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. POdCzas iel!ocOC'l:nych t!'wklycb
żniw oraz wV'POCzvnek młodzie
ży na obM'1JCh letmcll. W woj.
rzeszowsk im I przemyskim ow.ebywaI I sekretarz KC PZPR
WOjciech Jaruselski. który
w
towarzystwie za.st:ePcv członka
B~Ul"a Pol1tVCZll.eł!O.
sekretarza
KC PZPR Zbi,niewa M lehal'ka
od.\<."led~ł mm.
Zakład
PrzetwócsŁwa Owocowo-Warż wnel!O
"HOl'tex" l Spółdzielnie Kółek
RolruClZych w Leżajsku. ~
darslwo r()lne KomlW-atu RolnoSpOŻywczeJ!o. "IdOOQOł" w Manasten.u. Oltł'~owe Przed . ebl()l'litwo Prwrov9lu ~owo-Mły
narskiCł!o w Jał'06La.w iu I Stacje
Hodowli Ro&J.in o.odn~cb VI

SOOtl.icv.

\

• • •
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Dzisiaj mamy VI sprzedai:y tylko kawę rOtlpwzczalną kierowniez.ka sklepu spożywczego Dl" 170 (u L Grzecz~itvvs~:iel~o), Teresa Towarek. Ale nie ma na nją chęt
że też jest naturalna i kosztUje tylko
235 u.
wolą "selekt" lub "orient" po 460 .złotych. A tej w lipcu
dwie d ostawy po 40 kg. Kawa PQszła migiem.
J ak

eEęli&e , SIł

•

•

na Kielecczyźnie
bm. członek ~iu
ra PolillyeUlego KC. orze wodnic;ocy Cen\cal~ej Komisji Konlrolno-Rewizyjnej PZPR Wł o M
dzimierz Mokrtyszezak . int.eresując sie prz de wllzV6tkim
t)l'zebiegiem I)l'QC żnilWllvch w reltionie.
W tym roku w woj . k<i.eł ckim
zboci:e urosło na 271 tySip"orb he-kŁaców . Na.jwczeŚll.iei do źui.....
Pł'ZV$taoUi rolnicY z /!Ol.1o Dale--ce. Si,tków~
i
Mniów.
Pierwsze kombainy zbożowe wy -
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to win .. ?
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Z

DOKONCZI!N1 t: !fA aTL

wo.iewódzł.włe
oom,u'II.IWn
Dl'ZCbvwala ~Yłli CToloou
Biura Polttyczne~o .
Gabriela
R emltlas . Słallisła.... Bej let'. l'!Atcoca członka BP I I sekretuz
KW PZPR VI' Gdańsku wizYto-

W Lubliaie. natom!.ast.

IlO .izraelski Óat rolllmoł o rY"4i·
w aUy o tw orzy ł o deń W kie-

wał sekre.tarz KC. Kazimierz Cyp r yniak. zaś w wojewódz.Łwic
czestochowskim - członkin.i Biura Po1ityczne~o. Zofia Stllllień.
Zastepca członka BP. Bol:umil
Ferensztajn w iey to wal
woiewód:ztwQ katowickie. a członek
Bi:ura Politvczne20. przewodn iczący OPZZ. Allred Miodowicz
- województwo siedleckie.

W

wal I!lnine Bto.-O$rd

KAIR P AP . We wtorek raM

Kieleuzyznie

1

Objechałem
ostatnio pr wszystkie sklepy spożyw
. Kielcach, niestety. rugnJc było octu - inIormuaytelnik. I jak lu robi
na zimę?
ich sygnałów od.notowaliś
w m.iniOJl)' poruedzia1ek
Zadzwoniliśmy
w
tej
Le do kilku sklepów spozych PSS w Kielcacb. Co
kazal01
o cóź, niestety,

Pasti.ecow ie taksówek
Sao.
Pa.ulo za.uwU-VJi. re oolata za
jazdę gwałtownie wzrasta, gdy
z radia zamontowane~o w te.ksówce plyn!'" m<\J7T"a rockowa .
Okazalo sie. że orze-mV'Ślni 'crowcy podłqczyli radia do taksometców. W ibracia faJ mUZVCLnych powodowaIa szybsze przeuw,,,·!o sie licznika Nasi teksówkarzc ni~dv nie udalibv 30b' taJ: ' 20 wudu. i:A-'" n.a~ć
klienta w butelke. I bez te!O
Bra.zyl' :iczvcv IllOi!łi.by 'ie
od
. b .
o n UCZyć.

W 1986 r. slotystyczny m estkoniec naszego kraju spożył w
przeliczeniu na czysty spirylus
prawie 7 , alkoholu. Do lego
trzeba dodać ;eS'Ccze tzw. bimber, czyli olkohol domowej roboty, który stanowI ok. 30 proc.
calkowltego spożycia. Kożdego
dnia pija w Polsce olkohol ponad 3 mln ludzi, bliSKO 1 mi·
osoby
lian spośród nich to
trwale już uzależnione, Najwię·
cej pljq młodzi mężczyźn i
w

DORO

F.Nn~

fil

runk u no rwesk 'el!'o o ddziału
w cbodzllceltO w skład '''mC1lasow ~ ch sił ONZ w Libanie (UNTFILI - poinform o wał
rzeC2nik
ONZ.
Rannych
zostalo . dwó.:b norwes~lc.b
io lb,icnv, Db . ! nt· · ·~ ..·" .. " ....
to w ~bliiu Ii""ń~lrl .. i wioski
Kauka!):> . ns obn:e?lłcb
tzw. strefy !)e.. oiec'teń.~ łwa
bezp-r:lwnie
u t o ~~ ":"0";
przez Izrael na terytorium Libanu. Pr'l!f"~hw;eieł UN'VfY
wystoso wał st ano czv oro test
w zwhu:ku li ta niebMo'f'-e'lna
akcla st ron v h:raelskieł.
I RzecznIk
Izraf'l~kicll
~j ł
zbrojnych oświa~C7VI w Tel
Awiwie. i;e do incydentu do·
nlo 0'1 s k u t ek ..tlom .. l1d" .

Odkryto skamieniałe
zarodki dinozaurów
WASZYNGTON PAP. K.Yladvjscv oa.leontołodzv I)t' :nf()l'mowali niedawno o odkrvcru
n bo:egu rzeki Milk 300 km na
POł'Ild~ ' "'wy-wscbód od Calear,..
około 100 1&1 dloo.zauc- w zawiera wcvcb tl~s"'t)n81e z8chowa.ne
skamieniałe zarodki t ych llreh ' torycznvch eadów .
Je<'~ to wviatkowo ceone I uNkatowe w skali światow i ""Ale7JS!co Do tej pory dokonano tył
k
edneeo oodobnel!o odlrrvcle
.., st.a.nie Montana w U A
iednak iak twierdza aoeclaUśd
znalez!one ooOt"Zednio ;a la bYty
duto mniejsze I zachowane w
zdecydowanie go.rszym
stanie
n.ii i la z.nad nek i M ' l'<:

iSa ochód i dziewczyna
Podobno jeśli się ma samochód, łatwiej o dziewczynę
Jeśli nie masz ani jednego, anj drugiego. zagraj w
loteóę prasową ..Slowa
Ludu"! Właśnie lam można wygrać m.in. ..malucha". a wtedy i płeć piękna się znaj, dzie ..

R. !

Losy loterii "SL"

Tym

mo.żna

kupiĆ

w kaidym kiosku ..Ruchu" na terenie n szego regi nu. Cena tylk 30 zło

razem bez ofiar

tych'

Na kieleckich drogach
J5,

ciągle

niebezpieczn"e~

S+c

-mn

( \LP)

Show na antenie
't

-

L to z
.1'u P Isk 'e Rat.I·o w nrOl!l'iIpierw '!:\'m. !'v1im:!a eodz .na
9. Tu dz eli lve~n . da a i koliny dziei, rOku. a także imio na
liOlen:7.anló ....
Ileż lo iuz lat si" vmv t.akJe
zapOwiedzi .. Lat z radif'11l"? 1jak cooa !eoo' lll.b o rok wie-cei. Il'I"ZV czym u 'eraia sic drudzy, ktOCzy za matke .,Lata" uzn' 15-min wekacy-na audvcję
prUld 6 l t. A o:ic iec? Do
o:ic06twa 0 1'ZV a.wa! sie llieł'w
SL.Y szeC .. La\.a" red. TacnlllWSki,
id;(Xy k ' vś POnOĆ okropnie ile
Ol'C

resb,lt

mO<'bodr 'IV rÓŻnYch pWlkt cb ul . Zródłowej w

". . . ,ca<:b; • JeweJ - cucboslowaeka , koda • obok .m luoh"
pnes inne • "rial l! P". WYDlU5Dj' ce,o piel'~ eń lw.
.. .. .Jla.,1l1l.
P.t. 1. Piek r Id

noo z!ł

POdczas ud ou
Zebrał
,\ iec mlrJd \'cb dz.i nn lk rz" i dal
im d rak mi.k olon, a oni l»:.la.roli SiC o l . bvśmy ' 'c u·/
n ' wvobraiali lala bez ...La la" .
Z tamtei sLa.rej l! ard i ostał
do dziś tyłko Tade u sz znuk.
JL'(hnv, klóry spełnia
w
slu
proceoł-ch
wymagan ia lawiane dz ien nJkarzorn robiąe .vm le20 tY"Pu show na antenie. Jest
błyskotliwie intell~enLn,..
dowcitmy, oom)'"$ OW'( o ma nil' ro.wdopod.obną sprawność antomoWlI

si~

http://sbc.wbp.kielce.pl

i rzeczVWll:iC le c ' do POwiedze.
o :a. Inni odeszh . bo mUSieli. Ja.k
dlu!:!o m i.na mi<."Ć nowe oom sb'. nie Dowtac zać si . za kai<iwać świl'io:ici ? mili na czele
ze polU robiąceeo audycje
l'
Boedan Chz'u9ci 'i. dzv> \I'ikatz
sportowy. co dla ..Lala" ma o
l vle 7.Ilaczenie, że i \Al Żyje ę
ze s parem w reku . M iedzy I!od zrna 9 a 12 musi ie znależć dokladn ie odm ie\'zoav CUl6 na wiQ.d()ll1łOOCl. Pl"'Zeboie. sootkam.a
.:

1W1l. I

Członkowie

Biura Politycznego

Sekretariatu

KC PZ PR w terenie
jeochaly na pola w gmin ie J:CDI1:-k,~c
w ubie,l(łą sobole. Wcroral <) SWI(' i wszystkie "bizDny" należące
do Spółdzo'elczej('O GDsPDda,rslwa
Ro().Ln lczel(D w KDli,,'kich lakie
w,' iechah sprząla.ć żyŁo. ni,, - Ietv 'wic'kszDŚĆ musiała wrócić do
b:lzV z POwDdu deszczu. Kiedv
po\ężne
ma~yny
za imDwa1v
swo.;e mieisca na parkionJ!u; to
jl'd yne w Kie leckiem spółdz·ielcż~
. 1(0 'podarslwD
ro.lne odwiC'd~ił
Wlodz:nliel"Z Mokrzvszca.ak. SPDIda..ieLc'ze l!osP<>darowanie w Koń
&kioch miaJo swój poc7..ą·te;j( W lichej spóldz ; I·ni kół k rolnie'1.ych . W lalach 70. SKR za,k upiła spory a.rcał ziemi i mimo liczn"och zak.u sów likwidac)' j"wch 0.becn ie l·Dltn·;ocy-sPÓldziclcy I!Os,pód8Iza na 120 hekla-ra<;h 7' -·" i.
Upra wa zbóż. tucz Ll"zod v Cdllc,wnei. świadC'.lenie usłul! al!·1"olechn iewvch Oł"az własne 7.8 pIecu
r montDwe sl>l'71'1" przyniO&l y w
I oół roc1.U bor. zys>k w w"sok~
ci 9,3 mLn złotych.
Prze-wodniczacy CKKR PZPR.
TI07Jll6>wiał z w,ieJDrrui nraocownikami spółdzielni.

.' ffl
l

noc·y

l:a.n·=·

• W Malacentowie, I(m. La~';w podC%as , ydobywania p iasku z wyrobiska 'lostali :r.asypani przez !lwaly osuwającej si.o:
"iemi i ponieśli śmierć dwaj
bracia, Henryk B. (I. 29) i je(o
brat Czesła \ B. (I. 21).
•
W Winiarach, (m. Nowy
Kore",)'n.
k ie rujący
"riatem
lt,p" Stanisław l'. (l. SI)
na
luku dro~i usiłował wyprz.edlloić
eiącnik i zdenyl się nolowo
li "jelczem". Na miejscu śmierć
ponieśli pasażerowie "malucha"
Boleslaw P. (I. 72) i jt,O żODa
L~kr.d;a

an_1i
ierka,

(I.

73).

kierująey

Obraźeń

fiatem

d.-

i pap-

•
W Brodach Starych, cm.
skręc:ająey
w· prawo
,..iclez" z naC1:ep'ł prawym t~l
nym kołem najechał na bawlą
ą ' się na cłrodze Ił-letni" Violdtę A., ktera poniosła imierć
lIa miejscu,
•
W Bostowie Starym, flm,
Pawłów, Tadeu,,~ O, O. JO) IdeI'~e
"ta rem" nie '&achował
ostl'oŹlloiei,
zjechał na
pobo. rac i udenył w drzewo. KJr.rO.w ea ranny przC\ł)ywa w sr;pi'alu.
•
W Kieleach
na tutnie
Zakładu Przemysłu
"\\' api nni"Ileco "Trzuskawiea" na kut k
awarcia przewodów
będących
pod napi ciem stacji rozd!Ciel:
ezcj poraieoi prąd m
zo",tall
praeuiąey tam cłektr cy Henryk S. (I. 42) i Franehz.. k G.
(I. Je), W sianie eięikim przebywa,k w :r.pitaJ~.
K.ńskie,

Zabójstwo.wBodzentynie
W Ilied~ielę, % sierpnia okolo
r;odz, 21 na ho dulltyń ' kim rynIlu umordowally zo tal %t-Ietai JaDllss S. Sprawelł ubij"twa jest Janun Po pielnje~i,
lal %1,- na,!es"ćlel wf w miej5eo ej "kole podst-awo wej_ Jall:
" . kanło dolycbcnsowe śled,,
hi. podszedł .n do sie~eqo
na schodkach jednej posesji lanyna S. i zadał Mil d .... a ei.s,.
w klatk< pi er iO -=ł, któa:e spo- '"
wodowały aatyehmiaskwy '&c. n.
S!)rawca %Unał, ie w ten sposób ehe!ał pomśeii aara dę malUftsk" sw. lej iony, której jak.by a.p ŚClUa się :r.e ,&Dlarł"m
Janussem S.
Pr.wadzący ile<lztwo Pr.kurator Rejen. y w Staraeh.wiflam sezw. UI na opahUkowallie
" nazwiska ".bejey.
{aa-n. )
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Zni.wa - &tw~lff~i zasteDra dyor ktor a SGR Stdan Kucharlóki - sa r~Dlano.wa~)e z
dokładnoOCią pra wie każde.i !ro.dziny. Jei;li tylko. pOoI!o.da do,piSo:I.e to sprze<t z.boża z wlasnvch
PÓl. a także oko.lic'7nych ro.lników zakDńczy s:e w "jl\I(U 20 doil i.
Bez chwili l>rzestoiu przyslll·pimy
do s.iewo w rz.eoal<u. - ~W8.n
kuje natomiast zaDpatrzenie' w
aMykuły S1)().Ży·wcze skarżyli
s~ pracDwnicy zan!ecza re1110ntDwel(o. - Braku ie koooorw d.a
komba.inifrtów, sa kłopoty z cłlJe
bem.

NaS'l pn,e

Włod-.umien

Mo-

k1' zyszczak POw iJ'.a nv prl. .. pionie,rsJ<ą Drk ie ;:t~'e deta z WinniCY (ZSRR) odw iedzil 7,f'.I·upOwan.;.e młodzici.y Ilarcerskiej i pi&n ie.rskiei Drruz lOO-o.SDbo.wy !>bóz
ZSMP "li wa.nJ!arda XXI wieku"
w Si.elpi. Soe.d:z.ająca tu wakllci
' młodzież
skarżyla
się
jedynie
na ... pOl(ode. Ko.l1cz.'\c wizvla.cje
o.bozów, przewodnicza y CKKR
wp;oał się do. mif'dzyna.ro.d'Owei
ks'el(i pa.m;? tkowe,i hat'ceczy i
l>i.o-nic·rów.
W I!'Odzinach POPOludniowvch
W. Mokrzvszczak Z8J>Q1lJ1aJ si z
pracą Woiewódzkieli!o
Ośrodlka
PDsotę,pU Rolnicrel!D w Modl'~ ~ e
w icach.
W. MokrzysuzaokoWoi lDWaJ'z\'szyli podczas ;el(D
pobytu na
K ielecezyfn;e "()Sl>~" " ~ e re1Zi'Onu św.ido.krzvskie,l!o: I se,kr tarz
KW - Jaroslaw Motyka. ", "cewDjewoda
k ; eł ~c kli M.ariall
Obara, sekreotarz KW - Zbip:ni~w
Uulewicz.

Wczoraj Wkraju
•

w

4 bm. zakDńczyła wizytę
• DIsce delegacja chińska z

wiceprzewodniczącym

Pań

slwowej
Komisji Planov;anla
ChRL Gan Zhijianem na czele.
Delegacja zapDznała się z realizowaną u nas refo.rmą gDSpDdaFczą,
z uznaniem oceniając
skalę i głęboko.~ć
wpro.wadzanv~ll Dbecnie zmian.
•
Wo.bec powtarzających się
tragicznych wypadków, w któr ' ch o.fiarami
padają
dzieci
Krajo.wy KDmitet Dziecka wy· to.sował apel do. rDdziców i 0.pi klmów, nauczycieli, organi7.atDrów zabaw i w 'poczynku
. wszystkich do.rosłych, w kt.órych wezwał D zapewnienie
większego
bezpieczeństwa
dl
dzieci. TrDska o zdro.wie i bez'
pieczei\~lwo
dzieci lo ObDWią
zek wszystkich dDrDslych , to.
nasza wspólna sprawa - czyt ~~"" m.in. w apelu.
•
Jak poinformDwało
w
wtDrck Ministerstwo. Nauki i
SzkDlnictwa Wyższego., niektóre
ższe
ucz lnie dysponuj
jeszcze na o.kreślDnych
kierunka h wolnymi
1l1iejscami na
I roku studiów. Kandydaci, którzy nie dostali się w zasie '
IipcDwych egzaminów
wstęp
nych, mOj(ą Dtrzymać infDrmacje bezpDśrednio w uczelniach.

I

Dary dla
szpitala dziecięcego
z

prawdziwą
przyjemnością informujemy, że na

spoleczfle konto roz,budowy Wojewódzkiego Szpitala Dzie :ięcego przy
ul.
Langiewicza w
Kielcach
wplynęly kolejne dary,
Dyrekcja i-Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa Instalacji
Przemysiowych
Instal" w Kielcach przekazały 200 tys. zł z przeznaczeniem na uzupelnienie brakującego sprzętu.
Drugim ofiarodawcą jest
rzemieślnik Jerzy Kowalski z Warki, który tym razem wpłacił 50 tys. zł. Pan
Kowalski w ciągu 15 lat
przekazał na różne
cele
społeczne w tym również dla placówek służby
zdrowia l mln złoty::h.
Sądzimy. że
rozbudowa
tak potnebnej
placówki
zdrowia dla naj młodszych
obywateli
województwa
kieleckiego znajdzie
poparcie
wśród
zakladów
pracy i osób prywatnych:
Przypominamy nr konta:
NAP
II
Ol}{ielce
2902i-1140-189-85.
(żar)

na.goflco
OOKOŃCZENTP. ZE STJl. J
wieku 30-40 lot, ole najbardziej niepokDi wiek pierwszego
kontaktu młodzieży z alkoholem: 11-13 łat. Ten slan rzeczy musi mieć Dkreślony wpływ
na zdrowie naszych obywateli,
niesie tei ze sobą wiele nie~orzyslnych zjawisk społecznych.
Alkoholizm jest lei w dalszym
ciągu jednym z podstawowych
czynników
kryminogennych
i .
przyczyn q wielu wypadków przy
procy. Prowadzono od wielu
lot wolko z pijaństwem w. romach obowiąwjqcej od .. lot
nowej uslawy - nie przyn iosło
oczekiwanych rewłtotów.
PTlypomnijmy, że ustawa zniosła przymus leczenia na
korzyść dobrawolnojci,
Było,
lo
zgodne z opiniq łekarzy,
że
leczenie jest tym skuleczniejsze
im decyzjo o nim bardziej 1) mo.tywowono ze strony pacjenta. Dotychczasowe fewltaty nie
mogą jednak zadowalać, zważywszy, że nadal leczy s ię co.
S uzależniany, o możliwości
placówek odwykowych mogą zoSPOkDić polrzeby zoledwie
w
60 proc.

Tropem malei czaro
II

DOKOI{fCZENIE ZE STR. 1
kawa w paczuszkach po
5
dag, w drugim po 20
dag.
Zwykle jednak bywa
kawa
w paczkach po 10 dag i tyle też tylko może kupić na bywca. Taka swoista reglamenta:ja, b y dla wszystkich
starczy lo.
Zresztą
delikatesy mają największy przydział
kawy w Radomiu 80-100
kg miesięczme. I bywa lu ta
gorzka używka przynajmniej
3 razy w miesiącu . Toteż w
holu sklepowym na I piętrze
co dzieli. m&żna ujrzeć grupki ludzi: a nuż dzisiaj przywiozą?

Mówi zastępca
dyrektora
Wyd:&ialu Handlu UW w Radomiu, mgr E l ż b ieta
K aezmare k .
- Kawa należy do artykułów
dzielonycli
centralnie.
Toteż jest rozprowadzana w
miarę potrzeb. &0 proc. tego
artykułu idzie co miesiąc na
pion miejski (wsz.ystkie miasta w województwie), zaś 40
proc. przypada na pion wiejski. W miastach kawę rozprowadza przede wszy tkim
PSS "Społem" (45 proc. przydziału) z czego najwięcej

Ale woźne jest nie tylko leczenie. Równie ważna jest opieka nad pacjentem po powrocie l leczenia.
Najczęściej
wraca on w swale poprzednie,
pijqce iradowisko. W chwilach
słabości zaś nie znajduje żad
nej pomocy. Stqd nawroty ch o rDby. O :ym, że mimo ta moż
na się z nałogu wyzwolić najlepiej świadczq członkowie klubów obslynentów działających
w wielu miastach kroju. Ciqgle
jeszcze niezbyt doceniane, zoczynajq odgrywać corOl
po wożniejszą rolę w tzw. rehobiIitacji społecznej osób wyzw.()lonych z nałogu.

Spotkanie
ze studentami
W dniu wczorajszym

studiów w ZSRR i ChRL, kierownik Wydziaołu POlit ' ctno-Organizacyjnego KC PZPR
Sia.nisław Gabrielski.
Podczas spotkania wymienio ..
no poglądy o formach pracy z
młodymi Polakami tudiujący
mi na uczelniach zagranicznych.
( ~)

ze :stoperem w
DOK01WZENJE ' ZE STR. 1
7..aoroswnymi do tJudia " "ami. POwie'ć w odl'lnJca b i ca.as
na stale PO!Lycje- koleojnycb dnj
\.Yl!odnia.
W dniu. kiedy b 'mm w studoi.u, ekoipa sk1edal-a sie ze Sławer
mira KomorowskieJcD - 1XOW8d""-:eI(O. Joczel(o Motvki - opraoowUjąCCI(D i cz,·ta.i<lceI(O wiader
moścL Wandy Sd ber i Zbij(niewa Sk.rońskiA::.) - realizatc.rów
d:i;~u ()ł"a2: Waodv- Zurawskie-:i
Jlopularnie zwanł!'j ..opca'IIVCZYnią" mUlZ:yczn:i, W llOokDiu retlliUl.c}i - - Odtł2!ielonVD1 od studia
ściAulą z wielkim oknem jest
ł41kż.e szef
i
je..... ~ecUla
dziewczYfla. czyli redaJltO'"'-~
tec.bniczna dba,ląca o to. by
wszystko J)iI'Z~"iel(ało. urodnie %
Dlanem pra.r redakcyjne dziecko.. Cl.y1i slud.eot ma.t~aty· .
UW. t::zlOlleR studeoncki~o klubu radlowC1!(O. odbyWa~y 1.11
praklyke. Wsz:y&cy na lUltie, co
ozna.cu - ·.,ustanne kontrolowame ClAISU t,dajcie reklam.e na
jedną miftu~ bez &Y(nału, niech
Sł3/Wek tylkO lAI,pOwie, bo przeweJoimy ~Ile"), I tak kal:\)~""

la kceei s.ie bez kołi"...ii do k, adran/r po 10. kied:\' to KDUlOł'DW
liki mOwi slocb~zom: .. Na dworze pięknie. tu tet. Jak sic dob(rre w c~le:ze studia w,idze kawal k rucba nade mną. Wyrazy
spół=ucia
1XZV;m:u..i.e---o
t.el~fonem ~1-76", W t.y m momencie blo.kll.le len numec pani.
która pOGtanowi!.a. że tak dluito
n ie odłoży słuchawki. aż .. Lato
z radiem" nada jei ładną pjosenk-e. CD to Dla być. peni n' wie,
ale-mu3i być ł
e, Na DlaJ!netolon lecą wiec taśmy z na.raniami. Pani jedne.k: nie kst usat"sftlk.cjonowana. A tu iuż pora. na "Oj(rue-m i mieczem". c.>dzienną 1>Qwieść cz laną
m'zez
Pioka Froncz""'sk~o. Co :uobyć z telefo.nem. pani jest
%
międzymiastowej (co znakomicie
).:ompli:kuje sy1ruac.i.e. bo na ~ół
w takich chwj,Ja.ch właśnie tam
szuka się ratunku). Wreszcie szef
daJwooi do jej kle-mwnk2ki. Po
minucie te-l.elDn zn6w dzia.a.
Szkoda, "IIo'7odychamy, teraz becbi.e
mieć kob~ta przykrości.
llrze'ci mol(la 10 r02e!1!raĆ dowcipniej, nie stawiać nas w przymu,sorwt\j IIYt\.l8ejj slfuiYJlY4y.

..

spot-

kał się z młodzieżą przygotowują~ą się w radomskiej Wy ż
szej Szkole Inżynierskiej
do

ręku

Zbłiża sic 11 i :mów
wi<ldo...
mOOci. Potem mał sDnd:i n8J(ran na t.a:ime o l.ym, cz..y panowie lubią <. oles. liBt slucb.ac~Jd.
która nie może sie odchud'.Oić ..
chociaż chce i przysłDwia. Tym
razem z r~iedziony
ocnitolopii.
Jest 11..20. Cz.a& .na "LaJ.oteke" i
ra'dio "Artel". Wre.sz.cie południe. Koniec na «kiś. A jul.co
od poc.z.ątku. Tym ruem MOWa.dZć\Cymi ~ &rbaca Oii:uk
i
Krzyszto!
KurianiWI:, mlod~
dzien.nilI:arz bia1ostoccy. Po nich
bedą wni. z )nnych r<>l~dośni Pols1Ue~o Radia . Sz..ef
sta.wia bowie.m na młodych z tecenu. J>dnych POffiTSlÓw i i.nic·aŁywy. om
chętnie
zalicza)a "wacsuwski
mmu.l ". bo to 'e lifl; do na_

tr-ód.
łJ(:dz'
codzien.oie, do
iel'pma, ZlIŚ we wn.e,śniu
w niedziele. A pott'm zanu.cimy .. Zej(naj lato na rok" .
naweot nie bedziemy sie zastana' iać czy bylo lCil6U c;r.y ~sze
od iuny h. Ważne, :ie b lo ...•

I

tak

końca
tyłko

http://sbc.wbp.kielce.pl

dostaje gasttonomia. W
dziale kawy partycypują
WPHW" " Ruch", który
da przecież "e
wiarnie. We
wsiach
miast głównym
rem jest W Z GS.
- A jaki przyd 2:i ał
eałe województwo?
- 10-14 ton miesięcz n ie
np. w lipcu przypadło
8,5 tony kawy, w sierpniu
jest już nieco lepiej otrzymało jej 8,7 tony.
góle w br. -jest z kawą
Je lepiej, aniżeli w
- Czy oprócz Sk .ł e IIOl'V.
wla r ń, res~auraeJi itP.
ga jących
"Spolem "
' VPHW rozp r ow adza się
wę w i n n yc h
- Owszem. Są to tzw,
biorcy specjalni, jak np.
cje krwiodawstwa, czy
siębiorstwa
turystyczne.
Wędrówka po innych skle·
pach 1>Otwie(dzila, iż ka wa
jest artykułem poszukiwanym
i ze jej nie ma w nadmia· ' .._"uw
rze,
Wszak
skończyły
~iĘ
czasy, kiedy
leżała
SObl!
w Sklepach i były obawy czy
nie stęchnie. Obecnie impo.r·
tujemy jej tylko tyle, ile de
wiz starczy, A jako artyk ul
nie tak pierwszej potrzeb)'
kawa nie jest faworytem na·
szego handlu
zagranicznego.
Jest jednak miejsce w Ra·
domiu, gdzie o każdej po rze
dnia, codziennie (oprócz nie·
dziel) można zaopatrzyć się
w tę smakowitą używkę : ta r·
gowi. ko pod dworcem PK P
- Ma pani kawę?
0 , tamta pani ma.
- Proszę 10 deko. Ile?
- 650 zł.
Cena umowna kawy wyno
si 460 zł. A więc targowa
" marża" wynosi 50 proc. Lecz
bywa wyższa, To ostat nio
(czyżby "tal'gowiczanki" m ia·
Iy jej za dużo?) płaci się 65/
zł jesz:ze wiosną "chodzi·
ła" za iOO, zimą zaś nawet po
750. I to kawa " elekt" lub
" orient", bo te peweksowsk i!
mają odpowiednio wyższe ce·
py.
Przyjdzie więc chyba p rze..rzu cić się na "inkę". Podob·
no jest ~lkiem dobra. zdro,
\Va, rIie trzeba jej mielić, t ak,
dodaje wigoru. I świetni!
• it:, sprzedaje. Jest artykułe m
wy trzalQwym polskiego han'
dlu zagranicznego. Najwię cf'
zaś importują od nas "inki
kraje". arabskie.

ze

Komun,katy Prokuratu
Wojewódzkiej wKielca
W

ZWillZku z prowadzony
w spra ie katastr
I.y samochodDwej. jaka mia
miejsce w dniu 25.VII.l987 r ...
Dyminach k. Kielc. Pl'okurat~r
Wojewódzka - prosi świadko
tej katastrofy. a w szc:rególnoś'
osoby jadące w uczestniC7Alcy
w z.derzeniu aulobusie z Kieł
do Kazimierzy Wielkiej o zgl
szenie się osobiście łub tele~
nicznie do Prokuratury WOJ
woozkiej W Kielcach. ul. Mir
kiewicza 7, lub do najbliżs Zf
prokuratury
rejonowej
al
jednostki MO,
Numery telefonów w PrDK"
raturze Wojewódzkiej:
424-·
lub 420-71 ew. 29.
.
Numer telefonu w Wilje .... ód>
kim U1'?ędzie Spraw We m tri
nych w Kielcach 29-540.
śledztwem

i Urz~u Wojewódzkie
aadcy pra 'Ili W dualu Pra
nero Urzędu '''.jewócł:r.lriec.
Kielcach udzielać będ~ por
prawoyeh dla .by.... ateli
. ed1ibie Unęd. Kiasta i G
ay w SII:Albmienu w dniu
lupoia 1 7 r . (piąleJr.) w •
.J:r.inach U.tt-lł....

ich na Kie1ecc zyźnie n ie zostaje. Ale tak to już jest z
C iągl e i ch brakuje i w tego rodzaju
przetar"",<'TV,,"'" silnie jszy, czyli ten, który oferuje lepsze
wa acowe. "Nasza mło d zież jest rozchwytywana. Bardzo
n a Sląsk . S ą w y soko cenieni i poszukiwani,
po
u do zakład u pracy s tają się od razu pełnowartościoami, g dy ż m ają za sobą
praktykę, zna j ą
od j e j praktycznej strony " m ówi
dyrektor
konalen ia Zawodowego w Chmielniku Andrzej
istnieje od 1954 roku. Początkowo byl z a kł a de m
,-KolerllOW()-produ kcy jnym . P od koniec lat siedemdziesiątyc h
ybu d owano s zk olę i internat, są boiska i stoló w ka, t a k że
l nauka , i w ypoczynek, i praca zorganizowane są w j edny m
m iejscu. S zesna st u instruk torów pra ktycznej nauki za wod u
i w unastu nauczy cieli przygotowuje do zawodu i uczy kil-

chowi, . poszukiwani ...

Poznają

zawód
praktycznej strony
u et uczniów. W najlepszych lalach było ich 380, teraz odskut ki niźu d emograficznego, gdyż od jakiego"
nie zna j d uje się w ięcej j ak 200 chętnych rocznie.

_ z.u ,",aJIIl" s ą

Młodzież

się w zawodach: ślusarz-mechanik, tokarz,
Pracują n a dwóch warsztatach:
metaloekl rycznym. Oprócz szkolenia młodYCh ludzi zakład

szkoli

konkretne, wymierne efekty
ekonomiczne.
W
ku prodUkcja jest niewielka, ale to, co się tam wyjest poszukiwane, potrzebne i rzadkie !la na zym rynw C h m ielniku jest jedynym producentem przekładni
ale znany jest raczej z produkcji nożyc gilotynoer tarek stOłowych. Montują także silniki dla wlaspotrzeb , ukł a dy sterownicze do wiertarek dla
innych
wykonują części potrzebne przy remoncie Elektrowniec", współpracują z Fabryką Pomp "Bialow Kielcach.
Czyli sporo, jak na tak mały zakład, bazujący na dod tek
pracy prawie wyłącznie uczniów. l co bardziej za kakujące
j t także eksporterem. Z Chmielnika do Czech o łowacji wys a się noże gilotynowe. Za pierwsze pÓłrocze tego roku
w rtość ek portu wyniosła 35 milionów złotych . Gilotyn nocowych produku je się rocznie 120--150. Zapotrzeboanie na t~n sprzęt jest d użo większe, portiel zamówień jest
pełniony do ostatniego miejsca ale raczej zwiększenia w
sób znaczny produkcji nie należy oczekiwać. Barierę tawią ograniczone moce produkcyjne i jak wszędzie
opoly materiałowe .
poza tym w tego typu
instytucjach
zeba d opasowywać produkcję do profilu zkolenia. a
nie
odwrót.
ZOZ w Chmielniku od tego roku zaczyna wprowadzać na
nek nowy typ n()iyc gilotynow8ch mechanicznych.
W ię k
ych nowocześniejszych, które pewnie też długo na nabyww czekały nie będą .
Pierwsze półrocze bIeżącego roku - od strony liczb i wyów ekonom iczny ch - należy uznać za bardxo udane. W
sunku do takiego samego okresu roku ubiegłego warlość
rz.edaży zwiększyła się o bli ko 40 procent, plan tego pół
za wykonano w 120 procentach, sgrzedano wyrobów na
2 milionów złotych.
W tej ch iJj na terenie zak ł adu panuje względny
p kój,
acuje dużo mniej osób niż zwykle, w czasie
pelni
roku
kolnego. Uczniowie wyjechali na w kacje. Ale już niedluwrócą , aby uczyć
ię i pozo wai: zawód od je o praktyczj trony.
(jan)

końcu CZeNKO ZOfgo.ni.zo lśm y w red kcj l .. g/o$~Iefon" no t-emot .. Cry

wo
ny

sq czyste". Przypornn jnaszym gośćmi by/i prOCOlNWydt 'a)u Gospodo-r I Kolii
oInej i M eSlkoniowej Urzę
du iejs iego, MPO, Wojewóchej S ocji .. Sallep d"_ M·e5.l\coń
cy k lec 'ch os' ecłh zgłosi ' w ' Ie . erwe-ncji i uwag odnojnie
soni arno-pOfI
owego.

oto odpowiedi no S)'9oo/y
I . ów przesl 4 przez lacę kerown- o Wydz iału GoKomuoołnej i M'
koi - AdolIl a Grobkows . ego.
Rf"GM : Ul. TopOJowskiel4 i ul. Bukowa 6 - w czakontroli w dniu 30 Cł wco
r. dozOf"cz)'Oł obydwu poseprzeb 010 no :tWOlnienicJ le·m. W IMqZW z tym wydopisemne polecenie wykonania
c ponqd owy(:h dla oomłni~
c'1.

Ul. W solo t 1 - posesjo w
PodcZ04 konwoli Inletor MSP n~ s ierchił ioduchyb' ń porz
OW'I'Cn.
Ul. teromskiego 20/2e
Ulrzymono w no ei ym
i porząd1tu.
oncie.

ŚSM : W czasie
Swi ętoknysldego w

Icon lir ol I
dniu 29
o br. zespól kcn olny potwiercłzil
niep onądeok no Idatkoch schodowych w blokach
przy ul. Krasickiego. Gospodynię
o rano mandolem I zobowiązano
do nol-ei tego
zy2)

os.
cze

Po

"gl śnym
e efonie"
mywonia czystoKi. Ponadto dyre oro śSM ZRB zobowi ązcmo
wy
ze",ia
db dop iłnowo:,io
trawy no osiedlu.
3) RSM " Arma tury": ul. Korczó o wska 10. łn~peoklorzy
no ww. posesji stwierdziłi bała
gan, nieporzqdek, ~ite szyby
w olonach, no klotkaclt s<:hodowych/ nl'ewykoS-lonq IIrGwę wokół budynku. W zwiQzku z powyiszY'"' wrnn)ICh zOln i bań uko.ro.no i robo,yi~o-no 00 utrzymon1o slol~j c.zystości.

Bez dotara ani rusz

Czv tvnkol zrobi karierQ?

W ubiegł ym roku Konecka Fabryk a Farb Such ych
w Fidorze, rozpoczęła produkcję nowego a-trakcyjnego
w yrobu - koloTGwych elewacji o nazwie t ynkol. Je t to
rozwiązanie teebnologiczne przewidujące w ykony ta nie, j a ko podstawowego kładnika drobno zmiel onego
żużla hutniczego. Skła~ uzupeł nia ię aktywatorem or.z pigmentem.
W celu otrzymania got-owej
mieszanki należy wszystkie
składn.ki połączyć z klejem o
nazwie "winacel". Zabarwiona masa nie wymaga dodatkoego malowania . Istotnym argumenlem
świadczącym
o
przydatności tynkolu jest duża odpornośi: na działanie czynników atmosferycznych
or z
trwała barwa. Tynkol z powodzeniem może konkurowa ć z
innymi mieszankami lego typu
z uwagi na woją losunkowo
niską cenę.

Po uzyskaniu atestu In ·tytutu Techniki Budowlanej, fabryka rozpoczęła produkcję
pierwszyCh kilkudz iesięci u ton
wyrobu. Znaleźli się również.
p ierwsi odbiorcy. którzy chci li wypróbować nowy produkt
w prak yce. Po zorganizowaniu jesienią ub. roku pokazu
z
udziałem
przedstawicieli
firm budowlanych, lynkol uzy s kał

powszechną

aprobatę

'rodow i ska budowlanego. Spore zainteresowanie jakie wokół niego powstalo s twarzało
nadzi je:, na 5tybk i wzrost produkcji. W ówczas jeszcze nikt
nie przewidywal, że mogą powsta ć jakiekolwiek problem '.

Kossak

N-iefilety. zaczę ł y się one pojaw ty m roku, kiedy to do
fabryki prze la ł y docierać zamówione w Z akładach Chemicznych w O'więcimiu porcj ./winacetu".
- W tej chwili mamy zamówienia na około 1000 ton tynkolu rocznie, a produkujemy
zaledwie ok . 400 ton - mówi
dyrektor naczelny Adam o ~
nows k i. - Z tym, że tych 400
ton
rówmez
nie moi-emy
sprzedać poniewai- nie olrzymujem kleju. W II kwartale
zakłady w O święci miu miał y
dostarczyć 25 lon kleju , co pozwolił bv na ostateczne wyprodukowanie i sprzedanie około
250
lon
tynkolu. Gliwick i
"Ch m iplast" przydział
potwier dził , natomiast, na za fabryka nie dos tała ani ~ rama ,
W HI kwartale otrzymaliśmy
przydt.ial na 2() ton jednak pod
warunkiem, że na konto zakładów w O 'więci miu
wpła
cimy odpowiedni ilośĆ dewi,l,
jako tzw. wsad dewizow y. Oś więc i m zażyczył sobie
dopłaty 50 dolarów do każd ej tony kleju . Wcześniej jedna tona
kosztowała na
100 ty .. zl.
Naton~a t/ w lej chwili
c na
wiać

Na
handlowych
szlakach
Radom ki przemysł ma 7.nau 7.ial w glob lnej wart ci
polskiego ek portu
do
ZSJtH. Największym
dOilaw
n rynek radziecki j st R a elom k Wyt w órnia T etefo oów , k .
ra począwszy od ubiegleg rok\!
do 1090 wysyłać będz ie
1 011
al?aralów teleroni<:znych .
nok
biei-ąc y
jest chlubnym
jubilcuszt:m 25-1ecia wSpQłpracy
handlowej 7. na zym w....:h'lll I \
sąsiadem. W okre ie
tym
radomski prod llcc nt w yslal
do
Kraju Rad blisko II milionów
p ratów.
<'7.ąc-y

Kielcach

w

nie Jest rekordem linansowym. Niedowno
" Desie"
sprzedano obraz
francuskiej,
XIX- ;eczneJ malarki, Rosy Bonheur za 1.2 miliono złotych.
Dtieło wisi oło w so lon ie ... dwo
d ni. Drago, bardzo droga jest
także biżvler;o, cenno chocioiby z tego powooo. że mojąca
ł a dn i e wkomponowane w
co/ość wyrobu jubilerskiego
brylonty. Ale przecież "Deso" nie
jest tyłka dlo krezusów.
Zna wcy i kolekcjonerzy mogą
aktualn ie i stosunkoWo niedrogo (113 tysi cy) kup i ć no przyk/od .śliczną secesyjną
lampę
naftową z kloszem
wyjątkowej
piękności. Dla mn iej zamożnych,
również dla tych. którym nie pi)dobo się współczesne wzornic·
4) KSM : Ul. Armij Cxerwon. j
twa meblarskie czekają kanopy,
156 - w cZCl1Sie kon oh w dn iu
lotele, sto/y. noly.· Drewno nie
1 lopca bt. inspe-k\lor MSP ~
oszukane, roboto przedwojenno
stwierdZIł iodf1ych oc.hybień pa(fachowcy wtedy by~ inni ), a
rzą <>NYch. Wokól budynkiJ
i
cena CZltstO nie 'ele odbiegano I~ce s<:hodoN_j było Cl'f'Sjąco (bywa , że j niższa) od c to.
ny, którą trzeba zopłocić 70
S) WOSiR: D e tor WOS;R
współczesne.
trocinowe sz orootnymoł polecenie
~ilnoNa
dl lejstwo-regol.
"10 ponqd\(u i wykonen io kaA co w .. Desie" jest nojtoń
wy na Wzgorzu Kodllielnia .
Z
sze? Pocztówki, pojedyncte ePOWO<Ml n'
onemio połece-n i a g zempłone porcelony. różne puz o rzymo mo ndot ko nj i zobodereczko i d robiazg i. Opisywowiq zqll!e do zodlxmio o czys·
nie nie mo sensu, trzeba zobatość no lo8("en,e pod1egłym swej
czyć. Z resztą. chętn ie to roblq
dr.iołolności .
pi)tencjalni k~ i ef\Ci i "agłąclo
6) O s. CZOfnów : Ul. Mleczcze". szczególnie teroz, w mieno a - właśc icielem
_. posi co ch wokacyjnych. W skLse~j i jest ob. P.H. ZOfTl. ul. Wypoch z dziełom l Sltu-ki i antysp i ańsk ieg<!.
Wym ieniony nie
kami tradycyjne pi)jęcie sezonu
zglosza się na oHezWGnie . Spe.kogÓfkowego nie istnieje. Dvia
torów MSP. W zwiqzku I tym
turystó.v do salonu no ul icy
zostanie ukarany mondo.tem korSienkiewicza przychod1:i_ Jedni
nym IIJb z lonie sporządz,ooy
oglądojQ, dużo mniej z nich -ku wn iosek do Koleg '
puje, ole choCiażby IoglądnQc
warto. bo, jak mówi kierowniczPS. Cieszy nQ5 klka wło.5n.ie
ko kieleckiej .. Desy", Anno Ko reo.kcja. tyczen' m nos,zym i
rycka, cechq Slctególnq tego tymiesz oócó-w osiedli jest reagopu instytucji jest posiadanie barwonie w 5.poSób skuteczny no
dzo różnych rzeczy, ole kaida I
balogon 1 nieporzqdek. Jedyno
nich jest dlo współctesnych aw tym Sozooso, oby Kieke były
trakcyjno, interesująca i dobrze
czyste. Szkodo tylko. źe jedy-nq
wykonano.
br-oniq no z1Y'Ch gOlS{>odo ;zy są
(janł
mGM.oty...
(luk'

Informocji zawartej w tytule
nie należy broć zbyt dosłown i e
i nie traktowoć jej w kategoriach
wielkiej sensacji. MaJorskie zdolności rodziny Kossaków są tyle
wysoko wycenione. ~o i dosyć
powszechne no polskim rynku
d ziel sztuki. Aktualnie w kieleckiej .•Desie" wi szą dwa olejne
o bra zy " P ogoń" i .. Ulan z koniem" Jerzego Kossaka. Mniej
znonego i cenionego nii Wojciech, stąd też i ceno niezbyt
wygórowano. Po 250 tysi ęcy za
obraz. A trzeba pr,typomn i eć. że
'Ot Kielcoch sprzedano już obrazy Wojciecha i Jul iu sza Kossaków za niebagoteIną sumę 800
tys i ęcy z/ot 'Ich za sztukę . A i

znacznie wzro"ni e. Nasz ki p t
polcl!a pa t ym. że nic posia damy dewiz i najpra\ dopodobniej będziemy je mu sieli kUI>ić
w ramach jednego z przetargów.
Wyrobem koneckiej fabrvki zainteresowało się wieI
przedsiębiorstw
budowlanych
w kraju. Prowadzone S~I równiei rozmowy z pa rtnerem z
Republiki Federalnej Niemiec,
klóry chciałby kupowa ć nową
masę tynkarską. J dnak w tej
sytuacji trudno przewidzie ć,
ja l{ dalej potoczą się losy tynkolu. Chcąc ):(0 produkowa ć (abr k-a będzie mu iala zdob.vć
oewizy za w szel ką c nę.
W
przeciwnym razi
produkcja
st ie na dobre.
(TG )

RWT nawi zała k!i; kontakty
Beloz Cabryką telefonów w
gradcZ)'ku, co n stąpiło w ramach porozumienia bułga rskicg
Zjednoczenia ..Tncoms" I uz.eiU!ni polskiego "Telkom". W ram ch tej współpracy w zakresi wymi n1 myśli technicznej
odb.vwać się będ
wSpQlne spotkani robocz specjalistów z obu krajowo RW'1' będzie importowa ć z Bułgarii wkładk i
luchawkowe wysokoomowc, kORdensa ory I rezystory oraz o,""ewody pla kie r Do Bulg rii natomi l w sył Re będą tarcze Rlł
merowe.

ki

http://sbc.wbp.kielce.pl

Równ ież wysok
pozycję
w
gronie eksporterów do Zw ią'&ku
R d7.lecki go zajOlujl.l Radomkie Zakła d y Pne m y l u k ón a Re~ o , -które swe kontakt
handlowe 7. \.ym kraj m zapocz lkowały jeszcz
w
roku
a57_
Pierwsz partia bulów wyno ił
1:loo p r. Obecnie
dosl wT
przekraczaj l mln 1> r roczn° .
Rado kór" naw iaz l także ści"Iv kontakt:t.e
Zjednocz ni
Obuwnicaym .. Progre" w Lwoi l Zakładami Pr~emyslu Obuwniczesgo "Swierchoo"
w
Jaro lawlu.

I

Inny. 1.Jl ny r d m k i prodlł
cent. specjal~ujl\c'y ię w wytwarzani~ kuchni
g 7. wycll i_
elektrycznych
" Po lm~ t l "
przeszło 60 proc. wej produkc-ji
kierUje .na ryl\L'k radziecki. W
ubicglym roku powędrowało d
Kr ju nad ok. 120 tys. kuchenek
gzowych.
Powai.nie r07J.uerza 'ę współ
praca handłowa innych r domkich przedsiębiorstw choeby Vf
z kre ie przetwórstwa owoców
i warzyw. Warto poin1ormować.
iż tylko w ub. roku
prsy
ki
"Horte to wysłał nlrożonki
[
przetwory wartości ok. 300 mln '
1.1.
półdlOiełoi
Or;r oc1oiC2. w
Gtojcu 40 tys. t n jabłek.
(j. rybo)
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W czasie dwunastu Jat sześciokrotnie nowelizowano kodeks
pracy. A więc średnio co dwa lata. Teraz kolejne zmiany.
Jednocześnie Tezy fi etapu reformy
zapowiadają cal ościowe
unormowanie prawa pracy. Czy nie moina połączyć jednego
z drugim?

Krzyżówka nr

150

FOZlOMO: 31 w da w y(;h doIMcI!
w.iejskóch; czeŚĆ r;~a.
1N'ZY'Piece-k. 6) ssak draitlleŻlly.
1N\dlinorerny. 7) drzewo
l'1.lib
.k-new z rodz.iny różowa tv ch. 8)
~e
dla
rzeibiarza. 9)
4iwiek wydawMlY Drzez silnik
1V l'!Ilcllu. 12) umow" ISl ludowy
tail"lłee filnlrowy.
14)
człowie-.k
ma..l4CY sie na czvmś. 17) na dadm. 18) woces ni~czen i<l slm~y ziemskdej wskutek dzi ała:ia d~,. zu . wiatru. wód t>łvną
t'ych. 19) m3<ł:e-r:ał na Dielu<,hy.
• pn ' DOra .
PIONOWO: 1) biedak. holvsz.
" sura.wiec 00 produkcii oaDie"e. :Ił nakłanianie . namaw ianie
do cze~oś . f) podkład drewnianv
POd Cw.żuy . 5) dome~a iurysŁv .
JOt loch W t \ ie rdlV 11) dawny

powóz czterokołowy , 13) niewielki kilimek zawieszany na
Ad.nie, 15) pracuje pod wodą,
16) dostojnik
państwowy
w
wieIa kra 'ach Wschodu. '

Rozwiązauie krr:yiówkl
prze.yłać naleiv pod adresem redakdl "En" wyłącznie na kartach

))Ocdowvch w terminie siedmiu
dnI Gd daty n in ie 'sze/tG ·, .. meru.
Pomiędzy
rawidłowe GdpGwiechi rGzlosuje sie na~rode ksiaż
k.WII. Karty pocztGwe bez kuPenu będ ą wył~zone z lo owa-

lIia.
.. ECHO DN1A"
nr 150

~upon

·wil\lZ nie

knyiówlłi

wymagałoby

to
długotrwałej p racy. A czas nagli. Przedsiębiorst wa mają swoje trzy "S", związki zawoclowe
i samorządy pracownicze mają
swoją pozycję i swoje uprawnie n ia. Do tej nowej sytuacji
prawnej. gospodarcze j i społecznej
przystosować
trzeba
prawo pracy.

Na dobranoc

nr 136:

POZIOMO: moment. sowa. zatarg, mara, elektroda. amalgam1lt. ra-ta . statek. aura . kllrton.
PIONOWO: kowal . ma ~a k. motor, n aród, meta. r eda, odma akmU w lut\'. arkan aff'T:l.

a

ale

Założerua zmian opublikował
:!ziennik " Rzeczpospolita"
(29
maja) i od tego momentu roz-·
poczC;ły
się konsultacje spG-

Chióslti.m chłOpOm n ieraz ula.s:e w o&ta,tnich latach w ołać
'eeko im ieniem ..san!!ian" NoWe Imię? otóż nie.. .san~ian" o%nacza
WVSQ ość
<I" Y'WtlY.
.... vwn ę te nit'subordvnowan i
rod!z ce musiel i uiśc ić zą . POnad 'Planowe" dzieck o Jak w ia domo.
.. CbnL obowią~lje od jakie$!oś
e zasu re~ula. że jedDO malżeńtwo ma orawo mieć tylko' '-o
.iC<'ko. Od tej re:!u Y sa tylko
niel'cme wviat " (Dl') w f>TZVo- dkl! rnnięiszośoi e>fnkzn·lch).
Przez JrP'
lat r}11!orv tyczna
ko trola urodzeń w ChRL dala
za uważa lne w-vniki. Ostatn;() it'dak 'łhn v znów sa rC" 'l larnił'
n!"~"k a(' ""e. W Kant.on it'. (!"'7 ;e
st"t",lvlra iest d n.kładnif>'r" a nii
na T)"ow1"r;i . ;v l~fJ roku o!'zvszlo na świa t o ':fl tys. dzieci za
r 1.. ';" ,,, cał,-,('h Chinach żyło w
• I. ') r oku 1000 mln ludzi o
1 .. 7 mln wi~c j n.iż
pOorzc d",'m roku.
W ostatnich Jata
kontrola
n i~ o<;labła. bad-ł też Ch iń czy-
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przyznania pracownikom prawa dochodzenia odszkodowania w m iejsce przywrócenia do pracy, $!dy sąd orzekł niepra widłowość zwolnieOla z pracy.
To rozwiązanie
może być przykładem modelowania przez prawo prawidło_
wych układów pracownik
pracodawca (w założeniach mówi sit: o odszkodowaniu
z~
okres od dwóch tygodni
do
trzech miesięcy).
W ĄTPLlWOSCI

I ZASTRZEZENlA

ł"czne

'ELA8TYCZNOSC W CENIE
Powszechną

aprobatę

zyskują

Zapis o możliwości wyboru
przez pracownika odszkodowania zamiast przy'wrbcenia
do
pracy, w drugiej części budzi
jednak pewne wątpliwości. Otóż
w przypadku gdy w grę wcho-

zawarte w rO'Ldziale "dostosowanie przepiSÓW kodeksu pracy do nowych zadań , uprawnień
i struktury związków zawoclodzą
ważne ' względy
społeczne
wych" Ale zastrzeżen ie: otóż
lub ~spoclarcze.
sądy
pracy
zwią zki zawodowe zgłaszają pomiałyby prawo decydowania o
stulat pozostaw ienia dotvchczatym czy przywrocić pracowni_
sowej. dwuszczeblowej konsul- . ka do pracy. czy tei przyznać
tacji w niektórych ind w idualodszkodowanie. To co było w ię c
nych sprawach pracowolczych .
jasne i .zyskało POwszechn:j aWynikająca z nowych regulaprobatę. teraz jl/ż tal!:ie jasne
cji prawnych niezależność i sanie jest.
modzielność ZW i ązkowych organizacji zakładowych . nie ma lu
Zastrzeienia
budzi
także
propozycja
nadania
prt:ednic do rzeczy . Ich. autorytet n ie
si ębiorstwom
prawa skracania
musi pn.ecież i nie powinien
zamykać drogi do instancj i odterminów w y poWiedzen ia umowoławczej .w tak ich kwestiach.
wy o pracę, gdy wymaga te o
jak wypow iedzenie umowy
o
racjonalizacja zatrudnien ia . ('zy
pracę lub ustalenie treści świa
to odbywa się z dnia na dz ' en'?
dectwa pracy.
Szast - prast i goło
!
FJastyczność
byłby wniosek

w cenie. . Taki
ogólny w stosunku do tego, co zyskuje społeczną aprobatę . I tak w rozdziale .,środk i służące racjonalizacji zatrudruen ia" dosyć pow_
szechne "tak" zyskuje P roPOU'cja złagodzenia
warunków
przy podejmowanIU dodatkowe110 za rudn1en ia (uchyl('n ie
0_
bow iazku
uzyskiwania zgody
macierzystego zakładu pracy)
oraz możliwość zawierania umów na różnef(o rodzaju prace. Tę klauzu l ę zam tt'szcza się
iuż zresztą dosyć czt'sto. ale w
nrakt ce
stosuje się rzadko.
Nowe prawo ma właśn ie słu
ŻyĆ praktyce Aprohu je s'ę r6wn ' eż zaDis m6wiacv o "rło 0waniu pracown ika. za jP!!O Z!!()..
da. do pracy w inn m 7akła
dzie, dostrze~ajac
moWwość
czasowych Drzp m lCS1r.,.Pó
bez
obaw. o to, co ~dz'e potem.
Pn~vtv nie ocr ia ~'e równ't'ż
I

•

za
!:Za

propozycję

II

ł~cznion)

zm i enić

tradycyjną

mentalność .

Sytuacja jest trudrJa: w doroole
życie Wlt!l'aC28:ł1ł właśnie w Cł!i
Dach WyjątkoW() li=e roczniki
w yżu demoąr-atica.neJ!o Jat 1962-19'15, ki.edy ~ l>rZvchodziło na
mat !red:nlio 258 miR ~

ków

MO

•

Drugi punkt niezgody 'o
rozszerzone uprawnienia przedlIiębiorslw

VIi'

postępowaniu

sa.-

nacyjnym mJn.: skracanie wypowiedzenia
umow o prac~
WYPOWiedzenie umów równici:
pracownikom chronionym, prz.eno~enie
do innych zakładów
pracy . Opinia społeczna uważa

że przedsiębior,stwa
wyposaża
się w szczególne uprawnienia,
nie dając szans drugiej stronie

czylr pracownikom. - Zgłoszono
nawet taki postulat: należy wyc i ągać sankcje finansowe
wobec kierownictwa, które doprowadziło przedsiębiorstwo
do
bankructwa. Oko za oko, czy
próba poszuk iwan ia sprawiedliwości

społecznej?

W rOUllowie z dziennikarzam i wiceminister pracy, plac i

spraw socjalnYCh, ZbIgniew Ja_
nuszek. pow i edz i ał : - Chodziło nam o zapewDlenie spójności
prawa, o uwzględnienie zasad
funkcjonowania przedsięb i ors w
W warunkacb reformy gospodarczej.
Przedsta wi amy elastyczne rozwiązania . proponuje~
my m.ożliwoŚć. a n ie przymus
sankcjL Chodzi o to. bv propo'
nowa ne zm iany
zvskały społeczną aprobatę

A oto zapis bUdzący
najkontrowersji: pracown ik .
który porzucił pr acę w uspo-

EWA O TROWSK,\
(Interpress)

więcej

był
postacią
barwuą. wysię obiegowym
przysłaj Clł do

obieslaw G.
uiezmierrue
mykającą

zwyczajowych
Wysoki blondyn o
surowej urGd%ie w półozesnego
amanta filmGwego,
wysporto.
wany a zarazem nieprzee i ętnie
oczytany, z miejsca zjednywał
obie wz.r;lędy kobiet i męski e
pnyjunie. Z tym w % stklm
nie potrafił jakoś KIlaleió miejsca w życiu, nie zdob ł żadne
go konkret~o • woclu, a nawet kilkakrotnie popadł w koUltię 2; prawem.
Dobie.r;ajljc
dwudziestego ósmego roku ży
cia bytował bezłro.~ko, zaś Jego iródeł utrzymanja
trudno
dooiec było nawet najbardziej
interesuj!\cym
się
sprawami
bl iźnich, wścibsk i m wę z ciełom_
wyobrażeń.

W Seczua-:~
nai1ud~ ;"'~""~
prowincji Chin. WY<!IZkolotlD ~
tatnio 20 tvs. w ychowaw('ów -:lgitaior 6w. Mają ooj udać się na
w ie! i tam G2.iałać. próbui4e

zakllltizi(' pracy ma

ten zapis z poZY CJi obrony prawa Bo dobre p ra wo to takie,
które mom r a i w wać z że
lazną konsek wencją. J eśIi n ie
- jest to martwe prawo. ' W
tym konkretnym przypadku bę
da maI:twe konta.
Praktyka
Funduszu Alimentacyjnego. który jest świetnym rozw i ązaolem
prawnym, a które omija kto
chce i jak chce, powinna być
o~trzeżenjem. A ponadto: jakie
będą koszty tej operacji? Jaki
tl.;ebil powołać sztab ludzi; by '
egzł'kwowall to. co się należy
z tytułu Pflrzucenia pracy? Projektodawcy
przywołują także
na świadka Fundusz Alimenta_
cyjny, wyciągając
oczywiście
inne wnioski. W ministerstwie
pracy mówi się : to prawda, że
z wielkimi trudnościami
ścią
ga śie z opornych i uchylają
cych się zasądzone
alimenty .
Ale czy z tego powodu przyszło komuś do głowy, by
zlik_
w ido wać instytucję jaką
jest
Fundusz A li-mentacyjny?

MARTWE KO T."

'chematom, nie

Rak piersi to naipOws.zechni~j
sza choroba nowotworowa u
kob ;eot. Tylko w bieżącym roku
zanotowano w Stanach Zjednoczonych 130 tYsięcy nowych przypadków. Wysta.rCZY pOrównać te
dan.e ~ 40 tysiacami zachorowań
na raka Płuc i układu odde<'howego. by wzekOl1ać się o skali
zaeroi:etnia.

obow iąZ<. k
uiszcwnia temuż
żakłado w i
odszkodowan' a (np.
w wysok ości trzyrnit! si ę c zneJ:o
w ynagrod~ ni a ). Kr y tykuje się

Wątpliwośc i i zastrzeżenia budzi również zapis ub1anaw ia ją
cy nową karę porządkową za
picie alkoholu w prac . Polegałaby ona m .i n . na przeni es'eniu pracownika
na okres do
trzech m i esięcy na niższe stanowisko lub do pracy n : żej za_
szeregowanej. Opin ia społeczna
mówi: skutki
bę dzie ponosi Ć
rodzina . Do tego można doclać
jak realizuje się pa raj(rafy ustawy antyalkoholowej?
Jak
stosuje si ę już ustanowione pra_
wo? Cz do praw, które
już
są potrzeba lw<>rzvć nowe
przepisy?

J ~kichkolwiek

cy - zwłas7.cza na wsi - nauczyli s ię obchoozić przepisy. N it'rzadko przyszła matka wvieźdża
gdzieś do rodziny . l'a m ' t'Szkalei
w innvrn reionie. 00 czym lUŻ
PO roz;wiazan iu wraca z dzieckiem - rzekomo .. prz\·j!arnię'
tym". Kiedy indzie l rodz ce trójki dzieci na wieść o zbliżające j
s ię kontroli b iorą f ikcyjny rozwód. dzielą się dziećmi. ')() czym
DO zakończen,iu kontroli . godzą
sie" i ż 'ją d" i w oelnei h a rmonLi Zakazy stwall'zam tei cza sami pole do nadużyć: nieraz ci,
którzy DOwinru ie e/(zckwow ' t
sami w karzystuią swe stanowisko i oozYc·e. bv orzvznać
sobie Of""TVO do iedlle~ dziecka
wicce-i.

m

Pewnet o czerwcowego popołudnia, w czasie trwającej akurd w wyższych uczelrtiach esjj egzaminacyjnej, przy
kawiarnianym stoliku zebrało się
Ifrono studentów.
Pito drogi
włoski "wermut",
fundowany
przez słuchacza polonist}' ki Walerego Sz.. którego, co KWoli

sprawiedliwości
dodać należy,
piękno strof KGchanowskiego I

fiekicWicza., esy tei lawiłoici
nauki • języku interesowały akurat tyle, eo pnecięłnego kl• • ... P.Js~ wynikł lt~j-

s ich lig rucby

przed lat dziesię do zdobycia tytulu magistT~ Walerek
pelniał w "elako wyraine iyczerua swego ojca, z:unoinero
podwarszawskiego
ofrodnik~
który od po tępów edukacji sy. ,
n uzaldniaJ wysOkG~ cotYfodniowej - kieszonkówki.
Dzisiaj Walery Sz. miał zafrasowaną minę: oto niebawem
" nypadaJ termin egzaminu
•
literatur" wlflojęzycznej, której znajomość mJH" człowiek
ograniczył do kilku
powieści
kryminalnyell. I WÓWC7.118, a.ICZYDl deus es machina, na pro'u kawiarni pojawił ię Sobiesław G . Na widok sm.uklej a
barczystej sylwetki, jeden
u
słudentów
nieomal wykrzyk-

sięciu.

-.-...0

l

.,
e]SCle

Sió~----e
Można,

•

.

Kodeks prac,;

_ _ _ _ _ _ _ _ _J

Sposobiąc

nął:

No, W lerek, m. z sprawę • glowy! Sobiesła
zda za
cicbie eczamin un.:. murzyna".
Od biedy to nawet je teście do
iebie 'roehę poclobni_
Owa niecna I olelegalna propozycja była o tyle zasadna,
je Sobi esł aw G. posi dlszy jako samouk biegłą
zDaj1)mGŚc
języka aOgielskle,o, poobłanial
wprost literatlIrę urówn aJlgielsk:t, j k I amerykańskl\ a
mając umysł krytyczny i iy~.
połrafll
godzina.mI rozprawiać '
• pruezy(anyell ksil\ikuh.
TaJ'gll dobiło bez więkssyeb
.regieli i po ktllt. claiaeh ....

Leczooie raka p iec i daJe bardw dobre efekty. niemniej bardzo cze6to korueczna jest amputacja zaatakowa'llego orl!anu, co
DOwoduje liczne ;mp1ikac:ie 116Ychi(:zne. Dlatejto też - zdaniem
l"'karzv jedynym wyjście-m
iest zmnie,i.szenie ryzyka zacllorowan ia .
KloPOt w tym . j,i ' tY'lko czeae
zna.nych nauce przyczyn wywołuiacych
włekszą
aktvwnoM
kancero~enów.

niem lekal'tZY ceważvć nawCII.
zu taJtów.

Do końca nie wiadomo, w jaki
SP06Ób alkohol Pl zyczy n ia s i . d o
rozwoju nowotworów. B ' ć może skład chemiczny dll'inków POdnosi aktywność i odDOrność ka.n~
ceI'OI:!enów. by ć może chodzi o
zakłócenie
metabolizmu orz -tW4.rzanvch w wątrobie h ormonów.

niedomagań
jest
wśród
p;~ Jc:nej 9 razy więc
niż

i

r-.a pier$l.

moie być świlldo

"Ge

nainowszvm
W Stoczni

im. Józefa
rada Korzeniow1ikiego w G dan·
sku odbyła się uroczystośc wodowania i chrztu jachtu .,Ge- _ _._ ....
mini" o długości 12 m z ożaglo
w8niem"typu "slup" o powierzcb-

Lekcje

Trzech

dobrych ma.n,er "'.in,",v"h
są aktualnie w Ameryce bes t :
sellerami. kolumny z poradan11
z zakesu savoir-vivre zagnieź
dziły się na
dobre nawet w
najpowaźruejszych pismach. Or'
ganizuje się kursy dobrych ma'
nier dla dzieci, gospodyń d o,
m owych , menadże rów. teminj,·
tek, mężczyzn mających trud,
ności w poruszaniu
si·ę w za·
wojowanym
przez
kobiety
świecie.
Jak głoszą reklam)',
nieskazitelne maniery ułatw ia '
ją kontakty z ludźmi, pomaga'

z

kło po

sytuacji.
Scepty ~
twierdzą jednak, źe w całej t e)
nauce mniej chodzi o grzec ~'
ność
i uprzejmą życzliw
więcej o to, aby
przepycha jąC
s ię bez Skrupułów łokc iami, nie
zrobić na zewnątrz wrai.en ia n''"flo'Qj'oeze~mv'<,h
zbyt wielkiego gbura.
(pA ll

tliwych

bicsb.w G., zdobny w okulary
nie bacząc ani na
ze zwykłego szkła, mającycb
CAS,
ni na tłum
chociai trochę upodobnić go dł"1_4~"."h s GJl"j kolei, j akl
kGlegi, za któreg
"munYDOdnwl mi. W inwał" przekroczył prGgi In'
tła,
oczywiści e,
stytutu a~Hstyki. Ryzyko tUt
G. zalnkll$Obyło PłÓW tak wielkie: pro fe·
hGnor rium I
$Or prowadzl\cy egzaminy w ...
dzień zagóJe nie. znal słuchaczy z
nisty1d, których ce roka
wielkiej liczbie mulal n ..." ..""tlt
prze a aaledwie dwa
tą był to modelGwy
naukowca,

I

-

praktycz ny, rzadko Z'ł,ląd JąC !
na p ierwszą
'ronę indekSU.
Wysłęp 80b! ława G~ w sIw
rze Walerel:o Sz. wypadł wpr
koncertowo; eguminowany popisał się na er efektowną pllrabeJą myślową. łącząc 8-zelC·
spira poprz a roml1 n ły k6w
•
symbolistami i wysllwaillc n je'
ban alną . łez~
ii autor ,,sili
n ey letnieY' jesł ~kursore l1l
modernizm1l. ProfCSOl" sach",~'
c.lłY intellr:entnym, eezytanyJII
ł samodzielnie m"łląeym "Ił'
deu.łem wdał .sę • DinI w

Czyżby

a ·iel"u.t
SM nie

- Czy n ie będ2Je pan mllal nic
przeciwko temu, że zadam panu
szczególne pytanie?

w l JSA tłokarmianie
prus nvl tłaaĄcyelt
było nbronlone7

CAP -

Trzyd&ieftu chłopców licealiswyrusza w atrakcyjny, dalekomorski rejs. Praca, nauka,
przygoda, poZllólwanie egzotycznyeh lądów i mórz, a takie
poznawanie sam.'cb siebie - o
tym opowiada w &wej nowej
ksil\Zce inicjator pierwnej w
świecie
e ksperymentalnej
..szkoły peoł "lflaml", a
zarazem jej kapitan, Krzynlof BIIn_waki.
..Woda pny burcie odmiena
rytm mojeco życia . Szybciej pły
nie, więcej zmian żagli, więcej
manewrów, a lakże więcej awaru.
Przerwa w zajęciaCh
szkolnych, wybiegamy na polUad.
Pracujemy, pracujemy.
szarpiemy płótna i znowu w
klasie nad książkami. Tak sobie wyobrażałem ten rejs. a
jednak codzienność I szarzyzna
jest zupełnie nadspodziewana
Wielka przygocla, czy wielka
praca ? Jak ktoś mnie zapyta o
wielką przygodę, to go zeklnę
Jest tylko praca i to jest ta
przygoda". Oto mówiący sam
za siebie fragm nt anonsowanej
kslllżkl, która
wydana została
w ZDanej serii Iskrowslrlej " Na
około
świata",
a ilustrowana
żarlobliwie przez Juliusza Goj-

łów

py tacie

właści wie mężczv m

Jedynym łwiadkiem sbrodDi
I prĄf
r, który %&8zoko_
lIy j pn:eraiony, r~oznal w
sprawcy &tudenta,
·edawn.
PI"Ua 'ę egsaminowaneJo, ału
dent ~ kłórer:o Imię l ... aw~
dolda.clDie, wbrew .w.im ..,..
esajom, Mpamłętał s -""Si . .
IdeC"l'O'W7 pnebi

http://sbc.wbp.kielce.pl

czas

Zupełme

-

nic.

C7.Y zabił
c:uowleka?

AP

pan

kiedykolwiek

Myślę, że tak. W ozasie wojny
bylem w ciężkiej artyler~j. Nie widz.! 3ię wtedy dokąd lecą pocl9ld,
ale pe~ od CZ.a6U do cza~ trafia się w lud:z.i.
Myślałem nie Q zab.janiu podwojny. Walem na myŚli z.ab icie umyślne I 1. najbliższej odleg-

-

mężczyzn

tl" ę, zd~i I do domu, JI n~la zas1l\plł mll drO,ę potęiny
osiJek.. By tre oko młGdlieńca
zarej trowało
niebezpieczny
błysk w Okolicy prawej dłoni
napastnika. Jednakie
blesi
G., mial. jako 'ę jui rzek- '
lo, w ćwiczony nie tylko intelek t . po chwiU nói, wyUlIcon"
a .ręki maryn n
sad wlęesal
C)
rllzy chodnika.
ÓZIr 8oblesb • ulała fala wściekł
pocąl
'lepi.JlY fllri"
makrGw c pd clwnlk . Gd , Ie, celro łuł. kopa) IN II.wie, na
nę Dapaloon;y ł się Rle
kto
inny, jak... ep.a.min ter,
ów
rof
r anlt1i y ki , który mleslkał
w
jednej I
bil kieła
willi! ob ie law G. zbiegł
ieba em
na
mietKlI
bójki
zjawił
się
bUe
mili j Dl
ze laler:o
posterunkn przed
konsul tern lltnezyjsk im. a p r:& potem
r:otowie r a tunkowe i ekipa ' ledcza: Mo
boy em m ry TW. Jeny P.,
w
wynika b tlalskleg.
pobicia,
poru' I śmierć na mie~n.

Cza-

spojrzał
na zegarek,
wracać
do h<>lelu .
1 wtedy właśnie wysoki mężczyz
na pOW Ie dział.

b.-

aIdUetowe.
\I
ootrze.bu:\e
kobieta. oeWHm PIll'ytoki ezytelnik modni.ka ..Stem" od:powie&ział . że przeciętna
Francuzka
pOtrzebuje co najmniej trzech .
..A mianowicie. DO pierwsze: nie~dny iest jej le !!rano
cbic
(meżczvzna szY'lrowny). z k+órvm
Francuzka udaje się na wytworne przyjecie. Po drugie: l ~and
cheque (meiat ' zna z grub m
portfelem), z którym Francuzka
udaje sie na zakupy. I PO trzec:e: le I!ratld cboc: (meic%ywa
zaSkakujący). z którym
Francuska idzie do... dzę, że pań
stwo domyślaj" się gdzie".
Na

fuzję.

Mo wbray

naJwyższy

Nasze lektury

Francuzki

Pow:ęczniki

tOLElIlSKI

Sarny, zające?

-

- Co mi wejdzie pod
sem coś większego.

4Omnipr_)

dania. kobiety wy.pjjajace \yJ!odniowo do trzech ckinków. 'POdno.szą
rV7vko
ZIIchocowanla
od 30 cło 50 procent. Powyżej
trzeeh lcieli$zJtów ryzyko wuasta
dwukt'4>tnie.
Chodzi
onede
wszystkim o alkohołe mocne 1
Diwo - J)()doooo umluk.owalle
picie wina
jest
całkowicie
pod tym względem bezpieczne.
Co prawek badania nad wPły
wem alkohołu
WZY chorobach
o wotworowvch ~ le8ZC2e w f.zie wstępnej, niemniej zda-

dobrych

ją wyjŚć obronną ręką

D ~owsui

PAWłlŁ co

O al]a
3

płci

olia·j·

•

peejalna

Jeżeli na,wet
dalsze badania
llIie POtwiei"dza związkó w . raka
pi~si z alkohoiLem.
mimo
w arto stosować sie d zale<'e ń
medy cyny. naka zującvch O$!ra 'czen.ie pi(:ia. sz.czególn ie koo 'etom. Na.uka dowoclzi. ii alkohol
osłabia serce, zaś ofia r sercowych

m'" kontrolowa.1a . Należv
do
ni(:h ~ra.n i.czanie spożycia llI"Gduktów o dui.el :za.wal'tości tlU8Zczu, a także - co wielee prawdODodobne - o~i(:ze.l.ie Iron.sumpcji alkoholu.
.Talii: w ykaza ły

II:=:I

me naJeży lek s>.cz,ą.t.kowych re-

łę.

Przez ponad czterdzieści dni
po Ballyku młodzi adepci 7Awodu marynarskiego,
pokonując
3-łOO mil
morskich
Poznawszy książkę Krzyszto(a
Baranowaldego, zapylacie z powlltplewani m: co to jest krąkrążyU

aleKllka godzin póiniej
ry z.
I
r
towany,
willi wojego Gjca. Przez mÓ1g
wyrw nero z «łębln snu I Bop
ducba winnelro,
mt dC1;o
Clzl.wieu, I plGrunUAClł
ybkości " przełatywały oajfanlutycmlejsze przypuszczcnia. lJlci dosnal doplno okolo poludn.ia, Ifdy podez
konfronlacji
profesor stanowezo aaprzecz_ ł
jelf. te· amoćcl
ze zbrodnianem.
Finał
tej historłi, której pro_
g
potw ierdn
pn 'Iowie:
miJe 2ler;. poczlj tk l, len koniec iało.~ D y". był , P T1 uchowania
_ I ki h
pr orcil.
slDutny z ró
o dla
a Jere".
z.,;jak I
obiesława
G.
PierwSI I ni h ze bl rcleltowany 'Le
Ildj ' w, dru,i na~
mi t , kt rego ujęto w Bialymstoku, niebawem st nie przed
Sl\dem C!6karrony • % bej o
ttłowie a.

ł

Zaś profesor aDł:listyki, hl!m an' ta rodem t:e sl arej, do rej
szkoły, nie jest .. stanie
po
dziś dzień
jtl,Ć, jak w ylra, ny subtelny znawca Szekspira
moie kopaó pe &lowie leiąeego
ul wieka.

Bałty ku wobec moUiw\)~
pl)
• Ul
r mydl ell"'o~y C Dl dl !lWU. 1ądow l lu z1. ..
le me wiemy, ze działo Się \O
w till r . l ze był \O pi rWl>zy

po

ukolny
rejs
na
zaglowcu
..Lw "
\.czcwBluej Panll~wo
weJ S.l
y Mor Iti l. W rod uC:telilnikow tego relIN był rownlei: kandydat. D& marynarza,
JaullP Lęp9W 11., autor lJteracko p ękJl.ej ..Leceod)' • 1Das:&~
wej _uje", wydan j w ~ r .
Legeuda ta mowil\c skrot.owo, \() poety cka transpozycja
dZlejow SOlIny z Puszczy MyszynieckIeJ 0<1 czasów bit.wy pod
Oliwą Ub2
r.) u do powstania
GdynL Drzewo maSZl.Owe mysli, mowl, kieruje nawet bltwą
Potem wru z całll polską Ootą
gIDie w
ismarze w r . 1632, a
po
iekach powraca znow ja łtO
mglista mara na wody L.atoki
vdanskieJ, radując się ~ ido
luem powstając l właJiJ\I'l na
polskIm brzegu Gdym
Poemat ten spotkał •• 0'91czcŚme z żywym zain~er su .... aniem
krytyki l czytelników.
Ktos powiedział też słusznie, że
to przeclez był J:łowny poemat
pokolenia marynistów
olu su
międzywojennego Po wojnie utwór ten wydany wstał po raz
pierwszy w 19'78 r . w szacie
n iemal bibl1ofilsklej.
Nieco inaczej, chociaż równie
pit:knie pisze o morzu Mar ia
Pawllkowska-Ja one w kil. KQcha morze, cbociai i l ka się
go. W 1980 r . ukazały sit: jej
nastrojowe , kwaty ki" ,
których nie posiadając warto
ypoż,czyć % biblioteki.
Wybitny poeta ni m!eckl Ueinrlch Heine (1791-1856) nie był
zeglanem. ani w żaden inny
sposób towi zany z morzem, 1.0
j dnak jemu przypada zasługa
zapoczątkowania literatury :narynlstycznej. Dziękl WydaWD clwu Morsklemu możemy poz.nac
j go poezje, które wydane w,.,.
tały obecnie w o bnym zbiol
ku pt ..M l U Polnocue i lAue
wier ze o mGnu". C~ z ty ch
wierny została znprezentowana
n ieco
wcześniej
(l98O r.)
w
,.Klii dze piciui" IL n Inelo
v.'Ydanej p~ez PIW.
Wśród mało zoanych marynił
Łów figuruje
leks:lnder Bcstuzew-Marliliski, dekabrysta kllzany Ul czynny udział w spisku
antycarskim
z
grudnia
1825 r . no dwadzieścia lat k.atorgi. W liście do wydawcy pisał
Bestuicw z Kaukazu w
1833 r.: ,,Niech się pan n ie dziwi, że znam morskq t~hnl ... ę:
byłem marynarzem w młodości
i od nIemowlęctwa
lor7.e było moją namiętnośc i ą, okręt pasją .. . Był czas,
że
g rąco
pragnąłem słu:i ć na morzu"
O morzu i ludziach nań słu
żących pisze Bestużew w kilku
szkjcach i pięknej lirycznej min iaturze "Pożegnanie z
Morzem KaspijskIm" oraz trzech
"Morskich" opowieściach: ,,Lejtnant Bielmor", "Fregata . N adziejv" oraz ,.f..e1f1arz Niklłun",
przy czym ta os\alnia pozycja
~ła wydana 1I .nu w bi. żą.-

m r.oku.

.•

ez.&II

łości.

-Nie
Przed ez.terema laty zabił m
pewnego mJod go męi

-

człowieka,
ez.y Ul ę.

4
Umyślnie? D1a<l7.ego nu pan \0
mów)? Cz.y \o nie lekkomyŚlno ł:?

moie puszcwno pana wolno?
Nigdy nie dos:&ło do procesu
l my ś lę, że pan nie opowie nikomu
tego co panu powiedziaJem.
Mowbray p(>C7.ul się nieSWOJO.
Słońce Cbyliło
się ku
zacbodowI ,
chciał wracać do botelu
Na kolację mia ł był: stek 1. pieczarkami.
Był dz.ień
taki sam jak d:z.IŚ,
błęk i tne niebo, gorące słońce Rzecz
działa
lę nad jez.iorem w DakOC ie .
I tego dma również nic nie złowi 
łem. P05tanowuem
kupił:
coś na
kolację w sklepje ry bnym. I wtedy zorientowałem Slę, że ktoś za
mną stoi. Dokładnte za
mną tak.
że trudno go było zauważyć. Jeże 
li ktoś tak się chowa pewnie nie
ma nic dobrego na myślL Wolniutko wb i łem wędkę w pIasek. aby
miet obie r~e wolne Prawą rękę
włożyłem do kieszeni i ująłem nóż
Mężczyzna
wyclągnąl z
kieszeni
nóż. Był lekko zakrzy~ iony i tkwił
w skórzany 1:1 pokTowcu. Wyciągnął
go.
A

-

4

----

ZnakoJltity
nóż
z.
• mlandii
go przy wędkowaniu i polowaniach. WłaŚC I e do
szystluego. Zawsz.e ostry jak brzytwa Powinien SIę pan równie:i postarać o

Używam

taki
Co

Wystarczy
potem?

nu m6j

scywryk.

było

Mękzyzna schował nóż.

do ki

sze-

Dl.

Odwr6ciłem
llię
po oli
t
a bym mo gl go wld z.!e
Był młody.
typ biplsa. W ręku trzymał r ewolwer starego typu o dużym kalib-

n.e.
Mowbray zapalił papierosa
dał paczkę mętc:,yŹD ie.

i po-

Rz.uclłem palenie
przed d z.iesięciu laty. ale wezmę Od czasu do
czasu pal ę. przy specjalnych okazjach.
- Cz.y dtisiaj jest taka okazja?
Wysoki
uważnie . po atrzy l
na
Mowbraya i po~ied z.1ał:
- Tak.
Co zrobił CIhłopak s rewolwe-

rom?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .yyyy

. •

wiedzieć,

Warto

zobaczyć,

posłuchać

t~

•

::

SANOCKIE
BUDOWLANE
W
SANOKU

PRZEDSIĘBIORSTWO

APTEltA OYZURNA: n r 87-010
ul. ZWYCięstwa 7, nr 87-015, pl.
Konstytuc ji 15
INFORMACJA slutby zdrowia
- czynna '-20. tel 261-21, Informacja o usługach - 365-15.
TELEFONY: Straż Poż arna 991,
PogotOwie Ra tunkowe 81', Pogotowie Energetyczne - Radom HI ,
Komenda MO 2:ł1-3I. Pogolowie
MUlcyjne 997. Pomoc droltowół 96l.
POSTOJE
TAKSO WEK:
uUca
Zwlrkl IWigury 411-11.

tyozenia

Ozi ' sk t .. dawy

l\lARfOIl
i STANlSLAWOM

lul ...
JAKUBOM
i SLAWOM

c=~____

K
_i_e_IC_.____

~lł S_k_aK_r:_~_i_k_o__:~ł
L ___

TEATR

I....

Zeronlskle,.

ter .. Da

Rl ccliynny.

K1N
" k O IU 'ł.ł\liC!l "

,,!\1oskwa h

-

nieczynne.

"Fa łsz ywe

-

dola-

ry" - węg. kol. 1. 1>, f:. H . ł5 .
"Coli on Clllb" - USA, kol. l. li,
J;: . 16.45. 19.15.
"St.. ud )"jn~"

. , Cały

-

- USA kOl.
Wideo ... Fllc

ł.

g. l., 11.1$.
- {r. kol .. 1-

15,

s~O\'y"

l ' , g . 18.30.

"S k ałka u -

zgiełk"

ten

.,Seksmisja U

ieoczekiwana zml USA. l. 15, g. n.ls.

l. 15. g . IS...

na miejsc" -

J8.30
" It o botnik"

pG-l.

-

-

11-17

DOM SRODOWIS K T WOR CZYC rI

"Tadeusza

L

Wystawa

'-lT.

Starachowice
KINA

uCud ownc dziec-

ko" - pol.-kanad. b.o., g. J • ,. Uclec1,ka z Alcatraz" - USA, 1<.,1.
l. I , g. 17, 19.
.. monU" - nIeczynne
.. aba t " - nieczynne
GALERIE
GALERIA BW A "PIWNICE"
vi. Lelma - Wystawa malart.lwa
Stant s ława
MazusJa
czynna

,.1'

" Wolno ŚĆ"
"Akademia pana
Kleksa" - cz. l, II, pol. bo. , g.
J . "Spokojnie. t o t ylkO awaria"
- USA, l. la, g. IS. "w średnlm
wieku" - chin. 1. 15, g. 19.:10
" łet a low iec"
nieczynne
MUZEUM
RlWIONALNE
Im.
geR. broni zy~unta BerUnga w
Slta rtysku -Rejow1e. ul. SloDeczna tO - czynne w god%.
APTEKA DYZURNA: nr 29-117
ul. Zielna 12. teł 127-H.
POSTOJE 1'AK50W1:K:
Dworzec PKP - tel. 137-OS.

ZielIńskiego

fotograficzna
Jcrzego
pl. .,Ta try " - C~yH

M ąkowskiego

na 10-20.
MUZEA
MUZE UM NARODOWE plac
Par tyza ntów - nieczynne
NARODOWE .,PALAC" pl C
Zamkowy - czynne w godz. ' - l i .
tUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
Z€ROM KI EG O - czynne w god!!.
U-IB.

" Robotnik" - .,I&+I~ - USA l.
15, g. J5.
t, tar" - nieczynne
APTEKA OYZV RNA: IV ,.-e.,.
ul Staszica 1. tel. 'ł-7t.
POSTOJE TAKSOWE.K: t~lelo·
ny 53-10 I 53-80

[~ Osłtowiec

22.05 "Był taki ktoś" - wspomnien ie o Mateuszu Swię
cickim
22.40 DT ~ komentarze

PROGRAM

17.55 Program dnia
18.00 Program loka}ny
18.30 " Wiem wszystkO"
teleturniej
19.00 .. 102" maC. kulluralno-roużyczny

19.30 ..Poznaj swój kraj"
20.00 "Na mnie możesz licllYć"
procr. publicysto

20.15 "Dookoła świata": " W Albanii"

20.45 Studio Sport -

A<IUZEUM WSI KIEL ECKIEJ
- 515-73.
P ark Etnograflc zn .., Tokarni .. Ludowe malarstwo na Sl!1<1e" cllynr.e łO-17
OBLĘGOREK
MUZEUM H .
SIENKIEWICZ.' - czynne lt-li.
APTEKI - staly dytur noc ny
KINA
pelnll\: nr ~9-001 ul. Buc;:zka Sl/St.
" Pe,:,z" - "Tropiciel" - NROnr U-DOS. ul. Slenldew1cza 15.
moJlg. I. u, g. 15.30•• ,Macaronl"
POR DNIE onU.U~ĄCE: dl a
- wł. kol. I. 15. g. 17.30. U .H .
dtiecl , dorosłych. uL PoclcSO:lca
"Antyczne" nieczynne
11 (Przychodnia
Rejonowa) w
lllodz
11-21. Stomato!~czna - .
P rzychodnia Rejonowa .r l i lIIł. Karczówkowsk.
3S - czyn ...
w niedziele , tw1o::ta w god!!.
T-U
KIN A
INFORMACJ
O L~ItA C R"G.yola" tłTaj~mojca szyfru
op.y nna .., godz. 'l . 3ł-ł5.:te r: wyMarabula
"
pol b.o.,
te. U,
",tklem dni ś~leczn..vch t dni
.. Podró! do Indii" - ang. 1. l!,
woln YCh od pracy - tel. Jtt- St.

ligll

21.30 " Panorama dnia"

21.45 "Księ ga

dobrej
miłości"
hiszp. film lab.
l·et.
Tomas ,4.znar, wyk.: Pat x i Andin , Blanga Estrada. D idi Sherma n
28.30 W ieezo rne wiadomo 'ej

Jutro
l"ROGRAM I
9.00' Kino TeleCerii: .. Klu.ownik" (l) - film TP
10.00 DT wiadomości
10.10 Film dla II zmiany: ..Zamach" - cluński film tab.
Uwara! Z. ewentualne zmian)' w procrantie TV nie ed pewitldamy.

Mgr Zofii Kiepas
wyrazy w . pólczucia
s powodu

śmierci

;~

~ PRACOWNIKÓW w zawodach:

~

:: • MURARZ-TYNKARZ

=

pracownicy
Biblioteki

U-G8-19.

[

R.dom

:

I

TE TR POWSZECHNY
rot. Jana
n\ec7.ynny.

KochaDowsk ieco
KINA

•• Bałtyk U

-

••

Crilters H

-

US

•

kol.. l. 12. g . 15.30. 17.30 ,'swiadek
mimo woli" - USA, kol. l . 11.
g I .30.
" Przy ja.źń" brak terminarza
"Pokolerue" - brak terminarza
"Hel" - ,.Glupcy z k06mo u·
- ang. kol. \. lo!. g . 15.30. ,.Przemytnicy" - pOl. kol. l. II, g.
17.30, 19.30.

EO

NUMER 150

STRONA 6

I

g. 1&.341 .. Kronika wypadków MI-

łosn)'ch"

-

pol.

ł.

15, g . l ••

"tJwac:a! Za ewentlnlae s.bOlaay
... proc:rnmie ki. redakCja ale
odpowia da.

RADIO
PROGRAM LOKALNY
17.0$ D:zlennik 17.15 Z teki kom J>O~ytor Idej
JuUusza
LoI'ancQ'
17.30 .. Zapj, y t budowa" - aud.
Ewy Okoń kie..J
17.40
Muzyka
11.$0 ., posób na
t6łlaczko::"
audYCja Marzeny SobaU Ił .OO M uzyk operowa 1ł.l~ Skrót d.:zleonlka.

TELEWIZJA
PłlOGJtAM

I

16.45 Program dnia
16.50 Losowanie Expl'ess L&lka
i Super Lotka
17.00 "Wakacje"
17.15 .. Teleexpress"
17.30 .. Wakacje"
18.40 ,.Prosty rachunek"
18.50 Dobranoc: ,,Miś Uszalek"
19.00 ..T.rybuna sejmowa"
19.30 Dziennik TV
20.00 "Temida" ..strzały
o
świcie"
film TP, rei.
Jakub
Ru ciński.
wyk.:
Krzysztof
Mall,1SZewski ,
Andrzej Grąziewicz, Marillllz Dmochowski,
Henryk Bisla, Henryk Machalica

ZATRUDN' I
E na korzystn~ch .warunkach ~

·
·
·
·

; •

ZBROJAltZ-BETONIARZ

• • CIESLA-STOLARZ
~
• • POSADZKARZ-PARKIECIARZ

t •

ROBOTNIK BUDOWLANY

E-Przedsiębior two zapewnia:

Głównej

WSP w Kielcach

•
t

E
•

ministrem

=

t Szczegółowe informacje można uzyska c osobiście :
• lub telefonicznie w dziale ~kadr i szkolenia SPB <II
w Sanoku, ul. Zańlkowa 3, tel. 310-53, 311-64,
t wewn 36 lub 55.
235-k

t

=

=

t
4
..........................................

NATYCHMIAST:

PK COWNłKÓW NA STANOWISKA. ROBOTNICZE:

+ SLUSARZ REMONTOWY, NARZĘDZIOWY
+ TOK RZ, FREZER, SZLIFIERZ
+ SPAW CZ ELEKTRYCZNY, w osłonie CO! i argonu
oraz z uprawnieniami IDT BS1.1. BS2,1, BS4.1, RS
MODELARZ ODLEWNICZY
HARTOWNIK
LAKIERNIK
ELEKTROMONTER
TŁOCZARZ W ~ETALU
MURARZ
M SZYNISTA LOKOMOTYW SP LINOWYCH
SLUSARZ PRODUKCYJNY

PRACOWNIKÓW NIEWYKW LIFIKOW NYCH do pracy w transporcie, sprzątających oraz przyuczenia do ww. zawodów.
Dla absolwentów szk6ł ponadpodstawowych podejmujących pracę po
raz pierwszy po 6 miesiącach pracy fabryka udziela kredyt na zagospodarowanie w wysokości do 10 miesięcznych poborów.
Zatrudnionym samotnym pracownikom zamiejscowym zapewniamy
zakwaterowanie w hotelu pracowniczym.
W ymagane dokumenty przy prz yjęciu do pracy:
dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja ubezpieczeniowa z wpisem o usŁaniu zatrudnienia, świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia, świadectwa szkolne.
Warunki pracy i płacy d uzgodnienia w dzi le k dr Kieke, ul. Dzier27, tel. 541-94 lub 614-11, wewn. 04, 805.
271-k

żyńskiego

21.25 .. Zniwa '87"
21.35 Spotkanie
;Z
kuliut·y ZSRR

..

•

+

+
+

=
~j

+

+
+

~=

dla wyróżniają.cych się pracowników istnieje możliwość wyjazdu do pracy na budowach w Libii i Czechosłowacji
<II
możliwość korzystania z szerokiej oferty <II
wypoczynku i świadczeń socjalnych, w tym :
wczasów zagranicznych
~
zakwaterowanie w hotelach robotniczych:
lub codzienny dowóz do pracy.

PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA NIEROBOTNICZE
INZYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW
O specjalnościach obróbka skrawaniem, plastycż'na, budowa m~8t:yn,
spawalnictwo
.
INZYNIERA lub TECHNIKA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
z uprawnieniami

•

~

~
::
•
•

t

ZATRUDNI

+
+

.~

zarobki i premie w systemi'e akordowym •
<II
i brygadowo-ajency jnym
:
.

FABRYKA
•.
SAMOCHODÓW SPECJALIZOWANYCH
POLMO-SHL W KIELCACH

+

~~ ~

t

E

skladaj~

KoIMlde

TELEPONY:
Pogotowie Ratunkowe HI. Pogotowie wo m . Strd poż arna
Pomoc Dr ogow. m . pogotGwie Energetyczne Klelce - łdJ ~
ato III. Kielce - Teren 956. POCGtowle
WodocIągowe
m, Pogotowie Gazowe 31-20-20 I m. PogotOWie wod -kan c.o. elektryczne RPGM ezynne w Codz ' -23.
tel
31-6&-5'1 Pocztowa Io!ocmacja o Usługacb '11. ln(ormacJ.
PKP 930. rnrormacJ~ PKS &f1-79
Hotel .Centralny" 625-11 . Ośrodek
Informacji Ustug WUSP .'-łl .
CENTRUM
INFORMACJI TVRYSTYCZNEJ "IT" - tel. 416-86.
czynne do Ił. w SOboty do Ił.
POSTO.u: '1'AKSOWEJt.: OllGbowe - Dworzec PKP . teł. iM-M,
u!. Słowackiego Sl-t9-lt, ul. JesIonowa 31-79-19. Poslój taksówek
bagatowych - ul. ArmU Czerw.
tel 31-09-19. Postój samochooów
ch:~arowych ul. DOm3S1:0wsktl

Przed . J

MATKI

KINA
" llutnik" .. Imperium kont..cata-kuje" - USA. L 11. g. l .30
,.Rykowisko" POl. kol. l. 15,
g. J7.30, J 9 .30.
" przoclo nik" •. iesamow ity Jeździec" USA, kol. l. li,
g. l'r. U .
APTEKA DVZURNA: IW' "-0'1'1
ul. S tarokunowska 1fT.
PO T OJ E TAK OWEK: pl. Wolności
- 537-92. ul. S ienkiewicza

Jędrzejów

n

~

~

•
3

••
•

Sroda
5 sierpnia 1987 r.

3

http://sbc.wbp.kielce.pl

iebezpieczna svtuacia wr~onie
Zatoki Perskiej
•
•

amerykańskie płyną w rejęR załoili
Trwają irańskie manewry morskie

Smiglowce

,r luacja w rejonie Za«>J<:i Perkiei jest ci~le naopieta, ale I'U h
tankowców 1>0 jej wodach jest
ormaln , lun - } a k podaj"
I!°nc'e - d.omaf(Q sioe wy~ta
ie. z rejonu Za-t.ok1 Persk4ei jedo tek obcej fioty wojennej, a
wlaszcza jednostek amuvkań
kich lx'.vtv' kich i f'(aa.cus!cieh,
gencje informują, że W, Brynia nadal nie wyraża I!ot&woś
, do ulel!ania nac iskom 3411eryilskim i nie wysIała dotąd irawc ów w re'on za~oki. tanowUl odmowe rUldu włoslci 20 llQ
ądanie
stro'w a.mer kańskiej
(lonownie 'PI'zedsl,a wi14 m-inisU'o:e Sp.l'a,w zaj(ranic7il\ych Giulio
ndreotti l ob!.'O!TY Valerio Za OAe, którzy PO'iwjecdz,iJM sooot. a dceY'Z~ r2.Bdu w Słlr.aWiie ni.eysylania tralowców włoskł j
nar narki wojennej do zatoki.
R Uld

*RFN * ,k t)"C2ill
* ie
Dnl

<:smacine ,na Morze Sroo'bieme , '. na Ailanlvk, aby orze;·;'
iektóre zadani9- tloty Łanów
iedn1>Czony h i uof}lożHwić J)!!'z.ezucenie cześci a.me.rykań ](jch
kr tów w rejon Zatoki Perskiej.
ak pbin!ormowala a~ncja DDP,
wollljąc sie na przedstawicieli
ń!.-kieI!O -l,i.nistecstwa obrony,
becnie szczel!ólowo studiuje sie
am problem "ograniczonego"
'vkorzvstan1a zachodnioruemieciei macYDarki wo.i.ennej na w 'lenion , ch a,kwenacil,

*

* JaJe. informuPAP,
Agencja Reutera. 8 'miiglowÓw tyPU "RH-53 d" prz.e'mazooych do low~enia min nal&c, eh do maryn3l'ki wojennej
A, zo talo 7AUadowanvoch w
ecvkańskiej
baz.ie morski .. i
wvl>Ode I>i.eb> Gucia na 0 anie Tndriskim na ok~et "Gua1c~l1'al",

$m~jowce

rzetran.spo.rtowane

do

nÓw
Zjednoczonych,
Wedhl/i!
ReuAet'e., podł'Ól; l>Olf'wa 3 do~,

*

•

*

LO DYN, NOWY JORK PAP.

Sroda jest drugim dniem irailskich mane rów morskich
w
rejonie ZaA<J.ki PeL'ski j, kaliska
agen ... ;a 1)1'3 owa lRNA c tuje
il'ańskie~ o
dowódce M.h-amada
alekudell:'ana, który 08wi dczyI, że sjly morskie Iranu są w
pełni gotowe do odwelou "na Stanach Zj€dnocwnych i innych
wsJ)Ółodl>Owied.z.ialnvch za k-r_
niewinn yeh p iełg,rz)' mów".

Telefon interwencyjny

1)()-

' ierdził we wtorek swą goło'ość do wysła.nia OMpt.óW Bun-

*
LO DY

Pecskłej, J!dq,ie zna jduje s.ie d uże ~ul>Owan,j,e si~ mor8l<;(,h Sla~

zo,sł.aną

skargi
klientów
okazaly się
sluszne, I co na to Zakłady
Wytwórcze" polem"?
Lidia Pobratyn - kierowniczka dzialu zbytu poinformo ala
nas, że
lipcu w wytwórni była
aW3l'ia, ale trwala krótko, Obecnie produkcja octu odbywa
się bez żadnych
zakłóceń i 0czywiście nie zmalała,
Do iedzieliśmy się także, że poszukiwany ocet doslar zany jest na
półki sklepowe
systemalyczni
wprost z hurtowni PHS w iloś
ciach zgodny h z rozdzi lnjkiem,
Kogo wię tym razem noleży
winić za j go brak? Cbyba samych klientów, którzy slarym
zwyczajem lub ią chomikować
niektóre towary na zapas!
(fla)

Złodziej

•

w

Jak donos'&:\

s

Rokowania rozbroje niowe w Genewie

f'ulu,

"r od ę prz wódlll\ 'nądz~

eej w Korei Poludniow~j DemokratYMnej Parlii Spraw iedliwose i w ybrano Ro T
Wu, który ustąpił d l' ktatont
Korei Połudn i owej
20n Du
Rwana . Jak wiadomo.
7.on
Du Rwan w lut"m l>czy:z łe
lO r oku ma uslapi!'! Ze' stanowiska
pr6ydenta Korei

Czy dojdzie do kompromisu?
Nie ma stagnaCji w rok waniach r sbrojeniowych, al nie
ma też odpowicdzi na pytanic czy dojdzie do amer ykań, ko-radzieckiego kompromi u w prawie 72 p«isków "persbint; I"
a oa1eżlłcyeh do Bund , w hry i wyposażonych w amerykań
skie głowice atomowe. Ta kweslla zaś ma kluczowe znaczenie
dla przyszłet;o porozumienia w sprawie likwida jj amerykań
skich i radzieckich rakiel i poe! ów nuklearnych :rednie,o
i krótkiero zasięgu,

Południowej ,

• fi mloa ych Japońcll ków
J)Onioslo w środe śmierć od
uduzenia pioruna w czasie.
plywania na de kach, 6 inn yeh odniosło rany, Do trar:edii do~ło w odle1(lośei 5
lne't.ców od buecu mor kieco
w prdektune Koci. Mi/oiniey s urfinr:u w 'sdi w nlone
'tV ezasie szt.rmowej poltod "

a.genClC
informują:

• W czasie amenkaÓJ kiej
preby bombY "".dorowej na
atolu Bikini W 1954 roku 1)0nad t siąe japońskich kutrów
rybaekieh "oalazło się w ~tre
fie opadów radioakt wn yeh.
co powodowalo wiele ofiar
wśród
rybaków, Do (ak,ieu
wnio ku ' doszli auton studium pneprowad~onelto J) r~e1:
działacz
!'uchu ant ' wo,/ennell:'O ordeklur, Koci,

,O-

• Zne"" zaostrzyla sie li tua ja w kompl klii Złotej
willl ' oi ikhów w Joril"ane wina " kim s Ianie P n dbb, Itdzie dostali ,~ię 7.lonk.wie k ilk u ulru"OWaó ekstremi l ct.n eh, Na spotkaniu
w ZI.tej wilii ni ek !cemi-ci w ys tąpili we wtorek" pr.wokaeyjl1ymi wuw niami d.
ul worzenia separa8ł, nł\e ••
.. paMlwa KhalislalJ ",

ujęty

ZaWok i

Pierwsi ludzie
yli ' kan ibalami

Pomogli przechodnie ...
Iaic1a aHła~'a ~·.nr'w wiJ!ze i41 z U.ldem w klepi~. T.k
Io yl. tei ~eaoraj w WPHW-owkiej placówce handlowej pn
ul. Bucua w JGdeaeh. Ok...
roda. U pncd jedaym n
ej II.
klepu. .. Adam" udawila
lę
dluulIa aii: zaswyeaaj k.lelka.
W pewnym m.meneie je~hła
.. ILUenJ:ek w5a~a ala.flW , ze
.estala olua.biona,
- t5-letai »erbar. S" miaakanice Im. MAłó"". "a rallie
l'ol&tał
ę.
oln~1ł . .wiedzieli Dam ""uoraj pelDjlłe
dyżur w R
W, ehor, l'eny
T." i t, ieri. Henryk
zewesyk. l'est I• .uIlI". pr.eeheclaiów, któn
.. tn truli sl.dzid . Ten .,. • aje a '10 al
zbiee ae klepII,
ij Ae ny-

W St arachowicac.h

iewidomy ma zamiar
przepłynąć Atlantyk

Pożar

zabytkowym

zespole

i~kopiecow,n

p.'....

Itę ~

ła"".~'II. I tni
li
praeehodllie. P ieni"dse
tł wróeil
~. ~ lMeieielki, a mJ.dy prle tępea
tym dluiej a ta II le 2a kratkami, ił ltD Iły j t milieji II
" 'ezeaJliej syeh
krytninah, eh
wyezynew.
A lak oa marlin ie aeu,.IAie
Uoku , lak
klepach ,
jak i polleuJ!
wakae jnyeh
p.dróiy, ltwraujmy
więkRlll
uwaCę .• a
balaie, perUele i
p.rtm.Detki.
(alp)

C.

kwocie 11M

Tajemnica

13

Szef negocjaiol'ów am rykań
skich w G:!newi , Max Kanfpelman, dyskutując przed kamerami amerykańSkiej tlewizji
z radzieckimi negocjalorami, uchylił si~ od odpowiedzi w l j
sprawie, Może to świadczyć o
lym, że w Waszynglonie kr !ltalizuje się nowe bardziej kompromisowe podejście do lego
problemu, ale z równym powodzeniem i o tym, ż rząd am rykaitski nie zamierza zmie nić
sw go slanowiska i odrw a samą myśl o wlączeniu do r ko"wań problemu owycb 72 elowi ,
Strona
radziecka wyr ia w
związku z tym
iel
w lpllwoś i co d"O l go cz
U A
lowe 54 do zawarcia
poro:r.umienia na z sada h równ go
bezpieczeńst 'a i równowagi
iJ,
Ostatnie dni lipca prz ni sly
prawdziwą o!ensywt:
rOl,brojeniową
Zwi ązku
Radzi cki go,
Zacz lo się od przyj cia przez
slron radziecką kone pej! zlikwidowania broni nukl arn j
Śl' dniego
i krótki g
zasiuu
na skalę światową, a więc nie
tylko
w Europie,
stępni
strona radziecka 7..apropooowała
porozumi nie, które jak to 0kr ślil rad:decki negocj tor, Aleksi j Obuchow - ni na
lu
umocnieni
zawart go w
)972 r, układu o ogr niczeoiu
systemów
antyrakielow ch
i
wpro adzeniu :takazu w ' igu
zbrojeii w kos rl10S i , Trz ci
zaś propozycja radzi cka dotyz redukcji nuklearnych ar. enałów strategicznych, 7.godnie z
zasadami przy jętymi w Re kjavlku podczas !tpolkania Michaila Gorbaczowa iRon Ida Reagana.
Ponieważ
Waszyngton
ciwny jest jakimkolwi k graniczeniom dotyczącym badań i
prób z bronią kosmiczną w ramach strategiczn j inicjatyw
obronnej, ulrudnJ ny j st post41P w rokowaniach na lemat
broni slrategiczn j,
Redukcja
tej broni prz z obie trony przy
jednocz nym roz ijaniu obrony anlyrakletowej w kosmo i
dawalaby Amerykanom przcwaeę militarn~.
co ocz)' . 'cie
nic moie być ' zu.k epto 8n
przez ZSRR.
"
Glówną jednak uwagę przyciąga sprawa 72 pocisk ' w "per'hing I a", zwlas za po rew e-

źródła

Karłovych

,~Becherovka"
idy, kto
hee wjecba'
do uzdrowisko,," Co
ntrum Karlovycb V ró •
mu i minąć kilkupit;lI:owy naro:i:ny budyn k, bardliej prz 'pornin lący czyn o II kamieni e nii zakład
produkc jny,
z ki ceco bram
yj :i:di.a w
wiat chluba mia a:
" karlovarska
becb rovlta", J
'nie
niewielki neon informuj, że
w tym mi j u ni przer ..' anie
od 1807 roku produkuje się jak gł05"ll lian
reklamy "tajemnicę 13 .iródł a z.dr wia i
mlod
i". Trzynasł :0., gd :i: w
Karlo yeb V .taeh
., r
a 12
cieply
:trooel leczni yeb.

I

Czyalkobolo '
n POJ moie
rzecz 'wio ie leczyć?
Dyrektor
Jirij Nov tny pokazuje ksi~
pamiąlkową zawierającą
wpisy
le~!"Zy

potwierdzających

tę

OpinIę.

20 mI porcja
pita po
obiedzie, prz piesxa trawienie.
Podobna ilooc spoi.y ana rano
i
ieczorem la godzi dolegliwoś
ci 'rzodowców, dobrze równleż
wpływa
na uklad ne owy.
Prawdę
m6wiąc
trudno jest
mi UWierzyć w cudowną moc
"bech rovki", nat.omiast
rozumiem. że gdy chodzi o intel'
to podtrzym wanie t j formy
reklamy jest dla produ CDt.

http://sbc.wbp.kielce.pl

la ('ja ch
bońSkiego
dzienniJc.a
"Gen raI Anzeiger" na tem t
g tow ci rZl\du RFN do r kowań w sprawie likwidacji ty b
po isków w zamian za lij(widację radzieckich pocisków krótkiego zasięgu rozmieszczonyc)l
zechoslowacji i NRD, Naty hmiast ukazało się dem nti ,
a rżecznik
bonskiego
M Z
slwi rdził, że "pershingi l a" n '
mogą
być przedmiotem
rokowań i że tylko NATO moż
dEcydować co z nimi uczynić, Nit!
mDiej główny doradca rozbroj n iowy kanclerza Kohla, H et
Telts hik stwierdził, :ie j li
ZSRR zlikwiduje pociski k rÓ'lki go zasięgu, RFN może
patrzyć spraW41 "pershingów".
W
Waszynglonie
z
kolei
trwają s pory na tern t, czy poeiski te nal iy traktować jako
bron zachodnioniemiecką, ny
t~ż jako broń NATO. Te w z. alkie ublelności przypominaj i
taktyc:l.nymi posunięciami
dzi lenia wlosa na zworo, al
świad ZI\
o tym, i
ost lnie
slowo ni zostało joszcz powiedziane.
Z punklu widzenia radaieekieco - jak l. sh"ierdzil f'k pert rezbr.jenio .... y Wiktor Karpo
IIle ma znacz nia łZy
1I..c1t:i • cl.wiee a. rakid amu kań&ltieh e.y ueltodlli.niemieeki b. Jdli ma byó zawarte
p.ceznmi nie w prawie sa llullia po .bu tronaeb w
tkieh 11..... ie lIuklearn eh . .
!tronl -r ani ro i królkiec. ...Ięru, ale moie
ono uwiuać
1 rl'" !luwalaMcej U
na neh.w aie 7% elowie a. PM' kew "penhinr: I a".
ANDJlZ&1 ZY ROWICZ

'()2,-

a,.

Nasze propozycJe
,

IEBP lA (CZWARTEK)
JUELC
•
Kl." : P.l.nel: (.J. l'..i "ka' godz. 10 - zw i ~ZIIm,.
Ki"'ł ,
•
.vmak (al, I.oepoiekie.8
odI. 10 - ery lłloliko w i zab",w umyslowe.
• Sl_ _ llo (IIL a ... ualcJ-ł
odz. 11 - wycieczka piesza
nHl<6wk:a - St.adion,
Am.ait (aj.
r
lal. w"
•
godz. 13,15 - ery prawn ' 10e na Karczów e.

Varów

lekarstwem
Pytani z czego produkuje się
..b herovk " zbyw ne je t dypl malycznym milcz ni lU, Reptura j ,t bowiem D j ięk
szym
Itr tern Karlo ych Var W. Podobno znają j
t.,lkp
dwie
b : dyrektor zakładu
a lav Jelin k
główDy
j.lista, osoba, która pnrZl\dza likier,
arne składni k i
nie są przedmiotem
kreill:
wod. splryłu.s, 12 r0501\ Y b
w tej okoli y zi61 leczniC%ych,
kra, lo.wzilti. imbił'. Taj mnie: tanowi q natorniast proporje w jakieb się je l czy oraz
technologia dojrzewania likieru.
- Pned wojDą nasz zakład
~ksportowal do Polski 11 tys. litrów "becberovkl" rounie - mili dyrektor Novotny. - Cb tt)ie
wrociłibyłmy na wasz
rynek,
Liczymy. że wprowadzana obeerue reforma gospodara8 ula t.,.,!
nam nawiązanie bel'.pośrednich
kontaktów !I odbiorcami, takie
pobkimi ...
lIIA.U llYCZIOW II
(lałupr_>

ED
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VRegatv Kaiakowe oPuchar liIBi RadoDlkiei

za m twa

XoajBkowy serial na łone sła
lomow)rm Gerlacha w Drzewicl' lrwa! Po rozecranych w mł
nionym lYlI:odniu mistrzostwad
Polski .. r:órali". dziś i jutro ~
Drzewiczce odbed%ie sie kolejna
impreza: V Rer:.ty Kajakowe o
Puchar Ziemi hdomskiej.
W
zawodach
zapowiedziała . swój
star' krajowa nołówka. a łak
ie przebywający od kilku dni w
Drzewiey
mloui
kajakarze
Wielkiej Bry~nli I NRD.
RepiJ' o PuchaJ" Ziemi Radomskiej sa okasja do rew.nżll !Ul
mistuosłwa Polski; kajakarld l
kajakane r)'wallse .... ać bed. w
Ilałell:odi

opeu. a wioc "ell< : )te-

. .i.11I

JrrllllY wieku.

1l&

-.

· D!ri• .o 1J."iIli~ li o'w~eie

jem dyscyplin" widowiskową l na tyle dostęp."
w ni" mor:" prawie ws~yscy. Szczer:ółtu\ popularno_
ścilil cieszy się wśred młodzieiy, a .bok piłki "kopanej" upr.
wiana ;iesł na wszystkich boiskach i placach ATY. Tego sameg.
"dania jest WOJCIECH DĘBSKI, przewodniozlłcy Wydziału Gier
i DYscypliuy Okręgowego Związku Piłki Ręcllllej w
Kieleacła,
którego gościliśmy w redakcji.

s.-

.odów. e auł4:.,.ie .ierw_
lI:o.llurflueje. , . , " ~tek rywali. . eji • lC~tlsi1lłe 1. i rs.a.

-+

P

. "-'+

Xa IId;ęeiu: K •• imierz Ga·....1ik.wlIki se Stad. Nowy S~,
kajakera numer jecłea rfl~nD)'eła w .łtiecłym łYC".i. w
Bbewiey 1ft' t " . ,,.. P.lJłlr.i w 51.ł.m ie.
Fet. Al. Picllu8ki -

+

Ż ~!Eyblrością .ponad $O km Da goo,zinę!
Kiepski .1
start naszyc.h pięcioboistek w ' MS
Polscy brydżyści
'~derami
Dobra łoml. Barbary Kocygi
Adi&u
Ti~na!
.

+

+

:z

kraju

•
1

• 'PoIIICY koluze. przygotowujJtcy Się do 8Z060wycll mistrzostw
w
Villacb.,
sprawd"m
wczoraj formę w wyścigu drutyno\vym na 10& km o puchar
PKOl,
rozegranym w okollcach
Piotrkowa.
Zwyclęiył
pierwsz)"
sesp6ł Poliki w doskonałym cusic l:n,31 (prllieeletna szybkOŚĆ
ponad 50 km na &od"inę!) . .Nasza czwórka jechała w sklad7Jc:
Zenon "askula. Andrzej Sypy tkowski, Andrzej Mienejewski I
Marek Ldniewski. Drugie miejsce
zajęli Butcan:y wynikiem 1:58,50,
a trzecie drugi zespól Polski
(czas 2:00.3), w którym wystąpili:
kIelczanin Zbipliew Piątek. Tomasz Seredluk. Zbigniew Spruch
I Sławondr Kra.... czyk.
• Jazdą konną rozpoczęły się
w Beoslleim (RFN) mistrzostwa
świata pięclob_oistek. Polkom nie
powiodło się: zajmują' po tej kon- '
kUl'eneji dopiero ósmą pozycję.
Najlepiej parcours pokonały radzieckie pięeloboistki I one "0staly pierwszymi liderkami. drugie są Amerykanki, trzecie reprezentantki
Ri'l:l.
Bezbłędny
przejazd (za 1100 pkt.) miało tylkO
pięć zawodniczek. w tym bronlą
ęa ty tulu mistrzyni świata. Irilia
aisielewa (ZSRR). Nasze panie
uzysk ał y
następujące
w yniki:
I!WOlla Dąbrowska l010 (jest je_enasu). mlstnyni łwlata pritd
4w6ch lat, Uarban Kołowskn
Borota Nowak 12;.
~ata

'U.

Dziś W Skarżysku
DUś o ,od". 11 w Skniy ku.
IUI sładionie w Rejowie
1'00&pocznie się mecz pilklU'Ski dru(tiej rundy Puoharu Polski pomiędzy miejscowym
G)lANATEM i beniaminkiem I liIi,
STALĄ ze Stalowej Woli. Pił
karze hululczeio klubu byli na
obozie
w Zakopanem, mają
łe2 za
obił kilka
sprawdzianów. m.in. zremisowali z wę
(tierlik drużyną Pułk Miszkolc
1:1. Stal czyni starania o wzmocnienie się. ale dotychczas tylko
Bogdan Sierek z Resovil
zosłał potwierdzony przez PZ!"N
. . ~g. klubu .
(ap)

TOTEK

płaci

• 15 rozw. z 13 traCicnlami
wygrane po 111.500 zł , 278 rozw.
z 1% trafieniamI - wygrane po
6.000 zl, %.9%9 TOZW. z 11 trafieniami - wygi'ane po 550 zł. 17976
ror.w. z 10 trarieniatni - wygrane . po 90 zł.

m
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świata

• Po pięciu rundac/1 odbywających się w B['igi\ton d~u:Łyno-'
wych mistrzostw Europy lłdera
mi są polscy brydżyści! Nasi re- o
prezentanei w trzecb. kol.ejnych
meczach rcngromili Turków 25 :9.
pokonali Belgów' 25:$ l rllszpan6w
18:14. Polaey mają na koncie ts
pkt. i wyprzedzalI! RFN ... IIkt.
onz Danię ",5 pkt.
• Dobrą formę w dł'ugiej czę
ści sezonu
wykazuje tenisistka
kieleckich
Błękitnych.
Barbara
Kocyga. Podczas odbywają cego się
w Piotrkowie turnieju o Grant!
Prlx Polski (z trzema gwiazdkami), zawodniczka Blękitnych w,·s"
ze swą
p artner ką,
Magd łen~
Witczak a AZS Pozna," wygrały
turniej debla . .'jwycięiając w finale Jolantę HarasIm i Jolantę
Kosiec z Górnika Zabrze 6:3. 3:6,
6 :~ . W grze pojed y nczej Ra~bara
Koeyga awansowała do finału, ....
którym zmierzy sit: z Jolantą XO·
siec.
• Jeden z wici kich gWiazdorów
friiJ\cuskiej pltl<.i nożne]. 51-krotn}'
re"prczcntant kraj .. , U-letni "ean
Ti!;'anl\ pożegnał się dennity w nie
'z zespol.em narOdowym. ..MieJsce
Pllltiniego, Gue e'a, B\lsslsa
I
moje mun~ sająć mlodzi plllcllru. dla którycb celem lest Mundla119M" powledzi!i'l zunkomity zawodnik.
opr. (ap)
t ara prawidłowoŚĆ gdy
nU1n ciężko, trudno,
n ic
się nam n ie udaje, wpadamy w stTesy, wtei(y szukamv.
ucieczki we wspomnieniach, 0 czywiicie
miłych,
rGdosnych,
gdy nam się powodziło, kiedy
mieliśmy się czym ch l ub ić. 0 8tGtn io
ob cnedzilifmy
szumnie
571 ,.ocznicę zwy c ięskiej b i t w y
pod Grunwa ldem, Polskie Radio
codziennie nadaje w odcinkach
"Ogniem i mieczem" HenrykG
Sienkiewicza, a w telewizji cała
seTiG audycji o .. dinozaurach"
polskiej pi/ki nożnej, czyli o zawodnikach. którzy niel/dvś dostarczali nam tyle powod6w do
dumy, chwaty i radości. że o
wspaniałyc/l emocjach nie wspomnę. W dobie upadku polskiego sportu wyczynowego i k ompromitujqcego poziomu
nas=ej
pilki nożne; dobrze sobie powspominać. przypomnieć. że nie
zawsze maTtwiLiśmy się o wynik i meczu pOl skich futboli~ t6w
z CYPTv;czykami.

S

Nie mam nic p rzeciwk o tego
rodzaju
programom. Uwaiam
nawet , że powinno ich być wię
cej i to dotyczących nie tvlko
pilki nożne; . ale i boksu, lekkie; at/etyki,
kolaTsh,vd. siatkówki, szermierki. piłki ręcz
nej . koszyk6wki, tenisa, gimnastl/ki. jeździectwa ,
łucznictwa.
lllźwiorstwa szybkiego. na,.ciarstwa, pięcioboju nowoczemego,
podnoszenia c ięarów , sGneczkGrstwa, sportu
żużlowego i sa-

Ola kibiców

!z· kim
rgtają I

Błękitni
sidłie'!:

'W IIbieglym ły~odDiu podaliimy .,rozkład jazdy" dru,.ligowyeh piłkarzy Broni Radom.,
i Radomiaka. Dziś zamieszenmy terminarz ciel' na własnym
boisku łrzecieco II naszych drugoli&owców, Błękitnych Kielce.

•

8 sierpnia (sobota) I9clz. 16
Pabianice.

Włóknjanem

z

e 23 sierpnia (nied\!iela) . . ..
.

II " Motorem Lublin.

e
e

5 wrlleiuia (obola-)
15 z Olimpi" Elbl." ,.

.....

20
wrze.ma
(nie"aje~
,od,.. 11 z ATi, widn~ ,

• 3
paidziernika
(seN"')
!fon". 14 li GKS Belollatów.
• 17 października
(M""")
godz. 13 ze Słal, M ielce.
• 31
paidaieroika
(80 bota)
godz. 13 z Gwardi~ Saozytoe.

1t

e

14 Ii,~łopada (sobola)'
~ 8rolli~ Radont..

pCk.
(łoI'}

moC/lodowego. 8t,.zeled G. W
każdej z tych dl/sCllplln GŻ
n ie chce się wier2t/ć - PolllCtf
byli n ie l/dVś potęgq iwiotową .
Należałoby więc WZOTem pił
karzll noznl/ch - zapraszać do
stud iG DrO,,082G i PieCrz ykowkiego. Szewimkq i Sidlę , 5z"rk owskieg o I Szozd ę . WagnerG i
Wójtowicza, Z/lbłockiego i PaTu lskieg o. bra.ci Kubic6w, Pilejczykową i Seroc zyńsk q . &cllledę
i ~ios try Tlalk6wny. Peciaka i
Pacelta, Basz4nowskiQ(rO i Pa-

-Rzuty

iłka rętlzna

że

grać

- PUka ręczna, mimo popula·rności,
w
rozgrywkach okręgo
wych nie
jest reprezentowana
puez wszystkie większe ośrodki
. Kielecczyzny - mówi W. Dębski.
- BrakuJe w plerwłlZej kolejno~ zespołów
z mlejscowOŚCI
mających du~e .możliwości l tradYCje sportowe. Mlun tu na myśli SkartyskO; Staracllowice, ostrowlec. czy Ka~mlerzt: Wij!'lkll.
Tam brak jest · jednak szkołeniow
ców l entuzjaatów szczypiorniaka. Cieszy natomiast fakt, *e w
ligach okręgo!"}lcn pofawla~ 91.ę
drUtyny. :/: małYCh ośrodków. które dysponu,k · zaledwie jednym
pnys>:kolnym bo~ldem lub ma1il
8IIlą
gimnastyczną.
Okazuje się
więc. że wystarcą dobre clięci ,
mufe rzetelną pracą . PNyJdadem tego m~e być Pacat\ów orgawator tradycyjQego turnieju
o puchar Koziołka Matolka.
'. • Wró~my Jeszcze do wlęk5J1YCll ośrodki,.... Piłka r~,.n... •
jaklej mara, tamtejsi działacze.
wymaga pll o odpowiednieh wymlaracb ..•
Skarzysko
-:- RzeczywiścIe.
Starachowice me ma:lą takicll 0biektów. Jednak występy w klasie okręgowej nie wymaga", sal.
bowiem mecze .l'oogrywane są na
boiskach pod .. gołym
niebem" .
Problem bal nie jest wcale nowym dylematem. Dla pr zykładu .
powiem.
że
dziewczęta
2aks
Kielce. które w tym roku w .El- '
blągu
zdobyły
w finałach XIV
OSM czwarte
miejsce,
r6wnoznaczne z taką samą lokatą w
mistrzostwach
Polski
l7-latek,
także nie ma'" własnej, pełnowy
miarowej sai!. A są to zawodnicz- .
ki o dutyCh mGtllwośeiach I peł
ne zapału do g~y. P erpektywy
przed nimi, jeśli chodzi o dalsze
uprawianłe pUkl r~zne:l w Kielcach.. są jedna!< malo . oplymi-.
styczne.
J
• "W_ tYlU -rDku -zespól llobi,cy
kleleckicb' Bndowla.ycb spacif &
drucieJ lilii. Z pewnościl! pilskie
podopiec&De "o!lI,/lIy usilić ię

IIcnłoc6w' re~rezen{owan~ jest łyt:

ko przez lI\ttczyzn,· Mll;tn:em teł
ostatril.ej t:l'lIPY' włe"ow~ zo.tała
drutyna AZs Politechnika Śwłę·
tokuyJIII:a, która w nowym .eitonie. wzmocniona rezerwatnJ KOrony. występować będzie ,.. trzeciej lidze. W po'!;os.tałych rozgrywkach prym wiodły .,$l6demki" se
sprawdzonych już fi~m: Neptuna
KOliskle, Swittl WoliCa; AKS BUIlkO, Budowlanych, Zaka '1 KOC&.
ny. Msą'l nadzieję, te w najbli ;-so:ym czasie pojawią się nowe
drutyny z wlększymi szansam.i
na 'nawiązanie -równorzędnej Wltlki z oKręgową czoł6wką.

(mar)

.,si6demkę"?

,nłocll/ch,

d14 dzisie;sZl/cR 8portowce;", i tr_erów, działac zy .
ludzi 2G;m,,;ącycll .się spor ~
zawodowo i społecznie.
Je$t~ pTzekonGnYJ że wiele
mogli .~ qni MuczlIc! od )t!'zedłGwi4nuch w tellHD łzji " di noz"urów" polskiego futbOlu. Kilka-naicle lot temu si ęgali po największe t-ro," w te; d ziedzinie
sport" ~lł mist,.zllmi olimpijskimi, - medali tam i mi.trzos~w
,wiata, wicemiatf'Zami olimpijskim i. Łza &ię Ul oku kręc', gdy

ł"oł.

1. Piekarski

wili o jego błędach, ate n i kt
nie - siwierdził, ze
był to Złll
szkoleniowiec, do czeg o -namGwiał ich k,.zyki em pan DI/j".
Był! inteli gentni także wtedy,
na boiskach całepo świata, i
dlate go odnasili tak
poważne
sukceł1/.
TWOT2t/1i w
latach
1970-76 niezwykle zgrany ze,p61, paczkę lubiqcł/ch się koleg6w i to te! uyło jednym ze
źr ódeł zw yc ięstw. Czy walczyli
o pieni ądze? Też, ale pTzede
wszystkim o sławę. W1adzimierz
Lubański ciek4wie opowiadał o
poczqtkac/, rodzenia się wielkiej
drużyny. P6 łwietnym
meczu
w final e Puchli TU Pol kl. tlI kt6
rym
G6rnik Zab":::e
pokonał
Legię WGr zawa 5:2, zawodnicy obu d1'użtln zebTali się w
szatni i polviedzieli sobie
przecieź gramy dourze. stat! 1143
na więcei. nawet na zawojowl)nie świata.
l dokonali tego!
Znamienne ze trenera Górskiego
c/lwalili nie ::a
umiejętności
szkoleniowe, ale za stwoTzenie
doskonalej atmosfery w zespole
Teprezentacll;nym
. (pomvsły
zkoleniowe i to ktyc:ne PT::Ynosili mu Strejlau i Gmoch).
l jeszcze jedno ci panowie
w
oko1i~a.chczterdziestki są
ciqgle w ;wietne; J o r m ie fizyczne;. ' Polska ,.epTe::enł4eja olimpi; ka wygTala z n im i zaledwie
2:1. Uczcie się mlodzi od niegdy ie;Bzy('h mistrzów, nie tV/ko
J

o dinozaurach

!ińskieoo. Szczakiela i Jancarza,
Zasadę. Smelczy ńskiego i d zie siqtki innych wybitnych ongiś
sportowców.
Zachowaly
się
przec ież fragmenty kronik Jilmowych li: ich występami, zarejestrowanych transmisji telewizlljnych,
cZlI
Choćby nagrań
radiowych. R zecz bowi~ n lll
tylko .. we
wspominkach,
a le
pr zede wszystkim w
pożytku
dla
współczesnego
polskiego
sportu wyczllnowego. Nie idzie
jedynie o pokrzep ienill serc, Clle
przede WS;:lIs tk i m o nnuki d l a

n,.

. Na dobrą sprawę wszystIde za-WodRlczki 2aka mają predyspozycje, aby s ać !<ię ligowym -i pllk8rkaml. Szkoda . te na linii klubowej :tak - BudoWlaru.
nie ma współpracy .. ,
• . ucn,,]e PaD.. ie W Kielcach
mo/:,Iaby być równieł niezla piłka
ręe .. ~ ., ....yd.ni" lIań1

o.ę()b;ste

Pamięć

Oczywiście. '
podam,
że
dziewczęta 2aka
me po
r.u:
pierwszy zajęły tak wysokie miejsce w kraju. Niestety. icll wczeł
nie1l!żf ząpal został w pewnym
okresie zastopowany. Przekona
jestem. te obecnie taka ' sytuacja
się nle . powtór~
a dziewczęta
grać b't4lł d9.lej.
.
.
.
• leuc'lIe 516. lrilla o _
&rywbcll Ok'fęllowyÓ ...
.:. Rywalizują w nich z~
dzlewcRł t chłopców w kate,orli juniOrów l mlOlRilWw. Gron•

przypomnimy sobie, jak wiele
emocji i wzruszeń do ta,.cza /i
nam ci panowie Ul średnim wie.
k u. Zresztq teraz w studiu pTezentują się ,.6wnleż okazale, jak
kiedy. _
OOi,k.ClCh. WS2t/scy
dobne sutuoWClTli,
1'ozl uźnieni,
dowcip"i, wugadoni, -nawet bły
sk otliwi Po p rostu inteligentni
dżentelmeni. 4 nt. słerani wurobniell piłlci kopanej. Dżente l
meni ,.ównież dlatego, ż .
e
pozwom o lGwioNmu -red. Dvi
Mpcld4Ć _
brle"o łt'etler4 ,.eprez entaeji lacka Gmocl'la. Mó-

http://sbc.wbp.kielce.pl

piłkarskich .
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