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Z

alo :: enia
pTZyszlorocznego
p lanu
gospodarc;:ego 20staly
Radę

P1:zez

już

zaa kc eptowane

M inistrów i

skie-

r owane do Sejmu , który p rzedyskutuje je podczas sesji jesiennej. Tymczasem
o plani e
będą

w ypowiadać

się

bioTStu:a. do k tÓTych
eząt ku

miesiąca

ejal ne

ankiety.
jest

przed si ę
już od po-

docierajq speTakic h pr zed1176. pod ziel onych na duże, średnie i male
oraz zgodn i e z wielk ością zatrudnienia i produkcji. Otrzyma
cl1lkietę minimum 10 pr zedsi ę
bi orstw 2 kaide; branży (1 w
przypa dku branż reprecentowa nych n ielic:-nie
tcscystkie
zakłady z danej galę:i
Dzięki
an ki ecie
będ=ie
się
można :orientować. czy i tO ja-

na

gdańskim

Więcej

przedpołudn i owych Warszawę .
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TR. 1

Bałkanach

żyły mamuty?
Wydobywając g linę d la nueJ eowej fabryki czerwonej cegły
rObotnicy
pczedsiębiors t wa
• Dilja" w miejscowości
Vin kevci na trafili na dziwne koś
et. Ponieważ w .Jugosławii nie
łkak
masowych grobów. które Slt dz iełem różnej ma.~i fa&2"ystów w czasie ostatniei wajIły
świ atowej,
zawiadomiono
łIłilicję. a le ta stwierdziła,
lZ
lIprawa dotyczy naukO'1.vców.
Dyrektor miejsco"'e«.
uI<e-III Pł'ZyrodDicze~. nie miał
w lpli ... ośei. W 'lIiemi
dobne
aaeh... al się ulUelet mamuta,
IInalezi ko
rzadkie na terenie
obisiej5zej
Ju~osławii.
Szkielety tyeh prehisłorycznvełt z wienJtt IInajduje się bowiem najesęśeiej na dalekiej północy.

W iek mamuta
jugosłowiań
skiego naukowcy ocenili na milion lat. tzn .. że h'l O!l tvle
lat temu na Bałkanach.
-

,

Swiece z "Iskry"

telefoto

ciuchów

niż

że

owoców i

w~rzyw

ku.p.w.ć

najll"piej
n. "rynku". Warzywa
_ Przywykli5my,
prosto ,. crządki, owoee prosi. ,. drzewa, a ser - palee lizać.
I potargować się moina... Praktyk. wykazuje jednak, że to
wszystko saliezyć jui moina d. opowit'śei " stylu: kiedYś to
.. y • • ł• ..•

/
Odwiedzili ·my
kielecki plac
targowy we wtorkowe przedpołudnie.
R uc h był spory, choe
nie owoce i wa rzywa budzi1v
najwi<:ksze zainteresowanie kup uj ących. Pl'Zy stoiskach i wozach E pom idorami, ogórkami,
ziemniakami kręciło się niewiele osób. Ceny takie jak w sklepach, a towar przeciętnej jakości.
To sprzedający dyktują
wa_ unki
Potargowae się ni e
można, a wszelkie u wagi doly·
czące wysokości cen kwitowane
są k rótko: .. Nikt pani u m"i!'
kupowa ć
nie ka że".
KIi nta
chcącego
kupić
pÓł
kilograma
ogórków spotkała odmowa Olparta stwierdzer:iem: ., Panie. jak

siębiorstw
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Niby targ,
a·potargo ae. nie można

wyląd<lwanill

Sroda jest trzecim dn iem po- ·
bytu w naszym kroju przewod niczącego Rady· Miriisfrów Kampuczańsk iej
Re publiki -ludowej'
- Cbon S i, który przebywó
z
oficjalnq wizytą przyjaźni . W
dn iu dzisiejszym prem ier Cho-n Si
wraz I towarzyszącymi mu osobami zw iedził w
godzinach

R~k

I interwenc~jn~
ł ~ 45898
Interwencje przyjmujemy
w godz. 9-11
Zapomniana ulica
o interwencję w sprawie budowy ulicy H. Sawickiej
w
osiedlu $więtokrzyskim w
Kielcach znów
się ponowitv.
W .,Telefonie interwencvjnvrn"
z 30 wr ześnia 83 r., S 1\1 upewniła,
że czerwiec
1984 r .
będzie
ostatecznym
terminem
ukollczenia ornc zwi~anych ..
budową tej u'ky. Olaczee:o nie
dotrzymano
terminu?
Co si.
stało. że wykon awcy_ p r?.erwali
prace! narzeka ja IT'ies"!:ka!tcy osiedla.
W Swiętokrzyskiej Spółdziel
ni Mieszkaniowej pOinformowano
nas, że wykonawca , tj.
KPRD, pnerwał budowę ulicy
H Sawickiej,
ponieważ przeniósł
prace na dworzec PKS.
B udowa
,.zapomnianej"
ulicy
będzie
kontynuowana.
W ykonawca ma uporać się z jej budowa jeszcze przed jesiennymi
pluchami.
Mamy nadzieję, że tym razem
już nic nie przeszkodzi wykonawcy i mieszkańcv
~wieto
krzy"kiego wreszcie będą mieli
tę ulicę.
(iga)

j a bym miał sl>fzedawai: pO pół
k ilo,
t o bym z torbami po-

Fa br~ ka
ł~oiysk
Tonn,..
"l"kra" w Kielcaeb t. liDa. .
producent świec zaplono.. y~
dla potrt~b motoryzae.ii. Mo..
Irudności. Zwi4zauyeh C.......
z brakiem odpowiedniej
p r acowników. wyprodllk.......
w ub.r. ponad 10 mlD i_i",
które swoją jakością nie ~
pują podobnym, wytwauaaTIII
w renomowanych firmaelL. ....
,;oroczna produkcja nie -po~
na być mnicjs~a od abiec.
ructnej.
(biO

szedł!"

DOKOt(Czt;~"'IE N A STR. 7

Atrakcyjne towary

li""

z importu w IłS~ołem"
Poccnumie , ia ha l dlowe ,p ól.. 'po lC'm"
przt'widu j"
prleprowadler:ie w br. o.:ól .. m
70 " rymian to\\racó'" z parlner3mi za~ranieznymi.
Do końca br. ze Zwi .. ,ku Ra, dzif'ck ie; o trafi do nas ok. l
milion pudełek konsel'w
rybnych, 250 ton herbaty. 20 tys.
roweró .... da-nskich i mę~kich. a
także 2 tys. lodówek. Bul,;ari a
dostarczy ki1ka"a~cie
tysic;cv
koszul męskich.
300 lon
papryki. Z Czech""lowacji otrz\'mamy łączrie kilkaset kompletów mebli. za~ z Ru m unii
pra',vie 200 Lv,. butelek s/amlJal a. Kontynu .,wana
też
będl.i~
tradvcvjna akc ja pn, .,Tydzi.'l'
Pned tar,;owiskie m lei hanspx-zedaż,'" J)l'owaclzona nrze7
dlu~ -- dlaeze,;o?
domy towarowe w Polsce
i
Fet A.1. Piekarski
poszczegóI'l., ·ch krajach nWPG.
d~ich, i

Nowy spór

nę

tle !!kologicznym

Prośby

Dzikie konie l\ustralii
podzielą los kangurów?
Weclłu,: cienie ień z C n!,eery ,
w Australii w y bllebl n.w .v "pur
na tle ekel.,;ieznym. Tym razem eh~zi nie. kant:ury_ klere kłusowniey wybijaja masowo
dis slr.ór i mięsa, a • dllikie
k.nie. .
Otóż
rząd postanowił, że w
północnych rejonach kOD t "nent u
australijskiego wyrazi się zgode
na ofic jalny od strzał aż 300 tys.
dzikich koni. Czynniki rzadowe
utrzymują. że krok ten podyktowany jest faktem, iż dzik ie
konie roznoszą choroby. ad których pada nas tępni e bydło domowe.
Prasa australijska utrzymuje,
że
być może w argumencie o
chorobach jest część prawdy, ale

z drugiej stron)" w y,oKośi· ustalonego odstrzału d i<lc-h kom
bupzi zdumienie. l';ic więc dzi Nnego. że ekolodzy oodnieśli
atvchmiast laru n ut rzvmuJoc i chYba s!usznie - że taka ma·
s. \"\·a eg~ekucja mOl..e OI.P:)C ?~~
kres d~ik i!'go k-:mia w Auslo"aE:
oodobn ie. jak -i'! to stalo w Amet"~ce i Azji. EkolodZ\·. a tal<że

r

lo \.\pa!"7v-t·.\·a

rody. zgl<,<ily do
ne protes~y.

ochrf)!l\~
rządu

r;~?v.

oficj ;! -

Ekolod ty utrzymuj'l, it> w 1\żyje
jeszcu tylko ok.
249 t Y h:cy d zi kich ko p i i r ic
moiDa w Ż3dnym przypadku dopuścić. aby ai 301 Ivs. sztuk zosl:llo li premedyta("ją ubitych.
uslrałE;

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Dewizy za

Wojeieeb. 8ba

araby '

Cl.y~l.eJ krwi konie arabskie
a łOWIą cenn y \.Qwar eksportowy Egiptu. Eksl)ort koni mimo spadku cen ma pomyślna
pe"spektywv przy
wciąż rosa'lc.vm popycie.
ZIA łaRzcza
Z8
stron,'
posiada,·zv •. pelt"odolaró;v
~

W ub. roku p .. zvni:'~ł on E i:ip'owi 670 t·,s dol.
Pewien
bodowca amatOl" 7. U,.,A zak upil ni edawno
m! de!,!'> ogieł"&
za 100 ty~ dolarów.

Ryzyko zawodu
J ed~n z Wł .. 01~ waC1lY , które.
~. na.łwi"ka
nie
ujawnione.,

p9stanowił obralJowa c 'dr 1lnajduj lcy sio: .... -:maC'bu administ-a("ji vrj ~ l"'i .. h kamieniolomó
VI
pohli 7. u (: r~ ' u . w
\ustrii.

Sejf,

gdl.ie oo·,':ir na znajdosnora sU'l1ka na wypłatę
miesięcznych
zarob ków.
pOstanowi! ~rorsować onv {)(tmocy palnika ~azowego. ..Praca" prawie d o końca przebiegała
DOmyślnie.
Niestetv.
W'
ostatnim momencie r07.1egła się
potężna
detonacja.
W
k asie
bo\c\'iem znajdowało się 1500 lasek dynamitu._
wać

się

f Amnestia'84

Z komerenc·i prasowej
ministra Jerzego Ur ana

•

te

bm. odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie rzecznika
prasowego rządu, min. Jerze~. Urba.na., z dziennikarzami
zagranicznymi. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele
krajowych środków masowego pn.ekazu.

1

Konferencja rozpołlZf;la się od
pytania olziennikarza Telewizji
Polskid, który poprosił rzecznika • skomentowanie olecyzji
rząolu USA • anulowaniu ezęi
ei restrykcji stosowanych w.bec nasze~o kraju.
Istnieje przysłowie, że łyżka
dziegciu psuje beczkę miodu.
Ostatnie poaunięcia prezydenta
Reagana można określić jako
dołożenie
łyżeczki
miodu do
tej beczki dziegciu, jaką jest ameryka i,&ka polityka antypolska. BE.'Czki dziegciu nie można
jednak
zreperować
łyżE.'Czką
miodu.
Odpowiedź merytoryczna rzą
du polskiego musi być poprze<l?ona bardzo gruntowną analizą czy i co w tych dziedzinach
wsp6łpracy,
które rząd amerykański
proponuje przywracu korzystne będzie z llunktu
widzenia polskiego
społeczeń
stwa. Decydujące znaczenie ala
dalszych decyzji mlec
będzie
iDtel"N spolecwy i kalkulacja
ekonomiczna.
Rz.ąd USA nadal sŁawia Polsce warunki. Obecnie
wiąże
je % przebiegiem amnest.ii i nie
tylko. Raz jesz.cze llrzYl)OmiDam władzom USA, że jeslefi...
ID7
państwem
suwerennym.
Rząd
USA chce zast.ępować
polski rz.ąd o raz polski parlament i orzekać, co jest dobre,
a ee złe dJ.a Polak6w. Uważa
my te u-zurpacje za bezowocne. Odrzucamy wszelkie warunai amerykańskie normalizacji stosunków między naszymi
najami.
Rząd
USA
zauważyć
zeebciał amnestię w Polsce. Ignoruje jednak w swoich ocenach
- podkreślił rzecznik rządu 'łriele WInych doniosłych
faktów świadczących o stabilizoWaniII się st06unków VII Polsce.
Pewien -przebłysk realizmu objawił się •
rzecznika llrezydeDta USA w tym tylko, ie
wrcs2ll:ie nawet w Wasz)'ngtonie przyjęto do wiadomości , iż
..solidarność"

to

już

przeszłOŚĆ.

li' Pol6ce nie będzie powrotu
dcl anarchii i nie dojdą do głosu
iadile siły ani organizacje działająee pod starym ~ub »od now:ym szyldem, które lIa oowró Ł
_archlzowalyby
nasze
stosunlti wewnętrzne.
.J"aHstawieielkę

biszpańskiej

acenej pr&Nwej

illkreso_aly
lU"yłeria, wedhq kt.ryeh ..sła
ła iii. kOlejH6ć :nralaiania .....
a _ y amnestii. Dlaftq. aa
praykla4 spoirM ulenkó"" )[OR
i '-yell ~dayeb jui ....lai...o, a b'''ye'' nie. Pytała • Bał ....

K4Me}n~ z.w.oi'Jlień d y:lLiowana jest koJej-noi;cią i tempem
r_paot.rywa.ni.a przez proM:uł"a
t_y i sądy akt poEzczególflych
~arionych i 06ądzonych. AIn--ą
przy~ł rZ€C!ZO"Nk
- oojętych są dziE6ią.t~,i tysięcy
l.l.IdrLi. Jedyny wymóg, }alki posta.wił Se-jm - to zwolen;enie w
pierwsa.ej kolejno6ci kobiet i
m lodoci a,nych. z.os.tał on JUZ
spełniony Wsz)'stkie O6OOY. które podJegają amnestii zwolnione będą w te-rminie oM:reślonym
uS>tawowo. Amnestia obejmuje

-

rownież Balukę. Iłlz.ec:z.n.ik dodał,
że z okazji am.Desłcll dul-iesienia

prasy 7.achodniej z Polski roomioDow8ltle :z.o6'tały -przez swo-

il>~

krOflJkę

towany6ką. 0-

w
za.cJwd.nich ŚTQd_
kacl1 masowego przekazu g.p<)tk.aJem
tytllł,
który
gło
s.ł: . J>OU<ame MicbIlliIta z Pj.l-

staklio

słrHn".

I.lejne pybnie luzmiale: ja_
ki p.winien "ye nasłępny nok
n"Clu USA, aby 408&1e .... wymiany
ambasadorów
międllY
PoJ k" i Stanami ZjecJnoezonym1?

"!'1 tej SJ)l"aW'ile już ~ wypowiadalEm. Ra.nca .tOWdtów _
~ał J. UI'baIn - oda.wder-

m
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SIlan

s.t06unków.

Rząd USA sam zadek] rowal. że
kontyn.uow a~ ~zie bojkot po-

lityCUly Polski., nazwany przez
arnerykań"kiel:o
rzecwoka "Obniżenjem rangi stosunków politycz.nyeb". Nie wlem c:z.y do
uprawia.n.ia bojkotu
potrzeł:my
jest ambasador.
Polska Jest
przedmiotem 8€resjii propegandowej. O wladzach PolskJ m6wi
si~ w Wa&zyngionie obrażljw~e
i traktuje je obraźliwie. Wszyst.ko to plasuje wcią± w(l8jemne
stosunkł na t.aJcim poziomie, że 
n·ie uzasad!lli~ to na razie podno.s.ze-nia ieb formalnej
rangi,
C2.ego wyrazem byłoby przybycie ambasadora USA do Warszawy.
C"y znane są reakeje episkopatu Polski na oświadczenia i
olokumenty, które przy jęto Da
konferencji biskupów w RFN?
- te k.lejne pytanie Zadane
rzecznikowi.
Nie są mi :z.nane żadne reakcje
polskiego
epi5kopatu.
Sporo natomiast. w prasie za·
chodniej różnych spekulacji na
temat stosunków
państwo
Kościół. Mogę powiedzieć, iż w
trudnych i dramatycznych momentach dotYChczas Kościół okazywał poczucie od')()wiedzialności. Liczymy, że
'ial będzie
je okazywał. Liczymy też
na
to, że awanturnicze, nieodpowiedzialne postawy i wystąpie
nia niektórych duchownych róż
nych szczebli zostaną poskromione w interesie narodu, llań
stwa i VI interesie włll6n'!-'Tl
Kościoła. Chcę dodać, że moja
uwaga
dotyczy także wystą
pień niekt6rych księży wiąża
cych się ze sferll
sł.0.3unk6w
Polska - RFN.
D:oiennikarz franeuskiej sazely "Le Fi~ar." stwierdził, ie
k.nbelne fakty ś-wiadeZl\,
zola niem, • pewnym zbliienhl
mięolzy .boma państwami Jliemieekimi.
Jaka
jest
pelsk.
reakeja Da ten preea?
My mamy pełne zaufanie do
NRD - państwa, które pierwsze uznało nasUł granicę zachodnią, państwa z
którym łączą
nas więzi niezłomnej przyjaźni
i ścisłej, wieh:l6tronnej współ
pracy. Natomiast z nieufnością
odnosimy się do intencji nądu
RFN leżących " podłoża niektórych po6Unięć
te«o kraju
m.iJl. wobec NRD.
Nieulność
ta wynika ae 7.JlaJlych naszyd}
oeea polityki RFN.
W
toku konferencji neeznik rządu sprostował również
wiele fałszywych, wręc z bzdnrnych informacji i szkalują~ych
OCHl
zamieszczanych o POlsCE
w zachodnich środkach masowe~ przekazu.

je,.

forsa,
a finanso

ym p a r a m eo tra zwyika,
z
sukcesem.
styoaiem a majem .-

t rze

a:ranicząca

Międay

spoleezniooe

puedsiębiorstwa

wykazały
w
tej konkureneji
wyniki,
klóre
wywołałyby
zachwyt •• żdej rady aaOzDrnej w s ~stemie me maj~m
nic wspólnego a uspołecznio
nym. Zysk - a więc kwota
pozostająca
już po zapłaceniu
podatków podskoczył
aż.
ponad t.rzydzieści S:leść procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Przedsiębiorstwa nabrzmiewają gotówką, ludziom powinno się żyć dostatniej. Gdzie tu
kryzys, skoro kapitał tak procentuje i pojaWia się olbrzymia gotowość do inwestowania,
masowy popyt?

Proszę

wybaczyć

tę

ironię,

sprowadzanie tło absurdu
bywa najlepszym sposobem dowodzenia racji. Wyniki
podane ostatnio przez GUS raz
jeszcze potwierdzają tezę stawianą intuicyjnie: mimo reformy, pieniądz nie atal się jeszcze
ai8l'ą rzetelną
ekonomicznych
ale

c:zęsio

• •

•

••

To znaczy 21 sierpnia 191.4 r. Do tego dnia ok. 3S tys. osób oi areszty zgodnie z zapisem, ii nie póiniej nii trzydziestego dnia od daty wejścia ustawy w iycie (23 lipca) mo być
zakończona okcja zwolnień.

puści więzienia

W tłumaczeniu z języka grec.iego amnestia oznacza zapomnienie i przebaczenie.
W
myśl prawo jest zbiorowym <Jk-

Sesja
N
w Kielcach
Wczoraj w Kielcach odbyła się
d ruga w bieżącej kadencji, sesja MRN. Otworzyła ją ' lrocz:;rstość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych. Krzyże ofiCE.'cskie Orderu Odrodzenia Pols,k,i otrzymali radni:
adaw
Debila i Jan Barski, krzyże kawalerskie OOP Henr. k Loehaez
i Eu~enjusz Karcz, wręczono także dwa złote i srebrny krzyże
zasługi o raz 16 odznak "Za zasługi dla Kielecczyzny".
Podjęto uchwaly w sprawie
regulaminu MRN, ·..:.zu.pelnienia
składów
OSobowych
komisji
MRN o członków spoza rady, uchwalono ramowy program dzialania rady na czas kadencji i
planu pracy na li pórocze br.
Obok spraw
organizacyjnych
rady na porządku dziennym znalazła się informacja wiceprezydenta Leszka Zielińskie,o dotycząca wykonania planu i budże
tu miasta na I półrocze br.
Później gł-os za.brał radny, przewodniczący
komisji
rozwoju
Sipoł-gosp. i gospodarki finansowej Wacław Hebda,
który
krytycznie oce nił realizację podejmowanych VI mieście inwestycji dotyczących m .m. ::ospodar.ki wodno-ściekowej oraz uzbrojenia terenów pod oowstającą dl1.ielnicę Zachód. W iele Z8skreżeń zgłosił też do remon tów wykonywanych .", starych
mieszkaniach Z'Włlł8z.cza w Śl"ód
mieścili Kielc.
Ponadto głol; zabrali rad,Ili
Maria Sperek, Lesław Blasiak,
Zola.isław
Głaoly_wslai,
pr;zewodniczący
WRN Jtysaarol
Zbric
oraz
przeWodniczący
komitet'll
esiedlowego dzielnicy Nowy $wiat - Marian
Slepieeki
Na iolteł'pelacje radnych dotyczące problemów nowych osiedli
mie6zkaniowych odpowiadał wieeprezydeot Jaeek Dylłala.
W posi.em.eniu u-czest.Diczyli
Ilysaarol Z"ric - przewodniczą
ey WRN w Kiecach, przewodnic~y MK ZSL - Z4billlaw lliradla, przewodn~y MK SD .ynar4 Staslai, prezydent 8taiHsław Garu. oraz pnedstawicie~ komitetów
osiedlowych.
(kh)

wymków. Zatem
takich pojęć-wytrYChów jak "rachunek",
"zysk" należy podchodzić ostromie. Wspaniały wynik calości,
mierzony w złotówkach
(a czym je zastąpić?) odbiega
od prawdziwego, pi"zeciei, po~ odo_ia
bardzo nie~i zmiany WM1UI óW ży
cia, wynikającej z oiywienia
prodvkcji.
Dlaczego tak sit: thi..j e .ajlepiej i aajJatwiej wyj
JC
Ba przykładzie. Huta
"Kalo-

I

tem łaski polegającym no cał
kowitym lub częściowym darowaniu kar prawomocnie o-zeczo·
nych za popełnione przestęp
stwa. To amnestio jest już jedenasto w Polsce
ludowej.
Latwo połiczyć: kolejne akty uchwalone były przez Sejm
w
okresach
krótszych
śred
nio - nlz cztery lato. Od poprzedniej amnestii do ostatniej
upłynqł
rok. O tej ostatniej
mówi się. że potwierdza stabilizację i normalizację życia społeczno-politycznego
kroju. To
stwierdzenie nie do podwoże
nia. Nie robią tego nawet ci,
którym stabilizacja i normalizacjo no obszarze geograficznym
pomiędzy Bugiem
i Odrq nie
jest wcale tok miło. Nom potrzebno jest jak tlen płucom.
Czy jednak

powinniśmy
stwierd~eniu,

poie usta_ o omnestii to wymowny
do_ód stabiłizacji i narmałi~a·
cji. AId amnestyjny lila bardzo
s~eroki ~ałrres, c~ego tokie nie
podwoiajq baczni obserwatorzy studiujqcy gd~ieś ~a oceanem czy nad Renem nas~ą ustawę. Potwierdzając nie:unienność łinii porozumienia, wałki i
socjolistycznych reform akt amnestyjny ma dziś szczególną wymowę. Jest tworzeniem warunków dla realiza cji linii porozumienia.
Ale ...
Każda ustawo o amnestii
a
priori zakłada wiarę w czlowieka, w zdolność jego rehabilitacji do życio społecznego, wyrobienia
poszanowania dla naruszonych czynem przestępczym
uznanych norm i wartości. Nie
staje się to mocą wydania aktu amnestyjnego. Nie wystarczą
także nawet najbardziej hojne i
bujne przepisy dotyczące zatrudniania, zamieszkania, korzystania z funduszu penitencjarnego
_itd. itp. To zaledwie początek
drogi powrotu. Jako będzie? Od
kogo zależy?
Przede wszystilim od tych,
którym aktem darowania wmy
stworzono możliwość
powrotu.
Dotyczy to wszystkich skozonych.
Tych, którzy popełnili
czyny
przestępcze z pobudek politycznych, i tych,
którzy popełniłi
przestępstwo
pospolite.
Podkreślmy:
alite.. Ioski objęto
wszystkie przestępsłwCI politycz_ i tyłlco część przestępstw
przestać

na

zapłacily od tego niby-poda'tek,
no i miały z ezego opłacić prac.lwników.
A pod względem płac ,,Katowice"
zajmują
pierwsze
miejsce w grupie hutniczej.
Między budżetem, przedsiębior&

twem a pracowniczym portfelem krążą szalone -pieniąw.e,
związlti
międ2.Y
pojęciami w
rodzaju: koszt, zysk, płaca litają się nieczytelne,
sterowanie
gospodarką przy użyciu ekonomiczny~h
par ametr6w
u-

Ile na para metrze?
wice" znajduje się na ósmym
mie}scu, pod względem WyDiku finansowego, w grupie pię
ciuset największych
polskiCh
przedsiębiorstw. Jest. lei ten zaklad na pierwszym miejscu
pod względem
d o t a c ji. na
wyrównanie
uw.
minusowej
akumulacji. W zeszłym roku
"Katowice"
otrzymały
sześć
miliardów, z czego na wypracowanie .,zysku" - 5.200 milionów :złotych. Innymi słowy:
wielu przedsiębiorstwom dopiruje się niby-zysk po to. aby

trudnione, ponieważ wskazsnia
instrumentów są zalalszowane.
Przepływ pieniędzy ze społecz
nej do konkretnej kieszeni zaezyna się rządzić bliżej nieokreślonymi prawami, w których
tradycyjna ocena przydatności
jakiejś grupy dla inc1ustrializaeJi, wielkość zakładu i sila przebicia ludzi tam zatrudnionYCh
Dadal odgrywają rolę decydującą.
Jeśli

więc stWierdzamy ..roś
nie zysk" w przedsiębiorstwach,
ta me DHI jeszcze podstaw do

http://sbc.wbp.kielce.pl

a

g

pospolitych. Zanim Rado Krajowo PRON skierowało do Sejmu opel o ustanowienie aktu
amnestyjnego, Centrum Badania Opinii Społecznej n o wybranej grupie reprezentatywnej
(mieszkańcy Warszawy,
Gdań
sko, Katowic, Krokowo i Wrocławia) przeprowadziło bodania
no temot amnestii dla pozbawionych wolności za przestęp
stwa popełnione z pobudeli politycznych. 60 proc. opowiedziało się - za, wiążąc z amnestią nadzieje no ugruntowani.! stabilizacji i porozumienia
narodowego. ..Mamy za sobą
niełatwy okres, wiele bolesnych
doświadczeń, urazów i rozterek
- mówił w Sejmie premier gen.
Wojciech Jaruzelski. - Chcemy
oddzielać to. co uczciwie. choć
by uw.iliłane w wątpliwości, od
tego, co dla Polski szkodliwe i
niebezpieczne. Tako jest istoto
pororumienia narodowego. Tałd
jest jego cel".
Wroćojąc

ustawy temu
Jak żadnej, tej
włośnie dla prawidIowej realizacji potrzebny jest dobT} klimot społeczny. Dobry? Czyli joki? W najbardziej nawet skróconej wykladni no temat amnestii nie może zabraknąć zdania wyrażającego nostępującą
myśl:
rehabilitacjo
społeczno
skazanych zależy od działania i
oddziaływania
środowisko,
jakim jest społeczeństwo. Jako całość i jako system. To także odnosi się do wszystkich skazanych, tych, którzy popelnili czyny przestępcze godzące w ład
państwowy, i tych, którzy
popełnili przestępstwo pospolite.

celowi

do

slużącej.

A załe",... Nie wystarczy MieĆ
nodziei. Nadzieje i cele nie realizują się same. Trzeba je obudowywać
działaniami.
Konkretnymi i rozumnymi. Po to, by
spoleczny spokój budował bogoctwo państwo i obywateli
i
chronił pokój. Ceno tych wartości nadto dobrze znana
jest
nom wszystkim.
EWA OSTROWSKA
trAł)

"Murawa"

U

SI·ąporłowa

Od dwóch lat w kraju nie
wytwarza się ba rd zo poszukiwanych kosiarek 00 strzyżenia
trawników. Chcąc wypełl1M: lukę, Wytwórnia Urządzeń Komunalnyeh w S ąporkowie podj-:ła
produkcję kOiliare« rotacyj.Rych
" m u;ra-wa". W bieżącym rdlu
dostar<!zy ich 3011, zaś VI pnyenłym lOOCl S2ltu..
t4aw)

zadowolenia, ponieważ może to
o:z.naczać albo zwiększenie
dopłat, albo wliczenie w cenę
koszt" jakichś tam operacji,
strat. Jak wynika bowiem z
badań
opublikowanych w ostatnim numerze miesięcuika
"Finanse", kategoria "kosztów
nieuzasadnionych" nie stala się
jesZC2e wcale postrachem n iea:ospodarnych,
ponieważ,
jak
wszelkie dotychczasowe, "cudowne" bronie % ekonomicznego arsenału, łatwo można ją
:lneutralizować: sposobu rozbrojenia tej " bomby" lepiej jednak
.ie popularyzować, w końcu nakład tego pisma jest niewielki.
Z tego n.ęsło f ikcyjnie zwięk
szonego zysku biorll się fUDdusze inwestycyjne nie mające
przecież realnego
pokrycia w
materiałach i sprzęcie, bo tych
lIie da się kreować w wyniku
operacji arytmetycznych, 110 i
rosną płace,
ehoć nic za tym
nie stoi. Mechanizm, jak widać, działa prosto i bezbłędnie.
Natychmiastowe zniesienie d0tacji nie jest możliwe ani niezbędne, natomiast
ostra kontrola każdej d a r o w a n e j . zło
łówki
i
powstrzymanie tego
procesu pilną koniecznością
i powinnością.
~ACEK IIAllKIEWICZ

Wośniki

Rodzi ny dom dziecka
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Niedaleko Radomia przy kieleckiej szosie rozpoczęto budowę
nowe"e esiedla mieszkanioweg. Wośniki Je"o zlokalizowanie
(w okolicach między Halinowem a zalewem na Bockach) je t
bardzo k.rzys~ne dła przy złych mieszkańców, m.in. ze wzglę
du na spore możliwo 'ci rekreacyjne.
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Na powien..chrJi ok. 80 ha
:zbudowane będzie
Z,5
tys.
mieS'llkań,
dla ok. lZ tys.
osób.
Inwestor OOIiedla - Zacząd
Spółdz.i.elni
MiesDkaniowej
"Bu-dowla.ni" - zaplanował Z
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."ieeka Wandy i JaRa Kwietniewskieh. Wychowllje się łam
"eśeiore dzieci. W DiewieLkim, łrzyhekLarowym "osp..darsLwie
..n"scy do~wnicy wąezają się d. w 1:elkieh prae domowo-poI... ych. Dla dzieci jest ł. doskonala 8zkola żyeia. Tern eała
r ..dzma zajęta jest pny żniwach.
Na "djęeiu: w !:,ospodarstwie rodziny Kwielniewskich pełnia
prac żniwnych, otJok !:,ospodarzy poma"ają wszystkie chieei
z ich rodzinne!;'o domu dziecka.
CAF - Wojciech St n
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Zaostrzyć

kary na brudasów!

iedawn,o zakończyła się w·
woj. radomskim akcja porządkowa
pn. ..Posesja"
Skontrolowano blisko 7łOO posesji. 54 obiekty han.dlo 'e i u-

33 zakłady [lcacy oraz
wykryto 7 melin pijackich. W
tym ostatnim przypadku nie
jest to wielkie osiągnięcie zwa7.yWSZy. iż pokątnych handlarzy .. czystą" liC7VĆ moina na

sługowe.

Zakładowa

amnestia
w "Walterze"
Zarzlłd Zakładowy NSZZ Pracowników Zakładów
MeLalowych im. !:,en. "WaUera" wystosował
apel
do
dyrekcji
przedsi4;biorstwa • zastosowanie
amnestii .... stosunku do prawwników, którzy za nieprzetne!:,anie kodeksu pracy otrzymali kary re!;'ulaminowe.
NSZZ uwaia, że ten
akt
prawny zastosowany wobec zalo"i wpłynie na podniesie ••ie
dyscypliny praey i zwięks1:el'ie
produkcji na nen zaopatrzenia
rynku w wyroby "Wallera".
Jak się dowiadujemy, apel
przyjęły zoslał przez dyrekcję.
a wkrólce wydane zo taną w
tej sprawie zarząd>:el ia wykonawcze_
(j.ryb.)

Z PCK
i

tf-

1St

Książeczki

mieszkaniowe
dla sierot
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Polski Czerwony K rzyż naceży do tych organiza<:ji spoiecznych . które przychodzą ludziom
z poma<:ą w naj trudniejszych
życiowych sytuacjach. Ze środ
ków finansowych. jakimi dysponuje ta organizacj a . opłaca
się
m.in.
usługi
opiekuńcze
świadczone przez ' siostry pogotowia PCK samotnym chot-ym
Pieniądze te są także przeznaczane na pomoc ofiarom klęsk
żywiołowych
i osób znajduiacych się w szczególnie trudnym
położeniu mate:-ialnvm.
PCK nie szczędzi złotówek na
rzecz dzieci osieroconych_ K ielecki Zarząd Wojewódzk i tej
organizacji ufundował nieda wno 2 książeczki mieszkan io we
z wkładem pieniężnym 87 tys
500 zl na każdej. dwojgu sierolom z województwa kieleckiego. Otrzymali je: 5-letni Jarosław Para z Buska i !l-letnia Monika Kozub 7.e Skarży
ska. Tego rodzaju pomoc dzieciom
sierotom
organ izacja
oecekowska okazuje nie po raz
pierwszy.
(m)
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PRZYGOTOWANIA

DO X DNI RADOM}
Trwają przygotowania <ki
dorocznych, w tym roku juz
X, Dni Radomia, które trwać
będą od 13 do 16 września.
Imprezy przygotowywane
są pod hasłem ,,Radomia.nie

na

ec:
I:U

W trakcie kontroli ujawniono
ponad 300 wykroczeń. Najwię
cej dotyc zyło spraw porząd ko
wych. w 55 przypadkach nie
usun'ęto zaniedbań sanitarnych
a w 43 stwierdzono nadal nleprzestrzeganie przepisów przeciwpoiarowych.
W stosl,lnku do winnych porząd zono 91 wiosków o ukaranie przez kolegium ds. wykrocł:eń.
nałoiono 295 mandatów
karnych. a - także wręczono upomnienia eg-ekucyjne.
Pod lupą kontrolujących znalazły się obiekty służby zdrow ia. wokół których stwierdzono niepOl ządek. a także targowiska. Na tych ostatnich stwierd zono brak wywieszek z cenami u sprzedających_ brak aktualnych
książeczek
zdrowia
oraz zanieczyszczenia terenów.
Działania
kontrolne wykazały
też
wiele •. dzikich wysyoisk"
zlokalizowa nvch na
obrzeżach
miasta.
Jak więc widać. nie w~zy~cy
odpowiedzialni za czysto::;ć i [lo'
rządek w zięU
sobie do serca
zalecenia kontroli. Może .• wlepione" mandaty i nałożone kary przywołają ich do łepszego
wykonywania sWl1ch obowiąz
ków?
(j. ryb.)

Komunikat RUSW
Osoby, któ;,e 23 lip<:a br. ok.
god:z. 17.30 w Kielcach na ul.
Batorego były świadkami. jak
męzczyzna jadący rowerem typu składak koloru l>Omarańc l o
wego mijając motoroiWer .,simson" wyrwał pasa:i:erce torebkę
koloru briłZowego. po czym wjechał w kierunku uiic\" Kon:c\\, a proszone są b zglo;zenie
iiię do RUSW w Kielcach
pokÓj nr !ll. w godŁo l'r-15. lub
o kontakt t!'le!on:cznv ~oJ numE'rf"
29-254.
-

~zerokim świecie"

i "40-

lecie PRL"
Oprócz :znanych aktorów i piosenkarzy,
do grodu nad Mleczną przyjadą prawdopodobnie: działacz gospodarczy prof. Wła
dysław
Baka oraz
mani
dziennikarze.
wycoowankow:e "Życia Radomskiego"
Zbi~ni cw Ramo&ows ki i Leze" W~iCL W proponowanych imprE!'l:lch Dni planuje s~ę także fe,iyn spotto ·...'o-:-ekr('a('yj~.y w a'11[.te,'t"ze. a ta.kże pokazy w~-
robów

rzem,eśh

.i czy, h.

!nłej

Spa.cerkiem nad

}C)kalizują ją

Kamienną

wiście,

BASENIE

::e szef kuchni wyeliinne tańsze doddtki,
np. surówkę z kapu sty czy 0gó -ek konserwowy. W ostrowiecldej .,Sta-omiejskier stosuje się innq metodę. mte(Jro/nq częścią ka::dej pozycji
w jod/osp;sie jest kompot.

Wie Le szczęścia
mieL~
dotychczas gospOda rze ;ed1mego
odkrytego ba:;enu W mieście
.,sta ..a". C:::erwiec i Lipiec uplynę/y w deszc:!u i zimnie. a
więc publi c7ność
nawet nie
:::auwa::yla, ż obiekt ciągle u'
remoncie. W
sierpniu, gdW
słońce
przygrzało,
wszy stko

Nie w z.v scy wiedq , że 7,aGórniczo- lelalowe
w
k. Starachowic, 514 monopoli tą w krajowej produkcji ważnych komponentolw dla
przemysłu
odtewnicze!:,o: piasków otaczanych żywic4 i ., ecjalnej ęłinki zwanej bentonitem.
Dodać warLa. że ten pierws~y
wVI'ób DOsiada technolo~ic opracowana przez miejscowych
i'lżynierów, która
nodlega ochronie patentowej.
W ciagu roku wytwarza się
w Zębcu 60 tys. ton bentonitu.
Niestet~'. ta ilość 'lie zaspokaja
ootrzE!b polskiego odlewnictwa.
16 tys. ton trzeba importować.
ZGM zmierzaja do ujednolicenia profilu produkcji. Np. w
ostatnich latach zarzuco'lO wvtwarzanie podwozi do koparek
i budynków składanych ze stalowych konstrukc ii typ u "zę
biec". Specjalności.l
przedsię
biorstwa staje sie
w coraz
większym stopniu wsoóloraca z
odlewnictwem i hutnictwem.

::da1l'a'o

się

wska::ywać.
diaóli wzięli. a

Co by ,tr:::ejszy klient
oc::ywiście ;:auwa:yć
::r:ec się napoju, ale

Basen
:::o.,tal
napeŁnionI}
wodq doptero pod kOlt/ec uoieglego tygodn.a. Podoona historia powtar;:a sze. co Toku. al e
Lato~ pobito rekord
oples:::a-

(an-no)

KOMPOT RAZ!

Unikaty
na radomskich działkach

Są
pr:::eróżne
sposobU
sduc _nego
pOc:ioJjania
ceny
dali
obradowych.
Wczesną
wio<ną wystarc:::y do każdej
porcji serwować sałotkę z pomidorÓW Lub mJ::erię t ten ;eden skladnik na taler::u ::nakomicie wind'.tje qLooa/ne obrottJ. Pod tL>a~u\'lktem oc::y-

ńn.ot1e

w~t<.Wlą

w

CI .;

Juz 7 ty"ię<'v mie.zkańców
i mia,teczek ..... ojewództwa
radomsk iego gospoda l'ZY w pracO'''''n,c ych ogrodach działko
wvch zaopatrujac własne rod7in ,. znajomych. a '" niekt()rvch pr 7 vnadkach również rynek ~ 'alnv '" .; .... ie~e i dot'odnf' owoce· .... arzywa i kwialy.
Wielu z dzialko'},'<'óN s[lecjalizuje się w uora'.\ te unikatowvch rObi in rdob\'wanvch m.in.
'a oo,r'f>(\ni<'twem firm zagranic,n\'Ch i ooorze-.. wojażuj ą
cv('h no ~wiecie turystów. W
tvm roku nn na d7.ialkach zlol-ali 7 o·.anorch na obr?eiach Radomia Bi::r1obr,..egów P ionek i
Kozienic snotvać możn3 okazałe gatunki .ko!'7onerv
australijskich kabaczków.' borówek
~mervkański('h. wysokopiennych
oomidorów bezko!cowv('h jeżyn
oraz ró"ne odm;"nv papryki.
mia~t

7

l

kilku ty"ódru.

W Plonkach przy"tąplono
do modernizacji muszlt w
tzw. Wenecji. W górnej czE:ści muszli adaptowane bę
dą dwa pomieszczema, gdZIe

NOW.\ WY TAWA
W PIONKOW~KIEJ
GALERU

tym mle,iącu galerla
P ;onkach wzbogaciła "ię

W
w

nową, doroczną wystawę
będącą
dziełem
fotografików członków Okręgu

o

Swiętokr:zy ~ kiego

Związku

Polskich Artystów Fotografików. Eksponowane są tu
dokumenty. krajobraz, a także fotogramy
o tematyce

Lic'm i

Natomiast

w

'ali '\10K

zarejc-!rrl'.'. <!.C zo.;taze' wydML"nila poUYl7.lll', -rO!N'Zt1e i

c:ac!.
ły

r.::..jważn:c:

kultural'"".

http://sbc.wbp.kielce.pl

(j. ryb.)

P06iadacze
ogrodów
rywalizuja też ze
<oba w horlowli p·pl(nvrh . egzot"'{'7nVl'h k·."lał{>w
(eltr.'
d-ial~owvch

socjol~icznej.

cZy!1.T'.fI je,t wy t~'\'a pnśw:ę 
rO~l1 JO-lcc :u PTIL. ;>; a zd.ię

i

:arnówtć.

łości.

za

może

fortel

nie każ
dy
ma takie bystre oko.
Kompot lu::em kos::tuje 20 zl.
O takq wzęc kwotę wzrasta
cena
ka::dego
dania . Niby
niewiele. ale pr:::ecie:: bardzie;
eLegancko bllłooy, aby konsu.ment 'om decydował co chce

że

s:::c::c:/c:e
zac:::ynf' <tę co' na ks:::talt skandalu.

(ao- o)

powstaf'ie pracownia pla.,tyc:zna i kącik harcer~ki.
Natom:as:1. na parterze z. . wjd zie pomi('<;zczen:e zaplcLZc
~ocjulne i ek-pozycja fauny
i flory z Pu::zczy Koz.ienickiel_ P;:::u:e m()d":-n.Z3{.yjnt~

~jez.dni

minuje

kłady
Zębcu,

KRO łKA
KULTURALNA

lwniec7ll1ość

na obczeiu miasta, w pobliżu
pros1lkoW'l1i m1eka_
Przedsiębioc9tW'O
by\()by
filią
MPK ze Skarżyska,
natomiast za.t.oga będzie się
rek.rutować spośród miejscowych k ierowców. Kon1eczność
urochomienia
komunikacji mieiSJkiej wypływ
stąd, że PKS, 0bsługujący obecnie trzy lini~
podmiej~ie,
zaledwie
w części ~spokaja potrz.eby przewowwe na tym
t-erenie_

i zapewniający przejaro od ul. Kieleckiej do
Ustronia i P rędocin ka.
Do pierwszego etapu robót
przystąpiło
już
Radomskie
Przedsiębioor two
Inżynieryj
ne. Pierwsz.e mieszkania oddane wstaną do użyLku prawdopodobnie już w przyszłym
roku, a termin
zakończ.enia
całego etapu budowy zaplanowano na 1986 r.
Będzie to wi ~ nowe, duże
osiedle obok Południa i Michałow .
(i ryb.)

NA

na

..czerwoniaków" ook. roku 1990. Pierwsze zamierzenia 00 do pczy-

Południe

ki
monopolista

MU ZLI

wskaroje

uruchOłnienia

układ Iromuniikaą.in:y łączący
Ma,ratoMką
z osiedlem

Zębie

ADAPTACJ

"Czer oniaki"

ul

REK HRO

PIONKOWSKIEJ

lic my 25 tys.
Przy takim
zaludnieniu jednym z najistotniejszych
problemów
staje
się
komunikacja
miejska. Konecką specyfiką jest, że codzien nie dojeżdża tu do pracy niemal
drug ie tyle osób. Władze
miejsko-gminne w
Koilskich dysponu ją planem
rozwoju komun ~kaeji miejskiej. opracowanym przez
MPK SkafŻYloko.
Projekt
mieszkańców.

Od 1990 roku

szkoły pods ta.wo we, 3 przedslkola ocaz 3 żlobki-przed
szkola. Rrz.ewid2ia.na jest też
budowa sieci handlowo-usłu
gowej w wol'ł1Q 9tojących budynkach i w
budynkach
mieszkalnych. Pomyślano również o przychodni
zdrowia,
domu reoc.i.ety, pomieszcz.eni ac b bibliotecUlYcll i osiedlowym domu kultury.
RÓWiI10legle z rea.lizacją tej
inwestycji buoowany będzie

!lęczki.

2lbhżają się Koń

Szybko
skie do

!

lED
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Dotacje

zło

• e I•

om
Oczywiście,

przedsiębiorstwo
uważa, ze właśnie jemu. Ale obecnie system dotacji zmienił się nieco i nie lak
łatwo wyciągnąe parę groszy z państwowe;
kiesy. TJ'm bardziej, że tuż przed rozpoczęciem wprowadzania reformy lOSpodarczej mówiło się o dotacjach nie najlepiej. Wspominano,
że system finansowania pozostawia dużo do życzenia, gdyż
daje pieniądze takie tym, którzy nie muszą być deficytowi.
Bo przyczyny owego deficytu leżały przede wszystkim w marnotrawstwie, bałaganie, kiep kiej organizacji pracy i złym

Krzyżówka

każdc

wykorzystaniu surowców. Ale czy teraz w trzecim roka reformy nie je t jednak możliwe dopłacanie do przedsiębiorstw
deficytowych nie z samego założenia (np. przedsiębiorstw uży
teczności publiczl)cj), lecz przynoszących straty z powodu 0r:ólnej niemocy?

Na dobranoc

nr 155

POZIOMO: 1. cierliea, przyrrząd 00 mLędlenia lnu i konopii, ł. 1;ytuł powieści Bole6ława
Prusa, I karaluch, 8. wyra że
lI.ie lIZ!lllnia., 11. klubowy lu b
IJlIOCny. 12. J)O}azd z poprzeczIlymi siedzeniami używany w
lUX l :xx wieku do ~paceró\V,
PIONOWO: 1. nietoperz z
..ooooy mroczków, 2. nazyva
~iejskiej willi,
3: zbrojne
wtargnięcie na terytonu.m ob:e:
L francuski filozof, pIs arz I
publicysta
0868-1951),
aulor
II:biona esejów "Propos" (anailram od: ALINA), 7. przepis
U "JlIOCząd2enie leku w apte~ l. rewia. pokaz,
przegl~d.
a. łigun S?..:lchowa, 10. Lupm.
Roswiązanie

krzyżówki przeuleiy pod adresem re,,ED" wyłącznie na karłaela pocztowych
w
teoroinie
mecJmi. .ni od .aty niniejsze, . av.mera. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje
się
~&«roaę ksląikową. Karty bu
••.,... lu;dą wyłączone z 10-

"lu

łóż odpowiedź na to pytanie szczególnym
optymizmem nie napawa. W
ubiegłym roku
3,8
mld zło
tych zostało
wypłacone,
jak
tego dowiodły kontrole urzę
dów skarbowych, bez żadnych
racji. A do ilu przedsiębiorstw
kontrole takie nie dotarły, w
ilu nie zdołałv czv nie umiały nie pr awidłowości
wychwycić? Pr z . c ież nikt nie jest doskonały. Na te zarzuty można

O

oczywiście
w końcu

odpowiedzieć,

że

te blisko 4 mld to
zaledwie ulamel, procenta dotacyjnej puli. Zgoda, tal, jest
rzeczywi ści e. Nie zapominajmy
jednak.
że
za
te pieniądze
mogło zost ać
wyprodukowane
okolo 100 tys. pralek automatvcznych cz V też znaczna ilość
odżywek dla dzieci, mebli czy
innych brakujacych dóbr. Zatem
owe "niewiele"
w
stosunku
do całości wypł at w
przeliczeniu na towary daje pokaź
ne ilości.

łakej}

..wa.nla.

Nos zamiast
woltomierza
Naukowcy

"ECHO DNIA"
Kupon Dl' 155
"'wt,sanie knyzówki nr 140
POZIOMO: ukwiał,
Anglik.
aaga.na., dramat, Bagdad.,
PIONOWO: Jurand, kwagga,
lawina, narwal, lambda. kalocła.

DESKA ROBI

•

Deska z

karierę

KARIERĘ

żaglem

robi
Chinach. Uruchoprodukcję, • tre-

w

miono już
nerów szkoli się za l1,.anicq.
Rezultaty przyszły Izybcie;
niż oczekiwano. W czwa,.tym
. wy~cigu
klasy "winglide,."
odbywających

Quingcai Tang o
'Pyy,.ał

się
mało

10,
nie

z mist,.zem Euro'Ptl

F,./lfIcuzem

Gildasem

Gull-

le,.otem.

ustalili niedawno,
że zwierzęta są w stanie wyczuć na odległość. .. prąd elektryczny. Oto, na prz~kład, stara.nnie omijają one przewody
znajdujące si ę pod napięciem.
Nie _wracają n,atomiast żadnej
awa~i Ba kable, które
odqezono "
sieci. Najbardziej wyezulone na Pl'lłd są, jak stwierdzono, wilki stepowe. W Jaki
jednak sposób można s .aleka
wychwycić to,
co niewyczuwalne! Zdania naukowe6w są
podzielOłle. Być meze, płynący
przewodem prąd · ~eneruje fale
akustyczne wysokiej esęstołli
wości. które nie mieszezą
dę
w aiapazonie ludzkie&o słuchu.
Wiado_ zaś
od dawna, ie
zwierzęta
świetnie
,,sły~"
ultradźwięki . A moie te .. psi
węch" pozwala przedstawicielom
wyczuć
powstQ.jąeef:o w

fauny

zapach ozona
wyniku jonizacji powietrza
przez
pI"~d
elektryczny?

u y pasaz• r mi•
k sm.• zny h
o

Często jako klienci nie tylko nie zdajemy sobie sprawy,
jakie istnieją rodzaje dotacji,
ale i jakie dobra z dotacji korzystają.
Obecnie
występują
dwa podstawowe rodzaje dotacji: podmiotowe, dla przedsiębiorstw i przedmiotowe
przeznaczone na dofinansowanie produkcji określonych towarów. Pierwszy rodzaj w zasadzie nie będzie nas - klientów
interesował. Dotacje
podmiotowe bowiem pomagają
w tym roku wyjść na swoje
głównie
nie.którym
hutom,
gdzie deficyt wynika z coraz
wyższych
kosztów
produkCji.
Natomiast
najislotniejsze dopłaty z budżetu to dla nas dolacje przedmiotowe. Dzięki
nim finansowane są niektóre
usługi i wyroby. W tym roku
na tego typu dot acje przeznaczy się z budL.elu ponad 488
mld złotych.
wysokości

O

rocznie

dotacji
decyduje

podejmując

dżetową.

Następną

rokSejm,
ust awę
buczynnością

jest postanowienie,
jakie t0wary i usługi będą dotowane.
To musi zrobić Rada Ministrów. l wreszcie pomiędzy poszczególne przedsiębiorstwa rozdziela złot6wki minister finansów. Oczywiście. to, jakie
towary
otrzymają
dofinansowanie, wiąże się ściśle z polityką socjalną
i ekonomiczną
parlstwa. Dlatego teź dotacjami objęty jest wciąż mimo to
Ilie najlepszy chleb i mleko,
jak również
gorsze asortymenty wędlin i mięs, zwodniczo zwane "popularnymi". Nie
dotuje się natomiast samochodów, pralek automatycznych
czy sprzętu hi-fi, choć dla wielu, wielu
ludzi te właśnie
przedmioty są znacznie bardziej potrzebne niż mleko czy
zwyczajna.
Pa ństw u
chodzi
jednak w dolacjach nie o zaspOkojenie czy ulatwienie zaspokojenia wyższych
potrzeb,
ale o dostępność cenową towarów
i
usług najniezbędniej
szych. Dotacje Obejmują t0wary, których
spoźycie
jest
bardziej pożądane - stąd dopłata do chleba czy mleka, a
nie do tortu i szynki, Oczywiście nie należy
się łudzić,
że dotacje mogą zmienić profil spożycia. W wielu przypadkach wiąże się on z określo
nym zwyczajem i nie moma
ceną wpłynąć na model konsumpcji. I tak np. bardzo droga herbata wciąż jest napo-

;-

adacze

B

rzają

hi6zpańscy zamiewysłać w ko.sm06 o-

kolo 300 much w ramach
eksperymentów związanych z
wpływem grawitacji na roz.rodcwść. Będą orowadzone w ramach programu, w którym 0prócz Hiszpanii wezmą udział
Francja, Włochy, Dania oraz
RFN. Muchy będą pod ścisłą
Obserwacją w celu uchwycenia
wszelkich anomalii zachodzą
cych w embrionach rozwijają- cyc h się w stanie nieważkości.

Doświadczenia zapoczątkowane

wstaną
w październiku 1985 r.
wysłaniem w kosmos ,.Spacela-

ba D-l", na

którego

pokładzie
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oprócz much maj<łą się różne
gatunki bakterii, owady i rośli
ny oraz przedstawiciele płazów
ziemnowodnych. Mochy Z>06taną zamknięte w sześciu podw6jnych pojemnikach plastykowych.
W każdym % nich zna.jdzie się
40 samic oraz 10 samców, które - jak się oczekuje - powinny podczas tygodniowego lotu
dać około
100 tys. potomstwa.
Dwa pojemniki poddawane bę
dą symulowanej grawitacji, zaś
cztery Inne pozostawione w stanie nieważkości
Według opinii badaczy, obse-rwacje rozmnażania much w warunkach lotu kosmieznego przyczynią się do zrozumienia wpły
wu grawitaeji na wzr06t komórek bardziej zaawansowanych
w rozwoju gatunków zwierzę
cych, a w przys.z}ości człowieka.
cPAP)

Wielki szum wokół "ko~micznej fabryki"

konieczn~

Coraz
sprzętu

więcej

video

W ub. rok. w całym iwiecie
kapitalistyCSllY1ll sprzedano 16,5
mln
vi.eoma~netofODÓW
s
cze&o w Europie aach 9 dni el
5,6 mIn. w USA - ł,1 mln, w
Japonii - 3,1 mln Atuk. Iloś
elOWO, sprzęt ten stanowił ok.
36 proc. sprzedanych telewizorów ,.kolorowych", których rynek
wehłonął
45,5
mlD.
Przewiduje się, ile w roka 1985
proporcje te ulegnll zmianie
- _byt odbiorników emituMCych
procramy w kolorze wyniesie
łł
mln,
natomiast
videomagnetofonów - !5 mlo, esyli
ponad 50 proc. tycia pierwszych.
(PAl)

z

9

wielką

•

.

ogłoszono

międzyplanetarnych.

W szystko to,
jak zapewnia
prasa, ma sprzyjać pojawieniu
się nowych miejsc
roboczych
w
anierykailskim
przemyśle
oraz poprawie sytuacji USA w
dziedzinie handlu międzynaro
dowego.
renowację.

(wojwar)
Fot. W

Warchoł

odowe
ybrzeŻU

O

i.cząca parę tysięcy miesz-.

L

kańców.

położona

mię~

Cannes a Antibes, miejscowośc Mougins, stała się te-renem
oryginalnego wydarzenia kulturaJnego
ot warcia muzeum
poświęconego samochodowi.
Z
inicjatywą
uruchomienia \ej
placówki, którą otworzył minister do spraw k.ultury .Jack Lang,
wystąpi! Adrien Maeght. rajdowiec-amator. bardziej jednak ZDany dzięki nazwisku ojca, zmarłe
go niedawno wybitnego mecenasa
sztuki, Aime Maeghta. założycie
la słynnej
FUlIldacji
Sztum
Ws.półczesnej, Istniejącej
od 20
lat." pobliskiej miejscowości
Saint-Paul de Vence. Dz.iala.nia
Maeghta - juniora nie są tak bardrzo odległe od ojcowski.ch w:wrów, tyle że zamiast na malarstwie i rzeźbie. skonce-ntrowały
się na sam~hodzie, zresztą także
efekcie i-nwencji twórczy(:h i wiz.ji plastycznych.

Zagadki przeszłości
W XVI w;eku jed€>n z azJ:ecki~h wodzów
podarował
wysłan.nikowi
k1róla
Hj;;zpanii
wspania~e zwie-rciadlo
z wypolerowanej blachy... pla.tynowej. W tym samym mniej wię
cej czasie trafił do Europy inny platynowy wyrób masywn:a, lrosztowna bransoleta. W
obu przypadkach jubilerzy by»
zgodlni. że przedmioty Z>06tały odlane z białego metalu. CÓŻ w tym
ni-eozwykłego, spyta ktoś.
Nic,
pena faktem że platyna Iopi
się w temperaturze 1772 st. C.,
zaś do wykonania
odlewu z
tego me-talu ni.ezbędna jes·t już
temperatura 2800 st. C. Obecnie
wykorzystuje się w tym celu
specjalne piece elektryczne ,- ale
jlllk: rad!z.ill robie iyjący kilka!let tat temu Aztekowie?

1f

pompą

w USA, że administracja
Reagana otwiera nd'wą e- .
rę erę kosmosu komercyjnego. Postanowiono przystąpić
do
zaprojektowania "fabryki
kosmicznej". Będą w niej pl"odukowane lekarstwa, kryształy
dla przyrządów elektronicznych.
metale o zwiększonej wytrzymałości. .Jednocześnie
fabryki
może służyć jako "warsztat" naprawy sztucznych satelitów, :ja.ko motel dla turystów kosmicznych, moźe byc: również platformą
startową dla pojazdów

jem najbardzi-:!j pasującym do
kolacji niż o t} le tal SLa woda
mineralna.
113 dotacyjnych funduszy poratuje w tym roku podstawowe artykuły żywnosclOw e. 16
proc. dotacji rocznych przeznaczone jest na dopłaty do cen
usług, a 10 proc. na
mezywnościowp artykuły konsumpcyjne. Wśród nich przede wszystkim dr,tuje się towary
dla
dzie<'i. Z''Vłaszcu- l'lałych. Wielokrotnie
bowiem nie opłaca
łoby się produkować
na rynek dziecięcy towary
dla
naj młodszych powinny odpowiadać specyficznym
varametrom .$urowcowym i jakościo
wym, a to kosztuje. Nie moż
na także dopuścić do nadmiernego
podrożenia
tego
typu
artykułów , aby nie zniechę<;ać
ludzi do działań pronalalislycznych.
otacje są zale.ll potrzebne. I nie obejdzie się bez
nich nawet w pełni zreformowana gospodarka. Chodzi
jedynie o to, aby ich przyznaw anie i wykorzystywanie było skrupulatnie przemyślane i
kontrolowane.
Niewłaściwe
i
rozrzutne gospodarowanie nimi
może się fatalnie odbić na realizacji zadań reformy i to zarówno we wciąż za mało gospodarnych
przedsiębiorstwach,
jak i na szczeblu budżetu centralnego, którego ciągły deficyt
spowodowany
m.in.
przez nadmiar dotacji - , jest
silnym motorem inflacji.
STELLA SA WAJNER (PAl)

Amok

Z

Muzeum samochod-owe skrommeJsze ni2 podobne plaCÓWki
braci Schlu.mpf w Miluzie c:z.y
Fia4 w TU'rynie, zgromadziło
jednak 200 pojazdów, będących
własnością założyciela placówki
i dwóch ioIlnych kolekcjonerów.
Są wśród nich modele prawdzi..wie historyczne, jak antyczny
.. benz velociped" z 1894 r ., ale i
najnowsze, jak "renault" 1«muły 1. Jest też "ferrari 512 S",
zbUdowany w 1969" r . w jednym
egzemplarzu,
według
planów
rajzbretów Pinin-Farina, a także l inne ilustrujące światowe
osiągnięcia w ")rzemyśle motoryzacyjnym. Wszystkie modele są
w doskonałym stanie, biorą 1ł-

Pendiabie (Im

wYllWanie separatystów aikhijskjch i ich
niczym jai nie maskowany
atak na intep-alnośi terytorialnlł Indii zmusił eentralny rZlłd
premiera panilndiry Ganc1hi
zdeeydowanyell c1zlałań. 5 ne.rwea szczelny korden wojsk
wyeh Moczył zespół budynków
Złotej Sw~łyni. reU~jne sanktaarhUD sikhów, pHekntaJcone
obeenie w ahroinY p1lDllł opora rebeliantów. Rollpoesęła się
.peraeja "Błękitna Gwiazda ...
D, akcji .obran. iolnieny
tak. by nikł me m~ł 05kariye I'IIIlda, ie szerzy menawiść
nU -liną. W
szerepeh tyeh.
którzy stanęli przed Złotą Swią
tynią nie było zołnierzy-hindu
istów,
byli tylko Gurkbowie,
sikhowie ł muznłmanie. D0wódca operaeji cen. K.S. Brar
mówił
póżniej:
,.saPI jestem
sikhem. tyle tylko, ie stnyi...
Dnu I pochodzę _ wioski sl\siadującej
s
miejscem 1lI'Odzin
Bhindranwale'a".
~łene nie od razu weszli
ao akcji. Najpierw przez me"ałwarte

O

.0

1'11,....

fony wezwano IIbrojnych ekstremistów sik~kich tlo poddania
się. Złotą SWiątynię opuściła na
to w_anie nledwie 15ł-eso
bowa ~rupa pielcrzymów (aęie
s obeenyeh w sanktuarium lIiel~rzymów zatrzymali rebelianei
webarakterze
sakładników).

pokazach na pObliskim
więe nie
jest to skanpełni żywe muzeum.
także bibliotekę liez.ącą
tomów, salę kinową i

i

_I> n,ev 'in~

oczywiście

res-

padł

na Mougions, gdyi
przy autostradzie wioLazu.r-owe Wybnze-

~107:'lIT,.·h,

spodziewa~

Bill:

JQili~

zwiedz.ają
mniej waŻJ1;rm

. 1"'.11'-........ Nie
było i lo, że przed.,.
eksploatujące
aulowyasygnowało

ha eele

10 milionów franków l

dogodne tereny_
(p.u-,

robotów?
w świeeie kapa.rkiem robotów
_ Slo'w'V'ch .ysponuje
akw końc.
łych maszyn w
przemyśle

16,5

łyL

- .k. I tys.. w całej
zaehodniej - 13,4 łYL
mÓWią,
ie w
latach różnica mię
t innymi krajami.
Sianami Zjedn....
w ilości pracujących
jeszcze bardziej wZl'or
ezym dotyczyć to bę
robotów obarkonstrukcji, przydo wykonywania
większej
liczby
technolO&'icznych.
(pAl)
podejmujących

Ile

walzbuntowanymi

na Zło~ Swilltynlę
_tarały
się
aiyi
liczby poeisprze,cie~i o najświęł
kulta sikhów, •

...ft·... w'e

Projekt zostal opracow~ z
rozmachem. 8 miliardów dolarów pochłonie tylko pierws~
etap budowy. Pierwsze bloki
"fabryki kosmicznej" mają b}'.i
zmontowane na orbicie w roku
1992. Zapewni to Stanom Zjednoczonym, jak: pisze "New York
Times", pozycję lidera w koamosie w ciągu znacznej części
przyszłego stulecia.
.Jednocześ
nie.. amerykańscy uczeni prz)"znają, że właśnie w dziedzinie
utworzenia stacji orbitalnych
USA pozostają dziś w tyte za
ZSRR, a koncepcje techniczne
stanowiące podstawę
reklamowanej szeroko wieloelement0wej fabryki-stacji
kosmicznej
prz.ypominają ten schemat, we-- '
dług którego skonstruowane są
radzieckie "saluty". Nie ma w
tym zresztą .ie c1ziwnego. 0.tatecznie wielkie projekty teebniczne rozwijają się dziś ... ..
parciu o zbieżne koncepcje. Należy się tylko
eieszyć,
kiedy
projekt może przynieść znaczIle korzyści praktyczne. Ale ay
. cieszą się % tego sami Amerykanie? Okazuje się, że nie bardzo. Idea ..fabryki kosmicznej"
powstała w NASA. Zrozumiale,
że ten projekt
nie wywołał
zachwytu w Pentagonie. Cywilna fabryka jest wojskowym
niepotrzebna i niezwłocznie powiadomili oni o tym Biały Dom.
Kier ownictwo NASA na czele z dyrektorem .Jamesem Becesem znalazło się w niezręcznej
sytuacji. .Jeżeli zwiąże się _
bliżej z wojskowymi,
to nie
może
być mowy 8
kosmosie
komercyjnym, a jeźeli odsunie
ich na bok, to idea t.ginie w
zarodku. Wyjście, co prawda,
niezbyt oryginalne, znaleziono.
W oświadczeniu NASA mówi
się, że bezpośredniego związku
pomiędzy
stacją kosmiczną a

projektami wojskowymi nie ma.
to adresowane
jest do osób cywilnYCh. Wojskowych natomiast uspokoił 0sobiście Beggs, stwierdzając, że
Ministerstwo Obrony może korzystać z fabryki wspólnie
z
NASA, a nawet może wprowa-

Sformułowanie

drapieinym
.kracieństwem.
.Jeszeze w końcowej fazie walk
reheli .. nei s platona samoM';"
MW wcią~ęU .0 podziemi jedDec. s iołnieny próbująeyeh
pertraktaeji: obeięli m. najpierw ręce. lIa końcu - ~lowę.
~łnierze mówił później ....

dzić. na Ol'bitę 'Własllą slację 0-

pal'fą

na technologij opl"acowaBej przez NASA. Kiedy • powstawał prog,'a '11
"Shuttle" i
trzeba było wyci s n;;ć pieni:)dze
od podatnika, obróbka opinii
publicznej
prowadLona
by/a
głównie według klucza pacyfistycznego. Kosmos, jak twierdziła ameryka ńs ka
prasa, zapewnia niebywaly rozkwit nauki i techniki. Jednak kosmos
jest niezwykle d r ogi z uwagi
Da koszty transportu. Po zrealizowaniu
progr am
"Shultle"
koszty te ulegną obniżeniu i
nastąpi złoly wiek nauki i rzemiosła.

zebr ano. Rozpoczę
pOkojowych stalków
transportowych, ale w między
ezasie zaczęto otrzymywać coś
zupełnie innego.
.Jednoc:r:eśnie
wydatki NASA na naukę zostały
znacznie
zredukowane.
Wszystko wskaZUje na to, źe
dzisiejsze rozdroże z dwoma
t;ylko drogowskazami - "Kosma. pokojowy" i " Kosmos wo)enn7"
nie wprawia w zach."yt ludzi nauki.

to

Pieniądze
budowę

Pozodają

biznesmeni. Wśród
Die ma
jednomyślności.
Wie~ "!-mes _!Xi dawna osią
ga WIelkie zyski z militaryzae~ kosmosu,
dla pozostałych
zaś jest to sprawa zbyt ryzykowna.

.iek

. W W~yngtonie rozumie się,
ze sprawIe należy nadać bardziej solidnego charakteru. Dyreli:tM' NA~A,
James
Beggs,
... poleeeme Reagana zamierza
udae się do stolic Europy za-

chodlliej, Kanady, Japonii, aby
zaproponować tym krajom wzię
cie udZIału w budowie ' "fabryki kosmicznej". Trudno powiedzi eć, jaka będzie ich reakcja
Ale oto Uli l\1erbold - pierwszy obywatel RFN, który przebywał w
kosmosie na pokladzie
amerykańskiego
statku
kosmicznego,
po zakończeniu
lotu powiedział m.in.: ,.Nie mogę zrozumieć dlaczego my, Europejczycy, klórzy zbudowaliś
my
laboratorium
kosmiczne
.,8pacelab", uzyskaliśmy prawo
do przeprowadzenia w nim tylko 50 proc. wszystkich eksperymentów i do skierowania w
kosmos jednego jedyne~o czło
wieka, podczas gdy Amerykanie wysIali aż 5 osób". Tego
rodzaju stosunki w kosmosie
komercyjnym chyba nikogo nie
zadowolą. Są jednak
bardziej
istot~t; powody ku
temu, by
WątPIC w to czy administracja
Reagana szczerze dąży do zawrócenia z wojennej ścieżki
kosmicznej na drogę handlową.
W ostatnim
okresie Stany
Zjednoczone nie wniosły same
ani jednej konstruktywnej propozycji i nie poparły ani jednej inicjatywy, mającej na celu
demilitaryzację
kosmosu .
Dlatego też na pewno za wcześ
nie jeszcze na owacje, pro ponow!lDe przez prasę USA. Już zbyt
WIele element6w w projekcie
fabryki przypomina jeden -t: takich wielu
przedwyborczych
baloników propagandowych.
MICHAIŁ

CZERNYSZOW
(APN)

Nasze lektury
•

Afor zmy Tw Ino
f

a1'ka Twaina'") znamy z
popularnych i wznawianych od lat książek dla
młodzieży.
"Przygody Tomka
Sawyera" i "Przygody Hucka"
to najbardziej znane i lubiane
\I nas, a i chyba najlepsze jego ksi4żki.

Twain jest również autorem
poważniejszych
pUblikacji.
..Człowiek, który zdemoralizował Hadleyburg"
i " Listy z

Ziemi" pełne są pesymistycznych poglądów z ostatnich lat
jego twórczości, bardziej
zrczumiałych, jeśli zapoznamy się
z jego życiem. Lektura tych
książek przekona czytelnika, jak
wielką eWOlucję przeszedł pisarz, jako że spod pióra jego
wyszły również świeln e humoreski, Iiatyry, bajki, opowieści
i pamflety.
A ponieważ te różne aforyzmy i sarkazmy są mało znane,
zadbano by ukazały się na ryn-

Ze świątyni wywieziono znaezne llo6ci ponad
trzydziest.
typew Itroni i amunicji, skonfiskowano skarhy rebelianckie
ponad 3 mln rupii, 5,4 kI
_lota, srebro i dro~ie kamienie.
~~

rebelia

ku księgarskim ." niemałym
nakładzie.
Przedstawiają
one
Twaina., takim jakim był naprawdę:
życzliwy i
wrai.liwy

WObH ludzi, ich zgrlzot i niedoli, odważny w głoszonych poglądach społecznYCh i politycznych. W trakcie lektury przekonamy się łatwo, jakie to były
jego zapatrywania, śmiałe,
często jak na owe czasy obrazoburcze:
"Jej imię - Opinia Publiczna .
.Jest szanowana i powa;i:ana.
Wszystko osądza. Niektórzy uważają, że jest głosem Boga",
"Mówi się, że moje sympatie
SIl po stronie r ewolucjonistów ...
.Jestem zawsze po stronie rewolucjonistów. Nigdy nie było
bowiem rewolucji, jeśli nie było
ucisku i warunków nie do zniesienia".
Dwieście pię ć dziesiąt aforyzmów, liczne, przenoszące nas
}ak gdyby w dawne czasy, r0dzajowe rysunki oraz wstęp, w
ktlrym Marian Dobrosielski ukazuje Twaina, jego
źycie i
twórczość literacką, to wszystko eo składa się na tę pięknie
wydaną książeczkę.

WIG.

., Mark Twain, Aforyzmy I sarkazmy, KlW, B. 134, il.

zł.

Krew
Dopiero wieczorem zaczęła się
wwciwa akcja.
Pociski .e starqo działa rozbiły dwie wieie, z których prowadzili do wojsk rządOWYCh ...
peń straelcy sikhijscy. Nie adalo się ObellWladnić rebeliantów (azami łzawiąeymi: wiał
silny wiatr, a poza tym s lłO
mieszezeń świątynnych prowadzono silny o~ień karabinowy.
O ~ocb. 3 w nocy na c1.ziec1.ziniee wjeehały awa ezoł~ nlll-'
dowe: miały wesprzee &rup!; ko-

łotej Ś ią yni
indyjskiej,
wręcz trwała
rządowe sdo-

pomieszczeń

"
Takht (Ławy
i znajd ując:er:o
hasemiejsca, w
jest

były
~ocbin.

reli~jna

Sahib. Fijui kwestiJl

Premier Indira Gandhi zdaje
_bie sprawę z te!:. faktu. Powooea operaeji - zaakceptowa- wiedziala
przeeiei publicznie
li decyzję e niesłosowaniu br... wkrótce JHł amriłsarskiej trani kosztem swqo iycia". lIledii: .,sikhowie stanowill inteObok Akali Takht, po zakoD- Craln, ezęić społeczeństwa inczenia działań, snaleziono zwło dyjskiece, a ponadto od~rywali
ki
fanatyczneco
przywidcy. wain~ rolę na wszystkich etaZastrzelony pnes ostatnią cna- paeh rozwoju kraju.. Bronili nas
pę
.brońeów
leźał
martwy przed acresją % zewnątrz, walSant .JamaU SinCh Bhindran- czyli • wolność państwa, M0ltę
wale Swięty Generał Lew sobie WYObrazić, jak bardzo czu{II wioski) Bhindranwale. Zleta A się .beenie zranien}".
Swiątynla spłynęła ~: s jej
okaleczonych murów wyniesie(Koniee)
no zwłoki 492 sabityeh mkhów.
HANlSł.A W KlSIECKI (KAR)

http://sbc.wbp.kielce.pl
1ł iwiątyni były niezaciekłe, nacechow 6lle

.Gwco8da~ Z pyłku

topoli

Kopia
słynnej
"Giooondy"
LeGnarda da Vinci wykonana z
pyłku Iopoli, wzbudziła wielkie
zainteresowanie
zwiedzających
wystawę otw~ w Truskawcach, znanym
uzdrowisku na
Ukrainie. Praca ta, podobnie }ak
inne obrazy, wykonane z zabarwionj'Ch pyłków topoli, są dziełem miejscowych florystów.
Klub florystów dz iała
w
Truskawcach ponad 10 lat. W
wolnym od pracy czasie znajdują tu relaks robotnicy. uczniowie, lekarze. Tajniki florystyki zgłębiają również niektórzy kuracjusze. Kilka i-orac
miejscowych florystów
zakupionych zostało przez muzea i
galerie obrazów Związku RacWeck~.

Ba.sak ma
nahm;a .-;t
remllu scencje:

Róż,n ym "cmokierom", ktv]"zy
jeszcze s zukają w pała..:u zalosnych śla.dów tej zabawy, d e dykuję fragment
z Majakow s kIego:
"Tędy, gdzie hołdy składano
pokorne
Jedynowładcom kapiącym od

-

dziś

złota.

Donoś n ie w kruźganki, w

'ale
koronne

G rzmiąc buciskami, waliła hołola" .
A na kapcie i w Łańcucie przysze dł czas. Sami żeśmy je zaprowadzili. Mówi się, że
szpunt od
be<;zek z piwem rozbijał kryształy zamkowe. A kto vlidzial str zelające
piwo? Głupota. A co gor
sze, ten
ów twierdzi, że
po
wojnie wiele rzeczy z pałacu zgInęło. Owszem, we wrześniu czterdzieSltego c;zwartego, razem z sierżantem AL Borczem, przywieźli ś
my do zamku obrazy z dworku
Potockiego w Julinie. Zd~ponowa
liśmy je u pełnoffi()cnika wstawionego przez Potockiego, a na początku uznawanego
prze·z ludową
władzę, bo majątek mal. Po latach,
kiedy w;róciłem do Lańcuta, szukałem tych obra:z.k6w. Na zamku ich
nie ma. Nie były zapisane w żad
nya księgach inwentarzowych. A
te obcazy przeeiei w;ręC!Zyłem peł
nomocn.ilkowi, tylko on o nich wiedział. M6w~ą, że Rosj8ll'lie kradli!
A wie pan co wzięli? Parę łóżek
do szpitala polowego. Koniew nie
urządziJ t.u S 'PO jego sztabu, m ieszkał w charupie pod Rakszawą . Tylko przyjechał pałac zwiedzić . Rosjanie sarni powiesili na bramie do
posiadłości tablkę "Mu z.i ej PolskoW'() Naroda". Taka
jest prawda. A
w 1945 roku muzeum rozpoczęło
prac ę

pełną

paorą.

•
A co z

•

lu~źmi?

ZdzJsław Basak dos tał w 1945 roku drugie zooanie od rządu polskiego: mianowano go "Pełnomocni
kiem na Powiat Morski z siedZI bą
w Gdyni". I szedł, jak to w . pomina,
"śladami gąsienic czołgów", za wojskiem do Gdyni.
~tem był tam
pierw:,'Zym sekretaTzem PPR

160.

.aławiona.

Kie ftDaer.a to jednak końca
problem. sikhów. Pokonani zoRali IIbrejoie ekstremiśei, ale
k.eba pneeiei ałoi)'ć windy';"
skich ramach stosunki z łł-mi
nonow,
narą
wyznawców
allhizm..

Zdzisław
wsp6.łc:z.esne

Antoni Wojna.r poa.ostał w Łań
cucie, ale następne lata nie były
wcale ła1wiejsze. Też g inęli ludzie.
W 1945 zamoTdowano I sekretarza
Komitetu Powiaotowego PPR w Lań
cude, Leję. A rok później Koturskie.,~, tego C() kierował reformą·

wpadł na poustawienia tablicy przy wejś
ciu do byłej posiadłości Potockiego,
o tym, że z nędzy ludu pałac zbudowany i że reforma
rolna była
oowodem dzisiejszej s~rawiedLwo 

W 1964 roku Basak

mysł

ścL

(Koniec)

(4)

FABRYKA
SAMOCHODów MAŁOLITRAZOWYCH
zestawem
14 l 19.30.

Środa

8

fr. kol. l. 15, g. 11.
- .:Ucieczka z Nowego Jorku" USA, pan. kol.
L 18. g. 15.30. 11.30 I 19.30.
,'przyjaźń"

"pokolenie" - "Afera .,Concorde" - wł. pan. kol. 1. 15, g. 15.30
i 17.30. ..Ale kino" USA, koL
l. 15, g. 19.39.
"Odeoo'" - nieczynne
~PTEIU
OYZURNE: nr 11'7-010
pl. ZWYC ięstw a 1. nr 87-015, pl.
Konslytucjl 5.

Ul.lS ,llladamJ iyczeDl ..

CYPRIANOM
i EMILIANOM
ilU re

ROMANOM
ROMUALDOM
konano

lir Gwatemali do-

wojskowego

!flanu.
J981 r. -

zamachu

Biały Dom
że IKezydent

munikował,

zakoUS~

Ron Id
Reagan
po tanowi.
zdecydowanie poprze': projekt
produkcji broni ne .. t ..ono.... ej.
1'14 r. Richard Nil<oD ustąpił
ze
5tanowtska prezydenta USA. .... następstwie alery "Wat rgate u

[

KI N

~

.,Atcadenlia

Kl ek a" I I n
"Miasto kobiet" I. Ul. g

cz. wl. pan. kol.

19.

"Studyjnc" - .. FIST" USA,
p"n . kol L 18, g. 15. 11.30 I 20.
.,Skałka"

-

•• Colargol

na

Dzi-

kim Zachodzie" -

pol. kol. bo. ,
g. Ui .. Szczęście w oficynie" NRD. kol. I. 16, g. 17 i 19.
,.Robot.nik u - ,.(mperium k ntratakuje" - USA, pan. kol. 1. 12.
g . 14.30 t 16.45. ..Parszywa dwunastka" - USA, pan. k L L 18,
g. 19.
GALERIE
Galeria

DWA

"piwnice",

ul.

Leśna
7 Gralika.
Wystawa
wspótczesna: OChrona środowiska
naturalnego. - czynna w godz.
U -11. niedziela lI-15.
Galeria Fotografiki - ul. Re-

WOlucji

PaŹdziernikow ej

Sa

Wystawa fotografiJ Andrzeja Krynickiego - czynna w godz. 9-17,
niedziel3. -

nieczynna.

MUZEA
NARODOWE .... AŁAC.. plac
Zamkowy - .. Wnętrz.a pałacowe",
.. Galeria malarstwa polskiego " czynne '-16, wtorld - nieczynne.
Plac Partyzanł6w Wystawy
9tale: .. Przyroda
Kielecczyzny",
.. Broń w zbiorach Muzeum Narodowego" Wystawy czasowe: .. Wzory sztukl ludowej" ... Kultura społeczeństw neolitycznych w Swi<:tokrzysklem" ... Powrót Marysień
ki Sobieskiej do Kielc". ..Militaria
ze zbiorów Muzeum Mazow ieckiego w Płocku" czynne
w gOdz 10-11. wtorek 10-18, pomedzlałek I środa nieczynne.
Muzeum Lat Szkolnycb S. Zet'o<nskiego c~ynne
codziennie
w godz 9-15. środy 12-18. poniedZIałkI. wtorkl nleczvnne
Oblęgorek:
Muzeum
Henryka
Sienkiewi cza - nieczynne.
Muzeum Zabawki ul. Zamkowa 2
"Zabawki ~óLnych
narodów" .
. czynne w godz.
f-16. poruedzlatkl I dni poświą
teczne - rueczynne.
APTEKI DYZURNE: nr 29-001
ut. Buczka S'7/33,
nr %9-008, ul.
SIenkieWicza 15.
Poradnie dyżurujące dla dziecI
I
dorosłych
w. Pocieszka 11
(Przychodnia Rejonowa) w godz.
17-21. w niedzielę ł-13. Sto~atolog iczna ul. Pocieszka 11 w
nIedziele I świ<:ta w gOdz. 1-~1.
TELFONY:
Pogotowie Ratunkowe 9~, Pogotowie MO 997. Straż Pożarna
"8, Pomoc Drogowa gal, Pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto 991. Kielce - Teren Y.>6 PogotOWie WOdocIągowe 994. POgo~wle Gazowe '" dnI
powszedme
SI -!0-91,
\IV niedziele
j
ŚWleta
SI-2()-2(),
Pogotowie
wod .-kan. c.o. elektryczne RPGM.
czynne w gOdz 1-23, tel. :t1-16-47
Pocztowa
lntormacja
o
Usłu
gach 911. Informacja
PKP 93&
Intormacja
PKS
60~-79.
Botei
,.Centralny" &%5-11. OśrOdek Informacji USług WUSP 451-41
POSTOJE r~KSOWEK:
TakSÓWki
bagażowe
ul. Armff
n
C7 '-W0 1 oD1

tłl9-R9

Radom
.. 8 .. h~l.."
tl 1: 7 · l .jA

.. Ucj('(7ka z Alcakol.

---STRO

L

15.

wraz z

NUMER 156
~ --- .....~.-:

A 6

Dziś

PROGRAM I
17.05 Program data
17.10 Losowanie Expcess Lotka.
Małego

i

Lotka

17.20 :oT - wiad()mośc i
17.30 ,,Na skraju wsi"
film fab.
19.00 Doora.noc :

w~g.

,,Pomyslo.wy

Dobrom~r"

19.10 .,Na skrzyż()waniu ptasicn
dróg" film dok. CSRS
19.30 Dz.iennik TV
20.00 Publicystyka
20.16 "Toto-lotek 82" - lradz.
'" kom~ sa.tyc~
Z1.45 :oT - kOll1lentane
~.OO Zniwa 84

"Koni.ec- cz-asu
:oT -

O6lWOjolle-

film dok.
:M god'Liny

PROGR M n
17..20 Program Gnla
17.25 .Jęz.yk angielski f:!2)
17.55 .Jęz.yk rosyjski (Z2)
18.30 Program lokalny
19.00 "Spiewn!k
domowy"
"Bywaj dziewczę zdrowe"
W.20 Przeboje .. Dwójki" na la-

to
19.30 Dziennik TV
20.00 "Z dymk iem cygara"
20.15 "Tam. ~dz.ie pieprz r0śnie": ..Hv r - - w:",spa słoń
ca"

K I N A

,.RobDtnik" - "Zywa te P ! ) "
ZSRR bo., g. 16 .
"Idealna para"
USA, I. 15. g. 17 i I~ .
"Star" - nteczynne
~PTEKA
DYZURNA: nr 29-076
ul. Stasz ica l.
POSTOJE TAKSOWEK: telefony !i3-{O t 53-30

Ostrowiec
,,Hutnik" -

.. Tropiciel" -

NRO,

PK., kol. dub. I. 1%. g. 15.3&.
"Do slego roku" - weg. PK. kol.
l. 18. g. 17.30 i 19.38.
"PrZodownik"

-

,..Tootsie U

USA , pan. kol. 1. 15, g. 17 I 1•.
"zorza" - .. Panna" - jug. kol.
I. 15, g. 16 i 18.
APTBKA DYZURNA: lU 29-011.
ul. Starokunowska In.
POSTOJE T~KSOWEK: pl. Wolności
531-9Z.
ut.
Sienkiewicza
515-13.

reńskie
..Pegaz" _

KIN A
.. Sęp" -

:oJ
\roI.

węg.

I. 15. g. 17.30 i 19.45.

"Antyczne" -

mu" -

"Powrót do do-

USA, kol. 1. 16, g. 16 1

18.

Za ewentualne zmiany .... prol;ramie. kin redak"ja Dlt:
odpowiada.
UWi~GA!

. . >R Ąo'IO

:"-_.:.~

.~

PROGRAM

2l.00 "Na ratunek ratownikom"
- film dok.
:! l .16 OT - wydarzenia, telefOQ
.. Dwójki"
~1.30 Gość
letniego
st.udia

,.Dwójk!::l1.45 "Szansa
progr. publ.
22.15 ..07 zi!loś się" ,.Złoty
kielich
z
rubinami"
fi,lm sensuc. TP

Jutro

KI N A

,

M'

LOK~LNY

17.05 Dz iennik. 17.15 Z teki kom-

pozytorskiej Adama Sławil\sk,ego
17.30 " W trosce o dziecko" - aud.
M. Smożewskiej 11.40 Z ekranu i
estrady (stereo) 18.00 PowLórka z
naszego
archiwum
18.25 Skrót
dziennika i piosenka na pożegna
nie.

PROGRAM I
9.00 Kino Teleferii; "Fale Morza Czarnego" (6)
16.30 Film
dla
II
zmiany:
"Śmierć na
zamówienie"
film krym. CSR

DYREKCJA
POLICEALNEGO
STUDIUM
ZAWODOWEGO
ENERGETYKI
W RADOMIU,
ul. Dzierżyńskiego 26
OGŁASZA NABÓR
absolwentów liceów
ogólnok ztalcących
na I rok Studium
o specjalności
ENERGETYKA
CIEPLNA.
Po ukończeniu 2-1etniego studium absolwenci mają zapewnioną
pracę w elektrowniach
i elektrociepłowniach.
Zapewniamy miejsce
w internacie.
340-k

Przedsiębior t wo lIurtu Spożywczego

HURTOWNIA TERENOWA
KIELCE - NIEW CHLów
przy ul. Zakładowej 3

zatrudni:
•

•

e

K I N A

.

1fO" -

Starachowice

pana
g. 16.

.

~. 50

POSTOJE TAKSOWEK:
Dworzec Główny PKP
705.
osiedle
Milica - U-H

.,POLMO"
ZAKŁAD NR 2 W TYCHACH

':. TEL:E~WIŻ·JA

~.lO

Skarżysko
K;I N A
"Wolność" ,.Elegia"
bułg.
kol. PK., l. 15, g . 105. "Wystarczy
by ć" US , kol. l. 15, g. 17 i lt.
nMeta1owiec" nieczynne
~PTBK~
DYZURNA: nr 29-046
ul. Apteczna 7.

"Roma.llica"
"Uciec,.ka
z
Alcatraz" - USA. kol. 1. 15. wraz
z zestawem krótkometrażów~k g. 19.15. "Ja et<: trzymam . Ty
mnie trzymasz za bródkę" - fr.
kol. l. 12. g. 13.45 i IG.16.
-

INFORMACJA
słutby
zdrowia
- czyn na '-ZO, te!. Hl-U, In!o~
macja o usługacll - 165-85.
TELEFONY: Straż pożarna 196,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Energetyczne - Radom 981,
Komenda
MO 251-3i Pogotowie
M.ilicyjne 991. Pomoc Drogowa !1St.
POSTOJE
rAKSOWEK:
ulica
Grodzka 229-52. plac Konstytucji
226-51 . Dworzec PKP %6-698. ulica
ZWirkl t Wigury U8-lO.

•

Kielce

,.Moskwa"

g.
do-

larów" -

sierpnia
1984 r.

1983 r. -

krótkometrażówek.
..TysiąC miliardów

KIEROWNIKOW SKlEPOW;
IAST(PCO KlEROWNIKOW SKlEPOW;
SPRIEDAWCOW.

Bliższych informacji
w powyż zej sprs\\ ie
udziela sekcja spraw pra cowniczych hurtowni,
tel. 5-12-34 do 36, wewn. 13.
339-k

PRZYJMIE PRACO

IKO

w zawodach:
~
~

~
~
~
~
~

~
~
~

~

~
~
~
~

~
~
~

~
~
~

~

MECHANIK SAMOCHODOWY-KIEROWCA;
KIEROWCA CIĄGNIKA;
KONTROLERJAKOSCIWYROBÓW;
LAKIERNIK SAMOCHODOWY;
GALWANIZER;
SLUSARZ REMONTOWY i NARZĘDZIOWY;
TOKARZ;
.
FREZER;
SZLIFIERZ;
ELEKTRYK;
OPERATOR WÓZKA;
TLOCZARZ W METALU;
ZGRZEWACZ;
PALACZ KOTŁOWY;
MURARZ-TYNKARZ;
STOLARZ-CIESLA;
ROBOTNIK M GAZYNOWY;
WARTOWNIK;
MASZYNISTA LOKOMOTYW SPALINOWYCH;
MANEWROWY;
ZWROTNICZY;
PRACOWNIKÓW
NIEWYKWALIFIKOWANYCH
DO PRZYUCZENI ZAWODU.

Ponadto przedsh:biorstwo załr.udni absolweniów zasadniczych i średnich szkół zawodowych.
NOWO PRZYJĘTYM PRACOWNIKOM
ZAMIEJSCOWYM Z KŁAD ' ZAPEWNlA:
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D.. zakwatewwanie dla pracownika bez rodziny oraz
wyżywLenie na zasadach częściowej odpłatności W
stołówkach i bufetach pwwadz.onych
W zakładzie
i na terenie osiedll m ieszkaniowych;
D.. organizuje dla załogi wypoczynek W ramach wycieczek sobotnio-niedziel '1ych;
D.. w czasy we własnych ośrodkach W górach i na
Wybrze żu oraz 'wiele
imprez kultu ralno -oświato
wych i sportowych organizowanych w Zakładowym
Domu Kultury.
Zakład pOMada nowoczesny Zespół Szkół Zawodowych,
w którym można uzyskać wykształcenie zawodowe i
średnie, względnie tytuł robotnika wykwalifikowanego.

W RAMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
ZAKŁAD ORGANIZUJE KURSY ZAWODOWE
KSZT ŁCĄCE W ZAWODACH:

Wy nagrodzenie według
przemysłu maszynowego.

'.l kładu

J
źoior()wego

wj

pracy dla

S2.~

pr

stałym

zameldowaniem);
(z aktualnym wpisem
dotyczącym sposobu rozwiązania umowy
o pracę
oraz z adnotacją o wysokości zarobków):
O książeczka wojskowa;
O świadectwo pracy;
świadectwo szkolne.

O legitymacja ubezpieczeniowa

n

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru ofert
nie
reflektuje na pracownjków karanych sądownie oru
takich. którzy porzucili pra cę w poprzednjm zakl;łdzie ,
względrie zwolnieni zo,tali d.v ·c.vplinarnie.
ADRE. :
M.1łolitraiowyt"b

nr ! w Tychaelt. U-100 Tychy.
cim ka 401, t Idon !7 -9:>-1! lub 13.

W!

'l1i
hl ,
dz.
)

mi

DO PRACY:

olocbodów

taj
SIlI
j~

KOMPLET DOKUMENTOW WYMAGANYCH

http://sbc.wbp.kielce.pl

.. o

ci

ni.

pracy ekwiwalent pieniężny za węgiel;
jubileuszowe z funduszu zakładowego;
stażowy po 5, lO, 15 i 20 latach pracy
w
w wysokości 5, lO, 15, 20.proc.

Zakład

"ł1

dy
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pi.

o po roku
o nagrody
o dodatek

Fi&bl'yk.1
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PONADTO ZAKLAD ZAPEWNIA:
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OPERATOR;

A USTAWIACZ MA.SZYN;
A SPAWACZ;
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DOIiO~CZENIE

ZE STR. 1

Wtorkowy pobyt no Wybrzezu Gdańskim premier Chan
Si o raz towarzyszące mu osoby rozpoczęli
od wizyty
w
Tczewie oraz zwiedzenia czołowego zokładu tego miastaStaczni Rzecznej.
W
gadzinach
południowych przewodniczący Rady Ministrów KRl Chan Si zwiedził
największy
zakład
polskiego
przemysłu okrętawego - Stocznię Gdańską im. lenina. Gość
z Kampuczy wyroził swoje uznanie dla procy stoczniowców i stosowanych przez nich
nowoczesnych rozwiązań kon. strukcyjnych i technologicznych.

Niby targ, a ...
DOKOŃCZENIE

ZE

STR. 1
moduchy i inne towary. Gdyby wierzye zapewnieniom niektóryeh z
nieh, te na "rynek" przygnała
ieh Męi przyslużenia się bUinim.
.. Pani, ja to tej sukienki w ży
ciu bym nie sprzedała. Patrz
pani)aka piękna, tylko na mnie
za ciasna. A co ma w domu
leżeć, niech się komu przyda .....
Kobieta sprzedająca dywan za
55 tysięcy też się zarzeka: ,.Nigdy bym go nie sprzedała, gdyby nie to, że w pokoju mi się
nie mieści. A to oryginalny,
belgijski, taniej niż w komisie".
Na
rynku zresztą wszystko
jest oryginalne: chińskie tenisówki,
angielskie kasety ma~netol0n0we,
bluzki z FrancjJ,
spÓdnice z Turcji. I każdy coś
dla siebie znajdzie albo mu
wmówią: "Ta bluzka to idealnie na panią. Ciasna? To pani
trochę schudnie'"
Na placu w handel bawią sit:
też nastolatki. Anka i Goska
,-toją od 6 rano i mają niewesołe miny: "To nie to, co było
rok temu. Było łatwiej, w cilł
gu dwóch dni zarobiłyśmy Iła
obóz Iła Mazuraeh. Te-az jesteśmy tu
już parę
godzin, al
sprzed ał yśmy
tylko dwIe sukienlti i parę spodni. Te nasze
ciuchy nie są zbyt modne j
dużo przecież nie cheemy. Ale
jakOIi nie id~ie".
Paweł
ma l i lat i usiluje
spieniężyi! pl a-ka t y zespołów r~
kow :"ch powycinane z c7.asonism.
"Mało
za Die cheę: Po dwie
dychy za jeden. Albo mogę się
też
zamienić
na
fotOBY
z
.. Gwietdilych woje9J". A opłaca
ci się tulaj stać? .,Pewnie, eo
~ię mam w
domu nudzić".
~wieśnilc Pa~ła bawi się z
bezowym szczeniakiem. - "Na
sprzedaż? No. A jle za
niegcl ehcesz? - 150 zł . - A eo z
niego wyrośnie? .Jak 110 eo,
pies!
Na tarj!u jest spokojnie. Mówi Jan Bujnows'd, k ierownik
targowiska: .,Nie mamy więk
szych kłopotów. Je!'t tytko ciasno . .Tuż 'tV tej chwili, jak przyjedzie du żo ludzi to trudno si
przecisnąć.
I'lac
duży,
lecz
wszystkich chętnych nie nomieści.
Nasz najwięksrzy prohlem to sprzata.nie i oopro .... adzenie ta:-gowiska do oorządku.
~ ..lamin
pIat. tar~owt'J[.
lIMł i. ie lIażdy stra~an, .ó_ek
ezy lawa z tewarem powinny
nUH
ta"liHII~ z
nazwi ~m
sprzedawey. Tall same tewary
",~",jo_ lIa sprzedai )lHłwin
ny mi" karteczkę z een",. Ale
te ~rzykaQnia JtOaestaĄ _a
papierze. Ty'ko nieJiezne budki
tnai:ł tablieaki z .Jan mi
prudawe , a wypisane et'lly s)tOłkM
moina na luz nkaeh z oweeatni i warzywami. N'atemiasł
puy eiwebaell. ieh me 1IŚ'Wiac1Hl' z. Pe prosta eeny umowne:
Za ile ta bluua! Jak .na pani,
to u. jedne 1501 zl
Gdy opuszczaliśmy targowisko
USłyszeliśmy jak kobieta odchodząca ze stoiska z pomidorami
mówiła:
".Tuż
tu więcej nie
przyjdę. Wolę iść do osiedlowego warzywniaka. C-eny te same,
a bliżej ł człowiek tak się
nie QlI1Qrduje".
6ne)
Podyskutować natomiast
żna z ludźmi sprzedająeymi

I.
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n
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W czasie zwiedzania stoczni
premier Chan Si powiedział
m.in.: Statki z Gdańsko. są dobrą
wizytówką
eksportowych
możliwości polskiego przemysłu
okrętowego. Nasz kraj mo także dostęp do morza i ma porty morskie oraz rzeczne. Widzimy możliwości współproq
między naszymi państwami.
W godzinach
popołudniowych kampuczańscy goście z
pokładu statku 2eglugi Gdań
skiej "Ewo" odbywającego rejs
po Zatoce Gdańskiej obejrzeli najnowocześniejszy nad Baltykiem Port Północny w Gdań
sku oraz górujący tuż przy
wejściu do portu
gdańskiego
monumentalny pomnik Obroń
ców Wybrzeża na Westerplatte.
Następnie premier Chan Si
wroz z towarzyszącymi mu 0sooomi zwiedził zabytki Starego Miasto w Gdańsku.
No zakończenie pobytu no
Wybrzeżu Gdańskim
premier
Kampuczy wysłuchał koncerttJ
orgonowego w Katedrze Oliwskiej.
(PAP)

lIiIflB
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kiej skoli 24miorl/ J)Tzedsi(bionhAl rozmi;ojq się z plonem
r oc znym , a to pozwoli wKieić
odpowiednie poprawki p6deZIla
ostatecznego ;ego
konstruoWClniG. Zdanie JWzedsiębio-rstw mo
także L fIOCzeYłie J)TZJI "dalom"
ulg jiftOnsowl/ch, wl/sokoee; ,,0datkdul, I:zl/ wTeszcie
stO):l1rio
obciążeJtiG

zlłkład ów
\Ilpłototni
Aktl/tM2łlcjl Zawo-

na Fundu8z
dowe;.

o"kiet. o te; pe-

lłezesłattit'

r.e te peł"ienie wC2l1.'miejs2J1ck
posh&lat6w zakletd6w. Dzięki je-

"''' pr2eds iębioTstwa odpowiednio wczemie; dowiedz4 ~, •
jakie :zowuSwieniG rządowe 1ft0gą .ię stGrał, ;akie jrodki pr .. eztll4cz]l się _ realizac;, 24r6w!NI :zom6wieti, joli: i progromóu>
operGeyj1ąfch . To wc zeS1łe ""'także

Tliwnaftie po",m7lO
.pieszvł

Z nowy.n roki m saol ym
Radomiu
r=poczyna dziaMedyczne Studium Zawodowe. Ta nowa placów k a oś
wiatowa, przyjmująca kandydatów, którzy ukończ li szkoly
średnie,
kształcić
będzie
dla
potrzeb placówek qlużby zdrowia techników analityków medycznych.
Nauka w nowej szkole t r wa
dwa lata.
(ekr.)
w

~1l2c2e

'f!Wl

...

..stGZa"itl

""21182'''. .A

rek

211-

8ftkieta, • ile zost••ie pa'T.klowa_ pow.~ie , pow i_1ł4
~kro.ił JlfIszczeg6hae dJlrekcje i
somoT2ędw pracowftic:ze do sZJlb-

ltief/e :zas"f<owienicl Hę ..c
prZJlS2'or8C2ft1""i
:zamiETzeJt1aMi.

ewaKownie
Dia~ym

__

GeaeŚ

ię

lIraju. tradyeyjnie pn,ywillzanym
tła Dej obyna';'weśei. me
mówi ię wprawdzie ~ło · ne o
poli~amii, jednak bardze
lu m~zYlln w Tajlandii

dal h Iduje
posiadania
mia Doi !!$a

will

miejskiej

wiena-

• Ilościowy
rozwOl
taboru
MPK, (a co za tym idzie DOprawa komunikacji miejskiej w
Radomiu) jest uzależniony od
przekazania 00 użytku nowoczesnej
bazy technicznej przy
nI.
Wjazdowej. Oczekuje się,
że nastąpi to jeszcze we wrześ
niu br.
• Na Kielecezyźnie dCl Stowarzyszenia
Twórców
Ludowych należy już pona.d stu malarzy, rzeibia.rzy i poetów. D0robek tego ~rona znany jest
miłośnikom
folkl ru w województwie eraz ' poza ~ranieami
regionu i kraju_

• Do najciekawszych, zdobytych ostatnio przez Muzeum
Kazimierza Pula kiego w Warce ek9ponatów naleiy malowana miniatura Tadeusza Kościsz
ki , wedle wszelkiego prawdopodobieństwa
wykonana przez
samego Naczelnika.
• W Cukrowni "Ł ubna" buduje się słaeję ••b.y ku ol!'enILew burak"w, które przetwauane bę.ą na paszę d'a bydła.
DawJli .. j "pady spływały . .
rzeki i :oanieezys:r.ezaly ireoJe.wiske. W bud wie je8ł tri 0e""Mc:zalnia śeieków.
Ul

Szczęście

"mlod ' ze

ieny"
ezęśi

ablnlKury, )ll'aJaty-

kł>waaej

w róinyeła wa.rsłwaeh
polennyeb.
Po rewolucji w 1932 r. i zastąpieniu
monarchii absolutnej ustrojem konstytl'cyjnym
zac~ło

Agatki

w

PZU od o yło się 10000wanie
bezpłatnej
polisy
na kwotę
50 tys. złotych dla dzieci urodzonych w kwietniu i zgłoszo
nych 00 tt'j mst y tu{' ji ubezpieczeniowej. Okazuje się, że tym
razem szcz<; ście uśmiechnęło si~
do Ar;lltki Borach, zamie zk.alej w Radomiu przy ul. Kolberga. Po ukońc:.leniu 20 lat otrzyma ona z PZU - wraz z
nrealnieniem - 138 tysięey zło
iych_
Hlkr.)

kc

:z.akorzenione.
Dawniejsi
monarchowie, bogaci arystokraci i właściciele :ziemscy uważali
posiadanie
licznych
. ,młodzych żon" za nieodłącz
ny atrybut bogactwa i 'IymboI siły żyW()tnej. I tak np.

brym ebye:zajom
Jńlkw
MIL Tzw.
nie.dlącz~

również

"Mia
- stara

."

nOI

miłość

Tajów

obowiązywać

nowe prawo rodzinne, wprowadzające
monogami~.
Chociaż oficjalnie wolno posiadać
tylko jedną, legalną żon~, poligamia istnieje w tolerancyjnej
społeczności Taj6w, zaś dzieci
pochodzące
:z nieprawego ł0ża traktowane są na r6wni :ze
~ubnymi i mogą nosić nazwisko ojca.
Poligamia i dominacja męż
czyzn,. w Tajlandii są glębo-

BEJRUT. P r emier
Ra,zid
Karami, wyra ził 'nad zieję że
niebawem w Libanie zlikwidowany zostanie impas
w
sprawie rządowego planu rozmieszczenia armii liba l', skiej
w górach Szu! koło Bejrutu,
gdzie prawie codziennie dDchodzi do starć zbrojnych

• W
powojennym
4O-I ..elu
ostrowieeey hutniey wyprodukowali 2,8 mln ton surówki, 1,2
mln ton taU, 15 mln ton wyrobów
walcowanych, 900 tys.
to odkuwek i tI80 tys. ton wyrobów meehanieznych.

zeuńeroftie .",ót.D ko20~T2~

lł6wtrł4lczeittie
_I eż.
licz"t
sit z 'J/m, że tli wiei" JtTz eds1,biouh..,aeh 2IIJ1H'W_ _ ie p"Zł/-

T,i,;,ifJ.:RA • . L"L oka agen~ja
pras ... wa lR. A pedała, ie we
wtorek
pÓźnym
wieCzorem
pol wano s molot ii'allski, na
którego pokładzie znajduje się
280 o 6b-pielgrzymów muzuł
mań kich udających
się
do
Arabii Saudyjskiej. Porwany
samolot, który leciał z Szirazu w południowej czę ' ci Iranu do Dziddy wylądow ł w
tolicy Bahrajnu
Manamie.

W kilku
zdaniach

prZł/

"",cłl.

T \...'h.IO. Tneci d/j'·lI z rzę

słynny

władca

Tajlandii Rama V miał 92 żony oraz 77
dzieci, ponadto
zaś pisywał
czułe listy do swych licznych
faworyt.
Według opinii dr. Debhanoma Muangmana, socjologa i
pioniera w zakresie opisu 0byczajowości
seksualnej
w
Tajlandii., współcześni męż-

się zwięk 'zoną akse js mi('zn~ w połud

dU,Jloluje
t y wnof'ć

łalność

opeTacJ/iRwch

8t4JriJHO_ _

Lan ki. Od s'lboly wz nogły
tam działalnosć zbrojne u!,rupow31"ia ~e paralystó\V lamilsk i( h.

Medyczne Studium
Zawodowe VI Radomiu

między milicją chrzescijauską
muzulmailską.

a

DELHI. W Kolombo podano we wtorek, że co najmniej
42 osoby poniosły
śmierć w
wyniku 06tatnich starć zbrojnych w północnej części Sri

n iowy h rejonach Japonii. Od
ponieddałku
w
pr tekturze
Nagasaki zanotowano ponad
280 . strzą~w podziemnYCh,
z ktOl')ch WIele mialo moc
3-5 ·t. w siedmiOSlopniowej
kali japol'l kiej. Są ranni.
Zniszczeniu uległo wiele domów.
LONDYN. Agencja R~ute1'a
pi'ze z Tel Awiwu, że desygnowany na premiera Izraela
przywódca Partii Pracy, Szimon Peres, bf:dzie próbował
u z yskać poparcie partii religijn:ych. Blok Likud jak
d ota d .-przeciwia
się
udziaJ owi w "rządzie jednoSci
narodowej" - dodaje Reuter.
Likud
waża, Ż
pl' mi erem
ta kiego rUJdu powj,lien być
Szamir, a nie Peres.
NOWY JOruo:::. We '" torek
na giełdzie nowojorskiej zanotowano znów wzrost nutowań dolara;
płacono zan W
Nowym Jorku 2,9230 marki
zachodnioniemieckiej, o 4 fenigi wi~cej niż dzień wcześ
niej. Kurs dolara wz1'6 ł również wobec innych walut zachodnich.

Straty :motoryzacji
na skutek strajków
W ostatnim okresie w Republice Fedtr;ł,lnej Niemiec doszlo
do erii strajków w przemyśle motoryzacyjnym i nie tylko.
Obecnie opublikowano "taty4yk(, Uóra Obrazuje, jakie -trały
ponió sł ten przemysł, co odbilo się również na zarobkach personelu labrylI "amoehodowych.

Run na małżeństwa I
" twa "II
be.Z"bł ogOSł.aWlenS
Cooraz

w

więcej Frw,('u.zów ż yje
stałych
parach nie mając

"błogosławienstwa"
goś "Z kościolów, ani
dów państwowych.

ani któreteż

urzę

O ile w 1"5 r. iaki h awi'łz
kó., nolowane oficjalnie ok. 445
lys., to w roll. .b. było ich
jri penad 11M tys.

a.wn.e.. rinie poillr ... rmo.,ano,
Iieaba t1!lub• ., zawarhch
ofi cjalnie, :&arówn. koieieJnyeh,
jak i ey.,i1nyeh, zmniejliZyła
się .. lataeh 1972-1!M13 o penad

ie

;;.odną

es.,arą.

Prasa francuska
u al.a, że
oficjalne da ne jednak nie odpowiadają prawdzie. We Francji coraz więcej par żyje ,,!la
kocią
Japę",
Cl
czym m .m.
swiadczy liczba
nieSlubnych
dzieci. Te z kolei mają taki, a
nie inny Sl2tus, gdyż rodzice
nie są skłoonj zawrzeć oficjaln ego związku ani kOScielnego,
&ni cywiln ego.

:z.azwyczaj
ukryw ją
przed legalnymi żonami fakt
pos iadania
"młod .; zych żon".
Niektórzy
jednak otwarcie
b i orą sobie nowe ,m ia noi" .
gdy oficjalna żona :z.aczyna ' H:
starzeć, co w Tajlandii na s tę
puje doŚĆ szybko. Dr Muangman
podkreślił jednak, że
emancyoowane of icjalne żony
coraz częściej nie godzą się z
konkubinami męża i walczą z
tradycyjnymi strukturami nakazującymi
kobietom pokorne uznawanie obecności rywalek.
Według ankiety prz€'prowadzonej przed kilku laty wśroo
tysiąca legalnych żon 5 procent
ankietowanych świado
mych
było posiadania p rzez
ich mężów innych kobiet, zaś
10 proc. "podejrzewało" istnienie "mia noi". Dziś, zdaniem
dr.
Debhanoma,
sytuacja
zmienia się z dnia na dzień
wobec wzrastającej eJn3l'lC'Ypacji
kobiet, występujących
przeciwko poligamicznym tradycjom mężczy:z.n..

O

kaWło
»złym

się,

.i.e w pler w-

połroczu

1>1".

wyprodukowano o 13,2
pr oc. mniej samochodow -. ~
w tj m ~amym okn: <Je ub.
roku. Jeśli idz.ie o konkrdną
produkcję, to ZanJiil-;t 2,19 mln
pojazdów, z taśm z", ~zło tylko 1,9 mln.
Podkr e śla SIę, i.e fJl'lny zachodnioniemieckie
i.J raci ły
spory wplyw na rynek amerykań s ki. Z tego obrotu ~pł' a
wy
zadowolone ,.; ą pnede
w~zy,tkim firmy
'amochodowe USA, które zdolaly w
związku
z tym
"przedat
z n acznie więcej
własnych
wyrobów.
Warto doóaC, że na f) nku
amerykaó "kim ;l.l1acZllie wlęłl
szą

popularnością

deszą

sie

,amochody japońskie l za...
chod!1ioniemieckie. Natomi ael
samochody produkcji amer:rkat1 s kiej :łnajdują si ę na d .
~zych miej<;cach
na
,k uleI:
gQi!'~zej jakości
IiczllI .. j-;zycłl
usterek.

czyź.ni

http://sbc.wbp.kielce.pl

~ W miejscowosci
UCJs kÓ.
w gm. Nowy KOl·C2.yn, TadeuSl
W. najechał molocyklem wsK
na
zdą:iając egc
na
row_
prawą
trOflJl drogi Tadeusa
J. (Jat 49). W wyniku odnies.
n"ch obrażeń ciała rower2.J"I1a
zOstal przewieziony do szpitala
w Busku. Sprawca
wypadltu
zbiEgł.

~ Na łuku drogi w Piaskaell
Krolewickich (gm. Mniów) ...
lEini Henryk C2.. jadąc :& &ad-

mierną szybkośeią

Da

:Eł

la ..j&w.a", &jecbal .na lewy
ruchu i potrącił tam
wione bea opieki dwul
dziecko. Trafiło ODO do np~
la 'tV Kielcaca.
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.szKOL•
• 0,.. Los Re"OfI __
.łf'ztttŃ olimpij.k. III crim--

,ą,ce
w.zWsłke
poiwi9CiM
aportOtllL 1lztlCitc ukołł, . .

..i«

_

-iwiłCej

jak

clz~kaf'zlł:

I

--------------~--------

Rozdano pierwsze
medale . -6łc
.
QS(9
w grach zespołowych
W

_",.1,.

Tlunniej k:<lSzy,karek zakoń(:zył
się zgoonie J: I-r.zewidywaniamt
:awY'C'ięsLwem re.prea:ehta.cji USA.
Dt-uźyna gospodarzy
poko.nał.a
w ti:nale
M6pół
K.rei Pt••
~:56. Jest \lo
pierwszy zloty
'nedaol dla żerukiej ekipy US.o\.
bowiem w po~dni<:h dwbch
olimpiadach
~\lo
zdobywały
zawooniezlki
ZSRR. Brą0Gwy
medal
wywal=yły
reprezen·tanlki ChRL pokonując k>oszykllr1ki Kanady 1!IS:5T.

"WIĘZIENNA

ATMOSFERA n

,oZy jemy

~adnemli

n a leży
do
Kłokow a z ZSRR

boju

W ·acze> ława

i wyno,i 4tW

~.

GROZONO
ARESZTOW ANIEM
Duń.ki dziennikarz Frank
Vit nie mógł jale stu:ier·
d za a gencja AP pr zekazać materialów
prasowych
z kolarskiego wyści g u s=oIWwego.
Gazety
Norwegi i.
Finlandii, Danii i HOlandii
dta których pracuje "ie otrzymały
więc
sprawo:dań z te; impre:lI. Jak
stwierd za
Clgencja , F. Vii

był

mimowolnym 'wiadkiem
W.lfWoł4nej

owantury ,
oJicjCll l!go

pr zez
przedstawiciel4

Kom i tet~

Organizacyjnl!go

Igrzysk - Garu'ego AshleYIl.
kC6ry
"at&b tiżał
trenerowi
repre!entacji Danii. Kiedy
cll%iennikarz cit,,~ski próbo wal
pow rócić
_
.woje miejscl!
)tra.ow e. "ie dopuszczono go
łam , nie pozwolono zabr4Ć
prztlgotowa1łUclt
"tateri alów

pr4sowyclt,

grożOflO

Clreszto-

_ "i em.

Amerykańskie konie
skakały najlepiej
Złolv meda,l Vi doruzvnowvm
konkursie skoków przez or·ze.,kooy 7ldobyli
jeźdźcy
USA.
W sŁawce - M 2:e5pdtów zwycięży'l i
Ame t'y1kaa re, uzy~kując
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Nasi SPOTTO(/all BaUatH.
toWC1l nie mogą opuac ić wio.lei olimpijskie; 110 dowolne;
chwili, "ie mogq też swobodnie trenowM. Ze w z glę
ClI. _
bezpiecze1istwo sporłowc6w
",,,sieliśmJ/ zrezyg_WIIĆ
z udział. w .zosowllm
wykig"
kolar kim,
.kcjami
teN"Orll8ttlcznymi
grożq _S ZlIm zlIpaśnikom".

dwóch przejaulach zaledw ie
l~ pkt. karnych i wypnzed'za j.ac
drugą w konk ursie ekipę
W.
Bt"ytllnii o 24.75 pk t. oc az t.ctzecią drużynę RFN o 27,:!5.

w

Niespodzianka wśród
judoków
N ie. podz ;an kę
natomiast zanoLowano w
finale turn;eju
judoków, ważą<:ych n ie w i ęcej
ni!Ż 78 kg. F a woryzowany Na;l
Adamms z W Brytanii do tarł
co pralWda do fi-n ału, ale przegrał w
n lm z reprezen antem
RFN Frankiem Wieneke przez
i(JpOn. Poza podium z;nalazl s ię
repreczenlant Japon ii H irom iŁsu
Tak ano , który
w
pojed~· n.ku
o.;lałm ;ej szan-y". a jego staw ką
był
brą.zowy
medal,
przegrał

odaj trzy l ata temu opublikowałem w tym m iej scu felie ton pt. "Ch i ńc z ycy nadchod zq", w którym prorokowałem rychle wejśc i e sportowców ch iń kich fIG
szczyty
światowego wyczUnu w co najmnie; kilku dyscyplmach. Dział. się to ,., dn iach b"karesztemkiej Uniuersjndy, kiedy to

B

sportow~1I
Lłldowej

Ch ińskiej
Repub liki
po Taz pierws=1I objawili w sil nej, m i ęd z unarodo
wej obsadzie. swoje bard zo wysok ie łlm i ejętnoici. To wtedy
wywróżylem ftadejkie .,żóltego·'

"iebezpiec:eństwo ;VŻ
flGjbliźs z ych
igrzysk

blN'In ie.tu d·nu. iyn.owym
fł«e<:istek
wywalczyła RFN, p-oko;nując w fjna·le Rumunię 9:5. a brąz prszy-·
po :&wy cięstwie
_ padł Fra:ncji
n.ard Wrochami 9 :7.

MKDALt:

Sq .. niepoko1l4numi mi-

strzami w tenis i e stolowym i
badmingtonie. Ale w dyscypli flGclt objętych programem olimpijsk im wlaściwie n i gdy
nie
było

o

nich

Uniwers jada

slychać.

ut
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"ap_i a
Finlandia
Australia
W. Brytania
Francja
Korea

Pltł.

Holandia
Nowa Zelantlia
Meksyk
Belgia
Jugosławia

l

Brazylia
Szwecja
Szwajcaria
DI\Dia
Norwegia
Austria
GrecJa
Hiszpania
Kolumbia
Peru
Jamajka
Portugalia
Tajwan
\Venezuela

i
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Opr. mar

trójskOk). Igrzy ska w Los Angel es potw ierdzajq stały i szybki postęp ch iiłskieg o SPO)·tu wyczynowego. Przypom'na m i to
'tlh:.4cję z roku 1952. kied y n4
igrzyskach olimpijskich w Helsinkach, po ,az p ie rwszy wystartowali repre zentanc i Zwi ą z 
ku Radzieck i ego i od Ta:u staZi
się
się

sportową

potę ga.

te pu.nktacji

p/ a'ując
meda 1o"'Pj tt4Ż

Słar Starachowice i KSZO 0. .....owiel:. ·Do głównych raw-orytó.... · tych
rozgrywe.k . należą
za w(!dniey radomskiej
Broni,
~bó rzy w ubiegłym sewn ie wystąpowali
jesz.cze w drugiej
- lidze. Metalow~y przy gQOOW ywa-l:i się ostal1nio na zg.rupowan.i-u w W a.rce , a ich 1'e(ZUltaty
"fil
konLrolnych meczach
or.az
występy w
Pucharze
Polski
św ia dczą o dobrej form ie. ZeSIpÓł opuściło trzech
zawodn ików:
Osewski
wyjechał
do
Ob"2:tY'na, Siera<lzlri zasilił war. s:uiwSk.ą Pokmię, a Adaszyński
lU"ać będ'L ie w barwach Chrobi-ego Głogów. W miejsce fyeh
piłkanzy
wprowadzeni wstaną
mł<Odzi
zawodnicy.
Dzi.ałacze
. rad()l"'(lOCy n.ie u·klrywają , że ich
eelem jest jak. najszyOOży po- '
wró~ do II ligi.
.
Na obozac h Pl'1Zygof.owawczy c h
pt"2:eb}"wa;li również zawodnicy
innych
zespołów .
Huł.cicy
z
Ostrow ca
powróc ili . dziś
ze
zga>upowania
Vi
Kraśniku.
edzie
I"IO<Zeg,rałi
taicie
kilka
spoUkań
konbl'Ołny ch .
W
tej
ooUtiynie n.ie !last4j.piły poważ
niejsze unia.ny choć myśl i się
o pew,nym w'MlloOCnien iu.
Pił
karoz.e beo.iamiwd<a starachow ic kiego Sta.ru miejsce !la szlifo- ·
walllie formy wVl!IIlaczvli !lObie
w
Dęblinie.
Beniaminek
ze
SŁaraeoowk
bar<koo
solid",>e
Pl'Zyg.otowywał się do nowego
Se'ZDML. a jegO ki·tfice licza n a
dobrą post.awę
i
nawiaia.n ie
do dntgoligowyeb bcadveji. Do
jednych x fawory!.6w · tych rozgrywek:
za1i<"Zać
się
będ7:ie
ta-kźe Orzeł z Wie-l"IZbicy, który

Dopiero

w Bukareszcie u-

jawniła. że sq oni bard zo mocni ID gimnastyce, siatk6wce, koszykówce,
strzelectwie i n iekt6rych dyscyplinach lekkodletycznych
(np.
skok
w zwyż,

kim pnzygotowan iem i sprawdzianem narybku dla zasilenia
drużyny występującej- w ekstraklasie. A oto trzy piecwSllle
k<>le-jki naszyc-h zes-pilłów:
..
1! SIERPNIA
. Star, - KSZO, Unia Nowa Sarzyna - Broń, Pogoń Siedlce Radomia,k U t. Stal U l'l:elee
Orzeł.

19 SIERPN1i\.
Łączna.
Orzeł
Puławy . Siarka
T~t"no

KSZO
Wisła

brzeg - Star. Radotniak U
AZS Biała Podla ska, Broń
Pe,oń Siedlce.
!Ii SIERPNIA
Stal U Mielec - JJt!'ZO, AZS
BP - Broń, SIar - Radomiak
U, Orzeł Helman Zamość. '
(mar)

w tełtgraIitznym

skr'eie

...<>

Od maja na sl adionie Atestu w Kielcac;h rozgry wany. jest
z udzialem 11 zespołów,
turniej piłkarski .. ligi
miasta".
Impreza zorganizowana
przez
ZW TKKF oraz sekcje sportu
'j . reKreacji FŁT ,;lskra" dobiegła półmetku. Po pierwszej rundzie w tabeli prowadzi zespół
. "Iskry" przez KZWP i "Agra-,.
mą"

.

._.

(m)

Spartakiada
Starachowicach

w.

Turniej
półtora

piłki
nożnej.
miesiąca,
był

trwający
kolejną

konkurenCJą n
MJejskiej
taki ady Zakładów Pracy
rachowicach: W mełlZU

wym

w

Spal'Sta-

finało

Metalurgiczny FSC
. Zawodową SIraż Pożar
FSC S:L W spotka ni u o trzecie miejsce pomu:dzy zespolami
Rejonowego Urzędu Spraw 111'1:111'nętrznycll
I
Zakładu
Ilemon&owo-Budowlanel:o FSC w
normalnym czasie i po dogrywce
był wynik 1 :1. Dopiero rzuty karne, k&6re
eelnlej
egzekwowali
funkcjonariusze
MO, zadecydoZakład

pokonał
ną

Granat - Igloopol
w Pucharze Polski
Dziś

w

Skarżysku

wały 8

5. MPK, ..
1.
Zakład

miejscowego Granat.. rozegraJą
zaległe spotkanie o Puchar Polski. Przeciwnikiem naszego reprezentanta będzie drugoligowa drużyna Igloopol. Dębica.
Ten interesująco zapowiadają
cy się pojedynek rozpocznie się
o godz. 17.
(m)

FSC,

w

turnieju

(aOl-not

ziam kił pojedynków stał na
najwyższym św i atowym poziomie , nawet jeśli przyjm i emy ,
że niekt6rzy
sędziow i e
mieLi
sk łonności do
zawyżania not.
Takie; lowiny najwyżs z ych 0·cen sędziów nie by lo jeszc ze ID
żadnych Z4wodach
w
hl ~ torii

Z4wodnik61D rodzieckic" i po!skklt, "ie bUl. ło azhlką zbyt
'r"dnll. Jednoczeitłłe "ikł ;uż
" ie ·zaprzecZ1l. że ChiA cy eię
~

a.

2:espolów.
W
starachowickiej
spartakiadzie pozostały leszcze do rozegrania 4 konkurencje: koszykówka. zawody
wędkarskie.
tenis
stolowy i halowa piłka nożna.

No przl/kład lO podnoszeniu cię
żarów Chińcztlcy wyg rali wszyukie _jlżejsze
ko"k"rencje.
Ate pod nieobecnolć Bułgar6w,

ZftOjd,,;q

zespoly:
Górne rse,
Tapieersko-Metalowy

Zakłady

Wodociągi.
star tował o 1%

ra zu zaznac zyć, że kit wartość
sportowa "je ;est
jednakowa.

żoroUlcw

zwyeięstwle.
zajęty

KOlejne miejsca

piłkar~e

gimnostyki
sportowej.
N ieco
slabiej wypadłll chińskie gimnastyczki, ale i one wywa.!czlIłll k ilkIl Wledal i, w tym złoty
w
ćwiczeniach na
poręcz4clt.
Jaka I zkoda, że w tych. po;edynkach " j e mogli uc ~ estnicz!lć

obectł i e

Rzuty osobiste

reprezentanci Ztoiqzk u RCldzieckiego i NRD, kt6rzy "a peIDtłO
wląc z yliby sił do ttJle
znako-

w czasi e

olimpijskic" w Los Angeles. No i tym
ra zem "ie pomyliłem sił" Reprezenta"ci ChRL sq rewe l acj"
igrzysk w Stanach Z;ednoczD"tlch.
DICI fi10tłinie śled zqcych postęPIł w ro : maityclt d.: ied zi _ch
sport" ftie jest to zeskoczeni em.
Wiodomo, że od IClt zawodnicy
chińsClf

•

"więziennej

. AP attócłte
J)f'asowy NClrodowego Komiteł. Olimpijskiego T"rcji -

z eiężarowrow me

F.raticą.

med al w

zro~y

4 zien.1'łikarzowi

najsiłniejszy

Murceą

Drt.Lg1F brą.z-owy ...~ehdaJł wywalczył
rancuz ...uc e
Nowak.
Tak więc, tym razem w odrói>nieniu.·od poprzednich kategIorii, judiJcy Europy wyka;zali
swą wyisrość nad I"e-r-l'elen antarni A'Lji.

ośw iadc zyl

,"mos!erze"

Tym ra~m WIoch
*,a10 się pOk.~lIł,e ooląd ba"'erv 400 kg w dWliOO jU. Nie
1IoeZ Y-nił tego żaden z przedslawie"i-eli dziewiątej
(przed06t.aIt.iej) kdegorii wagowej do
ł\lIO kg Złotv medal wywalczył
14-It>Lll . Włoch Norbert. OberItarg-er - 300 kg. będ.ąA:: najlepszym w oou boj ac~: w C'Wanili 175 kg i pOd rZUCIe 215 kg.
Dru~ i był R um-un Slda!l TaslIadi - :J80 kg. a tmze<'1 amer-y'k an'n Guv Carllon 377 ,5 \<,g .
!'.lO'! ,. medai Oberburgera jet;t
~oeorw~zym
olimpijs'kim triumfem sztangisty
wl<05k iego od
1924 r O, i ągnięc:a sztangist.ów
~j ka te ~orii są iednak dalek ie
Od po,'omu ('"Z<>!ówki
świaf.o
"'e j. R" kol'd świ.ata
w dwu-

ut

RI~munem

gry

Wił!l"'&biea ' reZerwy ltadorniaka,

.1<>oAngo!oo

&

w ubiegłym sezonie zanotow~ł
spor~ sukcesów._ Naf.omiaast dla
rezerw. Radornia:ka występy wIII lidz-e będą przede WSZ15t-

nadcllod~ą niedzieJę 00
O rnislrrcroW&k1e punkt,.
przy lWUj" . piłka.rze
trzeciej Ngi. Na.?; rejon ł'epte
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dnia, żeby repre:entaci ChRL,
n ie otrzymywali kolejnych medali olimpijskich.
Tr:eba
od

NjotOtlll!j i

-"ł

BtUgarom or4IZ ·z.-

wod1łik01lł rodziecki"" • % PoIGktł",i i f"ąrezetłtGnC4mi NRD
tD4lkł.

NIlf01lłiCIsł

wJ/rÓWftCI7\4ł

strzelectwie ZGrc1wnO zClwod"icV, ;ak i
Z«wod1łłcZki
czoło",,,

chiWskie

liIq _

Jed""", •
te

tli

Iq

łtoieci•.

bolłGter6tD

;.ż

iQt"ZlIsJt

L.. Aftge!es ;elit gitn_stuk

Li Niny, ktÓf'1l %doblll trzv złO
te medale, dUICJ lf'ebTfte ł jed_ br/łZO\Dfl. T1I1ko Amerykanie potrafili ..awiqza~ _lkę z
gimnastykomi ehiftskitni, • po-

http://sbc.wbp.kielce.pl

m itej

rJ/walizacji.

"iespod.:-i4nkCł
~

bllł

NajwięksZCł

jednak .zlotu

medal wllwolczony ."r z e~ Lua"
J~ie we...
florecie kobiet. A
przecież konkurencja była 110ważna.
Repreżentantka
Chin
14twO pokonała U's ;: lIstkle kOtł
k urefttki, z okt"aZfIG mistrzymq świato. Włos::ka Vaccaroni.
Doda;my do tego dobrq postawę Chińczyk6w w siatk6wcl! i
koszyk6wce. a przekonamIl się,
że w
jwiatowlfm sporcie wyrosła nowlI potęga. Gdy niszę
ten tekst, f'eprezentanci ChRL
mają ;uż 'ftCI awym koncie 13
złotych medGIi. Nas i zawodnictl
nigdy "ie zdobyli ty! e "zlota"
na jed1'le; olimpiadz i e.

TADEUSZ WIĄCEK

