,. ..

17.IV PARYŻ PAP. Jak in-

W stolicy Kambodży PIlnuspokój. Walki zostały
woj przerwane i oddziały ..Czerpa- wonych Khmerów" kontro-

farmu,je Ageru:ja Firance Pr-es-

se, powobująe się na źródła
skowe w Ban~oku, siły "

zdobyły
stolicę
Kambodży. Według tych źródeł
wła.clcze w Phnom Penh
poddały miasto patriotom khmer-

triotY<:ZIle

skim

czasu
go.

w

c~wartek o godz.

je

całe

miasto.

Osłałnia

wymiana

słn:ałów

nasłąpiła

lują

w czwarłek ra.no w pobliia
7.00 ambasady francuskiej.

południowoafl:jatyckie

BOKOSCZENIE NA STR. .,

Przeglądy

• Koncerty • Wieczornice

Kłeke,

Rok V

Jutro inauguracjo
Dni Kultury Radzieckiej

czwartek. 17 kwietnła 1975 r.
Nr 91 (1025)
Wyd. Al

.

,

polsko-radzieckiego

terska

wszechstronna
Pierwue
IliłtarsJdeI"O
Włoch,. będzie "
Deliee.
ma lał 49, z"
mieessędzI_

bar-

ma bowiem

120

BPOCka6

P. J rosz wicz
złoiy wizyt~

W Jugosławii
~ zaproszenie
przewodnleaącego Związkowej Rady Wy-

~UDOly

wlanych

konawczej SocjallsłyezDe~ FederacyJnej Republlki Jugosła
wii - DZEMALA BIJEDICIA
w dn1aeh 2S-ZS kwiełnla br.
złoiy w ł7m kraju
oficjalnlł
przyjacielską
wizytę
prezes
Rady MinIstrów PolsJdeJ KleezypospolUeJ Ludowej PIOTR
JAROSZEWICZ.
(pAP)

miesiące

'945 roku

odbył gję

•

Pie-

i Tańca ,,Mazowsze" w
stolicy Bcazylii. KQIlcert zakoń
czył się kolejnym sukcesem zespołu.
5-tysięczna
widownia
ppyjęła występ niezwykle gorąoo i na zakończenie zgotowała artystom prawdziwą owację.
śni

Widzialność

rano miejscami
ograniczona,
dr~
lokalnie
śliskie.
Sytuacja biomełeoro

logiczna: umia.r
kowanie korzy-

stna o tendencji do zmian ujemnych.

Propozycja "Echa", by
z zagnańskiej kolejki leś
nej stworzyć atrakcję turystyczną, spotkała się
z
ogromnym zainteresowaniem. Przed kilkoma dniami
ogłosiliśmy
termin
pierwszej
wycieczki
z
Zagnańska do
Siekierna.

Zona pewnego Amerykanina pracuj"cego w Manili, nie lubiąca sportu, nie chcąca zastosowat się do
rygorystycznej diety i nie ufająca różnym lekarstwom, postanowiła w oryginalny sposób I bardzo
szybko pozbyt się l% kg nadwagi. Zwarła ona swe
szczęki specjalnym aparatem i przez , tygodni będzie
odżywiat się wyłącznie płynami za pomocą słomk:L
Matka trojga dzieci, mająca 1,60 m wzrostu nie zdra-

DOKOSCZENIE NA STIl.

r

waży..

Interwencje przyjmu~

w godz. 9-11

W przewidzianym terminie zgłosiło s ię ponad tysiąc osób!
Niektóre

rady

pragną już
teraz
caly pociąg na
miesiącach letnich.

zakładowe
rezerwować

niedziele w
Tym razem
(o ile dopisze pogoda) na wycieczkę "ciuchcią" pojedzie sto
osób. Będzie wśr6d nich 30-osobowa
grupa
przewodnik6w
PTTK, kt6rzy zapoznają się z
nową
trasą
turystyczną.
W
związku z wielkim zainteresowaniem ustalono już, że następna impreza odbędzie się 27
kwietnia na trasie zZagnańska
na Swinią G6rę.
Otrzymaliśmy r6wnież informację z Urzędu Wojew6dzkiego, iż rozpoczęto starania o
przejęcie kolejki na cele turystyczne. Wicedyrektor Wydziału
Kultury Fizycznej i Turystyki,
Henryk Kojac pisze
m.in.:

te

bułkit
Zygmunł Glowac:&,
Kielce;
ul. Sienkiewic:za, przynlóeł do
naszej redakeji dwie bułeczki
zwykłe po 40 src, kupione w
niedzielę w Delikatesach prą
placu Partyzm6w. Jest.,.
rzeczywiŚC ie pieczY'W'O na sam
DOKORC~ NA gnL I

Dla kogo

rz z

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ue obecnie

donIo-

Ponad 1000 amatorów wycieczek
• Czy WOSTiW przejmie kolejkę

Heroiczna decyzja

dziła

wyjątkowo

NA STR 4-5'

•1----.. .-

~------:.
Bioprognoza

w wiele

stosunki dyplomatyczne. "Trzy miesiące póiniej, kiedy po sforsowaniu
Odry i Nysy rozpoczął się końcowy etap II wojny światowej, 2' kwietnio obydwa sojusznicze państwo po~pisały kolejny historyczny doku~
ment. Był nim Układ o Przyjaini, Pomocy Wzajemnej i Współpracy
Powojennej.
W ostatnim dniu kwietnio nad berlińskim Reichstagiem załopotał
iwycięski czerwony sztandar. Dostąpiliśmy i my, jako jedyni przedstawiciele antyhitlerowskiej koalicji, .podobnej dziejowej satysfakcji '
~ na ruinach stolicy niemieckiej Rzeszy zawisła także biało-czerwona
flago. II maja dokonał się w zdobytym Berlinie ostateczny akt kapitulacji faszystowsłdch Niemiec, o dzień następny, pierwszy dzień
pokoju, umany został po wsze czasy świętem zwycięstwa.
Tok rodziły się przed 30 loty podstawy nowych stosunków polsko-radzieckich, otwierających szerokie " perspektywy ich daluego rozwoju.
Miniony okres I?Otwierdził w pełni słuszność obranej wówczas drogi, wy'kazał dalekowzroczność podjętych w styczniu I kwietniu 1945 r.
decyzji politycznych, przyniósł niezwykle bogaty dorobek we wszystkich dziedzinach obusironnej współpracy.

premiocowy
Zespołu

zv.

współpraca.

obfitowały

Sukcesy "Mazowsza"
15 bm.

układu

słych, frontowych i politycznych wydarzeń, które w decydującym stopńiu wpłynęły na przyszłość naszego kraju. Zanim ruszyła znad Wisły
pamiętno zimowa ofensywa Armii Radzieckiej i wyzwolona została War
$Zawa, rządy nowej Polski i Związku Racmeckiego ustanowiły 5 stycznia

DOKOŃCZENIE

wy6«:ip polskiego

Jutro, 18 kwietnia rozpo~
w naszym województwie Dni Kultury Ra.d.zkcklej. Dziesięciodniowy cykl
imprez zainauguruje koncert
laureatów wojewódzkich eli.
minacJi Ogólnopolskiego Konkursu PiosenJd RadzieckleJ,
który odbedzie się w Wojewódzkim Domu Kultury o
godz. 17. Wystąpi m.in. kwar_
tet wokalny z FabryJd Łożysk
Tocznych ..Iskra", Halina Zię
tek & ZDK ..Radosk6r", Elibleta Sałata z WDK w KIelcach, Jolanła Zakonek z WSP,
Wiesława Kupisz & ZDK w
Starachowicach oru łaoread
konkursu
recyłałorsldego,
nają się

rocznicą

Przed 30

filmów

szczą
"Wsp6lnie z Wojewódzkim 0środkiem Sportu, Turystyki
f
Wypoczynku,
który
bf:dzie
ewentualnym
użytkownikiem
kolejki przeprowadzona ZOBtalli
rozmowa z dyrekcją
Ośrodka
Transportu Leśnego w Zagnań.-

DOKOSCZENIE NA Sm. .,

Neolityczna
czaszka
W jednej z jaskiń w g6racn
Dalmacji prof. Vinko Dulcic ze
Split u odkrył czaszkę sprzed 7
tys. lat, a więc z ery neolitu.
Czaszka nosiła ślady ().peracji.
Zdaniem ekspertów, operacja ta
udała się, a rany pooperacyjne
s.zylbko zabliioiły. Znalezisko
będzie
przedmiotem
dalszych
badań.

.Clłemar"

• Działalność terenowych rad naro4ewyołl. WspółdzialaRie
prokuratur z władzami • Mobilizacja do czynów społecznych

odpowiedział
Rządu

na apel Prezydium

Podczas Ull'OOZysl.ego zebrania
p8irlyjnego w ",Chemane", na
Ik.tÓ!rym wręaIAmG nowe legitymacje PZPR, przedstawioiele za~i zameldowali G podjęciu dodlllikowyoh zobowią.zań w odpowiedzi na apel Prezydium Rząda.

Szybkie usunięcie skutkaw awarii
Zakłada.eh CelulOlZOwoPapierniczYCh w Swieclu jest
apra.wą niezmiernie Wa.7mą, cho.
cizi bowiem o lH'uchomiMie prodolkcJi papieru, a właśnie '..tChe mar" ma dostM'czyć dla ,,:swie_
d." 100 tom rurociągów. Dekla_
racja kieleokiej załogi brzmi:~W'Oclągi zostaną dosta.rczone do
15 maja br. Równocześnie "Che_
,m u" zagwuantGwal, ze wszystWe ustadone dostawy dla Buty
"KałoWlice" zostaną zreallzowa_
De w terminie.

w

•

•

5 maja seSja WRN
ObradUjące wCloraj w Kielcach Pre:&ydium Wojewód%kiej Rady
NarodoweJ' zapolll1ało się z informacJ'ą o działalności rad na.
rodowych w powiatach jędnejowskim i opatowskim. Interesując
się SIczególnie efektami nadzoru rad powiatowych
nad gminnymi
d '
h
ra ami narodowymi, pny uchiale pnewodniclącyc
PRN obydwu
powiałów uznano pracę tych ogniw za coraz sprawlliejszą. Jedno·
cześnie zwrócono uwagę na występujące jeszcze niedomagania w
zakresie wypełniania funkcji kontrolnej rad i ich komisji. Niejedno.
krotnie jest to uwarunkowane doborem luchi wchodzących w skład
komisji, czy z ramienia unędów obsługujących gromadzkie lady
narodowe. NiemnieJ' wymaga dalszeJ' troski ze strony władz zwiench.
nich i wykonystywania tych wszystkich praw, które przysługują radom jako zwierzchnim organom administracji państwowej.
ną zatwie!dzeni.u wY'kononkl plo.n.u spolec2!no-go.s.podCl<rczego ro.z·
woju i budżetu wojewóó.lltWa za
l'Ook 1974, z uv.mględnieniem reati'Zac}i wniosków wyborców, ja4c
również kierunków działonia wy.
n'iJcojqcych z reo,lizacji zadań w
pierwszym kwotrtole br. Pnedkło
dajQC o.pinie do $pTowo.zdonia z
roku ubiegłego szczególnq uwogę ZlWI'ÓCOOO no - obook
pozytywnych ~en """",hków uzyskon)'Ch prz& pr,z;emy.sł, a ta,l de w
chiedziIRie ho.dO'Nlli I skupun;iedonwgoIRia występujqce w zo~resie inwesły<:jł I usług, s.u:zegóLl'l'ie plonu terenOłłłeg(), przewooiYN PIGP MOll zo.leglości w
d'Iiedzinie lilIowi<!ocji zan ieay.sz.
CIeń powiema i rekllkywo.c:ji te·
renów w rejonie "biolego zegłę·
biG... Term in sesji pOOwięconeoj
tym problemom wy.rnoo:tono na

W drugim punkcie obrad roz·
patrzono nwteJ1iały przygotowywone no sesję WRN, poświęc o.

-..;.............;;..;;;.;.;..------------...;,.;...--...;.-....;-

Ponad 24 mln zl na koncie NFOZ
10 tys. złotych przekazał rolnik
z powiatu białobrzeskiego
śwbadozeń na NaJrodowy
Ochrony ZdłrOWtia sposię z szerokim poparciem
rie92lk.ańców
Kdel~y. W
ołągu trzech miesięcy br. zgro-

Mea.

JlundUS'Z

tyka

madzono na koncie NFOZ po.nad 24 mln złotych. Największy
ucłziial w zbiórce mają pracownicy gospod.aI'ki IlIlpolec7J!li()!11ej.
Wtpta,aill,i oni 15 mln 614 tys.
zlotych. Warto w tym miejscu

te

~zyć.,

w;iększość

zakła

dów pracy w nasz.ym Wl()jewódmt1w:ie podwyrllszyła w tym
roku klwoty deklaJr.acyjlne na
NFOZ do maksymalnej stawki.
W tym zakresIe

bard:w dobre

wyniki ooiągnęła Huta Im. M.
NIOOII'OIAti w O9trowoou ocaz kde-

leaki "Ohemar".
Rool.ni.cy wpłacili na NFOZ w
b l~ roku 7 mial 805 tys.
zt{)ty.oh.

Przoduje

pod

tym

w:z;ględem

pow.
kazimierskL
Ud2Iilal rolników tego powdaN
w Zbiórce W)'IM&l 1 mln 382 tys.
Załop

Jelcza.ńskich

Zakładów
Samochodowych wy_
proclulruje w br. ponad 3 łys.
autohusów, które zasilą tabor
komunika.c;ji miejskiej I mię
dzY'lD,ia.stowej. Ok. 2800 poja.zdów to autobusy montowane
w kooperacji li: przemysłem
@

CzechOSłowacji.

@ W Zgierzu k. Lodzi po_

wsłaJe

pierwsza. w pnemyśle
lekkim specjalistyczna fabryka urządzeń tra.nsportu wewnętrznego. Zmodernizowanie
ł ~eeh&lli2lOwanie łego wanaporia zwłas7lOZa w uklada.eb

.

~ ~.

'

......
'

wsh:r=e!e
wló1cleonłCl,Ych

prowadzi

wyeliminowama
~ łącznych

I

złotych.

Wyróimia.}ą

się

także

robnicy z iJrmych JlI(l'Wiatów: kieleokJ.elgo, b lllSkiego, nldomskiego,
j~jows.kiego.

W ogólmej, ~ooznej zbiórce przodiują powiaty: ka2imie-rski., kielecki, białoobrrzeski,
radorosJd..
wloozczowski ()l'az
nast~ujl\OO miasta:
Ostrowie<:,
StarachoWlire. Cztery gminy w
Wl()jew6dlllbwie
wylkon.ały
już
roc:mty p1aln. zbiórlti w sW procent.ach. Naleią do nich gminy:
Skaolbmierz (pow.
kaalimierski.), BodIzentym i Sutków (poIw.
kJielec'ki), Paradyż (pow. oPO-

5 moja br.
cłołszeJ
c:zęśd
prezydi.um
zalpozna,lo się z infomlOcjq o
wspóldziola,"i{l w roku Il'biegłiym

W

czyńslk.i).

OsotaIbn!o

wpłynęła

Prokorottwy Wojewódzlldej i pre>kUf'aotur powia:towych wojewódz.
twa kieleckiego z terenOW'f'mi radami narodowymi;, ich prezydiami i komhsjomi. Oceniając pozy·
t)YNIie te poczy.nonio szczególnie
na szczeblu wo.jewódzki m i po.wi<rtOW'f'm, zwrócono uwagę na

na konto

PowbaJbowe.go Komitetu NFOZ
w BialOOrzegach indywidualna
WIPIlata od mies2lkańca Btotrlicy
w pow. bialloobrzeskim. Ofiarodaw~ą
j€.st tamtejszy rolnik,
aktywmy ~ społeczny. radny PRN
Józef Ka.szuba.
Wpl.acił on na
~ 7l0lty1ch.

Iwnto NFOZ 10

potrzebę zwiększenia współprocy

z g romodzikimi rodarni narodo.wym ~ udzielaflia im szerszej po.mocy m. in. w W)lko.ny.vaoM! funkoji konJtrolnych.

Jeśli

obodzli o inwestycje reaHIooowane ze środków NFOZ w
1975 r. będizJie bud!owanyuh. łącz
nie z kontynuowanymi, 29 placówek slurilby 7Jdrowi.a. Więk9UIŚĆ z n:iJCh 23 to wiejskie
pla.c6wtkd shrilby 2ldIrowia. Dwa
pozostałe obiek.ty to przychodnie rej()!11owe. Są one budowane w SuchedmioWlie i K()!11i.ecpolu. Min. w bieżącym
roku
Z061tanie prrreka.zany do użytku
OOrodek zdrowia w
SkMyszewie, w pow. radomskim.
Ze środków NFOZ dokona się
ró\Wli~ w tym roku adaptacji
sześciu
budynków szkół 6pecjalatydl. PrzemaCZ<llloO na ten
cel Uj mlal złotyrch.

W końcowej części posiedzen ia wy.słocho no informo.c:}i o rea·
lizacji czynów spolecz,n.ydl w

do

wyda.Jno6cj pracy.
@ Dobiepją końea

prace
lIftY przebudowie trasy koleGryfi.no _ Elektrownia
..DGIna Odra". Kombinał eIIer«ełyczny otrzyma łeZ wkrótce
własną stację kolejową. Kole.łał'Ze ze szczecińskiej
DOKP
PG6t&nowill przyspieszyć o Z
miesiące przeka2l3Jlie do użyt
ku zmodernizow&Ilej nadodrzańskiej ma.gisłra.li kolejowej.
~weJ

Dziękujemy ..•
••.studentom fi roku pedagogikI
WSP za pozdrowienia nadesłane
s wycieczki, której trasa wiodła
przez LUbłin, Chełm, Majdanek,
Zamośf,
Studz.lan.kl. WycieCZkę
zorganizowano z okazji Mlesillea

• W Baryczy w POw. konec!kim Czesław Misztal wskutek
ni eost.r<>Ż:nej jaZdy wpadł .. jelczem" do rowu, W rozbitym
samochodzie ciężko ranny został kierowca ~ pasażer.

PamięCi

Narodowej.

Ostrowiec ki
( pod)wieczorek...
KŁOPOTY

pierwsz)'ITI kwortaJe br. AcZ'kol.
wiek ich tempo kszJtołtuje się no
poziomie analogicznego kWCNto~
łu ubj.egłego rOiku, to jednak de>s.trzego się pewne
()Słahienie
prac. Dotychcz01Sowe wynhki uzy.
skone w ska.H wojewóclrlwa sza..
cowo!l1e no 192 rnłn zł (~onowi
to tylko 19,1 proc. rOCillllego
planu) mxlSZOIjq do mOlbililZOcji
w celu nadrobienia opóźnień.
Na'jwięcej cło zrobienia pod tym
~Iędeom majq powio;ty: ZIIo'IOIeń.
ski i s.to'Szowsld (poni'żej 10 proc.
rcx::mego plonu) i miasto: Ska... •
ży.sko (5,9 proc.),
RO'dom (5,6
proc.) i Kielce (2,6 proc. wyko.nooll ia rocznego plonu).
Na
WRN

Prez)dium
ro.zpotr.zy/o
m<xeI'ioJy
przed,łorone w zwiQlZ'ku z pocl-su.
mowoolliem ws.pólozowodniclwa po
wiolów w za~resie
reafizocji
ubiegłoroonych
zadań spo./ecz.
no.go~po.do,rczYICh,
jaJe l'ÓMlnieri
przyjęło
postolOOwfen'i e w sprowie daJszego u.sprołMnieoio chia.
lotności komi$ji WRN.

(Ja S)

Proces sandomierskich

ladecvduia
zeznania
•
• •
\.

~ey

od kilku mie6ię
WojewóMJkjm
w Kieleach, proces byłyd1 PI'&cown:ików Prez. MRN i MPRB
w SaJDdomierzu powoli zbliża
si ę ku końcowi.
Po wyjaśni eniadl oskari.ołlycb i zemama.ch
blisko 500 świadków pned q..
dero stanęli biegli.
f1Y

się

Sądem

przed

byli
pracownicy
MRN w Sandomierzu generalnie za.przeczy1i przed
sądem, aby
mieli wpływ na
decyzje,
ldóre
zapadały
MPRB I które ooprowadzUy dG
powsłania
milionowych strat.
Zasiadający na lawie oskarionych członkowte dyrekcji MPRB
starali się mmiejszyć zakres
Oskarleni,

Pr~um

w

odpowiedzialności, obciĄ
żając się wzajemnie. Dlałego 11'

pAR

z

IstotnegO znaczenia nabrały zeznania świadków,
analiza dokumentów I opinie
biegłych.
Smiadkowle w zasadzie potwierdlzill 1lCZD3lDia. dołmle w śIedzłw.ie,
na których
oparte
zosła1y
zarzuty aktu
O$karieola. Wynika z nich jasDO, te 11' MPRB PllDOwal 0«61ny bałagan. a dyrekcja pnedBiębiOlrstw&, ma..fąc
poparcie 11

tym procesie

Reda.ldorowl

WŁADYSŁAWOWI KROGtJLC01fl
'Wl'T'MY wspólc.ucła li: powodu zgonu ~

N ADW AG~

STANISŁAW A KROGULC/L
składają

KOLEZANKI I KOLEDZY Z

PAMI4TKI ZAWSZE POSZUKIWANE

PaM Jacka Kisiela d-obrze ZTllłjq mieszkańcy Ost"owea.
JlQlk,o fotografik wielokrotme eksponował swoje pTace na wystawach kra~ych i Z4g1'aniczych. Drugq pas;q pana Jaoka
stakl się pamiqtkarstwo. Wieczorem spotkaliśmy go w wa"sztacie przy m.odeloW4niu nc>wych wzorów. Będq to wykonane
z d71Ze1OO efektowne he-rby Ostrc>wca i Sandom4erza. Wyroby
te jak i t1'adycy;ne świqtki 01'<1<% kasetki znajdujq wielu nabywców. Obecnie pan Jacek pTzygotowuje kolekCję O1'1Jginalnych wzorów na k&nku"s 1IOwości pamiqtkaiTskich. Oby zdobyły uznanie.
'
WĘGIERSKU

W lWOT'a; wiecz07'em w ostrawiecJoiej "eBtau"acji "W ęgie1'Skier

wszystk4e miejsca

opinie bieg

I

WCZ07"4J 1D sklepach od.l:ieźowvch Ost"c>wca pan.ował o!vwiony ruch. WPTO ,dostarczyło nowq pa"tię kcmf.ekc;i. Panie
przymil1"2ały uńosenne płaszcze ł .wcnie. ll<>ść towaru, w przeciwieństwie do odzieży męsJoiej duża, ale t1'oono coś cro""a~
PTlZemysł nadal wytwarza k-&nlekcję dla dziewczęcych 'l/lwatek. A w czym majq chodzić panie lZ l~kq nadwa(1q?

KOLACJA PO

zaJeońaenie

swojeJ

(MAR)

najcięższyeb
zwiększenia

Plenarne

były :w.jęte.

Co na;chętmej ~onsumenci Z4mawia;q? Qst"o przt/PNwione dama mięsne i_ piwo. Powodzeniem cieszq się placki
ziemnia.aza.ne po węgiersku (speCjalność .zakładu). W1crótce lokalotrzyma szafę 2!,ajqcq z zes~wem węgiersloich melodł!, eo
podniesie at"akcyjność "estaun-acji.

Dnia 15 Jcwtiletinia 1975 r., w wieku 66 Jat
TOWARZYSZ
CZARNE CJU

EDMUND

czł()Jlek Polskiej ZjednoczQnej Partii RobOW;CZ
ni i zasłużony dyrektor RejonowegtO Zakładu
Wiej kiego we Wł06zczowej.

Za całokształt dz.iałalności odznacwny ZłotyJ1l
sługi, MedaJem XXX-lecia BRL, od'ZJlaką
łacza Ruchu Spółdzielczego i innymi
karoi. W Zmarłym straciliśmy dobrego
dec:znego kolegę i człowieata o prawym
CZ€ŚĆ Jego pamięci!

http://sbc.wbp.kielce.pl

POP,

Rada l JJ\\'

pracowniCY
Spółdzielni
słdego w

Punkty kontroli ruchu • Zmiany niektórych tras
ćla

ąc

VII wieków

e ia poszczególnych dzi lnic

Chęcin

Jakie nowości w miejskiej komunikacji
pr ponuje zespół fachowców
o co zaproponujq pasażerowie?
Autobusy kieleckiego Oddziału MPK kursują na
36 trasach, w tym na 19 liniach miejskich i 17 podmiejskich. Przy tak szczupłym taborze (150 wozów,
przy czym tylko 12 pojemnych przegubowców), wydaje się, że za dużo jest linii podmiejskich. Tym
bardziej że stan nawierzchni dróg na liniach wybiegających poza miasto pozostawia wiele do życze
nia.

grupo
z nojlep.

zistów w Kombi.
n slo wo
będz'e

Kopu.sty.
..w

rósł

pan

dziś

mam 9 ~umi

i fach o.w.
po
co ka,ż'<iy
Ibym przy
że
jo.ko
do ~a:cy
która mie-.
nos.zej inwesty.
Zara~

teo::hni kiem bu-

Złe np. drogi są na odcinku Radlin - Niestachów, Suków I - Suków II, Dyminy
- Posłowice czy Miedziana
G6ra,-Umer. Na wieLu końco
wych pNystankach za miastem brak jest pętli manewrowych.
Mimo wielokrotnych apeli urzędy gminne
nic w tej kwestii nie robią.
Co więc w trudnej
sytuacji
uczynić, by przynajmniej
w
pewnym stopniu usprawmc
miejską komunikację? Zastanawiał się nad tym specjalny
zespół
fachowców.
Przede
wszystkim wskazano na konieczność zorganizowania odpowiedniej
ilości
punktów
kontroli ruchu. Obecnie jest
tylko jeden taki punkt
przy ul. Czerwonego Krzyża,
kontrolujący
auoobusy linii
l, 4 i 19. ,
Ale przede wszystkim ze-

spół

zaproponował połączenie
wydłużenie nie

i tym samym

wi~cej
oszcz~dzamy

Coraz

Największym
powodzeniem
wśród mieszkańców wojewódzcieszą się k,,'ą
żeczki
oszczędnościowe zwykle,

twa kieleckiego
których

aktualnie jCS\ ~ tyterminowych
z 5-procentowy.n opr::·:en!cwilniem jest ponad 42 lysiące . Wyraźnie. oocaz więcej zwolenników zdObywają sobie książeczki
systematycznego
oszczędzania.
które zakładają rodzice swoim
dzieciom. Mamy ich w województwie 50 tysięcy z wkladem
200 mln zŁ Podobnym zainteresowaniem darzymy książeczki
samochodowe a liczba ich doszla już do 130 tysięcy.
sięcy.

(St)

Książeczek

(JPA)

interwencyjny
tekturki, wpadają do środka
kubeczka, a tUlSz rozpuszczając się barwi
ser. Najlepszym
rozwiązaniem
byłoby
stosowanie
takich wieczek,
jak do zamykania kubeczków
z jogurtem, a więc z niegnącego się tworzywa
i o
większej

objętości.

Sądzimy,

że OSM "Radost<>wa"

trzy tę ewentualność.

Odwiedził

UUniesz_
ulicy
Przy niósł

koloru
t

Tekturowe
Przys ta_

llazwą wy_
ł datą wait

Wiotkiej

rozpa(JPA)

Oczywiście są to propozycje
powołanego
do
u-

zespołu

sprawnienia miejskiej komunikacji. Zespół chętnie zapozna się z propozycjami samych
pasażerów.
Dlatego pr<>simy
składać
swoje uwagi w dyrekcji MPK, ul. Jagiellońska
9~, telefon 506-029 lub 530-79,
do 25 bm.

wińskim.

których tras, tak aby poszczególne dzielnice miasta mia
ły ze sobą bezpośrednie
połączenie. I tak:
•

Linię

nr l

loł.

gab.

proponuje

się połączyć z linią
29, co
dałoby bezpośrednie połącze
nie Białogona z Czarnowem,
śródmieściem
i
Szydłów
kiem (trasa kończyłaby się
przy ul. Loefflera, koło osiedla Związkowiec).

Linię nr 2 (Kawetozyzna
dworzec PKP) proponuje
się połączyć z linią
6 (ul.
Buczka
Częstochowska)
co połączyłoby Herby z Ka-

-

•

wetczyzną.

• Linię nr 4 (Pakosz ul. Czerwonego Krzyża) połączyć z trasą 13 (plac Partyzantów - Piaski) co stwo
rzyłoby

bezpośrednie

połą

czenie śródmieścia ze Stadionem oraz osiedla Pakosz
z osiedlami KSM, Szyd łów
kiem i zakładami
pracy
pr.zy ul. Dzierżyńskiego.
• Linię nr 18 (Domaszowice - dworzec PKP) z Unią
34 (ulica IX Wieków
Kielc Górki Szczukowskie), ClO dałoby dodatkowe
połączenie
osiedla KSM z
Czarnowem.
• Linię nr 28 (Jawor.znia
- uL Karczówkowska) proponuje się przelJlużyć do osiedla KSM. Pr.zysłanek u
zbiegu ulic Bohaterów Warszawy I ZródłoweJ.

Kosztowny

"występ"

W początkach marca br. pisaliśmy o chuligańskim
wybryku, spowodowanym przez.
pijanego konsumenta w restauracH .. Jodłowej". M. in.
wyrwał on z
rąk
czeskiego
artysty mikrofon, używając
przy tym wulgarnych słów.
Zajęła się nim oczywiście milicja. Przed kilkoma dniami.
sprawca zajścia stanął przed
kolegium
karno-administracyjnym. Jest nim Jerzy S. zamieszkały w Kielcach. Kolegium drogo oceniło jego występ. Zapłaci 3200 zł
grzywny oraz koszty postępowania
karnO-administracyjnego.

Notatnik akademicki
WSP zaprasza wszystkich maturzystów 20 kw.ietaia, o godz..
17.00. W Klubie ..Pająk" (ul. Krakowska) Komisja Na.uki organi:tuje spotkanie pracowników naukowy<:h i studentów z. maturzystpmi szkół średnich. Wszyscy zainteresowani mogą wobyć
informacje na temat egzaminów, przebiegu studiów, życia studenckiego... .

•

Chęciny jedna z najstarszych miejscowości naszego województwa. o której
pierwsza wzmianka historyczna pocbodzi z 1275 roku. intensywnie przygotowuje się
do swego 700-lccia. Główne
nasilenie imprez jubileuszo_
wych przewiduje się na polowę maja. Otwarte wówczas
zostaną wystawy
malarstwa
zbiorów starych dokumentów i numizmatyków. a także
pokonkursowa wystawa
fotograficzna. ~ąca plonem
ogłoszonego konkursu .. Cbę
ciny wczeraj i dziś".
Już teraz mieszkańcy miasta porządkują ulice, place i
otoczenia dum ów.
Na zdjl;tlu: \V pracy społecznej przy ogrót:ku
jordanowskim zł.Staliśmy prarownlków Urzędu Gminnego na
czele z n1lczelnikiem miasia
ł gminy Stanisławem Pa-

*

•

W óniach 19-20 kwietnia odbędzie się rajd po cziEmi lilielecl!:iej - ,.~y wio&ny" (~zatorem jest Ra'<1a Wycnilałowa Wyd2. Pedagogicznego).
KDS

Miotły w ruch!
Wokół prywatnych posesji
W całym mieście trwa akcja
wiosennych porządków: z jesienno-zimowych
brudów 0~szoza się ulice, skwerki, 0siedla, prywatne posesje. WczoraJ wybraliśmy się na rekonesans po mieście, interesując się
przede wszy5tkim otoczeniem budynków prywa.tnych, usytuowanych przy meriach wylotowych z miasta.
W większości odwiedzanych
domostw spoikaliśmy się z dostatOOZDym począdk.iem. Ale nie
bra.kło ta.k.źe
przykładów
godnych krytyki. Solidnej miotły
wymagają otoczenia
budy.nków
nr nr: 180 l 192 przy ul. 1 Maja, %1 i 31 przy uL Przemysło
wej, 10 przy uJ. Pa.wiej, 10 i ZO
przy ul. ~tochowsłdej. Pod"Obne uwagi kierujemy pod
adresem mieszkańców posesji
nr 50 przy ul. Marli Curie- kło
dowstdej, Dl' 13 ł 3a prą uL
Jesionowej (ten ostatni budynek przema.czony jest do wyburzenia. ale na jego z,aplec'Zll
s_ karygodne brudy), nr 151 i
39a przy
uL ~wołucji Paj,..
dziernikowej, nr 31 l 3 przy uL •
LeszczyńskieJ,

Ol'

01': 180. 276,

19'7 l W przy uL Armii Czerwonej. Najwyiszy czas uporząd
Jrowac: ta.kU podwórka domów
nr 3 przy ul. SpokOjnej, nr 2
i 30 przy ul. HusarskIej oraz
98 przy uL Scie&iennego.
W wymienionych przez nas
za.buoowaniaeh bala.gan jest bardzo dOŻ)' l wyma.ga natychmiastowego usunięcia: podwórka zasłane są
papierami. puszkami
po
konserwacb,
tekturowymi
pudełka.mi ,
slomlł.
blaszanymi
miednicami I wrakami wiader.
sucbymi gałęz.iami itp. W kilku
mIeJscub spotkaliśmy strzęp)'
przybudówek. obskurne, wabr,ee się ploty l ogrodzenia. Wstyd,
aby przy ruchliwych arteriaeh
były talde okaz)' niechlujstwa.
O tym. te wokól własD.)'ch domów mcne być czysto i scblud-

http://sbc.wbp.kielce.pl

się
odwiepodwórka przy posesja.ch
nr 34 i 86 przy uL HusankieJ"
nr 131 pny uJ. Sci~iennego.
W porządku ulnymane s~ P&dwórlta wszystkich posesji przy
uL KryniczneJ. Przed każdym
domem może być tak, Jak łul
&il'zeba tylko, aby wszyscy gospodane zawarli bliżsZl\ znajomość z wiadrem i miołłl\.

nie

przekonaliśmy

dzając

(JPA)

Kwintet

Namysłowskiego

wystąpi W

Kielcach

W niedzielę, 20 bm. będzie
gościł
w Kie1ca<:h kw.in1et
Zbigniewa Namysłowskiego, uważany

za najlepszą grupę
w kraju, reprezectują
inspirowany pols.kim
folklorem.
Zdaniem
wielu
krytyków jest to także jedna
z najlepszych tego typu gr\IIl
w Europie. Muzycy wsp6ł.
prll(:ujący obecnie
z Namysłowskim to: Tomasz Szukał.
ski,. WoJciech Karolak. Cze ław
•.Mały" Bartkowsld, Pawel
J&rzębskl. Trzej ostatni byll
związani z byłą łl'UPIł Micha.
ła Urbaniaka.
Kw intet
Namysł0W6koiegł
wystąpi w niedzielę, o godz.
17, w sali kieleok.iej filhar·
monii, a tego ,samego dnia
o god?. 20, w MDK Budowlanych przy ul. Urzędn.i<:zej.
jazzową
cą nurt

(E)
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Krzyżówka nr 88
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Ucza sio przede szvstkim lJ8MRZV
K

once~ nie jest nowa. Sądy rodzinne chiałaly j1& w Lódz.Idem i Ka.towiok.iem w la.ta.ch pięćdziesią.tych. Od kilku la.&

funkcjonują

~

10

ł8l

l8l

ag ~ 18: -18: l8l

one w Japonii l

POlłOMO:
1. JMIOIlG bożq
5. większy od sadzaw·
najwyższe w c..ropie, 9.

hówtq.
Id. 7.

A)$!Ina nadwodno, rogożo, 11.
stop metolu z rtęcIq, 12. nakło·
dany na ranę, 15. określenie,
lIIIone, 16. talio, 17. nojwybit·
Riejszy obok Afra,.iusza komediopisorz rzymski (ATIA) , 18. 0postrooro stallOwiqca poczqtek utworu rrterackiego.
PIONOWO: 1. Waldemar znakomity polski srtangista, dwu!arotny med<Jlista olimpijski, 2.
-;''Pogromca'' drzew, 3. miasto w
Japonii ' ustępujące wielkością
tvfko Tokio, 4. możnowładca,
magnat, 6. w starot. Persji monumentolno solo audiencyjna,
8. popularny lekki materiał 0dzieilowy, 10. blagier, kłamco,
13. popularny taniec, 14. wymówlco, napomnienie.
Rozwiązanie krzyżówki przesyIoć należy pod adresem "EO"
wyłącznie
no ka f\ła ch P.ocz!lowych w terminie siedmiu dni od
daty niniejszego numeru. Pomię
dzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się dwa bony książkowe
pa 50 zł. Korty pocztowe bez kuponu będą wyłączone z losowaDla.

..ECHO DNIA"
KUPON NR 88

Rozwiqzanie krzyiówkl
nr 71
POZIOMO: korweto, kantówka
romans, Eliasz. kankan, tak,tyk,
galopado, kOTdiol.
PIONOWO: ornament, włók
niak, tolet, okorek, alkaloid, Santiago, zakład, woza.

Swiatowy ruch obrońców pokoju zapoczqtkowany zostal przez
Międzynarodowy
Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju,
który odbyl się w sierpniu 1948 r.
we Wrocławiu. I Swiatowy Kongres Obrońców Pokoju odbył
się
jednocześnie w Paryiu
i
Pradze, ponieważ wiele delegacji nie otnymało wiz do Paryża. Z okazji 25 rocznicy
tego
kongresu poczta Kuby wydala
portret przewodniczqcego kongresu - Frydef'(ka Joliot-Curie
według
rysunku P. Picasso z

* .

Do woszych klaserów propo· nujemy kilko ciekawych nowoś
ci. I tak np. pod koniec ubie· glego roku poczta Monaco wydala sześcioznaczkowq serię z
· reprodukcjami dzieł malarskich.
Fauno morska przedstawiono została no trzech
znaczkach, a
sztuce cyrkowej poczta tego

ED
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Francj.i.

N:iklł

jednak

nie dyspo-

nuje jesZCQ'.e dostateczną. ilością. ma.termJów, które w spoBób jednoznaczny przemawiałyby na Iror~ść tej instytucji. Polskie doświadczenia są. tutaJ bowlem zby-t ubogie, zaś praktycy wymia.ru
Bpra.wiedliwości mierchą, że sądy rod:zliln:ne w wa.runka.ch pań
stwa Iro.pita.listycamego nie zna.Jdu,ją naJeżyłego popaccia w społeczeństwie.

C4,ym mają być sądy rodil;in-

ne, jakie zadania stawia się
p.rrzed tyvni organami? Aby od-

żalOOy
'

powiedzieć

na te p)"tan'ia postaramy Bię naj>pi«w vi- sposób bardrlJO ZWlięzly prr.ed6tawić
obecną
oogan.ia.ację . wymi.aro
spmwiedJiwości

1959 r.

"Swięfy" mo

Końcepcja sądów

Na dobranoc

wskazać

i

jej

!llepf'ZYl'tos.owa.n.i-e do romtrzy- .
gania Istotnycll spraJW podstawowej komórki sp&€I(:2lI'Iej, jaką jest rodzina. Rzecz tę w

lP06ób oo.}baordziej

prTZy&t~y

llObrazuje prrLy'klad.
Krzyś

KQW.alscy

od
peWlllegO czasu
p.r%E5ta1i ebod.zit do SQJ\roły. Zaniepokojony
tym faktem wychowaJWCa odWliedrzla cm.ooi w domu. C<> się
oka2ruje? Sąsiedzi twierdza., że
tatuś AlI1i i Krzysia to nałogo
wy p.ijak i a.w.antu.rnik. Ich
matka, schorowarui kobieta praou,je od ra:n.a do IliOCy, aby ubrać i wyrżywić dzieci. W j.ruki
sposób pomóc trójce tych nieszczęśliwych ludzi? Ojca mOO1a
pozbawić władzy rod2Ii.cielskiej.
To nalciy do kompetencji są
du dll.a nielełnikh. Aby matkę
Ani wyzwolić z rąk tyrana
trzeba Wlnieść do sądu cy;wilneg,o sprawę o rozwód i alimenty. Na dobrą sprawę naleAnia i

BankInformacji

je6ZC2le

WU1i~ć

prze!:iw

niemu O&karileInie do sądu kacnego o fiz;yC7llle i moralne mę
<:aalle się nad C7b1k.ami. rod.zi.ny.
P.roszę

za.uważyć

-

spcawa
jedln.ej rod21bny Kowa.l&klidl trafia do trzech różnych sądów.
Ten sam problem 1'IOOS~}'Igają
badaóą.c go tyl.k.o
wyci:n.kowo,
trzy 2l€S~y liudZL Należy wąt
pić, czy tak ,.dawkowana" pomoc przym.iesie w szybkim cza.sile spoclziiewame rezultaty.
Gdyby w.ięc sprawę KowalSlkich, % całą j~j zawi1ością, 2l()stawić do l"!XI'.strzygnięcia jedneIllIU

sądowi., ba, na~ jeddoświadC7JOnemu sędzie

nemu,
mu, który w czas,ie jednego posiiedlZellia ro2lStrzy~ ie o wszy&tIcicll kwestiach?..
I to jest
wlaśn.ie koncepcja sądu l'Odzinnego. OrgalIl taki m iaIby rozstrzygać wszystkie Spoirne kwestie m:iędlzy malWnkami, rodzicami i dizie6mi oraz sprawy
karne niel.etnJ.ch i sprawy op~e
kuńcze.

1 &tYoCM>ia ubiegłego rok:u w
rn .edsce wydzLalów dla n ieletn ich w 9 sądach powiatowych
kraju powol.aIno tytułem eksperymentu wy>drz;iały rod.l.inne.
. - Cea tego eksperymentu był
od pooząjbku
sprecyzowany "'II
sposób jasny - mówi sędzia
Sąd1u Wojewód'LkiegQ w Krakowie, mgr Jerzy Prochot. - Cho
dzi10 tutaj głównie o W2lg1ędy
i korrzyści spolecMe, a więc 0chronę imteresów rodziny i jej
J)O'tomstw.a. Na miejsce eksperymentu wy.braliśmy Sąd Powiaflowy w Tarnowie, gdzie
mieliśmy doświ.adcz.ooyoh, z dużym stażem pracy sędziów d-La
nieletnich, którzy bez wa.ha;n.ia
podjęli się tego trudnego m-

PI'ZeSI2lCZepy organów i tra.ns:tuwje krwi za.jmują cocaz waż
niej9Ze miejsce we w,spółczes
nej chirurgii.
Wiele joomak
trudności
sprawia znalezienie
d1a chorego odpowiednich zastepczyoh organów oraz krwi
dam.ia.
właśoiwej gro,py.
By uł.a.tw i ć
operację przeszczepów powstał
GlÓWlIJ3'IIl celem naBzego
obecnie w Europie zachodniej - drz.iałan ia
jest
dobro
maprojekt utworze<nia
"europe jllol€'1n1icll dZieci mOWl pr2leskiego banku informacji", któW>Odutic~ wydrzJialu rodzinnego Sądu Powiatowego w Tarry prowad!ziłby stały i wciąż
nowie, Krystyna Krukiewi<:tZ. aoIctu.aliwwalIlY mwootarz zasoStaramy się wye1im:inować z
bów organów, tkanek i krwi
nas.zej praktyki sytq.a.cje możli
ludz.ki~j,
konser'wuwa.nY'Ch w
różnych krajadl.
we wówczas, gdy w spraJWY r0dzinne iilgerować
mogly rs:zy
sądy. Wiadomo llJI.. ile m.alWnkow.ie
zalatwiają
między
S<lbą
kroju poświęciła siedem znaczwiele
lronfliktowych
spraw
ków. Z okazji międzynarodowej
przed ro2lPrawą. aby nie bylo
wystawy filatelistycznej, która mo
~ód do wydania orzeczeodbyć się w przyszłym roku w
nia o 1'02lWIOÓZie. Czasem w taKopenhadze L,Hafnio 1976",
kwh sytuacj.acll rodzice zaopo.:
poczta duńsko
wydała
swój
minają o
dzieci.acll. Dawniej
sąd
cywliłny
wyda.wał
często
pierwszy blok, z dopłatq na cedlecy:z.ję
zgodną
z wruosJtiem
le organizacyjne. Poczta Danii
zostawi.a.jąc
ewE'tlmal2on.ków
wydala również jeden znoczełc
tualnie kwestię dzieci do rozno 350-lecie poczty duńskiej,
st.rz.ygni.ęcia ial.nemu
organO'\\,i.
założonej przez króla Christiana
Sytuacja taka jest w tej ctl'..vili
IV w 1624 roku. Poczto ta jest w wydziale rodzinnym niemożo 66 lat młodsza od polskiej.
11wa.

*

Od kilku lat dwa miasta w
Holandii - Leiden i Apeldoom
maj q własnq miejskq pocztę,
która jest tańsza od poczty poń
stwowej. Z okazji mistrzostw
świata w piłce nożnej każde z
tych miast wydało jedną serię
składającq się z ośmiu znaczków,
poświęconych
piłkarzom
drużyn południowych. Obie serie stanowiq całość i prezentują 16 drużyn pilkarskich uczestniczqcych w mistrzostwach.

*

Bułgaria. jako szósty kraj socjalistyczny w Europie, wprowadziła z dniem 1.1.1975
r. kod
pocztowy. Kraj podzielono no 5
stref. 20 listopada 1974 r. wprowadzono do obiegu znaczek pro
pagujący kodi sq w obiegu także
colostki z wydrukowanymi
kratkami do wpisywania odpowiedni<:h numerów.

.

Ni.e.możli.w.a,

dobrze

gdyr1:

2l!Iają

sędziO'W1ie

środoWlisko

VI

którym JlIl"ZY(lhod:zl im rozstrz;y-

pr7.yszre konflikty. Możliwe
to jest dzięki systemowi znakomicie zorganizowanej w tym
gać

Król

węgiel

Praoa w górnictwie wę~owym
ItFN sWa się znowu &trakcyjna. Jak stwierdził pr?JeClsta.wicieł O'llOIowegO koncernu węglo
wego tego kraJu ,,ltuhrk&ble AG." w ~ 52 proeeoi nowo
za1rodnionyeh g6rnik6w staDowią ci, którzy w
poprzednich
la.łach, w okresie masowego zamyklanla kopalń zaehOOnioniemieckich. przeszli do Innych
JIlIIWOil6w, a obecnie powraca.jl\
do g6mJotwa. Koncern ocenia
to ja.klo
w~a".

oznakę

opieki kuratorskiej. Niezwykle aktywny samorząd 170osobowej grupy kuratorów społecznych zorganizował wspólnie
~ sądem 5
ośrodków
pracy
z młodzieżą. Ich działalności patronują szkoły, zakłady pracy,
organizacje społeczne. Dzieciom
za,Pewnia się tutaj maksimum 0pieki. Poamaje się też ich problemy. Głównie więc drdęki temu wydzi.al rodzitnmy mógł w
mieście

I

Ubiegłym roolm W&u:zą~ %
~

hlie;łatywy

wIaa-

spraw.

250

rounów p~oh
w Tarnowie 'WIIli.06kuję, że praca ~ w tym ekspecymenZ

ta:lnym

o

przyniosłaby

wyd:l.iJale

wiele mniejsze

efekty bez

pomocy i braku zaail.g,aWwa.ni.a
wazy.st!ldcll ~ organizaoj;i, inatytucji i urzędów, ~h ce-

rem

jEst d2ńalal!l.i.e na rzecz r0dziny_ Oto np. sekcja alimeKl~a PKPS ~
w
ubiegłym roku do s;PU 40 poz.wÓW z WIIli.oskami o aI1imenty.
~

NÓJOOCeniona wydaje

także

wspóIpraoa z Klubem
wal'. Skupia on ludzi,

,Pónoktórzy
byli alkohoolik.ami. Uda-

ltiedyś
))o im się jednaik p!m€rl;Wycię
ży~
n.alóg, a dziś współ,pra
~ą z sądem otacza1ąc opieką

rezultocie
1 Armio

W

myć

no zachodnim
drzlieoi i roc:lTtil1'ly alkoholików.
" tworzyć jede11
17 kwietnia
Lista tyoh, którzy w TanlOcierały między
~ 2JjOOi1oczyli swoje
wysilk.!
rą. Podejś cia
<Ea dobra rodziny byłaby dŁu
skich okopów
ga Pqprzestaję jeón.a.k na tym
p~owym
wyliczeniu, bo
roaję sobie SjlIrBiWę z tego, że
wydziały rodtzJinne (WIJlCowadzana niebawem - mieojmy nadrzieję w całym kraju) nie tyle
będą dhaly o
jak najlwiększą
l:iJazlbę 1le o sol:i<!nych part.nerów.
Sprawiedl1i1w.ooci
J nJisters1lwa
dokona oceny OOtychczasouż

wed

'\1Iifkróbce

kxx1.egiwn

dziJalJalillości

M1-

powołanych

9

w ubieglym roku w sądach na
terenie cal-ego kratu wydziałów rodz4'Mlych
i zadecyduje,
crLy eksperyment
może
być
rorzsz€lr'2lOllly. Sądzę,
że
ocena
ta zależeć będtzi~

w

głównej

mi€ll"Ze od tego, jak roali &wój
trudny egzamin partnerzy sądu
organizacje, iIlBtytru.eje I Uit"Lę
ÓY', których celem jest dtr.ialanie Da rz;ecz IYdzil1'lY.
M. DAItMAS

Przed 30

rocznicą

DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1
ciqgu zaledwie trzech dziesięcioleci Polska stolo się
no wskroś nowoczesnym
socjalistycznym państwem, waż
nym
ogniwem
socjalistycznej
wspólnoty, zdobyło wysoką pozycję międzynarodową, weszła do
światowej czołówki producentów
wielu wyrobów przemysiowych.
Odbudowany z wojennych zniszczeń i rozwinięty przy pomocy
radzieckiej nasz potencjał gospodarczy stworzył warunki do jakościowo nowej, odpowiadającej
zarówno współczesnym wymaganiom, jak i perspektywicznym potrzebom wzajemnej współpracy
ełlonomic~nej
i naukowo-technicznej.
Szczególnie widoczne i powszechnie odczuwalne zmiany w
tym względzie nastqpiły po VI
Zjeździe PZPR
I XXłV Zjeździe
KPZR, których uchwały wpłynęły
nie tylko na dalszą intensyfikację
obrotów towarowych, ole pogłę
biły znacznie obustronne związ
ki w produkcji przemysiowej, zapewniajqc ściślejsze powiqzania
kooperacyjne i podział specjalizocH.
PRyk/adem takich włośnie rOIwiqzań sq m.in. umowy zawarte
w ubiegłym i bieźqcym roku
przez nasze Ministerstwo Przemysłu Maszynowego i pokrewne
broniowo resorty radzieckie, w
sprawie współpracy w produkcji
sprzętu budowlanego I drogowe~ oraz maszyn rolniczych. tącz-

W

Roger Moore - to dla wielu
osób Simon Templar, czyli
"Swięty". Dla innych lord
Sinclair, bohater innego serialu, w którym występował obok
Tony Curtisa.
Bożyszcze płci pięknej
na 0bu półkulach ma 46 lat. Ten
syn
londyńskiego
policjanta
teatrem interesował się w szkole średniej. Wkrótce podjął studia sztuki dramatycznej w Akademii KrÓlewskiej.
Po odbyciu służby wojskowej
R. Moore powrócił na
scenę.
Udało mu się zagrać u boku
Tyrona Powera w
dramacie
,.Mr Roberts". Kiedy , osiągnął
wymarzone Hollywood zaczynał
tam od skromnych róL Zyskał
sławę po nakręceniu ,,Ivanhoe"
wg Waltera Scotta. Wróciwszy
do Europy grał w kilku filmach włoskich, m.in. w .,porwaniu Sabinek". Przez T lat
praco:wał )a!t0 "Swięty", następnie WCielił się w Sinclaira.
Zarabia wiele, lecz zachował
dystans do swego otoczenia.
Jest skromnym, klbillnym aktorem; cieszy się ~ jako człowiek.
Czy nie lęka się roll Jamesa
Bonda po Seanie Connery? CÓŻ,
Hamleta w samej W. Brytanii
grało przeszło 500 aktorów. Postać Bonda mówi - wi~ę jako kochającego
zabawę
l przygody pogodnego kobieciar~a. Muszę zarabiać, bo jestem
oJcem trojga dzieci. Mam żonę
1...
wspaniały
apetyt.
Dla
swoich bliskich mam mało czasu,. b.o wiele pracuję. Teraz _
zdJęCia w Belgii, później Afryka, gdzie Peter Hu.nt, reż.
,,złota", będzie
realizował z

moim udziałem film ,,zaufajcie
diabłu". Dalej - "James Band"
l"eż. Guy Ha.miltona, a w nim
"Szpieg, którego kocham"
naj droższy w serialu: 10 mln
dolarów. No i podróż e, związa
n.e z "prezentowaniem" filmów.
!dam w pog~rdzie pornografię
l oburza mme przemoc. Nigdy
bym lII,i e prz:y,jął roli wymagającej utożsamienia się z takimi
właśnie sprawami.
Fakt, że
Band - to także bijatyka, ale
- to parodia przemocy, Pragnę
dać ludziom rozrywkę, ale nie
chCę! aby moje dzieci wstydziły Się za to co robię. Nie lubię
QgI.ą,dać swoich filmów. Powiem
więcej: nie wyobrażam
sobie
co się w nich może podobać:
Przypuszczam, że widzowie lubią po prostu aktorów, więc i
mnie - Qroro jestem jednym z
nich._
Jeśli któreś z mych dzieci zap~agnie pójść w moje
ślady,
nIe ' będę odradzał, bo zawód
aktora, choć trudny, dał mi sła
wę, pieniądze i wiele przy jemnyeh chwil. Czego można wymagae więcej?
(PAP)

d.

@. c. naimnłej . - w iydu pro_,emJ """"'''->in ~en piel.

gr%Jmowot do MeIdri, iMli koszłJ t~
pielgny~ nie spowodujq nęchJ jego ro.Iz"J. ROI w iyclu powiniet1 on

ot... qć .... Har<rtrohat - "gór%e losIti
boDaj", gdzie według mw:ulmańslcich
podań .podIołi się ~ce Adam
i Ewa po ..",..neniu z ro;u. Tom i'* p?wiodal pn>ralr Mahomet "po.....tOWlWS%J sprCIWJ zi ......I<ie poWiniet1
st... qć w obliczu Boga i _oć
prawdziwe tojemnice Iud:driego
b,.

Hitchcocka

•

6

tu". W -*""' M...... wmosi

lię

jeden • nojpięlonieiszrch zabytków b ...
" - ' i _ - wielei meCIZeł z ogrom-

n}'lft d:r.io~ńcem, pClŚr....u
którega
stoi Kooba - aoma. kamienna bucIowła o bdolcie l2eści...... liaząca
alrolo 4 trsiCICT laL Według pod... ia
&bud_ol jq Abr"'-n, któremu obj ...
wił lię lu Allach. W jednym I je-

go rogów WIftUl'OWClnJ jest CIUIITIJ tamień, który .. spadł I
nieba".
Od
aosclor, gdy MoIiomet zalrlCldol _ q
reIIgi" minęło już 1300 laL
A M""'a ni. i - jut 1JIIr0 lliiejKem
poboill,m pnl9fZJl'lelr. Drogę
da
&bawienia _ q . .emi ..toć pl.

Is.......

nlędzml._

Telewi.zja

BBC

,

kontiJków

zaspowjtld'rziala, te
n.apisz.e
do
grupy - ...Goodri.es" i p.odzi~
że

oeta.tm.ie

1rzyldz.i eści.

..•tik Rękla,
chawkę

tik -

ohwie

tlik._

w której Cannody

kzymał słu
zdcębwtiała;
skurozona., na
skironiaoh jego wystąpiły żyły_ Ocrly rozszerzyły mu
się, jego umysł pracował

by~a

ka m.ilnut przed tIr-Lec.ią! Hal(pern przed
nim przY'byi do Saa:J. F:ranoi&oo, o noc
W'crLeśniej! O tym oz.asie dom OaTmody'ego
był pUBty, dom,
w kltórym znaddowało
&ię tysi~
z!llkarnalrkaw, oohowków na
bamibę, na maszynę -Piekie1lllą. Schowków

n.ada1-a nie.-

progJNlm ~y

u.az.yn.ill

telef.onu, a przecież zdsnyłiO się to
Cl7Jtery i pól godziny temu: O dziewiątej

7

Lyrn.n, 50-letniego
Alex.aruira
Mit.che.l1a, w.idowis1ro ki było
az tak komiczne, że przez 25 minut gliośno i bez przerwy śmiał
się. W końcu
z;walil się na
ta.Pczan i &k.onal. Seroe nie wytrrLymalo S'twierd:zlil l€ik.aTz..
A. Mitchell był już uprz€dnio
cb.ory. Woowa, p!mi Mitchell
za .to,

~

od dziewiątej
tIr-Leciej ~ po.łudnilU! A<IldJO samolotn1 "TlT8A!l1l NatlonaJ - AiJrwlays" w San Fil"am.cisoo w C7J\Vartek o dziewiątej tIr-Lyrl7JieśC'i przed poWdnliem. A on, Carmody, nastaw.ił zapłon
bomby zegarC1Wej, kJtórą wl'orlyi do walizki AiIlogeli pomiędzy dwa froOOIwe ręc-z..n.i
Id, dokla.dmle na godzinę trzecią! O tIr-Leolej eklsplo7.ja bomby rozerwala maszynę
nad Fali River na tysiące ka.wa1kaw ...
C7Jtery i pól godrl:ialy: od dtz.i esi ą,tej
lrzy&z;ieśoi. do br"Leciej_ A teraz było kil-

"The Goodi.es". Dla oglą,dajGi-ce
go spektakl S:zikota !'; K iJrugs

JD.ęLa

trzecią. Ca.rmooy'emu- zda.wało się, że to
W1i.ecm<>ść upłynęła od chwiU pierwsze-

Się

.

stał

tnzyd-cieści do
gela wsiadła

na smlerc

oo.WIIlO

oblany zimnym potem.
Przy tyqn W'ZIrok jego padł
na 3illIty=y zega!" nad apara.tem telefon1c2lI1ym. Wskazy:wal kilka minut pczed
Cannody

Otw-ł czoło.

Cztery i pól gOOzlnY:

Nowy elementarz

.

Zaśmiał
,

Z teki Alfreda

gorączkoW<l ...

jej

~

stosunkach gospodarczych współ
pr.ac<;t .. naukowo-techniczna. Wymlenlhsmy między sobq tysiące
kompletów dokumentacji no budowę zakladów przemysłowych,
prod~kcj,; maszyn i urzqdzeń oraz
r~zwlązan
procesów technologicznych.
. Rosnq też szybko obroty towarow konsumpcyjnych, przeznocz?nyc.h na rynki wewnętrzne. RadZle~kle. telewizory, tranzystorowe
odbiorniki radiowe, lodówki, odkurzacze, zegarki, cieszq się a

Wszechsfronn
emna pomoc
n~s dobrq opiniq i duiym wzię

W ~Y'C'h latach naaka ezytania odbywać się bę
nową metodą rozkładania
pos~óklyoh
wyrazów na
dŹwtięQci
i s.kładam'ia ich w
W"%aIl.y przy pom'OCy s~jał
n~ ~ń. Ta now~l1'la

d:z4le

metoóa, narzywana fOlIlcly(:!7dlą
cjalizacji oraz realizacji służą
cych temu celowi inwestycji IUrowcowych i przemysłowych.
Zbliżająca się 30 rocznica układu polsko-radzieckiego sprzyja również refleksjom natuty o·
gólniejszej. Sojusz i przyjażn z
ZSRR, ideowa i polityczno jedność łqczqca
obydwa bratnie
kroje są gwarancjq bezpieczeń
stwo Polski, nienaruszalności jej
granic, pomyślnego, pokojowego
rozwoju. Z dużym uznaniem mówi się w Zwiqzku Radzieckim o
naszym wkładzie w umacnianie
całej sacjalistyC1nej wspólnoty, o
polskiej aktywności w iyciu mię
dzynarodowym, o udziale jaki
wnosimy w proces odprężenia no
kontynencie europejskim i w innych rejonach świata.
Poważnq rolę

w

kształtowaniu

wspólnej polityki zagranicznej i
programowaniu
lespałowych
działań gospodarczych spełniaj q
okresowe, systematyczne spotkania przywódców KPZR i PZPR:
Leonida Breżniewa i Edwarda
Gierka oraz stałe konsultacje

ciem. Podobnie wysokq morkę
Z~oRbyły sobie w społec~eństwie
.R. nOSIe wyroby eksportowe: międzyrzqdowe.
o~ZleI, konfekcjo, galanteria, kuJubileusz kwietniov.-ego ukłodU
c. enki gazowe, sprzęt oświetle stanie się okazjq do podsumoniOwy, kosmetyki.
wania imponującego dorobku 0. W sumie Kraj Rod jest noj- siqgniętego w minionym okresie
;Ięks~m partnerem handlowym w polsko-radrleckiej współpracy
o.lskl,. a my zajmujemy w f9- a jednocześnie zapoczątkuje no~Zleclllm handlu zagranicznym wy etap we wzajemnych stosunjedną z czoło)IVJch pozycji. Nad- kach, związany z dalekosiężnymi
chodzqce S-lecie stwarza uonse zadaniami spoleczno-gospodarZ"oczn,;go wzboga~enia I roz- czymi w budownictwie komunizs~rzenla tej wzajemnej korzyst- mu i socjalizmu, jakie sformułu
neJ. WSpólpracy, przede wszy- ją na swych najbłiższych zjazdach
stkIm w zakresie kooperacji i spe- obie portie.
M. SKALENAJDO

http://sbc.wbp.kielce.pl

..zaufa.u.ia

głos

fe dziecko

lIIPI"lIIWloa,

p.amlęta

od raa..u z.a.pis ca1ego wy!l"a2JU.
NOWy elementa=,
nazwę
"Nauczę mę

noszący
CIlytać"
w 1970 It'.

za;tal wyd«-ukowal1'ly
- wydanie poprzedZlOl!lo badamiam~
prowa.doonymi
w
s-zJrołach od 1967 r_ na teren4e
całego kTa.j-u. W ezerwcu br.
ukaie się jII.IIż 20 tys. egzempl3l1lZY nowego, tmUpehJ.iQlllego
. wydania..
.Arultlorką

tać"

,,NaJU<:zę

się

czy-

jes-t

Helena Meta"owa,
n3!UlCzycielka szkół podstaw<>wych z dbu.goletnim doŚiWiiad
C'ZeII1iem ('UCZyła od 1933 r. do
1951 r.); li> obecnie s-taX'5zy wykładOW'Ca
Wyrlzia1u Peodagogiki UniJWeI'SyWW im. M&ii
Cu.rie-Sklodowskiej w Lublioie.

CAF

Jaślciewicz

-

prnIctycwie nie do odnruerzienia. Rluss
łIal,pern byq aochitelkJtem. Jemu nielIrudno byłoby wejść d9 tego dl()TIlJ\l i uklryć
bu bombę. Jeszcze p61torej
minuty do
trzeciej. Do czasu, kiedy &nge1a d.ocz.ekala Bię strasznej ohwili w samoll.ocie i
zaIIrończyla SIWe Ż)'Cie. _

__tik - tik - tik._
Ostatnim wysiłkiem Cannody odłożył
!dloohawkę i wyik!ręail noww Th1.Dlller.
- OLy to 1romisja mordern.tJw? - wyją'lml,
u.zyskaiwszy poolączenie. - N iech
p8lll sru.ooa... Musicie tutaj natychmiast
~yć! ZamordowalOOl swoją żarlę! Jeśli się nie pospi~ycie, W)'Ilecę W powie1Ime._ jak moja ŻOIIla, Angela, o trzeciej!
Gdy !un.klc:i<mari'U5rLe komisji morderstw
zaares7J1:owali Ca.nnody'ego, bym już wedia dlwadzieŚlOia. Zadna boInba nie wybuchla: Rtw5 H~ z powodzeniem
bh!ffował SlWYIDi telef<Jlnami. Angela 009ta1Ia poTIlSZCfl..OI!a •••
KONIEC
Tłum.~ J. NOGAJ

_

.'

Bill Pron:zini -

Młotem

Wyrzuty sumienia .

karoserie

~i a

H'.amburski
~dnik
".Der
Spiegel" informuje o rozpow5II2lOObni.ooej w
RFN
fonnie
ma1woersacji na s:zlklodę towarz.ysbw ubezdńeczeniowyoo.
Oszuści

niszczyli

samochody

w

celu wybudrzeniJa W)\górowanych
od.s.:zlkodowafl; rozbijali je w fil'l-

gowa.nycll karamboolacb lub też

po -pI'"O&tu młotam~ niszczyli
k.acoeerie.
Temu procederowi

l.atlWych zarobków

postanQJW.io-

no położyć kres. Każdy wypadJeK ~ w RFN budlzący
jakieś wąt,pJ.~w06coi,
jest obec-

nie rejestrowany w kompu.teorze,
ulatwia wykrycie
naduży
cia. W ciagu ostatn.idl 11 miesięcy na 7000 anJdiet
~
wadz,ony,ch pY'zez towarzystwa
uberz:pieczen.iowe w sprawie wypaóków ~ 1009 wypadków okazalo się sfingpwanych;
ich
s.prawcy stanęli
00

pr.red

sądem.

noc była ciepła, świ8('...I l kl.,ę
graly cy1k:ady, redlotały wielkńe żaby •
bawole. KaJifonl.ij5ka noc: letnia z delik.arlInJm posmakiem soli z pobli..skń~ Pa- !
c:;yfiktu, z odległym srD\Bllem rulC'hu ulicznego dIoohodzącym z ol.l:xrzymiego Los Angeles i jego blaskiem 9wialteł na oory-

życ,

roncie.

Na werandzie ładnEÓ, białej willi, prllOO
tzra.w1Iliikiem parlru, sieidl'lliel1 Ellen i George Ga-anger. Milmeli, nie ~aJąc na
siebie, 3ITli się dotykaj~ SiecL:zjielń tak od
~uiszego CIla6U W&lucbują.o się w odglosy nocy ...
W~eszc i e George pil'"Z'EIIWal
mi.1czenie i
szept jego zahmnlieł niemal konspiracyjnie w ciemnościach ~laiIlych gfl&tym
od gwiarr.d ruiebem.
- O czym myślifn., EUen?
- NćIjpIl<łIW'dę cbcesz w·iedtz.ieć?
- Pytam cię, k.Qchamńe.
.Cllłc dalszy w następDym n..aene)

i

Czwartek
17 kwi etnia

--

1975 r.
Dziś

8kla.clamy

życzeDia

ROBERTOM
l RUDOLFOM
a jub'o
BOG USŁAWOM

lAPOLONIUSZOM

•

*

•

W 1714 r. - _lot pi_ego
polskiego ~ k...-.qi .lano
Sniadedti_.

W 1794 r. -

Ins~

ska.
W 1832 r. -

_t%

Polsl<ieTow~

Warsz.....
•

PCHJiu

O~e.

W 1919 r. - lit. się Os_Ido
Domcoa TorTOCIo, ..,ezrdent ICubr.

•

•
*
CODZIENNY

r E L E F O N Y:
Pogotowie Ratunkowe 9!9. Po·
gotowle WUcy}ne a97, PogotowIe
WSW 416-25. Strd Pourna 998,
Pogotowie Energetyczne Kielce Miasto 464-30. Klelee
Teren
430-U, Pogotowie
wodno-kanali·
zacyjne 508-lI. Poczt. Informacja
o usługach 911, Botel .. Cenlra-lny"
ł20-41.
Informacja kOlejowa a30,
Pogotowie
hydrauliczno - energe.
tyczne I dtwlgowe KSM 414~2,
Pogotowie
gazowe czynne cał.
dobę
420-92.
Pogotowie
napraw
urządzeń
gazowych
czynne w
godz. 7-19. t el. 436-'12 Pogotowie
~lewlzyjne
477-98.
Pogotowie
cieplne czynne w godz. 15-7 tel. 440-31. Pogotowie elektrycznoWOdociągowe MZBM
czynne od
godz. 15 do 23, telefon 457-89, In
formacja Słu2by zdrowia
czynna
w godz. 7-20 tel. 481-80. Ośrod ek
Inf. Usług. WZSP 457-41.

W pierwszej p%wle moja spociekawych spotkań ; CIOJ ten
przebiegnie pod znakiem ożywie
nia życia towarzyskiego.
Będzie
lei okazjo do poznania kogoł,
klo okaże si, bardzo sympotyczny. OslaJma dekad" czerwca pod
znakiem wyłQ.źonej plocy.
Icrólo
dość szybko do pomyślne wynikI,
zarówno
zespołowi.
w
którym
pracujesz, lak ,ówniet I Tobie o·
sobiście. EwenJuolny wyjazd pionuj

ro

no sierpień.

Kielce

: - -'RADIO : :
14.015
8,potkanie
:z folklorem
14.36 .1azzowe bal.lady 15.10 Tańce
z oper francuskich 15.30 Estrada
przyjami 16.10 Z polskiej fonoteki
muzycznej
16.35 Piose:nki
poetyckJi,e 17.00 Radiokurie-r 17.20
Rytmostop 17.45
Transm. Z MS
w hokeju na lodzie: ZSRR-CSRS
18.20 Muzyka ludowa Syrii 18.30
Muzyka • Aktualnośc.i 19.115 Gwiactdy światoWYCh estrad 19.45
Z
ks!ęgarski~h witryn 20.00 NURT
20.20 Płytoteka 2iI.4O SpiewQ E.
.1ohn 20.50
Kronika
sportowa
21.00 Kon~ert życzeń 21.35 Dtwię
Joowy plakat reklamowy 21.50 Bjg
band M. Fergusona 22.15 Kwadrans wspomnień - W. Krupiński
22.30
PrZeboje w stylu .sweet
23.10-23.59 Dyskoteka.
PROGRAM

rEArR
Im. S. Zeromskiet,'o "CyruliI< SewillSki" Bealumarcnaisa,
godz. Ul.
~ I N A

"Romantica" -

zaKochanycb" l. 15, g. 1'l i 20.

"Romanca

o

ZSRR, pan. kol.

".\toskwa" - .,Zap.is zbrOdni"
- polski, koL l. 1~ godz. 9 i 13.
.. Drogi do OjCZy.ml'Y" polski,
godz.
U 1 18.
"Nieuchiwytlly
morderca" włoski,
pan. kol.
l. 18 ,godz. Ul 1 20.
"Bajka" "Człowdeł< stamtlld'
- radz.-4IZWedZk1, pan. kol. g . 18,
18 i 20.
"Robotnik" - ".Jeremy" - USA,
klol. 1. 15, g. 15.15 1 17.115.
,,.Skalka" - "Wdowa Couderc"
- franous:kt, kol. 1. 15, g . 111, 11
i 20.
PRZEDSPRZEDAZ bUeł6w kinowych ul. Sienkiewicza
Sl,
g'Jdz. 11-11.
OYZURNB APrEItI: Dl' l ul.
Buczka r7139 1 nr 101, ul. Slend~wlc za 15.

Mój cWeA pows ...... i. MiloU iyoo
cia. Wył>« pamiętników nodeslonyc:h
'o kona- "Zon_lo", ZG ZSMW
"Ksiq1joj I WiedzY' w 1972 r. Wydawno Kslqiloo I Wiedza.
Wydani.
pierwsz•• Stron 344. Cena 35 zł.

- r .....ia s ..,.
'>oru. Repa<toż... Wydawn. Poznońsk l e.
Wydanie pie<wu... Stron 161. Ceno
15 zl.

SI_OlI

lC.onopiński

Józef Rotojczok - Ummeł, fyc! dolej. PowieUWydawn.
Pomańskle.

....ydanie

piwwsn.

Stron

181.

Cena

Hugo Y«f Hofmonnsthol - Pnygodo ~a cle Bossampi........ Poń
, twowy Instytut Wydawniczy. Wydanie
pie<WS.... S1ron 103. Ceno 15 zł.

Klemens' Joo>icjun - Ponie wybrone. Państw. Instytut Wydo_iay. Wydanie p :erwsze. Stro.. 99. Ceno 20 zł.

EH

NU1MBł

91

•

".

17.25 -

. TELEWIZJA
.

1115 18.25 -

Dziś

~ .ot

r.•

•

!-

PROGRAM I
11.05 15.15 -

~1lliIk TV (lwłOl'Y
młodych
widzów:

DLa
EkTan

z

bratkiem

(kol.)

Miniatury

20.45 -

.1ęzyk

(kolor)

21.15 21.25 -

-

19.24 19.30 20.20 -

.Ję2Y'k

rosyjski -

fr anCUSki
II st. (40 _
24 gOdzin y
Klub Filmowy.
miłości" - fab.
(kolor)

Jutro
TV

11.30 7.00 9.00 9 .35 -

111 .06 -

PROGRAM II

16.- ,.:.

20.25 -

Technikum

.J ęzy"" pois1d.
Meehanizac)a
Dla kl. Ul - A 'II
ty, bracie młodJ
"De gwiazd na
film fa.!> . NRD
Wych . obywa!.
VII
Telefon
odpow!iada

kilu. I

st. (26)
Dia
młodzieży:
,,Delta"
(kolor)
Buiga..s·kJa Armó.a lJudowa
.. Wstawaj , SLkoda dnia"
czyLi spotka.nlie z zespołem
" Dwa plll6 .Jeden" (kol.)
Ka~jdo<sk.op sportowy (kolor)
Dobranoc (kolor)
Dzie.nn;'k TV (kolor)
~emówll-enie amba&&d0t"8
Arabskiej
RepubU'kl Syryjsk,ej

12.00 -

Geogra fia dla ki.
Republ Lce Indii
TV

1fl.45 -

Tech mkum
polski (li)

Języ1k

13.25 - Matem 8Jtyka (JO)
Politechnika TV Kurs
14.30 - Zadoanla ze
cz. I.
15.06 - zadania
02:. II.
Polskie

Radio
sobie
plIogramia.

strzegają

w

ZASADNICZA SZKOtA ZAWODOWA

~L~E, ~ WRZOSOW A, ~od, ~~-~14,

telefon 480-29

przyjmuje zapisy chłopców wwieku IS - 17 lat
na rok szkolny 1975/76
~o

klas pierwszych w zawodach:

PROGRAM ID
15.015 Pro~am dnia 15.10 Rocz0'Lk:i pol.mej piosenki 15.40 Rozszy1·r-owuJemy pi.oselnlti 16.CCi Standardy na skrzypce 16.15 Przebój za przebojem 17.05 .. Ak ropol"
- ode. pow. 17.15 Kiermasz płyt
17.40 Fotoplastikon: .lapońsld po
polsku 18.00 MuzykObranie 18.45
Konsonanse i dysonanse - mag.
19.35 Muzyczna poczta UKF 20.00

D7.IURZYŃSKI Sz<:zepan (Marcinków 1ł2) zgUbll l~ityma.cję
PKP i bilet okresowy, beZpłatny
wydane przez PKP, Skarżysko.
l'l935-Sdt
KOBYLE C KI .1an
(Oetrowaec,
Sienkiewicza 6515a/ll) zgUbił d0wód rejestracyjny motocykla nr
CC-3024 wydany przez Wydział
Komunlkacji Oetrowiec. 39440-0at
KRZCIUK BoLesław (Opole, Chabrów 32/U) zgubił prawo jazdy
ctągD'lokowo-motocyklowe
wydane
przez Wyd2lial Komunikacji Opatów.
39ł47-Oat
NOWAK Jerr;y (SkaI"Żr...l<o, Południowa 7/8) zgubił legitymację
uczniowską
Szkoły POdSta.w ow.,j
nr l w SkarżysJru .
1'1936-Sk
SĘK
Daniel (MokrRO Dolne)
zgubił ~ymację szkolną wydaną przez ZSB przy KBM Kielce .
3~

17 zl.

n«.

Mistrzostwa świ ata w hoJreju na lodzie gl'Ujpa A
ZSRR CSRS (kołor)
W przerwie: "Przypom1namy, 18d'2liany"
lł .30 Kron'ika WattsZ&wy 1 Maz owsza (kolor)
1.8.45 - Kartki z albumu rep.
fiJlmowy
19.30 - Dobranoc (kolOII')
19.30 - D2li~iJk TV (00100-)
20.20 ~ .. Złota mOll'leta" - Iorymin.al fab. prod. RFN
21.20 - Listy i poolbtY'ka
21.50 - "Za.wsze
nie<:b
będzJ.e
słońce"
koncert polskich artystów w K remlowskBm Pałacu Zjazdów
2.2.30 - D2lien.rrlk TV (Jrolor)
22.45 - Wiad. sportowe (kolor)

16..15 -

n

14.00 W~ęcej , lepiej, taniej lł.15
Czas i ludzie 14.35 Schubert: III
SymfOlllia D-dur 15.00 Dla dziewcząt i Chłopców
15.40 Co
się
wam w tej audycjó najbardziej
podoba?
16.00 Z
mikrofonem
przez trzy zmiany 16.15 Z nagrań so1i6tów: S. GavruoU 16.43
W. Boyce: VI Symfonia
F-dur
18.20 Termlnarz
muz~y
(W.
Burkha&'d) UI.30 Echa dnia 18.40
Syr-ia wczoraj i d7liś 19.00 VIvaldi: Sonata e-moll op. 14 na Wiolonczelę . i basso
continuo 19.30
Mi.ruiatury
instrumentalne
19,$
Proklofjew: MOpow1eść o prawdziwym c:złowielru" - opera 21.50
Wiadomości sportowe :11.55 Opera
(,d.c.) 23.00 Co pi&ą o nwctyce?
23.20 Ml:nIatury fortepianowe
G.
F'aurego %3 .40 Mozart:
Serenada
G-.dur na orko smycz.k.ową HEine
ldeione Na~htmusi5<" KV !Ia5.

Ogłoszenia drobne

Jull,"" A1e1c.sondrowic.z
WI.....
stwor.za 1OCIIIdei<t. Wiecho P.......uechno. Bibl~o Omega. W,donle pierw
sze. Stron 119. Ceno 10 zł.

PROGRAM LOKALNY
16.43
Omówdenie
programu
16.45 Radiorek1ama
16.50 "Szukanie
ctziury
w
całym"fel. T. Kudelskiej. 16.55 Koncert
muzyki
polskiej
(stereo
UKF
70,49 MHz). 1730 ..W różnych rytmach". 18.00 Dziennik Radiowy.
18.10 Pi08ł!Okl Katarzyny Gaertł.

POSrO.JE TAKSO WEK: \Ił. Slowack.lego 472-70, dworzec PKP
444-33, pl. Obro""ćów S taJ.ing,ra~~_89~6-48, tIIksówki
bagażowe

PROGRAM I .

HOROSKOP

Z .. Rz.eczpospolttej" o sprawach
wielkich i
małych
(kwiecień)
20 .25 Nowa płyta Q. .1onesa 21.00
Remjmi.soencje
muzyczne
21.50
Opera
tygOdnia. R.
Wagner :
.. Tannhauser" 22.08 Gwiazda siedmIIu wieczorów Dalida 22.15
"Rzeka posępna" ode. pow.
22.45 Romanse ze starych płyt
A . Wialcewa 23.05 Laboratorium mag. 23.50-24.00 Na dobranoc śpiewa P. Simon.

NATORA .180 (zam. Radom) z.cu
bił przepustkę stalli wydaną przez
Zakład
Doświadczamy
Radomsklej Fabryki Farb 1 La.J<::ierów
w Radomiu .
35913-R
CZY~ Barba.ra
(um. Grabina)
zgubiła przepustkę
stałą nr 411
wydaną przez Radomską Fabrykę
Farb i Lakierów w Radomiu.
35914-R
WJLCZY~SKI Wi<!Sław (BIelmy)
zgubił let:'ityrna<:ję wraz z bl4etem
miesięcznym PKS na trasę BieUny KJ.el~
3467..g.

• ELEKTROMONTER
e ŚLUSARZ - SPAWACZ
Podania o przyjęc ie wraz z za~ącz.niikami, jak życiorys, ś.wiooectwo ukończect)
szlroły podlstawowej, wyni'ki badań le'karskńch, Sltwierdz.a.ją-cYlCh przyda,tność do ~.
br!llIlego za.<wodu i cztery fotoga-af ie - naleiy składać w łerminie do 15 lipel •
w godzina-ch 7-15, w setk:reta2'ilacie 5Z1lroły, osobiście lub. przesłać poc:zaą.
Przyjęcia oóby,wać się będą beoz egnmioow.
.
U-czniom zamiejscowym gwarantuje się zalkrwa.terowanie na koszt przed3i~i.;l·
stwa, względnie dojazd z miej6ca zamiJeszkania MlItoblllSami zakładowymi.

Wynagrodzenie u<:zruów wynosi:
w klasie pierwszej

zł miesięcznie,

w klasie drugiej

300
480

w klasie trzeciej

okok> 1.200

~ miesięcznie,
zł,

z równoczesnym
trzynastej pensji.

Uczniom przysługuje prawo korzystania z ulg tMy{()wy~ . przy. przej~
k-olejowych, na zasaoda-ch stosowa.ny-ch wobeoc szkół dla młodZlezy nie pra~ ~
Uczniowie o.siąg.ają-cy dobre wyn4ki W praktycz.nej i teoretyeznej nauce, maJą ~
wo do kwarta·1ne-j nagrody W wysokości 20 proc. wynagrodzenia miesięcznego~,
nadto uczeń otrzymU1je d<>daJllkow<> - poza ubra·niem i narzędziami - be'LpI 'ł
ubran ie wyjści()We, składające się z kurtki ortalioo()wej z ocieplacz~ g~a19'
wyjśd()wego, garnituxu z tkaniny teksa&, obuwia, dwóch kosZ>?ł, r~~'Wlc7ek!~~
krawata i cza-pki, wartości okoł() 3.800 zł. PCYLa tym otrzymuJe be7.pł.abme J
s.iłek regener~yjny W każdym dniu zajęć: .
. .
'e ,.
Dla \.IICWi6w uzyskujący-ch dobre wymkl w oau-ce przedslęł)JQl'St.~ fu,ndU!e16
grody oraz oJlgarnz,uje beXipłatne 'M:Zasy wypoczynk()We w atrakJcY'}ny<:h IlIl
wośc i ach.

Wszystkim absolwentom S7Jkoły przedsiębiorsbvYo gwarantuje
zakładzie, na korzystnych warunkach.

w swoim

http://sbc.wbp.kielce.pl

Phnom Penh zClobyte!

WIEDE~. W
łacu Hofburg

VllOI ń zve
i Wietnamie Południowym

Militarne sukce Vs·
w Kambodży
DOKONCZENIE ZE STR. 1

, USA, Gen.ld Ford, oświadczył,
iż wydał polooeme natychmiaNa S>,POttka.niu w WaszyngClostowej ewa.kua.cji z Sajgonu
wszystkich amerykańskich oby
me li członk~ Stowa.~
wateli, których obecność w
nia
RedaJdorów
p~ydenł
tym mieście nie jest uwaia.na
za niezbędną. Wyra.zll jednocześnie przekona.nie, że gdyby
Kongres w ciągu najbliższych
kilku dni przyznał sumę 722
milionów dolarów tytułem pomoey 'M)j>kowej dla rządu
sa.jgońskiego,
to
rząd
łen

•

skich Bien Boa, położoną o
20 km od Sajgonu; 16 bm. po_
ciski sił wyzwoleńczych mlszczyły 4 sajgońskie
myśliwce
bombardujące.
Lotnisko
w
buie Bien Boa zostało zamknięte.

•

ro InauguraCja

Kultury Radzieckiej
Fudalej z OstrowBarszcz z Kielc.
o godz. 16.30
w gmachu
"Dynamika
pi~olatki
ra-

•

oJna

.Ino"

PAP. Po
rozmowach mi_
roln.:.ctwa
kraj6w
'h E-WG dopro.waw Luksemburgu
franCUSk o _ włoo . wino". Na zapo.;,l'<izenia min,i(·...·a

EWG,

Fra'ucji

mi.ni-

Chri_

zakomunikował

francuski
dla wi.n

w ło-

w

b1d .zagra,nicznej,

prezydent
zaangaiowani w rozwijanie naszej
polityki odprężenia w stosunkach ze Związkiem Radzieckim" oraz zaznaczył, że poUtyka ta pmyczyniła się do lIIa-

.r00zema
Książę

,.

kultura 1-

kauczuku

miesięcy.

DOKONCZENIE ZE STR. 1
pracoWników
KBM
i
1nnych jJIl'2ledsiębiorstw b1.Idawdanych jest ośrodek w Bocbeń
cu. Kierow.ni.ctwo ośrodka clIlię
ki porozwnieniu z as w Malogoszoz.u
WSS w K~ek:acl1
zapewnilo
:rorgan.i.wwanie w
dniach vrolnych od pracy bufetu na wolnym powietrzu i kawroami. Pracownicy mogą równ,ież kor.zysŁać odplartmie z całodziennego
wyżywienia
oraz
noclegów w ośrodku. Na. łące
nad Wierną Rzeką zbudoowaIla
zostanie kryta estrada, boiska
sportowe i .. ścieżka 2ldroW'ia.".
dwudniowy weNaj'.bliriszy
ekend, 26 i 27 kwietnia. pne...
bi'C@ać będzie w Bocheócu pod
2lMkiem zaik:ła.doWlegoo turnieju

Skąd

*

16 bm.

siły

PT2eprowadzonv
w ubiegłym roku w obwodzie
pakowskim apis bo cian6w
dał
nieoczekiwany wynik.
W ciągu 15 la.lt liwba ich
wzrosŁa
trzykrotnie.
Obecnie
wynosi ona cztery i p6ł tysiqca.

Por6wnanie otrzymanllch
danych z wynikami międzynaro
dowej ewidenCji wykazuje, źe
bOCiany stoyn!owo opuszcza;q
zachodnie rejonu
EuroPtJ
ł
przemieszczajq się coraz bardzie; na wschód i p6lnocnu
wschód. Przy~z!!nu te"o zjawiska nie Iq znane. Prawdopodobnie uwarunkowane jest to
Ociepleniem klimatu i lepszumi
warunkami naturalnllmi.

wyzwoleńcze

do stolicy prowincji Ninh Thua.n
miasta
Phan Rang, położonego o 260
km na północny wschód od
Sajgonu. Phan Rang było jedną z głównych hM wojsk saJCOńskich, hl również
mieścD
się ata.b VI dywizji lotnictwa
saJgońskiego.
Jest łG już 18
stolica prowincji wyzwolona
p~ sny TRR RWP od poezątku marca br. Wyzwolenie
Phan Rang oznacza, że woJBka sajgońskie ułradły ostatni
punld
w
Jll"owmcji
Ninh
Thua.n, która w całości przeszła
obecnie
pod kMUrolę
TRR RWP.
Artyleria sił wyzwoleńczych
pociskami

rakieto

wym.I i artyleryjskimi główną
buę

lotniczą

wojsk

NOWY JORK. Po noludniu
w siedzibie ONZ odbędZie
się konferencja prasowa sckretacza gencra.lnego ONZ,
Kurta Waldheima.
PARY:2:. W
Sztr&sburgu
zbierają się ckiś :ministrowie
spraw
zagraniC'Ulych
18
krajów
zachodnioeu-ronejskich, na.leią.cych do tzw.
rady europejskieJ. Omówią
onI spra.wy międzyna.rodowe
i kwest4e współpracy państw
kontynentu earopejslriellro.

CL2enc'e
informUją:
TOKIO. W ZamboaDga, na
południu Filipin
rozvoczyn&jl\ się dziś rokowania POkojowe między prze.ds1.1I.wicieIa.ml rzą,du nUpińskiellro i

rebeliantów muzubnallllildcm.
NOWY lORKo
Kanclerz
federalny
AIlBłrił,
Bruno
Kreisky m& dziś za.kończye
kilkudniową wizytę w
N owym Jorku.
PARY:2:. Przebywający od
środy • wizytą oficjaliną we
Fil"allcji,
premier
Grecji
Konstantioos
Kara.manlis,
będzie

dziś

konferować

z

pruydentem Francji, Valerym Gisca.rdem d'Estaingiem
Wizyta
Karamanlisa
we
Fra.noji jest jego pler_ą
JNMlróżą ~ą od momentu poWl'otu do kraju z
Paryza w lipou ub. E.
NOWY JORK. O godz. 21.00
w Nowym Jorku zbiera się
Rada. Bezpieczeństwa w celu przedłużenia ma.ndatu sił
ONZ na Półwyspie Synajskim.
KAIR. Pnebywają.cy z wizytą, oficjamą, w Arabii Saudyjskiej,
minlister
6iPi-aw
~raniCZID.ych
RFN, Hans
Dietrich Genscher
zosłan ie
ckiś

przyjęty

władcę

przez

tegO kraju. k:r61a Chalida.

'

wk.roczyły

osłrzeUwała

tyle bocianów?

MOSKW A.

,.

16. IV. WASZY~IGTON, LON
DYN, PARYZ. PAP. - Ageneje prasowe info rmują, że oddziały
TRR RWP cieszą się
popa.rciem ludności południo
wOwiewamskiej, która w wielu miastach powstaje jeszcze
przed nadejściem sił wyzwoleńczych I pmejmuje
władzę
w swe ręce.

"Tarpan" tańszy I
o 19 tysięcy zł

36

łucji przestało fUnRclonowaĆo

SłJ1a.nouk
doradru pozostają
cym jesZCi:" "), w Phnom Penh
politykom, by " l" ie traeąc CZ3au GPu ścili Kan- ' odżę".

I

Białobrzegów

,. * .

&,0 Cz ~r,'\'o!le go Krzyża, książę

zaJtłarla ~ h

Jad!:: i.ufor.muje Centcala Hac..
dlowa Spnębu Rolniceego ..Agroma", ze 169 tys. zł do 150
tys. U obniżona :IlOStak cena
samochodów
rolllliaro~w_
czych typu "t&rpau-233", ptl'Odukowanych przez ZalDład:y Samochodów Rolnie1Jych w Poema_
nj,u Antoll<inku. Zmieoi.oo.o
również warunki spr2ledaq ratalnej tego poj.azd\u. Pi~za
wpłata
goGtówkowa
obniżona
została 1 dru.em 9 kW'ietrn.ia br.
z ~ proc. do 10 proc. poaostala zaś nalelŻność moee był: r0złożona
na dogodne raty (do

napięcia.

zimową rundę rokowań.

_

W Sajgonie panuje cha.os t
panika. DzJ.enDik "New York
Times" pisze, że bogatsi miesz
kańcy Sajgonu za bezcen wyzbywają się domów i samoeho
dów oraz skupują złoto. Wła
dza ThIeu została częściowo
spa.rallżowana, a wiele In sły

SihaDOUk. odmówD
przyjęcia propozycji przerwania ogDia. przekazanych mu
pmez
przywódców
rezunu
Ionnolowskiego - donosi agen
cja France Presse, powołując
się na inf:lrmacje pochodzące
z sekret~ria.tu Siha.nouka. W
odpowiedzi przekazanej za pośrednic~ \vem Między.narodowe

(Jjb)

bruk
lXIecYdowana nie
rucuamu w łonie
&RYIlku,
06tczegla
prawę tę skieruEWG. Ostatecmie
s~ę 12łagodzić koszoLar6w wyasyg:nowinW5pÓln Y R ynek.
tYm a..L. franow;kie go
r"""u PI"Zedesty_
Ukohol PlV.emysło-

Loc.

oświadczył: "Jesteśmy

Od pią.tku r07ipoozynają, •
równiez liClZlle imprezy w klubach, bibliotekach i innych pk.
cówka.ch kulturalnych. Kieleck.i
KMPiK ocga.n.irzluje 18 kwiełlLia
looncert pieŚIlii kompozy,torów
r{)6yjstkioh i radzi.eckich. Wystą
pią:
Jadlw:iga. nz:kówna. Tatiana. Wojłasze<wl>ka i Jarzy Kł2ctzLńsk.i.
lmIPreza ta O<ibę!Cbioe
się o godz. 17.30 w f ilii
kilubu
na Czarnow.ie oraz o godz. 19
w pI.a.cówce p rzy ul. Rew<liucij Październikowej.
W kinach wielu IlUt"JSCOWości :ro7l})oczął sle nrzeglad
filmów radzieckich. W kinie ,.Romar:umoa" w Kielcach pre~
wana je.st; obecnie "Romanca. o
zakochanych". W
radO<mlSikim
,,()de()n.~e" ti.lm "Wybacz i
że.g:na.j", a w "Mew.ie" •.Iwan
Groźny".
W OsItrowcu
kino
.. HIuim.ik" prezetlltuje teraz dwa
fi.lmy "pies za burtą" i ,'pło
nąca ta jga!'.
Radziecka kin.emaJtogra!fia jest tematem Jronkursu pod hasłem .. Fiim radziecki - Brnem dla ~rn"

pracy 1 placówkach
lliYch.

wyzwoleńcze opanowały głów
ną kwa.terę 18 dyWizji 'M)jsk
południowowietn&mskich
w
Gb Kiem, w odległości 12 km
na północny zachód od Xuan

mógłby ustabilizować sytuację
wojskową w Wietnamie Południowym. Mówiąc o cało
ksZiłalcie amerykańskieJ poli-

Dni specjalny k.on.ced lllIIJZyki
qperowej. W p.rog,re.mie k-oncertru., w k:Jt6rym wy.sŁąpl otk:iestra symf<miczna, pod dyrekcją Karola An!bi:lda oraz eo.1i,.
śoi. Maria Olk~ (mezzosopran).
Roman W ęgrzYlIl (l1:enor) i Ja.D/IllSiZ WoLny (bary,ton)
l)r.zew;i.
dzilWe są utwory kom.po.zy;bI>raw rooyjSlcich I rarlz.iedklid1
o.ry polskich. P ocZ'lliek kODCel'bu o goctz. 19.

prze,prO'Wadzan~l!o

Nadal toczą się poważne
walki wokół miasta Yuan LoCo
Amerykańska agencja Assocja
ted Press infonnuje, że siły

cesarskim paodbe-!l2Ue "ie
dziś kOlejne, 66
posiedzenie
plena.rne delelIa.cji państw uczestniczących
w
rokowaniach na temat wzaJemncj
redukeji sił zbrojnych i zbrojeń w
Europie środkowej.
Będzie to ostatnie nosiedzenie
plena.me.
zamy.ka.ją.ce

sajgoń-

Wolne soboty
u budowlanych
ne e) imioNlcje do mi ęd.zy;ul.kl adowe j s-partak:iady, której finał
odbywać się będzie 9, 10 i 11
maja. S wój konkurs będą mieć
miloEicy wędkarstwa. Zadba.no
również o stnawę
dila
ducha.
27 kwietnia wystą9i w Bocheń 
au zespól kameralny k ieleckiej
kl~j
F ilharmonii im. OskMa
Kolberga oraz kabaret ZAKR
z W~zawy.

C· chciq prze~
DOKONcZENIE ZE STR. 1
&ku ocaz odbyła się wizja lokalna na całej trasie przejazdu. Wydział nasz oraz WOSTiW
są zainteresowane
przejęciem
kolejki, jednak wcześniej muszą być wykonane
ekspertyzy
fachowc6w z Dyrekcji Okręgo
wej Kolei Państwowych w celu dopuszczenia tej kolejki do
ruchu osobowego_ Na podstawie werdyktu ekspert6w ustalone zostaną kwo.ty potrzebne
na remont i modernizację kolejki".
Czekamy więc na wynik peac
fachowc6w oraz rychłe przystąpienie
do remontu tor6w.
Warto też rozejrzeć się już po
Polsce w poszukiwaniu odpowiedniego taboru przydatnego
do ce16w wycieczkowych.
ne będą mAn. wesołe zawody
sportowe,
wy6tępy
zespoł6w
Między:mkładowego

Domu Kul-

Budowlanych, projekcj~ filmów iItij>. Go6ciem budowlanych
będzie także Teatr La.lk.i i Ak-

tury

tora ..Kubuś".

Wła.9ny program przygotowa równ.i~ż
mklaOOw~
kolo
PTTK przy KBM. Rozpoczęcie
Se2lOnu polączone z pieczeniem

ło

prosiaka

na

ognisku 7iOrgani-

zują
c2lłonkowie
koła w najbli.żSlzą
sobotę _
19 kwielm ia.
W przys:zlą nie dzielę miłośnicy
turysty.ki. p ieszej wezmą udział

w IV Z!.a.zJie Politechniki Swię
tokrzyskiej. W ~u, lipcu i
sierpniu
organi!2lO\l7ane
będą
przedle wszystkim wycieczki nad
W'Od!ę połąc7JOne z nauką pływa,
nia.

http://sbc.wbp.kielce.pl

uszczę

Osoby zgłoszone na wycieczkę 27 kwietnia z
niepOkOjem
patrzą na zachmurzone
niebo.
Jeśli pogoda się
nie poprawi
wycieczkę trzeba> będzie odwołać. Komunikat w tej sprawie
podamy w ,.Echu". w sobotę,
19 kwietnia.
mb)

Pszczele żądła lUZ nlegrozne
•

I

Stacjo

,

pszczół

Łowkowicoch,

hodowli
na

Opolszczyźnie

'"

wyhodowało nową

odmianę wy-

soko miododajnych pszczół, col·
kowicie niegroźnych dla otoczenia. Są one obojętne na róż
ne
bodźce
wprowadzające w
rozdrażnienie
roje
zwykłych
pszczól.
Nawet
zawodowych
pszczelarzy dziwi możliwość nasypania do garści kilkudziesi ę·
ciu pszczół, z których ani jedno
nie zadaje bólu. Jedyną reakcją no tego rodzaju bezpośred
nie kontakty z ludźmi, jest brzę
czenie owadów.
(PAP)

•

\V meczu z Finami stare

Dziś

.. J

błędy

~

i p • a 1: 4.

pojedynek

hokeiowvch potentatów
W swym przedostamim wyna bokerjowycll miBtlrzoItwa.ah
świata
reprezentacja
Polski przegrala z Finlandi~ 1:4
(0:2, 1:1, 0:1). Bra.mki dla Finów 2JdJob)'1li: Ta.mm.inen w 14
I 23 miJn., Mononen w 11 min.
I Ha.gma.n w 47 min.; dla PoI~~i
Obłój w 31 mln. Nasi ho-

~tępi.e

il-eiści

Leszek

zagNIli 00bry mecz (na

rnial"ę swoich nwźliwości), ale po
oobnie jalk w poprzednkh spot[.an,j,aoh 2lII.ów popelin.iaJt błędy
w defensywie, które sk.rzęfmie
wykorzystali F:iJnowie..
PoLacy
w óaJ.szyun ciqgu ZMVOdzą rów,lieź w sytuacjach
podibramko-

W}'ICh. W pr7Jeciwieństwie do na-

,zych re pre zentantów, Flilnowie
Iioslron.aJe asekurowali
swoją
I>ramkę, a poniew.a/Ż byli o wiele szyOOi od Polaków, łatwo
IItwarzali sobie dIogodine pozycje strzeleckie. Na S2XlZęŚcie
t\.n.drzej Tkacz nadal u1rz;ymuje się w wy'S(Jikiej formie t tym
razem skończylo się tylko na
cz.toceah bramkach.
W drugilm W'ClXlIl"ajsz:ym SIPOtłr.aciu Szwecja
polronala USA
12:3 (1:1. 5:1, 6:1). Amerykanie
tj'llkJo w pi€ll'lWtSlllej tel'cji
byli

,

równorzędnymi

za dwa dni WIochy - Polska

przeciWUlikami

dla hokeistów "Trzecłl koranU.
W dwóch następnych tercjlach
Szwedtzi cabkowicie przejęli iJn.icjatywę i odnieśli W)"l'Okie zwycię5twQ. W drużynie 82lWeózkiej
tnzy.kJro.tm.ie na listę zdobywców
bramek wpisaili się Soooecstroem
i Vi.kstroem, d'Wlie bramkJi stl"zehl Lundsłroem, a
po jednej
Ahlberg, Salming, Weinstroeck
I Pełten;SOłl. Dla USA bramki
~: Schneider dlwie i AUey
jedn~

TABELA
L ZSRR
8 16 '73-18
2. CSRS
8 14 49-14
3. SzwecJa
8 10 46-19
4. FJ.nland1a
8 8 33-28
5. POLSKA
9 2 13-76
6. USA
9 O 26-'79
Dziś w Duesseldilrfie naj watnieJs.zy pojedynek mistrzostw:
Zwil\Z4llk Radzioold Czechosłowa.eja
(traosm.isja. telewizyjna w programie I od godziny
16.15). W drugim meczu zmierzą się zesp()Jy Szwecji I Finla.odii. RezulWy tyeli spolbD
decydować będ~ o podziale medaH..JuC:ro nasi hokeiści graJ,
• USA.

Korona - Siarka 3:0!

Gdyby ta gr81i
mistrzowski mecze •••
ś,. ~

Już

w niczym ni.
• k.o6oa ta-

~ll dru!ynom
beIl 11 ~

W ~,.n na bIoUlletym
boi.IIbl meczu łramk1 dla. KoroIlY Jdo.byll: Berm1lll ." 11 min.
łhnł.len ", 3Z ~ , K~
_WIIł;J ", 80 min..
~ięzców na naj~ noty zas1użYlld.: Ma.jdslk.

W 2IeIlPOle

TIoeJialwti. Cmmeeld. Bermaa I
lhałałerz.

{Paw"

Snajper Pulici
'-. o powaznel
. . k 00W orrn,aCJe
buzj.i Roberlo Bettegi - cwlow.eg,o n.a.pastn.ika rywali polskich piłkarzy w oobotatim meC2JU WIOC'hów, nie ok.a:Laly się
przesadzone. Został on ode6łany
do d.om1.l, a na je,g,o miejsce
treon€C Fulvio Bernardinl pow<>lal czołowego strz.eloa wlo&k:iej
ekstraklasy _ Paolino Pulicl z
Tol'Jino, który będ.ZIie praW'dopodolmie grał na lewym skrzy-

dle.
W zwiąrz.k,u z tą nominacją.
drz.iennikarze zadali Berna.rdiniemu pyJtanie, r:tL)'. nie lepiej
byłoby

zaBtqpić

sywnym

Bettegę
pomocnikiem niż

ofentypa-

wynn napastnikiem i
w ten
sposób wzmocrnć ŚI"OdkOW!l li-

nię?
Selekcj.oner "aarzJIlII'i" odpowiedaJiał: "Jestem
świadomy
ryzyka. Aby mieć SZIWlSę 'IJW7oi~
musimy posta.wlć!HI

zdecyOOwaDy atakI".
Słynny Sandro Mamola, który b~ najle.p&Zym pilkanem
WJ.ooh w pamiętnym meczu w
Stuttg.accie, powie.drzi.a.ł: "Polakom
musimy
Jll'ZeCiwsta.wi6
szybkDśĆo Pod pewnymi W7.Clę
daml im ustępujemy, m.iD. ..

w śrMę ", Galerii Saaki
MDM ", Wuaawle, D_Itpiło otwarcie wystawy toło
B'l'łlmów.
X
JDistr1Iostw
śwl..ła )Ił. "Gra
e mec1al..,

D_

ełwa:nrie
Remberłowa

prsybyła.

Na

aka.

wa

kompled.
pUkar-

pnnełowaJJtea

a.
w,....
_ohy-

mecza •

da

",

repreHDłaeJa

Włochamł.

była ensJlt
aałotP"atów.

do

<»o

Kad-

mfers De.,..,. wśr64 wletwclelek jep taleBłu.
CAF~et.

tera Sportowe

l _ i• • : 1 ~Cjl)QnI • • ,
wygrano 1.000.000 :ol. 174
:r 5 trofIenIomI ~ _
wygrane po około 14.500 :ol, 9.896 .."..
wiązań :r 4 t<ołi eniarnł - W'j'gI'<Jne po
31n zł. 187.843 rocz:wląllOf'llo :r 3 troll ...
nlaml - wyg"""" po 22 Jił.
•

Lotek

6, 10, 13, 23 3S
Bond~a:

E

705656

NUMER 91

STRONA

,..Annia Gór&kJie@O JlI!"2IYbywa do
Rzymu po to, by W'Yf!}ra~". PI>tacy - pisze na łama.ch ~ety
GlQvo8IIIiIli ArpiInĄ który pilnie
ś1edtzl1ł girę ~ydl na
mis1:z!lJoobwadl świata - są dzi8l.a.J n.ajJ.ąlSQlą ~ na świe
ole. Po gwalto<wnym spadku 1.ormy Bayern Monaoob!um i "emigracji" Holendrów Onlyfta i
N eesoken.sa, n.ie RFN 1 nie Holand:ioa, ale ,.Ludzie Górskiego"
tJWIOIrzą obecnde n.ajł~ kolekt;rw ~ • tym samym
~toowyl" •
Niew~ "'"~ po.chlebna o.piGia włollJdeeo &ien

JUk.ama o pobIkiej ~tacJol
ma &wój ukryty . - . Gdy WIo..

~

piero wtedy

• FoJ.ak.am4o,
~

d~.ooze~

~

mor1m.a

d0puś

stołecznej
drużynie
w następującym

nuta. Ziemnicka.
Adam
Ga.rba.rozyk, Marek
Le5zek Słomskll.

ta,

Narciarze
O

już

Innsbrucku

Polscy

narciarze

ju'j, przygotowania
rOC2illych Igrzysk
w I:nmsbrudlru.

ska, do której
sÓb, będzie
bl"ych w~IrUDkI)w
Tatrach co
maja. Trenmgi

rejonach Kasprowego
HaU Gąsienicowej I
Pięciu stawów.
SpecjaJ1ści od
pośwlęci~ czas
ning slalomu
Id, biegacze ł
biegnll Jla

kilometrów.
skOCtlJk6w ()C7JI!bIje
tym · miesIącu jedea
AustrL

5 bramek McDonalda!

. . Wyspiarze g'
w eliminacjach

9pra.will piłkarze
Walii, którzy wy~ ", Bud,apeflI2lCIie % Węgrami I Sensacją
jEst roWlllieź Jl'(lCalillca Jugosławij
z dIrużyną IrlADdii Północnej.
A oto wyniki:
GRUPA I
W Lo.ndynie, w obeon<>Ści 68 tys.
widrr.ów, reprezentacja AD~1ii po
konała wysdko
dnlżynę Cypru
5:0 (2:0). Wyjątkową skutecz~ . w tym meczu popisał się
McDona.Jd, który zdobył <Na gospodarzy WS'lJy5tJk.ie bramki l

rozwiąmń

Mały

po8DiJn.a zaś WIlQSkim pi;l!karzom:

apodrzJi.ankę

trołleniomi -

zł.

. Fra.ncesoo Rooca. lewy obroń
ca., kltór;y ma opiekować się
Grzegorzem
Lato pyta.: "Czy
my, Wł{)6l, musiIny być! zawsze
tymi słabszymi i uza.leżniać swoje szanse tylko od klasy rywali? Mój "podopieczny" Lato jest
dobry, ale czy ja muszę być
gorszy?".
Tmyńsk.& .. La stampa" przy-

Rep'ezeo.1.anci Wysp fuytyj!lkich odnieśli w.crroraJ komplet
zwyoj~
w
~ych
spotIk.ani.adl
pIilk.an;Ikidl
mis1In7Joet1w Emropy. Zespoły An&iIi. Walii otarL Irłaadii Północ
neJ 2ldOOyły po dwa punkty i
a!ktua.Inie majodują się na czele
5WOich grup. Największą nie-

mIG. t. w zakladocłs T<*>-Ladoa :r cInła
13 kwM>tnIo 1975 r. stwienbono:

po 24

względu na fakt, że nasz zespół :rosłał
dopiero niedawno
w pełni uformowany, a rywale gra.j~ w tym samym składzie
już dawno. Dlatego musimy wykorzystać nasze nałlD'ałne możliw()ŚaI szybk:oś6. zwlnność~,

bywający wra.z z
skiieh tenisistów
przedstawiciel WFS
Jerzy Czabaa,
w pierwszym
kiego turnieju mi
ciwoika
wa., w której
wicemistrz Polski
crorek. Radomianie

aię

P.P.T~~~

• ~i. II: 2 r=wicponla I 5
trołienirunl
prem. wygran. po
1.000.000 zł, 62 ...-iqzanla • 5 !rolfe.
niaml zwykł. - wygran. po około
33.500 :ol, 5.•,2 rozwią.młl :r • troli ...
nioml - wygra.... po ID zł, 127.462
rozwiązania :r 3 trafieniami - wygrane

.Ja.k nas

Benu

zastapi

Komu ikat
To

Najlepszy tenisista
ny la.t ubiegłych,
miarun LESZEK
sta.nowil wrócić
niespodziewan"
nasz zasłużOllly
raj, chc~
swrum młodszYDI
cierzystego klubu _
rzy dziś w Sopocie
walkę o awans do n

@ W rozegranym
w GoeteboIl"gu tow.a.rz)'lSkJim mec2lU pił

zent.a.oją Da.n.i.i 5:2, 2la.pewniająe
sobie piel"W5tre miejsce w grukarskim S2lWecja zremioowała pie ,,Bu ligi ew-opejsk.iej. W
re S?Jkooją 1:1 (l :0). Prowadze- stolicy Danii odbył się równie-t
nie dla gospodarzy 2rloby~ w tJumiej indywidualny z udzia44 min. Sjoeberg. W)'11'ównał w

Hiszpania i W.a.lia. Tak więc lista startowa obejmuje już re-

prezen;tantów 18 państw.
@ W rozegranych wo2lOrnj towarz;yskic.h me.czadl pH!karskich
Sl~ Wrocław pokonał I-Hgo87 miJn. McDoo.g.all.
wy zespól NRD, Sachsenring
@ Na międzyna.rodowym turZWickau 2 :1, 0ra001.'i.a zremisonlej.u pięściarskim w Bu.k.a.reszwala z Polonią ByOOm O:0, a
cie w wadze lekkiej Polak SwiLech POtZI1J8ń wygra} z lokaldemki pr.:regrał z Rwnunem Sicnym rywalEm, Olimpią 2 :0.
bu, a w lekk.opólśredn.iej Rud@ W składzie dn.1żyIny kolarn!Jcki dooznał porażki z byłym
skiej RFN na tegococmy Wyś
mLs1lrrem
Europy, Rumunem
cig Pokoju 2lIlaleźld się nastę
lem zawOOiników Skandynawli. pujący
Ca1i9tratem Cutovem.
zaIWOOnicy:
Weibel,
@ W towIa!rzyskim
spotkaJn iu RFN i Polski Zakończył się 00 Brebm, Tnot:t, Jakst, Paltian i
piJlkarsJdm dwóch stolecznych zwycięstwem naszego reprezen- K.a.s~>un.
dIrużym ~a pokonała Polonię tanta, Zbigniewa Fron=)'lk,a.
@ W elimi'llac)"jnym spotkan iU
3:i1.
@ Swój udział w katowicll:icłl przed Igrzyskami OlimpLjskimi
@) Pol&cy ten.isiści stoŁowi. wy- mi5trz06bw.ach Europy w boksie w MOIIltrealu pilka=e RFN :zreJrnti w Kopenhadze z repre- 2'4ilosily kolejne dwa kra~- ml60wali z Hiszpani.ą 0:0.

Sprintem ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

1. Anglia
Z. Porłu«a.Iia
3. CSRS
4. Cypr

!
1

1
1

GRUPA II

PiJlk.aIrze . Walii po
nad Węgrami ~
2:1 (1 :0) stali SJ.ę
gru;py II. ()oczeIWle J
jesrz.cr.e łatwy ~ l
burgiem oraz reW

u siebie

(pierwsze

rozegrane w WJ~'
Austriacy 2:1).
Wcw;raj
na

Budąpeswie
~wal

-~.,~~~-

rych zdobył. . ale
grzy prz.eważah,
n1kom brukowałO f'
i szybkości. Br~ J f
stl"zelili Tosb !1J'j:
i Mahoney 'w 69. f
gier Bra.nikoV1is ł
1. Walia.
!
2. Austria
ł
3. Węgry
!
4.

Luksem~~tpA)1I
rniStr7#'

Finaliści

Jugosłowla.nie
jeźd:zJie z

(0:1). Warto
to już drugi It~.

sukces rrlandcZY
słabym 9tarOie
Norwegią w oslo)

f

stf'oWe ze Szwecj~
mie 2:0!
!
l. Irlandia Płn.
2. Jugosławia
3. Norwegia
4. Szwecja.

Dziś rozegrane
Ile s.potk.anie z

do mistlv.xlstw

Od 20 do 26 kwietnia br.

Starac owieka ofe

Władze miejskie Stara.chowic ogłosiły okres między
20 i 26 kwietnia br. "Tygodniem czystości Starachowic".
Czy to znaczy. że mia·sło ma być uporządkowane i czyste tylko raz do roku'ł - zapytaliśmy w Unędzie Miejskim.

tlWolych przyzwyczajeń, zami/o·
wania do porządków, wywołania
uczucia osobistej troski o wy.
gląd rodzinnego miasta.

- Wręcz przeciwnie, podstawo·
wy cel akcji to wywołanie wśród
załóg
przedsiębiorstw i instytu·
cji, młodzieży szkolnej, wszyst·
kich mieszkańców grodu "stara"

Zdożel'l'k\ programowe "Tygod.
·nia CZ)IStości" są wielostronne.
Przygotowano wielką ofen·sywę
do wolki z bała.ganem i bru·
dami. Do 20 kwietnrio
miosto
ma być no WY50ki połysk.

"Czajkq"
do ślubu

Przykład

Ju.ż
wkrótce
mieszkańcy
Skarżyska - Kamiennej
będq
mog~i w1JTl4jmować na UTOCZystości ślubne c.zarnq
limuzynę

naczelnik
zat'!C,ki , społe
i kobieca dehv mgr Annaczelnika

Swięto krzy-

miasto stało się wielką miłoś
cią Anny Szlęzak.
Po zdobyciu matury lla tajnych kompletach, zaczyna
po
wojnie pracować w Zakładach

Materiałów Ogniotrwałych. Godząc obowiązki pracownika, żo

kozach
li

ju ż

br.

ny, matki i społecznika rozpoczyna studia na SGPiS i kończy
je w 1964 r. z tytułem magistra. Jedyne, czego nie udało
jej się zrobić, to uzyskanie doktoratu niestety - zawiodło
zdrowie.

marki "czajka", pTzeznaczong
do przewozu 9 osób.
Samochód przeka.zamy zostanie UTzędowi Stanu Cywilnego
w SkaTżysku pTzez UTzqd Wojewódzki w Kielcach. "Czajka"
byro dotychczas Tep1'ezentacyjnym
wozem
Unędu
Wojewód.z>kiego.
Rza.dka była wykaTzystyWo.na, gdyż
niewiele
zdaTzało się oko.zji, uzasadni4jqcych potnebę użycia tak dużego samochodu osobowego.
Dotychczas w woj. kielec~m
4 USC - w Kielcach, Radomtu,
OstTOWCU i Starachawicach majq do swojej dyspozycji samochody osobowe - "zimy". PrzeWiozły już one wiele młodych
paT na ślubny kobierzec.
et)

Zanim weszła do władz miasta,
zajmowała
się
przede
wszystkim
rozwiązywaniem
problemów kobiet, starała się o
budowę
żłobków, przedszkoli,
uczestniczyła
w problemach
rozwoju huty, która zatrudnia
również kobiety. Obecnie zajmuje się problemami handlu i
usług, gospodarki
komunalnej.
Najbardziej absorbuje ją
Ostrowiec Swiętokrzyski
jako
miasto 100-tysięczne (w latach
90)
z
wzorowymi
06ied1ami mieszkaniowymi, pełne zieleni, rzeźb przestrzennych (już
teraz studenci ASP mają
tu
swój plener). Nadal interesuje
się rozwojem huty, która docelowo będzie zatrudniać ponad
27 tysięcy pracowników.
Mgr
Anna Szlęzak - członek plenum KW PZPR, ma wiele odznaczeń, m.illl.. "Za zasługi dla
Kielecczyrz:ny", pooiada
talltże
Medal 3O-lecia PRL.
(CAF)

Suszarnię bułki
.

tartej

Żeromskiego

suszarnię buł
załoga tezakładu wyprodukowała w

67

ld..taJrtej.4-osobowa

go
I kwartale br. 40 ton tego surowca, paczkując go w różnej
wielkości toI1by.
Tarta bułka z
Radomia
sprzedawana jest również w
sklepach Grójca i Skarżyska,
a także wykorzystywana do
produkcji wyrobów w Hcznych zakładach mięsnych l
Przetwórni Owocowo-Warzyw
nej w Pińczowie.
(ekr.)

cioć

zakłady

biorąc

pełną

odpowiedzialność

zwracając

UW<lflę

m ierz eńcem porządków.
zogospodorowQllia
Wszystko wskazuje na 1'0, że
wygląd.
Komitety
starachowicka ofensywa porzqdsomoflZądów miesZlk.ańców przy.
kowa przyniesie wiele widoczstąpiły do kOllkursu no no'jład.
nych rezultatów, że w okresIe
niejsze osiedle Starachowic, pro·
"Tygodnia" patrole
młodzieży
gnqc tym sposobem ~Iić
ZMS I ZHP oraz ORMO·wców,
OOIjlepSlZe ambicje poSlZczegól.
które majq obserwować zach'Ó/.
nych dzielnic or<n j.n,iojolływę
wonie star,pch-owiczan i zwracać
społecznej procy.
OrgoniłZo,torzy ..Tygoonio" przy
uwagę na przypadki
niewłaścigotowoli SlZeroką okcję propo· - wego sposobu bycia nie będą
miały wiele pracy.
go,ndoWQ,
która
dociera
do
wSllystkich ~odowi'Sk mioiS'to.
(MiPJ
Prezydioum Rody N<Hodowej 0r<m: Komitet FJN wysł:osDNo'y do
społeczeńs.twa apel, w
którym
m.in, l'nolor.zły s-ię noS>tępujące

Potrzebna

s.formułowclln'ia:
"Pracować będziemy

i

dla sa·
mych siebie, bowiem w mieś·
cie czystym i ładnym żyje się
lepiej i przyjemniej.
Miejmy ambicje, aby stan
wzorowych porzqdków jaki u·
zyskamy dzięki powszechnej
mobilizacji - utrwalić i zacho·
wać no co dzień/". .

Oprócz apelu
wydono dru·
kiem SIlereg krótkidt haseł wzywqjąqch do określonych zocho·
woń np. "Obywatelu I Nie wy-

rzucaj odpadków na
szukaj kosza/".

ulicęł

Po-

specjalizacja

-.

neon

Kompletne

Krew darem

życia

NiemaIlllesJąca.ba. nie ma
tygodnia, by w kironikach Komisj! Krwiodawstwa przy Zarządzie POWiatowym
PCK w
RadoZniu nie odnotowano kolejnych fakt6w świadczących o
lUdzkiej ofiarności, o bezcennej
Wprost pomocy świadczonej za
pośrednictwem
służ by zdrowia

uspołecznionej

ludziom chorym. oto garŚĆ przykład6w:
• Już od
4 lat
honor()wi
krwiodawcy z Radomskiej Wytwórni Telefon6w sprawują patr«lat nad Oddziałem Dziecię
cym /
Sczpitala
Miejskiego,
świadcząc stale i w nagłych
potrzebach - swuje życiodajne
usługi małym pacjentom. Klu!>
Honorowych Dawc6w Krwi z
RWT przekazUje rocznie na potrzeby słUŻby zdrowia około
160 litr6w krwi.
• 8 lutego w Zakładach Metalowych im. Gen. "Waltera" 65
pracownik6w na apel zakładowego ambulatoriu m _ od~alo
łączn i e 23,5 l krwi . Była wśród nich Irena Mosiooek
z wydziału P-7, ktoca przekazała już 6 litrów tego życiodaj
nego płynu.
• 12 lutego 30 pracownik6w
garbąnli
nr 2
.,RadoskÓl'u"

wUęlo

udział

w masowej akcji horu>rowego krwiodawsjwa, a wśród nich zasłu
żeni człOQlkowie Klubu Krwiodawstwa: Ryszard .AJntosik, Edward Zdral, Waldemar Kowalski i Czesław Sobieniecki.
• Pod kaniec lutego 75 uczniów Technikum Sam~hodo-

Bezcenna
ofiarność
wego zgłosiło się do radomskiej
Stacji
Krwiodawstwa,
prze}tazut,'lC 13,5 litra krwi. W
tym samym czasie 96 UCZD iów
Technikum Mechanizacji Rolnictwa oddało
na
potrzeby
lecznictwa 19 litrów krwi.
•
Do
akcji
honorowego
krwiodawstwa przystąpili przyszli k ierowcy, uczący się w 0środku Szkolenia
Zawodowego
LOK. 99 słuChaczy przekazało
ponad 21 litrów krwi.
• Z
inicjatywy
dyrektora
Centralnej(o Ośrodka Szkolenia
Maszynistów przy ,,zREMB-ie",
Jana Jędrasa , 88 uczestników
szkolenia przekazało
ekipom
Stacj i Krwiodawstwa 20
litrów krwi.

urządzenia

warsztatowe dla POM-ów
Zloblilmwa.ne od wielu lał
w Radomiu Zakłady Na.pra.wcze Mechanizaoji RolnWtwa do
teJ pory zajmowały się m.iD.
remontami silników do samoohodów dostawczych, regeneraoj" wałów ciągnikowych i na.prawą pomp wtrySkowych. Pra.c;y było wieje. gdyż np. rocznie remontuje się tu ponad
2600 siłni:ków

samochodowych.

Potrzeby naszego rolniciwa posławily
jednak przed
za.IoA
radolllSkicb ZNMR koleJne Dda.nie. Tym razem przysłą.pioo.o
tu do wytwan;a.niia kompletnych UI"Zl\dzeń W'al'SZła.t.owycb
dla

państwowych ośrodków.ma

w

szynowych
również

włościcielom

no ro.n.iedbonia posesji prywat·
nych i gospodork<i uspołeczmo
nej. Za porę drlli te srame zespoły odwiedzają '!NIe rejony ponowl1>ie. W stosonku do l'IIiepopra".,..,.yoh zo.9tios:uje się
mocnrejsze środki persrwo.zji.
Miejska służba drogowo. ekipy RPGK i RPGM oraz spół.
dz ielni m ieSlZkan.iowej prowadzą
oo~i lone proce w zakresie napraw uszkodzonych
chodni/(ów
i jezdni, tlZupełnia~ą ubytki zi~
leni uszkodzonej w cza'Slie robót
ziemnych. No ulicach pojawiły
si ę setłci nowych koszy no odpadlai, które są waimym sprzy-

zo stan i<lh
i estetyony

uruchomiono w Radomiu '
Odpow iadając na zapotrzebowanie rynku dyrekcja Ra;domskich Zakładów Piekarskicl1 otworzyła w pomies7JC7.eniach dawnej piekarni przy ul.

moją

wszystlcie jednostk.i gos.
uS1Jołecmlonej, których
i nojbliż~
otoozen-ie
być
wzorem
ładu
i
czystości. Wszystkie szkoły storochowiol<ie przyjęły
potrOlKlt
nod rejonomi miejskiej zieleni

procy i
podarki
posesje
powilnoy

z
Równolegle z apelam i i ho·
słami prowadzono jest kon>kret.
no dz io~-olno ś ć,
mająco
przy.
spieszyć proces
porządkowanio
Starachowic. Zespoły
kontrolne
złożone z p rzedsta.....,jcieli Urzę·
du MiaS>to, MO i Sonepidu lu·
stru j ą mialSto
wzdłuż i WSIlerz

Podobnych przykład6w
jest
więcej . Godzi si ę np.
wsp.omnię,.ć, że tylko w samym "Radoskórze" ~ tylko w ubiegłym
roku 340 praoown.ik6w oddało
łącznie 120 litrów krwi. Wśród
nich zaś było aż 67
kobipt.
Szczególnie zasłużone w tej numanilarnej akcji są natomiast:
JaniI!.a Kll.IJia, Zofia S iadaczka,
Elżbieta Myszka, Teresa Z ieliń
ska. Wanda Bakinowska, Jadwiga Stefańsk a, Genowefa Tomaszewska, Danuta Poccze.k i
Jaąwiga Lenart.
Z informacji uzyskanYCh w
Komisji Krwiodawstwa Zar.zą
du Powiatowego PCK w ynika,
że w
tych dniach powołany
został do życi a w Radom iu kolejny, 31 już zakład owy klub
honorowych dawc6w krwi. RozPOCZął on działalność
Vi oddziałach ' osobowym i towarowym PKS. Za sługa to społecznych
działaczy
czerwonokrzyskich, a także pracowników radomskiej Stacji Krwiodawstwa, która na początku
bieżącego raku obchodziła jubileusz . 2O-lecia swojej działal
nQści. Za ten trud
i wysiłek
na rzecz ratowania la:tzk iego
życi a wszystkim im ll'ależą się
słowa głębokiego szacunku, no
l serdeczne gratulacjel
B. Itr.

.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ki~eolclm.

województwie

UsłUgi i produkcja w Zakła.
dach Naprawczych Mechan1za.cji RolnJclwa sięgają jut m.r.rłości ponad 60 milionów
zł0tych.

(eh.'

Jednym zdaniem
• Kol: jny kurs ratownik6w
wodnych zorganizował radomski Oddział Wodn ego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
lokalizując zajęcia
na krytej
pływaln i Czarnych w dzielnicy
Sadk6w.
• 16 szybowcami szkoleniowymi i wyczynowymi dysponuje już Aeroklub Rad()mski w
Piastowie, ktbry jednocześnie
kończy budowę w sąsiedz
twie lotniska ogr6dka tzw.
zaprawy
psychofizycz:nej dla
akrobat6w lotniczych i spadochroniarzy.
• ZEOW w Radomiu zakupiły
25 przyczep camp~awych.
kt6re pracownikom podległych
zakładów wypożyczane
są
w
okreSie lata, by ułatwić im
wakacy jne wędrówki po kraju.
.

ED

(akr.)

NUMER 91
snowĄ

3

Krzyżówka nr 88
I
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POZJOMO: 1. ~ bożq
hówkq. 5. większy od sadzaw·
ki" 7. najwyższe w Europie, 9.
JOŚIina IIOdwodna, rogoM,
11.
stop metalu z rtęciq. 12. nakla·
eIony na ranę, 15. określen i e,
lniano, 16. ła~a, 17. najwybit.
lIIejszy obok Afroniusza kome·
diopisarz rzymski (ATTA) , 18. a·
posIIroro stanowiqca poczqtek u·
\worU literackiego.
PK>NOWO: 1. Waldemor znakomity polski sztangista, dwu·
.....otny medal isto olimpijski, 2.
;;pogromca" drzew, 3. miosto w
Japonii
ustępujqce
wielkościq
tylko Tokio, 4. możnowlodco,
magnat, 6. w staroż. Persji mo·
numentalna salo aud iencyjna,
8. popu lamy lekki moterial o·
dzieilowy, 10. blag ier, klamca,
13. popularny taniec, 14. wy.
mówlca, napomnienie.
Rozwiqzanie krzyżówk i przesy·
łać należy pod adresem "ED"
wylqanie na kortach poczto·
wych w terminie siedmiu dni od
doty niniejszego numeru. Pom ię·
dzy prawidlowe odpowiedzi roz·
losuje si ę dwa bony ksiqżkowe
po 50 zł. Korty pocztowe bez kuponu będq wylqaone z losowaaia.

,.ECHO DNIAKUPON NR 88
Rozwiqzanie krzyłówld
nr 71
POZIOMO: korweta, kantówIca
·romans, Eliasz. kankan, taktylc,
g%pada, kmdiol.
PIONOWO: ornament, włók
"'ok. takt, okorek, alkaloid, Santiago, zaklad, woza.

. Swiatowy ruch obrońców poli:oju zapoczqtkowany został przez
ft1iędzynarodowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju,
'u 1948 r.
który odbył się wsie
we Wrocławiu. I Swiatowy Kon:
gres Obrońców Pokoju odbyl
się
jednocześnie w Paryiu
i
Prodze, poniewai wiele delegacji nie otrzymało wiz do Paryia. Z okazji 25 rocznicy tego
. kongresu poczto Kuby wydała
portret przewodniczqcego kongresu - Fryderyka Joliot-Curie
według
rysunku P. Picassa z
1959 r.

* .

Do waszych klaserów proponujemy kilka ciekawych nowoś
ci. I tak np. pod koniec ubieglego roku poczta Monaco wydała
SIeścioznaczkową serię z
reprodukcjarm dziel malarskich.
Fauna morska przedstawiona zo. stała na trzech znaczkach, a
sztuce cyrkowej poczta tego

ED

"ŚWięty" mo

Koncepcja sądów rodzinnych

Na dobranoc

NUMER 91
STRONA 4:5

.Ucza sie przede wSzYstkim partnerzv
1\ oncePQja nie

jest nowa. Sądy rodzinne lkiałaly jW w Lódz.-

kiem i Ka.towickiem w Wach pięćdziesią.tyoo. Od kUku W
.funkcjonują one w Japonii i FJ"8DCj.i. N·iklł jednak nie dysponuje jeszcze do6ta.tecmą iklścią mate.ria.łów, które w sposób jednozna.czny prumawialyby Da Joo.r7;yŚĆ tej ilDBty1.ucji. Polskie doświadczenia są tutaJ bowiem zbyt ubogie, zaś pra.kotycy w)'1llhu'u
8pra.wiedJ.iowośei twienhl\, że sądy rodzinne w wa.runka.ch pań
słwa

k:a.pita.listYC2lllego nie zna.jdu,ją należytego popa.roia w . spo-

łeczeństwie.

Czym mają być sądy roOOn-

jakie zadania stawia się
pl'fŁed tym.i ocgan-ami? AłłY odpowied7Jieć na te pytania postaramy się najpierw w spo-

ne,

sób bMW.o 2lW!ięzly przedstawić
obecną
o!1ganLzaeję
wymiaru

spra.wLedliwości i wskazać jej
ni.eprzy.stosowa.n.i.oe do I"OI'llS'trzygania istotnycll spralW podstawowej komórki spolElC2lllej, jaką
jest rodozirul. Rzecz tę w
sposób najbardziej prrzymępny

zobrazuje prrz.y'klad

Ania i Krzyś Kowalscy
od
pewnego czasu pr7JE!ISta1i cbodzi.ć do SIllkoly. Zanie.p okojony
tym taktem wychowawca odWTiedllla d7ii.eoi w dom'IL Co s i ę
okazuje? Są,si.edzi. twierdza., że
tatuś Ani i Krzysia to nałogo
wy pijak. i
awa.ntw:-ni.k. Ich
matka, schorowana kobieta pra0lJii0e od rana do nocy, aby ubrać i wyżywić drzieci. W jaki
sposób pomóc trójce tych nie=ęślLwych ludz.i? Ojca można
po.zbawLć władzy rod.2Ji.cielskiej.
To nal-eży do kompetencji są
du dla nieletnich. Aby matkę
Ani wy7lW()lić z rąk ty.rana
trneba \V1ll,ieść do sądu cY!W'ilne~ sprawę o rozwód i alimenty, N a dobrą spcawę nale-

Bank
Informacji
P.rz.estlICZepy organów I transfuzji! krwi zaojrnują coraz waż

niejsze m iejsce woe w.spółcz.es
nej chirurgii.
Wiele jedmak
trudności
&pl"awia znalezienie
dLa chorego odpowiednich zast~ or.ganów
ocaz krwi
wta.śoiwej grupy.
By ułatwić
operację

przeszczepów

powstał

obecnie w Europie zachodniej
projekt utworze«lia
"europejsłtieg'(l banku informacji", który prowadziłby stały i wci'loŻ
aktualizJowa.ny inwentarz zasobów organów, tkanek i krwi
lud.zki~j ,
konser'WQwa.nycll w
róiJn~h krajaoo.
.
kroju poświęciła siedem znaczków. Z okazji międzynarodowej
wystawy filatelistycznej, która ma
odbyć się w przyszłym roku w
Kopenhadze
("Hafnie 1976''),
poczta duńska
wydała · swój
pierwszy blok, z dopłatą na cele organizacyjne. Poczta Danii
wydała
równiei jeden znaczełl
na 350-lecie poczty duńskiej,
zalożonej przez króla Christiana
IV w , 624 roku. Poczta ta jest
o 66 lat młodsza od polskiej.

* .
lot dwa miasta

Od kilku
w
Holandii - Leiden i Apeldoom
mają
własną
miejskq pocztę,
która jest tańsza od poczty poń
stwowej. Z okazji mistrzostw
świata w piłce noinej każde z
tych miast wydało jednq serię
składającą się z ośmiu znaczków,
poświęconych
piłkarzom
drużyn południowych. Obie serie stanowią całość i prezentują 16 drużyn piłkarskich uczestniczących w mistrzostwach.
Bułgaria.

*

jako szósty kraj socjalistyczny w Europie, wprowadziła z drnem 1.1.1975
r. kod
pocztowy. Kraj podzielono na 5
stref. 20 listopada 1974 r. wprowadzono do obiegu znaczek pro
pagujący kod; sq w obiegu takie całostki z wydrukowanymi
krotkarm do wpisywania odpowiednich numerów.

żałoby jes.2JCZe vmie8Ć przeciw
nieIlllU ~e 00 sądu kaJr-

nago o fiz;y'C2llle i moralne
się

cam.ie

członkami.

nad

2lIlę

ro--

d.zń,ny.

Proszę
zauważyć spra.wa
jEÓll.ej rodańmy KowalslOOh trafia do tnech róiJnycll sądów.
Ten sam problem rocz.st=y;gają
badaJjąc go tylko
wycinkowo,

trzy :oos.poly l<uda:i. Naleiy wąt
pić, czy tak .,.da~aJOO>" polJlQC przyniesie w szybkim cza.sioe s.podZiiewane rezu.Ltaty.
G<lyby więc sprawę Kowalskich, z całą jej zawiłością, 2lOstaw.ić do roostrZ)'lgIlięcia
jednemu sądowi., ba, nawet jednemu, dośw:iadcwnemu sędzie
mu, który w czastie jednego poSiiedrz.enia rozstrzygnie o wszy5'tki.ch kwestiach?..
I to jest
wł.aśn.ie komcepcja sądu rodzinnego. Organ taki miałby rozstrzygać wszystkie spocne kwes.tie międrz;y malżcmkami, rod2icami i drz.ie6mi oraz sprawy
karne nieletm.icll i sprawy opiekuńcze.

st)"CzlJoia ubiegIego roku w
m ;edsce wyózialów dla nieletnich w 9 sądach powiatowych
kra.ju powol.am.o tytułem eksperymentu w)'1drz:iały rodt.inne.
- Cel tego eksperymentu był
qd J>oozą,tku
sprecyzowany ·oN
spoooo jasny mówi sędzia
Sąóu WOjew6dz.kiego w Krakowie, m.gT Jerzy Proch4J't. - Cho
druJo tutaj głównie o W'lJględy
i kiorrLyści społeczne, a więc o~ interesów r od2liny i jej
potomstwa. Na miejsce eksperymentu wybraliśmy Sąd Powiabowy w
Tarnowie, .gdzie
mieliśmy d.OOwi.adcwnyoh, z dużym stażem pracy sędziów d'l a
n ieletlli.oh, którzy bez wah.ani;a
podj~ Się tego tlrud!nego za..
l

dania.
-

celem naszego

GlÓWlOym

działania

jest

óobro

IDa-

Roger Moore - to dla wielu
os6b Simon Templar, czyli
"Swięty" . Dla innych lord
Sinclair, bohater innego serialu, w kt6rym występował obok
Tony Curtisa.
Bożyszcze płci pięknej
na obu p6łkulach ma 46 lat. Ten
syn
londyńskiego
policjanta
teatrem interesow ał się w szkole średniej . Wkrótce podjął studia sztuki dramatycznej w Akademii Królewskiej.
Po odbyciu służby wojskowej
R. Moore powrócił na
scenę,
Udało mu się zagrać u boku
Tyrona Powera w
dramacie
"Mr Roberts". Kiedy osiągnął
wymarzone Hollywood zaczynał
tam od skromnych ról. Zyskał
sławę po nakręceniu ,,Ivanhoe"
wg Waltera Scotta. Wróciwszy
do Europy grał w kilku filmach włoskich, m.in. w Porwaniu Sabinek". Przez T" lat
pracował jako "Swięty"
następnie wcielił się w Sinclaira.
Zarabia wiele, lecz zachował
dystans do
swego otoczenia.
Jest skromnym, 1ubianym aktorem; cieszy się sympatią jako człowiek .
Czy nie lęka się roli Jamesa
Bonda po Seanie Connery? Cóż,
Hamleta w samej W. Brytanii
grało przeszło 500 aktorów Postać Bonda - mówi - 'wi~ę jako kochającego
zabawę
l przygod y pogodnego kobieciar~a. Muszę zarabiać, bo jestem
?Jcem trojga dzieci. Mam żonę
1...
wspaniały
apetyt.
Dla
swoich bliskich mam mało czasu,. 1>.<> wiele pracuję. Teraz zdJęcIa ~ Belgii, później Afry- .
ka, gdzIe P eter Hunt, reż.
,,złota", będzie
realizował z

opieki kuratorskiej. Niezwykle aktywny samorząd 170osobowej grupy kuratorów społecznych zorganizował wspólnie
~ sądem 5
ośrodków
pracy
% m1od.zieżą. Ich d'liammości patronują szkoły, zakłady pracy,
organizacje społeczne. Dzieciom
zapewnia się tutaj maksimum 0pieki. Poam.aje się też ich pr-obIerny, Głównie więc dzięki temu wydZiał rodziamy mógł w
mieście

ubiegłym

rokru ws-wz:ąć z włas
inicjatywy 250 spraw.

neJ

Z

p~ch

rozmów

wnioskuję, że

w Tarnowie

pa-a-

ca sędziów w tym eksperymentainym wydziale pn.ynioslaby
o wiele mniejsze efekty bez
pomocy i bmku ~wania
wszyslJkich t)'Ich organizacji, instyotocji i urzędów, ktlJc)'lCh celEm jest d21ialaJnie na l'7JeCZ rodziny. Oto lllP. sclreja alimeI'l~a PKPS z.łożyta
w
ubiegłym roku 00 s~ 40 »OZwaw z wni.oskanli o allinooty.
Ndeoceniooo. wydaje W: także
WSJ>ÓłIPI'aoa
z Klubem "Odnowa?'. Slrupia on ludzi., którzy
kiedyś bY'li alkoholikami.. UdałIo
żyć

się jleOOak prrz.ez;wycię
nałóg,
a dziś wspól,prnrcu.j& z sądem otacza1ąc opieką

im

ctzlleci i

rodziny alkoholików.

Lista tych, którz.y w

Tamo--

wie 21iednoozyll swoje
wysilki
dla dobra rodziny byłaby dlu-

Pqprzesbaj ę jednak. na tym
prz;ytkl.atd.owym wyliczeniu, bo
sobie s:p!'31Wę z tego, że
wy'!liziaJy rodaJinne (W!Pł'owa.dz.a..
Ile niebawem miejmy nadrzieję w ca.lym kraju) n ie tyle
będą dbaly o Jak
największą
ldazlbę lJe o soli<!lnych pect.nerów.
~

rezultocie

W
1

Armio

czyć

na zachodnim
tw<>rzyć jeden
17 kwietnio
cieraly mięazy
rq. Podejśc i a
skich okopów

uż 'WIkró!lce

J dokona

Dli.Sltersllwa

dotychczas<r

drz.i/a.łIalInoci
ubiegłym roku

9 powołanych
w sądach na

l1wa..
Nieroo2;l.iwa, gdyli sę<lziOWlie
dobrze znają
środoWlisko
w
którym ~ im rozs.tlrL'jgać przyszłe konflikty. Moiliwe
to jest dzięki systemowi znakomicie zorganizowanej w tym

Król

węgiel

P raca w górniotwie węglowym
RFN stała. się znowu a.łrakcyj
na. Jak stwierdził pnedstawiciel c:llOłowego koncernu węglo
wegv tegO kraJu ,,Rubrkoble AG ." w Essen, 52 procent nowo
zatrudnionych górników stanowią ci, k.tórzy w
poprzednich
la.ta.cb, w okresie masowego zamykia.nia kopalń zaclłOdnionie
mieckicll, przeszli do innych
zawodów, a obeenie powraca.jl\
do górnicłwa. Konc«n ocenia
to ja.1oo ozna.k.ę,.zaufa.oia d.
węgła".

ściślejsze powiązania
kooperacyjne i podział specjali-

zacii.

Pn,kładem takich właśnie roz-

wiązań są m.in. umowy zawarte
w ubiegłym i bieiącym roku

przez nosze Ministerstwo Przemysłu Maszynowego i pokrewne
broniowo resorty radzieckie, w
sprawie współpracy w produkcji
sprzętu budowlanego I drogowe99 oraz maszyn rolniczych. lącz-

~iodol JN'Oł"OI< Mahomet "por-pt'owy ziemsłie powtnien

stanqć

w obliczu Boga i PO>nOWot
prowdriwe tajemnice ludzkiego
by-

~

llC'l.y11'tili, weootyu ...

stosunkach gospodarczych współ
p~ac';l .• naukowo-techniczna. Wymlemhs'!'y między sobq tysiące
kompletow dokumentacji na bu-

dowę zakładów przemysłowych,
prod~kcj~ maszyn i urzqdzeń oraz
r~ZWlązan

procesów

Z teki Alireda
Hitchcocka

•

(;

tu". W c.enJrvm Metiai _ i si" Jeden z najpi~.pch soby4I<ów budownictwo - wie. i meczet z "1J"MI>'
nym rhl.adzińcem, pcMrodku
~tó<ego
stoi JCoobo - czama, kamienno budowło o laztaleie sześci_ licząco
0110/0 4 tysięcy lat. Wed/ug podania
,budowal jq Ab<at-n, k1ó<emu obj ...
wił si" tu Al loch. W jednym z jego JOgów w......-y jest mamy k....
mień, 1016" ,,19OdI " ni.bo".
Od
aosów, gdy Mahomet zolrladal _ q
rełigi" islam. minęło już 1300 lat.
A M..... o nie 1_ jut tyIIo mi..;scem
poboinpch p"I~. Drag"
do
zbawienia _ q W'iom! usłoć plelIi......i ...

Cannody stał oblany

technolo-

gIcznych.
• Rosną tei szybko obroty towarow konsumpcyjnych, przeznacz?nych na rynki wewnętrzne. RadZI~kie. ~elewizory, tranzystorowe
odbIornIki radiowe, lodówki, odkurzacze, zegarki, cieszq się u

Wszechsfronn
emno pomoc
c

n~s dobrą opi ni ą i dużym wzię
cIem. Podobnie wysoką markę
zdobyły sobie w społeczeństwie
ZS~R. nasze wyroby eksportowe:
odzle~, konfekcja, galanteria, kuc~nkl gazowe, sprzęt oświetłe
nlowy, kosmetyki.
. W sumie Kraj Rod jest naj;'iks~m pa.rtnerem handlowym
o. skI, a my zajmujemy w ra~zleckim handlu zagranicznym
Jednq z czołowych pozycji. Nadchodzące 5-lecie stwarza szanse
znaczn~o wzbogacenia I rozsz~rzenla tej wzajemnej korzystneJ. współpracy, przede wszystkIm w zakresie kooperacji i spe-

zi1Tlll1ym

czolo. Przy tym wuo.k jegO padł
na am.tyoony zega.r nad aparatem telefoni=ym. Wskazywał lcilka minut przed
1Irzecią. Carmody' emu w3Iwato· się, że to
Wliec2mość upłynęła od chwili p iecwszego teleronu, a przecież w-anyło się to
c:mtery i pół godziny temu: o dziew!iątej

tlrzydzi e§ci.
...tik - tik - tik. ..
Ręka , w ~ej Cannody

trzymał słu
zd4"ętIwIiała,
s.łwtalJooa., na
skirooiaoh jego wystąpiły żyły. Oc.zy wzszerzyły mu
się, jego umy6ł pracował

cha.wikę b yła

Cztery i

Nowy elementarz

potem.

otru-ł

pól ~y:

od

d7.iewiątej

trzydzieśc i do tJl"Zedej Pll połudnw!
Angela wsiadła «;lo samol'O'bu ,,'Th'3416 Na1ńo

nal Ak-wIays" w San Ftl'aa1cisoo w C71Wartek o dziewiątej tlrzyd7lieści przed poWdnńem. A on, C annody,
nastaw.ił
zapłon
bomby zegarowej, Im.órą włOlż~ do walizki Am-geli pomiędzy dwa fIrotawe ręczn.i
kń., doklOOln ie na godzinę trzecią! O tirzeciej ek5plo7Jja bomby rozerrwala ma&zynę
nad Fall R iver na tysiące kawa2Jków ...
C7Jtery i pól gOOziJny: od drt.iesiątej
1Irzymieśoi do bl"zeciej_ A teraz byto kil7

,

i bez pa.erwy śmi.ał
Się. W końcu
zwaLil 9ię na
ta,pcza.n i sJron.al. Seroe nie wytnzym.a,l.o Btwiecd:2lil l~
A. Mitchell bY'! jui; uprzedn \()
chory. WOOWla,
poa.n.i Mitchell
mpowiedlziala, że napisze do
~y ..Goodies" f. podzi.~Uije
za .to. że 05ta.tn.ie cbwM i'eJ

W

pewniając

Jol<

%OSłmwlWSZJ

Się

~ gbośno

rocznicą

DOKORCZENIE ZE' STR. l
ciqgu zaledwie trzech dziesięcioleci Polska stało się
na wskroś nowoczesnym
socjalistycznym państwem, wainym
ogniwem
socjalistycznej
wspólnoty, zdobyła wysoką pozycję międzynarodową, weszla do
światowej czołówki producentów
wielu wyrobów przemysłowych.
Odbudowany z wojennych zniszczeń i rozwinięty przy pomocy
radzieckiej nasz potencjał gospodarczy stworzył warunki do jakościowo nowej, odpowiadającej
zarówno współczesnym wymaganiom, jak i perspektywicznym potrzebom wzajemnej współpracy
. ekonomicznej i naukowo-technicznej.
Szczególnie widoczne i powszechnie odczuwalne zmiany w
tym względzie nastąpiły po VI
Zjaidzie PZPR i XXIV Zjeidzie
KPZR, których uchwały wpłynęły
nie tylko na dalszą intensyfikację
obrotów towarowych, ale pogłę
biły znacznie obustronne związ
ki w produkcji przemysłowej, za-

boń!'jU, ~i. według lnUZułmańsldch
podań spoCkołi się p_odziee Adam
i Ewo po wppędzeniu z roju. Tam -

ka minut przed
przyb~ do
waześn..iej! O tym
był pw;ty, dom,

rum

Telewi.zja BBC n.adala nie-grupy kom.ilków
"The GoodiIes". Dla oglą,da.jące
g'(l spelm.ak.l S2ikota z K ilngs
Lym.n, 5O-leobn.iego
A1ex.a!ldra
~iiclJ.el1a, WIiOOwi.skJo 110 było
az tak komiczne, że przez 25 mi-

Mo DARMAS

Przed 30

jeśli

gorączkowo --.

trzecią!

Ha1!pern przed

Sa4l
F'CanlOisoo, o noc
czasie dom OMmody'ego
w kltórym ma~dowalo

się tysiące
zakamalrków, scllowGWw na
bord>ę, na maszynę piekielJną. Schowków

pi'a.kItya..ni.e n ie

odnaJerLienia. IWss
Jemu nietJrudd'ornu 1 ukryć
tu bombę . JesLCZe p6h0cej minuty do
neciej . . Do czasu, kiedy Aalgela doczekala aię strasz.nej chwili w sa=odooie i
zakończyła SIWe życie._
_Jtńik tik - tik._
Ostatnim wysiłkiem Cannody odłoriył
sruooawkę 1 wyQm-ęclił nOWlY Il!UImel'.
- Ot.y bo klomisja mordeI'Svw? - wyjąkał,
uzys\{a,wszy połączenie. - N iech
pan sruoha._ Musicie tutaj natyclmliast
prLYbyć! ZamordOfW-'em swoją żonę! Jeśli się nie poopie6fLycie, wytlecę w pow;i.ełIme.._ )IX moja żona, An8e1a, o trzeciej!
Gdy fumkcj<ma.riusze kunisji morderstw
zaare5'2ltawali Cairmody'ego, była już weola dJWadzieśoia. Zadna bomba n ie wybuchła: RUS6 HaJpem
z powodzeniem
bluffował SIWym.i tel-ef<mamd.. Angela zo9WIa pclIll6ZCrl.oOO a •..

HaJa>em

do

b~ arohiitekltem.
no byldby wejść d9 tego

W ~Y'Ch la:tach naU-

ka ozy1tania

odbywać się . bę
dU;e nową metodą rozkładania
pos~ólsnych
wyrazów na

dźWliękłi.

i składaiIlia ich w
wy;ra;r.y przy pomocy specja.1nydl ĆW'ilCZeń. Ta nowoczesn a
meto!d6, narzywaiIla fonetyc:rmą

8'0 Sądu Powiatowego w

Tarnowie, Krystyna Kl'UIti ewicz. S taramy się wyeLiminować z
n.as.zej praktyki sytua.cje możli
we wówcz.as, gdy w spralWY rodziJnn.e i.ngerować
mogły trzy
są<iy. Wiadomo nP .. że maltWnkow.ie z.a1.a.twiają m ięchy robą
wiele
IronfiiktoW)"eh
SprdW
przed I'OI2lPrawą, aby nie było
przestllkód do wydania orzeczenia o I'02lWOÓ2lie. Czasem w takich sytuacjach rodzice zapominają o
dzieciach. Dawn iej
sąd
cywilny wyd.a.wał często
decyzję r.godn.ą
z wnWskle;n
malżonków wstawiając
ewentualnie kwestię dzieci do rozs~gn.i.ęoia innemu
org.an~i .
Sytu.ooja taka jest w tej ch',vili
w wydziale rodzinnym niemoż

iyclu pro·
-""en pielkORty tej
p;eIgny~. n,e spowocIujq nędzy jego rod_y. Raz w iJ'du powin;" on
JIlanqć no Horotrohat - ugórH laski

lIIUaIIrr-.in

oo.WIIl() prowam

terenie calego
krajU wydrz.iałów rod2:rlllInych
i %8IdecydJuje,
my eksperyment
mod:e być
ror2SZ€lI"2lOl!ly. Sądzę. :ile ocena
ta :z.al&eć będtzi~ w
głównej
mier.ze od teg.<>, jak 7Xlali llWój
• 1Irtudny egz.amin partnerzy sądu
organ.itzacje, lIlstybu.cj.e l lJI"Zę
óy, których eelem jest drl.Lała
nie lila mleCZ rodlzlny,

łiOleobnicl1 dz:ieci mówi pl"2Jewodm.iczą,ca wyd!2lia1u rodzinne-

,.szpieg, którego ko~ham"
naj droższy w serialu: 10 mln
dolarów. No i podróże, związa
ne z "prezentowaniem" filmów .
!dam w pog~rdzie pornografię
l
obur~a mDl~ przemoc. N igdy
bym me prZYJął roli wymagającej utożsamienia się z takimi
właśnie sprawami.
Fakt, że
Bond - to . także bijatyka, ale
-:' to parodIa przemocy. Pragnę
dać ludziom rozrywkę, ale nie
chCę! aby moje dzieci wstydziły SIę za to co robię. Nie lubię
og~ć swoich filmów. Powiem
więcej: nie wyobrażam
sobie
co się w nich może podobać:
Przypuszczam, że w idZowie lubią po prostu aktorów, więc i
~.ie mkoro jestem jednym z
Olch._
Jeśli któ eś z mych dzieci zap~agnie pójść w moje
ślady,
Ole będę odradzał, bo zawód
aktora, choć trudny, dał mi sła
wę, pieniądze i wiele przyjemnych chwil. Czego można wymagać więcej?
(PAP)

naimniei . - •

na smlerc

kx.4egiu.m MlSprawiedlloiiw.06ci

oceny

wed

w

.

moim udziałem film "Zaufajcie
diabłu". Dalej - "James Bond"
reż. Guy HamHtona a w nJan

@ . c.
_ , .....y

g~mowot. ~ MeIdoi,

.

2rl3.ję

Zaśmiał
,

głos

cjolizacji oraa realizocji słuiq
cych temu celowi inwestycji surowcowych i przemysłowych.
Zbliiajqca się 30 rocznica gkładu polsko-rodzieckiego sprzyja również refłeksjam natury ogólniejszej. Sojusz i przyjaźń z
ZSRR, ideowa i polityczna jednoŚĆ łqczqca
obydwa bratnie
kraje są gwarancją bezpieczeń
stwa Polski, nienaruszalności jej
granic, pomyślnego, pokojowego
rozwoju. Z duiym uznaniem mówi się w Związku Radzieckim o
naszym wkładzie w umacnianie
całej socjalistycznej wspólnoty, o
polskiej aktywności w życiu mię
dzynarodowym, o udziale jaki
wnosimy w proces odpręienia na
kontynencie europejskim i w IDnych rejonach świata .
Powainq rolę w kształtowaniu
wspólnej polityki zagranicznej i
programowaniu
zespołowych
działań gospodarczych spełniają
okresowe, systematyczne spotkania przywódców KPZR i PZPR:
Leonida Breiniewa i Edwarda
Gierka oraz stałe konsultacje
międzyrządowe.

Jubileusz lcwietnioY<-ego układu
stanie się okazją do podsumowania imponujqcego dorobku osiągniętego w minionym okresie
w polsko-radzieckiej współpracy
a jednocześnie zapoczątkuje nowy etap we wzajemnych stosunkach, związany z dalekosiężnym i
zadaniami społeczno'gospodar
czymi w budownictwie komunizmu i socjalizmu, jakie sformułu
ją na swych najbl iższych zjazdach
obie partie.
M. SKALENAJDO

http://sbc.wbp.kielce.pl

sprawia, fe dziecko pamięta
od raIW zapis całego wyca2lU..

elementarz,

NOWy
nazwę

..NaJUJCZę

S'ię

IlDSzący

Cflytać"

Z06tal wyda'ukowalllY w 1970 t'.
- wy<larue poprzed2lOlllO badaiIliarn~
soz.lroła.oh

~ymi

w

od 1967 r. na terenqe
całego kra.ju. W czeTW'CU br.
uka,źe się jurż 20 tys. egzemplamy nowego, tl7JUpelniOl1ego

. wydania.

AlutorGrą

tać"

je;.t

.,Na.ucz.ę
się czyHelena MeterOfWa,

nMllCzycielka szkó ł podstawowych z drugoletnim doŚWtied
czeniem ('UCZyła od 1003 r. do
1961 r.) ; a obeoCJnie stM'5zy wykład~a
Wyd'Z.ialJu PedagogiIci

Cu.nie~ iej

nie.

KONIEC
Tłum.~

UlIllrwersyJtebu im. Marii

J_ N<XXAJ

w Lubli;,:-

;..

...,

_

.'

Bill Pron%ini -

Młotem

W karoserie
Hamburski
tygodnik
,.Der
Spiegel" informuje o rozpowsrreohni.onej w
RFN
fonnie
ma1wersacji na s:a1OO<!ę towarzystw ube.7Jlieczeniowyd1.
Oszuści niszczyli samocilOOy
w
celu wy tudrz.en i.a W)'Igórowa.1lYc h
ods:2Ik<lÓOwaJl; rozbijali je w fingOWlaIlY'ch karambo1ach lub tet
po prostu mIotam~ n' z.czyli
kacosErie.
T~u
procederowi
latwych zarobków postan()IW'o110 polOOyć kres. Każdy wypadek droogIowy w RFN budtz.ący
jakieś wąflpl.i.wośC'i,
jest obecnie rejestrowany w kampu.terze,
00 ułatwia wykryCie
naduży
cia. W ciągu ostatnich 11 miesięcy na 7000 ank:iert
pneproWlad.wlny.oh przez towany&twQ
uberzlpieczen.iowe w sprawie wypaókaw órogowych, 1009 wypadków ok.az.alo się sf~an ych;
ich
fliPł'awoy
stanęli
pr.:zed sądem.

,

Wyrzuty..sumienia...
JJt11l1loia

noc

byla ciep.la,

ŚWICC..l l

k:,..ę

życ, graly cylkady, rechotały wieHme żaby

bawole. Kalifonl.ij5ka II« letnia z delik.artlnym posmakiem soli z pobliSIkUego Pa~u, z odległym s:rumern ruchu ulicz- l
nego dochodzącym z o!brzYrn!ie€O Los An- ł
gelas i jego blaskiem ŚW'iaJteł na bocy2lOIlloi.e.

Na wer~e. ladneó, białej willi, prrLed
1Iraswmikiem pariru, siedIziel'i Ellen i Geor- I
ge <A-anger. Milc!telii, nie ~aJąc na
s iebie, ani się dotykając. Si z1ieli tak od
~ czasu wsłI.!cbtują,o się w odglo- ,
sy nocy ...
W;resu:ie George przerwał mi.lczeo<ie i
szept jego zabrrz.miel niemal konSiP'il'3Cyjn~e w ciemnOOciacll l'OI'ZJaśnńOO'lyOO gęstym
od ~atz.d ruiebem.
- O czym myśLisz., Wen.?
- NapralWdę cbce51Z wiedzieć?
- Py.tam cię, k.ochaJruie.
~U dals%)' w nas'ępDyJn nu.tnene) •

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

Czwartek
17 kwietnia
1975 r.

Dz.iB

składamy

APTEKA DYZURNA:
nr 78,
Staszica l
POSTOJE
TAKSOWEK:
pl.
Swlerczewsklego 3JO, Dworzec
Zachodni PKP - 380.

I

Ostrowiec

życzenia

K l N A
burtą" 15.30. ..Pło

nJlutnik" -

ZSRR, koł . dub. god:z.
nąca tajga" ZSRR, kol. godz.
17.30 i 19.30.
"Zorza" - "D'Z'iewczya1.'3, szuka
szczęścia" ang. kOl. 1. 15, g.
16 i 18.

ROBERTOM
l RUDOLFOM

a jutro
BOGUSŁAWOM

ł

•

*

W 1784 r. - wzłot piefWSZ"90
polskiego boIonu konsłnllocji Jana
~iadecki=o.

W 17'4 r. - lnsuNIoojo Worsz.....
sko.
W 1832 r. - powsloIo • Poryiu
Polskie T_ornostwo Oemo6oICII,ao, ••
W 1'1' r. - IW. się O ..../do
DOńicos Tonodo, pr~

•

*

,

CODZIENNY
HOROSKOP

pracy,

łtóra

dość

szybko do pomyj/ne wyniki.
zarówna
zespoI_i, .., klórym
pracujesz, jak równieJ I Tobie 0sobiście. Ewentualny wyjazd plonul
na sierpień.

Ra~om

1

nie<:zyn-

Im. 8. 2eromskiego -

ny

It I N A
..Bałtyk" - "Zl>oto dla z.uchwałycb" jl.lg.-USA, pan. Jrol. b.o.
godz. 1~ L7.30 1 20.
"Przyjaźń" .,Koniec w.a.ka.cji"
pol&kIi. kol. g. 15.30 1 17.30.
.. Doktor P~ul" franouski,
kol.. g. 19.30.
.. Odeon" - .. Oob. jaki pan &Zalony" ang. Iroi. 1. 15. g. 15.30,
17..lO l 19.30.
"Hel" .. Królowe D2li.kJlego
Zachodu" - francusl<!!. kol. L 15,
g. 13.30, 15.~ 17.30 i 19.30.
"Walter" - ,,No l co doktorku"
USA, kol. g. 18. 18 i 20.
"Mewa" "Iwan Grotny" n
cz. ZSRR, l. 15, g. 15.30. 17.30

i

~1!y3~URNE

APTEJtI: nr 15. pL
5 i IN' 10 pl. Zwy_

TELEFONY: Strat Potarna ggl,
Pogotowie Ratunkowe ggg, Pogot&wie Gazowe %24-30, Pogotowie Siec! Elektrycznej %79-31, Komenda
MO 251-34, Pogotowie Mll1cyjne
997.
Informacja słutby zdrowia czyn
na w godz. 8-21, w sobotę 1-20,
tel. 281-27.
POSTOJE
TAItSOWEB.:
ul.
Grodzka 229-lI2, pl. Konstytucji
228-52, Dworzec PKP 288-88.
ul.
Zwlrkł lwigury 411-10.

Skarżysko
"Wom.ość"

KI l'J A
- "Jullka, Ju1:ia, J'uNRD, d'Ub. g. 15.15.

lecz'ka" 17.30 i 19.45.
"Swit" ~echowy za.lotnik"
- ZSRR, koł. g. 17 i 19.

"Metalowiec"

zuchwałych"

-

-

.,Złoto

dla

pan.

kol.

"Klute"

-

USA,

godZ. 1'.30.
"Związkowiec"

-

f '"

~

.

• - ,

:

PROGRAM U

TKATa

Kon.!łty.tu.cjj.
cięstwa 7.

•

14.05
!:;pobkande
z
folklorem
14.35 Jazzowe bal.1ady 15.10 Tańce
z oper francuskich 15.30 Estrada
p.rzyja1nL 16.10 Z polskiej fonoteki
muzycznej
16.35 Piosenkl
poetycklle 17.00 Radiokurier 17.20
Rytanostop 17. ł5
Transm. z MS
w hokeju na lod:zlle: ZSRR-CSRS
18.20 Muzy,ka ludowa Syrii 18.30
MlUzyJ<a t A!kbualnośc.i 19.J:i GwLarzdy ŚW<iatowych estrad 19.ł5
Z
k.s:ięgarskl.ch witrY'lll 20.00 NURT
20.20 Płytoteka 20.40 Spiewa E.
John 20.50
Kronika
sportowa
21.00 Koncert życzeń 21.35 D1wię
kowy plia.kat· reklamowy 21.50 Big
band M . Fergusona 22.15 Kwadrans wspomnień - W. Krupiński
22.30
Przeboje W stylu sweet
23.10-23.59 Dyskoteka.

W pierwszej po/_ie moja sporo ciekawych spotkań I czas ten
pod znakiem ożywi"..
nio tycio t_onyskiego.
Będzie
tei okazja do poznania kogoi,
kto okaże się bardzo sympotyczny. Ostatnio dekado czerwca pod
wyteżaneJ.

•

USA, pa.n. kol. l. 18, g. 17.
APTEKA DYWRNA: ni' 47, 1
Maja 34
POSTOJE TAKSOWEB: Dworzec
:;łówny PKP 705. osiedle Miillca 22-44

Starachowice

I

14.00 W.!ę cej , lepiej, tam.ej 14.15
Czas i 1ud:zi e 14.35 Schubert: Ul
Symfonia D-dur 15.00 Dla d:ziewcząt i
Chłopców
15.40 Co
się
wam w tej audycji najbard.Zliej
podoba·?
16.00 Z
mikrOfonem
przez trzy ZlIliany lUli Z nagrań soldstów: S. Gavruofl 16.43
W. Boy~e: VI Symfonia
F-dur
18.20 Terminarz
muz)"CZollY
(W.
BUI11kh.acd') 111.30 Echa dnia 18.40
Syria wczoraj i dzliś 19.00 Vivaldi: Sonata e-moll op. 14 na wiolcnczełę i b8S60
contill'UO 19.30
M!llJiatury
instrumentalne
19.!i6
Prok>ofjew: "Opowieść o prawdzi wyro człoWliekJu" - o,per a 2.1.50
Wiadomości sportc>we 21.55 Opera
Qd.,e.) 23..00 Co piszą o JDlUIZyceT
23.20 Minia.tury fortepłanowe
G.
F'aurego 23.40 Moz:a.rt:
Serenada
G~ na orko smycz>kową ..Eine
kleine Naehtmusi!k" KV 5.25.

"Zdem1a obieca-

na" pc>1ski, kol. I. 15, g. 15.30
i 19.
..Star" "Człowiek z oudZym
mót1Jglem" francuakd, kol. l.
15, g. 17 I 19.15.

ED

NUMER 91

'W'#

:..~ ~1..f

~

....

. '

Mistrzostwa świata w hok1ejou na lodzie grlJiP3 A
ZSRR CSRS (koJor)
w prze.rwl",: .. Przy.pom!namy, lad'Zimy"
18.30 - Kronika W arszawy i Mazowsz.a (kol-or)
11.45 - Kartki z albumu rep.
1illlmowy
19.30 - Dobranoc (kJolor)
19.30 - Dzrlealitlilk TV (lro;Loir)
20.20 - "Złota mOlDeta" klrym1nał fab. prod. RFN
%1.20 - L isty I poll!t}'1ka
2U1O - .. Za,wsze
niecb
bęóz.!e
słoń Cle "
koncert polslci.ch .artystów w Krem_
lowskllan Pałacu Zjazdów
22.30 - D2:ien.ni3t TV (Jrol-or)
:1.2 •• - Wiad . sportowe (kolor)

16.15 -

16.50 -

Język

17.25 -

Dla
mł~ży:
•.DeIta"
(kolor)
:Bu~ga ..&ka Airmo!.a IAldowa
"Wstawaj, s-zJto<i.a dnia"
C?:y1i spotkanlie z zespoŁem
,.Dwa plus Jeden" (kol.)
Kalejdoskop sportowy (:kolor)
Dobranoc (kolOr)
Dzie.nn;'k TV (kolor)
Przemów:lenie ailDbasadora
Arabskiej
Repub18!!d Syryjskiej

19.00 PROGRAM I

16.05 15.16 -

f

20.45 21.15 21.25 -

19.20 19.30 20.20 -

st.

rosyjsklL -

Minia t u ry
(kolor)
Język

fra n,~~

II st. (40 _
24 gOdziny (kOl
KlJUb Filmowy.
miłośc:i" - la~
(kolo1')

Jutro
TV Techniku.
Jęrzyd< polskt
Mechaillizae ja
Dla kI. li! - A
ty, bracie miody
9.35 - .. lie gwiazd Dl
film fa,b. NRD
111.05 - WyC'h.
obYWal
VII Tael..
od'pow!iada
12.00 - Gec>gra !\a dla 11
R"PlJlblice I ndj
TV Technikum
Ia.45 - Języfk polski ~
13.25 - Matema.tyka (li,
Polite Chnika TV Kurs
14.306.30 7.00 9.03 -

k:urs I

('25)

Polskie

Radi o
sobie
w Pllograntia.
strzegają

ZASADNICZA SZKOtA ZAWODOWA

~

f

D2iiennd.k TV (koior)
D1a
młodych
widz6w:
Ekram z bra.tkiem (kol.)

20.25 -

PROGRAM II

I1/'Bil 18.25 -

':..

Dziś

~'

I :3

If

I

PRZEDSII;BIORSlWO
ROBdT ELEKT'RYCZNYCH

c-=I.:-'Z'~'::JI

liliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~ ~

E

~E, ~ WRZOSOWA. kod 25-;!l~

E
E

I
E

telefon 480-29

przyjmuje zapisy chłopców wlfleku 15-11
na rok szkolny 1975/76

~
~
~

do klas pierwszych w zawodach:

~

ELEKTROMONTER
ŚLUS R -sP WACZ

15.05 Program dJnia 15.J0 R<:>cznLki polsklLej piosenki 15.40 Roz~rowuJemy p!.osealJ<ii 16.05 Standardy na skrzypce 16.15 Przebój za przebojem 17.05 .. Akropol"
- ode. pow. 17.1~ Kiermasz płyt
17.40 Fotoplastikon: Japoński po
polsku 18.00 Muzykobranie 18.46
Konsonanse i dysonanse mag.
19.35 Muzycz.na poczta UKF 20.00

Ogłoszenia

~-:,

~

~

drobne

DZlURZYŃSKI Szczepan (Ma.rcrlnków 142) ~Iill legitymacj~
PKP i bilet okresowy, bez.płatny
wydane przez PKP, Skar~~~5.k
KOBYł.ECKI
Jan
(O&trowaee,
Sienkiewicza 85/5a/11) zgubił dowód rejestracyjny motocykla .nr
CC-3024 wydany przez Wydzlał
KomunikaCji Ostrowiec. 39446-Ost
KRZCIUK Bolesław (Opole, Chabrów 32/43) zgubił prawo jazdy
ciągIńkowo-motocyklowe
wydane
prz.ez WY'd:ziiał Komunlkacji Opatów.
39447-05t
NOWAK Jerzy (Ska 1"Ży$!>o , Połudn.i<:>wa 7/8) zgubił legitymację
ucz.n1oWSk'l SZJ<oły podStawowej
nr l w Skarżysku.
17936-Sk_
SĘK
Daniel (Mokrsko Doln"')
zgubił ~tymację szkolną wydaną przez ZSB przy KBM Kleice.

3~
bił przepustkę stałą wydaną prz...:
Zakład
Doświadcz.a/lny
Radom-

skiej F.abryJ<t Farb I La.kie.rów
w Radomiu.
359!3-R
CZyZ Barbua (z.am. Grabina)
zgubiła przepustkę
stałą nr ~1
wydaną przez Radomską Fabrykę
Farb i Lakierów w Radomiu.
35~14-R

-=W=ILC=-==Z-::YŃ=S:-:K::::J;-::W=\es;-:-:-;Cła:-::w=-(;;Bi:';;'~eIlny)
rgubił 1e6tymację

STRONA

~- TE~ĘWI~~A

.

PROGRAM l i

NATORA J.1n (z,am. Radom) zgu
It I N A

.. Robotnik" -

PROGRAM LOKA.LNY
16.43
OmóWlieni.e
programu
16.45 RadioreklJama
16.50 .. Sz.u-.
karue
dziury
w
całym"fel. T . Kudelsklej. 16.55 Koncert
muzykł
poIsklej
(stereo
UKF
70,49 MHz). 17.30 ..W różnych rytmach". 18.00 Dziennik
Radiowy.
18.10 Piosenki Katarzyny GaertnN.

PROGRAM I

przebiegnie

znakiem

l resz-

~.._-<RADICi., ". -

Kub,.

•

"Orz.eł

"Przodownik" -

ka" polski, kol. l. 15, g. 17
i 19.
APTEKA DYZURNA: nr ue,
Nowotki 1f'J
POGOTO\VIE RATUNKOWE: tel.
99.
POSTOJE TAItSOWEK: tel. 115-73
i 37-92Uwaga: za ewentualne zmiany
~o~l~a~~mie kin redalrcja nie od-

APtOLONIUSZOM

•

"Pies za

Z "Rzeczpospolitej" o sprawach
wielklch i
małych
(kwiecień)
20.25 Nowa płyta Q. Jonesa 21.00
Remimiscencje
muzyczne
21.50
Opera
tygodnia. R.
Wagner:
"Tannhauser" 22.08 Gwiazda siedm~u wieczorów Dalida 22.15
"Rlzeka posępna" od~.
pow.
22.45 Romanse ze
starych
płyt
A. Wialcewa 23.05 Laboratorium mag. 23.50-24.00 Na dobranoc śpiewa P. Simon.

wraz z l:ńiet",m
miesięcznym PKS na trasę BieUny Kielee.
3467;«

Podania o 'Przyjęcie wraz z zaołącz.ni1karoi, jak ŹYci.OTyS, świadectwo ukońcZ
szlroły podstawovrej, wyni'ki badań le'karskrlch. SltWlierdUbjącY'Ch IPrzydrutnoś ć do
branego zalWOdu i cztery fotoglrafie - należy skłaKiać W terminie do 15 lipoil
W god'Zinaoh 7-Hi, w sekretaJri-cliCie s-zdroły, osobiŚ'Cie lIuib przesłać pocutą.
P.rzyjęcia OObYtwać się będą bez egzami'11ÓW.
Uczniom zamiejscowym gwarantuje się zll'kwa.terowanie na koszt prz;ed;i~.
stwa. wz.ględnie dojazd z miejsca zamieszkania aUJtobusaani zakład<YWYmi.

Wynagrodzenie uczniów wynosi:
w klasie pierwszej
w klasi€ drugi€j
w klasie trzeciej

300

zł miesięcznie,

480

zł miesięcznie,

około

1.200 zł, z równoczesnym
trzynast€j pensji.

Uczeniom przy&łu.guje prawu korzystania z ulg taryfowych przy przej '.
k:olejowY'Ch, na zasa<lach stQ&OwalIlyeh W'Obec SiZk6ł d!la młodzieiy nie pr~l1!"
Uczniowie osiągająe-y dobre wyn.ilci w prak.tYCUlej i teoretycznej nauce, ma ją
wo do kwarta.Lnej nagrody w wy5okości 20 proc. wy.nll€Todzenia miesięcznego.
nadto uczeń ()trzymUlje dodaJt!kowu - poza ubra,niem i narzę<hiami _
ubranie wyjŚCiowe, składające się z lrurbki octalionowej z ocieplaczem.
wyjSciowego, garn-itW"U z tkaniny te'ksa.s, obuwia, dwóch kOSM, r~iczek. s n
kra·wata i czapki, wartoś<:i około 3.800 zł. Poza tym otrzymuje ~atnie jede
siłek regeneracyjny w każdym dlni'll zajęć.
'e
Dla I.IICz.ni6w uzyskujących dobre V\I'Y1liki W nauce przedsię!>iors\tWQ [un<łal!e'
grody oraz ()l'ga-niZlU~e be7Jl)łartne W'CZa6y wypoczynkowe w atTakJcY'jny-ch !I11

gar:

wościach.

Wszystkim absolwentom S71koły przedsiębiorstwo
zakładzie. na korzystnych warunkach.

w swoim

http://sbc.wbp.kielce.pl

