rzą.dowJ i bołIaterkiemu,
bratniemu
n.arooowi
po}.-;.klemu
podzięJrowanje
za
ok.aJlywane poparcie
i po.moc
narodowi kampucz.ań.'k i t;DlIu zarówno materialną, jak i mor~.
(PAP)

-

poniedziałek

DOKOŃCUNIE

zE

STR. 1

U Zbiegu ul. ul. 1 Maja i K.·uszelnickiego w Kielcach prowadząc rower wszedł na jezdnię
54-letni Zygmunt S. Został potrącony przez motocykl, którego
kierowca uciekł z miejsca koiizji, gdy zobaczył, że prowadzący rower został ranny.
Gdy
rozmawialiśmy z sierż.
~ztab. Wiesławem
Bakalanem
i plut. Piotrem Walkiewiczem,
Przez
radiotelefon
napływały
następne meldunki. Informowano o kolizji na ul. Miłej.
W
Niewachlowie mV-lo miejsce potrącenie przez samochód 82-letniej Janiny B...
(alp)

I

•

e emonstrac ·e
W rocznice Hiroszimy

merykańs

W wielu stanach USA CHłi;yły się w poniedziałek demonzwiązku z 39 rocznicą barbarzyńskiego- aktu, jakim
było zrzucenie przez Amerykanów bomby atomowej na B irosz.mę, a na·;tępnie na Nagasaki.
tracje w

NQwym Jorku
gr.upa
4
Ok . !OO oOOb zjawiło się prLed
osób, 3'kty>Wistów
rochu
ars~lem w SeIIeca, w stanie
" Gr een peace"
na
rz~ ( Nowy J«)rk. 29 di"ffions1.ra.ntów ,
którym udałlo Soię sforsować
I'OZbrojeni.a nuk1earnego I ochog.rodzenie, are.sztowano. W rurony środow~.'·k a
nat'\lralnego,
mie }JOl.jeja w
ca}yun kra.ju
WSJl~ęla się po
rusz\.owaniach
zabrzymała
k. 100 ~ób.
n.a Statuę WO>oośc-i , poddawaną właŚl1:e Iwns erwa cji. rozw ijając
lO-metrow y
tran.~parE!'nt
z Da<pi.sem: uUwolnijcie
mnie
od zbrojeń atomowych. Przerw ijcie próby nukJt'une". Akc )a
prote5tacy jna na S"A'zycie
90me-t.rowego obiektu
trwała
5
godz,i.n, zanim w
końcu
nie
a:resztowa ł a ich policja.
W Was zy,ngtonie ~rupa 50
d e monsł!rantów
rozlała
przed
Penta'gooem
czerwoną
farbę.
mającą JAl'ZOrow.ać krew. Wła
DOKOŃCZENI B
STR. 1
dze zatrzymały kh pod zarzulem uszkodzenia właroo6ci pań
tajlandzki i polski dzieli duia
stwowej.
odległość,
to
jednak istnieje
W stoli.cy USA zorganizowamiędzy nimi atmosfera przyj~
no jesz,cze in.ną spe-kla.lmlarną
ni i życzliwości. Przekazał _
demClJ1S~ra c ję. Na jednej z ulic,
społeczeństwu województwa r3przyległyoch do Dlałego DOITI'Il,
doms kiego serdeczne i gorące
wypuszczono w pow.ietne napozd r owienia.
pełnione hel e m
baloniki.
Parlamentarzy:ici
tajlandzf'Y
Inne de.m-oll.»tracje odbyły sję
w Connedic ut, Mass'.lch.usetts i
złożyli także wizlę
w RadomPen.sylwanii. W Boti\.onie, mimo
skiej Wytwórni Tel e fonów .
9p:e<koty, w połud.nie ok.
40
(eJu.)
o,;ób wzięło udział
w warcie
po-koju, trzymając potężne czarne
transparooty
z
nazwami
obu miast japoń.,k.j.("h. Na murze rozwi eszono wję6a
ofiar
bombardowań
i
rę pr(){j""keje
rysunków japoń kich urz.niÓw.
Komi"ja EWG wp.. dla na )l(J'my.,}, aby n.aflwy<Żlk:i W.ruI PM:t,rabi.ać na a.~kohol, który
ma
$ łu:i.yć
do
napędu
poja.ldów
mec-harucz.nych. N ie
wiadom
czy jedll&k pom}'lił tNl wypc
Obol icz.ono boIwiem , że u<zy ~
ny z win.ogr.()ll
litr
alkor
napędJOwe-go loosz\ować
b<:1
00 najrnon.iej 2,34 Ófłlara . T
cza5ein uzyskanie ł>tra bNJ.l
grożenie dla zdrowia psychiczk(,of;Z,-t'\lje
nadaJ
zaledwie - 2J
nego mieszkańców,
powodując
centów.
różnego typu stany neurotyczn e.

I

LONDYN. Desygnowany na
premiera Izraela przywódca
Partii Pracy oświadczył w
poniedziałek w Tel Awiwie,
iż jest umia rkowanym optymistą jeśli chodzi o szanse
utworzenia "rz:jdu jed '1 ości
narodowej" z udziałem przywódcy bloku Likud.
PANAMA. POWOłując: się
na
źródło
w
panamskim
M S Z agencja Reutera pisze,
że przedstawiciele tz,w. grupy z Contadory omawiać b~
dą w tym tyqodniu projekt
planu pokojowego dla Ameryki Srod kowej. W skład
grupy z Conta dory wchodza
Meksyk, Wenezuela, Panama i Kolum bia.
TOKIO. Silne
trzęsienie
ziemi nawiedziło we wtorek
południowo-zachodnią

częsc

Japonii. Jego natężenie wynosiło
7,2 stopnia
w skali
Richtera. Epicentrum
trzę
sie' ia znajdowało się w odległości 60 km l a wschód 0';vliyazaki miasta położo
neg.:> we WSChodniej części
wyr.,'y Kius iu.

Delegacja parlamentu
Królesł a Tajlandii
gościła w Radomiu

Samochody na wino?

"Muzyka psychotroniczna"
•
relanium
zamlast
lody
raeas

kompozytor

z Ca-

skomponewał

m1l-

zykę,

która może być pomeena w _waJezani. probleIDÓw zt1rowetnyeb .wi~zanyeh z
&anieez ys~nipnm

at~sfery,

zezejtół ' le nd~iliwym ... przeJuddonej sloliey Wenezueli.

Zda n iem Angela Ratly, .i:ycie
m"tropoliarh peł
hała u
i pozl'awiooych

w wielkich
nych

czystego powietna stwarza

Interes z

Z:.l-

wodą

WA ZYNGTON PAP. Na uli.l:'a-cb wie-lu miast a.merykań
sktc-h coraz większym powod-zeni ... m ci€-;~q się butelki ze
llWY'kłą wodą do picia. Butelki na.pełnia'tle są w potokach
gón;ki...h, lub nielicznycb jlń:
natJuralnycb :Źlródełka-ch.
Wła ścic iel

fi rmy, który wpadł
na ponlysł sq>rzedól.waDia ŁWy
klej wooy, przyst.ą.pil jui do
instalowania automatów.
Tylko w zes zły m roku interetl ze zwykłą wodą przyniósł firmie 816 mln dolarów
d1lC\bOOu.

Tym_m

35-Jetni kompoa.yto.określa
swe utwory mianem "muzyki
psycho tronicznej",
stanowiącej
przeciwieństwo "mocnego uderzenia" i wpływającej rozluź
niająco n a słuchacza, któryodczuw a pełny relaks". "Psycbotroniezna
muzyka"
tanowi
kombinację
elektronicUlych
synte1yzatorów oraz
tradycyjnych instrumentów organów
i gitary. Rada pa~iada własne
studio domowe i nagrał już dwa
al'Jumy swych utworów.
Zda n iem Rady. muz:rka elektro icz!la jest klasyczną muzyką I aszego stulecia i wypierać
będzie

"anty-muzykę" rockową
wywoływanie

mającą na celu
stanów agre6ji.

Muzyka Rady cieszy s~ szczególnym uzaaD)em wśród intelektualistów,
zwłaszcza
Of>Ć)b
intensyw:1ie pracujących umysłowo oraz muzyków profesjonalistów.
Stoso.w ana
j~t
również jako tel a"la relaksuJaca przez niektórych
psvchiatrów.

.lJ"S!manie

_

wina Da opłaeaJ.y_ . .-MInie
dla pr..J.eea&a WY-alfa • ...k. _
roll więkayelt dołae' _
kasy EWG. W tym rell. prawdCllpOd.bllie inek ~d_ie wyłoiye dwa r_y więeel, ni. .apla.nowanyelll 5M mJ. doJNiw.

T
•

e',8:10 n
•

.P

interwencyjny
DOKOŃCZENIE

ZE

STR.

1

można zdążyć na czas do ~
C)'? Czy ek . pedientki z !§qsiednich stoisk nie mo~łyby w go-

d,inach porannego szczytu pomóc woim koleża,.,.kom?" - p>ytają czytelnic y.
Rozmawiali.my z kierownicz51: "Mam lli>LCZUInne stohka w
,..od:tinach porannych mUSLą by~
takie czynne. Nie można "wypożyczać" pkspedit'ntek do są
siednieb stoi"k, ponieważ i'ltnieje materialna odpowiedzialnoić.
ama więc staram się pomal:"
pracownicom w ,-"od.tinaeh zczytu. Innego wyjścia nie widzę".
ką sklep u nr
pleną
obsadę.

DOKONCZEPOE ZE

feralny

T OKIO. Na poligonie na
wyspie Hokkaido
przenrowadz,(}no pierwsz'l próbę rakiety klasy "ziemia-powietrze" produkcji
japońskiej.
Obecnie japońskie siły zbrojn e mają 7 wyrzutni rakiet
tej klasy.
WIEDEŃ. Sekretarz g eneralny ONZ. Javier Perez de
Cuellar spotka sil! we wtorek w Wiedniu z przedstawicielem Turków
cypryjskich, Nekati Ertekunem dla
pogodzenia sp :: ł eczności greckiej i u-e~k;~j 1'a Cyprze .

F~ty
stępują<:o.

STil. l

paedstowiojq się 00W ciągu ostotnich
Jot
obserwowono na niebie,
przewoinie w pone nocnej, róż
ne niewytlumaczalne
zjawiska.
Większość z nich mioła miejsce
w pobliżu NATO-owskich baz wojskowych no terenie USA łub
Wielkiej Brytonii. Tak np: jesienią 1980 r. UFO wylądowa
ło
niedoleko bozy NATO Raf
Woodbridge, w pobliżu miejsco,
gdzie składowono materiały nuklearne. WartowniCJ widzieli p noć jakieś zdeformowane przedmioty, które osiadły no ziemi.
Wcześniej,
w sierpniu 1980 r.
w bazie lotniczej w Kirtlond (Nowy Meksyk) obserwowano no
niebie ,,niezidentyfikowane świo-

tło";

opisono to w siedmiosłloni
cowym roporcie. UFO pojowiolo
się w 1980 r. również od Cl05U
do czasu w okolicy kilku innych
obiektów wojskowych. We WSly-

Nowa
teoria

UFO
stkich przypad kach nie zan01owano żodnych incydentów.
Do 1969 r. amerykańskie sily
powietrzne prowadzily badania
nad UFO, w romoch projektu
.. Blue Book" ("niebie5ka k.siąz-

ko',. W 1969 r. zoniechono ich,
uznojąc, że UFO nie przedstowio większego niebezpi eczeństwo
dla NATO, o w szczególn05ci
dla
amerykońskich
instolacji
wojskowych.
Wszystkie raporty
związane z "Blue Book" przekozono później do archiwum i nikt
się więcej nimi nie zojmowoł.
Oop i~o
obecnie kwestię tę
poruszono na nowo, a książka
"elear inlent" zowiero liczne
podteksty sugerujące, czy przypocfkiem UFO nie ma calkiem
ziemskiego pochodzenia, o jego
okresowe pojawianie się w pobliżu
urządzeń militarnych na
terenie USA i W. Brytanii leiy
w kislym związku z aktywności q
miliłarnq
wyżej
wymienionych
pań:;tw.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Podobne sy tuacje można częs
to
zaobserwować
również
w
innych sklepach. Czy rzeczywiś
cie nie można znaleźć takiego
ro.zw iązan.ia., aby klient był zadowolony? To pyŁa:nie kierujemy pod adresem dyrekcji PSS.
(iga)
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dzień

10

Ilc
r
C&9
zjeździe

Steve Ovett ostatni

kajakowym

tej konkurencji ' zespół AZS-A WF Wrocław miał rezultat - 31.10.20. Brązowi medaliści płynęli w zestawieniu:
Grzerorz Staniszewski, Wojeiech Staniszewski, Mirosław
Szymański, Włodzimierz
mykała, Robert Dalgan i

re-

Ire-

neusz Łęgosz.
W punktacji ze społowej wygrał Start Nowy Sącz 400
pkt., a' tytuł wicemi trzowski
przypadł
w udziale zespoło
wi Gerlacha Drzewica
310,5 pkt., który wyprzedził
Ślęzę Wrocław 127,5 oraz
'A ZS-AWF Wrocław, Dunajec
Nowy Sącz i Nadwiślana Kraków.

(m)

Przed startem
MeIIloriału , Skopenki I

.I

J

Zgodnie z przewidywaniami
bieg na 110 m ppl. zakończył
się także sukcesem gospodarzy.
Złoty
medal wywalczył Roe::er
KiD~d.m, który wynikiem 13.20
ustanowił
rekord
olimpijski.
Wyprzedził on
swe!!o
rodaka
Grelra Porstera - 13.23 c>raz Fina Arte BrYfl:e:are - Q .40. Do
soorej niesoodzianki d"5zło w
bie!!u na 800 m. !!dzip faworyt
na tym dystansie R"vtvjczvk
Seba~tian C4H' prze .. ··al
z zawodnikiem
Brazvlii J()a"imem
Cruzem.
Czas
zwycięzcy
1.43.00. Coe 1.43.64. brazowv
medal
nrzvnadł
hip"'''''7.~wi
U!':A
Earlowi
J''''es"wi
1.4.1.AA.
M; , trz
ol;....,,...;;~ki z
Mosl<wv
StevfO
Ov .. t
h"l
w
fianalp ()Statni i no hif'au
został
ntlwi"7.ionv clo sz,.,itala
w
sŁani"
-krajneao wvr.zernani~.

Konkur~Tl('dp

w

r7l.,.ie

młotem wv"'ra! F;~ .Tu'-" Th;"en osi~2'a i::tc wv" pr 7° no "''P" 7; ed
rłW0fl13

7Awo(lnilr:l""\"łi

l(arl~",

P'PlnZf"m

-

77 ClR
7F. f)ą .

lt.l:tU~"ł"łl
0~t.t't"i!\

-

'Plf\ .. h~łlS"'lt
k<"\..,.1rT1"'~n~ią

h"l hipd..,,, 'o MO m.
7;ł k"'pc7.v}
~i" 7 - ~ · ,,·,.jps

TTlP " k~

't(tórv
hv~m

m;~"r7;:l

'\ lbf'rl.,
h l',","·

i

nFN

'P ',. ... ""'aw,p'lł

Vajrj"

ś,,,,i ~ t.,

-

qrvf 'v;,..'1"' ''1.( ,.-; ... ".,..

"'T~1 ....... " ... ~

_

"lit (\~"I)

Wś "ócl k ": i , t odbył" sie trzy
finałv . W
pierwszym bi~u

na

KONIE NA SPRZED.4Z

• Po igrzyskach ol i mpi;skic/\ wiele k01li , które bTtI111 uchi~d ut konkursach hip-'
picznych. wystalOionllch zo1ła sprzeda*.. Wiadojuż np.. że e/dnu
Au-

stanie

mo

st ralii
i
NoweJ
Zelandii
snTzedadz"
swoje
wieTZchoutce.
ponie.va i'
ko.?ty
tra.soortu do ~ ..~ M1'il~e tUIf okie.
C~ nn.;"»'s~!I('1t. koni lfo,.ftOO,n ,,& 100
tlls. dolarowo
.

Trwają ostatnie przygotowania
Sportowych
d r.użyn a Pl.Kol.,
. . rozpoczęcia Międzynarodowe..:
w Die'j _ln.in. , ~WodJlik kielecte Wyścigu
Ko1ai'skiego po- ....ej ' Korony ' Zdzisław
Anioł,
iwięconego pamięci pIk. WasI-' 'uar)iki ·.' . oraz zawodnicy :>ląska
la Fiedorowicza Skopenki. 'l'ei- 0.:-LeCii.
&.r~zlły
lł-ełapowy
wyjcie
(m)
r.zpeesnie liię . l% sierpsia w SalllI'.ł. Al. 'Plekarski
lleJaierzlt j
a
.aslępnie prlllN
Kielce, • Dęlłieę,
Pnemyśl pr.waG _
Uk-raillę ....
L •• wa, Tarllepela i Równe-c.,
gdzie 20 nastąpi zakończenie
imprezy. ' Łączni e ..kola·rze ' przejada lo-ł9 km.
W lTadchodzącym wyścigu 'Wystąpi ' sześć 5-osobow ych zeąpo
rozegronych ostotnio spotkonioch piłłtaf
łów
polskich i radzieckich, i
s-k.oh Pucha ru Polski doszło do kilku ros ..
prawdopodobnie dwie druiyny
kołcują<:ych wyników. Obolt kieleckiej Ko ..
CSRS. Polskę reprezentować bę
rony. która przeg rała z zespołem klasyokręgo ..
dą ko!arze. Ludowych Zespoł6w
we-j lublirlionkq, z dalszych gier zostały wyeli.minowone inne drużyny II ligi . Sq to m.in. :
Górnik !Cn.urów, Olimpia Poznań, Stal Stalowa
Bałtyk
Woła,
Jagiellonia
Białystok, i Stilon Gorzów.
W~ystkie te ze!>poly przegroly z rywołomi niżej
Bardro alt'akcyjnie zapowianotowanymi. co nie najlep iej świadczy o ich przyda się irau!:,oracja pilkarskif'j
gotowan iu do zbliżających się rozgrywek A oto
fOkstrakiasy VI Rad6miu. Mccz
ciekawsze wyniki sobotnio .. niedzielnych pojedyn ..
Radomiaka :r Bałt ykif'm Gdyków: Arkania Szczecin - Olimpia Poznań 1:0,
nia w~'wołuje zrozumiale zajnteresowanie, a kibice ju~ weześ
Polonia Warszawa - Gwardia W-wa 1:1 k. 2:.4,
niej mO~i\ zakupić bilety na
Hetman Zom:>ść - Stal Stalowa Wola 1 :0, Poa?botni mecz, który rozpocznie
wiśle Czern in - Arka Gdynio 2 :1, JadownicIanka
SIę o godz. 17.
Przed~przedaż
Jadowniki - Górnik Knurów 2:1, lechia Zielona
łtlletów odbywa się w ęodz. 7
Góra - Stilon Gorzów 1 :0, Zawisza Bydgoszcz -15 w sekretariacie klubu zaś
Lechia Gdańsk 1 :3, GKS Bełchatów - Zaglębie
w ~odz. popołudniowych w hoWalbrzych 1 :2, GKS Tychy - Odro Opole 1 :0,
telu prz,' ul. Struga. Ceny biletów od 150 do 50 złotych.
Stal Bielsko - Hutnik Kraków 0 :0 k. 2:4, Gwar(m)
dia Szcqlno - Jagiellonio Białystok 2 :0, Wielim
Szczecinek - Stal Szczecin 0:1, Start Rodziejów
Włókniarz Pabianice 1 :2, Polonio Leszno NUMER 155
Zaglębie
Lubin 1 :8, Warta Sieradz - Raków
Częstochowa 3:2.

m wygrała Amerykanka
Valerie Briseo-Hooks - 48.83 i

400

wyprzedziła
swoją
rodaczkę
Chanclrę CłM!ese1>orou~h 49.05
ora z Brytyjkę Katberyn Cook-

Groapa - 382,5 kg. a brązowy
Fin Pekka Niemi - 367,5 kg.
Wyniki bardzo przeciętne.
TENISÓWKI
DO SMOKINGU
• Działacze sportu zapaś
niczego
ubrani
zostali to
Los Angeles pTzez organizatorów w smokingi i w tłl
kim właśnie stroju og lqdają
turniej. Chyba ze względów
oszczędn ościowych
n i e pomyśLano jednak
o butach.
W związku z tym do smokingu każdy zaklada to co
ma. PTzewaźajq trampki
tenisówki...

Na trampolinie
TRZECH POLAKOW
WE WŁADZACH
KOMITETOW IAAF
• Podczas kongresu sprawozdawczo-wyborczego Mię
dzynarodowej Federacji Lekkie; Atletuki (lAAF),
jaki
odbył
się w
Los Angeles,
dok0n41W
także
wyboru
członków poszczególnllc/\ komitetów. Pll TtlZ trzeci w
skład komitetu biegów pTzełtl;owych i u licznych wybrtl"II został Maciej WawTzlIkowski, • do komitetu tech"icznego - Tówni eż po TGZ
tTzeci JClnwz JClckowski.
Oba; ., Polskim
Związku
Lekkie;
Atletyk i
· pełniq
funkCję wiceprezesów. Natomiast do komitetu kobiecego wybraflCl zostala po raz
pierws zlI Irena Szetvińskll.

biegu na 800 m zwycię
Rumunka Dolina Mdinte
- 1.57.60 przed Kim Galla~her
(USA) i drugą Rumunką Fitll
Lo..-in - 1.58.83. W rzucie oczczepem złoty medal
już ' VI
pierwszym podejściu zapewniła
sobie reprezentantka W . Brytanii '1'_
SandersoD, k tóra rezultatem 69.56 m poprawiła
rekord olimpijski.
Drugie
miejsce zajęła Finka Tiina Lilak - 89.00, a trzecie Bryłyj
ka lI'aHma Whitłtread - &:1.14.
W

żyła

Skoki z trampoliny kobiet wygrała 2O-letnia Kanadyjka &1'1vie Rondel' - 530,70 pkt., przed
dwoma Amet'ykankami Kelly
McCormack 527,46
pkt. 0raz Christin~ Seufert - 517,6%
pkt. Bonder objęła prowadzenie po trzecim skoku i nie 0ddała go już do
końca.
Zdobywczyni
srebrnego
medalll
Kelly
McCormack jest córkll
złotej
medalistki ' olimpijskiej
w tej konkurencji J: igrzysk
w Helsinkach
(1952)
Melbourne (1956).

Medale za kiepskie
wyniki
W podDoszeniu
medale.' wałczyli
k.. tegOl'ii 100 kg.

cięża("Ów
G
żawodniey · w
Złoty
medal

zdobył ~
-1ełnireprezentant
RFN - '&ełł Milsier - 385 k~',
srebrlly
Rumun
Vasile

• W
t<>NafZ~lci l1l meau pił\Gf'Słtiffl ' ' ' ?l:czecifoI poltonofo IoItOff1&gO rywolo Arkonię 4 :0.
(MąI')
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Siedem minut pTzect zakOńczeniem .
. piłkllrskie".
mecz. Włoehil - USA, gd.
Włosi pTowadzj1i 1:0 spiket"
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stadionie
powi edzi4ł:
"DziennikGlTze
pl"osz efti __
natuchmi 4st do sali,
"dzie
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ez

ej
sil

.ię _k 01lfeTe1'łCje
J)rGlsowe. Pcmiewąż Teztłl~
jest _;.ż .stalonll. może"'.
w hm sposób zll.kać tłi«.
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w judo w wadze 71 kg zło
ty medal przypadł
reprezentantowi Korei Płd. Ahn Bye.D~
Keunowi, który w walce o
pierwsze miejsce pokonał przez
kokę
Włocha
Ezio ' Gambę.
Brązowe
medale zdobyli Brazylijczyk Luis Onmura i Brytyjczyk KerrUh Brown. W pojedy~ku o trzecie miejsce Brazylijczyk wygrał przez kokę.
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Ul 10 dni mojq xa sobq zawodnicy biorący ucbial w XXIII
Igrqskach Olimpijskich w Los Angeles. W poniedziolek
o kolejne medale walczrłi lekkoatleci, judoer, cięiarower
or~z . zawodniczki skaczące z trampoliny. Największe zainteresowanie towarzyszyło jednak finałom lekkoatletyunym, w których
większość medali przypadlo reprezentantom USA. Drugi daty
medal zdobył Car" lewis zwyciężając w skoku w dal wynikiem
8.54, wyprzedzaj'ąc Australijczyka Gary Honeyo i ~Iocha Giovanni Evangelisti. Obaj ci skoczkowie uzyskali odlegosc 8.24, a o kolejności decydowal druqi najdlulszy skole.

Medalowe pozycje
Gerlacha Drzewica
Zawodnicy Gerlacha Drzewica uczestniczyli ostatnio w
mistrzostwach Polski w zjeź
dzie kajakowym, które odby17 się w Krościenku na Dunajcu. W' zawodach wzięło
udział 260
reprezentantów z
13 klubów kraju. W sztafecie jedynek srebrny medal
zdobyli zawodnićy z Drzewicy płynący w składzie: Adam
Pieirasik, Dariusz Pacierpnik
i Piotr Płaskoński. Uzyskali
oni czas 34.56.74 i ulegli drui.ynie Startu Nowy Sącz
·l3.1 0.43. Kajakarze Gerlacha
·vywalczyli brązowy medal w
ztafecie dwójek uzyskując
czas
34.07.20. Zwycięzca
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