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• Cz€'C"ho.

Pomoc

dla

Druga wojna światowa trwa2078 dni. Tylko w ciągu 172
dni tego QueSlll nie duałał o
polskie lotnIctwo. W pozostałych 1906 dniach polscy lotnicy
walc zyli nad Polską, Niemcami, Wi elką Brytanią ,
Belg ią,
ła

Holandią, F r ancją,
Włochami,
Jugosławią.
Grecją,
Norwegią
i Afryką, nad Bałtykiem, A-

l\lyśliw c e

naddźwiękowe.

C."F-W.'F-Wróblt"wski

Jeszcze jeden rejs
legendarnej "Aurory"
Lege!lda~ny

k rążowr-i k

w sieci cnergt'lyczDt'j tSRS

przypominamy
za
Wydawnictwa
Interpress pt.
"Dzieje polskich skrzydeł" bila,ns zmagań żołnierzy spod
znaku biało-czerwonej szachownicy w II wojnie światowej .

tlantykiem. Morzem Sr6dziemnym i Północnym. Brali udział
w wojnie 1939 r. w Polsce ł
1940 r. we F rancji, w bitwie o
Anglię i A tlantyk, w kampanii
afrykańskiej i włoskiej, wspierali wo jska inwazyjne i Wojsko Polskie w 3 w ielkich operacjach Armii Radzieckiej,
z
których
ostatnia,
berli ńsk a.
stanowiła końcowy akord drugiej wojny
światowej. Przez
clI;ły' ok res wojn)' polscy
myśli-wcy
b t"onili W ysp Brytyjskich. zwalczali
samolotv
z
czarnymi krz'<żami nad Pó! - ką,
N i-e m<' 3mi i Fran c ją.
DOKOŃCZElIOE

NA STR. 3

Plener w Orońsku

z
Wielki

oht'ltodti
<III rUCLnica wybuchu powstania anty·
faszystowskiego, o balen ie d vktatury łona Antone~cu i wyzwolenia kraju przez wl)j:.ka
radzieckie .
• Dz iś w Lublinie rozpoczyna s ię XIV Centralny Z l,,( Ak tywu Kraj oznawczego PTTK
Zapowia.<Jany jest udział :!50 miłośników
turystyki
z kraju .

jubileu<;1l

dziś Rumuni .. , J~SL to

I"sk r
ro oc•

-

Na pionkow -k ie plenum KW
zostaJa zaproszona et'upa
ro~
botników pal'ly jnych i b ezpartyjnych z w ię kszvch .. '.: . w
pracy wojeWÓdztwa radrxnskiego. Na sali obrad o becni byli
też:
zastępca
członka
Biura
Polit.vczneeo KC partii. se-luetarz KG- Wlod" ml .. n lWokrz"",,-

Ilem.nt ten ma być zak.ś
tak, ab:- okrd odnowieBy i przywrócony do sweje,o
pierw.tne!!:,o kszłallu Il
ze,,~tn i wewnątrz lłyl w pełnej
I{ali na powitanie 7.-It"ilila włl'
.zy radzieekiej: .
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i' lradycit

n

11

C

h

rr

j-

j-

Dwa wyszkolone sokoły I
w roli straży lotniska I
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Plaki
najwyraźniej orzywydo n'esamowitego
wyda
siln ików samolot:Jwvch i orzelałv zupełnie reagować.
I!:dy
ln.:elano do nich 'Z broni oa1n !'i. ,'iezbyt -długo reagowały
n'l O'\leoiai'!ce blvski świetTbe.
a ta kźe zdołałY się oswoić !:
a ':!"!'1 ujacvmi . dźwif'kami
06tr"e'!8wczvmi nadawanymi "w
p~1\&im języku" przez r0 7 slt.wionI' wokół megaf()'{lT. WÓWC"!16
kł...

.
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Jak już in formowa liśm y , wnara;' w Pionkach odbyło się wyjazdowe .. t\"ane plell'Hne pOl>i e d Lcnie t(omiLe lu " ·.. jewud,,,kie~o PZPR w Radomi • . Tematem obrad, które prowadził I sekrelan KW 80GDAN PRUS była rola i >:adanis klasy 1'01 .... lniczej, załó~ zakładów pracy we wd ra;'ani u reformy go l' atczej. podwyistaniu efelr.lywnośri !;ospodarowania i un:cc,,"wis lnianiu za~ad 'Ioc jali .. tycznf'j sprawi ... d li .... OŚci społec .. nej.

. .J\u-

Od wielu miel'oit:cy ruchliwe '
lotnisko w M ediolanie atako ~
nI' b y ło
przez
niellr " .. liczone
chmary wSLel iego rod·l .aju .,h -twa . Wiadomo powszef'hnie, jak
~roz"e powslaja sylua('je. jtd'V
ptaki d ostaj'ł się do silników
odnutnwyeh.

Salw adoru

ł'Zrłi

r.

a

woj sk o w a

otwarl"rb, p1<'lIaro}dl obrr.d

Komittlu \lojcwudzku'go
•

ł .'I.VC' ~ii

Pre • . ~e:tt ROI .ald li. .. ~ " II f' •• d 11i3\\1 22 bm. dokum ('''l or~VL':>
j.,c~'
Saiwa dorowi
1!l)(J&lk '/ti-ł
~ u mt: 10 milionów
dl>iarow w
ramarh pomocy IN j~kowe.i.
Pac,":, kowo r,/;'ld R<'~ ~ana d,,llagal się ud7.it'le:tia
POH}'(\C'V
Salwadoro i W w\·,rlq Ś<'l 117
:nin('~nów dolaróN

Krełce, czwcrłek, 23.VIU.1984 r. Rok XIV

roca". z którego wYst rzal
VI
19J7 r. był sygnałem rozpoczę
cia ataku na Pałac Zi mowy, a
t y m samym ro.zpoczęda Wielkiej Socjalistycznej
Rewolucj-i
Październikowej,
odbył
ostatnio kolejny rejs . O DuRcil tradycvj.ne miejsce stania i - plynac pny pomocy holowników udał się do remontu.

Nuwtlczesność

~mowa

si~ci

biało-czerwonej szachown~y
. . . lat temu rozpoczęló d1:iabojowe w rejonie przyczółka warecko-magnuszewskielo ludowe lotnictwo polskie .
W dniu 23 sierpnia, który .tal
się odtąd Swiętem
Lotnictwa.

siłownia

W ty n tygodniU '.Jt. t-ł~t..0hO d'l
ogólnokl'ajo ""Li C:'. :-, :>r:jd
l
pi ... rńPszego b lok ~l ~lechosło
~acldej
siłowni
a tu I łl{) ',vt" l w
.Jaslow~kich Bohu~ i('ach J"'st to
~ )Iok
o mocy 220 :lle<!.1 ",. Ó v
':-;iłOW!l!a
. cd7ie \, \q)OSćll.f_o0 8 v
dwa takie bloki
El< ,:l/·O·..vn .l
atoffi{\'.\·a w Ja 'lo' , ', ,,~ fhltu 'licach jes d rul:a ~iłownh

1906. dni po znakiem
łania

Dru~a

ini.iter.two Pracy Plac i
Sp r au; $oc jalnyc.lL zareje'
s trowało dotąd ponad 240
poro z umień o <a ~adaeh twor ;: enill :::akładoU'lIch systemów wynagra d-an ia. Obecnie Misko 10
proc.
zatrudnionych w sferze
materia l nej pracuje już w warunkach
stwo r::: onllch
pnez

M

Wzorem
Cenh'um

Einterwenc~jn~

~

45B9B

In terwencie przyjmujemy
w godz. 9--11
Bezradni lokatorzy

w moim miesz.kwiu przy uL
Buc zka 34/4 w Kielcach od roku łazienka zalewana jesl fekaliami - skarży się lokatorka. - Budy nek należy 00 prywa tnego w łaściciela. kt6ry mirDOKONCZENIE NA STR. T
9Zka pod innylD adresem. 1\10je dotychcl.,u,OWe interw e",<,!e
sa bezskuteczne. ByJam 'iN Wv- dZiale Spraw Lokalowych Ud.
w
taeli Sanitarno-Eoid p . ' :>gicznej .. wreszcie 'rio' ADM orzy
Najrzadszym jęLYkiem świata
ul.
Pann.ramicznej.
W ,zyscy
jest język
Oaabikch,
kLórvm
zgbdn ie Si wierdzili. że n' e jest
włada... zaledwie
jeden .c'Zło
to
ich
sprawa,
ponieważ budvwiek, U-letni wieś nia k 1urt"Ckl
nek. w którym mieszkam. jest
Tolik Eseno. Kied yś jl'7.Y k iem
własnością orywatna. A wła'
tyr, poslugiwało 'sil' ivhce na
ciciel nic dotychczas nie ucz"terytorium Turcji plemiI'. któnil dla usunięcia
tej usterki ,
re. przed 150 laty liC'Zyło 50 t s.
więc do kogo mam się udać? . sob. J (Zyk składa się z s:..mttpyta czytelniczka.
Itłosek ł 82 spółgłosek. SpecjaA może znajdzie się instytuliści
II Francuskiej
kauc'- ;;
cja.
która zmusi wlaściciela poNauk próbują utrwalić 'na taś
sesji, by za.dbał o mir szkar-ill
mie ma=etofonowej zas!lb ~'
swoich lobtorów!
(i!':a)
teco Języka..
(P AP')

Orońsku

poprzednich
w
Polskiej
w
zorganizowany
zo~tal
lal

R zeżby

rzeźbiarski II:rom ad~ący
i %a~ranicznyeh artvstów. J edną z uczestnicze k jest
ju~osłowiańska
rzeźbiarka Je-

plener

[>Olsk ;~ b

lena
Jovano "ic, w y konu j''-a
portret swoje!,:o dawne!,:8 w ykładowcv z okrC'iu
tudiów w
kralulwskiej
i\ltadrmii
S7tU1l:
pi ęknYCh
prof.
Konslante~o
LaszezlU.
C .'F -

Wojch'ch Stan

funkcjonow:lni e

zakładowych

systemów wynagrad zania.
Ogromna większ ość pr zedsię
biorstw . które wprowad zi/II nowy system. starala się mllksyma i nie Uly~limtnować
z plac
s kładniki n ie maJące chara k teru mot!jtcac!l jnello . Da ?onll do
tego . aby płacę pO_'JowiĆ :naDOKO~CZF.NIE

N-\ STR

2

czak, kierown ik Wv d~ial u 0gólnego KC Anioni Górny, l astępea ki?rown ika Wvdzia lu Ekonomkznego K C par li! K~''''_ ,,
tof Chlnow~ki. pierwsi selcretarze komitetów mi Pjskich. miejsko-g minnych , gm in.n yc "-. z.J kła
dow\'ch. k' '(Y,; nicv rekmowvcb
Qśrodków pracy nart v jnej
lcie. 0\\ r,i"l W'O
WRN. Urzedu Woiewnc 7kiego. Wojewod~k lf'go Urzc;cl u Sp r aw W :ó' wnęlrzn'i'ch dy, (ok orzy
większych
pr1:edsię
..1iorst.Ą
f1rzemvsłO\lI~r'rch
!
i n.tvtucjl.
fo referacie egzck_ltvwv KW
w vg!osz()n ym przez
sekretarza
K W Włodzimierza K fHliosltiel{o
(()p~f '.\."ie nie z~p'pi~4 i' ;(;mv wew"a i\. r 07.ooc7.ęla się \Aielogodri.npa ch·,'<u- ja .
OOKO:-lCZENIE N :\

-'

"Ka ~ agoogoo" w Kie~cach
C •.oI..,we nueJ .. ce na ellcopejs!.ich· li,tacb przeboj·' I/\. uidu.inkoYt e
opraco" an ia
aran'iacyjne:
,kandJ.le. ..eria znakomil\'cb sin~

I;Ii tak. .. "i krocie moioa 'Ure'<Of)lf"'nr!O"a(' (ottn .!(,.'j e
.K:t.ja-

ca r tu"

kupować

Arabii Saudyj s kiej

OfJl

bogatych w rop<:, ale
w wodę
pail_twach _ ą - ie d nich toczy 'iię
dy ~kusja. czy jest możliwe . a
także. czy
będ?ie
oplacal'le
zaopatr y wa!lle :;i~ w słodką
wodę z potężnych gór lodowych. Obecn ie - na zamówienie rządu saudyj ~ ki ego - problem ten ponownie rozpa tr uje grupa naukowców i specjalistów [rancu ~kich .
Grupa naukowców fr ancuskich zakłada , że do Arabii Saudyjs kiej dostarczol'ie byłyby
!pry lodowe powstające na
Ant a rktydzie. Dla przdran W

ubogich

~

gory lodowe?
~portowania

góry potrzebna bylaby jednakże nie mal cala sp ccjalt5ty czna flotylla, głów llle poh;żnych ho lowni;';ów.
Pl"Zrcięllla
!;un
lodowa,
którą
oplacaloby
"iI;
Irans p ilrtować. powinna mirć ok.
go., m. dłl\~o ';ci , tOO m .."erojcdnf' j

ko~ci,

120-200 m wy"oko';ri.
Oczy\\,j';cie na powiencbni mona. gdzie wystaje ledwie l 1 tych kolo . ów.

Wszy ~t ko

Taka góra łow ion a
na stalowe la'';o. J ej
cz~ś": nale żałOby tak
DOKOŃCZErilE
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byłaby
przednią
obrobić,
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9 wrzesnla

~ ()ogco··.

Czy

ST R

ltt';ra
... tar.lni~m .. Pasierpnia prz"\ htuje do7~'llól
da
kitl.taoa<i..cie

25

P o .... ki

kont'ertt',w
.Jeden 7 oh.' b
IMłbę
Ił~it' ... i~ w
Kielc3c-ł\. ,J~'<
poinfornl0'Y\ at
nas
d"\ r~ !. łoilr kielec-

kiej uE.,tr :ul~" ,'~T'l\'
M :\Meeki ~,K .aj :łł~oogOO·'
w\, ~t"\p, w
hali \\"ił"ło~ i. . . ko,""o·'por fO·.... ("' j przy
ul. \\' a1i~{ir,"', .. niprt"plf' . g WC7e;ni~1
o -;fld7. tq.łHJ Rt~~łv rO .... "9 ro Wlrh, · lĆ b~f1. "' ie .t: ... łraft3·~ f Hl.
ip. nt,i~wic'l.a

lH Gd !~ ... jpT(lOI!\..

{ t)

Targi
\\' środ«;, w jU;.!;lł~;6Wi:J.tł kim
miś ił: Gradacu (Ilośda-Herce
zo" i a) otwarto lrad,· c' j e 'ltię
dZ:'iI'arorlowe ~arl!:i ~liwek. Jup;o'-la wia
jf"!>t jed" \ Dl
Z uaj-

wie"'i'Zych
roa świ~cie
arodut ych owoc aw. Z przenło 74 mln drzew zhiera
się
tutaj OL 700 Łys. lon śliw ex
rocz1"Je-

ee ~ tów

re,orterzy

r

Cztery lata po sierpniu'80

:a.notcwCLli:

:raz

.'

W
~..,i

h_łd_ie

Koebanew kiem.

W hołdzie JlIIIOwi I04!hanc>wlIIdemu w 40G !'QeU)ieę śmierei
poety, w dniu , 22 sie-rpllia kw;a. , • stóp sarlLofagu poety w
_ licy rOłiowej
kościoła Św.
lI.rayu w Zwore.niu Oo!'H p&łl
tilLiem autora " Zgody" w
mieście ZMyli filIIpodacu
radomskiej,
J)rzwstaw'tleJe wodow1&k
lnllturalnych
~iomu oraz młod7;ież 8zkolllll.
Kwiaty złorone również przed
..,m1l.ilriem Kocban(n"skie(CI w
~_
w CzanIOlesie.

E

łm.b..)

zmo a:&
Państwo ego

iHławem

- V. pan .....ięła s wy4ła
neil .erp.;. _.yck l , . r.i.!
T., ee każdy mieKltaniec
WyDlrzen. lł sierpaja reeotniey zamlu!ęłi się w
~
GdaEskiej i zaczęli strajl:. Po
paru JOd1.inach e strajkłl wiedzieli pF~wDicy
wsr.ystkiełl
zakładów. Ale wtedy aie była
to ;eszeze akcja po'NAedłDa.
Te była jeszcze wewDętr:m.
sprawa stoczni. :1a byłem wów.".as
przewodniezący..
Rady
Zakładowej w "Hartwicu"_.

Z plenarnych obrad
KW PZPR w Radomiu
J)()K01iC2.EN1E ZE STR. l
Głos zabrali: Slefan Gre,uła,
Ryszard Ch.lewiaslU, Jall Jaro_ek, Ur zula Dobreó, Ja" PewDiak, Władyslaw Kuś, Hil> lit
Gawrooski,
ZbiJ:;niew
Janik,
.Ja. Wójeik, Eu., nius~
Czar....w,
Recina
Pawlow 'ta,
Bory't
alnyńslU,
And"ej
Celi, Alepy
o.iciee»", ki. MaPall Hejn a i sekretarz K C Wloł»rnierz Mokrzyszeza k.
Wit:ksz05ć rob()tników slwierDała., li nowy sy.stem g
oru.row_a i zacządzan.ia
prz
.
~Jle korzyści. _-ajo.arllz:ej
•
Y' jest p rz)'rost produkc.ji rynkowej, eks portu, w}"'Zwarac,ionalizałt()r 
1aDie iiIlicjaty w
i produkcy jnych. Wskazy_ano lei, iż ref()rma jeszcze w
~iedoetat ecznym
stoOlliu skła
a1a wytwórców
do kos'ki
poprawę
jakości
produko.wa.ycll. wyrobów i usłuJ(. MówioIM' li posteo "osl>Odarczv mó"ł -
ł!ye e w i ele większy . Stojll t epna ~a przef;zkodz.ie m.ill!. 9kmId restrykc ji zachodnich. Z na,lakiem
podkreślano,
iż
athy
lepiej żyć, szybciej wyjść- z i Tl pasu, prężn iej się rozw ijać, mu" ' y da.lej dyscyplinować pracę.
Przedstaw iciele
radomskiego
"Walt era", "tytoniówkj", d :-ze~ego .,Gerlacha" i Ce-- enłown1 "Przyjaźń" w W ie:-zbicy
podk r eślali w swoich w~st,,"'ie
Idach, że pod9tawową sprawą
waI'Ullku jącą rozwój J!06oodadl i
)rst w łaściwe rozwiazani e oroblemów z.aopatrzenia surowco"o-fll aterial~.\"ego. Mówiono
...
tym kontekście o DO'/.Vt' "
~a)'itła dach realizacji
p~o. aIllÓW 06zczędnośc i{)wvch, wska-

_ich

Komunikat
Prokuratury
Generalnej
NS-e ujawniono dotychczas, aby któr a.kolwiek z grupy am.esiionowanych osób, na których ciążył za,zut po"lelnienia
przestępstwa
z pobudek Pi))j tyunych
popełniła
ponownie
przestępstwo.
St~ ierdWłl() na~i ast, że niektór e z nM:h, po
:nvolnipniu z zakładów karnych
Jub aresztów śledczych, podję
ły próby działań mogących w
konsekwenc ji naruszyć spokój
społ eczny i norządek prawny.
IJotyczy 10 Wlady ła""a Frasy_
niuka z Wrocławia i Jana Rulewskieg. z Bydgo zezy. Mię
dzy innymi J):óbowali on; wykor zystać w tym celu zgromadzenia wiernych w I'zasie nabo żeństw w kościołactl.
Z
Wladysław~m
Frasvniulliem i Janem Rulewski-u ws tały przez właściwych P!"okuratorów
przep!'owadzone rozmowy o<:trze!!awcze. Zostali 0n i uprzedzeni. że kont-"~wa 
nie t go romaju działań nv.;że
doorowad zić do oocia!!nięcia do
Odpowiedzialności k"lrnej. a w
n ast('nąwie do cofr.i~ia dobrodziej wa amn~tii.

EO

NUMER 167

STRONA 2

zywano 1.ei na

przy kłady

nie-

gospodarności.

W iele

miejsca w
dyskusji
prOblematyce racjonalizacji zatrudnienia, P<l'Prawy
wyltorzyst aDia czasu pracy. Robot&icze wypowiedzi n ie D ły
od ' w3ęt.ne, ugład zone . Padło wiele słów krytycznycll pod adr esem tego
sz stkiega, co
flmkcjolluje w nasz}"'ffi społe
czeństwi e , państwie nae najlepiej. W tym kontekście mówio11(1
o t.r udn ej sytuacji b ytcJwej
wieI. rodzin robotniczych, starcie życiowy m
ludzi młoGyela,
z. ró~ no Ba wsi, jak i w mieś
cie. o rozwiązywaniu p:-oblemów
mieszkaniowych, o wzmożeniu
walki z przejawaroj soekulacji,
pijaństw a i niegospodarności. Z
dużym popa:ciem spotkała się
idea inspekcji robolniczo-cblot>skiej. _
Robot n iczy charakter
pa.ru·
st anowa ręko.jmię budowy SI>cjalizmu - S'twie:-dz.ił w sW~'m
"' ystąpieniu
zastępca
czlooka
Biura P olityczn ego,
~krelarz
K C PZPR - Włodzimierz l I.. knys7t'uk. Partia nasza iest ży
wotme zainteresowan a społecz 
ną ,
produ k cyjn ą
i J»lityczną
akirllrDoscią klasy robotniczej.
Treści :lbr .ad :-adomski e j
in-tancji p.·tyjnej są integralni e
zwiazan e
z
doświadczeniami
XVI plenum KO'Tlitetu Lent:-alnego PZPR Właśnie w Lod ?Ji,
na tym plenum, podd-2f'1v 206ial analizie cal y
z a.c dz.~ał~
nia part ii z jej baZIj - kła II
botniCZIj. Posiedzenie w ~_
kach a óQziałem blisko 200 roI:>-.,.t i ów, tak pa"tvinTch, jak
i
nie
będących
członka-ni
PZPR, ,l <><; t d:>bi'ny'TI świarPr
tw !"m , demokratvczne"o charaktem PZPR. Instatncje parb'!~e utrzymują ścisl ą więź i
koniakt z uałogami. samo.:-ząda
mi p::-aC{)wniczymi, zwiazkami
zawodo.wymi i
organizacjami
poświęcono

°

mlódzieżow '"ffii.

Z większa

się

ystemat)'cznie
udział robotników w Ot'ganach przedstawkiel_
skich.
W łodzimierz
Mokrzy uUlk
zwrócił u,,;aJ?ę także n.a to, co
hamuje Dostęp, na n ieu-:>:>~z'l·L
kowanie frotl u inwesh-cvione"'"
wyższy przyrost plac niż wydajności pracy oraz słabą dvoscyplinę pr3<'owniczą w niektór!ch przedsię"br lwach. Są to
D1lne zadania nie trlko dla
part)-jnego
aktywu, 'lecz dla
całej klasy robotnicl!"j,
Na za.konczenie uczestnicy otwartego plenum KW uchwalili
dw-a dokumenty: reZOlucję (glosowali wszyscy
zebrani) oraz
uch,",alę (glosowa-'i członkowie
K W PZPR).
W końcowym fragm encie rezolucji pionkowskiego
plenum
K W czytam.., m.in.: "My, r~
bolnicy partvjni i ltezpartyjni,
apelujemy 010 zaló~ zakładów
praey. d. działac:oy
zwiazk~
wyeh, Slm.rz~doW'yeh i mIGd:oieiowyeh, k adry inivnieryjlł.... t.eehJJieznej woj. radomskie, . • ak t Ylll-ność i treskę
'IV
poszukiwaniu i
wykorzystaniu
moiliwośd poprawy
efektywn..rei I!:8SJtOdaro-wania i pełne.:o
wdraiania zasad rdormy ,ospodarnej. Od Das samyeh JlT2ede wnysikim :o]eiy, jak ny1tko wyprowadzimy a
kryzysu
,.spodarkę Da oJro'ę p.m ilne'o rozwoju".
(wlm)

awiązkowym,

Spedl't-orów ..c. Hartwic" w

- 1fie eWetiieie pr:&Y~Yć
. . . . . re~ pr.teR.'
Je Hnb. było z poeq"

l.lIł

eMye-zy. I

,

aeco ten

ar.-w

n~

'~ołnt

____

się- Było -....vied~ee! . Dyreld_
rzy układów s\.&łi się JtieGe.-

'.liH

aif.lpDi..

.
całMletaeA.
.JIlie1i ti.ynlttywy!
Myślę,
U óweu-sJU adro. .
t r acja wojewódKa i _
Fam.
nie sJMMIziewała się tak wielkiej ~)[aJi rvboboic-.l~ protest\!. Pr zecież
przed sieorpruem
Q ....ł lipiec i
rajki w Lublinie,
lrtiwe uda10 się przerwać środ
kami ~onomie=ymi ...
- Czy te jednak zllaeay, te
thialaeH a1ł'~zków aawod....
wyeh mieli ezekae Da to. _
władza postanowi!
- To nie tak było! Stocznu' y w Gda ń sku "wypo iedzieli
posłuszeństwo"
CRZZ,
zgklsili v tum nieufności centrali ruchu zawodowego., ale n a
szczebhr pojedynczego zakładu
pra cy nie było takiej walki.
Inst a'lcje związkowe byly przecież dobne znane robotnikom.
To nieprawda, że byliśmy izolowani, że nas lekc ewa żono ...
Myśmy zresztą gotowi byli protestować, zapowiadaliśmy akcje
strajkawe, tyle tylko, że w granicach związkowych kompetencji. Tymczasem w stoczni zaczęt o już robić ",-i elką połitykę .
Już powstał
zalążek "Solidarności",
już przekreślano
rady
zakładowe ...
- Czy te _afty. ie ....
tyeh c"alJOwy ruch awi<}zkowy
utradl baz ę, oderwał się ec1
Może

praeewnikiem

_

mas?

- Nil!'7.upeJnie. My tyl)(O występowaliśmy z żądaniami
lIatury zawodowej, zdecyoowanie
odci - ając się od polityki. TyJnczasem z Gdańska zaczęły napływae sygnały, że niekooieeznie o upraw nienia zawodowe
toczy się gr.. Zreszt ą pamięta
my przecież propagandę tamtych d 'li, lekceważącą masy
Lrajkujące,
informującll
wyłącznie o antypaństwowych po.czyn aniach zawodowych traczy
politycznych. To było obraźliwe
wobec robotników i oczywiście
musiało

wywołać

kontrakcję.

Dopiero wtedy ruch związlLowy
zaczął
tracić
poparcie zaló~.
Równocześ , je
z
Warszawy
przyjeżdżały ""aŻlle O6Obistości,
też
chyba
nieooin!ormowane ,
nie mające ",·yobra:i.enia o skali
robotniczego protestu. i dla t~o
dopuszc:zające się kardynalnych
błędów. Próby dogadania się z
robotnikami musiały zakończyć
się fiaskiem. Wtedy. już nie było wątpliwości, że związkowcy

Z06tali sami.
- Ale ezy c:oekająe na inslrukeje .,!:,óry", aamiast d ziałar, zamiast bronić slu-unych
iąd a j klasy robotniczt;j., sami
przypadkiem nie pozbawiliście
sit: ar,umentó,.,?
- U nas też były strajki i
też by ł nas~rój
w yczekiwaIli a
na roś, eo się musi zdarzyć.
Zna1iśiJly już także 21 postulatów MKS, które miały stanowić podsta wę do negocjacji z
komisją rządową. Jak pamięta
my, były w tym spisie postulaty natury pracowniczej i żą
dania typowo polit ·czne. I przecież od początku był o wiadomo, że jednych nie da się po.godzi ć z drugimi. Były też po.stulaty naiwne, jak choćby ten
głooszący KO!Iiecz!Jość :zapewnie-

DM roieazkań ltlask robołmin.e i
w clą.u pięeiu lat. Te ..,.10 ~
aanie bajlwwe,
awłaazeza
ie
.,.tal" jui eal,. luaj. nnt aie
pr&C()"fI1ał. WSl.yscy skladali :ąunia. I!ędąc thialaeum związ
kowym AC2ebla podSawow~,
nie mialeni alucb.eń eo do łe«a,
że wypełni_ie lIieJdórye1. ŻIj
daił je&t i i>ęcme fICI JIoI'{lA
.jerealne. Ze l1li "' aJ)l"lłwy Die . .
z.a1alwiełlia. Choeiai widaieJ.iŚlDy szansę poprawy sytuacji
życ iowej i ~wodowej robotni.ów w budowaniu siOflUDków
partnerskicb pomi~2.y p r acodawcą a pracownikami. Nie roa
powodu
ukrywać,
że
takicb
par1ner skieb kOlltaklóW, ~ posZQIlOwaniem istniejących _ realiów, przed sierpniem brakowalu. Podpisane
porozumiemia
miały być ich gwa r ancją_.•
~ łJyhl p.miej?
Też pamiętamy. Powsta,ła
" Solidarność", :zaC2.ęla się przekształcać powoli
w ruch polityczn y, a stare związki - teraz
zwane już "bra-nżowymi" - zaczęły
tracić
I'zronków.
Ale
pnecież
nie w ikn ęły z powierzchni ziemi!
Działa li śmy
nadal i chociaż z byle powodu
nie straszyliśmy strajkiem, też
załatwialiśmy wiele spraw, podkreślam pracowniczych, zawodowych, unikając akcji politycznych. Ze był. to jedyna możliwa droga do popr awy sytuac ji k l asy robolniczej, pokaza1a
histru-i •...
- Jak więc pan _nk Der-

r

~Iii

ar.

- Uważam, że ten protest ma
historyczne zn~zenie. Wykształ
cony 306tał nowy modeł kontaktów pomiędzy pracodawcą ,
jakim w naszym systemie jest
państwo i pracownikami. Wielka sz.koda, że nie wykorzystano w~ystkich szans, jakie dawał,
i że doprowadził do podziałów
i kryzysu w
ruchu
zawodo""ym,
ezego
skutki
widoczne są do d2isiaj, i nieprędkCl

jeszcze

naprawić.

to

zło

zdołamy

_ _ .J. ATLAS

Kał.astrora WSkarżysku

na

przejeździe

PKP

Korcz ' nie spłoszył
w zaprzęgu, powożonym przez 62-letnieg() rolnika, Bronisława P. Furmanka,
zjechawszy na lewą stronę dnr
gi, roerzyła się z cięiarowym
"jelczem", naleiącym do przedsiębiorstwa "Transsprzęt" w Tychach. W{)żnica i jeg() 5-letnia
wnuczka doznali ()bra:i.eń ciała.

4 T0f14 łrodki Jn'uprz_ż.ie _
pr.,..j"

;.łcełl. '-JIO, "Jft1aikł
i
JtTod"keji. l SIł Te.."Ua'w.
- OO-w - 'uńeT l taJI. ~
Te.'"" XWletJtieg. Pr2flbięło.:
PTodt&Jrt!ji B'l.,...mtSto Bta.ou>~
J •• łAcłł Jłł
_ k ....T eł~ prHe ~ Je

-

ile/Ił

n.. .

""W-fłTO~b.,.i4_

prac.

_ _..

...

Miła

_~

.uejtl ..

~;-łi

P. WJIT"

SJlst. . . . ,..

J4 pr_.•

• J2 prK.

M~

;..ż

twieraził,

C2)I
je
_tA>.
sI/Ue. \l'lI_lrTodzri .prioc.a ldwo"i4,
tŃ&

że

_ż..

rfl

'rektowoć

;Cko pa_nUM tł4
wlzl/Ukie d zisi";ue
bc>lqezki?
Sprawo "ie ~st 'oka pros' • .
Nie możemw i .je JIOwi"nijmJl
zachw Jlcoć ,ię tl/m slIstnJlem,
JI01łiewoż ,.. SJliuac;ę gospodarczą kTo;" wplJlwe wiele róŹ1U)
rod"lIcA c Zl/nników, CZł te od

zOłogi,
konkretnego
zekładu
"iez4l eŻftl/ch, ;Ck choc!bl/ zoopCItrzenie _teriałowe. TI/m "1"-

mnie;

_Wfl

wprowadzone SJls-

temJl spelnit JIOwinnJl jed"" zasadniczJI po stu la t - upor=lIdkflwat place, stwo TZlIĆ materialnq zachętę
do wydajniejsze;
procy , pobudzit oszc 7ędność surowców i eneTllii. l tal,ie jest
ich podstawowe zadanie.
•

. lb~ "gorzka ka"
na weselu I Stryko .cach
#

Około

IQ

ucZe6~ików

przyję

cia weselnego, j .. kie oob ylo się
w m in ioną sobotę i n iedzielę . w
Strykowicach
Górnych
iJ:m.
Zwoleń) ul egło zatruciu pokarmov"elDU. Jak poinfor JJ){)wal !las
dziś raJ)() kierownik Ter~wej
t acji "Sanepidu" w Zwoleniu.
dr Ily ur4ł Grzes~ak, .. szpi,..
tal u w Zwoleniu z o bjawami
silnego :zatrucia (wysoka lemperalura, biegunka) Drzebywli
n a o ddziale wewnętrzny m ]5 0sób, trzynaści e zaś na oddziale
dziecięcym.

D ziewięci u

%

gości

Proponujemy

w

skrócie
z regionu

k ilkudziesit:eia uesestników z
eałe,. kraju. Obecni $II takie
,oście z A usłrii, Czeehoslowaeji, Fi r ]andii .raz Wę~er.
• Aparaty telefoniczn e
i
tarcze numerowe wytwarzane
w Radomiu instalowane są w
ponad 30 krajach świata. Wartość wyeksportowanych w br.
wyrobów wyniosła półtora mln
dolarów. Zysk z eksportu tele!onów do krajów kapitalistycznYCh w tym roku powinien osiągnąć 2,5 mln dolarow.

http://sbc.wbp.kielce.pl
(m)

locjoh,eg~.

'q

weselnych trafiło do sZJ>italli w
Dzii o cOOz.. • .31 se Skarżyska
Radomiu na oddział zakaźny.
Zachodniego odjechał w kierundz.iewięć innych natomiast l eczy
ku Rejowa pociąt: osobowy. 600
się w szpitalu w Kozie nicach.
m dalej, na strzeżonym prze jeż
Nie ustalono jeszcze, co b..,lo
dzie kolejowym, najechał na
p rzy czyną
masowego :zatrucia.
autobus MPK. W wyniku wv" Sanepid" pobrał oróbki żyw
padku zginął mężczvzna w wieności or az ",-ody i naJ)(;jów, jaku o koli) 30 lat. K ilk anaście 0kie były podawane na przvjeciu
sób ()d lliosłi) obrażenia . Przeweselnym .
(wlm)
wiezio.no je do szpitali. Trwa
dochodzeni e.
Na miejsce wypadku »dała się
k misja ekręgQ -a PKP. Wstę~ .
nie ustalono, że na l>rzeieźdzje
nie b~'łT Ulmkniete r{)gatki.
W .... re.. lat u"ie.:J -u Rad.DlSki Ośrodek Tanecxny, orcaDiauj.,
K a!a U.'a spowoUwał& -p"erkur<y
tańca towarzyskie.:o I, II, III
wę ,., r_bu ko jewy... M .iD.
sto pnia oraz uj ęc ia a ukresu
'Ił d:U:
~ ,,' SZDy
,..Ni4ła"
"
.:imnastyki rekreac)'jn ej dla pań
K~le d.
arszaW)' .dk hał z
Zapisy pnyjmo .... ane s ,! .. siedwuip · ł,od:rinnym oJłóinieniem .
":aj"ie ROT - Radom ul. parkeIII;)
wa l, tel. tIt-7'_
(w""

•
Dziesiąte, letnie plenery
młodych
fe~ratików
z,roJruad zi ły (d. k.ót'a
sierpnia)
w Turnie 'tola Bial brząów

W NO~'ym
s~jł się lLoń

8TJl. l

hoiadc.. eni4

U zl/sko""

Gdylłi)

q

_za..
.t_ •.
mioa

eia łaae

y~em,

Pl"2edsiębientwa

DOIOfłCZEJliD

• z.awansewane jest wyk.nawstw. f-piętrowy h II 0k ów, Cw tym błłdynk. praczracHną. na . .trzeby
bn4łlu i asiu,) w rad_kim ~
si dl. ..P.łud nie". Pec1 następne .biekty
przy,.t.wane
S,! lawy fundamen1ewe.
• Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów
Pneumatyki w Kielcach weryfikuje urządzenia, IIK>dernizuje i o pracowuje nowe rozwiąza~ia
konstrukcyjno-techn{)logiczne. Sprawdzane tu wyroby uczestniczą w międzyn a
rodowej wymianie handlowej.
• Zr;.dnie z ustalonym harmono~mem.
w Elektrowni
,,Kozienice" w wieriaeb Górnyeh zakońezono już reIDenty
6 bloków ener,dyeznyeb. DCl
wykonada 'pozostaly ~cze
prace -przy 3 bl .. kaeh o mocy
21le mąawalów oraz
jednej
"pięćsetce".

UJ

J

września

9

z
C

iekawą
miały

oprawę

będą

w

tym
rokit
Swięto Plonów i lliień
DziałkOlWca. 9
wrzes,rua br.
na pl. Obrońców Stalingradu w
K ielcach przygotowana wstanie wystawa - warzyw, ow<r
ców i przetworów, zwierząt
hodowlanych. Na
osobnych
stoiskach swój dorobek zaprezentują
rolnky
indywidualn i, działkowcy, Spółdz iel
nla
Ogrodniczo-P5>zc-zelatrska,

ZM

CAF -wAF-W róblewllki

Pod znakiem

a.moloty oDrQny Wybrzeża za Ła,piały niemieckie okręty podwodne, a polskie bombowce bombardowały Niemcy od Renu do
Odry i od Bałtyku do Alp. Samoloty z dywizjonu do zadań specjalnych ni Iy pomoc wszystkim ttkupowanym krajom, a piloci transportowi
latali po calym niemal świecie.
Pierwszy niemiecki samolot został przez pol~kiego myśliwca zesttzelony rano l
wrześn ia
11.39 r. pod Krakowem, ostatni 3 maja 19ł!i r.
pod Berlinem. Był to 952 niemiecki samolot zeIOtrzełony na pewno pł"Zez polskiclt lotników.
LIRnictwo bombowe rzuciło pottad 15.000 !.on
bomb i 1500 ton min. Zniszczono dużo sprzętu
wojennega i zatopiono kilka okrętów wojen&ych.
Lotnictw!) polskie, waLcząc
na
wszystkich
frontach drugiej wojny światowej, zysll;.ał rozgłos
i
uznanie Mjuszników. Udział Polaków
'W k.ampani~ kancuskiej lMO r. wysoko ocenił
w ~a;wozdaniu Departament Hi&tor}"OZn~ f i -cuskich Sił Powietrznych, a także dowódcy, pod
kt6"ych rozkazami walczyli Polacy. O Pal.kac.
E najwyższym uznaniem wyrażali Mę Itrytyjscy
al1Ol!ałkowie lotnictwa: Shalte Douglas i Hugh
I)()w ding dowódca lotnictwa myśliwskiego
w '*resie bitwy o Anglię, Charles Port l - do....ódc. RAF, Artbur Harris - dOlW'ÓdCa ~
aiclw bombowego oraz wielu innych wym nycia
wojskowyeh. Polskie dywizjony wizytowal król
Sen:,- VI i Winston Churchill. Dowódca Korptlau Lotnicz-ego USA. płk Jł. Zemka, stawiał Polaków za wzór .-wym
oficeram. O Polak ch
wspierającyck wojska
inwazyjne
wspominają
CeIl. Dwigł1t Eisenhower naczelny dowódca
w_ik amery'kailsJro...bry-tyjskbch k U marszałek
&rnard Montgomery - dowódca Z1 grupy armii.
Pal$kie lotnietwo było wielokrotnie cytowane
w rozkazach pochwalnych Naczelnego Dowództw. Armii Radzieckiej oraz dowódcy I Frontu
Białoruskiego, Georgija Zukowa. Lotnicy zasłu
tyli na liczne pochwały Naczelnego Dowództwa
WP w okresie kampanii jesien!\ej w roku 1 ,
w czasie działań 1la emigracji i w ootatniej fazie woju)', na .... yzwol!)nej ziemi polskiej.
W formowaniu. szkoleniu i dowodzeniu pomag-ałi
Połakom
liezmi ofkerowie lotnictwa

S

Samo

życie

dll WiOSM przeminie, d sz:a ",ieu.cztlcha. rwie się M letnie wUWCUl~!I. Wiadomo - miejskie ŹlIcie w ,e?onie ogórkowvm prZJlftOri liczne
plag ·· poloW\'l
;klep6w zamknięta 2 powodu urlopa personelu, remontów, rem4nent6w lub zwflczlJ;fte; klłrtki z nlJpisem "zaraz: wra.clJm", k0lejki więc dłuższe, w lJutobusach gorąco, Ul
pr.acII duszno. Nic tu po flIlS.
BielJ"iem"
Wtęc do szefa po url
i już możem" Utttruszyć na l<mo Mturll.

G

Kto zd b l wczasy zagraniczne (choć kTlr
Chętnych cielgle w ięc ej niż miejsc Ul
bwrach podróży),
odbllwa
u
Z1\4jom'llch
sZllbkie przeszkol enie w zakresie aktualnych
kurs6w walut i korzystnuch operacji handlowych w krajach tranzytowych i docelowych. Trzgblł jeszcze dokonać odpowiednich zakupów totDarÓtD chodliwych wśród
aąsiednieĄ ft!1Cji i w drogę. Ale szczęśliwctl,
JctÓT<:f/ posiądą prawo doskonaleniA m i~dzlI
":Grodowej wymiany handlowej 1 .ma ;emCl
~ę!la. lońcu w krajctch ciepi~j'-~lJch od na.~eg o. Ił w ,ldecyd<m'onej mniej8;: oś~ i.
Pr.::ecu:tny Pola k kieruje ~ w gort/ , .~
llbzuTl/ lub na wybr zeż e Bałt-.! k u . Gdy ,uz
wlI iqd::iemli $poc/mi i wymaOlott'ani z dlt:
l"koJ~;m er; O
pociqgu i zatGs.::c:ymy bIlgaJ
do oh dka wllpGC'1.f1ł· · o we o, zac:yna su:
normalne źyc ·e wc:::a otL'ic::a.
Biena. y od ra"la ft
siołÓłd,t:, na p111źę
'l POwrotem, ztU Ul P" "eru uch w .. lonecz-

zys -

Spółdziel 

nia "K:elcz a,nk a",
Zakłady
Drobiars k ie, Przedsiębiorstwo
Zielen.i Meiejsk:ej, iłodO'wcy

bial~zerwone·

DOKOŃ"CZENIE Zł: STil.. 1

"RadosŁowa",

•

•

•

drobn~
inwenbrza"
9pÓł
dzlein:e pr<ldukCYJllIe i gmtnne sp6łdz!elnie. Będą tet ekpozycje: "Cepelii", gdzie wajdą się wyroby sztuki ludowej,
i K i ęgami Rolnic zej. W cusi~ trwa.nia Sw i ęta Plonów i
Dnia Działkowca odbęd.zie się
poka.z psów ra_owych zoorgani.zowany
przez
Związek
K ynologiczny
oraz
aukcja
psów ze schrOl1 i;;Ka..

D<>tynk i rozpoczną ię tradycyjnie wnie3ien:em w ielIców i odśp iewaniem
pi eśni
obrzędowych .
Wybran.o
lUll.
go;;.podarzy św ięta. Starośc i
ną

•
szac owmey

alianckiego. We Francji stanowisko oficera łacz
nik w ego pełnił kpt. pil. Rougeveu. Nazwiska
wielu francuskich instruktorów z tego ok resu
uległy zapomnieniu. W Anglii dowódcami lub
doradcami dowódców pierwszych polskich dywizjonów byli oficerowie brytyjscy. Początkowo
dowódcą słilWnego dywizjonu 303 został An lik
l , Satcnel., dowódcą 300 dyWizjonu oombowego
ppłk P. Lew·
itd. XI sektorem, w składzie k tó rego wa lczyły liczne polskie d ywizjony myśliw
skie, dowodził sławny ang ielski pilot bez nóg,
ppłk D. Bader. Instruktorami polskich lotników
w Grig!)riewskoje byli oficerowie radzieccy: kpt.
J:1Siński, por. Gaszyn, por. Matwiejew i wielu
innyclI.. Gaszyn w st-opniu kapitana dowodził
po śmierci ppłk. Tałdyk in-a 1 plm ,.Wa-rszawa",
kpt. Ma Łwiejew poległ pod Piłą.
Lotnicy {lOlscy, walcząc w antyhitlerows kiej
koalicji a wolność i godność człowieka , wS{)Ólnie
przelaną krwią scementowali przyjaźń z lotnikami francuskimi, radzieckimi, ameryka ilskimi,
czeskimi, llorweskimi, holenderskimi,
jugosło
wia iUJkimi, belgijskimi i innymi. Polacy walezyli w dywizjon ach bcytyjskich, a 111' pol kich
dywizjQn~cn CZesi ppor. J. Frantisek i kpt.
Stuaelly. PCZeE jakiś ezas 111' polskim 315 dywizjo!lie latał słynny później piłat"" amerykaóski,
P!)lak z pachodzenia, T. Gabreski. W akresie
walk nad Wisłą pomoc warszawsll;.iOl powstań
com niosła radziecka • dTwizja n()Cllych oornbowców, a działania radzieckiej fi armit w - pi.erała polska l dywizja lotnicza..
Za działalność bojow~ lotnicy poIsc)' otrzymali
ogółem ponad 'lOOQ orderów i odzn czeń
polskich oraz ponad 501 ugranicznycll (brytyjskich.,
radzieckich. amerykańskicb., francusk ich, holen- ·
derskic i
łookicb) .
Sława poLskiego lotnictwa
zos Ł ała
kupiona
kooztem ponad 4000 poległycll lotników. Spoczywają oni w Polsce, Związku Radzieckim, Wielkiej Brytanii, Niemczech. Francji, Belgii, Holandii, we WloS!:ech i Afryce, na dnie oceanów
i mórz. W ielu z nich spoczywa w mogiłaeh nieznanych żołnierzy, wielu został!) zamordowanycb przez hitlerowców.
Wszędzie groby polskich lotników otaczane są
ud-ą i pamięcią mlejsC'CJwei lud"llOŚCL Polegli Ul
,.Nasz i Waszą W"lność".
Jl.\ZDIIEJlZ L: wISSIU

le C c

będzie

B.ubara

Wijas,

rolniczka z Niewachlowa specja,Ezująca
się
w hodowl!i
drobiu, s arostą Zdzisi w
Buk z Dym· ,hodowca
ydła i trzody chlewnej.
W:rróiniają{:y się rolnicy,
dzi ał
kowcy, praco ....71 icy
obs.l·UI~i
roln ictwa, pr zemy,lu rO,)l:1o-

przetwórstwa

odznaczem medalami
40-leci.a PRL i oodz.n ak am i "Za
dl

za.stu.gi
Wręczone

też

KIelecczyzny".
z.ost:lIlą

dypi~

my.
C <ilOOć
wY3>tęp y

ianprelY u§wieŁnil\
kapel ludowycn i
podwórkowych,
zespołów
pieśni i tańca.
Na doiynki
przyjechać
ma też
Zespół
"Eleni". KOIlcerty
()(jbywat
się będą na estradzie na pl.
Obrollców Stalingradu
w
muszli w parku.
Czyrule
pobliżu

będą

położone

VI

sklepy

WSS "Społem" i zakłady gastronomiczne, a także stoi ka z napo.:
jam.i i artykułami spożywczymi.
Przy~ot wan
do Swięt&
Plonów i Dni.a Dziat.kowca ~
trwają ·

(bł

Ostrożnie z "rewelacjami"!
.;e,.& o ,.cewelac:,jn,....slowo "rewelaeyjnym" w 0 __
dEysłowie) odkQ·ciu l~tamentu
Henryka Sienkiewieza
w Archiwum Pań IWOWylU w Kielc~ach . Poniewaj inrertnaeja ta
ukazała się równiri w numene liS "Echa Dni .. " s 21.vm.1~ 1"0k. i te s zazI'aezeniem al wainości "odkrycia", puez C1ębelti szaCłl ck urówno dla redakcji. kt · rą wysoko cenię, jak i .Ua zn
onaukowC1 luUana Krsy· now kieco, proszę o opublikowam.
niniejsse!:,o li~1L

Od

kilku d i w publik
(piszę

z

całą

lor~cb. !:,łMno

premedybcją

,O

otóż cał
sprawa jest nie~
rozumieniem, wyniklym z nteznajomości rzeczy~ nie rewelacją.
Pan Jan KUkUiski,
uznany prz:ez redaktora Polskiego Radia Andrzeja Kopcia za
"odkrywcę
testamentu Henryka Sienkiewicza", trafił prz:ypadkowo na tekst ostatniej woli
pisarza opublikowany jui:
w
pię ćdziesiątycn
przez
la tach
J. Krz:yanowskiego w książce
pt. "Henryk Sienkiewicz - Kalendarz życia i twórczości ,
Pań stwowy Instylut WydawniCZY. Warszawa
l!156, wyd~nie
drugie,
rozszerzone.
cena
H

3UD

zŁ

Na stronie :!62 tej racy autor amawiając wypadki roku
1901
pisze:
.. W
Krakowie
n. VDL 8ienkiewin &perz,.,",
testament.
kiónco
bc.wpneclsb.wiono 13.IX.I935 Sądo
wi Okręco..,em. ... Ki~leaeb,
cdue • k
enł
t_
sna,i4luje
się w hi~
PM lU: 1......
Dalej przedrukowano cały testament. W
książce
znajduje
ię również Zdjęcie owego do-

się po ,kl~~. Jta- iW itawutllc;e, (Ile winno wvst(lrczvć piepoo taw()Wq ko metvkę . GorliwowiarnŹIICIl (jeśli .majd~iemtl tlJohw mIejsce), niętf!fl _
wieczorem 24' 2&CZ1l1łCl się ŹlIcie tOUHIr=y- ki tli tej dzi edrił&ie . ie widać. N. prztlkład

ne; pogoo zie uganiamtl

GórIł. Billem tu kilkIł lai te m ...
Pr::ez teft cza3 niewiele s ię zmieni/o. Te same ZTtlpwwane chodniki, zdeptane tr(lw"iki, zaniedbane ,klepiki Po tęp zauważal?łtl
;est tylko w ro=woj. ró.::nycll saloRÓW gier
automattlc~nyc"
i elektronic::nl/cll, które askrzętnie kontU"uowsne .
Mifljscowoścl .Z1I(1fte ZG WlIPOc zunkowe, to broo zilll obficie na calum Wvbr::eżu. Wbrew
m ieszc:q się w
ktcSrvch ftOrmal"ie ruje k il k1uet mieszkań- ~ej ftGptl3 : onej na~ie,
piw ica.ch, garlłżClCh i pTvmitllwnllch
b,,dac", gtanowiqe istną wIIŹlIm«cz k ę k,eszeni wc:!a wtcz6w obdar::onych dziećmi.
Rychło dostrzegamy, że kupno gazety cad :ieftnej jest problemeM (::nów te Clfwilizacvine nawyki!), że ,kromny obiad (;el1i
.ie jestdm.lI Z4kwaterowani w
stołówce
wc!asowej) kosztuje mnie j w:ęcej tyle. ile
wynosi jedftG dn i ówk<1 c:l !)lO ieka praclI , że
aby WIITt'sz yĆ M wycieczk ę a!do ou.em PKS
(coś niecoi tr::eba bU zwiedzić), należll odstać kilka godzm w koie;ce po bilety .
Pod
koniec
wczasowego lenittehowania,
rozl iczne
epizodu sq mimo woli
ców, w czas,e wa k /ICji są zalewane przez którego
d_-1esiqtid tU.:ęcll przvbllSZÓW. Ma , owy na- dość nerw owe, dochodzimy do wniosku, źe
jazd prle'·-ac~a
2declldow anie
możliwości te domotcvch piel es:w.ch n;e ;est na;corze; i
ba_li rwclegolLt';,- gIJS ronom ic~ne ;. ho:tn.d'o- znc_yna mll te sk ni ć do te; codziennej "orwe;. roulIwhowe,. ganJoda,.ki /co-munl,t n"i. mil ności. Z pgnamy się więc z mOT2pm ,
GW krai()IJra~i" domintijq w;ę kolejki i • er - któ.,.e ~"'lIm bezkres em skutecznie "oi/o
_e 1L·~:lI,t':ie wc:::-a- Otc e dO'pgli!cośc; f 0<1ty 'm ieci. P/lifU! ob!ic j p j(:j~ki.
Loka n"
za!u te Toa:·nn('
,-amIla p r _epe;nione. Nrr.d ., r ort.uł\i Wy- ;€=d~amy be: tL"ię1:s:eiJo
br;:eza uno . . i ~~ steo tli -llpa5~ek eo U:C"I- st"Onll Co oc:y'dście wca'e 1\~P o:nrtC't!. że
I .. ni.? p';eszk d 1a m ·e j, '-owym w ładzom \O ft..~ W"OCiJll?/ tu -:Cl -rok. n'l!ł ~"lihlj~;·a ~ jfl :poóip<l ł1i~ opłaty k ' i n lOą:(':?1łej. OC ,I'''· _al- t ... fł rA': WQ.~4CL' J"'ł?J le""CltJ:.
T on:",z l.Ir\E{;
nie
:.?k6w, ,i '<Ć K(lTl>llp,.cji to kOLtilw-

ikie, zdmninowGne przez zu.'tlc=aje zakorzenione głęboko w ciqgu «ił.gich miesięell łio
DłOWego ŹlIcia. SkoTO ". co dzień rŻłłie ,·ę
Ul karifl hw ncdużyW\'l wIITob6w monopolu
pi",ttiSOweg., na
CZlJ$(lcll te za jęcia SIł

s.poi y W'Czego i
zostaną

ladr zęb·

Urlo owa
•

te rap la

http://sbc.wbp.kielce.pl

kumenlu (patrz zdj~i!pe
stranie 242), zaś w spIsIe ilustracji pod num rem 68 (5. M6)
czytamy : "Testament 8ienk.i&wic.. a. Kraków, SI
sierpnia
1!9t7.
Hipotetll:oy w 1UeJ..

Un,.

e&<-h u •

J. Krzyżanow ki nie
tylk.
więc
apublikowal
testament"
wykonał zdjęcia, ale również,
jak. na badacza WYSOkiej klu,
przystało,
podał
d!)kladnle.
gdzie owego doll;.umentu nal. .
ży szukać. Jeżeli więc już chcemy operować słowem "odkrywca .', tyluł t-ell uleż,. lię I..
Krzyżanowskiemu..

Wydaje się,
że
kierownl1t
muzeum w Oblęgorku, I. R~
który
doll;.ładnie
__
wszy,,1;ko eo _ Sienkiiewicz.
napisano, a wspomnianą ksią.i-
kę posiaoo
w
zbiorach., nie
mógł ,.odkrycia" 11( arcłUwUll&
uznać za rewelację, 00
prze..
czyłoby \o stanowi badali nad.
autorem ,.Tryrogu',; BruliOll testamentu H. Sienkiewicz.
w
kieleckim archiwum
znajduj..
się w zbiorach IJPcacowanycb.
spaginowan)'ch, zszytyclL Przeszedł więc pr-zez wiele rąk
reoowników merytorycznych bApoteki i archiwum, którzy, po.dobnie
jak J. Krzyżallow Id.
l.lZllali widocznie, iż rzecza natucaln
jest to, że test&Illenł
pisarza, TXldobnie jak wiele innych test:lmentóĄ'. znajduje się
w akt.ac h b.i, po~wy;::h .
bosZo

Okazuje ię w praktyce, te
to, co jedni uważaj ą za rzecz
naturalną, inni uznawać mogą
za rewel cję Rzecr
podejścia
do spr wy i zn3jomo:;ci nro~
lematyki., o k tó rej się mówL
PUblikując tega rodzaju "rew elac je··, wydawnict w a powinny necz sp\" wdzać kilkakrotnie i to z różnych wz lędów.
Chocia±by z tych., że przYkro
być musi .. odkrywcom", gd., 3kazuje się, że był k toś inny
owym "odkrywcą" i to grub
wc ześniej. N
i miał tę skromność du żej kl as y naukow ca.

Z powa ';;anie m

ar

KRZYSZTOF

{TRB.~ŃSJU

I

Rysowane dolary, kalkowane IIlarki

"Urlopowa"

oazj czyli pa i naiwnych
Kryzys ma J to do siebie, Ze spnyja ujawnianiu się złyeh.
wstydliwych. a często i przestępczych cecb człowieka. Przywary te w ezasaeh normalnyeh, bye może, ni,cty by się nie 11jawniły, moie .deszłyby w ~apomnienie wraz a ezłowiekiem,
..dylly Ide .kazja. Za .bzję awała się ezas społee:myeh niepok.jów, . . - ątlą niektórz,. - .r,ana ici,ania maA co iD1IeC'. i . r.boty. Oel par. więe łat mamy do czynienia a liella)'Dli. jak . . Dasae warunki,' fałszerstwami. Fałszowane q karą _patrzeniowe, "ny 1Ienayn.we, elowody rejestraeyjne salIlochoelew, iowody osobiste iłcl. SK~ólne miejsce zajmują
fałslerstwa pienięcby, u~nieznych i polskich.
W okresie kiedy zlotówka stala mocniej niż obecnie, fałszersłwa pieniędzy uezynały się jui
. . pięciozłołówki. którą
po
pr.st_ ntaneGwano a odpowiedniej blaehy. Było to
robione

Na dobranoc

doŚĆ

Krzyżówka

nr 166

POZIOMO: 1. Homo sapiens,
6. lokata kapitału zabezpieczona na nieruchomości, 7. wOjsko
tatal skie, 8. prowadzi do kłęb
ka, 11. :nnarkacz. 13. rano na
trawie, 14. Ubiegający się o
stanowisko, 15. sztywna tkani na używana na kootiumy teatralne.
PIONOWO:
%. każde
żywe
stworzenie z wyjątkiem czło
wieka, 3. rodzaj kanapy, 4
tworzywo &Ztuczne. 5 rączka
przy zamku u drzwi. 9. samiea ryb gotowa do tarła, 10. "iewielki Wodospad, 11. afisz. 12.
nauczyciel w określonej dvs""plinie sportu.
Rozw~zanie knyiówki prze.ylae naleiy pod aelresem redakcji .,El)" wyqcznie na karłach poezłowyeh
w
ter-''lie
siedmi_ tlnl od daty niniejszeK'O numeru. Pomiętl.zy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje
się
na~roclę

kuponu
sowania.

k~ąikowa. Karły łies
będlł wyqczone III lo-

..ECHO DNIA"
Kupon nr 16ł
ROZWIĄZANIE

KRZy1;()WKJ NR 151

prostą

metodą

domową.

Takkll majsterklepków w Polsee ujawniOlllO paru.
Dzisiaj w Polsee fałszuje się
jui
pięćdziesięciozłotówki
ze

Świerezewskim, przerabiająe je
na pięćsetki. Nie są ' przezna-

czone do upłynniania w kraju,
bo taki banknot zwróciłby uwagę nawet dziecka. Idą przed
hotelami, obliczo.ne na s7.vbkie.
ciche i tajemnicze
transakcje
cinkciarzy z przyjezdnymi, szukającymi
korzystnej wymiany
swych walut. Banknoty te takLe używane sa w nielegalnvm
obrocie naszych rodzimych waluciarzy na występach zagrani·
cznych. Słowem wszędzie tam.
gdzie ma się do czynienia
z
człowiekiem
nieobeznanym z
polskim pieniądzem.
Trafiają się, ale rzadko, fałszywe pięćisetki przeznaczone elo
obrot_ krajowego. Tu już mamy do czynienia ze staranniejszą "robotą", i jeśli nie
ma
akurat sygnałów alarmowych o
będących w obiegu fałszywych
banknotach, właściwie mogą iść
z rąk do rąk długo nie zauważone. Czasem rozpoznaje je dopi ero bank.
W swoim czasie pojawiły ię
takie podrabiane banknoty t ysiączlotowe.
Robota zdradzała
znacz.ną fachowość i banknoty
te poza wadą koloru na awersie, można uznać
za bardzo
trudno rozpoznawalne. Po prO&tli promienie ŻÓłci jakie są na
tY6iączlotówce wyszły fałszerzo-

wi nazbyt jaskr·awie.
W osłałnieb ezasaeh pojawiał
POZIOMO: klinkier, szponton,
się sporadycznle fałszywy banNorweg, tyrada, czerep, rokooz.
knol • nominale pięć tysięcy
gęstwina, nawiązka.
złotych. Nieźle
zrobiony,
ale
jedna'lie do rozpoznania.
,
PIONOWO: kostnica, imporGdzie przede wszystkim obrater, kancerek, Eros, wyrostki,
ca .ię pieniąd~m fałszvwym?
yanowicz, maszkara, "'~ka.
- na bazarach. giełdach, W bra------------------------------

Rysunki trzeciego brata Grimma
aJe
B 'aclebyli

ył

Jednym z braei Grimm,
ładnym I łyeh, którzy
sławę jako auloray
baini dla dzieci. Trzeci Itrał,
Ladwi, Emil Grimm (l'Z9ł-UIU)
tył w innym świecie - Jayi pr..
fesoRm lIom"lycJi i rysunki w
Akademii Sd.k Pięknyela w
KuseJ. Pnyjaelele określali .. o

Model de!ty NeW'ł
Dobiega

końca

budowa naj~kszego w ZSRR hYdraulicz..ego, automatyww:anego modelu
delty rzeki Newy. Ogromńą betono.., rzeźbę powierzchni dDa
wykonano w skali 1:500, umieszez.ajIae ję w pawilonie e po.W'ierschni ~ t:J3. m kw. Wszys'ko jest tli oryginalne, włącznie
11 wnądzeniami tworzącyIni falę
poWOdziową. Model pomoże speejalistom :zbadać cechy szczegól!Ae Zatoki Fińskiej. Chodzi o to,
aby uśeiślić system prądów w
Zatoce Newskiej, wypracować
zalecenia dla eksploatacji urzą
ue!, mających na eelu ocbront:
Leningradu przed powodziami.

NUMER 167
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jall. .erdeezDqo, pebt~. h1lmora, sluomnq. i spekojnego

ezłowieka.

piluy.. i 1InI.i ldiwym ,.,,serwałorem eodaieonńei, o OIym
iwiadeśy .ykl rYS1lBII.w I rek_
la Alty pobac l'l-letaieJ ńr
• Wryderyee mie~ ...ej mł.
ieici, malan _tlał się raa" •
rocl~ d. BesJi. Pod_ esteroty,,"ni.wej .... r,ói,. . .w8&a~y
IIB&komiłe rYS1lDki, pneclsławia
jltee tlylibDse poe_low.. poeiui,
wicl~ l lICCUi rodAjowe .. __
bieaJlec. iyela -.iasł i mlasteewek. . . . rynDkaml
Grimm
piAł .oweipne 1I._nłane ~
oclpew~o dohraBe pnysłowia,
porsekMła., cytaty.
Był

.akładem

wyelawaietwa .,,1.laaDll Staau Verlac" w Ka.ssel
oazało się faksynille "Diennib .oclrói,. .. obrazach". I'.rma
albuma jest lIieeodzienna - jest
.. 9-mdrowy zwój papiera, Da
kłóry Iłaklejone SIł .. kolejności

wszystkie rysunki Llldwi,a Emila Grimma, Moina lit rozwinl\Ć
a:a podłodze dażego pokoju i st.tiiowali SWec. rodzajll komiks II
połowy ubie,łeco stulecia, odda~y wienrl. atmosferę i w _
ae,. 'wiala.
(PAP)

mach i wszędzie tam,
gdzie
transakcji towarzyszy element
ni.elega1ności. Tam, gdzie pieniądze szybko przechodzą z rę
Id do ręki, a OflIZukany aJ,bo
nie będzie miał możliwośei po
raz drugi spotkać partnera interesu, albo nie będzie
miał
mc:żliwości

dokładnego

nm tego, co otrzymał.

obei~ze-

Fałszowanie pieniędzy pGlskich
małym
piwem w
perównaniu a tym, co
dzieje się na rynka tak zwanych
walut
wymienialnych.
Tutaj fałszowane
je.st niemal
wszystko, i to o róznych JWminalach, od jednego
dolara
' ocz,;pając, który
bywa odm·
jany prymitywnie jako kserokopia, a kończąc na wlionowych banknotach. Tak, właśr:ie
milionowych, to nie pomyłka.
Włoskie liry miewają tak wysokie nominały.
Fałszuje się przcde wszystkim
dolary, ale są tei I fałszywe
funty szterlin,i. franki, liry,
jeny, pesety, marki, koro~~.
Im rzadsza waluta tym leple),
tym trudniej ją rozpoznać. Istnieje na .świecie wiele ośrod
k~w fałszerskich w Ja~ii,
NIemczech Zach., ~tanach ZJe~
noczonych, w krajach afrykai'\skich. Geografia, zresztą
nie
odgrywa większej roli, bo pieruiądz jak wiaoomo
- nie
zna granic i wyprodukow.anV
fałszywy dolar w Monachium
dzi.siaj, już jutro może znaleźć
się w Warszawie.
W Polsce, poza kilkunastoma
dość
prymitywnymi
próbami
zmiany nominału banknotu dolarowego, z jednodolarówki na
setkę, z dzies ięcio- lIa setkę itp.
- co zdarza się doŚĆ często i 11001 znamiona różnych, ezasem wręcz mizernych zdolności
grafil'aJych "adeptów" fałszer
stwa
zdarzają się rzeezy
aa

jest

mewiary~odne.

Przykładem

próby puszczania 'IV obie~ banIInotów wyciętych I ~azety łub
pe prostu... narysowanvch ..
łówkiem. Są jednak i fałszer stwa najczystsze j wody.
Była
niedawno tak zwana
&n~ awa
radomska, gdzie wchodz.iło w
grę fałszowanie dolarów o ś:'ed
nich nominałach; i sprawa lulJelsl. a, gd zie t!'waja obecnie aJ.
cztery procesy fałszerzy i koł
porterów związanych z tym
fałszerstwem. W L_blinie,
w
.rakarni K,-,L. metod~ otfsetoW'1l, sa .ośredniełwem doskonałeJ ma5lYfty liIrllbrskiej
1I)Inwaaz.nej z RFN' - drukowano
st.dolarówlLi. EIISRHd 1IZDall
Je sa trłHłD. I'tiPGmawalne.
Miały \ę wadę, Ze wszystkie
fałszywe
bMlknoty
J)08iadałv
trzy powtarzające llię Bumery
i by"" drukow8!lle na :zwyk.łym
ksiąi.kowym papierze.
W sUJnie .do bank6w l sklepów •.Pewexu" - zwłaszcza do
"Pewexu" - raz po raz tra1iaiłl "fałszywki". I .darza Gę to
wale rue tak nadko, jak lIy6my _ble to wy.braiali. Swiadeay to. ie piemęjzy
falnyw:reh mamy w .'i~u IIJIOI'O.
Ale także świadcZY lilie nafle-

piej c wielu pa.zcmych na pienbdze klien~ach tychze fałsze
W każdym przypadku, poza melic",nymi "'yjątkami, w
erę wcbodzi zachlanność: i lekuważenie prawa. Ot. trafia się
okazja, a ludzi chodzących z
harmonią tYs1ączłotówe:
w kie:neni w naszym kraju, w czasie kryzysu, wcale n.ie jest tak
mało. Transakcja jest dokonv
wana szybko, najczęściej W warunkach "konspiracyjnvch". Ktoś
kto
za ~zyna
się
banknotom
pl'7-~lądać, jest natychmiast eliminowany z tfy, często przy
akompaniamencie pogardliwych
wyzwisk, że nie widział pieniędzy, że donosiciel, kapuś I
coś w tym rOdzaju. A jest kupiec ambitny i woli stracić
niż być posądzonym o to,
że
nie widział grubszej fo rsy. Pła
cze dopiero nieco później.

ólestwo kawy
kawa cieszy się
swiecie zasłużoną
20 miJion6w
worków co~. .Ieks~)riowanych
jen
wszystkich krajów
to prawie tyle, ile
snr"."łS2:VSC V pozostali eksrazem wzięci. A
h co roku w
"cafezinho" nie
w ogóle określi~._
kawy zbudowany
ie"tlll.,eZlli" funda !llent breprzemysłu: 'jeszcze
temu z wpływów
eksportu kawy, 1<14milionów dolarów,
import oprzyrządo- .

rzy.

W wielu przypadkach, z uwagi na nielegalność transakcji, poszkodowany nie zgłasza
w ogóle sprawy do or"anów
ścigania. Boi sit:, aby sam nie
był
pociągnięty
do odpowiedzialności. Oszust doskonale o
tym wie, działa więc niemal na
pewniaka. Często posłul!uje :~
naganiaczami, którzy
potrafią
szepnąć słówko
o znakomitej
Okazji. Ba, częściej jest to tvlko pół słowa, bo to bardziej
rozpala wyobraźnie niż ~,.}- a
informacja. Ludzi nosząeyeb w
kieszeni pienjądz~. które
ich
parzą, jest sporo. Nie brali wśród
nich naiwnYCh I zachłannyeh,
stąd l obfitość ,rzynsdków oszukańczych transalIcJi.
KAZIMIERZ J. KOWALC7.'VK.
("KAR)

Jaka

będzie

kometa Halleya?
Dokładna

analiza dotychczasowizyt komety Halleya
WSkazywała, ie kiedy przejdzie
ona w poblliu Ziemi 'IV 1986 roku. będ7ie • wieJe jaśniejsza nii
lilię spodziewano dotychczas. 0pieraJlłe się na danyeh sebranyeh podczas ostatniej .. wi:zyty"
komcty w 191e roku, ueaeni
pnypus:zeaali, ie kometa coraz
bardziej eiemnieje (wedlu, niektóryeh oeen jest ona . obunie.
25t razy mniej jasna nii iwa
tysiąu lał temu) I ie w rek.
198& będzie ledwie widoema.
Jednak astronomowie I obsuwałorhull "Prospeeł Bill" w stanie
Hassachusetb (USA)' przeanaliaowawszy wSllystlde i ~ formaeje
aa temat poprzednich Z5 wisyt komety Balleya, doszli .:..
wniosku. ie aie zmieniła -ona
swojej Jasnośei na pnestneni
1nedl ostatniela tysilłł:leel.
wycb

Lew e

kor~ny

(II)

.jawienie się na polaki.
.,naJ'JlY. rynk." kfl'e!ll
~la1.D"kJeb ..al at y bezwartoieiowei II pankta wkbeIIia prywatnej .ymiany, pnyił'e _tale przez .. uiby
.yJae z , nleja_lm rozbawieniem.
W . jednej ehwill arozumiała
Itala llię . b1iJłoria .,remów . .I""iatka",
NaJeiał. się tylll. iowiedzieG,
jakim t. kallalem ,.zIotówki •
lleykjavik1l" dotarły j. PolskiT

P

.pen-

Tak nazywa się na~now
lza kolekcja Domu Bandlow~. ,.luventus" w
Łodzi.
A .t. a1lt.ny łyeh Hanyeh, i co takie waine, nie.ro~ieh (600-12Oe zł) letnich
abiorów. Dzianinę wyprodukowały

I~clzkie

własn'ej baI choć dziś
towarem

Zakłady

•
zacy]na
"r.lo~kwic.L". TC\\7
do uruchomienia
nowego model u
iC6a". Jest to, jak
podaJe prasa radziecka, lVU.c.ll&J'd
która spełniać będzie
wymogi ek.>ploaLa-cji w ZSRR
innych krajów. Parametry techniczne sytUUją ten
"ładą" a "wolglf'. POje :n ność Wn!;Ltza i.>ędzie
z tym pierwszym
autem.
Nowy "m,)~kwicz" będ.:ie
5 osób, trzy<ll'zwiowym, z
tylnem u fotelowi, transportu
pęd pi·z.e dni, silnik umieszczony
dukcja tego pOjazC!u rozpocznie
dernizacyjnycn (n-owa linia
samoclliJdów.
• Stall-start. W .niekió,-ych
system {) .na iwie ,,stop-start", k tóry
ponowne ul'uchomienie silnik.a bez prv_Fłll la
cyjce, a tylkc ~ naciśnięciu pedału
cas" opracowała takie urząd2.enie elEJ!IIlzne,
można je zamolltować do każdegc
nowym. Urządzenie nie zajmuje
cm) i waży 1~ gramów. Jest
miastach. Nie tylko ułatwia _ •.~ ..,,~," "
podczas krótkich postojów, np.
jedno{'ześnie pllzwala ;aoszcz~zić
mOżna w mieście spalić o 8-15
nie jest tak po:nyś!aae,
podczat; jazdy; Sy5tem
- • Liczy się lekkoŚĆ, Jak
rawo znakomicie ułatwiający
nie nie zmniejszyć 'LII bardzo _~nl\;""'
-jednak swoje waży)? Rozwiązanie
musi być wykonany ~ prostu z
teriałem jest aluminium i z niego
dowy żuraw specjaliŚCi
pomysł nie wpadli, 'jak się o.,a"u "c.
ma jest pierwszą, która podjęła
hydraulicznych. Dz.ięki Bim
kowo ładunki o wadze 500 kg
raw od dotychczasowych. Zasięg
kN, moment udiwitu 70,5 kNm.

N.,,,,)'

produ~cji

Postanowion.

pny,iuee

Gę

_Bien..

a..

słwlU-d_ne

-

jakimi

aasle

bea'Warnnk.... . Ii
tlhiinlkielll ....Jep

szych właścicieIl mit ' "kich DOsesji. Kielee, położone na ruchliwym szlaku Wa<rsza.wa - Kraków, nie były przygołowa~ do
odciążenia
kierunków kan.z7towych. Do eentrum miasta prowadziły wąskie uUczki o szerokości 8--10 metrów, a
]lejszersza uli« w mieście - Buczka - nie rozwiązywała sprawy. Jeszcze w roku 1955 na
122,5 km lilie
było zaledwie
14,3 km o . nawier0Chni ulepszonej, a główllą uL SIenkiewicza
pokrywał bruk.
W końcu lat pięćdziesiątych
wła-dze miasta lIZyskały wreszcie większe środki .. przystosowanie sieci lłlieznej do wymagań ruchu k.ołowego. Do zadań
tych włąezyły aię takie
miejscowe Zakłady przemysło
we. Rozpoczęło od prZebudowy
placu Najświę1szej Marii Panny
i -placu Partyzantów, który był
wówczas newralgicz.nym pun.łt
tem m iasta _
trasie WarSloawa
Kraków. Wybudowano
też wiadukt Dad torami w Dł.
1 Maja, CCI poprawiło komunikację ' z
zachod1iią
dzielnicą
miast a. Wtedy też pokryło w...
Sienkiewicza asfaltem. W roku
1965 Kielce miały 135,6 km ,...
lic w tym 53 km • nawiench~i twardej ulepszonej. W tym
samym roku opracowano kompleksowy projekt układu komun ikacyjnego
mł;lSta,
ktocy
przez następne lata był reUwwany z niewielkimi zmianamI. Międzynarodowll trasę &-7
p:>prowadzono początkowo poszer.-:onymi ulicami - Jesionową. Buczka i Nowotki lIkąd
wjezdżano na węzeł krakows~.
W połowie lat ueśćdziesiątych
rozpoczęto
hudowę
obwodmey
śrÓdmiejskiej, przebudowu;ąc ....
lice - Gwardii Ludowej, Ogro-

.

. .,

pns

Oknał. się,

Charków

roku 2005

Rada Miejska w Charkowie
zaaprobowała
generalny plan
rozwoju miasta do 2005 r. Wówczas w Charkowie będzie Iniemać 2 mln osób. Przewiduje
się rekonstrukcję starych oraz
budowę aowyeł:l. osiedli. Nastą
pią =iany w komunikacji. Do
2005 r. dłu.gośi metra, liczącego
obeenle 1'1 km, 2.większy się •
dalsze 3C km..

ie najczęieiej •
,ejserów
04łwiedzają
lian piękny kraj sportowe,.. I hodowiska i .,praeuje" de 41a
neezywiieie, na krótko przed siebie, lecz dla innyeh!
wydarzeniami, • których była
Jednocześnie, z róinych regiojai mowa, w jednym z miast nów kraju zaczęły płynąć melna SląsJtIl bawiła duża ekipa dunki o awanturach w sklepiłkarzy
ręeznyeh
z JslancliL pach ,,Pewexu" w związku z
Bez większego trudu sprawdzo- próbą knpowania zbytkownych
jak samochody
no, że akurał tam "bawił
na przedmiotów,
gościnnych występach"
Adam ze~arki,
sprzęt
radiotechM. i Ilawet został wylentymo- niczny - znowa za bezwarwany przez milicję na skutek tościowe korony islandzkie.
nlezbyt eI~anckiego sachowaAdam M. dostał specjalnych
ub w pełnej elewizowych &ości opieknnów, którzy jak się
restauracji,
naleiało
spodziewać
dość

ozwijające
liię po wojnie
musiały
również
zmieniać 1Ikład komunikacyjny w mieście. P.rZC2: cUugie
dziesięciolecia 8ieć 1rlic kształ
towała się tutaj dość chaotycznie,
zaspokajając
przede
wszystkim interesy zamOoŻ:Die-j

R Kielce

rastępnqe
liIDł liany

,.Ad. clzlecll. aesęjela"
wyftHi lai lIył .. upił.la l
nGeil lię w wir .,r.bety". ~

krainy

łrarsakeji te sportowcami
łys. koren
islandzkich.
Dopiero teraz postanowił..,za.
polowac na jelenia". Część for:sy spuścił miejscowej ludnośCI,

dze

.k. 15

tak, ze rzeczyWiina Sląsku na Isi rutynowo spytał
mają forsy do wybardzo orientował
kraju Sl\ nowi
ale, na wszelki

PrzeblllJ.wa UHZ):<OW&IUa na ro:aw,f; krakowskif'j w Kielcach
(lata 60.).
Fet. Andrzej KurbansIli

Ulice Kielc

W eayQl raeea, lIodeatował aię
dnia, kiedy eprawwaluł.
P_lii aę
jak Jdiob. ale . . krółko. WreeU jo h.tel. i - .raw.... te
taniej nil . .pnełlllie sIl,plI
04ł sa~J:anjeaniall'w
.oysik.,
eo mieli pny ..bk. ł.ąeImie . .
3t tysięcy dotyeh nabył w dro-

bliiej 'lema obromem. męieayi
nie_ .'

Jes*

musieli włożyć wówczas
Brazylijczycy, aby odtworzyć
swe wspaniałe, rozległe plantacje kawy. Ogromną wagę przywiązuje się w
Brazylii do jakości kawowych ziaren. Każda
partia eksportowanego towaru
poddawana jest surowej kontroli
jakościowej i opatrywana specjalnym atestem. Kontuje to
sporo, ale Diewątpliwie się . placa. Nie bea powodu częstG
mówi się: .. ta kawa jest prawie
tak dobra, jak brazylijska ..."

y~os~lżeni:l, niezbędne

Przemysłu
Dziewiarskiqo
.,Bi.stGna", IISzyte zostały •
spółdzielniach: im. )I. Fornałskiej w ŁodU I "Lipcowy Zryw" w
Zduńskiej
Woli, a
projektowala je,
jak większość kolekejj tej
znanej w
kraju placówki
handlowej ...:. Anna Batory.
CAF-Andrzej Zbraniecki

•

siłku

a po powrocie do stolicy postanowił pożartowac sobie ze znaj!)mvmi prostyłutkami. Jedn~ II
ofiar - ale nie pierwszą-:
była Alicja S., która w dobrej
wierze sprzedała te
korony
swojemIl "nad~orne~u" t~k
sówliarzowi, ktory Dllal zamla,r
kupić sobie nowy WÓ'&. On lei,

doWIl. Waligóry, przejazd pod
torami
do
al. JagiellońSkiej.
Pozwoliło te w drugi~j połowie

W
lIZeśćdziesiątych
wyłączyć
Ilłówny odcinek ul. Sienkiewicza z ruch\l kołow~o i przeznaczyć go na "deptak". Z kolei przebudowano ul. Czarnow.k", powstały ronda zamykają-

Pols,,'

Ludowece J: obu stron
przystąpiono do

przyjęta.

ul. Buczka I
bUdowy al. IX

Wie'ków Kielc. Powstawały tei
Jlowe. \llłc e
.1agiello ńsk a,
Ma:rchlewskiego,
Bohater6w
Warszawy,
aleja
Tysiąclecia,
zbudow~ drugie
pasmo 1Iol.
Rewolucji Pa~dziernikowej. 'fi
rolm 1975 Kielce miały już DOnad łłO lun wie, w tvm prawie 300
km •
nawierzchni
twardej ulepszonej. W clągu
dwudziestu lat po6tęp był wiec
ogromny.

Wrat:

rozwojem sieci u&
rozwój komunikacji
miejskiej. Jeszcze na początku
lat pięćdzie&iątych rozważano
e~1owo~
wprowadzenia
w
mieście sieci tramwajowej lub
trolejbusowej. Byłyby to jedDak łDwestycje :zbyt kosztowne.
Zdecydowano się więc na Jr.o..
J:

następował

kiedy aorientował się, te lIOSłal
esaukany, abił ją 4la pnykłatl ..
In.. ..tlUeweayna • 1IIiaab"
olała kor.ny tle .ymiany .....
je. ._ pny,iaetelowi,)r, kietl:r ..
kazalo ~ w eaym
nca.
. .Ilfula Ac1a.sia ~ .....apnl1Iia.'

Własne

.wiązka

s tYDl
lanie, a

łęcie
~ tinłojry

sdn

..

irodowiN.

•

lIpI'awllo

lila

n~Dłe

)IM

wy._y .. terll)llaeenie oWslly.tkieb

~iw; .lednoezśnle arołtlł się

• Islantlakiml k.ronami nleA_wiły bałacan. · be waYBłkłe
trafiły
.... ladzi", II któryeh
llaUy ' ba w~ rękę pri....
wal RinIi· ..kręcie". Ofiarą ła
~q. elnkciaru, konystająee
p II pomysł. Adama AL. padł
obywałeł N.
W sumie pelświalck "wyszedł
na swoje", s wyqczeniem Alieji S., IItóra straciła trocbę for.y trochę urody i parę cenności
domowych or:u Adama H.,
który na skutek przetrzymania
pnez ercany icigar.ia nie mÓli:ł
w trule wyznaczonym terminie
uregulować
swoich wierzy'elności, więc będzie musiał zmienić zawud..
(Koniec)
JACEK ARTOWSKI

http://sbc.wbp.kielce.pl
śmieszną

dla l'<iep

ęe

4§

muni~ację autobusową. Pierwsze linie autobusowe uruchomiono w roklu 1951 przy pomoey wozów PKS i jednego autobusu ... prywatnego.
Dopiero
w roku 1955 powstało Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej, które dysponowało 14 autobusami, a z nich
tylko 8 było w
codz.iennvm
ruchu na aterech liniach komunikacyjnych.
Ale od tego
czasu z kaŻdym rokiem nastę
pował
rozwój samochodowej
komunikacji miej~kiej. W roku
1960 już 63 WCXl.y Obsługiwały
14 linii, w roku 1965 - 88 autobU9ÓW i 20 linii, w roku 1970
- 112 autobusów i 24 linie, a
117 roku 1975 160 autobusów
i 33 linie sio:gające wielu podkie'eckich miejscowości - NowW!, Masłowa . Wiśn Iówki, a potem Chęcin, MOTawicy, Górna.
Jdli w roku 1955 miejskie autobu.sy w Kielcach Jlrzewiozły
2,6 mln pasażerów, to 1\1 roku
1975 już 58,% mln. Na ulicach
pojawiało
się
również
coraz
więcej taksówek 117
raku
196e Kielce miały 68 prvwetnych taksówek os~howych i 16
miejskiCh, w roku 1963 81
pr.vwatnych i 23 miej kie, w
roku 1965 - 122 taksówlci I>,Vwatne osobowe i 20 nrvwat .-Ą·
towarowych, a w dzie&ięć lat
p6źni ej 359 prywatnych taksówek osobowych i 24 towarowe.

Ulicami Kielc jeżdzi
coraz
pojazdów . W roku 1958
rejesh·ov.:anc w mieście - 655
S'lmoch'JJaw osobowych, 871 cię
żarow)'ch i autobusów oratz 2713
m()tot·yltli. Natomiast w
roku
1975 ,arejesLrowanych było ponad ~ tys. samochodówosobowych, Jl()Ilad e tys. samochodów ciężarowych i autobusów
oru ponad 5 tys. motocykli.
więcej

O sobista
łódź

podwodna

Iniyr:ierowie lN'ytyjsey .konsk_wali jedn_bowA
lóti
.......tlJul ..splder-4",
która
_ie .p1lS1:ezaC się na cł~
kNe
tle metriw. Zwi ,.&ana
jesł .na • macierzy tym
stał
klem ..pępowin.." - llaLk:ńl,
pny pomoey klónc. pnekazywane q " Iodsi lnfol'D'laeje
was ener,ła elekłryun~ dla
jej neieiD ailDików, W lI"Ypadka nieonekiwanej
awarii
lIter1lAey pojazdem ·n1ll'ek moM 04łezepić kabel I wblesye ak ama1atGry awaryjne, wy&tareujące na
7% eochiny rueb.
pod wod~ Aparat wykorzystywany będzie ,łównie przy naftowych platformaeh wydObywczych, pracująeych na etwartym morzu do kontroli podwodnych części konstrukcji, a
takie w portach i przy lokalizacji wraków na Cłębokości do
611 m. Korpus "Spidera-4" wykonany lostał z żywicy poliestrowej, umocnionej
włóknem
uklanym. Dzięki temu łódź jest
r;iezwykle szczelna,
niewiele
waży i posiada znakorr.it~ izolacjI; termiczną i elektryczną.
(~s)

Z obawą, bo a·rt 124 § l kk ,1;\ nowi: " Kto b ler ze udział w >J U ym
wywiadzie
- l·ub
działają c
.,a
rzecz
tego
wywiadu,
tldziela mu wlaoom)ś;i, pod Lga karze pozbaWien ia wolnoŚ::1 11a czas
nie krótszy od lat 5 albo karze
śmierei.. ... ; z nadzieją bo Je.;o los
jest w rękach są du, Adama'ehc k
liczy na łaskę, wyraża s kruchę, Jcst
spokojny, opanowany, rzeczowy i
konkretny. Stara się zrobić dobre
wrażenie na składzie sędziowskim,
w którym jest porucznik, kapitan,
major, podpułkownik i p;Jłkownik.
Rozprawie przewodniczy pułkownik,
szef sądu WOW - Włady sław Monarcha. Drugim sę dzią zawodowym
jest porucznik, pozostali to ł aw'licy
z różnych jedno,tek garnizonu war~ zawskiego .

- Tak jest, pros zę wys okIego są
du - powtarza kompan Adamasc hk3
z ławy oskarżonych, dr Jacek Jurzak - 'oylem s z~i e giem. Przyznaję
się do zarzucanych mi czynów. Zrozumiałem akt o sk arżenia. Zdradził e m swoją ojczyznę. Pope łniłem czyn
haniebn y.
Doktor, m ając y za sobą stu d ia na
politechnice, ogrom pracy związanej
z uzyskan iem t)1ułu na'Jkowego i
stanowisko adiunkta, jest jeszcze
konkretniejszy od swego przyjaciela, dy sponując ego tylko maturą. Jego wyj aśnienia są precyzyjne,
a
posta wa przed s ądem nie budzi najmniejszych za strzeżeń. Gdy trzeba,
powie parę zda!'} z błyskiem nienawiści w oku o Amerykanach z CIA,
którzy zma rnowali mu życie, uroni
łezkę na w s pomnienie rodziców, a
gdy jego słowa d o tyczą wła s nej rodziny , głos mu d r ży i załamuje , ię,
jak śp Iewakowi ciągnącemu trudną
part ię,
którem;J pomaga reżyser,
s prawnie
operując
d :l;\';igienkami
miksera, aby uzyskać
najbardzie j
pożądane brzmienie. Czy takim modulatorem w przypadku Adamaschka jest jego obrońca, do skonały
znawca procesowych niuan sów, mec.
Antoni Borkowy, a w przypadku
Jurzaka nie mniej sławny i wytrawny proces owy wyga, mec. Maciej
Dubois? Czy oskarżeni, grając s woje o s tatnie życiowe role , są ~Zl'ze 
r1.y w tym, co mówią, czy ich sło 
wa d eterminowane są groźbą owego 124 artykułu, za którym cz"i siG
śm ierć ?

-

Czy gdyby Ja cek Junak wieco go cze ka i że czeka go to
nieuchronnie przekonywał
~ą d
mec. Dubois w szedYoy na drogę
zdrady'? I zaraz odpow ie dź : Na pewno nie!
dział ,

A prokurator, płk J~rzy Sz.pil~ki:
Podobnie jak ka.l.dy lis, prędzej
czy póiniej koń c:lY u k'Jśnierza, tak
kai.dy sl:pieg końc zy na ław ie o s karżonych. To tylko kwestia czasu ...
Polskie prawo przewiduje
dużą
swobodę w prowadzeniu obrony, 0skarżon,.. ma prawo odmówić wyjaśnień, szukać wszelkich
okoliczności
łagodl:fłcych,
próbować
wykrętów, a nawet kłamać. Sąd może
uwierzyć lub nie, a:le musi ustalić
prawdę. W tym procesie ustalono
~ szybko. Dowody zbrodni, zebrane przez kontrwywiad MSW, były
nie do zbicia dla obrony, która nie
usiłowała tego nawet robić. Od początku chodziło jej o zmn iejs zenie
ciężaru gabnkowego niektórych zarzutów, aroy uzyskać możliwie ła
godny wyrok. Dlatego z u st o,karżonych płyną słowa o zmarnowa'
Dym życiu. Wspominają dzieciń stwo,
młodość, lala pracy, zaangażowanie
dla
socjali;:tycznej
ojczyzny
L.
szp;cgo,two
przed wko
nic j . T;:,.k
rys uj e si ę

(2)

.

.

. wiedzieć, . zobaczyć,

"-: . . Warto
;.,,:::ł': :.' ,.:'~' ~-"'~ ~\.-:'(,

:.._... :~~.;!..- .-. :' ~__ ;1~ :~.~~-:-

APTEKI DYZUBNE: nr !9-00I
ul. Buczka S7!3!1, nr 11-003. uL
Sienkiewicza 15.
Poradnie dyi~ dla dziect
I
dorosłych
ul.
Pocieszka
ll

23 sierpnia
1984 r.

(Przychodnia Rejonowa) 91 godz.
17-%1, w nied?:ielę _IJ. Stomatologiczna ul. Pocieszka 11 w
I}iedzielę i święta w god~ . 7-XL

iyczenia

f

•

.

-

RADIO
PROGRAM LOKALN II'
17.05 Dziennik 17.15 Z nagra n
naszego studia (stereo) 17.lO .,Rozmowy o partii ,.Walter"" aud. Cz. Kussala 17.40 Koncert
muzyki kameralnej (stereo) lIU:5
Skrót dziennika i piosenka
Jla
pożegnanie.

T E L II: F O N Y:

APOLINARYlII
FILIPOM

Lato ' dla wszystkie
Z& sierpnia (w niedzielę) Świę
Klu
TtU"y t)'ki. x....
lar.. kiej przy OddJ:i te
więto
krzy kim PTTK DpraSEa .lr.ielcsan Jla dwie
wyciecz ki rołoknys.lr.i

Muzeum Zabawki al. Zamkowa ! - "zabawki różnych nArodów" - czynne w godz. 1ł-16.
poniedziałki i dni poświąteczne ,
nieczynne.

Czwartek

Dziś składam,.

posłu c h ać

TELEWIZJA

PogotOWi e Ratunkowe ttt. Pogotowie MO m. Strat Pożarna

werowe. Pierwsza .... i~d:Ue
z
Kiełe
przez Wiśniówkę, Niellłachów. Szezukow kie Górki i
Jawonn.ię traą licząc:ą w samie 45 km, a dru!;& prze. 110rawieę Kije Chmieln.ik.
ąezn.ie
eo prsejee:.&nia T5
kilometrów. Spotkanie z prze......iltiem w nie4ńelę o CH".
,.... Start lt al. L one';'
ró~
Sieukiewie'A.

991. Pomoc Drogowa 981. Pogoto-

-

w1e Energetyczne Kie1ce - Mia
sto ~l. Kielce - Teren 956, Pogotowie Wodociągowe 194. Pogo
towie Gazowe w dni · powszednie
Sl-!IO-9I
w
niedzielę
l
święta
3l-llł-2Q,
PogotOWie
wod.-kan. ,
c.o., elektryczne RPGM czynne w
godz. 7-13, teI. Jt-16-41. Pocztowa Informacja o Uslugacb 911
Informacja PKP m. Informacja
PKS 502-71.
Hotel "Centralny'
i!5-11, Ośrodek Informacji Usług
WUSP 457-41.

Juka
BAR·U.OMI&JOM
i JERZYM
lłllZ

r. -

Parlament

-

lIbański

WYMai p ....edstawiciela pr.. wi·
e;y. Baszka Dżemajela, prezy·

...,.._ repu.,liI<i.

.

ZwiĄzek 8adz~;'
Zje409eZone. W. Bryła

1.t1l r. -

litaB,.
ala ł i'raBeja osiągnęły poc-sumienie w ,.prawie ł- tronn&p
układu • prz,.szłości Berti_ Zac:bodniego.
1HZ r. /UIlerykaiiski sate·
łka
telekomunibcyjn7 ..Telaar" pnekazal pierwszy pr__
!:cam K /UIleryki do Europy,
transmitowany na żywo.

1J5IJ r. Cła

POSTo.JE

TAKSOWEK:
I&l.

TakArmiI

sówki bagaźowe
Czerwonej 49'-31.

Radom

Zma'" Koger Mar-

J

,.Bałty"..
"Na gtanicy" USA, pan. kol. l. Ił. g. 15.15. 17.•
,.Przyjaźń" ••1... jak Ikar" franc. kol. l. 15, g. 15, 17.15 i 19.3&
"'pokolenie- - "Spr wy osobis
te·, - jug. kol. L 15, g. 15.38. 1'l.31

-

l 1'.31.

..Odeo.... "Małtonkowie roku
rum. pan. kot. g. 15.30•• ,J
węża" RFN. koł. L 18,. I

-

n" jo

17.30 l 19.30.
APTEIU Dnt1B.NE:

pl.

T..

Zwycięstwa

Konstytucji 5.
INFOKMAC.JA

lIC

,.,-111

Dl"

,.,-t15

-

pl.

służb.,.

zdrowia
- czynna &-:MI, tel. !il-!l. Informacja o usługach - J65-§.
TELEFONY: Strn Pożarna III,
Pogotowie Ratunkowe m. Pogotowie Energetyczne - Radom Iti,
Komenda MO :&!ił-iii,
Pogotowie
Milicyjne 997, Pomoc drogowa lISi
llIica

"DUecko Kose-

USA, kol. L 1" &. U._,

"M05" ••" - ,.L.. jak Ikar" franc. kol. 1. 15, g . 15. U 1 1'.15.
- USA. koł . L 15, I. U.ii i II.
,,8Iud,.joe"
.. Wendeta"
rranc. lwI. L li, g . li. ~ i 1'.15.
"Skałka" ,." stopni" - ang.
kol. l. II, g. 15. I' i l •.
....~ik..
.,superpotwóc M
- J'"łł. pan. kol. Co 15. ,.l!H1" USA, pan. koL L 16. g . 1Y i l ••
,,Letnie"
"Zemsta różowej
pantery" - ang. kol. I. U. g. !l.
,,AmonU" - "Dzięki Bogu. już
r>1~łek" USA, kol. L 15 '" l i
i lI.
....

Skarżysko

....łAość" - "Ołd Surehand"
jug. pan. kol. g. li. .,Racja lltailU" franc. koł. PK. l. li, I.
li i l •.

..Metalowiee" APTEK&

t.eczna ,.

nieczynne.

DYŻURNA:

ul.

Ap-

TAKS01!rEK:
Dworzec Główny PKP Jl-:;n osiedle
Millea - teł. U-T8Ii..
•
POSTo.JlE

Star chowie.
IItIN A

I

(lALIII_IIII

,.Piwnice". .,_
Ldaa'
Gra.fika. Wystawa
wSpółczesna: Ochrona ~owisk..
naturalnego czynna .. godz.
1~-". niedzIela 11-11.
GaJeda

Galeria
wolucJl
Wystawa

RWA

rOłografild

-

Paździe.-oill:oweJ

111.
la

iii&_

fotografii Jerzego M,,kOwskiego pl ..TEATR" - czynna w godz. .....11. niedziela
nieezynna.

,.Kobotn1k" .. lhachraJld"
NRD, L 15. g . 15. "SV stopni"
ang. l. Ił, g. 17 i l ••
"star"
.. SeksmIsja" pol.
kol. L 15. g . 15. 17.1' 1 l '.ZO.
APTEKA DYŻURNA: nr !9-076
ul. Staszica l.
POSTO.TE TAJLSOWIi:I: telefo53-111 l 53-Sł.

n,.

Ostrowiec

-

plae

zamkowy - "Wnętrza pałacowe"
.,Galeria mala.siwa polskiego" ~
czynne .....16. wtorki - nie=yn-

oe.

PIae Partyzantów

Wystawy
stale: ..Przyroda Kielecczyzny"
"BroA w zbiorach Muzeum Naro.:
dowego". Wystawy czasowe: ,.Kultura społeczeństw neolitycznych w
Swłęt.okczyskiem", ,.Powrót Marysieńki SobIeskiej do Kielc" ••. Militarla . Ee zbiorów Muzeum Mazowlecldego w Plocku" czynne
«o~z. 1.....17, wtorek 10-18, p&OledZlałek I środa nieczynne.

w:

M~um Lat Szkolnych S. Zetomsk. ego czynne codzienni e
VI g~. t-15. środy t~-18 . ponledzlalkt, wtorki nlecZ}':"lne.
Obl~or:e!t:

Muo:cum
HenrYka
nIeczynne.

"Hutnik" ,.Elegia"
bulg.
kol. PK..-Ł 15, ' g. 15.30. ..Król Cy-

ganów" USA, PK, kol. L 1.
g. 17.30 i 19.3O.
•
"Pnodownik" - ;,To tylko rock"
- pol. kol. l. 15. g. 17 lig.
..zorza" •.Mężczyzna niepotr"ebny" - pol. kol. L l&, g. l i

1 18.
APTEKA

DYZUB.NA:
ul. Starokunowska In.

~TROi\iA

I

%9-071

Koltskie
KINA
.~Pe:;

,...InlJ)erlllm k: nntr.l~t\ _
U' • p!\n. k"l. L 15. g.

z ·, -

17 15 i

,.,I\n"'t'"rznt::'· -

alu-

kanad.

22.05 OT - komentarze
22 .20 Zniwa 84
22.30 studio Sport
Z3.45 OT - Z4 godziny

n

PROGłl M
18.30 Program lokalny

Ludzie I k- pasje
Przeboje "Dwójki" Ba lato
Dz.iennik TV
.. Ekspres reporterów"
F1tha-l'RlOnia ..Dwójki"
OT - wydarzenia, t~elo&
"Dwójki··
21.30 "Hamlet'" - Dliniatura ba19.00
1.9.20
19.30
20.00
20.15
21.15

letowa
21.45 ..Było , nie mi~to" -

mac.

filmów
dokumentlH\ych
:!:!!.30 Spektrum IV' 12 mag.

PROGRAM I
9.00

Tełelerie

Góna

niec-:ynne..

UWAG ! 7.3 ew..nt ·.lIn~ vuJt:n,,· w prul; ....unie kin reda!;.c:-ja n!..
odpowt ..<1a.

s-.owiee

trut' -

Dł~

!2,S km.

Za raszamy!

•
Zarząd

•

*

Wojewódzki
TKKlI
wspólnie lt WOSiR zaprasA
mieszkańców Radomia na wieI.
ki festyn rekreacyjno-sportowy.
który odbędzie się !II
sierpnia nał salewem w Sic:&kach. W pr grt\mie pl"Z~widsia
De Sil ery i zabawy, m.in. w
ringo. nat lotk , bie~i płaskie
itp.
Odbędą
ię równiei
zawody
łla me
zore MOW nych:
w
tenisie.

i

balłminłonie

piłce

siatkowej. PODadłe orcani_t..
rzy przeWidują pokazy skoczków spałechrenowych clo wecIY. karate r kaUury tyki.
Wystąpili ts &eS)leły
ariy.
tyczne. a eałoić zakoóczy

.y-

lIketeka.

Góra

SPÓLDZIEL lA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
ODDZIAŁ !S-aO KIELCE. Mielczarskieg 121
OGŁASZA. PRZETAIiG OGRANICZONY

na sprzedaż samochodu ciężarowego marki "star A29",
nr rej. KIH 321E, rok prod. 1972, nr podwozia 17099,
rena wywoławcza 113.700 zł, 9topień zużycia 85 proc.
Pojazd można oglądać cod'lJi.ecnie w godz. 8-15 na
rerenie zajeuin.i STW.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wYwoławczej, W kasie spół

duem

I przetarg odbędzie się dnia 4 września 1984 r. () godzinie 10.
W przypadku niedojścia do gku,tku I przclargu, II
przetarg odbędzie się tego ~mego dnia o go<h. u.
W przeta·r gu mogą brać udział osoby, które pnedstawią zaświadezenie te-renowego organu adm.intistracji
państwowej, o potrz,ebie zakupu pojazdu_
Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za ukryte
wady pojaoou oraz zastczega 90bie prawo uniewamieIloia przetargu bez podania przyczyn.
359~

!UO ..Sa1)lochodrik i tem.plariuRe" ..Podziemny labirynt"

10.30 Film dla n zmiany: •.Katdemu ia.ne n.iebo·· - film
rab. pcod. CSRS
Uwa~a! Za ew_hl.loe .mianT
p~.mie

w

TV rea.keja

ZAKLAD REMONTOWO-MONTAZOWY
W KIELCACH. ul. Hauke-Bosaka I

Ogłoszenia

zatrudnj zaraz:

drobne

IER. DZIAłU lAD IRlENIA I RH OlO

K UBICKI
GrzegoMl
Jrg ubił
rawo jazdy kaŁ. A, wydane
przez Wydział Komunikacji Mor awica.
l~g
PRZYJMĘ
n.a
Cl:eROłocoe.. Kielce,

Kaneję

BueT.k:a

(pac ter).

wyksztakenie wyższe lub średllsie rechniczne i trzy lata pracy na 9tanowisku kierown-iczym;

u-

151

1813-r

PRODUKUJĘ

płytki

~ad%

Jr.o.we z I.astry1k.a i lt lDOZaiki
marmurowej. K ielce - SłQIWik,
ul. U stronie 26.
llJ06..i:
KANADYS
tefan
zgubił
prawo jazdy .....FlIane
przez
Wydział Komunikacji K ·elce.
1827-g
ROWIŃSKA
Maria
zg.u biła
szkol!ną

SPECJAUSq lUB REfERENTA
do działu zaopatrzenia.

wydaną

z ZSZ ,,spałem" KLelce.
1826-g

BOROWIEC

legitymację

Docota

9Zkoł'll=ł.

prrez
LiIeeum
Kielcach.

Moo~

182:5-g
Ewa zgubił#
sz:Irołną ZSZ nr 4
l~

GRZELA
Zdz' 'ław
zgubił
prawo jazdy kat. AD. wydane
przez UMiG Stąporlrow .
szkol.ną

363-k

z.gou.bila

Kielce.

tymację

Płace do uzgodnienia w biurze zakład.u.

wydanlł

SOKOŁOWSKA

legitymację

ZSM

.ue

" ...wiacla.

KUTA Kr}"lity1lla

}".Jn.

6·

nr

POSTOJE TAKSOWEK: Pl. Wolno<\cI
53'1-lI!.
ul.
S:enklewl=
S15-7:r:

kUJe "

NUMER 167

-

Republiki

20.15 "Modliszka"
dramat
krym inal no-psych.
prod.

pr

lit I N A

lrnitlt!"Włł"7a -

Socja listyczne j
Rumunii

legitymację

MUZBA
NARODOWJ!: ..PALAC"

Na mileśników turystyki
szej ezekae bę!l",ie łakie 2&
pnew•• nik PTTK • ~ lU.
S
na przystanku MPK kolo hali
przy ul. Wali!:"óry. Odjaz4ł autobusu linii ar , o 1:.0. ... ..
Trasa wyprawy: Mie4zian Góra Gó... Kamieó Góra
Wykieńska
Góra Grod_.

'19.00 Dobranoc: "Miś Uszatek"
19.10 Wystąpienie
ambasadora

~ularnOD.auk.owy

IItINA

i 1'.45.

17.20 DT - wiadomości
17.30 "Interstudio"
17.55 ,.Cztowiek dla człowieka"
- mag. lU" iodawców PCK
Ul.05 Magaz yn lotniczy
18.30 ,.Sonda" nCzynnik Si"

JUtro

I
~-----------------

lit l N A

.,&oMantieaN

pol. nIm

ook:.

zje"

l 19.45.

L--~_K_i._I_ce___-J1 I
16.ł5

111.00 ••IU.o· Grande" -

19.30 Dz.iennlk: TV
20.00 ,.Fakty, wydan.ema,

lUNA

POSTO.J1!:
TAKSOWIl:&:
Zwickf. 1 Wlgur.,. 4"-1••

marY" -

PROGRAM I
15.50 SŁu<l.io SpOi·t : Relacja z
międzynarodowych.
Za WQ<łów Przyjaźni boks z
Kub?

(4)

d1l Gard, pisarz franeuski,

autor "Rodziny ThibaaU". laureat Literackiej Nar;rody No1tIa.
1Uł r. W Kumunii wybucblo ... tyfasZ)'Slowskie po,,"staaie narodowe". Obal on. faszystown:, dyktaturę lODa Antoaescu.
1Ht r. Picaci pOWietrzni
kltlerowskiej Luftwaff.. dol<oIlali pierwszeg.
eałonocnego
aa1ct.hl na LondytL
lJ:IS r. - Rz d ....yłyjski o~
Adolfa Hitlera przed
w,.lIUwalliem llewycll ż~ń. 0śwladczaJ"c. że Jest sojusZD1kieDl Połsld.
1J31 r. - Armia jap06ska Miela Ssanghaj.
lISt r. - WojSk. bl"yłyjskie
wkl'OeZYIy do BODgkon~ I utwORJ'ly ta.. sw, kołoruę.
liU r. - SttłtaIl t1lrecki, Se.
Iłm I. pokonal armię pel'S"~ W
~twie pod ezaldiranem.

Dziś

Dąbrowa.

Krzemionka -

cość

~ubił.a

ZSZ

1822-g
legi-

...bkra"
1821-g

K ielce.
MIERNIK J"acek zgubił p!'2epustkę Zakładów
Me-talQwych
Skarżysko.
1818-g
SARBA Edward zg.ubu prawo jazdy k at. ABCDE, .... ydane
pr:;:ez
Wj dzia ł
Komunikac ii
'.
S ariy"ko c.r=
dowód
r{'~
S tc:uyjn:!," wkomara" Ck'L 72L
Hł~ 7-g

SPRZI<:DAM ...ic. ... :...z .. H.Ki •.i:.
oe, ieL a l_-a5-1 8.
1314-;t

PO ZUKUJ"Ę do wydzieorża
w'enill S1Zklarni Lub <te as Ila
'Ziemi pod. ogrodnictwo. Kidce.
teł. 31-M-OO, po dziewiętnaste j .

182.1-g
;".gubił prawo jazdy kat. B, wydane przez

PIROG

And.rzej

WK Kielee.

1812-g

KOZIEL Pioł;{- zgubił prawo
jazdy kat. BC. wydane przez
Wydział Komunikacji Ki-elce.
1811-g
WOJTAś Ancnej ~bil: trajazdy wydane pr-zez Wy-

wo

dział

Kieke.
lalO-g
Joann.a zgu:bił

Korounlka('j'i

KABZIŃ,,-";:A

IIT"'''''

l)
j;..zcty
",. "da'!l<?
pr-..ez
Wy<Ual Kamunl<k.a.·j. Kid~.

http://sbc.wbp.kielce.pl

IW9-C

MAŁASINSKA
zgubił
prawo

Małgorzata

jazd.y, wydane
pr:rez WydzW Komunikacji we
WłoszC7JOw i e .
1808..g
16 bm. zginął młody czarny
wilczur,
zwrot za
na.,grOOą.
Ki~, J"eien!owska 74.
1820={
SPRZEDAM obrącz.ki
zlote.
Ki-elce, teł. 31-33-62.
lel~
PRZEDSIĘBIORSTWO
zagraniczn-e nawiąże współpracę ze
specjalista.mi z ukresu technolQgii prodtt\(\Ów
spożywczych.
()["[e ntują~Y'mi się

w

problema~

tyce r oku spozywczego. Szczegółowe pL"<eruoe Ol rty pod 1779
~~gl~ ń~c:e.
1779-:
OS I'ROWIEC M-2. 30 IJ\
kw., l pi~l.ro - S"p'!·zcO.nm OfN:' y

2t()~4

W i~l·na l.

".p:-a:<d" Krd 1 Ó

•

360-4

ZOSTAŃ GORNIKIEM!

W~G I EL

J

CZEKA HA CIEBIE!

::J
::J
::J

agenCle

Dlo-

informują:

. 1'_

ASZYNGTO.'II . Rooa,d lł..
.JIóUI i Georee Bush wsiali
6naAU!C'O e:&lłsu) formalnie wybrani pI'Z~ Fartię

KK}!

:as:&a

wieIDrto-

Repubtik~ńskll .11 luncyda ów
... arzędłl Jll"fi)'denła i wi~

%8
Sic:&chia-

w Bytomiu, ulica

II • •

&skie

Łużycka

prezyoenU \JSA. R. "ea/{IU!
przybył jui weaoraj do Dallas. Teao same.- dnia w pobliżu Rliejsea kOll~·ft) cji połi oe pi'<IIpO'L~je n.ądu.
cja Aresalowala
bli«ko 100
GENEWA. Trwają t. teehosób tłem&ns\.cującyc1l prae- nk-zDe przYJeOłoWaBia do E'"
dwu jeco )'lOlity_.
jącYeG się r~ć W piottell
BEJRUT. Bilana walk , trwa- kcHejnyoo l"OCDlft, pod ~
jących od kilku dnd w Tripołi, ONZ, między przedstawicielawyni<lsł
do środy 'n ofiar mi rv.ądów Jl'Ikistańskie~ i
. śmief"telJlycb; blisko 350 08Ób a.1«ańsoki.eCo. ~
~
odniosło rany. Poinformawali mowy z szefami
dyplomacji
o tym )Jol"2edstawiciele Mię obu państw prowadzić będ2ie
d~yDarodowe,o
Cz~onego zastępca sckretacza geDe!"alneKrzyża. Tymczasem przywód- t:O ONZ, Diego Cocdmrez.
ca Druzów libańsJcich i czł<>
DELHI. OkoJc 5(} tys. ludzi
nek rządu jedności narodo_ zel>ralo się w środę wiecwwej Walid Dżumblat zarzucił rem w Delhi, stoik y Indii, aby
administracji prezydenta Dże zaprotestować przeciwko zdymajela, iż odmawia dyskusji misjOflowaniu
prz~
władze
na temat refonn oraz dąży do głównego mi.nist.ca stanu Anpodziału narodu.
dra Pradt>6z, Ramy Rao.
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I ELEKTRYK
W wieku od 18 do 40 lat.
PRACOWNICY PODEJMUJĄCY PRACĘ W KOPALNI OTRZYMUJĄ:
O wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy dla przemysłu węglowego;
O specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika;
O dodatki do płac wynikające z przepisów branżowych;
O komplet odzieży roboczej i obuwie;
O dodatek stabilizacyjny w wysokości 1000 zł miesięcznie, prHK
okres dwóch lat i 500 zł przez dals:ze 3 lała;
O deputat . węglowy 'tV wysokości I ton rocznie - pracownicy
żonaci i 2 tony pozostali (nie dotyczy kawalerów :aamieszkałych w hotelu pracowniczym);
O 13 i 14 pensję wg zakładowego regulaminu;
O po przepracowaniu 6 miesięcy dodatkową premię .. wysołlośd
400 zł i 800 zł, po roku pracy.
PONADTO KOPALNIA ZAPEWN1A:
A dla pracowników zamiejscowych zakwaterowanie w hotelu
pracowniczym;
'A dla pracowników w pierwszym miesiącu pracy (nowo przyję
tych) wyżywienie kredytowe w stołówce zlokalizowanej na terenie hotelu pracowniczego;
_
'A pożyczk~ bezzwrotną w wysokości 100.000 zł, jeżeli związek
małżeński zawarli po dniu 1 lutego 1982 r., umarzaną po 5 latach nienagannej pracy pod ziemią;
'A moż1iwo3ć uzyskania własnego mieszkania oraz dotację na
mieszkanie;
'A możliwość podniesienia kwalifikacji poprzez kontynuowanie
nauki w zakresie szkoły średniej danej specjalności;
'A wypoczynek we własnych o3rodkach wczasowych nad morzem
i w górach oraz korzystanił.' z ośrodków sanatoryjno-leczniczych
zagranicznych w Czechosłowacji i na Węgrzech;
'A uprawianie sportu - działalność w tym zakresie oparta jest
o własne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
P rzy kopalni działa klub sportowy "Czarni" z kilkoma sekcjami sportowymi.
PRZY ZGLASZANIU SIĘ DO PRACY NALEZY PRZEDLOZYC:
1. dowód osobisty z pieczątką zwolnienia z poprzedniego zakładu
pracy (nie dotyczy osób, które dotychczas nie pracowały);
.
2. książeczkę wojskową lub zaświadczenie rejestracji;
3_ książeczkę ubezpieczeniową z aktualną adnotacją odno3nie
zwolnienia z pracy;
4. świade<:two ukończenia szkoły podstawowej;
5. zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach;
6_ świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy;
7. zaświadczenie z poprzednich miejsc pracy;
8. zaświadczenie stwierdzające stan majątkowy (dotyczy osób
uprzednio zatrudnionych na ro1i)_
UWAGA!!!
Kopalnia nie przyjmuje esób, z którymi w poprzednim mIeJscu
pracy umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z
winy pracownika.
Bliższych informacji udziela i dokonuje przyjęć dział zatrudnienia Kop. "Dymitrow" - Bytom, ul. Lużycka 7 (telefon 81-14-51,
wew. 56-56).
Dojazd od stacji kolejowej Bytom autobusami: 14, 20, 50 i 176
lub tramwajami 31 i 32.
336-k

kupować

DOKOJiiC'LEN" ZE ST". l

Mł..ODSZY GORNIK. GÓRNIK, GÓRNIK KOMBAJNISTA, SLUSARZ

oc.
, na

()..

Czy

PRACOWNIKOW O KWAlifiKACJACH:

~9",

099,

WASZYNGTON. stany Zjoor.oczone udzielą Chinom pomocy przy budowie potę.i:nej
elektrowni wodnf'j na r.rece
Jangcy. Pierwsi iIflżyniet'owie
amerykańscy udad~
się
do
Chin już we wrzeŚlliu br., aby
z partnerami
cbiilskimi omówić
tecbnic2De
szczegóły
ifJwet!1yeji.
HAWANA. W wy:niku . ...
padu w irodę .rupy lIO partyzantów _ )IOeter\Hlell pot;cji w Kolumbii,
w
JIObłii.
ar.nicy z W_fiueJ~, • )Il1011cjantów aoala1cl aabity~b, a M
dalszy łl -ooaioeło r_y. :N...
padli doilODała ...... nacja Nacodowa Armia WpwwriC1&, ktw. "':wca pojEclaaw-

była zbliiooa do kadłuba
okrętu. Las o naleźaloby m<>cować do jednego, lub kilku
holowników, które z tyłu góry

aby

wspomagane byłyby pchaczami. Całość byłaby pokryta
mas~ plastyczną. aby }Xzyhamowat topnienie córy, zwłasz-

Pomysłowy

agent
ubezpieczeniowy

Ube<t.pieczenie lWI życie dla ...
psów, kotów i papużek zaproponował współobywatelom f r ancuski agent ubezpieczeniowy :r:
Pa ryża, Roland de MOIlchy. W
cią=u minionych I miesięcy, oc!
wystąpienia z bt
niecodziennlj
ofertą,
zglosHo się już ponad
800 o.1!Ób, które pr agną uchronić swoich czworonożnych. bądź
skrzydlatych pnyjaciół przed
usypiającym zastrzykiem i zapewnić

3

i

im

godną

starość.

Roland de -MOIlcby licry na
to , iż z jego usług skorzystają
przede wszystkim ludzie starsi,
wśród których ok. ~ milionów
żyje samotnie w
towarzystwi e
jednego. bądź kilku 2.'W'ierząt. Z
~ dotychcz86 zawartych umów
obejmującycb również ubezpieczeflie w razie chorob " więk 
szoŚĆ dotycry psów
i kotów,
jednakźe ube2.pie<>Zane są również żółwie i papugi, & n.awet
konie.

Upadek
~

J

3
;j

1
~
'J
J

3
3
3
3
J
3

~WU~~~LL~UUI~~ALLUUU~~~~LL~UUIUU~~~

kład liczbowy przeciętnej r0dziny angielskiej w szybkim
tempie ulega :unniejszeniu. Spada liczba llroUzi:n. wzrasta zaś
liczba rodzin
1ir2.Y06Obowych.
D.l takich wniosków s.prowadza
się opublikowany
w ost atnich
dniach w Londynie raport wladzy. W latach 80. na przeciętną
rodzinę angielską przypada zaledwie 1,83 dziecka, podczas gdy
w roku 19'11 wskaźnik ten wyniósł 2. Liczba ludzi żyjącycb
samotnie wzrosła do 9 proc. <>gólnej lkzby ludnoki, zaś - w
wieku oonad 60 lat doszła do
16 proc. w porównaniu z J2
proc. w roku 1971. W ostatnich
latach stwierdza się VII raporcie - wzrasta też szybko
liczba rozwodów. "Autorzy raportu nie nkrywają, że tendeneje te związane są z lIanują4''''

w

Anł:lii stał:nacją ł:ospodarczą,

wzrostem be'Zrobocia, ~ie~apcym
obecnie 3 mj]ionów ludzistwierdza "Daily Telegra ph". Opublikowane dane świadczą o
postępuj"cym
upadku angielskiej rodziny".

http://sbc.wbp.kielce.pl

góry lodowe?
cza
podczas
przepływania
strefy rÓWll1ilkowej.
pe('jaliśei Iran uscy
ebliez:rli, ie przy nowoczesnyeb
bolownikach łransport :I ok.lie Antarktydy
d. Arabii
Saudyj 'kicj trwałby .k.. 7
miei!ięey. Pokonae łrzeba ... wiem błi ko 7.4041 km.
Po dotarciu
do
mIejsca

}Xze2naczffiia,
wokół
,wy
zainstalowaIle wstałyby specja1ne zbiorniki i rurociągi.
kt órymi trans.portowano by
na ląd wodę powsta jącą z topnienia lodu. Sama góra była
by rozpiłowywane na OlN~,.
mie bloki l0d0w€, które transportowano by na ląd do 01brz)'-mkh 7J:>iornjków, gdzie by
topniały
przez miesiące. W
trakcie piłowania i tOJlllienia
wien.cholka, z morza wyła
niałyby

si ę

pozostałe

części

góry, 00 gwarantuje wykorzy,,-tanie jej 1Ia miejscu prawie
w 100 proc.
Naukowcy Irancusey utrzymują, je jedna bka &,óra lodowa mogłaby pokr-ye na 3--4
lab .becne zapotrzebowanie

Arabii Saudyjskjej na słodką

wodę·
Mają

oru

nadzieję,

że

cała

opa-acja byłaby renh>wna dla
tego kraju.

Nowoczesność

z

tradycją

DOKONCZENlE
ktoś
się po

ZE STR. 1

jJIóIdł

na pomysł udania
pomoc do sokolnika_ Tefl
przez 3 mief;iące trenował dwa
ptaoki
przyzwyczajajac je
do
szumu silników
9llmo-lotowych
OJ az do wykonywania różnych
DOW ch poleceń_
Od kilku tygodni obsługa lotnictw;I odetchnęła .

Gdy nad lotniskiem sacsynanaleć stacJa ptaków, wkelnik wypuszeza j('dne,:e " pecJopi~c",nyeh. Ten wzbija się w
powi~tne i nastevnie
pikując
~ałtownje
zabija jedn~o
s
inlruzów. Wówczas na o.;ół pezo .. tale uciekają
w JlQpł_hu.
Gdy atak jedne,;. z sokol"w lilie
w starcza, startuje druJ:i. Po laI<im "natarciu" przez kilka 11:"0dzin nad lotni .. kj~m nie poja,., ia ię iaden ptak.
Po wykonaniu zadania, sokoły dostają
ra{);osy!'naJ J)T7V
oomocy miniaturowE'/(o /(ło~nik~
przvmocowane/(o do szyi i wracają do swego Datrona czekajac na kolejną akcie.

~
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ekord

świata

]

4O-iecia

100 m kobiet

'13

mil yn, Ił lekkoa \Ie.eane,o • Zurychu Amery~ahka Evelyn Asbior. \tsLa' ....
.. iła nowy
w spaniały
rek.r.
.wi a ~.. na 1M Dl c zasem 11,76
~dt.
Dotychczasowy
rekocel,
.uury rowniei: nalezał d. Ameqkanki wynosił 11,11 sek . Dr.g" na m ecie w tym rd;~rdo
"ym bie:lI była aaw~ełDlcz.ka
,RD Marlies Goe br, ktoca nuai" czas 11,M.

a

t'udc~as

W zawodach w Zurychu tarlowa.a również liczna grllpa
polskich lekkoaUetów. Jedyne
~wycięsLW.
o dniosła
Lucyna
alek, klóra na Ul m ppl. .ąskała dobry czas 12,53 sek. W
~koku wzwyż J olanta
KOl11!fa
oyła druga ,. wynikiem 193 cm,
ol
nasz kulomiot Helmut Krie!'ocr był czwal'Ly z rezultatem
:!{),724

Uoskoloale wyniki
uzyskane
konkurencjach
biegowycil.
Sa 800 metrów najlepszy tegoroczny czas uzysKał Brazyl.Uozyk Crua 1.42,34 (w tym biew

nas~

gu

średniodystansowiee

(tyszard Oslruwski był 9 z eza~em 1.46,16), a VI' bie:u
płot
karskim na 110 m Amerykanin
•,' ster osiągnął równiei naj,"pszy tegoroczny wynik 13,15.
Uoskonały czas uzyskał l1a 15M
.. !Clrów BI'ytyjezyk Coe, prze. iegając ten dystans w 3.3l!,:S9
~".
U)

Komunikat Totalizalora
To~alizalor
Sporto'MY zaw,adamia, że w zakładach Dute-

Pi'

"O Lotka

dnia 1&.0'.1 914 r. wC

%

'~"l~pnYCh danych stwierdzono :
LOSOW~NII\

r•..I. pl em. 91 rozw.

Ił,

%

wygl"<Ule po

I ł rozw. z 5
wygrane po 3!11 851
5 traf. zwykł. -

około

zł,

23.001

roz w. z .. tral.

-

ł4:!4

wygrane po

490 zl, 14!.890 rozw.
wygrane po 26 d.

z l traf

nkoło

II 1I~ rOLW. z 5
Lraficniaml \\"ygrane po ok~
:0 :\a.OOO zł. 7311 rozw.
"ł traLOSOW~NIt.:

"teniaol:
.':00

po

wy~rane

15LS:{j IOZW. z l

zł,

,i -

-

wygrane po 70

około

trauelloia·

~ł.

EXPRESS LOTEK
2,

23,

21,

34,

38

MALY LOTEK

l

3,

21,

2 ..,

31,

33

II

13~

16.

??
~-.

24.

26

Poruka

1J

•
Zaległe
sl>otkanie o Pucha.r
P<JI!ski pomiedzy Bronią Rad' m
i Radomiakil'm
rozeg r a·ne
w
rtadomiu Z-akorICZV!O się
sen'8cyjną

pora ż ką

•

~.

Bokserzy
•

Kuby

górą

Polscy laskarze w

uba od dawna stawia na
sport i zbiera dziś owoce.
Wtorek był dla gospodarzy dnii'!>lIl szczególnie radosnym. 6 kuba ńskich pięściarzy
awansoowało do
finału turnieju bokserskiego, a 6 pozostałych
ma szansę pójść w ich
ślady w środę. W ,.meczu" bokserów Kuby i ZSRR podopieczni trenera Alcidasa Sa~arry
prowadzą 6:0.
GłQśnym
echem odbiło
się
też
zdecydowane
zwycięstwo
siatkarek Kuby nad ZSRR 3:0
(15:12, 15:3, 15:2). Turniej
VI'
!łiatkówce kobiet osia~nał pół
metek. Prowadzą Kubanki li: 3
zwycięstwami przed ZSRR
Z wygrane meeze I Bułgarka
mi które we wtorek J)Okonaty 'Węgry 3:2. Kubanki, p rzygo'łowując się do tw-nieju, trenowały po ł-'1 todzin dziennie. Sił zdecydowwymi faw....
-rytkl!dDi.
o . złotym ' medalu
myślą także ich koledzy.
.Janusz S&arsyk, ·w pierwszej
walce dnia zmierzył się :z rep .. ezentantem ZSRR, Kal"imnnem Abdra chmanowem. Trener
naszej drużyny nie liczył na
zwycięstwo pięście-Fza z Zabrza,
ale oczekiwał ambitnej postawy. Nie zawiódł !tlę. Z
du;.o
9ilniejszym
fizycz,nie
chociaż
niższym,
bardzo szybkim rywal~m. Polak toczył momentami równy pojedynek. W trzeciej
rundzie
uzyskał
nawet
J>t·zewagę. co znalazło wyraz w
kartacn sedzi()wskicb. Oto punktaeja h'f walki:
59:57. 59:57.
59:56. 60:57, 60.57 dla Abdrachmanowa.
W środę wystąpilo na nnl!.u
Pałacu
Sportu dwóch naszycn
IlOzoslałvch
DÓlfinalistów
Zbiltnil'w Raub~ i Hl'nrvk Pt'&ricb. Do chwili zamknięcia numeru nie u7yskati~mv j<><;7.{'7.e
"~711Ilatów tv('h walk .

K

piłkarskich

W C7.<lraj
w
Stara~howkach.
rozegrano towarzysk ie między
pa,'lstwowe spotkanie Juniorów
Polska Rumur.ia . POlf'{lvnek
zakoóczv! się
zcle<'vclowa ,"'m
~ycięsiwem naSlZ~'ch goki 4:2
(1:1). O ile do prz en,' ,.
me<>z
był w
mia,' ~ wyrówna·n-v.
to
po przerwie zdecydowaną przewagę
uzyskali Rumunii. Przew}'ŻSZali
oni naszych ' oilkarzy
leoszym w yszkoler:Uem. szvbkotidą i zdecydowaniem w -kciac.h
ofensywnych.
W reurezenlacji
Polski wystąpiło trzech zawodników z naszego re~ionu, Jacek
Zieliński z Orla W ierzbica oraz Jaeek Praelti i Zbj~nil'w
' Wribeł ze Staru Starach-?w:ce .
Jutr. w Os trowcu oełD .. dzi .. !li~
rl'w""żowe sp~tka"il' Pol ki i
Rumu"ii.

pierwsz()li~ow-

NUMER 167
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W środę, polscy hokeiści na
lraw ie rozegrali kolejny r ecz
w ramach turnieju "Przyjaiń
-84". Przeciwnikiem biało-czer
wonych był lider grupy eliminacyjnej "A", druga drużyna
ZSRR.
Po remisie z NRD (2:2) i zwyci~twie nad Kubą (6:1), podopieczni trenera Ma·rka Cichel!'o
stoczyli bardzo twardą wa1kE:
z zespołem gospodarzy wYl!.rvwając 1:0.

Dzień 11 ez~rwc. 194.5 rok.u zapisał się w powojenoycla
dziejacll kieleckiego sportu nie tylko meczem pilkarski.ca
Kielce - Sta racho ... ice, rozegranym w dzisiejszym mlescl"
samochodów. Z datll 1T czerwca łączy się wydanie w Kie lcach pierwszego numeru gazety sportowej pod nazwą NINFORMATOR SPORTOWY WOJEWODZTWA KIELECKIEGO". Już w dniu wydania - jako pierwsi - mogli zapGznać się z jego treścią działacze
l
piłkarze starachowiccy,
bowiem kilkanaście egzem pl art y pisma - prosto spod maszyny drukarskiej - przywiózł do . arachowic towarzyszą
cy kieleckiej ekipie piłkarskiej, ni~ej podpisany, ówcześnie
sekretarz i referent prasowy OZ~ i OZPN, a jednocześnie
redaktor "Informatora".
Kilka zdań o "Informatorze", V,ydanie gazety spoctowej
było zupełnym ewenementem w historii kieleekiego sportu.
W okresie przedwojennym edyt01'em czasopisma mogła być
osoba fizyczna, prywatna, po wyzwoleniu raczej nie było
to możliwe, a jeżeli nawet zdar zały się takie przypadki,
należały do wyjątków. W tej sytuacji w charakterze
wydawcy "Informatora Sportowego" wystąpił Kielecki' Okrę
gowy Zwią zek Związkó w Sportowych. Trudno w to uwierzyć, ale .. Informator" był po wojnie ... d r u g ą gaz etą sportową w kraju, po "Biuletynie Sportowym",
który ukazał
się staraniem Polskiej Agencji Prasowej "Polpress" w Krakowie, 23 kwietnia, pod redakcją Stanisława Habzdy. ~ra
kowski "Biuletyn" wydawany. był początkowo na powlela-

Nr 1.

•

•

Niezbyt szczęśliwie dla . 01skich ·kolarzy zakończyły
się
l!'awody na torze
Krylatskoje .
dwa
W środę Polacy zajęli
czwarte miejsca, choć apetyt y
mieli większe. Andrzej Michalak w sprincie prze~rał
dwa
póUiLlaJowe wyścigi z Vratilslayem Scbllstrem (CSRS).
W drużynowym wyścigu
na
4 km póUinałowymi przeciwni- o
kami Polaków jadacych w <iokła
dzie: R yszarll Dawidowic.., AnIIrsei Sikorski, Marian Tur. ... ski i Leszek stępniewski byli
kol-arze NRD. Polacy r02lpoczę1i
D. dobrze. Po trzech km mieli
tylko ',11 sek. !tkat.., do znakomitego zespołu NRD. Na ostam'ch·
metrach
p.rzeeiwIllicy
jednak wyraźnie Dl"Zys.piesz:"U,
a nasi reprezentan{)i jakb)' p rze-;
tali wierzyć, ie stać ich na
awans do finału. Po zakończe
niu tego wyścigu trener Jeny
Bek stwierdził, że !mlarnowana została wielka szansa.
Pechowo zakończył się no-jedvneok o złoto. Kolarzowi ZSRR
Mowczanowi pękla delka i zespół
radziecki ziechał z toru.
Regulamin nie przewiduje w
takim przypadku oowtórzeonha
biegu. ri ~rwsze miejsce zdobvli więe kolarze
RD. d,·u .. ie
ZSRR. a t-rze<';e C'7.p('hQ<,bwacy.

W drugim zaległym spotkaniu pucharowym Gwardia Wars:cawa niespodziewan~ w"--ala
z I-ligo.wą LectU" Gdań k 3.1.

•

•

Wcwraj odbyło się w Warszawie losowanie Irl6 finału
Pucharu Polski. W tej
faLie
rozgrywek do rywaliLacji włą
czyły się zespoły pierwszoliaowe. A oto zestawienie par: Moto Jelcz Oława - Zagłebic SGSnowiec,
Hutnik Kraków
Górnik Zabrze, Piast Nowa Ruda - Górnik \\'albnych, Gwardia Szczytno t.KS, Hetman
Z:l!UOŚć Le:ia V/arszawa • •"--r ..
konia Szczecin Ślą k 'Vroe-

reprezentantów

będ:zj~

wałcz.yć

•

Nie wiedzie

się

polskim ko-

cy przegr ali ju~ trzeci mecz, tym
ra--zcm ze Związkiem Radzieekim
61 :87. Porażki
doznały
róv.nie1:
polskie koszykarki na mistn:ostwa ch Europy juniorek w H ISZpanii. Uległy one koszykar kom
radzieckim 64:81

• Lide rc m mied7 y narod.:>wych
s zybowcowych atistrz05lw Polski
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eZII (od nr 1 z 23 kwietnia do nr 3 z 7 maja), a od 14 maja drukowany był jm w prawdziwej drukarni. D9piero w
l1pc. zaczęły ukazywAĆ się inne czasopisma sportowe,
JefiIt więc faktem, że Kielce i województwo kiell;Ckie, jak. drugi ośrodek ... kraju; posiadały wlasną prasę sportoW4- Nazwa gazetki nawiązywała do tradycji. W roku 1939,
zaangażowany prżez wojewodę kieleckiego
na stanowisko
kierownika Miejsltiego Ośrodk a Wychowania Fizycznego w
Kielcach, 23-letni wówczas a bsolwent CIWF, dosko nały miotacz Sław.mir Zieleniewski, byl twórcl\ i redaktorem gazetki pod nazw, "Informatoc Sportowy". Wydawcą był Podokręg Kielecki Związku Strzeleckiego.
Drukowany od 17
czerwca 1945 roku "Informator" by! więc spadkobiercą tytułu przedwojennego.
Szata rra!iczna kieleckiej gazety sportowej była skromna.
Wydawana w formacie 30,5 x 21,5 cm zawierala cztery kolumny, łamane w dwóch szpaltach. "lnformalo,'" składany 
był ręcznie na przemian przez trzech
zecerów: E<lmunda
Kozikowskieco, Bronisława Rokiekiego i Władysław a S"lCWeayka, w ,..staroświeckiej" zecerni, a drukowany na nłaskiej
maszynie pn:ez maszynistów typograficznych: Wład y lawa
Kom.rowieza i Stefa na Wrób1ewskie!:o w drukarni K. SLa-.
ehursldej i .J. Wiechy przy ul. Wesołej 21, r6g Sienkiewi... za.
Każdyegzemplan: lIIył ręcznie f a l c o w a n y.
"Informator Sportowy" pom yślany był jako dwutygoonik
i w taldm okresie udawa:ło sip. ·gazetkę wydawać. Jeden
numer ukazał się ... czerwcu, dwa następne w li!JCu i dwa
w sierpniu. Pismo przyjęło się w sfel'ach sportowych. było
czytane wśród działaczy zwiątkowych. klubowych i licznych
sportowców. St.ało się pomocne w pracy nad wskrzes ?aniem
sportu ... województwie. Wszvscy wierzyli w rozhtldowę
pisemka i jee:o trwałą kontynuacj~. Do t'e,iakcji zac7t>ł .v
Dad.Qhod~ć listy li: odległ ych ·stron. Zainteresowały , i~ kie:
leckim wydawnictwem agencje i biura ogłoszeń, zghs7.ah
chęć współpracy koresI!<>ndenci terenowi.
. .
.
O dalszym losie k.ieleckit'j ~azety sIJQItowe) I per.v p eLla('h
związanych r; jej wydawani.em ,!pow~emy w nastę pnym odciuku MKalendariumN •
ZBlGNlEW

towarzyskim spotkaniu
pilkacookiJll rozegranym. w Buda•
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Francul!! SialOllea... Dolychc .. aso-..ry lider. Fralleinek K.ę.,J<a
spadł na • pozyeję .

Kos7ykarze
3lne' l'.'kai,skiel
dru/vny AtbJrL 1n ,'ction p .......

ZOiItał

f!calf rewa nżowe spotk~nte!: AZS

. Kos"&alin

f

1

'lZ :M.

Mis trze m Polski w plIce not·
juniorów z.ostał zespól Ruch'
c bonów.
•

nej

tTzeei~ miej:łea.

szykarzoln na mlslrzostwach ElIropy juniorów w Szwecji. Pola-

_ł

zwj

j

e

W

bok

go

ław, Stal Szczecin
Bałtyk
Gdynia, Bu: ","yszków 1'10tor Lublin, Vidoria Jawonn.
Ruch Chonów, Igloopol Dę
bica
Szombierki
Bvtom,
Chemik. Police - GKS Katowice, Jado.niczaflka - Wid .." ...
Łódź,
Włókniarz
Pabianice
Craeovia, Lecbia Zielona Góra L~ch Poznań, Broń Rad.1D Wisla Krakew, Gwardia Warszawa P~oń SsezeoIn.

• Na zapaśniczycn mistrzostwach Europy juniorów w sLylu
kl .. sycznym rozgrywanych w Lodzi żadnemu z Polaków nie udało się zakwalifikować do walki o złoty medal. 'rrzeeb nasllych
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Cena 2

17 czerwca 1945 r .

C

1IJ%g

Wojewód ztwa Kiele ckie g o

boiskach

ca. W re~ulamjn(}wYtn
cza~ ; e
i po dogrywce reLultat sOvl k ania był bezbramkowy. do o ie ro
za·'ządzone
rzuty ka.rne wv!onily zwycięzcę, k t órym zos t ała
Broń.
Melalowcy trzelali celniej i wy,rali w rzulaeh karnych
5:4. Chociaż Radon'li1k wystą
pił
prawie
w najsilniejszvm
składzie mecz był wyrÓWnany.
a
bohaterem 'spotkania
był
bramka.rz Broni Gorczyca, klory wczoraj był doskonale lIS-·
pooobiony i oDronił wiele strzałów napastn,ik6w Radomiaka.
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INFORMATOR SPORTOWY.

Starathewicach. Broń lepsza od Radomiau • Rozlosowano 1/16 PP

Na
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W telegraficznym
skrócie
peszcie

Szwajcarię 3:0. Natomiast w
Malmoe
Szwecja zremisowała z MekSykiem
l:L

Węgry

http://sbc.wbp.kielce.pl

pokonały

towarzyskim spotkaniu fi
bokeju na lodzie Szwecja prrt""
grała w Goeteborgu ze związkit'"
R.ad%ieckim 3:'7.
•

W

• Przebywający na zgrupowaniu na Sląsku p\łkarze benlo'
minka ekStraklasy
Algierii /
Wid ad Mauassassat pr7egrali fi
kontrolnym meczu z Górnikie'"
"Z:lbrze 0:1.

P,
dl
C(

ni
ci
l)(

ni

n,

k
ej
d
IJ

P
ci

a

r:

ł'.

