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zespołu

dla opracowanIa.
ramu rozwoJu
ukcji rynkowej

takie hasło
obradującemu w

przyKatowicach 14 bm. Xl Krajowemu Zjazdow i Związku. Zawodowego Górników. W zjeździe
uczestniczył
l
sekretarz KC
PZPR, Zasłużooy Gómik PRL
- Edward Gierek.
Po pow ita-niu delegatów
i
zapro.szonych go6ci, a wśród
n ic h iizczególn ie g'Orąco Ed·warda Gierka, przemów ien ie wygł'Osił przewodniczący ZG zza
- Jan Leś. Podkreślił ()łl pll·
kiotyzm i id eowoŚĆ ludr.z:i wę
gla. a także ich wysoką wiedIZę zawod9'Wą i ofiarność . które wsparte nowoczesną tecltoiką i powainymi przedsięwzię
ciami iowestycyj.nymi sprawiły,
że
zadan ia
pos tawion e
przed
górn ict wem przez V[
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Skarżysku

bm. w

całym

kr ju uroobchodzony
był
Dzień
Nauczyciela.
W
szkołach
i innych placówkach
wychowawczych odbyły się u.roczyste akademie, apele, spotkania nau czycieli z rodzicami
oraz przedstawicielami
zakła
dów
sprawujących
pa tronat
nad szkołami P edagogów obdarowano wiązankami kwiatów
i złożono Im najlepsze życze
nia I podziękow a nia za
icb.
trudną I odpowiedzialną
pra-

14

cia narodu śWl eca lo

Wysokie
odznaczenia
państwowe

Krajowy Zjazd ZZ Górników
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Cena 1

tegoroczoej Pokojowej Nagl'ody Nobb.
@ WA ZYNGTON. W Houston w Tek a ie ma się d'l:iś
odbyć transmitowlIony na cały kraj przez telewl'tję pojedynek słowny kandydatów
republikanów i demokratów
!lllo wi~prl''l:ydenta
USJ\ w
listopadowych wyborach. R0bcrta Dołe'a i Walte ra MondaJf"a.
-

Najbardziej wyróżniający się
nauczyciele
otrzymali
tego
DOKOtll"CZENIt: NA STil. !

krzątanina

trwa

DOKOtll"CZENffi NA STR. !

Omówienie

przemów!en 'o

11 hm. zebrał się w Warszale na inauguracyjnym posie'niu, kolejny z pięciu parlyj• l' ~lldowych zespołów powoła
~ li przez
Biuro Poli tyczne
. PZPR - zgodnie z uchwaIV plenu m KC partii - dla
"owania
kompleksowych
'\ 1hz i wniosków dotyczą cych
Pll Y"h problemów społ eczn o
p'lf\arczych
kraju. Był to
!l'.'! dla opracowania prograrr,zwoju produkcji rynkowi któremu przewodniczy za')··a członka Biura Poli tycznOKONCZENlE NA STR. !

EDWA~DA

-

GIERKA

str. 2 -

Zl{odnie _ wcześniejstymi zapewnieniami dyrekcji kanyskiego Przedsiębiorstwa Budowlano-Montaiowe~e, lt wne5nia
br.
miało nastl\plć kompleksowe przekazanie do eksploataeji Fabryki
Domów OWT-75 w Skarżysku, którll przedsiębiorstw. - jako I{eneralny wykonawt'a - buduje dla siebie. Kilka dni temu odwiedziliśmy tę budowę, aby odpowif'dziee na pytanie: C1Iy wytwórni:.. domów jui praeuje?
Odpowiedź ni"
je t
prosta,
bowiem obok pracujących juz
wydzialów i tzw. gniazd produkcyjnych, na wielu
stanowiskach kończy si<:
dopiero
montaż urządzeń, których rozruch może nastąpić dopiero za
kilka tygodni. Na składowisku
leżą już pierwsze prefabrykaty technologii
OWT-75,
ale
fa bryka n ie. jest jeszcze w stanie wykonać w~zystkich typów
plyt i prefabrykatów potrzebnych do zmontowania i
wykończenia budynku w tej technolI)gii. Stąd praw ie pewne
jest, że PB:\I nie zmontuje do

końca
tego roku
obi<!Canycll
wszys tkich mieszkań w Sk.arżysku z gotowych prefabryka-

tów.

Od trzech tygodni pełną papracuje Zbrojarnia, gdzie
wykonuje się kompletne siatki
d'O zbrojenia płyt stropowych
DOKOŃC'7."'NrE N -\ ST'It. 7
rą

Lot
__ ' O•UZe - 2:1"
MOSKWA PAP. W czwartek
o
godzinie 18.40 czasu
warszawskiego wystrzelono w
Związku
Radzieckim
statek
kosmiczny .. Sojuz-23", pilotowany przez dowódcę statku
podpułkownika

Sztorm

łerweocje przyjmujemy
w gocb. t - I I

Pod adr~sem KBM
Krv~tyn.

:1!! t l

re n1 i ioO/

H . III. UnęaniCtla
Kielcach: Od lipca br.
,'" .' ")J~eo mieszkania na osta t!l1<;Ir-z:e leje się woda, któw .

kO~CZBN'. NA STil. •
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na Bałtyku
przerwał połowy

Osi""anie d<>brych wyników sportowych na międzynarodo
wym po'liomie wyroa&,a systemalyczne&,o Lrenin&,u przeli caly
rok. Dotycty t-o, oO'&ywiście, również skoczków narciarskicb.
Przedstawicielo dyscyplin zimowych Sil w o tyle &,ors2:ej sytuacji od innych. se do dyspo%yeji ma~ tylko 4 miesil\ee w
!'Oku I te n-ie zawStle bo&,ate w śnie&'.
SkoCtlnie
ił'ełitowe
Die s~ wynaJaaiem o9tatnicb lat, ale
stale prowadzi się praee badawcze maj~e na celu ulepszanie
"betlŚni~&,owej" met<>dy trf'nin&,u w skokach. Niedawno _akoóCIIeno
pracf'
medernit-aeyjne na ,k~oiach zakopiańskich:
średniej, malej, maleńkiej i szkolnej.
Zmieniono pr&file i
punkty normatywn.
sk-ocsni. planuje się zainstalowane aparatury d. pomiar. ",ltk.,i sk~a w momencie edbicia
.a prel{u.
CAF-Momot

Na Bałtyku szaleje sztorm
o sile 6-7 stopni w skali Beauforta. Kilkadzi esiąt kutrów
ryba ckich schroniło si~ w portach.
Warto d od a ć. że paźd?ierni
kowe połowy, jak na razie . są
udane.

Wiaczesława

Zudowa i inżyniera pokłado
wego podpułkownika inż. Walerija Rożdi estw i eńskiego.
Celem
lotu jest kontynuowanie badań i eksperymentów naukowo-technicznych z
orbitalną stacją naukową "Salut-5" rozpoczętych 7 lipca
pOOczas wspólnego lotu statku transportowE.'~O ,.Sojuz-~H"
i stacji ..Salut-5".
Systemy pokładowe statkll
"Sojuz-:!3" działają normalnie
samopoczucie zaloaj j<"St dobre.
Kosmonauci przystąpili do
wykonywania pr0f'r<>",u lotu.
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• Działanie w in teresie społecznym

~ -- .

• h'

\\ .t r -

tA

i l ;\ f:' ~
p ll}' .
t P;'

.-

~~

p
. WCl.<'Śnia

br. na targo, 1 rI'~ . StaraChowicach lunk"Ii" ' ,) ze MO zatrzymali 24" a O Henryka B. - mie z, I l
t aroWa,
nigdzie
nie
. ) l.n .' e ~ 'l . któremu zakweIII ",,' ~ nn 204 kg
mięsa woI" ..;:" ~~~?dząc(>gO z
oiele.
lU. Towor przełtaI

I

h

U an O

za no do rZ"' ~lli WSS Oddz!a! 'N
Slarachowicaeh. W toku doclt'Jdzenia ustalol'o, że Henryk
B. trudni się pok ln .vm ubojem
I sprzed a ża m ie-a od 1975 ro ·
ku . W bieŻ3cvm rok u wykorzystał jut 18 zezwol e ń na uzwiE.'rz'lt wydanych
przez
Ur--..ąd Gminny
w
Ożarowie!

00:

•
Henryk B. został are:;ztowany
i wkrótce stanie przed sądem.
. ' W dniu l paźdZIern i ka br.
Kolegium ds. Wykro c zeń w Ł'l
gowie ukarało 45-leln ie ;!0 Stlnisława S
!!rzywną
w wysokości 2.5 tys. zł.
Mlcs7.kaniec
DOKOŃCZENIE NA 8Tt.

T

http://sbc.wbp.kielce.pl

~

....
"

....
......,C
O

pracv
narodu

DwYŻSza
Spotkanie w "Walterze"
Wczoraj, zgodnie z zapowiedizlll, dziennikarze "Echa dn ia':
spotkali się z przedStawICielami
załogi
Zakładów
Metalowych
iIm. Gen. ., Waltera" w Radodomiu. Zanotowaliśmy zarówno
uwagi dotyczące naszej gazety,
jak również niektóre problemy
nurtujące "walterowców". SpoN
uwagi w czasie bezpośr e d
niej rozl1l.()wy pośw i ęcono ;pr"i
W()JII
jakości
produkcji ludzkim postawom , zachowaniom
kwes-tiom Właściwej
obsług'
klientów przez handel, a t aki,~
koopecacyjnym
mankamentom
&aokł.adów "Predom-Lucznik".
(ekr.)

Kielecki
"statek przyjaźni"
Wczoraj z Gdyni, ze 122 osobami na pokładzie z województwa kieleckiego (są wśród nich
pracownicy kieleckiego "Chem3ru", ,,Elecly", przedsiębiorstw
budowlanych, "Miasloprojektu",
Szpitala Wojewódzkiego
oraz
wielu
gmin) wyruszył
sta·
tek
"Mazowsze".
Poply n ie
_
trasą
z Gdyni do Tallin na, Leningradu i z powrotem.
U~estnicy zwiedzą zabytki starego Tallinna, Palac Smolny,
Twierdzę

Pielropawłowską,

ementarz Piskariewski w Le·
lIingradzie, spotkają się z przedstawicielami społeczeństwa radzieckiego, mlodzieżą.
Powrót z tej atrakcyjnej,
morskiej wizyty przyjażni n3sŁ4pi 20 bm.
(ter)

Kultura

obyczajowości

Działacze FJN
rownicy urzędów

i TKKS, kiestanu cywilnego, liczni nauczyciele i przedstawiciele organizacji młodzieżo
wych uczestniczyli wczoraj w
Rad.omiu w sesji popu larno naukowej poświęconej kulturze obyczajowości
w przemianach
społeczeństwa polskiego. Wprowadzenia do obrad dokonała
wiceprzewodni cząca
WK .FJN,
sekretarz KW partii, Krysl.yna
Firmanl.y, zaś programowy referat wyglosił doc. dr Edward
Ciu pak. O kalendarzu obrzędo
wym ludu radomskiego mówił
de stefan Rosiński z Muzeum
Okręgowego w Radom iu. (ekr.)

"Greckie obrazy"
dużym
zainteresowaniem
miesz.kańców Os trowca, spotkała
się
kolejna wystawa prac

Z

Tadeusza Kurka. Obr azy sWoje wystawia on w w it rynie obok PKO. Tym razem, są
to
obrazy wyko nane w czasie pobyt.u Tadeusza Kurka w Greeji. W okresie późniejszym autor zaprezen tuje swoje prace
W szerszym zestawie, na specjalnej wystawie w
m iejsc owym Muzeum Regionalnym.
(mak)
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iakość
warunków żVcia
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Zjazd PZPR zos taly znaczn i~
przekroczone. Górnicy wydobyli mil iony dodatkow yeh
ton
węgla kamiennego i brunatn ",go, rud m le~I, cynku i ołu
wiu, siarki I salt oraz innyell
surowcó w i paliw. Towarzysził
im w tym dziele rzetelny wysiłek załóg budownictwa górniczego, geologów.
pracowników fabryk maszyn i urządz eń
górniczych.
W działalności zw i ązku nadrzędnym celem bylo dobro lud'l:i pracy, skuteczne zaspokajanie ich rosnących potrzeb materialnych i kuitur _ ..• ych, ambicji zawodowych polepszanie
warunków pracy i życia. Zw ią
zek uprościł swoją strukturę
organiza cy jną,

umocnił
w i ęż
zw ią zkowY'c h

wszystk ich ogn iw

szczęśc.-ia lub
mogli zaopatrzyć

1'211 mieli mnie;
cierpliwości

I sekretorz KC PZPR wyraził
na wstępie serdeczne podzięko
wonie zo umieszczenie go .10
liście wyborczej delegatów górniczych no VIII Kongres Związ
ków Zawodowych. A oto ,10jważniejsze
tezy jego przemówienio.
- Ofiarno praca zołóg górniczych, rezultaty produkcyjne po·
przedniej 5-lalki i roku obecnego zasługujq na nojwyższe uznanie. Jak zawsze w przeszłoś
ci, tok i obecnie górnicy stano·
wiq przodujqcy oddzioł polskiej
klosy robotniczej.
- Wszystkie ogniwa i aktyw
Związku Zawodowego Górników
wnoszą
cenne ideowo· wychowawcze i organizotorskie wartoś
ci w zespalanie załóg wokół ce·
lów i wdań wytyczonych przez
portię·
- Aktywność społeczna

i wyż
szo jakość pracy - to główne
czynniki budowy Polski nowoczesnej. silnej i zasobnej .
- Pełne spożytkowanie w służ
bie narodu bogoctw, w jakie za·
sobna jest nasza ziemio, stano·
wi jeden z podstawowych ele·
mentów strategii rozwojowej Wf'
tyczonej przez VI
VII Zjazdy
partii.
- Mamy wszystkie warunki, oby
nadoi szybko rozwijać górnictwo.
Uchwała VII Zjozdu PZPR wy·
tyczyła
zadanie osiqgnięcio w
1980 r. wydobycio węgla w wy·
sokości 210 mln ton.
- Jednak zużycie węgla rośn ie
tak szybko, że nawet ta wiei ·

doln!lch, nie śmiecimy u: leMe,
nie łamiemy ga/ęz·i.
CIlWJLE GROZY ..•
szczęśc i e
już po raz

... na

tylko na ekraostatni przeży
wczoraj
u 'i dzolde kina
"Romantiro" na filmie "Trzę
sienie zie17W".
G,.a ny bilIon
przez prawie caly miesiqc, a obejrzało
gc okola 60 t·us. u'idzów. Byli to jednak u'ylqcznie ludzie o mOCflych neru·ach.
Lf'ki naUTCo~ce nie byly potrzebne om Tazu.

nie,
u'ali

.ię

tv gTZybll oferowane przez
dziec.-i przy szo~ch.
Wnystkim przypomifUlmy je~k przll okaz;;, że zbierajqc
gTzyby pamiętać trzeba o z~a
dach Itchrony
przyrody. Nie
nuzczłl"łY u'ięc grzybów ,"('ja-

m
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Wespół

z Dlmi rozproblemy wzrostu
i jakOŚCi pracy,
dy scy pliny
i
bezpleczeńs.LwG
pracy, razem z nimi zabugał
o wlaścl we współżycie .połecz
ne w zakladach. o szacunek i
uznanie dla przodujących pracowników, o .prawledliwy , '12dz i ał śW Ia dczeń socjalnych. W
'"
le działań podjęto także z myślą o poprawie warunków b.ftu, wypoczynku i ochr"hY z:.'rowia.
Zjazd wybrał 75-osobowy Zarząd Główny Zw iązk u Zawodowego Górników. Funkcję przewodniczącego
ZG powierzono
ponownie Janowi Lesiowi.
Dokonano wyboru 45 delegatów na VIII Kongces Związ
ków Zawodowych, wśród n ich
I sekretarza KC PZPR Edw&rda Gierka.
wiązywał

wydajności

DOKO:RCZENIE ZE STR. 1
dnia odznaczenia państwowe i
resortowe. W licznych miejscowosciach odbyły się spotkania
nauczycieli z
przedstawicielami władz.
Kilkudziesięciu

VVśr6d

odznaczonych znale!pedagodzy z województw kieleckiego i radomskiego. Tytuł honorowy
"Zasłużony nauczyciel PRL"
otrzymał BOLESŁA VV KROL
emerytowany inspektor
szkolny
we
Włoszczowej;
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowano : JANA KLECZAJA
wicekuratora oświaty
wychowania w Radomiu
MARIANA ZALESKIEGO
gminnego dyrektora szkół w
Pawłowie koło Starachowic.

li

NA BOCIANKU ...
... samochodów coraz u'ięcej, a

miejsoo do parkowania w osiedużo.
Wieczorem
daremnie
poszukiwać
można
miejsca na porkingu. Wymalowanie hf\lii dla oz noczenia stanowisk na pewno zwiększy/obli
pojemność.
Nie przekracza to
ch"ba możliwości a.dministTQcji?
(BeJ)

dlu nie w.k

kość może się okazać niewystar·
czojąca . Dlatego niezbędne jest
oszczędne gospodarowanie węg
lem przez wsz'tstkich jego użyt

kowników.

W

województwach
wystąpiły przejściowe niedobory
opału. Niedobory te już są usuwone.
- Nadal sprawq istotną jest
zwiększenie wydobycia węgla.
Szczególnie wiele uwagi
trzeba przy tym poświęcać bez·
pieczeristwu . procy górników. W
tej dziedzinie nie wolno się uspokojać pomyślnq dla polskie9<> górnictwa statystykq.
- W dziedzinie
polepszania
warunków pracy i bytu górników
dużo jeszcze majq do zrobienia
administrocje kopolń i organizacje zwiqzkowe.
- W każdym zespole należy
pogłębiać socjalistyczne stosunki
międzyludzkie, tak, oby dyscyplinie w procy towarzyszyła partnerska współpraco między dozorem
i zespołami robotniczymi.
- Nasza ojczyzna rozwija się
pomyślnie,
mimo trudności, o
których szczerze i otwarcie mówi·
my ze .społeczeństwem.
- Osiągnięcia Polski, jej pozycja w świecie, jej rozwój, sq
solą w oku reakcyjnych i zimnowojennych sił za granicą, które
niestety również w kroju moją
sojuszników. Nasza partia, polsko
klasa robotniczo. nosz naród nie
potrzebuje od nich pouczeń.
- Podstawową gwaroncję naszej suwerenności poństwawej
doje włodza ludu pracującego.
Umocniliśmy tę władzę w ostatnich latach poprzez nodanie nowej, głębszej treści demokracji
socjalistycznej.
- Naszą demokrację będziemy
umacniać
i rozwijać . RównoczeSnle, w imię nojlepiej poję·
tych interesów Polski, będziemy
dawoć stonowczy odpór
każdej
próbie wypaczenio naszej demokracji i wykorzystania jej dobro·
dziejstw dla siania chaosu i
anorchii.
- Podstowową gwarancją suwerenności
i
bezpieczeństwa
Polski sq również jej socjalistycz.
ne sojusze i pokojowa polityka

się

także

Nawiązując do Dnia
Nauczyciela i rozpoczynającego się
XII Zjazdu ZNP - przewodniczący Rady Państwa powitał
przybyłych
na
uroczystość
przodujących
nauczycieli
refleksją na temat misji, jaką mają do spełnienia nauczyciele w
budowaniu socjalistycznej przyszłości naszego narodu.
Niezależnie od tego, jaka jest
specjalność nauczyciela czy też
w jakim typie szkoly uczy,
zawsze powinnością jego, bez
której spełnienia nie byłby godzien wykonywania swego zawodu powiedział
Henryk
Jabłoński jest
działalność
wychowawcza. Jej zaś składnikiem
fundamentalnym
ksztiUtowanie
patriotycznych
postaw wychowanków.
Przewodniczący Rady
Państwa zwrócił uwagę, że współ
czesny polski patriotyzm jest
nierozerwalnie związany z socjalizmem, a mHość własnego
narodu wyrażać się musi niezłomną
wiernością
Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej; że
nieustanny rozwój siły naszego państwa jest podstawowym
warunkiem wzrostu dobrobytu
obywateli, doskonalenia
stosunków społecznych i rozkwitu kultury narodowej, zaś poszanowanie jego praw, ładu i
porządku społecznego oraz rzetelna praca są
nieodłącznymi
cechami prawdziwego
patriotyzmu.
Na fundamencie tym umacnia się j edność moralno-polityczna naszego narodu, której
efektem są wielkie osiągnięcia
ostatnich lat - dzięki którym
kraj nasz liczy się w świ eci e,

wielu

międzynarodowa.
- Będziemy nodal umacnioć
i wszechstronnie rozwijoć broterstkie stosunki ze Związk iem
Radzieckim. Jest to wspólne dą
żenie PZPR i KPZR .
- Wspólnota państw socjalistycznych
kontynuuje
politykę
międ zyn arodoweoo
odprężen i o,
jest to dziś . jedyna droga do
trwałego pokoju.

zasłużonych

nauczycieli
szkół
podstawowych,
ponadpodstawowych
i
wyzszych spotlGtło się 14 bm. w
Belwederze aby z rąk Henryka Jabłońskiego, Edwarda B&biucha, Władysława Kruczka I
Józefa Tejchmy przyjąć nadane im przez Radę Państwa odznaczenia pa' ·twowe.

Edwarda Gierka

( pod)wieczo~ek ...
M'mo iż to dzień powszedni,
piękna pogoda i wiadomoaci o
wielkim
urodzaju
grzybów
sklonilll wczoraj po południu
wielu kielc2an do opuszczenia
1IIliaat(l. Nikt tego nie w/owal.
Wieczorem spotkać można b lila
1M ulicach grzybiarzy wracajqCli ch z dużymi koszami kozaków, opieniek, sitaków a zu: /aUC24 maślaków,
których rzerzllwiście by/o w bród. Ci, któ-

załogami.

odznaczenia państwowe
dla zaslUŻonych pooagogó\v

Omówienie przemówienia

Kielecki
GRZYBOW BYŁO W BROD ...

z

Wysokie

mogąc

I

wnosić

rosnący

wkład

w utrwalenie procesów odprężenia,
poko ju
i współpracy.
Wszystko
to
zaWdz ięczamy
własnej
pracy. mądrze sterowani przez przewodniczkę narodu - partię .
Przewodniczą cy Rady
Państwa zaapelował do obecnych,
by przekazali swym kOlegom
nauczycielom, że cały naród wie jak wielka i odpowiedzialna jest rola
nauczyciela
polskiego, bo ucząc i wychowując
dziś tworzy
dzień
jutrzejszy ojczyzny. Prz ekaza ł
też za ich pośrednictwem serdeczne gratUlacje w
imieniu
Edwarda Gierka, Biura
Politycznego KC PZPR,
naczelnych wladz państwowych i OK
FJN.

Z okazji Dn ia Naucz y~,,,ia
wczoraj w Urzędzie Miejskl'U
w Kielcach odbyło się spo tka.
nie władz miasta na cze le z
I sekretarzem KM PZPR, Ka.
zit'lierzem Matuszakiem i pre·
zydentem, Janem Kosowskim z
kilkudziesięcioosobową

gnpą

zasłużonych

pedagogów. W do·
wód uznania zasług dla roz·.ro·
ju oświaty 94 osoby wyróznio·
ne zostały złotymi, srebrn ymi i
brązowymi
zaś
cztery

krzyżami

zasługi.

medalami Komisji
Edukacji Narodowej. Jed nocześ·
nie 50 nauczycielom wręczono
nagrody ministra oświa ty i
wychowania oraz kuratora okrę·
gu kieleckiego.
(JaSI

•

*

•

Z okazji tegorocznego Dn ia ria·
uczyciela Centrala NarodOWego
Banku PolSkiego w dowód u·
znania za efektywną prac<: na
odcinku krzewienia idei
o·
szczędności

wśród

młod ziezy

szkolnej przyzOlIJa złotą odzna·
kę SKO Janinie Wnęk ze Szkc·
ły Pod9tawowej nI' 2 w Rado·
miu, zaś srebrne odznaki _ Zoo
fii Sompor ze Smoły p ods!a.
wowej w Kończycach koło Ra'
domia i Bogusławowi Kaj!a'
niakowi ze Sz.koły Podstawowej
w Lęc~ycach kolo Grójca .
ff'lu .)

le~

Posiedzenie

w

partyjno-rządowego
zespołu

dla opracowama
programu rozwoJU
l produkcji rynkowej
,

DOKOŃCZENIE ZE STR. l
nego KC PZPR, przew od~:' Z?·
cy Komisji Planowania p~'!
Radzie Ministrów, wicepr \1l1J
Tadeusz Wrzaszczyk.

Zespół ten, mają.cy na. c.~:.
dokladne przeanahzowaDl t~.
nu naszego r:>:nk~ i na. te! ,'.(f
stawie
okresie nie kler ', .. ' ,
i możliwości trwalej pO p~.I.\
zaopa trzenia, prowadzić re~Z.~
prace niezwykle rozległ e: r .~:.
bowiem nie tylko dok ona. '~
tualnych ocen wszystkieJ::? ')1
wiąże się ze
sferą
pro o ...~~
i konsumpcji artykułów ry~.
wych, ale równocześnie pr!.
stawić dalekosiężne
kon l '"~
często
nowatorskich pOS·"" ..
or~anizacyjnY~h:
i mec~I~'\:~J
~o.w. zape~DlaJą~ych . . zar(;o"~
IIOSCIOWy Jak
l
Ja KOSl':a'
wzrost produkcji różnych lQ~i
rów prz emysJowych. UWZ?;"'zi'
się przy tym prognozy do.. ,I
ce zmieniają c ych się pr z<'~.
- w miarę stałego wzroSlu ,«I
możności naszego srpolecz"n,~ t.
i rozwoju gospodarki -:- ,;.
magań i zapotrzebo wa n !3,,'
bywców.
Zespój
pod e n.,';,
w ięc j eden z najważn .e!,l.",.
o-becn :e problemów n~s.z 'J ;:spodarki, a zarazem Z) '" o
chodzący

każdego

z nas.

Bułgarskie "Mazo\\ ,le

W uroczystości uczestniczyli:
sekretarz KC PZPR - Andrzej
wystąpi w Kielcllch
\Verblan, zastępcy prze",·odni\I'
Duś 15 bm. o godZ. ~,.30 "I"
czącego Rady Państwa
- TawidO " iskowa-sportoweJ . Vi l'
deusz Witold Młyńczak i Zdzica~h
wysląpi
bułgar ki
sław Tomal, członkowie Rady
, folh.loryslyczny "Pirin". .~
Państwa.
z Sofii ci.eszl\cy sil; w J;~:J ,J
Obecn i byli minis trowie
wą polskte/:o "Mazowsza
.
przedstawiciele świata nauki.
zenlują
bogaly progra"' 11

http://sbc.wbp.kielce.pl

{PAP)

z tańców i
kanów.

pil>śni

ludo,," Y'

tacja KZNS

włączyła

"wsteczny bieg"

.ugo rwa bedzie marazm
us ugach motorvzacvin c ?

\V

a niedosyt usług motoryzacyjnych narzekają od lat m.iewojewództwa kieleckiego. Szczcgólne powody
tego jednak kielczanie. Mimo nie notowanego
iemp,," wzrostu liczby samochodów osobowych (tylko
"~ L ,.. "...u roku przybyło ich ponad Z,5 tysiąca) liczba naprawpracy nie iylko nic zwiększyła się, ale zmalato pociąga za sobą skutki nie trzeba chyba tłuma.czyć.
je najlepiej właściciele pojazdów posiadających gwa.ranPozbawieni możliwości dokonywania napraw w prywatwarsztatach (te i tak nie mogą sprostać zadaniom z braku
ustawiają się w długich kolejkach do stacji autoryzoJakie to sia.eje?

N

szkańcy
,n ają do

St ..da obsługi "Polmozbytu"
ul. Rew.
Pażdzierniko
przyj muje tylko "syreny"
jako jedyna w
mieście
'ie", .. skody". "wartburgi"
,,'ra banty". Sam obiekt mały
ni" nowoczesny,
pozbawiony
iedniego zaplecza, a od,,' ~dający co najwyżej wy)~'l!n z
lat pięćdziesią tych
c',vidzian y jest do likwidaru gą

placówką równie niewielkiej przepustowości jest
J
PZMot. przy ul.
Kra-

rozwagę

...l

e

rzymusowe wycieczki
lekarzy pogotowia
W poprzek zasad oszc zędnośc i
z w y kłe go zdrowego rozsądku
l1 ę!,.
tym razem... granice

~ w6dztw a .

Jak wiadomo w
podziale administravm Opatów i Staszów znaw województwie tarOba te miasta maszpitale i stacje pogotowia
"kowego. Pogotowia, noszą
dz! ś nazwę Oddziału PomoDl) raźnej obslugiwały daw·
"a łe powiaty. Obecnie, po
,O' w zgodzie z logiką, do"anI) ich r ejon y działan ~
.. ·.... v ~ h granic admini stranym

Y~n .

:0 jednak

logika tylko
r a. Ułatwienie pracy ad:rac ji powoduje bowiem
, " ~ Slra I y finansowe i spol',· . Wi ele odległych miejs, ,<, z dawnych powiatów
~ ''',", kiego
i opatowskiego
Nl. ,,10 o obecnie
do ~ejon u
. ,'l .a POgotowia w K ielcach.
:"nu je się więc wezwania
'; ,::la lekarza np. do Chań
r-~,-<I) wa Odległość w obie
. / . wy nosi prawie sto ki11,' ro'..., . Le karz traci czas na
~ ja Zdy
karetką, blokuje
',bl)r,
spala benzynę. A
l '1<em ze Staszowa jest do
"lY zal ed", ie
13 kilomel

poważniejszy jest je. In ny argument. Chory,
. ,y w naj c ięższym stanie nie
. ~:r z Y mać pomocy ,-z:yb"z Pl) kilkudziesięciu miW cz e śniej Pogotowie po
"
l tlle d o jedzie
I~ 11y, że warto uporząd..
e. sprawy. w interesie
ł, hy zdro wia i miesz"przygrani cznych" te-

7, ' znie

l:n

(jjb)

uoski teatr
tąpi wKielcach
'J.

',-dzi~I~, 17

października

w K iE'l cach teatr z Si, ~: Ru m u nii Rumuńscy ak1 r l7.apr ez e ntują
na scenie
'k,' m . Stefana Zeromskie.; ,: ~ I .komedii 4.urela Ba. n l''I'il Dubtil'lI." w r eży
'ł?'na o\'''(''andreseu i <;ce~~1 IUdit Fekf'tf' Kotay.
'. N ':., I)PUblikowany z 0v''' ta .} y
teatru w Polsce
•. ' 'lb<;'T.'!rne llireszczenie
i(~;:, ool ~kim. Nawet baI ,k
'lo: ka
.nle pt'7.eszkadza
odblllrze sztuki. (jJb)
lI'

.,

kowskieJ,
specjalizują c a
się
zcesztą jedynie w
naprawach
"fiatów 125". Niewielką
specjalizację (,,syrena" i "warszawa") i ograniczoną "przepustowość" ma też słacja Spółdzidni
Pracy "Autolransped".
Pozostaje więc jeszcze stacja Kiełeckil'h Zakładów Naprawy Samochodów przy ul. Krakowskie j.
Przed laty - jako placówka
TOS - była ona poten1.atem w
usługach. Przyjmowała do naprawy samochody
wszystkich
nie mal marek jeżdżące po polskich drogach i rob iła r e monty bardzo szybko. Odkąd jednak zmieniła pa trona przechodząc do Zjednoczen ia
Zaplecza
Technicznego zaczęły się ograniczenia nie tylko w zakresie,
ale I ilOŚCI usług dla ludnośc i. Poznikały z frontonu tab liczki mówiące o
autoryza,,}i
na zagraniczne marki
poj a zd ów, łącz"Ule z u';lmKą" i "renault".
ograniczone
zos tał y
stanowiska do obsługi prywatnych klientów. W stacji KZNS
miejsce ich
zajęły
"stary".
Zgodnie z decyzją
zjednoczenia w ubiegłym roku naprawy
główne objęły 250 wozów. Plan
bieżące go roku wynosi 320, a
propozycje
na rok
przyszly
wymieniają liczbę 500
pojazdów! Będzie to miało swoje
konsekwe.nc je w
pos tac i d,QIs:lego unniejszenia
usług dla
ludności.

letnim
Wokresie
kiwania na

czas wyczegwarancyjną samochodówosobowych wydłużał się tu do
l
miesiąca, teraz trwa ponad
dwa tygodnie. Dziennie naprawia się średnio 6-8 pojazdów,
albowiem dla nich
pozostały
już tylko 4 kanały i 2 podnośniki. Pozostała także garstka fachowców. KZNS ograniczyły
więc swe prace
tylko
do "syren" i "fiatów 125p".
Co mają zatem robić właści
ciele "moskwiczów", .,zaporoi ...
ców", ,.wołg" i wielu innych
wozów, których nikt nie tył
ko w Kielcach, ale i całym
województwie nie chce naprawiać? Kiedy pr'oU'd
u sługa mi
dla ludności pali s ię "zielońe
światło". ~dy sperjałne decy-zje
o ich rOTwo .j u podejmują wła
d ze p a ńst wowe ,
w
Kielcach
dzide się w
zakresie
u5łu~
motoryozacyjnycb wszy tko
na
naprawę

1-lany budowy wielkiej stacji
obslugi "Polmozbyt':.l"
wciąż przesuwają się w czasie.
Nie ma leż co marzyć że przy
drogach wyrosną nam nagle
małe stacje, bo nawet i gdyby
się tak stało nie będą one
prowadz ić
pow ażny ch
napraw
gwarancyjnych. Pozostaje zatem
problem rozładowania trudnoś
ci w opar ciu o tę bazę jaką posiadamy. I w tym niebagalelną
rolę
powin na odegrać s tacja
KZNS. Jej funkcjonalność techniczną dos tosowaną od obsługi
pojazdÓW osobowyc h (ryzykowne chyba jest obciążen ie stropów hal udżwlgiem silników samochodów ciężarowych) , aulOryzacja w obsł udze 24 rodzajów
pojazdów, a co za tym idzie
szeroKie oprzyrządowanie i kadra przeszkolona m.in. w RFN,
ZSRR, Czechosłowacji przemawiają za tym, aby przywró cić
neroklł obsługę pojudów osobowych. Po prostu szkoda lego
poten cjału jaki d'l.iś
jest n ie
wykorzystany .
ainteresowany sp r awą dyrektor KZNS, PIOTR KOCBEL poWiedział, iż stacją przy
ul. Krakowskiej w miarę moźli
wości będzie jeszcze prowadzić
naprawy ,,syren" i ,,fiatów" choć
tendencja jest taka by naprawlac tylko "stary". Dlaczeęo
jednak ciężarówek nie przejmą
np. zaklady w Biłgoraju mające
większe i nie zawsze wykorzystane w pelni możHwości?
Bo tamten zakład ma trudności z zaopatrzeniem w części
zamienne. My jesteśmy bliżej
FSC w Slar.u:howicacb i łat
wiej nam zdobyć te e..ęści twierdz.i dyr. Korhel.
en argument w niczym n ie
przesądza
o decyzji, a!bowiem w imię interesu tyS1E:~ Y
prywatn ych właścicieli wo.zów,
w im i ę ogólnospołecznego inter esu te zd obywane przez KZNS
części można przesyłać do Bilgoraja i tam z powodzeniem
naorawić w dostosowanych do
tego
war unkach
samochody
,star". Można też - jeśli ko~iecznie muszą to robić kiele~
kie zakłady - przeznaczyć na
naprawę "starów" mniejszą liczbę stanowisk ale wykorzystywanjch nie przez 2 ale 3 zmiany.
Można też i przez 3 zmiany
r e montować samochody osobowI:.
Trzeba t ylko po prostu rozsąd
nie pomyśleć o rozwiązaniu kbpo ów. I ten obowiązek spada
nie tylko na dyrekcję KZNS
i ich władze zwierzchnie, ale
także na Zjednoczenie Przemysłu Mo toryzacyjnego i Centralę .. Polmozbyt" odpowiedzi a lną
_ jako główny ges tor za
rozwój
usług.
Niew a żne b0wiem jest, pod jakim szyldem
pracować
powinna
placówka
przy uJ. Krakowskiej, ważn e
aby w prawidłowy spo ób speł

Z

T

niała swoją
ludności.

othvróŁ.

race
rozkla
O

d pierwszych dni paździ e r
nika w Domu P TTK w
Sw.
Katarzynie trwają
prace nad okręgowym rozkła
dem jazdy PKS opracowywanym dla wojeWÓdztw kieleckiego i radomskiego
na
okres
1977/78. W skład zespołu przy·
gotowującego nowy rozkład jazdy wchodzi 46
pracowników
dziewięciu
oddziałów
terenowych Wojewódzkiego Prz edstę
biorstwa PKS w Kielcach.
Podstawą przy
opracowaniu
rozkładu jazdy jest analiza obecnego ro%kładu i
wniosków
k omunikacyjnych
składanych
prze% urzędy gminne, miejskie
i K uratoria Oświaty i Wychowania w Kielcach i w Radomiu.
Członkowie %eSpoltl rozpatrzyli

funkcję

Tito Stroni "Miłość ~Ittorów" reż.
Na zdjęciu: Iwona Urbańska (lU)
(Sandro).

Rysaard Krays.zycha.
Cezariuss Cbrapkiewics
Fot. St. Dukiewics

Ostatnia szansa udziału
w plebiscycie "Dzikiej Róży"
Dziś już ostatni rlllZ publikujemy kupon plebiscy\,u
"Dz.ikief
Ró ży". Dziś równ i eż m ija termin nadsył ania głosów. Już po rea
piąty w id zowie-. Teatru im . Stefana 2eromskiego wybierają naJ-

lepszy spektakl i parę najpopularniejszych aktorl7w sezonu. KtG
'IV t ym roku zdobędzie nagrodę "Dzikiej Róży " ? Przekonamy si,
o tym już wkrótce. Uroczy te zakoń czenie plebiscy tu przewidziane jest na początek listopada.
Przypom inamy również, że wśród w szystk ich uczest-ników plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody . Wszystkich, którzy jeszcze
tt'gQ nie zrobili zachęcamy do wypełnieni a kuponów!
(jjb)

KUPON PLEBISCYTU "DZIKIEJ RÓŻY"
1. Za najlepszy spektakl sezonu 1975/ 76 w Teatrze im.
fana Zeromskiego uwazam: (podać

S~

tyłuł)

!. Za najlepszą aktorkę sezonu uważam: ............. ..................... ..

Jej najlepsza

rola

to: _..................................................................._

3. Za najleP5'Z~o aktora sezonu uwazam: .................................

Jego najlepsza rola to: ........... _...................... _.... _................ _.... _._

I.

Imię

i nazwisko: ..... _.......... _.......... _.................................. _......_... _

IL Adres: ......................................... _.................................. _............... _ •.

III. Zawód: " ................................................... _......... ._...... .... _........ __
IV. EwentualnIe nazwa szkoly lub uczelni: .......................... _.

KUPon plebiscytoW}' naleiy przesłać pod . adresem: Redakcja "Echa dnIa", pl. Obrońców Słalingradu 2. %5-387
Kielce - do dnia 15 paidzieroika 1976 roklL Na kopercie
prosimy zazoaczy~ .. Plebiscyt Dzikiej Róży". Wypełnione
kupony można równIei sklada~ do urny w Teatrze Im. Stefana Zeromskiego •

wzg l ędem

JANUSZ SAPA

ad

-a

425 wniosków • z których
135
zaakce ptowali do realizacji. Pozostałe postulaty zostały odrzucone ze względu na brak autobusów, a także Słdby stan nawi e rz chni drogowyc h.
Główn e zasady, jakim k i"rują się człon kowie zespoi!.!, to urealnienie w rozkładzie
jazdy

mo żliwości ter enowych i organiza cyjnyc h przewożnika. Chodzi o to. aby w jak najwi<;kszym stopniu zapewnić regularnoŚĆ i punktualność
kursowania autobusów . P ogodzenie intereSÓw pasażerów oraz moi.liwości przewozowych PKS nie jest
proste Tak w tym roku. jak i
w roku przyszł y m przedsi ...l,iorstwo nie spodziewa się nowycłt

Wszystkie

głosy biorą udział

vvy
y
dostaw a utobusów. Lepsze wi~
i punktualniejsze kursowanie
taboru jest możliwe do osiąg
nięcia I{łównie przez zwiększe
nie dyscypliny wśród pracowników. dalsze systematyczne szkolt'nie kierowców oraz poprawę
organizacji pracy.
race nad nowym rozkła
dem jazdy trwać będą do
do końca b ieżącego mie·
iiąca. Osoby. k tóre
mają pod
adresem PKS wniosk i lub postulaty mog a je jeszcze przesyłać
pod adresem przedsiębiorstwa w
Kielcach. Jak zapewniaj a człon
kowie zespołu 'lostaną one również rozpatrzone.

P

http://sbc.wbp.kielce.pl

w losowaniu nagród!

Emeryt wkolejce
Edward
Jarosz
emeryt
PKP z Radomia pisze:
.. 21 września uda ł em się do
skl e pu mięsnego nr 226 przy
ul. Niedziałkowskiego.
Staną
łem w kolejce z lewej strony
bufetu zgodillie z wywies:cltą. ż,e
z tej strony sprzedaje się bez
kolejki osobom do tego uprawnionym. Pokazałem ekspedientce legitymację zwią%ku
emerytów i rencistów . Mimo to
nie chciała
mnie
obsłuźył!.
Czekałem w
tej
kolejce
aż
półtor ej
godziny. Nie dokonał e m iednak zakupu
wędliny.
K iedy więc poprosiłem o książ
kę zażal e ń. odmów iono m i".

m

NUMER 233

STRONA 3

Ziemia dale szanse

16-22
pażdziern ika

•

1976 roku
Sobota -

12.55 -

16.X

l .... -

Dla d2.ieei - a cyklu: Znacie? To posłuchajcie
,'pan Drops i jego ~rupa "
18.341 - Dziennik (kolor)
1'.40 - "Oblek~yw" - progr. woj.:
szczeciilskiego,
koszalińskiego, słup s kiego
)'hM - SGbota Młodych : Spiewaj
:& namI
11." - "Prawdy i legendy przyrody: "Kraina purpurowego ibisa " - tranc. film
dOk. (kolor)
110.88 - Dobranoc
d la
najmłod
&Zych I progr. dla mło
dzieży

11.30 SO.35 SI • • -

22••

-

Wieczór z dziennIk iem
"Podstępna gra "
ang.
film tab. (kolor)
"Winda" kabaret literacki (kolor)
Tran"m. meczu piłki noż
nej Portuga lia - PoIsKa

Niedziela -

17.X

•.• 1 '.50 - TV Techn. RolnIcze
'.20 - TV Kurs ROlniczy
7.16 - Nowoczesnosc w domu l
zagrodzie
l . • - Przypominamy, radzimy
I . • - Alarm
przeciwpożarowy
\.rwa
I.to - Wiadom ości spor towe
' .tIi - Sport dla wszys tkich
'.08 - Dla młodych widz ow: Teleranek
1'.20 - Antena
11.«1 - W starym kinie: " AnIos,
czyli An~oni Fertner" progr. stUd yjno-filmowy
M." - "WielJde bitwy historii"
- odc. 3: .. Bitwa pod P oitier"
franc. film se r.
n .tIi - Dziennik TV (kolor)
Tyłko w nied:tielę
blok programowy
publicystyki kulturalnej
ts.OO - Zap o wie dź programu
13.0Ii - Piosenki z .. W ik tąrU"
13.20 - Z wizytą w FSO
13.30 - Janusz Rzeszewskl przypomina
13. 45 - Za i przed progiem ( l )
13.511 - P io.en ki z .,Piramidy HopIł.OIi

sa"
-

14. 15 1ł.35
1ł.45

-

-

15.05 15.20 15.35 15.5(1 11.05 1825
16.41)
16.55
17.05
17.20
11.10
18.30
19.00

-

Z

w FSO

wizytą

" Gzd acz i

inni" -

w isko dla dzieci
Z wizytą w FSO
.. Scntymenty·' _ piosenki
A . Osieckiej
Za i przed progiem (2)
Losowanie Toto·Lolka
.. Munio - dziecko r ingu"
- r",p. tilm.
Po latach
Mistr z Sempoliri~l,.j i jego
uczniowie
Spotkanie z ...
J. Rzeszewsk i p rzypomin a
Propozycje
25 klatek na ,ekunrl~
.. po ł żart",m. pN e rio"
PowrM króla
.. l nte r arma"
Dobranoc
dla
n~jmlod c::z~'ch
dzieży

prngr . dla

1l1.30 _ W ieczór

z

28.* - Bajka dla
JO.IM! -

w ido-

mło-

dzil'nnikiem

dorosłych

•• Wojna

i pOI,ój" - orlc. 4
pt ...List l podwój ne 0-

i;wiarlczyny"

_

an~.

film

~eryjny

%J .tO 12.30 lł:łIi

lI.li
11.110
18. 25

18.30
l • . tO
1".80
Jł.35

10."

Rf'tro inspekC'j a
R€"kolekeje dla W'7.ystkirh

Poniedziałek 18.X
- R-TSS jęz. polski (5):
utwory patr iot)'czne Jana
K ochanowskiego
- TV Techn. Ro ln icze
- NURT - f lozona : SpoleczenslwO i jednostka
- Program dnia
- Dziennik (kolor)
- " Obi ek ty w" - progr . s toI.
w oj . ..'arsza wski",go
- Dla
dzieci : Zwi('fz\"niec
- .. Moski e wski taksowkarz"
- radz. film fab. (kolor)
- Dobranoc
dla
naJmlod.zych i prngr. dla mło
dzieży

11.M 10.40 22.15 lIlL45 -

Wie('zó r z dz'enn k:em
Teatr T V: John O,borne.. Nie do obrony" (kolOr)
,.Róźe
Montre\1"": ,.Piknik"
an~. film rozr.
Dziennik (kolor)

Wtorek -

13.45 i

11.30 U .tO -

17.00
17.05
17.55
18.30
19.00

-

i

pody.·ójne

.T~z .

St.

polski.

oświan{'zyn ·

kI.

W vsp'ańsk'

H

.,Wesple"

__
m
12.00 -

Abtoria kI. VJTr: Rządy
parJame-ntarne w P(ll~ce

N_U_M_ER_2_33_ _

STRONA 4-5

z
dziennikiem
Hipolita" - wł.

.. Piękna

Środa -

20.X

' .00 i 6.30 TV Techn. Rolnicze
'.00 - Chemia. kl. VU: Gaz ży
cia (ko lor)
10.00 -

12.00 12.30 13.00 13.30 -

15.40 16.15 16.30 16.tO -

"Kurier Z Warny " -

bulg.

film tab.
Chemia, kI. VIII: WęglOwodany
R-TSS _ chemia (7): Sole
TV Techn. Roinicze
Transm. z II rundy Pucharu Zdobywcow Pucha row
w pitce nożnej : Sią ' k Wrocław _
Boh e mlans Dublin
NURT - matematyka : Polsce nie wystarcza
Losowanie Mał ego Lotka
Dziennik (ko lor)
" Oblckty w " - progr. woj.:
gdaliskiego.
bydgoskiego,
el blą s kiego.

n~, towarGwą.

ol sz t yńskie go .

- Ziemia jest szansą.
Jeśli
się chc e
i potrafi, można na
niej znaleźć nie tylko
pracę,
ale i sa tysfa kcję, radość z tego
co się osiąga. A i doc hód nie
jest bez znaczenia.
Tak mówi po 3 latach,
po
powrocie
na
gospodarkę
T.
Skie rski. Za czynał •. a 4 hekta rach. Dziś ma już 17 bektarów.
Jeden hektar kupił od sąsia
da, a 12 hektarów otrzymał w
dz i",rżawę z Państ wowego Funduszu Ziemi.
Wtedy,
kiedy
wracał na wieś było w
oborze parę warchlaków .
Teraz
jest już pra,,'ie
dwadzieśc ia,
choć w ciągu
roku
sprzeda ł
p ańst wu 10 tuczników i 3 maciory.

zyżó

233

ka

19.30 -

Wicczor
z
dziennikiem
Filmoteka arcydzie ł: ,.Ucieczka skazańca - fr anc .
t ilm fa b. (kolor)
22.30 - Dzienni k tkalor)
2~.45 Studio Sport (kolor )
20.40 -

21.X

6.00 - R-TSS - chemia 17): So:e
6.10 - TV Techn . Rolnicze
8.30 - Powtórzenie meczu pil ki
10.00 -

Hhtori a, kI. VI: Kultura
pol<ka w XV w.
polski kI. "II: Ignacy
Kra,icki
11.35 - .. L'cieczka
skazailea"
franc film t"b. (kolC'r)
13.45 i 14.30 - TV Techn. Rolnicze
H . l0 - Dziennik (kolOr)
16.40 - .. Obi~ktv\\''' - proji(r. woj.:
k'·ako"'<k;ego.
krośn ieri 
Jęz.

~kicgo .

17.00 -

Tadeusz
Skierski
stał
się
raptem gos podarzem na parokrotnie większym polu niż jego ojciec. Musi więc
równocześnie ze ,,'nrostem areału powiększać
pojemn ość
obiektów
in wen tal'skich.
Na
razi~
do
c elów bodowianych
zaadaptow a ł starą
stodole:;:. W najbliż
szych la tach,
ta
inwestycja
już Die wy~ ta rczy
Trze ba bę
dzie budować nową, nowocz esną chlewnię
I o tej budow ie
młody g o ~podarz ani na c hwile:;: nie z a pomi na.
- Już staram się o
pozwolenie oa budowę.
Sądzę,
że
najpóżniej w pl"Zyszlym
roku
zacznie się budowa. A
będzie
to obiekt jak
na
Swiątniki
wielki. Ch<.'ę bowiem w ciągu
kil~u najbliższych lat powięk
szyc bodowlę do
180
tuczników rocznie. Duża produlr~' a,
to wbrew pozorom
duża
oszczędność
w
zużyciu
pasz.
Zmcchanizowana chłewnia zła
gGdzi też trud przy
obsłudze
zwierząt. Na razie trzeba
się
jeszcZf' trochę pomęczyć, by w
prowizoryczoej chlewni wyhodować 25-30 tuczników.

nożnej

11.05 -

Jest to
kierunek,
który
ma nie tylko poparcie w Urz' dzie Gminy, ale odpowiada
strukturze gleb
na
kt,Qrych
gospoda ruję
Zresztą
tak sobie
dobieram uprawy, aby w możliwiŁ jak największym
stopniu zapewnić sobie własne pasze Uprawiam więc buraki pastewne, sieję sporo jęczmienia,
sadzę dużo
ziemniaków .
Potrzeba mi niewieI", pasz przemysłowych
Według moich szacunków we własnym zakresie
potrafię zgromadzić
przynajmniej 80
procent
potrzebnej
karmy.

Gospodarz na 17 ha

dzi",ży

Czwartek -

- Kró tko mówiąc bierze pan
kurs na .pecjalizację
w
hodowli trzody chl",wnej ?

Na ~obranoc

toruliskiego
U.56 - Transm. z II rundy Pucharu UEFA w piłce noż
nej: Wi sła Krako w - R D W
Molenbeck (Belgia) (kolor )
19.00 - Dobranoc
dla
najmlod.zyc h t progr. dia mło

no'~"osącle{'kieRo.

przemyskiego.
r zeo;;zo\,\'c;;kiego. tarnow sk ie~o
Przypominamy, ra<1zim).T

17.05 - nla
mlod"ch
",iozów:
Ekran z bratkiem
18.10 - Poligon (kolOr)
18.35 - .. W 5ta"'m kinic": .. Komicy niemE"J!o ekranu" -

19.00 -

film archiw. USA
Dobranoc
dla
najmlod'7 " cl1
pro~r. dla mlo-

d7ic>żv

19.10 2(\.40 21. ~O

-

22.35 -

6.00 I
9.00 10.00 11.05 -

Wi<>ciór
z
d7!I'nnikiC:"m
.. Colllmho·'
film rab.
L'SA (ko lo r)
.. P"gaz·' (kolnr)
Dziennik (kolor)
Piątek 22.X
6.30 - TV T .. chn. Ro lnicze
Geografia, kI. V: Krajobraz
prz(·mvslowy
.. C.,lumbo"
film tab.
L'SA (kolor)
W ych. obywat",lskie. ki VII:
Pomoc i

w~pbłprrlea

G .. oerafia. kI. VIl : Komunika~ia w ZSRR
12.45 - R-TSS - matemat;'ka (6):
12.00 -

Pnt~ga

('I

m!~rnvm

13 .25 -

15.50 IR.~n

-

18.4fI -

wvkłarlniku

wy-

.

TV Tl~("hn. Ro lnicze

"'L'RT -

filozofia: Mi€'Clz,'

materią a antymatC'rią

.

Ozi",nnik (ko lorl
•. Obickt"·w,. -

progr. woj.:

b·a ł o!':tO('kip~n.

b~;.l~k,)po

óła~kiel!o.
ciechano'\\'<.:kie~C'. chełmskiH(o. lub"l.kie-

110 . lom'lvński<.'J/o.

kiego.

plocki"l':o.

k iE'E'n.

ostrol .. c-

<i~rllec -

kjcrnipwickipS!C1.

·qł\\·alo;;k~f"2'o.

wł('l cła",·"kie 

#lO . 7;:Jm()i~kipL!o

17.00 -

1710 1T .~5

-

19.00 -

nIn (,zipci: Pora na T C'le-"'fora
nIn
mlnd"ch
widzów:
Sł<r7'\'dł~

nnhranł'c

I

prnJ!r.
liia

p r"l!r.

20.40 2::' !O 2~ 50 -

m:l im-e"
XyZ cz. r
nzif-nniJr fkn!nr)
"

ewpnl tł.tl np

• pr0l:ramlp
rf'd.keJa
powiada
Pro..:um 11
ntif1o''lC!Zał

• "eb

hrrb'leml'

Dumerach

..

lłlU~ł".

1m'''",
od ~

ni"

TV
,.a·
eod"łeD'

Nie zabraknie ziemi
dla dobrych rolników
W Urzędzie Gminy w
Wodzislawiu potwierdzają racje i
i<alkułacje młodego rolnika %e
S wiątnik. CGraz
więcej
starych rolników przekazuje ziemię za renty. Z roku na rok
powięk zae się będą nie tylko
ub zary
państwo\\ ych
gospodar iw rolnyt'h, SKR czy Spół
d zielni Produ kcyjnt'j w
'iegG;,lawicach. "\ie zabraknie zicmi dla gospodar~ tw indywidua!,?Yt"h spedaLizujarycb s ię w
roznyl'h dziala('h produkcji rol-

Prosty zabieg

Rozwiązania przł'sylać należy
pod adre ł'm rł'dakcji .. E D" wyłą~znie na kartaC'h po('z!own'h

trrminie sit'dmiu dni od daty nini!'j<;zrgo numpru. Pomię
dzy prawidIowe odpowied .. i rozlo<uj(' się dwa bony k<iążkowe
po 50 zl. Karł y po<,ztoWl' bt'z
I; u pon u bt;dą wyłą (' zonł: z losowania.

w

,.ECHO DNIA"
Kupon nr 233

n.,jmlon·
clI? m'n-

\Vi~ (,7ó r
7
d7ipnr.qd~-m
Z 1','1'1" .. Mllo<ć nic juino

Uwaga:

PIONOWO: 1. mit yczne pieklo. 2. indyj.,ki sy~tcm
cwi~zrń oparty na konlempladi i
ek s tazie , 3. lek albo kosmetyk,
4. ptak czczony w starożytnyln
Egi pdc-. 5. znany pisarz brazylijski, 7. diabc-ł. bies, 8. nędza,
10. narząd wzroku, 11. imię muzulmań"kie, 13. obrzęoiowe ciasto wt',elne, 14. d7, i c lni~a, okręg,
15. rodzaj czapki z da<;zkil' m,
16. do naśladow a nia, 17. przepływa prZt'z Oświę c im.

puul.

fl?.it'ŻV

19.:'.(' -

POZIOMO: 1. M"kret , 6. wizyta, ody, icdziny, 9. dwudziestopię ('i ole<'i e, 12. ujmuje się 41grodnictwrm, 18. pokrywka w
ugark u , 19. metalowy przyrząd
biurowy.

~

Li<'v1acj<l ku'!' Iknl"rJ
n'ch

IIJ . lic'.:

(2)

Wieczor

film tab.
22.15 - Dziennik (koior)
22.30 - 100 pytań do Romana Klosowskiego - progr. publ.
kult.

•. " -

n .ll6 -

TADEUSZ SJUEBSKI Ilrodzil
i wychewał Da wsi. Iniś ma
2S lat. Pne. 11 lat przebywał, a śeiślej prHGwał,
w mieśeie.
Prae4lwał w jędrzejowskim "RekGrdr.ie", a •
oS'.lnieh paru la- ·
tach w Oddziale PKS, tei w Jędrzejowie. W Swi~tnikaeh koło
Wodzisławia, w tej swojej rodzinnej wst, w zasadzie tylko przesypiał noce. Przed trzema laty powrócił do rodzinnel(o dGmu oa
stałe. Pnejął od ojca 4-hektarGwą CGspodarkę , postanowił zoslu rGlnikiem.. WszystkG zdaje się śWladezye, że hę«bie z niel(o
CGspod.rz nietuzinkowy. Wziął kurs na I(ospodarkę spe4)jalistycz-

dzieży

1».30 20.40 -

19.X

R-TSS
jęz. polski (5):
Utwory patriot,-czne .T. Kochanowskiego .
~ . 30 TV Techn. RolniC'ze
1.00 - :1ę%.
polski, kI. V-VI:
Spotkan ie z pisarzem
,.... - Ola
najmlodszych.
kI.
I-III :
"Czerwone. żółte
zielone" - Jak tu przejść!
10.1' - " WoJna I pOkÓj" _ ode. 4
ang. filmu. ser. pt. "List

Dla szkól średnich rodZUla
w,połczesna:
"Na
ślubnym kobiercu
B .30 TV Techn. Rolnicze
Dziennik (kolor)
"Obiektyw" - progr. woj.:
katowickiego,
bielSkiego,
częstochowskiego,
opOlskiego
Prz~ pominamy, radzimy
StudIO Młodych
SWlat i Polska (kolor)
Gw azdy Sportu (k.olor)
Dobranoc
dla
najmłodszych
progr. dla mło-

ROZWIĄ ZA

' IE

KRZYZÓWKl NR 21 6
PO:lIOMO: kurtua:l.ja. chrz'l,tka. m)d l<!, p!lrkan , kas)'no, ku lak, fanahl'l'il', wydajno'.,.

O"iągll1ąLlI: dojrzaluSl..1 i przejś
("iI: do swiata doroslych otrzymuje rozmaitą opl'a w ę zależnie
od zw)"czajo\ i szt:Fokosd g eo graficznej Na Bali odbywa s i<:
to niez""ykl e
uroczyście ,
ale
punktem kulminacyjnym
je t
~piłowanie d(\roslemu już czło 
w ie kowi sz!'·..-iu przt'clnich górnych zcbów
Zabić·g 1<-11 aOKony\\ any przt:z
k aplana pT),lugującq~o się pill'kilm In,·" tO pra\\'da pół go dZlIly. al" mn on na celu
0rllfonę
prad
najwie:;:kszymi
pfzyw.lrami ludzl,oś,·i. Są to W
k01t 'nos, i: U!11ilo\'"2.nie zbytk1.J,
~Klrr.n()ść do r :eth Złl)v"łrnvy'h,

PJONOlVO: u.-h". h'za. arszyn,
J~kala. ara.
mazak, ryi., Pu-

leni~h\T{)t "hf jC'fHłi;ć, rh\\·jpjnc.{;ć
pa(lJl~l"rn('
prz)""·lClzaJ"l i(~
rlo
dńhr (~';P2r ··n}1 h
Pi).lrJhno !'kl1-

ławy,

j'-i'znr- '>7k"II'I,

kabała,

vGn,

wil'8 •

i

http://sbc.wbp.kielce.pl

Żf'

lyll'o nn Bali,

o
Diuej. Nie je' DajwazUleJ~ze,
kto ziemię uprawia.
Najważ.
niejs"e jest to, aby a tej zie.
mi uzy kiwai jak najwięk s!~
produkcję.
Tadeusz
Skierski
już po 3 latach. w dość trud.
nych
warunkach,
prOdukcję

wyzszą

I(ospodarstw
razem
wzięty ch.
Można
przewidywae, ze plan.
rozwojow.. jakie snbie wyzn . :
cza
zostanI!
I
pGwodzen iem
zrealizowane. Na pewno za kil·
ka, lat z tel(O
!:,ospodaf'l wa.
ktore jeszcze nie tak
dawno
sprzedawało w
punkcie skupu
parę świń, dostawy
wyno sić
będą kilkanaśeie
ten
żyw c a
wiepnowego.
Racje i kalkulacje, które za·
o powrocie Tadeu·
sza Skierskieco na wieś do~ć
często stanowią temat
wśród
ml4ldych ludzi pracujących w
mieście. a wywGdzących się ze
wsi. Niemało jest takieh , klD·
rzy mają w domu na wsi sta·
ruszków rodziców,
ledv.o,
ledwo dających sobie radę I
orkI! i obsianiem poła. Nie kai .
dy musi i moźe. cbce lub nl1"
śli o takim kroku jaki zrobił
Tadeusz Ski~rski. Ale j~sl I.
<,hyba przykład wart rlęb,uj
refleksji.
decydowały

(s)

Jedyna
na

.
.
SWleCle
,

W roku 1869 Ernest Mali no\\"
ski przystąpił do r ealizacji n"j'
b a rdziej zwariowanego zda niem
ekspertów pomysłu budowy ko·
le i, która miała połączyć P eru
ze w sc hodnim wybrzeżem P'I'
cyfiku Uparty Polak wzn oszac
stalowe mos ty nad prz e p aś" a·
mi, dl'ą żąc tunele w skała ch w
ciągu sz eśc iu
lat dopro wariz-l
kolejowe
na
wyso!:r.ść
tOl'y
4 ą 12 m etrów
zyskując p oclz·,~
nIemal wszystk ich
in żyniero\\'
świa t a .

Co pl'a wda, linia nie
Pacyfiku, a przy
Jej. b.udowie zginęło 10 tys 1.1'
dZI, Jednak do dziś służy mip,
szkanco m t e j części Andów
~a. w yb rz e ża

Jest to i",dyna na Św 'e.'e
kolej zatrudniająca
etatow' ~n
d otl",n iacza, który
w
bi al"'11
far tuchu z builami tleno",,:rni
świadczy p a'aże r o m swoje u·
sługi

(" mI

Małe
orzystajqc z powszechoe9;
udogodnienia,
w dniu Z
września
br.
wn ios1eo'l
oplotę telefoniczną pop rzez zO·
kłodową
ajencję PKO. Dl/t"
więć dni później , czyli wiec!o'
rem 6 października, telelon lIT'

K

łaczono.

' Rano, następnego dn ia skOlI;

taktowałem się z numerern 91

_ Czy może
zepsuty, ust odzony na linii l - zapytałe m. .

Sprawdzono
bardzo szybk~
poinfarmowano
mnie, że wy o~
Clono z powodu
nieoplocell'
aktualnego rachunku. PróbO':
łem wyjaśniać, że to niepr a " lto
że jakaś pomyłko, ale w le ,
komunikacji, jak wszędzie. r~c:
są podz ielone i tu gd zie :"1',4
czają telefony nie pnrJ":~,.
wyjaśnień. Reklomacje nO C;SI
nawie - pod numerem 527' 1

Zate lefo n owałem

więc I"~
rl

pytom,
dloczego
mój do 'o'
le lelon jest głuchy, s koro oPlitę u'ścilem dziewieć dni let1'
A gdzie?
.
- W ajencji PKO.

-

potkanie
sztuką

ubiegłym roku (nie IlCZąC
zakupów na targowiska "
spożyliśmy
150 tys.
ton
drobiu, a więc przeszło 3-krotnie" więcej niż na progu minionej
;ń:'lolatk i. Wraz z jajami (2,9 mld sztuk) i innymi ,
przetworami jajczarsko-drobiarskimi stanowiły 'one wartość
blisko 15 mld złotych w porównaniu z 6,5 mld zł w roku 1970.

W

Mimo tak szybkiego

wzrostu
sponainnych krajach, wynosi bowiem
niewiele 'lOnad 9 proc. W roku bieżącym
przewiduje
się
dalsze 20-25-procentowe zwięk
szenie sprzedaży
drobiu. Jest
to możłiwe dzięki intensyfikacji hodowli w gospodarstwach
indywidualnych oraz rozbudo~,ie
wielkich
przemysłowych
form tuczu kU'l'Cząt brojlerów.
Przymierzamy się w ten sposób do podwojenia produkcji
mięsa drObiowego, tak
aby w
roku 1980 jego spożycie osiąg
nęło 12' kg na
statvstycznego
Po laka W ciągu najbliższych
5 lat każdego roku trafiać bę
dzie na nasz st6ł przeciętnie o
1 kg drobiu więcej niż w roku ooprzedzającym.

udział drobiu w ogólnym
życiu mięsa w Polsce jest
dal znacznie niższy niż w

bieżącym

W

wylęgowe

/

) efU

Pa·
sza c
ó'
1

a·

w

lńzl
k0ŚĆ
l7.i·~

ruI\'

walk pJ.:miennych jalok dawno mialy miejI.n,e Zachodnim szczeI' .!arn~ć zyska' wódz
który na wezwanie
li·jj pierwszy zakopał
\\·~jenny. za co otrzyUpo minku odpowiednią
,r'ów i koszu! na przynagich ciał swych dzielników Popularność
nie byłabv tak wielv nie pewna Amery'<'óra poslanowiła pov'i milujace:!o wojowI:n"'ać obyczaj l' pleIr~ okazała sie jedsza
Cywilizowana
t nakłaniać męża i
w clo noszenia spod"'rnz z nim hasać
(lhneJi Władze muIo':ń Ć

dzikie

+ '=?

sezonie

d06t.ar c zają

-

zakłady

roln ikom

Jak wam
się

podoba?

•
.... _gi .... i.
.... ońCJoneg.
oslotnio • I'orri.. .ong,.... psrchoJo.
gów. marieństwo am.ryllańsllich . . .
109opowi.chio'o a 1duMi... ojqcych UJdol .. l ... ioch p~_j ",,,,,"onsi-

blisko 300 tys. piskląt, głównie
kurcząt ras mięsnych
Kaczki,
gęSI,
indyki i perliczki mają
tylko niewielki, kilkunastoprocentowy udział w tych dostawach
Intensyfikacja hodowli drobiu,
którą prócz tego
zajmuje się
u nas ponad 3 mln gospodarstw
chłopskich, idzie dwoma torami: przez zawieranie dlugofalowych umów kontraktacyjnych
z rolnikami i rozwój wielkich
państwowych ferm drobiarskich.
(Int~rprf's,,)

yjemy w xx

wieku, w
czasach przesytu cywilizacją, która daje co prawda
człowiekowi wszelkie
wygody,
ale i żąda od niego odpowiedniej zapłaty. W
konsek wencji
zaczyna nas to męczyć.
Nic
więc dziwnego, że człowiek pragnie na jakiś czas wyrwać się
lo COdziennego kieratu zajęć.

Z

Dlatego też każdego lata miliony ludzi z różnych krajów
wyruszają szlakami kempingów,
przeróżnymi drogami całej Europy. Wszyscy pragną zażyć,
choćby
na krótko, choćby na
część swego drogocennego urlopu prawdziwej swobody na lonie natury. Rzadko ją znajdują, jak to wynika z przemiłej
książeczki Leona Zieleńca, któ-

m~lżeńskich. Wyznał
że
tylko

wIośnie,

praw
razem

Łneba

s,OI"
o 91'

~lC ..

USIIO'
~m·

było

-

Mamy loki regulamin i wy·
bez sprawdzania. Kto
by sobie tam jeszcze zawracał
glowę sprawdzaniem.
Takie wYJasnlenie nie satysfakcjonowało mnie, ani też nie
pnekonywało. W dalszym ciągu
byłem pewny
swego, że firma
usługowo, a laką w stosunłcu do
łączony

y el

,bID i

f~

e l

"'1'0'

oee,,",

,bowO"

ro"'oOo
,

CAF-Rybczyn50:'i

(wrn)

'e, w okienku
bo z
kWitki wędrują' bardzo
o my Wszystkie nie opła.
ł~lefon.y wyłączamy po
kozdego miesiąca.
~ Sprowdzenio? Przecież
o w.enorem po godli~1E-dy abonenci pnewai-

yir.'~~

C;o"

'7 .3!.

. te'" I
0,.\°"1
op'o'

temoJ.

... d()mach. Nic więc nie
P'ZE-Hkod
.
.
Zle,
by przel1r"
• Zapylać czy telUd .. opłocony. W taki
.k. sposób upewnić
r ~ 'cbi
SIę stałemu
~r'1Wdy. Potrakto.
l P'lno
d "
I "
qo nosclą, tok
. rcw'n'lO robić.

n~

in8ID

abonentów jest RUT, powinna
armię
posiadaClY telefo·
nów traktować inaczej. W koń
cu przecież z oplot zo telefony
instytucja ta podtrzymuje swą
egzystencję.
Ale
urzędniczka,
przesiąknięta
biurokratycmymi
nawykami mogla o tym nie wiedzieć, moie po prosiu nie pa-

całą

miętala,

Zatelefonowałem

do zastępcy
Kielcach.

dyrektora

więc

RUT w

Wyjaśniłem

dyr. Jędrzejczako·
wi wszystko po kolei, zadałem
kilka
pytań
podobnych
do
poprzednich i usłyszałem;
- My jesteśmy w ponądku.
Do nas nie dotarł kwitek z a·
jencji
i wydaliśmy
polecenie
wyląclenia
telefonu.
Ozien~ie
wylączomy około 300 numeraw
i nie sprawdzamy upnednio.
Toki mamy regulamin.
o cóż, panie dyrektorze, re·
gulamin - regulaminem, a
w każdej sytuacji odrobi·
na ldrowego rozsądku się przydaje, o uym mówiono nawet
minionej niedzieli w telewizyjnej
bajce dla doroslych. Ale pan
dyrektor,
zajęty
regulaminami,
najwidoczniej nie ma czasu na
oqlądanie
bojek, albo z bojek
nie
wyciQga
odpowiednich
wniosków. A to już bardzo niedobrze, bow ie m regulominy mo·
gą całkowicie
przysłonić
normalne
życie.
B~cllie
w ięc
wszystkO zgodne I regulaminem,
lecz nielyciowe.
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rego Wyspy IJp'okoju i cisay·)
niekiedy
tylko okazują się
prawdziwymi oazami ciszy i
spokoju. Jeżeli nieprawdziwy
na wet osiągamy w ten sposób
relaks, to liczy się wszystko inne łącznie z oderwaniem od codzienności. Nowocześni trampowie, czy zmotoryzowani bywalcy kempingów zawierają coraz
to nowe przyjaźnie, zmieniają
codzienne przyzwyczajenia. Najważniejsze jednak jest przekona.n le, jakim 'lutor dzieli się
ze swymi czytelnikami. że "ludzie różnych narodowości są
sobie w gruncie rzeczy bardzo
bliscy" ..
Książeczkę Ziel eńc a czyta się
najl epiej z mapą samochodową
w ręku. Nie wiemy przecież,
czy w przyszłym roku i my
sami nie ruszymy szlakiem bohaterów książki przez Rodopy I
Titograd nad słoneczny Adriatyk i wybrzeża Hiszpanii w po~zukiwaniu prawdziwej wyspy
spokoju i ciszy.
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Hitchcocka

Gardnerowie
lopreumlowołi
bowiem
r,sunlti uwierzqt, IItóre wykoftOła MI
popiene tn.yletnia slympo"sice. Moja.
Tego rocbajw u.zdołni6ni.o li Iwi.n",
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. ) Leon Zielenicc - Wyspy
spokoju i ciszy, Iskry, 1976, slr.

bożyszczem
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bagażniki

CodzJ.,nnie w~zY' kie samoloty "Lotu" startuje z lotniska
we Wrocławiu mają komplet
pasażerów, jednak tylko wtajemniczeni wiedzą, iż wielkIe
bagażniki
".łów"
lub "a,nów"
są
zapełnione
zaledwie w 30
procen,ach bagażem pasażerów
ordz towarami pr2ed~iębiorstw
lub instytucjL Specjaliści z
wrocławskiego
oddziału
,,Lot"
obEczyli, że samoloty startują
ce z tego lo niska mogą przewieść m;esięcznie 350 to.n towa
rów, a przewożą ... zaledwie ok.
100 'lon Kto skorzysta z usług
w~""lawskiego .. Lotu" i zapeł
ni puste ba;;ażniki "lm<J!otów?

Niemniej jedna,k było to pl' 1.) kre.
Maggie, mimo w&Lyl5tko, ~hyba I!0 6
je1inak kochała. Ma.ry
mg?y me
nauczy się
tak
calowac!
B~l:
może mylił się i powi.nie.n był oble
zachować. Przez moment
San der
zadawał sobie pytanie, (:7.y
7;fooi)
dobrze zabijając Maggie.

W tym samym swobod ny m tempie jak dotychczas, Sander :z.bliż.ał
się do portu. Dz.iałał zgodnie z ~
pracowanym planem goo'Zin nym i
wszy&tko teg<l pełnego sukc e6ÓW
dnia przebiegało to dobrze ...
Prom właśnie dobił do nadbneia. Strumień tu,rystów przepychał
się do kont.roli cel,nej i paszportowej. Sander zanurzył się w \Aum
i czekał cierp1iwie, a;i; s-ię ukS'bta1tuje n ieuonikoniony ogonek.
Powoli. krok po kroku, poru&za1
teraz ogonek do przodu. J)()wcipko ...... a'no, śmiano się, PQPycbano
~~Lajemnde
waliZlkami i torbami
podróżnymi. Gdzieś, całkiem z pnQ-

się

a
du, słychać było z,nużooy głos: ".AIngielskie paszporty tuiaj na stronę.
Proszę trzymać paszporty w pogotowiu!"
Dopiero gdy Sander s.lAłł tuż przed
zdecyoował
s.ię
wreSi1.Cie
Sięgnąć' d<l wewonęlrwej k.\e6zeni
marynarki. Pomacał raz., drugi i
całkiem zrozpaCZOJly po raz trzeci.
Potem wystąpił z kolejki i zaezą)
metodycznie przeglądać
wszystkie
kieszenie swojego ubrania. Daremnie.

bar ierą

Ot ......orzył
jaką
lazł

małą

torbę

pvdró:iJJJą,

miał

przy sobie, a.1e nie z.naw niej nic wi~ej jak tylki)
rzeczy, które spakował na )eden
lub dwa noclegi.
- Proou: trzymać paszporty w
pogotowiu! ode:zwał się pO'wtórnie głos ponad jego głową. - Angielskie paszpo;ty na tę stronę!
Po

wieczności,

jak

się

Sa,ndt'TOIWI

9
zdawało,

inny glos pov. i€"d:t-i.ał tIui
OboK niego:

- Zgubił paon pasz.port, su? No,
taki pech. Być może, że ukrltdł g()
panu złodz.iej kieszonkowy. To zdarl!a się tutaj często, wie pa,n.

B:louwa trasy przcdllajac"j
budzi coraz bardziej
ponure horoskopy. Wraz z intt;rwl'ncją człowieka w dziev.icze obszary puszczy następuje
jej stopniowa
zagłada.
Naukowcy przewidują, że zniweczenie Amazonii zmnicj zy o polowę zawartość tlenu w atmosferze,
przy
jedno<:zesnym
lO-procentowym wzroście dwutlenku węgla . Dodajmy, że na
sku tek zan ieczyszl'7.eń przemysłowych
w ostatnim stuleciu
zawartość tego gazu wrro la już
o pię naście procent Jeśli zatem doszloby do zagłady rlżungli
w Ameryce P n!udniowej, temW'ra ura powietrza
wzro~łaby
o 4 st. C., co ('znarza ,topnienie lodów p"lar"""h i pOrlni<"
Amazonię

~jt--nif>

of'z!nnlU

ott-anbw o kil-

ka mdrów .

http://sbc.wbp.kielce.pl

Sander skinął głową jak otumaniony Czuł jeszcze, z ja·ką delikatnością i czułością obe)m-owały
go
ramiona Maggie w ostatnich chwi.
lach.
- Jakie to głupie - kontynuow.al
glos. - Ale bez pa zportu nie może pan wejść na pokład. Obawiam
sip" że zepsuje to panu całe św.ię
to. A jednak na pana miejscu ni~
brałbym tt'go zbyt tragicznie,
sir.
Musi pan tylko o tym zameldowa ~
w b;urze i poda~ szczegóły. PolicjQ
już znajdzie paI1ski paszport

I,

rheczywliście, zn"l.a.zła.

I;ONIEC
Tłum.:

J. NOGAJ

PRZEUSIĘBIORSTWO

PRZEMYSŁOWEGO

W KRAKOWIE -

Piątek

października

15

1976 r.
Dziś składamy życzenia

TERESOM
l JADWIGOl\I

wIzyjne 4n-9B
PQgotowle E:lt:k· , 16.30 16.-10 t r yczno . WQdoclągQwe
MZBM
czynne w godz 18-23 tel 500-65
Info rmacja ,łU7by zdrowia czyn·
na w gDdz. 7-20, tel. 481-60. 017.00 śrDde k
InfDmlacji Uslug
WUSP
451-41.
17.30 POSTOJF. TA KSOWEK - Czarnów P iekDSZQwska 515-11,
18.00 D WQrzec PKP ł44-33 ,
SłQwac
18.20 19.00 kiego. - 472-70, Szydlówek - TopOrQwsklegQ 437-11 . Taltsówkl ba- ,
gażOowe
Armil
CzerwOonej
19.30 469-89, Piekoszowska 5l5-11.

Radom

ju'ro
FLORENTYNOM
j AMBROZYM

•

*

W ll1ł r. - Uf. ~ ,""chol LwMOntow, poeta j pi.Mlf'l loSyiłki .
W 1117 r. .marl
Tadeusz
lCoicili••llo ( .... W 17.. r.).
W 1133 r. - ......rl Michol <>Vi ...
Ki, ll ..... po.rtOf polski
(....
w
1765 r.) .
W "93 r. - ut. si. W itold Tomorow ia, poliki chialacl rewolucyjny.
W "44 r. - wydanie na 'rad..
pierw.z.ego """""" "tycia Wor1I0wy" .
W 1968 r. - odoloni.ia w l_ino
po,""iko-mau-.oleu",
pol.k.
-rod.iecłtiego btatarstwa btoni.

CODZIENNY
HOROSKOP
Je stei wierny, gospodarczy, osz-

zowodoweJ.

KINA
".B ałtyk"
- "Znachor" l ..Profesor Wilczur" pol. arch. g.
16 I 19.30.
"P.rzyjażó" I.Po~icjanci·'
USA, pan. kol. 1. 18, g. 15.30, 17.30
1 19.30.
" Odeon"
.. Z podn iesionym
czolem" - USA. kol. I. 15, g. 15.30
17.30 I 19.30.
"Hel tJ "Ojciec chrzestny" USA, kQI. l. Ul, g. 15.30 I 18.30.
"Walter" .,Traged ia PQSejdDna" - USA, pan. kQI. l. 15, II.
15.45, 18 i 20.15.
"Mewa" - ,.Zagł ada Japonii"jap. pan. kol.!. 12, g. 15.15, 17.30
i 19.45.
APTEKI DYZURNE: nr 87-011
plac Konstytucji 5. nr 57-010. plac
Zwycięstwa

czędny. Cechuje Ci4 wielko
slo·
nowczo.ść I upór w dążeniu
do
wytyc~onego celu.
A celów tych
Prl"" Tobą wiele. Przed Tobą mi ...
$;ące wytężonej pracy. Wiele okazji będziesz mla' do wykazania
się swolą aktywnością I procą społecznq,
Tej szonsy
nie
możfuz
zmarnować, gdyi może to ławO
tyć no dolszych Twoich 1010ch ty.
'Cia, a być moie I no dalszej ko·

rierze

DZlelllUk (kolor)
"Obiektyw·· - prQgr. WQj .:
wroc ławsk iegQ,
jeleniQgQrsk1egQ, legnickiego., wał
brzyskiego
Dla dzieci: Pora na TeIestora
Po. barcersku znaczy lepiej
TV mfQrmator wydawniCZY
Eureka (kolor)
Dobranoc dla najmłQdszych
i program dla m łodzi eży
W Ieczór
z
DziennikIem
(kQIQr)
2O .~ 0 .. OperOowe qui prQ quo" progr. muz. (kolQr)
1:1.40 - Teatr Malych FQrm: " Odwiedziny Q zmroku" - T.
Rittnera
22.15 - DZIenn ik TV (koiDr)
pROGRAM U
Piątek z pUbllcySl.yk'l
kull.lUaln~
15.15 - "Pegaz" (kQ1Qr)
16.1)5 - TWP: "Polska 2000" - Jak
16.35 16.50 17.1$ -

17.30 17.55 -

18.10 18.15 18.40
19.00
19..10
20.40

1

TELEFONY: Strai PQżarna 998,
PQgotQwtt' RatunkQwe t99. PogQtowie Garowe 617-17.
PogQtDwie
Energetyczne Radom 991,
Komenda MO 251-36. Pogotowie
Mll!cyjne 997
INFORMACJA służby zdrowia
czynna w godZ. 8-2l. w SQBQtę
8-20 tel 261-27.
POSTOJE
l'AKSOWEK:
ul.
G rodzka 229--52, pl. KQnstytucji
228-52, Dworzec PKP 268-88, ul .
Zwlrkl IWigury 418-10.

W

sprawach
syltJocll droiliwych I wielornoclnych,
'Jdyi mote CI /o nie wy/lć no
dobre.

%1.&0 -

22.05 12.15 22.40 22.55 23.40 0.10 -

Skarżysko

sercowych nie doprowadzaj do

K I N A
- "Mata syrena" jap. pan. kDl. dub. g. 15.1:i. ChlnałDwn" USA, pan. kol. I. 18,
g . 17 i 19.30.
"MetaloWiec" "Mó j kochany
mąż i ja" NRD. kol. g. 17 i
19.

TEATR
Im. S. Zeromskiego

ki pu:lrny jest
zana, ~z. li.

ŚWi'll'·'

.. Och jaT. WLEl-

KINA
,..Bomantica" "Od SledmLu
vrz.wyż ·' USA. kol. l. 18, g. ].S
i 11. "AvlIonlli· ' USA, kQl. l. l.,
, . 19.
.,Bajka" "PorozmaWiajnly o
kO!)leta.ch" - USA, pan. kol. I. 18
g. 13.30, 17.30 i 19.W.
"Moskwa" I.Fuc
slOty"
1ranc., kol. l. 18. g. 15.30, 11.45 i
20. Mata sala - "Ballada Q Cabloe·u Houge ·u" USA l. 15, g.
15, 17 i 19.

Studyjne WDK" - Pnegląd ltlmQW muzealnych godz. Dd t do.
15. "Ziemia obiecana" pDlsk.,
kol. I. I~, g. 18.
uSkałka"
.,Dz-ieln-y szeryf
Lucky
Lucke" .1lcancuslu. g.
15.15 I 17. ,.Sokołowo" CSRS,
pa.n . kol. l. a, g. U.

"Le\rue" -

"Szaleństwo

mUoś

ci ". - norweslcl. kol. l. 18, g. 18.
Przedspnedd bUetO", klnQwycb
.. ltJn1e •• RoOlantlca", te1. 446-11
czyn"" Ul' I!odz. ł-16. w sobotll
t-lt

APTEKI D YZl'RNE: nr Z9-OO1,
ul Buczlt~ run. nr Z9-OO8 ul.
Sienkiewicza 16
PORADNIE
DYZURNE:
dla
dzieCI , dorosłych ul Zelazna 35,
godz. 1_22 w ruedZ1elę - godz.
_12
Stomatologla:na ul
Zelazna 35. godr:. 18-t!. vt sobotE: od godz. 18 do godz. 7 VI ponIedziałek

T E L B F O N Y:

PogotoWie Ratunkowe m, Pogotowie M\llcy me m
Pogotow Ie
WSW 118-%5
Strat Pożarna 998.
PogotQwle Energetyczne KIelceMIasto. '91.
Kielce' l'eren t92.
PogQtowle
wQdno· kanalizacyjne
508-11. PQczt lOtQrmacje o usłu
gach tli BQtel ,Centralny" 420-41
Informacja koleJQwa no
Pogo_
tQwle hydrauliczno. energetyczne
l d.twtgQWe KSM oe "XV -lecia
PRL Dr tel 4!0-32. OSIedle Sady
t99-59
osIedle
BQclanek 451!-71
POgOtOWi6 ",odno· kansll~acylne.
c .o .. :ltwtgQwe
elektryczne '>M
"Armatury" czynne w godz. 8-21,
sobota
'-Ig tel S18-n PQl(ołowia eiep~ne
WPEC Kielce
czynne catą dobę teł. ~78-92. Pogo
towle l\azQwe l"%Ynne eal.. dobe
420-92
Pogotowie napraw arzą
dzeń
gazowych czynne W ~oc\z
7-li. tel '36-72 P"'gotowle tele-

m

na

"Związkowiec"

-

nieczynne

Starachowice .

I

KINA
"Robotnik" "Trzęsienie
zlemi ·' USA, pan. kot. t. 15, g.
15. 17.15 I 18.30.
,,star" - "Mgly" - polski. kol.
I. 15. g. 17 i 19.15.
APTEKA DY2:URNA: nr U-029,
Marszałkowska 17.
POSTOJE
l'AKSOWEK:
plac
SwlerczewsklegQ - 310. DWDrzec
ZachQdnl PKP - 380

TECHNIKÓW BUDOWLANYCH
MAJSTRÓW BUDOWLANYCH
CIF.sU
MURARZY

11.~","~s~r~~:~:c ;~,~

czyli rDmans 40-latka·· - polski,
kol. g. 15.W. 17.30 I li.30.
,..Zorza" - "Krzyżacy" polski. pan. kol. g. 16 I 18.
"Przodo1~vnik" nieclynne .
APTEKA Dy:l;URNA: nr 29-0'71,
StarDkunQwska 17.
POGOTOWIE RATUNKOWE: leI.
99.

Uwaga: 7a

ewentl1a'n~

zmlanv

w programie kin r"dakcja ni" odpnwlarła .

PROGRAM LOKALNY
16.40
Aktua lności
dn ia
16 .50
"Zi.emia
w
dobre
ręce"
aud. A . Kopcia, 17.00
Koncert
muzyki PQwatnei (STF.REO). 1715
.. Kszt~ltowanj e ch~Mkterów" - {(Ol.
M. Bieleckiej. 17.45
Propozycje
do KieleCkiej Listy Przebojów.

NUMER 233

Dziś

STRONA 6

15.50 -

PROGRA'\ł

NURT
kraczać

1
filQzQfia: Pr zegranice wiedzy

DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

ra zaezyna równi eż przec iekać
do sąsiada piętro niżej . Pow tarza się to w czasie każdego
opadu
deszczu.
Zgłaszałam
usterkę kilkakrotnie w administracji,
ale n i e
uz)"Skałam
żadnej pomocy.
Pe!nomocnik
Zarządu
RS1\1
"Arm&tury" ds . gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Ryszard
Pacholee: Budynek,
któr ym mowa, jest jeszcze w okresie gwarancyjnym, dlatego też
obowiazek usunięcia usterki należy do wykonawcy K ombinalu Budownictwa Miejskiego.
Już kilka razy zwracaliśmy 5;~
do KBM w tej sprawie, ale nasze pisma zostały zbagatelizowane
Od redakcji:
Może więc ta
nQtatka zmobilizuje KBM
d'l
usunięcia usterki, która ;->owoduje niszczenie
mi eszkań wybudowany ch
przecież
także
trudem rąk pra cownik6w k(\filbina :u .

°

Chleb z "dodatkiem"
:Zgłosiła

się

do nas Anna K .
• Kiele. która l2 bm
kupiła
w sklepie spożywczym przy ul.
Prostej nr 60 c hleb nie nad3jący się do spożycia
Po rozkrojeniu bochenka okazało się,
bowi em. że w środku jest kil kuee n ty metrowej długości dru t.
Nie po raz pierwszy uesz tą
nasza
czytelniczka
kupiła
w
tym
sklepie
takie
pieczyw'l.
Niedawno
w
bulce
zn'l',,-z1a
ślariv
smllru
d,.,
I.:()n~erw~.'ji
maszyn (!) a w chlehie - s-n:l rek.
(E)

c
Ć

ZBROJARZY

r

SLUSARZY
SP A W ACZY ELEKTRYCZNYCH
I GAZOWYCH

" Ogrody 'w arszawskie" rep. (kQIQr)
Edmund Kupiecki - artysta fQtQgrafik (kQ10r)
"Portret Wład ys lawa Broniewskiego" - film
MłQdzież
Q Broniewskim
Jacek Sielski - fQtQre pocter .,Stolicy" (kQIQr)
.. BohaterDwie po latach"
- tUm dQk.
PrQgram lokalny
DQbranoc (koIQr)
Wjeczór
z
Dziennikiem
Sam na sam z AdQlfem
CiborQwskim (kQlor) .
Z Qstatniej chwili - rQI:mQwa z prQf. A. CibQrQws!dm
24 gQdziny (kQlor)
,.Cieply, wiQsenny wiatr,
od którego IDdy topnieją"
- rep. (koIQr)
Drugie narQdziny Warszawy
Godzina Mieczysława Fogga
Jęz. rosyjski kurs podst.
NURT _ nauki polityczne:
Jacy jesteśmy. jacy będzie
my

I

walcowni

INZYNIEROW BUDOWLANYCH

ELEKTRYKÓW Z UPRAWNIENIAMI
BEZ OGRANICZEŃ

c

OPERA TORÓW SPRZĘTU
BUDOWLANEGO
BETONIARZY
ROBOTNIKÓW
NIEWYK W ALIFIKOW ANYCH
Wynag rodzenie według układu zbiorowego w budow•
nictwie. Przeds iębi orstwo zapewnia r6wnież odpowied nie •
•
~
warunki socjalno · b ytowe (hotele. kwatery prywatne,
~
stoł6wki,
op Iek ę
lekarską,
stały
posiłek
regeneracyjny. możlawość z.dobycla popłatnego zawodu lub •
•
~
podniesienia kwalifikacji).

•

•
~

j

Zgłoszenia

przyjmu je dz i ał zatrudn ien ia I płac, Krak6w - Nowa Bu t a, ul Mrozowa. dojazd tcamwajern
nr 4 z Krakowa lub nr 16 z Nowej Huty (przedostato! ~
przystanek przed walcown ią) oraz bezpośredn io k ierow- ~
n ictwo budowy w Ostrowcu Sw ięt okrzysklm , ul. Sarnsonow!cza.
4a2-k:

•

j

'.)0 -

APTEKA DY2:UUNA: nr 29~6,
aL lOGO-lecia lt.
POSTOJE TAKSOWEK:
Dworzec Główny PKP - 705, Dsledle
MIlica _ t2-4ł.

budowę małej

w Ostrowcu Swiętokrzyskim

wyprzedzać współczesnQŚĆ
Już za 100 dni rep.

PROGRAM I
8.00 - R-TSS - matematyka (5):
ZastosQwanie wZQrów skrócQnego mnQtenia
R-TSS - b iQIQgia (I): Budowa f czynnQści życIOowe
glonów
10.00 - Dla
najmłodszych,
kl.
I-III:
"CzerwOone, :t6łte,
zielQne" (kQlor)
10.10 - .. Koniec lata" - film łab.
CSRS
13.45 i 14.30 - TV Techn. Rolnicze
Po lskIe Radio I Telewizja sast .. ,,~aJa sobie motJlwoś~ zmian
w proo:ramle.

NOWEJ HUCIE,

ul. Mrozowa przyjmie do pracy

Jutro

~.WolnoŚć"

Kielce

-

BUDOWNICTW A
"BUDOSTAL -2"

~

SĄD

UKARAl

w
Ko:isk ich
Jadwigi Okla
z d. PotQck iej (urodz. S.V. 1937
r. w PQmykowle, córki Jana i
Anle1ll z d. Kolczyk) - Dskarżo
nej o tQ, te w p iśmi e wnłesio
nym do sądu w lutym 1975 r. 0raz w marcu 1975 r. PQmawiała
oskarżyc iela prywatnego. o postę_
pQwanie pomżsjące go w .lpinti
publlcz.nej.
Sąd
uwał
Jadw igę
Okła
za
winną dokOonania zarzucanego jej
czynu i skazaI ją na rDk po,hawienia wolnOości. Karę tę zaWIesi ł warunkQwo tytułem p-óby na
okres 3 lat. Zasądził od Jadwigi
Okła
na !"Zecz oskarżyclela prywatnego ponies ion e przez n iego
koszty postępo\~!l ia. w wys.lkoś
ci 1.72G zł, zwalniając ją od ponoszen ia kQsztów sąd owych.
465-k
Sąd

RejQnowy

rozpatrywał

sprawę

•
RejonQwy ł;rw Kielcach
wyII Karny rozpatrzyl sprawę
ZBIGNIEWA KOLKIEWICZA (ur.
23 stycznia 1938 roku w DQmaszowicach, syna BQlesława I ZQfil
z d. JDńczyk) Qskarżonego o to,
że 12 lipca 197~ rQku w Kielcach
naruszył
zasady bezpieczeństwa
w ruchu dcogQwym. w ten sposób . że bedac w stanie nietr7eż
wym wszedl na jezdnię ulicy
Rewolucji P3ździernikowei. a nast~pniE e;waltownie wtargnął tuż
pDd nadje~dż 8 i"cy motocykl kierowany przez Mariana J .. powodulac upadek Mariana J. z motocyl<la W wyniku uoadku '-farian
J . dQznał cieżkich obrażeń Z3'!raża i=,cveh jej!o żveit'
San uznal ZBIGNIEWA KOt.KIEWICZ za winnego pDppln·eni~
zarzucanego mu czynu I skazał
na 1 rok I 6 mie"iecy pozbawienia wQlnośd Zasad"';l od oskarżQnego 3000 zl r.a · rzeC?
ska rbu
Sąd
dział

państwa

oraz nbC'iaźvl ~o kos~ła

mi [lOsteoowania w kwocie 470 zł
Sad Wolewód7.ki w Kielcach z
poY:odu re\viz ji
zalC'żone.t
o rzez
obrońce oskar·; r.np~o, 7.mienił 73·
skarżony
wyrok \V te n spOSÓb,

?p y..·ykonanie ofzec.zone1 kary po'lbawieni a
,,'olr"1"ści
\. rarl~!1k(l\v o
z~\viesił

osk":łr żonemu

próby. na Qkres 3 lat
Zhicro' il"u'('\\'

tvtułem

Wym:erzyl

'._;

!.-'";2"

grzywny w kwncie 10000 zl 7 zamiana na w"'oadelr nit'ł'uis"'czenia
w terminie. na 100 dni 7.~slęł)czeJ
kary pQzbawlenia wolnnści ZasadT.lI od "'sl<"rż(>ne~o 3M<! 71 opIaty 7.a oble instancje I obclaż"t
~o

l-t"\~tami

zy'nego

http://sbc.wbp.kielce.pl

postępowa:-tla

rp,"vi_

4&I-k

OGŁOSZENIA

DROBNE

•

SPRZEDAM "mercedesa 180'· lub
zamienię na "żuka". Dymmy l'
It. Kielc.
&8096:!
SPRZEDAM "VOlkswagena I~'
rQk 1965. Kielce, ul. wspólna I
(pralnIa).
68l 01-~
KALKULATOR
24-dziala nk'lII!
HDoyd's"

-

t

wyceną

sprzedam.

rzeczozna·.~('1

Kielce, tel. 4~~~~~_,

GRUDZIŃSKI Marek (Kie!Cd
zgubil legitymaCję szkolną Wydai
ną przez Liceum ZawQdQwe nf
w Kielcach.
68Iol.'·;
NOWAK Halina, zam. Brze,,"1
95, zgUbiła
legitymacji: szk olo '
wydaną przez Zespól Szk61 Ek<>nQmlcznych w Kielcach.
6811l!J
PLECH Kazimierz, zam. M niĆ',wl
zgublJ legitymacjE: dQ biletu "'~
sięcznegQ PKS na trasę Mni;'''· -,
Kielce.
6809~'_
-SLIZAN OWSKA
DorQta, 7.8:tIo
Kielce. zgubiła legitymację 57
ną wydaną przez l i LO w j{~~;
cach.
680. , .•
KARYS Henryk (Kielce) %~UbU
legi tymację
studencką
w vd'O~
przez WSI Kielce.
611091-(
- GASIŃSK{- Wojciech-(Kie lcr!
zgubił legitymacjE: sZkQID" W··~3~
ną przez: ZSB Kielce.
68\1 .
-CHĄ.LON Wiesław (Charb}!1. l'::~
cel zgubił przeDustkę we JsCI;" ..
wydana przez FSS , .PQlm"-~ ,t
Kielce.
61'0,1'.
SLUSARCZYK MieczysłaW (I;,Ó;~
92) z~ubi1 bilet miesiE:cwY. .
z I.. ~itymacją na tras.: G lI ,',.(
Kielce.
~il
- GRZEGOI ECTadeus2: (W,,!1
chQwa 22) 7gubi! lee;itymacj( Iw,.
let -nipsięczny PKS na tra'''' od
la J~chowa - Kielce.
681

:0:-

1'.:

.I.::

--------

VII Ogólnopolski
K.,nł<ufS

--

Foto~rafic7nY
"

r;f)D~

fotOogra f le ...W'
Zarząd DZI i.,.
Zwi"zkn Sp.ru;'
we go w l'IIJowej Hucie or~lnl1 , ..
<'I'a m/odzipi;y konkurs
rotO={,_ł
ficzDv.
k!fjrf"~o
t('m .. tem
I
.. Sport. ~/owi~k. je,o pr~~~w
wVPOC'ltvnek"'.
Fonnat JtS.• s ('(ł
Dvch prał"
wlnl ..n
WVDOSlrw,j'
najmnld Ux!ł ero
P~t~l,ti'
~I.. nap;rodv !la najleD~ze z rO "
[ nalll'ns7v repoM,:t. Tprm tn .. ,I"
c;;łr'7v~nięf'ia konkursu - ZS I
pada br.
PopularY7uj"c

tl)wo-turystyczną
(""WY Szkolnego

p

c

•

2

s
k

v
~

Czy wybuchnie
"stalowa wojna"?
TOKIO PAP. Zakończona w
Osace w Japonii, trzydniowa
mię dzynarodowa
konferencja
poświęc ona sprawom produkcj i i sprze1aży stali przebiega ła
pod
grożbą wybuchu
"stalowej wojny" między Stanami Zjednoczonymi. Ws.pólnym
Rynk iem
i
Japon ; ą.
W Osace przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Wspólne go R ynku wysunęli zarzuty
pod adresem japońskich koncern ów stalowych, że sprzedają one swoje produkty na
rynkach zachodnich po cenach dumpingowych.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy br. Japonia eksportowa- ,
ła do krajów EWG około 700
t"s. ton stali. Eksport japoń
skie j stali do Stanów Zjednoczonych w pierwszych 8 mie-

Drobne
•
I grube

, lub
v II
i09o-ł

liió-

na J

UOI:!

iowY
3 \\ CY

-02.

lIoH

ie!ćei

·'id.·
1

*nr

llilH

n
eó '
ko!n(
ĘkJ>-

llo.!J
n i{l W.
mit'"'

Przedmiotem interpelacji w
parlamencie włoskim sbł się
clar ny rynek handlu monelami
obler:owymi. Brak drebnyeh jest
zjawiskiem chronicznym i 'IV
sklt paeb Ilar:minnie wydaje się
klientom resztę. lisakami, cumil do żucia, znankami pocztowymi, ołówkami, bilł'tami tramwajowymi esy kwitkami na
r;roszowe sumy. Dlateco
tei:
mimo
dewaluacji, cwaUownie
nabiera wartośei lir w brzęczl\
cd walucie. Dostawcami ter:o
po~zuki waner:o towaru są Cłów
nie bandy
żebrackie, a także
person el k.omunikacji miejskiej.
Równocześnie Włochy jak inn~ kraje EWG be~kuteeznie
walczą Z inflacyjnym rozdęciem
~misji banknotów papierowych.
Aktual nie znajduje się w obiecu
a,tronomiC2:na suma 14.017000
000000 lirów, przy czym w samym tylko pierwszym półroczu
bank narodowy musiał rzu(·I.l· na rynek świeży nakład papierowych pieniędZY wartości
blj,k o 800 000000000 lirów. W
l.j sytuacji nie pomar;a.j~ iadrestrykc je _ ucieczka. kapit.lu ,~ ę nasila. Według olicjalny~h s'tac unków, wioska
elita
rlnan owa ulokowała nicleealni. ~a r;rani~ walory - oczy\\I\cle w "twardej walucie" \I ".rto~ci ponad 25000000000 000
h . o w • tj. umę odpowiadającą
(' l " arlc j części
dochodu narod"\\e~o kraju.
(PAl)

h.r.

"r

"..

S :I")ł · 4
1

]~.

I ""
'/I'"
81~·4

..--

br. osiągnął 5,2 mln
ton, podczas gdy w całym roku ubiegłym wynosił 5,8 mln
ton.
Ameryka ńskie koncerny stalowe zaniepokojone rosnącą
konkurencją japońską domagają się od rządu USA interwencji w obronie ich interesów. EWG zarzuca Japonii
działanie na szkodę i tak już
dotkniętego
kryzysem
zachodnioeuropejskiego przemysłu metalurgicznego, domagając się ograniczenia japońskie
go eksportu stalL Problemów
tych nie udało się rozwiązać
w Osace i stąd też obawy, że
wybuchnie "wojna stalowa".

Drożyzna

w RFN
BONN. PAP. W ciągu ostatnic h 4 lat czynsze na mieszkania wynajmowane przez wła
dze miejskie większych
miast
i
ośrodk6w
przemysłowych
RFN wzrosły o ponad 30 pcoc.
W większości
zamieszkiwane
są one przez rodziny robotników i drobnych urzędników,
emerytów, inwalidów. R6wnocześnie jak donosi
gazeta
"Unsere Zeit" w
okresie
1971-75 opła t y za l.lsługi komunalne takie jak
dostawy
elektryczności, w ody,
gazu i
wywóz śmieci,
podniosły
się
prawie o 60 proc.

Komunikat
Wojewódzki Urząd T~ie ko
mun ika cji K ielce infor muje, że
w dniu 16 bm.. w godzinac h
popołudniowych na st ąp i
przełą czenie istni ejących
numerÓw
telefonicznych z cen brali rę<:z
nej na nową central ę automatyczną w Małogoszczu. w~ ku ~ek
czego mogą wystąpić chwilowe
zaklócenia w łączności tel~f(Y
n iczn e j.
W związku z ty'm abonen.::i
'Jtrzymają
n')M.ałogoszcza
we numery telefon6w zgodnie
z wcześniej otTzymanym spisem.
Poza tym przypomi na s:ę, że
numer k ier unkowy z K :el~ do
Małogoszcza jest 84-68, a z Małogoszcza do K ie lc 8. Natomiast
rozmowy kierowane do l{,'zło
wa i Zło tnik, należy z amaw.dć
pod n umerem 900, do chwili
uruchomlen;a
cen:rali
automatycznych w tych m:ejscowoś
ciach.
467-k

KW
MO w Kiel cach. W oparciu o d ecyzję rząd u z dnia
8.X.1975 r. i z 16 września br.
Ld ~ O wa odpowiadał za
nieleoraz wytyczne woj ewody kie~"! I\Y ubój . Tego samego dnia
\,. cz~sie rewizji
prze prowaleckiego w sprawie
nielegalnego obrotu produktami
rol~7.(II1('J. w domu StaniSława S.
nymi organa MO wspólnie z
'ln kcjonariusze MO
odnale źli
przedstawicielami innych
inI za kwestionowali 129 kg mię
stytucji kontrolnych podjęły i
.~ WOłOwego . 6 kg kielbasy, 5
I~ .salcesonu, 8 szynek. Za nie- I kon ynuuja Odpowiednie działania zmierzające do przeciwl: a l ~)' ubó j i bandeI mięsem
p"ln'."l wko
Stanisławowi
S.
1\ 17"'0
t
.
.. p'"
pos ępowanIe sądow e.
O<!czas r e wizji prowadzon , przez przedstawicieli
MO
I . Innych organ6w kon t roli
w
U
a r· Ol
rolnika Jana K z Ła
gr 'HI a
zakwestionowano' 149 kg
Jl C; ~a
.
I, ~,. ;
Wieprzowego, 7l kg wo\. • . "\.27,5 kg kiełbasy, 22 kg
~.' zan l, 2 szynki. Równi eż i
[l u .~ym
przy padku
sprav.'ę
pr ;~. azano do sądu . Jan K .
g' I adzll od kilku lat
nieleK :;'~ ~ ..... arsztat
masarski,
\V
.' \ ';1 zat~udniał trzy osoby .
stawienia się tego rodzaju prze""d V c.zasle kontroli przeprostępczej dz iałalności.
',\ l(JnPl 7 bm. w mieszkaniu
z '~C ~n' ego Ł. w Bodzentynie
W ostatnim czasie zw iększa
się ilość przypadków n ielegal1
~ ,. e Zl(~ no
rÓwnież
zn aczną
nego handlu mięsem
i jego
., "'.I ml<:~~ WOlowego i wieprzo'i' WIn centy Ł. zorganizo- p rzetworami, najczęś~ i~j po z~
~ ':. . prYmitywny war ztat
w
wyżonych cenarh.
RO~' nocze~
• • I. I, . gdzie
w
warunkach
nie obserwllje się zjaWIsko nIe
• ,0 ~;n d:arnYch
prowac'zil
uwywiazywania się w
pełnym
'. l \:' yrabiał produkty wę<l
zakr esie z umów
kontraktar kll:\
cyjnych przez część rolników.
P rz \" .
Zwalczanie więc spekulacji arn,'; i, (J'c zo~e
p~zykład~
są
n ( m kontrolt organlzowatykułami Spożywczymi jest k')Prz ~ z
funkcjonariuszy
nieczne i stanowi jedno z głów -

DO KOK"CZENIE ZE STR. l
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siącach

Plan
Rady Głównej
FSZMP
14 bm. odbyło się w Warszawie pl enu m Rady Głównej Fed e r'a cji Socjalistycznyc h Związ
k6w
Młodzieży
Polskie j poświęcone określeniu najważniej

szych zadań ideowo-wychowawczyc h ogniw i Instancji ruchu
młodzieżowego wynikająCYCh z
uchwaly VII Zjazdu
PZPR
i postanowień Kongresu Mło
dz ieży Polskiej.
Obrady, w kt6rych uczestniczył z astępca członka Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR
- Jcrzy Łukaszewicz, stały się
pła szczyzną do oceny
dotychczasowej działalności ideowowyć'bowawczej organizacji mło
dzieżowych, a jednocześnie do
poszukiwania odpowiedzi na pytanie: co czyn ić , by w p ełni
wykorzystać wiedzę, kwalitikacje i inicjatywę młodyc h w
procesie spoleczno-gospodarczego
rozwoju Polski. Obradom przewodniczył członek S ekreta r iatu
KC PZPR, przewodnicząey Rady Głównej FSZMP - Zdmław
Kurowski.

Katastrofa kolejowa
w

Nowe

aresztowania
Murzynów w RPA
PARYZ. PAP. W wielu miastach RPA trw ają demonstracje ludności afrykańskiej przeciwko polityce apartheidu. Policja rasistowska
przeprowa dziła w czwartek liczne aresztowania wśród Murzyn6w
w
miejscowościach
Nyanga. Langa, GUl!uletu, położonych
w
p Obliżu Kapsztadu.
z adań

zmierzających

uporządkowania

do
zaopatrzenia

ludności w te artykuły.
W okresie od 19 września do
9 pażdziernika przedstawiciele
MO skontrolowali
26
targowisk . 54 trasy
wylolowe
z
miast. W efekcie tych kontroli
51 spraw skierowa no do kolegiów. zaś mandatami ukarano 33 1 osób na lączną sumę

Akcje
kontrolne MO
73 100 zl. Og6 łem zakwestionowano 760 kg zboża oraz 6~ 7 ,5

kg mięsa i przetworów, które
przekazano
do
najbliższych
punktów es.
'ajwiększe
nasil " nie
nielegainego uboju i handlu wyst'lpuje w gminach:
Boduntyn, Dal eszyce, Nowa Słupia,
,uchedniów, Chęciny, Łopusz
no. Łaeów, Raków, Waśniów,
Stąporków, Nieklail.
Akcje ł<ontrolne koni~czne
• punktu widzenia społeczne~o

*

w · Bejrucie
Już trzeci dzień na wschód
od Bejrutu i w okolicach południowolib ańskiego
portu
Sajda toc zą się zacięte walki
między wojskami" syryjskimi,

a
i

jeżeli prezydent Syrii Asad nie we!mie w
nim ud zia łu.

Szantaż

oddziałami sił postępowych
palestyńskic h.
Według

informacji z kół
prawicowych, oddziały syryjskie zajęły górską miejscowość Bhamdun, położoną
w
odległości 4 km na
wschód
od Aley, gdzie mieści się kwatera główna dowództwa
sil
postępowych i palestyńskich.
WiadomośĆ'
ta
nie została
jednak ofiCjalnie potwierdzona.
Napięta sytuacja w Libanie
nie sprzyja wysiłkom na rzecz
politycznego
uregulowania
konfliktu. Według doniesień
z wiarygodnych źródeł w Kairz-e, prezydent Sadat poinformował, że przewidziane na
18 bm arabsk ie spotkanie na
szczycie nie odbędzie się przynajmniej na tym szczeblu

faszystów
hiszpańskich
MADRYT PAP. Ugrupowania faszystowskie w His7.panii
nie rezygnują z prób zastras:renia przedstawicieli postę
powej prasy. Listy z pog,róż 
karni otrzymali ostatnio redałdor naezelny, jego zastęp
ca i grupa pracowników czasopisma "Possible". Zaiądano ,
aby "w ciągu tygodnia opu ś
cili oni kraj". w przeciwnym
wypadku czeka ich śmierć
Listy podpisane są przez organizację zwaną " Grupa Ad oJ. .
fa Hitlera - nowy ład ".

Jugosławii

BELGRAD PAP. Na krótko przed
północą ze środy na czwartek doszlo w Jugosławii do katastrofy
kolejowej . Pociąg pospieszny relacji Belgrad - Skopje zderz ył się
z
wagonami
towarowymi
do
przewożenia samochodów 06000wych. Rannych zostalo 50 pa saże
rów, W tym 15 ciężko .
Jak wykazało śledztwo, wagony
załadowane samochodami stoczyły
się z poc hyłośc i terenu na stacji
Jovanovac t wjeChały na prz .. lotowy szlak kolejowy. Powode m
wypadku b ył o niedbalstwo służby
kOlejowej. Maszynista
pociągu
pos piesznego pr óbowa ł zaham ować , ale było jut za późno. Wagony towarowe z du zą szybkości ą
uderzyły w poci ąg osobowy.

nych

Zacięte walki

Opóźnili

start
fabryki domów
DOKOŃCZENIE

ZE STil. l

i ściennych. Uruchomiona jest
stolarnia,
która
produkuje
drewniane filarki międzyokien
ne or az próbne serie palet posadzkowych z nalożonym
na
nie parkietem. Z głównych 0biektów od 15 września pracuje hala form
stacjonarnych.
Na dwie zm iany wykonuje się
22 plyty stropowe
i ści enne
wewnę trzne. Natomiast w hali
form płaskich,
do
produkcji
prefabrykatów osłonowych tr wa
ją
jeszcze roboty
montażowe
maszyn i urządzeń. Na tej hali znajduje się również oddział
form ba ' eryjnych o tzw. ruchu ciągłym. ale i tu urządze
nia zmontowane są wokoło
80 proc. W trakcie przenoszenia z prowizorycznych pomieszcz e ń jest z akład
kon strukcji
stalowych, w końcowy
okres
montażu wchodzi jeden z najważniejszy ch
obiektów
fabrycznych centralna
betoniarnia.
Na uruchomionych już stanowiskach pra cują aktualnie 52
niejednokrotnie utrudniajl\ niewłaściwą postawą i
zachowaniem mi esz kań cycmin. Trud ności wynikają tei: z nieprzestrzegania pru-z pra.:owników
u rzędów gminnych
postan owień ministra przem ysłu
pożywM:ego i sk upu z dnia
19
pa ź dz ier n ik a 1970 r. w sprawie
wydawania i ewidencji zezwoleń na ubój zwierząt rlleinych.
Chodz i tu o niewydawan ie ty ch
zezwoleń w krótki ch odstępa c h
czasu ~dnej osobie lub pozostałym
członkom
rodz iny zam ieszk ałym w
tym
sa m ym
cos podarstwie.
Przykładów
świadczących o
ni e przestrzeganiu tego zarządzen ia może
my podać sporo.
Akcje kontrołne
funkl'jonariusze MO prowadzić będą nadal. Włączony zostanie do n ich
w szerszym niż dotychczas zakresie aktyw
spoleczny.
Od
września br. d ecy z ją
woje1liody ki eleckiego powolane zostały
przy
Urzędzie
Wojewódzkim oraz urzędach gm innych zespoły,
kt6rych zadaniem jest koordynacja poczy nań związanych ze
zwalczaniem nielegalnego hand'u artyku!ami spoi-y\,·czymi. Wspólne dzialanie organów MO z
szerokim
aktywE'm
społec z
nvm oowinno dać pozytywne
\vyniki.

http://sbc.wbp.kielce.pl

osoby (planowane zatrudnienie
280 oe6b). Ten fakt
dobitnie
ilustruje, jak wiele UW. gniaZd
produkcyjnych nie jest jeszcze
uruchomionych. Z
gotowy ch
prefabrykatów wykonanych w
fabryce
dotychczas
zmontowano ,,stan
zerowy",
czyli
p iwnice pod budynek n r 7 na
osiedlu B -Dolna w Skarżysku.
W
tych
dn iach
rQ'Z,poczęto
r6wnież
montaż
pierwsze j
kondygnacji.
Nasze obawy
sprzed kilku
tygodni po twierdz iły się.
30
września
nie doszło do kompleksowego rozruchu ska r żys
kiej fabryki. K ieleckie Zjednoczenie Budownic t wa przedł uży
ło termin oddania zakładu do
końca grudnia br. Ale za .. poślizg" tej inwestycj i bu dowl ani z PBM ponoszą Chyba n aj mniejszą winę: op6 źnienie nastąp ił o głównie za sprawą niesumiennych dostawcó w maszy n
Z
ważniejszych
i urządzeń.
urządzeń,

warunkujących

sprawne i kompleksowe funkcjonowanie wytwórni nie
ma
jeszcze: podzespołÓW
hydraulicznych do baterii
o ruchu
ciągłym, prze nośnika progow ego na linię kruszyw. przen oś
nika Fe-U do podawania be tonu z betoniarni do hali form
plask ich. Dosla wcą tych urzą
dzeń jest chorzowski "Fa be x".
Fabryk.a
Urządzeń
Diwir;owyeh w 1\lińsku Mazowieckim
nie dosta rczyła jeszcze pięciu
suwnic, kt6re miały nadejść w
pierwszych d niac h
p aźd z ierni
ka br.
Przy takiej termino wości dosta w trudno mówić o termin owym uruchomieniu zakładu .
(J PA)

'fi nocy

1 :c.no
lV K iele:uh na skrzy'owani ,
ulic Okrni i Jasnej, Itysza r
B. (I. 31)

kieru~

mołoeykh" "

wymusił

pierwszeilslwo przt' ja
du i zden.yl się z sa mochotl

"skoda'" kif'ro~' anym pr~e% r
mana P. r.lotocvklist& doznał t
b raże ń cial a
.
pnf"by w&'

sZDitalu .
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Dniu

Młodzi piłkarze
grają o puchar

•

081. ---1V
sz koleniowców
NAUCZYCIELA iest rów·
TRENERA. Sportowi
są pneciei
takie
WJChoWCIwcomi
młodego
pokolenia,
""toltujq lego postawy. a nie t,l"o
dbajq o wynik
no boisku.
Nam,
wiród naslfCh kenarów i instruktorów
wielu oddanych sprawi. lud.i. którl'
z godn,", pocbiwu uporetl'l,. nie naj·
lepo,ch
pneciei
na
Kieleccz,inle
_ruMach. ku_iq '"'ód lIIłodzieiy
wycł>owani. Ib,c.,te I ~
ZlEti

DNIEM
D niei
szkoleniowcy

-i.

Deb... si" wi.. d,i.je. ie
wódd,;e wład.. ,,"e_ iui
w O .. iu Naucz,ciela. spełJhjq
si" I ......,,,.; no/a"""; .. kel..,ie..
CGMl. nallrodlajqc najlep ..,.h • ..ich.

"od,·

ą"'i..

_dl_lu.

W4aino. wcIeraj b,liinoy obecfti _
.....1.
poda.. II*OIIe d,·
........ W,d.i..... KFil UW ;" Kielcach
- _
H_ryt DYLEWSKI.... pr....
WFS _
Ma"ej CHRAPKIEWICZ
wyrółnlaJqcym . . _ r _
i i........_
klełedi.
. . MO<hcm.
gretułacJe.. dołyclt

-i-U.-

....._.11
.....oooq

,_.

.6-we _
ni~ Wh60l ___
....-

Młodzi_q.

otl_
I -""",.

lepłI,..h

"_eh

'-i__•

CI

r,C1I4łC

....

M. "'.1

loyłI

mcalieństwo

Miros'owa i Edmund SAR·
NOWIE • AZS No.i Kielce. Les.ek
DROGOSZ. Hen"k SW/ERCZ i Wit
BRYLA z Błękitnych, Edward STRZĄ·
BALA I Miecsyslaw MElA z Korany.
Morian BLICHARZ 1 Lechii. Jon KRÓt i
Zygmunt ZAWOR ze Sloru, Z,gmunt SI·
TEK z Bod.entyna. Norian BUDZIOSZ
•• .$witu Wolico.
Cezary
SUCHO·
DOLSKI , KSZO.
Roman Pl-'ISEK i
Ksawery
WAlISZEWSKI
z Granatu.
Janu..
PODESZWA • KW
Rejów.
P_el CHABIOR , Neptuna Koń.kie .
Wsaystil:iClt wymienion,. CH"GI PO'"
llal,... ich kol"'on"_ i kolego", irCI'''''
jol
najlepllych
wyników w
pracy, której .,_t_ b,lob, diwig"'ęcl.
tiełedci...
__ ...,.• .,
pettOM..

(pawI

Bokserscy juniorzy
wyjechali do NRD
Wcearoj
pl<tŚoian.

Wojciee Fibak
W ćwir ćfinale
FłIIAC

Wojdedo

aokwollfii<owaol

...

do ćw,.rćflnołów tumieju teniaowego
w Madrycie. IOIł~evo do punklocjI
O<_d Pri... W
dsi. Polał<
ą>otlcał

Motro ... _

tn"'.' .....
Angllltl.....

li" ,
'-I lWJd"tył 7"• • :4.

.yjechałi

eb,.g"

do NRD mlod'"
kieleckiego. którzy

u ..es"' icz,.! ~q w Burgu _ między.
narodowY"" hKnleju juniorów. W skład

.kipy _ _ Ii: Kut.... "'olendo. <k....
k....i. c:......edi. G,.bur. I Li_
........ ze Storo Stora<:howice.
S44tpl _ _i I ledftoł'SIIi 1 kieleckich BI..
kitnych. ~ I AdCllnC'lylc 1 KSZO
Ostrowi...
II.. z radomskieJ B,_i
oraz łreneny ,.. KrólI. s.ar..
I WłO<łyJłow Swi.... z Blęl< itnych.
W turnie fu oprócz gospodarzy I ,..,uydo ,awod ..lltów
starłoWać równiei
~q

C:rec .....łowacy.

c..1

Po walnym zebraniu OZTS

'Kierunek D go
GdbyU

~e>lOCL"
Kiel.cltiega
lwiqzłr.u
Tenisa

OItręg.,...
Stołowego

,.branie sprowozdowez.o· wyborCle.
Prog.......
fcrloI
lomierzoJq
realizowoć w
nojblitJzyra
okre.le. Jest ambitny. e jego reoUzo·
cja powinna si" przyczyn~ do rozwoiu I popularyzacjI lej dyscypliny sporo
tu na naszym terenie. Oló.." ki...-un'" d.iał_lo ... proca , mlod,ieiq.
zwIana.,
i.
oatatnio równiei
I
S.ko'n, Z_iq.. Spof1owy Jest ,al ...
.ere,owan, w propagowoniu
tenisa
stolow""o
wśród
swoiet.
CI'onków.
Oby bpl .... dobry.. w.pólportnerem I
ostatnio

Kieleccy d.iałacz..
P<IY
popoociu
woiewódzkich władz sportowych. aamierzajq rownre:ł: doprowodzit do r.
aUywowonla ....cJl
klubowych. które
prred lal, istnioly w Slcari,..u. Sta·
rachowicach,
Oltrowcu, J4<1n.jowie.
Wad.islawiu
I
Innych
miastach .
Pi.wnq ..... óftq łege dział_io fe.t
poweł...... '-'c/ł •
lIiiynie.
gdde
"""'" p-..d 21 d,iewaqł I chł_
c.6w opl.uJe -"t 1'1'" o.-i•.

AmbicJq nowo W)'bronego lICInqdv
OlTS iest tJtn:y"'.... i. - ' u poalada·
niCI

."

sporcie

proed.. w..,.tlei",

~I

•

więc

pn>lonqowonł.

poby-

W Kielcach
S~ciomooz

brydżowy
W ......... I ......z.i~._~
k.tltur, Kl'Wf' w lC<e'-<:h ad·

.......

będcie

li" .....ci_ocz
bry.Howy . e
... i .....o _ II ligi W _adach ....
"'" uddał: K_M_ ........ R_o.
.........
SpójftM W. . ._ .
W ..•

••_....... W""';.

Ołuą.

1U.łcoe.

I

«.,_

KI.lecey brydtyścl bardzo sta·
rann'. IIrzygalowywalf "" do tej I....
pr.".
ucr.esłnłerqc
w zgrupowaniu.
Wd"U w Aim ud""ł : l _ . .iaty.
"'"""et T.....eIIi. Todeom la""iIr.
Jwą o-ieł.
L__ W.... Włod';·
:ii- Słebiedol

I K."...... U........·

Kie4~

sEeŚciOMeCZ

reNpOCLnie

w ..,bolę o gad.. '6.111. •
o god... ,

ED
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młodzież!
tu w II lid_ kobiecej drui!",y 51<0/.
aika Wió.. iówt.. lał<'odo si" ponadla
OWON
męskiego
I~O/U
tego klubu
do drugollgowy<:h ..... egów. w któr,ch
><MZtq już wystfł!>OWOl _ poprzednim
sMonie.
Z innych spr_ wario odnot_at.
te Kielcom powienona zoo lala orlla·
"bac;a · międrynarodowego
turnieju
dnriyn
mlodzieiowych
"Puchar
Oruiby'·. Odbęd.i. si~ ... • czerwCu
prr,sdego
roku, _ WMMq
•
nh.
ud.iał
repr... _tocj. krajów socjali·
stycsnych.
W 5Iclad nowo wybranego zarzadu
OZTS ., Kielcach weuli : Jen, MA·
RZECKI - p'ezes oro, J..... y GÓRSKI,
Bronisio. MASTYNA. Zdzisław NAR·
D!USZ I Stanisław kWIECIEŃ.

°

(o,",

w jakim

Dni, a J c
odleciała

ran. .amololem charte·' .lewi.zyj·nym .JaClek Gmoeh nie
rowym K porllł JotlłiCtlelJo
zdradził składu
naszej reprena Okęciu odleci ata do LiI:bo.
zentacji, należy się jednak spo·
n,. piłkarska reprezentacja POLdziewać. że Ba stadion w Porto
SKI, która julro na 8ładionie
wybiegnie następująca druży:la
w Porto stoesy swój pierw"y
pojedynek K cykl.. eliminacji
biało_ czerwonych:
w bramce
mistrzostw świata
1tłTS K
- Kukla, w obronie - Rześny,
zespole m Porturalii.
Zmuda, 'Maculewies, WawrowPod wodzą nowego selekcjo·
.ki, w drugiej linii - Kasper·
nera kadry - Jacka GMOCHA,
esak, Deylła I łKasstaler, w
na Półwysep Iberyjski udało
się 18 zawodników. Wprawdl:ie
ataku - Lato, 8sarmach i Ter·
we wCEorajszym wywiadzie te·
leeki.
Driś

Obradują działacze
związków

sportowych

najbliiaych Iktiach odbę
w Kiek~h k4>lejne "_
sprawozdawcto.wybOol'cne okręrowych zwi ...ków sporo
lowych.
W

dą się
bralłia

Jui daoiś, e I'od•. t1 w kl,,biG "Merkury" obratl~wać bę
dą dsia1acu Okrę,owe,o ZWi'ł«
ku Brydża Sporlow~o.
W poniecnialek. 18 bm., w
lokalu WFS (ul. Walil'óry 1).
perspektywom rozwoju
łuN
nietwa w
województwie kiełeckim
poświęi:1ł
sWllj
HU
dział&e1le i
SZkoleniowcy
tej
dyseypliny
sporłu.
Poes"tek
zebrania o I'ods. 18.
Nr.tomiast
we
wtorK,
1!1
bm., • I'odz, 16 w lokalu WFS
radzić będą nad wyprowadzeniem z impasu tak p;pularnej
gry, jaką jest sjatkówka, chJa·
ł~"e kieleckif'go OZPS.
Wszystkim
nyl.'h obrad!

iyccymy

ewoe

Skład rep.re'l:entacji Portugalii,
ustalony przez trenera Pedrolo,
podawaliśmy
lUZ
w "Echu".
Jedyna ewentualna zmiana może
nastąpić
w drugiej linii.
Kon tuzjowanego na sparringu
Ocia"i. być może zastąpi Cet-

moie jednak to. że działacze
Ogniska TKKF przy "Pol mo-SHL" z nie mniejszą energi4
przygotowują i realizują
program aktywnego wypoczynku
dl;l załóg innych kieleekich za·
kładów pracy.
A więc widzą
nie tylko
wła~ne
podwórko.
Traktują ten problem szerzej.

PMly okazji przypominamy,
H sebotni mees POLSKA
PORTUGALIA },ędzie w całoś
ci transmitowany prze. TV od
I'ods. ~.30.
(paw)

W

tym ro«u ogóloom iej.ski akty'llltny
wypoczynek
po procy
przybrał
bardz iej
lorganilO'N<Hle
formy.

Pod
potronot .. m
kiel"ck iej
WRU
i ZW TKKF d,lalocze Ogniska TKKF
pn,
u Połmo-SHLu
pfleprowadzlll
mi .. jskq spartakiadę
okladajqcq si"
z cyklu imprez rela"sowych . Rozpo-

Pl
źo

wł

by
nQ

cu

101

Ol
po
wc

HI
Ji

wc

...,
mi

Jó
m.

Bi,
bo
w

•

qui

wię

.0n"0-

W .a.""r..... 'm waoraJ w Kratowil
spotkaniu o Puc:hOf EUłopy,
fi_ mi.jscowel WISty przegrali I
"'i.t".... ZSRR. z.spol_ CSICA .....
okwa .. :111 (43 :661.

]

egendarny Rabio Hood. tak dobrze nam znany z telewizyj·
nego s~rialu. cz~sto znajduje naśladowców. wśród mlody~h
amatorow łuku J strzały. Strzelać tak celnie, jak
bohat~r
średniowiecznYCh ballad angielskich to marzenie niejednego
chłopca czy dziewczyny. Ale gdZIe tego można się u nas
OdU·
czyć? Spieszymy więc z odpowiedzią: l-ligowa sekcja
luczolC'"
Stelli Slowik rozpoczyna od dziś nkolenie najntłodszycb ad~ptó"
tej dyscypliny sportu, wyma~ającej celne~o oka i wprawn~j rę·
ki. Z~1as.ać się morą dziewczęta i chłopcy urodzeni w labck
1960--411, a nawet
starsi. Miejscem treningów jest sala gj01n.·
styczna WOSiR w Kielcach przy ul. Sciegienne;o (WOJO. ~
czwartki w I'odz. 16-17.30. w piątki 19-20.30. Zęłoszenia prtY)muje równieź sekretariat naszego łuczniczego klubu, mi('sz('·~r1
się pr2y ul. Mickiewicza 5 (II piętro),
telefon 48-97.

L

częło je w maju p i eszym rajdem po
Górach Swilttokrzyskich. Późn i ej były
morue potroi owe szlakomi walk p().('

o

najtępnie

trzy

~Iejne

f... tyny
sportowe w Borkowi...
gram tych ostatnich by' bord20
moicony.

Wyścigi

kajakowe.

Prouro,·

pn:ecią

gonie liny. rzuty Iotkq do lor.. ,. tur·
nieje
siatkówki i kometki.
zawody
w~kor.ltJe. wyścigi "a row.. ",ach dla
drieci. grzybobrante - ~ tylko nie-które

pu,,~.,

które

tradycyjnie

programu

t

kończył,

festynów.
$lit wyslę·

JtOmi loltłodowyc" z&Sł)olów ctrlysłyc:r
"yd1 I ~ól"o zabawa !)rty O'9nislttJ.

II
il •••

ganizowan ia swym pracownikom relaksu połą czo n e go z :&awodami sportowymi w fo rm ie
zabawy.

pr·

Porażka koszykarzy
Wisły

to chet sI 'ze ać jak Robin 110 ul ~

loicia
chcą pomóc innym, którzy może maja mOlej
doświad cze nia,
lub też gor;;ze warunki do zor-

W niedzielę. przed meczem
o mistrzostwo klasy między 
wojeWÓdzkiej
Broń-Ch eł
mianka w Radomiu. na sta·
dionie przy ul. Narutowicza
rozegrany zostanie finał turnieju piłkarskiego radomskich szkół podstaWOWYCh o
puchar prezydenta
miasta.
Do decydującego pojedynk u.
który I"ozpocznie się o go·
dzinie 12.30. staną "jedenas tki" SP nr 27 i SP nr 28.
W spotkaniach półfinało
w)[.ch .. uczniowie SP nr 27
pokonali SP nr 23 dopiero
rzutami karnymi 6:5. bowiem w normalnym czas ie
gry mecz 2:akończył się remisem I :1. Natomiast chlo[lcy z SP nr 28 wygrali ze
swymi kolegami % SP nr 34
- 5:1.
Impreza
7!organizowana
przez wydziały _ mlod?:i .. ·
żowy
i szkolenia OZPN Vf
Radomiu. przy współudzia le
władz oświatowych.
cieszy·
ła się dużym
7!ainteresowa·
niem. Dobne się stało. 7~
najlepsi będą mogli się po.
kazać szerszej
publiczn ości.
To też odpowiednia propa·
ganda futbolu i zachęta dla
młodYCh chłopców. którzy l
pewnością
z jeszcze więk
szym zapałęm bedą tren owa"

N.

tyzontów

C

Polacy?

składzie wystąpią

Śladami dobrej roboty
h cesz popływać na kajaku, pochodzić po lesie za
grzybami. pograć w siatkówkę, spróbować swych sił w
pneciąganiu
liny wybien:
się do naszego zakładowego o~
rodka wypoczynkowego w Borkowie koło Kielc
zachęcał
mnie ltnajomy z kieleckiej Fabryki Samochodów' Specjalizowanych "Polmo-SHL".
Niestety, z braku wolnego
czasu nie miałem okazji skorzystać z zaproszenia i uczestnin:yć w bardzo często w tym
roku organizowanych pr:&ez Zakładowe
Ognisko TKKF imprezach relaksowo-wypoczynkowych.
.
Dowiedzialem się jednak: wielu ciekawych rzeczy o ludziach
z tej fabryki. któny pośw i ęca 
ją ~wój wolny czas n iema l
w
każdą niedzielę i organizują dla
załogi "Polmo-SHL", a także dla
praoowników innych k ieleckich
przed siębior:łtw ak tywny
wy·
poczynek.
O tym, że zakładowe spartakiady w dawn ym ,.Ludwikow ie" będa c e pr zecież ni czym
innym jak ak tywny m wypo·
czynkiem wogi. mają w k ie·
lecl~iej fabry ce długoletnią. bo
jU7. 25-lemią tradvcję . w iedzia łem od dawna . Zainteresowało

prezydenta
RADOMIA

n

oln 0-

Il.Ii~·nia

Koidy wi.. malo.r:l

dla siebie adpo-

pracy.
Pon i ....,oż

ImprNOln
tym
nodono
formy sporłowej
rywol izocji,
Bie od
rzeczy będz i e wspomn i eć o końcowej
punlctocji mi ejskl.j spartokiady. Warto w tym miejscu dodać , ie _ rywa_
lizacji liczył się nie tyłlto wynik. ale
I liczba uczestn i ków repreze-ntujqcych

zak/od

pracy.

Tegoroczną
spor.tolliod"
miej"q
wygrali procownicy FSS "rołmo-SłłL"

groma.hqc 2.585 pkt. Prl'"
....." - 2.055 pkt.. "lA","

http://sbc.wbp.kielce.pl

c

f.'!

dl.i. którzy wśród oracown i ków SWOI
zakładów propagowalt ideę o-kt~~:

go w)OpoczY"ku. b,t; jego ~rga" '~..r
rami
Naleia do nich:
Janut- ~ ..
d,... . Jan.... lugajn, .
Stoniało e S-_ski. Kr.,I ....1 R_ow. H • ....,. .110
chaj_i,
Zd.isł_
"'olenda.
E;'"
Pytel. Eug.niu.. Iorudci z .. Po:;:;'
SHl" Zbi,nie. Powie"
l ...' CS
czyń", t
.Iskry".
ROMan ~I"O;"
i Mari ... 0 _ , KFP. ...."... "
Z _ l,s. , .Ch"",·r. t
1-. Stn.,biclti
Mari.... Z"bDI\taOPPMo. Ta by' sztab dz ia'ac.! ',ł'
ry... dowadzlł
dlugoletnl
aklY"" ,,'
sportowy pre,.s Ognisko TKt(f"l~'
Polm ....SHl" - 5...... _
cHW

_CI<"" ,

'N 1 ~dn i q konkufeflC;". przyjemn ie spę~
d~,ł
wolny......
Odprę.!yl si" po

dany

pkt.• lCi .. ledq Fabryk" Po"", - 1.111
pkt. i OPl'Ms - 947 pkt.
o .ię kryje .0 Iymi r.,uha~'
Jok .,.pomni.liim, ni. ty..~o ~
niki
sportowej
rywalilGC'I, G
równiei tiuba
słart\Jjqcych w
ftOCh. rajdl:ie i marszach patrol oWfC :
I,ły imprez,. na które ._Iado"'"
autokarami pnyjeidiało do 10'\:0:
poned łJsiqc e... A to ?"ec~
bylo glówn" int_cjq orllan ..ato
spartakiod, mi.jakiej.
Warto więc wymienić . nat.iska ~

,,0._
-

1 .... 4

W zak1adowym
kIU~i~
kulhary FSS "polmo- SJl... 1
W
Kielcach orrani'l&to .
miej.~kiej spartakiady pod'U:::~
ilł swój
tel'oroczny
d"'o t .
Gratulujlł c dotychczasOWych 'Ii .
siaJtnięć, i!,czymy im. . ~":f"
s ...."hni nia cennych InlcJ~ ~i
i d .... ' u j aktywnej ddalal""I'.
n .. n;"r>; "atóg klelecklcb I.
dó", p~aey.
..,,,1'1
A. PAWŁO"' v

D

ziś

(
po
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