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kontynuuje obrady
bęuzie kon'yuwuwać dziś obrady Kongres Mięstowarzyszenia Wykładowców Języka i Litery Rosyjskiej. W pracach kongresu - które trwają od kildni _ bierze u.dział dwa tysiące rusycystów z ~U; krajów.
piątek pracować będą sekoje problemowe kongresu, poświę
m.in. przyspieszonym formom nauczania języka rosyjskiefilologów rosyjskich, a także znaczeniu literai radzieckiej w nauczaniu języka. Dziś rozpocztakze posiedzenia komisji przedmiotowych m.in. do spraw
w szkole, przygotowania olimpiad języka rosyjskiego.
ywania podręczników itp.
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Praca zbrojeniowa
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budujemy Hutę "Katowice"

.,-

u i doiazd do
śród licznych zadań,
które realizują zało
gi Kieleckiego Przed
siębiorstwa Robót Mo towych czołowe miejsce zajmują roboty i planowe dostawy na budowę Huty
"Katowice" .

W
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Pierw8ll:l\ laurell.tką fesUwalu
sopoekiego
została
przedstawicielka
wytwórni
płyt z Leningradu Irina Po'
narqwska. której tytuł •• Miss obiektywu" - nadali
fotoreporterzy akredytewani
przy XVI l\IFP. do wyborów dołfłCsyla się również
popularna audycja "Lato z
radiem".
]\fa zdjęciu: laureatka Irina P_arowska.
CAF - telefoto -

Zakończono

konkurs
płytowy
~IWQrtek. 26 bm. " sopo1:'
perte Leśnej zokończOł'łY
- pOdzielony na dwa kon·
konkurs płytowy XVI MFP.
m dniu wystąpili repre.
kolejnych 15 wytwórni.
~dQbni e, jak w środę,
,lWyro inić zdecydowanych
konkursu. Repertuar

_ Uklejewski

większości wykonawców lo
piosenka popularna, rytmiczna,
często utrzymana w stylu retro.
. Nowcx:zesne piosenkarstwo za·
.demonstrowało ciemnoskóra
a• merykanka Joon Orlean5, wyslępująca w barwach luksemburskiej wytwómi SGS Records. Pio.
""0'w1 jUlr ae,JSzy
m 12-stronieo- : senki poetyckie śpiewaJ Jean
tlm" wY~aniu "Eeha" pole- Yves Lievaus I Francji. Ożywiły
IYtj. , m,ln, naslępui-ce po_
amfiteatr rytmiczne szlagiery Go·
by Baginsky l RFN. W zupełnie
O::~,t za BlaskowiLza
odmiennym stylu Ioprezentował
Jtd aJt'.a.r ki zegarmistrz s
się "śpiewający farmer" Valdy l
1 n~JOwa
.~~roi~nia przychodzą 00DOKOJ'JCZENIE NA STR. 1
\\' \rOdku b
7. lbóhtwo
uta Europy
"dt.ienn"m
na po~ku
~;o ,),oqno:o
",,,,':.a.dl o w zy tkie .... elakUwago kierowcy I przechodnie, Wio
1\ 'Id
~~iki:
horOSkop
dz iolność dobro.
w
rejonach loka ł
'kte' ,..,
•
\ "'~dot
eJ\'. ".. ini-muzeum.
nych opadów Wtrost
niebezpieczeń
'ral". od Was, knyiówstwo poślizgu. Sytuacja biometeoroło
rbi~. tntere ujl\ee fotoregiczna: korzystna o tendencji pogor·

Licinla LeDHni otrzymała
25 bm.
tytuł
Miss
Rzymu.

Na tępnym etapem jej karit'ry
będzioe
kaodydawanie
do tytułu M' 8
CAF-lelefoto
-AP
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"Uśmiech
Interwencje przyjmujemy
w godz, 9-11
Kłopot małek
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PAllKITA KIELCE:

w strefie bun.

cie meb'ów głębiej. przypomina •
jQcej s~rq kaplicę. znoleziOł'ło
ula-mk' róin'/'Ch kości, N ie wla·
dama do czego słu.żyło ~ oryginalne pomieszczenie. Być może byla to miejsce modłów bli·
żej nie znanej sekty relj.gijnej, A
może po prostu kryłi się tu lu·

OSCI

'<ULTURAL E.J
LUDZI p~

od nas

(II)

Tak'e ha.;ło tOW31'2y.>ZVĆ lx:dzie kOlejnej impr\'zie na K dzil>lni. W minioną sobo ~ kidCDn e oglądali wyst~pv najlppszyćh zespołów
muzyano-woklllnych Zwiazk:u Zawodowe"o
PraCOwników Przemysłu S~
iywcze!!o i Cukrowniczego, nalomia .. 1 w sobotę - 28 brn.. o
godz, 19 odbędzie się koncert
stradOwv. któree;o or aniza ort!m jest Zarąd -Główn!" Zw z-

Królowa miodu na dnie studni?
Podziemna kaplica tajnej sekty

pod nadzo.
Z~;gn-iewa Strze.
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dal śrny także mosty i wiadukty
umożliwiające
bezkolizyjne rozw i ązanie układu ki)-

- Od dwóch lat - 'informuje naczelny inżynier Jan
Grzebieniowski. zastępca dyrektora
ds.
technicznych
Pł'zedsiębiorstwa załogi nasze pracują na odcLrtku Sulno
- Pogo.:ia, Efektem tej pracy
są wiadukty, estakady. które
znaczn ie ułatwią j przyspieSzą dojazd taboru samochodo-

Jutro "Relaks" I

••

Łącznie wykonaliśmy dziesięć tego rodzaju
obiek~ów, W związku z budową licznych bocznlc
kolejowych do nowego zakładu od-

wego do huty.

drie przed nieznanym njebeoz~&
Cleństwefll ?
Inną tajemnicę

k-ryje ogrom·
ny szyb. ocembrowCKT'f blokami
l kam ienio ciosanego, Jok pay.
puszClO się ma on około 30 me-
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spoly muzyczne. wokalne i taneczne pracowników gospodarki komunalnej i terenowej z
całego kraju: Dziecięcy
Zespół
Re,hlDalny "ZAKOPANE", Zeapól Pi~ni i Tańca •• JURSNIKI" a Kraśnika, Kapela Ludowa "JACOKI" z Krosna, zespół
muzyesny .. RETRO" i Kapela
La'owa a Międzyzakładowe,o
Kluhu 00 peaarki Komunalnej
_ Bunowa, zespół wokalno-in-

słrumenłalny
.,LOUTABOWJE"
oraz ze pół instrumentalny i
irio barmonijek ustnych z Domu Kultury w Mysłowicach, orkiestra dęta z Woj wólhkielO
Przed iębiorstwa Komunikaey'ne~o w Katowicach.
Imprezie tej towarzyszyć bę
dzie zorganizowany obok amfIteatru kiermasz wyrobów ludowYCh i rzemiosła artystyczne~Cl
który odwiedzać będzie można
od godz. 15. Jako dodatkową atrakcjQ. organizatorzy koncertu proponują przejażdżkę tramwajam; konnymi.. które w pią
tek i sobotę kursować ~ą po
(E)
naszym m i ",ście.

Najwiekszy krater na Ziemi
27.VIII. WASZYNGTON
PAP.
Amerykoński geolog z uniwersytetu w lodionie, dr John G.
Weihoupl stwierdził na 25 mię
dzyncwodowym kongresie geolo.
gicznym w Sydney, re najwięk
szy krater no Ziemi. zlokolizoWOf\y prze-z niego wrefonie An-

!Hftccy
l

:a.no

Na ul. Krakowskiej w Kielcach, Jan Gila kierujący "starem" zajechał drogę samochodowi ,,żiguli", kt6ry prowadziła obywatelka węgierslul, Barbara Varga. Doszło do zderzlt·
nia, w wyniku którego samochód osobowy został częściowo
rO:Lbity, a kierująca nim ranna.
W Pomorzanach, jadący oa
motorowerze Józef KarbC'. vlli k,
znajdujący się w
stanie nietrzeźwym
stracił
panowanie
nad pojazdem i wywr6cił się
na jezdnię. Jadą ca z nim żo
na została ranna.
Równiri w Pomorzanach, na
pobocze drogi zjechał nagle cię
żarowy "jelcz". Kierowca Hierooim Lec1« stracił panowanie
nad samochodem i :zjechał do
rowu, gdzie pojazd przewróci!
się. Obyło się bez ofiar. Straty
wynoszą jednak ponad 30 tysięcy

złotych.

Kierujllcy
•.fiatem"
Jerzy
Ryśkiewicz zderzył się w OstoJowie na trasie E-7 a przebie,aPlClł przez
szosę...
krową·
..Pl.8t" został rot:bi-ty. Straty
OSlDaeOWa.no _t~ie na ponad
50 tys. zł.

Odważny

kierowca

poskromił

chuligani
Si_b w S. ltiu.wea 08łr..
wieeltiqo 04d1:ia.u PKS szykował
'ę _
. . !MIu. Cdy lIalle
.,aał
iec_JIley s dliriaiD.. a1M - y AeY pomocy.
lIieaJr.ał Da terenie aakładu po yŚłal, te pewnie coś zleco
tkieJe się
wartowni. Szybko
.bieC_ lIa "1.
W IIlrH" w ....tii. pukuJ.eyd! peJ'" w d
aecł sklę
błeee ..-. .e. Wirółl aieh wo~ec. e .._
Tade_ 8..
pneowaike n.kład.. Na widok
(U_Jaław .. S. . . . .tlliey ponu-
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1000ktydy, powstal w wynrku rozbiciCl się tom polętnego meteorytu o wymioroch "x6 km, który
mógł ważyć 13 mld klon. Nostą
pilo lo 600-700 ty.s. 101 lemu.
Meteoryt
spildl z szybki>5cią
70 tys. km/godz.
Krot~ru oczywiście
ni<kt nie
widzio\. pon iewoż z.no.jduje się
pod skorupą wiecznego lodu o
grubości
1,6 km. Weihoupt
przepl"owodzil bodania
w lotach 1959-60 w czasie amerykańskiej ekspedycji noukowej no
Ziemię Wiktorii (północno A'ltarlctydo). przy pomocy sejsmografu I mierników sily przyciq.
gania. Okazala się, że pod skoru,pq lodu w skalach jest potężno szczelino o średnicy 240
km i glębol<ości 800
metrów.
Toł wi ęc kroter len jest .. rozy
większy nii
dotychczos znane
kratery ziemskie. Obecnie ucze-ni
dysponujq danymi potwierdzojqcymi hipotezę, że na Ziemi istnieJą podobne krotery jok
no
Księżycu. Silo uderzenia nie bylo
no tyle wielko, by zmi1!flić oś
globu ziemskiego lub szybkość
obrol\l Ziemi wokół swej
osi.
Natomiast uderzenie moglo spowodować potężne trzęsienia ziemi i erupcje wulkonów w innych
rejonoch kuli ziemskiej, jclk również znaczne zmiony klimatyczne.

Nowe
__

~~

zakłady

~~

c

"fabryki" jaj

"enie

•

m tody cbowu,
najszybszy wzrost PT<>dukcii.
już jednak przesJa nkl. ab.
dzić, że i z tymi tr"d
wkrólce sobie poradZimy.

W os1al.nieb Jatach eoraz częściej w naszym jadłospi ie pojadrobiowe, Ocenia się. ze w ub. roku statystyczny
Polak skonsumował około 6,5 k, artykułów drobiarskieb. odznaczającyeh się bardKo wartościowym białkiem. wieloma zaJdami
djeif.'tyeznymi eraz łatwości" przyrządzania posiłku.
wiałe się mięso

Dziś

zjadamy WIęC drobiu lUZ
ponad 2-krohrie Więcej niż jeszcze do niedawna. ale wciąż dużo mniej niż w USA, Japonii.
RFN i Wielkiej Brytanii W
strukturze spożycia mięsa. drób
stanowi u nas obecnie okolo
9-10 pri>C., podczas gdy we
wspomnianych krajaCh wskaź
nik ten dochodzi do 18-20 proc.
Zbliżenie się do tego poziomu
wymaga przynajmniej podwojenia w tej pięciolatce produkcji i spożycia drobiu w naszym

Budujemy
Hutę

"Katowice"
DOKOŃCZENIE ZE 8TB. 1

lejowego i drogowego. Wszystkie te ro-boty zostały wyko .
nane w skróconych t~i
nach.
Obecnie przechodzimy
na drugi odcinek robót na
trasie Sulno Kosztowy.
Niezależnie od tych prac ekipy naszego przedsiębiorstwa
budują estakadę w Sosnowcu,
która przebiegać będzie nad
torami k()}ejowymi. Oddanie
tego nowego węzła komunikacyjnego jest ta.lcie zw'.ą
zane z bucloW1l HllIty "Katowice",
(DAP)

energetyce jako paliwo króluje jeszcze obecnie w~el
kamienny • .Jednak w najbliiazych latach jego pozycJa
zostanie JUlruszona pnez wuiel brunatny, który st0pniowo ..wansu.je do rangi jednego % podstawowyeh aurowców energetycznych. Na jeco korz,yś(: przemaWilI.. przede
wszystkim rachunek ekonomiczny.
Węgiel brunatny już teraz jest jednym % najł.ańszych pa_
liw stosowanych w energetyce. Gdyby chcieć z niqo uecygnować i zastąpić całkowicie węglem
kamiennym, wówczas
konieczne byłyby olbrzymje nakłady finansowe Da ro&budowę "czarnego górnictwa", nie mówiąc już o konieczności budowy nowych magistrali kolejowych i kosztach transportu.
.Jes~ to zresztą również niemożliwe i z innegO poWodu. Wbrew
pororom. relatywnie rzecz biorąc. węgla kamiennego mamy
coraz mniej, tul. przyrost jego zdolności wydObywczych jest
mniejszy nii wynosi wzrost zapotrzebowania na paliwa, w
tym rownlei dla potrzeb energetyki. Jednocześnie popyt Da
energię elektryczną rośnie bardzo szybko _
jak się przewiduje - jut w 1980 P. kraj zużywać b4:dzie około 135 mln kWh
a w następnych latach jeszcze więcej. Tyeh ił ści energii
nie uda się wyprodukować tylko przy pomocy węCla kamiennego. Wobec braku licząCYCh się zasobów ropy naftowej
i ,aw ziem.ne«o 01'"81% lIie rozwiniętej jeszcze enei'getyki jfldrowej - pozostaje nam więc węgiel brullatn:y..

Kariera
węgla brunatnego
Jego krajClW!! :r.aseby są :ma~ne. Szacuje się je Da ok. II
mld ton % aego aasoby puemysłowe kopalń ju:i czynnych
wynoszą 1,1 mld ton, • sIIoDcenlrowane są one w rejonie Turowa i Konina. Pozostałe 1łoża majdują się w okolicach Beł
chatowa. Szcze.n!owa. Legnicy i w rejollle Poznania. Obecnie
jednak wykon.ystujemy tylko niewielką część tycb bogactw.
Roczne wydobycie wUla brunatnego wynosi ołE. ł. mln ton,
a łączna moc elekb-oWDl wykorzystujący ła to paliw pnekraeu 5 tys. MW.
Wielkość zasobów węgla brunatnego zalegającego w rejonie
Bełchatowa (łąc2.oie pole
.,Bełcbati>w" i ,.sZCZef'CÓW") _cuje się na ok. 2 mld toD. Pozwala to aa
wę dW'ÓdI kopalnI o wydobyciu ąCDI.ym ok. 10 mln ton roczaie. Przewiduje
się, li w roku 1980 zacznie pracować pierwna: kopabUa odkrywkowa .,Bełcbatl>w". dos~jąc l mln to. WUla kuaatnego.
- Budowa Bełchatowa prawdopodobWe nie będzie jed~
iIIwesłycją realizowaną w DadchCldzących latach
w ,6ruictwie i energetyce węgla brunatneco. .Jui t«as ~uje ~
możliwość budowy elektrowni
..zatcmie", która wyllouy-at)owałaby nadwyżki produkcyj:ne wyslępuMce
w Eqlalai .firów", Poza t,- mył)i lię .r6wniei o JIIoiliwo6cJ pod)ęcla eksploataeji węcla hnmatneJo w rejonie Legnicy. lest to jeclilU: perspektywa dopiero lI06ea lat OI!ie-mdziesląłycll I alew1ęUaJetriąt;ych.

przetwórcze,
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Istotną sprawą jest t.ż
wocześnienie produ k(·j.

kraju. Uzależnione jest to przede wszystkim od istotnej rozbudoWY zakładów
przetwórczych .• bialego mięsa" o ile bowiem produkcję drobiu może
my stosunkowo szybko zwięk
szyć o tyle przy istnie:il\.!ym potencjale technicznym niemal wyczerpane zostały możli
wości istotnego wzrostu
mocy
przetw6rczych.
Ozna~ to. ie już w be. musimy
przystąpić
do budowy
czterecb nowoczesnych rzeźni
drobiu - w Warszawie. Toruniu. Szczecioóe i Poznaniu. W
roku przyszłym pczewiduje się
rozpoczęcie realizacji trzech kolejnych tego typu obiektów.
Prowadzona będzie równocześnie gruntowna modernizacja
pracujących zakład6w,
polegająca
na
wymianie
całych
oddziałów produkcyjnycb i zastępowaniu
ich nowoc2!esnyml
liniami technologicznymi. Jest
to warunek zwiększenia zdolności przerobowych oraz r~e
rzenia asortymentu pradukOlW1lnych a r tykulów.
W samej
prodUkcji drobiu
idziemy na dalszą specjalizację
i koncentrację produkcji. ..Poldrób" podpisał odpowiednie umowy z gospodarstwami uspołecznionymi i kółkami rolniczymi. przew idujące m.in. budowę
co roku okolo 600 dużych 0biektów hodowlanych. Będzie
się je organizować
nie w nowych gospodarstwaCh, a przede wszystkim tam. gdzie produkcję taką
już się prowadzJ.
Tym zamierzeniom służy rozwój produkcji materiału hodowlanego. niezbędnYCh ur%ąiUeń
oraz pasz.
Nie powinno być w zasadzie
zadnych "problemów ze zwięk
szeniem produkcji kurcząt rzeź
nych - brojlerów. Wiele trudności uastręcza
natomiast h0dowla indyk6w oraz drobiu
wodnego, Nie wdają<: aię w bliż
sze uzasadnienie - w J)l"ZYlladku tego ptactwa trudno jest
wprowa<lza~
1IJIlIIemyslowione

lepszego

wszechniej na
tej
produkcji.
za p,
bardziej r6wnom ierną
w ciągu roku. Opr6n
zacj! kolejnych ferm o
zdolności
jaj każda

ł7IIl

sze tego typu obiekt}
je się we Wrocław i u i
Tak więc za dwa-trzy
CZDwalnie poprawi
trzenje rynku w śv.;
równiri w ID i IV kw
czym dotychczas zawsu '
poty.

W
wal

Grupa

fotograficzna

przyg~towała pierwszą

po wakacyjnej

tern obserwacji 11
tej grupy był tym
Hareerski
Festiwal
~eży S!<kolnej
76". Ekspoaycja _M,.all'- na zoslala w Klubie
rodowej Prasy i
Kielcach a jej ot1I'arcIP
widziane jak IWykJe VI
arlystyczn go bappcP In'u
stąpi w sobotę, 28
godz. 18•
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każda dostarczać będZIe
po około 100 mln jaj.

czy KNk6. Jeat miastem Idea-it Z oplDlł Pn)'Jez4~eb wylIika, .. podwawelslri ~ró4 tonie
• kwiatacb I dnewac:h. Na teII
pGSGnly obraa Cluły wpłyW aaJlI
PlaDty. kt<ire oka1aJ~ a&&re 1IIlia• W raeeaywiRośc:i w mieście
JNt aaledWłe 1000 ba zieleni I lAs6 • a Da Jedneco m.ien.łtaAca
p~ tylko 10 m kw. zleleal.
m.;e

produkcyjn~j

w rok u
podejmie się budowę
kowie. Katowi cach
trzech pierwszych w·i.Jk
bryk" jajczarskich, z

Czy Krak6w
jest zielony?
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Masło

wiele osó dysponuje większą ilością wolnego
jest jednak okresem, w którym w miaczas wolny najłrudniej ciekawie wykorzystać.
krytykowany jest urlopowy zastój w placówkulturalnych. Niestety zmian na lepsze nie wiW powszedni sierpniowy dzień w Ostrowcu, Stai Skarżysku szukaliśmy możliwości ałrakspędzenia popołudnia i wieczoru.
In

LaŁo

STROWIEC. W gablocie
prwd Zakładowym Dom~łl1 Kultury Huty im.
N&w&tki plakat inforkoncercie JQseniestety z
,,Biłety
00 naKielcach (!) impreza
się w Kielcach". Wezasta jemy tylko lcatutej szego kina.
pracowników
Domu
ju ż nikogo nie ma.
przyjść przed godziną
imprez dziś
żadnych
ma Tyl ko kino.
Klub
lwarty ma być
17. Drz.wi zamNa pUkanie otwier, który prowadzi
l mebli. Działalność
rozpocznie się we
Klub Technika gobrydżyst ów. W .. Arównież nic ciekawego

kawiarni ..Tęczowej" roz\' ze studentkami spęwakacje w rodzinm eśc ie.

Potwierdzają

ob:;erwacje. W placówkult uralnych
marazm
przez cale lato. Jedyto wieczorki ta-

..",.---

dzież pracująca. Na brak gości lokal na ogól nie narzeka.
jako że nagrania są dObre,

atmosfera miła.
Dwie dyskoteki w Skarży
sku nie mogą jednak rozJaśnić smętnego obrazu kanikuły w kulturze.
I
Za kilka dni rozpoczną się
Swiętokrzyskie Dni Kultury
placówki przypomną o swym
neczne
właśnie
w .. Tęczo
istnieniu. Warto jednak już
wej". Niestety i
tu od 20
teraz pomyśleć o tym, jak
sierpnia zespół muzy<:zny rozzorganizować pracę
za rok.
począł urlop.
' Pamiętać o właściwym zaplanowaniu urlopów, które nie
TARACHOWICE.
W
mogą paraliżować
drl.łanla
nowoczesnym budynku
instytucji kulturalnych w oDomu Kultury
Starakresie, gdy są one szcze&'ólchowickiej Spółdzielni Miesznie potrzebne. Może
zajmie
kaniowej zastajemy odbywasię tą sprawą Wydział Kultujących próbę członków zespory i Sztuki Urz-:du Wojew6lu big-beatowego oraz dwoje
dzkiego?
Ujb)
instruktorów czekających z utęsknieniem
na zakończenie
"dniówki".
- W tej chwiM jeszcze nie
ruszyliśmy z pracą informują. Imprezy dla mieszkań
ców? W lipcu organizowaliś
my spartakiadę. W
sierpniu
nie było nic. Teraz jednak bę
dziemy mieli dużo roboty bo
zbliżają się Dni Starachowic.
Przed ZDK Fabryki Samochodów Ciężarowych
grupa
mieniony profil produkmożna spędz ić
w kawiarni?
cji Huty im. M. NowotWłaści wie na nic. A ile czasu
ki zmierza do teg , aby
można spędz ić w
kawiarni.
z Ostrowca wysyłane były
Poza pracownicą kawiarni nie
nie półfabrykaty, ale produkzastajemy w ZDK
nikogo.
ty finalne. M.in. takimi WYCzynne jest też kino i bibliorobami mają być wały korteka.
bowe dla silników okr<:toKARZYSKO-KMDENwych.
N A Zakładowy IkIm Kul
tury Zakładów MetaloOstrowiecka huta
będzie
wych "Predom-Mesko" peł
jednym z głównych dostawn~ący równocześnie rolę cenców wałów dla przemysłu 0trum Robotn iczego Ośrodka
krętowego.
Uruchomienie eKultury rozbrzmiewa muzyką
lektrostalowni. prasowni. \'VW klubie odbywa się dyskoteka. Zainteresowanie ogromne.
Na sali okolo 130 osób, ale dla
sporej grupy zabrakło już biletów. Jak się dowiadujemy
zabawy
organizowane
są
kryształów
cztery razy w tygodniu przez
cale lato. Przychodzi na nie
przede wszystkim młodzież
szkolna. Z satysfakcją odnotowujemy tę pierwszą i j ed y n ą tego dnia imprezę w
Już wkrótce Ul ~trowcu pawielu odwiedzanych przez nas
u'stanie zakład, którll wlIkonyplacówkach
kulturalnych
u'ać
będzie
w8zelk,e
mługi
trzech miast nad Kamienną
dla ludności w zak'Tesie uli/o- choć do organizacji dyskou'aniA k'1l8Zta!ów t szkieł deteki. wystroju sali
można

S

Ostrowiecka hu
krajowym producentem

walów korbowych dla
Z

S

Szlifiernia

powstanie
w Ostrowcu

mieć zastrzeżenia.
Na
dyskotekę
równ:eż
kawiarnia

zaprasza
,.Jubiw-zg1ędu
na

latka".

Tu ze
ceny i obo-wiązE'k
wykupienia kart konsumpcyjnych przychodzi głównie mlowy~ze

,

raz w spraWIe akcesoriów
k"l" U

.

In,r' . maja be. w

cy.k.l

.. f-<:;;~:~l6w pt. "Repocter
.,
na trasie E-T'
o niedostatkach ak'8. lllQc hodowych
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i nie-
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łl ~m~ od tej ~prawie oPr.~'
. zalnteresowait I~bl()('~twa
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~I .lu arr.,kuJów. w

średniej,

oku.alo

rzeczowej
l'OOiIDOw le
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Wlec

t:a.płooO'WVch

~ __.•. "".~._realiucja zamówi.eal
T
pn:ez ..POL'>I>';bl' kę wla nie
od\)<>na t t QWallśmy 27 lipł" k';IP t~ie tego odez,I J
eekl .. P mozbvt"
"
b~z&ne
pi mo
1\ nt PISełlJ urzędowe1 "\ ''''!a lf·• WYnika z niesnle CPN zawal:ita"
2 a <>Patne .
lada,.
nIe
swych
p .11ll<)~~ ... -:- po ponagto
v,'J - dopiec-o
, 1") z~ m . Wienie na role
. , lO( .le ~U\lenie
$p('.wo• '111](, .... :
~()PGtu ze złoie 
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w Prz mvśl

p i I"w~~m pół~

kłopoty

kadr!)we

KPOPN "CP_" nie mogło poradzić sobie
z zaopaLrzen;.,m
swych plac ówek. Poza p6in:onym zamów ien iem dały znać o
sobie zbyt luźne kontaklv służ
bow e
pracov.'ll ik6w
obydwu
przeOslebiorstw. Luma
w ięź
sprawila. że CPN często n:e
~naiac zapasów
.. PolmozbY-tu"
próbowała
złoży ć
zamów:",n!a
n
niektóre wvroby u produ-

Zainstalowanie potężnych 0br biarek, róinych nowoczesnych urządzeń wymag
jednak faChowej ob ługi. Dlatego też prowadzone jest na
S'leroką skalę
szkolenie specjalist6w. Część z nich zdobywała kw lifikacje w Związ
ku Radzieckim, CZ€'Ch06łowa
cji, NRD, Francji i Belgil
Następn
grupa inżynierów,
techników i robotnik6w S'lk lić się będzie w Szwecji, Japonii, RFN. Po powrocie do
Ostrowca przystąpią oni do
produkcji komplikowanych element6w silników
okręto
wych.
(mak)

Jednym zdaniem
w baet.\ceJ p ę olaleC na w I
ra40msklej, wybuduje się 17 00wycb aakl dów C'a5Lrooomlczn ch
o t.
mieJ c kOD umpcyjnvch.
@

w

:l;aCYTTI

(rym)

OstTOUICU .

cent6w. Oczywiście nie Ut>w ' ze
lo udawdo . T ok !I.p. byłO
1: wentylami do kół
moctu)dow:fCh, kt6rycb sprzedazy odmówił producent w BvdgO'izczy.
gdy tymczasem w mag zvnach
"Polmozbytu" jest ich 100 tv.

szt k.
_ Potrzeba

§CtŚl jzej współ
pracy - powiedz i ał
z ~lepca
dyrektora .,Polmollbvlu". K ~
mierz
s.Gta. - Pracownicy
CPN nie powiool Siq ogran iczać lyl-ko do ukupo:,w według
ka-rlott."", ale __ z pn;eglą-

Może być lepiejl
żrwające

działów
obróbczych i innych
pozwoli n urzeczywistnienie
tego planu.

@ W rad alaiklm os
lu Nad
P Lokiem
ekipy
K mblnatu
Budown d wa Mie j,;.k: .ego W2.nosza d va k l ioe wie rowce. %
których j€den - dla cz.!onków
Wojew6d'bkiei SpÓłd ieln ' M i.-.s~
k . niQwej - przekaą: ny % 'lan;e doo uiytku jeszc%e w bi~ 

się

rOC2oU kielecka CPN zakupiłA
akcesoriów za 5,2 mln zł. gdy
tymczasem plan
opiewał
na
7.7 mln zŁ
Aby wyjaśn i ć SJH"awę do koń
ca zapr06iliśmy do redakcji
przedstaw icieli dyrekcji obyd'WU przedsiębiOł'Stw. W be2lpO-

Okr~lów

koracyJnych. Do pracy tej zaangażowani zostanq specjaliści
projektanci dekorllC;i i szlifierze. N oWIl punk. mlugo Ul II
uruchomi Wojewódzka Uslugl)wa Spółdzielnia Prncy Oddział
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Ślady

dawnego
osadnictwa
nad Pilicą
Nad Pilicq odkryto nowe ,tanowisko archeologiczne,
które
świadczq a tym, że dolina tej
największej rzeki w woj. radomskim by lo zasiedlono już kilka
tysięcy lot temu. Ówcze no ludność trudnilo
soię główoie 10wiectwem i rolnictwem 0f01 wytwarzaniem
naczyń
CenJmicznych.
Dużq
osadę z epołci
brą-m
zlokalizowano w okolicy MichaIowa. gdzie znaleziono naczynia
ceramiczne i przedmioty codziennego użytku . Osado to
bylo lomiesz~ola aż po wczesne
średniowiecze o
czym
świadczy
odkrycie
konstrukcji
obiektów mieszkalnych i gospo,
darczych z tego okresu.
Koło wsi Drachlin odlcryto rozległą osadę
lcultury łużyckie;,
powstolą
2,5
tys. lot
temu.
O jej wielkości świadcry fakt,

odkopania ole.
oraz
grobów
wyposażonych VI
użytkowe .

200
budynków
popielnicowych,
dawne przed-

mioty

W ś.redniowieclu
wznoszono
nad Pilicq grody obronne - stanowisko grodowe od1cryta m. in.
• starym Kon iecpolu. lelowie
I Szczekocinoch. Zbudowane one były no nosypach I otoc~one
fosami
i
wolami
ziemnymi.
wzmacnianymi
konstrukciq
%
d~ewo .
W XlV-wiecznym grodZIsku w Szczekocinoch Motenono wiele fragmentów cerom.ik.; nacryniowej oraz wyroby li
żelazo : noże. kordzilci, wędzidła.
(PAP)

dać na:>Ze
m
1:yft,.
N wet
jeśli nie będz ie my m ie li pew-

nvch detalI, poo.taramv SIC: na
karoe
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STRONA 3

Kadrowe klopoty pogotowia

28 sierpnia

•

l

szpitali

- 3 września
1976 roku
Sobota -

28.Vm

15.25 - Program 1 proponuje
15.45 - p.-z.egląd polooljny (kolor)
16.15 - Dla dZIecI. Basnie mojego
du e ClfiStW a
.. Baśn o
telaznym wilku "
16.45 - DZlenml! TV (kolor)
16.55 - "Oblek'yw"
progr.
WOJ
;>oznanskiego, gorzowskiego,
kalisk\egq"
konmskiego, leszczyńskie"'·
go. pilskiego. zielonogórsk,ego
11.15 - Za lderownJcą
11.35 - "RodoWOdy" - rep. tl101.
(kolor)
11.50 - XVI Mlo:dzynarodowy Festiwal Piosenki - Sopot
16 _ Dzlen poiski (kolor)
19.2G - DC'b, anoc (kolor)
19.30 - Monitor (kolor)
20.20 - .. Trybuna Ludu '" - naSza
gazeta - pr<>gr. rozr. z <>1<azjl dorocznego święta
(ko!or)
S2.00 - p:Llennlk TV (kolor)
22.30 - Wieczorne kino letnie

Niedziela 1. 1~

I 1.35 -

nlcze

TV Tecbnikum Rol-

zagrodzie
' .30 - Bieg po zdrowie (kolor)
'.45 - Wiadomości sportowe (kOlor)
' .55 - . Program ,dnia
..08 - Dla młodych widzów: TeleraneJ<
10.20 - Antena
10." - ,,Milcząca
gwiazda"
pol tllm rab (kolor)
12.11 - Dziennik TV (kolor)
12.30 - .. Sztuka dworu
Wazów"
1:2. I (kolor)
13.80 - Radar
U.Ja - ..to dni z lordem Jlmem"
muz rep film. (kolor)
13.541 - Dla dzieci: Bajkowy koncert tyczeń
14.341 - .. Wlelka gra" teleturniej (kolor)
15•• -: LoSowanie Dużego Lotka
15.46 - .. Nilu nie tna ..Londynu"
- ang (Um dok . (kolor)
141.30 - " Co kto lubi" - mag. M.
Pawlikowskiego
11.20 - Sprawozd . mag. sportowy
(kolor)
18.:111 - XVI Międ zynar odowy Festiwal Piosenki _
Sop"t
16 Koncert laureatów
(kolOr)
19.20 - Wieczorynka (kolor)
19.30 - D'.tlennik TV (kolor)
20.20 - Bajka dla dorosłych
20.25 - XVI Mlo:dzynarodowy Fe_
stiwal Piosenki Sopot
7ft - Koncert la ureat6w
(kołor)

In(orm

mag. sportowy

Poniedzi ałek 30.Vrn
12.00 - Program na dzień dobry
16.30 - Dziennik TV (kolOr)
16.to - .. Obiektyw"
_
progr.
. woj. : wrocławskiego, jeleniogót skiego. legnickiego,
wałb,·zy.klego

17.00 11.40 18.15 '~ro

-

19.30 :IO.lIII -

22.15 22.30 22.50 -

Dla
młodych
widzów:
Zwierzyniec (kolor)
Echo stadionu (kolor)
"Gorlice serca" - odc.
rumu ser TV (kolor)
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
'Teatr TV:
Jullun Słowacki .. LUla Weneda"
Dziennik TV (kolor)
Swiadl<owle (Itolor)
Transmisja t super pucharu w pUce nożnej: Anderlech! Bayern Monachium (kolorl .

Wtorek -

31.V11I

12.00 - Prog~am na dzień dobry
12.30 - "Egoistka" _ radz. film
(ab
11.01 - Na w1elklm I małym ekranie
lft:wJ - Dziennik TV (kolon
11 .• - "Obiektyw"
progr.
wo:!,.: ' uczedńskiego, 1<0-

.
11;.211
J"I ••

11.15
lt:15
llł:211

19.31

• .•
21 .50

22,.
22.35

.lZaJ\ńskiego.
Uśmlercon ..

słup!lklego

miasto - rep.
filmowy (kolor)
-"C~ktury .. Pegau"
- rakty.
opjnle . hipotezy:
»UOŚ<! do mądrotici
- Studio TV Młodych
.... Przypominamy
rad21my
- Dobrąnoc (kolor)
.
- Dziennik TV (kolor)
- .. Dztewczyna z wiolonczelą" "zwajc. film tab. (kolor)
- Ze stolic śwlala (kolor)
- Dziennik TV (kolorl
- Wieczorny
gaś/;: Andrzej
Stocklnger

~q \.. -

Sroda -

' .10 - Program na

I.IX

dzień dobry
"Dziewczyna z wiolonczelą"
- szwajc. IUm dok.
(kolor)
11 ... - Historia,
kl.
VlI:
Jan
Henryk DąbrOWski

' .30 -

m

12.00 _
15.50 16.30 11140 -

17.00 11.30 17.45 18.10 19.00 19.20 19.30 20.20 21.40 22 .25 -

22.ł5

29.Vrn

1.55 - p.-z.ypomlnamy , rad zim y
' .05 _ Nowoczesność w domu I

21.55 -

11.30 -
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plastyczne,
Wychowarue
1;.1.
VIl-Vlll: Jak patrzec na dzieło sztuki (kolor)
TV Technikum Rolnicze
NURT: Wykład inaug acyjny
Dziennik TV (kolOr)
"Obiektyw"
prog<.
stoł
woj.: warszawskiego
Dla
dzieci:
EnUiczeksłowniczek
(kolor)
Losowanie Małego Lotka
Sami o sobie
progr.
plAbl
(kolor)
Godzina Stanisława Mlkulsidego
Zespól
.,Flstulatores
et
Tubiclnatores
Varsovlenses" (kolor)
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
"Polskie drogi" - ode. pt.
"MiSja speCjalna" - pol .
fUm tab
20łnierska ballada (kolo")
Szuflada:
Reporter Ryszard Kapuściński (kolor)
Dziennik TV (kolOr)

Czwartek -

2.IX

6.00 - TV Technikum Rolnicze
9.00 - P rogram na dzlen dobr y
odc.
9.30 - .. Polskie drogt..
pt .. Misja specjalna" pol tilm rab
11.05 - Języ k
pOlski. kl. I-IV
lic.: - W Muzeum Lite. .ratury (kolor)
12.30 - Decyzje piętnastolatków
16.30 - Dziennik TV (kolOr)
16.40 - .. Obiektyw"
progr.
wOj.. katowickiego, bielskiego. częstochowskiego,
opolskiego
17.00 - Dla mlodych widzów: Ekran z bratkIem - m.f...
.. Szaleństwo Ma jki Sko·
wron" - lilm er. (kolor)
18.05 - Poligon (kolor)
18.25 - Przy~mlnamy,
radZimy
18.30 - .,Rok 'plerwIrl!Y"
film
dok TVP (kolor)
19.10 - Wy.tąple~1e
ambasadora
Socjalistycznej Re publiki
Wietnamu z okazji śWi<:·
ta narodowego (k ol~ r)
19.20 - Dobranoc (kolor)
19.30 - Dziennik TV (kolor)
20.211 - .,Los tak chce" ang.
fUm lab' Ocolor}
21.25 - "Pegaz" (kolor)
22 10 - Dziennik TV (kolo r)
22.25 - Piosenk1 .. Supraph onu"
progr rozr tkolor)

- le a

Karetka pogotowia II literll ..R " od kilku lal pojawia się na
kieleckich ulicach. Z jej nieocenionych usług korzysta przecięt
nie w eią!;'u doby około 10 chorych potrzebujących natychmi"stowej pomocy reanimacyjnej. Udzielać jej powinien wykwalifiko·
wany pel'sonel - lItn. przede wszystkim lekan: anestezjoloK; oraz
piel ę!;'niarka przeszkolona w zakresie anestezjolo!;'ii. Clly jest tak
w praktyce?
Zespół Opieki Zdrowotnej
w
Kielcach boryka się z kłopota
mi kadrowym i. We znaki d a je się brak m_in. lekarzy anestezjologów.
W
k ieleckic h
placówkach
służby
zdrow ia
pracuje ich 13. Potrzeba jeszcze co najmniej 10.

Sytuacja szpitali
szczególnie trudna
Statystyka ujawnia także d~
ticyt anestezjologów
w
skali
województwa. Zespoły
op ieki
zdrowotnej w terenie zatrudniają zaledwie 10 lekarzy
tej
specjalności i to wyłącznie
w
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Zdemaskowany UplOr
W
mIejscowoścI
lwane lJapon la) od wielu miesięcy strasz?!
.. duch" zmarłej d21ewczyny. Bła
k~ł sio: ~ po nocy.
wywołując
wsród
mleszl<ańców
panikę
I
zgroz<:. Ostatnio widmo zostało
zidentyfikowane Okazał się nim
39-letni mężczyzna, który po prostu czując się bardziej kobietą
nli mężczyzną lubił przebiera6
się w damskie
laszkI. Ponieważ
nie mógł sobie na tę przyjemność
pozwo~ić w ciągu dnia, stroił slo:
po zmierzchu. Wkładał białą bluzke, czerwoną spódnicę, rajstopy,
wciskał na głowę perukę,
robU
twarzowy makijat l przyklejał
długie rzo:sy.
Indagowany przez
poliCję .. duch" stwlerdzil. te czuł
sit: znakomicie w n1ewieściej skórze I nie miał zamiaru nikogo
strasz..,'"

Łącznie dysponujemy w woj.
k ieleckim 23-osobowym zespołem
anestezjologów
co
jest
przysłOWiową kroplą w morzu
potrzeb
Czter okrotny
wzrost
tej liczby gwarantuje dop iero
pełne
()bsadzenie
placówek
słu żby zdrowia lekarzami
tej
specjalnośc l .

W przypadkU szpitali
brak
anestezjologów jest prObl emem
szczej!6lnej
w agi.
zwlaszcza
tam. gdzie istn i eją oddziały in·
tensywnej terap ·i. Funkcjonuje taki oddział m.in. w Wojewódzkim ' Szpitalu Zespolonym
w K ielcach i choć
nIewielkI
(5 łóżek) pOW inien zatrudniać
aż 14 anestezjologów. tymczasem zat rudnia ich o oołowę
mniej. Z podobnymi
trudnoś
ciami borykają się szpitale w
S~arżysku i Starachowicach.

nie

sztyńskiego. · toruńskiego

Dla dzieci: Pora na Telesfora
Dla
młodych
wldz6w:
Dwa pomysły - Zrób to
sam
TripolIs znaczy Trójmiasto - rep. (kolor)
.. Małe
cuda
wielkiej
przyrody" - radz. lilm
dok (kolor)
Dobranoc (kołor)
Dziennik TV (kolor)
.,Dziecl
Wanlus7.yna"
radz film lab
pntkanie 7 gwia7dll
Joe Da In (kolor)
Dziennik TV (kolórl

cjalności.

Kto jeździ karetką "R"

Piątek 3.IX
8.25 - Program na dzień dobry
8.55 - .,Los tak chce"
ang.
CUm r~b (kolor)
10.00 - Ola klasy IV: Z syrenką
w herbie (kolor)
11.00 - Wychowanie
obywatelskie. kl . vn: Dla pracow'tych
12.00 - Geot,lrafia. ki VU: Najdalsze wyspy Europy
12.«5 - Radiowo-Telewizyjna Szko
'ła
Srednla:
Wskaz6wkl
metodyczne - lekcja 2
15.50 l'RT _ Pedagogika: Zalożenla programowe
16.30 - DzlennlJ< TV (kolOr)
progr.
16.40 - ..Obl .. ktyw"
woj.' gdańskiego. byd!:oski ego,
elbl ąskiego. ol_

17.00 -

szpitalach. Ale są i takie szpitale. gdzie
anestezjologa
nie
ma np. w P ińczow ie. Miechowie. Ich ro lę podczas zabiegów
operacyjnych z komeczności
pow ierza się pielęgn iar
ce (?) lub lekarzowi innej spe-

logę. Nie stOI
w garażu hp'711 '7Vl'~7 ";
chory m. ale w
których może
wana
z
powodzen iem
inna
karetka . Doda jmy
koszt zaku pu karetk I .. R"
z
wyposażemem
wy nosi
miliona złotych. - j aki t
go pożytek ? Dlaczego
Zdrowia i Op ieki
Sool
Urzędu Wojewódzk ieg o n.e
strzega tu marnotrawstwa ?
W woj. radomsk im
two także odczuwa
statecznej liczby
gów. Dotyczy to.
w K ielcach
r6wn ~ eż
wia. Stacja p ogotOWia
wego w Radomiu nie
nia etatowo lekarza a
loga. W dwócb
nimacyjnych
jeżdżą
różnych specjalnOŚCI. A
logów zatrudnia się tylko
rywczo, na dyżur ach .
równ ież
jednej Plelo:/(
czterech sanitariuszy.
.. R" garażują prted
st>«:ji pogotowia. P lyn v
zas tępcze wyn06i sie z nicb
czas postoju bądź ogrzewa
lektrycz nie we wnętrzu
co grozi
godzi w przepisy
rowe. komplikuje

POliOmo : 1. pozostalość przy
wyrobie sera, 6. ant()O~'l\ końca,
7. w nim kogut, 8. ,iosto w wo·
jewództwie bydąosk i m,
m i ędzy
Wqgrowcem a
I nowrodowi " m,
9. wykonuje wyroki, 10. jeden z
elementów trójkqta, 12. szkk, 13.
.. kolega" trefla, 15. zwiqzek 20·
wodowy we Francji,
16. obserwuje n iebo.
Pionowo: 2. na.romlenne przy
mundurze, 3. adnotacja w pan·
pOfcie, 4. odgłos
.lden:enio o
two.~ą _ ziemię, 5. ,f05SO, 8. clowny student, 9. dz~acz poIs~leQ()
j m iędzyno-rodoweg o
ruchu 1'0botniczego (1864-1941). członek
I Proletariatu, la. nosadzany 00
koniec lufy karabinowej, 1 1. not·
wo cesa rza japoń s kieg o, 12. Z(lmilowonie, 14. dawniej cło .
Rozwiqzaf1io należy
pnesyloć
pOd adresen redakcji .. ED" wyIqczn ie na kartach pocztowych
w terminie siedmiu dni od daty
".~niejszego
numeru.
Pom iędzy
prawidiowe odpowiedzi rozlosuje
się dwa bony ksiqżkowe po 50 zl.
Karty pocztowe bez kuponu będą
wyłqczQo'le z losowania.

"ECHO DNIA"
Kupon nr 193

.\

Znaczni e gorzej sytuacja ta
przedstaWia s ię w odniesieniu
do pogotowia ratunkowego i
jest szczególn ie uc iążli wa gdy
"'tlysponuje ono karetką reanimacyjną . Dz ieje
się
tak
w
przypadkU pogotowia k ieleckiego. Nie zatrudnia ono anestezjologa
etatowo.
W
karetce
.. R" jeŹdzi w ięc lekarz tej specjalności rzadko. tylko wtedy,
k tedy wypadnie mu dyżur. W
tej sytuacji pogotOWie przeszkoliło w
zakresie
reanimacji
17 lekarzy pełniących dyżu ry i
oni właśnie są "przypisani" do
karetki .. R".
R eszta obsady wozu
reanimacyjnego też nie jest pelna.
Brak dwóch pielęgniarek I pię
ciu sanitariusz)'.
Poza
tym
150-Lyslęcz.nym
Kielcom
jedna karetka już n ie wystarcza.
Prz ydałyby się jeszcze dWIe. W
lipcu
b i eżącego
roku
przeznaczono z konta NFOZ 27 mln
złotych na zakup aparatury
i
sprzętu
medycznego dla placówek służby zdrowia w woj.
kieleck im. Czy nie można by
za określona kwotę z tego funduszu
kupić
nowej
karetki
..R" dla k ieleckiego pogotowia?

Garaże

pod

chmurką

Kolejny problem
dotyczący
•• usług" karetki .. R" wiąże się
z bcakiem garaży .
WszystkIe
samqchody naleiące do kieleck ~ ego po,.gotowia garażuja .. pod
chmurką': ,d)'ż pogotowie
nie
dysponuj e garażam I
Utrudn.a
\o
pracę,
zwłaszcza
zlmą ,
szczeg6lnie 'IV przypadkU karetki
,,R"
-która
powinna
Inlec ogrzewany - garaż,
ponieważ w skład jej wyposaże
nia wchodzą J>łyny
krwiozastępcze. które ni e
mogą
zamarznąć. Tymczasem wóz
ten
o każdej porze roku garażu 
je przed budynkiem pogotowia.
W
samochód
reanimacyjny
wyposażone zastało przed kilku laty pogotowie ratunkowe
w Skarżysku. Półtora roku temu karetka z literą ..R" przestala
jednak spełniać swoją
specyficzną funkcję
w
ratowaniu zdrowia i życia. z uwagIi na brak anestezjologów. któny pawim.. stanowić jej za-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Sytuacja kadrowa w
twie woj. kieleckiego
z roku na r ok
potrzeby stale rosną·
dzi () anestezjologów.
wskazuje na to. że z ')
n ie tych potrzeb.
cźęściowe. nie nastapi
Jest to kwestia CO
Z-3 lat. gdyż tyle
dzie okres zdobywan ia
lizacjl w zakr~ie a
gil przez
nowo
dla lecznictwa lekarzy
tów. Ale pozyska na tą
kadra specjalistów j
zaspokoi w pelni za po
wania na anestezjolOl!óW.
będzie ich k :lku a
ba stu. Skąd wziąć
u
by w karetce .. R nie
jeździć np. ginekolOg?
MARIA

się

Małe
Powracając z urlopo~,h
drówek nie od rOlU I .
wchodlim, w co(bien~s,
n.,ch SPlOw i probl~motll.
powa clkawka, el,1I
wraconie do tego co
.b,10 w sumie mile i co
kle trwolo lO krótko si.. pn_ jakiś ClOS.. Ii JIIC
jej Iq lrŃędzy innyn" '
bliłlac;e.
. h
W jedn,m J Olto""Ort,rów .. Połityki" Je~y
((O
znakomity ł.lieto".tto "
przeszkadza w urlo oowY ' t4
pieniach) utyskuje, z~~Sl
d.,,..,·nie na nieqostot '
-"
• k' rrr G
wisk międl' Gdans le 'C
-'_'-ft /OU SI
. l
te m. N ·le po...,.,...
nie tłok oraz domki
Odradza więc •• Slf~
spędlania urlo~oW. "k
nie rejonie, gd~le, ja ł
lem, zwykł wypoc~~,łO
mity felietonisto.
..
wszystkich do BułgarII,
no Mojorłlę i do
dioblów oby tylko
wygrzeV:o w ~ońcu s.~.
n<! dolo J.U. Prr)'

OkOl!1

•

n
Na

ler

możliwość

u zyskiwania
wprowadzeniu elektronicznej techniki obliczeniowej
danych w czasie rzeczywistym, zwraca się obecnie w :ele uwagi. Wszyscy w iemy,
że informacje,
fakty z tej
czy innej dz iedziny
zawsze się znajdą. Zbyt często
jedn.ak trafiają one za póź
no
do
adresata, mającego

d zięki

podjąć

"Trybuny Ludu'
SWl~t O

"Trybuny Ludu" zaplanowano wiele inez sportowych, pomyślanych zresztą nie tylko

w spódnicy" _ a kto nim, wykażą 28 bm .•
a w Warszawie próby sprawnościowe samo"Trybuny Ludu". Inną otwartą imprezą moturystyczny w dniu nast<:pnym.
Eawod6w lekkoatletycznych, połączonych ze
oUlnDIIlC2,v~,ami, odb<:dzie się również .. bieg z mita Jest dostępna dla wszystkich, a odbędzie
2 UdZIa łem Zdzisława Krzyszkowiaka I Kazimierza
oraz sprzed Stadionu X-lecia wystartuje
marsz dla wszystkich".
Imprez w dniach świ<:ta "Trybuny Ludu",
wy turniej 5 stolic w rugby, w kt6rym reoprócz Warszawy,
Moskwa, Praga, Berlin
(PAP)
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Brukseli

blci.!1 tta.nu.
receptura

na

Oolqgni~iem

koktajl

smocznego. ol"
nego

dło

powstal
z

ulrowego

Of'gonizmt1

klub wieIklubu lest

tego

I

ważną

decyzję.

Właś

ciwie zastosowane komputery i mini-komputery pozwalają uniknąć strat wynikają
cych z braku w odpowiednim momencie potrzebnych
informacji.
W Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu żartu
ją, że ZETO jest
najwięk
szym fabrycznym bankierem,
bo ma największy bank informacji. VI pam : ęciach dużego komputera
IBM i 15
mini-komputerów
MERA-305 nagromadzono ich sporo.
Ale zamiary sięgają jeszcze
dalej. W najbliższych latach
ZETO będzie dążył do stworzenia zintegrowanego systemu informacy)nego.
Był czas, kiedy do podniesienia rangi zakładu wystarczył
sam fakt
posiadania

niezbyt

potrzeb-

w ieJorybtego tłu.

*

szczu. Smacznego ł
3 Iys. m i eszkańców Hondy _
zachodnim wybrzeiu IndU, złoiyla pu·
bllcznq pnys lęg, _
ryMu. że
jut
' nigdy . nle wezmq do ust iodnego <>0POJu alkoho lowego. 12 knajpom w II&J
"'iejKowok orozJ bantuuctwo.
DocenI .łJ1 ".el ..on l lnllytulU w GOleborgu (Szwecjo) prowadzi
od lot bodonio nad dzialaniem hol?Su na organizm ludzki. Twierdzi on,
te ~as o .... Ięien.iu 100 decybeli,

Ślimak

*

wagi

ci~żkiei

zegara

o.bUdzony w
WYCiągnięty
z

K.edv dostał s ię

l>orozrzucane
m.lalowe kawał
Ę~ n ~smac zny kaprzez

bezmyśl

lUb nawet sabos~~.~lVcy
sa
do
:--;.ezna ne są też
. ~rbarzYńskiego
'Ilz;n;e .. Iondyń.

J~st

~rdzi.
.

lXIWażne

że na~
Dotrwa

mles·ąc e.

*

się

świata.

W

n.owej edycji oslawlonej "Kslę,;l
rekordów hl' la ta "
znajdzie &lę
ów olbrilym o Imieniu Geronomio, mierz"cy U,S cm dł\1S'ości,
a wa~cy 172 ,;ramy. Rozmiarami
pr-zypomina więc pięść
bokserskie«o mi5trza
twiata w,uchwa,;, ~Iohammeda Ali.

jaki daje muzyka bitowa, Jeol mniej
szkodliwy nii 80
decybel i .. halasu
prxemysłowego"ł w którym przewożajq
wysokie tony.
W Paryiu
otwarto "Akadem ię
wina". 2eby było oryg inalnIej oka·
demię prowod~J Ang lik, a
wtadomo,
że w pojęciu pnec iłltne9 0 Francuza,
AngliC)' są tymi, klórzl na jmnie j znojq
nie
440

ślimaka

SUmaki ... hobby
HUMona,
który w wieku 14 lat zainteresotych stwoRównld poprzedni je,;o wychowanek o tym
samym imieniu. był .ween czasu rekordzist.. (21.1 cm dlu,;oŚ
ci). W tym roku HUMon. :&ajmuj .. cy się sprzedaźą ślimaków.
przywiózł sobie z Sierra
Leone
40 tys. okazów I bez większych
trudności znala.... dla nich
nabvwców. Najwlęk5uga
~roDo
niIo pazoslawU sGble.
wał się wyścl,;ami
rzeń i icb tresurą.

szlachetnym trunku. Skończ.
H
kurlu
no .•Akademi-i
kosztuje
franków ł lozoajomk1 kur50ntów

f\Q

z ga1unkaml wina dojqc lakie >nne,
podskJwowe wiadomoic' dotyczqce np.
sposobu serwowanlo tego trunku. Kur·

oy c ieszq się dutq Irekwencjq. jako
ie zdobyta tu wiedzo pozYIłOlo m.in.
poznać fałszerstwo restaurotorów po.dających sfałszowane rocznikI.

zapytala:

munikat był kilkakroć powtórzo·
ny. Nie mogło więc być wśród opalających się nikogo, kto mógł
by nie słyszeć zapowiedzi poka·
zów.
Punktualnie o wyznaczonej pone ratownicy na kilku stanowiskach przystąpili do PQlorowanej
akcji ratowniczej. Nad brzegił!'m
mona zebro! się spory tłumek.
Ludzie tyle ciekClwi co spragnie"i wrażeń, wyległi lle swych plo-

CO,

lnowU dziecko uto-

nę/ot Usilowalem sprostować, że

to jedynie pokOl, ale babunia
nic tylko przekonywala, że nie
zdąiyli i biedne dziecko utonęlo.
Kilka minut później obok komenlowano jui zgoła inaclej, ie ratownicy zajęci Hirtami nie zauwaiyli tonącego, a kiedy rozpoczęli akcję to było jui la póino.
Wieczorem laś w kolejce pned
miejscowym kinem usłyuolem jak
jeden mlodzion ~owiadol dnAgie mu , ie w południe utonęło
dwoje dlieci, a ralownik, który
usiłował je ratować nie potrał1ł
pływać i w zwiqzku I ły1II takie
~

iOWJch groj~ołów I z,wo komentowoli przebieg wypadków. Kto
się utopłł, kogo utopili.~
Pokaz trwal dliesięć minut, co
oznaczało nielbicił!', ie zademonstrowana akcja ratownicza przebiegoła sprawnie. Nie
ulegoło
wtąpliwości, ie gdyby się ktoś
topił to zosialby w porę wyciąqnięty z morskich lal.
Ale jak się okala lo, nie dla
wszystkich POkOl oznaczal lo sa·
mo. Po kilkunastu minutach podeszła do mnie babunia z wnUCl·
kiem na ręku i eala w nerwach

z a
Kataklizm chemiczny w Seve-

słoi ,;ę me tylko
tragediq
dkl &,'sięcy mieszkańców strefy
sltoJooej lecz przysporzył
leż

10

kłopołów

szwajcarskiemu motlOpoIewi Jormoceutycznemu HoHmon - Lo Roche, do którego
noleż., łabryka ICMESA Prezes
kom:emCl, Adołf Jonn. próbowo/
sprawę
za/OMit
czekiem no
130 000 dol ., ale Wiochy l IIrozą odtrąciły ten milosierl'l'f do-

telc.

U-letni londyóczyk Christopher
Bud.on szczyci się pOIl daniem
największe,;o

Dziś trzeba
się
tym, że komputer
efektywnie pracuje. Ale już
jutro liczyć się będzie wyłącznie "zatrudnienie"
komputerów tam, gdzie mogą być
przydatne najbardziej.
Produkowane w
dziesiąt
kach sztuk "odry" i W setkach sztuk "mery" są tak
drogimi urządzeniami, że muszą być wykorzystane
maksymalnie. W FSO komputery amortyzują się w ciągu
roku. Można sądzić, że zapotrzebowanie FSO na 30 nowych systemów mini-komputerowych "mera" oraz dużą
maszynę cyfrową z ELWRO
będzie zrealizowane.

komputera.

wykazać

utopiI.

I to b,łby jui koniec opowieści gdyby nie
fokI, ie plotki
zwykle obrastają w dodatkowe
szczegóły, pnewainie bardziej
pikontne od popnednich. Otói
następnego dnia w tej nadmor·
skiej miejscowości .,odawano z
ust do ust wiodomość, że na pla·
ży utonęło dwoje dzieci. ojciec
który usiłowal je ratować oraz
dwóch ratowników, któny wypadli z łodzi motorowej rzucając
tonącym koło ratunkowe.
N<! proszę, jakich mom, ratowników ... A wszystko to po prostu zwyIcła plotka.

'eft

A.Z. MAWICZ

prz~

Usiłując
op;.nią

ratować

MorZ

pubficznq (i konkurencjq),
prezes
oświadczył:
.. Przykro mi,
że
spontaniczny
gesł z czekiem zastal łołszywie
Zfozumiooy. Oczywiście, w pełni
poł.ryjemy straty, zresztą jesteś·
my ubezpieczeni". Niesłety I tym
razem dobre intencje koncernu
napcXko/y no fatalne reakcje,
mianowicie na gieldach świata·
wych, gdzie akcje Hołłmooo Lo Roche zoczę/y raptem spodać no łeb, no szyję. Innego rodzaju zm<Ntwienie mo medio·
lońs-ki /cardynol, GiovCNIłŃ
Co/ombo . Otóż kobietom
brzemi&nnym ze slrely skażonej grozi wydanie no świat dzieci mO(twych lub potworków z ciężki
mi upośledzeniami lizycznymi I
psychicznymi. Lekarre wzywają
więc do usuwania ciąży I ministerstwo uchylilo dla re;onu
Seveso ustawowy zakaz przeprowadzenia zabiegu.
Władze
kościelne pcXrokt<JWoły to
jako
niebezpieczfl'Y precedens i poslawily we/o. Kardynał podjqł
się tedy n i ewdzięcznego
zodo.
nia: roba/nicom i chlapkom z
okolic Seveso nok ozuje radzić
bez względu no slcutki, jednocześnie śle apele do O$ób pobożnych o "deklarowanie galowaści zpodoplowanio nieSlczęśU
wych z woli przeznaczenia upośledlonych maleństw". No
1
są klapały, bo spoleczerist'o'lO "'e
aprobuje !ole skosłniołego dogmatyzmu, argumełlty noultl wydoją się ludziom
bcwdzief humanitorne nii CHgumenty z ombony.

c

I

u
Dar'lllaskĄ dolinę Pamłru uznano
7.a najwyżej polozony osrOdek uprawy owoeow cytrusow~ch w
Tadźyklst.an i e - p o
raz pIerwszy
dojrz ały tutaj cytryny. W odr6tmenlu od
południowych
do\Jn
r publiki. gdzie drzewa cytrusowe rosną w rowach przykrywanych na zimę.
luta j
uprawy
zna jdu j ą si-: na
otwartej przestrzeni

http://sbc.wbp.kielce.pl

'7. t ki Alfreda

Hitchcocka
3
Odpowiadająca za to jednostka
właśnie odpowiedzią na
Byłoby
stratą
czasu
dyskutować tu o tym. Powodem,
dla którego prosiłem was tutaj jest
pOinformowanie was, że dlatego wła
śnie wycofujemy się z naszej decyzji
podjętej rano.
Przy jmujemy plan

zajmuje się
to pytanie.

,,Bn. Jak panowie widzą, nasze polecenia są lego rodzaju, że może
my się jeszcze w ostatnim momencie zdecydować na jeden z planów.
Wróg jest także w stanie us\.awić
się obronnie przeciwko jednemu z.
obu planów, lecz nie jednocześnie
przeciwko obu. Tak jak my i on
musi dokonywać wyboru. Dzisiaj
wróg wstąpi w stan wojny, pod warunkiem, że zdecydowaliśmy się na
plan ,.A". Będzie on w błędz.ie.
Dzięki tej pomyłce przegra on wojnę, pod warunkiem._ Jego wvok
błyskawicznie obrzucił twarze zebranych. Pod warunki m, że
tym razem tajemnica zostani :Aachowana. To wszystko, moi panowie. Zapewne powrócicie teraz. s~b
ko do swoich biur.

Na dole na ulicy zebrał się mały
ludzi, aby z.obaczyć ich odjazd. Nie było wiele do oglądania.
Tylko... kawałek chodnika trzymanego pusto przez policję, a potem
g rupa męiczY'l.n, która szybko gę
siego pomaszerowała do oczekują
cych ich samochodów rządowych.
Wysoki, wytworny pan kończył tę
proces ję. Na moment przed wejś
ciem do swego samochodu przystanął, wyciągnął chusteczkę, wys i ąka} no.$ głośno i staranni~: dwa
razy. Kiepsko ubrana postać oderwała się z tłumu i pospacerowała
ulicą w kierunku przystanku Ilamochodowego.
tłum

..Bił-Ben" w)-bił

nastą

gOO'l.lOę

osiem-

idy
nadjechał
w) aś<: iwy
autobus. K iepsko ubrany mężczyz
na OSiągnął swoją'
miejscowość
docelową o 18.20.
Nie m i ał wiele czasu do straeenia i kipiał
z. niecierpliwoki Ale nauczył Bię
panować
nad swymi odruchami,
tak więc niemal spacerowym tempem skręcił na narożnik ponurego
bloku z m iesuun iaroi dla kawa.-

5
lerów i poszedł schodami w gór~
Dokładnie o 18.25 z.amknąl :z.a 110bą drzwi mieszkania i niemal natychm iast podoruÓ8ł słuchawkę ~
lefonu na stoliku w małym kOl'Yuzu.
Wykręcił numer i :I prUi:iwnej
.trony natychmiast podjęW Iłu
bawkę.

Tutaj Rockingham - CMietlWłlł
niski, kulturalny glOfl.
- Tu Worcester.
- Jut znowu? Myślałem, ie pan
już dawno wy jechał. Co się stało?
- Wszystko :zmienione. Teraz jest
to plan "B".
- No, no. - Glos Rockinghama
brzmiał rozbawiony. Oni nie mogą się jakoś zdecy dować, co? Ale
czy się to zgadza, stary przy jacielu?
Z całą pewnością. Maro \o
wprost od trębacza z Saeckingen.
Rockingham roześmiał się.
Bardzo ładnie powiedz.iane.
-
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Dziś Składamy życzenia

Radom

Ju&ro

K I N A

.,Bal&yk"
"ChIn.town"
USA, pan. kol. 1. 18. g. 15. 17.38 I

*

"Przyjaźń"

CODZIENNY
HOROSKOP
Jeot eo d/o

Ciebie

obkcu/ący

Uczyć
na P<N'O9<"0 przed" wszy.rkim "ulugq Twoich dobrych po/TrISlów. Irtórymł wiośni. lMoz b4d";",.. blyszrleć coęśde/ nit lei....
dykolwiel<. p~szo pol_o .r... ś
mo pod ,nokiem Nrt..,esu[qcych
rozmów lO' 11I0Il;0
osób, klÓ<ych
~orzystwo boIdzo sobi" coniu.
Drugo pol_o m;e&lqco już ,po-

...... Moiet,r
d.zM>ie. Będ.rie

Wnłe/s<a.

ale

odnotować

_na

rÓlWnlei

będ'ie

sukc....,.

Idórych
sympatio
będzie
Ciebie powoine zna ..
czanIe - STRZELEC I WAGA
ZnoJft.

"Gdzie się po~
drlli.aM siód:m.a kompania" - frlktcuskl, g, 15.30, 17.30 l 11.38.
-

"Hazarddścl

"Odeon"

pQ1Ski.
l 19_'0.

1.

kol..

"Relu

15,

g.

.. Mścicie~"

-

fł

15.30. 17.30
-

USA, pan

kol. 1. 18. godz. 15.30, 11.30 I 19.30.
,.Walter" ,.ZątlłO"
koL l. 15, g. 16 i 18.30.

-

USA,

.,Mewa" - ,.-.Afonia" ZSRR,
kol. g. 15.30, lUO i 19.30.
APTE1U DY~N": nr 11'1-011
pL KonstytucjI 5. nr n-Bl0. pl.
Zwyc:\~tw. 1.
TBLEFONY: Strat Potarn. 991.
PogotOwie Ratunkowe 999
Pogotowie Gazowe tl7-11. pogotowie
Energetyczne - Radom "(Ilasto Hl . Radom-teren - ll!l 11. Komenci. MO ~1-3e. Pogol')wie łdll1cY1'
oe !r.11
lolormacja
słułby
zdrowia
C%ynna '" godz. ł-21. w lobote
ł-2ft
te! 261·2'7
pOSTO.JE
TAKSOWEK.:
uL
Grodzka !29-52
pl. Konstytucji
H8--S2. DWOrzec: ?KP ZA-M. ul
2w1rld I Wlgury 418-10.

Skarżysko

f

·:... .:a ""0

tal nobrzeskjego,

.

DO ABSOLWENTOW
PODSTAWOWYCH

SZKOŁ

.'

Ma6Z 1.'1 lat, a nie

Sieradz-

Dra dzieci: Zapraszamy do

WSTĄP DO
14-3 SZKOLNEGO
OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY FSZMP
pny Kieleokhn PrzedsiębiGrstwie Budownictwa
P1'1leDlyslowego w Kieloaeh

Smoczej Tamy
J'ęzyk

17.:t5 18.10 -

18.40
19.20
19.30
, 20.20

"Przez

światowy
maskę
pletwonur-

ka" franc . film
(kolor,
Eureka (kolor)
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)

-

dok.

XVI Międzynarodowy Fe_
stiwal Piosenki - Sopot 78
- tlzieó plytowy (kolor)
21.20 - "Turoszowska ballada" progr. publ.
aJ..~ - Dziennik TV
(koloe)
H.ue - XVI Festiwal Piosenki Sonat 76 (kolor)

W huku motż:na zdobyć zawód W Zasadniczej S'lkole
dowlanej, odbyć szkolenie wojskOWl! w oddzIale
®rony z prz$niesieniem do rezerwy i ku.1Jbu ral.CIIe
CUlS w 2-1ebnim s2lkol!nym OHP.
W okre5ie pobytu w hUlfcu junacy uczęsu.cz.a.Ją do
sad.ni<.-zej S2lIroły Budowlanej. zdobywając po jc-J
ruu zawód:

n

PROG RAM

.,pegaz'"

lG.3O -

MURARZ-TYNKARZ
CIESLA BUDOWLANY,
BETONIARZ-ZBROJARZ

Pi~tek z

pUblicystyk kultur.In"
"Trasa Łazienk wska" rep .
SpotJCan1e z twórcami Tra-

17.15 -

L7.55 -

Łazienkowskiej

sy

Ambasador kultury
polskiej (Irolor)
19.00 - Progtam lokalny
19.20 - Dobranoc (kolor)
19.30 - Dziennik TV (ko.lor)
:10.15 - Sam na aam z AdllfOent
Hanuszkiewlczem
21 .115 - 24 godziny (koloc)
21.35 _ Polaka Joanna - rep.
22.15 - "sentymenty"
progt'.
roU'. ~ Osleclcie'
23.10 - Spotkanie z A. OSieek".•
18.16 -

Junacy o-trzymu.ją zakwatero-warue w hotelu
oraz całO'd-zienne wyiywienie z odpła:tnością 18
J'\1llaikom zapewnia się opiekę wychc>wa 'llVl::z ą, pełną
kę lekarską

PROGRAM I
dzień

Program na
Redakcja
wiada

Szkolna

w prz~hodni przyzakla.<Wwej.

Absolwenci ZSB mają zapeW!l\ioną pracę na
w kraju oraz na budowie prowad2lOne(j poza
kraju.
P.rzedsiębio.rstwo zapewnia pracownikom dobre
socjalno-by'towe w mie~u p.racy, jak równ ież
we własnym obiekcie sanatOTyj'll{)-wyvoczynk~wym

Jutro
12.00 15.30 -

jeszcze 23 lat

ł odbyć zasadniCB!ł służbę -jskow'l

kIego
17.00 -

przeklroczyłeś

CRCESZ ZDOBYC ZAWOD

dobry
zapo-

Przyjęcia do

hu.fca trwać będą do 15 wr ześn,a br.

Podania wraz z życiorysem i świadeclwe'll1
nal~y przesyłać pod a'<ire6em: Komenda 14-3 orlP w

Polskie Radio ł Telewizja ZAstrzegaj" sobie motUwoU tIIIlłan
.... programach.

ca.ch, ul. Wrobla 17.

dło

II: I N

•• Woln~" -

Kielce
'rBATB
1m. 8. 2eromskie&:o _
urlopowa.

puer-

KI" A

.,Rom.antica" -

18 i 20.

..Studyjne
WDa" .. M4yecling" francusld, pan. k L L
1.5. g. 15, 11.15 i 19.30.
,,skałka"
".Jaroslaw D'Ibrowski" polski, pan. kol. g.
Kil .
.,Le$nle" - "Pojedynek na WIetrz;!" - jap. pan. kol. 1. 18, godzi na 19.15.
,,Amfiteatr"
"Człowiek
w
dZICZY" USA. pan.. kOl. L 18,
g~. 19.
PBZEDSPRZEDAZ
biletów Idnowycb uJ. SienkIeWicz" "
ct:ynna " 1Odt. '-16. w 80bol>4l
_Ił

APTEKI DYZURNE: nr 19-001,
ul Buczka "/39, lU' 29-008 uL
SlenłceWlC%a 11
PORADNIE OYZUBNEI Dla Clz1ed I 4or08lycb
ul Ze1awa 35.
god%. 1&-12. .,
nłedztel4j cooz. ł-ll. Stom.tologICUla aJ
~e1.zoa
II, godt.
la-U, "50botę - od goo% te
40 , " ponJedz1alek.
~

II'

o

/Ił

"

"C~tel:ej

PRZEDSłĘBIO

mUSZkle-

\let'owle" - panamski, kol. g. 15.15.
17.30 ł 19.45.
."l\letalowiec·· "Poczt6wka z
polnymi kwiatami"' - rum. l. II,
g. 17 I 19.
•,zwlą7.kowiec" - nieczynne.
APTEKA DYŻURNA: nr 2t-O<48.
Armii Ludowej 5.
POSTOJE TAKSO WEK : Oworuc:
Główny PKP 705, osiedle MiUc. - !!-44.

..,Straceńcy'"

USA, koL L 18, g. 15.15 I 20.
,.przygody Gerarda" - ang. pan.
JwL l. 15', g. IUO.
"Bajka" .. NiezwyIde przygody Włochów w Rosji" - ZSRR.,
kol. .. 15.30. "Bri*<lnn1c" w mebezpieczeństwie" ang. kol. 1.
15, g. 17.10 i 19.30.
»MOSkwa" .. Ikar·' NRD
koL g. 16. .,Nie ujdzie ci to pła~
zem" - francuski, koL 1. 15, g.

Starachowice

W Krakowie. ul. 87JPlta.lna 10
DOKO~CZENlE ZK

do

.ue

a.zieci~yeh.
W skJep • .c'h
poj ..~
się ooe

lói_ek
pytam

~kspedieo.tki
ror.kłMN.~ r~e i

N.
uelir

bezużytecznym

O wyjaśnienie w
Z'WlI'ócillŚmy

się

sprzętem.

dYł'ekcji

dażą

wytą :utie kompletów

sia-

stanowiących
wy<poc>ażenie
łóżeczka dziecięcego,
nie pro-

tek
II: I N "

.. HutnikU pa.n.
Ul.30

kol.

L

"Zorza" -

.,Szczęki··

~.

g.

-

lfi.3Ct.

ttwinnetou" -

USA,
1'1.30 I

lug.

pan. kol. g. 16 i 18.
"PrzodownIk" nieczYnne.
APTEItA DYŻURNA: nr 1&-069,
Polna !H.
POGOTOWTE RATUNKOWB: tel.

...
....

Uwa&a: za ewentu.lne UBlaoy,
prognunie kin. ....d.kc:j. ole

Odpowiada..

wadzi natomiast sprzedaży SIA-

TELEWIZJA
l'nOGRAM •

111.30 16.40 -

Dzienntk TV (kolor)
"Obiektyw" - progr. woj. :
łódzkiego. kielec:kiego, radomskiego, piotrkowskiego,

Warunki płacy i pr~y do OIJJÓWienia na miejs<'tl.
n-ie z ulkładem zbiorowyro pracy.

tek luzem. Skierowano nas do
WSS "Społem". Tu dowiedzieliśmy się, że n i g d Y n ie było
w luźnej sprzedaży siatek, nie
s.prowadzano ich w og6le. 0biecano jednak
zai.nteresować
.ię problemem i poc~umie{: z
producentem łói~ek - Zakła

dami Przemysłu TerenowegQ w
Samiomierx;u - w sprawie ewentualnej dostawy
kieleokich sklepów.

'RADIO

STRONA 6

do pracy na terenie Wiśniówki
k. Kielc
na stanowisku kierownika robót

w Kielcach, gdzie poinformowano nas. ii pr~lę
biocsŁwo to zajmuje się sprzeWPHW

iatek do

(mar)

Y:

-----------------------'
NUMER 193

ROBOT
GORNICZO-ODKRMOWYCH

tej .prawie
do

Zapisy do ogniska

j muzycznego
Społeczne

Ognisko Muzyczne nr 1 w Kielcach zaw iadamia, że zapisy kandydatów do
klasy I odbędą się dDla 3
września 1976 roku
w godz.
od 9 do 18 w lokalu ogn iska
przy ul. Głowackiego 7. Zapisy dzieci z -os iedla KSM odbywać się będą dnia 2 wrześn i a
1976 r. w godz. od 16 do 19 w
Klubie "Merkury", a dz ieci z
osiedla Czarnów dnia 6 września 1976 r . w godz. od 1500
18 w
Kl'Ubie Dz ielnicowym
przy ul. Jag iellońskiej.

'nl

INŻYNIERA LUB TECHNIKA

bezradnie pe-

tr ..1ill udzielić iadnej odpowiedzi. Napi al ..m
w tej sprawie
.
de producenta, z prGŚbl\ o
odpla.tne pr2lesJoulie sialek, ale
.,Star" ,'powrót tajemniczeodpowied~iane mi, że ti.rma nie
go blondyna" francuski, kol.
, pl'Owa.dzi sprzedaży wysyłkowej.
L 1~, P . 17 i 19.15.
Za łóiec:r.ko za.płacilam kilkaset
APTEKA DYZURNA: M .~
d&tyeb i okazuje się. ile je t
Staszica l.
000

•

zairu

STR. 1

K I N A
..Robotnik" - "SzczęId" - USA
pan. kol. L 15. g. 15. 17.15 1 19.30.

Ostrowiec

ROBóT

KAMIENIOŁOMOW DROGOWYCH

d,. znów
ap.rsed.ai,.,

POSTOJE
TAKSOWEK:
pl.
SWlerczewslclego - 310. Dworzec:
ZachodnJ PKP - sao.

TWO

i BUDOWLANO-MONTAZOWYC Ił

prnn.

PogoloOwle ratunkOWa ... PogotoWie Hillcy'!n. m, Pogotowie ,
WSW IlI-U. I;>tra. Połarn. tM.
PogotoWIe Energety=ne Kielce KlUto 191, Kielce - Tereo . ..
Pogotowie
wodno-lIr.naHZIIc:y!ne
PROGR "" LOKAL l
"'-U. poezt. Informacje a ulu16.40 Ak\ua ~nośei dnia
16.50
gach lU Hotel "Centralnyh UO-U
,.Tam. gd1Jie mają
pasze"
InformaCja koleJow. '30. POgoaud.
A.
Kopci.
11.00
Polskie
zełowt~
byclrauUezno-energ~tl'c:~ne
spoly
młodzie1:owe
(STEREO)
t dtWllowe KSM
os. X:xV-I~
17.35 "Sześciolatki w przedszkolu"
ela PRL nr tel Uł-U, os Sad)'
- aud. B . WiśUckiej 17 .• Propo&»-511, os Boc:laoek
ue-73
Pozycje do Kieleckiej Lisly Przelotowle wod -\tan.
e.o~
cltwlgobojów ~1.5S Radloreklama .
we.
elekUl'czne
SU
.. Armtury"
czynne "
lodz
l-Zł.
80bOta - f-III. tel
518-"
Po_
gotowie gazowe .:zynne cala dat><:
łlO-9! PogotoWl~ Dapr.w u""d~eó
gazowych czynne • g~
l-l'.
.
- . "-"
tei
ł3!l-7J
PogotOWie telewIzyj.
ne 117-98
Pogotowie
Elektryczoo-WOcloclagowe
MZBM
czynne
Dziś

EO

•

:-

;: Warto

·;~·o""'-..?-·

20.

•

W IW t. - ,marł feliu lope
ch
Vego,
poeta i
dlOlftCłtvrg ,
hinpcn\ski.
W 1922 r. - powstal Zwiqzek
Polaków w Niemaech.
W 1943 r. - I promocja ofi~
rów WP w obolie sieleckim.
W 1971 r. - ,prowadlenie da
kroju U""
l
prochami
mjr SItcharsk:iego. bohatersk:iego d_ódq o!Ho", W_pla~.

L

~.~.

"";-

AUGUSTYNOM
l WYSZOMIROM

•

T •

-.':;.-

od ~od1. 18 oc U tel '"U-""
11,(ormacja słutbl' Ulrowta czynna
W godz. ,-ZOo tel 4BI-~0 . Ośrodek
I.nf UsJug WUSP teł ł57-0
POSTOJE TĄKSOWEK - C!arnów Plekoszowska 5t~Il,
Dworzec PKP Slowack1ego - 47t-70. Szyc2lówek - '1'0..
porowsk1ego 43'1-11. Taksów!tJ bagatow~
AnnU Czerwonej
IG9_89. Plekos7owska 515-11.

JOZEFOM
l KALASANTYM

miało

".

"4-".

1976 r.

mo.ino

_

.'

Zgłoszenia pisea:nn.e należy przesyłać pod ~rC\>~
siębio.rsVwa_

Oe:łOS7~ni3 drobne I
DO WYNA.1ĘCLA l poko ' człoo
kow! spółdzlemi mleS'l:kaniowej.
Czynsz ~atny z góry n. cały 0kres najmu. Kielce, teł. 441-43.,
od
do 20.
5833-g

l'

SPRZEDAM now" "syrenI: 1115" .
9iu<ówka 14. p-ta Chęciny. BartltiewlcE Stanisław.
583O-g
JANUSZEK JeNY (Lisów)
bił legitymację na bilet mleslęcf;
ny PKS tr a, Kielce - Lisów.

..gu-

58łl.-1:

SZUFLIK Genowefa (Kr.jno ll)
zgubiła
legitymację wraz r; biletem m1eslł~(nllYm PKS na tr ę
Krajno-Kielce.
5I38-g
-KULPATadeuu -(Cisów) zgubił
legitymacje l
bilet
mleslęczny
PKS n.. trasę C ów - Kielce.
58U-g
GORAJ Leszek
(Z slońce
zgubił
legitymację
służbową
wydaną przez PKS !<Ielce.
S84 ....g

ITi

-:SPOLEM" WSS Oddzial Handlu

w KielcaCh

unl~ważnia pieczątkę
treścI:
.. Społem" WoJewódzk
Spółdzielnia
Spotywców w K ie'cach Oddzł I Handlu w Kielc ch
Magazyn Art. RóżnYCh Klelce. ul.
JaglełlOóska nr tS".
3'19-k

o

http://sbc.wbp.kielce.pl

KRZYWICKI St ::~~
szyce) zgubU Ie!:,t p!G '
letu

miesIęcznego

Da1eszyce - Kle lce
-prWOWARCZYI< w.:~
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nych komentarzy za granicą.
Jest jednak obszernie analizowana przez prasę. Większość
obserwatorów w Europie zachodniej uważa, że brak porozumienia między prezydentem a premierem, po
raz
pierwszy wyraża.ny tak otwarcie. nie pozostanie bez konsekwencji dla przyszłości systemu politycznego we Francji. Odejście przedstawiciela
partii gaullistowskiej od steru rządów jest powszechnie
interpretowane jako symboliczny koniec Piątej Republiki,
pow olanej do życia przez gen.
de Gaulle'a i początek - szóstej. Równocześnie uważa się.
że wybór na premiera
bezpartyjnego Barre'a jest wyrazem dążenia prezydenta
do
stworzenia rządu o charakterze centrowym.

\ 1\1. PARYZ PAP. Nowy premier

Francji RAYMOND
rO LpGczął w czwa.rtek konsultacje w celu utworzenia
rządu. J~o skład powinien być znany w piątek po
a pierwsze posiedzenie r:abine&u odbyłoby się w 50-

czwartek rano

premier

prze prowadził dłuższą
w ~ 2 prezydentem Gis-

d·Estaingem. a

następ

ł

w i zytę przewodniczą

0 .0 ...

tu. Alainowi P()her()
·<"·"'" politykiem. jamianowa-

.

ny premier. był Olivier Guichard,
jeden z' przywódców
gaullistowskich, byly minister
i deputowany z partii UnR
Nie wyklucza się. że
Barre
może powierzyć mu funkcję
ministra stanu, aby w
ten
sposób
usatysfakcjonować
gaullist6w. Premier Bane oświadczył dziennikarzom.
że
w jego rządzie reprezentowane będą wszystkie formacje
polityczne
dotychczasowe;
większ06ci.
Trzeba będzie nieco poczekać. aby zorientować się. do
jakiego stopnia szef państwa
zwiększy obecnie swój wpływ

napIęCIa

na
decyzje
podejmowane
przez nowego premiera i rząd.
Jak wynika bowiem z oświad
czeń zarówno byłego premiera
Chi raca jak też
prezydenta
Giscarda
d'Esta'nga w<>be<:
prasy, źródłem konfliktu mię
dzy nimi był() dążenie prezydenta do całkowitego podporządkowania

tragicznych
drogowych
statystyki Urzędu Bez• Pracy l Badania WyDortmundzie {RFN),
&e

boclk6w

z .. i~ksza

lok&mo-

@ Z Małaszewic

- 514cj1
przeładu.nko ej PKP w woj.
bialB.kopodlaskim wyrunyć ma dzIŚ na te-ren l.idowy Huty ,,Katowice" 0gromny mi~zaJnik 5-Ul"6wki.
wyprodukowany w Donba&ie
(ZSRR) dla przyszłego kombinatu
met.alucgicznego.
Zasadnicza część konstrukcji
- w kształcie olbnyrniego
srebr:r.ystego cygara - ma
wagę 116 ton.
@ Pod Mławą w woj. ciechanowskim czynny już jest
5ztuczny zalew, zbudowauy
na rzece M1awce. Poloiocy
w odległości 2,5 km od miasta. wśród las6w - zalew
pełnić będzie tunkci4: zbiornika wody dla roln ict.wa. a
jednocześnie obiektu rekreacyjnego. Jego powieTzcblnia
sięgać ma 40 ha.
@ 1'1 film6w fabularnych
wchodzi we Wt'ze{;n;-u na e-

działalności rzą
państwa.

du szefowi
Nominacja R. Barre'a
na
stanowisko szefa rządu spotkała się z pozytywną reakcją
na giełdach walutowych, gdzie
od czwartku rano :>bserwvwano wyraźny wzrost kursu
franka. Zwalczanie inflacji 0raz stabilizacja pozycji franka wg słów nowego premiera - będą gł6wnymi celami
formowanego obecnie
rządu.

niebezpie-

Nie negując pewnych pozytywnych posunięć poprzedniego rządu prasa francuska w
osobowym Jest
niebezpieczniejsza nit
swych komentarzach stwierpieszo. jazda rowerem
dza, że w ciągu dwóch
lat
,ur . .. motorowerem - 15
rządów Chiraca Francja
nie
/o,ajpe wDiejsaym .rodldem
tJ' III autObusy, tramprzezwyciężyła trudności ekotr o.
r6WDlri, l i ' nomicznych.
Zmiana nądu we Francji
WV 1o"~,,,ń_
zdana się
~~~,.nti
w po~
nie przyniosła dotąd oficjal.... ypadk6w

"szystkim

r--r

U U
' "Oll'W"1.

drogowych,

łmiertelnyeh:

8peejaUicl

ryUnu

po

lu<YIy Danych kii1.. Sil w.ód
aicb ,"y Dqwe poeyc~ polskie: "SmUia ciecia" Andrzeja Wajdy. ..Mgła" Syl-

Fatalny
rachunek

Wll$ ra Szyszki. «az kome-

dia filmowa Jerzego <kuzy

JJ.VDL azy.. PAP. Zwi4ltek
uwarty DDc4,.,. nupontaAesykami. H-Jelllim Giuleppe BU011alpena l U-JetDi:ł aoaa

małie6slti,

Sbraglla. rozpscU Ilę s powocIu
raebullk. sa prsyjęeie weaeble.
Po wypowlecaenlu tradyeyjne&o
"tak" młodu ImIlżonkowie zapJ'oli1i swych Ceki do renomowanej
retllau.racji w pObliskim.. BercuJ,.-

num. Jtjedy nadszetU moment u·

rachunku,

,łacenia

na 11C ty••

Nowe zamachy
bombowe w Belfaście
%1.VUL LONDYN PAP. W
pil,tek nad ranem aluidentylikowani sprawcy pocJłotyli S
bomb w katolickiej dzielnicy
Belfastu New Lodre. Eksplozje powodo aly śmlere ml~
dero malień twa
Josepha I

Jeanelte Dempsler oras Ich córki Sharon. Dom, w któryM
mienkali zoatał prawie całko
wiele znisz.czony. Bomby powaiDle USZkodziły rówoiei dwa pobliskie budynIU. Policja oświad
cayla, ie po samachn zauwaiono 'raeeh uelekailleyeh męt
C$yxn. Prz pu zcn się, te akcia ta była dziełem eksłrcmi
,tó" prot &ncJtieb.

Dyskusja
wokół tronu

opiewającel"o
lłr6 .... Giuseppe W1I~rw
następnie
..pro-

zaniem6wil. a

ponowal wiciom pokrycie kos.'
to.,. uczty weselnej. Naslapila o-

t..

iywiona "dy kusja". Panll:' mło
kt.61'a 1'Ocwla aię obrażona.
opuścUa ma~onłla I płlwr6c1la 40
rodzinnego domu. Po .aremnyeb
pr61tach skłonienia żony to powrotn, GW!leppe rglosil formain,
skargę w ])Oblbklm k01l'llsarlade
policJi.

.. Motylem jestem
cayli
rilfllanl czterdziestolatka".
@ Trwają prace na buclow;e centralnej m~trali kolejowej m.in. na trasie z 1dńkowic do Grodziska Mawwieckieg<> układa się tory
i buduje nowe stacje kolejowe. Na ukończeniu jest
budowa m08tu na Pilicy. ZaaWMlSOWallle Sil prace "p1'l.y
budowie nowych obiektów
kolejowych na 9tacJi Idzikowice.
@ W PoznaJ! N
toczą lię
obrady
międzynlY'OÓOwej
konferencji lekarzy ze wuystkich kontynentów, pokwię
cone} problemom zapobiegania I zwalczania groźnej choroby lud~ i zwlet'ząt - wro.\uicy.

troou pOIr.rytego marrnurem ustalono, te pochoW!.IIo _o
z dn.ewa klętego w t35 r •• a wic:e
w 121 laŁ po 6miercl Kłlrola Wiei·
kiego. Niektórzy naukowcy u ....

«I:ścl

łaj".

te pierwszym władcą, 1ńb

TY za_ladł na tym tronie był ce·
sarz Otton WieI Iti. Mialo to na-

stąpić w 1:14 r., VI cusJe
jego
kor~Jl.. Nie zmnIe,..
to
o«ywiścle
wartości
blstorycznej

.. tronu". n. którym

przyjmowało hOłd

21

cesarzy

od S'Ir)'dl . .-

ull..

Beczką

kanał

przez
La Manche

t'l.VllL LONDYN PAP. Czterecb
odwatnycb Brytyjczyków dokonalo pomy Inej proby dwu1<1'otnefto

])Okonanla ltalNllu La UaJlche ..
olbrzymiej beczce. zaopatrzonej 0-

czy lścle w sUnik. Wyczyn trwal
12 lIodt:1n. Uzyskane l ty1I. funtów nagrody .. teglarze" przezna"yU

na cele

się

puuczojqc

DOK01iiCZENIB ZE 8TR.. 1
lrów glębolr.oKi i prawie 3 meWy średnicy. Do jego dno nie
moino dotrzeć. Przy próbodI od·
kopywonio natrołiono 110 .wcząt
ki ludzkie I zwienęce. Znolezio1'0 toU. killta
pociosków. NiepochodzQ<e

I wojn,

świotowe1,

nawet

RZYM. W czwartek p;:~
gmachem ambasady USA '"
Rzymie zebralo się oK.. 200
osób. protll$tujących prZE'ciwko i.sl:nieniu na ten-t.orrum Włoch ba2 wojskow Ch
paktu NATO. De-monstracja
miała spokojny przebie,.
LOND·N. Policja ralf~
$kiego reżimu RPA patroluje ulice Soweto - mialfta w
pobliżu
Johalllnesburga. umieszkał go
przez
ludność
murz.yńskll. Po
nleda.wnych
gwałtownych
mmiE-6zkach
nadal utrzymuje się tam napi ęcie . Władze
ras\stoowl;kle
przyczyniły się do podsycenia ostatnich starć wy\(()rzyIStując rOQ:bieźnollcl I n Ie-Sllo ki mi~zY1>lemienne.

RZYM. Na SycyHl zuejestrowa.no w czwartek dwa
w trząsy tektoniczne o n,at.ę
ie-n iu 4 st. wg skali MeTcalliego. Przypunczalnle Il1e
spowodowały
one żadnyc'l
strat materialnych. Wedlug
obset'watorium "
Mesaynie
ep!centrwn w~ząsbw znajdowało się w odlpgrości 0«.
l~O

!cm

<Yi

I ~"

'l1 ia-o..1

l

lowne sq
'ec::Me_ Zcmiec'-'<l dal-

ni
szych robót.
Skqd w ~ loeci ludrzkiet
NojstOf"Si opotowionie powiodojq, że było to stora, głęboka
skKłnio. oł. od downo nieuoiy·
wona i dłotego l wien.chu. jeszcze przed wojnq, zoskłepiono
ją. Nie!ttóny 1ftÓWiq, te ołIoło
1910 lOInt ~ Młoda MW-

c,l tom wi Ofołomflq żonę. któro
kochoło się w uroczym Koza·
ku. Prawdo, )egendot Któż to
d:ziś wie. ..
A cHl czego sluiyio studnio f
_ Wiodomo, wycłob."wooo I niej
wodę. Ale dloczego w boonych
ścionach ceMbrowiny
s dzi«lneJ, Iti/lto metrćwt pod powien·
chniq ziemi. sq dwo bocln.
wejścio do podziemnych
labl~lówt - Zrobiono
je bardzo
solidnie. ObmtKowolut sq komiennymi blolwmi. prowodzq do
podziemnych, obszernych komnot, położonych no TÓinych głę

w wiodne pny

bokościoch.

To już ~ jo6ne. To były
Itrriówlfł. Dodet>arIo do Itk:ł\ 0-

Kryjówki sq skrupulatnie unq·
d:zone; tokie mustoly być skoro
miano w nich przebywać przez
dlu.i.szy CIOS. Przypu!SZueoio te
potwierdzo ją m~e-ziooe w lochach store wonny. sodro no
ścionoch
i sldepienicKh «Ol
komilO _tylocyjny.

Komu służyły kryjówłlii - Pnestępcom,
prz.~łtldOWO()ym. wyJI\OWCOfIł średniowiec_i sełrty.
o może masonom i Czy udo się
kiedyś

HANOL Pooad 10 ty•.

clcÓjl

WudOW8lllO od pou.ątklll br.
w północnych prowiD Jach
Wietnamu. Przeeeło połowa
% nieb veali20wana ZAl8ta1a
" c:z.asie kampanii Il6P1'a.w_ienia l fOl&budowa.n.ia
~
»emu l.ryaacy)nI:&OLONDYN. Pierwsa.e 10

tr-

eksploa.łacji
117
W.
pooaddiwię-kowego
aam~oW pasażenkieg<> typu
"concorde" przyniOSła łIr7-

godni

lXyta.nii

tyjskim lilllom lotnl.czym "Br~tish Ait"Woys" stfLy 117
wysok<lłci . U mln
funt6w
szterlingów.
LONDYN. W Sud.aIlie __
poczęły się dwa nowe procesy dalszych 103 osób 0skarżonych o wsp6łud%~ w
nieudanym zamachu stanu
z 2 lipca oc. Jak dotąd. jui
co najmniej 98 osób _uło
po ro~prawje ~wej rozrinelacych pod z.anutem
zorganizowania puczu. Obecnie, jak ukomu.n \kowało m.
in. radio Omdurman przed
trybunałem w tym m\dcle
slMlęło 20 ~8rionych.

dob1'octyYIne.

pomocy stu(j.zie~'lDego III:Iłowroto.

wypoł~

przekonani • że najważniejszą
c <:hą w półczesnego rozwoju
międzynarodow go j st wzrost
zwarł ści krajów
wspólnoty
socja1isłycznej
i
rosnący
wpływ ieh polityki na rozwój
wydarzeń na. świecie, J: korzyścią
dla pokoju. ruchu
wyzwoleńczego i postępu.
Spotkanie L. Breżniewa li J.
Kadarem upłynęło w atmosferze serdeczności i przyjaini.
jednomyślnOŚCi i całkowitego
zrozumienia wobec wszystkich
omawianych zagadnień.

ł(arola ~ielkiego
nu Swiętego Cł!$8n;twa R~Icle
go Narodu NiemiecIdego. le1t przechowywany
'fi
katedrze w
AiX-.la-Chapelle DotlId powsz.«h.
nle utrzymywano, U t.ronu teCo Ił
tywal taktycznie Karol WlelId.
Jednalt.te po &badaniu drewna

*'u-

.ru _4mtentym po-

26.VIII. MOSKWA PAP. Sekretarz generalny KC KPZR,
Leonid Breżniew spotkał się
w czwartek na Kremlu z I
sekretarzem KC WSPR, Janosem Kadarem, który przybył do Związku Radziecki go
na wypoczynek.
Dokonano wymiany poglą
d6w na kluczowe zagadnienia
stosunków między KPZR i
WSPR.
między
Związkiem
Radzieckim i Węgrami. Przywódcy obu partii wyrazili

%7.VlII. PARV:t PAP. Niedawno
powSt4ly kontrowersje wołlół tro-

tru.noieiami w
się
organbmu

do nowego

Spotkanie
Breżniew
adar

po_t

tę to}eftwtic~?

Jedflo je6t pewne,

że

Obecnie trwajq roboty zobezpieczojqce mi06 o pned wszelkimi n~podziookomi mogqcymi
wyniknqć wskutek zo-podonio się
gruntu. Być może toworI.'f5lYĆ lm
będzie jeszcze
n)'Ch odkryć.

spo<"o

RYSZARD

s~~ocyj

MAKOWSKI

P.S.

Czytełnjków, Ittórzy
po.
siodojq ioltiflolw~ intOf"mocje

o opot.owskich lochach pC06imy
o ooasyłonie
ich do redokcji.
Wspólnym wysilIIHem ~kN"Omy
się uchylić rqb4co
ojemniczych
h" torił ~iqzonych z tm ~.
tern.
erm)

opatow.

sltle podziemia służyły ludziom.
cłM-oniły

ich

prred

_ogiem,

~iof1Il. W
później
szym okretsje wy on~one byno słclodowisko toworów po-

r.,

Chodtqcych

l

~~
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STRONA l

Na kortach I ligi

Fibak

wziął

•

pIerwszą

przeszkode
~ drllrim
dniu turnieju
lenlsowego w Brooklinie wystąpil
WOJCIECH FmAK
Połak spotkał się w pierw~
szej grze z Amerykaninem
Billem ScanJonem, któreg~
pokonał 6:1. 4:6. 6:4.
W pozoslałych ciekaw zych
pojedynkach Connors (USA)
wyeliminował
Paragwajczyka Pecci 6:4. 6:3. Gottfried
(USA) wygrał li Hiszpanem
Gisbertem 6:3. 6:1. Argentyń
czyk Vilas pokonał Francuza Hailleła 6:3. 6:4 Australijczyk Ałexander' odniósł
niespodziewane
zwycięstwo
nad Smithem (USA) 6:7. 7:6.
6:3, Meksykanin Ramirez wygraJ z Czechoslowakiem Pałą 6:3. 7:5.
Włoch Panatta
zwycięży}
Benavidesa (Boliwia) 6:2, 6:0. a jer o rodak. Bertołucci wyeliminował
Hi zpana Orantesa 6:4. 6:4Turniej w Brooklinie zaliczany do
.. Grand Prix".
zgromadził
więc na starcie
całą światową czołówkę. bowicm oprócz wymienionych
tu tenisistów blene w nim
również
udział
triumfator
Wimbledonu. Szwed Borr.

byłt>In ja. wygrywając z Sobieszczańsk i m.
@ J&k wypadł w pojedynku

C2IOra.j rozpocZął
się
w
Bydr08IlflZY turniej tenisoWy o mistrzostwo
I ligi.
IV którym uC'&estniczą
zespoły
Błękitnych Kiełee. Piasta Gliwice. Arki Gdynia l miejscowej
Polonii. Oxiś rano połączyliśmy
!lię
te1efonic7inie
z
hotelem
..TOR-BYO" w Bydgoszczy. w
którym mieszkają nasi tenisiści
i rozmawialiśmy
z
seniorem
kieleckiero zespołu. Zbigniewem
Mronkiem.
- Niestety, przegraliśmy wysoko z gospodarzami. drużyną
bydgosk iej Polonii 2 :7.
@ Co się stało? W przedmeesowyeh rozwazania.ch liczyliście
przeeiez na zwycięstwo w pO.Jedynku II tym ze polem?
Komplelmie zawiodła Ba~a Kocyga. kt6ra od momentu
kiedy przeniosła się % K ie lc do
Warsza.wy. gra coraz
słabiej.
Prz egrała z niezbyt wysoko notowaną Kozłowską w dwóch setach. PM;,v czym w pi erwszvm
secie prowadziła jui 5:0! Podobna historia
powt6rzyła się
w g,M;e podw6jnej kobiet. W
trzecim secie nasze zawodniczki
prowadziły z tenisistkami
Pomii 5:3. a mimo to zeszły z
kortu nokanane.
@ K~ więc zdobył te dwa
punkty?
Nie zawiodła Iwona PawHk. Grając na swym normalnym poziomie
odniosła
zwycięs4lwo
nad
Mrorowską
w
trzech setach. Dru·gi punk t zda-

z reprezentanlem Polski, Henrykiem Dnyma.lskim nasz najlepszy tenisist.a. Les%ek Stępow
ski?
Leszek zagrał bardzo dobrze i stoczył z Drzymalsk im..
wyrównaną. trzysetową walkę.
MUą niespodziankę sprawił 'iwą
postawą w deblu Grzesiek Stę 
pień. Grał w parze z Leszk iem

Drzymalskiemu
i
Nasze
debel
sprawienia sporej niespodzianki. Po wygraniu
p ierwszego seta. w drugim prowadził 4:2. N iestety. rywale 0kazali się mocniejsi.
Wygrali
drugiego seta, a trzeci był już
tylko
formalnoocią.
Zaw iedli
natomiast całkowicie Jacek
Zd,vbiewski. a przede wszystk :m
Kazik Gajda. Obaj nie nawią
zali walki ze swymi r walami.
@ Dzłś ~ade z Piastem Gliwice ...
- W tym spotkaniu nie mamy szans. GHwiczanie wygrali
wczoraj gład'ko z Arka Gdynia 8 :1. Są bardzo mocni . poza
naszym
zasięgiem.
Wszystko
więc teraz będzie
zależa10 od
rezultatu wrześniowego
t><>jedynku z wrocław ką Gward ią .
Jestem jednak dobrej myśli . Powinniśm". się utrzymać w lidze.
przeciwko

Wiśniewskiemu.
był o krok od

TABELA

W ron:granym w Vejle mię
meczu
plIkarreprezentacja DanU pokoNorwecię
3:. (2:0).
Warto

nała

prxypomn ieć.

że

Duńczycy

s~

1
7

•

.,---5--1

li

H

48-15
ł4-l9

I

..dobywać

cizie

laury

bę·

na

wycb zawodach?

1-5 1&---.S6
1-6 11-45
0-6 1-46

Fot..

poły.

.J. Burczyn

•

(ap)

a stadionie JI,:larymontu w
Warszawie rozpoczęły się
m i ędzynarodowe
mistrzostwa Polski w łucznictwie, W
zawodach startuje 59 łuczniczek
i 60 łucznik6w z ZSRR. NRD.
Węgier.
Jugosławii.
Francji.
RFN. Belgii i Polski. W polskiej ekipie na starcie zabrakło
jedynie naszej najlepszej łucz
niczki. Jadwi~i Wilejto.

...

łówka,
stępn/\

głości
czyźni

grupę

l2-osobowI
wy
aż o 12

7 sekundl
Po minięciu mety
Szozda powied;r.iał:
grać ten wyścig i chyba
ezę karierę _sportową ... •.
nie za wcześn ie ?
Wczorajszy etap
stał na plaskiej
kilometI'ze od star! J

w sit

W niedzielę, 5 wr7cśn lJ ,

70 i 60 m. natomiast
90 i 70 m.

męł:

W
konkurencji
kobiet po
pierwszych qwóch dystansach
prowadzi Maria Palczak (Resovia) 589 pkt. Wyprzedza ona
.Judit Kovacs (Węgry) 577 pkt.
oraz Grazynę PękalskIł (Drukarz Warszawa) - 573 pkt.

,Tym razem porażka
l polskiej "siódemki"

Nadal słabą formę wykazują
nasi łucznicy. Zarówno Wojciech Szymańczyk. jak 1 .Jan
PopowiC?: sklasyfikowani sa w
drugiej dziesiątCe zawodników.
Prowadzi w konkurencji l\tels
Dabajew (ZSRR) 598 okt., przed
Bt'łą Na.gym (Węgry) 582 pkt.
i
Władimirem
Jesujewem
(Z RR) 579 pkt.
Zawody zakończą się w niedzielę.
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wlceml,

niorek, Grażyna
Kwieclen ze Slelli Słowik
(na
zdjęciu/
pUjdzle
W
ślady
swycb
s&aruych kolei ..
nek - Ireny Szy
d'owsldej
ora2
.JadWigi
WU~jto

jezioro Ontario

ED

•

Czy

5-1 40-14
II 4-2 35--19
7 4-3 38-25
6 2-4 23-Sl
6 2-4 16-38

.,6

meldowała

w której jedynym
nym był Tadeusx
stał on daleko w
ną grupą i po
ku kilometrów wyco!al
wyścigu.
Wspom niana
była sygnałem do ataku
zawodników. Wkrótce do
d~ oich 9 kolarzy i od
momentu 32-osobov;a
le ZW iększając prz,'wlee
zasadniczym p eletonem,
chała do mety.
Dziś drugi etap.
do P iły. długości
trów.

strzyni PQlsk:i Ju

17 -letnia Kanadyjka

"___

metrowej trasie ~ Wuszawy do
Brodnicy. został znajdulący się
w 'wietnej formie STANISI:.AW
SZOZDA pned Januszem Kowalskim, Pawłem
Kaczorowskim, Czecho łowakiem K1as/\.
kolarzem NRD _ Droganem i
Janem Brzeźnym. Na mecie za-

s

rywalami Polaków w jednej grupie
eliminacyjnej
piłkarskich
IDlStr%08tw świata.
Czterodn iowe, m i ędzynarodo
•
Rywale krakowskiej WisJy
we mistrzostwa Polski rozgryw I
rundzie Pucharu UEFA.
wane są w podwójnej rundzie
piłka.-r;e Celtic Glasgow w kolejnym spotkaniu
o
puchar ligI
FITA. W pierwszym dniu zawos%kockleJ zrentisowali na wyjetd6w kob .ety strzelały z odledzle z druźyną Dumbarton 3:1.
• MistrZOWie Europy. pilkarze
Czecho łowacji
zremisowali
w
Turynie Z mIejscowym Juven'usem 1:1 (0 :1). Prowadzenie dla '
gospodarzy zdobył w
15
roin,
TardelIi. wyrównał w 115 min .
Pivarnik.
przepłynęła
•
W ciekawszych pojedynkach
czwartkowej kolejki spotkań I
U-letnia uc-zeonica kanadyjskA.
ligi angielskiej
padły
wyniki:
Ancela Koudrat uczciła swe uroTottenham Newcastłe
United
dziu)' przepłynięciem jeziora On,:!- West Bromwicb - Liverpool
tario. Na pokonanie 5\ km ma_I
':1, Manchester City
A.ton
leńka
Kanadyjka (1-' cm wuoViUa 2:', Norwicb City rsestU) potrzebowała ~ł ,;oozin I
""I 1:3.
2.
minut.
Dotychczas je t
to
'.
wieUlą formę zademonstrodziewi"ty przypadak pokonania
w ta reprezentacJa Fran~jl w towpław
je7iora
Ontarin.
KonlIr
t
warzysk im meczu 1; C?!ołowym ze_
"POlem RFN - Borussia Moendokon la tej sztuki przy trzeciej
~6bie.
cben l:ld ach. Pojedynek rC1ze&r n)' w Paryżu Ukończył
się
WYSOkim zwycięstwem gospodan,>, ~!II (I:" dl2 których bramki
Zdobyli: Marques dwie oraz PIiIDziękujemy
L
m~ i B&chele u
p
jednej.
(paw)
... pięśc.a.rzom kieleckicb' Blę
kitny-ch za p<XZd<rowienia z ZieN_U
_MER 193
lonej Góry. gtblie nasi d.rugoligowcy przyg()l.owywali się do
aeoronu.

,u.u.

pierwszego etapu

PAWŁOWSKI
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•

W ycię%cą

R_ma.wiał

.

l. Olimp.. Poznań
Z. Zarłębie Walbr'ayoh
3- Piast GIlwice
~ Lecia Warszawa
5. Nadwiślan Kraków
6. Polonia Byd,~zes
7. BŁĘKITNI Kielce
S. Arka Gdynia
9. SKT Sopot
1•. Gwardia Wrocław

dzypaństwowym

XXXIll Tour de Polorne,
I rozerranego
na Ul-kilo-

niegrożnej

BYDGOSZCZ. Polonia Błękitni Kielce 7:2. Wyniki ~ier,
pierwszym miejscu kielczanie: Słępo,uki Drzymalski
6:4. 2:6, 3:6, Zdybiewsl<i - SzewC'&yk 1:6. 1:6. Gajaa - Wiśnic
wski 3:8, %:6, Mroczek Sobieszczański 6:4. 6:3. KocYl:a Kozłowska 5:7. 5:7, Pawlik Mrozowska 5:7. 6:4. 6:3. KoeYJl:a
i Pawlik Kodowska i Muchewlcz 1:6. 6:2. 5:7. Stępowski
i Stępień Drzymalski i Wiśniewski 6:4. 4:6. 1:6.
Gajda
i Mrocsek - Szewcw:y.k l Sobieszm:awki 4:6. 2:6.
SOPOT. W rozł"rywanym ta turnieju I liri tenisowej Olimpia Poznań pokonaJa Gwardię Wrocław 3:1. a SKT
Sopot
prs~~rał z Leri, Warszawa 3:6.

KIm

Zaskakująca

(ap)

na

Z I liCi spac1... dwa ost"tnle

XXXIII Tour de

(pAP)

•
Liderem
lłZybowcowych
mistrzo tw PolsKi junior6w po
sześciu konkurencjach jest nadal Piotr Wojda z Białegosto
ku. W zawodach szybowniczek
prowadzi
Adela
Dankowska
przed Pelagią Majewską.
• W rozegranym w Quebec
spotkaniu hokeja
na lodzie Kanada pokonała reprezentacje USA 10:3 (3:2, 3:l,
4 :0). Pierwszy
mecz
równi z
wygrali Kanadyjczycy, 7:3.
rewanżowym

• W pierwszym dniu rozpoczęlego w Warnie międzynaro
dowego turnieju siatkareK, reprezentantki
Polski przegrałY
z Cxechoslowaczkami 2:3. W
pozostałych
spotk niach
Węgierki wygrały z NRD 3 :0, a

W spotkaniu o p ierwsze mleJsce w grupie .. AU międzynarodo
wego Turnieju Przyjaźni. polscv pitkarzf' reczni orzt'l!rali z
drużyną ZSRR 21:26 (8:14).
W
innym meczu tej grupy Bułl!a
r ia pokonała CSRS 21:18 (11:7).
W grupie ". u zwyc i ~ż.vł zespół
ZSRR - 6 pkt.. przed PolskI.! 4. Bułgar ią - 2 i CSRS - O.
W f inal e o miejsca o l do 4
grać będa
.•siódemki" ZSRR.
Pol ki. NRD i Rumunii.

dzje się w Chorzowie M"
widualnych mi trzost'"
~u;Łlu. Polskę repre
Zenon Plech. Edward
rzv Rembas i Morr~
oto wizytówki nasz)'c~
ców:
%l "
@) Zenon Pl e~h, la' II';':'
roku był trzecI w
i
Dwukrotny mistrz pol'.'
żącym sezonie startuje" ,
an/tielsldego klubU }Ja
@) Edward Janca"', I.~
lokrotny finalista I'<I'S'I<"1
w

Goetebof.gu

.wyVi8 ~~-

1;lt '

konało lokalnego
nię 110:87.
zd byl
dla zwy cięzcóW
()
• Rozegrany w Opolu finał wicz - 43.
dnJu
młodzieżowych mistrzostw Pol• Po pierw 'zyrl1 Ok
ski na żużlu zakończył się wającycb się , w ~~W'
c:tzi~k~ch
mi m;{,\v
JUDJOrOW w ~
ze poły Franc)l ~d aJo.c
tanU. a
indyW! ~
zonka RFN _ Son)3
• W Edynburgu r
się zawodyoPuc h '
w skokach do 11'~;1
recb skokach z
dzi
reprezeotantk~ pO
Kersti n Kr use. 81in~
sukcesem Patynka z Polonii skokach z trampO
Bydgoszcz.
jelit · wicemistrz
• W towarz}"9ki.m m~u ko- Montrealu, Włoch
szykarzy Wybrzeże Gdańsk po- notto .

Bułgarki

nad Jugo

OdniOSły
zwycięstwo
łowiankami 3:0.

prio

http://sbc.wbp.kielce.pl

Iti

drugiego wlcem "U-zB
1.1 Jł
i6) Jerzy R~ ... bas .~ p i
biutuje w finale !ol '""
stalnic
startóW pt' ,,"
stwami .., ChorzoWI~'la
najlep zą formę ~ p
""
i6) lItarek Cie ' 13k "
biegłym roku. w hne_t,t ....
Wembley był tS, R,epr;;, 1.:1
Sklej drużyny. ktor~al
%dobyla brązoWY ID
nowych MS.

"'I

