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przedsięwzięci a inwest ycyjn ego j akim jeat
budow a
. Huty .,Katowice " znajduje się
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JuŁ
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dwóch lat na płac wielki"j budowy nadchodzą systematycznie
róźnego typu unl\dzenia
IUillce do oczyszczania
powietrza
I wody. Do tej pory Końskie
przekazały inwestorowi ze
ląs
ka prOdukcję o łąC'Znej wadze
105 ton i warlośl'i praw ie S milionów zlot cb.
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Zamówienia z Buty "Katowice nadaJ napływają
do .,Kowentu". Wla ' nit'
teraz llalolt
koneckiego
przedsiębior tw
przygotowuje 2 filtry olejowe,
5 c klonów ora% płuczkę pianową o wartości
)50 ty ięcy
zlot ych. Niedawno pnebywał w
Hucie ,Katowice" pn:('d~t awi
ciel ,.Kowentu". inź.
t. WI deroy, który nadzorowal Illon-

'lI!. DELHI PAP. W s t a.hdh'
. la Pradesz w środ'ko_ 1-,:;.:\ Indii doszło w nietragicznego wypadku
;lłl eg~. W pobliżu
wio ki
• ... ~ egł kata trofi)!
auI zącv ponad 100 pasa~y zginęly. P"j.azd

przeddz.eń t j wizyty budowoiczow e zoglęb,o os:qgn<;11 w uyb ' e I kopalni
pilotujqco·wydobywczej w Bogdonce poz'om 500
metrów. Podc zos
poprzedniego
pobytu w Bogdonce - w listopodz;e 1975 r. - E. Gierek i P.
Jaroszewicz wmurowoli oIet
erekcyjny pod budowę zoglębia
lubelskiego. I sekretorz KC PZPR
żegnojqc się wówczos z budowniczym. powiedz:ol: .. Proponuję
obyśc ie zomeldowoli nom \ciedy
osiqgn iec:e paz 'om 500 mełrów.
Przyjedziem y WÓNCZOS do wc ".

23 bm. I sclcretarl KC PZPR
EDWARD GIEREK I prezes Rody
M i-nistrów PIOTR JAROSZEWICZ
przebywol i na terenie Lubelsk.e·
go Z09lęb : a Węglowego . W
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E. Gierek i P. Jaroszewicz
bu

wśród

DOKOIQCZEN!E ZE STR. 1

W CI()5i~ obecnej wizyty Edword Gierek i Piotr .kHoszewicz
'PI k>worz'f5twie m~nislra górnictwo, lano /(ulpińskiego oraz go·
$podony ziemi lubelskiej: I s~.
lw'e4on<l KW PZPR. Ryszorda WO/cillo
i wojewody Mieczysława
Stępni. l(]poznali się z aktooł·
nym stofle.m budowy kopalni w
Bogdonce. Sztygar !?órniczy. ~ta
Blosłow Motios
złozył
gosclom
mełdunek
dotOł"ciu do poziomu 501 metrów arool o pobiciu
krojowego rekordtJ kW<lrtolnego
_ uzyskonHJ w tym czosie 390
metrów bieżqcych szybu metodq mrożen i a w budnych
warunłloch
geologicznych. Doku .
menłocj<l i technologio tej metody J054<lły oprocoW<lne przez
p ro«>wni4tów Zjedn<X:zenio Bu·
downlctwo Górniczego. Zastosowano tu nowoczesne maszyny
I Ul"IQdzenia produ~cji krajowej
I rod.ziEckiej.

°

N06tępnie Edwof"d Gierek
P"1Ołr Joroszewicz spt>tkoli się z
budt>Wniczymi zagłębia. dekorujqc kilkudzies i ęciu spośród nich
odmoczen iami
poństwowymi.

przyznonymi pr>IeoZ
RocIę Poń.
stwo. Orderem Sztondoru Procy
U klO$Y udekorowany zostal A/ek-

owniczych
sond~

8qczyński,

południowej

n<X:zclny dy-

rektor kopolni LlW. Krzyżami pficerskimi O rderu
Od rodzentO
Polski - Jon Ostrz - naczelny
mzynier Zjednoczenia
Budownictwo Górn iczego i MOfian Puchajda - glówny iniynier Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w
Mysiowicoch.
Czterej
bud(]wniczowie otrzymali
krzyże
kawalerskie Orderu
Odrodzenia
Polski, zoś 23 - złote. srebrne
brazC>We krzyie z<lsługi.
Edward Gierek podziękował
budown iczym za wykononie zobowiqzania. wyrożajqc
przekonanie. Ż~ będq t>ni - jole d0tychczas - storałi się osiqgnąć
jak najszybciej ccl poostawoWY. którym jest dotarcie do wę
gla lubelskiego i podjęcie jego
eksploatacji. I sekrełorz KC ży.
czyI załodze dalszych sukcesów
w budowie kilpalni.
W imieniu odrooczonych Z<l
zaszczytne wyróżn ienie podzięko.
wal górnik Morian Kt>Chmoń
ski. Inż. Morion Puch<ljdo zomeldował o podjęciu kolejnego
zobowiqzanio - dotarcia .. grudnio br. d<l pierws-zegil poklodu
węgla w Bogdooce.
(PAP)
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W d!Jloi.u we7.orajszym I sekre-

ł.aoN KW
~

P'Z.PR -

Obal'Ullica,

Aleksander

od'W i ed7.ił
/(m.nę
~teresując się szcze..

,ólnle J)l'(lIblemami rolnictwa.
I se«retaR KW odwiedz i ł również mie.i&cową Odlewn i ę Zeliwa I Zad!Jady Mleczankie a
flastępnie w QIl.odC1Wej przodu'
jącegO roImika Tadoosza Szw:lja.

PIta

KM PZPR w Ostrowcu

Uzna.cniaO'ie SZfl'1:egÓW partyj·
Jlycl) bY'l,o temat em obrad olenum KM PZPR w Ostrowcu.
W obradach u z stn iezył se ' r etan KW partii w Kielcac h
W· old Ga.d ..JIIoSIk.i.

Na.rada
u wo.kwedy rad_1d4'go

Wc.zoraj wo.iewoda
-

radomski

B.omsn Maćk. Ski -

zw,oł ł

jeodDOl"od~J,nne€O.

b iei.:\-

lIlaradę 1>OŚWlęooną przyspIeszeniu pnyrGt()wań do budownic-

tw.

W

Od kilku.nostu juci dni bro.
kuje bj,jetów wstępu do Opery
Leśnej. Sq do osiągn i ęci<l
podobno jedynie n<l "czomym rynku", rzeczywiście za ostrooomiczne ceny.
Wydoje się. że do nojciekow.
szych koncertów konkursowych
będą należały występy reprezentantów wytwórni płytowych z 22
krojów. W sumie usłyszymy 29
solistek i solistów oraz 2 zespoIy wokalno-instrumentalne.
Pionkows!li .. PRO NIT" reprezentawoć będzie Ewa Snieianko

- należąca dz i ś do nojpo-pulor,
nlejszy<;h polskich piosenkarek.
mająco no swoim koncie wiele
szlag Ierów. Karierę estradowq
rozpoczęło
w rod.zinnej lodzi
9 lot temu. Kilkokrotnie wystę.
poweła z powodzen iem no festiwolach piosenki. zarówno krolewych, juk i z<lgronicznych. Ostatn io zdobyło I oogrodę oraz
nagrodę dziennikarzy
no Mię
dzynarodowym Festiwalu Piosenki •.lloty Orfeusz" w Bułgarii.

P1"zek3/Ż.e się ood
zabudowę
iIIldywjduałną
(w
tym także w ramach
budownictwa spółdzielczego) ponad 4
tys. d%.jał~.
(tu)

"

Ceramika
wczesnośredniowieczna
została
znaleziona
na tym samym ob5zarze, na
którym występowały
ślady

Repertuar Ewy Sniei.Qflki jest
i bogaty - 00 piosenek z musicali. pt>przez re/leltsyjnq piosenllę poetycką po muzykę rockową. Niejo-ko
ukoronowoniem p i~rwszEl-Q(] etO'JXI kariery Ewy Sn i eżanki - był jej
pierwyy longplay zatytułowany
.. To nie był nasz t>St-otni W<llc",
różnorodoy

Wypodek samochodowy uniemożliwi/ reprezentofl<:e "Pronitu"
wystqpienie w Sopocie w ooie-głc>rocznym festiW<!lu. Cieszy więc
wiodomo.śt,

że

Ewę

Snieżankę

roboczymy ~ scenie Opery Leś
n~i w t-;m ~.
Czy
rozp0c2)'Oojqcy
się_o
XVI
Międ.zY'lorodowy
Festiwal
Pi06eoki w Sopocie przynIesIe
jakiś rewelacyjny przebój sezonu 76? No to pytonie nikt. nawet najwybitn iejsi eksperci, nie
chce ooz ielać odpowiedzI. W zokul isowych dyskUSjach mówi się,
jednak. że oou populamy zespół ,,2+1" przygotOW(Jł prawdziwą
.. bombę". Czekomy no

Umowa o

.I

!Nnocy

l

za.no

W Stllporll,owie. na ul. 22 Liprowerzysta SlQnJ~aw Krupa
wymusił
pi ",",szeńst~
przejaadu i oost.a1 się pod koła nadjeidUjąrej
a ~ .,syreny".
RoweI'ayata a poważnymi obrażeniami ciała prrzewieziony zos-

ca.

tal do Bą)Hala.
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Po krakowskiej AGH. z którą współpraca trwa jlloŻ od da~
Da i przynosi obopólne warto&ciowe korzyści. radomsk ie Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów
Odlewruczych zwróciło wzrok
także na Pt>litechnlkę Swiętl>
krzyską, zawierając z nią umowę o współpracy. Pod tawy
tej współpracy dotyczą prowadzenia d.z.iałalności naukOWI>-badawczej i rozwojowej w zakresie mechanizacji prac odlewni oraz prowadzenia prac z
ekOClomlki procesów wytwarzania i poziomu organizacyjnego.
Na początek podpisan,o dwie
wiel()letnie umowy na prace
naukt>we. Jedną (Analiza efektywnOŚCi podsŁaw()wych prl>ces6w produkcyjnych przy r6ż
nych formach organizacji produkcji) przv~{)t{)wuje ze~J)Ół doc.
dra iuż, Włodzimierza wietJika, a drugą (System sterowan ia
działalnośc i ą produkcyjną z uwzglęónieniem metod elektronicznej tec hniki obliC2en io <d)
real izu je zespól doc. dr
Ufl'uiu
Kra.wozvka. Pełnt>m()('n i 
• karn i d,o w~półpracy ze tron v

p,.odu.kcJ/jn]lm

dę.

współpracy

zje& 'ZCIlia
bivsa

są

~

~Iljewies

inL.

c raa dr

"aimierz &dnar .yk
Pnybyl!ki.
Zatk<>ńc z en ie
!IW w r. 1978.

Konie

pru

siłacze

zmarł

Tow. STANISŁAW WOŹNICZKO
główny

k

ięgowy

FLT "Iskra"

alonek PZPR, wieloletni działacz ZBoWiD dzn~cz"~l
Kawalerskim Orderu Odrodz'e n ia P Iski (,r_
innymi odznaczeniami.
Krzyżem

Komitet Zak ad wy PZPR,
Dyrekej , Ra4ła Zallladewa,
Koło ZBoWiD Fabryki ŁoliysJl
T
ye "I kra".
,.Meł.

Kieleckich Komi mołomów D-ropotOl/cĄ, fUUlqpila awaria kTUU/lrki - UT:lqd eniG, ktÓTe ,.0 dnbnio wJ/dobl/won II tu kwo,.eyt 114 ltnuzlIWo. W cillgłł 9od%inll wllmum ono
uszkodzonq częU i konttl11uowano p,.,odukcję. Niem4ło not,.udziła lIi\, załoga, by 7Ul.drobit zal {Ilości. Dzięki WlItęionej prAcy wszystk i ch wykonano dziennq nonnę wy40bVCUa kamifllia
i jego p,.ze,.óbki.

Pogrzeb odbędzie się w dniu
25
SI rpnia ) 9'16 r.
o godz. 15, na cmentarzu Komunalnym w Ki
. e '. ac/l·
1)<Kondukt pogrzebowy wyruszy sprzed W jewódzkl f!~,,/l k
mu Kultury.
'
Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że
dnia 22 sierpnia 19'76 r.

NIE TYLKO Z HOLENDERSKIEJ LINII-.

Na drugiej zmi4nie w

trmpie. Dcl

produkcji jak 4.I~d
byM iadnycb uwa&" i
zeń. Znaczy t.
.,ba.
_nt" cła.)e ",*_ałą

Dnia 22 sierpnia 19'76 r.

KAZIMIERZ STAROWICZ

oddzi4Je

śeigowym"

Politechniki Świętokrzyskiej

MIMO AWARII
Wiśniówka"

lem" układa się m
Zamówienia pn.ydto 1t4
kim wypTlIeduDiem w
że me trzeba ltl.eeeń
w. ne rwowej atmosfe.ru

Zjednoczenia Budownictwa

eksp/o-1ję !

hielechi
(pod)wiecz orek...
W czoTaj o gocbinie

dalsre poszerz nie p ra{
paliskowych doprov. adzi
ookrycia
nowych dnn1
śladów
kultury matuja]
nasz ch praprzodków.

Wszyscy buduje y
atowice"
Hutę

cym i DN.YSZJym roku w Radomiu l W&ZY'&tJdc'h
m iasta.:h

WOi_óde.tw8

ol ce

Prowadzooe od dłui.:szego
wcześniejszego
Ci póiniejszecza ' u
prace
archeologicz.le
go rówrueż) osadnictwa. Ze
we wsi Bachórz (woj. przewzględu na to, iż
jest to
myskie) nad Sanem, ujawniły
miejsce z natury obronne, a
rzadkie na ziemiach polskich
zatem możliwe do dalszego
ślady
osadnictwa z okresu
umocnienia przez człowieka
naj wcześniejszego śre dniowie- •
istnieją realne szanse
iż
cza (VI-VIII w iek n.e.). Odkryto tu ślady konstrukcji
gospodarczych
i
mieszkalnych. a
przede wszystkim
!>poro ceramiki typu "korczak" (wysmukłe dzbany w
kształcie np. kv,,;atu
tulipana, wykonywane bez kola
garncarskiego, bez polewy I
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
ozdób), w tym kilka prawie
nIe uszkodzonych okazów jących. ,.Kowe~t"
jest
także
charakterystycznych
",'!aśme
dostawcą filtrów tkaninowych,
dla tego okresu. Była to ceprzewodów
ru.rowych
or&z
przeramika wytwarzana przez plewod6w cylindrye-&nycb niezbęd
miona słowjańskie.
uych przy budowie skomplikowaneco systemu wentylacyjneJest to p ierwsze na terenie
ce i odpylal<\cec. w wielkim
południowo - wschooniej czę
prHdsiębiorstwie
pnem le, i kraju i jedno z nader niewym.
licznych w Polsce odkryć oJak dotycbezas, w półp ra4la
sady słowiańskiej z tak wcze-Ruty .. Katowice" s .. Kowensnego okresu naszych dziejów, poprzedzającego powstanie nawet państwa Wiślano

Czekomy no przebój
DOKOIQCZENlE ZE STR. 1

oOO

czesnośredniowieczno

po

zq.kłlłaa.ch

pu-ka,.,IiCZllch J"zy ulicy
~niwnej 'rwala p,-odukc;a pieczywa oraz rias: i cUatec%elc.
Pracą pny wWieku chlebe i bułe~ o '-óŹ7Iuch ,a'"nkUh
j
nazu' ach, kie,.owaJ b"ygad.%iata - SUnilł4w Toporek. 22 0.0by pTzugotowałv 53 tllstqce "ouali, bulek j buleczelc O"5~
chlebów. Natomiast w ciastka,-ni pod fl4dzO'fem bTugadziłtk,
- Zofii Wiechu pieClono zTl4komite dasta. ProlIto z holen.denkie; linii achodziły pie,.niki, OtDocOtDe .tTucle, jabłecznik,
W ,umie Wllkofł4no około 2
ton ciGllt, do ktMl/ch jeanak
przuuotowanie mas "je obylo
.ię bez u.działu ludzkich ,-qk.

ciężkiej

chorobie

MĄ2 i

STANISLA W

zmarł

na z ukochany

OJCIEC
WOŹN1CZKO
I~

Pogneb oobędzie !"
?5 ierpn ia 1976 r, () !!.~ri\(:
na cmentarzu Kor:
w Kielcach. K nduI't ł\ui
grzebowy wyruszy ~ _wtJ Wojewódzk o go DomU
tury.

Cabo'
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]

kocha jeść ..•
Przetwory z Bodzenłyna .Turysta
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Z danych sza.clWkowych w y nika, i~ do Sandomierza pnyco roku naWet pół miliona tury łów. Ta dynamika
WU'ostu jest imponuj~, Je'U miasto wreszeie pollbęd'Zie ię
rusztowań, zakończy żmudne prace renowacyjne, bęchie łych
gO' • więcej. Bo rozkopy, rozgardiasa
budowlany, Idopoły
li kwaterunkiem i inne trudnoki nle-zbyt zachęeajttCo działa
ją na aktywiueję tury tyczną sędziwe go mia ta. Jeśli mimo
silnych antybodźców rze 'la turystów krajowych I z za~ra 
njey bywa coraz więk za, to dzieje się tak dłate~o. że magoeem je ł sandomier ka Star'wka, liCUle zabytki, ty iąc\etoia
hiStoria piastowskiego grodu.
Lokal "Pod Ciżemką" z tał
Turyście
przysługują
pewn~
oddany d.o uzytku w oslatnich
prawa. Trzeba mu zapewn u:
dl~ia h. Mie~zcz
się \..u-l J: ka·
nocleg. dać wyżywienie. przywiaruLa i restauracja. w loch ch
gotować
dla niego rouywkl,
_
pomieszczenia
winiarni. zaś
słowem zaciekawić i zatrzyna poddaszu 30 halelQwych łó
mać jak: najdłurej w m: ~&\':e.
żek,
Jest to reprezt!nl' 'yjny
reg;onie. Na tym polega caŁa
o\}i.ekt Slarówki.
polityka
aklywizująca
turyMUI10
ubóstwa pomieszczeń
slycznie regIOn, Tylko w~'-dy
ga tr
micznycll,
nd«nierruch turystyczny n ie tdje iQ
sk W
calkit!m dobrze pc .sc;~żarem, leez dobroGzlejilw m.
p
ruje.
Z
roku
na
r
dynInac<.f' j nie bQdzle przy V rzat
Lepiej byto ł' truskawkamika ohM ÓW sięga 30 pc enl.
d:,< hodów. A z ~lArys ykl m<lżn
mi. Przygotowane 200 ton
W ubieglym półroczu obrM w
ładnie żyć i bogacić się. Wiele
kompotów i 270 tOD pulpy
ga lr nomU wyni6sł 22 mili ny
krajów świala żyje ni~ z prt:eanaCUlie prz~kraczając pla:
zło ycll,
R zne
obro y
we
mysłu czy rolnictwa. lecz właś
Dy. Dobra organizacja kuWS7.y t'kkh or nŻ3ch tej spół
nie głównie z turystyki.
Pll, prowadzonego na dwie
dzielni Zbliżają się 00 pół
SUliany sprawiła, ie owoee
m IIi r da
z I o l y c h,
A
mogły w Iu ótce p
zerwani u
Czym chata bogata ...
przecież szanse dalszeg
wzrl,alić d., produkcji. DopIsalu tej kwoty są niewątplIwe,
Wedlug informacji Cu 'l w
ły rGwuiei
pornczki, któOpali, zas tępcy dyreklora WSS
ryc h kiikadzlf:s i~t ton prz Społem, Odd;ział w
and<,mlJak zostać miliarderem?
robiono już 11"- puipę ,lo pronu. miaslo d.r;ponuje 11
mll~J
dukcji pn;et\V~riiw.
J "11
dynamika wu 'Lu
scami kOoItSumpcy}nymi. Jesl też
Zakład
w
Botkenłynie
obc ów utrzyma Sl(~ w przykilkaset łóżek w botelach i
pnygotowuje się do proclu !iZłych
latach.
niebawem WSS
kwaierach prywalnych. Rzecz
eji Dowych gatunków wina.
w Sand mierzu slanie Slę mizrozumiała, to kropla w Il\')Będsie to .,śliwkowe" i ,,kieliarderem, Kiedy przekr ?'y po
nu polrzeb! Turysla f i
do
l ckie n (o smaku poneczkoraz pierwszy len roczny Ob1'ót
dyspozycji res au rację nad W iwyro). W tępne próby wyw k ...."OCit! miliarda
zl tych.
słą popularny ..Okr glak".
padły pomyślnie i nowe galru<ino prz~widzieć. Łalw n"l,,Ludową" oraz .,Sandomierz'lołunki
Ilzy.>kajl\
zappwne
ł.omiasl zgadnąć. j kie lueba
kę".
dwie
kawiarenki.
bar
prawo do n.nwy Win marpoczynić kroki, aby to osiągnąć,
,Klakson", bufet na dworcu
kewych.
PKP, bac mleczny ')ral: dw ie K ll'iec7:fly jest dalszy rozwój
(jjb)
I
placówek gastronomicznych. howażniejsze
placówki gaslr 00Fot. Jeny Bu rc~yu
leI wych. sieci sklepów ob;;łu
____________________
-1 miczne: "Pod Cizemką" i ga- guj'lcych
przy jezdnYCh ilp.
tronomia .. D mu Tu('ysly".
Już pod kon iec roku na ląp i
popraw, w lej dziedzinie.
noomi r k::t Słar&wkB wzbog::tci
ię
lokal "MałorynkOwa".
Za jdą SIę tam pomieszez4ffi i
n
miejsc konsumpcyjnych
i 60 holelowych łóżek. Nie na
lym zakończy się rozwój. W lal ch l!lT1-1976 planuje się oddanie do użytku
więk>.zego
()bieklu wyspecjalizowanego w
usługach dla tury5tów. USytuoPrzy 60 zabytkowych budowlach w Radomiu, Szyd łowcu. Iłży i inwany przy wylocie głównej dr nych miejscowościach woj. radomskiego ustawiono rusztowania. W
gi wio<! cej w 5tronę Dpa 'Jw ,
remoncie znajdują się pałace. dworki. zajazdy i zabytkowe kamIebędzie
ySp<Xlowal 120 miej c '
niczkI. W wielu obiektach po zakończeniu robót znajdą pomieszczemi konsumpcyjnymi. a takie
nia ośrodki wypoczynkowe, placówki upowszechniania kultury, pała
pewną ilo6<'ią pomi ,.zcuń n
ce ślubów.
legowych.
KQ5zt
inwe3tycjl
Na ukończeniu są proce przy odnawianiu XVIII· i XIX.wiecznych
prz~kr zy 16 mili
ów zł<l yeb.
kamieniczek w Radomiu, W stolicy województwo remontem objęto
B€-'i?;i lo zajazd r rujw'y P
~iłl(' w>dłu~ s\aropolskieg
mekilkadziesiąt obiektów, którym przywraca się dawny blask. przy czym
nll. Ró nież wV'Slrój wnę rz
proce objęły także domy o starym mieście. m.in. kazimierzowskie
kamieniczki "Gąski" i "Esterki". W najbliższym czasie przystąpi się • bęchie mi", har~k·"r regi'ln~l
ny .
do odnawiania obiektów poklasztornych zakonu Pijarów. w których
Jt!dnakże najwięk zą atrakcją
mieścić się będzie w przyszłości muzeum okręgowe .
mak :>(.y dań ku hni laPałace w Zameczku, Tomczycach. Suchej. Trzebieniu i w kilku
rop, \sk iej. sandomi"l'~k ej. slanIt! SIę lokal usytu'Jw'lny w
innych miejscowościoch przejęte zostaly przez radomskie i worszowp<)doziŁ'tll'ach
stafl'~t)
RJtu~~a,
skie zaklady procy. Po zakończeniu robót b dą one ośrodk mi wy.
J
k Wl d<lmo, znajduj się am
poczynkowymi dla załóg.
(PAP)
Jeżdia

,
Sp9ldl!ielni PnetwórOweeow i WaMlrw
.0"'10" w Bod'centynie &.41CG' tUly le~ o nie naleiy
latwych.' Klopoty spowodowal nieurodz~j D'I ogórki.
Z miui J Dowanycb 450 ton
się
prawdopodobnie
Ill~ Wlęoe; Dii 2!i ton.
Wypr ...lukowallO d t,d zaledWIt lt Q sloików egórków
ktn.erwowyclL.

Samochody
· rolniczy
plon
kawtr'zeci
przewiezienia
w WQj . rad()Olly ięcy ton) UlSp.>zostaną

wytączQ ' e

taborem samoclloZakłóceń w ter~nino
Przewozów być nie po00 - jak po informonas w
Wojewód7kim
Transporlowy m - w
pozosta;ą środki

na
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Rusztowania
przy radomskich zabytkach

Nasz

sygnał

•
•
ZGB nie reagu e

na

krytykę

laroa<:h "Echa" ukaza- dyrekcji przedsiębior5twa w
ły się krytyczne
pu blikacje Stąporkowie: "Podjęliśmy dedw'~h
pradotycz;ące działalności usługo cyzJę ukarania
wej Zakładu Gazyfikacji Bez- cowników krami dy cypliprzewodowej w Kielcach. Na narnymi oraJ: zwróciliśmy uZGB n
naszą k~ytykę zakład ten w wagę kierownikowi
og6le nie reaguje! Zaintere- w l a ' e i w ą ob lu ę kliensowali5my wobec tego :nter- tów, jako Ć i terminowo'ć
wencjarru czytelnik6w Wo.;e- ' wiadczonych u lu;-. praw m
w'dzkie Przed 'ębior two Ga- dotyczącym p r a w i d I o w ej
zyfik cji Bezprzewodowej w ob ługi klienww po'więdli'
Sląporko 'c, które
poinfor- my tci wiele uwagi na naraz ki fi'
mowało
nas o
działaniach dzie praco 'ników
podjęty"h w celu uspra \'nie- gazyfikacji bezpn wodow j".
Tymcza em mim
tych
nia pracy kie eckiego ZGB.
Cytujemy fragment pisma zapewnień - p jęcia "właściNa

wa" i "prawidłowa"
obsługa
oie przestały być obce pracownikom ZGB w Kielcach
Swiadczą o tym nasilające się
w dal zvm cią~u skargi nazych czytelnikÓW. Podajemy
nazwl ka i adresy o.,ób, które
bezskutecznie interweniują w
zakl dzie w sprawie dflst w
butli z gazem.
•
Halina Sabat. Pl.lnły 9
4 sierpnia czeka na
m 1 (
wymianę butli gazowej)
•
Jolant. )!ajewska., ~
browa 1!9 Ol (od 12
i rpnia
cz ka na dostawę ~azu)
a,. zard laweta, Dy i-

n)' 89c.
~oźe

jednak Wokwódzki~
ZJ dnoczenie Przed iębior tw
Gosp(}darki
Komunalnej
Mie,zk'lniowej
w
Kielcacb
znajdzie inny, skuteczny posób na nies'.lmiennvch i źle
WYWI zllj ,('~.~h się'z
swokh
obowiązków
pracownik w

ZGB.
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ogromne piwnice, kLóre U) .a ną
przystosowane d usłu.g ga»(cónomicznych. T_
ndo-miersld
•• Hades" będlZie mi ł do
jadłodajnię oraz wIniarnIę w regionalnym slylu. Owe pormesz..
czenia łączyć się będ
b pośrednio z podz:iemn
tr
dtu~
gości 04i:oł<l pól k.ilQmelr . Tł' sa już prawie gotowa d
<i:y,"ku. Znajdzie się li
pod '[aTÓwką l miejsc.lmi sehodzi na
głębokość 18 meLrów.
Prawdopodobnie
d<z.t.ałalność
gaslronomiczn
i usltt.gOW1 w
sandomierskich
p K1zien1lach
prz jmie przt:ds ię bi C"'tw " Im
Turysly·'. Jak informuje dyrek'or
tego
prZt'd 'lęhi r lwa
Barbar Borek •.. H' dl"''' mógłb y
być oddany tur'y~.lQm d
ui.y\ku pod koniec przys7t g roku.
Jeśli nie będZIe ni
()r?Rwidi!:i nyeh trud'n • 'L
S'l'.

ISI:.AW RAM

Przeprowadzka
skarżyskich

harcerzy
N iedawno do nowej siedliby
przy ul. KrasillslClego 11 w}lrowodziło
się
Komenda
Hufca
ZHP Ska rżysk ,ObecnI [Qi~ .
je ono 7 pokoi oroz porQ wIetlicę, w których m. in. mrgallilO'
wano jUt pracownię Klu bu Fo·
tograricznego .. Jupiter",
wkrótce urządzone zostaną: qabinet
Młodz ieżowej
Służby
Ruchu i
gabinet metodyczny WfOl z biblioteką przeznaczanQ dla kodry
instruktorskiej hufca
Wraz Z przeprowadzk
władz
harcerskich znacznie powi ~k;zy.
lo się siedziba Miejskiej P rodni
Wychowawczo - ZO.riOdowej.
Przejęła ona pokOje zajmowane
dotychczas przez hufIec, Po r moncie. od nowego roku p~yj
mować bedzie
mIodZIe' w nowym
ba'rdziej
funl<cjonaJ.nym
pom ieszczeniu.
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cyjnr' , ,
informujqc .Olnt esowonfcl."
ie ich sp,.owa !oston'e zołatw:' IIWJ od
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się.

N ieuacł woiciq

;~.

.,fln-.

~f'O

redakcji " błqd. wobec c t~:l
wnl3ui
(tuf'biei konse\IIIrencje) _ C·ąlflO~ 00-

winna

w

słosunScu

cło

AO'ł

"

JIo..

danku Kiełwa SpO'dLfe.ł~'hO ~ tKot oniowo . M'łm, nO~'t'e;e. ie: łJCTYQł to
ni .1wJoc:nie . T1
~r.:błe-t
t~ .., e
p;erws~, rot uf.al -.0 S'ę pt' -own' ':.M
wsp-omnł .,~ i
o.Ant~"~S rnó:
letr ..... «o·Yi
kłopo
",:e.sdc12ó-c';w osie<:ł'a i ą-tJno',
rftł""=F .

(mar)

1<YJ

Na dobranoc

Krzyżówka
i

nr 190
I~ ~

2

"Każdy kłos

I

P.! ~

~~

"

~

I~~

~ f'Al

~?

~ -M

r.! ~

12

~

~~

P.! 11\
"

~13

I~

.:

..:~

~ 14

~

~ ~

POZIOMO: 1. toniec ludowy,
5. rzucał nim Piątkawski, 6. ojczyzno. 7. wyżywienie, 9. u-niwersoły zwołujące pospolite ruszenie, 10. jednostko pojemności,
11. potrzebno przy opatrunku,
12. uchwyt ślusarski, 13. ogólny
wygląd p isma, ry5oo,ku, 14. sienkiewicz~ws ki

•

Oto parę przykladów: w
rminie Busko
pracowały w
tym roku na polach 4 kombajny zbożowe. W roku 1975
SKR nie miała nawet jednej
takiej maszyny. Przybyło też
kilkanaście snopowiązałek. Nic
więc dziwnego,
że
odsetek
zbóż skoszonych sprzętem mechanicznym wzrósł o
kilkadziesiąt procent. Jeszcze przed
rokiem uważano za dobry wynik skoszenie maszynami 50
procent zbóż. W tym
roku
skoszono mechanicznie 85 procent zbóż, Gmina Busko nie
jest wyjątkiem. W gminie ję
drzejowskiej przystąpiły
w
tym roku do pracy 3 "bizony", dwa po raz p ierwszy. 3
kombajny na jedną gminę to
może jeszcze nie za wiele, ale

zwycięzco.

PIONOWO: 1. rekonwalescent,
2. no dłoni ooksera, 3. arcydzieło, 4. ryje w ziemi, 8. przyrząd
do wylłoczoni<l matryc stereotypowych, 11. stary mebel.
Rozwiąz ania

należy

przesyłać

adresem
reóokcji "ED"
wyłącznie no kortach pocztowych,
w term illie siedmiu dni od daty niniejszego numeru. Pom iędzy
prowi dłowe odpowiedzi rozlosuje
się dwa bony ks i ążkowe po 50
zlotych. Karty poczrowe bez kup<>fl\J będą . wyłączone z losowa-

pod

mo.

.. ECHO DNIA"
Kupon nr 190
ROZWIĄZANIE

KRlY26WKI NR 173
POZIOMO: paproć, treść, fole,
dynia,
panna,
macko,
smok, liszt, sLwank.
klępo,

PIONOWO: polok, p iel ęgniarz,
potera, klameci!ita, Adom,
p05ad<l, ontyk, luz.

ość,

W ram<l.c:h imprez na 200-le-

t

cie USA, mieszkańcy Lou iswille
w stanie Kentu.c:ky zorganizowali
wiosną wybory "wzorowego Amerykanina" i najwięcej głosów
padło na Angelę Davis. M iesiąc
temu laure<ltce pleb iscytu uroczyście wręczono symboliczną nag rodę - klucz do b rom miosta
- nadaną "w uznaniu zasług
w walce o poszanowallie p r<lW
obywatelskich oraz przec iw ro·
sizmowi i wszelkim innym formom dyskryminacji". W s ierpniu
burmistrz Sloan wrócił z urlopu, zwo/ał zebranie rady miejskiej i przeforsował poprawkę
do statutu nagrody: " Pos iada·
czem sym-bol icznego klucza nie
może
być
osobo, która
jest
cz/onki-em Komunistycznej Partii
Stallów Zjednoczonych AP".
~ęs'o podjeżdżają zby~ blisko

pojazdów
Jeieli ~ak

już
parkujących.
postąpią kierowcy

parkujący
wcześniej

o miej

cach postoju

Jui bardzo dawno nie pl.al~m

o problemach
parkowania.
A
jak
wiadomo
wszystkim kierowcom i tym
początkującym, i tym bardziej
dośWiade:wnym,
parkowanie
esasem
bywa
trudniejszą
sstuką nii prowadzenie pojazd.. SZClZecólnie obecnie, kiedy w miastach, a takie
na
drol'ach
państwowych
jest
coraz . ciaśniej,
parkowanie
bywa
czasem
problemem
budnym . do rozwiązania. Moie więc dlateco kierowcy po))dDiają pod tym
wZł'lędem
bk dużo błędów.
W mieście do najczęściej
występują('ych błędów
zalinye należy ustawianie samochodu w dużej odległo' ci od
kTawężników.
Taki sposób
parkowania bardzo zwęża i
tak przecież nie
najszersze
je2dnle. Poza tym
kierowcy
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co trzy wysokowydajne maszyny to nie jedna. W cminie
miechowsk iej, , uważanej
nie
tylko za rejon o wysokiej
produkcji towarowej, ale i za
strefę o znacznym nasyceniu
techniką rolni<:zą, przed rokiem także był tylko jeden
"bizon". W tym roku przybyły jeszcze dwa. W gminie
Charsznica SKR nie
miała
przed rokiem żadnego "bizona". W tym roku weszły do
akcji żniwnej nowe dwa "bizony".
Podobna sytuacja występuje
w województwie radomskim.
Przed rokiem były
tam 63
kombajny - dziś jest ich ponad 120,
czyli
dwukrotnie
więcej.

Sprawniej ze
u uwanie awarii

Symboliczny
klucz

z przodu i z tylu
zaparkowanego pojazdu, wówczas ten w środku
nie ma żadnych zans na wyjechanie przed odjazdem samochodów
blokujących.
A
więc parkując
w
mie'cie
miejmy także na względzie
innych użytkowników, zwracajmy uwa«ę, czy uasz sąsi'ld
na parkingu będzie mógł wobodnie wyjechać.
Innym błędem jest parkowanie w bezpośrednim są
siedztwie przejść dła pieszych.
Takie ustawianie samochodu,
ze względów na bezpieczeń
stwo, jest po prostu zabronione_ Ponieważ jedDak na ulicach jest bardzo ciasno,
to
kierowcy po prostu lekceważą
przepis. Wydaje nam się. ie
ezęśclej
o
tym
powinni
przypominać kontrolerzy ruchu, bowiem, jak wykazują
statystyki, w takich
sytuacjach bardzo często
wychodzący zza samochodów przechodnie wpadają pod nadjetdiające pojall.dy.
I na zakończenie prsypomiDam, :że parkowanie
przed
«arażami, nawet prywatnymi
Da podwórzach, Jest
wzmonIone.
Andne,J STOP

Ciekawe zjawisk o: przybyło
nam sporo, nawet dużo, kombajnów, snopOWiązałek, ciąg
ników i wiele innego zmechanizowanego sprzętu. Zaawać
by się mogło, że razem z tym
wzrostem przybędzie w
odpOWiedniej proporcji kłopotów
i trudności remontowych. A
tymczasem z naprawą uszkodzonych
maszyn
żniwnych
(psuły się i te nowe) było w
tym roku mniej zmartwień
niż wtedy. kiedy nasza żniw
na mechanizacja była znacznie sła bsza , wręcz mizerniutka. Co się zatem stajo? N ic
nadzwyczajnego. Po
prostu
zwiększono dostawy części zamiennych, poprawiono organizację pracy w państwowyc h
ośrodkach maszynowych,
lepiej chociaż jeszcze wcale
nie za dobrze - przygotowano do pracy
kombajnistów,
traktorzystów
operatorów

zmiany w metodzie l organizacji pracy. Trzeba ten kurs
nadal trzymać. I trzeba pewniej i skuteczniej eliminować
zjawiska, które utrzymują się
jeszcze w naszej
praktyce.
Wiadomo na przykład od wielu lat, że kwalifikacje traktorzystów, operatorów
snop<lwiązałek i kombajnistów nie
są wciąż najlepsze i najwyż
sze. W
wielu
przypadkach
mamy do czynienia z rażącą
niedbałością i brakiem troski
o drogi sprzęt. Taki na przykład "bizon-super" wart jest
kilka ..fiatów 125". Tymczasem trafiają się jeszcze tacy
kombajniści. którzy nie mają
podstawowej ,
elementarnej
wiedzy obudowie tej maszyny,
nie
znają wszystkich
punktów smarowniczych; po
kilku godzinach kombajn obsługiwany przez takiego ,,fachowca" może się - po prostu
zatrzeć N iektórzy
nie w iedzą lub nie chcą wiedzieć, że
w niedojrzałe zboże nie moż
na ani "bizonem", ani "vistu_
lą" wjechać. bo nastąpi uszkodzenie mechanizmów tnących.
I nic dziwnego, że maszyny,
psują się jeszcze dość często.
Nie mamy
w województwie
za wielu takich operatorów
sopowiązalek jak w SKR w
Chmieln iku. Tam od lat awarie zdarzają się bardzo rzadko. Bo z kwalifikacjami, z
dbałością o sprzęt jest
tam
bodaj najlepiej.
Chciałoby się, chce się naprawdę, aby gdzie indziej i
w tej dziedzinie nie było gorzej niż w Chmielniku.
(sO

San Remo na
włoskiej,
modnym
sfe.,. wyższych, władze
palne za.,.zqdzily zam k
publicznych
kqpielis k, m
wujqc
to silnym skażenIf'"
bakteriologicznym wód prl~ '
brzeżnych.
Decyzja u'lI l l'ololl
energiczny
protest u:
niechlujnych, lecz wyso ce ren·
townych obiekt6w. Jak o s:m ·
gólnq
niesprawiedliw ość II'V'
W

Il

J;

ih QbÓll'
tknię~o fakt, że włoskie pr:Ppl;
sy sanitarne dopuszcza jq o.• :·
nie 100 zarazków ChOTObouy,h
w
centymetrze
sze śclenn~'"
wody, zaś
po
sqsiedzku, Jr
ekskluzywnych wczasolnsk~cb
francuskiego Lazuro wego II t
brzeża, uważa się 150 bakter~
za ca.lkiem przyzwoitq florm'.
Rozsqdnie zabrzmiał u· 11""
sporze głos pewnego d yskt:t.n~
ta, który zauważy!, że pręd'"
czy
późnie;
'!oniec 7 1/C:: ~~ ,~
chemiczne w Morzu SródZIPffl '
nym osiqgnq takie st ężemr, :1
nawet mik.,.oby nie zdzl er:q.

urzędowania
więcej kontaktów
ze żniwami

Były
odległe,

Zmiany na lep ze
trzeba pogłębić
Coś się zmieniło.

Są

łG

zmiany oczekiwane. Cieszą 0ne przede wszystkim dlatego,
że wraz lt poprawą techniczDej
Clbdugi rolnictwa i~

najwię ksze

o

narażony

którego
ncja znajpancerzem,
składni kiem

iólwio wej.
najwięk

w populacji
ale ma on

kryć zagin Ione skarby, tym bardz iej że s i ęgn ięt<l także do eksperymentu psychotron icznego z
udzi<llem znanego, polsk ie go wizjonera CZe5lawa Kl imuszki, któ·
ry c>św i<ldczył :
- "Bursztynowo Komna{a nie
istnieje. Zost<lla spalono w ma·
jątku no północny
wschód od
O lsztyna".
Ze stanowisk iem tym nie zga·
dza się m.in. naczelny kust osz
muzeów w Puszk inie, Anatol Ku czumow, który
oparc iu o przeprowodzone badanie! i ek.s-per-

Michael

.I

Robert Rosenbe

ichael i :aobert pis.. w
swej
książce: .. Nie
jest
wykluczone, ie nui
rodzice nalrieli
parłii komunistycznej. Nie slożyli w iledzłwie deklarscji na temat przynależności partyjnej, a to jako odpowiedi neltatywna wobec
testu ~el'. śle«csel'o - meI'ło ułalwić sprswę
karieni,..
I po_loawić 1l1arlrines domyMów. Ibiś je4nak powsuClhnie
1M wiadomo, że pnynaleioość
... par Iii kOMunisLycznej nie
_nacza atttoaaatYClZnie pnynaleŻlte8ci
. . wyw iadu.. T. __
Iłwie riine aprawy".
Bracia PMao .. równiej; kwestię prawAII. Icb matka
EtbeJ
pisała w liście o ułaskawienie
do prnydenta USA m.In.: ..Czy
potęine Stany Z,iednOClzone
Laraja się urałowu własna raeję
stanu pn:y oomocy zniszczenia
jednej maleńskiej rodziny ży
dowskiej, której wina powinna
Podlegac
rupulał-oej analizie,
tak jsk to powinno mieć miejsce w całym eY'wilizowanym

M

'0

kwieePe ... " .

amerykański

na pocz.tku

lat

pięćdŚiesi~ty.eh. Obecnie, po Bel-

semicka ..rozgrzała"
ska o pinię publiczna.
dsiej że rOllgo nała
histeria aLMDowa.
W ksi~ice Rosenber
'
dobnie jak w filmie _. ~A"" ' ·
LaJnym edyeji TV w
tPI
Gold teina. cłówny ake jł
• tal położony na . fa~t:
jemmica amerykau klej

'ó-

sinkach, naleiy wreszcie
rozsadnie rozpatrzyć sprawę przed
sadem ka acyjnym. Młodzi Rosenbergowie biora poprawkę na
to, że ówczesny komplet "dZĄ
cy ule«ł atomowej panice i nie
mOZoa było od tych ludzi wymacać obiektywizmu..
rozwalt'i
w rOllpatrywaniu sprawy ich rodxicó",. Tamte czasy naz wają
.. trwoż~ ępoka maccarlbyzmu" •
Epok a minęła, ale ślad jej na-

lIprząt~ Trzeba rówruf'i
koilC~2.Yć z praktyka fabrykowan ch dowodów okarżeni,..

l,.iy

Michael i Robert Rosenberlt'owie ezuj~ się obywalelami USA
i domaCaA się 1łraworqdności
amerykań kiej. tak sławionej w
eał m świecie.
R enbcrgowie i reży er suialu telewizyjnego Elvin
Gold-

a~ . w~li"

aDM

pyiaoie.

londyńskie 90bjn~ty dentystyc.z.ne p fJeżywojq obecn ie coś w rodzaju I,por.
celanowych in iw" • Kaidy olobsk t mo·
gnat naftowy p ierwsz.e swo j e kroki w

londynie ki,,'uje
usunqć

zlote

do

zęby.

dentystów,

ieby

a no ich m iejsce

porcelona~e

z olioiem plo~
tynowo-złotym w środku . Kilku on9 i el~
, kich d~ty..ów
uruchomiło
juf filie
swych zołłodów w luksusowych d z iel.
n icach k1lku mlO6t nod Z<Mokq Peukq.
w$lowit;

-

'l

teru

Alf reda

Hitchcocka

ośw i adczył:
- "Jestem glęboko przekona.
ny, że Bursztynowa Komnata ocalała i należy jej szukać w Ka-

•

@ No

bagnislych

3

terenach

dorze·

żyje n iez.wykle
cenny
na swoje mięso - go·
krabów bardzo ceniony przez
srno-;coszy. ..Polowanie" n<I te SMO~
rzen io jest jednok nleslvchonie trudne. 80g no f tnęsowis«o
unlemoili·
wiojq praktycznie dostanie
sIę
do
siedlisk krabów n ie
maino
do

cza
-

Amozonkl

Zl!

względu

tu~1c

li.n:ngradz ie".
Bu rsztyn owa
Czy

Komnato
zniszczeniu,
mIeJsce, z
którego zostalo zagrabiono, pokażą przyszłe poszuk iwan ia.
Wig.
Opr. wg R. Bodowski - ,.Tajemnica
Bursztynowej
Komnaty",
WR iT, 1976, s. 205, 40 zł.

rzeczyw i śc i e uległa
czy też pow róci n<l

podejść.

nkh
łódkq .

ludność

nie motna
m iejscowo,

podjechoć

dla

której

połowów
Jest
Jedynym
praktycznie fródłem utrzyman ia.
'or·
su je w i ęc bagno czolgoJqc sIę wśród
bloto. polącego slońca. tysięcy kqś
liwych komorów I Innych
groźnych

dochód.

nowel dla

życio

owadów ClI' wężów.

_ Do piekła z pan m! - Ale Ulraz opanowala mnie ciekawość. N iech pan powie, Kelsey, dlaczego
nie żąda pan g,je~m.naslu t ' si~y
dolarów? Dlaczego akurat szesnaś
cie?
- To mnie, ech ... To tak wyniiknęlo. Jego słOWl3. br7JIDialy jak
usprawiedli wien ie.
Wierciłem dalej: Dlaarego? Z
czego to wyn i knęło?
- No, nie jest pan moim jedynym klientem.
- Kl ientem? Jestem 'Ofiarą sa.antażys-ly. P rzynajmniej wobec
iebie
powinien pan być uczciwy, K~y!
- A pan? Oi.y mam panu pO'Wiedz·i eć, kim pan jest?
N ie. - Nie chciałem, aby to
powiedział.

słuchiwał
niczną. -

Być 1JlO'i,e, k1toś podnaszą
rc:xzmowę
telefoJeśli posia,da pan je5zcze

i·nnych k lientów. Ke1sey, to dlaczei ę pan do kJtór~<OI\
z nich?
Już to z,robiłe-m. To byl mój

go nie z-wróci

n)' powrocił do tanów Zj.o<lnoczonych i rozpoczął dz ia lalność
teatralną.
W n iedlug im
czasie wyspecjal i zował się w
r epertuarze szekspirowskim. Poza teatrem Występował laltŻe w
radiu i telewizji. Jego przeciętna aparycja n le zwróciła na
razie uwagi f ilmowców. Ale po
kilku latach grywał już niewielkie role w ! iJ.mach hollywoodzkich. jednak bez w i ęk
szego powodzen ia.
,

ER 'EST BORGNINE urodzi!
w roku 1917 w m !ejscowości
Hamden. w stanie Connec icut.
Pochodzi z rodzin y w łoskiej.
Ukończył studia uniwersyleck ie
k iedy wybuchła wojna. Za cia gnął się w i ęc do wojska j podczas li wojny św iato wej slu ży ł
wamerykań k iej
marynar.:e
w<>jennej, Po zakończeniu wojsię

pod adresem t:'łównel'o obroócy
w procesie Juliusza i Etbt'l. adwokata Blocba: dlaczelo nie
• on;ystał on II okazji poddania. pod krzyżow y OIIień pytań
ezo}owycb świadków
oskarże
nia? Dlacu!:,o nie zbadał dowodu rzeczower;o w po łaei tolika, uznając
r;óry za dowiedzione. że jesL on podarnnkie~
Rosjan i Zlł.wit'ra krytki z mikrofilmami? Obrońca posiłkowy
musiał dowieść. że Len mebel
pochod"i l' produk ji seryjnej
nowojorskieco ".klada
sto tarkiego i nie _awiera iadn ch
tajf'mnic.
.. PHiłkowy" lIo~tał
wkróLu
awolniony " firmy.
lUi4żka braci
Ro enberlt'Ć>
poruByb. amnykaŃlką opinię
na wzór afery Watergate. Dociekliwi do zukuja ię w
nIeJ
korvpeji na tamta miarę. Jednakie ..w
prawie Ro en berr;ów" stała się trar;edia: uśmier
eon.
na fotelu tlektrycUlym
dwoje nit'winn cb ludsi.
To w pned laty uznano za
fakt: obecnie tanowi
jedynie
bipot zę. O rozwiazanir problemu upominaj. się dzisiaj dorosłe już dzieci umordowan"ch
i cala po tępo a opinia. publiczna.
fKoniu)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ten pnedśmiertny list pani
8thel sostał IIzDany lIa wyawaJUe do walki pnCCliwko 2ydom
amuyliańskiDI.. Na.onka anty-

Toki

trzy

Boliwii

Mniej

lata, nje tak
znowu
kiedy w czasie żn i w
naczelnicy gmin,
kierownicy
gminnych służb rolnych, dyrektorzy SKR-ów, byli okropnie zapracowani przy swoich ...
biurkach. Dzwonili na wszystkie strony, sporządzali pisma
i protokoly, organizowali czę
ste zebrania o tematyce żniw
nej. W tym sezonie żn iwny m
także były posiedzenia sztabów żniwnych , nie zrezygnowano w zupełności z pisaniny, ale ... Ale niemal każdego
dnia po kilka gOdzin ludzie
OdpOWiedzialni za
sprawny
przebieg żniw, za niezakłóconą
- w miarę możliwości - pracę
maszyn ,
przestrzeganie
harmonogramu wykorzystania
sprzętu żniwnego przebywali
na polach. I często tam, przy
kombajnie, wśród żniwiarzy
d owiadywali się szybko, co
trzeba zrobić, by żniwa odbywały
się
szybko,
dobrze,
sprawnie.

tatunków
2nanych jest

Rzecz m<l się o bezcennych
s ka rba ch Bursztynowej Komnaty
Pa łacu
lek a-tie rińskiego.
Komna ta by ło
największym i naj wS'Pa ni a lszym dzi ełem gdańskich
mistrzów
oorsztyniarskich. Rzeczoznowcy oceniają jej w<lrtość
m a terialną no pon<Jd 50 milio nów dolarów. Wartość artysty czna dozieła jest niepowtarzalna.
Niemcy po zajęciu miasto
Puszkin, 17 września
1941 r.,
przek6ztałc;i li pałac w koszary i
garaże oraz rozpoczęl i dewastacje i· zn iszczen ia. Demontażem
i wywiez:ieni-em
Burs.ztynowej
Komnaty z a jęli się lotem 1942
roku ka p ita n dr Poengen i rotmistrz dr Solme·Laubach, w cywilu histarycy sztuki. Przywiezi o.
nymi do Królewca skarbam i ,,0piekowal się" dr Alfred Rohde.
Jak stwierdzają św i adkow i e,
5 kwietn ia 1945 r., a więc doslownie no przyslowiow e "p i ęć
minut" przed decydującym szturmem wojsk radzieck:ch, fragmenty Bu.rsztynowej Komnaty zopokowaof1e do skrzyń zof'lojdowaIy s i ę w soli Zakonu Krzyżac
k i ~o w zamku.
10 kwietnia 1945 r., kiedy zdobyta miasto Królewiec i zamek,
wśród wielu odzyskanych, ze zrabowanych przez Niemc ów w
ZSRR dziel sztu·ki, nie było nojcenniejszego ska rbu - Bu·rsztyI\Oowej Komnaty.
I od·tąd prz-ez p rzeszło 30 lot
trwajq nieustanne i, niestety, bezowocne poswkiwaof1ia
ukrytych
przez
Niemców,
zagrabionych
bursrtynowych skarbów.
Zajmują s i ę tym naukowcy i
dyplomaci, praso i telewizja w
ZSRR, Polsce i NRD. Przesłucha
no tysiące św i adków, sprawdzona setki relacji, sprzecznych
często ze sobą wersji i przypuszczeń. SIady prowadz iły z ZSRR
d<l lasów spolskich w Polsce, do
bunkrów Goerin ga, t<l znów do
Lubeki i z powrotem do Królewca.
Przydałaby się obecn ie
boś
niowa lampa AllJdyno, by wy.

roku radziecki kontrahent 0trzyma ich jeszcze 1000 ton. Do
Boliwii na tomiast po;;zła kolejna partia glinokrzem ianowych
kształtek. Na eksportowej liście radomskich zakładów, których wyroby znane są :z: dobrej
jakości. ll.Daj<l.ują
się też odbiorcy z Pakistanu, Albanii i
inn reh krajów.

snopowiązałek.

-

clęior, podniesiony
wynosi 606 Idlog,o.
wloin le
ciężar przeniósł
Anglik Jerry Word w 1966 roku, no
odległość sześciu
metrów.
. Wś ród
arabskich
prom1nent6w
ziole zęby wyszły
z
mody. Słynne
człowieka.

mowo

Zniwa 1976 n a p olach województwa kieleckiego, podobnie jak w innych r e jon ach kraju, różniły się dość
wyra źni e od żniw z la t poprzed nich. Roln ictwo odczu ło przed e wszystkim znaczny postęp w
m echanizacji
robót.

~
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Na ek ranie zwrócił na s,ebie
d'Opie ro w roku 1953,
kiedy to wystąpIł w film ie
Freda Zinnemanna .. From Here to EternIty". Otrz mai wówczas sporo propozy<!j:. ale nie
na miarę jego talentu. W roku
1953 za grał w : ększą ro lę w filmie ,,'fhe Stranger Wore a
Gun". W roku następnym wystąp i ł już w trzech filmach "Oemelrius 'i gladiatorzy", "The
Bounty
Hun ter" i .,Johnny
Guitar". W tym samym okresie zagrał epizodyczną rolę w
znanym u nas westernie .. Yera
Crn", u boku Gary Coopera i
Burta Lancastera. Z kolei w idz iel.śmy go w westernie ..~ar
ny d"ień w Black .Rock" , gdzie
w ystą pił obok
pencera Tracy
i Lee Marvlna.
uwagę

Niespodzie wany
i ogromny
sukces przyniooł mu rok 1955.
Borgn.ne zagrał tytulową rolę
w Iilm:e .. Marty" i z miejsca
zyskał sobie sławę jedne/:o z
najciekawszych aktorów amerykańskich. W filmie tym grał
prostego . rzeżnika zakochant:go
w samoln j slarej pannie (Betsy Blair). Za tę rolę otrzymał
Oscara, nagrodę krytyk. nowojorskiej ocaz nagrodę na [ ,,51; wa lu w CCinnt'S. Zdobył w .el ką
popularno6ć i pre:;tiz na Świa
towym rynku filmowym. Od
tego czasu gral WIele ról char.a.kterystycwych
w
tUmach
k'Omercyjny ch, by kolejną rolę
na miuę Marty'ego otrzy mać
w ! :JmJe .. The Cateroo Alta .r"
Richarda Brooksa, według dramatu rad iowego P addy Cha)'ewsky'ego. Tego ll.nakomllego
aktora widzieliśmy w tak ich
f il mach jak .,l\'ikingowie"
(L'ł57) ,
,.Rozbójnicy sycylij cy"
(196 1), ,. I\d o tateczny" (1961) ,
" Tragf'dia
PO~f'jdon3."
(19,2)
o~az ,"podwodna ody~da" (1973
-

08

zdjc:du).

l eCO aktora PTZt'dstawiam na zam6w itmie Janiny B. i Gnegorza J . z Radomia. Przypom !lamy, że listy do
nasz.,j rubryk ' naleiv na kop .. rcle opatrzyc dop is k i ~m .. Na
yl~t:lkę

~it:'n.

błąd. Wahał
koo ty,nuował:

Soję

chwilę,

Nazwj,j.my

polem

1-ego

-4
C'Zlowieka Horatio. DaWll<l team
Horatio był ka sjerem bankO'Wym i
z.defraudował
pie'll i ąd'Le. Zmam
g<l
dopiero od pięc iu lat, wyrtrapi~~
go, pan rozum ie .
- No, i? Czyżby Horatio tIJDaT),
zan im zdążył zapłae-ić?
Mój ton
był pełen sarkaz.mu .
Życzyłbym sobie, by on nie
żył. Nie. On oczekiwał mC)jego telefonu,
ja k
za W$Ze,
pie.rwsU'go
kw ie1m·a. To był ZJreS'Ltą j~o po.mysł, ten telefon p ierwsa:ego kw ietn ia . Więc zadzwon i łem do n iego i
przypomn i ał em o wypłlacie pi enię
drzy. Odpo....-ie{jział, re nie ma ani
centa. Przy tym z.denerwOVl'ał się
ba rdzo, jego złość wz.rastala, 'WTe6'Zcie k rzycz.a t, że nie zapłaci jui ani
grosza , nawet gdyby, mi ał pójść do
wi ęz i eni~l. Ale w końcu ooa1<l mi
się go przekonać, abyśmy
po1IkaJj
się w pewnym barze, ch« % 3.8sady nie.:hętnie spotyitam ,ię z
momi klientami. Przecie<i: IDUSlę
pamięt ać o tym, że k·tóryś z k1jecltów cłtęt:n i e zabi lIby mnie.

5
R yzyko za·wodou., koc.oony. J.. sam ju~ k i łka raty ~Hm
Kelseyowi , re go zabiję.
Zdeprymowan
konolytl-UOwel:
Uważam na siebie,
Carson. Mnie
nitkt nie wy'k iwa. ZaWlSZe n()6([..ę Pl'1l.y
sobie pi - tolet, a z kl'entalni spalykam s ię je-dyn ' e w uczę6'ZCt1:an~h
rE6t.auracjach i baracll. W i ęc Horat io przyszedł do baru i miał pn.
sobie pi-eniądz . PoIo.iyl je na S'\.ole,
a ja szybko ięgnąłem po nie. Ale
ktoś mnie obserwował. Błysk tles2.6
kamery oślepił mnie na sekun~,
a gdy znów PI"l.yzwyczaile.m się óo
przyćmi()fl~O światła w barze, facet wysa:OOiI właśnie przez dn.wi.
Obciałem pobiec za n~m.. ale Horatio zatTZymał
mn ie. PO'W'ie-dz.i3ll:
.. Czy sly zał pan jui o czymś tak im jak prze-da wo i enie? Czy wie
pan, re mój prze-stępczy eloyn uległ
już prze-da wn ieni u?"
Jakiż ze mnie oej.o.1! wetchnął
Kelsey w
luchaw ę.
Oczywi' CIQ, pn.Yl!>()IJ)nia l cm _obie.

num",e)

,~

., ~;". "" --: ~i·: .....:f: '. :~.

~::7~-~ ,~:

- ~;;_!:....

,.... -

_--

I

_"":."

. . ." :

' . . . . ." "

-.>""'..:

W~r~o ,; :. vJi~~~.i.eĆ,·: :~zC?baCZyc, - p,Q~rucha.Ć -.
'.

t k ' J•

•

. . ";._:~ .. :'~r_'~

! _'._

.

;'.::

, . ! " __ ~ ',

._.

-.

._~.:'

.,:"

-'

......

'P

: ' .

-

KOMENDA
17-2 OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY
30-713 KRAKOW, ul. GROCHOW A l

_ Warto
~
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.
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'I

Wtorek

KIN A
.. Chlnatown'"
paD. kol l. 18, g. 15, 17.1

,.Bałtyk"

USA,
i 5 .

1916 r.
0zł6

Radom

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

24 sierpnia

"PrLyjaźń-.1

<kiała

s iódma
cuski, gIS.
.. Odeon" kol . g. 15.15,

.kladam)' tyczenia

.. Hel"

JERZYM;

*

W 150S r, - ur. .ię And"'.1
Frya-Mod",_oki,
neaniłl
.prQwiec:łliwoki,
jeden _ najciekcrw.ąc" u""oIów epoki odrodrenio_
W 1736 r. - .... oH! Sto .. i"o.
Mełoc"-'nki.
_"""olei!
Sej .....
Cd.rol.tniego, jeden I glówn,ch
twórcó.. Konst,l..cji :s ..... ja.
W 1944 r. PlCWN
uc.h_lił
o emi.p -.wydt pol.kich
....... _tó ...

d......

CODZIENNV
HOROSKOP

"ę ena4:omicie.
rych t_ony_o
'" BARAN I ruvr..

w.......ZnaIci.

..,MetaJowiec" -

kt6-

szukoć

TRAT&
Zeromskl"ł:o

_

iti N A
,.s~ękl"

pan. kol. L 1.6, IJ. ' .• , U.
11 I U .•.
..Bajka" - ,.Dullicy" - polski,
k l I 15, g. 15 .30. 17. . I 19 .• .
.....5kw .. .. Zltctlo" USA,
lwi. l. II>, g. li, 17.H i 10.
..Studyjne WDK" _ nieczynne .
.,8" łka" - ..Generał śpi na
.I.oj"oo" - WI06Id, kol . 1. U, g .
LS. II , !lO .
.. Letnie'"
..Pojedynek na
wietn:e" jap. pan. kol . 1. II.
C. 1 16.
USA,
lł.JO,

HA..mtiłea&c'·

4b:lczY"
~.

-

ttCzłowiek

USA,

17.25 19.00
19.20
l .30
20.20

palt . kol.

-

20.50 21.35 -

~1.ł5 -

L. l&.

Ił.

&P'l' EIU DYZU&NB, nr 111-101,
.... Suczka n /at nr tt-OOI ul.
SlenkleWl c:u Ul. PORADNI" OYIUaINE: elli c1%.Ject I dorosłych
III- ~elaU1a 15. 1J0d.%.
U~-u.
w
.ledZle1~ Ccxlz. I-tł. Su>malGlogiczna ul
ZelaUla a5, godz.
16-!!, w sobotę od godz. 16
4110 godz. t w ponledz[3Iek.
T E L l: F O N Y :
PogotoWIe t1I,uokowe m.
Pogotowie .... Ucylne Itl. Pogotowie
WSW UI-t5. Skat Potaroa 19&,
PogotowIe Energptyczne KIelce lIlasto '91. KIelce - t'ereo "1,
POI:otoWle
wodno-kanaUucYl n.
IOł-ll
poczt. 1010rmaCje • u lu.ach tli Role! .. Centralny" 420- 41
"'tormacJ. kolejo.. 1130. pogotoWie
lly'iraullc2no _energelYCZne
• dtwlg we
KSM os
XXV-I ....
... PRL Dr te l nO-S!
<>S
Sady
ł!lt-Sł.
Be
BOCIanek
456--n
Po.otowte "00 -k n
e.o. dtwlj!oee. ełektryccol! SM _Arma"'rY"
~ynnl!
w eon
1,-21,
IIObota - '-Ił. tel
511-33
Po.()towte guowe CtYRnl! cal" dob(
łZO-H Po~ot()wle napra" un"dzeń
gazowycb eF"nne • godł
'-Ił,
lei ł36-1!
P!M!.llowle
telewizyJ·
Ile n1-1111
PogotOWie
EII!lttryczoo-WodOClągowe
MZBN
:r,.nne
od ~odz II dG U tel ;00-65
In·
forma c la sJutby zdroWI. -zfn ... e
... god. 1-%0 tel "I-ID :)środ ek
lnt Usl g WUSP 'el ł51 łI
POSTOJI! rAItSOWEK - C7Ar·
nó..
PI~koszowslt"
515-11,
Dw rzec PKP - 441-33
Slow c_
iti ~{ - ł7! -10 SzydłÓwl''' - To·
p:>row klee~ 13'1-11 Tsk <ówkl b3g t we
Armil Czerwonej
ł 6~-a9
PI pk ~.owska 515·1\

Iżewska

Jutro

PROGIlIl.!d

l

na . dziC:~, dobry

mił OŚCI
- węg·
(k l orI
I Telewizja !-amożUwośe JIIlUaD

.. procram ch.

I

Ostrowiec

DOKO~CZENIE
stała
1~

cuchną 
złego 9Przą Łaez
por-ządkJi
raD: lWł dwa

ka r-obi
tygodnie,

Stanisław

8ł

r.wnik ADM
-

.. Mały
Wielk.l CZł wiek" USA, pan.
kol. L 15,
1(. 16 I lAI.
,'Przodowniku
.,Człowiek
zwany lampartem" - syryj ki, 1.
1.2, g. 17 i l
APTEK
DY1: RNA: nr ~-06 ,
Polna 84
POGOTOWIE RAT U KOWE: tel.

"

Uwaca: za ewen<ualoe LDl.1l0 Y
.. programie klo redakcja ale od·
powiada.

.,.wski

2 ..
sygnał w

M ieliśmy

lU'

kleKideach:
tej 9Pt"a-

wie. Zwróciliśmy uwagę l)l'aoownicy. która sPrzaŁa ten blok .
br. będziemy malować klałlkę_
Aoy jednak utrzymać w niej porzadek.
bę
dozierny rG?l'l'I.lw i ać z loka-!.ora-

We wl'zeGn ;u

U'Obieni-u

wc ' -iowych..

19.:tIl
"Zona"

brudna i

jest

oa. Na domiet"

mi o

itI N A
..H utnik·' - .. S~E:ki" - USA,
pa n kol. L 15. ~ 16.S0. 1'l.:W I

ZE STK. 1

i~ Ola przecbtoodniów U8-

-

l:a.mka 00 drzow\
(!lobo l

Nau~a języków

obcych
D y c"kcja
z .. ktad ,,~o Domu
Ku\!ury .... Skal'Źy ku Kamiennej
inft>eOluje. ze zapi y
na kursy
;.."yk6.. Obcych przyj m o .... ·n e są
codziennie do dnia
lS wn..śnia
1,"' roku .. ZDK. ul,
Iowa("1 II!Co 5, pokoj nr 1ł, w cod dnach
S-U oc z 11-tt.

Pod ziękowanie

W szystkim, którzy okazali wspólczucie i udz ielili
pomocy w z rg nizow niu
pn~rzebl1

PROGRAM LOKALNY
Aktualno -ci
clllia
1'.50
"Dr gl dobrej rOboty" audyej
Cz. Kus~al
17.00 F 1ll'lon
luzyczny - J. W ia. 11.:10 ,,1:ycie rod,illne" - aud . li(
Be'"
narskieJ 1750 Z naszej taśmoteki
1755 Radiore klama
16.40

ZOFn KOCIŃSKrEJ
se rdeczne podzi<:kowani
s kładają
mąż

i Tochina

Ob mjr.

1S.1M! 16_38 16 ·10 -

wyrazy .;łębokie~o współ·
czucia z pow du zgonu
p nOGRo\M I
TV TCCh n_ kum Rnlnicze
D 7lc nn il; TV (koi f)
.. Obie!. tyw " - pr"",r. woj . ;
g ,lańsl<lego,
elbląskie!!o.
torul;i)kie~n

17.00 17.50 -

byd~n~kie ~

,

0ls7tyn kie<tQ.

l.ektury ,Pegaza"
Fakly
opInie.
hip tezy:
Analomia przes'ldu
"Jl;7yk przyJaciÓł" - rep.

LEKARSKO ·Dentysty-:zna spół
dzielnia Pracy KleJce . poleca u·
ugJ dla lud o osd ... zajdadach ust Igowych w Końskich :
uL
!2
Upca 14 - lekarsko-oentystyczne
w całośCl prz~ utydu zeltawu
impor .cwanego ;to bezbolesnycb
Uiblegów
(wykonywanie
koron,
most"w
protez) ul Bubala Sa/ll
- anaU"y lekarskie. ul
Bubala
1110 - ginekologiczne mlędzy to·
nymi Dadanla k o blel eł(tarnycl1,
le~enie
oad terek. ambulatoryjne
przerywanie
daty. godz 15-11.
tB9-k
LEK RSKO---:- Dentystyczna Spól
d zieID ; ~ Pracy K ielce
poleca u·
sług i
dla ludności w zakładacb:
K Ielce Slenkll!wlcza ł! - lekar .
sko- dl!ntvstvczne '" ca loścl ...... az
z orześ wietlenIem
zębów'
KleI
c:e Friooteezna J - lekarsko-den
tvstyczne o:nl!kologiczne
Internistyczne dermatologIczne
anali
Z"
lekarskie
ortoDedycznl!
Za .
kładv wVDOsatone ... w
nowo.

$

ezesnv

ZDZI LAWOWI
TROJ KOWI
Dzi ś

nabór kandydatów (mężczyzn) do
w zawodach (klasa I):
MURARZ
CIESLA BUDOWLANY
BETONIARZ-ZBROJARZ
DEKARZ-BLACHARZ
POSADZKARZ
MONTER KONSTRUKCJi
MONTER KONSTRUKCJI
MALARZ
MONTER WEWNĘTRZNYCH
BUDOWLANYCH
MECHANIK MASZYN BUDOWLANYCH

Warunki przyjecia:
L ukończona szkoła podstawowa.
2. wiek od 18 do 24 lat.
3. dobry stan ~drowla.
Hufiec e-waran'uJe:
l. uzyskanie uprawnień w ww. zawodach popr wz
nie Ul wodowe:
2- nauk~ w Zasadniczej Szkole
Pracujących Dny KPBP
przyjęc i a ~ egzaminu wstępnego (nauka
si~ l IX 1976 r. rok szkol 1976n7);
3. odbywanie szkolenia obronnego w ra.mach OC l
meslemem do rezerwy po odbyciu szkolen ia;
4. zakwaterowanie. ubrartie robocze. podręczn I ki
wyżYWienIe odpłatne cześciowo 18 zł dZjE'{lO
5. Pooa<ito hufiec stwal'Ul szerokie m oUiwośc! a
go soedzenla ezasu wolnego w ramach cniała
sportowych ł sekc1t ta interesowań
6. Istn ieje możliwooć wyjazdu na budowy eks po rtowe.
wadzone przez przedsięb i orstwo za grani cą. po
niu szkol)' I hufca.
7, Pny hufcu \.st.nieje Zasadnicza Szk()la Budowlana
n ia średaie studium zawodowe. podstawowe
zawodowe - dla kandydatów. którzy nie ukoń.ctr U
Iy podstawowej.
ObOWiązujące dokumenty:
l. świ a<rectwo ukoilcze-nia szkoły podstawowej,
%. dowód osobisty lub metry ka urodzenia z
(wpisaną)
notacja o miejscu stałego ta m
3. książeczka wojskowa lub dowód rejei;tracii
SZCZEGOLQWYCH INFORMACJI UDZIELA l
OD KANDYDA TOw PRZYJMUJE:
DYREKCJA ZASADNICZEJ SZKOŁY
prz ... KPBP 30-713 ul Grochowa l:
Komenda 17-2 OHP FSZMP 30-713 Kraków,
chowa l;
DziaJ Zatru<inienie ł Płac Krakowskiego Przeds
Budownictwa Przemysłowego 30-920 Kraków. ul
żyńsk lego 112
DOJAZD DO HUFCA I SZKOŁY:
- z Dworca Głównego PKP w Krakowie tcam waj em
lub 9 w kierunku Prokocimi a - wys iadać przY ul
sz wskl!' i - o;tad g1Jtt>l)U~!'m nr 127 na ul. Gr ochowa
leży wysiąść na ostatn im przys tanku.

Wtore k Melomana: rozmowa i fragm. występ u planisly
P,
Badury-Skody
(Austrta ): w lrttWzi pol klej
wiolinlstyk:i . Grablec ;
recital VictGril de LOS Angeles.

22.10 -

PrOl:ram
12. 30 - "Granice
film (ab.
PolskIe Radio
atnrgaj!! .oble

KINA
,,&obotnlk"
.. SZCZęKI"
US • p an. kol. J. 15, g. 15 l 17.15.
i 19.311.
..,Slat''' - " Sandakan nr os leł'D.~·
- jap. kol. I. 18, g. 17 1 11.1 • .
APTEKA DYZURNA: nr 29-4711,
Staszica l.
POSTOJB
rA&SOWElt:
pL
Sw\erczewsklego _
SI'. Dworzec
ZachodnI PKP - ,.,.

171$ -

STRONA 6

10.

.,Nle ma spra-

Starachowice

w

PRZEOSP&ZED Z biletów !III
IIOwycb ul Sienkiewicu
33
~~na 'IN godz. _16, w sobotę

NUMER 190

6.
7.
8.
9.

NaILka g05.pQdaree: Uwachetni.anie metali
Kino
letnie:
"Spóżnione
kwiatY" ra<k. film fabILl:arny (kolor)
Program lokalny
D obr noc (kolor)
Dziennik TV (kM r)
Słowa za slowa
pub!.
kult.
Malarstwo I film: polska
grafiks (kolor)
:1!4 godziny (kolon
Sylwetki X Muzy: Teresa

16.55 -

APTEKA DYZURNA: nr 29-o~,
Armii Ludowej 3_
POSTOJII TAKSOWE&: Dworzec
Główny PKP - 705. osiedle MiUca
- U-ł4 .

przerwa

Urlopowa.
"IłomaDUta"

te

~.

n

PROGRAM

17.

Il

Kielce
Im. 8.

Dziennik TV (kolor)

wy" francuski. L 15, g. 17 I
II.
.. Związkowiec» "PoJedynek
na sz<>sie" USA, kol. 1. U , I .

_

~ufq

ja4rłi c-s. N" jeśli potroIlu oię
acMbttć
110
loIf><<MCję,
wszystko

ułoży

sza tona,

KI NA
.. Wolnośt" - "Czterej musuieterowie" panam ki, kol. godz.
1'5.15, 17.30 i 19.45.

fechoć, I"x 60 dobr.. poro, ch«
nie obędr;e olę baz drooorch iJoCię

.,Ta k

Skarżysko

bil"..

41....

Pluci ńslri

!2.45 -

U_GO -

nole
nojbco«Jde/
udO>/lrc"
tygodttioch _pn;o powl....
.... pr~iić: dni Inl~ewfqce I ~
godn.e . Klol
$/)1_' CI n fe~JionIcę
I lo MocLn;e _ _ _i
Twój _ó/. 1... /1 zam;wwu wy.

potów,

-

zabić"

francuski, l. 15,
g . 18 I 20. "A uto .
skrzypce
I
pies" ZSRR. oan. kolO';. \6.
"Mewa" .. Sw!ątynla diabla"
l a p . pan. kol. I. 18, g. 15.30,
17 .30 i 19.30
APTEK]
OYZVRNE: !lr 87-015
pl Konstytucji I . nr 87-010. pl.
Zwvcle5twe l .
TELEFONY: Strat Pota rna 998.
Pogotowll! Ratunkowe 199. PogotowIe Gazowe $11-1'1.
Pogotowie
Sieci Elektrvcznel Radom
mla·
sto - tli l , Radom teren - !li-la,
Komenda MO :151-36. Po~otowle
Milicy1nl! '9,.
Informacja
słutby
zdrowla
ez)'nne w god,,- I - ! l. w ....... ~
1-20 tel. !SI-fi
POSTOJ~
r AKSOWEIt:
Ul.
GrOdzka 2211-5!
pl.
Konstvtucjl
2%8-5!.
Dworzec PKP m ·sa. u'\.
Zwlrkl I WI~ury 418-10.

iIltn
LUlZOM
I LUDWIKOM

"0
wed>

z Nowo-

p olski. archiwalny, L. 12,

"lVaJter'"
może

1.
2.
3.
4.

, 17 .

g . 15 .30, 17.30 i 19.30.

BARTŁOMIEJOM

I

"Gdzie sit: pokompania" - fraDi 19 .:10 .
"Zorro" - wł. -{r. ,
1730 ! 19.45.
.

-

uDziewczęta

-

lipek" -

ogłasza

Studio TV Młodych
Przypominamy, radzimy
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
ro.20 - "Granice miłości" - w<:g.
film tab. (kolor)
!1.35 - Swiat I Pol ka: Wybory w
Szwecji (kolor)
U.!4I - Wieczorny gość: TadellS?:
UI. tS 19.15 11.20 11. O -

T K I
Gen~wef,.

'i1)r z,et

m In

"

'!estawy

Imoortowan.. do bezbol~Słleo:... lf
czeOla zębów.
l -k
LE1( A RS'(O ·Dentystyczn" Soół
<łzlelnla Prs .. " Kiel c e ~oleca usłu·
gI '" "a kla d "c!>
usłueowvch
Ostr""'I.... .1 ' Maj. lS - Sta·
rachowlce MarS7alko ' ska 511 II.'
~'Jrskn-dent:vs,vczn~
w
calnścl
(r-7-·ro
tmDOrt~w3nf' l.est '_YV do
bezbolesnl'ęo leczenia lellówl
G In e"oln~k7n..
"" ~,kl"d7i.. lO> O-

,tr-ucu

T OJ I\K

składai4

p r..tcownicy

jntern.łtu

i GAM-u w

Kielc&('b
5f126-~

Ush ..:i
yknnuJe personel o wy·
SQkich
kwali!lkacjach
z wodo·
wvch_ Ceny orn·"t<:pne Zaoros"amy
ta3-1t
-Wł..A~ClCIF"1 l\. pieniędzy - ,,"'(0stawi nyl"h 14
hm .
w
sl<lepic
WSS nr 55 _ Kielce. SlenklewiC?1 <141 _. pr
SIę
sI< nt ktnwanic z kie r wnildl!m kll'ptl
15-g

http://sbc.wbp.kielce.pl

BOROWIEC St
Maslów, gm. Mas"'"
leckie zgubiła
kV.. ~It
zwierząt rzeźnyc h .. '
VIi
ty nr 631566 z dfl~ za dos tarczona kr ,"'·~
roLAK Barbara l~ Ib~'
mację szkolna L1ce ~~ .
go w Staracho l~ _
MUCFrA --;iesla w 1.-l~
Parcele. zgubi! le~ :;. .,
biletu mlesi<:czn e ,,"~ I .
sę Krajno _
K ielc'
IiA'RANwiadYs! w lJ~
chów' z~Ubił le 01;'l)'o pl<';
letu miesięczneg o
Brzecł1il w Klelc~.
-KUCMlN E~u> l I·
pla) zgubil lel!itymK'~ (
tu mlesieczneg n ~,'
wa S Iupi3 - Ki e c i I
jestr cyjny sam c h' v
wa" CI &41-:1%. wyd3 n
dział Kn ...... ·'"lk e j'

towe forum rusycystólv
w W arszawie
sekweni>na pokojowa
zy&kujlłca
zaeUllek
vtworzy ł

i

świata.

prowadził

. ,c zący za '!'PPR i KoOrgan izacy}nego IIJ k(ffi,1A PRJAŁ Jan Szyktóry w
wygłoszonym
t n u wskazał na świa
zn z, n ie rusvcystyki 0dorob, k . jaki w tej dzie, m' i~ naukowcy i peda-

•

m.j,n.

film

obrazuj~y

a rosy jska - powieSz.vdlak - stała się
dz e dziną buman is tyk i

Polskiej

rosyjsk:ego,
i wielkiej kulrównież

pozyn ku
RadZieck ie go w
"·' pó łczesny m. jego kon-

(pAP)

..Sunday Telegrapb" liczba
bezrobotnych w AD2lii
z
uwzglednieniem osób czasowo
~zbawioDych
pracy.
wzrosła do 2 milionów.
@ LONDYN. Jak
podaje
Agencja Reutera. w EtiopiL
jedynym kraju na świecie.
w którym notowane bYłY 0statnio przypadki OSpy. jest
obecnie jedynie 3 chorycb
na tę chorobę. Jeżeli w cill2U najbliższych kilku tnodDi nie będzie nowych przypadków OSpY. można bedzie
stwierdzić. że w Etiopii OSI>3
LONDYN. Wedlug informacji. jakie
napłynęły
do Londynu z Tel Awiwu.
miuister
obrony
Izraela.
Szimon Peres ponowni~ wypowiedział się za tworzeniem
izraelskich OsIedli na okunowanych terytoriach arabs}~ich. Je20 zdaniem tworzenie
takich osiedli wzmacnia obrone" Izraela llned
przenikaniem
partyzantów
arabskich. W obecDym okresie "n. wojny, Di pokoju" S.
Peres uważa. że osiedla .. rolnicze" służą jako _oczy i
uszy państwa".
@ WASZYNGTON. Ekipy
straży pożarnych z 6 stanów
walczą z gwaltownym poża
rem lasów. który w ubie2ła
sobote wybUChł w pÓlnocnej
Minnesocie i objął 475
ha
kompleksów
leśnych.
Do
akcji włączono 2 bombowce
"B-17" przystosowane
do
walki z żywiołem. śmi~łow
ce i mniejsze samolotv. Ewakuowano okolo 500 osób.
@

koparki giganta
OO-osobowy z spól pracowników warszaw kiego .,Mostosta. lu" zmontował już okolo 50
proc. gigantycznej koparlci na
terenie powstającego zagłe bia
górniczo-energetycznego, ,..Beł
chatów". Po zmontowaniu koparka ważyć będzie ponad 7
tys. toD, osiągnie długoŚĆ ok.
200 m i wysokość ponad 74 m.
Przewiduje się, ż.e zakończenie
prac przy montażu koparki nastąpi w drugim kwartale przyszłego roku.
Koparka
współpracując
ze
zwałowarką oraz zespołem taś
mociągów również już montowanych - zdejmować będlZie
Dadkład ziemi zalegający złoża
węgla brunatnego w Zagłębiu

h

do 2 w
ASZYNGTON. W pok k wzrosła do 124 0I ,'-ba ofiar
ŚJniertelnov.·odzL do jakiej do31 li pca w kanione RzeTI nm nsona
stanie Kot.d~. Na razie udało
się
d t\ r k ować zwłoki
114
q~ nazwiska
fi2uruja
śc,~ osób. uznanych za
,

%,71 proc.

wykazywało

sltłonn,,!,,1
gdy
wśrbd

tle we:ia, podczas
15"" m tczyzn, któryeh

IJl3cl<t

normalnie ię ooi>'\Oiały, tyli...
1,45 roc:. badanych wyk..uywało

. t'ZENlE ZE STR. 1
I

Belchałowskim.

nia w plHw ych mJcsilłcacłl ~
ty wply a na rozw6j u dzieci ••
esę ci mózr;u
kODtrolującej apetyt ,nypotbalamuS).
UsłaJono, ie 5pośrółl ł3Gi męż
npn. których matki ~odowo>.ly
w pierw :tych • miuiąc:ach cią"> ·

Jaka b~dzie
dziecka?
r "'~Wojcm d:.iecka
iJ<>
1:0 na h"iał pne:.
.otdOSlateczner;o .,..żywie-

podob e
skłonności.
NatouulUl
.po r d UH m4;2czyzn, "'1 rycł)

matki &łOdo .... aly .. końc.,..,ym 0_
kresi
d:py I tui po urodzeniu
••dec!, tylKO
• C pro".
(I)i.IO
I

ent l

akJonnoscl do nadwa~. ~kan;"
sugerują tet, te u
dzieci pn.."umianycb .. pierws:.ym okresie iyeia, ros ija~ sio: dodatkowe kom6rkj
tlo :.e:.owe,
"<ór,,
sprawiaj", te takle osoby pousta~

tyle.,rus

e.ałe

iye:ie.

_
W dniacb 17-2'l bm. dokonano siódmego, komi- jnego
obHczenia zawartosci skarbonki, ustawionej na placu Zamkowym w Warszawie. Zawierała
ona 556.385
złlHych
waluty
niewymienialne po przeliczenJu
na ziole polskie warto6ci 70.048
zł waluty wym:enioalne po
przeliczeniu na d lary w susumie 3.039
dolarów boDy towarowe PEKaO o ląez.nej
wartości 29 dolarów.
Ponadto w skarbonc~ 7Jlsjd.,..
waly się: zloty zegarek, dwu!
złote obrączki, srebrne, przedwojenne monety polskie. Znajdują ce się w skarbonce pi nią
che zagraniczne pochodllily z 48
Iuajórw.
(PAP)

Półmetek mODta; I

wygasła.

JORK. We MOkontynuowane
członków
Rady
>2P I~c ze rl"~"'''
ONZ nad
kompromisowej
sprawie SllOru

%3.vnL BEJkUT, P RYŻ,
LONDY , PAP. - Cała prasa
Iibań ka
określa
dzień
22 bm. jako
"czarną
niedz.i~lę" w Bejrucie.
Określe
nie lo je!Jl jak najbardtiej uzasadnione, &"dyż przez calą
niedzielę trwał ostn.ał
artyleryjski
iolicy.
ajbardziej
ucierpiały
dzielnice Hamra,
WerdeD i łazru, gdzie znajduje się
wi~le
ambasad i

fOł'my

n-i-a.

przt:-

za na niedzi a

II

Telewizji,

różnocodile

nauczania języka r05yjskiego w
Da.szym kraju.
W pierwszym dciu kong.resu
odbyło się spotkanie z doziennika.rzami, na którym przedstawiono działalność $towarzysze-

m i ędzynarodowym

'v duje

•

*

W Pałaeu Kultury i Na'll.ki
w Warszawie otwarto wystawę
obrazującą naucz311~ języka rosyjskiego w rÓŹJlvcb krajach
świata. ZaprezeDtowano na niej

pol-,,\'.

O

polityka,
DlI«'odów

•

cle

ll

łOwy

KODce

"ma aton"

24.VIIL LO, UYN PAP. W
angielskiej m, ejscowo6ci Knebworth. w hrabstwie Hercford
odbył
się
koncert pod gołym
niebem dla prawie 250 tys. zwoI nmków muzyki młodzieżowej.
Koncert. który trwał ponad 12
godzin, "uświetnił" swym występem słynny bryty,iski zespół
.. RolLng Slones". zespół
ten,
nie~dyś notowany
w Wielkiej
BrytaniI Dajwyżej po .. Beatlesach". wykonał swoje dawne
przeboje, ciesząi:e się nadal 00~ popularno6clą.

Kr<lŹll

statni

JI!

U''''.
Żł byl to 0publiany 2;e6polu.

występ

su c s ra
MOSKWA PAP, Nauka radzleclta o lągnę
la nowy sukces w ba aniu Księżyca. Program lotu stacji au lem at YC'UI ej .,Luna-21"
został calkoWlcle zrealizowan '.
Aparat powrotny stacji .. Łuna-24" wylądo
wał łagodnie w przeW Idywanym rejonie
na
terytorium Związku Radzieckiego. De> tarczył
on na Ziemię pr6bki gruntu księżyc weg .
Pomyślne zakończ.enie programu badań radzieckiej automatycznej stacji "Łuna-24" i
dostarczenie przez nią na Ziemię pobranych
próbek gruntu z k ięiycowego Morza Kryzysów otwiera nowy ważny etap prac nad
dalszym poznawaniem właściwdci Srebrnego
Globu. Z ostatnlm eksperymentem, pcd bn ;e
jak z innymi badaniami przestrzeni kosmicz-

•

ZI

•

przed tawiciels'w
zagranic\!n ch. W porównani u z poprzednim okresem, ofiar w
ludziach było względnie niewiele, jednakże nieuslanny ostrzał art-yleryjski
paraliżuje
zycie w mieście.
lieszkań y
Bejrutu boją się wychodzić
na ulice. Zamknięta jest więk
zo'ć sklepów spożywczycb.
Walki loczą się takie na
innych
frontach
Libanu,
zwla zeza w pÓłnocnej czę' ci
kraju, gdzie sily prawicowe
prz_ pu'ciły szlurm Da miaU, Tripoli. Jeśli ~ierzyć wiadomościom z
kół
prawicoW)'ch, starcia zbrojne &.oczą
się już
w południOWYch i
w chodnich dzielnicach mia-

•

*

~dlug
donie ił'6 s Dama zku, mini ler spra.w sa,rani znych Syrii, Ch. ddam,
wy ł-osowaJ do
kr~tana r;eDualnego Ligi Arab kiej pimo powiadamiai1ce, ie rząd
s ryj ki
aprobuje
projekt
zwołania arab kld konrerenł'ji na szczy ie, która r zpairzylaby 5 tuat'ję W • ie('ic
arabskim, a w
zez~ólno ' ·i
problem Libanu.

159 mln obywateli
ZSRR podpisało
II Apel
Sztokholmski

sta.
Jak lUZ
informowali my,
do Bdrutu przybyło w niedzielę dwóch dyplomat41w amerykaó kich, ko~rt Hou,bton i David Muk, ki' ny
przeprowadzili
rO'Z1DOwy
a
a prezydentem
elek lem
Elia.sem Sarkisem, a w poniedziałek
zostali
przyjęci
przez pnzydenta Suldmana
FarUldżiJę. WecJłu&" wtadomości z kół zbliionych do falanrI, emlsarlUfie Departameutu
Stanu poinformowali FarandziJę o "krokuh, jakle
zamierzają podAli Słany ZJedDO zone w sprawie Ubanu".

De 15 bm. - jall iof.rmuifo
dsi nnill "Prawda" II AlWI
1Il0kholmski SRP
... d~ioca'o
ponad 159 milionów o1t.,..wat .. 1i
Z JLR, w tym IIrubta ie~l"
DaJw)'Ź$:ayeb wJad.. ..rh'jn "b
ł państwowyeb
a ulln:brl~m

r;encraln)'1Jt KC llPZIl LEONIDEM BBEZNJEWEM. Składają ..
twój .,.,dpi
" .... hl ton'e:rn m
dokumentem miliony
i~r-'- ań

eów Kraju Bad " .... "rdliły w
@ W

stockim
- pod

Supraślu

rozpoczynają
hasłem

przyjaźń"

.eltwałon:ych rttol"ejaeh .ieuIflęla
olę naro'" r .... ~i~łlil'r:o
kontynuowania wałIII o 110-

w woj. bUlWsię

dziś

wsinymanie W-VKir:u s1tra.kń i
.tworzeni. warunków "waranlujaeych ruJlucję tasad pewn .. chnl'lfo ro:abroj~nia.

"Braterstwo i
międzynarodowe

zawody łącznościowców. W imprezie. która potrwa do 29 sierpnia. zapowiedzieli swój udział
krótkofalowcy z Bułgarii, C'lechoslowp.cji Koreańskiej RepubHki Ludowo-Demokratycz ej.
Mongolii, NRD, Węgier, ZSRR i
oczywiście z Pol~ki.
@ Drugi już dzień trwa wyjątkowo wytę-Lona
praca przy
budowie s i6c!mego z kolei stat-

Kiedy pierEIJ!Jzy
człowiek pojawił się

w Tatrach?
aT(~heologk:zna

Komu;o
z

Krakowa

PAN
do dl/-

toy.tqpUa

Ta'nańskie~ P.rku Narodowe~ to Zakopanem o zf/odę
na prowadzenie OodDń .rch-

rekcji

olof/icznych w Dolinie Kondro'owej. Wiqże rię to ze znalezl.kiem pTGcowniko naukowego
mgf' Kuyntofa Tunl % Krakowa, który podCZ45 wycieczki tV
Tatrv
znalazł
J»"2ypadkowo
pod Kopq Kondrackq rdzeń

ku z tzw. erti chemiKaliowców,
budowant:go w szczecińskiej Stoczni im. A. Warskiego. Stoczniowcy podjęli bowiem zobOWIą
zanie przekazania jednostki arma rowi o 10 dni wcześDiej,
niż to przewidywała umowa.
@ Termin uruchom:enia tzw.
limi stali Huty .. Katowice" jest
coraz bliższy. Do pierwszego
spustu sur6wki pozostałO już
tylko 70 dni. Na całym ogromnym placu budowy naszego najwiqksz go obit<ktu melalurglczDego trwa wytężona praca. Pracuie tam blisko 60 tys. ludzi.
@ Dziś w godzinach w :ecz,orDyc h - koncertem .,Gala ~I~
ska" rozpo..:zyna się w Sopocie
X I M ~ ęd~ynarodowy Festiwal
Pio<;c Jl k i. Impreza trw"ć będzie
6 dni. Przez scenę Opery Leś
nej przewinie s : ę ponad 100 wykonawc6w, a orgaDlzatorzy festiwalu nacują, że będzie on
mial 30 tys. widzów. (Korespond nclę z Sopotu pUbll.kujemy
Da str. 1-2).

•

•

lej

obrobione

krzemiennI/ rzędzie

mogli

%
się

my;łhvi

mi lat.

r6wnież

pf'ze~

posługiwać

5 lub 6 tyriqca-

że

óto

obecnie

to

Mimo
.ię

na-

okresu neolitu, jakim

rdz('1Ś

znajdu;.
pracowni
117'-

c:neologiczne; hutt/tut
H;~toni
KulturlJ Jlaterialnl'J PAf.I tV
Igołomii kolo Krak-owll, w Zakopanem całą .prawę traJctu;e
rię dDtychc2I1s z pewnym puymTu~pni(>m oka.

Jetlibu

dalsze

ch~łogic.zne

bodanie

pozwoliły

.,.-

odk"tl ć

inne p1'zl'dmiotll z Okrełl& ftt>olitu, bl(labll to s nsacja Tl4ukowa u-iełkie; 1nia"lł. Na "oddawie
dotllchcza.owtlch
kdafl,
zapisków
i
dokum_ców,
.tu'ierdzono bowit>m. ~e c.zło
wiek pojalri! l'ię no Podhalu ID
Xl1, o 1" Totrach dopier() tO
XVI wwku..
(PAP)

I

na ki I Jaka lieencja?

n j, wląze S I ę duże nadzi -je naukowe. Szczes(>lne znaczenie operacji "Luna-24" polega
na tym , że po raz pierws2.Y można będzie
prowadzi~ badania
na materiale ksi~życo
wym pobranym z głeb k 'ści prawie dwÓCh
me rów, zach wan. m w dodatku w stanie
naturalnego uloil'nia po zczególnych warstw
gruT!tu.
tym wil;'kszym wi ~ c za ' nteresowaniem
rad2.iecka opi nia publiczna przeb!eg
wyprawy ..Luny-24' a obecnie, po wylądo
waniu aparatu z pOJemnikiem, uwaga spolecz ństwa zwróciła ~ię na sprawy związa
ne z badan iem znajdującego się w jego
wnętrzu un ikalnego ładunku.
Z

śledziła

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

'" rw ski ki • ". a ,...u~ymany
:1O 181 na autO'ltradzie w pobli:lu
K .. t·ohagi
....
nek,eeae""

... ybko
':0

ja:.oIy.

ej
7.atU-YUlUPl~y
polir.ianł 7"pytal:
..
m i" lie4!raeję
PrZ)-

f'ozy

ma

pl'ota,,,
lIadk; m byl to ..,aa·...te ..,.Ik l
z mi., ca
yjąl
tłokum'!.....
u-

pa ..

pra,",niając:y 1:0 do
prowadzenia
Unlol tu. Zilumi ny .. oti"j2nt
dll' n1" li eneię I
~1'1'1i" wal:
• lIJampra .. ra7ł'm n;ł'I'1t pa.. •
nas ... Danii lata wy:ł.-j".
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i trzeci na

liście

o suk~esie wIndianapolis
i :zdobyciu wi~emistrzoslwa
USA. polski tenisista, WojeiNlh Fibak wywalczył na korłach w Toronto tytuł wicemislr1la Kanady. W finałowym poJedynku
'nan
reprezentant
przeęrał
z Argentyńczykiem.
GUILLERMO VILASEM 4:6, 5:7,
Z:6.

P

II -ligowa Siarka
gości wRadomiu .

a

. Grand Prix"

nadal znajduje się Mf'ksykanin,
Raul Ramire'll - 440 pkt. przed
Jimmcm Connor em (USA) 390 pkt., a na trzecia
POHCję
awansował WOJCIECH FJaAK
- 375 pkt. Czwarty je t Amervkanin Dibbs 360
pl,t.. a
p'iąty Viłas (Argentyna) 345
punktów.

Tour de Poloone

rio

WOJCIECH FmAK

W rozegranym w Pilznie
mi<;dzypaństwowym meczu hokeja
na lodzie
mistrzowie
świata. Czechosłowaey pokonali
reprezentację Finland,ij 7 :2 (2:0.
1:1, 4:1).
•
Piłkarska
reprezentacja
Polski junior6w walczyć bę
dzie z zespołem NRD o siódme
miejsce w międzynarodowym
turnieju w Bułgarii. W swym
ostatnim meczu eliminacyjnym
Orliki zremisowały z Kubą 0:0.
W finale turnieju zmierzą się
juniorzy Bulgarii i ZSRR.

... za pozdrowienia koszykarkom i kos1lykarzom Budowlanyc h Radom. przebywają'cym
na obozie w Trzciankach oraz
kadrzl< spartakiadowej województwa kieleckiego w tenisie
stołowym. która zdobvwa ['lrmę na zgrupowaniu w Pińczo
wie.

EO

NUMER 190

STRONA 8

wająe różnicą
zale<low:e 6 seku.nd ze zwycięzcą - Rylem z
GKS Tychy, wychowankiem popularnego ZYl:'munta Ranusik~.
Pyszczek zaprzepaścił szanse !'la
wygran ie WyŚcigu w ;eżdzie indywidualnej na czas. zajmując
miejsce w
drugiej d'l i esiątce.
P6źniej . na etapach ze wSiPÓInego sta,rtu. mlody kolarz Korony spisywa'ł się doskonale.
By! trzeci na drugim eta,plc.
wvgral następny. a na czwartym etapie (kryterium uHcz.n<!)
uplas-ował się na siódmej poz,cji.
Jak nas PO:nformował opiekUjący si ę w Koronie
grup~
juniorów - Jan Mela (sY<l znanego trenera kolarstwa - Mieczy ława Meli). w najbl :ższ ym
czasie młodzi kieleccy szosowCy tartować bedli w górskich
mistrzostwach Polski juniorów.
A POn icwa~ są w dobrej form:e. możemy od nich oczekiwae k Ie-jnvch sukcesów.

(paw)
yjąlkowo uroczystą i atrakcyjną o-prawę m ia ła

W

inauguracja sezonu piłkarskiego na stadionie
Czarnych w Radomiu. Przed
meczem drllżYnV gospodarz v l TGmasovia k':lncertuw3ła orkiestra
woj kowa a kiLdy zbilżała ~ie
gOdZina rozp'lczęcia pojedynku.
na środku boiska
wyładował
helikopter. z kt6rel!0 wysiadla
trójka sędziowska. Były
również kwiaty dla arbitrów i gości.
wymiana
proporczyków.
Działacze Czarnych iuż
orzed
sootkaniem stworzyli
bardzo
przyjemna atmO<'ferę. kt6ra udzieliła sie 3-tY~ecznei widowni. Nic wiec dziwnego że ud nI' zagrania oiłkarzy obu zeSDQ16w czesto nagradzl!ne bvłv oklaskami, a na boisku i tr)fl>~
naC'h
panowl!ła
prawd~ , w: e
spor t o""a a . 1TlO:;;[era.

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

I Real Madryt
wygrał

turniej
w Maladze
I

Piłkarze Realu Madryt. z którymi zmierzy się mielecka Stal
w pierwszej rundzie rozgryw ~k
o Puchar Europy. wygrali m ' ę
dZ'lnarodowy turniej w h iszpań
sk'ei miejscowośc i Ma.laga. W
finale Real pok()nal gospOdarzy turnieju. zesp6j Malaga 3:0
(1:0). W meczu o trzec ie m ie jsce Torpe{fo Moskwa zwyc ięiyło
Pen"rol Montevideo 5:0.

•

Brawo Czarni! •

nych

Koronie

Kielc

Radomia •

Błękitnych

Kielc. Radomia
karżyska z duzvm zaillteresowaniem
oczek iw li
pierwsz~j
kolejki spotkaó
w
klasie
miedzywojewoozkHd.
WSZys':'l byli ciekawi. ilka formę z demonstrują u progu se-

o

zbl iża.jących

pojedynkach
z Leszkiem
tępow kim.
@ Macie już na swym konoie dwa zwycięstwa w spotkaniach ligowych. C1lY to wystarczy. żeby ułrzymać się W eks~raklasie?

- Sadzę. że do zachowania
ligowego bytu potrzebne będą
trzy zwycięstwa_ Czek-s.'ją nas
jes= cztery mecze: z Polon ;ą
By<lgoozcz I Piastem Gliwice w
Bydgoszczy oraz Legią Warszawa i Gwardia Wrocław w S'to-licy. W tych pojedYłlkach szukać więc mus,imy pot'l'Zebnego
nam jednego punktu.
@ Jakie maeie szanse w spot kaniach 'I najbliższvmi pUf!ciwnikami?
- P:ast Gliwice jest praktycznie poza
naszym zasięgiem.
W zespole tym grają m.in. Danuta
Szwaj-Wieczorek. Aleksander Harasym. Janusz Gąsio.
i Zenon Rode. Podczas turnieju
w Bydgoszczy skoncentrujemy
się ~ec przede
wszystkim na
meczu z miejscowa Polonią . z
kt6ra teoretycUlie możemy wygrać. Wprawd2ie
w drużyn~e
~j występuje reprezentant Polski - Henry-k Drzymalski. ale
jeden. a nawet dwóch dobrych
zawodników nie decyduje o
końcowym sukcesie zespołu.
@ Kto może zdobyć punkt v
w czekającym was w ezwartek
meczu :z bydgo kił drużyną:.'
- Liczę przede wszystkim na
nasze pan:e Basię
KocY~!)
i Iwonę Pawlik. Pow inny onf!
wvwa.Jczvć trzy punktv w poied.v nkach z tenisistkami Polonil. Dwa pozostałe punkty pOtrzebne
nam
do
odniesie1l'a
zwyc :ę;;t wa musza zdobyć męż-

"Nowe twarze" tylko w BłękitWystartowały

Gościmy

klasy wojewódzkie

piłkarzy

Lokomotiwu

p
czvżni. Mv7..e uda Się to
niewowi MroczkOWi hlb
g Ql'ZOW i Slępn iow!. al!>!
kowi Gajdz ie. Są
mesk ie deble ...
@ A pan?
- Ja raezej mam mal~
Si! w pojedynku z
Drzymalskim. choć,
nie rezYl!nuję z wal.ki
cięstwo. W p odobnej
będz ie Ja cek Zd .'·b:ewsk
ry zm ierzy się z dobrrn!
sista. Czeslawem
@ Nie możecif! za
mecz z P olonią. klón
pewna ligowego b"lu.
się na jej ~ortach ."
- Zd'lljemy sobie z
skonale spraWę. Ale
podobnej sytuacj i
Gdyni podczas meau I
a mimo to w 'graJ:śm"
nie powiedzie się nam ~
goozczy. to będzi emy m,e<
cze ;ed,ną szansę - w
niu z wrocławska
Drużyna
P iotra Ja.
zdobyła dotychczas ani
punktu. Wolel i b,·śm'
jUJŻ teraz.
po
B y dgoszczy. mieĆ .'
we u a nie .Żyć r.~rwa
26 września . kiedy !o D/
tach stołecznej L!'!!ii ;~
się z wrocławsk im Zi

@ Dzięokujemv 23
życzymy

kach nad

ukcesÓw w
Brdą.

Rozmawiał A. p

Mistrz
dopiero

dy Pińczów i
.
czowa •• wVgr yw a J8C
dvnki po 2:0.
niósl także faworyt ',c
zespól K ZO O Iro",1 ~':t
pokon~l w Suched n o
scowego Orlicza 1;0.
w radomskiei klaSie
kiei przodownictwo ~
zerwy RadomIa ... Z",.\t
własnym
boiskU
tr2\
8:11 Dobrze wyslart o .
v
n ież kandydU iac d:ar!t
skiego tytułu DII ja- l
Wil'rzbica. wve fVw a
eh.fm Pionki 3:0.
UŻ w tym IVl!od lliu
dą do Kielc z
karze I ......·OU··którzy
na nasz""' ~Ia.
zeefaja dwa sDotk a
bed zI... J( .e
sze z nich od
dziele. 29 bm. VI drtJ!
przeciwnikiem
,.
bCd 11tl •
drużyny ZSRR
~
tacja miasta WVIO:I.O J\ '
leoszvch zawodn i '\Jw
Bl kitnych.

...

Winnica

zonu nasze czołowe drużyny. w
• jak:ch składach wvbiegn
na
boisko CZy beda w zt'spo!ach
no ..... i piłkarze? B}'li ale tylko
w
kieleckich
drużvn!lcb.
W
Błękitnych

ibiee

roomaw iali śmy

się

•

b ie ·ch

Dziękujemy ...

....

•

ar)• n Palys n ·szybszy

&

Ten·isiści

--------------------

Kolarze Korony w dobrej formie

dlu.żY''Il I)Owoo.ze-n'em startowa-li kolarze kielecki.~j
KMony w ogÓlnopolskim.
cz.t.e.roeta powy m wyśc igu. rQtZegra,nym po S2lOSach ziemi rybniokieoi ze s-talftem i metą w
Ryd.ułtowach. W imprezie punktowa nej do challia,ngeau PZKol.
uczestniczyło ponad 200 sen!orłYw i juniorów. przy czym ci
ootrutni
mie1i do przejechania
niewiele króts:z.ą trasę od swych
sta,rszych kolegów.
Oderoelapówka s_iorów II
ł~d długości S52 «m, sakoń
CIIIyl. się sukcesem MARIANA
PAł.YSA 11 Korony,
który '\IV
końoowd
klasyfikacji wyprzedził o 11 sekund Harata • Pi a!la Gliwice ora. o 30 sek. swer:o kołt"n E drużyny . MifCZYsław
Klimczyka. Czwarty byl
uezooLn ik wyścigu dookoła A '1gllii J""ła z Bobrka Bytom.
ktÓt'v straci! do zwycięzcy bEsko minu.tę . Pałys świetnie spisaJł się zw1aszcza w ieżdz i e ind .y widualnej na CUlS. Na 12-k ilom.. trowym odcinku trasy przegraJ tylko re z,nanvm w kraju
Gry~łewskim z Kolejarza Czę
stochowa. a wV'przedził
m.!n.
Kłimetyk.. który
był
w tej
próbie czwarty.
Równ ' C'Ż w wyścigu jun:orów
P06'h.wa z.a,wodn:ków Koronv za9ł~uje na pochwałę. W końco
wej klasvfikacji wvścigu w tej
kat~orii
w ieku
naileT>s:lV z
kielczan
Marian P vszezek
zaiał trzecie miejsce.
przegry-

I

T

bez Szurkowskiego,

Z

Z

do Bydgoszczy

Po turnieju w Toronło. na
czele klasyfikacji "Grand Prix"

.Jutro roz.~nie się w WarRawie XXX Tou.r de Pologne,
w k!tÓl'ym startować będą r eprooen.ta!l(: i Austrii. Czechoslowacj i. Kuby. NRD. RFN \ Polski. Z naszych czołowych szosowców w wy\ŚCi,gu wezmą udział m .Ln. Sbnisław
Szozda.
T~uS1l Mytnik I Janusz Kow.tski. Nie wystartują
natomlas( Ryszard S~urkowski i brą
zowy medallista z MontreaLu M~Y8ł w Nowidki.
(ap)

zapowi ed1l i lł.

godnie z
ra. domski OZPN organizuje ,
jutro pil'rwsza w tym sezonie piłkarską środę . Na stadionie Broni przy ul. Narutowicza wystąpi
reprezentacja
województwa radomskiego. któjadą
ra zmierzy się 1l drugoligow:\
Siarką
Tarnobrzeg. W pi erwszej wersj: miała w środę 1!0ś
cie w Radomiu d't'użyna Stali
Stalowa Wola. ale m.usi ona 1'0ze-,!(rać zal~ły mecz mistrzowski.
Do druży'ny radomskiej. kt6rą poprowadzi trener Broni larek Góra. powołani zosta li
naslępujacv piłkarze:
Wojna 1'ski, Warda, Pysiak, Czaplicki i
Krakowjak z Broni. Kosie~.
zvmański.
Zieliński.
Maciej
JaŚkiewicz. MrO'Ze!(, Turoń i
enisiŚći kieleokich Błękit
Wojdaszka z Radomlaoka. Kupinych wyjeżdżajlł jułro do
dura i ~Iazowski z Czarnych.
Bydgo zczy.
r:dzie
w
Górski z Powiśla n:k i Lipsko.
czwartek i ~iątek rozer:rają
Czarnooki z Orła Wierzbica i
kolejne mec1le o mistrzosłwo
Gonciara z Pcoch.u P ionki.
ekstraklasy. Rywalami naszego
Spotkanie rozpocznie się o r:obeniaminka w
mlescle
n"d
dzinie 16.30. W przedmeczu, o
Brdą będą zespoły miejscowej
Codz. 15 młod1lieżowa reprezenPolonii
i
Piasta
Gliwice.
tacja woj. radornskier;o zmierzy ię z Orłem Wierzbiea.
K i·lika dni temu odwiedlZliliś
(paw)
my kieleckkh tenisistów na kortach przy ul. Sciegie nnego i

ujrzeliśmy

S~ymań-

kie/ro z Orla Wierzbica i Masura ze Skały Tumlin.
natomiast w barwach Koreny wvstapili trzei nowi PIłkarze: napaslnik ~farfk Bił" i stoper Stanisław Jatocha (ob.~ I z Cr~ co vii)
onz pomocnik AndneJ Pa tu-

s

Ja (z KSZO O~ trowiec). Cal
trójka liczy dopiero po 21 lat i
dobrze wprowadziła sic do kieleckiego zespolu
przy
czym
Bak nie tylk'l byl autorem lednej bramki ale r6wnież należał do na ileoslvch zawodników
podczas meczu w Kraśniku.
6 wnocześnie z klasą "M"
wystartowalv klasv wolewódzki Kielc i R~domia.
W okrc!!u kil'leckim oierwszymi lid<!rami zostali oiłkarze Ni-

R

http://sbc.wbp.kielce.pl

J

