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wewnętrznego
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KC PZPR

u paMvin
Wystąpienie

wojewicewojewocentral handepartamen tów
oraz
wofewód1'!kicb
,rzedsi,ębiors;lw
handlowych.
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Nr 76 (711)

KIELCE
29 m~Q 1974

Piątek,

f.

Piotra Jaroszewicza

W Komitecie Warszawskim PZPR odbyło się 28 bm.,
spotkanie aktywu partyjnego, gospodarczego i społea
nego, poświęcone podj.:tej przez Biuro Polityczne KC
naszej partii doniosłej uchwale o rozwoju Warszawy
w latach 1976-1980. W spotkaniu uczestniczył członek
Biura Politycznego KC PZPR premier PIOTR JAROSZEWICZ, który w obszernym wystąpieniu scharakteryzował główne zadania wynikające z programu rozwoju miasta.

Rok IV

Warszawa -

ieś W czynie

zgodnie z ambii
dążeni mi
partii oraz paÓ.>twa - w nadcja.mi

XXX -lecia

chodzących
latach
uma c nia~
będzie swojll
rangę
potężnego
ośrodka przemysłowego. kultu-

ralnego i Daukowego. Takie
as piracje miała Warsza wa zawsze i dokumentowała je wy-

skie; ludności oraz o realizacji szeregu wcześniej podję
tych wspólnych przedsięwzięć.
W Kieleckiem na uwagę
zasługują
inicjatywY rolników powiatu przysuskiego,
którzy zwiększą hodowlę trzo
dy chlewnej o ponad 4,5 tys.
sztuk. a bydła o ok. 1,5 tys.
sztuk.
(pAP)

soką

~.IIl. RIO DE JANEIRO p~
Oddziały wojska
l
pecjalne
ekipy ratunkowe
przeszukują

W

L_dynie

wie", w której
cyeb -

odbyła się premiera filmu
uczestniczyły odtwórczynie

Raquel Welch i

Geraldine

..Tnej

spowodowały pożar

Lubieni 53 budynki

CAF-AP-telefolo

usług

miosła,

MZBM,

MPGK,

Spół

Mieszkaniowej
odpowiadali na liczne pytania zadawane
telefonicznie
przez
mieszkańców Starachowic i 0kolicy. Wyczerpującycb odpowiedzi i wyjaśnień udzielali
DOKOŃCZENIE NA 8TH. !
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Nasza dawka
witaminy ..U"
czyli

było do tej pory zbyt
imponujące. Dopiero obecnie, ..
miesiące pned
oddaniem tej
potnebnej
inwestycji
nastąpi

chyba intensyfikacja robót., bo
w przeciwnym
rcWe
termin
22 IłpcG może być nierealny. Do całkowitego zakończenia
pozostało jeszcze
wiełe
proc.
Basen o wymiOtach 5Ox2O metrów musi być wyłożony płytka
mi, tneba dokończyć kanalizację bunową, unqdzić plaię tra-

wiastek

W

dokończyć

roboty tiem-

pociągu

CelntJc wchodzi do przeIl<ialu pociągu międzynaro

dowego i mówi:
PapieTOSl/. 1cmDa. kolIiak, czekol6da?
Zaspany podróżny mTUCZU:
Dzięk.u.;ę,
nie
chcę,
71lam tego pełno 10 waliz1cach.
(s)

Re ord
na drutach"

"

~.m. LONDYN.
33-letuia Anne Wbitbourne z Markń Dra"toll
(Anr;lia) zrobiła na drutach szarfę
dlu!:ośd SZ metr6w w SZ !:OdZiDY, utrzymując, te ustaDowiła w

tell spo&6b D01ł'7. ~cin,alnF,
~~r! ~wata.

te-

Ile oriar

śmiertelnych
pachlOpowódź :
rzeczn ik Min' g..
sterstwa Spraw We wnęt rz n ycll
oświadczył, it być m()';'~ 2 ,. siące,
nieoricjaJne
don ,e~ ' ,?o i a
mówią o 10
ty~i ącach
ofi'l r.
nc:ła

z

Dzisiaj złóżmy wizytę na wydziale produkcji majonezu. Tym
większa ku temu posobność, że zbliża się okres świąteczny,
w ktÓrym popyt na ten asorłyment roinie nIewspółmiernie.

_____ail__~'=:-.,._--iiili---------------,..;.-~:::,c.---z wypożyczalnią przyczep campingowych

ból nie

zniszczone miasta w siedm.iu
brazylijskich stanach,
'>piesZć\o
z pomOC<! powodzianom,
których liczbę ocenia s u~ na ponad 100 ty s ięcy. Ni e w iadomo

Trzy stany: Santa Catari na,
Rio Grande do SuI i C(',ra 0głoszono rejot'lami
kJ ę~ki
źy
wio!owej. Brazylij ~ k i mi ni , ter
DOKOlQ'CZENlE NA STR. 7

Wczoraj
w
Starachowicacb
odbyła
się
kolejna
akcja
..Echa dnia" pod nazwą "Do
usług, panowie!" Przedstawiciele spółdzielczości pracy, rzedzielni

Od 1970 roku trwa budowa
kąpiełowego w dziełni
kSM w Kiełcach. Tempo ro-

muszkietero-

«łównyeb ról kobleCbaplin (Da 7Ajęciu).

hamują
,.

produkcyjną

z la'a

. ,,,

rozwoJ

aktywnością

DOKORCZENlE NA STH. T

" DO usł Ug,panOWle.

Nieżyciowe przepisy

narodu

ne pny trybunie,
ka, alejki itp.

urzqdzić

bois-

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Jesteśmy więc

na kolejnym

wydzial~ ale i tu spotykamy
się ze znanymi już kłopota
mi oscylującymi wokół opakowań. Z każdym dniem
6
zespołów,
po 12 kobiet w
każdym, obniża dzienną
wydajność. W poniedziałek wyprodukowały 14 ton majonezu, we wtorek 13 ton, w śro
dę 11 ton. Produkcję można
by utrzymać na jednym poziomie, a nawet ją zwięk
szyć, ale celowo się ją zmniejsza, bowiem większych ilości
nie byłoby w co pakować.

DOKORCZENm NA STR. !

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9-11
Gdzie

zalegalizować

butlę gazową?
Cs'1łelnlozb
butlę

•

guową

Kielc:

Mam

tucy s tyczną..

Gdzie mogc: ją zalegalirować?
DOKOlQ'CZENlE N
STR. S

Czy
zost nie
w'adzom
28. III. LONDYN PAP. W!ad7,e brytyjskie
su:, w ostatnicll dn.iach z prośbą do
Brazylii o przeprowadzanie ekstradycJi przebywającego tam Ronalda Bigg3ll., członka gangu,
który w 1963 roku zrabował z ambulansu pocztowego blisko 2.,5 mln funtów, Biggs., który liczy obecnie 44 lata. 2lOStaJ skazany na 30 lat
więzienia, jednak w lipcu 1965 r. uciekł z wię
zienia Waoo,,""Worth i o~ się w Au'!ltralii.
Kiedy jednak zaczął palić mu się gnmt pod
nogami po7JO!'otawił ŻOn ę wraz z dz iećmi i zbiegł
do Brazylii Siedem tygodni temu został acesztowany przez władze brazylij9kie. kie<iy pewna
ga:zeta brytyjska wnielila o nim poufnej inf,ocDOK9ŃCZENIE N~ ST~ 1.
zwróciły

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ale nie oznacza

te wszystko ·

to .
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Kielcach odbyło
plenarne po6iedzenie Wojef!r6cbik!ej Rady Związków Zawo
..,-wych. Tematem obrad
była
eeena realizacji przez zaklady
y K ielecczyzny uchwał V
um CRZZ w sprawach bezeństwa i higieny pracy.
W CZOK'aj ...

JIIę

F1

W ub. roku nastąpił niewielki
lPWek ilo5ci wypadków w załła.dach pracy
naszego woje~ztwa. Zmni ejszyła się o 10
poe. liczba ofiar śmiertel
~ch. Nie
oznacza to jednak
;rcaJe, że zasady b ezpiecz eństwa
~ wszystkich zakładach były
." pemi przestrzegane. Woje!ir6dz.ka Inspekcja Pracy prowaiuia dochodzenia w 173 przyach, gdy skutkiem lekcewa
ia
przepisów
bhp
była
. erć lub cię:l.kie uszkodzenia
~a. Według
oceny komisji,
Wnymi przyczynami wypadbyły
- brak ładu i po<!ku na stanowiskach roboi.Ych, w pomieszczeniach probcyjnych oraz naruszanie dys
_pliny technologicmej, prze pilIIbw i zasad bhp przy bieroej
t.ęsto
postawie dozoru techi-icznego. Dokładna analiza kaź
~o wypadku pozwoliła na u-

E
5

lfIłalenie
'Wrości I

I

niepokojącej prawidło
aż 50 proc.
wypad-

WŚł"id -uewieeJUeb przedsię
biorstw daJe aię sauwaayć zwięk
~OOle zaonteresowanie
wzrostem
produkeji przeznaczonej na potneby rylUtu i na e&spor~
W najWIększym zakładzie pra
cy Ostro~a - H.cle im. Mo
Now.t&i, szczególny nacisk polozooy został na
zwiększenie
prOdukcji po:izukiwan~j stali,
konstrukcji stalowych, wyrobów
walcowanych i kutych.
Przewiduje Slię, że w tym roku wzrost produkcji hutniczej
będ7.ie o 8,8 proc. wyższy, niż
w ub. rGku. Stanowi to doŚĆ
istotny wzrost zważywszy. że
nowy zakład j~szcze nie 06ią.

s rócie
kuratorów i
wicekuratorów
okręgów szkollllyeh ds. sU:ol
nictwa zawodowelto. Tematem
narady była oeeoa aktualner;o
słanu w zakresie nauczania
i wychowania uczniów szkół
zawodowych oraz
omówienie
pod ła.wowycłt
zadań
szkolnidwa zawodowego w
roku szkolnym 1974/75.

gnął

zebranie

ślono zadania tej
birilłc;ym rok.
b1iźszyeb lałaeb.

w

Dzieci
spowodowały

Daj-

ukrywa

Od kilku dni majonez wlewa
JIlę do
słoików
200-gramowych, bo większych, o pojemMści 300 gramów nie ma. Co
a orsze, kończy się zapas tych
pierwszych, a dostawy z Hu_ .,sława" są nierytmiczne i
'-iepełne,
zaspokajające
potrzeby jednej - dwóch zmian.
Jłardzo często się zdarza,
że
J)ława" zamiast
50 tysięcy
łostarcza 30 tysięcy słoików.
Cały wydział czeka na wa&on ze słoikami z Huty Szkła
.,Gostyń" koło Poznania.
oczekiwanie jest tym bardziej
Jlerwowe, że· wagon. jak in'formują d05tawcy, wyjechał
do Kielc 23 marca i dotąd
ale może trafić do adresata.
Szef produkcji ZW "SpoJem" - ;Jerzy Kud1iński, nie

usług,

panowie!"
D OKOBCZENIE ZE STIL. 1
Ulwnieź

zastępca

DaCU>lnik.a

miasta i powiatu Andrzej
.owak, oraz kierownik Wydziału Handlu, Przemysłu i Ullług Barbara Paszkiewicz.
W nasie dyskusji
wskazyw ano na nieżyciowe i przestarzałe przepisy, 7le zaopatrzenie
aemio<:ła prywatnego i
uspołecznionego w surowce, części
zamienne i inne materialy niesbędne do
prawidlowej działalności u~ług. Hamulcem ViI: upow~~hnianiu

asług.

nowych

fonn

szczególnie w
terenie
Wiej«kim. fest brak własnycb
łrodków transportowych,
polIlle!!zczeń i fachowców.
Wni~ki, propozycje,
zaźale
a1a zgłoszone pI'ZP.Z
c:zytf'lnik6w
naszej
gazety
zostały
IIkrupulatnie zanoto\ ane pr7.C'Z
pracowników odpowiedzialnych
za stan i rozwój usług. Wiele
_al! i "Postrzeżeń zostanie w
r~;łl)jższym cza<tie wprowadzoiIl
.... życit'. Do terna ów ()8'law
Starachov."il'ach
óciu. w najbliższym C7-'1-

"w

zdenerwowania:

Jeśli skończą się nam słoiki,
będziemy zmuszeni przerwać
produkcję, na którą jest
w

tej chwili ogromny popyt.
Kobiety będzie trzeba pl'~
sunąć do innych działów, np.
octowni lub chemii gospodarczej. W takich
przypadkachjest zawsze wiele nieporozumień. Kobiety przywykłe
do
swoich stanowisk pracy, gdzie
indziej są o wiele mniej wydajne, a
te automatycznie
zmniejsza ich zarobki. Powiem więcej - gody na jakimś
wydziale zanosi się ne przestój, automatycznie przybywa zwolnień lekarskich. Po
prostu ludzie wolą udawać
chorych
aniżeli
stawać
do
innej pracy.
Trudno w to uwierzyć, ale
wypowiedź
szefa
produkcji
jest zgodna z prawdą. Kobiety tu pracujące są na tyle
związane z zakładem, że jeśli
zachodzi konieczność, potrafią
dać z siebie wszystko. Nie lubią tylko, aby je codziennie
odsyłano do innych zespołów.
I nie byłoby takich sytuacji,
gdyby producenci na czas i
w przewidzianych
ilościach
dostarczali opakowania. (JP A)

czam.

" trzyna stki"
KoÓC2ą się wypła.ty z zatuacowego :fw1ilUSZI\l nagród
za 1973 r. M'iroo że po rasz
pierwszy podział tego funduSZiIl odbywał się na nowych
zasadach, które
radykalnie
Dnieniły
tradycyjny system,
akcja ta przebieg ała stosunkowo
!l)rawruie.
Fundusz
..trzYillasteit" podzielo.oo na
ogół zgodnie z nowymi przepisami, których głów.ną intenc~ je&t pr:zyz.nanie pełnej
nagrody ka.ildemu, k1lo pl"zepracow.ał w zakładzie nienaga-DOie cały rok kalendarzowy.
We wszystkictl :z.aEjadaclt
globalna wielkość fAmduszu
nagród jest tym razem wyż
sza niż przed rokiem. Zwięk
szyła się ró\V'Jlież śxednia nagroda i.ndywicualna.
Np. w
13 dużyoch przedsiębior~ach
wej. by~OI;kiego średnia nagu:oda wzrosła o 28 proc. i
w)"lli0\5ła 1910 zł. W
całym
przemyśle
farb i lakierów
·średnia W)"Ilil>Sła 2245 zł, a
kopalnidwie
surowców
w
clwroPc211ycb - 2506 zł.
Nowe zasady pod!Ziału nagród maJą na celu przeciwdzJialanie nadmiernej płyn
ności ka{}r.
Według
wstęp
nych szacunków, około 10
proc. ogółu pracowników zakbdów tworzących ten fu.n-

ogjeń

m.ne za.budo-

WISi. Jednostki straży
pożanlyeh s
Radomoia, Stazach~.ic, ClI9Irowca, Sk-arżyska i
Opatowa oraz iłlJlych miejscowości
ze wz.ględu na silny
-.w3'tr, panującą SU6zę i bcak
wody mi&1y ruezwyłt1e utrudnione zada.me. Tylko dz ięki
ofiarnej akcji ratunkowej ogień
po kilkunastu godzmach udało
się zlokamoować.
Akcją ratunkową w pierwszej
fazie
dowodził
mjr He.nryk

waJliie

Tynkowski

Starachowk, a
Jan Nowak z
Komendy Wojewódzkiej Straży
Pożarnych w Kielcach.
POZar wsi zagraiał znajdujące
mu się w pobliżu wielkiemu
kompleksowi leśnemu, graniczą
ł'emu ze Stąrachowicaroi. Pastwą
płomieni padły 53 budynki mieszkalne i gospodarcze, wiele sprzę
tu rolniczego i domowego. We~ug
pierwszych niekompletnych
szacunków straty sięgają 2 i pół
miliona złotych. J'ak zdołano
ustalić, potar spowodowali dwaj
~-letni chłopcy bawiący się zanastępnie

ze

płk

pałkami.
Pr~byU

na miejsce poiaru:
wicewojewoda 1tielecki, Roman
MaćkowsJd oraz zastępca naczelnika miasta i powiatu Starachowice, Andrzej Nowak, po zapozna.liu się Z rozmiarami Itle.. ki,
ltorltanizowall pogorzelcom natychmiastową
pomoc. PrzysIano
namioty, zapewniono paszę dla
bydła, żywność dla poszkodowanych l wydatną pomoc przy odbudowie spalonych gospodarstw.
Wk.ótce PZU przystąpi do wypłacania odszkodowan.
ak.

Riele ck i ( pOd)WleCZoreh..

e

POPOŁUDNIE

NA BOCIANKU

Coraz u·yraźniej Tysuje się J1TZ!J3Zly k:lztałt
O/IiedŁa Bocianek. G<ly wczoraj oloolo godz. 17
odwiedziliśmy wielki plac bulWwy, JHLnowala tu
jednak cis.::. i ~pokój, zakłócane tylko odg~
sami pracy jWlIneg.o spychacza niwelujqcego
terf"n przyszlej ul.icy Konopll~kiej.
Wprowalkenie drugiej zmiany pozwoliłoby
chyba 1'14 znaczne przyspieszenie robót. P{)f}OOAI
ąlrzyj6. lV KieiC4Ch,
gd.::i.e ::nGC=nq f!::!ęść ZQWg st6.rWl.dą chlopi-robGtnicy. mocna to zrobić
właśnie tRra:::, gdy nie ma spiętrzf"nia robót pD-llf
'Zuwycn. 7.7 s;:tq ~ War Z41'UMl. T1ł!' chyba jesz r
więk;sz.e 'i.:/.opoty koorOl.Ce, a osiedle Ste!J1łY budowa'7W na ~zy zmiany!
WIOSENNE HAL.4SY
Do późnych godzin trwa tel 1!'n1lI1 ,).;a1lDfl4dD." tTu"pa.ni.e dyw!UI
• LudZJie mie$Zkajqcy
bl;sJc~ tl"ire:r.>aków, usiłujqcy pęl{}żyć wcześniej

~ małe dzieci Zu.b pracuiqcy w dOIm.u, dost4jqbiałe; gorqcz/(.i -

a miWśmicll czystości nu:.

Konieczn.i,e trzeluJ umieścić kdo trzepaków
tabliC'zki z injorn){lcjq. ID jo.kich godzinGCh Tegulmnim florrwwy pozW4l4 n41 trze"Jl(ln ' . Vlatwi
to $JjtUllC'ję tym, którzy chcieliiby 2umkić 1Iwagę $pTQ,WCom

halu6w.

CIEMNO$CI NA ULICACH
Ulka Rell:olocjli Paidziemł/wwei ("la północ
od J uJoIlowt>j). gdzie medmono zaw ' ono o.w;er/I . rtęcll'/L'e, Z/lÓUJ,j tonie W , j:'iemnośc,.Qcn.
Urt/L'8 skrecić nog~. Ut/wo spo(. ć się Z chu1'9'l1Wl.mi. Podobnie ~t w oJei Tysiąd4"Cia, ktÓTq
umłf:t1jq d.o swych
ka'Ilembkóu: c;::~
wieuorami - studentki
SI i WSP.

Jeili
taOC1łO

Znacznie
więcej
bielizny
po.ście)o,wej dostarczy na kraj owy rynek Od!ieżowa Spółdziel
nia Pra.cy "Selbo". Tu dynamika wzrostu wynie6ie prawie
17 proc. w stosunku do ub. roku. Podobnie w Za.kładaeh Prze
myslu Drzewnego.
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska zwiększy produkcję pO
szukiwanych serów,
twarogu,
masla i napojów mlecznych.
Czynione są starania o podję
cie produkcji masła o wysokiej
jakości, pczeznaczonego na eksport.
(mak)

Jak podzielono

.
pozar

DOKOBCZENIE ZE 8TR. 1
ły.
W krób!Wn
prv.erzucoił się na

nady, NRF i innych krajów.
Na krajowy rynel: trafią poszukiwane i modne koszule mę
skie z atrakcyjnych tkanin. Ponad 34-procentowy wzrost osią
gnie produkcja Zakładów Przemysłu
Odzieżowego
..~fod'Lr".
Tu po uruchomieniu nowej hali i zatrudnieniu dodatkowo 100
kobiet wytwa.rza.ći się będzie
nowy asortyment produkcji ubrania robocze dla zatrudnionyeh w rolnictwie. Nowości ryn
kowe z ostrowieckiego ,,Modaru" na pewno cieszyć się będą
powodzeniem, Itdyź S2lyĆ się je
będzie.
łrwałych
tkanin, e
praktycznym kroju ubrania.

produk-

dynamikI;: wzrostu pro
dukcjj nGtuje się już w Zakła
dach
Materiałów
O.;niou-wałycb.
Wiele wyrobow oeniotxwałych, po
zaspokojeniu potrzeb
krajowego
przemysłu,
trafł na rynki zagraniczne. Po
dobna sytuacja jeot w Za.kladach Otłziriowyeh .,Wólczanka", gdzie wskaźnik przyrostu
produkcji wyniesie 20 proc. Ostrowiecka
"Wólczanka", dobrze znana na rynkach zagranicznych, również w tym ~oku
znaczne ilOŚCi koszul wyekspor
tuje do Zw. Radzieckiego. Ka-

Okreplacówki
i

zdolności

Dużą

odbyło
się
ezłoDków

Instytutu S~skielto.

pełnej

cyjnej.

@ Do Belgradu uchla się
wczoraj dełe~ja
polska,
która weźmie udział w posiedzeniu XIV sesji Polsko-.Jugoslowiańskiego
Kemitetu Współpracy
G05Podarezej. Dele~ji
przewodniezy minister Tadeusz Oleebowski.
Opołu

J.

Dla rynku i na eksport

491 W
Warszawie
odbyła
się 28 bm. krajowa narada

@ W
walne

lepiej

szybciej

€) W Polskim Komiłeeie
FAO w
Warszawie
omówiono wczoraj
dzialalnosć
tej erpni'Zacji w minionym
Z-leciu oraz plan pracy na
następne Z lata. Przedyskutowano sprawę przygotowań
do Swiatowej
KonIerencji
Zywnościowej,
która
ma
się odbyć
pod
auspicjami
ONZ w listopadzie br. w
Rzymie.

kw

imie.rteJ.nych :zaistniało w
izw. 1nmsporcie wewuątTzza
kladowym na sku.tek niezachowania należytej ostrożności
przez kierowców samochodów,
wózków oraz operatorów suwnic i dżwigów.
Nie mniejsze zagrożenie stwa
rzają nadal
choroby zawodowe, głównie zaś uszkodzenia
słuchu, pylica i choroby skóry.
Zapobieganie i skuteczne ich leczenie możliwe jest tylko przy
zapewnieniu dostatecznej Gpieki lekarskiej.
Dyskusję podczas wczorajszego plenum WRZZ zapoczątkowa
ło wystąpienie dyrektora technicznego FSC w Starachowicach
Jerzelto Bara.nowlikiet:o, który
mówił o najpilniejszych
zadaniach zakładu w dziedzinie bhp.
Zyltmunt Mazurkiewiez dyrektoc Zjednoczenia
Przedsię
biorstw Przemysłu Terenowego
mówił o
osiągnięciach w
97
zakładach tej branży w naszym
wojew6d2.twie, a Ja.n Iwan z
Huty im. M. Nowotki w o"trowcu poinformował zebranych o nowych inicjatywach Rady Zakła
dowej w dziedzinie bezpieczeń
stwa i higieny pracY.
Obradami plenum Jtia-ował
przewodniczący WRZZ Henryk Soboń.
DAR

UMER 76

są
to łMZcz(dnoici
~przrmYŚIDn-e.

lilak.

http://sbc.wbp.kielce.pl

meorge-tyczn~,

ro

OO-SZ tym razem jeszcze nie
otrzyma nagrody, gcyż nie
przepracowali
w
zakładzie
całego
w)"lllaganego okresu.
Natomiast spośród uprawnionych do nagród z punktu widzenia ciągłości pracy w zakładz ie około 6 proc. bę 
dzie jej pozbawionych z powodu
łamania
dyscypliny
pracy; około 10 proc. będ zie
mliaio ~ tego WIlględu nagrQdę zmniejszo.oą.
(PAP)

w .noc

t.<
c

·z n

c

d

.,CzellWOny kur"

c

nodaI sieje zniszczenia
•

W

wybuchł

sie.

powiecie
wczoraj

Spaliło

młodnika

się

przysuskim
pożar

około

w le-

20
okolo

ha

warta6cl
200
tys. zł~tych. Przyczyną poża
ru bylo zapalenie suchej trawy przez Mariana Kędz.ierski c
go i jego brygadę, pracująC4
nie opodal lasu przy oczyszczaniu rowów melioracyjnych.
• W S nisJawowie, w per
wiecie białobrzeskim,
4-letnie
dziecko
zap!"ószyłQ
Ggit, ń
vi
,ospodarstwic Stani.,ława TrzaskL
Spłonela
stodoła
oraz
sprzęt
rolniczy
wartości
70
~s. zł.

•
WaleotynoW'lC, w
powiecie starachowick.:m, Eugeniusz Kosior najechał .• ny~ą'·
na zaprzęg konny, którym powoził
Stanisław
Dąb.o..... ski
Sprawcą wypadku
był woźni
ca, który nie zactt '~a( DalcżY
hd (J6Łrowości p:zy wyjeżdża
niu z drogi bocznej na szl'S~·
W wypaoku poo:zk.odowani zOStali dwaj pasażerowie .. ny~y'·
OTólZ
" ...nica. Wczyccy d~Ji
Pieg.. O'.!.nyUl po .:zeń.

ł.

II
c

P

G

Jak nas

Co ze zkadza

wi dzą ..•

KiiJlw p.racow.ni.kom z Zakładów Precyzyjnych ..Iskra" i
Zakładów Urządzeń Armatury Przemysłowej w Kiel-cacl1 zadaliśmy dwa pytania: CG Wam przeszkadza w SPrawnym wykonywaalu obowillzków i 00 byście zmienili Da lJWoieh Ma-

DOWiska.eh pracy? A ot. WY'PO'W'iedzi.

!Nz.

Brawo WOSTiW w Chmielniku
Kilka dni temu odwiedziliśmy Zakład Remontowo-Budow
lany WOSTiW w Chmielniku. Zastaliśmy tam ład i porzą
dek na terenie całego zakładu. S zczególnie podoba nam się
magazyn stali, w którym materiał posegregowany według
gatunków ułożony jest na paletach. Specjalna brygada malarzy rozpoczęła malowanie palet oraz tabliczek informacyjnych o gatunku materiałów.
To nam się podoba.~
(j. b.)
FoŁ Jerzy Burczyn

Uwaga pracownicy
służby zdrowia
Wydział

SpOłecznej

Zdrowia i Opieki
dla miasta j po-

Telefon interwencyjny
DOKONCZENIE ZE STR. 1

wiatu
kielecki~o
Urzęau
l\liejskiego w Kielcach, wspólnie z Radą Zakładową ZZPSZ
przy Przychodni Obwodowej
nr l pragnie urządzić wyslawę na temat działalności stui
by zdrowia w
Kielcaob od
1945 r.

~WDila

Jedynak refee'k:onomiczny działu dystrybucji gazu KOInunalnej Rozlewni Gazu Płynnego w Stą
PGf'kowie.
Trz",ba
przyw;eźć
b~ę do na.;; i z~taWlĆ. W cią
gu dwu tygoón.i zalegali1JUjemy ją. Właścicielka sama musi się po nią zglo.>ić.
rent

,

Od redakcji: Czy n;.e móglby
zalabwić Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej w Kielcaeh?

~

Niebezpieczne schody
TGmlWi2 MeliOO z Kielc: Nie-

dawno na schodach prowadzą
cych na wiadukt PKP, upadłem i złamałem
sobie żt."bro.
Może ktoś zajmie się usunię
ciem zniszcwnych blacll i naprawieniem schodów?
Zbigniew M .. jor -

dyrektor
Miej~kiego
Zarząd.u
Dróg i
Moo,-oow w Kielcach: "Nie aplaca
się
remontować schodów.
Wkrótce ZO'i/ta;n ie oddany do
\lZytku nowy wiadukt. Może
my tylko 2lbl"wać bednarkę ze
!iUhoodów" •
Jeśli

TllQżeele,

bo

zróbcie tv

~ybko!

Zamiast "karatów"
będą "czajki"

ie
W
1-

.z

,O

A. L. li Kielc: Kiedy będl\ W
IIprze<lazy
składane
rowecy

..karat"?

Gdzie kupić kIQsze? ...

Kielc: Już od d1.uż
&lego czasu
nie
mog«; kup :ć
kl~2Q
do lampy
im:tującej

Z. K.

którzy

li

Ilaftcw~.

J' n Pikus - pełI!-omocn'k zast~y
dyrektora ds. handl'lWych "Argedu" K :e1ce: W
łlajbliŻ<>ZY'll
dn[ach
b~a
w
"LudwLku" oraz
w
'kkpach
el try zn" ch nr 2 i nr 16 przy
Ul. Sit!lllkiew;~z.t.
(.bo)

posiadają

ciekawe

zdję

cia, wycinki z prasy lub inne
dokumeaty,

które

m~

być

eksponowane na wystawie, o
Wypożyczenie
tyeh materiałów. Eksponaty presimy przesyłać

bądź

składać

osobiście.

Nasz adres: PRZYCHODNIA
OBWODOWA NR 1 W KIELCACH. UL. WESOŁA 52 RADA ZAKŁADOWA.

glądanie

JBBJIIAJ(.

dmal konstrukcyjny:
Przede wszystkim wYfrciłbym przestarzałe deski kreślarskie
i wyposażyłbym pracownię
w sprzęt Il<lWOCUlsny,
na
którym
można
rysować
wszystkie linie. Ale, są i poważniejsze
nie<lociągnięcia
w
naszym dziale. Młody absolwent wyższej uczelni nie jest
praw idlowo
wykorzystywany.
Zamiast parać się pracą twórczą,

koncepcyjną,

jeoteśmy

tylko

powielaczami;
zamiast
usprawoIliać i wnosić coś nowego, przerysowujemy stare projekty i rysunki, a więc wykonujemy pracę techników
kreślarzy.

ANDRZEJ

łecbnik,

dział

KACZMA1lSKI.

konstrukcyjny:
To prawda inżynierów
absorbuje się pracami, które
pow inien wykonywać kto i.n.ny, i nie ma się 00 dz i.wić, że
nie mają oni już czasu na
twórcze myślenie. Zakłlld na
tym traci bo inżynier zdzialu
konstrukcyjnego wykonałby pro
jekt za 2--3 tysiące
zł, natomiast zlecenie go Ośrodkowi
Badawczo-Rozwojowemu
przy
kombinacie
podraża
kaszly
kilkakrotnie.
STANISł.AW NOSEK, nastawiaez maszyn, wywal W-4:
W bezpośredniej produkcji jest chyba najwięcej niedoc iagnięć, zakłócających rytm
pracy. U nas często zmieniają
się
technologie wykonywania
p ewnych
detali.
Przydałyby
się
chociaż
raz w
miesiącu
szk-olenia dla nastawiaczy z in.formacją o planowanych unianach. Musi się także zmienić
zaopatrywanie nas w narzę
dzia, np. notorycznie brakuje
noży teperacyjnych na obróbce
miękkiej.
Za produkcję braków winę ponosi często kontrola
techniczna,
która
powiedzmy z obróbki miękkiej
puszcza mzkodzone lub niedopracowane elementy na obróbkę
twardą. Często
dostajemy
takie buble, które psują nam
maszyny i podwyższaj4 ność

Oryginalny

klub w

Oleśnicy

Niedawno zoo;tal rozstrzygnięty
przez caly ubiegly rok
w powiecie buskim konkurs na
najlepszy klub Wiejski. Pierwsze
miej$ce przypadło Klubowi ..Ruchu" w Oleśnicy. Klub ten wyróżnia się m .in. nie spotykanym
w innych plaCÓWkach tego typu
oryginalnym ozdobieniem wnętrza.
Na ścianach pomieszczeń klubu
znajduj" się wyroby ludowycb
artystów 'A-"ycinank:i, kWmy,
rzeźby. W gablotach są tu róWnież pamiąll<.1 z okresu ostatniej
woJny. Piękny to pnykJad Irultu
tradycji regionalnych 1 płltrioty Cfilych.
(Z)

WSZYSCY
SWIADCZYMY NA
NARODOWY
FUNDUSZ
OCHRONY
ZDROWIA!

DOKOlęCZENIE
najbliższym

budowy wchodzi

ZE 8TR. 1

czosie na plac
wyXOl1QNi-

O(YN'(

00 zoJtłod budCl'Wlono· remoołowy WOSTiW z Chm iełnika, k; ó
ry ukłacloć będzie
plytłci
w basenie i zo-;mie się tzw . .Ulgospodorowo·n iem terenu. W ~
szym eiQ9u pozosła'Noć tu bę
dą pro<:owni<:y Z<l'1<łodu RemOB-

m.an.

towo-Budowlo-rteg<l K$M,
kończyć

będą

którzy

roboty wewnę1lrz
ne w pow'lonie mieszczącym
m.>in. szomie,
notryski,
kiosk

00

pczejechać.

JERZY
TALEW KI, monter
aparatury chemicznej w . .dziale montażu:
Zimą w
wydziale "jest
ciepło, ale niech pan przyjdzie
latem: ukrop. W bali nie ma
żadnej wentylacji., okna się nie
otwierają, można się upiec w
tych drelichach. A hałas! Kilkakrotnie
przewyższający
dozwoloną normę lo również
nasze ub:apienie. r.lamy propozycję : na lato koniecznie trzeba odblokować okna, a ściany
wyłożyć
chłonnym

chociażby

dźwięko

sleropianem.
JERZY KA PRZYK, techoelo/(, wythiał W-6:
Bardzo często spotykam"
się z brakiem dobrej organizacji pracy i współpracy pomię
dzy
naszymi
wydziałami.,
a
cóż dopiero mbwić
rytmice
dostaw
z
zewnątrz.
Ma10
sprawny
mamy
transport
wewnętrzny. Eksploatacja maszyn i urządzeń, przeważnie
drog :ch,
importowanych
jest
też złL Pracują. dokąd się nie
psują, nikt nie myśli o wygospodarowaniu
czasu
na
ich
przegł4dy
i
usunięcie
drobn"ch usłerclt. Dopiero gdy maszyna liltaD 'e, na gwałt się jll
reperuje, a prz{'51;.oje się plę
trzą._

Wypowi"d:Li tych kiJku ludsł
wi"lkJe-/(o pnemy tu pnedsbwir 'my nie-mal "" t"łel(ra
łit"DIym skrócie. Nie wybieraliśmy inform iorów. Wzięliśmy
li

bieiqcego roku Kieke wzbo- pie!OMtego w t)om ośrodku. Mó·
w i się, że z basenu KSM bę·
dzie możno korzystoć od moja
do poździern;ka. N ie jest też wykluczone, że w przyszlości bosen kąpielowy znojdz'e się pod

gacą się o obiekt, jakiego mogą oom pozazdrościć inne mi<l!ta nie tyłk.o % wojewód.z.Mo

Jeszcze

tego
a •••

handlowy, mieszkanie służbowe
itp., o taue uaądzoć część 0lejek i ustaw'oć kioski przy wej- k'ieleckiego. Przy
ści<l<:h.
Je~l i wsz
ko
to już w trzeci

.,Chemar"
JERZY RADOMSKI, bryp.dzista w wytwerDi aparatury
chemicznej:
_ Bardzo dezorgani%ują nam
pracę
n ierytmiczne
do••tawy
d.mnic do zbiorników, które
są obrabia.n.e u nas. Bywa, ze
załoga kilka dni robi wszystko, tylkO nie t.o, 00 b:zeba,
póżniej mamy podwójną dawkę
dostaw i robi
ię na łeb na
iZyję, często po godzin;łch i w
niedzielę. Podobnie jest z niesukcesywnym
dObtarczaniem
dokumentacji. Dział zaopatrzenia w
zakładz.ie
musi bez..względnie pracować lepiej. Mamy również wiele kłopotów li
poruszaniem się po wydziale,
dowozem i wywożeniem wyrobów
ze • stanowisk,
bowi"em
wszystkie wolne miejsca wykorzystywane ą na skladowiska eotowych wyrobów. Wokół
jest tak c iasno, że wózkiem
akumulatorowym
nie można

dachem z lwonywo wtucznego.
to
tylprzy
temperoturoch, które odstroSZ'O;q' at! otwortych kąpielisk .
.lGk się dowiadujemy obok 00sen u kopielowego
zbudo 'OI'Ie
będą boksy (prawdopodobn ie 7)
na przyczepy cornpingowe, IctóJeśli stałoby się to folctem,
kąpiel byłoby mouiwo nie
ko w dni słotne , ole także

)

re

ok<vjI

będą

wypożyczone

wono zowon)"lTl kie/ezonom

wspomnIeć, że woda w boSE>dobrze pójdzie, nie będzie podgae.vono., co poj delco~zie tip- zwoli no wydłużenie sezonu ką-

zmoŁory·

wybieco!qcym się no wczosy w cIolsze re·
jOl'ly K'ełeoczyz:ny i pozo jej gro·

nk.e.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(s)

".

•

c?

pierwayoh s bnIeC'L . . . . . .
dzieli Dam _ e n e o wieI.
kłopetaeh "11lwojej p ....ey. k ....
re nutu;ill na pr.d u koję, JeJ

iioK, Jak

'ć,

w __

atm.derę

kładzie.
J'eate.śmy
pnek._ ....
je bidy li kilkutyllięczoej .....
loei kteretrOŚ li innycIa ukła

dów mialby równiej wiele . .
powiedzenia. .Jelit to alarlBuw
ey sypał: na eta"e or,a~
cji )łraoy Jeoł J e - wie.. . .
_bienia!
J'ANU Z •
CZYJ[

z dn'ia
•

°

trwający

W

J'a.n Lip ki - kierownik działu. ogólnohandlowe-go WPHAPiS
- K ielce: Już od ubiegłego
roku
nie
produkuje się roweców "karat".
W
terminie
do 10 kwietnia
powWillśmy
QbMymać ..czajki".

!ł

Zwracamy się przeto do
wszystkich pracowników służ
by zdrowia, którzy pracują
bądź pracowali w placówkach
miejskiej służby zdrowia, •

BOGUMIŁ

Wydaje aę. te pnietylko 10 pcoc.. danej
partii nie daje pełnego obra:r;u
o jakości calej produkcji. Wydaje się również, źe mistrzowie i brygadziści na innych
wydziałach,
w idzą<:
produkowane przez robotnika elementy
z usterkami., pczymykają na
to oc:r;y. I jeszcze jedno mam w
wydziale doskona •
maszynę
włoską
.. GusUnę" •
której nie ma kto obsługiwać.
W ciągu 2 tygodni prz:esu:oliłem
na niej 6 pracown ików,
ałe gdy tylko któryś się poduczył, zabierano mi go na inny wydział lub inną maszynę.
braków.

"Iskra"

..

.....

bm.

DClc1ziei
_o
W

od

tę

1

lod2.łoy

• l •
Ali ~

niedzielę

a, ...

walnej WDK w Kielcacb. trwał
będłl wojewódzIde eliminacje XlII
Konkurlu Pia.enltl Rad%lec&.leJ,.
Sp1ewać będą laure..ci elimlnac.
miejskich l powiatowych. Uc1aał
weźmie

II 1Millst6w ,

•

&eąOł6W

t.....

wokalnych.

Swlęto~

,....
.twowa Filharmonla laL O.
berga i Swiętokrzysld. Tow-.pot
stwo Muzyczne w Kideacb .,.....
uhuj, dzIj o Iod%. II, . . _
mach
popularnych "Wleczorólf
w umku" jublloUlZDwy ko~
z okaZji S-lecia Sw1ętokrzyskle. .
Towarzystwa Muzycznelo w Klea..
cach. WystllPI Kielecka Orklestr.
Kameralna pod dyr. zblgnie-.
Goncerzewleza. W programie _
twory: A. Vivaldie10. T . Alblmo.
nielo, F Ge.minl.nieco J. Ii.. ....
eha, A. Corelliego.
•

Muzeum

Jt'"

Bilety w cenie • lIł motna aa,.t
być w muzeum
w
godzina"
otwarcia muzeum ....es w 1Il"-'"
monil.

Nowe placówki
handlowe OstrowCl
W okresie ostat.ni-<:h trz
lat powai:nej modemizacji ...
legły
w
Ostroweu punkt);
sprzedaży detałicznej. ZbudowarlO także kilka pawilonów
handlowych w dzielnicach Dał
gęściej
zaludnionych. Sytu ...
cja jednak nie uległa rad:rkalnej poprawie, gdyi miast.
dynamicmie
się
rozra ta.
Mieszkańq dzielni-<: peryferyjnych nadal odczuwają brak
dostatecznej iloś-ci sklepów.
Często zmuS2eni są jeździć de
śródmieścia po najpotrzeboie!ł
$re

artykuły.

W tym roku a&tl'owi~
haIl(jel wzbogaci lię o dal.,.
nowe obiekty. Trwają roboty
budowlane przy domu towarowym na skrzyżowaniu u\ie
Siennieńskiej i Okólnej. Bę
dzie to jeden znajokazalszych
budynków w mieście.. Sprzedawać się tu będzie artykuły
przemysłowe odzież, tekstylia.
galanterię itp. Przy al Iłżec
kiej powstanie
kOl5%tem T
mln zł
pawilon spożyW'C1:7
WPHS, sprowadzony z NRF.
podobny do tego, jaki wpHS
oddał w ub.
roku przy ul.
Kilińsk:ego. Budowa pawil~
nu jest wynikiem współpracy
miejscowej
Sp6łdzie
Mieszkaniowej z WPHS. pół
dzielnia wykona roboty budowlane, a WPHS wysw6!
wnętrza i urządzenia. W IY
kwartale br. identyczny pawi.lon budowany będrie p:n:y
zbiegu ulic Staszica i Trau~utta. N ieco mniejszy
pawiIQJ1 odda do użytku WPHS
przy
ul.
Grabowieckiej, a
WSS przy ul. BaltowslrieJ
I Polnej (z artykułami przemysłowvmi\. Będą to
pierwsr.e

ja~k6łld

,-,,,,,tać

mająrego

tu po-

nowcl!'o cenŁrlXll handlowo - usługowe~G.
(mak1

5TKONA

STRONA 5

4

•

Ile

•

N.
30 marca
-5 kwietnia
1974 roku

wTV
Sobota -

30 marca

_I

Telereklama
lAI.OO - Dziennik TV
....,
111.10 - Dla dzieci: ,.sobótka""
16..30 - Dla m10dzieźy ,,BilU'"
. 11.10 - Nie tylko dla pań .
11.35 - ,,Ex libris" - nowości wy<\.
W.50 - "Adela" - Vlll ode.. (o....
ta tnij serialu anc. ,.Bedzina Straussów"
11..«5 - "Godzina
prfeusza"!
. a.2O - Dobranoc
19.30 - Monitor
łIUO - Filmy z Marlen" Dle~
"Siedmiu grzesz.nU<ó"",
.... - Piosenki Bogusława ~
czuka
l2.łO Dziennik
13.00 - Wiadomości ~QCkI...
J3.2O - "Canzonissima" ~
progr. rozr.
'a.J5 -

Niedziela -

31 marca

TV Tecbnikum Rolnicze
&.40 - Chemia leJr;cja •
'.10 - .Język polski - lekcja 1
T.tO - TV Kurs RolniCZJ'

&.2.:i -

NowoczesnoŚĆ W

--

I

tbw

... 315 D .lit 11.20 -

"W starym lI::iDic'"
Dziennik TV
"Karajan dyry&uja Bedhovena " - w pro..-amie
V Symfonia
"Raport o stanie ~
pragr. wiejsId
..szansa dżun&li" - rep.
Dla dzieci: ,.Od bajki do
bajki" - progr. TV CZechosłowackiej (ko),or)
"Cztery kółka" - ~
niej
Losowanie Toto-LotII:a
"T~
koncert życzeń"
Kwadrans ty&odnia

11.40 -

"Kair,

IS.III -

.... .
..... -

J&.3I )I.M -

... -

17.10
18.00
19.15
19.JO

-

czerwone

Synaj.

bere ty" - rep.
Tele-Ecllo
Sportowy mac.
Dobranoc
Dziennik TV

~awG&d.

-

"Szkoła

aLIO -

,,'\\'iosna, wiosna" -

(ostatni)

uczuć"'

1iJmoWy

SO. 20 -

serialu

TV Tecbnikum Rolnicze
Matematyka - lekcja •
Uprawa roiilin - lekcja 7
I.ii - ,,Ballada o mlodym i starym mężczyźnie" w~ier
skl fUm lab.
' .00 - Fizyka dla kL VI
111.00 - Historia dla kl. V
U.05 - Fizyka dla Itl. VUI
TV Technikum Rolnicze
&«5 - Fizyka lekcja U
lI.25 - Uprawa roślin - lekcja 3lI
Politechnika TV Fizyka
w.e - Drgania i fale elektromagnetyczne - cz. II
J&.lI - Rozchodzenie
światła
cz. I

1$.515 -

NURT -

)6. • -

Dzienni.ll:: TV

Psychologia

Dla mŁ widzów: "Latający Holender"
1'.11 - Losowanie Malego Lotka
l'i'.JO - Dialogi historyczne
l'J.!iO - Kronika Warszawy 1 Ma11•• -

edc. ...

frane.

pcop.

11.1. -

Z cyklu: ..szarII na złote"

1I..e -

,.Nagonka" ode.. VIII
aerialu TV CZecba.l.-

... -

WystąpIenie

,.Łuk

tęczy'"

ambuadcxa

WRL z okazJi iwiA;ta aa-

... 19 .• -

... -

• .1. lU. -

rOdowego
Dobranoc
Dziennik TV
Filmoteka arcydzieł: ..La
strada" - włoski film fab.
Sprawozd. mag. !IpOl'towy
Dzien.n.l.ll: TV

Czwairtek -

-4 kwietnia

TV Technikum Rolnicze
I.JO - Fizyka - lekcja %4
7.00 - Uprawa roślin - lekcja 2S
.... -,..Ja nie zabiłem" film
NRD z serii: "Telefon 110"
Jt.. - J ęz. polskl dla ld. II lie.:
Joł.lI ,,Nagonka" - ode. VUI
aerialu TV Czechosl. ~uk
tęczy"

.Jęz. polski dla Itl. m 1 IV
lie.
TV Technikum ltolnicae
13.«5 - Zoologia leltcja 7
lł.30 Botanika - ~kcja ,
15.• - Matematyka w 8Zltołe:

&SM -

16." 1. . . -

Dziennik TV

Dla mŁ wi.dz6w; ..Drz bratkiem"

rozrywkowy
- Intorm. mag. aportowy
&30 - Dobranoc dla dorOSłych

11M -

Poniedziałek - 1 kwietnia
TV TecbnIkum Rowae
a.ł5 - Matematyka lekcja •
J;a.» - Mechanizacj. r ....ctw.
lekcja 23
• .ss - NURT. Ekonomia
.... - Dzienni.ll: TV
IL4I - Dla dzIeci: Zw1eH)'DłM.
,... . - Echo stadionu
Warszawskie ~
)1.1. - Olerty
. . - Kronika W.-z.awy l ......
zowsza
. . . - •.sudeckie
klejnoł;T'"
rep. z huty lIZlda
II.» - Dobranoc
b .• - Dziennik TV
JiL» - Teatr TV: T. 1/Ia0ll ,.M'"
żeństwo
Antoniny". WC
fragm .
pow.
,.BuddeG-

Kronika Wanwzawy 1 JIazowsza
. .,. - "Przy wspólnym ałole" pro gr . publie.
• .210 - Dobranoc
1I.lII - Dziennik TV
lO. . - ":1a nie zabiłem" film.
NRD z serii: NTelefon UO"

m . ł5

,...11 -

brookowie"

. . . - "Swiadkowie
proce.
public.
. . . - Gra "Old Metropolltan" recital jazzu tradycyjnqo
• .51 - Dzienni.ll: TV

,vtorek -

2 kwietnia

TV Technikum RolnJcuo
... - Matematyka - lekcja •
..... - MeChanizacja rolnictwa lekc ja 23
LIII -

11.18 11.30 -

13. 415 14.30 11.15 11.30 111 •.0 17.05 l'J.lO -

aoo lI.2:5 -

.. Siedemnaście

mgxdeń

wiosny" - ode. VII __
rialu TV Radz.
Jęz· polski dla kL II Jlc.:
.. Szkoła uczuć" ode. I
(ostatni) - serialu frane.
TV Technikum Rowcze
Ma tematyka - lekcja •
Uprawa roślin - lekcja .,
Informacje. towary, pn>pozycje
Dziennik TV
Dia dzieci: Kino ,.skttat'"
Sylwetki X Muzy - Le<>na rd Pietraszak
Dla młodzieży: ".5:1:5"
Dla miodziery: K4Xepe~
c je muzyczne
Kronika Warszawy l .....
ZOwsza

18.45 - ..Eureka" mag.
19.15 - P rzypominamy, rad2:im7
• . %0 - Dobranoc
U .lO - Dziennik TV
• ..21 - "Siedemnascle
mgnień
wiosny" - ode. TU serialu
TV Radz.
• .30 - Wiadomości sportowe
n .l5 - Swiat i PoIska
l2.lO - Z cyklu: ..Mistrzowie batuty" - Z. G6rzyńsld
11M -

Dzienn.

TV

Z teki

t<lłklorystycznej

Dygacza -

,.Kto

A.

miłości

nie zna"

11.1$ -

Jl . • -

Wladomoścl

21." - ,.Listy

i

a~towe

polityka"

publlc. międzynar.
.... - Spotkanie ze St. Ptakiem
- recital plO6enkarsJd
12." - Informacje, kIwary, pr_
pozycje
%1.«5 - Dziennik TV \iWl.or)
Piątek
• .30 7.00 '.35 10.00 10.30 -

-

5 kwietnia

TV Technikum RoLn1cH
ZooJogia - lekcja 7
Botanika - lekcja T
"Ryzykanci"
II
ode.
serialu amerykańskiego
GeograIla dla kL VI
.,Sztuk.a

naiwna" -

nJ-

muński

t110n dok.
Id II

Dla
Dla kl. m
TV Technikum KoIn1cze
12.. - .Język polski - lekcja 35
13.%5 - Ochrona roślin - lekcja 2
Politecbnika TV MaUJualyk.a
l'ł.40 Stereometria
15.15 - Praca kontrolna nr ,
15.55 - NURT. Filozofia
U.//5 -

12.ł8

-

16.lII 16.40 -

!:'J.lO -

.
18.15 -

Dziennik TV

T ransm. z mistrzostw świa
ta w hokeju na lodzie
gr upy A. II l Ul tercja
meczu CzechOSłowacja
PoIska
W
przerwie ok:
Wychowanie fizyczne
receptą na zdro", ie
'Kronika Warszawy 1 MaZowsza

.. Konsylium" cz. I
Przypominamy. radzimy
18.%0 - Dobranoc
19.1II - Dziennik TV
%0.20 - .. Ryzykanci" - II ode. serialu ameryk.
20.45 - Panorama - tyg. public.
21.%5 - Wiad. sport.
%l .lII - Teatr TV: Leopold Sta r!

18.35 19.05 -

"Godiwa"

U.JO - .. Konsylium" - cz. II
22.45 - Dziennik TV (kolor)
Uwar:a! za ewentualne zmiany
w programie re1lakcja nie odpowiada. Program II TV :zamiuzczat b~ziemy w coduennycb nUmerach cazet:r.

Pińczowskie Zakłady
leżą w swej branży

Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego nado przedsiębiorstw nowych l nowoczesDych. I ważne jest także to, że są to zakłady duże. W ciągu
jednego roku dają produkcję wartości około 300 milionów
złotych połykając ponad 20 tysięcy ton surowca. Dostawcą
tego surowca jest przede wszystkim pińczowska wieś l najbliższe okolice ziemi pińczowskiej. Na 10 tysięcy gospodarstw
rolnych w pOwiecie pińczowskim, 3500 gospodarzy ma kontrakty z ZPOW. Jak więc widać duży odsetek pińczowskiego
rolnictwa związał się mocno JI przedsiębiorstwem przemysło
wym.

Te związki jak się to
zwykle mówi - powinny zapewniać
obopólne korzyści.
I jedna, i druga strona musi
mieć z tych kontraktów konkretny pożytek.
Nowa, coraz sprawtUe]sza
i wydajniejsza technologia W
Zakładach
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego wymaga zmian, usprawnień i modyfikacji w systemie zaopatrzenia w surowiec i organizacji .bazy surowcowej. Nie
ma chyba co ukrywać, że w
tej
dziedzinie
postęp
jest
znacznie w<>lniejszy ruz w
technologii produkcji. Wciąż
jeszcze nie wychodzi się paza stare i tradycyjne schematy współpracy przemysłu
spożywczego
z producentem
surowca. Skup surowca nadal odbywa się według starej
procedury. W
sezonie
istnieją punkty skupu spół
dzielczości ogrodniczej, gminnych
spółdzielni
i punkty
skupu
zakładów
przetwórczych. Z reguły zakład produkcyjny ma tych punktów
skupu bardzo mało. Zakłady
pińczowskie
mają ich tylko
5. To prawda, że same punkty
skupu przedsiębiorstwa
przemysłowego jeszcze w zasadzie sprawy nie załatwiają,
ale na pewno są tym pierwszym
ogniwem
ściślejszego
powiązania
z
producentem
surowca. Wiadomo przeclez,
że bezpośredni udział produrenta w skupie surowca zapewnia lepszą więź z rolnikiem niż skup pośrednika,
na przykład GS czy RSOP.
A oprócz tego organizacja
własnych punktów skupu zakładu produkcyjnego prowadzi w prostej konsekwencji
do następnych etapów współ
pracy z rolni\<'ami.
Dyrekcja ZPOW w Piń
czowie ma już przygotowany
program
działani a
w
dziedzinie organizacji skupu
i poprawy współpracy z dostawcami surowca. Zgodnie z
tym programem cały obszar,
w
którym
ZPOW
kupuje
surowiec. podzielooy z<lStaje
na 9 rejonów, a r ejony na
sekcje. W
każdym
r ejonie
przebywać
będą
stale instruktorzy
agrotechniczni
przedsi~biorstwa ,
którzy oprócz fachowe~o instruktażu
służyć będą rolnikom pomo-

Najpiękniejsza

OC·
W spółce

, iata
z mężem

Pra wie już 70-letnia
niej,-za babcia św!ata

najpięk
założyła

wŁas.ne przeds!ębior5two zajmujące się produkcją rozrywki w

Delaware w Stanach Zjednoczonych pod nazwą "M. Dietrich
Inc." Do ~półki w,;zedł jej mąż
sprzed 50 lat. obecnIe wła.~.. leI
kurzych ferm, Rudolf Sieber.

W zaopatrzeniu w nasiośrodki produkcji, a także
sprawować będą nadzór nad

na,

działalnością
Przez jakiś
rzystae będą

punktów skupu
czas ZPOW koz punktów sku
pu na zasadzie dzierżawy. W
ciągu
3
najbliższych
lat
,'pińczów" zbuduje w swoim
terenie
operacyjnym
około
30 punktów skupu. Najwyż
szy stopień stanowić będą w
przyszłości
. punkty
skupu,
które jednocześnie dokonywać będą wstępnej przeróbki surowca. Przewiduje się,
że
takich punktów będzie
kilka.
Zakupiony
przez
przedsiębiorstwo surowiec nie
będzie
przewożony
do Piń
czowa W pierwotnym stanie,
lecz jako przetarta już masa. Dostawa tego półproduk
tu odbywać się będzie autocysternami. Łatwo pojąć, że
tego typu wstępna obróbka
da poważne oszczędności w
transporcie. O potrzebie tworzenia takich pUnktów skupu
ze wstępIlą przeróbką surowca świadczyć może choć
by sytuacja. jaka występuje
w Złotej . Tylko z tej jednej
wsi
Zakłady
Przetwórstwa
Owocowo-Warzyv'mego wywo-

W za.lU'esie eksploatacji ży
wych zasobów lW)r2a ludzkość
zn.adduje się dopiero na etapie myślistwa i zbieractwa.
Przejśc"ie do uprawy
morza i
hodowli przyniesie 7..wielolU'otnienie pcnyskiwanej z tego
źródła zywności, podobnie jak
się to stało w
efekcie wprowalhenia rolnictwa na ląchie
twierdzą na.ukowcy futurolodzy. Powyższa konkluzja, W
miarę rozwoju badań i doświad
c:seń, zyskuje cora'll solidnie.jszą

w sezonie ponad 2
ce ton pomidorów. p..,,,,,, ,f'7
tych pomidorów w nie zmienionej postaci do Pińczowa
zajmuje nie tylko wiele czasu i a.bsorbuje wie1ką liczbę
samochodów,
ale
prowadzi
także do pewnych ubytków,
choćby na skutek szybkiego
procesu psucia
się
owocu.
Wstępna obróbka pomidorów
w Złotej i paru innych m iejscowościach
wyeliminuje te
niekorzystne zjawiska.
Doskonalenie
współpracy
zakładów
przetwórczych
producentami suro~a jest
procesem
zapoczątkowan ym.
Przy ZPOW istnieje od pewnego czasu koło plantatorów
rozporządzające własnym budżetem
i współdziałające z
dyrekcją
Koło

to,

podbudowę

przedsiębiorstwa.

przedstawicieli producentów
surowca, ustala wspólnie z administracją plany rowoju p lantacji, określa
formy współ
pracy, a także ma głos doradczy przy ustalaniu cen
skupu.
Wszystkie podjęte już
zamierzone
p:zedsięwzi ęcia
organizacyjne
1
techniczne
zmierzają do tego, aby wśród
kontrahentów
pińczowski ego

Motywy ludowe w wieczorowych kreacjach z ki-

CAP

Test
krótkiego pa.nowapodjęła z kasy
25 tys.

(s)

dla sprawców
wypadków
Block. profesor psycholog ii

z

mężczyznam i

n ików testu.

ani

twierdzić,

..dwonośc i e

Otóż

Panna Wbaite odmówih. WS7.el
kich komeotarzv nG teroa-t 0eł06zoneeo testamentu.

ruSZ" moze by.!

wypadków mogq

być

młod zi

ma.s.z

uobić

dz iś,

lub myślą
według
checkiej m<>lc.symy

z hojo". To

oni
Polsce pow'otowe-j budowY
sami i g miooych oś rocJ.l<ó w
fury, a no wielkich h.~~<wvOC' 1
socja.łizmo,
juri po
wstęgi

przeprowadza.ją
produ>kcyjny w śl i mac.zy.m

którzy wykor.u jq test praw idłowo, ole
zbyt wolno oraz grupa starszych z . .•
też

niebe~pieczny.

sług,

:e wad!rą

we

n;komu",

ws~& ic h
s i ę oz/o-

Je« ci
i mówis.z do kc-

•

pos.cxżyIują

w

ha.ndw

•

I zmu

.olrÓbmy to od rę
o czym gadać i
ju.tro przek.ładać"
ch<>waląc s ię

-

w

.. lUZ

dzis:aj
"pośp'e-ch jest
niu pcheł" oIbo
,..poc o~uj

się

w

wodz'e, ni-e ma ich ty ko pod
ziemią. w kopa.'niach. pon:e'Naż

ta,", w twa.td't:n ko!ekty. .... e ich
skorupy nie wytrzymują· Kto s;ę
ś! imocry wylotu-je z pracy.
Ś limaki mo·;ą coś Z kib:ców,
nojlep:ej czują s :ę na v/downi
n:ezo IlWO żeni. 'VIówczos
mogą
myśleć tylko o swej wygodzie.
Zab;e;-oją gkls tylko wtedy. gdy
noie W)'iJoo.a m lJcreć lub gdy im
we wło-:;nej s.Jco·up·e za c ·o<no.
Na.jf.ep'-ej czują si ę za czy;m l ś

Dlaczego tClik
- Bo śl i rno·k jest
moj>ster zaśl imaczył

l.

ao

ha-ndJową

bon rto.

wygnan Ie<:.

wściekłizny. 3.
klamra
4. język. kulturo i wyroby
7. wytłokr. 11. do spodni.

u

Ś rmold

mają

żałuję

powie<izial:

Hortooa, ale szkoda mi

falistej.

nadzieję, że mor{jercę nie
spotka
kara, chociaż na sumieniu
mb. także pa.pużkę·

Maro

Kiedy do jednego Z ba1'6w W
Nowym Joritu przybłąkał się
mały
pies, między kilkoma
klientami. rOlZg'Orzała spl"zeczka.
a następnie bóika, kt6ry z n ich
będzie m6gł zabrać CZWOr04'1oga
do domu. by sprawić radość
dzieciom.. Bójka zakończyła się
tragicz.nie: 42-lebni Robect Johnson poniósł śmi-erć, a dwóch innych męlŻCzym - Larry Johnson i Adolf Owens - odniOtilo
ciężkie obrażenia.

nr 75

Rozwiqzonie knytówkl

l eży

pod adresem

przesyłać

reda kcji

.. EO"

noWf-

'qcznie na kortceh pocztowych w ter minie siedmiu dn i od daty nmiejszego
numeru.
Pom iędzy prawidłowe odpow iedzi rozlosuje się dwa bony k.siqiko ... e po 50 zł. Korty pocztowe bez

kuponu

będq

wylączone

z 10lOwonio.

poso.

KONIEC
'I1um. J.

OGAJ

1

T.lmag. POWan '. ..,

~'· /· · t

. ~;

Dlaczego opowiadam wam te; historię?
Bo jest jednorazowa. W całej historii
światowej kryminalistyki jeszcze czegoś
takiego nie było. l wątpię, czy się jes:z.c:ze
przydarzy.
.
Sprawa morderstwa Langborna
Jest
wyjątkowa. Już nie z uwagi na zimną,
niewyobraża!ną nienawiść pewnego ~ło
dego, łagodnie wyglądającego człOWieka,
którego przy tej okazji poznałem.
Carson Langborn był ponurym dziadkiem. Z anim przybył do nas na FlorY-I
d E; przed sześcioma laty. aby cieszyć się
swym wieczorem życia, był właścicielem
kopalni węgla w zachodniej Wirgmii.
Kłótliwy , jakim był. dopro\lradzał
burmistrza naszego małego mia~ta do rozpaczy. Skarżył się na wszystko. ~e zbyt

2

doskonały słuch

świetne

(,,:tycie Wmszcw'f"

Nie

został ujęty ,

zbyt s-urowa

chińskie.

W)'cruc:e. reagują na
każde krytynne na.'d-u::ie. Wte·
dy za.czyna.;ą loc wodę, •. że za·
rno<:h no iego proN'O. że to się
zwykle tole: z-c::-zyno. że on chciol,
a inni n'e ch::ieL .. "
O śrmaka~h możno by jesz.
cze d1:Y.lo. ale ja n:e jestem
żaden śFma!(olog. MCldl1 prawo
nie lub'ć Ślimal.-ó'N - tok ja~
w:ę'{S'103Ć
Polaków. Z jedr.ym
wyjątkiem. Wv,o!t.o sob:e cen'ę
srmo"a z .. Plac6 '~i" Bo!esła·
WC!
Prl.'lSa. Q"·e o b,,r twardy
człow:e'(
potraf,ł sol'dn'e P'oCO'NOC
bro-n :ć swe.oo do koń.
ca.
. rtes.l

Wlkrótce okazało się, że pe\;.rien mecha_
ll'ik w warsz.ta-cie reperacYJnym, gd-z'~
Horton był klientem, miał ładną siostrc:
a mąż tej siostry pracował w towarzys~
twie ,,Anli-tinsekt". Szwagier słabo zarabiał i żona zaciągnęła pożyczkę u Hortona. Rekiny finansowe jak Horton wiedzą,
jak powoli miażdżyć ładną kob:etę. To
brat tej kobiety postanowił się zemścić.
Nietrudno mu było poprzez szwagra zd oby ć bu tlę z gazem.

-

plecami i wó:wc.Z06 przybierają
bOlW)' ochronne. Podo.bno ś1i.
mol<: jest dobry z cY"'..f'!'lą. a le
może przypraNić o mdlości w
p racy. Śl'ma'<owi d<l komuni~ ·
mu nie spiesmo, bo on i tok
nie zdąży. Pr~jQC 8 gorul1.
dwie rożyrN'O no p::r,<g<>towo-n'e
sta.nowiska. dwie no ś,n iocI<utie,
o reszt~ na obija nie.

i

13
- Mamy
więc
dowód! krzykną ł
Mer. i Lrzrmając się za nos, otworzy I
drzwl garazu. Morderca musiał mi~ć
dostęp do samochodu Hortona.

~użki

wykonawcza.

jaw

(Inł_au)

i gostronom ii w mieście i na
ws i. ale trofioją się tokże w
przemyśk! .
Pro&l
wielokrotnie
informuje o wyjątkowo
dorodny.ch pr.z)'!dado<:h wegetUljQqch
w róinych gałęzi ach gospOOai'ki. S l'maki p'<>speru;ą w róź ·
nyoch śrooow ;&łto-ch no ziem: i

sie

Hitchcocka

Gdy morder'Ca

bójko

PIONOWO : 1. mocne odetchn ięci e
jako wyraz smutku lub tęsknoty. 2. 0b-

bardzo dobrymi wynikami. Bystry sta·

http://sbc.wbp.kielce.pl
pie.

władzo

ludzie.

że

rozpowsozeoM.i en i-e tyoch mięc.za
ków
bauchonogich w o kresie
przysp:esza.ni.a i ntensyf; kacji gospodarki SIOCja~istycmej jest nieopłacalne. Le p iej hodować kc",·
p ;e Lu4J delfiny - pierwsze są
smocmie}sze , a dru,g 'e mą.d'lLej.
sze. A jedf1ok. miroo bra,k~ bodfców ma.teria.lnego i moraJnego
z<l :lIlteresowonio,
wokół
n06
nie b ra kuje sperson'fikowa-n)'ch
P'll~awi<:ieli
tej no.jliczniej.
SlZej grv.nady m'ęc.zaków (obej.

POZIOMO '

żółty".

-

Trogitl
psa

większym

5. skrzynio do przechowywania żywych
ryb w bieżqcej wodzie . 6. ptaki z ro~
dziny krukowotych, łotwo się oswa jajqce. 8. ~O. 9 . zwierzę pełzojqce. 10.
znak gra ficzny oznaclo Jqcy diw ięk. 1,.
m ie jsce walId. 12.. notatnik. 13. popularny gryzoń. szkodnik domowy. 14-

zależna od w ieku badapotencjalnym i sprawcami

nego.

pranie

}edno.k ~iem

Np.

ków środowi~owych.

Krzyżówka

.,pięćdziesiqt
dziewięć n ie b ieski"
itd. Interesu j ąco jest intet'pretocjo wy-

I

to

wielkość

omery\toń·

liczb. pojawio jQcych się no ek.ron ie w
zmiennych kolorach I ze zm iennQ szyb.kościq.

COTa'll

ze płytka
akwakultura
o powierzchni 2 mil kwadratowych jest w stanie dostarClLyć tyle płastug, ile łowi na
Morzu Pó!nocnym całe brytyjskie rybołówstwo.
Na Uui.wersyte()ie Waszyngtońskim poiljęto eksperymenly
ze znacznie szlachetniejszym
nii flądra gatunkiem. Wyhodowano tlUD supert.roć, która
w anaJogicznym c1Iasie oęi~
nęła WB«ę 1S-krotnie
wyższą
niż w warunkach n aturalnych.
W Morskim Instytucie Rybackim w
Gdyni rozpoczęto
opr3COwywIIloie problemu hodowli pstrąga. tęczowego w
BaUy'ku. Ryba ta. wykazuje
zacbiwi;aJącą
odporność
na
silne nawet wahan ia warun-

Z teki Alfreda

mył,

Na dobranoc

uniwersytetu

w swoim domu, an i chodzić z
n imi na przy jęcia. JeśLi spelni
te warunkJ. otrzyma pieniądze".

mujqcej 90 !)<Is. gotuntków, Z
rej w Polsce Ź)'je pono<!
.. Wiełka Enqldopedlia p""",,,El<:n1
00" t. Xl, s. 307).
Załropowalo mnie określeaie
dzic.zq atawi~ł)oczne
,.śli mak i socjalizmu",
Ictóre w do śl imoc.zego trybu
swoim c.zosie z.noJo.zlem w jeodŚl imocze
tempo
ll')Ofll z tygodn.iików. Wed:!:u.g mnie
nom na kCJoŻd)llll kroku d.
trafiono w sedtno. Bo oczk.olwiek rzy proc:l.Iją według zasady
hodowla ślimaków, o rwło&zczo
Mnnicxlców na skoJę półprzemy
słową może być opłacalno, ot
chocia.i:by ze względu no umocI)iorne ekonomiczny.ch
podstaw
przyjaźn i
poIsko.froncwJdej -

Małe

upoda.boia,Ć

zyskiwały

w Hofsłra.
Test
polega no odczytywaniu dwucyfrowych

dlza1u głupstw (poza bez:barWnym lakierem do pa-znokci). nie
wolno
jej
nosić
b iiuter~:
pierścionków.
kolczyków. naszyjników Ol'a:z nie wolno jej
spotykać się

slopoiu
ieieków.

PotencJoInl sprowcy wypadków drogowych i przy procy stonowiq grupę.
którq moino wyodrębnić zo pomocq
prostego
teslu - twierdzi
dr Jules
ski ego

Leyland (W. Brytania)
mn.arł 68-letni dentysta , Phili p
Grt.mdy. W te<>ta.mencie cały
maojątek (180 tys. funtów szterlingów) zapisał swej d~let
n iej asystentce i sekrelacce.
pa.n.nie AmaEi Wha<tte (lat 47).
PIod.al jednak peW1lle warunki:
"W ciągu pięci u lat od mojej
śmierci stwierd-za t~tament
dr Grundy pa1ldlie Wh.aite
n ie wu1no używać żadnej szminki, makijaiu i i.nrnych tego ['0-

W

w ciągu 2 lat zamiast w ciĄ
gn f-5 lat. S.helboume obli-

dola-

Surowa ostatnia
W

czynają

Sscz.,;-ó1nie wbięc.z.oym obiektem za.bie«ów
hodoWlanych jest płastuga. Brytyjski
naukowiec, ~. E. Shelbourne,
który zasto9&wal w hodowli
tych ryb cieplą wodę. będącą
produktem
uboC'snym silowai
jądrowej. u&yskał g.ane uwagi resu!taty.
Hoa.wane
w
tych warunkach pla.dugi u-

jowskiego domu mody.

przemysło

wego ugruntowało się p rzekonanie, że są oni nie tylko
kontrahentami przemysłu , ale
współpracownikami, bez których ZPOW nie może istnie ć.
Im lepsza to będzie współ
praca, tym większe korzyści
mieć będą rolnicy i fabry ka.

empiryczną.

1Unerykański D2.ukowiee, Sidney HoU liwierd1li, że c2:lowiek
jest w sołanie w cią,;u 30 lat
l&-kroŁnie
zwiększyć plony s
morskich hodowli, pod warunkiem, że r07..wiąz.any zosta.nie
coraz trudniejszy problem zaniemyszczenia mórz. Rzecz w
tym. Ze akwakultury
mogą
być
'uPrawiane
jedynie na
płytkich
wodach szelfowyeh,
zaś
najbardziej e4tonomicsna
jeQ u-pn.wa mona w ~ed:z
twie rejonów npNemy~owio
nyeh, a te wlaśnie wody za_

grupujące

przedsiębiorstwa

:' .. papuika.. ·

i udómowiono flqdro

żą

tą

··.:·:: Zarriórdówana

ertroć

Su

/

'.JO -

'.00 -

ArJhur Porges

hodowr ryb mor kich

oczesnv przem s
e zaD l

3 kwietnia

Zowsza

zagrodzie
a.ł6 - "Bieg po zdrowie'"
IJIO - Dla m10dych wids6_ ~
leranek
,"-PKF
~ - Klub
Sześciu
J(_~
11.11 -

Sroda -

.U· progu epoki

pińczo~skim przykładzie

..ECHO DNIA"
Kupon nr 7S
Rozwiązonie krzyżówki

nr 51

POZ!OMO: orldeslra. A d. ser. PKO.
Hue. ród.
toc jo.

liany.

mówco.

Zon.

adno ..

PIONOWO : oparzelina. Kolehmoi·
nen. ~ksperymen1. torpedowiec, agIo·
meracja.

wiele latarń w mieście. a więc zużywa
się za dużo prądu, co obciąża podatkami
mieszkańców.
że
samochody zakłócają
ciszę zbyt głośnymi klaksonami, że psy
szczekają za głośno, a orkiestra miejska
gra w niedzielę zbyt cicho.
Stosunek Carsona Langborna do otoczenia był tak ponury jak grób, w którym teraz spoczywają jego zwłoki. Langborn był sześć razy żonaty i nawet najłagodnie~sza kobieta nie wytr:ymałaby z
nim. Pięć żon rozwiodło się. szósta, Mary
Scorbin. szybko uległa chorobie.
Wszystkie jego małżeństwa były bezdzietne. Ale Mary
Scorbin
była
już
uprzednio mężatką i do małżeń!'twa
z
Langbornem wprowadziła syna. Nazywał
się Gary.
G ary był młodym, d\\-udziestoletnim
mężczyzną. Wyglądał ś",;etnie.
Ciemny,
smukły. z mięśniami jak stal.
Do~wiadc7.ony, po przeszło trzydziestoletniej służbie jako urzędnik policji kryminalnej. natychmiast stałem się podejrzliwy, gdy tylko zobaczyłem Gary ego.
W je~!O twarzy wyczuwało się drzemiące
wrzenie, w oczach lodowaty chłód.
(Dalszy ciąg w naSlępDym numerze)

ECHO DNIA

STRONA 6

•

posłuchać

zobaczyć,

wiedzieć,

Warto

Warto

jazzowej 20.118 Transm. koncertu
z Festiwalu "Poznańska Wiosna
"Zawieszeni
na
Muzyczna '7 21.52 Wiadomości spor
drzewie~"J francuski. koL 1. 11. ' towe 22.00
Magazyn
studencki
g . 1•. 30, 17.30 i 19.30.
23.00 Po raz pierwszy na antenie
"Przyjaźń"
"Czwarta pani
23.35 Co słyChać w świecie 2.3.40 S
Anderson" hiszp. koL L 16,
Sonaty klawesynowe Scarlattiego.
g. 15.30, 17.30 i 19.30.
PROGRAM III
~,Odeon" "Francuski łącznik"
15.05 Program dItia 15.10 PodobUSA, kol. L 16. g. 15.15. 17.38
DO są podobni B. White i L
i 19.45.
Hayes 15.30 nK 105"
słuch.
"Hel" "Z dala od zgiełku"
15.50 M.
Rodowicz W
duetach
-ang. pan. kol. L 14, g. 9.30 i 12.30.
16.15 Beatowe kantaty 17.10; Mój
.. ZlQto Mackenny" USA, pan.
magnetofon 17.40 Radio dla każde
koL l. 16, g. 15, 17.30 i :!O.
go podsumowanie
konkursu
"Walter" - uOdstrzal" USA.
18.00 Muzykamy
detekływ
18.45
kol. l. 16, g . 15, 17.30 i 20.
Tylko po hiszpańsku 19.35 Muzycz
"Mewa"
"Godzilla kontra
na poczta UKF 20.00 Romanse
Heroda" jap. pan. kol. L Ił,
nie całkiem serio 20.10 Blues wczo
g. 15.30, 17.lIG i 19.30.
raj i dziś 20.35 Mlkrorecital R.
DYŻURNE APTEKI: nr 15 pl.
Barriera 20.50 Ilustrowany MagaKonstytucji 5, nr lO pl. Zwyzyn Autorów 21.541 Opera tygodcięstwa 7
nia. W. A. Mozart: uDon J"uan"
22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów
TELEFONY: Straź Pożarna 998,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogoto
zespól "Osibisa"
22.15
Tn:y
kwadranse jazzu 23.05 Koncert dla
wie Gazowe 224-30, Pogotowie Siemelomanów 23._24.00 Na dobr....
ci Elektrycznej 279-33, Komenda
noc śpiewa V. Neckar.
MO 251-36, Pogotowie Milicyjne
997
PROGRAM LOKALNY
POSTOJE
TAKSOWEK:
ul.
16.43 Omówienie programu 1S.•
Grodzka 229·52, pl. Konstytucji
Radioreklama
16.50
"W
pra228-52 Dworzec PKP 268-88, Ul..
cy i po pracy" - W oprac. Z.
Żwirki IWigury <I.l8-10.
Majchrzyk - Z bald wyroby
kamionkowe
Wcześniej
dD
szkoły Głos ma radca prawny
U
włókniarzy z
Opoczna Bez marginesu 17.40
Gra Orkiestra Dęta Garnizonu Kieleckiego
18.00 Dziennik Radiowy 18.08 Z
K I N A
jednej płyły: Dean Reed.
"Wolność" "Samuraj ł kow..
boje" francuski,
koL L 16,
godz. 15.15, 17.30 i 19.45.
"Swit" "Swiadek koronny"
- włoski, kol. L 18, g. 17 i 19.
K I N A

,.Bałtyk"

Piątek

29 marca
1974 r.
Dziś

składamy

iyczenia

WIKTOROM

l EUSTACHYM
Ja

jutro

DOBROMIROM
i ANIELOM

. * .

W 1943 r. ,.Jędrusiów"

odd.iał par1yzanckl
więzienie
w

rozbił

Mielcu, uWCllniajqc 126 Połaków~
W 1945 r. - po raz pierwsz,
po wyzwoleniu w Worsz:awie rg..
blrslo iwia1ło elektryczne.
W 1949 r. - • Hucie .. Florian"
dokonano pi~rwszego spustu surówki :r nowo .ybudowanego wieł..
kiego pieca, pierwuego obi-ektu
tego t,pu zaprojektowanego pneł
polskich konstruktorów.

Skarżysko

* •
CODZIENNY
•

HOROSKOP

Jaki

jesteś'

TELEWIZJA

w
swoje
ręce .ster
spr<JW
wtedy tylko,
gdy drugo sIrona tego $Obie ab·
Ufrnujes.z
rodrlrmy<:h

solutni.. n/e źyay, gdy nle lubi
lub nie chce o n'czym decydow.oć.

Jesteś

zwoJenniłc1oem

w.~

wnqtrzroozrnnej
demol<rocjł
i
równouprawnienia.
Wo/i.sz
by
wszy,tkie decyzje byly pod..jmowone kolektywnie.
Nie
chceSIl
nigdy brać coIkowitej
odpOWie·
dzialności ",o s-iebie. Wolin zaj~
mować
się
sprawami
bard,zlej
woźnymi
; przyjemnymi niż co-dz;enne obowlqzkl i problt!!m'f.

Kielce
TEATR
Im. S. Zeronlskiego "Linia"
J. Sopoćko wg :J. Wawrzaka godz. 16.30 i 1.9 występy gościnne
Teatru Ludowego z Nowej Hu.y.
K l N A
"Romantica" "Samuraj 1
kowboje" - francuski, kol, l. 16,
g. 15, 17.15 i 19.30.
".ł\-foskwa" "Jeźdźcy'" USA,
pan. kol. l. 16, g. 9, 11 i 13. "Niewygodny kochanek" włoski, l.
16, g. 16, 18 i 20.
•,Bajka" ,tUkład"
USA,
pAn. koL l. 18, g. 15.30, 17.45 i JO.
"Robotnilt" "Prywatne życie
Sherlocka Holmesa" a"ltg. pan.
kol. l. 14, g. 17.15 i 19.30.
"Skałka·'

-

"Gwiazdy

są

ocza-

mi wojownika" jug. kol. l. H,
g . 16, 18 i 20.
PRZEDSPRZEDAZ DUetów kinowych ul. Sienkiewicza 33,
godz. 11-18
DYZURNE APTEKI: nr 1 uL
B uczka 37139 i nr 107, ul. Sienkiewicza 15

T E L E F O N Y:

Pogotowie Ratunkowe ~, Poxotowie Milicyjne 997, Pogotowie
WSW <I.l6-25, Straż Pożarna 998,
Pogotowie Energetyczne Kielce Miasto
464-30.
Kielce Teren
430-63, Pogotowie wodno-kanalizacyjne 508,11, Poczt. informacja
«> usługach 911, Hotel ~Centralny"
420-·11, Informacja kolejowa no
Pogotowie hydrauliczno • energetyczne i dżwigowe KS1<! 414-02,
P ogotowi.. gazowe czynne całą
dobę 42lH12. Pogotowie telewizyjne 477-98. Pogotowie cieplne czynne W godz. 7-15 tel. 473-~'!! od
god7.. 15 do 7 - tel 4-10-31, pogotowie
elektryczno - wOdoclągo",e
MZBM czynne od godz. 15 do 23,
telefon 457-89, Informacja służby
,.drowia rzynna w
godz. 7-20
tel. 481-8C .
POSTOJE T~"'SOWEK: uJ. Sło
" ·ackiego 472-70, plac dVlrorco,,""'Y
44ł-~3. ul. Planty 437-11,
pl. Obr.
Stahni':radu 4~G-48, taksówki bagażo"e ul. Swiętokrzyska 469-3!.

Radom
T 'E ATR
Im. S. ZeromskieA'o - •• Zeglarz"
_ I. Szaniawskiego - godz. 19.

,J\'tetalowiec" -

r,Roztargnionr'

francuski, kol. l.

a, g. 119 ...Ty-

grysiątko" bulg.
",Związkowiec"
-

L 7, godz. 1'1.

-

Dziś

nieczynne.

APTEKA DVZURNA: nr U, uL
Armil Ludowej 5.
POSTOJE
TAKBOWEK: Dwerzec Glówny PKP - 701, olriedle
Milica - 22-44.

'-Starachowice

PROGRAM. I

Politechnika TV Mat_......
14." - Trygonomet<ia
15.15 - Tożsamości trygono~
czne

15.55 l6.lIG 1~.łI -

17.211 1'1 .• -

NURT Filozofia
Dziennik TV (Jl'Olo;f
Dla dzieci: Pora na , . .
lesfora
Turystyka i w~nełt
Tygod.ni>k
lnfurmacy.
MŁodych

,.Robotnik"
"Syn'Owa"
ZSRR, pan. kol. l. 11, '" U.
"Wśród zielonych wzgórz" rUHL
kol. l. 18, g. 17 i 19.
"star" ",Liliowa akacja" - węg. kol. l. H, g. 17 i 19.15.
APTEKA DYŻURNA: nr 11ł, uL
Zeromskiego 35
POSTOJE
TAKSOWEK:
pL
Swierczewskiego 310, Dworzec
Zacbodni PKP 380.

Ostrowiec
KINA
"Hutnik" ,,Przygody Robinsona Kruzoe" ZSRR, pan. koł.
1. 7, g. 15.30, 17.30 i 19.30 .

"Zorza·' "Pozwólcie starto- ZSRR, pan. L 14, g. 18 i la.
"Przodownik" nieczynne~
APTEKt~
DYŻURNA:
nr 118,
ul. Nowotki 1/3.
POGOTOWIE RATUNKOWE: tel.
wać"

99.

POSTOJE TAK.SOWEK.: tel.: 15-73
i 37-92.
UWAGA! Za ewentual.ne zmiany w repertuarze kin, czynione
w ostatniej t'bwili, redakcja nie
o51powiada.

~ ,;' ~RADIÓ
-

- ~_.....

-

młodz.: "Dwie &2II:ołT'
telekonkurs
Kronika Warszawy 1 . . .
zowsza (kolor)
18.• - "Rekonesans w przyaloolr
Statek kosmie&1loJ' . .
Ziemia
19.20 - Dobranoc
19.38 - DzielUlik TV (koloct
20.20 - "Ryzykanci" - ode. I __
rialu ąmerylL O<ol~
JO.es - Panorama ~
pubL
21.25 - Wiad. sport.
31.30 - MiędzynarOdOWY
Dzień
Teatru: "spotttan1e :r MelpOjlleną traged1a grM
ka" progr. publ.-teab!.
!!I!.31 - Dziennik TV (kolor)
2%.58 - lnformacje, towary. pil4Io"
pozycje.
PROGRAM II
17.26 - WojskOWY llim cSOk.
1T.:16 - "Wiktor z brygady
~
cjalnej" I odc. sedalu franc. "Arsen Lupia'"
lII.50 - :Język niemiecki (22-)
19.211 - Dobranoc (kolor)
19.30 - Dziennik TV (kolo.l')
20.21 - On i ona: "Rówieśnicy" progr. popularnonauk.owy
2t.5CI - "Czy to nu!ość.?" l ....
film ",ęgierski 1. 1.1
22.10 - 34 godziny (kola"
22.20 - TEST: ,.Waluta"
22.35 - NURT (filOZOfia)
23.05 - :Język rosyjSki (~

JA.BO - Dla

][ I N A

''. ,

-

PROGRAM I
14.05 Spiewa "Mazowsze" 14.35
Gorące
rytmy 15.10 Film, musical, "peretka 16.10 Z polskiej fonotekI 16.35 W żołniersk.iej piesni
17.00 Radiokllrier 1'1.20 Stare ron1anse w wersjach instrumentalnych 17.40 Polskie festiwale piosenki - "Sopot .0" 18.00 Muzyka
i Aktualności 18.25 Kronika mu ·
zyczna 19.15 Przegląd instrumentariUIIl rozrywkowego 19.45 Rytm,
rynek, reklama 20.10 Różne barwy iekkiej muzy JO.47 Kronika
sportowa 21.10' Różne barwy lek kiej muzy 21.35 KlUb 78 obrotów
na minutę 22.15 Rytm i piosenka
0.lo--:!.:;5 Program -h<lćrry 2e Szcze
cina.
PROGRAM II
14.00 Więcej , lepiej, taniej 14.15
Tu Radio Moskwa
14.35
Sceny
operowe 15.00 Dla
dziewcząt
i
chłopców 15.40 Amatorskie zespoły przed mikrofonem 16.00 Alfa i
Omega
16.15
Estrada
młodych
muzyków 18.20
Terminarz muzyczny (K.
Szyman owski)
18.36
Echa dnia 18.40 Ludzie, wśród któ
rych
żyjemy
19.00
Zmieniamy
naszą wieś 19.30 Klasycy muzyki

liS . • -

JUtro
8.30 7.00 9.05 -

PROGRAM I
TV Technikum Rolnicae
:Jęz. polski lekcja ,.
Chemia lekcja 37
"Adela"
VIII
ode.
(osŁa tnij serialu
"Rod2ina
Straussów "

OGWSZENIA DROBNE
POMOC dom<Jwa do póltorarocz
nego dziecka na stałe lub dochodząca

potrzebna.

Zgłoszenia

po

szesneste j. Kielce, Jesionowa 28/2...
20199-g
16 MARCA br. zgubiono w Kie!
cach dokumenty na nazwisko Nov.·a k Stefan, zaro. Kielce ł Piekoszowska 236 a. Znalazcę proszę

o zwrot za

·~...ynagrodzeniem.

20186-g
2,15 ha w
miejscowości Widełki. obok szko
ły
i obozowiska PTTK. Wiadomość: Zemsta Franciszka
- Widełki 7, pow. Kielce.
2!l184-g
SPRZEDAM
kuchenkę
czteropalnikową, piecyk ogrzewczy. piecyk kąpielowy oraz dwie dysze
gazowe piecowe.
Kielce, Lecha
8/12 b , tel. 484-36.
2tJ195-g
A 'TYCZNY zegar kupię. Kielce, tel. 480-8& po 5zesnaStej.
2019'2-g
1/.

SPRZEDAM

w.

działkę

wiedzieć,
1•."

-

ts.OI -

posłuchać

zobaczyć,

Filmy z Marleną Dietricbl
,,siedmiu grzeszników"
Biologia dla ki. IV lic.:
Pochodzenie
I
ewolucJczłowiekowatycll

I

U .•

'I."ł' ~
-

14.a -

Cbemia J-:ąk

Bo"'"

lekcja •

poIH::I.

SPROSTOWANIE
P.P. .,poLMOZBYT'"

i n lor m u j e, że RATALNA SPRZEDA1:
..FIAT 125p" będzie trwała TYLKO DO DNIA
NIA 1974 r .. a nie jak podaliśmy w ogłoszeniu z
marca br., od 15 kwiebnia 1974 r.

POSZUKIWANIE
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT ELEK'rK~YC:ZN1rclłA;;i'

"E L E K T R O M O N T A Z..
.. KIELCACH. uL ZOŁNIERZY RADZIECKICH
zatrudni b e z z w ł o c Z D i •
INZYNIEROW i TECHNIK.OW ELEKTRYKÓW
budowach przemysłowych, przy montażu i
rach elektrycznych;
..... ELEKTROMONTEROW i POMOCNIKOW
TROMONTEROW na buoowacb, W'
Cementowni "Małogos2JCZ";
... ROBOTNIKOW
grupi.e budowlano - remontowej;
..... 2 TECHNIKO W BUDOWLANYCH z
mi na stanowiSkach: kier{)Wnika grupy
ON!!: majstra;
łIIII lA.KIERNIKA;
PRACOWNIKA UMYSŁOWEGe _
ik3i.erowndka sekcji zaltrudnienia.
Wynagrodzenie netto zgodnie z układem
pracy w budowniotwie, z praw€rn. do premii i
czeń % t)"tulu rozłąki oratL bez.płatnego 7JIłI1k;w'a<t4!!'NllWa..
nie. dla zamiejscowych pracowniJków.
Dla niewykwal'ifikowa-nycl1 organivkJwane
przyuczające do zawodu..
Bł~ych informacji w sprawach zaltn.tdn:ienia
18 dział kadr i szkolenia - Kielce, ul. ŻOłnierzy
dziec'klioch (telefon 460-71, wewn. 14: i 22) oraz
Radom, uL Świerczewskiego 39 (telefon 233-81)
Skariy9ko, ul EkonomiO. 5 (teł. 481) i
Samodztelnej Budowy "Małogoszez" przy
"Małogoszcz" .
5-16 OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY
ZMS i ZSMW w KRAKOWIE, ul. L. Rydla 31/5
przy KRAKOWSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
KRAKOW, ul. F. DZłERZYNSKlEGO 112
0GŁASZA PRZYJĘCIA KANDYDATOW
do 2-letniego hufca sta.cjOO.anlego.
W dk:resie pobytu można zdobyć zawód:
MURARZA-TYNKARZA
ZBROJARZA-BETONIARzA,
CIEŚU BUDOWLANEGO
OPERA TORA SPRZĘTU LEKKIEGO I
SPAWACZA.
POSADZKARZA.
Przy przedsiębiorstwie istnieje ZASADNICZA
BUDOWLAi'iJA (2-1etnia) dla PRACUJĄCYCH (rir.l·",,1:vcI1J.
J·una.cy pracować będą w Krakowsk,im
-Budownidwa Przemysloweg<> W KrakO'Wie, uL F.
skieg<> 112, W brygada.ch junackich, wynagra<'!eanych
systemu aikordu zryczałtowanego z premią.

Ponadio jtmakom zapewnia się:
- bez.pła.tne zakwatt'rowaflie w h<>telach robotniczych
- wyżywien-ie kredytowane - odpłatne częściowo,
- bezpłatnie oo'Zież roboczą, umundur(}wa.ni.e
ORP, odpłatne w 50 pr-oc., W rataoh
Na miejscu =ajduje s-ię klub, spr:zęt
wy i sportowy.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
- ukończenie 18 la·t ży.cia,
- dObry stan zdrowia.
Przyjeżdżając do HUFCA należy pnedłożyt1t
- dQWOO osobisty,
- książeczkę wojskowąc lub zaświa,dj;:zenie o.
- książeczkę ubez.pieczaInl społecznej i "--.;~"''''CL>'''·.
pracy (jeżeli pracował),
- ostatnie świadectwo szke>me.
W czasie dwuletniego pobytu w hufeu junacy
służbę wojskową. Szc zegół(}wych informacji u<ill.ielają
kie Zarządy p.ow:atowe ZMS i ZSMW, które wydają
rowania i bilety kredytowane na przejaz<i.
DOJAZD DO HUFCA W KRAKOWIE spoo Dworca
ne.g<J tramwajem nr 4 lub 12 w kie.ru-nku
NALEŻY wysiąść na ostatnim przystanku.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ECHO DNIA

arszawa iUlra

Wystąpienie

Piotra Jaroszewicza
=wy.

Jej rookwitem jednak
zainterE\S()W'aille j est głęboko ca_
łe

s połeczeństwo. :

J>O'ZIlańscy

rolnicy,
gdańscy
dQkerzy
i
stoczniowcy, górnicy Slą s ka i
zagłębia. Taka będzie Warszawa, jaki będz i e kraj . A kraj
tak i, jaka praca jego. obywat eli powiedzia ł P. Jaroszewicz.
Na spotkaniu zabierali głos
przedstawici-ele wielu środQwisk
za wooowyc h
i
społecmych.
Mówili o wielkiej satysfakcji
z jaką przyjęli program przy_
srzłego roozwoju
Warszawy jej
mieszkańcy. Odpowiada 0IIl amb icjoom warszawiaków, Z
niemnieojs zym zadowQleniem do.w iady wa łQ
seę
s poł eczeńsbw o.
stolicy Q planac h rozWQjo.wych
inny ch miast
kraju, a więc:
Lodzi,
Szczecina.
(;{iańska,
Wroclaw.ia. Warszawski porzemytSł, nauka, kultura widzą dla
siebie konkretne zadania w urzeczywistniani u
nie
tY'lko
swoich, ale równ ież programów
innych regiooów. Wielki progra m ogóLnOowan;zawski mówili uczestm.icy spotlmnia
,ie6t sumą pro gramów rQZWojowych poszczególnych zakła
dów, środowisk , dzielnic. Każ
d y więc powin ien W1llieść swój
konkre tny wk!lad w jego. re-

a liuc ję.
Zabierając gl06
zastępca
c złonka

czynniW2JrOGt
poacy.
poroblemem społecz
w Warszawie - podkreś
Jaroszewicz poUl6taje
zaspokojenie rosnących
h mieBzkaniowych. W lawybudowanych
na ~enie Warszawy
mieszkań w
domach
W okolicach
powsta.nie 10
p.rzeoaczo.n y ch
">:ll"ó:z:n iej:łCy'ch
się
prawarszaw*ich zaklaktórzy od Jat 00s.wych wa.-titl:tatów

wał ~az więk'S2ą rolę
k"CZlI1 ~podarczym

w

~ po-

Nnwoju
(PAP)

s. Agnewsprzedał
dom za 300 tys. dol.
29.m.

,

NOWY

JORK

PAP.

Były

wicepł'ezydent USA Spiro
s przedał
swój dom w
miejscowośc i
Kenwood w sta-

Agnew

na u-

się

o

także

r ejo-

Nicolae C eausescu
prezydentem R umUlIii

BELGRAD.
Prezydent
Eciptn, Anwa.r Sadał pr.lJb~ł 28 bm.
z przyjacielską
wIzytą do JUKO ławU G:ł zap roszenie prezydenta Josipa
Broz Tito. Tego samego dnia
~ wyspie Brioni rozpoczęly
SIę rozmowy przywódców obu
krajów. Rozmowy będą kontynuowane w piątek i zakoń
czą się
krótkim roboczym
s p otkaniem w sobotę przed
powrotem p rezYdenta Sadata
d o K airu.

28.m. BUKARESZT PAP. W
ezwadek 28 bm. sekrelarz ,eneralny Rumuński ej Parlii Komurustycmej, Nicolae C ea useseu, wybrany został jednomv~l
nie przez Wielkie Z,romadze nie
NarodOWe prezy dentem Socjali
stycznej
Republiki Rumunii.
Ul"ZIId pre2ydenta został uslanowiony na mocy
odpowiedniej
poprawki do konst) tucji
RR,
uchwałonej przez Wielkie Zl:ro
madzenie N ..rodowe.

CI.~encle

informujq:

Sesja Wielkie,o Z,romadztnia Narodowe,o, dwunasta w
bieżącej . kadoodi,
rozpoczęla
llię 28 10m. w ,odunaeh porannyc=h. Po ,łOSow:iLniu nad poprawką do
kon s tytucji , wiceprzeWOdniczący Rady
Pańslwa,
Emil Bodnaras, w imi eniu KC
RPK i Krajowej Rady Frontu
Jedności Socjalistycznej
przedsławił wniosek w sprawie wybra.nia N . Ceausescu pr'e2.ydentem Rumunii. Wniosek zo.stal

BUDAPESZT. Pod pr2f:wodnicłwem naezelnego
dowódcy
ZjednoczOllyeh
Sil
ZbrOjnYCh, marszaJka Związ
ku Badzieckie,o Iwana JakuboWSkiego odbyło się tu w
dniach 26-28 bm. kolejne posiedzenie Rady Wojskowej
Państw StrO!ll Układu WK
szawskiego. W czasie posiedzenia rozpatrzone zostały
zagadnienia bieżącej działal
ności i przyjęte
uzgodnione
rekomendacje.
WlEDE}i;f. Odbyła się
tu
XXX sesja plenarna. konferencji w sprawie
wzajemnej redukcji sil zbrojnych
i zbrojeń w Europie środ
kowej. Z"bierali głos przedstawiciele NRD
i
Stanów
Zjednoczonych.

prsyjęty

nie Maryland pewnemu przedsiębiorcy budowlanemu za cenę 300 tys. dolarów. Prasa amer ykańs ka
don iOoiła
przy 0kazji, że przy kupnie Agnew
zapł acił za te-n dom jedynie 190
tys. dolarów.
Agnew ~adczył ,że zamierza w najbliższym czasie kupi ć
nowy dom, któc"go c.,na nie
może jednak
przekraczać 100
tys. dQla r ów.

Problemy handlu
DOKONCZENIE ZE STR. 1
Zarówno w referacie ministra Edwarda Sznajdra, jak i w
dyskuksji
zwracano.
uwagę
przede wszystkim na te ' zjawiska, które
są
symptomem
jakościowych zmian na naszym
rynku. W tym kontekście, jednym z najważniejszych obecnie
zadań handlu i prze mysłu jest
odpowiednie kształtowanie podaży
tQwarów,
dostosQwanej
do
nowych.
coraz
bard2liej
zróżnicQwanych
Po.trzeb społe 
czeństwa, a
wynikających
ze
wzrostu j ego przychodów pieniężnych.
Sprostanie tym zadaniom i dal~ze
podniesienie
roli handlu wewnętrznego
podkreślano. wymaga
zasadniczych
zmian
jakosciowych
w
jego
działalności.
Zmiany
te
winny
dQtyczyć
przede w zystkim
wyrażnpgo
polepszenia
współdzialania
przedsiębiorstw handlQwych
i
przemysłowych w zakresie wydatnego wzbogacania
asortymentu towarów oraz podwyż
szanie ich jakości i nowocze~
ności.

S zybki wzrost stopy

życiowej
obą
ko-

ludnQści
pociąga
za
nieczność
wccydowanego

podniesienia kultury handlu. J"st
to bardzo
ważnym
zadaniem
dla każdego.
przcdsil~bior~twa
handlowego. i :!'klepu, a przroe
wszystkim
dla
sprzcdawc6w
bezpośrednio
ob. 'lultujących
kQn<ttmentów, Ważną rol~ PQwinno tu odewać upowsz· chnianie dobrvch do';wiadl'z"ń
i
wzorów wy~okilj kultury handlowej przodujący ch
ohecni~

DOKOIllCZENIE ZE STIl. 1
macji SroUand YardowL Dwóch bry1yjskich det.,k tyw.'>w u.<:ilorNalo zabrać Bigg-.a z )lO\\"f'Otem
do kraju. j-:nnakże wladze br'az.ylijsJti", nie dc>• pwic>ly do tet;o.
lad2!P brazylij
ud2Ii '1ily W. Brytanii
tonninu 90 dni na zlQL€'fUC wnio.;K.u o ek~adv
cj . Wn;o ... 1.< t..'1ki Anglky oożyli już w b::azyli~kim MSZ. Sprawa komplikuje "ię Q tyll'. ż('
m i ~ obu krajami nie ma pOfUiWnll~nia
o
. nMly..}at':h. ar
lia 2)l!adza. "
'vGaf B ~ sa Angl.ik.CJm na pocIMawJe Izw. za:;.ady W2aJcm-

paru.two\\ ym Rumunii oraz buław( pre

H.

Kiss inger

pow róc ił

do Waszyngtonu
29.111. WASZY ~GTON
PAP.
Sekretarz stan u
USA H enry Ki';Slinger po_
wrócił
do Wazyngton u
po zakończeniu wi zy ty w
Związk u Radzieckim. W
drodze powrotnej z Moskwy Kissinger zatrzymał
się na kilka godzin w
Londynie.

Pierwszemu prczydł'ntowi Ru
monit wręczono nast(pnie insy,nia wladzy: trójbar",ną wst(lIl'ę
w
kolorach rumuńskiej fla,i

Katastrofalna powódi

wewn~trznego

DOKOIllCZENIE ZE STR. 1

placówek handlQwych
ludzi
d obrej rQboty,
W
dyskusj i
podkre~iano
wzrost roli handlu wewnętrz
n ego jako czynnika dynamizującego ro.zwój gospodarki narodowej. Wskazywano., iż wiąże
się duże nadzieje z regulacją
plac w handlu, która ~przyjać
będzie
pozytywnym
zmianom
w
jakości
pracy
w szystkic h
placówek handlowych.
Na zakońcU!nie narady
zabra ł
glos Jan
Szvdlak, który
ustQsunkowa ł się
do dy.kusji
i
nakrcs li/
glówne
zadani:}
zw iązane
z
doskonaleniem
dzialalności
handlu wewnętrzn egQ.
(PAPl

Antropolog

zalała Brazylię

spraw
w ewnętrznyc h
R..· mgle
R eis ob-wiadczyl. że
jl'st
lo
najwi~ksza powódź w
historii
kraju.
dabzym eiągu największą
jl'sl głód. a także.' obawy plud epidemiami. Samoloty
i
hLlikoplcry
woj~lwwc
zl'zucają zasobniki z .tYWI10SCI;l
i wodą pilną na wyżI'j p()ło'
żone ob<Z<.lry. któryl'il
nic zaIaly w~zbrane rzeki. Jednak7.c
urzl;dnicy
władz
~(:onO\\ydl
przyzn.aią. :LI! z wiciu
",iQ ... k i
o'MId od kilku dni nic Qtrzymano żadnego zn:lku żyr.ia.
W

grozhą

Wladz.e pOłQLOnego
w cen trum kr:.ju qtanu Mail) Gro '0
iż w pO\\'fY!zi p"ldłn

informują.

nO'1:1('I

:mo

tv~,

~ztuk

b~·dła.

braz~lij ski

kaperowan~

przez Indian
na dowódcę wojskowego

29/11. RIO DE JANEIRO PAP.
BrO;Zy/ijski
antropolog,
klóry
pr.zed 5 miesiącami ruszyl na
badonioa oddoi onych szczepów
indiańsldch
w dorzeczu AmozQnki, sygnalizuje drogą radiową, iż jesl w
niebezpieczeń.
stwie: Indianie chcą go uczynić
swym wodzem na czas wojny.
A ntropolog. Fra<1C 'sco Bezer·
ro de Limo, w czasie wyprawy
nawiqzal kontckt ze SlCZf.>pem
Woikas zamietlz~ującym wybrze·

J1>OŚ(..j. 00 oznacza. że W. Bry\.nn:a bylaby z0bowiązana ""ydac na żądanI<' Brazylii na\\' I U!'I<'-

Czy Rona ld Biggs
zosłanie wydany
władzom brytyjskim?

państwow ej z ~odlcm
X) d"n('k~.

jednomY ślnie .

na spollkan iu

Biuca Polityczne go KC, I sekretarz Kom ite<tu Warsrza.wskiego. PZPR Józef Kępa powieda.ial, że w
okre&ie ostatnich lat roz,wój
Warszawy, jej dzień dzisiejszy
i przysz1Dść otoc:z.one są szczególną troską, sympatią i zaintere.sowan ie-m
kierQwnictwa
parti~ . Zwł asZI.!Z3 zaś I
sekretarza KC PZPR Edwar4la Gierka, z którego inicjatywy opracowany został program roz.woju stolicy do. 1980 r . Ostatnie
decY2.je
B iu ra
Politycznego
9tawia ją
War&zawie
w ysokie
wY'fllagania, ale zarazelll - dają
poJe do pracy
twórczej,
warunki
do
wjzechstroTlllego
l"QZ'W()ju
WS2ystkich
dziedzin
życ=ia stolicy. Ucz~imy wszystko., aby s kupiony w War-szawie poteoncjał wytwórczy, intelektU4l1n:r i kulturalny odgry-

P o-lski.

STRONA ,

)lIn '«I)'" politycznyl'h. Brytyjl'Z)',-y n'e dW'1
.,.·bi,' z.wiclZ).....·ać rąk na przy'2.!oŚ(: i pow łuj.\
się 0., 000\ ·;ą7Ujaey od 13.0 mku al;:.
ktÓł'Y
zabrania t"z''lo",wi dDk<:mywnć .'k tra<lycji 00 t.'-I'1!<l k rllju, z którym W, I3r~1ania nit' zawarla
odpow ' ni< j
konwt.'i1cji.
'a domiar zł l;:o w
brazy lij·'kim praw.mw lwic l,tnk'~ prz p '. na
n...-ry "Iól' 'go cz!O'.... ick. będ~y rl'Xlz.:ccm dzi·'{'kn Ul'Q(l7''''~O '" Braz"l ii moi:,. być wz.:(;ty
pod oct,ront: prawa i n 'a w':r!'1wan" do krab.
kt<:'ry z!oOŻyl wniO"{.·k o <'k<trad>-cj~. A tymt"7.;)~ okazało ~ie. Ż!' braz\-I;jc.ka <ymp'll '" B.go:! "'l. R.' lmuooa Na<>ciJ'TloC"fllQ Ca9WG "()O(Iz wa
i.)
dzi. ·ka.
W ocz,c:-k"l\\·an.iu n., f)-.ta+tl("'ZJ1~ z,ii()ń<,-Z.t~i('
"'Pr.ł\\·Y naldy O(xl:1ć. i~ i~L~:".!tt> m Two!lć wy d : .... 1., Bigl!'<I óo \\'{'l1cZIl - I:.. '-k;:d nrzyh' D: "Zp&:"oon',) 00 Brazylii przro 4 l'lty. alb<> do
.-. u <'1('."l1 u. ~zi" o<n~h.il w uli~ -~. 1\\,,7. Z rod7,!na kilk:t J'It. W tym ""'atn;m Dn:von ku
mÓł!fby Qn bvć h z i:J bym ~i v:ydmy
'ł"ln-!h<>m h..,.1vi <io;iln, ~
\,.,~ m !~T,' .1\11<' "31i<l a
',B~";ln;;'! I
. i<:-J<!
powit:dn. J)'JIro'.l.UDll~~ Q .......ady(!ji.

http://sbc.wbp.kielce.pl

że

rzeki Mopurau w po/nocnej
BrOolylli, Glówne zodoo.e, z ja·
kim wyruszył. lo ustonowienie
przyjaznych lconlaklóN
z wojowni<:zymi Woilcosaroi i uzyskanie ich zgody no budowaną
obecl1Ie drogę. lelóro
prlebiegolaby przez ich lery/aria,
W meldunku radlONym
Bel~ra de Umo donosi. że peNnego raonka zoslalotoclony
przez grupę 200 wOjownikó.v,
którzy za pomocq gestów la·
prosiii go do zwiedzen,a w'osłi liczą=ei okolo I,'siqca m:esz·
lIańców, Wkrólce odkrył prON dziwy polvód lego 10oroszen:c.
Plemię chce skaperować p'erw·
Slego b.'ole-go CZIQN;eka l ja·
k· ·m s,'ę zetknę lo - docen;oląc
snodź jego inlel:genqę J WLfOst
(wo jI>Nn.'cy Waikas budową przy
pom:nają Pigmejów) bi da·
pomógl w poIcon . <J są~jed
niego szczepu lour;s Oba plemiona są w nieustannym kon·
/lilecie miedzy sobą o INylorio i obie/y. Bezerro de Urna
l ygnalzuje, że jego glównym
problemem -f1.~P.c
~ec.r.!e
prrl'goto·.vywcn:e \Va, 'asow no
nodejście XXI.wiecm~i I e-::hnik i,
len odwiedzenie ich ad plo-

.;r.;!

nO<VCM"i wQlny.

W

Rio ćr> Janeiro niec'e,pli'- ' - '~:nfch meldun-

"' ;f' DCl-"

kaw CMtropologa.

/

W

NUM~
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STRONA 8

W klasie W"

Gdańsku

"

Szczepański

w

świetnej

formie

krakowianina

•

zem

Jagieiskiego z

z Rzeszowa.

lepsza

technika

I

w centrum zainteresowania
7 kwietnia na podkieleckich trasach

Tym rarzeszowia-

ajdowcy
•
•
InaugurUją sezon

nina wzięła górę nad bojowością
i ofensywnym stylem walki Jacielskiego. Bardzo dobrze zaprezentował się również mistrz olim
pijski - Szczepański z WarszawY. ktÓry w pięknym stylu wypunktowaŁ

PierwjeDiecki~o

ze

Szczecina.
Sędziowie
przyznali
mu zwycięstwo od 6 do 8 punktów! Dla Szczepańskiego są to
już ostatnie mistrzostwa
Polski.
bowiem nasz doskonały pi<:ściarz
kończy w tym roku 35 lat i zgodnIe z przepisami PZB będzie mu
8iał wycofać się z ringu.
Dziś bokserzy mają dzień przer
wy w turnleiu. W sobotę rozegrane zostana walki pólfina!owe
z udziałem dwóch reprezentantów Kielecczyzny Chrzanowskiego i Bieleckiego. W niedzielę

finały.

!ku 00będ2;i.e się bardmo wddIowis!cowa próba ja"lldy t~Q
wej.
W zwiąZku ze ZbJ.iżają.cą się
imprezą poprosiliśmy
trenen
zespołu motorowego KorOllY Wacła.wa Sandeekieco, o poin!orrnowanie n1l6 o pM:V'l:oWwaniach k.ieleckich rajdoowców do
pierwszej w tym s~ie e-limim.acji RMP.
- Kony./ojąc » śwWttnaj pogody,
trenujemy juź •.na pełnych obrotach".

KrlelocOJTl pr-z:ypadi za=yt inauguracji sezonu motocyklowego w Polsce. W pierwszą
niedlZielę kwietnia na podkielackich trasach rorLeo,"Tana wsta.n.ie piecwsza elLminacja do
ra~owyoc-h
mistrzostw Polski
w ra.jdach szyibkioch. PZMot.. 0pracował już t rasę raj4u, która jest bardzo a<trakcyjna. Stan
nastąpi ze Sw. Krzyża. a następiO:e
motocykliści
prze.jeź
dżać będą p1're'Z Widełki, Da-

W II lidze

leszvce.

Tęcza

"- 1tuok

porażka z druży-ną gości będzie
oznaczała definitywne pożegna
nie się z II ligą.

Pojedynki w oba dni renp oczna
ię o godzinie 18.
Przed sobotnim
pojedynkiem
drugoligowców odbE:dzie się spotkanie o mistrzostwo klasy "A"
MKS

Poc::ątek

o godz. 15.30.

AZS

Telegra!.

Chęci1llY.

Zelejową. Ga_Zg6rsko. Kielce. skąd
ponownie ud"8d~ się na Bu-

ków''ri:e. a z kolei na Telegra!
i Sl>owik do Ohęón, Gałezic,
Z~rska i z J)CYWrotem do Kielc.
Następnie traea. rajdu prowabęd~ie

orzez

WiśniÓ<W'kę,

RadQStową. Sw. KatanV'D.ę. Bie].i,nv i na Sw. KrzYŻ. gdrz.ie ·

W sobotę i niedzielę w hali spor
towoj w Kielcach przy ul. Walig6
rY II-ligowi kos~ykarze kieleckiej
Tęczy stoczą dwa bardzo waż
ne mecze z Siarką Tarnobrze~.
Oba zespoły zagrożone są degradacją.
przy czym w wypadku kiel:zan nawet jedna

pomi~dzy

Bukówlke.

Słowik.
łęzice.

dzić

O dużą stawkę

mężczyzn
Tęczy i

adomia
•
Korona- z ni
erby

Na rozgrywanych w Gdańsku
mistrzostwach Polski seniorów w
boksie
zakończyły
się
walki
ćwierćfinałowe.
NaJwięl<szą
niespodzianką wczorajszych pojedyn
kOw była porażka pogromcy miatrza Europy - Foerstera z NRD
Kokoszką

rezerw~m1
Zak Ki~_r".

7nai<lować
~ie
Łaczna dtlug06ć

będrzie

tr85V

meta.
240 km.

JRk zwykle w tel!o tyllU zaWQdach. rozegranYch
zosbmie
sz",re~ prób sz~hkoRci szosowej
i teremowei. NajciekawS7e
z
n'ch
znajdow~
się beda
w
Chęcinach. gmie na crossoowi-

W kieleckim rajdzie wy5łqpi ośmiu
n<»zych z.owodnil<ów. W k/o,;e 125
cono pojodq Bono.,ll: l Radeclci, ..,
175 ccm - P_orcrył. w 250 ccm
- Orogoo.z. 80nar I Sysko, o ~.
lej 250 ccm - Wiec:zo<Ń l Jóźwidi.
No.sz noj/epszy rOjdowlec - Zenon
u
Wieczcweł wystOttuje na ,.jalNie 350,
a Jóźwl'Ckl na "CZ..fCO". Zer>eIt no
ostot"lm treningu doznał ltontu~Ji oboJczyko, ole sQdzę, le do 7 kwlet·
nia będz;.e rui w pełni ';1. Ki..Ieckl
rajd będzie ciężkq pró;,q. Tf050 je.
trudno. ole prztldeż mo; zawocłnlcy
rnojq
że

jq

boordzo

d<Jbrze.

LIczę

więc,

większość

z nich zóolo z-ak-Nałi~
likować się do zawodów 11naI-rch.
Gdyby udolo się to cclej ósemc..,
byłbym bardzo zadowolony.
~a:~ał

A.

Druga kolejka spotkań wiosennej 'rundy w
piłkarskiej
klasie
WOjewódzkiej
będzie
stała pod znakiem derbów Radomia ora~ pojedynku Koron,.
z Czarnymi. Z pewnością na
stadionie
Radomiaka,
gdzie
zmierzą się prowadzący w
tabeli gospodarze z lokalnym rywalem BroDU!, padnie rekord frekwencji widowni. Obie
radomskie drużyny udanie zainaugurowały
nowy
sezon
i
końcowy
rezultat niedzielnego
pojedynku jest sprawą calkowicie otwartą.
Za
RadomiaIdem przemawia większe doś
wiadczenie oraz własne boisko,
za Bronią bOJOWOŚĆ i ambicia.
Sądzimy, te
w tym bardzo
WażDym dla obo zespOłów meczu, zarówno piłkarze jak i
widzo~e

po~ą

uł~ać

nerwy Da wodzy. a gra. choć
o WY5(>l!:a sławkę, prowadzona
bęcbie

fair.

Nie mniejsze
zainteresowanie kibiców skupia na
sobie
sobotni pOjedynek
ki"'lecltiej
Korony z
Czarnymi
Radom.
Kielczanie d"monstruią
O'3tatnio zwyżke formy. ale i radomianie pokazali
się
ubiegłej
niedzieli z jak najleoszej strony, pewnie wygrywajac z Kozienicami. Przy okazji
informujemy, iż gospodar.ze
przyI!otowują się bardzo starannie
do
inaus:(Uracji
sezonu
na
własnym boisku orzy ul. MipIczarsldep:o w Kielcach. Podobn'l m" to być in ........ .-aria. j,,kieł jeszcze w
Kielcacb
nie
bylo!

•

W

spotkaniach
mistrzostw świata grupy •• S"
Rumunia
pokonało
Norwegię
4:1, a Jugosła ..
wio Wygrolo z Japoniq 5:4.
• Hokeiści ZSRR zwyciężyli w Goe-

ł

pHkorze grupy

starachowickiej.

W

kieleckiej

niedzielę.

7

kwietnio rozpoczynajq pucharowe zma·
gania piłkarze grupy radomskiej.
Do pierwszej rundy przystąp i rekor-

dowo liczbo 36 druiyn. o więc odbę
dzie się 18 atrakcyjnych spotkań z u·
dzialem silnych zespolów A·klasowych.
Zestawienie por no 7 kwietnIo przed
_wio się następująco: Jodła Je21nia
_ Plon Garbatko. LZS Głowaczów Proch II Pionki. Ortel II Wiertbica Ogni.ko I Rodom - Podkanów, StOft
Rodom - Ogniwo I Szyd/owiec. PoJonia " lito - Zwolenionka I Zwoleń. MKS " Kozienice Polonia I
1110. Zwolenianka " - Radomiok II,
Ognisko " - Pilico Bialobrzegi. Ogni·
wo " Szydlowiec - Broń " Rodom.
Pilico Prz~bón - Partyzant Rodou.,.
ce, N""tun III Końskie - Skala Niekloń
Oskar II Przysucho - Orzeł I
Wierzbko. LZS Henryków - RKS Stqporków, Blask Odrzywó/ - Gerloch I
Orz_ico, Orzeł Gielniów - Neptun "
Końskie, MKS " Opoczno Oskar I
Przysucha. uornl Parszów - Ruch "
Skarżysko.
Gerlach "
Drzewica
MKS I Opoczno.
Drużyny
wymienione no pief"Wszym
miejscu będq pełnić funkcję gospodarzy. Wszystkie mecze wyznaczone zoatoly no godzinę 12.
Następno rundo rozgrywek o

Puchar

w grupie radoms'c:iej
przewidziano je-st no 18 kwietnio. 00 trze--

PoisIei

Dziś

Ostrowcu

Przypominamy, ze iblś w
hali .KSZO w 03łrow
roz:poayua się ~liminaeyjny turniej
8mkar-zy o wejście do II li~
W pierwszym pojedynku. który roz:po,.nie się o 1I:4MI:z. 18
.~ł
KSZO zmieny aię S
MKS s Osiorołęki.,

oto zestawienie par:

W

SOBOTĘ:

• W Kielc:3eh. godz. 16 Korona Czarni Radom. sędziu
je L. Kasprzyk ze Starachowic.
W

NIEDZIELĘ:

• W Radomia: godz.
15.30
Radomialt - Broń Radom, sę
dziuje E. Slusarczyk ze Starachowic.
• W Kielcach.
godz.
15.30
Błękiłni
Neptun
Końskie,
sędziuje :1. Borek z Radomia.
• W Skarżysb: godz. 15.30
Rneh KSZO Ostrowiec, redziuje M. Rutecki z Kielc.
• W
SuebedDio~e:
godz.
15.30 Orlim Proeh Pionki,
sędziuje J. Kucbcińskli z Kielc.
• W ~ędrzeiowie: 1!007_ 15.30
Naprzód Sparta Kazimierza
Wielka, sędziuje SŁ Chwałek z
Kielc.
• W Koz\enieatlb: godz. 15.30
~lKS
K9zienice Granat
Skariysko, sędziuje M. Jagusztyn z Kielc.

Pauzuje Pillo,," KoniecPOl.

reprezentację

teborgu

Szwecji

rek z kielecldej
Korony
na
punkcie kontroli czasu pode2:&S

7 :2.

•
Drugo reprezentacja ZSRR
groto W Dreźnie t NRD 6:2.

wy-

• O~k
ni~o
trener
kielecIti-ch molocyklicław

ciego rzutu wlqczone
będq zespoly
klasy wojewódzkiej: Broń. uo",i i Rodomio;'; - z Radomia. MKS Kozienke,
Neptun Końskie I Proch Pionki. Bę
dzie więc wiele atrakcyjnych spotkoń~

nom

niedzielę

będziemy

w

Wa-

Sandeeki..

P:>t. ~erzy
Burellyn

towej.

Kielcoch

nieczęsto
zdono
powierzył dzia-

jokq

się oglqdoć.

PZLA

kieleckim

zorganizowanie

n~

pięściarzy

lon

Kielce

majq dute
O

n

tradycje no tym

masowych.

notodo'~ch

biegach przelajowych. jakie adbywaly
się
przed wojnq. wspominaliśmy już
naszej rubryce. W biegach kieleckich brał udział jeden z najsłynniej

w

szych do roku 1939 długodystans_·
ców polskich. marotańczyk JAN MA·
RYNOWSKI, późniejszy zowodnik WO<$Zowianki.
Pierwszy bieg

przełojowy

po wyzwo-

biegiem ulicznym w Kielcach w
październiku 1946 roku staraniem KS
ZWM Zryw. No starcie (dystans oi<.
3,5 km) stanęlo 65 biegoczy. Trium·
fatorem biegu by/ miody zawodnik
kieleckiego Zrywu - RADOMSKI. któ·
ry osiągnqł czas 13.45 min. Drugie
miejsce zojqł Niediwiecki
z
WXS
Szturmowiec Kielce. a trzecie lchóa
z KS OMTUR Kielce. No dalszych
pozycjach uplasowali się; Pecel, [)o..
mogoła, Gole, Michnidi, Nowakowski,
Lis i Duchnicki.
Zawodnicy,
którzy
sklasyfikowani zostali no pierwszych
dziesięciu
miejscach otrzymali cenne
no grody, m.in. zegarki, puchary mar·
murowe. komplety do piJania u~
fundowane przez kielecki~ organizacje. instytucje, urzędy, zaklody pro·
cy. anowet pnez działaczy sportowych I Nagrodę przechodniq wojewody
Ideledciego - mjr Eugeniuu.a W"tśli
cza·lwańayt.o dla zespolu, kt6ry wystawil nojliczniejszq grup,!
zowodnl·
teniu

-

nazwany

zorganizowany

zosłał

tę

Sport na starej fotografii

25.

orca
>ryJ

poli
lIa
osoJ
beri

....

kOrl

pop
lilia
CJ"II'

Ju

-

zOt'gonizQlNały

nostępny.

tym ra-

w j o s e n n y. uliczny bieg prze-ale z: podziałem no dwie
grupy wiekowe. Dła juniorów do lot
17 no trasie ok. 2 km oroz: dla seniorów no dystansie ok. 3.5 km. Udliał wzięło 25 juniorów I 20 seniorów. rekrutujqcych się z: lechii. Lud·
wikowo, Szturmowca. Tęczy, Turu
I
Zrywu.
W kategorii juniorów zwycięstwo od.
niósl JAN FR#.NDOFf:RT z le<:hii w
czasie 5.20 min. przed Domagałq ze
Zrywu - 5.33, Wlodzimienem Sobolem z lechii - 5.42 oraz Cedrą I
Wójcikiem ze Zrywu. W biegu seniorów duży sukces odnieśli zawodnicy
WKS Szturmowiec. którzy uplasowali

zem

łojowy,

się
na pierwszych piedu mieiscach.
Oto ich nazwiska! Cieśla. korlowski,
Sieulrolo, RychJetricz.
Mazurayk
w~zyscy w czosie ponad 8 minut. Zwyciezce bieau
Drzełojoweqo
z rolUJ
1946 - RADOMSKI paybieql na metę w pierwszej dziesiqtc.e. Sędria ołó...
nym tego biegu bvl prezes lechii Ryszard Siuda,
któremu
pomagali:
kpt. Antoni SocIowski, lan lęsIU oral

autor wspomnień.

Sezon

19(7

października.

ele

lCa

ków, zdobylo Kolo Miejskie
ZWM,
które zglosiło do biegu 30 biegaczy I
W kwietniu 1947 roi<u dwa kluby
kieleckie: HKS lechia oraz KS Z\l/tJf

Zryw

Mickiewicza. Bieg wyNO-"
olbrzymie zainteresowanie publicz·
noki. letaro no całej trasie ustawiła

łał

•

a

mistrzostw Polski •
biegach paeło
jowy-ch, w których udział zapowiedzieli
najlepsi zawodnicy z całego kroju.
odcinku.

-

(l)

swiodlcomi pięknej imprezy spor-

łaczom

tlą
bu~

kadry spartakiadowej

(u)

W

lem

"I

Komisja
Młodzieżowa
sekcji
Boksu WFS organizuje w sobOtę i niedzielę w KielcaCh kolejny sprawdzian dla przyszłych kan
dydat6w do reprezentacji spartakiadowej. Jednocześnie wraz z
turniejem
kadry
odbędzie si~
pierwszy krok bokserski. W imprezie startować będzie 62 zawodników. w tym z BłE:kitnych
Kielce 25, ze Staru
ce 16. z KSZO Ostrowiec 1%
raz z Broni Radom 9. Walki odbywać sIE: będą w sali treningowej Błękitnycb przy uL BUCZka. Początek turniejU w sobot~
o godz. 17, w niedzielę o godz. 9.

ubiez-łero=el;a
Swiętoc.
krzyski~o.

stDw"

li/,
ła j

Kolejny turniej

Zenon Wieezo..

na starcie pp
w grupie radomskiej

Wystartowal i

A

kolejnych

drużyn

Rozgrywki o Puchar PC>lski odbywajq
się no terenie całego województwa.

z pozostałych pOjedynków
ciekawie zapowiada się spotkanie Ruebu z
KSZO oraz
występ
GraDatu w
Kozienicach.

PAWŁ()W$KI

Hokej

Rajdu

36

7.

zakończony
został
12
w Dniu Wojska Polslde--

go.

Sprawnie

dziolajqcy

zorzqd

KS
ZWM Zryw
z.organizował
oitatni
w
tym rollu uliczny przełaj na trasie
3 km. Zawodnicy wystartowali sprzed
gmachu ZW"M przy ul. Mick:ewkzo,
biegnqc placem Wolności (d,iś Obr.
Stalingradu). Ewangelicką. Sie--.k:ewi·
cza. 2elaznq, Zlotq, Focho (dziś Bucz·
ka), Ogrodową, Wesolq - na me·

przy uf.

się

szpolefem. żywo dopingujqc i C)klaskujqc zawodników. Oto zwycięzcy
tego
biegu:
WASIK
z lechii
12. 18.6 min. prtacf Tchórzem ze Zrywu 12.41.8
i
Majclwowiaem ,
ZMD - 13.48.6. Biegoezy uh"""""...·
no nogrodami i dyplomomi.
Biegi paelajowe i uliczne by/y w
Kielcach bardzo populome. choć 'II
latach następnych nieco zapomniane.
W nodchodzqcq niedzielę wybieramy
się no kielecki ~śny Stadion. oby
oklaskiwać czC>lowych biegaczy
pol·
skich. których przyjmujemy w noszy",
gośdnnym

mieście

mistaoslwach Polski.

na

-

przełajowYCh

ZB. SJRZ.

-In:

.

\

J

lą/

ob

PI

G~

pnelajewców kie!edi"90 S'artu paed biegiem zorganno"""",,
• KIelcach • dni.. 22 lipca 1955 r. Pil!lWSZJ z pra••j ówczesny duol.o
aportu spółdzielczego Bohdan Slobo';' obern., wlC<tpI'erCS KORONY.
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http://sbc.wbp.kielce.pl

