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prawie opracowane

Bieszczadach

GENEWA PAP. W 'codę, o godz. 16.10 na genewskim lotnisku
Cointrin wylądowal samolot specjalny "Aerofłotu", którym przy_
był Dad Jezior
Lemańskie
mini"ltt'r spraw zagr nicznych Związ
ku Radzieckiego, EDlJARD ZEWARDNADZE .
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miesa i je".
przetworów "musu konsumentów do szukania w miare smakowityoh subst tutów. Si d kariera. jaka zrobIIv w latach 0slemdziesiahch w zelkie wyroby wedliniarskic z podrobów.
Swó.i 1Id.,i,,1 w ich Drodukcli maja lłr'l'Watnt' z kladv ma ar~kie.
W Radomiu jest bkich dwa.
Odwiedzam,' jeden z uich. mi zMaCY sie
DU'\'
uL Jasnej ~
prowadzony orzez Bolesla a Toma szcwskil'~o, ma
rza z ponad
5O-leluim stażem.
- :\Iloja Cirma istnieie od 1934
roku - mówi 30lesła w TGroaszewski - Od ooczatku za ;'>\0wałem sie ....rvrobem
wedlin i
to wszysLkich I!atunków. dooie1'0 00 roku 1980 orzeszedłc>m na
wc>rllillv oodrobowe. Pro-lukuje
kaszanki. kadr-le (inaczej czarne serdelki). oaszl towa . salceson brunszwicki. zdarza ·e. ale
bard'Zo rzadko. iż z moiel!!o za-

Już

od 155 lat. ..

kładu

wY'C'bod",i
J.oesou OZ1)'\"k Wy.
- Skąd pan bierze podroby?
- Z zakładów miesnvch. ~
laię od n.ich co miesiąc około
1.5 ton l' POdrobów wieorzow"ch .
)ak oluca . nerki. wątroby.
CC'IlV oodrobów oodllkoczyIv ...
o 10-15 procent. Ceny moich wyrobów też wzroslv. Jeśli
pr zykła dowo .
oa5'tt.. t~wą
sprzecłllwalem dOł-· ~l-tczas 00 310
złotych Z8 kUol!ram. to teraz 0-

feruje ia 00 3.'iO z .
Ue 1:)'n liczv za inne wy-

roby?
- Kaszanka j(rYC1.ana - ?'lO z1.
kadryl
250. za'
sal
D
brunszwic . idzie 00 360 zl.
- Naiwi cel klien.lów ma oan
nlE'watol ~w;E' ",,"ród sasiadów?
'c tYlko - wh'"' nani
M.a.ria. żona właśc ic'ela masar ;
- Przede wszvslkim I/lównym
na5't"m odbiorl'a sa .. 1!
v". 0czvwiście. mamv Lu malv
klepLk. czynn" od 6 rano do
doooki sa klien~; ale n ie s .. ~ daj(>l1\v w ,,~m wiele. T\'m b 1'd7..iei i:e maż le6t chot-v i firmę
oowoli MCZVD orowadzic rodziOOKO
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W ośw ia dczeniu złożonym wobec dziennikarzy na lotnisku
min. E. Szewal'dnadze wyraził
zadowolenie
z przybycia do
Genewy, która dla wielu lud:ti
w świecie jest symbolem kontaktów i
współpracy
w imię
lepszej
przyszłości
"narodów
Przypomniał w związku z tym
listopad 1985 roku, kiedy
Micbaił Gorbaczow spotkał się w
Genewie z prezydentem tanów
Zjednoczonycll.
Po pamiętnym spotkaniu na
szczycie w Genewie - stwierdził E. Szewardnndze
- wiele
mówiono. że nadzi je. jakie on
obudził.
okazały
się
nie do
spełnienia ,
tymczasem dziSiaj,
po upływie dwóch lat, czuj.emy
znowu, że duch Genewy zyje
Układ na l mat rakiet średnie
go zasil:gu I operacyjno-taktycznych zostal prawie wypracowany Historyczna konwencja o
zakazie broni chernic7.ncj i znlszczeJlia jej 7.apaSÓW j si prawie
gotowa .
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Fuji. aby lJ()Z<'ić pamięć f.oor
7.marle w 1975 roku w wie
80 lat Zdjec'e ma·łż ki t wt.rzvsty lnU zawsze w w'R)I"aw ' .
W 1963 r ku był na' uU'S%vr&
mW.czvz:nktórv
II Ml
D6
Mounl Fu:ił. Mi ł wtedy
la'Na ·tal'lWl kohi
. k'
doko-o
tlAła oodobne-«'~ wv·... vnu ieł;t Aro
m<'l'vkanka Hulda Crooks. WeroI ona na szczyt dzl wieć doi
Pl'T.ed dwuna lvm wei '.m JJ!Arasb' . .Ta.ooi. z'k l. z z wod
drw łt'lU i 9lt-ainik i m Ic>!;nvl1I.
emervtuł'e
zedł or~ dz.i&iu latv.
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zala.nvrn wO<! wawozie. McJunkin był amatocem zł-'~--cze"'l i
ko9ci wydały "'lU ie in.teresu,i4Cle. ~ mód iedo.a.k z.naleić nixOf.'o, kto bv sie nimi zaooiekował. W 192:) roku. w 3 lata PO

-I.noss Kal:"

IOO-Iewi Japończyk
po az dl\Junasly na Mount Fuji

och/adze ·
coraz bo/dziej u Jest jednak nadziela,
ie wróci /oto. Instytut Meteo ·
ro/ogil I GospodarK i Wodnej
orzewiduje od 7 do f' bm.
wlIosl temperatury. Poczqł owo
7 bm. spodziewone
jest
lO·
chmurzenie umiarkowane - o ·
kresami duże, przeważnie
no
północy
kroju.
TemperotUfO

Czy m

Sz od , że wakacje
n półmetku
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oczywiście

ZYNG o
PAP. W
roorzed jednym z tnt' · "
główny lt wejśi do gm chu !\1!ulster twa Obroll)' w d r-zył su;
Incvdent. ktÓTCI(O wvnik lem bvla śmierć o71owiek . Królko 0 0
t'odzinie ó. lU .. j rano cz:.r.u 10kałllclto. do ~'I'd'l.ib" Pcnlal:onu
od strony rzeki Potomac u""o al
ie do t ć o obllik w wieku 30
łat. którym j k
oóżni; "",l ,~
'Federalne Biuro ... IłC7~' Rl! okazał ie uie' ki Owal., W naCle
'l. Younc łOWił w
tanie Ohio. 0obnik niezrównow i.ony D vh·cznir. w .. r7" 710.ci It'C7.0IlV
w 1: klad7ie p ehiJIlryc7nym w ,
hm bnit".
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spotkanie z delegacjami Związ
ku Radzieckiego I Stanów Zjcr
dnoczonych. biorących udziaJ w
radziecko- merykapskich nego-

ofiara
przed Pentagonem

I-

w

do t. 'newy radzieckI
minister
- celem do.pomoienia w usuniGclu tych ..prawie" i przez
wyjaśnienie stanowiska radzieckiego oraz wysunięcie
wielu
nowych radzieckich propozycji,
pomoc w rozwil\zaniu
zadau
stojących
przed
konferencją
rozbrojeniową .
Nasze plany oPrzyjechaliśmy

powiedział

Śmiertelna

:ł

-

-

prawie 118urora iel

przebywał

co

Genewie

W

y Amerykę
Bel'.n~a ;
oołudnie.

POt m oowedc wał na
Trwa i ·dna.k dyskusja
nad tym. kiedy to
zej~ie na~o.
niekwn
naukowcy
twietd-ll\,. że hvło
()k () 15.000
lat temu. lOili u.waliala. 'Że ; Laty ludzkie dolarły w l .000 lat
WinU i dopiero
chiesiat.kach
lysi~leci
dolarły do Amervki
Poludoiowej. Teoria ta n bra.ła
z.właszcza
pr woooodobi('ńsl w

je@śmie(' · pOOeUl4wv-moa:!.t9k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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wpro t do ru jel! mieszkanWlskarży 'e \()katMka ktÓra mi
sz.ka w bloku nr 10 orzv u\;CY
Kaorezówkowski~j w Kiell'aeh Cała stolarka już u.<nił.
Dw
lata temu ' zawiad"mitam o tej
usterce ad min i6tcaeię. orz>: jcto
ionLeorwc-o.c.ie i oc7vwi '. ie obłe
C400 naprawie rynne. N ikt o:~
jednak nie -oojawił do dzi4 ch ciai w tym czasie przyparni-
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Komunikat

MO

W dn iu 26.06.
. 1967 r. wyszła z
" domu i dolych. . czas nie powró. cila CEDRO LIDIA c. Czcsła
wa i Janiny zd.
i ZClUstn Ul'. 23.09.
1968 r. w Lagowie zam. Makoszyn nr 63, gOl,
meliny woj. Kielce.
nysopis: wiek z wyglądu 18
I t,
szczupłej
bUdowy ciała,
wzrost 165 cm, włosy średniej
d!ugości,
koloru
rudawego,
twarz pociągla, cera blada, czolo niskie, oczy niebiesltie, nos
prost.y, usta małe, uS"~y średnie
pl'zy legające,
Ubiór: żakiet typu mlodzieżewego koloru
różowego,
sukienka koloru białego, pasek
koloru wiśniowego, buty szpilki
koloru wiśniowego, klipsy koloru wiśniowego, na szyi korale ~redniej wielkości koloru
ool'dowego,
Osoby rnogące udzielić pomocy w odnalezieniu zaginionej
proszone są o zgłoszenie się do
RUSW Kielce, ul. Wesoła 43,
pek. 38 lub kontakt telefoniczny nr 29-694 w godz. 1.00-15.30,
oraz 991 całą dobę albo powiadomienie najbliźszej jednostki
MO.

G. SASIN, K.:lM
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Wczoraj ·wkraju
Warszaw'e . odbyło się
s potkanie producentów zdrowej
żyw ności przeważnie z Cirm
p lonijnych i rzemiosła. Rozważano możliwości szerszego niż
dotąd
udos~pnienia
klientom
wyrobów o wysokich walorach
zdrowotnych . Chodzilo o to, aby
w każdym mieście wojewódzkim uruchomić
przynajmn:ej
jeden sklep o(emjący żywność
wzbogaconą o pewną
ilość soli
mineralnych, W it..'1 m ill', jak też
zawierającą
naturalne surowce,
np. wyciągi z roślin leczniczych.
Producentom chce w sukurs
przyjść CZSS "Społem".
• Jak ''''ynika znajnowszych
badali testowych - do tej pory
w Polsce wykryto 40 osób zarążonych AIDS. 3 osoby zmarły. Przebadano już ok.. 204 tys.
krwiodawców oraz ok. 6 tys. osób z tzw. grup ryzyka.
• Juz 30 lat liczy sobie wymiana rolnicza między Polską
i U A. Podsumowano ją na
spOtkaniu w Instytucie odownictwa i Kwiaciarstwa w Ski rniewicach z udziałem goś i ze
tanów Zjednoczonych. W ciągu
tych lat swą wiedzę i umiejęt
ności poszerzylo
w USA 1000
naszych rolników.
Nat miast
w Polsce przebywało w tym
czasie 160 specjalistów amery-

• w

kańskich.

• W nocy z wtorku na Śl'OOę
z kościola para(jaln go w Biczu w woj. krośnieilskim dokonano kradzieży bezcennego 0brazu "Zdjęcie z krzyża" namalowanego we Włoszech w
drugiej polowie XVI wieku, a
wykooanego przez ucznia szkoły Michała Anioła. Trwa śledz
two.

wnoey
l :c.nQ
.

• WIomonwie 1flII. Paca-

nów, Jeuy K. (1. :SS) podesa
"'ania
e~kiem
wlasnej

predukoji _jeehał na liataA. (l. 7), która w ..yBillu dOlnanyeh .braieil Imarla w tlr.ue d. ppilaJa.
• W Kieleaeh lIa ul. Armii
C1Ierwo"eJ Katarzyna B. (l.

rsynę

--
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Minister budownictwa w Kielca
DOK(}ŃCZENIE
zapoznał

b :a . ~rówi kierowon.ik za 'kła d u
.Tan PszczÓJka.
al:' .y"od lkl' ią \"'(;0-1:. ' - '- Mics 'ec- ;e produokui~m 0\ l:l ;'11"' ~c s:e obc~n'-!:, 3 0$0kuJo 40 ton wvrobów z ('·'ello 4-5
lo." wedlion podrobowych. Te 0~ \ n'e mai;1 pa'1slwo kłopo
staln:e lo w zasadZlie prooukcja
. - 'l:"!" )n "r z!::'n~ cn)?
u~up~łniaiąca z oewn\'m icd'lak
- ~1 pnr.' \\'h~,s:l\' t··an~.p0.··t. Tozastrzeżeniem. bo nadal do.st.aw"ł
'• • • • • • • ~ •• ~ ki{'d" iest lowar moIni surowca "rzadza" orzvdziałv
'.1" P 'l odcbrać z zaklad">w
rozd 7.i::, lll ;ko" ' e, Wn'ab iamv sal" " " ' l \ ' h. [) ~:s' aj 00. dzw(Y)Q ;6ceson włoski. czarn'. POdrobor·
tom l-('z nic n ie mea,ia. Powv. kiszke jeczmicnn:o. PO<ll'ar",. ... "v ella nr.s nowinny być i\llaną . Jakość Sllll'owca ocen i~"'1.
t r o.
iako bM'dz-o dobra.
Bazuiemy
Tuż
nny drodze k ieleck;ei.
z"esztą 9a wJasn ym ltboiu.
w
Dr , ' u l. T ':>ie l. znajdu ie s'e drun:-e w';eJk im Iylko ?a kresie kor'c _m-I-a ma6a,r n'a, na1ciar7.vsta, ;ac z doslaw z zakladuw
~a c':" 09!la Walkicwic7.3 Ch"';micsnych w Radom(u,
It·,,:o i::d"ak D'l'2E!1!'wała ' rN:I'I '''- Jak iest ze zbytem wedl in
(' 1" - ,..';:. 1' !:' ł11o-nt. Hl!s7.v d"l·,iePOdmbow\'ch?
,'0 UD 10 S · CI'1~"l·a. 1-'- iak i sk19p
- Nie ma żadnych kłopotów
,i" II'')wanv
na
Predocklku.
odpowiada preozes GS w Jedliń
l>'')cd k'órel!o oc1rh~d? i ły 'la wieskuł Krzyszto( Sadurski. Ma0 '" ' ne k!,ont!<i. Zal ;m zwłas,~c1.a
my przecież do cZ"llienia z obb " 'O. iż n'e mOj(a nabyć ,,--- le,
sza1'(~m Iv,powo rolniczym. ZI!Olowc i. nail eps~p i z wcdJin prodn ie z zasadami re!!'.:. l1!'nlacii
cipl(o\'.'a!lvch U ~Talkl;e \v icza.
zamies7.kull\ca lu ludność oPas·' tetowa to. podobno. stJetr7. "mu lt! ol!ra niczone orz vd'L' ar;alno ść wkladu w('dlin oodroIv ka'l' lkowe sląd wn'oby z pObow."ch p. Okólskiego z JedliJ\Ska
drobów zna,kom'c,ie uz'Upe.IJliaia
kolo Had omia. Pe ~ " chcia --\ domowe spiżarnie . Pl'owad z imy
'
S7. ::-tllll ref}{p"-"ov,,ri rÓ\vDi~ż. n i ..~
sDrz~aż 7a pO redn,i d'vef"
sic\·<la.'o s'c 'la6tać właś c'c;e ła n
ei 40 skle'lÓw .. t!eesowsk'ch·'.
m·ek:: u. W tym samym Jedl iIiPlacówki te c i sza sie naiwieksku dziab maS3r'l1.ia "I!ecsow ·ka".
sza pooularllośC'ia w lecie, co na
okołicz.nv ool'?-ntst weUl'n'al··k i.
dobre n.l e wychodz i. .. wed linom.
Jei wvr()bv kupuia i oooobno
Komponentem wi~ lu z nich ies:
ze 'makiem konsumuia mieszkrew, ctlatc eo zbyt d·lu·n·ie ldeka ńcv l{n1 'r; Jedlill-sk i Jastrzcn ie na pÓłka~" odbi ia s·ie na i"'1
św'cżości. Obowiazują ceny unH>wne ustalone w oparciu o
\\'la~'na kalkulacje. Z zaintere ' 0, w' nia klientów wyn ika. że ni;:!
są chyba one zbyt \\'Yl!ó~o\\'ane.

5 bm. w r:odzinacb pu dllo-'
ludniowych w ,;minie Kostomło
t
(woj wrocławskie) karelka
po,;otow'a marki .,nysa" nalei~ca
do
Rejonowej Kołumn
Tran portu Sanitarne,o w Lwówku ll\.skim najt>ebala na Iył stojąee,;o
amochodu ci żarowe,,"o
"star" z Lubania Śląskie,;o, W
w"niku zderzenia poniósł śmierć
n& miejscu sanitariusz lIenryk
Sinica. a w drodze do szpitala
smarł kierowca karetki
.Taeek
Puchaisk'. Ranne zostały 3 osoby .. rzewoione na badania do
\Vrocławia: 77-letnia Maria Rudyk . która przebvwa obecnie na
lec:.teniu w szpitalu mie.kkim w
Jaworze oraz 29-letlli Cze ław
noracki z 7-letnim synem. Pnewiezieni oni 'lO tali do nn'tala
we Wrocławiu .
(PAP)

-
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Tragiczne zderzenie
karetki pogotowia

-~-----

ZE STR. l

się

z budową szkoły
DOKONCZENIE ZE STR. l
-pomnika S. Zeromskiego. Następnie zwiedzi! budowę o iedmaksymoIno będzie od 17 sI. no
la mieszkaniowego Pod Dalnią.
północy do 23 st. no poludniu, . W rozmowie- z załogą Kombinatu
Budownictwa Miejskiego
o minimoIno od 7 do 12 st.
minister wyraził uznanie za
Wiatr umiarkowany, no pólnopracę, jednocześnie odpowiadacy kroju okresami dość silny z
jąc na pytania dotyczące plac.
kierunków zachodnich. Następ
Gość i towarzyszące mu osonie od 8 do 11 bm, spodziewa·
by odwiedzili
także
budowę
ne jest zochmurzenie umiarko - szpitala onkologicznego. O akwane przeważnie bez opadów.
tualnych problemach budowlaNostqpi
wzrost
temperatury
nych poinformowal ministra dyrektor budowy szpitala Ryszard
maksymalnej od lOda 26 st.,
Horecki.
Szef resortu wysluo minimalnej od 10 do 15 sI.
chał kłopolów załogi Budopolu
tniwiorze teź nie majq
w
i... obiecał załatwić styropian~
tym roku szczęścia do pogody.
klórego brak wstrzymuje ociep.Nie dość, że mogli przystqpić
lanie ścian.
do zbiorów znacznie póżniej,
Minister J. Bajszczak zwieto i obecnie, gdy coraz wię cej
dził również Zakłady Przemysłu \Vapienniczego "Trzuskawilonów żyto możno już kosić,
ca" w Sitkówce k. Kielc,
W
częste deszcze utrudniojq prawydziale p!'zemiałowni wapnja
cę no polach. 5 bm., podolo
zapoznał się
z efektami mow wielu rejonach pólnocno-zo.
dernizaCji zakładu. W ub. 1'0-'
chodrriej części Polski i no Wyku. dzięki pracy własnych ekip.
b~leżu. Przy niskiej
zoś,
jak
technicznych
zautomatyzowano
no tę porę roku, temperatukontrolę linii przesyłu wąpnia,
za
pośrednictwem
tlewizji
rle (w środę
zaledwie
plus
przemysłowej
odbywa się ste12 s/. C,
bylo w Koszalin ie )
rowanie pracą lamarni i piemusi po deśzclU uplynqć spoców. W cza ie spolkania z dyro CIOSU zanim moina ponowo
rekcją i przedstawicielami zanie wejść no poło.
loei poruszono
m.in.
sprawy
KaplYsy pogody sq dla rolzatrudnienia,
Mimo
braków

ników dużym utrudnieniem pod-

czas żniw. ole przecież nie nowosc/q.
Stqd
harmonogram
zbioru dostosowuje się do slo.

nu aury; gdy jest pogodnie _
kosi się zboie, o gdy deszczowo - wykonuje się podorywki
i prlygotowuje polo pod
zasiewy poplonów. Równocześnie
no znacznie szerszą skalę, nii
w ostatnich lotach wykorzystywane sq lekkie maszyny żniwne
- żniwiOJki i snopowiqzałki, o
często także
kosy, gdyż do
zbioru kombajnami nie wszystko zboże jeszcze dojrzalo,
rolnicy
Tok postępujq m.in.
z kieleckich gmin Gnojno. Oleś 
nico, Raków, Do/eszyce. tyto
kosi ~ię tom łekkim sprzętem;
nad sprawnościq którego ClU.
wajq ruchome pogotowia techniczne usuwajqc zaistniałe awarie bezpośrednio no polach.
Sporo padolywek wykonano zoś
w gminach topuszno, Morowico, Chmielnik, obsiewajqc
te
arealy
nasionami
poplonów,
przeInaczonych no pasze.

Nasze propozycJe
1 SIERPNTA
-

(prĄTEK)

KlEL E

• Kluby:
rocz ' ko (uL Rewolucji Pa ź dziernikow," j) godz .
9 - plażowanic nad zalew m,
godz. 14 film "zaleńst wa
panny Ewy".

•

Konopni kiej)
ie na ba n.

• Słoneczko (ul.
godz. 11 baśnie
świętOkrzyskie.

RIIUJu&lda)
legendy

• Hareówka (uL
rz~dniesa)
godz. 10.30 - wycieczka na
órę Wyltieńską. projekcja prz ź
I'oczy "Zabytki ' slowiań kic w
Polsce".
11) weszła na jezdnię i usła
la potrllcona przez "malucha".
Nieuwaina piesza ao~-łała ranna.
• W Kielc:aeh na sknyiowaniu ul. C13rnowskiej i ZelaIBej
kieruj~ey
.. żukiem'"
Andrsej K. (I. U) aie ustllPił
pierwsseństwa
prsejaac1.
i
zdersył się ...fiatem lHp". 0braiei do:maJo tłwoje pasaierów ..malucha".
• W Kolonij Piaskuh (Jlll.
Kunów) Szymon Ch. (1. II)
wbie«1 narle lIa jezdnię i 10tał po&rl\cony przel motocykl
WSK. Z obraieniami ,łowy
przebywa w szpitalu.
(ek)

• • •

południu w Urzędzie

Yo

jewódzkim odbyło
nie ministta J.
kierownictwem
budowlanych.
czestniczyli

- .Takic są pana wrażenia J:
pobytu w liielcach?
- Podoba mi się wasz rozmach inwestycyjny w budownictwie mieszkaniowym. Oczywiście ta liczba
mieszkań nie
zabezpieczy potrzeb ludzi, ale
efekty. które uzyskuje się w
Kielcach mówią same za siebie.
Za to należą się budowlanym
słowa uznania.
Cenię ludzi aktywnych.
Modernizacja Zakładów PrzemysIu
Wapienniczego
"Trz\Jskawica"
(bez
środków
dewizowych
i
wsparcia resortu) czy opracowanie od początku do końca
nowej technologii produkcji pustaków w kieleckim "Exbudzie"
świadczy o tym, że są lu ludzie.
którzy chcą coś robić, nie stoją
z założonymi rękami.
Panie ministrze, mieszk-ań
je t wcil\i za mało, ale przecież
limituje tę wielkość brak materiałów
bUdllwlauych, choćby
• Amonit (uJ. Kryształowa)
godz. 11 - wyprawa turystyczna na Bn.!:sznię,
• Woj. Dom Kultury
(ul.
-'cie,ienne,o) godz. 10 konkurs gier i zabaw sporlowych.
-

•

•
9 -

wietlica Pako z godz.
konkurs rysunkowy,
widlica

wyjŚCie

Barwinek,
na basen.

14

gooz.
(wot)

Telefon interwencyjny
DOKO~CZENIE

ZE STR, l

nadam o t j na lJ'I'a wie ltilkakrotilie. Ponieważ moje proś .. ..
lekceważoco udałam sic ze skacI!ą do J>f'ezesa SP6łdlt.ielni. Skoń
cz lo sM: je<klak tyl!ko na obi !:nicach. Do dZlili z odcinka d-z.iurawej
rynn ,która umocowana jest nad
środkowa klatka wieżowca
leje sie woda. Do kOJ(O ))o"linnam sie . jeszcze udać. ab 'fil
końcu zalatwiono sprawę?" pyta czytelniczka "Echa".
W spótdz.ieln.i .. Al'rn.a~\.Ia'y" d0wiedzieliśmy sie. te skarl! lokatorów nie lekeeważon.o. a 7.wlo;ka w naprawie l' nny nasłal>ua
bowiem - b ly Sł>Ol'e tcu.d.no8ci w
7.IUllezieniu wvkonawc . ~u
tĄ r'V1llle
J)Owinni zreJ)t!t'ować
d arze. Wczoraj
zapewn iono
n.a.s, że ~lo sie w końcu z.1ecjć
ykonanie tego zadall,ia ))0srz.ukiwall)'ffi fachowcom. W najbliższ. m
cz.asie pow.i.nni w'
uporać sie ze ulo6zona uStKlt~ .
A tak na marl!ine5ie. De CUl
pelrzeba na wybudowanie noWI!'I!O bloku. ieśli r flDe n8lPł'8wia sie dwa lalta?
(Jp)

http://sbc.wbp.kielce.pl

się

władz

stracyjoych
sekretarzem KW PZPR,
sławem Motyką. O rozwoju
downietwa
mieszkaniowego
związanych z tym
przyszł)'1
zadaniach poinformował
nych
wojewoda,
\l'IO<IZlln lt''1
Pasternak, W
no o
kolejnYCh
,.mieszkaniówce J ' .
przedsiębiorsl w
na hamującą - ich
przyrost produkcji lz-llrclCem"
wą barierę placową.
również o braku podstawowy

materialów budowlanych,

• •

W przerwie obrad poprOSiliśmy ministra
sz>czaka o krótką rozU1'Qowę.

• Polouc~~ (ul. Poeiesaka) godz.
10 - nauka tańca.
• Kumak (ul.
gddz. 11 - w j

wapna na rynku i w bu d
ni et wie, obowiązująca 12
bariera wzrostu plac
ogranicza możliwości
n ia p rodukcji, bądź pow
nia zalogi. Mówili o tym
niej
również
przedstawk
KBM, KPBP i Budopolu.
W drodze powrotnej, szef
50rtu
budownictwa
produkcję
pustaków
nowej technologii onra,co·w.n.1
W kieleckim "Exbudzie".

J,

r;woźd:ti. Jaka jest p;rspekl~.
popra wy tej sytuacji?
- Opracowany jest rzą d,)'"
program
poprawy
prod u"':
materiałów
budOWlanych. ~
pięć la t za bezpieczono
na I
cel 220 mld złotych. W faz ie
pracowania jest projekt fu
duszu rozwoju produkcji m
terinlów ·budowlanych. Będ zu
my wspierać nowe technolog
inicjatywy przedsiębiorsl w, IJ
że zmierzające
do wykorzy ,t.
nia lokalnych surowców. .lI"
to szansa dla małych zaklado'
regionalnych producentów.
- Szybciej nii tempo w.n
szenia nowych bloków ro ną «.
ny metra kwadratowe,o mit,l
kaó ...
- Na koszty i ceny trze'.
patrzeć dwojako.
Drożeje pr.
dukcja materiałów, rosną cen
wykonawstwa. . W tej. syt~a:.
mieszkania też muszą byc droz,.!
Nie oznacza to, że nie widzę bal..·
ganiarstwa, braku oszczędno;
budowlanych, zlego wykona ~Jj
To się musi zmienić. A1e J
jeszcze druga. strona medal:
Inwestor i projektąnt . Jezt.
lokalizacja' osiedli
nastręcz.;
będzie

ni~przeciętnlch

tr~dll (l>:

ci, a prOjekt będZie drogi, bO
np. superoryginaln, to
ni'
dziwmy się kosztom .
A tak naprawdę, w cal)
kraju trwa analizowanie ku .
tów w budownictwie miesz.kl
niowym. Już za miesiąc WO.'
ki w tej sprawie przedsta \nl
ojewodom.
Przedsięblor~t'"
budowlane i inwestorzy, któr:'
znoszą zbyt drogie mieszka n',
będą musieli obniżyć ceny.
-

D:r:iękuję

:la

rozmowę.

K,

)\0

Komun;kat Prokuratun
Wojewódzkiej wKielca
w związku 7. prowadz.on)'1Jl
kledltlwem w sprawie katastrof.y samochodowej, jaka mia ~
miejsce w dnlu 25. VII.1967 r. Dyminach k. Kielc, Prokurat~rl
Wojewódzka - prosi świadk~
tej katastrofy, a w szczeg61no5~
osoby jadące w uC7.estniczącY~
w :tder%eniu autobusie z Kieł
do Kazimierzy Wielkiej o zgloszenie się osobiście lub tel ~O'
nicznie do Prokuratury WoJ'"
wódzkiej w Kielcach. ul. Mic,
iewicz,a 7, lub do najbliżs1t'
prokuratury
rejonowej
al bC
jednostki MO.
Numery telefonów w Prol; I'~
raturze WOjewódzkiej:
424-5'
lub 420-71 wew. 29.
Numer telefonu w Wojewói!lkim Uru::dzie Spraw Wewnęi O'
nych w Kielcach 29-540.

IQ

-I

"Radosltór" a

•

II etap reformy

•

er IIa p

l

Przypomnijmy, że głównymi celami nakreślonej
na początku br. przez rząd stra t egii rozwoju gOSpDdarczego kraju, zwanej inaczej II etapem reform gospodarczej , są: inlen ywny rozwój , gospodarki, zybwzrost dochodu narodowego, podnie ienie poziożycia oby wateli. Dy ku je nad tym, propozycj
jak realizować cele n etapu reformy, trwają też
w radomskim " Rado kórze' ,

. .
lllIeSCle
;

W
poehettai

11

raclemllllie,e

.lIiC'cl l..

Michałew.

Fel. W. SI.mka

kieleckiej kulturze

Wielkie manewry"

trzer.
e pr
ł cen

ytua:.

lrO ź.,;zl

ę baliodDoi

akc jach klu bowych, festi .
u harcerskim - szef Wydz ia .
Kultury
Urzędu Miejskiego
Hrouda c ią gle jeszcze
ma okazji pój ść na urlop,
jak twierdzi, "wszystko mu
wali no glowę ".
To znacz, co konkretnie!
Calkawicie "l e ży" młodzieża
ruch a martorski, o czym
ekonoliśmy się RO festiwalu,
elce już nie są malą mieś
i dz ial al ność sprzed kitku
przestoje być aktualno , Na ·
(stwiło się tyle spraw, tyle
problemów, które tneba rozwią·
ZQ
i to natychm iast.
- ! ...
- Przede wszystkim uregulowaprawne funkcjon owania Mloież owego
Centrum
Kultury,
rodka Procy Twórczej "W ie.
nia", Miejskiego 0środkó Kul·
. Placówki te jakby na no·
powolano do życia na se·
MRN w kwietniu, bo do tej
ry dz i alały- no wariackich
pieroch. Za wyjątk i em MCK,
re jeszcze nie
rozpocu;ło
ialoln ości. W p lonach m i ało
być placówko
podlegająca
ZSMP, ole okowje się, że

;Danii
le je

~ed al~
J el.6
trę cIJ

'udoc"'

:ri ,

b:
n!

całY
!

k oS:'

iesz'"
wDi
.li inl
10rstW'

kwr:'

;zkaO"
lY·

z.oD)·11I
tastrO'
roia IJ
17 r ...

.raturl
adkó"61DOśc
:Ulcy~

Kiel) zgł o
tel [oWojeM jC-

;1iiSlt i
IIl bC

Radomski
przeszkód

ze względów finansowych orga·
nizacja młodzieżowa będz ie pel ·
niła tylko funkcję
merytorycznq.
- Kied, będlie ot~a(cie MCKł
- Plonujemy na kon iec wrześni4. Szukam ludzi do procy.
Chętnych niewielu. bo zorobki
w kulturze mało at rakcy jne.
- Co jencle $lefo~i W,dlialu Kultur, nie pOllwoło
spokojnie spoć ł
- Nas z b udżet jest coraz szczu·
plejszy. Wydatki trzeba tak o r··
gon izow ać. aby były z pożyt 
lciem dla wszystkich. Myś lę
o
jak nojszerSlym odbiorze im·
p rez kulturalnych, o więc nie
klubowe imprezy w .zaciszu, tylko konsolidacja, im prezy ple.
nerowe. które cieszą się d użym
powodzeniem u kielczon.
Trzeba pozo tym wypracować
nowe, bardziej skuteczne m_."·
dy oddz i aływan i a no ogromnq
grupę ludZI zowodowo czynnych,
w średnim wieku. Bo wśród
nich odbiorców jest niewielu.
- A. ~ięc Imion, w dlialol ·
noś ci klubów Iaklodo~ychl
- Radykalne . Trwają poooolo
przygotowania
do
obchodów
Swiętokrzysk ich Dni Kullvr(. Też
będzie po nowemu.
- CIY!' ogółno reort aniNCjoł

- Tak jesL
- Dziękuję la ,ormo~ę. ZobanYM" co l tego ~y"i"nie.
(iu'"

Glównym ich wyznacznikiem
jest przede w zystkim dąże
nie do przy'pieszenia zmian
jakościowych,
bo 'em to od
jakości wyrobów zależy w dużym stopniu rozwój produk1:ji ek portowej zakladu, jak
równlei jego stan ekonomicz.ny. Ponieważ, jak czytamy w
"Program ie poprawy jakości",
zły jakośc iOWO towar wychodzący z Ulkladu przyno i mu
duże straty.
Zwięk zonego
wysiłku wymaga też wdrażanie po ' tępu
naukowego i technicznego, a
także
organizacyjnego, A co
za tym idzie odpowiedn'e wykorzystanie .za obów
pracy,
energii, urowców i środków
trwalych oraz wzmocnienie
proeksportow j
orientacji
produkcj i. co moin osiągnąć
poprzez obn ii.enie jej kosztów,
wyeliminowanie
slrat, podniesienie
... ydaino~ci pracy.
lepsze
wykorzyslanie cza u
pracy oraz wdrażanie postę
pu lechnicmo-org'\niz.acy jnego. Tym bardziej źe ek port
jawi się w lej sytuacji jako
nośnik
postępu
i nowocz.csnych technolog ii.
~ eksport
"radosk6rowskiego"
obu\ ia
wciąż wzrasta,
W I pólrocl.u
br. przedano już 57 proc· I r
buwia do krajów kapilali tycznyCh w slo unku do zawartych rocznych kontraktów,
za ś 11 proc, do ZSRR. Glównym celem jaki
law 'Q obie
radomski kombinat obuwniczy je l zwiększenie eksportu
na rynki Icapilali tyczne do
2,5 mlo par obuwia rocznie,
nalomia l do krajów 'ocjalitycl.nych do l mln. W tym
celu, m.in., przeprowadz.ono w
"Radoskórz.e" prz.egląd i atestację stanowisk
pracy, które
uja n ity duże rezer y tkw'i~
ce
oszczędzaniu
m teriałów, paliw i energii.

_.

Edukacja ta zmierza rówllIeL
do zniesienia pewnych barier
psychologicz.nych, mentalny ch,
pewnych pr:z.Yl.w yczajełl. które utrudniają wdrażanie reformy· Innym in trumentem
działan i a
na rzccz r form y
jest motywacyjny system pIać.
w którym d,lży się przede
wS7.Ystkim do tego. by płaca
byla odzwierc iedlen i m ~ kI du i jakości pracy,
w tym
celu należy system placowy
wciąż udosk nalać, ucla lycz-

Jednak
naj lep z.e
nawet
programy rozwoju i modern'UlCji wstaną na papiel'ze, jeśli nie pójdzie za nimi ludt.ka
niać.
praca. Toleż szeroko wprowaJednym słowem - w "R dU)J1o w "Radoskórze" edudo kórzc" slwierdLono wręcŁ
kację
ekonom iczną
Ulłogi i
potrzebę
jak najskuteczniejkadry kierowniczej, by ukazać w zystkim
pracownikom . szej rearUlcj~ II etapu reformy gospodard'zej. Bo iem taco daje pned_iębiorsl u rozka po li t ka go podarc7.a je t
WÓj, dążen ie do nowocze noś
ablioluŁną kon·ecznością.
(s~)
ci, a czym grol.i stagnacja.

Międzynarodowy

Hotel StudondKi

. Bristolu" ?

Konkuroocia

...zwlas7..c/.a, je~1i kli nlami S'I PoJot'y . a najlepiej ludent'i: u
mIeJsc w pOkoju 3-0 obowym plac po 220 zł za dobę. Kom(C)I"\
wprawdzie nieco mniej ty nii. 'Ił hotelach z prawdziwe:o zdar:r.enia, a menu - to z ykle st ud Dcki j dzenic stołówkowe.
Osoby niel;ludiujące pl~c po 460 i 5
:t;l za noc Sllc:cł/on" W
MIl • przy ul. Tysiąclecia.
Zagranic/,nych turystów mimo wsr.yslko sporo droi. j kO>oztuj,
noclegi: b rdziej uprzywilejowani (studenci z krajów
jal istycznych) płacą po 660 z1. natomi l pO/o~l li oby alele 1>0 000 i 150 zł.
ludenci z krajów kapitalistycznych zatrzymujący się w Ml1S
placą po 1700 zł, a inni obyw lele z II.W. drugiego obs'l.aru plalnic:r.ego - po 2000 I t 850 zł.
Proporcje cenowe są wil,'C cok Iwiek 7. ('hwiane, ale zagraniczni
turylici ch<:tnie korzysl ją z uslug Międt.ynarodowego Holelu llldenckiego. Byli go' ie z Kanady, Jugo lowii, obecnie Sil ze Zwi zku Rad,ieckiego i zecho lawcji, hcących zatrzymać się w Mil
zwykle jest znacznie wJ<:cej nii moie holel przyją ć: w iii u dr pono ano 48 miej cami, w ierpniu jest ich '18.
(hIL)

•

Wygrywają CI CO
j\fiędZllnarodou a Loteria. DziennikarzlI "B!ękitlta" podobllie Jak w lalaclI ubieg!ych - ciesz /l się dużą popul.arr~ośc ·
w. ród gTającllch .
Willo OWano ;ui wiele cemlycll nagród - dwa saf'llooc1łod'll
,,'ł-'SO 125p", .. ład~ 2107" "tkodę 1052", ,,zaporokaM, ci4D~łk
"t4r us", motoclIkle MZ 1::;0 i jawa 330.
Również dzięki "Błękitnej" 25 o ób wlljedzie !ta w llc iec:tki
za g raniczne do NRD, CzechO$loWdC]l, Zwiqzku. Ho złeckie~
i na Węgrll ,
Do Wllgrania je z ze wiele celtltvch Jl4gr ' d. Zac1łęc Q '"1I. (tor.

torze
ie kwestionu ' c u taleil
dokonanych przez NIK
zawartych
w artykule
"Kto jei.dd na kontrakty?".,ED·' nr H3 z dnia 27.Vn.
l 87 r. org nizacje spoteczno-polityclne działające w przediębior lwie .,Chemadin·' Kielc wyjaśniają, że Rozporządze
nie Rady Mtn lslrów o obowiąz.
kowym -letnim stażu pracy w
przed ie: ior tw'e
macierzY$t:m prl. d } j z.dem do pr ej'
Id gr nicę we zło w życie na
p
tku roku 198- a więc pl>
zakw liCikowaniu i wYjeździe
p raco wn 'ków na kontrakh' w
roku l 85. W l t.ach poprZednich stai ten Ole obowiązywał.
a ie u ·z.ględnion
więc tego
arnku przy zawi raniu. kont rakt ' w na lata 1985 i disze.
S .isle przc trzeganie lego
w ymogu spo 'odowaloby konieczność ograniczenia Ultrudnien ' a na eksporc;e o ok. 50
proc. w stosunku do um ' w.
Dz' atan ie takie spowodowało 
by poważne skutki finansowe .
Podstawo y m kryterium k alifikacji prat'ownikó na kontrakty są w ymogi stawiane
przez kontrahentów zagraniczn ych tak więc, wszelkie ko-Lecia kwali!ikac} jne stosowane
w bec pracowników v.'Ysyła
nych na eksport mu sz ą być
częs t<> wery Clkowane w
c lu
Ulspokoje-nia żądań kli nt ,
Obsw ne oruó ienie l
23-

Śladem

na"2ych interwenoji

Po materiale "Kto jeździ
na kon rak ty?"
gadn it!l1Ia nie J l m źliw
L
zczeg -low j analizy wdań reatizow n.·ch na p - z.czeg · lnych
koniraklach.
Z drugiej jedn k tron. naleiy p miętać, i.e przed iębior
stwo realizuje r' wmeż zadania
g podarcz w kraju. Nie ma
więc możli wo ci jednoczesnego
y y lania za grani~
zyslkich najlepszych pracowników,
Trudno 'ci w ści lym przestrzeganiu przepisu o obowią
zującym S-letnim slażu pracy
w kraju przed wyjawem .na
eksport tanowilyby podstawę
d
yslą pien ia przed iębiorlwa do MPPiSS z wnioskiem
o Złagodzenie tego w y m gu w
to'unku d pracownik'w w yS) lanych
na el- port przez
Chcmadin"
.. Po sz.czegóiowe j analizie dz' alalno 'ci eksporto ej i kr j
wej Przedsiębiorstwa MPPiSS
w.\ raz.ilo :z.godę na
krócenie
ooowiqzująccgo slażu pracy w
pr z...>.<fsi~biorslwie
macierzys-

lym do 2 lat raZ. 1.W Imło z
obowI z.ku o bywama st iu
pracY w kraju pracown
w
zatru<lnionych w charakterze
tłumaczy język
węgi r kiego
i języków arabskich. Zast 0wana ulg pozw l na pełną
realizację zadań ksportow ych
bez konie Zl\ • i łamania przepi ów.
Jesleśmy nalomi sl za koczeni zawartą w art ykule tezą jak by służbowe wyjazdy
dyrektora naczelnego przedsię
bior twa b y ły przedmiotem
negatywnych ocen ze trony
kierownictw i załogi. Uw ża
rny, i.e zarówno liczb w )'jazdów jak i czas trwania są
nie21będne w stosunku do ił ,ci realizowanych kontraklów,
uzyskiwanych efeklów ekQl1omicznych i zakresu rzeczowego 'w ykonywany ch zadall, Wyjaroy służbowe d.yrektora odbywają si~ zgodnie z obowią
zująC)' mi zasadami. D yr ktor
na s
j W) Jaro uzyskUje każ-

http://sbc.wbp.kielce.pl

doraz.owo zgodę organu zało
życiel kiego isklad
obowillzujące zczegółowe spra wozd ania z wykony wanych w trakcie wyjazdó
zadań. Duiym
zaintC1'esowaniem cieszą się
sprawowania dyrektora z '111jazdów składane na posied
iach organizacji społeczlla
-polilycznych pr:zedsiębioc tw
Uw Lamy. i. w yjawy te
p rzebne i eI ktywnc.
Pr nęlib yś mr
podkTeś~.
że pued iębiorslwo "Chemadin" wykonuje caly zereg wainych dla gospodarki zadail w
kr ju i za granicą. Uz.yskuje
przy tym bardro dobre wyniki ekonomiczne, w tym wysoką e{ektywn 'ć eksportu. Uważam :, że je t to takie poód do pozytywnego przed tawienia naszej dzialalnosci czytelnikom "Echa Dnia".
Proponujemy zatem - O ile
redaktor
naczelny
uwaź.a
za
słuswe spowodowan ie s potkania w ydelegowanego
przedstawiciela z kolektywem
przedsiębiors twa.
- ; tu następują podpisy kierowniclw organizacji partyjnej i ZWiązkowej "Chemadinu",
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Na dobranoc

Krzyżówka

P<Yao 10: 3) królj w All1~ryo.;e
Orod kow j , II) zdolność organizmu do o<lbip "lia wtaLe ń o kreślonego ror!
7) droga
po
której porusz. I, ;n s1at ki kosmicznI:', 8) wąż
?iny du:.ieieli, 9) zooba " \: ej koszuli, ] 2) rodzaj lk'l\. "Y weln :Jn/'j,
1"J) n iew ielk i
stalek ryback i,
14} podrzutek, 17) j('dnoczcsll v
wY!'tl'zał ,z kilku armat , 18)
ro<>Ze byc kl)lIty))(~n talny , 19)
~sto 7. laI1l3Z(,m. 20) Ka żdy z
uczl:'... tników jaJ<i<.go.· SpOI u.
PIONOWO: l) wY":Jb ..l r zapk i,
na dziana b'n7yna, 3) dz ika
jtlbJoń , 4) kra na h istoryczna w
Sudanie, 5) królowa pszczól , 10)
p uszysta tk"nina weł n ian a . u~ana w '<raw Iedwie, 11) pt il k
p rzelotny z rodziny go łę bI. 13)
~rz ' n]ta, w któlej
s oorządza
151 aaprawr; m\l!'ar~k:j> :5) :l a k
s:lmolot6w, 16) jez:oro na W 'brzeżu Slo'A'illsklm.
Rozwią zan i e kl'zyżówk i pue-rłaó ual('iy pod adresem
red akcji "E D" wyJ;!cznir na ka r tach poezlo~ ycb w lerm inie
siedmiu dni 00 dały niniejszego numeru. Pomh:ch. praw id/owe odpo"i l'dn rozlosuje się
Dapoodę ksiąikową. Kar ty poczłowe bez kupon~ b4!lIą
wy/ą 
ezouc z l~ owania.

Ciągle

rozpocsyna się budowę
obie~tów do piętnastu
roczrue - & terminy wykonaru a starych rzadko ~ dotrzymywane. Inwestorzy
żyją
złudzeniami ("nam się uda"), a
",:ykonawcy pławią si ę w pieruądzach. W sferze inwestycyjno-budowlanej należy
raczej
mó,!ić o druj!;jej próbie r01lpoCZęCJ3 reformy, nii o drugim
eta pie.
no'!ych
tYSlęC~

procesie inwestycyjnym
te same hłędy co
lO, .20, 30 laty. Buduje
duzo naraz i nie tam
I.rzeba. Zwykle w poło
w ie realizacji każdego
planu
w ieloletniel':o presja inwestycy jna przejawiana przez branłe i
województwa okazuje si ę tak
silna, że sum.. pieniędzy zarobionych na budowach przekracza możliwości zaopatrzenia sklepów, zaś efekty wytwórcze uzyskane '\IV wyniku budowania
są znikome. Ciśnienie '\IV inwestycyjnym koUe &,rozi Inflaoyjna
eks"lozją i trzeba awaryjnie'
wYPuszczl>.ó parę. Zarządza ' 4:
doraźną
weryfikację,
red ulicję, prze&,lądy.
Obecnie takie
przed a waryjne ostrzeżenie przvszlo bardzo wcześnie, wcześni ej
nii kiedykolwiek. Eksperci NBP
sur;erują ponowny prze&,ląd inwestycji i łycb
kontynuowa nvch , i f:vcb projekfowallvch . a
w konsekwencji wstrzymanie
nl\.imn i('j opłacalnych .
'

Juzyz"wk.i nr 137.

POZIOMO: Spar ta, br ak antena, opal, pal an leJa. szk~nde
la, E ryk, bornk~, kocz. baszta.
PIONOWO: grupa, skala, a.tai, tu ne-I , opas, ara k, eter, a- '
1Iek. qeda, alasz, deska, lynch.

. . kol jny r js na linii
Mlsb'alijskiej
wypłynął
z
Gci7ni liniowiec PLO ,,Katow ice II"
Statkiem dowodzi
ebeenie kpt. :Lw. Joachim
Złołoś, który na kapitańskim
mostku zastąpił
kpt.
i.w.
Ilomana Liszkę. Kpt. Złotoś
~YWa pierwszy. samodzielny
ftJl na stat ku typU ro-ro ale
plJnął już na ,,Katowicach II"
a Genui do Gdyni, poznając
Jako ~api!-<tn-dubler wszystkie taJmkl kierowania teg~
jednostką .

Życiodajna trawka
43-letni ry b~ k indonezyjski
A dulIach Sabu, któremu łódź
rozbiła
i ę podcz.as sztormu na
Morzu Połudn i owo-Chiński", i
zatonc:~a

zdoła ~

u,trzymać

się

dnI przy ZyCIU, I1czepiony
d o deski pochodzącej re strzas.kanego kutra. Za- główny pokal'~ pod.czas p~usowej od yseJI s1u zyła Indonezyjczykowi
t rawa morska.
eJ>Al)
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enizne?
Pi,ękna

Ośmiu kręci

Keystone

Ślady najstarszych roślin na ziemiach polskich

rac·e?

o.:

cy

....

-jeden steruje
CAF -

W tej bezlitosnej weryfikacji
k?sztów chodzi o powstrzyma- ,
u!e ~agrożen i a inflacyjnego, wymka.)llcc&,o z niesprawnego Inmiach polskich. W ostatnich
westowania, o odzyskanie swolatach odkryto w
prÓbkach
body ruchów, możliwośl)i wyskalnych
pochodzących
z
boru.
wierceń w różnych rejonach
Aby
um'i ar doprowadzió do
kraju (m.in. z okolic Andryskutku. należy powstnymać rochowa i Radomia) ślady dawboty, które nie rokują slIybklene~ flory z okresu syluru i
11'0 efektu wytwórczego, a t:wadewonu, Badania geologiczne
rantują
wieloletnie,
wysokie
i paleobotaniczne mikroszcząt
wydatki. Zdaniem baukowych
ków
pozwoliły
rozpożnać
ek. pertów niezbędne jest wycodawne {ośliny. Udało się 0znaczyć kilka nowych ich gatunków praWdopodobnie
najstarszych okazów flory lą
dowej. Znaleziono także makroszczątki,
czyli
większe
Jak poinformował nas kpt.
fragmenty tych roślin, co uZłotoś, statek ro- ro nie momożliwiło zbadanie ich budoże czekać w porcie na ładu
wy. Były to niezbyt wysokie
nek, gdyż jest zbyt drogi w
rośliny o gołyCh pędach
eksploatacji. Z tego też wzglę
rozwidlonych na końcu.
Na
du .. Katowice II", które zawibrzega ch pędów znajdowaly
nęły do kraju po raz pierwsię zaroonie z
zarodnikami
szy od momentu wejŚCia do
przystosowanymi do roznof'ksploatacjj 4,5 roku temu
szenia przez wiatr.
naj prawdopodobniej nadal
mija~ będą Gdynię, zawijając
Potwierdza to jut lądowy
tylko do Hamburga.
tryb życia tych roślin.
W
- Na stat kach tego typu starych skałach
zachowały
m6wi kapitan - od załogi
się w dobrym stanie zarodniwymaga się wyższych kwaliki tych roślin wyposażo
~k~cji niż
na tradycyjnych
ne w błony, kryzy, skrzydeł
lIruowcach. Szybsze jest temka czy też baloniki - co upo ~ładunku i .wyładunku,
łatwialo
przenoszenie
ich
panuJe wrowszy reżim praprzez wiatr. Jeden z nowo

.

swoją urodę

(lnteor ę$ll)

W

• • •h..

rozsądny potrafią

.JACEK HA . Kl F.WTf '

występują

Warto
zaznaczye, że do
Gdyni przyjechała delegacja
:I Katowic, która zaproponowała , aby odbyło się uroczysCle podniesienie bandery
w
kraju, którego ,,Katowice II"
jak~ jed~ polski statek
- jeszcze nie miaq, Armator
rJe wyrazJl zgody, tłumacząc
się, że ceremonia uległa przedawnieniu,
bowiem statek
ply'Gpa już b!łsko J lat. I Jedne I druga ,uoaa ma swoje ftlc1e.
N' ~ ~

Od w ielu, w ielu lat magazyny
i tygodniki ilustrowane na całym świecie, by zapewnić coraz
większą sprzedaż, uatrakcyjniają materiały prasowe
zdjęcia
mi pięknych dziewcząt, aktorek
i pi osenkarek. Zadna kampania
reklamowa nie może się obej~ć
bez urodziwych modelek. Gdy
do tego dodać ogromną . liczbę
pokazów mody, targów, salonów
samochodowych lub uroczystości wręczenia gwiazdom sportowym nagród, stwierdzić należy,
że zajęcia dla pięknych dziewcząt. kłóre w sposób niezwykle

wag ,a na rynku inwestycyjnym, bez ktorej apele o m,i arkowanie kosztów w budownictwie mają taki sens, jak odwoływanie się do uczuć wyższych
krokodyla. Jednocześnie
powstaje możliwość, \).y przystąpić
wreszcie do ograniczenia inwestycji w przestarzałych branżach,
eliminowania nieopłaeal
D!eh meto d wytwórczych, kiepskich tewarów. Bez zamk.nięcia
d~pły wu inwestycyjnych mnionow - stare, będzie ros jo w siłę, żyło dostatnio i
powieIało
swój k onserw atyzm teehniczny
w niesk o ń cnonoić.

~rzed
SJę za
~dzi e

a Dr ma ZBWSZe

typu

fanie dotacji inwestycyjnych oraz .. k~ed!t u". spł.acanego, jut
w ~a.lozeruu, z budżetowej dar~wJZny. Na wznoszenie oblekłow ""ażnych dla ot:ółu (inwestycje centralne) bank powinien
dawać. t~lko taki kredyt, jaki
przedslębJorstwo może spłacie z
własnych funduszy, a rząd z budż~tu. A więc - bdnych
wydatkow ponad stan lokalnej
czy centralnej kasy.
Or;raniezenie wydatków
do
możliwości finansowych postępowanie najuormaJniejgze w
lI'06podarstwie domowym ' p rzystosowa n ie kred y tów de petencj:,Ju wykouawozet:o I zaopa trzel1lower;o - to przecież nic
innet:o jak sły n na - ró w D o -

Około 500 mln
lat
liczą
sz:zątki naj starszych
roślin
lądowych znalezione na zie-

"ECHO DNIA"
Kupon nr 151
ROłIw.i~lłnJe

ikt z nas nie przeżyłby
budowy domu, gdyby robota na prywatnych bi gła tak, jak na uspołecznionych
placach hudowy. Tego nie wyLr~yma ani kieszeń, ani serce.
Wprawd:r.ie od czasu do czasu
!,rz~dstawiciele rządu sygnalizu... Jakby lekką zmianę na lepsze, jednakże całość
wygląda
mało
przy jem.nie, Rzeczywiste
wydatki okazują się o połowę
nawel większe od deklarowanych! Proszę te przełożyć
na
skalę wydatków
gospodarstwa
domowego._

,O

Czego

SlIktesy selekcjonerów
D<> 1900 r. wszystkie obsz.a.ry
przeznaczone pod upra wę zŁ
na ~yberi,i będ, obsiewane 5ybery)sklnu odmJallaOli tych roś
lin. Odmiany takie są wynikiem
prac selekcjoner6w. W warunkach ayberyjskich dobre e1ekty daje uprawa Wóż odpornyeb
na mrozy oraz $ZJ'bko dGjrze-

walących. co łqczy aię JE luó,",
kim okl'eSeD1 wegetacJ. Dos1to. . ploo,. daje m.lA. p~rwazy

IIJ'bęry~i

c.atun.ek

~J2'".

pszeniQr •

odkrytYCh

gatunków

tych

prada~nych roślin
otrzymał
nazwę " szaferia' dla uczcze-

nia wybitnego polSkiego botanika, badacza flor kopalnych, prof. Szafera.
Odkrycia te ' mają
duże
znaczenie naukowe dla badań ewolucji flory.

opale nizn ' > ktorą przymoreli lub bard0iej
wozimy z u rlopu, po powrocie
marchewki
do codzienn yc h obo w i ązków zaooal enirt,na
znacznie
nilta równ ie szybko jak waka- IJol8II>Di,e. a zależY nam szczecy:ine 'Orzeż\'cia. Ogladaiac coładnym w yg1ad.zie zaraz iaŚD ie ·s7.a warz stwierd zamowa skórze nasl.emy. że wraz r.e zlu6zczaiac ym
oczvSlZCZona skc'>s~ naskórk ie m zni ka równ ież 0ci ołvmi komprepa len izna. Zw iekszamv wted v,
ma-trzema) i naklawysiłki ah,sk Ć' e
dodatkowe
złożoną z pól łyże<!znaw ilżyć
i natłuściĆ'. uStlD ać
i ta Idei samei iloq('j
przykre na.piccia i śc 'a f!n 1pci? I
mleka, soku cyspowodowane nadmiern) m wvotrąb pszennvch
susze-' - n Takin wrażp n 'e mamigdałowych) dla
ia przede wszo;stkim nanie '"
Papkę naklada się
wieku doi rzał"in które niepomna ok. 20 m inut, oczy
ne zaleceń , za wiele i nieosfrożpa.skamt zanurzoJ! 'mi
nie konvstalv 7.e słonecZlll1'ch ka rum iankowym lub
pieli. Duża DOmoca w orz1'wróPo zdieciu maski
cen iu skórze właśr i welto w 'ItJ~ twarz ciepła wode i
du mOj1ą b1'c p eparatv rumiana Nastepnie wciekowe, śm ietat/lka . krem naw :lżatłusty krem. któreiący itIust ' . które ze wz,f!led u
przed wykonan iem
na zawartość azulan6w d'l iala·
lei1' USUIl<łĆ Efekt
la łagodzaco i ~ astvcznlai~c(l
bezoośrednio 00
na oodrażnion ' naskórek ,
PO&teoowaniu 0:1Jeże li skóra iest bardzo wvmożna na dalsze
suszona. wiec or m z.mvwa.Jl1 '
twa.z oliwa. lub przegotowan a Rrl"nvn""'ie opaleniznv cz1'
tucaJ.nvm cz..y też
1
woda zmiE'szana z mlE'k em, Za lamo ooalain" ...... h
leca.ne sa także kaolele ziołowe
vcb łóżkach lub ekracałego ciaJa . polel!a 'ace na dodan iu do normalnych kao;el i
ziół (1{wiatu łil>Owcl!o . rum ianku. la~endv . rozmarynu).
Dodatnio

na

urode

ta.kże
st060wanie
żywczvch. które w
SOOI'ząd'lać może-m1'

wpływa

marek

tym olm'esie
z winoeron.

be. kalmarów bye może
przyszłOby zwin~ dalek.morsk~ notę I'ybacką. P;lski konsu:
mcot lIalmarem t:ardzi, ale .ie wie, ile mu zawd:r.ięeza.
Zacznijmy jednali od poez~tku.
•

Des kalmarów nie

byłOby śledzi,

Na początku polscy
rybacy
wrzucali po prostu kalmary do
morza jako tzw. przyłów,
z
którym aie ~adomo było
co
robić. Czasem nawet przywożo
no je do kraju i duwo z dalekich mórz pojawiało się w niektórych sklepaeb rybnych lub 'lIII
kartach skłonnych do eksperym~ntowania restauracji, ale polski
konsument
,Jowonogiem
wzg~rdzil. Za nic mu oyt ,
%,i(ramcxne
'Wzorce,
przykład.,
krajó~.. gdzie jada -":
lep' et
rOZ[D81cJej, gdzie "frutti di JIlllre" eeni się wyżej od 9Cnl'llQ'Wego.
P RZYSMAK JOE DlA

•

kaza} się intratny, poczęŁo 13' PllIPlUlJia
puszczać siec! "pecjalnie po kal· ( ...~~lSZC ZlI .
mary, ale tylko wtedy, kiedy
""iar,,".<
"nie szla" ryba. W roku 1972
zł~wi ono go 5 tys. ton, ale stanowllo to zaledwie około 1 proc·
połowu ryb.
Nad dalekomorskim

rybołów

atwem poczęły aię jednak zbirrac chmury. Co az więcej D<l d·

XAS?

A kalmary jada 'ę w
morskich . krajach od stuleci l to w brzeżnych pa ' ·tw wprowadzacaru więkSZYCh ilościach_ Przo- ło 200-milowe strefy ekononUcz'
dują Japończycy ponad
10 ne. :ol myślą o przywośc i - gło
kg na statystyczny żołądek,
a wonogami zainteresował saę Morwięc więcej niż u nas wyniosłe
&!ti Instytut Rybacki.
KolejDł
szczytowe spożycie ryb.
Gu- rej~ statków badawczych przy' . l h,.... ,~,,1
stują
w
głowonogach
Ame- nOSIły coraz więcej informacji
r:y:kan ie, His1;panie, Francmi, o rejo~ach występowania
gluNiemcy
z
RFN
miesz.- wonogow, o ich trybie i cia, o
kańcy Azji i Ameryki Łaciń warunkach i sposobach polow u•
skiej. Kalmary się smaży opieka. ~otuje w sosaeh, maUnuje,
TA..JEJ,l1'iICZE zYCIE
wędzi , prz rządza na dziesiątki
aposobów przetwarza na konKALMARÓW
Sli:rwy. a także prze rabia się na
olej, lekarstwa, kOlJl'Iletyki.
Wyliczenia światowych zaSOW miarę jak polska flota rO%- bów głowonogów
q
bardZQ
_zyła zasięg swoich operacji,
zl'óżplcowaJle. Szacuje się je Da
wzrastał kalm8l'Ow,'
prxył6w. 10-500 mlD lon.
Tak wiełJ<a
rozbieŻDoU najlepiej świadCZ! . !jesi"t-....ii
Ktoś wpadł !ta pomysł by nim
pehandlowa~ a Idy Interes ..
jak &łabo \en ratunek Jest %bit"

o

tę

wykorzystać

-

nie brakuje.
A u nas? ... Jakże wiele
namiętności wzbudza okrzepły już
konkurs Miss Polonia.
Ja'kże
trudno jest zaangażować urodziwą pannę do atrakcyjnego prze, ciei. zawod" modelki.
Qpiaie '
wypowiadane często przez naj.bliższe otoczenie, rodzinę o TY.>glądach pUrytailSkił:h spowodowały , że wiele naprawdę pięk
nych dziewcząt po prostu obawia się uczestniczyć w różnego
rodzaju wyborach miss pięknoś
ei, konkursach na modelkI.

dowała
terię -

się

zareklamować biżu

Miss Polon ia '85 - Katarzyna Z8widzka. W
telewizyjnych p rogramach coraz częściej
mówi się o modzie, prezentowanej p rzez znakomite
polskie
modelki, które niejednok rotnj e

pecjalna oka.zja

zrobiły już światową
karierę.
Jakże ciekawie mówiła o
swo-

im zawod:r.ie czołowa nasza modelka Małgorzata Niemen (prywatnie żona Czesława Niemena).
Tak więc zajęcia dla urodziwych dziewcząt i u nas już nie
braku je.
Na zakończenie mała uwaga:
jeśli już któraś z pań zdecyduje
się właśnie w taki spOSÓb spożytkować' swoją urodę,
nalei.y
robić to po p rostu z "łowa i nie
zapominać o zdObyciu innego zawodu , bowiem uroda. niE"Stety
przl' mijn ,

6

I

His F.to '8$ now$ka.
Fot.

N ie był lo egzemplarz m<:skie j urody, Ni skie czolo, cofnlęly
podbródek, zew)ące ocz.y . Ale WI d zial czego chce. "Teraz oddasz m l
swój portfel starusz.ku" - powled ua ł . W iedziałem,
te me skoncz)
się na tym. Przejrzałem go: zabije
mnie. Skinąłem więc głową I sięg 
nął m lewą ręką do tylnej kteszeni
spodni i poruszyłem nią tak jakbym nie mógł wyciągnąć portfela
Kiedy obserwował moje wysiłk i
wyciągnąłem prawą ręką nm i rzudł m w niego
Mowbray był bl1~l torsji. Cboiał

Ewa J sioK.rup;

Jf'CS

aby

Przykładem mog~ być

eliminacje do konkursu Miss Polonia.
W prawie dwumilionowej metropolii tylko dwadzieścia parę
d:r.iewcUlt decy duje się na wzię
cie udziału w konkursie
na
najładniejszą Polkę. Nawet najwspanialsze na grody nie są w
stanie skusić pięknych d:r.iewcząt. Te najJadniejsze jak się
częstokroć twierdu konkurs
omijają z daleka .
Czyżby zawód modelki,
bo
taką na ogól karierę robi ł l aureatki konkursów pięknośl'j
był
zawodem nieatrak cyjnym?
A
może niepoŁrzebny, skoro ... łBŚ
ciwie klient musi towar z:loi>ywać, a kłopoŁy rynkowe polegają na za małej podaży?
Taki
pogląd jpst jednak mylny, tym
ba rdziej że w wielu dziedzinach
naszej gospodarki już pojawiła
się konkurencja,
a odkładani e
się niektórych towarów na pólkach nie zawsze jest podyktowane wysoką ceną. Słowem t0war należy zareklamować, by
uzyskany dochód szybko zasilH
kasę przedsi ębiorstwa .

Zrozumialo to już wielu producentów, a niektórzy zdecydowali się na wszelkiego rodzaju
chwyty reklamowe - poczynając
od coraz ciekawszych ogłoszeń
prasowych po również coraz lepszą reklamę telewizyjną. Morze
atramentu wypisano na temat
już niemal przysłowiowego PRUSAKOLEPU.
ostatnio zdecy-

-

...

http://sbc.wbp.kielce.pl

przestał.

Nie powinien

mi pan () tym

mówić.

Batalia o klienta
W

lIzn,ante osobiste, jak. St(1lem się n,alogowllm i na-

miętnllm smakoszem k.aWll ... zbożowe;. Stało się to za
przyczvnq
firmy
Boechma,
ktÓ1'a sprzedawała w estetllcz"lich pudelkach k.awę "promień słońca", dolqcza;qc
do
k.4żd ego opakowania małV> kolorowyobrazek, przedstawia;qcy
szczepy
murzyńskie.
PrÓCZ tego byly kuponlI, za
które, po WYSianiu do firmy
otrzymllwa1o się aLbum, bqdź
ilustrowane gazetki dla dzieci. Kolekcj onujqc fotki, piłem dużo k.awy z mlekiem i
męczlllem
rodziców o nowe
zakupy
mieszanki. Podobnie
postępowaŁy i inne dzieci. Inni producenci zbożówki f cJ/korii, jak firma " SteUa" zalączala 10tosll aktor6w (tu
zainteresowani
byti dorośli),
" EnriZlo" za wllcięte "młyn
ki" (znak firmowy), WVS1Ilala

Na nowych łowiskach znalazteż
pclne
zastosowanie
wspomniana t.ecb.nika jiggeraowa
lub hacxykowa, bardziej wydajna I ekonomiczna. Ten
sposób
połowów pozwolil na wykorzystanie prrestarz.alych
tatków.
zbyt paliwożernych, by można
pończycy.
je było używać
n.sownłe
do
Kalmarowy skok polskiego ry- tralowania. Stare ltatkl do nowej techniki adaptowano, obecbołówatwa wi.ąz.ał się z dwOUla
faktami : "odkryciem"
łowisk ale III budowane nowe, co zanowycb I zastosowaniem nowej pewni im %Daunie więk~ etechni1d połowów, rwanej jł fektywność .
,gersową. Lowlska l tamtejsze
CODALV1
kalmary wręcz uratowały rybołówstwo daIekomonkle w chwili
oże trzeba będ:r.ie
opuicić
.owe łowialta. W katd)'m rwe
Bal iy sM: liuyć. pnyuajmllieJ
ptUjiciO'łfO, U! spadkiem polowów kalmarów lub 2.C zmniejszeniem
intratnol;cl tego Interesu. Wie musi to ledna1t oznac:za~ wycofania się % niego. Kalmarów trzeba po proatu poRUkać gdzie IndrleJ. Zwuvwszy, że
,dy amerykańakic
re3trylteje polskie rybołówstwo dal komorodgrodziły nasze trawlery
od skIe potrafiło jol kUko.k:rotnle
wychodzić obronnl\ rękl\
z poszelfu USA. Abyl
ło r6wnoeześnie początek wdrażania re- dobnych op«'etJł, można mleć nadziei!:
w
i
tym
razem
sobie
poformy gospodara..el. Od wszelk iej działalności ekonoIniewej radzi.
Otworem st oją wody pełnego
żądano rentowności . Beuobotnej
flocie groziła zagłada, n ie było oceanu.. Co prawda o koncentrai
dewiz na pokrycie jej zagranicz.- cję kalmar6w . podobnie jak
trzeba
nych wydatków_
I
wówczas ryb, tam trudniej, ale
róbowa~
lektóre
kraje
mawłaśnie okazom się, ezym mogą
być k almary_ PieniJtdze
z łeb łą j uż w tym wzgl~dzie udane
tam
eksportu - a lJ)I'Zedajemy gło drlŚwiadczenia. Łowi się
n ieeo Inaeze'. trochę Inne odnllawonogi do Jrillumastu krajów pYzynajmniej
nie tylko zapewnH.y flocie dewi- ny, osiąga SIę razie - gorsze wyniki. Aby
f:ową samo~czaJoośe,
Ide na
Je 1)()prawl~ trzeba badać, znaj.pozwoliły
.
Da
C%M
zwiększenIe Impo&'t
ryb c1e~ dować nowe łowiska , ~blerać
cych się wzięciem ftA krajowym doświadczenia, wgląda~ bliżej w
jommez8 iyełe kalmarów.
rynku, IIwłJlSU'Za 6łed!d l

nąć, aż u progu obecnej dekady
przekroczyły 100 tYli. t rocznie.
Z tą chwilą wkroczyliśmy do
najścL,lejsz.ej
~wiatowej
cz0łówki, w której wciąi umacniamy swoją pozycję.
Przed
nami jui tylko niedo5c~li Ja-

tamten

}.a

PAWEł. J(.OP~

poczet królów po/.sk«:h Matejki i.td. Gospodv'ti e użllloojqc
do prania mlldla Schich-ta ,,z
;eleniem", od czasu do czasu
znajdowały wtopioną w kO$t~ dwuzłotówk ę, 4 i ,,,piqtkj"
srebrne też się traJi4Ły.
Przy duże; konkurenc;i
i
podażll
towaT6w, walka
D
kLienta i przllwiqzanU! go do
p roducenta CZll do sklepu
byla powszeChnie stosowana i
nie t'lllko chwl/tami reklomowJ/mi, ale przede W8Z11stkim
uprzejmości q. Szło się np. do
wędliniarni
Sput ego, Krupskiego czy Michalskiego, proszqc o 10 dkg
rozmaitości .
Ekspedientka kroił a cienkie
plasterki wędlin (kaźdll z i nnego "atunku), bez tzw. p~
tek, potem pakow ala w perga min, n,a s tępnie papier przewiqzywała
dwukolorotDtI m
sznurkiem, w który wetknię
tli bl/l patyczek, ' I>v
klient
mógł wygodnie nieść mtnipakunek .
Tradycjq

bVlo zaopatrywanie się w artJ/kulll SJloźllwcze
1D ;ednllm sklepie, który z Z(lsadll rtal'llm klientom sprzedawał towary na tzw. Jui4ż
kę. Wll starcZ1llo mieć stale za~ęcie, bll "'Z1Iskat kredlIt.
Bvtll ,klew z cenami s tałymi, ale 10 wielu, szczegól-

'ilU Ź1IdolO kich, moŻ1ll1 bVlo
.tę potargować. W sklepiko.ch
% odzłe~ prZ1/ ul. Bodzenty7\.kicj bvtv t takie
~ki. Do
targująceoo

zwr<lea

się

.ię

wie.ni4ka,

kupiec:

N , ~ li( tak cirOC%1łcie7
Weici.e gosp0d4nu i prZ1/-

mier~

te kapote! A jak'e
1IOigodne
ki esutlie-.. Klie'llt
1OtIC%UWCl •
kieszem zegarek.
Już

Iię

płaci.

me

targuje.

SZ1lbko
% podkupowanych
'Il4

A był to ch1D1J1

rzuceniem

wagę ;apońskich "btcksiaków"

tzw,

Ce1!ę

cebul, lOkalkulowanll

Ul

towaru.

Handel bill oorw1l-lI, usługi
też. N4 podwórkach slVCh.ać
byŁo nicusr..nni e wykTZlJkiwaofertII: darU zielaz szmatJ/
kupu;ę!
Skupowano
tylko butelki, .te ł sHuczkę

Tle

-

me

szklaną. Aż dziw, że wówczas
się to ;ako~ opłacało. Szklatargali M plecach SZ1lbll,
~ece od łtLtowania garnków,
chwalili swó; ku1łS%t. Ostr 20no '/łoże i 'AOŻIICz1d, 114 tyc;:e'!Ue ~flO dTtDG_

.,ze

- Ależ tak. Pan tego nikomu me
opowie. Chłopak krzykonął I upad!.
JęczaŁ Należało sprowadz.ić lekarza
NajbJ.irl;sz.y lekarz mie szkał w odległości piętnastu lub dwudziestu mil
Wled zia łem, że chłopak me pożyje
długo. Wygląd a łO to jak harakiri, ori ntuje się pan. Zrobiło mi się go żal
i wbilem mu n6ż prosto w serce
Zmarł natychmias t. I zamiast za-

7
bój twa w obronie
nil m mord ratwo

własnej,

p

el-

- A dla zego me doszłO do pro- '
cesu?
Ponieważ
zaltopalelll z.w
I
na brzegu, a rewolwer wrz.uclłero
do jeziora. Nie miał prz.y sobie iadnych papierów, a więc me można
go byłO zidentyfikować. Tylko plęĆ
dz.lesiąt dolar6w.
Nie potrzebował
ich już więc je zabrałem. Z morderstwa z.rob ilo się więc
morderlwo rabunkowe.
Naprawdę Ole ci cę JUZ dalej
słuc hać powiedział Mowbray
NIeChże pan
słucha.
Zapalip apierosa, była to przecież specjalna okaz.ja. Teraz. zna pan m oją tajemnicę: morderstwo, rabunek.

-

łem

-

Muszę już iŚĆ.

I me w ie pan cz.y iartujt: 02Y

powiedział m prawch:?

-

W

pr1.Ybliżeniu~.

Mu szę tę h istorię komuś
wied zieć Jest pan czwartym,

-

remu,

zaufałem.

za

I

każdym

opoktóra-

8
zem za,.pa.Uklm pap
okazJa ...

. Specjalna

- No pięknie. Wy tar 'l.3 mi \eCO. Dobrze, że nie z.nam pańskiego
naz.wlska,

miałbym

w)"rwty

su-

mienia
- N&l.)IW&m ~ Toll ver. Walace
ToWver. Pocbod2.ę :& Oak FalIs.
MisSO\lri. Ale pan nie powie o tym
nikomu· Nikomu.
Mowbray skiną! gł.owć\ i milczał.
_ Trzykrotnie już wydałem swoją tajemnicę na cudZó\ łaskę. Za każ
dym ra.lem obcym ludziom. których
spotkałem przy łow ieniU ryb. Tr7.coh
ludu, trzy papierosy .
_ Cztery - powied uał M wOray
bezwiednie.
Mowbray zrobU krok do tyłu,
rzucając

wędkę· Zasłonił się prawą

ręką i patrzył na n6ż w ręku męż
czY~. Nóż., na kt6rym nagI
roz.-

blysły odbicia zachodzącego słońca.. ·
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"Przy jaźń" -

- ang. kol. l. 12, g. 15.30, ,.Przemytnicy" - pol. kol. l 18, g. 17.30,

Dzi ś ~kladamy tyczłooia

19.30
APTEKA

i SŁAWOM

lNFORMACJA
służby
zdrowia
- czynna 5-20 tel 261-21 . Informacja o usługacb - 365-85.
TELEFONY: Strat Pot arna 998,
PogotowIe Ratunkowe 9i9, pogotowie Energetyczne - Radom 981 .
Komenda MO 251-36. Pogotowie
MUlcyjne 997. Pomoc drogowa 961.
POSTOJE
TAKSO WEK:
ullca
ZwlrkJ IWIgur)' 411-10.

Julre
DOROTOM
i KAJ E TANOM

l etce
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OYZURNA: nr 6'1-010
7, nr 67-015, pl.

ul. Zwycięstwa
Konstytucji 5.
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łcrminar za

"Pokolenie" brak terminarza
"Hcl" .,Głupcy
z kosmosu"

~zwartek

6 sierpnia 1987 r.

,

brak
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Skarżysko

I

oleczynny

lUNA

Il IN A

Itoln:.nti. ca"
.. łDskw a " -"węg . kol. I.
Ctub" - USA,

nieczyn.ne
"Fałszy we dolar y"
1~, g. H.Ii, "cott8f\
kol. 1. li, C. a .Ii,

l'.li

.,sludyjn e" -

K ra m~

.•Sprawa

row" - USA, k ol l. 1$, C. h,
1'1. Video: .. Flic slory" - h . kol.
1.

g. Ił
Sl<alka " - "Seksmisla" - pol..
Ie~i. l 15, g. 15, "NieGCzeleiwana
.. miana miejsc" - \1SA, i. U,
, . lUS. U.3U
" RD'bOlnik" ,,'Diabel m~~skj "
_ ZSRR koł b . o., g. lS. "UCleCy.k.a z Al call'az· ' - USA leol. l. U ,
, . 17. 19.
"A auonit" - nieczynne
,,.s,, ltat·, - nieczynne
GALERJI:
GALERIA BWA .. PIWNICE" • L LdJla - Wystawa malarstwa
St anisława
Mazusla
c zynna
lł,

lJ~7M

SRODOWISK TWORCZYCH
PALAC"
T.
Zl elhisltlr!;"D
Galeria Sztuki W sp6łc zes nej : -

Wystawa

(otograttcl.lla
Jerzego
M~k o'ł\l8kle,o pt . .. Tatry" c zyn-

"a

1.-96.

MUZEUM
Partyza ntów

MUZIlA
NARODOWE

Wystawy

-

NARODOWE

MUZEU

" PALAC"

-

pl:oc

czynne w godz. t -U.

ł

LAT SZKOLNYCH S.
~I':ROMSKIEGO czynne w gGd z.
_1$.

HUZJ:tal

WSJ

MUZEUM
llEGIONALNE
l .. ,
!tea. ZYCmODt;l B erli.Dp w Skar·

i ysn-ReJowle

aL

nr

U-OOI

uL
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RejonOWa)

PORADNIE

t
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Ił
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O
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TELEJ'ONY:

Pogotowie !tatunkowe IM, Pecotowhr MO 8m
Stra2 Potama
tM. Pomoc
Drogowa tal, Pogotowl r Gazowe SI-I&-20 I 192 Pogolowie

Wodoclągowe

m,

CENTRUM

INFORMACJI
T,.lT'ł teI. łH -łC
czynne do IS w sobot)' do 1ło
POSTOJE TA~OWEIt: ~obo
we Dworzec l>KP tel. ia4 -~.
ul. Słowacki ego '1-29-11, uL J esionowa 31-79-19. Postój tak&6wck
.YSTYCZN~

bag a~owych

-

tel

Postój samochodów
- ut. Ooou.szow5ka

11-09-19

ciętarowych

ul.

Starachowic.
)(IHA

-

..JtollD toik "
1. J5. g.

I~.

-

..Star"

R.dom

.,Crilte-rs"

USA,

kol. 1. 12, g. li, 11.
OYZURNA:
APTi:ł!i:A

W-MI

M

Stasz:lca l. tel 14-19.

uł .

POSTOJE TAKS()WEIl:
ny IS-l0 t 53-10

1oeleto-

Ostrowiec

': 'l

Z:INA
,.Kullllk" •. Tmperium leon~r
at;okuje" - US A . I. 12, g. 15.30.

,.RykowiskO·' -

pol. leol.. l. lS, ,.

17.30 i 19.30.
"Pnodownlk" . . Niesamowily
jeździec" USA, kol. I. 15, g .
11, U.
APTEKA DYZURN ." : oc »-171
ul. S tarokunowska
POSTOJ E TAK OWEK : pl. W ol-

In.

-

53'1-92,

-

ul.

S ienki ewicza

515-73 .

JONA

:Pegaz"
"Orly Temidy"
U"A, kol. I. 15, ~. 15.30, l'7. łli , ,.

nieczynne.

,,""'t rczu." -

laDa

niccz1nn,..

lUNA

" Baltyk" .. CriUc>rs" USA.
kol. l. 12. g . U.30, 17.JO "Swi.we.lc
mimo woli" - USA, l . 18, g. 19.3

~UMER 151

STRONA 6

PROGRA M II
17.55 Program dnia
18.00 Program lokalny
18.30 "Mat'atończyk"
film
dok. Ewy Cendrowskiej
19.00 .. 102" - mag. kulturalno-muzyczny
HU!O " Poznaj sw6j kraj"
20.00 " Salon muzyczny": kameraliści WOSPRiTV
20.56 "sto lat esperanta" - relacja z kongresu
! 1.l5 .. Ekspres reporterów'"
21.36 .. Panorama dnia "
21.45 "Osądźmy sami"
22.30 .. AuŁo m oto - 1a.
klub" .
23.05 W ieczorne w iadomotici

L----K-=-INA----'

"G4, .la" -

~Milcl'o"

e .... e.t . . llłe wodaW procramio ty rfl4lall6ja

ak "Dowtaa..

E

O

Zapraszamy do sklepów tek§O stylno-odzieżowych, przemyO
O
O

§ słowych i wielobranżowych. ~
~ 1:yczymy udanych zakupów. §
Szczegóły w sklepach.

El

~

•

269-k

ZDECYDOWANIE l!il~a.t kupi~.
Olerty 13770
Bil\.lco
Q:!łoszen
80-958 Gdańsk .
272-k

CIELCX!H Edyta
j(ttymac,ię szkolną

cach.

Z/!ubiła
lePLSP w Kiel4314-j(

STRÓJ W AS Janina zj(ubiła bilet wOolonej jazdy MPK Kielce .
4315-e:

KOSIOR Ew.. Z/!ublla lee:«Ymac:ię ~encka WSP Kie.l.ce.
~16-e:

sLOf{ Izaheola z.guOiła 1ee~y
ne. I)['zeja'ld PKP. w ydaJWl lX'zez Polj.(,echni!k~
'N i~to-

SZADKOWSKI Robert
WSP Kie-ke .

lee:i.t.y ma.cję

DZlZA Jan Zf!ubil prawo ja~.
dy kat. BC wydane przez U l; I
Mniów.
łSl9-t -

LUTEK Marla zgubi'"

tymację

KASPEREK
Robe rt
zeubił
lX'IWO jaWY k.aot. Be wydane
prz~ WK K ielce.
o6313-g

lE-KIELCE '-a
4 72-j
J()df7)~O ® ~ 42166 . i
CI

W ymagane wykształcenie wyższe techniczne o
logia maszyn lub obróbka skrawaniem.

specjalnościach

D ziennik 17.15 Solo I .... 4\1-

jej

11."

k ut k i"

-

Koocert
dziennika.

aud.

A.

kapel 11.25

techno-

Ponadto zatrudnimy KONSTRUKTORA
wykształceniem wyższym technicznym o specjalności
dzeń wentylacyjnych w dziale głównego mechanika,

::
•

'E

Sz~zególowych informacji udziela dział
6. 3~ do 14.30 nr tel. 53!-!!, weWD,

Codz. od

spraw
lO-Z3,

in talator

urą

obowych fabryki w

255-k

l ....................................

. . . . . . . ... .

. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,

KopcIa

Sk rót

TELEWIZJA
Dziś
16.~

Program dnia
16.35 "PaLrol" wojsk.

J

Na powyższych stanowi kach chętnie zatrudnimy tegorocznych absolwentów wyższych uczelni.

%

17.

'a

FILMOw'Ą

TECHNOWGOW I KONSTItUKTOROW

·ł

mag.

17.00 .. Wakacje"
17.15 "TeleeKprcss~
17.
,.Wakacje" w progr.:
..Miss" (2) - "Miss i biuro
matrymonialne"
sel'iaI pr.ocL franc.-szwajc.RFN reż. Roger Piquat
18.50 Dobranoc: "Przygody Tobiasza"
W.OO ..Czym zYJe
świat"
Zye z AlDS?
19.30 Dziennik TV
20.00 "Zamach" - duński Wrn
fab. reż. BenL Chrislensen,
wyk.:
Ja sper Langberg,

l~

KOZAK A.odrzej zgubii " lX'awnienia do Obsł~ł suwnk S-Z j)(
88'73 w y dane przez Zarząd T oolI·
n ieroy K i elce.
~f

n16Cję

4317-~

KOMUNIKAT
Politechnika $więłokrzyska w Kielcach informuje, że od 10 październi
ka br. uruchamia semestr zerowy dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów dziennych w roku akademickim 1988/89.
Semestr zerowy będzie prowadzony systemem zaocznym. Zajęcia dydaktyczne, z matematyki, fizyki i języków obcych będą prowadzone w każ
dq sobotę i niedziełę.
Słuchaczami semestru zerowego mogą zostoć
robotnicy posiadający
2-retni staż procy, rolnicy pracujQcy w sektorze prywatnym lub uspołecz
nionym oraz kandydaci spełniający ww. warunki, którzy zdawali egzaminy
wstępne do uczelni wyższych technicznych w roku akademickim 1987/88
i oie zdali egzaminu wstępnego.
Podania wraz z odpowiednimi zaświadczeniami pł'zyjmuje Dział Nauczania i Spraw Socjalnych Studenfów do dnia 30 wrześnio br. (gmach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, pok. 217, tel. 24-136, 24-137).

http://sbc.wbp.kielce.pl
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E
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ecie 17.30 "Zanim wyruszlI kombajny" aud. A . OllbrowBklego lT.łł Muz"ka n.» ..Decyzje i

ZSPS .., Kielcach.

ZATRUD NI ZARAZ na korzystnych warunkach płacowych

:

PROGRAM LOKALNY

~

DROBNE

ł

nieczY!l_

HAOIO

~

FABRYKA LOZYSK TOCZNYCH "ISKRA"
W KIELCACH, ul. MIELCZARSKIEGO 45

t

Za

o~powlada.

od 10 do 30%

O

. . . . . . . . . . yyy . . . . . . . . . . . . . . . . yy. . . . . . . . . . . . . . . .yyy.yyyyy • • • • • yy~

"w".tualae ... Ia.y
.... .....,ramJe Ide red akeJa ale
Uwa!tal

.

De

O

krzyską.

u.... ac.r z.

Ily
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OGŁOSZENIA
PROGRAM I

Ii

Jędrzejów

publicysL
TEATR POWSZECHNY

EO

V6A ,

PROGRAM I

(
I....

,,1..... "

Armil Czerw.

31-88-U

22.40

n ajmlod.szych:
'.00 Teleferie
..Lalo z piosenkll"
9.25 Kino Telefel'ii:
"Kacpel'ck" (6) - "Kacpce uważaj " serial 'rp
oraz
.. Ani slowa osEkole" (6)
" W akacyj no-świą teczn,. karp" serial pl' od.
C RS
10 .00 DT wiadomo 'ci
10.10 Film dla II zmiany: .,Zimowy wieczór w
Gatrach" - radl. film l ab.
11.35 "Magazyn Domator."
w aim " Encyklopedia tatrzanska": ,.Czy w Tatrach
lIlł
duchy" ;
.. Sonda":

tel. 137-95,

PKP -

Pogoto-

wie Eoergetyczne Klelce - Miasto Hl . Kielce - Teren t5ł. Pogotowie wod.-lean., e.e., elektryczne RPCM czynne w godz. ' -13,
tel. 31-S1-57. Pocztowa lo łocma
oja o Usługach ' 11, Informacja
PKP no, Informacja PKS &02-111.
HOlel "Centralny" SU-U, Oirodek
lnlocmacjJ Usług WUSP ł5'l-U

22.05

22 .25

f1-eC

codz. 17-'1. StomatologicznaP rzychodnia Rejonowa nr li
ul. Karc:zb .....kowsk.
- e'llyona
Wf niedzIele
l święta w Codz.

'-lN'FORMA
11
CJ ."

"

21.35

Lisa SchrOder, Paul Hagen, Bent M ajding
"Teraz" - tygodnik g05podaczy
.. Blask tysiąca slońc" film dok.
" W cieniu lala":
..Mała
fala"
DT komenlarze

Jutro

OBLĘGOREK
MUZEUM
H.
SIENKIEWICZA - czynne lł-lIi .
APTEKI Ital,. d ytur nocny
pełni" nr 29-001. uł Slenldewlcza

li;

Slollecua

O

czynne - w codz. S-l'f,
APTEKA DY2, RNA: nc 3t-1I7,
at Zielna 12, teL 12-723.
POSTOJe TAKSOWEIt:
Owo-

n()l;cl

KIELECKIEJ

Park Etnograficzny w TokarnI .. Ludowe m alarstwo na SEkle" czynne 111-17.

nieczynne

"Metalowiec" -

plac
stale:

Galcna współczesnego malarstwa
'jx,lsklego" , .. Przyroda Kielecczyzny" ... BroA w J:bloracl1 Mm:euffi
Narodowego w KIelcacb" Wystaw)' czasowe: .,Sztukl ludowa P~
dola" (Z Mu zeum Krajoznawczego
w WI nnicy).
,Epoka brązu oa
K ielecczyźnie" - czynne 15-11,
ZaDlkowy -

.. Wołno śe" " AjSademla pana
KlekRll " c z . l I II pol. b .o.,
r:. 15, .. Poszuk iwacze zaginionej
.... kl .. - USA. 1. 12, r:. U ...Pr~
tector" - USA, l. li, g. 15.39.

LATO l BO FIKAJA

O
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E. Szewardn ze
Gene ie
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

cjac ja ch w Genewie na terna l
broni nuklearnej i kosmicznej .
Genewa - mówil dalej min .
zewardnadze - była swego
czasu
porównana
do calego
onlynentu. Myśląc o tradycyjym przemyśle szwajcarskim,
żyłbym
innego
porów.ania:
ut<lj, w Genewie,
zczególnie
obrze słychać jak bije zegar
istorii.
Celem radzieckiej polityki ZQI'anicznej
powiedział
na
.akończenie min. E. Szewardnaze - j st uczynienie wszystkiego, aby zegar len nie zatrzymał się, aby wiek nuklearny i
kosmi czny nie był ostatnim w
ii llldzkośd. O tym i insprawach, które mają dla
uże
znaczenie, będziemy
ili jutro w Pałacu Naroczwartek przewidziane jest
enie min. E. Szewardnaobradując j
w genewPajacu Narodów konCer niowej 40 państw .
radzieckiej misji
w ~newie ma

o

formowany przez Giovanwio ki n;ąd w powojennej historii te~o kra.iu uzyskał w środę wotum za ulania
parlamentu.
T 'm sam m ukończył ie 5mie ieczny kryzys polityczn
w
tym kraju.
KoalicY.iny pieeioparty,in v n.ad
olrz lDał w ub l el;:łym ty~odniu
wotum zaufania Senatu. a w 'r ode Izby Depu\.owanych.
O &,encja TA S podała. że
6 sierpnia o ~odzinie 2.28 C2.!\SU
moskiew ki ~o nastapiJo 1I0latunie statku towa.rowel[o "ProI['f , ~-31" s pilotowanym k ompl ksem ..MirH. Wedlul[ danych
informacji telemetr cznej i relacji zalol[i, system p o kładowe pi10tClwanel[o
kor--leksu .. Mir"
pracuja słlrawnie. Samopoczucie k osmo nautów. JurUa Romanienki i Aleksan dra Aleksa.lldrowa jest dobre.
O Do zniszczenia WS'lystkich rodzajów broni n u klearnych,
do
pok o joweu
wspóli łnienia
pań.~tw
i pomyślne,,, rozwoju
wszystkich narodów. wezwali w
zwadek mi ~k ńcy Hiroszim,'
- japońskielP:o
mIasta, które
przed 42 lal p r"teź l.. tu&,edi
alomowa. , bm. "" Parku P okoju. na uroczystoiei uczczen ia pamięel
ofiar
am r ' karu "iel;"o
bombardowania atomow~o Hini('~o Gorię 47

Dziennik "Prawda"

ros:.";m -. zCbrały się dzi siatki t),;,i cv ,Tapoń cz ' ków oraz dele,;acje z rÓŻnych pam.tw.
O W czwartek w rejonie wyspy Ok inawa rozpo zeł sit' japońsko-amerykańskie
man wrv lolnicze. UC'lestnicza w nich
ze slrony japońskiej t'bkadry

a.genCie

"0"-

iftfo:mujq; :

myśliwców .. F-4". Ii
men' kańskiej
M

ze SUOD am)'jliweów

F - 1S ".

O Irańscy "strainie rewol ucji" rozpocz li dru.:a faze manewrów morskieh
I snlnle
Ormuz między w spami Kes:r.m
i L rak. Podez
ewicl ń. DOSZ c eh
kr ptonint .. Meezennik",
pozorowane
a c1xialania z ui ciem sz,-bkich lodzi palrolow cb. samolotów bez pil ota oru
pierwsze.:o okretu pOdwodtl('':o
sko nstruowane,;o w Iranie. 0bet:n na manewrach dowódca
korpusu .,strainików rewoludi"
Moh eD Rezaj oświadcz ' ł, ie 1-

o

raru kic w"rzutnie rak : t puciwlotniczych i typU zi mia -m orze wymierzon sa w Dol ncjalne cl'le w Zato e Pers.ki j i wodach doń prz"le~ajll "ch. ale
zostaną użde t"lko
wów Za&.
I:dv lrlln zo t nie Sllrowokowany.
O Prz.ewodniC'lacV hbv ReJ)l"ezenlantów
Kon!:r .~u
SA
Jim \\' l"ighl oświlldczvl. że przesłuchania Drzed kooti jami
Kresow"mi w sprawi .. szczelP:ółów afery .. lran- ontra" w kazały, żc rząd Ronalda Bea,;alIa złamał wiele przepisów prawa amerykań.~ kie&,o onz, i
je 'l zupełnie nieprawdoPOdobne,
aby prezydenl nic o tym nie
wiedział.

O Prezl' denl Nikan.,(ui. Daniel
OrteKa wezwał w środę
lan
Zjednoczone do rozDoczeeia be1pośr dnie!:o dial~u
na t Inal
propo zycji obu llań.~t w w "rllwie urel:ulowania s tuacii w Ameryce rodkowej. w I ' In na
temat .. planu pokojowe"." lIrezydent:a Ronalda Rca~~na l itlicjd w nik:arar;uańskich. Na konferencji pra owej w M.a»a,;ui
prezydent Orteu w kazał. że celem rozmów nikau,;uaósko-lImer kańskicll powinno b 'c cloprowadzenie do •• prawiec1liwe';0 poroitumienia. I[waranutująet1[0 słuS2.t\e inter
"obu Ilańslw.

n"

presji USA

ZSRR

Wojna gospodarcza przeciwko Związkowi Radzieckiemu
Przed

uroczystościami

związanymi zS.leromskim
Wczoraj odbyło się posiez nie Prezydium
Zarządu
łówn go Towarzystwa
im.
tefana Zeromskiego w Kielcach. Pod zas obrad rozpatrywano wnioski o przyznanie po raz pierw 1.y slypeniów im. Andrzeja Radka, funowanych przez lowarzy two
czniom z małYCh mle]SCO' ości i wsi, którzy ukończyi w tym roku szkoly podstawowe i w nowym
roku
zkolnym podejmą naukę w
~zkołach średnich, a
jednocześnie znajdują się w trudych warunkach materialnych.
plynęlo 14 wniosków z caego kraju. Uzgodniono,
lZ
odczas uroczystości związa
ych z Dniem Edukacji Naodowei, 14 paidziernika br .•
'ręczonych zostanie 6 lub 7
stypendiów
im.
Andrzeja
Radka po minimum 50 tys.
z1otych.

MO. KWA PAP. Jak podkre"la amerykail~ki przedliiębiorca.
prezes Amerykańsko-Radzieckiej
Rady
Handlowo-Gospodarczej,
James GriUin w piśmie "Journal o! Commerce and Commercial". nowy projekt ustawy o
handlu. który wpłynął do Korni ji Porozumiewawczej Kongr u U A . kryje w sobie bardzo
larannie
zakamuflowaną
tajemnicę, a mianowicie wydanie wojny gospodarczej Związ
kowi Radzieckiemu.
Wyja śni a

Śmiertelna ofiara przed Pentagonem
OOKO CZE

u:

Zł:

't a

J

Człowiek
OOKO. CZENI

. '.'·'

•• " 4'.4'44.A.'·"".'4'A·"4·· ••••••• AJ

SPECJALNY OSRODEK
SZKOLNO-WYCHOWA WCZY
w JĘDRZEJOWIE, ul. Przypkow ki go 3
OGLASZ P RZETARG
a sprzedaż samochodu " nysa 521", nr r j. KIG 786N
ok prod. 1974, stopień zużycia 70 proc., ena wywoawcza 296_000 zł.
.Przetarg odbędzie się W 14: dniu od daty w:dIukowal~ ogłoszenia w SOS W w Jędrz jawie, ul. Przypkowl go 3 o godz.l0.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II
odbędzie się w tym. samym dniu o godz. 12.
w wy okości 10 proc. ceny wywoławczej
wpłacić w kasie ośrodka w dniu przetargu do

9.

Ośr?d k nie pon si odpowi d'Lialno ci za wady ukry-

poJazdu.

ZE
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Moskwę

•

MO KWA PAP. Zgodnie
z ' niejnymi
zapowiedziami
t: l'upy Talarów Krymskich, które przybyly do Moskwy domagając się ponownego ulworzenia Aulonomiczn j
Republiki
Krymskiej, opuściły lolicę ZSRR
l powróciły do miej c sta łego
za mi zkania. Poinformował o
tym dzien nikarzy przedstawici l
GłówIlego Urzędu
praw Wewnęlr.tnych miasla.
VI"

Przypomnijmy, te Auton mil'lLną

Republikę

Krymską

zlik wa-

no pod koniec drugie-j wojny wiatowej w związku 7. tym,
że cz.ęŚć tamtejszej ludno' ci tatarskiej współpracowała z okupanlem hitlerowskim. Tataró..\I{,
Krymskich w liczbie ok. 200
ty. przesiedlono wówczas
..
A.zji środkowej.

do

t'l lipu pl'zewodniczql' PI"7ydium R ady Najwyłsz j Z. RR
Andriej Gromyko prz.yjął gruJ>( Tatarów i poinformował icb •
lu rozpatrzenia caleao
.te w
k mpl k u
problemów, kt6r
podnoszon
apeła h pl"Z dlawi ieli T tar6w Krym, ki h
powolana została. komisja. Szczeólowo przeanalizuje ona ytu ację Talarów I prl.yeo1uje odpowiednie propozy je.

"W

R. Valentino
lubił

nIe

kobiet

RZYM PAP. ł nny aklor aki,
R udol! Val nlin o
był
hamos ksualiBtą
tak:
lwi rdzi wło ka organizacja lesbijek i homo eksuaUst6w .,FuoTi", d m ntując kategoryczni,
jakoby Valenlino mial być kohankiem PolI
egri.
merykań

W odpo\ jedzi na mnOl"I\Ce się
ostatnio - po niedawnej mierl
oli Negri in!ormacje _
"wi lkiej miloki" łączącej parę
la nl' h aklor6w, organ izacj a
.• Fuori" opu blikowala 4 bm. k o..
munikat. w którym $lwierd u,
;te wl ści o spodziewanym ślu
bie Valenlina I Negri mlaly st anowić klasyczną .. przykr wkę"
zmontowaną przez amerykańsk ie
kola filmowe w c lu podlr~y
mania roitu "wielki go amant ", który przyprawiał o przyspi zon
bicie serc wiele kobiet. ale także... wi lu
męiz zn.

epoki lodowcowej odkryJ Ameryke
r

1

r
II

•4·4A.4••• ~4' · ."

wiadomo, Le rozwój kontaJdów
h ndlowo-gospodarczych mi d.Ly
pań.~~wami. pOLa wLajemną korzy ' ią, jaką
one
przyno tli.
je·t istotnym elem nlem umocnienia wzajemnego l.rozumiellia
i zau!ania między
n rodami,
spr~y ja og61nemu
uzdro leniu
międzynarodowego klimatu poJilycUlego w inler~li ic pokoju i
bezpieczeństwa.
aleLY to SZCL gÓlnie podkreślić gdy chod1.i o
lakie mocarstwa jak ZSRR i
USA, kt6re odgrywają lak waż
ną rolę w polityce światow j,
a w których slosunkach jakby
zaznaczała się ob cnie perspeklywa
postępu
w
ki runku
trwalszego pokoju.
Tym bardziej prowokująco wYllądają na
l m Ue zamiary pewny h ił w
USA, których nie moina ocenić
inaczej nii. jako próby dywersji roz"'!,oju handlu mi dzy pań
stwami. obiekt wnie prowadZllte do wzrostu napięcia mi!idzynarodowego.
Dzialania Kongr su mDjące na
celu wywarcie presji na z: RR
- pisze ,'prawda" . ~ iadcUl
nr/ede wszystkim
wyrainym
deficycie realizmu polilycznego,
nie
spominając już o z pomnieniu lekcji hi$lorii. Ś. ial jUl.
nie raz był śwl.adkiem poraLki
tych kól w USA. klórc próbowaly w tosunkach z ZSRR uciekać się do rÓLncgo rodLaju
zakazów i sanktjl. Mamy nadzieję, że l m
razem ~ 'śród
wa~7.yngloru kich
pra od v. ó
zwycięi.
nlrow
rOUl\dek
k.onkluduje .. Prąwda".

°

Omówiono również przygotowania do otwarcia l wrz ś
nia br. nowej szkoly w Mą
chocicach-Scholasterii, której
budowie patronowalo
m.in.
Towarzy two im. S lana Z romskiego. Bibliotece w t j
szkole tow rzy t wo spr z. ntuje dar
po Łaci 24- omow j
dycji
D4i 1" Sterana

2' romski go.

on , iż chodzi o pod jmow ne
przez Kongr li próby wywarcia
presji gospodarczej n
Z RR i
wprowadzenia nowych posunięć
dyskryminacyjny~h
w handlu
ze Związkiem Radzieckim. Jednym z nich j l na przyklad
zakaz zawijania statków ZSRR
i innych pańsiw socjalislycznych
do porlów U A, obow iąZUjący
przez szeŚĆ miesięc
od zasu
ich pobytu w porcie kubańskim.
Komentując
lo
dziennik
"Prawda" pisze, iż powszechnie

Grupa Tatarów
Krymskich opuściła

lU.ed l' W lecie I
cy oo:nacz:rh ~ .
mało w deI w n:
z.aracb Sral. lil
n.e 32.000 la l
ia-lo ':dcł, k lore
b ' łv wykonane w h'łu jaki pcv.
nOl al wów UlS
Eucop:e.
W ' kszo Ć W\T bów dAt'n ch
myśliwych od kry t 'ch w No~ )'m
\ ·ecie. to or06te ostł"za wlócz• oodobne do tych. jaJUe malazł
icJunkin. Prawie
identycz.ne orzed 'oh był
dotąd
zna.jdowa.n na obszan.e od Kanady do Ameryki entr lnej i
'ł\1snstkie datujĄ
sie
sorzed
l~U500 lat.
iektónv aech"'1o, wie twierdza. że je to dowód na to. że i toty lud zkie m:. rowal z Az.ii i Sz. łlko sie r~
przest zenia1 . UtlOws:r;cchnie.jąc
za nem wlócz.ni. mei uczeni
kpią z le(O tw ierdząc. że 2dyby
byla to prawda . mY$liwi musielib J)06uwae :e na ~udnie z
S% 'bkościll 2 mil na rl>k. b
rozoowuechnić wl6«n le na cał m
kontvDMcie Dł"Z(!It tvsiaclecia.
Spo.rów tych nie r zsłrz"l!a naw~ nowoue&na lcchnilul.
&-

dania oparte o rad ' a«(wn
\I. ela daj
, . ~i i niepewne w niki. Ostatnio na'Ukow y 1'1 nowo ocenili narz dz'a z ko" i z
y
on. kwre uwaiano za SPOrządzone przed 27.000 le l,.. Teraz określono. i
one e
l t
!.auze. Geołol! le C7. sami
lalają w' k orzedmiotuw
na
!>odstawie układu w cstw :u~nj,
ale lodowce lub inne r hy skoruPY z.ie.mskiej n~a PU . ŚĆ
d.any przedmlot w icn mi j6ce.
Poet.a tym to co
I!I da . iaK
ostrze kami~lnej
lócui w ale mol.e nie być zł"ob'oce Dl'"Z;eZ
c:Uowieka . Jak l ierd!l.i ar heolo~ MeNe'sb: _cUlSGmi
lUIluI'<I
może wladować łud~".

Istnieje Jeszeze iflru1 ta· mm.ea - dlaczel!o wi k..szolIć ne-jstarszych ~ezisk. które
00krvio. majduje sie w Ameryce Południowej, a nie
Północ
nej. jeśli homo saDieos rzecnwiśc,ie orzemieszczał sic w dół,
idą z Svbecili? W Peru MeN . II
w . kopał ni~Ulre. która jeI!O zdaniem - istnieje od 25.
lat. W clllH,iBklm
'ed~&ku
w

http://sbc.wbp.kielce.pl

Monte Verole anlroool02 z uniw

vtelu z Kentuek - Tom
fundamenty
z
lward to drewna. $lano i e
la e hat sDrzed 13.000 lal
ora'l. irule w roby soo.rządzone
33.000
v-mu. Ni którzy are
lQf!ov.'1je u.waża: . ie połud
nlo oa.mervltal\ski uklad I!eologiczny i brak i ikiego przemysro 1)0 tlI"ostu pozwolił na l J)SZe
rut w A.rneryce Północne :! Ul howanie ~roti.vtovcb 1>rzedfl,\iotów. Inni jednaltie rOl.WaŻRią
UlÓW stai"lI teorie. 'Że w zesne i.st tv lud2.kie 1)I"ZePłvnełv P.a y fik i dotarły do .Aroervki Po-

Di1haV znalazl

Je,

ludn·jowe.}. a 1>OłA?m oczesały

północ.

t

'W<IlY

to jest

na

C1y mOf:li jednak prz.e-

Dh'lląt taką ocY4!<II:łość

h lódkach?

w

{)dco

Dł"vmi

'iedi na

byt może ukr.,ta w z'en». w nie odkY i ch jes:wze Wy-

kJo.oe łitikae h.

EO

NUMER 151
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a z I
•

I
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II rundzie Pucharu Polski

arze G
lIlaiwi~ .szej nie p

S'Zystkie naS1:e cztery drużyny piłkarskie - Broń Radom, nadomiak, Korona KieIce i Granal Skarżysko - grające wczoraj w II ",ndzie Pucharu Polski odniosly zwycięstwa i awaDIIOwały do dalszyoh rozgrywek pucharowyeh. Au"rami najwięll
"ej i w dodatku najmilszej niespodzianki byli piłkarze m-ligowego GRANATU, którzy na własnym boisku pokonali beniaminka I
ligi. STAL ze Sblowej Woli! Brawo!

W

Kapitalny

strzał

Broń wygrała

Opny

• GRANAT
Skarżysko
~AL Stalowa
Wola l:. (1:0).
Bramkę zdobył w Z3 min. Sbnisław Opara. Sędziowal SA.anisł"aw Aniol z Opola. Widzów 3
łys.

Miernik Tłuścik.
Drótdź, Kępa Dzlewit
min. Burasiewicz), KotwiC",
TOkarczyk, Opara Sosnowski
fl' min. Sludek), Kobus. Trener
Czesław Palik.
TAL:
Karwat Pędlo\\'ski,
Sęk,
Mścisz
Weselak Jasiua,
Trawiński, Śmietana (62 mln. Ko.e ć), 'Rybak
Nieradka, Tworek (62 mln. Mulaw"a). Trener
GRANAT:

Gąciara,

(11

Władyslaw Sz:uyńskl.

W %8 minucie, po porny lowo
rozegranej akcJI po rzucie wolnym, piłkę w odleglości 18 metrów od bramkI Karw&!a otrzymał S ...... nislaw OPARA i .kapitalIlym strzałem w górny róg bramki zdobył gola na wagę awansu
Granatu do trzeciej rundy pu1:harowycb rozgrywek. Ta akcja
I strzał
pomOCnika miejscowej
drużyny gOdne były telewizyjnej
kamery!
Przyjechałem
do Skarżyska z
dwoch powodow - cllclałern 0b ejrzeć pUkarzy znad Kamiennej
w konfrontacji z Silniejszym rywalem, a także przekonać się o
wartości
plerwszoIlgowego beniaminka. W pierwszym przypadku
byłem mile zaskoczony. Podopieczni trenera Pali.ka
wprawdzie
uslępowali
wyszkoleniem
lecllnlcznym gościom ze Stalowej
Woli, ale ambjcją I wolą walki
zdec)'dowanlc
Ich pr zewyźszali.
Wspomniany ju2 slrzelec bramId, Stanisław Opara, stoper Wał
clemar Gącla ra I szczęśliwie bro~lący
Ił-letni
bramkarz. DaduH
l\Iierolk byli wyróżniającymi się
pllkarzaml w zespole gospodarzy.
Pozostalym zawodnikom miejscodrużyny tel nie mołna
było odmówić ambicji i ofiarności.
.Ie oznacu to oczywiście, te
Gra.llat ma Jnil zespól !la miarę
....ul:lel II~. bo mówi",c nC:&~l'Ze
Stal dlugo tnieJ Ca w ekshaktaJle ale "al:rzeJe. W kaźll}'1Il n-

we,

1Iłe 1<

Uk... ,;rą,

J "''''

pokuała

w

Skariysku.
PrEed meczem spytałem
Iderownika dru1yny gości czy prT-yjeChali do Skar:1:yska w najsUnleJszym
składzie.
Odpowiedź
brzmiala :
..Tak,
~
aktualnie
naSil naJmlH'niejs:&y skład, Są w
a1m pozyskani z lubelskiego Motor" - bram.k rz Stanisław Karwat i pomocnik Tomasz .Jasina",
Gdy wymienialiśmy między soIłą składy Stall 1 Granatu. mój
rozm6wca zwrócił uwag~ lIa pił
karza gospodarzy mającego na
koszulce
dzlewlątk~ .
..Podobno
dobry zawodnik ...
Nie zdziwię się więc.
gdy
wkrótce w karżysku zjawią sl~
emisariusze z hutniczego Dlia.ta.
by skłonić do zmiany barw kłu
bowych Stanisława Oparę. .. ,Może zreszlą
prz yja dą nie
tylko z
tej strony Polski. Na 1l1eC7.U byl
hwiem obecny Alo,Py Jargut:.
eoach.
przepraszam.
dyrektor
.Ierws-roligowego Zal:łęblll
Lu-

......
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dogrywce
• LU~lNIANKA
BROŃ"
Radom ':1

Lublin
(O:,, ':ł).
Strzelec gola w 107 min. Ark~
diusz Wołowicz. ZóUe karłki:
Słypik, Oczkowski
Ziółek
z
Broni.
BRO : ' Malis:t:cwski - Stypil<
(51; min. ZióŁek., KowaJ ki, Oczkowskl, Weselak - ZaJączkow
ski, Cyniewski, Szymanek, Brzozowski (46 min. Wydra) .:... Kulik, Wołowiez. Trener Wlady law
Cloroch.
"WaHerowcy" wystąpili w Lublinie w znacznie
przemeblowanym składzie w
porównaniu z
ubleglym sezonem. W radomskiej
dru~ ynie
z "nowych
twarzy"
grałi:
26-letnł
obrol\ca. Roman
Slypik z Mlawianki. jego rówieś
nik. stoper Tadeusz Kowalski z
Legii Warszawa I 27-letnł po.mocnik, Jan Cyn\ewski z Hutnika K rak6w. Zabrakło natomiast
na boisku
chorego
na anginę '
Dzilibhi.sklego.
kontuzjowanego
Gromkn i pozyskanego z "Ba tty ku
Gdynia - Byczyńskiego.
Jak nas poinformował będący
na meczu Jerzy GraJińskl , pllkarze Broni nie odkryli w Lublinie swych kart, starali się wygrać małym nakladem sil , co lm
się zresztą udało. Jedyna bramka padła po dośrodkowaniu Szy·
manka i celnym strzale z li
m e tr6w Wolowleza. Warto jeszcze wspomnieć o dobrej postawie bramkarza
Maliszewskiego,
który kilkakrotnie wygrywał po:jedynki z· piłkarzami Lublin1lrt1-

od braoi
Czachorów ...

• Z trzech naszych zespolów,
które pojutrze rozpoc;r.ną wy_
stępy na
boiskaeh "dru~ieu
fronłu", najdhlZszy drugo1i«owy
st~i ma
~ADOMIAK.
Piłka. rse "Radoskór\1" zaliozyli już
1.4 drugoligowych sezonów, roz&rywająe w tym
czasie
363
spotkań mistrzowskich. Wygrali 130 pojedynków,
zremisowali 106, a
przccrali
132; '
zdobyli
367 punktów i uzyskali
bilans
bramek
434449. Radomiak zadebiutował w
drugiej lidze w 1949 roku (gralo w niej wówczas 20 drużyn
podzielonych na dwie
grupy).
Debiut był udany, gdyż zespół
braci
C,;achorów, Gniewka
i
Więca zka zajął w końcowej tabeli grupy
północnej
trzecie
miejsce. 7.a Garbarnią KrakóW

sować, nawet

w

Poniżej zamIeszczamy
ciekawostki o naszych aktualnych drugoligowcach: Radomiaku, Błękitnych i Bronio..

poz.ycję J'ioot'a boiskach I sezonów, W latach
1957 - 1987, • tym, że dwukrotnie ie«nali się II łlł klasll 1'01:Awanse I degradacje
grywek. Bilans clrugoli«owych
wysłępów Broni jest następuj",kiełeckicłt gwordzisłów
ey: 23! meeze, "1 IIwyeięstw, 6S
remisów, M porażki, !lO nl1Qk,. BLĘKITNI równICZ , ma-jl\ łów, !42 .dobyłe bramki, 305
dlugi clrugolicowy słaż. Kielec- straeonyCh, Radomianie po t'8.Z
oy gwardziści przez' 13 sezonów pierwszy znaleźli się w drugowystępowali
ju.i na boiskaeh ligowym \owarzystwie , w 195'7
"drugiego frontu", ten będzie roku, ale nie zdołali · dotrzymać
14. Dotychczas rozegrali 33% me- kroku rywalom i jeSienią tego
cse mistrzowskie w dryiej li- samego roku wrócili do niższej
-dse, • których 99 wygrali, 94 klasy
(obowiązywał
w6wczas
zremisowali i 139 przegrali; zdo- system rozgrywek wiosna - jebyli 292 punkty, strzelili
347 sień). Drugie pOdejście do drugoli, stracili 426. Kielczanie za- giej ligi było bardziej udane.
debiutowali
w
drugiej lidze. W 1979 roku załoga "Waltera"
podobnie jak Radomiak, w 1949 fetowała awans swoich piłka
roku, ale p ierwszy sezon nie rzy, na który czekała 22 lata.
był dla nicb udany, gdyż za- Jesienill 1979 roku piłkarze Brokończył się degradacją i powrO- ni wygrali pierwsze trzy spottern do klasy .,A".
Ponowny karlia w
drugiej
lidze z
awans
nastąpił w 1951 roku, ' GKS Tychy 2:0, Starem Starajednak po - pięciu latach J!:war- ehowice 3:2 oraz Rakowem Czę-

teJ Jisty._

!la

•

marca U49 roku
pllkarze
Gwardii Ktelce zadebiutowali w
drugiej lidze pojedynkiem z Naprzodem w LIpinacfi. Ulegając
gospodarzom 1:4. To archiwalne
zdjęcie zostało zrobione
pned
tym meczem.: Od leweJ: kapitan
dTuiyny Włodzimierz C'Ćk, bramkarz Marian Kargulew1c'& oraz
Marian BroDlś, Bolesław Mache! .
Zdzlslaw .Jankows~1, Franciszek
twańsk;,
Zdzlslaw Zięba, .Józef
MOjecld. Mieczysław Kulesza, Jerzy .Jung (strzelee jed)ineJ wted
bramki dla klelcz: ni i Marian
ZO

J:lbłońsld.

Repr. M. Piu r lu

kI.

Zwycięski
W

gol
89 minucie

• SIARKA
Tarnobueg
KORONA Kielce 1:2 (1:1). Bramki dla Korony zdobyli: Le uk
Borycki w 7 min. i
arek Czyż
kowllki w 89 min.; dkl Siarki Jacek Z ieliński w 43 min. Sę
dzio .... ał
Wic ław Karalak II
Łodzi. Widzów 500 .
KORONA: Mi' Br~eszc ..y.·
sld, Adamus. Kobryń, Gawlik Clly:ikowskl, Platek, OaJka. S~ple.
~:l BlIk, Boryckl. Trener
atoni Hermanowies.
KieJczanle szybko zdobyli prowad.l:enie I byli zbyt pewni zwycięstwa ,
które osiągnęli dopiero
na InInutę pned zakończeniem
pOjedynkU. W sumie Korona Z8pre7.entowała
się n.iette,
zwław.
cza w drugiej czę ci mecy.u. dvktuJąc warunki gry na mokrym
boisku (W • pierwszej
połowie
spoLkanła padal deszcz). Taką relwcję otrzymali~my od kierownika drużyn y Korony .
dAma 1..0,..ińskier;o .

4 bramki Radomiaka
• POLONEZ
Warszawa
RADOM! KRadom 1:4 (0:1).
Strzelcy goli dla Radomiak:
Mirosław Wnuk w 25 min., Sła
womir Machnio w 52 i 82 min .
oraz Iarek Sadow ki z karnego w 58 min.; dła gospodarzy
Marek Retelski w 85 min.
RADOMlAK : PeN:sllda Zalęckł (PrOCki),
' adowski ,
odrzejew k i. Jeroruin
B Daszek,
Baćmaga (WYdra), Wnuk Machnio, Barcz, Ogor" łek. Trener
Jur Zieliński .
Zwycięslwo
.. 7ielonych·'
nie
llodlegalo d YsKU8ji, zwlaS"t.cza Ioedy
w drugiej połowie meczu piłka
rze .,Radoskóru" zwiększyli tempo. "Bardzo pracowity był na boIsku Barn,
z którego p0d8u
padły
trzy gole.
Skutecznością
popisał się mlod y
Machnlo. W
pierwszej
polowi e
pojedynku
groznej kontuzji doznał Załęc:1ń
I dziś wra7: t! opiekunem pojechał na zabieg lekarski do Warszawy.
(Pll w)

•••

..oku po .wycięsłwach nad Radomiakiem 5:1
l 1:0 awansował J: kJasy ..A" do n ligi! Ale
piłkarzom znad Kamiennej nie
było dane
wYstępować w następnym roku na ligOwYCh
boiskach. PZPN na przełomie lał 1952/53
przeprowadził
reorganizację- drugoligowych
rozgrywek. tworząc s czterech tli-zespoło
wych grup jedną,
której ' w 1953 roku gralo tylko 14 tkuźyn. Czy dziś nie pI:zYdalaby
się taka reforma?

.. .a nadchodzący sezon będzie ezterdziest-y
z kolei w kronikach tej klasy rozgryWek. Rywalizacja na "drugim froncie" rozpoczęła się
wiosną 1949 roku i już wówczas w drugoligowych szlifach występowali pilka'TZe Radomiaka i Gwardii Kielce (chiś Błękitni).
Dwa lata później, w 1951 roku, zadebiutował
w 11 lidze SKS Starachowice (dziś Star), w
1957 roku po raz pierwszy spróbowali swych
sił w tej klasie rozgryWek
piłkarze Broni
Radom, a kieleccy kibice cieszyli się z awansu Korony w 1975 roku._ Mieliśmy jeszcu
jednego drugoligowca z na zego regionu, Był
njm Granat Skarżysko, który jesienią 1952
Zaczęło się

•

i LUbliw",nk,. . Radormłlnie wygrali wtedy na własnym boisku
między
innymi z Lublinianką
4:0, Pomorzaninem Toruń 5:2 i
GWardią Szczecin (dziś Arkonia)
5:0 . . a awukrotnie zremisowali
2: łódzkim Widzewem (1:1 I 0:0).
W 1952' roku' Radomiak opuśeił
drugoligowe szeregi na skutek
reorganizacji
rozgrywek -(z 40
zespołów rywalizujących w czterech grupach utworzono... jedną grupę sk.ładającą się z 14
drużyn!) . Kolejny
awans miał
miejsce w 1974 roku. ale tylko
przez jeden sezon .. zieloni" grali wówczas w drugIej lidze.
Spadli do niższej klasy po dodatkowym. barażowym
meczu
ze Spartą Zabrze w Piotrkowie,
przegranym 0:2. Po Tll'Z truci
Radomiak wywale"yJ dru«oli«owe ulUy w 1971 roku i po ied.miu kolejnych latach &r
Da
drugOligowych boiskach pnyz dl w 1984 roku najwięltsay
sukce w historii klubu a~an
do ekstraklasy!
iestety.
tylko na rok ...
Cieka wie przedsta wia . ę lisla najskuteczniejszych lo'1rzelców
Radomiaka w
d r ugoligowyeh
meczach.
Prowadzi
na
niej
Kr"ysdof Michałkow ki z dorobkiem 31 bramek (grał w latach
1979-82). a następne
miejsca
zajmują: Marek Wojda "ka H
(1974-34),
Marian Ciachor 23
(19119--;2), Jerzy Toruń 23 (1974
80), Andnej Nledziólka 23 (197'
-86, Marian Więcaszek 21 (1M
-50), Jacek Gierek 2l (1978 SS), Mirosla", Wnuk 20 (lMS37). Tylko ten ostatni grać bę
dzie w obecnym zespole Radomiaka i ma duże SZ31l!1e awal\-

dz:iści :mów waleź.H się za ligową burtą (w lt\jS roku). Po raz

trzeci piłkarze Błękimych tralili do ł:l'ona drugoligowców w
1978 roku, 'Dy wiosną następne
go roku ' ponownie opuścić :neregi tej kłasy rozgryw:eJc, ale
tylko na jeden sezon. Czwarty
awana pilkal':te z boiska przy
ul. Sciegiellnego
w.jętowali
l
Cll!eJ'...... 1... rpa, po zwycię
stwie na własnym boi ku nad
Siarką Tat'nobrzeg (% :1), zapewniającym im mistrzostwo klasy
międzywojewódzkiej
i powrót
do drugiej ligi na suść kolejnych ezoDÓw. WiOllna li86 roku znów była niepomy lna, doszło do kolejnej degradacji do
trzeciej Hgi.
Ie powrót na ' tą
pił
"ybko, minionej
wiosny.
Zresslą, powrót w efekto n m
tyłu.

Z
34'1 bramek st.-zelonych
przez zawodników
Błękitnych
w drugoligowych pojedynkach
najwięcej na swym koncie mają :
Wladyllł&w 8broiclak
40
goli
(.ral w lataeh 1.988-84)
Marill.ll Ju !la !'1 (l918-8ł),
arian Morek 25 (l %-55), Praneisuk Iw • ki
2ł
(1149-6%),
Marian Jabloa k.i 20 (l.949-55),
Marek
Gniady lG (ltn-86).
Zbi~ew Jb zyński 1l (U4952), Rom_ 8spakow ki II (1978
-83), Zel_ Z watła 11 (l98!-

•

lltechowa 4:1 - i zosbli liderami. W tym tei rok. donlo
. . pierw !tych w kronikach Ba40mia dr\1gołi«owych derbów
piłkarskieh. Na stadionie · prsy
al. Stl'Uga ....y tępu~cy w roli
~o5ei
"walterowey"
p'okoD.ali
Radomiaka l:' (trselcem cola
był Jeny OsowslU), D torniallt
wiosną,
l.9Sł roka, na boi kil
pny .1. Narutowicza, w drllSim. derbowym pojedynn ))Od.leIono się
punktami.
(1:1).
Następne cztery
sezony
były
mniej pomyślne, a wiosną 1984
roku drużyna Broni po raz drugi w swej historii pożegnała się
z drugą ligą. Tym razem na
jeden sezon. Powrót do grona
drugoligowców nastąpi) w 1985
roku. Miniony sezon kosztował
wiele nerwów sympatyków zespołu
ZM im. gen. . . Waltera".
ale jak pamiętamy. w zystko
skończyło

się

pomyślnie

Broń

barażach z
Koroną
utrsymała się w drugiej lidu, kon-

p.

Iem kielczan...
.
Kto był naj kuteezniejSlEym
lnelcem Broni
w
menacb
drujfiej ligi? Oczywiście Jeny
Oso~ ki, który w łatach 197'
- 84 zdobył • goli! SkrzydŁo
wego Broni kibice nazwali radomskim_. Bł"hlnem!
Obok
niego najwięcej
bramek
dla
"walterowców"
w
drugoligowych potyc;zkach strzelili: Wlo818).
dzimle"
Ddrnjew ki te (1979
-84),
:Kn:y zlof Kraje ki 11
Nie MaJuiw"
(1980-86). Roman BilsJr.i
JS
J06omshilgo Błochina ...
(197t-a!), Wleshw 8xyrnaóski
• NaJkHła7 Uucol'-owy
i 15 (l~), Ry sari. Oehod.ek
arian nromell:
• trójki llaft1'OIIl • połów ma U (\97t-łC) i
MO
.~ __
lI'Walłerowoy" U (1t8S-ł'7),
ANTONI p WLOWSK1
""'" t~aIl . . dnlf:ołi ~wyełl
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