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Osiągnięcia i ambitne plany rozwoju regionu

Oddział neurochirurgii
otwarto w Wojewódzkim Szpitalu

Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz

przebywali w Miewa dziwie słupskim

(R) W Wojewódzkim Szpitalu
w Radomiu uruchomiono 11 bm
24-łćżkowy oddział neurochi
rurgii, którego ordynarodem zo
stał, pozyskany ostatnio dla te
go terenu, specjalista dr med.
Jan Piórkowski.
Nowo otwarty oddział dyspo
nuje trzema salami dla cho
rych, którzy ze względu na
ciężkie urazy powypadkowe
oraz nabyte schorzenia zwyrod
nienia w układzie kręgosłupa
(dyskopatia itp.) wymagają spe
cjalnych samoczynnie zmienia
jących położenie łóżek, dopro
wadzenia tlenu i innej aparatu
ry do każdego chorego. Przy
stosowanie pomieszczeń dla no
wych potrzeb kosztowało około
miliona złotych.
W pierwszym dniu nową
placówkę lecznictwa zwiedzili
sekretarz KW PZPR Tadeusz
Wesołowski,
sekretarz
KM
PZPR Jan Zakrzewski i prezy
dent Radomia Tadeusz Karwicki, zapoznając się ze specyfiką
nowego oddziału, (n)

Remonty radomskich szkół
na półmetku

(P) Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz na terenie stoczni w Ustce.

(P) I sekretarz KC PZPR Edward Gierek i członek Biura Po
litycznego KC PZPR, prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz
przebywali 11 bm. na ziemi słupskiej, zapoznając się z osiągnię
ciami i planami rozwoju tego prężnego regionu.
Goście w towarzystwie go
spodarzy woj. słupskiego: I se
kretarza KW PZPR Zbigniewa
Głowackiego i wojewody Jana
Stępnia uczestniczyli w obra
dach Konferencji Samorządu
Robotniczego w Wielozakłado
wym Gospodarstwie Rolnym
Suchorze.
Załoga tego gospodarstwa po
myślnie realizuje ambitne zada
nia, jakie nakreśliło sobie słup
skie rolnictwo na najbliższy

Depesza gratulacyjna
Henryka Jabłońskiego
do prezydenta Włoch
(P) Przewodniczący Rady Pań
stwa Henryk Jabłoński wysto
sował depeszę gratulacyjną do
prezydenta Republiki Włoskiej
. Alessandro Pertiniego w związ
ku z wyborem go na to stano
wisko.
(PAP)

okres, m. in. zwiększenie o po
nad 50 proc, pogłowia bydła i
utrzymanie wysokiej dynamiki
chowu trzody chlewnej. Wiel
kie, nowocześnie gospodarujące
kombinaty PGR „Słupia” oraz
człuchowski i lęborski, obej
mujące łączny areał ok. 100 tys.
ha, stanowią tak jak PGR Su
chorze ważne ogniwa w rozwo
ju produkcji rolnej i jej spe
cjalizacji. W tej powiązanej
wieloma nićmi kooperacji uczestniczą w słupskim rolnic
twie również rolnicy indywi
dualni.
Jak stwierdzono w trakcie
obrad, w Suchorzu w ostatnim
roku gospodarczym powiększo
no udział zbóż oraz roślin pa
stewnych w produkcji roślin
nej. Systemem bezinwestycyj
nym zwiększono pogłowie trzo
dy chlewnej o 1200 sztuk. Go
ście zabierając głos w dyskusji
podziękowali za zaproszenie na
KSR i podkreślili doniosłe zna
czenie samorządu robotniczego
dla wszechstronnego rozwoju
rolnictwa. Edward Gierek i Piotr
Jaroszewicz wyrażając uznanie
dla dorobku załogi gospodarst-

Prof. dr hab. Michał Hebda
spotkał się z dziennikarzami
Informacja własna
(R) Decyzją Prezydium Rządu
Wielkim wysiłkiem 1 kosztem
z dniem 1 października rozpocz- 50 min zł podjęto budowę sto
nie działalność w Radomiu łówki zdolnej do wydawania
Wyższa Szkoła Inżynierska z 2200 posiłków. Od budowlanych
teraz zależy, czy ten piękny opełnymi prawami akademicki
mi. Będzie to uczelnia cztero- biekt socjalny na czas otrzyma
wydziałowa o profilu transpor ją studenci i pracownicy uczel
tu z uwzględnieniem specyfiki ni. Stałej uwagi wymaga budo
transportu samochodowego. Na wa akademików i terminowe
uczelni kształcić się będzie około oddanie pawilonów typu „Zę3 tys. studentów a Zakład Fizy biec”, które sitanowią ważną ba
ki 1 Matematyki w połączeniu zę laboratoryjną nowej uczel
z oddziałami Instytutu Fizyki ni. Ale przede wszystkim ist
PAN pozwoli na kształcenie w nieje potrzeba stwarzania wo
kierunku naukowym.
kół nowej uczelni właściwego
Uchwałą Rady Państwa rek klimatu — oczekuje się tego od
torem WSI w Radomiu miano całego społeczeństwa ziemi ra
wany został prof. dr hab. Mi
chał Hebda, dotychczasowy rek domskiej, które z dużą ufnością
tor Politechniki Świętokrzyskiej. od lat oczekiwało na własną
11 bm. z rektorem nowej uczel wyższą uczelnię, (bd)
ni spotkali się przedstawiciele
środowiska
dziennikarskiego,
zrzeszeni w kole Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich w Rado
miu.
Podczas spotkania omówiono
sprawy związane z organizacją
nowej uczelni, jej potrzebami
oraz ze ścisłym powiązaniem z
przemysłem, dla którego kadry
w wielu specjalnościach kształ
cić będzie radomska WSI.
Jak podkreślano — czynione
są wysiłki zarówno kierownict
wa uczelni jak i wojewódzkich
władz partyjnych i administra
cyjnych, aby WSI zapewnić wy
soki poziom. Celowi temu służą
tegoroczne egzaminy ■wstępne,
gdzie rekrutuje się na uczelnię
kandydatów z najlepszymi pre
dyspozycjami na studentów.

Langds

wa, omówili niektóre problemy
produkcji rolnej i samorządnoś
ci. Zwrócili uwagę na to, że od
bezpośrednich kontaktów przed
stawicieli samorządu robotnicze
go z pracownikami gospodarstw
zależy autorytet KSR, zależą
wyniki produkcyjne.
I sekretarz KC PZPR 1 premier zwiedzili następnie Zakład
Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Słupsku — przedsiębior
stwo, które wielokrotnie zdoby
wało przodujące miejsca we
współzawodnictwie krajowym.
Dzięki zautomatyzowaniu cyklu
produkcyjnego załoga remontu
je rocznie ponad 26 tys. silni
ków ciągnikowych, produkuje
ponad 3 tys. pomp próżniowych.

(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 3

(R) Wakacyjne remonty szkół
i placówek oświatowo-wycho
wawczych w Radomiu osiągnę
ły półmetek. Na 15 sierpnia ustalono bowiem tzw. dzień go
towości co oznacza, że wszyst
kie obiekty winny być gotowe
na przyjęcie młodzieży.
W czasie tegorocznych waka
cji do remontów kapitalnych i
bieżących zakwalifikowano 22
radomskie placówki oświatowo-wyćhowawcze. Koszt prac wy
nosi blisko 10 min zł.
Z dotychczasowego przebiegu
prac remontowych wynika, że
roboty przebiegają dość spraw
nie i remonty winny być zakoń
czone w terminie. W niektórych
placówkach, jak np. w Szkole
Podstawowej nr 3, 5 i 29, wszel
kie prace zostały już zakończo
ne. Jest to efekt rozpoczęcia re
montów jeszcze w czasie trwa
nia nauki, przed wakacjami.
Głównymi wykonawcami prac
jest Wojewódzka Spółdzielnia
Pracy „Domont”, Spółdzielnia
„Budowlana” i „Wielobranżo
wa” oraz Radomskie Przedsię
biorstwo Robót Inżynieryjnych.

(bw)

(P) Nikt nie lubi zbyt dużego deszczu, a Już budowniczowie
„kolorowej” inwestycji z pewnością wolą słoneczną pogodę.
Opady zamieniają bowiem prawie cały teren w brązowe grzę
zawisko, glina nie przepuszcza wody. Ponieważ jednocześnie
prowadzi się dużo wykopów pod przyszłe kanały ścieków
przemysłowych, c.o„ energetyczne i obiegu wody — bez kalo
szy nie mężna marzyć o penetrowaniu placu. A jest co obej
rzeć, na tej drugiej co do wielkości stołecznej inwestycji i jed
nej z ważniejszych w kraju.
Przy najważniejszym obiekcie — hucie szkła stoją już
dwie wieże tzw. silosów do
stłuczki. Obok fachowcy ze
„Szkłobudowy” wznoszą dwa

(P) Na odbywających się w całym kraju sesjach Konferen
cji Samorządu Robotniczego oceniany jest stan realizacji pla
nów produkcyjnych w I półroczu br. Na tym tle omawia się
kierunki działania zmierzające do pełnego wykonania i przekroczenia tegorocznych zadań planowych oraz dyskutuje nad
projektem planu na 1979 r.

Na posiedzeniach KSR zgła
szane są wartościowe wnioski
i propozycje, których wyko
rzystanie posłuży lepszemu
wywiązaniu
się
przedsię
biorstw z tegorocznych zadań
społeczno-gospodarczych.
Z udziałem członka Biura Po
litycznego. sekretarza KC PZPR
Edwarda Babiucha 11 bm. obra
dowała KSR w Hucie im. M.
Nowotki w Ostrowcu Sw.
Ostrowiecka huta dzięki pro
wadzonej od kilku lat intensyw
nej rozbudowie jest niezmiernie
ważnym obiektem polskiego
hutnictwa. Zgodnie z założenia
mi planu, w I półroczu br. pro
dukcja wzrosła Łam o ponad 10
proc. Dzięki obniżeniu kosztów
wytwarzania osiągnięto planowe
wyniki ekonomiczne i znaczne
oszczędności w gospodarce ma
teriałowej. szczególni* w wal-

eowni, odlewni rur. prasownf i
elektrostalowni.
Podczas obrad KSR wskazy
wano. że mimo tych osiągnięć
nadal nie wykorzystane są w
pełni możliwości techniczne, m.
in. na wydziale ciągłego odle
wania stali, produkującego kę
siska dla krajowych walcowni
i odbiorców zagranicznych. W
dyskusji wskazywano na kon
kretne możliwości umacniania
dyscypliny technologicznej. usprawniania organizacji oraz
efektywniejszego
wykorzysty
wania czasu pracy. Na możliwo
ści takie wskazują np. dobre
wyniki uzyskane w pierwszych
dniach lipca w wydziale ciągłe
go odlewania stali.
Przyjęty na KSR program
szkolenia załogi oraz technicznego, technologicznego i kadrowe go zabezpieczenia wykonania
planu umożliwi zrealizowanie w

dziś

rzenie
małe i umiarkowane.
Temp. maks, w dzień ok. 20
sc. (PAP)

KALENDARIUM

Remonty W elektrowniach. w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na energie w elek
trowniach przeprowadzane są remonty bloków energetycznych. Sprawna realizacja tych robót
gwarantuje dobrą pracą turbozespołów w okresie jesienno-zimowym. W elektrowni „Łagisza"
na Śląsku trwa kapitalny remont i modernizacja bloku nr 1. Na zdjąciu: Grzegorz Nagły i Ka
zimierz Górniak przy remoncie wirnika niskopreinego turbiny nr 1. (P)
rot. CAF - Jakubowski

45-metrowej wysokości komi
ny. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to łatwa ro
bota. Trzech murarzy na rusz
towaniu układa kolejne war-

Od stałego korespondenta
JERZEGO SIERADZINSKIEGO

Moskwa, 11 Iipca
(P) Siedem połączeń ze sta
cją „Salut-6”, ustanowienie 96dobowego rekordu przebywa
nia załogi w kosmicznym la
boratorium, wysłanie dwóch
ekspedycji międzynarodowych
oraz stworzenie powietrznego
pomostu między Ziemią i or
bitą za pośrednictwem auto
matycznych statków transpor
towych „Progress” — oto w
największym skrócie bilans o-

Ocena realizacji planów półrocznych
Gospodarska troska o lepsza wydajność i jakość

w Warszawie będzie zachmu

• Środa jest 193 dniem 1978 r.
Do końca roku pozostało 172
dni, w tym 143 dni robocze.
• Słońce wzeszło o godz. 4.23,
a zajdzie o godz. 20.54. Wschód
Księżyca godz. 11.57, zachód
godz. 23.44. Środa będzie krót
sza od najdłuższego dnia w ro
ku o 22 minuty.
• Imieniny obchodzą; Wero
nika i Jan.
(j.l.)

Informacja własna

Dalsze sesje KSR

Prognoza pogody
(P) Jsk podaje IMiGW

(P) Na całym placu budowy kopie się kanały i układa instalacje.

pełni tegorocznych zadań. Pod
kreślano również konieczność
usprawniania pracy transportu
kolejowego, dalszego obniżania
kosztów wytwarzania oraz peł
nego wykorzystania rezerw po
przez oszczędne gospodarowanie
materiałami i energią.
W rzeczowej 1 konstruktyw
nej atmosferze przebiegały ob
rady KSR w Zakładach Prze
mysłu Metalowego „H. Cegiel
ski” w Poznaniu. Zadania I pół
rocza br. załoga zrealizowała w
101 proc., co stanowi zaawanso
wanie tegorocznego planu w 51,5
proc., wartość dostaw przezna
czonych na zaopatrzenie rynku,
m. in. grzejników, kanistrów,
pomp do wody i segmentów ogrodzeniowych
wzrosła o 22
proc. Pomyślnie wykonano tak
że zadanie eksportowe.
W trakcie obrad wskazywano
jednak na kłopoty związane z
pełnym wykonaniem zaplano
wanych ilości niektórych wyro
bów co jest spowodowane m.in.
brakiem surowców. Podczas dy
skusji wiele uwagi poświęcano
potrzebie pełnej
mobilizacji
całej załogi, co stanowić będzie
główny warunek wykonania i
przekroczenia zadań przyjętych
w planie na rok bieżący.
Wskazywano m.in. na koniecz
ność utrzymania pełnej sprawno
ści organizacyjnej służb materia
łowych dla zapewnienia popra
wy rytmiki dostaw surowców.
Zwracano również uwagę na
potrzebę bardziej konsekwent
nej realizacji programu adapta
cji zawodowej młodych pracow
ników i zapobiegania nadmier
nej fluktuacji kadr.

(D) DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Nowe kutry
dla rybołówstwa
bałtyckiego
(P) W stoczni „Wisła” w
Gdańsku zwodowano pierwszy
z serii dwudziestu nowych ku
trów rybackich przeznaczonych
specjalnie do połowów na Bał
tyku Jednostki te, typu „KB-21” eksploatowane będą w
spółdzielniach
rybołówstwa
morskiego.
Nowe kutry mają kadłuby
(talowe z nadbudówką ze sto
pów aluminiowych. Jednostki
wyposażone będą w sterowane
z pokładu silniki główne, spe
cjalne żurawiki do wyciągania
sieci, radiostacje i radiotelefo
ny, automatyczne radionamier
niki i echosondy, radary nawi
gacyjne. Załoga będzie miała do
dyspozycji kabiny 1- i 4-osobo-

w* oraz zaplecze socjalne.
(PAP)

statnich osiągnięć radzieckich
w rozwoju badań kosmicz
nych.
Zaledwie w dwa dni po po
wrocie na Ziemię międzynaro
dowej załogi „Sojuza-30” —Pio
tra Klimuka i Mirosława Her
maszewskiego, w kierunku zepolu orbitalnego „Salut-6” —
„Sojuz-29” wystartował „Progress-2”. Takiego tempa nie
znała dotąd technika kosmiczna.
W niedzielę, 9 bm. do uwol
nionego przez „Sojuza-30” węzła
stykowego na przedziale agregatorowym stacji „Salut-6”, przy
cumowała kosmiczna „ciężarów
ka”, spełniająca równocześnie
rolę bazy zaopatrzenia w paliwo
i holownika całego zespołu. Na
stępnego dnia po kontroli her
metyczności połączenia i otwar
ciu luku W. Kowalonok i A.
Iwanczenkow przystąpili do roz
ładunku „Progressa-2".

stwy specjalnych, w kształcie
klina cegieł. Zupełnie jak za
czasów naszych dziadków.
Rzecz w tym. że przez te ko
miny będą przepływać spaliny
o bardzo wysokich temperatu
rach. Beton nie nadaje się na
takie obiekty. Na razie wznosi
się samą konstrukcję. potem
będzie ona wykładana wewnątrz
cegłami szamotowymi. Wszyst
ko wymaga precyzyji. dokładne
go dopasowania, no i., zacho
wania pionu, co wcale nie jest
łatwe. Połowa pierwszego ko
mina jest gotowa. pod drugi
zrobiono fundamenty. Przygo
towuje się jednocześnie miej
sce na montaż elektrofiltrów.
Już niedługo więc, na tym pla
cu, obck „Leszka” — jak na
zwano komin przy ciepłowni za
kładów. staną dwie następna
wieże.
W tym samym budynku huty
kończy się montaż rusztu pod
drugą wannę, przygotowuje się
wymurówkę tzw. komór rege
neracyjnych pod wannami do
topienia szkła. Dalej — specja
liści warszawskiego „Mostostahi” konstruują tzw. piece tuneIowę do odprężania elementów
szklanych.
Największy obiekt piaseczyńskiego „Polcoloru” to montownia kineskopów Kilkuhektaro
wa hala jest w tej chwili prze
gradzana
prefabrykowanymi
ściankami na mniejsze nomieszczenia. W części magazynowej
gromadzone są. niemal codzien
nie dostarczane, ogromne skrzy
nie z urządzeniami i aparatura.
Na głównych ciągach technolo
gicznych wykłada się kanały
ściekowe płytkami chemoodpor-

(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 3

W Mauretanii
panuje spokój

(P) Do laski marszałkowskiej
wpłynął rządowy projekt usta
wy o ustanowieniu tytułu hono
rowego „Lotnik Kosmonauta
Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej".
Tytuł ten ma być wyrazem
zaszczytnego wyróżnienia i uznania dla męstwa i odwagi
kosmonauty, jego wysiłku w
toku przygotowań do lotu,
uczestnictwa w locie kosmicz
nym. To, że obywatel na-

ALGIER, LONDYN, PARY2
(PAP). Wg informacji napływa
jących z Nuakszott w 24 godzi
ny po zamachu stanu panuje tam
praktycznie całkowity spokój.
Sklepy są w większości otwarte,
ruch na ulicach powrócił do nor
my.
Ogłoszono listę nowego rzą
du, utworzonego przez „Komitet
Odnowy Narodowej” — na jego
czele jako premier stanął płk
Mustafa Ould Mohamed Salek,
przywódca zamachu.
W dalszym ciągu niejasne są
tlo i przyczyny przewrotu. Nie
znane są także polityczne za
miary przywódcy zamachu, puł
kownika Mustafy Saleka.
Agencja Reutera, powołując
się na pogłoski w Nuakszott,
pisze, iż powodem obalenia rzą
dów prezydenta Daddaha były
poważne rozbieżności między
nim a siłami zbrojnymi na te
mat działań militarnych prowa
dzonych przez Mauretanię na
Saharze Zachodniej przeciwko
Frontowi Polisario. Podkreśla się,

(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 3

(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

(A) DOKOŃCZENIE NA STR. <

Projekt ustawy
„Lotnik Kosmonauta PRL”
i „Zasłużony Pilot
Wojskowy PRL”

XX posiedzenie Międzyrządowej Polsko-Radzieckiej

Komisji Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Techc.iczne]

Kierunki dalszego współdziałania
(P) Jak informowaliśmy w
Warszawie odbywa się XX
posiedzenie
Międzyrządowej
Polsko-Radzieckiej
Komisji
Współpracy Gospodarczej i
Naukowo-Technicznej. Na cze
le obu delegacji stoją wice
premierzy: Konstantin Katuszew i Tadeusz Wrzaszczyk.

11 bm. — w drugim dniu
obrad
—
omówiono
stan
realizacji
ustaleń
podjętych
podczas rozmów premierów rzą
dów Polski i ZSRR, które od
były sie w końcu stocznia br.
w Moskwie. Rozmowy te po
święcone były problemom roz
woju kooperacji i specjalizacji
produkcji oraz pracom nad
perspektywicznymi planami w
tych dziedzinach. Sa one wyni
kiem uzgodnień dokonanych
podczas zeszłorocznego spotka
nia Edwarda Gierka i Leonida
Breżniewa na Krymie.
Premierzy obu krajów. Piotr
Jaroszewicz i Aleksiej Kosygin
nakreślili w Moskwie konkret
ny kierunki rozwoju specjaliza-

Dziś 8 stron

TITP str. 6

cji i kooperacji w przemyśle
maszynowym. Wybrano 16 głów
nych grup tematycznych, do
których m. in. należą: budowa

(C) DOKOŃCZENIE NA STR. <

Tragedii na kempingu

w Hiszpanii

Eksplozja gazu przyczyną
śmierci 180 turystów
MADRYT (PAP). Turystyczny
kemping „Los Alfaąues” w Hisz
panii. usytuowany na wybrzeżu
Morza Śródziemnego, w pobliżu
szosy wiodącej z Walencji do
Barcelony, stał sie we wtorek
widownia wstrząsającej tragedii.
Z nie ustalonych dotąd przyczyn
cysterna samochodowa przejeż
dżająca pobliską szosą stanęła
w płomieniach, które spowodo
wały wybuch przewożonego ga
zu. Według zeznań naocznych
świadków, ciężarówka w pło
mieniach wtoczyła sie na teren
kempingu, gdzie przebywało w
tym momencie około 500 tury
stów, przeważnie francuskich,
zachodnioniemieckich i belgij
skich.
Nastąpiła wówczas druga po
tężna eksplozja, która była nrzy-
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Goście
interesowali się także
warunkami socjalnymi załogi.
Edward Gierek i Piotr Jaro
szewicz odwiedzili także Ustkę,
znaną nie tylko jako miejsco
wość wczasowo-uzdrowiskową,
ale także prężny ośrodek rybo
łówstwa oraz przemysłu stocznio
wego. W minionym 30-leciu sto
cznia — Ustka dostarczyła pol
skiej i zagranicznym
flotom
wiele tysięcy łodzi i kutrów z
tworzyw sztucznych a także po
nad 100 stalowych kutrów ry
backich.
Goście interesowali się perspe
ktywami rozwojowymi stoczni,
która szybko się modernizuje.
Doniosłym momentem pobytu
na Wybrzeżu Słupskim
była
wizyta Edwarda Gierka 1 Piotra
Jaroszewicza w Bytowie —
głównym ośrodku zachodniej
kaszubszczyzny, regionu tzw.
przedwojennego pogranicza, któ
rego ludność kaszubska nrzez
setki lat skutecznie opierała się
nsmrowi germańskiemu.
Wśród tysięcy mieszkańców
miasteczka wielu przybyło na
powitanie gości w kaszubskich
strojach. Z pieśniami i tańcami
wyst-nlł zesoół „P.ytów”.
U stóo pomn<ka poświęconego
boh •mikom o r.’c!u>’’i i -olskość ziemi bytowskiej, z wyry
tymi na r!m s'owsmi „Byliśmy,
jest?'my, będziemy” — Edward
Gle-sk i Piołr Jaroszewicz zło
żyli wi“—,rki białych i czerwo
nych roź^zlków.
Wzruszającą natrlotyczną wy
marzę miał mement wręczenia
Edwardowi Cierkowi bezcenne
go dziś egzemplarza wydanego
w 1935 roku przez Związek Pol
skich Towarzystw Szkolnych w
Niemczech
elementarza
dla
prywatnvch szkół oowsze-’’’nych. Ten elementarz — Jako
symboliczna namht'-’e walki o
polskość bytowskirii Kaszubów —
wręczył I sekretarzowi KC Le
on Wyriecki — były na^-zyrie!
w
latach
międzywojennych
szkoły polskiej w Ugoszczy ko
ło Bytowa.
,.Z tej książki uczyłem nasze
dzieci i tę książkę uchroniłem
przez czas II wojny światoWei
jako rąmiątke n-scej weB-i i
pracy” — pow!edział sędziwy

dziś pedagog, dziękując gościom
za wizytę w imieniu całego spo
łeczeństwa ziemi bytowsklej.
W godzinach przedpołudnio
wych Edward Gierek i Piotr
Jaroszewicz odwiedzili harcerzy
przebywających na letnim zgru
powaniu w Słupsku w ramach
operacji „Słupia-78”. Ponad 1500
harcerzy z kraju, a także z Cze
chosłowacji, NRD i Jugosławii
będzie pracować na terenie „La
sku Północnego”, tworząc teren
rekreacyjny miasta nad Słupią.
Na zakończenie wizyty I se
kretarz KC PZPR Edward Gie
rek 1 premier Piotr Jaroszewicz
spotkali sie z aktywem społecz
no-gospodarczym Człuchowskiego Kombinatu Rolnego, jednego
z przodujących w kraju, gospo
darującego na areale 35 tys. ha.
W minionym roku gospodar
czym kombinat ten dostarczył
krajowi poważne ilości mięsa
i mleka ponad plan Goście oprowadzani nrzez dyrektora
kombinatu Bronisława Juźkowa
Budowniczego Polski Ludowej,
obejrzeli plantacje nowej, wy
sokopiennej rośliny pastewnej
— heracleum. (PAP)

nymi. Rozpoczęto także wyle
wanie podłogi bardzo twardą
wykładziną, o przyjemnym dla
oka niebieskim kolorze.
tzw.
plastidur
— Bardzo to ładne, ale nie
łatwe do zrobienia — mówi in
żynier Jerzy Stankiewicz, spec
jalista d/s robót budowlanych.
Najpierw podłoże betonowe —
musi być idealnie równe i czy
ste. Stad w hali działają wiel
kie... odkurzacze, pochłaniające
wszelkie pyły Potem kładzie się
izolacje i dopiero wylewa plas
tidur. Po takiei podłodze spo
kojnie może jeździć nawet cięż
ki samochód. Równolegle z po
dłogami instaluje sie w ciagowni (część hali montażu) wszyst
kie rurociągi klimatyzacyjne,
przewodowe, sieć elektryczna.
Pierwsze maszyny maja być ujuż w najbliższych
stawiane
dniach.
W innym rejonie tego ogromnego placu budowy powstaja
konstrukcja_____
kolejnych
__ ___
hal. tzw.
___
budynek maski, luminoforów i
magazyn elementów. Stalowe
rusztowania pokrywa się dacha
mi i przygotowuje do montażu
ścian osłonowych. Musza być
one całkowicie wykonane do zi
my. Po podłączeniu ogrzewania

będzie można kontynuować w
nich roboty wykończeniowe.
Nieprzerwanie też trwają pra
ce przy obiektach podziemnych.
Kończy sie izolowanie zbiorni
ków przepompowni i oczyszczal
ni ścieków, bardzo ważnej czę
ści zakładu. Przy produkcji ko
lorowych kineskopów powstaja
przecież setki hektolitrów ście
ków zatrutych chemicznie. Z ko
lei brygady „Hydrocentrum-1”
wznoszą ogromne
betonowe
zbiorniki przeciwpożarowe, każ
dy o pojemności 300 tys. m sześć,
wody.
Obok, powstaja nieco
mniejsze na wodę pitna, pompo
waną ze stolicy
Wszystkie
zbiornik robi się w potężnym
wykopie. potem przykryje je
ziemia.
W piaseczyńskiej inwestycji
bierze udział tuzin przedsię
biorstw i kilka tysięcy budow
niczych. Od nich zależeć będzie
terminowe uruchomienie pro
dukcji polskiego odbiornika te
lewizji kolorowej. Zbyt często
chyba jednak borykać sie oni
muszą ze zbyt szczupłymi do
stawami materiałów budowla
nych czy izolacyjnych. Ponie
waż czasu na ukończenie pod
stawowych obiektów zostaje
coraz mniej konieczne wydaje-

(C) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

szego kraju stał się współ
uczestnikiem pokojowego pod
boju kosmosu, jest przedmio
tem dumy naszego narodu. Do
bitnym wyrazem rozwijających
się w PRL wielkich sił twór
czych narodu polskiego są osiągnięcia polskiej nauki i
techniki oraz współudział Pol
ski w realizacji programu „Interkosmos”, uwieńczone lotem
pierwszego Polaka w przestrzeń
kosmiczną.
Ustanowienie tytułu honoro
wego— to Jednocześnie wyraz
uznania dla osiągnięć naszej
nauki, której wyniki służą ca
łej ludzkości.
Wspólny lot kosmiczny radziecko-polskiej załogi jest no
wym
internacjonalistycznym
svmbolem stale pogłębiającej
się przyjaźni I braterskiej
współpracy między narodami
PRL i Związku Radzieckiego.
Ustanowienie tytułu honoro
wego — Jego symbolem bę
dzie odznaka „Lotnik Kosmo
nauta Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej” — utrwali w pamięci
pokoleń to historyczne wyda
rzenie. które zapoczątkowało udział Polaka w lotach kos
micznych.
Tytuł honorowy „Lotnik Kos
monauta PRL" będzie można
nadawać również obywatelom
innych państw.
Rada Ministrów przedstawiła
Sejmowi także projekt ustawy
o ustanowieniu tytułu honoro
wego „Zasłużony Pilot Wojsko
wy Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej”. W uzasadnieniu pro
jektu podkreśla się, że ustano
wienie tego tvtv’”. w roku 35lecla Ludowego WP. a zarazem
wówczas, gdy pilot sił zbroj
nych PRL dokonał, jako pierw
szy Polak, lotu kosmicznego —
będzie zaszczytnym wyróżnie
niem i wyrazem nznr.nia dają
cym wielką moralną satysfak
cję.
Tytuł będzie, w myśl projek
tu nadawany wybitnie zasłu
żonym pilotom wojskowym za
wzorowa służbę w lotnictwie
sił zbrojnych PRL, szczególnie
duży wkład w jego rozwój, umocnienie gotowości bojowej i
izkolenie kadr lotniczych. Bę
dzie on również nadawany pi
lotom wojskowym, którzy do
konali
bohaterskiego
czynu
związanego z wykonywaniem
lotu. Symbolem tego tytułu ho
norowego ma być odznaka „Za
służony Pilot Wojskowy Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludo
wej”.
Oba projekty ustaw zostały
11 bm. rozpatrzone w Sejmo
wej Komisji Prac Ustawodaw
czych, która dokonała ich ana
lizy od strony legislacyjnej.
Komisja z zadowoleniem po
witała tę inicjatywę ustawo
dawczą rządu. W toku posiedze
nia wskazano na szczególne
znaczenie jakie dla narodu pol
skiego miał niedawny lot w
przestrzeń kosmiczną. Zwróco
no też uwagę na wyjątkową
rolę pomocy udzielanej w tej
dziedzinie przez Związek Ra
dziecki.
Komisja przyjęła oba pro
jekty ustaw. Będą one z ko
lei wspólnie rozpatrzone 12 bm.
przez sejmowe komisje: obro
ny narodowej, nauki i postępu
technicznego, spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.

♦

__
______ m poriedzenft:
Na - wtorkowKomisja Prac Ustawodawczych
przedyskutowała Donaćto odpo
wiedzi resortów na jej dezyde
raty dotyczące kształtowania
świadomości prawnej społeczeń
stwa, postanawiając powrócić
w toku swych przyszłych prac
do zagadnień związanych z tą
problematyką. (PAP).

(P) Fachowcy ze „Szktobudowy" szybko wznoszą komin obok huty szkła
O
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Gospodarska troska charakte
ryzowała obrady KSR Bydgo
skiej Fabryki Pras Automatycz
nych „Formet”, produkującej
oprzyrządowanie technologiczne
do wytwarzania takich nowocze
snych wyrobów jak samochody
„Polonez" czy polskie telwizory
kolorowe. Ważnym kierunkiem
działalności aktywu zakładowe
go i całej załogi w II półroczu,
jak podkreślano na sesji, będzie
bardziej wszechstronne niż do
tychczas wprowadzanie poste o u
technicznego oraz przyspieszenie
prac badawczo - wdrożeniowych
nad wieloma nie wytwarzanymi
dotąd w kraju wyrobami. Odczuw-alna poprawa nastąpić po
winna również w jakości pro
dukowanego oprzyrządowania oraz rytmice pracy, która przy
prototypowym wytwarzaniu po
szczególnych wyrobów ma decy
dujące znaczenie dla terminowe
go wywiązania się z zadań pla
nowych. W usprawnianiu ryt
miczności pracy pomoże załodze
„Formetu” zainstalowanie w
najbliższej przyszłości maszyny
cyfrowej.
W Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Vistula” w Krako
wie, znanych z produkcji odzie
ży męskiej, dyskusja na posie
dzeniu KSR koncentrowała się
wokół poprawy rytmiczności
produkcji. Krytykowano wystę
pujące w zakładzie przypadki,

kiedy to w końcowych, dniach
miesiąca plany wykonywane są
w 200 proc., natomiast w pierw
szych dniach — w niespełna 50
proc. Źródłem poprawy takiego
stanu rzeczy — mówiono — po
winno być zapobieganie nieu
zasadnionym przestojom maszyn,
które w pieiwszych 5 miesią
cach br. były niewykorzystane
przez ponad 600 godzin.
O sposobach
przyspieszenia
realizacji tegorocznych zadań
planowych dyskutowano na se
sji KSR w Krakowskim Kombi
nacie Budownictwa Mieszkanio
wego!. Plan za I półrocze br.
wykonano tam zaledwie w 75
proc. Mimo to KSR uznała za
możliwe zrealizowanie w pełni
planu rocznego. Wymaga to
jednak szybszego oddawania do
użytku obiektów w stanie suro
wym, co umożliwi lepsze wyko
rzystanie potencjału wykonaw
czego przy pracach wykończe
niowych i montażowych.
Na przyspieszenie tempa bu
downictwa wpłynie wytwórnia
elementów
prefabrykowanych
„Domino”, Niestety termin jej
uruchomienia nie został dotrzy
many.
We wtorek sesja KSR odbyła
się w największym przedsiębior
stwie na terenie Opola — Zak
ładach Naprawczych Taboru
Kolejowego, Plan sprzedaży pro
dukcji i usług za I półrocze zrea
lizowano tam o 100,3 proc. Dzięki

Koniec kłopotów z łańcuchami Galla

MedianizatorzY przygotowani do żniw
Informacjo własna
(P) Jak wynika z informacji na kłopoty z zaopatrzeniem w
Centralnego Zarządu Technicz części zamienne. Braki te wyni
nej Obsługi Rolnictwa prawie kały często z konieczności wy
znacznie więk
wszystkie maszyny potrzebne remontowania
szych niż w poprzednich latach
przy żniwach zostały już wy bywało, ilości maszyn. Rolnic
remontowane. Kłopoty są tyl two otrzyma w tym roku części
ko z tymi maszynami, do re wartości ponad 22 miliardów zło
montów których potrzebne są tych.
Mimo zwiększonych dostaw
importowane części, a więc z
traktorami Ursus C-385 i przy nie wszystkie kłopoty zostały
Nadal są jak infor
czepami zbierającymi NTVS-4. rozwiązane.
muje „Agroma” kłopoty z aku
Remonty więc w zasadzie za mulatorami, rozpylaczami, ogu
kończono, teraz przedsiębiorstwa mieniem i elektrotechniką. Ale
TOR przygotowują się do obsłu po kilkunastu latach kłopotów
gi technicznej żniw. Wspólnie z
przestały być problemem obro
„Agromą” przygotowano odpo słe już legendą łańcuchy Galla.
wiednie zapasy części najpo
Odpowiednie decyzje zapewniły
trzebniejszych przy usuwaniu dostawę 1.150 tys. metrów łań
awarii. POM-y przygotowały też
cuchów. Rolnicy oczekują te
zapas gotowych zespołów, a więc
raz podobnego rozwiązania pro
rozruszników, prądnic, orzednich
blemów ogumienia do trakto
osi czy silników. Dzięki wymia
rów. Deficyt wynosi ok. 200 ty
nie całych zespołów czas na
sięcy sztuk.
prawy maszyn zostaje znacznie
Obecnie „Agroma” zaopatruje
skrócony. W tym roku orzed- swoje okręgowe przedsiębior
siębiorstwa TOR przygotowały stwa w rezerwy części. Urucho
zespoły wartości ponad 2,5 mld miony został cały system infor
złotych.
macji o deficytowych częściach,
przez całe żniwa obowiązywać
Jak informuje nas Centrala
Handlowa Sprzętu Rolniczego będzie zasada „otwartych maga
tegoroczne zaopatrzenie w ma zynów” dostępnych dla wszyst
kich użytkowników. Podjęto tak
szyny potrzebne do zbiorów jest
znacznie lepsze niż przed ro że wiele innych posunięć orga
kiem. Zmechanizowane zbiory nizacyjnych sprawdzonych w ła
tach poprzednich. Wszyscy ocze
obejmą w tym roku 88 procent
powierzchni uprawy zbóż, bli kują teraz na poprawę pogody,
od niej tylko zależy termin roz
sko 70 proc, ziemniaków, ponad
90 proc, powierzchni kukurydzy.
poczęcia żniw w całym kraju.
<mp)
W tym roku sporo narzekano

Fot. Ryszard Przedworski

KSR
temu PKP otrzymały wiele
wyremontowanych
wagonów
kolejowych;
wyprodukowano
też kilkaset wózków wagono
wych. Efekty te uzyskano mimo
znacznych trudności w dosta
wach materiałów oraz części
pochodzących z kooperacji. Nie
uzyskano natomiast większej
poprawy w jakości dokonywa
nych napraw. Podjęto starania
służąca poprawie jakości po
przez modernizację. (PAP)

się
większe
zainteresowanie
partnerów „Polcoloru” tą in
westycją. kmk

Delegacja Kongresu
meksykańskiego
przybyła do Polski
(P) Na zaproszenie prezydium
Sejmu, 11 bm. przybyła do Pol
ski delegacja Kongresu Meksy
kańskich Stanów Zjednoczo
nych, na której czele stoi prze
wodniczący Wielkiej Komisji
Senatu, senator Joaąuin Gamboa Pascoe. Komisja ta jest
stałym, prezydialnym organem
parlamentu, kierującym pracami
jego obu izb. Celem wizyty
meksykańskich parlamentarzy
stów jest dalsze zacieśnienie
współpracy kongresu z Sej
mem PRL,
Na
warszawskim
lotnisku
Okęcie delegację powitał mar
szałek Sejmu Stanisław Gucwa
wraz z grupą posłów.
Obecny był ambasador Mek
syku w Polsce Daniel Galan
Mendez.
Tego dnia delegacja parla
mentu Meksyku złożyła wieniec
na Grobie Nieznanego Żołnie
rza w Warszawie.
P.ozpoczęły się rozmowy w
gmachu Sejmu. Meksykańscy
goście złożyli wizytę marszał
kowi Sejmu, który przedstawił
najważniejsze zagadnienia spo
łeczno-gospodarczego
rozwoju
Polski oraz zapoznał parlamen
tarzystów Meksyku z bieżącymi
pracami naszego najwyższego
organu
władzy
państwowej.
Podczas spotkania z posłami omówiono m. in. strukturą i
funkcjonowanie Sejmu i mek
sykańskiego Kongresu oraz do
konano wymian- doświadczeń/
z ich pracy. (PAP)

(P) W Urzędzie Rady Mini
strów w Warszawie
odbyło
się 11 bm. wręczenie dorocz
nych nagród ministra budow
nictwa i przemysłu materia
łów budowlanych przyznawa
nych zą wybitne osiągnięcia
twórcze w dziedzinie archi
tektury, budownictwa oraz
przemysłu materiałów budow
lanych. Przyznano ogółem 33
nagrody w tyim 6 — I stop
nia, 16 — II stopnia i 11 na
gród — III stopnia.

Najwyższe, pierwsze nagrody
zdobyli: w dziale budownictwa
użyteczności publicznej Zespół
z Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Ogólnego
„Miastoprojekt — Łódź” za
zrealizowany projekt budynku
Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Piastycznyćh w Łodzi oraz za projekt i realizację ho
telu „Poznań” w Poznaniu —
zespół autorski z Zakładu Pro-

Zbiorowa mogiła bitlerowskich oliar
Informocja własna
ter NSDAP — Kari Hanke z
Wrocławia. Pod zamkową górą
hitlerowcy wykuli potężne lo
chy i tunele. Pracę wykonywało
2 tys. więźniów wielu narodo
wości, tysiąc Żydów z różnych
krajów okupowanej Europy oraz
tysiąc specjalistów z organizacji
Todta i 35 architektów.
Warto przypomnieć. Że „Ży
cie Warszawy” już od roku pu
blikuje cykl artykułów red.
Sławomira
Orłowskiego
pod
Zamek Książ (niemiecka na
wspólnym tytułem „Tajny ozwa Fuerstenstein), zbudowany
biekt Fuerstenstein’*, które są
przez Piastów Śląskich, w 1509
fragmentami przygotowywanej
roku przeszedł na własność rodu
do druku książki.
Hochbergów-Pszczyńskich. W la
W odcinkach tych autor uja
tach II wojny światowej Hitler wnia wiele nieznanych szczegó
skonfiskował wszystkie majątki
łów. A także zwraca uwagę,
tych arystokratów za wrogą po
że hitlerowcy rozstrzeliwanych
stawę wobec nazistów. Głowa ro więźniów
i zmarłych z wycień
du Jan Henryk XVII wstąpi? do czenia, wywozili
do pobliskiego
wojska angielskiego, jego brat obozu w Gross Rosen,
za
Aleksander walczył w Polskich kopywali na miejscu. bądź
Ostatnie
Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a odkrycie potwierdza fakty
ze
najmłodzy brat — Bolko, już w brane przez red. S. Orłowskiego.
1935 rostal zamordowany przez
Przed kilku tygodniami red. S.
hitlerowców.
Orłowski przeprowadził kolejną
Po skonfiskowaniu Książa do
wizję lokalną z udziałem jedne
zamku wkroczyła organizacja go z byłych służących książąt
Todta, która pod kierunkiem
Hochbergów - Pszczyńskich, któ
architekta Giesslera, brata mo
ry przyjechał z RFN.
nachijskiego gauleitera NSDAP,
Świadek ten zeznał, że aczkol
rozpoczęła gigantyczną przebu
wiek teren był strzeżony przez
dowę zamku w hitlerowskim sty
silne patrole SS, to okoliczna
lu ponurych betonowych budow
ludność i służba książęca wie
li. Ale była to kompletna de
działa, że w pobliżu zamku na
wastacja całego zamku. Zbożne
łące od wschodniej skarpy, hit
mu dziełu zagłady patronowali
lerowcy dokonują egzekucji więź
sekretarz rządu Rzeszy Meissner
niów i grzebią ich na miejscu.
z Berlina i dolnośląski gauleiNa te i inne jeszcze pytania
odpowiedź
otrzymamy
już
wkrótce. Przy końcu lipca do
zamku zjedzie komisja, która
przy pomocy najnowocześniej
szej aparatury badać będzie
tajemnice zamku Książ. Z ko
misją współpracować
będzie
również ekipa „Życia Warszawy”.
Jedną z pierwszych prac ko(P) Z inicjatywy Biura Kry misji będzie ustalenie przyczyn
minalnego Komendy Głównej Mi śmierci ludzi, których szkielety
licji Obywatelskiej przeprowa
zostały właśnie odkopane oraz
dzona została na terenie ca
określenie daty ich zgonów,
łego kraju kolejna akcja skiero Trzeba tu wspomnieć, że już no
wana przeciwko złodziejom sa
wojnie w tej dzikiej i trudno
mochodów. Funkcjonariusze MO dostępnej okolicy, pełnej gór,
skontrolowali ponad 95 tys. po zapadlin i tajnych hitlerowskich
jazdów i 6 tys. warsztatów oraz lochów, przez dłuższy czas gra
giełd samochodowych.
sował Wehrwolf, wspomagany
Efektem dobrze zorganizowa przez niemiecką ludność. Zda
rzały się nader liczne wypadki
nej 1 sprawnie przeprowadzonej
zaginięcia pierwszych polskich
akcji było odnalezienie lal po
osadników, którzy nieopatrznie
szukiwanych pojazdów oraz za
zapuścili się w te strony.
trzymanie 106 osób podejrzanych
HANNA KULPIŃSKA
o dokonanie ich kradzieży. (PAP)

(P) Zamek Książ odkrywa
swoje tajemnice. Ale są to
najbardziej ponure echa z je
go 700-letniej przeszłości. Ostatnio robotnicy zatrudnieni
przy budowie umocnień skar
py w pobliżu wschodnich mu
rów, otaczających wyniosły
cypel góry zamkowej podczas
robót ziemnych natknęli się
na kości i szkielety ludzkie.

Ogólnopolska akcja MO
przeciwko złodziejom
samochodów

KROMKA DYPLOMATYCZNA

Przybyli przedstawiciele władz
państwowych,
wyżsi
urzędnicy
MSZ, reprezentanci świata nauki 1
kultury, dziennikarze. (PAP)

fP) W związku z zakończeniem
misji dyplomatycznej, ambasador
Bangladeskiej Republiki I.udowej
— Khan Sarwar Kurshld wydał 11
bm. cocktail w Warszawie.

WIZYTY - SPOTKANIA - ROZMOWY

Delegacji KC KPZR towarzy
11 bm. wiceprezes Rady Mi
szy! radca minister ambasady
nistrów, przewodniczący Ko
ZSRR Gleorgij Ragulin.
misji Planowania przy Ra
/Imbasador Koreańskiej Re
dzie Ministrów Tadeusz Wrzaszpubliki Ludowo-Demokraty
czyk przyjął kierownika Wydzia
cznej, Paik Nam Soun zło
łu Przemysłu Lekkiego i Spożyw
czego KC KPZR Fiodora Moczu- ży! wizytę podsekretarzowi stanu
w MSZ, Marianowi Dobrosielskłclina.
mu. W czasie wizyty przekazał
memorandum MSZ KRLD opu
Omówiono zagadnienia związa
ne z programowaniem produkcji
blikowana z okazji „Miesiąca so
rynkowej,
w
tym
zwłaszcza
lidarności z walka narodu ko
reańskiego o wycofanie obcych
przemysłu lekkiego. W rozmowie
uczestniczył członek Sekretariatu
wojsk z Korei Południowej”. M.
Dobrosielski zapewnij ambasado
KC, kierownik Wydziału Przemy
ra Palk Nam Souna o niezmien
słu Lekkiego, Handlu i Spożycia
nym poparciu Polski dla pokojo
KC PZPR Zdzisław
Kurowski
oraz zastępca przewodniczącego
wego zjednoczenia Korei bez ingerenej! z zewnątrz, na- demokra
Komisji Planowania Józef Pajesttycznych zasadach. (PAP)
ka.

•

•

PAP DONOSI W SKRÓCIE
• 11 bm. odbyło się w Zakła
dach Odzieżowych „Wólczanka 1”
w Ostrowcu Świętokrzyskim spot
kanie poświęcone zadaniom pro
dukcyjnym i eksportowym tego
przedsiębiorstwa. Wiele uwagi po
święcono warunkom socjalnym i
pracy załogi, której większość
stanowią kobiety. W spotkaniu
wziął udział członek Biura Poli
tycznego, sekretarz KC PZPR
Edward Babiuch.
Zapoznał się on również z
działalnością komitetu osiedlowe
go samorządu mieszkańców w ro
botniczym Osiedlu im. 25-łecia
PRL. Dzięki aktywności samorzą
du i mieszkańców w osiedlu tym
rozbudowano sieć placówek usłu
gowych,
polepszono
estetykę,
kształtuje się wśród młodzieży
poczucie
współodpowiedzialności
za stałą poprawę warunków ży
cia zamieszkałych tu rodzin.
• Jak wyglądają nasze zasoby
surowcowe 1 energetyczne? Czym
będziemy dysponować w 2000
roku, jakie będą potrzeby na
szej
gospodarki ?
Odpowiedzi
na te pytania próbuje udzieUć
ekspertyza PAN Zaopatrzenie go
spodarki narodowej w surowce ze
szczególnym uwzględnieniem me

jektowania
Usług
Inwesty
cyjnych „Inwestprojekt” WSM
w Poznaniu i zespół wiodący
w wykonaniu tego obiektu z
Poznańskiego
Przedsiębior
stwa Budowlanego nr. 3.
W dziale budownictwa prze
mysłowego pierwszymi nagro
dami wyróżniono za zrealizo
wany projekt Zakładów Prze
myślu Odzieżowego im. Próch
nika w Łodzi zespół z Biura
Studiów i Projektów Przemys
łu Włókienniczego w Lodzi oraz za zrealizowany projekt
wytwórni bieli
tytanowej w
Zakładach Chemicznych „Poli
ce”
zespół
Przedsiębiorstwa
Projektowania i Realizacji In
westycji Przemysłu Chemicz
nego „Prochem" z Warszawy.
W dziale ekonomiki i organi
zacji I nagrodę zdobył zespół
z Instyt łtu Organizacji, Zarzą
dzania i Ekonomiki Przemysłu
Budowla it.^o w Warszawie za
opracow lnie i wdrożenie w bu
downictwie systemu analiz ekonomicznych „Sekanbud”.
W dziale prac naukowo-ba
dawczych bezpośrednio przy
datnych projektowaniu i rea
lizacji budownictwa I nagrodę
przyznano zespołowi z Central
nego Ośrodka Badawczo-Projektowego Budownictwa Ogól
nego za opracowanie podstaw
naukowych i wprowadzenie do
projektowania konstrukcji be
tonowych, żelbetowych i sprę
żonych.
Wśród
laureatów
nagród
drugich znalazły się m.in. zes
poły projektantów osiedli mie
szkaniowych takich jak „Słu
żew nad Dolinką” i Ursynów
Północny w Warszawie.
Wszystkie nagrodzone prace
eksponowane są na terenie sta
łej wystawy budownictwa w
Warszawie przy ul. Bartyckiej.
(PAP)

tod optymalizacji gospodarki pa
liwowo-energetycznej oraz inten
syfikacji krajowej bazy surowco
wej.
Ekspertyza przygotowana przez
komitet problemów energetyki 1
Zespól Surowcowy Komitetu Ba
dań i Prognoz „Polska 2000”
PAN, przedstawia probierni’ su
rowcowe i energetyczne naszego
kraju, wleikość zasobów natural
nych oraz spodziewane zużycie
do roku 2000 i w późniejszym okresie. Przedstawiono tu zaopa
trzenie gospodarki narodowej w
surowce metalotwórcże oraz zagadnlenienie intensyfikacji wykorzystania krajowej bazy surowcowej.
Obszernie opracowano zagadnlenia gospodarki surowcami energetycznymi, skalnymi 1 che
micznymi a także możliwości wy
korzystania surowców wtórnych
1 towarzyszących oraz odpadów.
Rów’nież jako cenny surowiec po
traktowano zasoby wody. Eks
pertyza wskazuje także na możli
wości poszukiwania nowych źró
deł energii oraz rozwijania ener
gii jądrowej.
Ważnym zadaniem jest zmniej
szenie nadmiernego zużycia staj,
cementu i energii.
Problemy gospodarki paliwowoenergetycznej i krajowej bazy su
rowcowej przedstawione w eks
pertyzie były 11 bm. tematem
obrad Prezydium Polskiej Aka
demii Nauk.
W obradach uczestniczył wice
premier Jan Szydlak, który pod
kreślił dużą przydatność przed
stawionej ekspertyzy dla prac
planistycznych. Ekspertyza ta ma
charąktir otwarty 1' •będzie nadal doskonalona.
Prezydium PAN zapoznało się
z zamierzeniami programowymi
wydziału VII PAN — nauk o
górniczych
oraz
ziemi i .nauk „
-------- ,—-----podjęło uchwałę w sprawie zago
spodarowania zasobów wodnych
Polski. Podpisano też porozumie
nie miedzy sekretarzem nauko
wym PAN prof. Janem Kaczmar
kiem a ministrem nauki, szkol
nictwa wyższego 1 techniki. Syl
westrem Kaliskim o współpracy
w dziedzinie prowadzenia badań
naukowych, wykorzystania wyni
ków nauki w praktyce oraz
kształcenia kadr.

Znaczek pocztowy
z okazji Festiwalu w Hawanie
POLSKA

Światowy
X
Festiwal s ,
Młodzieży i Studentów Hawana
(P) Dla upamiętnienia kolej
nego Światowego Festiwalu Mło
dzieży i Studentów, który od
bywać się będzie w Hawanie
na Kubie, Ministerstwo Łączno
ści wprowadzi do obiegu 12 lip
ca znaczek pocztowy wartości
1,50 zł przedstawiający symbo
liczny rysunek kuli ziemskiej.
Znaczek zaprojektował art. pla
styk Stefan Małecki, a wydru
kowano go w nakładzie 8.000.000
sztuk.

Dnia 9 lipca 1978 r. zmarl w wieku 64 lat
tow. ppor.

FRANCISZEK KAWKA
Członek PZPR, były członek PPR, długoletni pracownik Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, odznaczony Srebrnym Krzy
żem Zasługi, Medalem X-lecia PRL oraz Innymi odznaczeniami
resortowymi.
W Zmarłym tracimy dobrego pracownika i działacza partyj
nego.
Cześć Jego pamięci I
Kierownictwo Jednostki, Zakładowa Organizacja
Partyjna i współtowarzysze pracy
Pogrzeb odbędzie się dnia 13 lipca 1978 r. o godz. H.OO na
Cmentarzu Komunalnym (d. wojskowy) na Powązkach.

Dnia 10 Bpca 1978 r. zmarł w wieku 35 lat
tow. pułkownik

JAN KWIATKOWSKI
Członek PZPR, były członek PPR, uczestnik walk partyzanc
kich, były żołnierz I Armii Wojska Polskiego, długoletni pra
cownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odznaczony Krzy
żem Oficerskim 1 Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy
żem Partyzanckim, Złotym 1 Srebrnym Krzyżem Zasługi. Me
dalem Zwycięstwa 1 Wolności, Medalem Zwycięstwa nad Niem
cami oraz Innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
W Zmarłym tracimy ofiarnego działacza Partii oddanego spra
wie socjalizmu.
Cześć Jego pamięci 1
Kierownictwo Jednostki, Zakładowa Organizacja
Partyjna i współtowarzysze pracy
Pogrzeb odbędzie się dnia 13 lipca 1978 r. o godz. 13.00 na
Cmentarzu Komunalnym (d. wojskowy) na Powązkach.

ŻONIE I RODZINIE
zmarłego w dniu 10 lipca 1970 r.
Towarzysza

JANA KWIATKOWSKIEGO
serdeczne wyrazy współczucia składają
Kierownictwo, POP. Rada Zakładowa,
koleżanki I koledzy z GUKPP1W
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Lekarze Pogotowia Ratunkowego
o pracy nie tylko Pogotowia
ydział Zdrowia w War
W
szawie, chcąc ulepszyć
pracę Pogotowia, planuje je

go reorganizację. Mówiąc w
największym skrócie, ma ona
polegać na przekazaniu więk
szości
karetek
dyrekcjom
dzielnicowych
ZOZ, które
będą odpowiedzialne za pra
widłową obsługę chorych wzy
wających Pogotowie. Nato
miast dzielnicowe stacje Po
gotowia zostaną zlikwidowa
ne. Centrala przy ul. Hożej
dysponować ma jedynie ka
retkami reanimacyjnymi 1 do
wypadków ulicznych oraz pediaitr/:znymi. Administracja
służby zdrowia liczy, że w ten
sposób uda się zmobilizować
do dyżurów w Pogotowiu wię
cej lekarzy, których obecnie
brak.
O tych planach pisaliśmy w
„Życiu” 3 maja*) wysuwając
szereg zastrzeżeń. Zabrała
także głos w tej sprawie publi
cystka „Trybuny Ludu”, Iza
Marcisz, w artykule z dnia
12 czerwca, reasumując w za
kończeniu: „Kto na tym zy
ska, a
straci — oto jest
pytanie, na które musi paść
jednoznaczna odpowiedź je
szcze przed wprowadzeniem
zarządzenia. Ochrona zdrowia
jest bowiem dziedziną, w któ
rej nie można ryzykować nie
przemyślanych do końca po
sunięć”.
Ponieważ sprawa wzbudziła
duże zainteresowanie naszych
Czytelników, zaprosiliśmy do
redakcji pracowników Pogo
towia, by powiedzieli co my
ślą o planowanej reorganiza
cji. Przedstawiamy ich na
szym Czytelnikom: Dr ADAM
PORADZISZ**) od dwóch lat
jeździ karetką reanimacyjną,
dr JERZY KOSIOREK od 12
lat na etacie Pogotowia, też
lekarz zespołu reanimacyjne
go, HENRYK RATYNA — sa
nitariusz, pracownik etatowy
centrali
Pogotowia,
który
przerwał studia medyczne na
VI roku.
A oto, co powiedzieli oni re
dakcji:

Dr ADAM PORADZISZ: Uważam, że zamiast reorganiz
ować, lepiej doszlifować istnie
jący system działania Pogoto
wia. Obecnie trzeba czekać co
aajmniej 2 godziny na lekarza
Pogotowia. Dlatego też, moim
zdaniem, jedynym wyjściem jest
wzmocnienie operatywności le
karzy rejonowych. Pracują oni
4 godziny w przychodni, a na
stępnie przez trzy godziny od
wiedzają swych pacjentów w
domu. W czasie tych 3 godzin
są w stanie załatwić najwyżej
6 wizyt, a reszta chorych ob
ciąża Pogotowie. Zresztą bar
dzo trudno rozliczyć rejon z
wizyt domowych. Do książki
wspisuje się przecież tylko
przyjęte wizyty domowe, a te,
których się odmawia, nie.
Dr JERZY KOSIOREK: Le
karz domowy, to jest to, czego
najbardziej brak naszemu lecz
nictwu. Stwórzmy jednak wa
runki pracy lekarzowi domowe
mu. Ułatwmy mu otrzymanie
dużego mieszkania, aby mógł w
nim przyjmować chorych ze'
swego rejonu. Dajmy przydział
samochodu, niech jeździ nim do
swych chorych, ale także do
kładnie rozliczajmy go z pra
cy. Niech odpowiada za zdro
wie mieszkańców ze swego re
jonu. Na przykład we Francji
w ogóle nie ma Pogotowia.
Pierwszej pomocy udzielają po
licjanci i... strażacy. A u nas
milicjant boi się dotknąć po
szkodowanego w ulicznym wy
padku. Po prostu nie zna za
sad udzielania pierwszej pomo
cy. Nie rozumiem, dlaczego mi
licjantów odpowiednio się nie
przeszkala. Przecież oni najczęś
ciej są pierwsi na miejscu wy
padku.
Lekarze rejonowi uciekają z
pracy, bo jest ciężka i nisko
płatna. W szpitalu jest łatwiej
pracować. Jest do kogo się
zwrócić o radę w wątpliwym
przypadku. Bierze się 6 dyżurócz i na tvm koniec. Trafiają
sio entuzjaści, którzy biora wię
cej. Jedni robią to. bo ich pa
sjonuje praca, a inni, z chęci
dodatkowego zarobku.
Uważam, że lekarz rejonowy,
a właściwie domowy, powinien
otrzymywać za pracę w nocy, to
jest za wizytę domową na we
zwanie pacjenta, dodatkowe wy
nagrodzenie, które pobierałby
od tego chorego. Poza tym. za
miast utrzymywać w ZOZ
ogromną liczbę pracowników
administracji, można by dać
wyższe pensie lekarzom rejono
wym. Na perzno by się to opłaciło. Mniej kosztowałyby te
pensje, niż obecne wyjazdy Po
gotowia do pacjentów, którzy
doraźnej pomocy nie potrzebu
ją. a wzywają Pogotowie tylko
dlatego, że w przychodni od
mówiono im przyjęcia wizyty
domowej.
HENRYK PATYNA: Zwięk
szenie operatywności lekarzy
rejonowych nie poprawi obec
nego stanu rzeczy. Lekarze re
jonowi jeżdżący w Pogotowiu
rzadko stykają się z nagłymi
wypadkami i nie zawsze wie
dzą. jak w takim przypadku
należy postępować. Jeśli mieli
by pracować w Pogotowiu, na
leżałoby ich przeszkolić.
DR ADAM POR ADZISZ: Do
datkową trudnością w pracy
Pogotowia jest bałagan w dzie
dzinie rejonizacji. Pacjentka,
mieszkająca na Żoliborzu, ma
swój rejonowy s-nital na Żela
znej. a szpital kliniczny na Ba
nacha służy mieszkańcom Prusz
kowa. Michałotvic i innych od
ległych miejscowości, a także
części Śródmieścia.

Nierównomiernie rozmieszczo
ne są łóżka szpitalne dla miesz
kańców poszczególnych dziel
nic. Gdy kobieta idzie rodzić,
otrzymuje skierowanie do szpi
tala, ale beż sprecyzowania do
którego. Brak w Warszawie łó
żek położniczych. W ubiegłym
roku 5 oddziałów położniczo-gi
nekologicznych było jednocześ
nie w remoncie. Lekarz nie wie,
dokąd pacjentkę kierować. Nie
wiedzą tego nawet oddziały po
łożnicze, do których na chybił
trafił zgłaszają się położnice.
Konieczne jest zorganizowanie
centralnej informacji telefoni
cznej dotyczącej aktualnej rejo
nizacji szpitali. Dziś najczęś
ciej po informację dzwoni się
do Pogotowia, które musi prze
cież znaleźć właściwy szpital.
Chclałbym dodać, że na pracy
Pogotowia mszczą się Jeszcze
inne błędy organizacji stołecz
nego lecznictwa. Na przykład
oddział pediatryczny w Ursu
sie najpierw woził dzieci na
zdjęcia rentgena do Pruszkowa
karetkami Pogotowia s Hożej,
a obecnie na Litewską do Warazawy. Zachodzi pytanie, czy
był sens otwierać maleńki od
dział szpitalny w Ursusie bez
żadnego zaplecza diagnostycz
nego 1 możliwości konsultacji
lekarzy specjalistów?

Inny paradoks. Instytut Trans

plantologii AM mieści się przy
ul. Oczki, a Instytut Chirurgii
AM, gdzie przeprowadza się
m.ln. przeszczepy nerek, na Ba
nacha. W związku z tym karet
ki Pogotowia wożą chorych nie
raz w dwie godziny po opera
cji z Banacha na Oczki. A
przecież w karetce takiej mógł
być przed chwilą chory z za
każoną raną lub „z ulicy”. Jak
tu mówić o aseptyce, o higie
nie. Z Instytutu Chirurgii wo
zimy zarówno dawców na prze
szczepy, jak i biorców karet
kami reanimacyjnymi. W ogóle
w 7C proc, służą one innym ce
lom niż te, do których są prze
znaczone. Powodem takiego sta
nu rzeczy jest zwykła asekura
cja lekarzy. Obciążenie Pogoto
wia transportem międzyszpitalnym powoduje określone skut
ki. Dlatego to m.ln. czeka się
czasem dwie godziny na karet
kę „R”.
DR JERZY KOSIOREK: Ka
retki przewozowe powinny być
przydzielone ZOZ. Sądzę, że
rozwiązałoby to całkowicie pro
blem przewozu chorych. Pogoto
wie Ratunkowe zapewniłoby
przewozy śródmieściu oraz za
łatwiałoby planowane wywozy
chorych poza teren wojewódz
twa.
DR ADAM PORADZISZ: Nikt
nie pytał nas, pogotowiarzy.
Jak powinna być, naszym zda
niem, zorganizowana praca w
Pogotowiu. Gdybyśmy tak Ją
zreorganizowali. Jak proponuje
dr Kosiorek, to odciążylibyśmy
dyspozytornię, łączność i nasze

ciasne podwórko na Hożej,
przychodnie przysparzają nam
gdzie trudno pomieścić wszyst
nieuzasadnionych wyjazdów.
kie karetki.
DR JERZY KOSIOREK: We
wszystkich innych zawodach, cHENRYK RATYNA: Jestem
trzymuje się dodatki za pracę w
tego samego zdania, co koledzy.
godzinach nadliczbowych. Za
Na przykład we Wrocławiu właś
pracę w Pogotowiu trzeba dać
nie tak zrobiono. Jest podział
jakąś rekompensatę. Warto tak
na dwie dyspozytornie: od wy
że wziąć pod uwagę, że lekarze
padków i od przewozów.
nie mają tu możliwości robie
Konieczna Jest także lepsza
nia specjalizacji. Jeśli ktoś chce
łączność. Ze względów techni
się specjalizować, pracuje mniej
cznych cale łączenie przebiega
godzin i dostaje wówczas gołą
na Jednym kanale. Nasza cen
pensję,
bez żadnych dodatków.
trala pracuje na te] samej czę
Ostatnio odeszło od nas trzech
stotliwości dla karetek prze
młodych, bardzo zdolnych leka
wozowych, wypadkowych i rea
rzy, bo w ogóle nie pozwolo
nimacyjnych. Nawet wtedy, gdy
no im się specjalizować.
kierowca wozu z przychodni
DR AD.AM PORADZISZ: W
złapie gumę, to też łączy się
Warszawie mieszka 1,5 miliona
z centralą Pogotowia tym sa
osób.
W tak dużym mieście po
mym kanałem.
winny być w Pogotowiu rezer
Centrala powinna dysponować
wy na wypadek klęski, czy ma
większą liczbą kanałów i nową
sowej katastrofy. Pogotowie
radiostacją. Nie ma jej Jednak
warszawskie takich rezerw nie
gdzie umieścić, nie ma także
posiada. Nie ma także żadne]
dość ludzi do obsługi, a przyj
koordynacji działania na wy
mujemy na dobę 700 wezwań.
padek katastrofy. Nigdy ais
Jest zaledwie 2 minuty na roz
omawialiśmy tego...
mowę, stąd, skutkiem pośpie
HENRYK RATYNA: W moim
chu, wiele błędów. Dyspozytor
odczuciu jesteśmy chłopcami na
nia ile usłuszy i karetka je
posyłki dla szpitali, przychodni,
dzie pod fałszywy adres.
specjalistów i dlatego nie star
DR JERZY KOSIOREK: Inna,
cza nam czasu dla tych cho
ważna sprawa. Powinno się ka
rych 1 ofiar wypadków, którym
rać pacjentów, którzy nas nie
najbardziej jesteśmy potrzebni.
potrzebnie wzywają. Mamy pra
Projekt, reorganizacji Pogoto
wo złożyć skargę na kolegium.
wia przerywa iedno błędne ko
Ale od 12 lat żadna sprawa na
ło — nabór kadr ‘ to proble
kolegium nie była rozpatrywana.
matycznie, a stwarza sto in
DR ADAM PORADZISZ: Nie
nych. Po pierwsze: projekt po
uzasadnione wezwanie kosztuje
garsza operatywność kierownic
mniej niż jazda na gapę tram
twa — „gdzie kucharek sześć...",
wajem. Za jazdę baz biletu pła
po drugie — wydłuża promień
ci się 300 złotych a za zmarno
dojazdu dla karetek wypadko
wanie czasu lekarza, za prze
wych
i reanimacyjnych, po trze
jazd karetki — 200 zł i w do
cie: rodzi uzasadniona obawę,
datku nikt tego nie egzekwuje.
że „Pogotowie ZOZ” zbyt
DR JERZY KOSIOREK: Ka
kurczowo będzie się trzymać
retka „R” powinna wyjeżdżać
określonych granic rejonów z
tylko do naprawdę ciężkich na
krzywdą dla pacjentów, po
głych wypadków: gdy chory si
czwarte projekt reorganizacji
nieje, Jest nieprzytomny, dusi
zawęża profil specjalistycznych
się, gdy umiera. Po takim we
usług w rejonach, oferując w
zwaniu wyjeżdża zespół składa
miejsce karetek wypadkowych
jący się z 4 osób: lekarz, sa
i reanimacyjnych, karetki ogólnitariusz, pielęgniarka i kiero
nolekarskie. a centrala daleko.
wca oraz sprzęt wartości 400—
Jeśli zaś chodzi o zwiększenie
500 tys, zł. Ci. którzy nas oliczby pracujących w Pogoto
szukują. wzywają złośliwie, bez
wiu lekarzy, proponuję, by do
uzasadnienia, często kasztem
dyżurów w Pogotowiu szerzej
życia innych, którzy umierają,
włączyć lekarzy z resortowych
gdy karetka „R” jedzie do pseusłużb zdrowia i z instytutów
dochorego, nie ponoszą ża to
Min. Zdrowia i Opieki Społecz
żadnych konsekwencji. Często
nej.
słyszymy argument: musiałem
Przytaczając powyższe wy
podać inne niż faktyczne obja
powiedzi warto dodać, że pro
wy, bo inaczej nie przyjecha
jekt reorganizacji jest nadal
libyście. Trzeba byłoby czekać
dyskutowany. Jest więc jesz
na was 4 godziny.
DR ADAM PORADZISZ: Ma
cze czas na dokonanie peł
my nocną pomoc lekarską w
nego rachunku strat i zysków.
ZOZ. Lekarze rejonowi dy
Jesteśmy przekonani, że zapi
żurują tam od godz. 20 do 7
sane przez nas głosy do tego
rano. Załatwiają wówczas około
się przyczynią.
100 wizyt domowych. Ten sy
Opracowanie:
stem dobrze funkcjonuje. Czy
ALICJA DMUCHOWSKA
nie należałoby zatem go roz
szerzyć tak, by ta pomoc le
_______
i EWA DUX
karska czynna była przez ca
•) art. pt „Reorganizacja Pogo
łą dobę? Niedogranie systemu
towia Ratunkowego”.
ZOZ odbija się ujemnie na
art. pt. „Potrzebna zmiana"
(Ź.W. z 22 maja br.).
pracy Pogotowia. Żle pracujące

lat 0p0>skl6J l(Cepslii • Rozpoczynała od wykonywania metodą chałupniczą firanek,
obecnte produkuje na szeroką skałę gobeliny i kilimy (ponad 4 tys. szt. rocznie). Specjal
nością tej „Cepelii" jest także zdobiona przez ludowych artystów porcelana.
Fot. CAF — Okoński

Turystyka usamodzielniona
KRYSTYNA WYHOWSKA

, na podstawie
Niedawno
uchwały Sejmu, turystyka

w naszym kraju rozpoczęła
byt samodzielny. Utworzono
Główny Komitet Turystyki,
bowiem — jak to czytamy w
przedłożonym Wysokiej Izbie
projekcie ustawy: „...turysty
ka, która z działalności doty
czącej przed kilkunastu laty
tylko niektórych środowisk,
przekształciła się w szeroką
działalność w skali krajowej
i zagranicznej obejmującą
wszystkie środowiska społecz
ne i nabierającą coraz więk
szego znaczenia gospodarcze
go”. Fakt ten skłania do,
chociażby skrótowego podsu
mowania niektórych dotych
czasowych jej osiągnięć oraz
przedstawienia pilnych zadań
stojących przed nią.
Miejsce dla 107
milonów
Za dwa lata — w 1980 r.,
według obliczeń, co drugi sta
tystyczny Polak będzie „ucze
stnikiem turystyki pobytowej”.
Co oznacza, że będzie on (w za
sadzie) mógł spędzić urlop w
kraju.
Zwiększy się również
znacznie (bo o 13 proc, w po
równaniu do 1975 r.) ruch wy
cieczkowy oraz liczba wypo
czywających w soboty i nie
dziele, która wg przewidywań

obejmie 107 milionów osób sta
tystycznych w 1980 r.
Gdzie rozlokować te miliony
osób? Zakład Przestrzennego
Zagospodarowania Polski Komi
sji Planowania przy Radzie Mi
nistrów i Instytut Turystyki
poddały ocenie tereny naszego
kraju nadające się na wypo
czynek i okazało się, że mamy
ich ponad 70 tys. km kw. Atrakcyjność tych terenów Jest
jednak różna i zostały one po
dzielone na trzy kategorie.
Pierwsza i druga
obejmuje
przestrzeń ok. 45 i pół tys. km
kw. i ma znaczenie ogólnopol
skie. Trzecia zaś jest kategąrią
o znaczeniu jedynie lokalnym
i rozciąga się mniej więcej na
przestrzeni 25 tys. km kw. Te
oretycznie więc gdyby wszyst
kie te tereny — tak lokalne
mające znaczenie jedynie dla
mieszkańców okolicznych miast
i osiedli jak i te, które ze
względu na ich duże walory tu
rystyczno-wypoczynkowe,
od
wiedzają mieszkańcy różnych
regionów naszego kraju —
właściwie
zagospodarować i
wyposażyć, już dzisiaj cała lud
ność Polski mogłaby wyjechać
na dwutygodniowy wypoczynek
i „zmieściłaby się” w sześciu
turnusach letnich oraz sześciu
zimowych. Jest jednak sprawa
bazy.
Przyrost turystycznej bazy
noclegowo-gastronomicznej
w
ostatnich siedmiu latach był

większy niż w okresie całego

minionego 25-lecia. Tylko w okresie 1971—1975 r. na rozwój
materialno-technicznej bazy tu
rystycznej państwo wydatko
wało 18 mld zł, co pozwoliło
na uzyskanie m.in. ponad 100
tys. nowych miejsc noclego
wych. Mimo to, wobec niezwy
kłej dynamiki rozwoju ruchu
turystycznego, w odczuciu prze
ciętnego turysty,
znalezienie
„łoża i stołu” na okres urlopu
było nadal rzeczą bardzo trud
ną. Pewien przełom, wydaje
się, nastąpił dopiero w bieżą
cym roku.
W ostatnim miesiącu ubiegłe
go roku wydano zarządzenie
ograniczające poważnie możli
wości podnajmowania kwater
prywatnych na wczasy dla za
kładów pracy w terenowych
przedsiębiorstwach
turystycz
nych. Zarządzenie to — jak <,już
pisałam — miało m.in. na celu
lepsze zagospodarowanie zamk
niętej bazy wypoczynkowej za
kładów pracy (wykorzystywa
nej do tej pory, w skali krajo
wej, w ok. 40 proc, zaledwie)
oraz bardziej racjonalną gospo
darkę socjalnym funduszem za
kładowym.
Nie ma jeszcze żadnych ofi
cjalnych statystyk i analiz wy
ników nałożenia limitów na
fundusz socjalny, ale faktem
jest że... zmieniła się korespon
dencja, która w sprawach wy
poczynku napływa do „Życia
Warszawy”. Przez wszystkie
ubiegłe lata bowiem, przed roz
poczęciem sezonu i w jego trak
cie, otrzymywałam dziesiątki
listów od indywidualnych tury
stów i wczasowiczów, którzy
ani kwatery ani (rzadziej) wy-

„Urząztzensa ao produkcji pap z tkanin i folii nie są ani kosztowne, ani skomplikowana*

Przewrót w
|

WOJCIECH MARKIEWICZ

Z LISTU: „Przeczytałem w
«Gazecie Południowej >, że
Wasz Zakład (Gorlickie Za
kłady Materiałów Izolacyj
nych «Mat:zol» — przyp. W.
M.) produkuje papę z folii aluminiowej. (...) Ponieważ ak
tualnie przystępuję do budo
wy domu jednorodzinnego,
zwracam się z uprzejmą proś
bą o poinformowanie mnie,
gdzie można w.w. papę za
kupić (w tutejszym geesie
nikt o takiej papie nie sły
szał) i czy względnie można
przyjechać do Waszego Za
kładu celem zakupienia kilku
tylko rolek. Proszę o pozyty
wne załatwienie mojej spra
wy. Z poważaniem...”
Z WYPOWIEDZI DYREKTO
RA: „Takich listów przychodzi
do nas więcej. Mimo że produ
kowaną w Polsce, w ciągu ro
ku napą, można by sześć razy
opleść kulę ziemską, zapotrze
bowanie na ten materiał bu
dowlany ciągle jest większe od
podaży i wynosi 300 min m kw.,
podczas gdy produkcja 239 min
m kw. rocznie”.
Z NOTATKI PRASOWEJ:
„Produkcja papy wzrosła w os
tatnich latach o 42 procent, a
zużyta na to ilość tektury tyl
ko o 3 proc. Praktycznie znikła
produkcja tektury o gramatu
rze 500, coraz mniej jest o gra
maturze 400. Podstawą produk
cji papy Jest więc tektura o
gramaturze 320. W dodatku tra
fiają się w niej resztki włókien
sztucznych ze szmat, które ule
gają rozpadowi i w zetknięciu
z bardzo oszczędnie nakłada
nym asfaltem czynią papę dziu
rawą, nietrwałą, niemal bezu
żyteczną”.

tów zabytkowych w Rzymie,
wytrzymała bez konserwacji,
jak dotąd, już ponad 30 lat.
Papa produkowana na osno
wie tzw. tkanin technicznych
pęsiada z kolei duży współ
czynnik rozszerzalności. Jest elastyczna i doskonale nadaje się
do krycia dworców, hal fab
rycznych i innych obiektów na
rażonych na wibrację. Nie pę
ka, szczelnie przylega do na
wierzchni, przyjmuje najwięcej
tzw. powłoki bitumicznej, a
więc nie przecieka. Wytrzymu
je 10 lat bez konserwacji (tra
dycyjna 2 lata). Jest dwa razy
tańsza od aluminiowej. Obec
nie kryje się nią hale nowego
„Ursusa”.
Podobne właściwości ma pa
pa wytwarzana na osnowie z
włókniny, pochodzącej z prze
robu odpadów w przemyśle
włókienniczym.
I ostatnie wejście „Matizolu”;
w zeszłym roku zakupiono dla
zakładów w Gorlicach, od naj
bardziej renomowanej francus
kiej firmy „Saint Gobain” li
cencję wraz z technologią i ma
szynami do produkcji welonu
szklanego. Produkcja papy na
osnowie z tego włókna ma ru
szyć już w lipcu i będzie da
wać rocznie ponad 38 min m
kwadratowych.
— Zakupiliśmy dwie linie —
komentuje dyrektor Świniar
ski — ale równie dobrze można
by kupić sześć, a i to nie by
łoby za dużo.
Papa chroni

O zaletach pap z Gorlic naj
lepiej świadczą zamówienia. I
eksportowe i od budowniczych
takich np. obiektów, jak Cen
trum Zdrowia Dziecka, Zamku
Warszawskiego, hali sportowej
„Gedanii” w Gdańsku-WrzeProdukqa specjalna
szczu, czy też Centrum Handlo
wego w Olsztynie i wielu in
Podczas gdy w świecie papę
nych, znanych w kraju a kosz
wytwarza się już niemal wy
townych inwestycji.
łącznie na osnowie z włókien
— Użycie naszej papy się osztucznych, a głównie z welo
placa — dyrektor Świniarski
nu (włókno szklane) oraz na» sięga po kalkulator — Policzmy.
osnowie metalicznej, w Polsce
Na przykład wybudowanie do
nadal aż 93 proc, napy produ
mu dla 50 rodzin, powiedzmy
kuje się tradycyjnie — na
4-piętrowego, kosztuje 12—14
wkładkach tekturowych. Jedy
milionów złotych. Pokrycie da
nym wyjątkiem jest gorlicki
chu tego domu najdroższą pa
„Matizol” wytwarzający pozo
pą z folii, 500 m kw. razy 40
stałe 3 proc, pap, które w na
zł za metr, to daje 20 tys. zł.
szych warunkach trzeba było
Pokrycie tego samego domu pa
nazwać specjalnymi.
pą tradycyjną, ale mniej trwa
Dziś .Matizol” produkuje kil
łą, częściowo dziurawą i wy
ka rodzajów takich pap. Naj
magającą smołowania i konser
więcej, bo ponad 8 min m kw.
wacji przynajmniej raz r.a dwa
rocznie, z nawierzchnią lub
lata — kosztuje 8 tys. zł. Róż
wkładką z folii lub taśmy alu
nica, mogłoby się wydawać
miniowej. Przeprowadzone pró
spora, ale jaki stanowi ona
by wykazały, że papa aluminio
procent w stosunku do kosztu
wa jest najtrwalsza, gdyż po
całości? Znikomy — nawet nie
łożoną np. na dachach obiek
0,1 procentu. Sądzę więc, że d 1 a
żywienia na wilegiaturze zna
leźć nie mogli. W tym roku
zaś do tej pory — ani jednego
takiego listu. Otrzymuję nato
miast, od kilku już tygodni,
oferty poszczególnych tereno
wych przedsiębiorstw turysty
cznych, które po raz pierwszy,
zaczęły rozglądać się za klien
tem. Niemała to różnica.
Tym niemniej, aby planowy
wzrost ruchu turystycznego nie
znalazł się znowu w impasie,
zaraz po roku 1980, przewi
dziano konieczność budowy do
datkowych
77 tys. nowych
miejsc noclegowych w bazie
ogólnodostępnej (z czego dwie
trzecie sezonowych miejsc na
kempingach) oraz 20 tys. miejsc
w bazie wczasowej. Jest to za
danie niełatwe stojące przed
nowo powstałym Głównym Ko
mitetem Turystyki.
Jeden dobrze
poinformowany
wart dwóch
Innym ważkim problemem, z
którym będą musiały szybko
uporać się władze turystyczne,
jest sprawa dobrej, rzeczowej
informacji. Obecnie istnieją je
dynie rozstawione już dość gę
sto i na widocznych miejscach
w
miastach,
uzdrowiskach,
miejscowościach
wczasowych
itp. plansze ze znakami „IT”
oraz placówki informacji tury
stycznej, których personel ma
na ogół niewystarczające kwa
lifikacje. Ponadto placówki te,
w ogromnej większości, pracują
„w godzinach urzędowych” od
ósmej do piętnastej lub szesna
stej, w sobotę jeszcze krócej, a
część turystów indywidualnych
ląduje w jakiejś miejscowości
właśnie po południu, bo ranek
I dzień zużyła na przejazd.
Drzwi „IT” zamknięte, a jeżeli

nawet wyjątkowa otwarte, to

i tak informacja, na temat mo
żliwości atrakcyjnego spędzenia
następnych dni w danej miej
scowości czy regionie jest nikła.
Informatorzy na ogół go nie
znają lub nie umieją przedsta
wić, zareklamować i zachęcić.
A z folderami również jest u
nas krucho.
Gdyby tak za zaliczeniem
pocztowym można było otrzy
mać przed urlopem pakiet fol
derów z wybranego
regionu
(lub chociażby odbitą na powie
laczu rzeczową i aktualną in
formację) nie byłoby źle. Moż
na by tym sposobem zarekla
mować i zaludnić miejscowości
mniej lub wcale turystom nie
znane.

Odciążenie tzw. modnych
miejscowości i kierowanie tu
rystów do mniej znanych, ale
w których można nie gorzej,
a często znacznie lepiej wy
poczywać, stało się obecnie
absolutną koniecznością za
równo z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i ra
cjonalnej gospodarki posia
daną bazą. Należy sądzić, że
Główny Komitet Turystyki
postawi ten problem na czele
zadań do załatwienia. Jest już
gotowa lista dwudziestu kil
ku najatrakcyjniejszych (naj
bardziej też zatłoczonych w
sezonie) miejscowości pozwa
lająca na znaczne zróżnicowa
nie cen. Wydaje się, że wła
ściwa gra cen w połączeniu
z mocną reklamą, propagandą
oraz sprawnie działającą in
formacją, mogą dać oczeki
wane wyniki. Bo jak powia
dają Francuzi: „Człowiek do
brze poinformowany jest wart
dwóch ludzi”,

ochrony 12, 14 milionów zło
tych warto położyć naszą, na
wet droższą papę. Przez 30 lat
nie ma problemu konserwacji
i dach nie przecieka. Wszyst
kie te zalety rekompensują do
raźny wydatek. Nie będzie więc
przesady w stwierdzeniu, że nżycie pap produkowanych na
wkładach nietekturowych Jest
oszczędnością.
Jest oszczędnością, ale jedno
cześnie .Matizol” pracuje na
pół pary, gdyż na przykład 8
min m kw. papy na folii alu
miniowej to zaledwie 50 proc,
mocy produkcyjnej zakładu,
czyli że można by tu produko
wać nie 8 a 18 min metrów po
szukiwanego materiału budowla
nego. Nie inaczej z papą wy
twarzaną na tkaninach techni
cznych i włókninie. Dlaczego
więc „Matizol” nie produkuje
tyle, ile by mógł? Nie produ
kuje. ponieważ przy wszystkich
swoich
zaletach, papa
na
Władkach nietekturowych, ma
jedną zasadniczą wadę: niema
surowców do jej pro
dukcji.
Jedyna wada

Do zrobienia papy potrzebna
jest osnowa i asfalt. Asfalt otrzymuje się z ropy naftowej,
ale im lepsza jest rafinacja ro
py, tym mniej otrzymuje się
dobrych asfaltów. Specjaliści z
„Matizolu” zdołaii Jednak roz
wiązać problęm tego surowca i
opracowali metodę produkcji —
jak twierdzą fachowcy — naj
lepszego obecnie w Polsce as
faltu o nazwie PS-85. Asfalt
więc jest, mimo że stale, na
bieżąco trzeba modyfikować je
go produkcje.
Gorzej z osnową. Większość
produkowanej w Polsce folii
aluminiowej trafia do przemy
słu spożywczego na opakowania.
Aby utrzymać wielkość produk
cji papy, 30 proc, folii trzeba
importować. Pozostają więc os
nowy z włóknin technicznych i
włókniny. I tutaj specjaliści z
„Matizolu” widzą duże, nie wy
korzystane, jak dotąd, rezerwy.
Osnowę z odpadów produku
ją dla „Matizolu” Zakłady Prze
mysłu Lniarskiego „Wigolen” w
Częstochowie, Gnaszyńskie ZPL,
bielsko-bialskie Zakłady Prze
mysłu Wełnianego „Pledan”, za
kłady w Łęczycy 1 podległy
łódzkiej ..Harnamie” zakład w
Zelowie. Widocznie jednak pro
dukcja ta niezbyt się tym za
kładom opłaca, gdyż, jak twier
dzi dyrektor Świniarski: „Za
mawiam, ale dostaję 50, albo
nawet 30 procent zamówionej
osnowy. A mogą mi dać 100,
bo przecież mają i urządzenia
i surowce”.
Urządzenia do produkcji pa
py na osnowach z tkanin i fo
lii nie są ani kosztowne, ani
skomplikowane. W „Matizolu”
skonstruowali
je
„własnym
przsmysłem” tutejsi inżyniero
wie i zakład w każdej chwili
służy innym dokumentacją.
Warto, a nawet trzeba skorzy
stać, gdyż już w najbliższych
latach papa tradycyjna przesta
nie się różnić od produkowa
ne, przez „Matizol” cena, a bę
dzie się różnić już tylko ja
kością.

„Przewrót w papie” zapo
czątkował niewielki zakład w
Gorlicach. Ale czy dachy bę
dą nam dalej przeciekać, za
leżeć już będ2ie od potenta
tów, zakładów w Nidzicy, Ja
rocinie, w Gliwicach. A także
od porozumienia resortów
przemj-słu materiałów budo
wlanych i włókienniczego. Bo
jak zaprotokółowano podczas
jednej z narad — „przyszłość
należy do pap wytwarzanych
na osnowie z wkładek nietek
turowych.”

Domki jednorodzinne
dla pracowników
huty „Katowice"
(A) Rozpoczął się montaż ma
szyn i urządzeń we wznoszo
nej w Strzemieszycach fabry
ce domów
jednorodzinnych,
przeznaczonych dla załogi huty
„Katowice”.
Praca wytwórni oparta bę
dzie na wyposażeniu i techno
logii pochodzenia fińskiego, któ
ra zapewni 60 różnych warian
tów montażu budynków. Peł
na zdolność produkcyjna nowe
go zakładu wynosić będzie po
nad 250 domów rocznie. (PAP)
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Przed Festiwalem Hawana-78
Wypowiedź Ernesto Ottone Fernandeza
prezydenta Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej
Obsługo wiosna

Fot. Zdzisław Kwilecki

(P) Hawana za dwa tygod
nie. Na uroczystą inaugurację
przedfestiwalowego Zlotu Mło
dych Przodowników Pracy i
Nauki specjalnie przyjechał
do Warszawy prezydent Świa
towej Federacji Młodzieży De
mokratycznej, Ernesto Ottone
Fernandez, znany chilijski
działacz młodzieżowego ruchu
komunistycznego. II bm. Er
nesto Ottone spotkał się z
przedstawicielami prasy i pol
skiego ruchu młodzieżowego.
Prezydent SFMD wysoko oce
nił udział eolskich organizacji
młodzieżowych w przygotowa
niach do .XI Światowego Festi
walu Młodzieży i Studentów na
Kubie. Kraj nasz, jego młodzież
cieszy się w świeeie ogromnym
autorytetem, tak ze względu
na tradycje, jak na dzień dzi
siejszy który tworzy. Pierwszym
hasłem polskiej młodzieży była
zawsze solidarność z tym co
postępowe, sprawiedliwe, a do
kumentuje to chociażby obec
ność i aktywność polskiego ru
chu młodzieżowego w pracach
ŚFMD Młodzież polską obciąża
szczególna
cdpowied-ialno^ć
moralna za postęp w świeeie,
bowiem kraj nasz jest symbo
lem tego co może uczynić fa
szyzm, wojna i ile wart jest
pokój, postęp. Młodzieży pol
skiej przypadają szczególne za
dania, szczególna odpowiedzial
ność, zwłaszcza w dziedzinie
współpracy organizacji młodzie
żowych Europy. Najlepszym zaś
dowodem, że polski ruch mło
dzieżowy odpowiedzialnie i mą
drze te obowiązki traktuje, są
przygotowania do XI Festiwawalu. które muszą zrobić na
każdym wrażenie.
Zdaniem Ernesto Ottone ó naj
większym spotkaniu postępo
wych sił młodzieży
już dziś
można mówić jako o sukcesie.
Za taką opinią przemawia cho
ciażby fakt, że idee festiwalo
we zdołały wzbudzić ta’- wiel
ki entuzjazm na całym świeeie
— i tam gdzie ruch młodzieżo
wy ma pełne prawa obywatel
stwa, i tam gdzie musi dzi-łać
w podziemiu. Za taką opinią
przemawia fakt
jak bardzo
różnorodne, twórcze formy przy
brały przygotowania do hawaj
skiego spotkania a sa to przygo
towania. które w wielu jeszcze
krajach traktowane być musza
jako narzędzie walki młodego
pokolenia, walki w imienin spo
łeczeństwa. To, że festiwal od
bywa się na Kubie, naidowodniej świadczy jaki kierunek obrała historia i z że walka ta
jest słuszna.
Tegoroczny festiwal ocenia
się iako najbardzioi reprezen
tatywny ze wszystkich dotych
czasowych. Zdobył poparcie
wielu organizacji młodzieżo
wych spod różnych znaków po
litycznych. o różnych orienta
cjach.
Bardzo pozytywnie oceni! Er
nesto Ottone wpływ przedfestiwalowych przygotowań na
działalność młodzieży w krajach
Ameryki Łacińskiej. Fakt, że
festiwal odbywa się na Kubie
ma
dla młodzieży tej części
świata ogromne, symboliczne
niemal znaczenie.
Kuba dla
młodych z Ameryk! Południowej
jest dowodem słuszności wałki
o wolność, niezawisłość, podsta
wa wiary w to. że sprawa o
która wałcza jest słuszna. Pmrgotowania do festiwalu zjedno
czyły w Ameryce Łacińskiej siły
demokratyczne, czego dowodem,
może być chociażby
festiwa)
krajowy w Gwatemali, który
odbył się w marcu br. festiwal
Ameryki Środkowej w San Jose
de Costa Fica, akcje młodzieży,
gdzie panuje dyktatura faszy
stowska.
Ogromnie ważne jest, że i głos
młodzieży z tych krajów sły
chać będzie w Hawanie. Mimo
represji junty odbył sie festi
wal pieśni w Santiago de Chi
le. rozwinęły sic w Chile akcie
studenckie we współpracy z ru
chami związkowymi Wy raźnie
deklaruje sic solidarność mło
dych reprezentujących różne
gruoy zawodowe, różne świato
poglądy.
Oczywiście festiwal nie wszy
stkich zjednoczy! — występują

Katastrofa kolejowa
na Kubie
HAWANA
(PAP).
Między
miejscowościami Taguasco i Jatibonico na Kubie doszło do ka
tastrofy kolejowej. W wyniku
zderzenia dwóch wozów moto
rowych zginęły 23 osoby a wie
le zostało rannych. Stan 13 ran
nych jest bardzo ciężki, znajdu
ją sic wśród nich dzieci w wie
ku od 8 do 14 lat.
W akcji ratunkowej wzięli udział
okoliczni
mieszkańcy.
Wszczęto dochodzenie w celu usialenia przyczyn katastrofy. (P)

też siły przeciwne temu postę
powemu forum młodzieży. Zda
niem prezydenta SFMD, naj
większej organizacji młodzieżo
wej. skupiającej ok. 230 postę
powych związków młodzieży, si
ły te nie osiągnęły jednak suk
cesu.
Mimo wycofania się z udziału
w festiwalu kilku organizacji,
w żadnym przypadku nie moż
na mówić o dezercji młodzieży
demokratycznej, o jej niezrofesti wałowych,
zumieniu idei
Trzeba pamiętać — powiedział
prezydent ŚFMD — że droga
współpracy nie jest prosta, że
czasem trzeba się na niej cofać,
żeby móc pójść dalej do przodu,
Zrobiliśmy np. wiele by chrześcijańska demokracja wzieła udział w hawańskim spo tkaniu.
ale nie zdołaliśmy tego osiągnąć.
Długo dyskutowaliśmy z Mię
dzynarodówka Młodzieży Cha
deckiej, ale do porozumienia w
sprawie uczestnictwa, nie do
szło. Tę decyzje musimy res
pektować. ile wierzymy w dia
log w przyszłości. Byłoby nato
miast błędem ta sytuacje uogól
niać i byłoby błędem czynienie
z tej sytuacji przeszkody na
drodze współpracy w przyszło
ści. Przecież znakomita więk
szość reprezentatywnych orga
nizacji młodzieżowycyh Europy
Zachodniej — Włoch. Francji.
RFN, Anglii, będzie w Hawanie.
Można za sukces SFMD po
czytywać. że razem spotkała się
na Kubie związki młodzieży o
różnych zapatrywaniach i orien
tacjach. światopoglądach, które
łączy jedno — przekonanie o
konieczności walki o solidarność,
pokój, przyjaźń, sprawiedliwość.
(m)

Ożywiony ruch na trasie Ziemia - orbita
ceniu ich tylko o świerć obro
tu. Ułatwia to pracę załogi pod
Pracy mają wiele. Na stację
czas rozładunku.
dostarczono łącznie 3W1 różnych
A trzeba przecież nie tylko
ładunków o wadze ok. 2 ton.
Znalazły się tam pojemniki z zdjąć i przenieść wszystkie te
przedmioty, ale także ułożyć
235 kg produktów żywnościo
wych i 187 litrami świeżej wo każdy z nich w ściśle określo
dy. Tworzy to zapas wystarcza nym miejscu. Następnie trzeba
przenieść do przedziału bagażo
jący 2-osobowej załodze na 30
wego wykorzystane agregaty i
dni. Są także 4 nowe regenera
przyrządy,
zamocować je tam,
tory tlenu, każdy o wadze
80 kg, które mają zastąpić stare
gdzie powinny się znaleźć by
zachowane zostało położenie
urządzenia pracujące na pokła
dzie „Sałuta-6” od początku.
środka masy statku. Jest to zaDostarczono także drugi piec
jęcie prawie zegarmistrzowskie
do przetopu materiałów, co zna wymagające przede wszystkim
cznie przyspieszy cykl kolejnych
dokładności, ale też i niemałego
eksperymentów
technologicz wysiłku.
nych. Jeden z twórców. „SojuŚrodkowy przedział „Progreszów”, „Salutów" i „Progressów" . sa-2” — tam gdzie w „Soju— prof. Konstantin Fieoktistow, zach” znajduje się lądownik —
w rozmowie z dziennikarzami,
wypełniają zbiorniki z paliwem.
jeszcze podczas lotu załogi „SoTym razem nie całkowicie wy
juza-30”, powiedział, iż wyposa korzystano ich pojemność. Na
żenie stacji orbitalnej w dwa
orbitę zabrano tylko 613 kg pa
piece stanie się kolejnym kro liwa, bowiem tyle akurat mo
kiem ku stworzeniu wyspecjali
gą pomieścić częściowo opróż
zowanych baz kosmicznych, i
nione baki „Saiuta-6”.
których dostarczane będą na Zie
Specjaliści zwracają przy tym
mię nowe rodzaje materiałów
uwagę na bardzo istotną no
półprzewodnikowych i optycz wość. Poprzednio, po sprawdze
nych.
niu szczelności połączeń między
„Progress-2’’ przywiózł także „Progressem-1” i „Sojuzem-6”
124 kg taśmy filmowej, uzupeł przetaczanie paliwa sterowane
niając przyrządy do obserwacji
było z pulpitu stacji przez J.
powierzchni naszej planety i
Romanienkę i G. Greczkę. Zaję
wiele osobistych przedmiotów ło to im wiele czasu. Tym ra
obu kosmonautów’. Wypełniły
zem cali’ proces kontroli i tan
one w całości przedział bagażo
kowania paliwa odbywa się w
wy „ciężarówki” (w lotach za
sposób automatyczny na polece
łogowych na statkach „Sojuz”
nie z Ziemi.
w tym miejscu znajduje się
A więc choć pozornie wyda
przedział orbitalny, w którym wać się mogło, że wysianie „Propracują kosmonauci).
gressa-2” jsst wierną kopią po
W przedziale bagażowym na
dobnej operacji dokonanej pól
specjalnych rusztowaniach usta roku wcześniej, w rzeczywisto
wione są ładunki suche. Przed ści wprowadzone zostały do niej
mioty o niewielkich gabarytach
nowe elementy o dużym znacze
znajdują się w pojemnikach. Du niu. Chodzi o maksymalne zau
że — mocowane są bezpośrednio
tomatyzowanie czynności rozła
do rusztowania za nomoca szyb
dunkowych. Automatyczne statki
ko otwieralnych zamków i spec
transportowe — zdaniem nau
jalnych śrub, które zwalniają
kowców radzieckich — są pierw
mocowanie ładunków po odkręszym krokiem ku stworzeniu
sprawnie działającego systemu
zaopatrzenia i obsługi technicz
nej zespołów orbitalnych, co roz
szerzy ich możliwości naukowobadawcze i produkcyjne.

(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. I

W szwedzkiej telewizji o Polsce

Od bitwy pod Grunwaldem do Ewy Demarczyk
Od stałego korespondenta
RUDOLFA HOFFMANA
.........
Stokholm, 11 lipca
(P) Od około dwóch tygod
ni w obu programach telewi
zji szwedzkiej daje się zau
ważyć wzrost zainteresowania
Polską.
Ostatnio w ramach francus
kiego serialu telewizyjnego pt:
„Wielkie Bitwy” poświęconego
słynnym bitwom w historii
świata, pokazano wojnę polskokrzyżacką i bitwę pod Grun-

Eksplozja w biurze „Intarista'
Syjonistyczna prowokacja

w Nowym Jorku
NOWY JORK (PAP). W biu
rze „Inturistu” w Nowym Jor
ku nastąpiła eksplozja ładunku
wybuchowego. Tylko szczęśli
wym zbiegiem okoliczności nie
pociągnęła ona za sobą ofiar w
ludziach. Anonimowy rozmówca
powiadomił telefonicznie agen
cję UPI, że dokonała tego jedna
z organizacji syjonistycznych.
Agencja TASS zwraca uwagę,
że nie jest to bynajmniej pierw
szy wypadek tego rodzaju pro
wokacji wobec radzieckich biur
i przedstawicielstw w USA, bę
dący dziełem organizacji syjo
nistycznych, którym, mimo wie
lokrotnych protestów ze strony
radzieckiej, władze amerykań
skie pozostawiają wolną rękę.
(P)

Rz$o Janaty rozpoczął
postępowanie karne
przeciwko Indirze Gandhi
DELHI (PAP). Korespondent
PAP. Ryszard Piekarowicz Pi
sze: Rząd indyjski wszczął 11
bm. postępowanie karne prze
ciwko byłemu premierowi In
dii. Indirze Gańdhi i kilku jej
byłym współpracownikom, kie
rując do sądu wstępne akty
oskarżenia w sprawach o nadu
życie władzy w okresie stanu
wyjątkowego 1975—77.
Pani Gandhi występuje jako
główna podejrzana w trzech
spośród 8 spraw badanych od
pewnego czasu przez rządowe
biuro śledcze, i zgłoszonych 11
bm. w dwóch sądach stołecz
nych. Jedna z nich dotyczy
aresztowania w dniach 25—26
czerwca 1973 r. przywódców opozycji. m. in. obecnego premie
ra Indii, Morariiegó Desaia.
Według materiałów biura śled
czego, nakazy aresztowania tych
polityków sporządzono niezgod
nie z przepisami prawa.
Rząd Janaty rozpoczął postę
powanie
przeciwko
Indirze
Gandhi w chwili, gdy odzyska
ła znaczna część popularności
utraconej w latach 1978—77 i po
sukcesach wyborczych na połud
niu Indii (w lutym br.) zaczę
ła na czele swej rozłamowej
Partii Kongresowej zwyciężać
w wyborach uzupełniających w
północnej, najważniejszej poli
tycznie części kraju.
Pani Gandhi od początku kwe
stionuje prawo badania jei po
sunięć z la» 1973—77 przez in
stancje sądowe, argumentując,
że aresztowanie przywódców
opozycji i innych osób podej
rzanych o działalność antyrzą
dową. czy też pewne kontro
wersyjne decyzje personalne,
podejmowane wbrew pragmaty
ce służbowej, były posunięcia
mi politycznymi, za które „od
powiada sio przed trybunałem
wyborców”, a nie w sądzie.

waldem z 1416 r. a na jej tle
historię niemieckiego Zakonu
Krzyżackiego i niemiecką po
litykę „Drang nach Osten”.
Narratorami filmu byli polscy
historycy, a na obraz tego od
cinka serialu składały się frag
menty filmów „Krzyżacy” i
„Aleksander Newski” orsz od
cinki z niemieckich 1 polskich
kronik filmowych. W sumie te
lewidzowie szwedzcy otrzymali
solidną porcję wiedzy z histo
rii dawnej i najnowszej nasze
go kraju.
Na kilka dni przed międzyna
rodowym mityngiem lekkoatle
tycznym na sztokholmskim sta
dionie olimpijskim, w progra
mie I szwedzkiej TV pokazano
filmowy portret naszej feno
menalnej biegaczki Ireny Szewińskiej. Film ukazał się w
ramach serii portretów wielkich
sportowców świata.
Bardzo pozytywne komentatrze prasowe wywołał też 50minutowy dokument pt.: „Po
wrót — Artur Rubinstein w
Polsce” ukazujący tego wiel
kiego pianistę w jego rodzin
nym mieście Łodzi.
Istotę konfliktu granicznego
między Wietnamem a Kamboażą, omawiał film nadany w
ub. tygodniu przez program II
szwedzkiej TV w ramach stałe
go cyklu filmów dokumental
nych o aktualnej tematyce po
lityczno-społecznej pt.: „Doku
ment z zewnątrz”. Film jest
dziełem filmowców z Polskiej
Agencji .„Interpress”, którzy
przebywali w Wietnamie i tam
został nakręcony na zaraówienei strony szwedzkiej.
I wreszcie w środę, 12 bm. w
programie drugim szwedzcy te
lewidzowie mają okazję dc obejrzenia występów Ewy De
marczyk w paryskiej „Olim
pii”.
Tak więc po okresie „suszy”
— w szwedzkiej TV znowu mó
wi się i śpiewa w języku pol
skim, ku uciesze tutejszej Po
lonii, jak i dla wzbogacenia
wiedzy o południowym sąsiedzie przez Bałtyk. Miejmy na
dzieję, że chodzi tu nie tylko
o chwilową modę, lecz o stały
trend, który zestar.ie także
podjęty przez tutejszą prasę.
Tym bardziej te — jak dowo
dzą dane statystyczne — Szwe
dzi należą nie tylko do najgor
liwszych miłośników szklanego
ekranu na świeeie, ale także do
najpilniejszych
czytelników
prasy codziennej i tygodników.

JERZY SIERADZlNSKI

Wypowiedź
Mirosława
Hermaszewskiego
MOSKWA (PAP). Korespon
dent PAP, Władysław Knycpel,
pisze: — Jak samopoczucie, jak
przebiegają pierwsze dn; po po
wrocie r.a Z’emię? — zapyta
łem naszego bohatera kosmosu,
Mirosława Hermaszewskiego.
— Od momentu wyjścia z lą
dowania .,Sojuza-301' jesteśmy
wraź z Piotrem Klimukiem
bardzo zajęci. Nadal przechodzi
my badania lekarskie, a także
składamy f pecjalistom relacje
ze swej kosmicznej wyprawy.
Sa orv bardzo szeziftólowe i
precyzyjne — odpowiada Miro
sław Hermaszewski. — Czuję się
doskonale. W minioną nie
dzielę doskonale odpocząłem.
Przebywaliśmy wraz z rodziną
pod Moskwą. Cieszę się już na

Barykady na ulicach
San Sebastian
MADRYT (PAP). We wtorek
w czasie starć manifestantów z
policją w San Sebastian (Kraj
Basków) od kul poniósł śmierć
19-letni uczestnik manifestacji,
Jose Ignacio Barandiaran Urcola. Demonstracje w San Se
bastian są dalszym ciągiem za
mieszek sprowokowanych przez
policję w Parnpelunie w ubieg
łą sobotę. W mieście tym w
czasie gwałtownych walk ulicz
nych między Baskami a policja
zginął 23-Ietni demonstrant a
156 osób odniosło obrażenia.
W San Sebastian manifestan
ci wznieśli barykady na ulicach
i zablokowali główną autostradę
prowadzącą na południe kraju.
Silne oddziały policji strzegą
budynków publicznych w tj?m
mieście. Wa wtorek wszystkie
prawie sklepy, urzędy i zakła
dy pracy w Śan Sebastian były
nieczynne. Nastąpiła i-ównież
przerwa W pracy elektrowni
kleamej, znajdującej się
przedmieściach Bilbao. (P)

spotkania, jakie oczekują mnie
w Polsce. (P)

„Polak melduje
z kosmosu**
(P) „Polak melduje z kos
mosu” — to tytuł książki, która
z okazji radziecko-polskiego eks
perymentu kosmicznego ukazała
się w Krajowej Agencji Wyda
wniczej.
Publikację otwierają komu
nikaty PAP o locie „Sojuza-30”,
pilotowanego przez międzynaro
dowa załogę: dowódcę statku,
lotnika-kosmonautę ZSRR
—
Piotra Klimuka oraz kosmonautę-badacza, obywatela PRL —
Mirosława Hermaszewskiego. W
tej części książki znajdują się
teksty: depeszy
gratulacyjnej
przywódców polskich do przy
wódców radzieckich oraz listów,
które I sekretarz 2CC PZPR Ed
ward Gierek przekazał na ręce
matek polskich kosmonautów.
Bogato ilustrowana pozycja
(nakład 99 tys.
egzemplarzy)
której autorami sa dziennikarze
Emil Bil i Jerzy Rakowski, za
wiera m. in. reportaże, wywiady
i artykuły
Zaprezentowano
sylwetki
bohaterów wspólnej
wyprawy — Piotra Klimuka i
Mirosława Hermaszewskiego oraz
kosmonauty-konsultanta
kierownika lotu — Zenona Jan
kowskiego. Przedstawione zo
stały najbardziej
interesujące
karty z dziejów radzieckiej kosmonautyki oraz kierunki jej
rozwoju.
Podkreśla się,
iż znaczenie
lotu wykracza daleko
poza
problemy naukowe i technicz
ne. Jest to piękny przykład
internacjo-nalistycznej
polityki
ZSRR, jeszcze
jeden wyraz
wszechstronnej
przyjacielskiej
współpracy bratnich krajów.
(PAP)

(O DOKOŃCZENIE ze STR. 1

statków i platform do poszu
kiwań złóż ropy naftowej i ga
zu na szelfach mórz i oceanów
oraz przyspieszenie budowy elektrowni atomowych i stworze
nie w związku z tym odpowie
dniego potencjału produkcyisićgo i właściwa organizacja jego
wykorzystania.
Uzgodniono rów-nież rozwija
nie ' kooperacji produkcji ciągni
ków rolniczych wraz z towarzy
szącymi maszynami. Istotnymi
dziedzinami współpracy przemy
słowej staną się także linie tech
nologiczne i urządzenia przemy
słu chemicznego i przetwórstwa
ropy naftowej, ciężkie maszyny
budowlane i drogowe, urządze
nia dla hutnictwa i górnictwa,
przemysł elektrotechniczny i ka-

W Mauretanii
panuje sp>okój
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
iż wydatki na tę wojnę poważ
nie obciążają gospodarkę mau
retańską.
Obserwatorzy polityczni snują
różnego rodzaju spekulacje na
temat zamierzeń nowych władz
mauretańskich. Komitet, w skład
którego wchodzi 18 wyższych rr
ficerów armii. oświadczył, że
tymczasowy rząd mauretański
zamierza przestrzegać zobowią
zań międzynarodowych i dążyć
do ustanowienia przyjaźnych i
braterskich stosunków z sąsied
nimi krajami. Oświadczenie to
przyjęto jako zapowiedź dąże
nia władz wojskowych do po
prawy stosunków z Algierią,
która popiera dążenia Frontu
Polisario, walczącego o niepod
ległość Sahary Zachodniej.
Przewrót w Mauretanii wywo
łał zaniepokojenie w Rabacie.
Rząd Maroka obawia się, iż no
we władze tego kraju mogą
zmienić politykę wobec proble
mu Sahary Zachodniej i pójścia
na ustępstwa wobec Frontu Po
łisario. Porozumienie Maure
tanii z tym ruchem pogorszyło
by jej stosunki z rządem w Ra
bacie. Tak więc nowe władze
wojskowe stoją wobec wielu
trudnych problemów, które wiążą się ze skomplikowaną sytua
cją w tej części Afryki. (P)

Lotnictwo chińskie narusza
przestrzeń powietrzną Wietnamu
spotkanie przedstawicieli wiet
namskiego MSZ i ambasady
chińskiej poświęcone rozwiąza
niu technicznych
problemów
transportu ludności Hoa (pocho
dzenia chińskiego) z Wietnamu
do Chin — informuje komuni
kat MSZ SRW opublikowany
we wtorek. Spotkanie to, jak i
poprzednie zakończyło się fias
kiem z powodu niekonstrukNota podkreśla, że 8 lipca br.
tywnej i nieprzejednanej posta
chińskie samoloty
wojskowe
wy strony chińskiej, która okilkakrotnie naruszyły prze
graniczyła się do powtórzenia
strzeń powietrzną Wietnamu,
starych
argumentów i propo
przebywając w niej przez dłu
zycji, niemożliwych do przyję
gi czas. Szczególnie poważny
cia przez stronę wietnamską.
charakter miały dwa rajdy sa
molotów chińskich w odstępach
Pragnąc przełamać dotych
2-minutowych w prowincjach
czasowy impaą strona wietnam
Quang Ninh i Cao Lang:
ska zgłosiła dwie nowe propo
— dwa samoloty
chińskie
zycje. Pierwsza wskazuje, że
wtargnęły o godzinie 7.18 w re
ambasadzie chińskiej przekaza
jonie Dam Ha w prowincji
no już listy 2250 osób (2 do
Quang Ninh w odległości 25
kładnymi personaliami), które
km od granicy;
zarejestrowały się do wyjazdu,
— o godzinie 7.20 dwa samo
Listy te miały być zatwierdzo
loty chińskie pojawiły się w
ne przez władze chińskie, jed
rejonie Quang Hoa w prowin
nocześnie strona wietnamska
cji Cao Lang w odległości 30
wyraziła gotowość przyjęcia do
km od granicy.
rozpatrzenia jakichkolwiek list
osób pragnących wyemigrować
Te niebezpieczne poczynania
z
Wietnamu,
sporządzonych
strony
chińskiej,
podkreśla
przez stronę chińską.
MSZ SRW, poważnie naruszają
suwerenność i integralność te
W drugiej propozycji MSZ
rytorialną Socjalistycznej Re
wyraża przekonanie, że trzy
publiki Wietnamu. Strona wiet
dni postoju statków chińskich
namska
wyraża
energiczny
powinny być wystarczającym
protest 1 żąda, aby strona chiń
okresem, zwłaszcza po spraw
ska natychmiast położyła im
nym i właściwym załatwieniu
wszelkich formalności poprze
Charge d’affaires SRW od
dzających załadunek ludzi,' je
mówił przyjęcia noty wietnam
żeli jednak okres ten okazałby
skiej twierdząc, że nie dyspo
się mimo wszystko za krótki
nuje jeszcze dostatecznymi in
Hanoi zgadza się przedłużyć go
formacjami na ten temat.
fdo 4—5 dni.

HANOI (PAP). Ministerstwo
Spraw Zagranicznych SRW
wystosowało do charge d’affaires ChRL w SRW notę za
wierającą energiczny protest
rządu wietnamskiego w związ
ku z naruszeniem przestrzeni
powietrznej Wietnamu przez
lotnictwo chińskie.

Nowe propozycje SRW
HANOI (PAP). Korespondent
PAP, red. Piotr Rudzki pisze:
10 bm. w Hanoi odbyło się 13

blowy, ciężkie lokomotywy elektryczne, nowoczesne urządze
nia młynów zbożowych. W ze
staw głównych tematów współ
pracy wchodzi także komplek
sowa automatyzacja kolei.
Podjęcie tych prac stworzy
nam jedyną w swoim rodzaiu
szansę dla specjalizacji w skali
światowej, zapewniając utrzy
manie naszej produkcji na wy
sokim poziomie technicrnyra i
technologicznym. Wyroby te •—
Wytwarzane w wielkich seriach
— eksportować będziemy m. in.
do Związku Radzieckiego, uzy
skując wzamian niezbędne dla
naszej gospodarki towary, pali
wa i surowce, nowoczesne ma
szyny i urządzenia dla moder
nizacji wielu gałęzi przemysłu,
budownictwa, ręlnictwa, trans
portu itp. ’
Realizacja przedsięwzięć zało
żonych w programie przyczyni
się do dalszych jakościowych
przemian we wzajemnych sto
sunkach gospodarczych i pogłę
biania integracji w kluczowych
dziedzinach przemysłu.
Na posiedzeniu komisji doko
nano przeglądu projektów umów t
i porozumień o zakresie i za
sadach współpracy, przygoto
wanych przez współpracują
ce ze sobą resorty gospodarcze
obu krajów. Wysoko oceniono
pracę ministerstw obu krajów
nad przygotowaniem projektów
konkretnych rozwiązań i kie
runków dalszego współdziała
nia w poszczególnych tema
tach. Dokonano wymiany po
glądów o kierunkach iI metodach realizacji tych proiektów: uzgodniono tryb i terminy dalszych prac. Jeśli chodzi
i
np. o kluczowy problem energetyki atomowej, uzgodniono
wstępnie rodzaje i wielkości
wzajemnych dostaw urządzeń,
armatury i innych wyrobów do
budowy elektrowni jądrowych
w latach osiemdziesiątych. Po
dobne ustalenia sporządzone zo
stały v.’ innych dziedzinach.
Delegacja ZSRR zwiedziła we
wtorek zakłady „Mera” w Bło
niu i fabrykę kabli w Ożarowie.
Przemysł kablowy będzie jed
na z węzłowych dziedzin współ
pracy. W środę delegacja ra
dziecka odwiedzi hutę „Katowi
ce” — sztandarowy obiekt
współpracy i przyjaźni polskoradzieckiej. (PAP)

Eksplozja gazu przyczyny
śmierci 180 ‘turystów
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
czyną swoistei reakcji łańcucho
wej — wybuchały kolejno but:e i gazem do kuchenek tury
stycznych, posiadanych przez
turystów.
W edług niepełnych
danych 189 osób poniosło śmierć
a ponad 250 zostało rannych.
Wśród ofiar znajduje się wiele
dzieci. Lekarze ze szpitala w
Tortosa. gdzie przewieziono część
rannych, oświadczyli, że przyjęli
50 osób. z których większość
jest w ciężkim stanie. Identyfi
kacja ofiar jest bardzo utrud
niona ze względu na rozległe
poparzenia skóry całego ciała.
Miejscowe władza prowadzą
akcję ratunkową, w której uczestniczą ekipy wszystkich oko
licznych szpitali. Wystosowano
apel o oddawanie krwi dla ra
towania rannych. Teren kem
pingu przedstawia widok mro
żący krew w żyłach — usiany
jest nadpalonymi i poparzonymi Pływający dŹW.g. w Stoczni im. Ordżonikidze to Sewastopolu ukończono niedawno budowę
zwłokami turystów. Siła eks
pływającego dźwigu „Witinż”. Przeznaczony głownio do akcji ratowniczych, jest największym
plozji była tak wielka, że wiele w Związku Radzieckim tego typu urządzeniem. Na zdjęciu: chwytak dźwigu „Witiaź” ważący
ofiar zostało po prostu rzuco
CAT - TASS
nych do pobliskiego iaora.
I 176 ton. (P)

Oświadczenie MSZ informuje
następnie, że dyplomaci chińscy
nie przeprowadzili żadnej oce
ny ani ar.alizy tych propozycji
i odrzucili je natychmiast wy
suwając przy tym oskarżenia
przeciwko stroni® wietnamskiej
o wywieranie nacisku na stro
nę chińską. Taka postarza stro
ny chińskiej skłania raz jesz
cze do postawienia pytania czy
Chiny rzeczywiście pragną roz
wiązać problem Hoa drogą ne
gocjacji czy też wykorzystują
tę sprawę jako pretekst do wy
wołania trudności w Wietnamie
i do oszkalowania tego krri i
na arenie międzynarodowej. (PI

Chiny wstrzymują
pomoc dla Albanii?
PARYŻ (PAP). Wg informa
cji niektórych agencji praso
wych — nie
potwierdzonych
jeszcze oficjalnie — Chiny mia
ły wstrzymać całkowicie po
moc gospodarczą dla Albanii, o
czym poinformowano podobno
rząd albański w nocie przesła
nej 7 lipca br.
Albania^Jcraj o 2,5 milionach
mieszkańców od 1M2 r. związa
na była ścisłą współpracą poli
tyczną i gospodarczą z China
mi, 60—70 proc, jej handlu za
granicznego to obroty z ChRL.
7 lioca ub. r. „Zer! 1 Popullit” organ Albańskiej Partii
Pracy zamieścił pierwszy arty
kuł zawierający ataki ideologi
czne przeciwko Chinom. Wg
źródeł dyplomatycznych w Pe
kinie cytowanych przez agen
cję France Pressa, Albania wy
raziła niezadowolenie z charak
teru pomocy udzielanej jej
rrzez Chiny i wątpliwości co
do jej rzeczywistej wartości. (P)

Dzień polski
na festiwalu filmowym
w Karłowych Warach
PRAGA (PAP). Korespondent
PAP, Czesław Jaworski pisze:
11 bm. był dniem polskim na
XXI Międzynarodowym Festiwa-lu Filmowym w Karłowych Wa
rach. W konkursie głównym
festiwalu połską kinematografię
reprezentował film „Pasja” Sta
nisława Różewicza, według sce
nariusza Andrzeja Kijowskiego
i Edwarda Zebrowskiego. Spot
kał się on a żywym zainteresowaniezn festiwalowej publiczności.
Tego samego dnia w ramach
przeglądu filmów w sekcji
____ ...
informacyjnej został wyświetlony
film „Barwy ochronne” Krzysz
tofa Zanussiego. (P)

• W Moskwie
kończyta się
zuizaóa ministrów kultury krajów
socjalistycznych, poświęcona prebiemom ocurony i wykorzystania
zabytków historycznych i kuituralnych. Uczestników narady przy
jął 11 btn. członek Biura Politycz
nego, sekretera KC KPZR, AnOrlej XIrilenko.
Z ramienia polski w naradzie ucsessnlczyi pierwszy zastępca mi
nistra kultury PRL, Zygmunt Najaor.skl.
• TerrOryiicl postrzelili w nogi
Łulgiego Pepe, żs-letniego pra
co.rniŁt aanualstracji neaiolUatiskiej w momencie, gdy wchodził
do swego domu. Jest on człon
kiem Włoskiej Powszechnej Kon
federacji Pracy (CGIL). W Tury
nie eksplodowały ładunki wybu
chowe w trzech salonach „Fiata”.
• Policja amerykańska ujawni
ła że wykorzystując obserwacje
satelitarne przechwycono w tym
roku już « statków płynących z
ładunkiem marihuany z Kolumbii
do stanów Zjednoczonych. Jak
oświadczył rzecznik policji fede
ralnej satelity obserwacyjne mary-inrt-i <”-neryk«ntM-* mogą śle
dzić statki na wszystkich morzach
świata « dowolnej porze 1 pray
dowolnej pogodzie.
• W wieku « lat zginął w wy
padku samochodowym John Roc
kefeller ni, senior tego rodu, od
ponad stu łat należącego do czo
łówki potentatów finansowo-prMmyslowyeh w USA.
• W Hamburgu 34 dzieci w
wieku szkolnym zatruło się szczodrzerteem alpefikim. Dzieci spo
żywały ntedojrtnle owoce tej ro
śliny,
przypominające
groszki.
Troje dzieci w wieku 9—1» lat
odwiezione de szpitala na obetrwację. (PAP)

130 rzeźb Franciszka Blacka Przed szczytem w Bonn

wraca do Polski

Wokół SALT-2
(P) Z nowymi nadziejami
rozpocznie się w Genewie
kolejne spotkanie radzieckiego
ministra spraw zagranicznych,
Andrieja Gromyki z sekreta
rzem stanu USA, Cyrusem
Vance'em poświęcone cało
kształtowi stosunków radziecko-amerykańskich,
przede
wszystkim jednak rokowaniom
SALT 2. Zygzaki polityki za
granicznej Stanów Zjednoczo
nych, próby wiązania dialogu
odprężeniowego z wydarzenia
mi afrykańskimi czy formuło
wania nowych zasad tego dia
logu narobiły ostatnio sporo
zamieszania i nie przysłużyły
się najlepiej atmosferze wza
jemnego zaufania i zrozu
mienia między Moskwą i Wa
szyngtonem.
„Będziemy kontynuować na
sze wysiłki na rzecz wynego
cjowania porozumienia SALT
2 — powiedział w ostatnim
swym
wystąpieniu
Cyrus
Vance — Leży to w naszym
narodowym interesie oraz w
interesie światowego pokoju”.
Sekretarz stanu wyraźnie tei
odciął się od podejmowanych
co jakiś czas przez niektóre
kola polityczne USA, prób łą
czenia i wiązania rokowań na
temat ograniczenia zbrojeń
strategicznych z jakimikolwiek
innymi wydarzeniami. Przy
okazji dyplomata amerykański
nie omieszltał jednak wypo
wiedzieć kilku uwag na temat
sytuacji wewnętrznej Związku
Radzieckiego w kontekście rze
komej „obrony demokracji i
praw jednostki”.
Przywrócenie
właściwych
priorytetów w polityce USA,
wyciszenie antyradzieckiej re
toryki,
podkreślanie
przez
Biały Dom pragnienia szyb
kiego osiągnięcia porozumie
nia SALT 2 — wszystko to
uzasadnia nadzieje i zaintere. sowanie, z jakim obserwowa
ne będzie spotkanie Vance —
Gromyko. Optymizm znajduje
— zdaniem niektórych obser
watorów — swe uzasadnienie
również w konkretnych, osiąg
niętych dotąd rezultatach roz
mów wokół porozumienia.
Trudno jednak przypuszczać
by doszło już teraz do prze
łomu i ostatecznej finalizacji
porozumienia. Ważne jednak,
iż stopniowo — mimo stwa
rzanych przez stronę amery
kańską trudności i zatruwa
nia atmosfery radziecko-amerykańskiego dialogu — układ
SALT 2 zbliża się do pomyśl
nego końca. Na pomyślny syg
nał w tej sprawie oczekuje
śię_ nie tylko w Moskwie i
Waszyngtonie lecz również na
całym świecie.
FRANCISZEK NIETZ

Spotkanie „małych kroczków*

Od stałego korespondenta
LESZKA KOŁODZIEJCZYKA
Od stałego korespondenta
Francji) stała się jako mała
Paryż, w lipcu
MACIEJA SLOTWIŃSKIEGO
(P) 130 prac rzeźbiarskich dziewczynka ulubienica Pade
Nowy Jork, w lipcu z Waszyngtonem podwoiło prawie
Franciszka Blacka wraca z rewskiego, który ją w Morges, w
— gdzie mieszkał —
swa nadwyżkę w ciągu roku,
Francji do Polski, zgodnie z Szwajcarii
uczył gry na fortepianie. Mało
(P) Będzie to czwarte już tylko w maju wynosiła ona bli
ostatnim życzeniem artysty, kto z żyjących dostąpił tego za
„na szczycie” klu sko miliard dolarów.
który umarł w Paryżu jv r. szczytu. Spotkanie ze starym mi spotkanie
Do przetargów w Bonn trze
bu bogatych, poświęcone roz1957. Wcześniej przyjechała do strzem przesądziło o drodze ży
ba więc będzie dopuścić także
supływaniu
węzłów
świata
Polski (do Poznania) córka ciowej pani Maji, która potem kapitalistycznego. Rambouil- Japonię. Ten koński targ (opinia
rzeźbiarza, Maja — pianistka, dawała liczne koncerty w słyn let pod Paryżem rok 1975, San „Christian Science Monitor”)
uzupełnić trzeba
pretensjami
salach Paryża, Londynu, w
uczennica Ignacego Paderew nych
pozostałych czterech krajów,
i także w Polsce. Z Juan w Porto Rico 1976 i Lon
skiego, z zamiarem stałego o- Szwajcarii
skierowanymi
do
wszystkich,
dyn 1977 — to dotychwiekiem (dziś p. Maja liczy 69
siedlenia się w kraju jej przod lat) zaprzestała koncertów 1 czasowe konfrontacje sprzecz- wymienionych i vice yersa. W ten
ków. Albo raczej — w kraju
uzyskujemy obraz, kiedy
wzięła się za pracę dydaktyczną.
siedmiu sposób
nych
interesów
w zgodnej rzekomo zachodniej
Wybranym przez jej przodków.
W domu u ojca panowała za
państw
(USA,
RFN,
Japonii,
wsze atmosfera polska i choć Danii, Francji, Włoch i Kana- rodzinie wszyscy z wszystkimi
Niezwykle bowiem złożone są
za łby się wodzą, kiedy jaskra
pani Maja z naszym krajem
związki krwi Franciszka Blacka
dy). Spotkania nadziei, obiet wo uwypuklają się sprzeczności
związana była rzadkimi tylko i
i jego córki. Ojciec rzeźbiarza
nic
i...
rozczarowań.
Czy
tym
interesów, przeciwstawne ten
krótkimi pobytami — zachowa
był narodowości szkockiej i
dencje. siły odśrodkowe.
ła znajomość języka polskiego.
razem będzie podobnie?
przybył do Polski (wtedy pod
Jeśli uczestnicy szczytu boń
rozbiorami) w drugiej połowie I Kariera artystyczna ojca, re
Gospodarz tego szczytu, któ
prezentującego w rzeźbie z po ry odbędzie się w Bonn w skiego nie zgodzą się. że trzeba
XIX wieku jako inżynier nad
dać. aby coś otrzymać (su
czątku secesję a potem neoklazorujący budowę fabryki. Tu odniach 16 i 17 lipca, kanclerz coś
gestia „New York Timesa") to
sycyzm, związana była tematyżenit się z Polką a Franciszek,
Helmut
Schmidt
chce
wyka

spotkanie znowu okaże się fia
cznie z Francją i z Polską.
urodzony na ziemiach polskich,
zać, że pod jego dachem mo skiem.
Rzeźbił m. in. portrety naszych
był owocem tego związku. Już
Brytyjski kanclerz skarbu.
że
być
inaczej,
racjonalniej.
wieszczów: Mickiewicza, Slowacjednak w bardzo młodych latach
kiego, Wyspiańskiego, Lechonia I Ale tenże polityk z drugiej Denis Hcaley powiada, że takie
wyjechał do Francji. Tu zaczął
a także mężów stanu: Władys
rzeźbić i wyspecjalizowany w
strony sam twardo 1 hardo u- zgromadzenie negocjacyjne robi
ława Sikorskiego, Zaleskiego przedza, że jeśli Amerykanie zawsze na nim wrażenie wiosło
portretach, wykonał parę rzeźb
wania w łodzi, która zanurzo
Ignacego Paderewskiego. Stąd f i innych. Według jego pro
wniosą do szczytu należy na jest w gęstej, zimnej mela
jektu wykonane są płasko nie
zrodziła się ich przyjaźń. Córka
tego
wkładu,
to
po
Niemcach
sie...
Ruch do przodu minimal
rzeźby na Pomniku Grunwal
rzeźbiarza — Maja (jej matka
Zachodnich nie ma się czego ny. Czy melasę zdoła się pod
dzkim w Krakowie. Z Polską
była Irlandką, zamieszkałą we
spodziewać. W związku z grzać w atmosferze Bonu?
także Franciszek Błack był zwią
zany w czasie wojny, udzielając
tym mówi się, że jest to właś
Po co więc w ogóle takie spot
pomocy polskim członkom Ru
ciwie szczyt amerykańsko-za- kania? Ctói sa one rzekomo nie
i chu Oporu we Francji w Gre
chodnioniemiecki, że pozosta odzowne w erze gospodarczej i
noble, gdzie w czasie wojny
współzależności
li
uczestnicy będą tylko kibi politycznej
mieszkał.
wszystkich ze wszystkimi. Ja
prze Iwko demonstrantom czasowo
cować
i
że
od
wzajemnego
poński premier Fukuda w cza
Z kolei także liczni francuscy
stosunku, od „meczu” tych sie poprzedniego szczytu w upolitycy i artyści byli przed
dwu zawodników vzagi naj bieglym roku na Downins Street
miotem jego rzeźbiarskich prac,
znajdujących się dziś w różnych
cięższej zależy atmosfera i w Londynie powiedział, że gdy
muzeach francuskich i szwaj
by w swoim czasie przywódcy
BUENOS AIRES (PAP). Na
wyniki całego turnieju.
carskich a także w budynkach
ówczesnego świata chcieli ze
deszły szczegóły demonstracji
Ale nie można przecież pomi
publicznych w Paryżu (Akade
wymierzonej przeciwko dykta
nąć także Japonii. Jej gospo sobą gadać i dogadywać sie. to
być może nie byłoby wielkiego
torowi
Nikaragui
Anastasio mia Francuska). Brał także udarka w świecie coraz więcej
dział w konkursach międzynaro
kryzysu lat 39. Gdyby...
Somozie, do jakiej
doszło w
znaczy. Towary z kraju kiedyś
Jakie zatem sporne problemy
dowych, a jego pomnik ku czci
niedzielę w położonym ok. 50
„kwitnącej wiśni” a dziś fotoSimona Bołivara dla Wenezueli
"km od Managui mieście Jino
-optyki, elektroniki, samochodów staną na wokandzie w Ecnn?
Wielka jest ich mnogość i wy
przysporzył mu zaszczytne wy
tepe. 0:1 kul wiernej gen. So
i stali zalewają rynki świata.
mienia się.je w różnej kolejno
różnienie w bardzo silnej kon
mozie Gwardii Narodowej ygiJednocześnie Japończycy nadal
ści. zależnie od tego, kto je
kurencji międzynarodowej.
nęło 5 osób, głównie uczniów
nie chca do siebie poza surow
szkół średnich, a 15 osób od
Rzeźby oraz obrazy Francisz
cami dopuścić produktów z in przedstawia. Ale wskazuje sio
na 5 głównych, węzłowych
ka Blacka a także kolekcja ma
niosło rany. M.in. ranny został
nych krajów. Tworzy się więc
dylematów: wolne tempo roz
larska
pędzla
jego
polskich
przy

4-letni chłopiec.
coraz większa, coraz groźniejsza
gospodarczego
świata
jaciół trafi do Muzeum NarodoAgencje prasowe pizzą, że w
góra japońskich nadwyżek de woju
zachodniego, amerykańskie kło
wego w Poznaniu.
poniedziałek przybyły z Mana
wizowych. Na przykład Tokio
poty
energetyczne,
potrzeba
gui do Jinotepe posiłki wojs
liberalizacji handlu między
kowe. Władze obawiają się du
narodowego,
monetarnej
sta
żych demonstracji podczas po
Pod ziemią i na dnie Adriatyku
bilizacji, większego przepł;rwu
grzebu ofiar akcji Gwardii Na
kapitałów między bogatymi i
rodowej.
ubogimi świata zachodniego.
Przypomina się, że Nikaragua
jest od pół roku widownią ma I
Amerykanie wciąż powtarza
sowych akcji protestacyjnych;
ją, że ten łańcuch współzależno
strajków, demonstracji, wie
ści ciągnąć trzeba za ogniwo
ców. Ich uczestnicy — robot
Od stałego lorespondenta
zachodnioniemiecko - japońskie,
nicy, chłopi, studenci, ucznio
ponieważ ich zdaniem cały
JERZEGO U/OYDYUY
wie, przedstawiciele wszystkich,
świat zachodni (z wyjątkiem ogrup społecznych, domagają się
Belgrad,
w
lipcu
do
morza.
W
antycznych
cza__
czy wiście USA) drepcze, czy
niezwłocznego ustąpienia dyk
(P) Od dawna wiadomo, te
sach znajdowała się tam Narobuksuje wciąż w grząskim
tatora Nikaragui.
ziemia jugosłowiańska to wielki
na, rozwinięty ośrodek handlo
piasku
recesji
gcwr.darczej,
Masowe akcje protestacyjne
ciągle jeszcze do końca nie
wy. Pierwsze osiedle założyli
czyli małych przyrostów pro
rozpoczęły się po zamordowa izbadany
Ilirowie,
potem
osiedli
tu
Gre

sezam. Zawiera ogrom
dukcyjnych, wielkiego bezrobo
niu 10 stycznia br. czołowego
ne bogactwa surowcowe, o ist
cy, była wreszcie rzymska ko
cia, niewielkich obrotów w
działacza opozycyjnego, redak
nieniu
wdelu
złóż
wie
się
na
lonia
Julia
Narona.
Miasto
mia

handlu międzynarodowym. W
tora naczelnego dziennika „La
pewno,
a
’
e
wymagają
one
ko

ło
wtedy
samorząd
i
było
sie

pierwszym
rzędzie Niemcy za
Prensa”, Pedro Joaąuina Chasztownych badań. Zdaniem opty
dzibą władz sądowych Dalma
chodnie muszą „dodać gazu”,
morry. Morderstwo to — jak
mistów, a takich wśród geolo
cji. Dopiero w VII w n.e. w
przyspieszyć ruch do przodu
wskazują
dowody — zostało
gów nie brakuje — są realne
czasie wędrówki ludów życie
swego pojazdu ekonomicznego.
dokonane na zlecenie bliskich
możliwości
odkrycia
tak
wiel

tu zamarło, by odrodzić się w
Ale dokładnie ten sam postu
współpracowników gen. Somokich złóż repy naftowej pod
XVIII w. pod postacią W3i Vid.
lat słyszało się rok temu w
■zy, względnie nawet samego
dnem jugosłowiańskiego Adria
Pierwsze
badania
archeolo

Londynie.
RFN zobowiązała się
dyktatora Nikaragui, którego
tyku
i
w
głębi
kraju,
że
pozwo

giczne
przeprowadzono
tu
w
wówczas
do
przyspieszenia
pozycja, zdaniem obserwatorów,
końcu ub. wieku. Znaleziono
lą one nie tylko na zaspokojenie
kroku, do uzyskania 5-pfocentoz każdym dniem staje się cowłasnych potrzeb, ale również
wiele resztek antycznego mia
wego tempa przyrostu produkcji.
riz słabsza. (P)
na eksport tego surowca.
sta, umocnień obronnych, cen
Ale osiągnięto tylko 3,5 proc, jak
nych
przedmiotów.
Do
słyn

Ziemia jugosłowiańska zawie
mówią oficjalne statystyki, czy
nych należy głowa Izydy z ara także wiele nie odkrytych
nawet 3 proc, jak wyliczają sa.
Kawał roku
skarbów kultury. Ciągle jeszcze
■labastru, w Oxiordzie znajdu
me zachcdnioniemieckie banki.
milicja musi bacznie uważać na
je się rzeźba Merkurego i por
A każdy procent się bardzo li
łowców starorzymskich i grec
tret
Liwii, postać jelenia,
czy. Zdaniem OECD powiększe
kich amfor, rozsianych po dnie przedmioty użytkowe. Wszyst
nie tempa rozwoju Republiki
Adriatyku, zwłaszcza wokół nie
ko z I w n.e.
Federalnej z 2,5 do 4 proc, ro
których
wysp.
Wyławianie
ich
i
Ostatnim
sukcesem
spllckich
cznie spowoduje przyrost imOd stałego korespondenta
wywóz z kraju jest prawnie
archeologów stało się znale
Dortu tego kraju o 12 proc„
zabronione, ale amatorów nie
Oslo, 11 lipca
zienie głowy rzymskiego impe
czyli wzmoże zachodnioniemiebrakuje,
(P) „Szejkowie północy” —
ratora Wespazjana. Wykonaną
ckie zapotrzebowanie na towa
Snoro pracy mają także ar ! została z białego marmuru,
jak popularnie zwie się Norwe
ry z innych krajów i ożywi tam
cheolodzy. Ostatnio ekipa z
gów, odkąd przypadłe im w upochodzącego prawdopodobnie
gospodarkę. A gdzież ma po
muzeum w Splicie, kierowana z włoskiej Carrary. Rzeźba ta
ciziale wielkie naftowe bogac
większyć się import, jeśli nie
przez
ór
Nenada
Cambija,
od

two pod dnem Morza Północ
— zdaniem fachowców — na
w takich nielicznych państ
kryła wiele cennych przedmio
nego — padli ostatnio ofiarą
leży do jednego z najpięk
wach, jak RFN, które posiadają
tów i dzieł sztuki. Znajdowały
własnego zaślepienia tym właś
niejszych portretów Wespazja
ogromne nadwyżki eksportowe.
się one w pobliżu wsi Vi-d
nie bogactwem.
na. Jest to też jedno z najcenKanclerz Schmidt powtarza,
k/Metkovića, mias la położonego
ruejszych powojennych znaleW ubiegły piątek do dzienni
iż przyspieszenie rozwoju RFN
w pobliżu ujścia rzeki Neretyy
ka „Rogalands Avis” w 3tazsi na terenie Dalmacji.
groziłoby wypuszczeniem z rąk
yangerze, nadeszła depesza z
Londynu informująca, że jego
królewska wysokość szejk Abdul Ibn Faruk przewodniczący
Towarzystwa Naftowego United
Arab Gil w Bahrajnie, złoży
wizytę w Norwegii. Dziennik
podał tę wiadomość na pierw
Gdańsku, jesteśmy gotowi na
szej stronie, aczkolwiek ani se
wiązać w tej sprawie rozmo
JANUSZ REITER
kretarz stanu w Ministerstwie
wy z innymi krajami.
Nafty i Energii w Oslo —
Naruszenie strefy wyłącznej
Tryggye Taburstuen, ani H.
kontroli rybołówstwa traktuje się
(P) Kiedy Hugo Grocjusz o- ritocno w interesy państw, któ
Ilalyorsen, rzecznik koncernu
wszędzie jako naruszenie su
re mają, tak jak Polska, tylko
giosił w XVII wieku zasadę
fltatol, nie potwierdzili tej wia
werennych praw państwa. Tę
„wolności mórz” a więc i swo ograniczony dostęp do mórz ot zasadę
domości. Jak wynikało z depe
akceptuje również Re
wartych. Polskie rybołówstwo
szy nadanej z Londynu, szejk
bodnego dostępu do ich bo
publika
Federalna Niemiec,
ucierpiało m.in. na proklamo
przybywa do Norwegii w celu
gactw, trudno było przewi
przynajmniej na własny użytek.
waniu przez Europejską Wspól
‘ „zbadania możliwości korzysta
dzieć,
że
podział
naturalnych
Pomimo
to
tylko rybacy zanotę
Gospodarczą
200-milowej
nia z norweskich koncesji naf
zasobów morskich będzie kie
cbodnioniemieccy od początku
strefy na Morzu Północnym.
towych”.
ignorowali istnienie naszej stre
Zostaliśmy bowiem wyparci z
dyś przysparzał tyle kłopo
Nazajutrz po opublikowaniu
fy i nadal łowili na polskich
tradycyjnych łowisk i nikt nas
tów. W ciągu ostatnich lat
tej depeszy szejk przybył do
wodach. Nie były to pojedyn
z tej okazji nie pytał o zdanie.
Norwegii na pokładzie prywat
cała tradycja prawa morskie
cze wypadki, powtarzały s;ę
nego samolotu w towarzystwie
go, uważana dotychczas za
Powstała paradoksalna sytua
one
na tyle często, że nie trud
trzech zakwefionych kobiet. Na
nienaruszalną, została bezce
cja. Polskie kutry usunięto z
no było się domyślić świado
ronfercncji prasowej, w krótwód, na których od dawna ło
remonialnie podeptana, a na
mego działania. Można było
:ich słowach poinformował o
wiły. uzasadniając to ochroną
wręcz odnieść wrażenie, że sta
morzu zapanowały nowe oby
elu swej wizyty, wyrażając
własnych
interesów.
I
tylko
na
wiając przed faktami dokonany
czaje. nie zawsze dobre. Dość
swe zainteresowanie współpra
Bałtyku łowił nadal kto chciał, mi jednostki zachodnioniemieckle
powiedzieć, że zmiany te są.
cą w dziedzinie naftowej z
o nasze interesy nie pytając.
miały wymusić na Polsce ustęp
Norwegią. Jego królewska wy
jak się wydaje, nieodwracal
Kiedy jeszcze Szwecja ustano
stwa. Zatrzymanie dwóch kutrów
sokość wraz z trzema kobieta
ne a cała sztuka polega dziś
wiła własną rozszerzoną strefę
zachodnioniemiekich było więc
mi ubranymi w stroje arabskie,
rybołówstwa na Morzu Bałtyc
na tym, aby je dostosować do
jedyną możliwą reakcją. W ten
zamieszkał w najdroższym ho
kim. nie było na co czekać. Zo
powszechnie przyjętych norm
sposób postępuje każde pań
telu Stavangeru i na koszt
stwo, kiedy zostaje naruszona
współżycia międzynarodowe- staliśmy zmuszeni do obrony
władz miejscowych korzystał
własnego rybołówstwa. W ten
jego jurysdykcja rybołówcza i
przez cały weekend z wynaję
£o.
sposób powstała decyzja o usuwerenne prawa.
tych limuzyn, zwiedzając mia
tworzeniu polskiej strefy ry
Zaczęło się od togo, że pańPo takich Incydentach nale
sto i jego okolice.
bołówczej na Bałtyku.
stwa posiadające szeroki dostęip
żałoby oczekiwać ze strony RFN
Dopiero po wielu godzinach,
do mórz otwartych utworzyły
jedynie wyjaśnień 1 zapewnie
Polska była jednym z ostat
otoczony wielkimi honorami
wzdłuż swych terytoriów tzw.
nia, że nie powtórzą się one.
nich państw, które uczyniły ten
gość arabski, zdjął swe szaty
morskie
strefy,
rybołówcze
i
in

Stało
się dokładnie odwrotnie.
krok Byłaby niedorzeczne tłu
królewskie ujawniaja.c osłupia
ne. o szerokości 200 mil mor
W Republice Federalnej pod
maczyć się z tego, zwłaszcza
łym gospodarzom, że jest dzien
skich.
W połowie 1977 roku
niosło się głośne larum z po
państwom, które podobna de
nikarzem norweskim pracują
już 67 państw podjęło taką de
wodu
„zaatakowania
przez
cyzje podjęły znacznie wcześ
cym w jtdnym z tygodników
cyzję, nie troszcząc się o jej
Polskę
zachodnioniemleckich
niej, nie konsultując jej zresz
tego kraju.
prawne uzasadnienie, teraz zaś
kutrów”. Odezwały się pogróż
tą z nami. Tak więc na mocy
Czy zawstydzenl ojcowie mia
żąda, aby prawo zalegalizowało
ki pod adresem Polski, żądania
uchwały Sejmu łowienie w pol
sta Śtavanger podadzą sprawę
tę praktykę.
zemsty. Jak zwykle przy ta
skich wodach zastrzeżone jest
do sądu? Jeszcze nie wiadomo.
kich okazjach, do głosu zgłosili
dla polskich rybaków. Obce
Wprawdzie obszar, który po
Natomiast wizyta „szejka z Basię
przywódcy ziomkostw 1 ich
statki
mogą
korzystać
z
naszych
dzieliły między sobą te uprzy
hrejnu” vr Norwegii oceniana
partyjni koledzy z chadeckich
łowisk jedynie po zawarciu od
wilejowane państwa, jest tylko
jest jako kawał ro-ku 1978. A
ław w Bundestagu, dla których
powiedniej umowy, i to na za
niewielka częścią ogólnej po
morał z tej całej historii je::
była to jeszcze jedna sposob
sadzie wzajemności. Mamy ta
wierzchni mórz, ale właśnie na
taki: nawet w Norwegii nie
ność do okazania na forum par
ką urnowe ze Związkiem Ra
tym skrawku łowi się około
każdy „szejk” ma naftowe in
lamentu obsesyjnej wrogości
dzieckim i. Jak wyraźnie po
93 procent ryb. Utworzenie
teresy.
n. n. stref morskich ugodziło więc wiedział Edward Gierek w wobec Polski.

Posiłki wojskowe

w Nikaragui

„Szejk” nabrał Norwegów

Współpraca zamiast konfrontacji

inflacji, zwolnieniem jej hamul
ców. A w Bcnn boją się tego,
jak diabeł święconej wody.
W Bonn dodaje się, że w
kraju jak RFN, którego predukt
narodowy brutto pochodzi w 27
proc, z eksportu nie mrina po
rywać się na większą dynami
kę gospodarczą, wtedy gdy
świat kapitalistyczny skłania się
do protekcjonizmu. W USA na
łożono przecież świeżo bariery
celne na import telewizorów,
butów, myśli się o następnych
tego typu krokach. Japonia
wciąż jest zamknięta właściwie
dla obcych produktów (z wy
jątkiem surowców), Brytania
wspomaga subsydiami
słabe
przemysły jak stalowy. Fran
cja czyni to samo ped przy
krywką regionalnych planów
rozwojowych. Gdzież
zatem
miejsce dla Zdrowej wolnej
konkurencji — wołają Niemcy
zachodni i będą stawiali ostro
w czasie szczytu bońskiego pro
blem zarzucenia ciągot protek
cjonistycznych u swych partne
rów. RFN opowiadać się będzie
także 2a polityką stabilizacji
monetarnej, bo wtedy gdy
marka trzyma się twardo a
wszystkie inne waluty (z wy
jątkiem jena japońskiego) wciąż
tracą ra wartości, to towary
z Niemiec zachodnich są coraz
droższe, c-raz mniej konkuren
cyjne. Bi.ższe współdziałanie
walutowe świata zachodniego,
zwłaszcza krajów EWG, wysuwane jest uparcie w wielu kręgach, ale gdzie o nim mówić,
gdy tak różne. sa stopy
.
roz
woju, stopy inflacji, łąk
tak od
mienne priorytety gospodarcze.
Oczywiście kanclerz RFN choć
będzie gosprdarzem nie oszczę
dzi sobie najprawdopodobniej
gorzkich słów pod adresem Ametykanów i pozycji dolara.
Czynił to już wielokrotnie.
Zacznie się zapewne znowu cd

zwrócenia Waszyngtonowi uwa
gi, iż dalsze tolerowanie ener
getycznej rozrzutności w USA
jest niemożliwe. Import ropy
do Stanów Zjednoczonych ko
sztował w ub. roku 24 mld do
larów i wykazuje dopiero w
ostatnich czasach pewne ten
dencje malejące. Import ropy
był też głównym powodem 30miliardowego deficytu handlo
wego Stanów Zjednoczonych w
ub. roku, a w konsekwencji
słabości dolara, co wprowadza
ło zamieszanie na międzynaro
dowym rynku pieniądza i nie
pewność w międzynarodowym
handlu.
Prezydent Carter niewiele
będzie mógł powiedzieć na
swoje usprawiedliwienie. Sam
wzywa, apeluje o zatwierdze
nie jego własnego planu oszczę
dności energetycznych. Kongres
z tym zwleka już ponad rok.
Prezydent chce więc obłożyć
importowaną ropę ekstra po
datkiem. Senat twierdzi, że bę
dzie to niekonstytucyjne i za
powiada swe veto.
Poszukując wyjścia z sytua
cji Amerykanie jednym już
głosom wełają, że... RFN musi
przyspieszyć swój rozwój.

Zamyka się więc błędne
koło wzajemnych pretensji.
Czy na tym tle można ocze
kiwać w Bonn przełomowych
decyzji, oczywiście nie! Go
spodarze i goście — poparzeni
poprzednimi
„szczytowymi”
doświadczeniami — tym ra
zem zgodnym o dziwo gło
sem przewidują, że będzie to
spotkanie rutynowe, spotkanie ..małych kroczków” spotkanie przykładanych płasterków a nie radykalnej kuracji
zachodniego srstemu.
Czy w cgóle taka kuracja
jest jednak możliwa?
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Robot H Klatu” potrafi mówić i chodzić. Zaprogramowany
fest do wykonywania wielu czynności: sprzątania domu, wyprowadzania psa na spacer, opiekowania się dziećmi. Potrafi witać
gości, zdejmować ich wierzchnie okrycia, rozsadzać gości i czę
stować drinkami, sprzątać po wizycie itp. „Klatu" jest produk
cji amerykańskiej. Aktualna cena 4 tys. dolarów. (P)
CAF — Keystone

Dyskusja w Bundestagu nie
wiele wniosła do sprawy oprócz
zaostrzenia argumentów. Jeśli
istniał spór, to raczej o me
tody a nie samą zasadę. O ile
chadeccy „scharfmacherzy” su
gerowali wręcz użycie przemo
cy. federalny minister rolnict
wa Ertl oświadczył, że „zachodnioniemieckie rybołówstwo
jest szczególnie dotknięte utwo
rzeniem stref na Bałtyku i wy
parciem tradycyjnych łowisk a
sytuacje zaostrzają polskie ata
ki w szarej strefie”.
Polemizowanie z ta wypowie
dzią wydaje się zbyteczne. Po
jęcie „szarej strefy” używane
ostatnio w Republice Federal
nej, i to na oznaczenie części
polskiej strefy rybołówczej, nie
ma żadnego uzasadnienia, co
zrozumieli już chyba również
jego autorzy. Można by się za
dowolić stwierdzeniem, że od
czasu gdy obowiązuje wspom
niana tu już ustawa Sejmu, nie
ma ani białych, ani szarych
stref, a jedynie polska strefa
rybołówcza. Ta jej cześć, która
budzi w RFN tyle emocji, jest
obszarem, gdzie częściowo po
krywa się jurysdykcja polska i
duńska. Chodzi tu o wody w
pobliżu wyspy Bornholm. Spra
wa ta leży w kompetencji rzą
dów Polski i Danii i tylko one
mogą znaleźć, i zapewne znaj
da, odpowiednie rozwiązanie.
Republika Federalna nie mo
że zgłaszać roszczeń do tego ob
szaru, jak przyznał również mi
nister Ertl. Pomimo to ten sam
minister nie waha się bronić
rzekomych praw zachodnioniemieckich rybaków do połowów
w tym regionie. Ta sorze—"tó
bierze się stąd, że Dania 1 RFN
są członkami EWG i chca, ko
sztem Polski, prowadzić wspól
na politykę rybołówczą. Upraw
nienia zachodnioniemieckich ry
baków miałyby wiec w^nf-ać
s przynależności RFN do Wspól-

nego Rynku W Bonn jakby za
pomniano o tym, że tak było
wygodniej, że rozporządzenia
EWG nie dotyczą Polski. Dla
nas partnerem do rozmów jest
Dania, a jej przynależność do
organizacji gospodarczych nie
ma w tym przypadku żadnego
znaczenia.
Podział stref narzuca proble
my związane z ich rozgranicze
niem. Rostrzygnięcie należy za
wsze do państw zainteresowa
nych, w tym przypadku Po’-’*!
1 Danii. Ingerencja państw trze
cich jest niedopuszczalna i utrudnia tylko negocjacje. Już
wtedy, gdy rozpoczynało się do
piero dzielenie mórz na strefy,
Polska proponowała innym kra
jom nawiązanie rozmów na te
mat praw do połowów. Odpo
wiedzią było zakazanie naszym
jednostkom łowienia na ich
dawnych łowiskach. Pomimo to
również dziś, jak powiedział I
sekretarz KC PZPR Edward
Gierek w Gdańsku, .Polska jest
zainteresowana dalszym re’WOjem współpracy wielostronnej
państw nadbałtyckich, zwłasz
cza w zakresie ochrony stanu
żywych zasobów w wodach
Bałtyku,
jak i współpracy
dwustronnej, ,
zapewniającej
prawo do wzajemnych "okwów. Gotowi jesteśmy podejmo
wać takie rokowania i zawie
rać niezbędne porozumienia z
każdym krajem, czy z krajami,
które sa tym zainteresowane”.

Jest to zupełnie jasna ofer
ta. Jedynie poprzez negocja
cje można rozwiązać proble
my związane z istnieniem na
morzach stref rybołówstwa. I
dobrze byłoby, gdyby zrozu
miano, że w tej dziedzinie obowiązuje taka sama zasada,
jak na innych płaszczyznach
stosunków
międzynarodo
wych: współpraca zamiast i
konfrontacji.

I
I
|

(P) Do rozpoczęcia spotkania
przywódców siedmiu najbogat
szych państw kapitalistycz
nych w Bonn pozostało jesz
cze trochę czasu, a już w więkkszoici zainteresowanych sto
lic słyszy się głosy pełne scep
tycyzmu co do wyników
„szczytu”. Nie przypadkiem
wiele takich opinii pochodzi
z Tokio — stolicy Japonii, któ
rej pozostali partnerzy z Za
chodu wyznaczyli szczególną
rolę w uzdrowieniu gospodar
ki świata kapitalistycznego.
Nie ulega wątpliwości, ie
podobnie jak podczas poprzed
nich szczytów, w Bonn będzie
się żądać od Japonii spełnie
nia funkcji tzw. lokomotywy,
wyciągającej inne kraje z re
cesji gospodarczej. Aby tak się
stało,
Japończycy powinni
przystać na ograniczenie swo
jej ekspansji eksportowej,
szersze ■ otwarcie kraju dla to
warów z zagranicy, a w szcze
gólności — zgodnie z własny
mi obietnicami — na podnie
sienie tempa wzrostu gospo
darczego do 7 proc.
. Na tle pozostałych krajów
nękanych od szeregu lat re
cesją, inflacją i bezrobociem,
Japonia rzeczywiście wycho
dziła dość obronną ręką. Jej
wskaźniki ekonomiczne —choć
zatrważające samych Japoń
czyków — dla reszty partne
rów są wciąż dowodem wy
sokiej
odporności
daleko
wschodniej potęgi gospodar
czej na wahania koniunktury.
Potwierdzić zaś to mają nie
jako wysokie nadwyżki Ja
ponii w handlu z zagranicą.
Ale, jak plsze w korespon
dencji z Tokio agencja Reu
tera, premier Japonii Takeo
Fukuda nie będzie w stanie
zaofiarować w Bonn nic wię
cej, jak tylko słowa pociesze
nia. Olbrzymia nadwyżka han
dlowa, którą rząd jego zamie
rzał zredukować do 6 mld do
larów, sięgnie w br. najpraw
dopodobniej kwoty 16—18 mld.
Wątpliwe są również dalsze
koncesje Japonii w dziedzi
nie zwiększenia własnego im
portu.
Fukuda, którego w Japonii
już teraz oskarża się, iż zbyt
ulega naciskom USA i EWG,
będzie miał w Bonn oczy bar
dziej zwrócone na Tokio. Pój
ście na dalsze ustępstwa, wo
bec partnerów z Zachodu mo
że przesądzić o jego losie po
litycznym, bowiem jeszcze w
tym roku konserwatyści ja
pońscy wybierać będą swego
przywódcę.
TADEUSZ BARZDO

Ali 163, 12 LIPCA 1S78 R

Losowanie rozgrywek pucharowych
dla kpt Chojnowskiej - Liskiewicz

Wisla-FC Bragge w I randzie
— Pisząc o festiwalach pio
senkarskich piszemy z reguły o
■tworach i ich wykonawcach.
A przecież poza stroną artysty
czną istnieje także niezmiernie
ważna — technika radiowo-tele
wizyjna, dzięki której imprezy
odbywają się sprawnie i mogą
być szeroko prezentowane pub
liczności w całym kraju. Na
XIV Festiwalu Piosenki Ra
dzieckiej w Zielonej Górze sze
fem techniki radiowo-telewizyj
nej był inż. Wojciech Zbikow
ski z Działu Transmisji PB i
W. Który to pański festiwal?
— pytamy inżyniera.
— Zależy o jaki festiwal cho
dzi. W radiu pracuję od 1954 r.,
od skończenia studiów na Wy
dziale Łączności Politechniki
Warszawskiej. Byłem przy na
rodzinach naszej telewizji, za
bezpieczałem stronę techniczną
różnorodnych imprez — od po
litycznych po sportowe i roz
rywkowe. Pracowałem już przy
III Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki, który odbywał się
wtedy w hali Stoczni Gdańskiej.
Pamiętam z tego okresu An
drzeja Rosiewicza — młodego
chłopaka, jeszcze ucznia, który
przyjechał wtedy na festiwal z
naszą ekipa transmisyjną wraz
ze swoim ojcem — zasłużonym
radiowcem — i w wielkim, nie
mal hipnotycznym skupieniu
obserwował wszystkie próby i
koncerty festiwalowe. Po latach
wspominaliśmy właśnie tę im
prezę, gdy spotkaliśmy się znów
* Andrzejem podczas transmisji
z uroczystości otwarcia hotelu
Victoria w Warszawie.
Spośród wielu ważnych i od
powiedzialnych transmisji poli
tycznych, które obsługiwałem,
w pamięci mojej głęboko utkwi
ły najdonioślejsze, o historycz
nym znaczeniu — transmisje z
obrad Konferencji Państw Uk
ładu Warszawskiego. Realizowa
łem również dużo imprez roz
rywkowych, światowe festiwa
le
młodzieżowe, różnorodne
koncerty itp. Przez wiele lat
niezależnie od zadań technicz
nych zajmowałem się opraco
waniem akustycznym „Podwie
czorku przy Mikrofonie”, wspól
nie z tnż. J. Stegerem. Te au
dycje do dzisiaj bardzo mile
wspominam. Bardzo pomocne
w tej pracy były moje studia
muzyczne w klasie wiolonczeli
prof Tadeusza Gocłowskiego oraz fortepianu prof. Jana Sier
pińskiego w Konserwatorium
Warszawskim — które niestety
musiałem przerwać rozpoczyna
jąc naukę na Politechnice.
W Zielonej Górze jestem Już
po raz czwarty z kolei i muszę
powiedzieć że wiele się w cią
gu tych lat zmieniło na korzyść.
W 1975 r. wszystko było na mo
jej głowie, musiałem osobiście
zajmować się nie tylko techni
ką, gotowością sprzętu i spra
wami bhp ale innymi sprawa
mi pozatechnicznymi. Dziś w
wielu sprawach pomagają mi
Inni Dobrze układa się współ
działanie
z
organizatorami;
współpracę z reżyserem festi
walu — Januszem Rzeszewskim
bardzo sobie cenię.
— Na czym polega przygoto
wanie festiwalu od strony tech
niki radiowo-telewizyjnej?
— Realizacja radiowo-telewi
zyjna festiwalu jest wypadkową
koncepcji reżyserskiej, sceno
graficznej i muzycznej Na kil
ka miesięcy przed tym. nim za
pala się światła w amfiteatrze
na
Wzgórzach Piastowskich,
nim zabrzmią pierwsze dźwięki
orkiestry •’ wykonawców usta
lane są podstawowe założenia
programowe, które są punktem
wyjścia do opracowań realizacyjno-technicznych Wiele spraw
trzeba omówić z miejscowymi
organizatoram festiwalu A za
tem wraz z grupą specjalistów

odpowiedzialnych za poszczegól
ne prace radiowo-telewizyjne
— wyjeżdżamy na rekonesans
do Zielonej Góry, aby przygo
tować dokumentację pod wzglę
dem realizacyjno-technicznym.
Od tego tak przygotowany bę
dzie festiwal na tym etapie, za
leży w dużej mierze jego po
wodzenie w końcowej fazie.
Instalowanie urządzeń radio
wo-telewizyjnych najwcześniej
rozpoczyna grupa oświetlenia,
ustawiająca reflektory zarówno
na widowni jak i na scenie.
Każda jednostka oświetleniowa,
a było ich około 50 szt. o róż
nej mocy — począwszy od ma
łych 2 kW aż do 20 kW, ma
niezależną regulację natężenia
światła sterowaną z wozu oś
wietleniowego wyposażonego w
tyrystorową nastawnię. Stwa
rza to duże możliwości realiza
torom oświetlenia, którzy wspól
nie ze scenografem tworzą pla
styczną oprawę widowiska. W
tym roku zadania tego podjęli
się Bogdan Wiśniewski i Adam
Mrzygłodzki
Niemal równocześnie z oświet
leniem wykonuje się instalacje
dźwiękowe W tym roku po raz
pierwszy nagłośnienie amfite
atru w Zielonej Górze było zre
alizowane całkowicie
naszym
sprzętem wysokiej klasy, zaku
pionym przez telewizję w re
nomowanej firmie STRAMP do
obsługi festiwali i wielkich im
prez estradowo-muzycznych.
Sygnały fonii przekazywane
były z wozu stereofonicznego,
skupiającego wszystkie mikro
fony, do konsolety nagłośnienio
wej, do wozu kamerowego tv,
wozu ampeksowego, do Radia
w Zielonej Górze, oraz do wie
lu innych stanowisk realizacyj
nych. Techniczną stroną
przedsięwzięcia kierował
świadczony ladiowiec. szef
py Zbigniew Garbarski,
realizacje akustyczna dźw’eku
odpowiedzialny był Jacek Szy
mański.

Nasza ekipa techniczno-realizacyina składała się z prawie
60 osób — inżynierów, techni
ków, realizatorów wizji, dźwię
ku i światła. Rejestrując i tran
smitując koncerty pracowaliśmy
trzema kamerami stacjonarny
mi i dwiema ręcznymi — re
portażowymi Na scenie zainsta
lowanych było
kilkadziesiąt
mikrofonów, zespoły kolumn
głośnikowych, kilometry kabli
energetycznych, wizyjnych, fo
nicznych oraz do łączności mię
dzy stanowiskami i liniami ze
wnętrznymi.
Należy wspomnieć również, że
realizacja akustyczna nagłoś
nienia amfiteatru, niezmiernie
trudna i odpowiedzialna, wyma
gała też sporo kondycji fizycz
nej. Obejmująca kilkanaście go
dzin dziennie praca przy kon
solecie zainstalowanej na wido
wni amfiteatru, przy wciąż
zmieniającej się aurze w czasie
prób i koncertów, kończących
się około północy, stwarzała
duże napięcie i była bardzo
wyczerpująca. Z próby tej wy
szły zwycięsko trzy panie, na
sze koleżanki, Teresa Krzyża
nowska. Elżbieta Lasocka i Ewa
Jurkowska
Realizacja wizji
programu tv była skupiona w
jednych niezawodnych rękach
Mariana Ligęzy z Gdańska.

— Czy czuwając nad „techni
ką” ma Pan czas na artystyczne
wzruszenia w czasie koncertu?
— Lubię obsługiwać ten fe
stiwal — to impreza młodych,
utalentowanych ludzi. Niestety,
ani w czasie parodniowych
prób ani tym bardziej w czasie
koncertów — nie mam głowy
na słuchanie piosenek. Myślę
tylko o tym by wszystko posz
ło sprawnie bez usterek. Nato
miast programy rozrywkowe z
przyjemnością oglądam w do
mu, gdy mogę spokojnie patrzeć
na ekran i nie martwić się o
telewizyjną technikę.

Rozmawiał:

ADAM CIESIELSKI

Oto wyniki losowania
pierwszych miejscach gospodarze
pierwszych spotkań):
Puchar Europy
FC Brugge — Wisła Kraków
AEK Ateny — FC Porto
Real Madryt — Progress Niedekorn (Luksemburg)
Fenerbahce Stambuł — PSV
Eindhoven
Vlaznia Schkodra (Albania) —
Austria Wiedeń
Zbrojorka Brno — Ujpest Dozsa Budapeszt

Porażki młodych
(P) Bez zwycięstwa ukończyli polscy kadeci (rocznik
1962) międzynarodowy turniej
koszykówki, rozegrany w miej
scowości Baja (Węgry). W za
wodach startowała reprezenta1cja juniorów młodszych Jugo
sławii (rocznik 1951) oraz ju
niorzy (rocznik 1959) Rumunii,
Węgier, NRD i miejscowego
klubu SK Baja.
Dla zespołu polskiego, formo
wanego z myślą o przyszłorocz
nych mistrzostwach Europy ka
detów w Syrii (19—27.VII). był
to pierwszy międzynarodowy
■występ. Na usprawiedliwienie
młodych koszykarzy przemawia
fakt, że przeciwnicy znacznie
górowali nad' nimi
'
wiekiem.
’ ’ ’__
Polacy grali ambitnie i z me
czu na mecz prezentowali lep
szą grę. Turniej zakończył się
zwycięstwem juniorów Jugosła
wii.
Wyniki Polaków: z Jugosławią
61:115 (22:48). z NRD 45:61
(17:30,), z Węgrami 49:72 (19:36),
z Rumunią 36:90 (24:50), z SK
Baja 71:72 (40:36).

FC Koeln — Akranea (Islan
dia)
Glasgow
Juventus Turyn
Rangers
Nottingham Forest — FC Liyerpool
Grasshoppers Zurych
La
Valetta
Haka Valkeakoski — Dynamo
Kijów.
FF Malmoe — zwycięzca spo
tkania z rundy wstępnej AS
Monaco — Steaua Bukareszt
Omonia Nikozja — Bohemians
Dublin
BK Odense — Lokomotiw So
fia
Linfield Belfast — SK Llllestroem
Partizan Belgrad — Dynamo
Drezno
Puchar Zdobywców
Pucharów
Zagłębie Sosnowiec — Swaroyski Wacker Innsbruck
Sporting Lizbona — Banik Ostrawa
FC Barcelona — zdobywca Pu
charu ZSRR
FC Magdeburg — Valur Reykjavik
Marek Stańkę Dymitrow —
Aberdeen
Zdobywca Pucharu Węgier —
FF Kalmaar
SK Beveron — Ballymena United (Irlandia Płn.)
PAOK Saloniki — Servette Ge
newa
Fortuna Duesseldorf — Unlyersitatea Craiova
AZ 67 Alkmaar - Ipswich
Town
Apoel Nikozja — Shamrock
Rovers (Irlandia)
Rijeka — Wrexhaxn
Inter Mediolan — Floriana la
Valetta
Bodo Glimt (Norwegia) — ,US
Luksemburg
Zdobywca Pucharu Danii —
Nancy.

Puchar UEFA
MSV Duisburg — Lech Poz
nań
Śląsk
Pazoporikos (Cypr)
Wrocław
Dukla Praga — Lanerossi VIcenza
CSKA Sofia — Valencia
Borussia Moenchengladbach —
Sturm Graz
Panathinaikos Ateny — Arges
Pitesti
Athletic Bilbao — Ajax Am
sterdam
Eyerton — Finn Harps (Irlan
dia)
Jeunesse Esch — La Lausanne
Benfica Lizbona — Nantes

Mistrzostwa lekkoatletów

Rekord Polski Urszuli Kielanówny
(P) Dopiero na koniec trzydniowych zmagań lekkoatletów na
Skrze nastąpiło spore ożywienie, a to za sprawą dwojga z na
szej młodzieży: Kielanówny i Zwierzchowskiego. Najpierw
Zwierzchawskl w przedostatniej kolejce wyprzedził Bielczyka
o 2 cm, rzucając oszczepem 82,30 m, później Kielanówna usta
nowiła rekord kraju w skoku wzwyż wynikiem 188 cm.

Zofia Kucówna i Władysław Kowalski w „Szaleństwie” Charlesa de Peynet Chappnis
rot. CAF-Sokotowski
wstępne wy
głosi pan x, y, czy z”.
Czas trwania takiego „słowa”
zależny jest od rodzaju i wy
sokości stawek płaconych przez
telewizją, a treść brzmi w du
żym skrócie tak: „Zobaczycie
Państwo sensacyjny dramat
kryminalny,
przedstawiający
historię młodocianego przestęp
cy, który pod dobroczynnym
wpływem miłości do biednej
ale uczciwej dziewczyny zrywa
związek z przestępczym gan
giem i staje się wartościowym
członkiem społeczeństwa”, al
bo: „I jeszcze raz słynny de
tektyw Colorado odnajduje po
różnych perypetiach mordercę
samotnych kobiet mimo że ukrywa się on w samym sercu
aparatu
policyjnego Nowego
Jorku” itd., itd.
Osobiście znam wielu ludzi
(a ilu nie znam!) którzy na za
powiedź (na szczęście jest za
powiedź!): „Słowo wstępne wy
głosi™” zrywają się jak tygry
sy,
dopadają
zaczarowanej
skrzynki i co prędzej wyłącza
ją fonię.
Przypomina
mi to historię,
która zdarzyła się jednemu z
moich znajomych, zamiłowane
mu „kryminaliście”. Otóż od
dawna wybierał się on na pe
wien, wyjątkowo ciekawy 1 ta
jemniczy film kryminalny, z
góry ciesząc się na czekającą
go dwugodzinną ucztę cieka
wości. Pech chciał (a właściwie
dyrektor Miejskich Zakładów
Komunikacyjnych), że spóźnił
się ponad 10 minut i wpadł
zdyszany na salę już po kro
nice i rozpoczęciu się filmu.
Miła pani bileterka poświeciła
latareczką i wskazała zdysza
nemu właściwe miejsce. Mój
znajomy, podekscytowany tym
co się działo jut na ekranie
(trup w salonie i cień nikną
cy w parku) zapomniał wyna
grodzić
uprzejmość bileterki.
Pochyliła się ona wówczas i
szepnęła mu w ucho: „Zabił
rejent™”

„A teraz słowo

attwaAaa’
•••
Nie ulega wątpliwości, że
jest ta jedno z najdonioślej
szych osiągnięć okresu rewolu
cji naukowo-technicznej. Da
jące najwięcej przyjemności
człowiekowi.
Różnoksztaltne
skrzynki rzucające początkowo
jedynie biało-czarne smugi a
później wielokolorowe pozwa
lają nam przecież widzieć to
wszystko, czego nikt nigdy, na
wet w n-jdłrżrmm i naj-iekawszym życiu nie mógłby zo
baczyć™
Występ słynnego tenora, na
który bilet kosztuje astrono
miczną kwotę,
olimpiady w
Rzymie. Tokio, Montrealu czy
Moskwie, ruiny Kartaginy czy
siódmy cud świata przepiękny
Tadsch
Mahal,
wzniesiony
przei cesarza Dschehana w
Agrze jako dowód uamięci uko
chanej kobiety™ Wszystko!
Dla mnie
osobiście najcie
kawszym obrazem telewizyj
nym było pokazanie momentu
kiedy pierwszy człowiek sta
wia prawą nogę m sk-Ustej
powłoce Księżyca. I kiedy ta
noga, z widoczną na ekranie
ostrożnością i pełną wątpliwoś
ci obawą kilkakrotnie dotyka
księżycowego rruntu i cofa się,
żeby X3 chwilę odcisnąć swój
ślad w głębokim pvle zwiet
rzałych skał. Naturalnie — dla
innego takim najważniejszym
widzeniem był strzelony przez
naszego bohatera narodowego
Włodzimierza Lubińskiego gol
do angielskiej bramki, co za
pewniło nam awans w piłkars
kich mistrzostwach Europy.
Nie zamierzam tu jednak ojnówić lub choćby wymienić
wszystkie plusy, atrakcje i

(P) W zurychskim hotelu
„Atlantis” odbyło się we wto
rek losowanie europejskich
rozgrywek pucharowych. Z
polskich zespołów najmniej
szczęścia miała Wisła Kraków,
która w I rundzie Pucharu
Europy zmierzy się ze znanym
belgijskim zespołem FC Brug
ge. Zagłębie Sosnowiec spotka
się w Pucharze Zdobywców
Pucharów z austriacką druży
ną Svarowski Wacker Inns
bruck, natomiast w Pucharze
UEFA Lech Poznań grać bę
dzie z MSV Duisburg, a Śląsk
Wrocław z cypryjskim klubc:~i
Pazoporikos.
___

przyjemności przyniesione nam
przez telewizją.
‘ ‘ ‘
— i po co?
Bo
Wystarczy
zaobserwować jak
spada ciśnienie w wodociągach
w kilka chwil po zakończeniu
się meczu piłki nożnej czy inncj prestiżowej dla nas imprezy sportowej lub też interesu
jącego kryminału. Przecież —
dosłownie — na wyższych pięt
rach budynków nie można
przez pewien czas korzystać z
przyległości
łazienkowych. A
powszechne
zjawisko wylud
niania się nawet wielkomiejs
kich ulic w handlowych dziel
nicach w czasie nadawania ta
kich seriali jak „Saga rodu For
sythów” czy „Stawka większa
niż życie". Bo przecież „szkieł
ko i oko” więcej nam wyjaś
niają niż opinie nawet najmąd
rzejszych socjologów i psycho
logów, nie mówiąc już o kry
tykach sztuki.
Ale w całej tej cudownej,
barwnej, pełnej wydarzeń i emocji atmosferze zdarzaja siei
zgrzyty. Często nieprzyjemne,
uciążliwe, nieraz i śmieszne.
Ot, na przykład taki obyczaj
polskiej telewizji.
J3k wiadomo miliony ludzi
najchętniej ogląda filmy kry
minalne i detectire stories, z
zapartym oddechem nadążając
za akcją śledczą i ekscytując
się
rozwiązywaniem zagadki:
kto zabił? A tymczasem od kil
ku lat wprowadzony został w
naszej telewizji, że przed wie
loma filmami, w tym również
typu
kryminalno-detektywistycznego,
uśmiechający
się
wdzięcznie speaker (czy j3k kto
woli: prezentator) zapowiadał

TADEUSZ CHĘCIŃSKI
Waraawa

Konkurs skoku wzwyż ko
biet miał przebieg bardzo in
teresujący. Wysokość 184 cm
oprócz Urszuli Kielan poko
nały jeszcze Danuta Bułkowska, Elżbieta Krawczuk i Bar
bara Pieczeńczyk, specjalist
ka od 5-boju, której rekord
życiowy dotychczas wynosił
178 cm. Kolejną wysokość —
186 cm Kielanówna przeskoczyła za pierwszym razem.
Sztuki tej dokonała również
rewelacyjna Pieczeńczyk. Bułkowska i Krawczuk
miały
skoki nieudane.
Rekordowa
wysokość — 188 cm (rekord
Polski w hali wynosi 190 cm
i należy również do Kielanówny) zawodniczka stołecz
nej Gwardii pokonała w trze
ciej próbie. Pieczeńczyk (re
prezentuje Podlasie Białystok)
w drugiej próbie była bliska
pokonania poprzeczki.

Mamy więc znów dwie uta
lentowane skoczklnie wzwyż.
Krawczuk 1 Bułkowska jakby
stanęły w miejscu. Kielanówna
za to przez całą zimę biła re
kordy i w halowych mistrzo
stwach Europy w Mediolanie
wywalczyła medal brązowy,
skacząc 188 cm. Na otwartych
stadionach skacze ona również
ze startu na start coraz wyżej.
Czekamy teraz na skok na wy
sokość 190 cm.
Wyniki Pieczeńczyk są zupeł
nie niespodziewane, może ona
również, jeśli ustabilizuje się na
wysokości 185 cm, być dobrą
5-boistką. A takiej nam potrze
ba. Dodać jeszcze wypada, że
najstarsza x grupy naszych czo
łowych skoczkiń, ubiegłoroczna
mistrzyni kraju Danuta Bułkow
ska liczy lat 21, Krawczuk 1
Pieczeńczyk mają po 19 lat, a
Kielan 18.
Z pozostałych rezultatów wy
różnić trzeba 39,39 sek. sztafety
Legii. Czas ten jest rekordem
klubowym Polski. Sztafetę 4x100
m kobiet wygrał zesnół warsza
wskiej Gwiardii (na ostatniej
zmianie biegła Grażyna Rabsztyn). Zwycięzcy biegu na 800
m i 5 km uzyskali czasy sła
be. Na 5 km ogólnych fawory
tów Kowola 1 Kopijasza prze
dzielił na finiszu Poniatowski.

JAN ZABIĘGLIK

★

(P) Po pierwszym dniu lek
koatletycznego meczu Włochy
— Finlandia, rozgrywanego w
Kouvola, prowadzą goście: —
w konkurencji mężczyzn 60:55,
w konkurencji kobiet 39:34.
Ciekawsze wyniki:

KOBIETY:

100 m — 1. Helina Laihorlnn« (Finlandia) 11JU, 4. Mona-

Lisa
12,03;

Pursiainen

400 m — 1. Pirjo
(Finlandia) 51,95.

(Finlandia)
Haggman

MĘŻCZYZN!:

110 m pł. — 1. Arto Bryggare (Finlandia) 13,85;
młot — 1. Gian-Paolo Urlando
(Włochy) 73,46, 2. Harri Huhtala (Finlandia) 73,08 (wyr. rek.
Finlandii);
kula — 1. Reijo Stahlberg
(Finlandia) 20,96;
5.000 m — 1. Venezio Ortls
(Włochy) 13:27,9, 2. Lasse Viren
(Finlandia) 13:37,0;
4x100 m — 1. Włochy 39,89.

★
W Malmoe odbywa się trójmecz lekkoatletyczny Francja
— Szwajcaria — Szwecja.
Punktacja po pierwszym dniu:
mężczyźni: Francja — 86 pkt.,
Szwajcaria — 64 pkt., Szwecja
— 57 pkt; kobiety: Francja —
50 pkt., Szwajcaria — 48 pkt.,
Szwecja — 42 pkt.

Real Gijon— AC Torino
Braga — Hibernians (Malta)
Galatasaray Stambuł — West
Bromwich
Crvena
Dynamo Berlin
Zvezda Belgrad
B 1903 Kopenhaga — Kuopio
Palloseura (Finlandia)
FC Basel — VfB Stuttgart
Torpedo Moskwa — FK Molde (Norwegia)
IF Flesborg — RC Strasburg
Standard Leodium — Dundee
United
Start Kristlansand — Finalista
Pucharu Danii
Arsenał — Lokomotive Lipsk
Carl Zeiss Jena — SK Lierse
Glentoran Belfast — IBV
Westmannaeyjar (Islandia)
Twente Enschede — Manche
ster City
Hibernian Edynburg — IFK
Norkoeping
Politechnica
Timisoara
drużyna węgierska
Olympiakos Plreus — Lewski
Spartak Sofia
AC Milan — Lokomotiva Ko
szyce
Dynamo Tbilisi — AC Napoli
drużyna węgierska — Adanaspor (Turcja)
Hertha — Trakia Płowdiw
Hajduk Split — Rapid Wie
deń
Termin meczów I rundy: 13
i 27 września, spotkania rundy
wstępnej Pucharu Europy odbę
dą się 16 i 30 sierpnia.

Rywale polskich drużyn
Kneflera spowodował, że zmie
FC Brugge
niały się osoby prowadzące dru
Rewelacją ostatniej edycji Pu
żynę. Obecnie, po ustąpieniu
charu Europy był zespół FC
O. Kneflera, trenerem MSV zo
Brugge Mistrzowie Belgii do
stał
jego
asystent, Rudolf
tarli w ubiegłym sezonie do
Schafstal. W ostatnim sezonie
finału pucharu, w którym 10
ligowym najczęściej w druży
maja br. przegrali w Londynie
nie MSV występowali — bram
0:1 z Liverpoolem. Wówczas FC
karze: Heinze i Schreiner, ob
Brugge wystąpił w składzie:
rońcy: Fenten, Bregman, JaBirger Jensen — Alfons Bakobs, Dietz, Bella, Fruck oraz
stijns, George Leekens, Edward
pomocnicy i napastnicy: BuesKrieger, Gino Maes (Josef Volsers, Buecker, Jara, Seliger,
ders) — Julien Cools, Rene van
Stolzenburg, Worm, Vogel. Dwaj
der Eycken, Daniel de Cubber
z tych piłkarzy występowali w
— Jan Soerensen, Jan Simoen,
„Mundialu-78”. Są to 30-letnI
Lajos Kue (Dirk Sanders).
Bernhard Dietz (31 występów w
W zespole FC Brugge gra
reprezentacji RFN) oraz 28-letwielu reprezentantów i to nie
ni Austriak Kurt Jara. Wyróż
tylko Belgii- Bastijns, Leekens,
niającymi się piłkarzami dru
Cools czy van der Eycken, a
żyny są także Worm (6 wystętakże Raoul Lambert — to pił
stępów w reprezentacji RFN) i
karze. którzy mają za sobą wy
Seliger (2 występy w reprezen
stępy w drużynie narodo-wej
tacji), a także 31-letni Holen
Belgii. Polskim piłkarzom zna
der, Kees Bregman.
ny jest z eliminacji mistrzostw
Klub MSV Duisburg został
świata duński bramkarz Birger
założony w 1902 r. Barwy klu
Jensen Podczas „Mundialu-78”
bu — nieblesko-białe.
w reprezentacji Austrii wystę
pował Edward Krieger, a tre
nerem zespołu FC Brugge jest
Austriak Ernst Happel. który
doprowadził w Argentynie re
prezentację Holandii do wice
mistrzostwa świata.
>
FC Brugge to jeden z naj
starszych klubów świata. Został
założony w 1894 r. W swej hi
(P) W czwartek (13.VII.) flo
storii piłkarze FC Brugge pię
reciści zainaugurują szermier
ciokrotnie zdobywali mistrzocze mistrzostwa świata, które
stwo kraju — w 1920, 1973 oraz
toczyć się będą na planszach
trzykrotnie z rzędu w latach
Hamburga. Wśród ewentualnych
1976—78, a także trzy razy Pukandydatów do medali mis
char Belgii W 1975 r. FC Brutrzostw wymieniani są
także
gge grał w Pucharze UEFA i
dwaj nasi reprezentanci — Lech
wówczas także przegrał z LiKoziejowski i Leszek Marteverpoolem (1:1 i 2:3). W roz
wicz, sklasyfikowani w świato
grywkach lipcowych sezonu
wym rankingu 1977 ex aeąuo na
1977/78 FC Brugge w 34 me
dziesiątym miejscu. W roku
czach zgromadził 51 pkt. Bilans
bieżącym wygrali oni dwa wiel
bramek 73—48.
kie turnieje. Lech Koziejowski
triumfował/
w silnie obsadzo
MSV Duisburg
nych zawodach ..Loewe von
Piłkarze MSV Duisburg, zaj
Bonn”.
a Leszek Ma^tewicz
mując szóste miejsce w roz
sprawił
miłą
niespodziankę
grywkach ligi RFN, zapewnili
zwyciężając w turnieju „Tilly”
sobie prawo udziału w Pucha
w Budapeszcie.
rze UEFA. Zespół MSV w 34
Obok “
- ' '
Polaków
za pretendenmeczach zgromadził 37 pkt. Bi
tów do medalowych miejsc ulans bramkowy: 62—59. l.ujważani są: aktualny mistrz
skuteczniejszymi piłkarzami tej
świata Aleksander Romańkow
drużyny byli w ubiegłym se(ZSRR), Andrea Eorella (Włozonie: 28-letni Rudi Seliger,
chy)
zwyciezca turnieju
który zdobył 16 bramek i 25„Martini” w Paryżu. Fabio Dal
letni Ronald Worm, strzelec 15
Zotto — mistrz
___ olimpijski
________ w
..
bramek.
Montrealu. Harald Hein i MattDrużynie MSV, mimo że gra
bias Behr (obaj RFN) — złoci
w I lidze RFN od momentu jej
medaliści w turnieju drużyno
powstania, nie udało się nig
wym z igrzysk w Montrealu.
dy zdobyć mistrzostwa kraju.
W turnieju drużynowym naj
Największy sukces odniosła w
więcej szans daie się zespołom
1964 r., zdobywając wicemi
RFN. Włoch i ZSRR.
strzostwo RFŃ. Ponadto dwu
krotnie, w 1972 i 1975 r„ MSV
występował w finale Pucharu
RFN.
W ubiegłym sezonie nie naj
lepiej wiodło się w rozgryw
kach ligowych drużynie MSV.
Zły stan zdrowia trenera Otto
(P) W Brukseli odbyło się
we wtorek losowanie tegorocz
nych rozgrywek o europejskie
puchary w siatkówce kobiet i
mężczyzn.
W Pucharze Europy mężczyzn
dan
Skowroński (powyżej
mistrz Polski — AZS Olsztyn,
grać będzie już we wstępnej
100 kg).
rundzie, w której spotka się z
W dotychczasowych mistrzo
mistrzem Holandii — zespołem
stwach nasi młodzi zapaśnicy
Blokeer. W razie’ zwycięstwa
wywalczyli jedenaście medali —
olsztynianie w I rundzie spot
jeden złoty, cztery srebrne i
kają się z mistrzem Francji —
sześć brązowych.
RC France. Mistrzowie Polski
I ME — 70 — Husąarna
pierwszy mecz z Holendrami
(Szwecja) — złoty — Andrzej
rozegrają na wyjeżdzie, a gdy
Supron (62 kg), srebrny — Cze
przyjdzie im grać z Francuza
sław Stanjek (48 kg);
mi — pierwsze spotkanie ro
II ME — 72 — Hvar (Jugo
zegrają we własnej sali.
sławia) — srebrny — Andrzej
W Pucharze Europy wystąpi
Franas (74 kg), brązowy — Jó
również druga polska drużyna,
zef Lipniewicz (82 kg);
obrońca tego trofeum — Pło
III ME — 74 — Haparand
mień Sosnowiec. Polski zesDÓł
(Szwecja) — srebrny — Henryk
w pierwszej rundzie grać bę
Tomanek (powyżej 100 kg), brą
meczu FC
dzie ze zwycięzcą ------zowe — Jerzy Bujak (52), Mi
Porto (Portugalia) — Partizan
rosław 2ukowski (68 kg), Ma
Belgrad. Pierwszy mecz sosnorek Rosołek (100 kg);
IV ME — 76 — Poznań —
w!czanie rozegrają w sali przesrebrny — Stanisław Barej (62
ciwnika.
W rozgrywkach o Puchar
kg), brązowe — Jan Kurzaj
Zdobywców Pucharów Hutnik
(100 kg), Wiesław Dziadura (74
Kraków walczyć będzie w I
rundzie ze zwycięzcą
meczu
Przed dwoma laty w poznań
skiej hali „Arena” tytuły mi
rundy wstępnej Gucu Ankara
strzowskie zdobyli: 48 kg — — Sokol Wiedeń. Pierwszy
Alijew (ZSRR), 52 kg — Pomecz wyjazdowy.
gudin (ZSRR), 62 kg — AbraW Pucharze Europy kobiet
masziwili (ZSRR), 68 kg —Axdrużyna Czarnych Słupsk wy
elsson (Szwecja), 74 kg — Kotilosowała w I rundzie zwycięz
kian (ZSRR), 82 kg — Awdycę meczu
RS Belerad —
czew (ZSRR), 90 kg — MinosHapoel Merchaoia. W PZP
jan (ZSRR), 100 kg — Nikołow
Start Łódź zmierzy się w I
(Bułgaria) i powyżej 100 kg —
rundzie z francuskim
zespo
Guerowski (Bułgaria). W punk
łem ASPTT Montpellier. Oba
tacji drużynowej zwyciężyli za
polskie zespoły kobiece roze
paśnicy ZSRR przed Bułgarią,
grają pierwsze mecze na bois
NRD i Polską.
kach rywalek.

Młodzi zapaśnicy walczą o medale
(P) W piątek rozpoczynają
się w fińskim mieście Oulu
V Mistrzostwa Europy junio
rów (do lat 20) w zapasach
w stylu klasycznym. W re
prezentacji Polski wystąpią:
Roman Kierpacz (48 kg), Zbig
niew Górecki (52 kg), Józef
Raczek (57 ks), Krzysztof Pią
ta (62 kg), Jerzy Kałużny (68
kg), Czesław Ceynowa (74 kg),
Andrzej Malina (82 kg), Grze
gorz Wilczewski (90 kg), Wie
sław Joszczyk (100 kg) i Bog-

Rekordowa obsada
turnieju W. Pytlasińskhgo
<P) Ponad 150 zapaśników w
stylu klasycznym z Polski. RFN,
ZSRR. Włoch. Iranu, Rumunii.
Węgier, CSRS, Finlandii, Bułga
rii, Jugosławii i Norwegii stanie
na starcie XXI Turnieju Włady
sława Pytlasińskiego. Tym razem
walkami zapaśników emocjono
wać się będą mieszkańcy Kali
sza (14—16.VII.1978 r.).
W czasie zawodów po raz
pierwszy w Polsce przeprowa
dzony zostanie egzamin sędzio
wski, zorganizowany przez Mię
dzynarodową Federację Zapaś
niczą (FILA). 17 polskich arbi
trów ubiegać się będzie o pod
wyższenie klasy sędziowskiej.

(P) W siedzibie GKKF1S W
Warszawie odbyła się uroczy
stość odznaczenia kpt. Krysty
ny Chojnowskiej-Liskiewicz zło
tym medalem „Za wybitne osiągnięcia sportowe”. Wręczając
żeglarce to najwyższe w na
szym kraju odznaczenie sporto
we
przewodniczący GKKFiS
Marian Renke wyraził uznanie
dla jej wielkiego wyczynu, ”Odkreślajac fakt, iż jej imię i
nazwisko na stałe przejdzie do
historii światowego żeglarstwa,
przyczyniając się tym samym
do dalszego rozsławiania na
szego sportu w świecie.
Podczas spotkania kpt. Kry
styna
Chojnowska-Liskiewicz
podzieliła się wrażeniami
ze
swojego rejsu oraz z pobytu w
Gwiezdnym Miasteczku, gdzie
spotkała się z pierwszym pol
skim kosmonauta Mirosławem
Hermaszewskim. „Jestem pod
ogromnym wrażeniem wyczynu,
jakiego dokonali Piotr Klimuk
oraz Mirosław Hermaszewski.
Będąc w Gwiezdnym Miastecz
ku miałam okazję zapoznać się
z warunkami treningu kosmo
nautów oraz programem lotów
kosmicznych Byłam niezmier
nie wzruszona mogąc, pogratu
lować pierwszemu polskiemu
kosmonaucie tak wielkiego suk
cesu” — powiedziała pierwsza
kobieta, która samotnie pod ża
glami opłynęła kulę ziemską.
W najbliższych dniach kpt.
Krystyna
Chojnowska-Liskie
wicz uda się do NRD, gdzie
odbędzie wiele spotkań z sym
patykami żeglarstwa.

L Koziejowski
i L. Martewiez
w gronie faworytów

Siatkarze też znają
rywali
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„Szlakami zdobywców

co

Znak na szyldzie nie wystarczy

Wału Pomorskiego”

Stołeczny ZSMP
— najlepszy
Szczególnie uroczyście witano
w Warszawie. w poniedziałek,
10 bm. delegację młodzieży sto
łecznego województwa powraca
jącą z zakończonego
właśnie
XI Rajdu „Szlakami zdobyw
ców Wału Pomorskiego”. Co
roku członkowie stołecznej or
ganizacji ZSMP biorą wpraw
dzie udział w imprezie, nigdy
jednak w jedenastoletniej his
torii rajdów nie wrócili z taki
mi laurami. 180 reprezentantów
stołecznej organizacji ZSMP na
całej trasie od Czaplinka do
Szczecina wśród 8 tysięcy uczestników było grupą najlep
szą. Tegoroczny rajd byl impre
zą szczególną — odbywał się
pod hasłami XI Światowego Fe
stiwalu Młodzieży i Studentów,
35-lecią Ludowego Wojska Pol
skiego, 60-lecia odzyskania nie
podległości, ważnych rocznic w
ruchu młodzieżowym. Hasłom
tym podporządkowany był cały
bogaty program ldeowo-wychowawczy rajdu. I właśnie za je
go najlepszą realizację pierwsze
miejsce i puchar przwodniczącego ZG ZSMP zdobyła repre
zentacja województwa stołecz
nego. Drugie zaś miejsce 1 pu
char CRZZ przyznano ZSMPowcom naszego województwa za
Prace społeczne dla rejonu ko
szalińskiego, gdyż jednym z
ważniejszych punktów rajdowego programu sg czyny społeczne. Najwyżej także oceniono oprawę plastyczną i propagando
wą rajdu przygotowaną przez
warszawską młodzież.

t Pomorskie rajdy mają wielką
rangę w pracy Z3MP, tym więc
wyżej cenić trzeba pozycję, ja
ka w tegorocznej imprezie zdo
była reprezentacja stołecznego
województwa, (m)

Potrzebni solidni partnerzy

„Malgośka" — sklep pod patronatem szczecińskiej „Dany"
placówek SPHW.
Przed kilkoma laty nastała
w stołecznym handlu moda na
patronaty. Stoiska i sklepy, nad
którymi szczególną pieczę obej
mowały większe i mniejsze za
kłady przemysłowe rosły jak
przysłowiowe grzyby po desz
czu. Obecnie Stołeczne Przed
siębiorstwo Handlu Wewnętrz
nego ma już 50 takich placówek
(nie licząc stoisk), warszawskie
domy towarowe „Centrum” —
20 stoisk, kilkadziesiąt punktów
— WSS „Społem”. Zważywszy,
że jednym sklepem opieku ją sie
często dwa, a czasem i więcej
zakładów lub spółdzielni, ozna
cza to. że kilkuset producentów
ma w stolicy swoją wizytów
kę. że ściśle, na co dzień
z warszawskim
współdziała
handlem.
Z jakim rezultatem? Jakie
praktyczne znaczenie dla zaopatrzenia naszego, szczególnie
wymagającego
rynku,
dla
klientów ma ta współpraca?
Wszyscy handlowcy, z któ
rymi na ten temat rozmawia
liśmy — dyrektorzy przedsię-

Kto pomoże w zorganizowania
Izby Pamięci?

W budynku tym, mieszczącym
się przy ul. Skaryszewskiej 8, a
zajmowanym obecnie przez Za
sadniczą Szkołę Zawodową nr
53, w latach 1940—1944 był obóz
przejściowy, z którego wywie
ziono kilkadziesiąt tysięcy Po
laków na roboty przymusowe w
Niemczech. Młodzież szkoły nr
53 zwraca się — za naszym po
średnictwem — z prośbą do by-

łych więźniów tego obozu o prze
kazywanie informacji, wspom
nień i dokumentów, listów, fo
tografii związanych z tym miej
scem pamięci narodowej.
Zebrane informacje i materia
ły uczniowie pragną wykorzy
stać przy organizowaniu szkol
nej Izby Pamięci, związanej z
wydarzeniami jakie mięły miej
sce w tym budynku, (alr)

biorstw. kierownicy sklepów są
„za” patronatami. Mają zresz
tą w zanadrzu dowody płyną
cych z tego korzyści, w posta
ci wysokich obrotów wszyst
kich placówek patronackich —
wykonują one zadania plano
we z reguły lepiej niż inne.
Sklepy te są na ogół znacznie
lepiej zaopatrzone, tu trafiają
nowości, krótkie serie sonda
żowe. wydłużone — eksporto
we. Często braki na półkach uzupełniane są niemal od ręki,
na telefoniczne zamówienie kie
rownika.
Handlowcy chętnie chwalą
fabryki patronackie. Zdaniem
SPHW bardzo ożywiła się np.
ostatnio współpraca z „Byto
miem” 1 „Vistulą”. zaopatrują
cymi „Ludwika”, z „Polan exem” — producentem koszul.
Dobra cenzurkę wystawia „Da
nie” (patron „Malgośki”), za
kładom „Truso”, zaopatrującym
w nocną bieliznę skleo przy
ul. Marchlewskiego czr Spół
dzielni Inwalidzkiej Niewido
mych dostarczającej swoje wy
roby dziane do placówki przy
pl. Zbawiciela. Z kolei na uzna
nie „Centrum" zasłużyła sobie
szczególnie spółdzielnia war
szawska „Polan”, wytwarzają
ca damskie dziewiarstwo czy
„Feniks” — dostawca rajstop.
Ta pozytywna opinia handlo
wców jest jednak niepełna.
Klienci bowiem wskazują na
obie strony medalu; nie negu
jąc pozytywów dostrzegają rów
nież i nieprawidłowości w fun
kcjonowaniu tych placówek,
wynikające ze słabej nad nimi
opieki ze strony zainteresowa
nych fabryk. Oceniają zaopa
trzenie bardziej krytycznie niż
handlowcy.
I trudno nie przyznać im ra
cji. kiedy dziwią się: po co
przeznaczono tak piękne, duże
lokale na sklepy patronackie
dla zakładów „Syrena”, które
nie bardzo starają sie. aby by
ły w nich pełne półki?
Nie satysfakcjonuje również
zawartość stoiska z tapetami
w „Emilii” gdzie to producent
z Wąbrzeźna obiecywał bogaty
wybór a w rzeczywistości nie
bardzo jest tu co kupić. Nie
wiele też, jak dotychczas, sko
rzystali klienci z patronatu
. Zjednoczonych Hut Szklą Gos' podarczego i Technicznego VItrópdl oraz Zjednoczonych Za
kładów Ceramiki Stołowej CerftdłMhi duży wybór poszukiwa
nego. szkła był w dwóch ich
.stoiskach patronackich w „Se. żarnie” i „Uniwersamie” tylko
prżSz kilka dni po podpisaniu
Ppj-oźtimienia. Nie tak klienci
Wyobtażal: sobie rezultat patro-

. ..... .....

KINA
Bałtyk — „Mężczyzną z białym
goździkiem", prod. szwedz. lat IB,
godz. 9 i 14. „Ulzana wódz Apa
czów”, prod. NRD, lat 1S, godz.
1X39 „Nie zaznasz spokoju”, prod.
poi. lat 13, godz. 10.45, 16, 13 i 29.
Przyjaźń — „Nieme kino”, prod.
USA. lat 15, godz. 15.30, 17.30 1 19.30
Pokolenie —
„Nickelodeon",
prod. ang„ lat 13, godz.
8.45,
10.50, 13.55, „Pokój z widokiem na
morze”, prod. pól., lat 15, godz.
15. 17 i 1S.
Odeon — „Taksówkarz", prod.
USA. lat 13, godz. 15.30, 17.30 1
19.30.
Hel — „Pocałunki z Hongkongu”,
prod. franc.. lat 12. godz. #, 11
i 13.30. „Rafferty i dziewczyny",
prod. USA, lat 15, godz. 15.30,
17.30 1 19.30.
Walter — kino nieczynne.

WYSTAWY
Muzeum przy ul. Nowotki U —
wystawy: „Broń biała i palna" ze
zbiorów własnych. „Medale por
tretowe" ze zbiorów
własnych.
„Bogactwo głębin morskich i oce
anów ze zbiorów Muzeum Górno
śląskiego i Muzeum Śląska Opol
skiego". „Motyw przyrodniczy
przy Uniwersytecie Wrocławskim",
„Sport w sztuce ludowej" — wy
stawa pokonkursowa.
Klub „EMPIK”: Wystawa prac
plastycznych dzieci — słuchaczy
Państwowego Ogniska Plastyczne
go w Radomiu.
Witryny Plastyczne — AKTU —
f malarstwo Krystyny Barańskiej.
Dom Kultury im. Gen. Walte
ra — wystawa rzeźby Tadeusza
Cygana z Pionek czynna codzien
to jedna z lepiej pracujących nie w godz. 10—19.
Fot. Zdzisław Kwilecki
DYŻURY APTEK
Apteka nr is przy pi Konsty
natu ai 16 zakładów meblo- tucji
wych w kraju, nad „Emilią”, stwa 37 i nr 10 przy pi. Zwycię
choć podobno następuje tam
Doraźna pomoc internistyczna
stopniowa poprawa zaopatrze — ambulatorium Pogotowia Ra
nia. Niewiele z tego co poka tunkowego przy ul. Tochtermazano w kolekcji wiosenno-let na. Pogotowie Dentystyczne czynniej domu mody „Telimena” ne codziennie w godz. 21—7 rano
przy Pogotowiu Ratunkowym, in
trafiło na wieszaki
sklepu
formacja Służby Zdrowia 406-77.
znajdującego się pod patrona

tem tej firmy.
Przykładów takich, gdzie za
kłady patronackie nie spełniają
w pełni
oczekiwań klientów
można zresztą podać więcej. Po
eo więc często te pozory, fik
cja, szumne nierzadko zapowie
dzi, reklama towarzysząca pod
pisywaniu umów patronzrkich.
Przecież, są to umowy dobro
wolne, nikt nikogo do tej
współpracy nie zmusza.
Kto
nie może czy nie umie spełnić
wymaganych warunków — nie
powinien takich deklaracji skła
dać. Gdy są one bez pokrycia
— efekt ich jest krótkotrwały.
Nie jest tajemnicą, że handlo
wcom, starającym się o lepsze
zaopatrzenie sklepów, wzboga
cenie wyboru towarów zależy
na patronatach Jak również i
to. że placówki patronackie sta
nowią wciąż niewielki procent
sieci, a przydałoby się ich
znacznie więcej, zwłaszcza w
centrum miasta 1 dzielnic na
handlowych szlakach. Jest wie
le takich sklepów, które handel
oddałby chętnie pod opiekę za
kładów bo dobry patronat —
to niewątpliwy zysk dla klien
tów w postaci lepszego zaopa
trzenia. bardziej fachowej obsłuii,. - : - .
Warto jednak baczniej przy
glądać się tym .producentom,
którzy Wyrażają chęć podjęcia
się takiej opieki. Patronaty bo
wiem. które pozostają tylko pa
pierowa umową, nie sa po
trzebne. I trzeba też pamiętać,
że patronat to bynajmniej nie
korzyść jednostronna dla han
dlu i klientów. To także tanie
i wygodne źródło informacji dla
przemysłu o powodzeniu wy
robów na rynku, możliwość son
dażu opinii społecznej. I — wiżytówka zakładów w stolicy, co
mądry producent bez wątpienia
również doceni, (an)

Badanie instalacji
gazowej
Mazowieckie Zakłady Gazow
nictwa przystąpiły do kontro
lowania szczelności instalacji
gazowej. 10 lipca przeprowa
dzona zostanie ona na Jelon
kach. W tym celu gaz dostar
czany do osiedla 2x>stanie spe
cjalnie nawoniony. tak by moż
na było wykryć wszystkie miej
sca, którymi się on ulatnia.

TELEFONY

Pogotowie ratunkowe S#8, straż
pożarna 998. posterunek MO 997
pogotowie ratunkowe kolejowe
296-15. pogotowie gazowe w godz.
7—15 (317-171. w godz.
23—7
(224-30), w niedziele i święta
400-97, pogotowie kanalizacyjne
400-63, informacja usługowa 287185
postój taksówek przy pl. Kon
stytucji 223-52, przy dworcu PKP
368-88, przy 2wirkl i Wigury
418-10. pomoc drogowa 981. infor
macja PKP 295-30,
Informacja
PKS 267-76.
BIAŁOBRZEGI
Kino „Pilica" — „Inna”, prod
po! lat 12. godz. 17 i 19
Telefony: Pogotowie ratunkowe
703, pogotowie milicyjne #97. straż
pożarna 993. pogotowie energety
czne 530. nostój taksówek 725. za
jazd myśliwski 411, sklep „Da
cia” 742.

GARBATKA
Kina „Las” — „Anna
siostra
Jany”, prod. CSRS, b/o, godz. 17
i 13.
Telefony: apteka 25. dworzec
PKP 47. posterunek MO 07,, ośro.. _
dek zdrowia 25 pos'ój taksówek
53. urząd gminy >1. straż pożar
na 8.
GRÓJEC
Kino „Odra” — „Rok Święty",
prod. franc., lat 15, gódz. 13 i 17.
„Francuski łącznik", prod. USA,
iat 15, godz. 19.
Telefony:
pogotowie MO 997,
Pogotowie ratunkowe 993. straż
pożarna
993.
biblioteka 23-58.
dworzec PKS 24-51 dem kultury
24-97 kino 21-62, ośrodek zdro
wia 23-24. postój taksówek 23-tt.
przychodnia rejonowa 22-88. CPN
23-52.

KOZIENICE
Telefony: pogotowie ratunkowe
939, posterunek MO 997. straż po
żarna 993 pogotowie energetycz
ne 23-11, kino 23-54, muzeum re
gionalne 33-72 urząd miasta 1
gminy 21-23, przychodnia rejono
wa 22-94.

JEDLN1A LETNISKO
Telefony: apteka 48, izba poro
dowa 38, posterunek MO 7. Ośro
dek zdrowia 23. restauracja „Le
śna” 110. straż pożarna S,
* urz^d
gminy 58.

JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy 101, apteka 29. posterunek MO 77, ośrodek zdrowia 17 straż pożarna 88,
zakład energetyczny 60. restaura
cja „Turysta" 14. urząd gminy
— naczelnik 80.

NOWE MIASTO
Dodajmy, że z 40 mieszkańców sieci kanalizacyjnej, w 1900 —
Kino „Pilica” — „Diabli mnie
tańikn -. tylko trzy przeżyły ten już 108.583 m (na 5.847 posesji,
biorą
”, prod. franc., lat 15, godz.
kataklizm, w Pałacu Kazimie z czego 2861 podłączonych do
13
i 20.
rzowskim z 50 — 8, we dworze
kanalizacji). Dziś sieć ta liczy
Telefony: apteka 48. biblioteka
wojewody płockiego z 72 — 5. 981,4 kilometrów długości. Jak
42, dworzec 97. gospoda 48. ka
podaje Rocznik Statystyczny
wiarnia
160. kino 67, straż pożarna
IKT z przyjezdnych tu
Województwa Stołecznego War 8, szpital 55, postój taksówek 83,
rystów, spacerujących po
szawskiego z 1977 r., 602,2 milio przychodnia rejonowa 44.
schludnej Starówce, podaro nów metrów sześciennych ście
wanej Warszawie przez kon
MOGIELNICA
ków poprodukcyjnych i komu
serwatorów zabytków i bu
nalnych
było
odprowadzone
w
Telefony:
apteka 19, gminna
dowlanych stolicy w 1933 r„ nie
1976 r. do wód powierzchnio spółdzielnia^ 9, kino 44, ośrodek
domyśli się, że pod muraml
zdrowia
11,
posterunek MO 7,
wych, oczyszczenia wymagało
obronnymi, w sąsiedztwie ulicy
stacja PKP 50. straż pożarna »,
236.8
min
m
sześć.,
z
czego
oczy

naczelnik
148.
księgarnia 91.
Mostowej, wznosiła się niegdyś
szczono 213,2 min m sześć., przy
przychodnia rejonowa K.
osobliwa Góra Gnojowa, gdzie czym
nowe
nakłady
inwestycyj

Stare Miasto pozbywało się
ne (w cenach bieżących) na
LIPSKO
ścieków i odpadów, a nocni ochronę
i gospodarkę wy
Kino „Szarotka" — „Ofiara naczyściciele wylewali zawartość niosły wwód
1976 r. 918,4 min zło miętności
”, prod. hiazp., lat U.
kloak. Podobnie — na przedłu
tych
(o
380,5
min
złotych
wię

godz.
17 1 U.
żeniu ulicy Celnej, między ulicą cej niż w 1975 r.).
Telefony:
apteka #2, dom kul
Brzozową i Bugajem, skąd dzi
Sumy te wskazują, że coraz tury 131, kawiarnia #5. kino 114.
siaj jeden z najładniejszych wi większa
dworzec PKS 208. komisariat MO
uwaga
naszej
Municidoków na prawy brzeg. Podob pialności poświęcana jest temu 7, pogotowie ratunkowe 0». przy
chodnia rejonowa 194, strat po
nie — na Bednarskiej, która tak ważnemu problemowi, zwią
żarna 108. szpital — dział pomo
zwala się długie lata Gnojną.
zanemu z ochroną środowiska.
cy doraźnej C9.
Jeszcze pod koniec XVIII stu Rzecz to nad wyraz słuszna, je
lecia w 1797 r. J. K. Mości Pru
śli się zważy, że Wisła toczy
PIONKI
skiej Dyrekcja Policji napomina wody znacznie zanieczyszczone.
Kino „Chemik” — „Zapach ko
ła, „ażeby takowego zapycha
Wg cytowanego Rocznika stan biety
”, prod. włoskiej, lat li.
nia kanałów nieczystościami się czystości ścieku kontrolowanego
godz. 17 i 19.
wystrzegali”. Grożono przy tym
w Wiśle na 110 km został zali
Telefony: pogotowie MO
507
grzywną „na powrócenie kosztu czony aż do III klasy. Jeśli zwa
pogotowie ratunkowe 309, straż
pożarna 308. apteka 310. księgar
na wyczyszczenie łożonego, lub
żyć na to, że klasa I obejmuje
nia 511, pogotowie energetyczne
też w przypadku niemożności,
wody o najwyższym stopniu
306,
postój taksówek 265, przy
sami do wyczyszczenia przymu czystości, tj. wody pitne, do za chodnia
rejonowa 333. restaura
szeni zostaną.” Dopiero w dru spokajania potrzeb produkcyj
cja „Adria” 552. izba porodowa
giej połowie XIX wieku, sto lat
nych i dla hodowli ryb łososio
549, urząd gminy — naczelnik
temu równo, angielski inżynier watych, a klasa II — do hodowli
513, kierunkowy 12.
William Lindley wraz ze swoim
pozostałych gatunków ryb i
synem inż. Williamem H. Lind
zwierząt gospodarskich oraz ce
leyem przedstawił projekt budo
lów rekreacyjnych, widać wy- I
wy nowoczesnej sieci kanałów raźnie ile jest jeszcze do zro
krytych, murowanych, a 3 Jata bienia w tej dziedzinie. (Wody j
później Magistrat z prezydentem klasy III są przydatne tylko dla I
„Zycie Radomskie” Sś-100, Ra
gen. Sokratesem Starynkiewipotrzeb przemysłu i rolnictwa). I
dom, uL Żeromskiego 91. Tele
czern na czele zawarł z synem
fony:
911-49. 234-90. PrałimoP.S. Potok Bielański, kanały:
(gdyż ojciec zaraz po przedło
wanie ogłoszeń w godz. 8.30—
Zerański
1
Wawerski
oraz
Wi17.30. Za terminowy druk ogło
żeniu projektu się wycofał) uszeń redakcja nie odpowia
mowę. Podobny projekt dla
lanówka, Świder i Utrata toczy
da. Warszawskie Wydawnictwo
Pragi William H. Lindley przed
ły w 1976 r. wody II klasy, po
Prasowe RSW „Prasa" Al. Je
stawił w kwietniu 1900 roku. Po
rozolimskie 125/127. Rękopisów
dobnie — zlewnia basenu w Por
tem ruszyła 1 tam budowa.
nie zamawianych redakcja nie
cie Czerniakowskim zawierała
zwraca. Drak: Prasowe Zakła.
ARTO przy tej okazji
dy Graficzne RSW „Prasatakże wodę II klasy. W Jeziorce
przypomnieć, że Warsza
Ksląźka-Ruch” Warszawa, ni.
na badanej długości 20 km —
Marszałkowska VL
wa w 1883 roku miała na
17.8
to
klasa
III.
4.285 nieruchomości 177 metrów

N

wielkiej inwestycji
ANDRZEJ TEWIASZEW
sposobie 1 rządzie dobrym, ja
publiczne napra
i rynsztoki wychędożone, biota, gnoje wywo
żone i na potem, aby na pu
bliczne drogi żadne śmiecie i
gnoje, z dworców, domów i ogrodów niewyrzucane być mo
gły... Miejskim zaś urzędom
względem osób do ich jurysdyk
cji należącym— aby ten porzą
dek na zawsze pozostawał.
Niestety, to „na zawsze” nie
trwało długo. Nic dziwnego, że
nieustannie następują kolejne
polecenia, które są dalej lekce
ważone. Nic też dziwnego, że
przy takim stanie higieny, War
szawę nawiedzają zarazy, które
w latach 1708—1712 dotkliwie pu
stoszą miasto.
„Roku 1708 kolo św. Jana —
czytamy w prokokolach kontra*
terii św. Benona, które to brac
two „najwięcej chorych dogląda
ło” — na kształt jakiego poża
ru tak nagle morowe powietrze
opanowało Warszawę, że prawie
czasu nie było do ucieczki; w
całym mieście jeden był tylko
dom wolny od tej zarazy”—
Ponury bilans podaje, że...... ze
150 szewców polskich pozostało
8, z 36. niemieckich tylko 3, z
21 mieczników tylko 1.” Wy
marli wszyscy kapelusznicy, to
karze, biatoskórnicy......... tak się
działo i z innymi cechami.”

„Łowić ryby
koby te drogi
w mętnej wodzie” da się
PRZYSŁOWIE
zastosować w jego znacze wione, kanały

niu prostym do warszawskich
wędkarzy, którzy przesiadują go*
dżinami nad Wisłą. W miej
scach, gdzie Warszawa oddaje
rzece duże ilości wód pochlodniczych owych wędkarzy spotkać
można także i w dnie bardzo
zimne. Miasto nasze jednakże
wylewało i wylewa w koryto
wiślane, dziewięciu kolektorami
i burzowcami, nie tylko te wo
dy ale także wszelkie nieczys
tości mieiskie i przemysłowe.
Wisła, zwana dumnie królową
polskich rzek, pełniła od zara
nia m. in. całkiem niekrólewskie funkcje. Jeśli idzie, o War
szawę przyjmowała ona wszel
kie nieczystości spływające ka
nałami odkrytymi po stromiźnie skarpy. Zrzucaniu nieczys
tości miejskich pomagały wal
nie warszawskie rzeczki. Nie
_ mniej jednak utrzymanie czys
tości w mieście szło jak po gru
dzie, a uliczne rynsztoki i jez
dnie (?!) tonęły w błocie, gno
ju i odpadach.
Nic też dziwnego, że Sejm w
roku 1685 musiał zająć się tą
sprawą, wydając odpowiednie
rozporządzenia. Chcąc „mieć w
tym powinny porządek” zlecono
staroście warszawskiemu i Mar
szalkom obojga narodów... a
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Telefony: apteka 13, posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 11. straż
pożarna 39, urząd miasta 1 gmi
ny M.

WARKA
Kino „Przyjaźń” — „Maratoń
czyk". prod. USA, lat 19, godz.
17 1 U.
Telefony: apteka 39. izba po
rodowa 133,
posterunek MO 7.
pogotowie ratunkowe 9. przycho
dnia rejonowa 270. ośrodek zdro
wia 21, restauracja „Turystycz
na” 93. stacja CPN 120,
stacja
PKP 12, stanica wodna
PTTK
143
Muzeum
lm.
Pułaskiego —
czynne codziennie oprOcz ponie
działków 1 dni poświątecznych w
godz 10—17 Ekspozycja zmienna
— Kazimierz Pułaski i udział Po
laków w życiu politycznym, kul
turalnym 1 społecznym stanów
Zjednoczonych.
PRZYTYK
Telefony: apteka 29, posteru
nek MO 97. ośrodek zdrowia 63,
straż pożarna 89.

WIERZBtCA
Telefony: apteka 1, izba poro
dowa 11, posterunek MO 7. ośro
dek zdrowia 19. pogotowie ener
getyczne 21, restauracja „Niespo
dzianka” 34. urząd gminy — na
czelnik 13. żłobek 2, przedszkole
25,
SZYDŁOWIEC
Kina „Górnik” — „Sprawa Gorgonowej”, prod. poi. lat 16. godz.
16. 13 1 20.
Telefony: apteka 56, dom kul
tury 246, posterunek MO 07. straż
pożarna OB. pogotowie ratunko
we 09, przychodnia
rejonowa
363. stacja CPN 186, PKP 95, mu
zeum 23X
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — polskie In
strumenty Muzyczne i wnętrza
zamkowe
czynne
codziennie
oprócz poniedziałków i dni poSwiątecznych w godz. od 10—1#.
w soboty od 9—15.30.
PRZYSUCHA
Kino „Zachęta” — „Twarzą w
twarz”,
prod. szwedz., lat 15,
godz. 15.30, 1790 1 19.30.
Telefony: posterunek MO 07.
pogotowie
ratunkowe 09. straż
pożarna 08. apteka 229, dom itultury 473. urząd miasta 1 gminy
427. ośrodek zdrowia 406. izba po
rodowa 317.
ZWOLEŃ
Kino „Świt”: „Fałszywy król",
prod. ang., lat 15, godz. 17 i 19.
Telefony: posterunek MO #37,
straż pożarna 998. pogotowie ra
tunkowe 999. apteka 24-19. postój
taksówek 27-W. restauracja „Goterdzianka” 25-52. szpital
20-37.
zakład energetyczny 20-81.
Muzeum lm. Jana Kochanow
skiego w Czarnolesie — wysta
wa „Wielcy pisarze l poeci w
rzeźbie ludowej” ze zbiorów Mu
zeum Etnograficznego w Toru
niu
Punkt wystawowy w Zwole
niu — „Owady polskie". „Ziemia
kryje tajemnice przeszłości” —
wystawa archeologiczna.

DRZEWICA

Telefony:
apteka 25. dworzee
PKP 47. ośrodek zdrowia 26. postój taksówek 53. posterunek MO
07. restauracja ..Zamkowa" 77.

IŁŻA
Telefony: apteka 51. biblioteka
268, dom kultury 108, dworzec
PKP 271. komisariat MO 7. pogo
towie energetyczne 31. pogotowie
ratunkowe 9. postój taksówek 95
straż pożarna 215, urząd gminy
t36. kino 77, szpital — chirurgia
29. restauracja „Zamkowa” 23.

Regionalny program
radiowy
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 188 , 230, 233 m
oraz na UKF 70,49 MHz w godz.
6.45—7.30 i 16.40—17.00 natomiast
w godz. 7.30—7.40 1 17.00—13.00 —
tylko na UKF 70.49 MHz.

Środa, 12 bm.

9.45 1 16.40 — Aktualności dnia
16.50 — Muzyka 17.00 — Fala mło.
dości — w oprać. B .Wiślickiej
1790 — Audycja red. Literackiej
18.00 — Muzyka.
Uwaga:
Od 13.30-14.00. 14.15—15.06 i od
19.30— 21.20 — Ogólnopolski
mu
zyczny
program stereofoniczny
(UKF 70,43 MHz).

RADIO
PROGRAM I
Wlad.: 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
12.05 15.00 19.00 20.00 21.00
5.05—6.CO Zielone Studio. 9.05—11.40
Lato z Radiem. 11.40 Tu Radio Kie
rowców. 12.0S Z kraju i ze świata.
1X25 Mozaika polskich melodii 1
piosenek. 12.45 Roln.
kwadrans.
13.00 Konc. na instrumenty. 13.25
Rytmy ludowe. 1X40 Kącik melo
mana. 14.08 Studio „Gama” ok.
g. 14.05 Informacje dla kierowców.
1490 Studio Relaks. 1495 studio
„Gama”. 15.05 Korespondencja z
zagranicy. 15.10 Studio „Gama",
ok. godz. 13.45 Informacje dla kie
rowców. 16.00—18.25 Tu Jedynka.
17.30— 18.00 Radiokurler. 18.25 Nie
tylko dla kierowców. 18.33 Pól wie
ku polskiej piosenki. 19.15 Przebo
je sprzed lat 20.05 Siadem naszych
Interwencji. 30.10 Orkiestry w rep.
popularnym. 20.40 Gra zespół „Jazz
Carrlers”. 21.05 Kronika sportowa.
21.15
Komunikaty
Totalizatora
Sportowego. 21.20 Konc. chopinow
ski. 22.00 /Z kraju 1 ze świata. 22.20
Tu Radio Kierowców. 22.23 Kosza
lin na muz. antenie. 23.00—23.59 Wi
ta Was Polska. 23.15 Wielka Ork.
Symfoniczna PR 1 TV.
PROGRAM NOCNY
0.00 Początek programu. Wlad. 1
informacje dla kierowców: 0.01 2.00
3.00 Wiad.: 1.00 4.00 5.00
0.07 Kalendarz Kultury Polskiej
0.12 1.05 2.06 3.06 Noc z melodią 1
piosenką z Rzeszowa.
4.00 Sygnały dnia
— pierwszej
zmianie.

PROGRAM II
Wlad.: 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 11.30
1X30 18.30 21.30 23.30
4.35 Poradnik domowy. 8.00 Muz.
5.35 Obserwacje 1 propozycje. 5.45
Muz. 6.00 W kilku taktach w kil
ku słowach. 6.10 Kalendarz 6.15
Mel. przyjaciół. 6.35 Gimnastyka.
6.45—7.10 Dzień dobry Warszawo.
7.15 Gra „Chalturnik”. 7.35 Konc.
poranny. 8.00 Dialogi 1 zbliżenia.
0.30 My 78. 9.40 Miłośnikom pieśni
chóralnej. 10.00 Szpilki dla każde
go. 10.30 Gra duet fortepianowy.
10.40 Sprawy codzienne. 11.00 Wa
kacje melomana. (I). 11.35 Moto-sprawy. 11.45 Muzyka. 12.05 Waka
cje melomana (11). 12.25 Siadam!
Kolberga. 12.45 Tańce z różnych
epok 13.00 Audycja publicystycz
na. 13.10 Muzyka. 13.35 Ze wsi 1 »

wsi. 13.50 Konc. popołudniowy,
14.10 Więcej, lepiej, nowocześniej.
14.30 Studio „Słonecznik”. 14.58
Muzyka F. Couperina. 15.30 Radioferle 16.10 Gitara Segovii 16.40 Na
Warszawskiej Fali. 17.C0 „Z aktor
skiego śpiewnika" 17.20 Teatr PR
Międzynarodowy Przegląd Drama
turgii Radiowej — „Festiwal Przy
jaźni”. „Ciągłe czuwanie".
18.23
Plebiscyt Studia „Gama". 18.40
Świat i my. 19.00 Konc. wieczorny.
19.40 Informacje, Rady, Propozy
cje. 19.50 Len roślina opłacalna.
20.00 Publicystyka krajowa. 20.20
Opera w przekroju. „Les Troyens”
21.40 Utwory
kameralne. 22.00
Zwierzenia wieczorne. 22.15 Szkic
do portretu... 22.30 Mag. studencki.
23.05 Co słychać w święcie. 23.40
Muzyka.

PROGRAM in
Wlad.: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00
5.C0—8.00 Między snem a dniem.
5.30 Gimnastyka. 6.30 Polityka dla
wszystkich, ok. 7.30 O jarząbkach
i młodym leśniku. 8.05 Co kto lubi.
9.C0 „Studnie przodków”. 9.10 Kier
masz płyt. 990 Nasz rok 78-my.
9.45 Dyskoteka pod gruszą. 10.35 Z.
Jaremko — muzyk poszukiwany.
11.00 Zycie rodzinne 11.30 Dyskote
ka pod gruszą cz. II. 12.25 Za kie
rownicą. 13.00 Powtórka z rozryw
ki. 1390 „Każdemu co mu się na
leży”— 14.00 Lato w Filharmonii.
15.03 Wakacje ze swingiem. 15.40
„Pod parasolem”. 16.00 Siadem wa
welskich skarbów, rep. 1690 Muzvkobranle. 16.45 Nasz rok 78-my.
17.C5 Muz. poczta UKF. 17.40 Wszy
stkie nagrania Charlie Parkera.
18.10 Polityka dla wszystkich. 18.25
Czas relaksu. 19.00 Codziennie po
wieść. „Długo i szczęśliwie" —
ode. 19.33 Opera tygodnia: „Dialo
gi Karmelitanek”. 19.50 „Studnie
przodków”. 20.00
Zwierzątka —
mag. 21.00 Ludwika Becthovena opera omnia 22.08 Gwiazda sied
miu wieczorów — Gilbert Becaud. 22.15 Trzy kwadranse jazzu.
23.00 „Biała godzina” — wiersze.
23.03 Między dniem a snem.

PROGRAM IV
Wiad.: 6.40 12.00 15.00 16.00 18.CC
22.55
6.10 Biuro Listów odpowiada. 8.10
Rośliny tropików. 6.30 Rytm i pio
senka. 6.45—7.40 Dzień dobry, War
szawo. 7.40 Radio dedykuje. 8.00
Śpiewają Skaldowie. 8.10 Trans
krypcje i parafrazy — stereo lok.
8.25 Camille Saint —. Saiins — III
Symfonia c-rr.oll op. 73. 9.00 Lato
z Radiem. 11.40 W. Amadeusz Mo
zart — Recytatyw i aria Hrabiny
duettine, scena i finał III aktu
opery „Wesele Figara" — stereo
— lok. 12.05—1293 Glos Mazowsza
Kurpi 1 Podlasia. 1295 „Giełda
płyt”, stereo lok. 13.00 Piosenki na
wakacje. 13.15 Tańce ludowe Wę
gier. 13.30 Tu Studio Stereo —
stereo ogólnopolskie. 14.00 Nau
kowcy rolnikom. 14.15 Tu Studio
Stereo — stereo ogólnopolskie.
15.05 Radiowy Tygodnik Kultural
ny. 15.45 Kwadrans poetycki. 16.05
Rozmowy o książkach. 1695 Nauka
— praktyce. 16.40—18.20 Program
WOKT. 16.40 Na Warszawskiej Fa
li. 17.00—18.10 Słuchaj nas. 18.50 Tu
Studio 4 (stereo lok.). 1390 War
szawski Merkury. 18.25 Zapomnia
ne kultury 19.00 Człowiek 1 para
graf. 19.15 Jęz. angielski. 19.30 Stu
dio Stereo zaprasza — stereo ogól
nopolskie 21.20 Wltlls Conover
przedstawia. 21.50 Dźwiękowe wta
jemniczenia 22.15 W trosce o słowo
i treść. 22.35 Oświata w Mongolii.
22.50 Henri Dupard — sL Jean
Laher pleśń ,,Extase".
<
Szczegółowy program audycji
Polskiego Radia zamieszcza ty
godnik „Radio i Telewizja”.
Polskie Radio zastrzega sobie
możliwość zmian w programie.

TELEWIZJA
PROGRAM I
14.30 Wakacyjne Kino Młodych —
„Z różnych boisk” — „Jutro Me
ksyk” Film fab. prod. polskiej
(obyczajowy) •
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 Obiektyw
16.30 Kino Najmłodszych Zestaw
Filmów Animowanych — „O zlej
czarownicy” — „Cristal Tipps i
Alistalr” — „Dzielny Robin
Hood" (kolor)
17.00 Spoza gór ’ rzek
17.30 Losowanie Małego Lotka
17.45 Kółko i krzyżyk
13.00 Melodie — „Dechoyka"
13.30 „Między nami jaskiniowca
mi” — „Przed i po” — film ani
mowany (kolor)
19.09 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
13.10 Siódemka
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 Kino Interesujących Filmów
— „Wybór celu” — Film fab.
prod. ZSRR (kolor)
22.55 Dziennik (kolor)

PROGRAM II
16.00 Kino Telewizji Dziewcząt 1
Chłopców „Załoga Błękitnej Me
wy" ode. pt. „W niewoli u prze
mytników” Film fab. prod. TV
jugosłowiańskiej (kolor)
16.23 Kino
Letnie.
„Pigmallon
XII” Film sensacyjny prod. NRD
(kolor)
17.50 To lubię — program oświato
wy (kolor)
18.10 Powtórka z języków Język
rosyjski, lek. 6 (kolor)
18.40 Powtórka z języków Język
francuski, lek. « (kolor)
15.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 Mam pomysł (kolor)
21.00 Nie tylko o filmie (kolor)
21.30 24 Godziny (kolor)
21.40 „Ludzie z pierwszych stron
gazet".
22.10 Klub Jazzowy Studia Gama
— Jazz nad Odrą 78 — ode. IV
(kolor)

Ogłoszenia drobne

Przyjmę do zbioru
porzeczki
czarnej, dojazd PKS do Cerekwi
lub autobusem ,.D” do Slepowrona. Cerekiew, Dzlewaitowsira.
K-726786-I
Syrenę fabrycznie nową — zamie
nię na Fiata 126p Słowackiego
5 B Kuliński.
R-72S735-1
Sprzedam Syrenę 104 po remon
cie — 1971 r. tel. 293-56.
R-726784-1

Sprzedam ciągnik Ursus C 40-11.
Wiad. Solecki Wiesław Podzakrzówek p-ta Tczów Średni woj. Ra
dom.
R-726788-1
Sprzedam dom jednorodzinny z
ogródkiem 600 m kw. Wiad. Ba
dom. ul. Lotnicza 50.
R-726789-1

Zgrzewarlto-spawarkę do blacharki samochodowej, nutrie zarodo
we — sprzedam. Konrad Kilianek,
Augustów 10 k/Radomia.
R-726783-l
Zatrudnię uczniów do lat 18 w za
wodzie blacharz samochodowy-lakiernik. Radom, Wierzbicka 90
„Autonaprawa”.
R-726773-0
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Dla regionu i dla siebie
la

Gwiaździsty do Warki

Na brak ciekawych imprez
turystycznych tego roku nie
narzekamy. Obok Wojewódz
kiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji oraz TKKF, do ich
organizacji włącza sic coraz
aktywniej Międzyspółdzielniane Ognisko Sportu, Rehabili
tacji, Turystyki i Wypoczyn
ku „Start”. Właśnie 17 bm.
wspólnie z WOSiR zapraszają
na Zlot Gwiaździsty Spół
dzielczości Fracy z okazji
Święta Odrodzenia.
Uczestnicy Zlotu mają do
wyboru trzy trasy: kajakową
— z Nowego Miasta do War
ki, którą trzeba będzie poko-

Obudowało Prezydium
Zaizstb Woj. TPPR
W Radomiu odbyło się po
siedzenie Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego TPPR. Doko
nano na nim oceny tegorocz
nych III Centralnych Elimina
cji Konkursu Piosenki Radzie
ckiej oraz powołano komisje
problemowe:
organizacyjną,
wiejską, szkolną, propagandowo-kulturalną, lektorską oraz
absolwentów szkół radziec
kich. Ta ostatnia rozpocznie
działalność po raz pierwszy,
skupiając około 30 osób mie
szkańców woj. radomskiego,
którzy posiadają dyplomy ukończenia wyższych uczelni
Kraju Rad.
(am)

Niszczeje podntejska
oaza ziehni
W pobliżu Fabryki Tarcz
Numerowych na Gołębiowie
znajduje się nieduży lasek i
naturalny zbiornik wody —
miejsce wypoczynku wielu
radomian, nazwane „Bagno".
Nie wszyscy jednak odooczywający i biwakujący w tym
zakątku zostawiają go w ta
kim stanie, w jakim pragnę
liby go zasiać w następnym
dniu. Od pewnego czasu mło
dzi ludzie niszczą tam miody
drzewostan, palą ogniska, za
smucają naturalny biwak.
Coraz mniej przypomina on
dawną urodę tej oazy ziele
ni. Jeśli nie noloży się kresu
dewastacji. „Bagno" zamieni
się w porębę leśną i śmietni
sko.
Miłośnicy przyrody, którzy
naprowadzili nas na ten ślad
szybko ginącej z!e!eni, nie bez
racji uważała, że zlej zaba
wie wyrostków kres powinien
położyć Wojewódzki Konser
wator Przyrody, a ochronę
lasu i zbiornika wodnego na
leży rozpocząć od wystawa
nia tablicy 0'trzegawczei i
karania mandatami dewastatorów. be-de

PiafełMYJI nodz. ^2-16

Radomskie rozmowy
W piątek 14 lipca w godz.
12—16 w redakcji „Życia
Radomskiego”, ul. Żerom
skiego 51, odbędą się kolej
ne, radomskie rozmowy z
Czytelnikami. Podczas na
szej konsultacji Czytelnicy
będą mogli uzyskać poradę
w zakresie prawa pracy, emerytiir i rent, prawa cy
wilnego itp. Pytania, -wnio
ski i skargi Czytelników
przyjmować będzie przed
stawiciel Działu Łączności
z
Czytelnikami
„Życia
Warszawy” red. Krzysztof
Górski. Czytelnicy, którzy
nie przyjdą osobiście do
redakcji, mogą zgłaszać py
tania listowne bezpośred
nio pod adres „Życia War
szawy”: Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa, z dopis
kiem: Radomskie rozmo
wy.
(K.g.)

‘roszę o polisę
Ruch w PZU
Ol res urlopowy sprzyja
zawieraniu umów ubezpiecze
niowych. Wiele osób dopiero
w momencie wyjazdu na
wczasy przypomina sobie oi
korzystnych transakcjach z
PZU. Największym powodze
niem cieszą się polisy ubez
pieczeniowe mieszkań, któ
rych obecnie wykupiono w
Radomiu około 15 tys. Warto
dodać, że w ramach nowej
stawki 3 zł za 1 m kw. po
wierzchni — zwiększył się
znacznie zakres odpowiedzial
ności PZU za szkody. I tak
np.
przypadku najczęściej
spotykanych zalań mieszkań
wypłacane
odszkodowania
wzrosły o 25 proc. Nowością
jest również automatyczne ubezpieczanie garażu w ra
mach stawki mieszkaniowej i
to niezależnie od jego loka
lizacji.
Coraz większą popularność
zdobywają sobie ubezpiecze
nia bagażu. Za bazaż o war
tości 5 tys. zł ubezpieczany
na dwa tygodnie płaci się
około 30 zł. Obecnie wykupio
no w radomskim PZU 8 tys.
takich ubezpieczeń, (am)

nać w ciągu 5 dni (od 18 do
22 fcm.), rowerową — z Rado
mia przez Kozienice do War
ki (termin 21—22 bm.) i sa
mochodową — z Radomia do
Warki (22 bm.).
Organizatorzy w ramach
wpisowego, wynoszącego 100
zł, zapewniają sprzęt pływa
jący, proporczyki, pamiątko
we plakietki, folder „Nad dol
ną Filicą”, opiekę lekarską i
ratowniczą, ubezpieczenie na
czas trwania imprezy oraz po
siłek na zakończenie Zlotu,
podczas wielkiego festynu rekr eacyj ńo-sportowego.
Program przewiduje liczne
imprezy typu sportowo-rekre
acyjnego na każdej z trzech
wymienionych tras. Zapowia
da się więc znakomita zaba
wa i wypoczynek, oczywiście
pod warunkiem dobrej pogo
dy, którą już‘ dziś rla oreanizatorów specjalnie zamawiamy.
Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w Zlocie mogą
informować się w MOSRTiW
Start tel. 262-77, ul. 1 Maja
26'32. (am)

D iś Plenum KW PZPR
i wojewódzka narada
aktywu
12 lipca o godz. 9 rozpoczną się obrady plenarne
KW PZPR w hali sporto
wej ZREMB przy ul. Wer
nera 22. „O wyższą efek
tywność działania woje
wódzkiej organizacji par
tyjnej w Radomiu” — to
temat plenarnego posie
dzenia.
Po plenarnych obradach
Komitetu Wojew’ódzkiego
PZPR również w sali
ZREMB odbędzie się wo
jewódzka narada aktywu,
poświęcona ocenie realiza
cji zadań społeczno-gospo
darczych w I półroczu br.
oraz przyjęciu kierunków
działania zanewniających
wykonanie zadań 1978 r.
(n)

WAKACYJNA PRACA
W internacie Zespołu Szkół
Budowlanych przy ul. Koś
ciuszki 5 jest ich 350 osób.
Przyjechali z różnych regio
nów kraju — z województw:
lubelskiego, opolskiego, tar
nobrzeskiego.
Pracują
na
rzecz Zjednoczenia Gospodar
ki Komunalnej. Junacy OHP.
Przyjechali do Radomia, aby
•wziąć udział w akcji „Wakacje na własny rachunek”.
Ta akcja w województwie
radomskim rozkręciła się na
dobre. Obecnie w Radomiu
przebywa blisko 3 tys. dziew
cząt i chłopców, którzy dro
gą wymiany przyjechali z
różnych regionów’ kraju, aby
zapracować na dalszą część
wakacji a przy okazji zwie
dzić najciekawsze zakątki
ziemi radomskiej. Tak jak
zakłada sam cel akcji — po
łączenie przyjemnego z poży
tecznym.
Małgorzata Jarzębicka jest
komendantem Hufca OHP
II Liceum Ogólnokształcącego
ze Świdnicy. Andrzej Kacz
marek, Eogusław Gaca i Piotr
Mataczyński
są
uczniami
Technikum Chemicznego w
Żarowie i obecnie przeby
wają w Radomiu. Wspólnie
z kolegami mieszkają w in
ternacie przv ulicy Kościuszki.
Czy są zadowoleni z pobytu?
— Przyjechaliśmy do Ra
domia z dwóch powodów —
mówią. Fo prostu, aby za
robić na dalszą część wa
kacji oraz zwiedzić region
radomski. Nigdy tutaj nie
byliśmy, a ponad 3-tygodhiowy pobyt z pewnością
da okazję, aby zwiedzić ten
ciekawy region. Taka wy
miana młodzieży w okre
sie wakacji jest bardzo po
żyteczna.

W ramach akcji „Wakacje
na własny rachunek” \.ojewódzka Komenda OHP —
główny
koordynator
tego
przedsięwzięcia zadbała o to,
aby uczniowie ze szkół śre
dnich mogli właśnie łączyć
przyjemne z pożytecznym. Do
Radomia przybyła młodzież

By nie brakowało odzieży ochronnej
Dział Odzieży ochronnej i
przeciwpożarowej na pl. Kon
stytucji jest najczęściej od
wiedzany spośród trzech ra
domskich punktów dystrybu
cji Lubelskiej Centrali Tech
nicznej, zaopatrującej woje
wódzką gospodarkę w arty
kuły związane z ochroną pra
cy. Służby zaopatrzenia ra
domskich zakładów pracy po
szukują
masek
spawalni
czych, okularów ochronnych,
obuwia przemysłowego, far
tuchów gumowych i skórza
nych, tarcz spawalniczych i
wielu innych wyposażeń och
ronnych. Wiąże się to z roz
wojem działalności bhp w ra
domskim przemyśle, z coraz
bardziej surowym przestrze
ganiem przepisów o bezpie
czeństwie nracy, zaleceniami
pokontrolnymi
inspektorów
pracy.
Obecna sytuacja w zaopa
trzeniu punktów Lubelskiej
Centrali Technicznej przed
stawia sie znacznie korzyst-

Z żałobnej karty
Radomscy nauczyciele po
żegnali zmarłego mgr. Henry
ka Przeździka, zasłużonego
pedagoga, który swoją zawo
dową pracę poświęcił bez re
szty osieroconym dzieciom. W
zawodzie nauczycielskim prze
pracował 27 lat będąc wycho
wawcą, kierownikiem i dy
rektorem placówek opiekuń
czo-wychowawczych w woje
wództwach kieleckim i radom
skim.
Pracował w Państwowym
Domu Dziecka w Nagłowi
cach, Mircu, Radomiu i ostat
nio w Pogotowiu Opiekuń
czym w Nałęczowie k/Kielc.
Starał się każdego zrozumieć
i pomóc mu w jego najtrud
niejszych chwilach życiowych.
Był prawdziwym i cenionym
przyjacielem-dorosłych i dzie
ci.
Swym wychowankom zaw
sze wpajał najszlachetniejsze
zasady etyczno-moralne, bu
dził
uczucia
patriotyczne,
wdrażał do rzetelnej pracy,
budził szacunek dla ludzi pra
cy i poszanowania mienia
społecznego. Swoją postawą i
zaangażowaniem dawał wszy
stkim przykład, jak należy
żyć, pracować i postępować w
życiu. Był i pozostanie wzorem godnym naśladowania.
Poza swą pracą zawodową
brał bardzo czynny udział w
życiu społecznb-politycznym.
W uznaniu zasług położonych
na niwie opieki nad dziec
kiem i za prace społeczne,
odznaczony został Złotym i
Brązowym Krzyżem ' Zasługi,
medalem XXX-lecia PRL,
złotą odznaką Związku Nau
czycielstwa Polskiego, odzna
ką Zasłużonego Działacza To
warzystwa Przyjaciół Dzieci i
odznaką Przyjaciela Dziecka.
Cześć Jego Pamięci.

niej aniżeli kilka lat temu.
Więcej jest odzieży ochron
nej, jest ona znacznie lepsza.
Ale w wyższym jeszcze stop
niu wzrasta zapotrzebowanie
zakładów pracy na odzież i
sprzęt ochronny.
Jest kilka pozycji w ma
gazynach działu odzieży och
ronnej, które są stale na bie
żąco uzupełniane jak: ręka
wice ochronne, buty robocze i
berety. Są one produkowane
— najczęściej w systemie na
kładczym — przez „Radoskór”
czy radomskie spółdzielnie
Drący. Natomiast we wszyst
kich innych artykułach och
ronnych wystęnują poważne
braki. Wniosek? Trzeba znaleźć w naszym mieście, zakłady
zarówno przemysłu
kluczowego jak i zrzeszone w
WZSP, które w porozumieniu
z drstrybutorem oowinnr nodjąć się produkcji odzieży
ochronnej.
Zwiększenie tej poszukiwa
ne! na rynku radomskim orodukcji dobrze .posłużyłoby
rozwojowi chałupnictwa w
naszym mieście, a jednocześ
nie
rozszerzona
zostałabv
własna baza zaonatrzenia w
nrzemrsłową odzież ochron
ną. be-de

m.in. z województw: bialsko
podlaskiego, lubelskiego, wał
brzyskiego, szczecińskiego, za
mojskiego, natomiast na mo
cy porozumienia między wo
jewódzkimi komendami OHP
w inne regiony kraju wyje
chała młodzież z wojewódz
twa radomskiego. Dziewczęta
1 chłopcy pracują na rzecz
zakładów i przedsiębiorstw,
gdzie teraz, w okresie wa
kacji szczególnie potrzeba
rąk do pracy.
Tutaj w Radomiu — mówi
Andrzej bardzo mi się po
doba. Razem z kolegami pra
cujemy w Kombinacie Budo
wnictwa Komunalnego. Na po
czątku trochę bolały ręce,
ale przyzwyczailiśmy się już
do fizycznej pracy.
O atrakcyjne zagospodaro
wanie wolnego czasu mło
dzieży przebywającej w Ra
domiu troszczą się organiza
torzy akcji „Wakacje na wła
sny rachunek” czyli Woje
wódzka Komenda OHp w
Radomiu. Komendant zgru
powania przy ul. Kościuszki
— Teodor Tokarski, doświad-

Przeszkody na tle leśnej ściany. Trudno o lepszą lokalizację
parcouru

Na łączach „Międzymiastowej”

tanMv inńtti i tMsaw
Każdego lata rośnie liczba
rozmów telefonicznych mię
dzymiastowych i międzyna
rodowych. Wydział ruchu te
lekomunikacyjnego WUT w
Radomiu dokonuje obecnie
każdej doby po 12 tysięcy po
łączeń, niekiedy przez 3 a na
wet 4 pośrednie centrale te
lefoniczne. Wiąże się z tym
niekiedy długie oczekiwanie
na uzyskanie połączenia, tym
bardziej, że w tym okresie
wzrosła również liczba roz-

Fakty i wnioski

Mieszkaniowa statystyka
W ub. roku spółdzielnie
mieszkaniowe w woj. radom
skim
przydzieliły
swoim
członkom 2.330 nowych miesz
kań tj. o 459 więcej jak w
1976 r. Z tej liczby aż 849
mieszkań przydzielono mło
dym małżeństwom, 211 lokali
otrzymali oczekujący na mie
szkania własnościowe, 97 mie
szkań przydzielono emerytom
i rencistom1, 40 pracownikom
przedsiębiorstw budowlanych
za.... wybudowanie mieszkań
ponad zadania planowe a 24
lokale otrzymali członkowie
brygad młodzieżowych ZSMP,
pomagający w pracy na bu
dowach w ramach umów pa
tronackich.
Równie interesująco wyglą
da
statystyka
dotycząca
zamian mieszkań spółdziel
czych, których w ub. roku do
konano 294. W większości by
ły
to
zamiany mieszkań
mniejszych na większe, w 33
przypadkach zamieniano mie
szkania równorzędne chociaż
o różnej lokalizacji, a w 10
przypadkach z większych —
na mniejsze. Ogółem na ko
niec ub. roku zarejestrowa
nych było ponad 2 tys. wnio
sków o zamianę mieszkań,
spośród których większość do
tyczy próśb o przydział więk
szych lokali. Ten sygnał po
winien stanowić cenną infor
mację zarówno dla inwesto
rów jak 1 wykonawców bu
downictwa mieszkaniowego.
(nu)

W wacyńskim internacie
W internacie Technikum
Mechanizacji Rolnictwa prze
bywa obecnie na kolonii let
niej 100 uczestników z Fran
cji oraz młodzież polska.
60 młodych Francuzów w
wieku 14—18 lat, uczniów
szkół średnich oraz 40 ich
rówieśników z Pionek, ucz
niowie Technikum Mechani
zacji Rolnictwa oraz młodzież
skierowana przez Minister
stwo Oświaty i Wychowania.
Wacyński internat nieprzy
padkowo został wybrany jako
•wakacyjne miejsce pobytu
młodzieży. Bardzo ładne oto
czenie, dużo przestrzeni, ob
szerne pomieszczenia sprzyja
ją wypoczynkowi i realizacji
nakreślonego programu. A
program — przyznać trzeba —
jest bogaty i atrakcyjny.
Przede wszystkim chcemy
naszym gościom pokazać Ra
dom, region radomski, zapla
nowaliśmy również i dalsze
wycieczki — mówi kierow
niczka kolonii Irena Ilczewska. Uczestnicy byli już w
Krakowie, Zakopanem, Wie
liczce, wyjadą do Warszawy
i Płocka. Pokażemy im rów
nież Studzianki, Magnuszew,
Mniszew, Czarnolas, Świerże
Górne i Góry Świętokrzyskie.
— Wycieczki są jednak jed
nym z elementów programu
pobytu...
— Naturalnie. Na miejscu
mamy własny zespół folklory-

czony organizator, nauczyciel
Technikum
Energetycznego
stara się, aby pobyt młodzie
ży w Radomiu był jak naj
lepiej wykorzystany.
Młodzież była już na imprezie „Dobry wieczór”, uczestniczyła w Radomskich
Aktualnościach Kulturalnych
w Klubie Wojewódzkiego bo
mu Kultury, zwiedziła Mu
zeum Instrumentów Ludo
wych w Szydłowcu oraz
Orońsko. Ponieważ soboty są
dniami wolnymi od pracy
młodzież wyjeżdża na dalsze
wycieczki. Chce także pozo
stawić trwały ślad swego po
bytu. Sobota 8 bm. była
dniem czynu społecznego na
rzecz Radomia.
Wypełnienie wolnego czasu
młodzieży — jak wynika k
dalszych planów — zapowiada się atrakcyjnie, Zaplanowano wycieczki do Studzianek, Magnuszewa i Mniszewa; uczestnicy -wakacyjnych
hufców pracr będą oglądać
spektakle teatralne, kultural
ne imprezy, które odbywają
się w Radomiu, (bw)

styczny, który tworzy grupa
młodzieży z Zasadniczej Szko
ły Zawodowej w Pionkach.
Młodzież z Francji pozna na
sze tańce ludowe, na 23 bm.
zaplanowaliśmy spartakiadę
kolonijną, a nasza kadra
opiekuńczo - wychowawcza,
wśród których jest instruktor
kulturalno-oświatowy,
wy
chowania fizycznego, choreo
graf, instruktor śpiewu, do
kłada wszelkich starań, aby
wszyscy się u nas dobrze czuli
i wywieźli jak najprzyjem
niejsze wrażenia.
(bw)

KRONIKA DNIA
W Radomin n* ul. KońegyckieJ
uniothM eięiarowy marki „Star”
nr rej.
HAD-ltlG, kierowany
pnex Andrzeja Majchra, uderzył
w ztojącn „jelcz” ar rej. łSTtLV. Na skutek zderzenia kiero
wca „Stara”
doznał
ogotnych
obraień ciała i przebywa w szpi
talu.

♦

Na zkrzylowaniu nile Słowac
kiego i i Maja Roman Dzik, za
mieszkały w Rudzie Wielkiej, kie
rując samochodem marki „Kras"
nr rej. RAD-HSN, wymusił pier
wszeństwo przejazdu 1 zderzył się
z samochodem siarki Fiat 12Sp,
którym kierował Jacek Pawlak.
Kierowca „Kraza” z miejsca wy
padku zbiegł a w czasie uciecz
ki na ul. Dalekiej uderzył w slup
trakcji elektrycznej w wyniku
czego samochód został uszkodzo
ny na sumę
ty*. zł. Po za
trzymaniu | prawcy okazało alg, te
byt on pod działaniem alkoholu.

mów w związku z akcją żni
wną i nasileniem przewozów
PKP.
Gminne urzędy pocztowoWiesław Hartman na „Cyriaku” i Piotr Wawryniuk na ^Fra
dyżurują
telekomunikacyjne
zesie” odbierają nagrodę w konkursie potęgi skoku z rąk dyrek
obecnie przez całą dobę. Catora WKFiT, Jerzego Machaja
łodobowe dyżury wprowadzo
ne zostały we wszystkich urzędach
PT
obsługujących
więcej niż 50 lokalnych nu
merów telefonicznych.
W pracy na łączach centra
li międzymiastowej zatrud
niono dodatkowo 12 dziewcząt
z OHP, które przyuczają się
do zawodu i w pierwszym okresie nie zawsze sobie radzą
z nawałem pracy. Do uspra
wnienia przyczynić się mogą
sami klienci — jeśli zależy
nam na uzyskaniu szybszego
połączenia, zamawiamy roz
mowę zaraz po godzinie 16
ni
podając bezbłędnie nie tylko
wywoływany numer telefoni
czny, ale również wojewódz
two i miejscowość, gdzie
znajduje się urząd pocztowy.
Uwaga ta odnosi się zwłasz
Lekkość, piękno i elegancja. W ten sposób „płynęli” nad prze
cza do rodziców dzieci prze
jeźdźcy i konie.
bywających na koloniach w szkodami jeidźcy
całym kraju. Bowiem nieraz
połowę czasu tracą telefonist
ki na poszukiwanie tych wła
śnie danych, be-de

Kredyty w PKO
na budowę

domków jednorodzinnych
Budownictwo jednorodzinne
jest powszechnie uważane za
drugi front inwestycyjny w
budownictwie
mieszkanio
wym. Z tych też względów
wszyscy, którzy decydują się
na budowę domków jednoro
dzinnych, korzystają z dużej
pomocy finansowej ze strony
państwa.
Najpopularniejszą formą są
wśród pracowników uspołecznionych zakładów pracy kre
dyty pieniężne udzielane przez
placówki PKO, podległe Od
działowi Wojewódzkiego Na
rodowego Banku Polskiego w
Radomiu. W ciągu ub. roku
udzielono około 50 min zł kre
dytów, a w br. z pomocy kre
dytowej skorzystały już 123 ósoby, które otrzymały około
11 min zł kredytów.
Wnioski o przyznanie kre
dytów można składać w od
działach PKO w Radomiu,
Grójcu i Kozienicach. Tam też
można zasięgnąć bliższych in
formacji o warunkach kredy
towania budownictwa jedno
rodzinnego na działkach o po
wierzchni nie większej jak
0,5 ha gdyż tylko ich właści
ciele mogą ubiegać się o taką
pomoc finanso-wą w PKO.

Na trybunach komplet publiczności
Tego stadionu nie trzeba
dekorować. Barwne plansze
zastępuje naturalna oprawa
w postaci pachnących sosen.
A na płycie parcour, prze
szkody, nad którymi śmigali
jeźdźcy na koniach. Harmonia
ruchu, najpiękniejsze sylwet
ki jakie mógł sobie wydumać
tylko artysta malarz i nie
powtarzalny, jedyny w swo
im rodzaju klimat imprezy.
Tak w najbardziej lapidarny
sposób można scharakteryzo 
wać Ogólnopolskie Zawody
Jeździeckie w Kozienicach,
których organizatorem był
tamtejszy Ludowy Klub Jeździecki.
Przez trzy dni tysiące widzów, w tym również pokaź-

Z miasta

Z MANDATOWYM
BLOCZKIEM

Prace związane z poszerze
niem ulicy Żeromskiego po
ciągnęły za sobą wyłączenie
sygnalizacji
świetlnej
na
skrzyżowaniu ulic 1-go Maja
i Żeromskiego. Mimo zamk
nięcia Żeromskiego jest to je
dno z najruchliwszych skrzy
żowań w Radomiu. Prawdzi
we piractwo uprawiają nie
którzy kierowcy na tym skrzy
żowaniu, nie zwracając uwa
gi na przechodniów’, którzy są
stamtąd dosłowmie przepędza
ni. Ten odcinek -wymaga bacz
niejszej kontroli ze strony mi
licji drogowej.

BEZ TYTONIOWEGO DYMU
Po remoncie, o czym szerzej
Już pisaliśmy, otwarto restau
rację „Balaton". Piękny wy
strój wnętrz, miła obsługa,
czystość i smaczna kuchnia
ściągają rzesza konsumentów.

Przychodzą młodzi i dorośli.
Czy dla tych pierwszych nie
można by wybrać jednego z
pomieszczeń i opatrzyć tabli
czką „Dla niepalących?"
WOKÓŁ „ŻÓŁTEGO FIATA"
Co pewien czas na placyk
przed Dom Towarowy „Se
zam” zajeżdża mały, żółty
„fiat”. Oblepiony plakatami i
tabelami, z których dowiadu
jemy się, że to kolejna lote
ria fantowa. Radomianie gre
mialnie wykupują losy, spraw
dzają czy los jest wygrany i
najczęściej wyrzucają los na
chodnik a nie do stojącego
obok kosza. Wieczorem cały
płac l ulica są zaśmiecone.
Skoro nie można upilnować,
by nabywający losy wyrzuca
li niepotrzebne papierki do
kosza konsekwencje tego mu
si ponieść obsługa „malucha”,
sprzątając na koniec miejsce
postoju.
MAREK SZYJKO

na rzesza warszawiaków, mia
ło możność oglądać fascynu
jące pojedynki. Dla gospoda
rzy był to wielki debiut or
ganizacyjny, który wypadł
wręcz rewelacyjnie. Śmiało
można stwierdzić, że od kozienickich działaczy, którym
przewodził niestrudzony dy
rektor stadniny w Kozieni
cach, Zygmunt Jaworski, mo
gą się uczyć przedstawiciele
innych dyscyplin sportowych
jak przeprowadzać imprezy
dużego formatu. Poza pogodą
zawody w Kozienicach nie
miały słabych punktów 1 jak
podkreślali zgodnie obecni na
hipodromie fachowcy, przypo
minały stylem najlepsze im
prezy krajowe i zagraniczne.
Dobry był również poziom
sportowy.
— Jesteśmy oczarowani or
ganizacją imprezy — stwier
dzili: dr Paweł Warchoł —
prezes Polskiego Związku Jeź
dzieckiego i Eryk Brabec —
sekretarz generalny PZJ. —
Trudno o lepszą lokalizację
zawodów i przygotowanie par
couru. Dzięki tym walorom
mają one szansę wejść na sta
łe do kalendarza rozgrywek
PZJ. Start w Kozienicach był
dla młodzieży dobrym spraw
dzianem formy przed zawo
dami w Berlinie Zachodnim
oraz sierpniowymi mistrzost
wami Europy w Anglii, a dla
seniorów przed mistrzostwa
mi Polski w Warszawie.'Cie
szy poprawa poziomu w kon
kursie ujeżdżania oraz poja
wienie się wielu młodych uta
lentowanych jeźdźców. W Ko
zienicach młodzież bardzo
śmiało atakowała ezołówkę x
seniorów. To bardzo optymis
tyczny Prognostyk przed Ig
rzyskami
Olimpijskim!
w
Moskwie, (am)

Fot. Bronisław Duda

