P. aroszewicI

potkanie premiera
pracownikami łączności
bm.

z okazji Dnia

Łącz

nościowca

prezes Rady M:nistrów, Piotr laroszewi~,
się z grupą pracowni- r
resortu łączności.
czasie
.J1IQl llo.!lCl ,

nał

spotkania minister
Edward Kowalczyk,
premiera z osiągnię-

Wwoi. bielskim

18 bm. przebywał w woj.
bielskim członek Biura Politycznego KC PZPR, prezes
Rady Ministr6w, Piotr Jaroszewicz. Z okazji wyprodukowania w pierwszych dniach
października br.
w Fabryce
Samochodów Małolitrażowych
w Bielsku-Białej IOO-tysięcz
nego samochodu "fiat 126 p",
premier spotkał się '1: załogą,
budowniczymi I przedstawicielami przedsiębiorstw kooperujących z tymi zakładami.
W swym wystąpieniu Piot:Jaroszewicz
wyraził załodze
fabryki wysokie uznanie za
rzetelną i ofiarną
pracę. Zakład
wasz
podkreślił znajduje
się
w
cwł6wee
przedsiębiorstw, kt6re wzor~

ciami w dziedz.inie telekomunikacji i zamierzeniami
na najbliższe la ta
Premier

PIOtr
Jaroszewica
kierownictwo partii i rząd w pełni uznają wysiłek
pracowników
łączności,
wysoko oceniają wyniki ich pracy, które w istotny sposób przyczyniają się do unowocześniania
naszej gospodarki.
slwierdził, że

Dziękując uczestnikom spotkania za ich trud i zaangażowa
nie, premier przekazał obecnym
w imieniu I sekretarza KC
PZPR, Edwarda Gierka, serdeczne pozdrQwienia i życzen:a
dałszych osiągnięć
w pracy i
życiu osobistym. Za pośrednic
twem obecnych na spotkaniu
delegatów P . Jaroszewicz skierował te życzenia do wszystkkh
pracowników resortu łączności.
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Role VI

wszyscy

budujemy

Coraz

Warszawie obraduje dziś
Krajowy Zjazd Związku
Pracowników
Prasy i Radia. W ouczestniczą delegaci
Z"'ł!łIł'1'7i'nt ujący ponad 100-ty-

lU

rzeszę członków związ-

DOKO~CZENTE NA STR.

G-

odzieo.ne meld uDki napły
wające
s wszyslki(lb rejonów buty donoszą 6 przeJmowaniu przez zalor;ę eksploalacyjnl\ od budowniczych dał
.zych agregatów, węzłów lechnolo~icznych i całych łinii produkcyjnych. W miejS()acb .ych
pojawiają się tablice "uwaga -

C

oceni dorobek i wykierunkl dalszej działal
związkowej.
Wybierze
delegat~
na VIII
Związków Za wodo-

rozruch!łJ

źdzlern-k ?
ciepłego

pow,etrza z południo
wego zachodu.
W Polsce utrzymuje się fala
chłodu Jak przewiduje lMiGW,
w okresie 19-23 bm. utrzym,.wać się będzie podobny typ p')gody Pod koniec tego okre,m
spodziewane pewne ocieplenie

.

zwIerzyny

;!lwi i leSnicy w woj. ra.
m zakładają punkty doania lwierzyny w Dkres;e
.. Gospody" dla
leśnp.j
, w Puszcz,. Kozienic'h w Innych kompleksarh
I l30pa t.r'y;van e będą w
tzw 1t clarl(ę cHa 10,-1,
I IAI"ni

m(>talur~icznego.

Na Zdjęciu: prace w rejonie wie.lki,~go pieca
Huly
.. Katowice.
CAF-Jakubowski-lelefoto

lnterweoc)t' przyjmujemy
w god~. 9-11
Oblodzone drzewo
Cz,.telnik :I Kielc: W parku
im. Stefana Zeromskiego
jest
fontanna, z kthrej
tryskając,.
strumień wody oblewa naihliżej
OOKON'CZENTlt PI A 8Tt. •

0PJ!'racja ta nie wszędz ie prze·
biega t::ładko i bez zakłÓceń. Już
pod/'zas
prób
me chanicznych
urządzeń ujawnia się wiele "niespodzianek" .
- To nieuchronn e - mówią
ludzie z ekip rozruchowych . Na
wet po zmontowaniu
prostych
i małych mechanizmów, na .itanowisku prób wyinywa się niedokładności Tu zaś zestawieQle
rozmiarów obiektów z wvmo-

Rozejm w Libanie
KAIR PAP. W poniedziałek
wieC'Lorem
szefowie
państw
arab.~kich: Libanu. Syrii, Egiptu, Kuwejtu, Arabii
Saudyjskiej oraz przywódca Organiza(lji
Wyzw"l"nia
Pal." Ivn"',
J&~er Arafal.
po dwudniowej
konferencji w Rijadzie o il\,:nę
li porozumi .. ni,. w ~JJrawie nowelto uo1cojowr~o ulanu zakoń
czenia wojny domow .. j w
Libani!". Pruwiiluj,. ono. że
,.
t"'Lwart .. k rano o Il:odz. 4.00 c'u,Q
irodkowo,.urop~ hkie-Ito w";-

pody"
leśnej

Do pierwszego spustu ,tali już niedaleko. W bardzo
szybkim lempie
poslępują
prace w rejonie wielkiego
pieca. jednego z najwaz01cJ
~... ych obiektów lego kolosa

kierowcy i pr,t:ł~chodnie =
Wid.z.iałno:;ć dobra, WArunki dro,owe oif'kor7V'itne.
Sytuacja biometeoroJOł;ic7.na: obniżona

sprawnośt'

Mtrzon~

d7lalanla. za-

do1~e-łiwoś ri

; łłrlie-

ro'1.U mir-niu

rf'Uln31v('!:·

oo" .. ,..h"'wv("h.

@

PARYŻ,

południU

..

we

froncjł

:Jłosować

któr
pr"e!

Icomunistó-w

I

so--

'lIItn iQ"-

o

.atu",

ufności

d:o
prem i era

flOd...

Roymonda Botce·o .
0) BRUKSELA. W

•••

Luk .. emburgu

przypadk<lch oa
dwiH:h
nogach . Mi:>ł on żyć niem .. ł '" yła.cznie w
łhal 'b i tylko
od
C~ll u do cz",u podd:no\Va~ wy
prawy w S3\~anny dl:1 pOJow,,nia Rt'szlki le~o ~3tunku odnaleziono niedJwno w \Jó'nocn j HL?""n'i Turrii. Grl'di 0ra7 n3 Wt>~I'7"rh ~<I,.i" .... okoOOKOŃCZK

nod

wysuniętym

.,.

Ale co dział. się przedtt'm!
J:><' y
byli
przodkowie
tych
przodków żyjących przed około
10-14 mln lal? Oczeni wysuwają dla
poparcia swycb hipoll'z szereg kandydatów .
Pi('rwszvm , nlcb jest ramapitt'k
~'Il'alunku
naculnycb
.,zl'woluow'\nvl'h" zbliżony budowa do budowy s~ .. mpao~a i
chodza",. tvlko w w\'htkn",vl'h

1"0
Paryru

"'0

lei em

przy jęt teoria o pou
~l:Iowieka
oparta
na blpotezie, ii Homo
tkle~t pOtomkit'm
linii
lU,Gw. nej
przed
>-6
, lal przez
gatunek
. l.t>ka i zrowoluowanef
n I t"1lo,:7V1U
k
.
hab' .
o r(>SI~ !luro'!!
W'T. '''5 a na~tępnie
R
od 2 mln Id
Ofno t>rf'~tlłs.

wł\J)Omina

zb iera
się
19r\ł
mod!enie
Noroda--

cjolis:tó",

c

nip

STR. 1

tO-

k.,ńczv
si e
:fti;
2-dn .o NO se .. ia R::Jd., "1 i" istrów s~ . . o...,
Zao·o .... icln..,cJ,. J:\,~G.
ledrtym l Qł· "",,,yr-h

O'.ln\tÓ""
:I,.i"'n"~'J:J
sn~owo

.,ia
st,. ...t,
rnorsk ch
dla

lów

(E S .

ł\ię

o projek .. ie- rroform wrownętt"&
""-pOlitvMnv('h. Zarhowan1 ma
bvr jf'dnak pań lwowa jf'dność
Ubanu.

DZiŚ:

Bioprognoro
Uwa~a,

"~

dzie w ;'ycie rozejm, który ma
być ostatecznym.
Nad
pnestrzeganit'm tego rozejmu ma
czuwać okolo 3 tys.
żołnierz,.
II grup,. dacjonuj",cYl'h już sil
zbrojnych
pań~tw
arab<kicb
oraz syryj.kie- i~dnoslki
woj.kowe. W komunikal'if' o po-

Dor"'-:J-i~lI

,".'

<l-ło")-N".,r

lS •

2OO.rnil:l·N~1
o~ł.) .... Ó'..,

'N'j.oÓ'n~i

WSl"fstk ich

ha-

cz:łonkowskich

EWG

http://sbc.wbp.kielce.pl

Hutę

I

"Katowice"
•
•
II

gami dokładności jest wręcz za.skakujące.
Wielotonowa
nie może się ,,zwichrować" nawet o dziesiątą część milimetra.

masa

Precyzja pomiarow wybiega P">za przysłowiową, zegarmistrzowską skrupulatność.

Teraz na budowie walcz,. fi.
szczególnie ostro nie tylk:6.
konsekwentne wypełnianie obowiązków
na każdym odcl1Jku.
ale akźe tępi się skutecznie pał'OOKORCZENIE NA STL %

Napad

Sno P ula

BUENOS AIRES PAP. Tc~
mlodzi m<:zczy:i:ni' dokonali napadu na sklep jubilerski w Sao PaGlo I zagrabili blzuterlt: o wart"'ci około 400 tys. dola rów. Pollcj.
określiła to jako najwit:ksl:)' napad w bistoril miasta. Napastnicy obezwładnili stratnlka, a następnie sterroryzowali właściciela
I 10 pracowników. Przypuszcza się,
że
grablety dokonał tefI sa ...
gang, który we wrześnIu br. wtamai się do fednego s domów
mleJ<cowych nota bU I *radl biżuterię. dllela sztuki I ban1rnot,
o lacme j wartości około " ty...
dolarów.

I
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przeraził

Kogo

sygnał

•

działanie

Wspólne

pierwszy

gmin

inicjatywą wspólnego rozwiązywania niektórych problemów
społeczno -gospodar
czych wystąpiły gminy Wą

Z

chock 1 Mirzec,
które
na
wczorajszej sesji obu gminnych rad narodowych oceniły
działalność instytucji obsługu
jących rolnictwo.
Była
to
pierwsza tego rodzaju wspólna sesja rad w gminach o
podobnej strukturze obie
bowiem graniczą ze starachowicką
aglomeracją
miejską,
mają podobne warunki gospodarcze, a wielu mieszkańców

pracuje w zakładach przemysłowych Starachowic i Skarżyska.

W toku obrad, w których uczestniczyli: I sekretarz KW
PZPR w Kielcach A. Zarajezyk, wicewojewoda kielecki
E. WIosek oraz przedstawiciel
Biura Rad Narodowych Kancelarii Rady Państwa M. Wilkanowicz - stwierdzono, iż w
dziedzinie usług dla rolników
wiele jest jeszcze do zrobienia
znaczne rezerwy istnieją też
w produkcji rolnej, zwłaszcza
zaś hodowlanej dla
rozwoju
której istnieją w podmiejskich
gminach szczególnie dogodne
warunki. Tym też problemom
wiele uwagi poświęcił w wystąpieniu l sekretarz KW A
Zarajczyk.
Zasłużonych
rolników z obu gmin udekorował on
odznaczeni ami pań
stwowymi.
Współpraca gmin Wąchock
będzie się rozwijać
zacieśniać.

i Mirzec

Narady sekretarzy
I{G PZPR
Na odbywających się wczoraj naradach sekretarzy komitetów gminnych PZPR w
woj. kieleckim wiele
uwagi
poświęcono realizacji uchwały
IV plenum Komitetu Centralnego partii, a zwłaszcza rozwojowi hodowli.
Omówiono
również
niektóre
problemy
pracy organizacji partyjnych
na wsi. W
naradzie sekretarzy z Wąchocka, Mirca, Pawłowa i Brodów uczestniczył
I sekretarz KW PZPR w Kielcach - Aleksander Zarajczyk.

owiało lekko zimą· W mieszkaniach raptem zrobiło
się
chłOdniej. Widać palaeze nie dosypali do palenisk więcej
opału nii kilka dni wcześniej. Na to zagapienie jeżeli

P

tylko zagapienie w grę wchodzi - zawsze można znaleźć sposób. Ale czy przypadkiem raptowna zmiana warunków klimatycznych nie grozi poważnymi konsekwencjami w rolnictwie,
sadownictwie i warzywnictwie.
Po odpowiedź na to niepokojące
pytanie zwrócili śmy
się
do kompetentnych pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Kielcach. Powiedziano nam że:
•

żyta

siewy

zostały

już

w

i pszenicy
województwie

kieleckim

zakończone.

najwyżej

l

procent

Może
areału

przeznaczony
pod
zasiew
pszenicy nie zostal jeszcze obsi'a ny. Nie ma więc w tej
dziedzinie powodu do niepokoju i niezadowolenia,

Katastrofa
kolejowa
w USA
NOWY JORK PAP. W pobliżu miejscowości Clifford, w
stanie Michigan, wykoleił się
w poniedziałek pociąg towarowy. Z szyn wyskoczyło kilka wagonów przewożących w

cysternach niezwykle toksyczne związki chemiczne. Cysterny z chemikaliami eksplodowały.
Władze zmuszone zostały
do ewakuacji ponad
2.500 osób zamieszkałych w
okolicznych domach. Eksplozja
spowodowała
znaczne
zniszczenia budynków i instalacji kolejowych. Wiele osób
zostało zatrutych wyziewami
chemikaliów.

Wcz01'a;
otwMta
zo.stała
pie1'ws:za księgarnro na osiedlu XXV-lecia PRL. Zlokalizowano ;ą w pomieszczeniach
fJ1'Z1I ul. Zagórskie; 58. Posiada tny działy - muzyczny, lfte1'alury
pięknej
dla
dzieci, młodZieży i dorosllich
oraz dział artykułÓW pi§mien"ych. Pracują w nie; do~wiadczeni
księgarze,
kt6rztł

całą

uwagę

poświęcają

klientowi.
W nowej placówce zorganizowano kącik dla cztltelnika, gdzie może obe;-rzeć interew;ące go WlIdawnidwa.
Godft4 uwagi ;ut ładno i bogato ekspozycja, prezentująca

m
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wykopki ziemniaków z<r

•

pierwsze przymrozki nie

mogły

zagroziĆ

zaszkodzić

warzywom.
• zbiór buraków cukrowych zaawansowany jest w
60 procentach. Burak w ziemi
mniej traci niż burak wykopany i leżący pod gołym niebem. Nie oznacza
to wcale,
że
z wykopkami buraków
moż,na zwlekać.
Sytuacja w
cukrown:ach jest już pomYśl
na. "Częstocice" ma.ją 8-dobowy zapas surowca, "Włos.tów"
ma w tej chwili buraków na
9 dni produkcji, a
kazim ierska "Łubna" mogłaby z
b i eżącym zapasem pracować
przez 11 dni.
• zbiór owoców w sadach
powinien być już zakończony.
Ta ostatnia uwaga budzi
pewne wątpliwości. Zbiór 0woców "powinien być już zakończony". Ale czy został już
zakończony?
Tylko niektórzy
właściciele drzew owocowych
nie zakończyli jeszcze zbiorów. Trudno nawet 05!l.aCować ile jabłek jeszcze jest na
drzewach. Co prawda pierwsze przymrozki nie zaszkodziły tym nie zebranym owoeom, ale noc z niedzieli na
poniedziałek
pówinna
być
sygnałem, że nie można z tą
pracą zwlekać. W przypadku
kiedy nawet słabe przymrozki potrwałyby kilka dni
szkody b)"łyby niewątpliwe.
Na razie o s-tra.tach mówić
raczej nie można. Krótkotrwały
przymrozek nie jest
:c.byt grożny.
Z tych pierwszych przymrozków wypływa m.in. taki

Rozbudowa obiektów
Zakopanego
W t~orocznym sezonie z.imowym Zakopane wzbogaci

Kielecki
( podJwieczorek...
NOWA KSIĘGARNIA
NAKSM

•

stały już zakończone.

księgarnia aktualnie
d1lspotlłu.je. Oje1'owane k1i€ntom pozycje ci~zą się ogrom-

to, czym

nym powodzeniem. TlIlko w
pi.erw8ztłffl dniu
d2lialalności
kSięgarni przewinęło się ki'lk-aset osób.

KIERUNEK -

WĘGRY!

Wieczorem o godz. 20 te
TUTlls-tllcZ'IW- Wypoczvnkowe; "TtLrysta", zastaliśmv
starszego reJe-rento
ds. łtLTlIsiyki zagromcznej Elżbietę WrOtłę. Włamie załatwiała ostatnie formalności
zwiqzane z 34 już WlIcreczką
zagranicznq,
z01'go'flizowaną
przez "Turvstę" te bieżącym
roku . Tym razem do Budapesztu
przez Zakopane
i
Spółdzielni

Bańską

Bvstrzycę,

pojadą

pracownicy
Poligraficzne;
Spóld.ziel1" Pracy
"Chemiplastyka" w Kielcach.

o nową kolejkę li nc wą
dla turystów. Urządzenie to,
długOŚCi ok. 1700 m powstaje w rejonie Gubałówki i
prowadziĆ
b~dzie
na tzw.
Blachówkę. Przy dolnej s,t acji kcJ.ejki powstaje parkin&
()raz kiosk
gastronomiczny
u.rządzooioa sanitarne.
się

Budowa kolejki joot przyrealizacji
uchwały
o rozbud<>wie ZakopanegQ. Warto przypomnieć,
że w ramach tej uchwały zelektryfikowano linię kolejową Kraków-Zakopane, wybudowano trzy hotele, parkingi
zmoderniw wan() sieć
handlu. Obecnie w Zakopanem budowane są także nowe drogi, z których najw14~k
su udogodnienie dla turystów stanowić będzie tzw.
droga junaków. B iegnie ona
zboczem.
Gubałówki.
.)D:ija
centrum
miaN i p<l~zy
drogę
Kraoków-Zakopane z
drogą prowadzącą na Sląsk.
W trakcie budowy ~t obecnie r6wnież hotel "Imperial"
- na 120 miej,sc, a także
kr)"ta płyvnl:lnia oraz muzeum .i siedz:iba dyrelreH -r..
'rzańskieco Parłr~ Nell'Odowego..
kładem
rządowej

Pokojowe
wykor"ystani
kosmosu

zimy?

wniosek, że w gromadzeniu
zapasów na zimę naleźy wykazać więcej
aktywności
i
zaradności.
W wielu zakła
dach pracy wciąż jeszcze odwleka się przywóz ziemniaków i owoców dla pracowników. Trzeba też odpowiednio
wczes~e

zainteresować

się

kopcowan:em ziemniaków, aby następne, silJJ{ejsze przymrozki, nie wyrządziły strat
w zbiorach uzyskanych kosztem dużego wysiłku ludzkiego.
(8)

NOWY JORK PAP.
tet P"olLtyczny XXXI
ZgromadzeOla OgólnegQ
przystąp I ł
wczoraj do
WlaOla problematY'ki ID
narodowej współpracy
darczej w pokojowym
rzystaniu przestrzeni
nej oraz przygotowan
wencj i regulującej
s.tosowania sztucznych
tów Ziemi do
przekazywania
telewizyjnych.
Obrady
tworzył

przewodnicząc y

mitet,u przedstawiciel
8mb. Hooryk Jaroszek .

Wszyscy budujemy
Hutę "Katowice"
DOKO~CZENIE ZE STR. 1

tykularyzm,

zaściankowość.

odbywających

Na

się

sys.tematycznie
operatywnych
narad'lch,
zwłaszcza na "wyższym
szczeblu", usłyszeć można: Zrób .woje ale nie zapomnij o współ
działaniu z sąsiadem. Ofensywa
trwa. Nawet więc jeśli jeden Sl~

P. JaroszewicI
WwOi. bielskim
DOKO~CZENIE ZE STR. l
wo wcle. lją w życie postanowienia VI i VII Zjazdu partii.
P. Jaroszewicz scharakteryzował też niektóre problemy
gospodarcze, z.wraaijąc uwagę na konie.czność
utrzymania wysokiego tempa pracy,
dyscypliny
społecznej,
jak
najbardziej efektywnego wykorzystywania środków inwestycyjnych.
W czasie spotkania liC7JIla
g,rll>Pa pracowników :fabryki
oraz przedsiębiorstw wykonawczych otrzymała odznaczenia państwowe.
Podczas pob)1u w FSM
P. Jaroszewicz zwiedził jeden
z wydziałów produkcyjnych
oraz zakładowy ośrodek bada wczo-rozwojowy.
W godzinach popołudnio
wych premier P. Jaroszewicz
spotkał
się z Sekretariatem
KW PZPR w Bielsku-Białej.
Następnie premier zapoznał
się z pootępem prac przy budowie elektrowni szczytowo-pompowej
"Porąbka-Żar",
która dysponować będ~e po
zakończeniu w 1978 r. jej budowy mocą 500 MW oraz
zwied~ł

Zakłady

Metali Lekkich w

'Ił

przemysłu

Kętach.

nocy

1 :a.no
@ W l"rayłopc:h

WID.

MD.iiw)

kierowca "lIl'S115a" Z1ricniew P.
zderaył się z samoeh8dem "jak"
kierowanym pnes Jeraeco G.
Kierowca ..uka" na skutek doZDanych obraień eiala lUDarł 'lir
drodze . . upiiala. Traktoraysła zbiecł • mielse. wypadku.
@ W Ostrowcu na ul. Polnej,

l-letnia Justyna C. uacle wbległa

na

Jezdmę

pod prJlejridia-

JItCl' _h~ dOllnając obJ'ueó
ełaIa.

http://sbc.wbp.kielce.pl

130 lat"

ryC'Znie.

@ W K.ńskich,
n
PKS, Jaa C. będąc w
trzeiwym lIsiłował wsi
odjejdiaj~ceCo
słal się pod jqo koła,
obrażeń ciała.

@ W S ar"y ku, na 111.
Ih. . . . .Il• .l_nty G.
A_h.de_ BIIW
obhH1soDej jez4Di
ślizg
rierę

_tu.
s nim pasażerowie
nleń ciała.

@ W Skariysku Da al.
Krakowska. Mirosław
rUAe
nmochodem
me zachował
no8eł
Da
oblocllzoJpel
wpadł

barierę

w poślizg
mostu.

-

•

,..

I

~

-

-

vszła

-c oa e

upa d l,

na jego
s.porzą.dzooo inn y. bortradycyj ny. Od stąpi ono w

a

wynikami
ospodarczymi
kwartałów
bradowało

KM PZPR
.. W a lter" zwiąk
dostawy maszyn d o szyi kuchenek
gazowych,
r t" wyrobów skórza.. Mod a r" k onfek cji
kiej i młod zieżowej . W
radomsk i przemysł wyplan sprze d aży p rodukusług za trzy k w ar- w 10 1,2 p roc., a warIIQSiClIown
p orówn aniu
okresu r o Ubiegłego przekro czy ł
o 1,6 miliarda zło tych.
wysoka jest d ynamika
produkcji ek s portoczym prym wiodą: R a ....,nn. ~"·~ Wytwórnia Telefo.. Radoskór" i Spółdziel
.. Sport". Dane te podano
Wczorajszym posied zeniu
)O""III:I.-.I,rn
Komitetu
Miej w R adomiu, pozadaniom organipartyjnych w r ealizacji
ał KSR i tegorocznych
gospodarczych.
się jednak, że w
cznym działaniu razakładów pracy nie
także minusów. W!',ród
\\.Ymieniono m.in. nieWYkorzystanie maszyn
lI.II'~ądlzeń oraz niewłaściwe
przypadkach lrOanie funduszem pła ,,
plenum, które obrado.
pod przewodnictwem I
KM Tadeusza
r:''''ł'oWllki.'''''n
podjęto
uprecyzującą
zadania,
h realizaCja pozwoli na
WYkonanie, a
nawet
:'ń,,~~,a~,~; ,~O,c7,pn
tegorocznych
zakładach przemybUdownictwie.
(e k r.)

odznaki
nauczycieli
l

W
lasłużonym

.u""''',,:o

°P'ekunom

"Dwikozy"
•

ias rawa szachu nica

ieleccy Qfchitekci zaprojektowali dla nowych osiedl1 oryginalne rozwiązania kolorystrcme, al. pomysły te nie doCIekały się
realizacji. M.in. proponowana aby budynki na osiedlu Uroczyp omalować w ogromne figUłl geometryczne (np. koła ~ elipsy).
się jednak, ze Kombinat Budownictwa Miejskiego nie pofachowców, którzy wykonaliby tę nietypowq procę; malowanie
figur na f~sodath budynków nostręc~oło równieź trudności
"U1l.",,~t, technicmej.

Woj

~

N.uPol-

I

SZkolnych
PKO odznaOd premie pieniężne.
r,. . znakę SKO przyznaS~ Slusarczyk opieO PKO przy
POdstaWowej nr 28 w
Srebrne odznaki SKO
: sl\'!arii Sh;belskiej _
KO PKO orzy
nr :1 we
Wandzie Bern:lnce SKO _ PKO
Szkole Gmin-

n~m

jed noJc od stosowanej do
ro ud ze noia
kolorystycZille j
szachownky.
Ws zysl!kie
bud)"ll k4
mi ały
być
w kolorze bjo Iym ,
który sł'Ol1<>wil'by tło do ma lQwania cie-mniejsrych pla m, pasów itp . form w odcieniach beru, brąru, błękitu itp.
Uru<:homienie Fobryk~ Domów
w Dymi 1100 ch. które zbi egło si ę
z b udową Uroa:yska, !>pOwodo wo lo , że n ielctÓł e portie budynków za proj e k·t<l'ł\'One w techn ologii kielecko- sz ~ .ec iń s kiej
zo częto m on tować
z el ementów
pochodz ących z fl~ryk i. I wted y
wyronił się pro blem.
Fa bryka Domów \ Vkonuie elementy
już otynkowane i p o malowa ne. Aby ko lOf" tych elementów był zgodny z p rojekteofl\
ko lorystyki mus.i a ło by
produkowa ć
nie se rie ele me ntów, o le
zesto wy ko/e jny<:h budynków 0 siedfo.
Nie roecyd owan o
si ę
jedno k no la klie usto wienie pro dukcji ze wzgl ęd-u no jej więk
s zą cza soch łonność . W rezulta cie ustalon o. że ws zystkie e le menty będą wykon a ne w kolo rze
b iałym. Biel miało być kolorem
podstawo.wym elewacji
budynków U ro c zysko i możn a za łożyć,
że w przyszłości
resrta kolorów
zostanie domalowano .

Wprowa dzenI e elewacji trwa wykonywanyc h ze
szk ło
barwionego c ry też plytełc ceromieznych slMlorzyłoby mo żliwość
komponowa nia
cie ka ws.ze j kolorystyki, w og óle lU'o zmo iconej
fo kt-u ry budy." ku, a ta kże wyelimin owałoby problem odnawia·
nia borw,
Fab ryko Domów w
Dym inoch pod jęło już p ierwsze
próby wylkooywa ni a to ki ch elewacji na gotowych e leme ntach,
no os ied1-u Pod ka rczów·
M.
ka powstał
b ud yn e k,
którego
kiony szcry.towe moj ą witrom oroi'kę
(wtapiane w be(on cegiełki z kolorowegQ szkło). Pró by te no potyka ją jed'l'lak no róż
ne trudności.
S kompli'kowa ne
jest uszcze lnianie p ołącze ń mię
dzy elementami z toką fa ktu-rą ,
o t o kże nie no/lepiej wychodzi
wykonanie tej elewacji no elementach
systemu W-70
ze
wZ9lędu na specyHkę ioh produkcji.
łych

m.•

ROrolowy z przedstowicielomi
.. Inwes>tprojektu"
i
Kombinatu
Budownictwa Miejs>kiego
nasuwają myśl, że staraniGm o podniesienie estety-cznej jakości IroI~tyki osiedl<, brok
jakiegoś
wspólnega dziołooia, skoordynowanych poszulc4wań.
P rojekty
orchitelctów
nie są rea lizowane, a wykonawco ehperymentuje na wIosną rękę. Rewitaty teg o prezentujq s ię ko szmornie.
(E)

wStarachowicach
dbają

JEST JEDNAK MAlE ALL
Ekipo KBM wyka nu-jqco - elewacje liczy za ledwie kilkanaście
'Osób. Część tych prac KBM zleca
Spółdzielni
.. Rzemieślnik",
któro jednak nie może pracować no budynkach wysokich, ze
względu no brok odpowiedniego sprzętu. Samych wieżowców,
które czekają w Kieko ch
no
otynkowanie jest więc ok'Oło 20.
Jak zotem prrystąpić da molowonio budynków dla pożądane.
go efektu kolorystycznego, gdy
są prace pilniejsze? Będzie wiec
Uroczyskc.
dziewicza białe to k
długo, oż się nie przybrudzi.
Dyrekcjo kombinatu nie ukrywa, że
barwienie elementów
ścian w Fabryce Domów wychodzi nie najlepiej. Ten som kolor
uzyskuje różne odcienie. Mo na
to wpływ m.in. nieco inny skład
cementu
poszczególnych
płyt.
(Bardzo nieudany jest nowy budynek no osiedlu Podkorczówko,
który zbudO'.vono z elementów
borwiony<:h w fabryce no kolor
niebieski Pomalowane elemen·
ty zmieniajq odcień pod woły
wem
worunków
atmosferycznych).

o estetykę miasta
Działalność plastyka
Leszka
Bondarowieza już jest dobrze
zauważalna w mieście .. stara".
Wystawy sklepowe są gustownie
dekorowane,
estetycznie
wyglądają
kolorowe
frontony
wielu budynków, zyskały na
przejrzystości
tablice in formacyjno-reklamowe znajdujące się
w wielu punktach miasta. Widać również większą dbał ość o
pełniejsze
zagospodarowanie
trawników i skwerów. Starachowice nabrały
wielkomiejskiego wyglądu, o czym przekonali się już liczni przyhysze.
Oczywiście nie wszys tko moż
na zrobić w tak krótkim czasie. Do poczynań władz miasta czynnie wlączyły się miejscowe zakłady pracy. Również
młodzież szkolna
i
harcerze
starają
się w
miarę
swoich

możliwości

szeniu
nych

pomagać

Starachowic.

w

upięk

W

minio-

miesiącach
w akcji porządkowania miasta czynnie uczestniczyli mieszkańcy osiedli.

Efektem tego jest właśnie uporzadkowane śródmieście oraz
ponądek w
nowych osiedlach
sPÓłdzielczych.

(mu)

ZaJd .dy p J'Setwó rcze
rob ią
wszystk o,
by
wyk ol'S yetac 0 c r omne
ilości
s u rowc a. O 130
p r oc,
w i ęcej
będzie
w tym
su onie
pttetworów Ile śli 
w ek:
dłemów
i pow ideł . Każ
deco dnia uk ład y
'" Dw ik ozac h
(woj.
larn~ esk ie)

przerabia.iil ponad
!lłO
lon
owoców i warz yw_ Wartość
doda~kow ye h
sobowi,zań
zaloc i
osi ącn i e

prawie T milionów: na więcej
nie
po'Zwalają
tylko t echniczne
mo źliw ości
czterlhiestoletn iej b lisko p n e
twó rni.

Zamiast zpowietrzem i...
samochody racaia z
ez większego rozgłosu utworzono z początkiem lipca bieżącego roku ośrodki
koordynacji
przewozów.
Istnieją
one w oddziałach Pań
stwowej Komunikacji Samochodowej, która jest głównym
przewożnikiem w komunikacji
drogowej. Doświadczenia
wyK,azały, że Państwowa Spedycja Krajowa, która miała spelniać także funkcję koordyna-

B

cyjną,

zapobiegającą

próżnym

przebiegom, z różnych przyczyn nie wywiązywała się z
tych zadań w zadowalającym
stopniu . Zamiast towarów dość
często
dawano
kierowcom
stempelek "brak ładunku".
Układ
'Organizacyjny
placówek PKS, bezpośrednia i stała łączność oddziałów pozwala
ią na zapobieganie pustym prze
biegom samochodów zarówno
należących do PKS jak i innych przedsiębiorstw.
Każdy
samochód
wyjeidżający z jakiegokOlwiek punktu
w kraju do docelowej miejscowości, nie mający
zapewnionego ładunku na drogę powrolną,
zgłaszany
jest do 0środka
koordynacji
przewozów istniejącego w rejonie, do
któr ... go kiE'ruje się ten pojazd.
Zadanie ośrodka polĘ'ga na zap ewnianiu ładunku na kurs
powrotny.
W .::odziennej praktyce system len zaczyna dawać coraz
le psze wyniki i korzyści. Olo
przykład z Buska. Od lipca do
koń"
września bieŻ3cegn rnku
do ośrodka zgłoszono 58 samochodów.
które
planowały
powrót bez towaru.
Z tych 58 samochodów tylko parę nie znalazło bagażu
na drogę powrotną.
t..'lcznie,
tylko w ciągu trzech mil!!\ięcy
nawet w rejonie Buska, nie
na'lyconym przecież
przedsię
biorstwami przemySłowymi. udało

się

zapewnić

powra cają

cym do swoich baz samochodom ponad 800 ton towarów

!Jesienny wypoczyne z Orbisem"
strowiecki "Orbis" proponuje różne wy·
cieczki krajowe i ~ag:a~iczne, jedno i. Wi e·
lodniowe. W okreSie Jesiennym ceny Ich slI
nieco niższe. Nie ma też tak dużego tłoku jal:
w pelni sezonu, .,Orbis" szczególnej uwadze P?:
leca obecnie wyjazdy do NRD, Czecboslo~acJI!
Rumunii i Bulgarii. Istnieja również możltwośc l
zorganizowania tzw pociągów przyjaźni do knjów socjalistycznych.
.'
.
KażOego roku z usług os~r?wlec~lego OddZl;ał.u
.. Orhisu" korzysta kilkanascle ty'llęCY mlodz le , v
szkolnej i dorosłych Szczególnie dob~ze ukla(l~
się współpraca oz dużymi zakła~al:ll pra~y I
szkołami. Ze szkołami trwa ona JUz od kll~u
nastu lat. Zasługa to "Orbisu", który na kaz-lą

O

"

Niemały

wpływ na zainteresowanie kierowców jazdą z ła
dunkami ma system... bodżców
materialnych. Za przewóz ła
dunku (w drodze
powrotnej)
wartości
10
tys ięcy
złotYCh
kierowca olrzymuje dodatek w
kwocie 255 zł.
(9)

Ziemia
musi rodzić
Ponad 60 tys. ha
grun1.6w
w woj. radomskim znajduje się
w posiadaniu rolników, kLórzy
przekroczyli 65 rok żyda. Nie
można wobec tego faktu
pozostawać obojętnym w gospodarstwach rolników starych
nast<;puje
stopniowy
spadek
produkcji.
Kouystniejsze od paru
lat
warunki
przekazywania prywatnej ziemi
za
państwową
rentę
sprawity, że w r. ub.
urzędy
gminne przejęty na
rzecz państwa 726 gospodarstw
o łącznej powierzchni 3713 ha.
70 proc. tych gruntów przekazano w użytkowanie jednostkom gospodarki uspołecznio
nej.
Przewiduje się, że do r. 1980
za rentę
przejęte
zootanie
7600 gospodarstw o powierzchni 34 tys. ha, z czego co najmniej 5 Łys . ha przeznaczy się
do sprzedaży lub wieloletniej
dzierżawy
Folnikom
powięk
szającym
własne gospodarstwa
i gwaran tującym najelektywniejsze rolniczo wykorzystanie
gruntów W programie ro:twoju radomskiego rolnictwa założono, że właściwe ukierunkowanie 5pecjaJizacji i wU'ost
wyposażenia
maszynowego w
ciagu najbliższych 4-5 lat pozwolą na przyrost liczby towarowych gospodarstw 10- i wię 
cej hektarowych do 15 proc.
ogólnej lic7by gospodarstw.
(tuss)

porę roku ma interesujące propozycje dla mi dzieży SZkolnej. Organizuje się więc wyeiet:zld
krajoznawcze, uwzględniające program szkolny

z zakresu przyrody, geografii, hi'ltorii, litera'ury itp. oraz wycie ' 7k do teatrów.
W minionym okresie Je nim ostrowiecki .. Orbis " zor!(anizował wczasy dla prawie tysią~a
mlodziezy z różnych mias Polski. W okre'l ' e
zim" wvch ferii .. Orb!<" oodejmuje sie także or ganiznwania zimow isk w atrakcyjnvch oko!:' l r h naszego kraju Na'om iast dorośli już maią
moil wośc . zar e ! e ~w ,) w ''': 3 miejscnaokr p -ś'.V l ą
teczny i noworoczny Informacje w tej sprawI
można uzyskać również telefonicznie (nr 14-07
O-t!' wiec Sw.),
(rym)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Grupo ncukowcó...

pod

twórcv Sherlocka Holmesa
onao Doyle urodził się
w Edynburgu w 1859 r. Po
ko ńczeniu
gimnazjum
klasycznt'go, które na całe i;ycie obrzydziło mu grekę i łaci
n~, w 1876 r. za cz ął studiować
medycynę. Jeszcze przed
uzyskaniem dyplomu lekarza Doyle
zl\trudnił się jako lekarz okręto 
wy na statku wielorybniczym.
Odbyl 7-miesięczna podróz
do
Przylądka Dobrej Nadzie i.
Po
powrocie w 1881 r. uzyskaj dyplom i ponownie wrócl} do pracy w cbarakterze lekarza okrę
towego. Następn i e podjął pracę
na wsi. W wolnych cbwilach
pisał opowiadania. które drukował
w "London Society". W
tym czasie naro dz iła sie postać
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Na dobranoc
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Thomasa
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Berkele,.

Dróbe

.,masowo--

nia" oowierxchm tiemi pny oomocy
poteinego tlW i b,ołofO " nadziei. ie w
ten SD osób udo sie ODracować metod. Dnewitłvwonio
łrtęsien
ziemI.
Doświadclenle to lest obecnie reall·
Iowone w'tdłui słynnei uClelin, liem,ki ..j Son And,eo. (okolo 130 km na
południe od San f=rancisco) . SICIe li·

nę
tCl spowodowało _ zomierzchłych
c1D..Sach g igantyczoe pęknięcie skorup,
liemskiej, oneblegojqce przez Koli·
fornit: na pn.estneni tysiąca kilom.
łrów .
które łJwaiont' ies ' ta źródło
trzęsień
ziemi,
nawiedzajqcych
lachodnie
stany
USA
.Wibratorem"
iesł
ołyto
metalowo
wagi 1 ton,
UpUstczona no 'liemie le specjalnie
skonstruowonei ciężarówki Płyto pod·
dawano iest silnym Nibraciom
wysrło
w glob I:iemi ~Iasfyctn~ 'ale,
które
odbitł!
rejestrowane
daja
obral 1consystencj; : ,mian tochod1qcych w głebok i ch wo, .. twach skalnych,
co t kołe i ma umoiliwić prognozowanie katastrof sei,micl".ch.
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Sikora jest znanym

rzem,

twórcą

~łów,

rzeźb

artystą

rzeźbia.

wielu pomników,
modeli. Absolwent ASP w Warszawie wcześ
nie zaczął sdobywać za swoje
prace nagrody i wyróżnien i a.
Jeszcze jako student otrzymał
n nagrodę na Międzynarodo
wej Wystawie "Sztuka I Techn ika" w
Paryżu w
1937
r.
Wszystkie następne trudno byloby wymienić, do najcennicjszych wszakze należą l i n na~roda za rzeźby ceramiczne, l
nagroda VI' konkursie na pomnik Stefana ZeromSk iego w
Kielcach i Jaracza w Wars"&aw ie, nagroda ministra kultury
i sztuki l sl4lpnia za cało
kształt
twórC'Zości i
inn e.

"
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Rz źbiarz,
medalier, poeta
WSpÓłczesnym
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Sbedocka Hulmesa. Ciągle nagabywany o dalsze powiesci pl·
sze w końcu "Tbe Final Problem" w którym bohater umiera.
Niestety, czytelnicy nie
mogą
mu tego wybaczyć.
Zmu zony
jest
w
1903 r.
spowodować
zmartwycbwstanie
Sherlocka
Holmesa.
Doyle uczestni czył jako
lekarz w
wojn ie
burskiej. Po
powrocie z wojny napisał
jej
hi s torię za co otrzymał
szlacbechvo. Po nobilitacji aktyw ·
nie uczestniczyl w zyciu politycznym i społecznym kraju m.in.
pro pagu jąc kulturę
fiz yczną i
zakładając klub sportowy.
Dzięki
swoJeJ
popularno ~ci
Do y le doprowadził do wprowadzenia pr7'ez l\1arynarkę Wojenną kamizelki b ez p ieczeństwa .
(J.L.)

kiflownictwe.m
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Ważną

i

w twórczości
Sikory
stanowią
j ego medale. Ma ich w dorobk u ponad 150. Największym
sentymentem
darz y
medal
"Nasze czasy" (zdobył on aż 5
nagród); wiele innycb tez zo-

80 rzl'l.b w granicie, Dl
murze,
drewnie i gips ie
Urzędzie
Rady Ministrów
Warszawie, kompozycja
Ska" w Londynie. Prace
nislawa
Sikory
znajdują
w zbioraeb muzeów
w k
i lIa granicą, sdobią takie
le instytucji i lIrzędów.

kGło

Na IIdjęciu: rzeźby Stan
wa Sikory
warszawskiej "Zachęcie"
sta przy pracy.
CAF~kolowski,

Alkohol
a rak

pozycję

Stanisława

POZIOMO; 1. czlow iek
nie
o swoje wygody, korzySCI, o sWOJ wygląd, 6. struś
australijski. 7. naczynie laboratoryjne, 8. nerwowy skurcz mię
śni,
10. m iękk o czopka
bez
daszka, p ierożek, 12. stop zło
lo lub srebro z rtęc ią, używa
ny m.in. w dentystyce, 17 przydo lna w kl ' 'hennych akcesorioch, 20. /!t<lZardowe dwadz Ieś 
cia jeden, 21 . med . jamB gruź
liczo w płucach, 22. gol. antylopy. 23. downa gro w korty.
PIONOWO:
1. med.
zanik
rozwoj u organizmu lub narządu,
2. maszyno
do wyrobu
nitów,
3. lokum dla samochodu, 4. Narodowy, Współczesny albo Dramatyczny, 5. g ilzo naboju,
9.
jes.zcze nie rybo, 11 starożytna
lub nowożytno, 13. zmierzch, 14.
rybo żyjąco w wodach o mulistym dnie, 15. ogó rki w plasterkach, 16. doker albo numerowy, 17. roślino trawiasto pochodzenia afryk., np. durra, gaolian, dżugara, 18. pomieszczenie, siedlisko, 19. niskoweglowa
stoI stopowo.
dbający

Rozw iązanIa

przesyłać

należy

pod

adresem redakcji .. ED" w)łqczn i e no
~ortoch pocztowych w termin i e sied.
m;u dni od doty ninlejSlego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi
rozlosuje się dwa bony ksiQżkowe po

50 zl.
będQ

Korty pocztowe bez
losowania.

wyłoezone z

kuponu

~~CHO

I

DNIA"
Kupon nr 236

ROIwiqzanie knyiówki

nr 219

POZIOMO: przekqs, net. sport, on·
garo. likier, wasal. tT i, ryczałt
PIONOWO:
plusz.
zb'ornikowiec,
kontrofensywo.

EO

sztubok,

plaster,

glejt.
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stało

Te dWie Wlcczorowe IHc,u'je z kretonu w biało -cza rne wzo ry
graficzne.
zaprojektowal na przyszlą wiosnę i lato jeden
z naj" iększych domów mody - Louis Faraud.
CAF-Ktystone

Śmiertelna ruletka w
dE'n z pilotów zachodnian1E'miE'ckich
oswiad .:zył
w
tych
dniach:
"Graniezy z cudem, że dotyChczas
równ:eż
u
nas
nie doszło
do zderz 'nia ".
Ostatnie takie "prawie
zderz E'n ie" w ooozarze powic ' rznym RFN miało miejsce nad
Wuerzburgiem. Dwa bombowce my śliws kie Bundeswehry,
lecące
z
Oldenburga
do
Oberpfaffcnhofen,
przecięły
na wysokości 7300
m kurs
samolotu liniowe~o Lufth a:J.<; y
typ~ "boe.ng ~3j" , lec ącego z
:\1.nach:um "ia HanO\Hr do
Kop":Jha~i.
Pilot
ma..,z~·ny.
;l,Ianired Bauer, nie \\··dzia!
i 1 )C~O ·.\·yj.~d a z te j nich lpie znej s)"uacji. jak t~· ki)

J

:1~t::.łe

qnurkot~';aT}i.:"

CZ",I-

zUJe

Jld~~u

Lf:J j( <!o
jl'Ż

p

<!u~:'\

'.l;SP{)!'1)r"jlar.yrn

;rl.y rc.\' n
r.
,mc·j\.

:

z

obow ią

anie

się

1,'r:"lmpntami

~!1"j

kontroli

r ech p" ,,-zcr"',,>,

Jeona
stc \\"n'(':;;} i jrc(n s'''.';arrJ 'ld odniE-li pri.y tym obraLc"n.a.
Jak st \\ ic rdzono w pil"fwszy ch raportach . istniały podstawy do podejrzeń, że obaj

Są

wśród

chmurach nad RFN

piloci wojskowi,
kapitan i
pooputkownik,
przek roczyli
dozwoloną
maksymalną wy~okoŚć.
Bez pomocy instrumentów a toma tycznych wynOcSi ona ok. 63UO metrów,

POW)

wyróżDlone.

nich medale: Wł. B roniewskiego, O.!.solińskiego,
Kościuszki,
Kilińskiego wszystkie zdobyły pierwsze nagrody. Do waż
niejszycb realizacji dzi el art y5ty nalcżą: pomnik pomordowanych w
Mauthausen
(Auatria) ,
pomnik
Fryderyka
Chopina w Zelazowej Woli, 0-

Kardy sobie
-~

W~'daj(' sir: to
wręcz niev:iary::odne,
le (,z
problem
ten znany kst i dyS<kutowa-

ny od lat. Jak doląd bezskutecznie. Trudność w
znalezi eni u wyjścia % niebezpiecznej sytuacji wynika z krzyźowania się kompetencji. Zamiast jednej scentralizowa-

pla~ó\\"ki
kontroli
pieczeństwa lotó\\',
jest

nej

bc'ztakieh een rów w RFN kilka.
Cywile
kontrolują
,,5\\ nje"
samoloty, a wojsko·.d ,.swoje ". Trzecim punktem kontrolnym d la wysok .~ci po .\)"żej 8 tys. m jes t wspomniany Euroc o!1trol.
P onadto
władze
krajowe
odl)o',dedzi a lne są za
nadzo r owa nie

http://sbc.wbp.kielce.pl

Osl atnio stwierdzono, że
przyczyną nowotworów
liwych występujących w
nych odcinkach dróg

ną

eborycb z rakiem m igdalów.
zyka, gardzieli i jamy ustnri
stwierdzono, że wśród
chorycb, 51 (88 proe.) bylo
holikami. Natomiast wśród
cborych z rakiem ~łośni
alkoholików.

lotnisok

regionalnych,

władze wojskowe USA
('jonujące w
N iemczech
chodnich re gulu ją loty s .\ '.

samolotów wojskowych
snym systemem. Całkiem i)
bez kontroli i nakierunk o·.\i·
nia porusza się w pO\\'ic :.'
ponad
10 tys.
5amolo')
sportowy.ch i szybo'lIco\\ : ,.

Czy musi?
~rodo ~'isk a
lotnicze
RFN ',delokrotnie już p,siło
probl(m
k oniccz
scent raliz owan ia
w
i
i:1·tytucji kalendarza \\~
kic'h lotów, zarówno pa"
skich jak i wojskowych
wzór np. Francji. USA. J.
nH, g dzie zderzenia v;

---===--

I

Po

z

niewiele różni się od innych rejonów
kieleckiego. Gleby mają tu wprawdzie nielasę niż w środkowej czę' ci, ale słabsze niż
owej. Przeważa ziemia III i IV klasy. Rozarslw także jest znaczne. Na 13 tys. hekta2.200 gospodarstw. Tak jak gdzie indziej
ł spadek pogłowia bydła i trzody chlewnej.
spis czerwcowy wykazał 9.321 sztuk bydła i 16
trzody chlewnej. W lipcu br. doliczono się w gmituk trzody chlewnej i 8.908 szt. bydła. Tak więc
odpowiednio 15 proc. i 4,5 proc.
ju i woj ewództwa kieleckiego.
dOkła dn ego rozpoznania sytuacji wynika, że 60 procent
wszystkich gospodarstw indywidualnych prow adzą rolnicy w
w ieku powyżej
65 la t.
Z
tej grupy właścicieli
gospodars tw ponad 30 procent
nie
ma nas t ępców. Przekazywanie
ziemi innym użytkownikom nabiera cech silnego t"'..l hu gospodarczego. W roku b . eżącym,
zgodnie z programem, powinno się przej ą ć i przekazać innym uży tkowniko m 145 ha ziemi. Tymczasem już z począt
kiem paździ ernika przejęto i zagospodarowano ponad 200 ha, z
czego 80 ha otrzym ała Spół
dzielnia Kółek Rolniczych
w
Wodzisławiu, znaczną część rolnicy indywidualni oraz jednostki gospodarki
uspoł ec znionej
- państwowe gospodarstwa rolne w Lubczy i Przyłęku oraz
Spółdzielnia
Produkcyjna
w
Niegosławi cach.
35
hektarów
ziemi dano m.in. w dzier ża wę
zespołowi ro:niczemu w P okrzy wnicy. Czt erech rolników z tej
w si łącznie ze swoją zi emią gospodaruje dz iś na 50 b.~ktara~h.
Już w tej cbwili z espół ten buduje chlewnię na 500 stanowisk.
Z tej chlewni do puk ów skupu
trafiać będz ie sporo ton miGsa
Z

w posztak
aby zajak

najwięcej

pokazy
ktszonek.
pod poplony.
do rozbuzapewnia
teriały budowImina się także o
wiskach w istniech inwentarskich.
ninie istnieje 850
się sta rań , aby
zapełnione. Na
.,,·.... . 00'_ roku zbierze
7. 300 ha. Takiezielonki nigdy
ie nie przeznaobsiano kusię

i trzOdy sprzyrozwój gospodarr, j i gospodarstw
'h
W
gmin ie
wi~ko zwane s a i jest równie silh n'jonach kra-

Z teki Alfreda
Hitchcocka

komasacji kilkadzit!siąt h"ktarów zi"mi. Z racjonalnych i gospodarskich względów JU Ż dz.:~
należałoby budować
za programowaną chlewnię na 2000 tuczników Tymczasem budo wa zacznie się dopiero za rok. Też za

7

późno.

dokładnych

szacunków
i lustracji obiektów inwentarskich, a
przede
wszystkim na podsta w ie wyników kontraktacyjnych wynika, źe gmina Wodzisław już
prawie w cał ości wyrównała
ubytki w pogłowiu
byd ła.
Na pod obny meldunek o poprawie sytuacji w trzodzie
chlewne j trzeba bę dzie jeszcze poczekać. W szystko zapo
wiada, że na stąp i to jesienią
przyszłe.ao roku .
ST ANISLA W STEFANlAK

Z

... opustol>'Załv letnie kawiare-ukl.
CAF

przsd.stClwia:rpy

n

zyczen~a

później

zagrał

już głównq

rolę

w głośnym
filmie
Bergmana
"Siódma pieczęć". Rola rycerza
rozgrywającego
part ię szachów
ze śm i erc i ą prz/niosła mu sła
wę· Sydow
stał
s ię
aktorem
bergmonowskim.
Po mniejszych rolach w "Tom, gdJ ie

rOlnq
życia"

MAX VC.l SYDOW urodził
si ę w roku 1929
w Lund. Po
ukończe '1iu szkoły aktorsk :ej (w
roku 1951) występował w lea-

pOZIomki" (1957) i
.. U progu
(1957). zog rał głównq rolę w

f,lmje "Twon". Był lu demon ic znym
hipnotyzerem Voglerern.
który szario.
tansk imt szruczkami rozp r awi a się ze
swymi przec 1w""c:omi. W koiejnyrn f.t.
mie Bergmana ,,2ródło" stworzył pt>
sępnq

postać

slolołegc

dz.edz.ico, najpierw
00z żqd",y zemsty. o potem w

się z włQ
W dwoch następnych
filBerg mana dlo Sydowa napi$(]no już specjalne role. W "Jak w lwierc iodle" (1961) grał męża, który nie
moze pomoc umY11owo
chorej żonie.
Notomio'ił
'tY
"Go.ic.och
Wieczerzy

samotno.sci rozprowlojqcego

tyki "yni ka, że laki sygnał
bardzo się przydaje. W ";idu
p rzyp ad kach ucbronił kierowcę od
przykre j kolizji Do,,)ć
j etlna k rzatlko kiero\\cy prak tykują lego typu
ostrzeganie.
Natomiast
zu pdnie
niepotrzebnie
operują
szo owymi
światłami
w ('zas.e dnia. I1eL
to razy s pot) kamy "ię z n""t .. -

odnośne wła

. Prasa
nie widzi
pc-r$p"ktyw
tirawy twierracja ministeJ;icuZ:;odnić
kompetencji.
d hl: dopiero
oEar by poaparat minial dz:enn.k
• tykule pt.
tka
wśród

SylUacje. sytuacje ...

I

;

nau-

~

f

ubiegI . m tygoduiu pisalem na
t emat okrc~lo
nych ytuarji jakie w ruchu drogowym &ię częst o powt arzają.
Po wit'lu rozmowach
z kierowcami, szczególnie mło
dymi stażem.
dO~ledłem do
wnio~ku, iż t emat należy kontynu ować.
Dziś \\ ięc kilka uwag na lemat sygnałów ddwa nych swialtami. Kierowcy bardzo częMo Zap'Jcrlmają o tej
mołli wości
ostrzegania przecbodniów lub innyeh kieroweów. Czas"m nalomhst naduży
wają
~·gnalizacji
refleklorami.
Oto typowe >ytua('je. Jedziemv \\'C'zpsn '"m
\\'ieczorcln po
ulicach nie ;.ś,,·i~t1onego jrsZ<'ze
miasta. :\'a·.7(, ,wlatła mijania
są mało !'fpklvwne. ,,'obP<' tego zbliżając się do
przejścia
dla pieszych, lub ~krz~·iowania
z ulic'ą pou prrz;\dko\\ aną - ua jrm" bardzo
krótki
sYl\n"ł
~WI~tłami slo~"wyml. Z prak-

pują!'ą

sytua('ją

drodze - poWiedzmy E-7
- ruch jest bardzo duży . Jadą
('('go pod górę za ła dowanego po
buegi ,,~tara" wyprzt'~z~ "SbOda". Ale w ~.m \Via'Ole mllmcn('ie
Ł
gory
Iladjeźdż-l
"fial". Cóż robi kierowca "fillta "? Nie hamuje lecz .,mruga': SloSO\\~' mi światłami.. któ re w porze poc'h murneJ lub
wicc'zo rem 1>0 prostu o~iepiaJą
obu kicro\\('ów - "skolIy", jak
~a

rcj\\'ntez ."tara". :\1oLna ,,·ięc
PO\\ iedzitc,
że
kiC' rowca "fia-

ta"

,t\\orzył

nif'bezpj~czną

Ponadto zapomniał o
t~'m że \\' n"'2) ID
kouek,ie
a·ro·:ow,-m nló\\i !)it: rÓ\\rllCŹ o
lv~. ii nal eiy zaw ze dać
picrwszrń~lwo pojudom jadą
cym pod górl:. W takir j wi~c
~,tual'ji najlrpi~j by" ięr b) ło,
gd) hy Ucro\\ ca "fiala". ~ał
7na.k l;acrunkow~k :lZrm I 7Ji!chał lekko w
l-it'runku pubo('za. To byloby fair.
Andrzt":i STOP
,tuac·ję.

~nq

Anne była dostatecznie zwariowana by żałować biedneg~ Billy'ego
i dlateg o dręczyło ją wciąż sumienie z powodu jeg o śmiercL Nie czuł
żadnego współczucia wobec t e j wę
szącej i szantażującej świni i dlatego nie czuł też wyrzutów sumienia. To było przecież bardzo proste.
Bądź co bądź Jimmy nie mógł zaprzeczyć, pozwalając sobie obecnie
na luksus wspomni en, że miał wtedy potężnego stracha. Tylko cudownemu przypadkowi zawdzięczał, że
w yszedł z tego calo. Gdyby Jerry 'emu
nie wpadło na my śl , aby przyjść
do nich tego wieczora, zniknięcie
bez śladu Billy'ego wymagałoby kło
potliwych wyjaśnień. I owo świe
żo zasypane
miejsce w og rod z.ie
mogłoby wydać się komuś podejrzane, komuś, kto nazajutrz byłby
tym za interesowany, aby wszczą ć
pos zukiwania. Ale wszystko poszło
doorze. Dobra, stara obrona przee irwlotnicza. Długotr\\"lIłe
poszukiwan ia coś tak iego n ie l tnia ło
wte<ly. Pap ierośn ic ę B illy'ego wsunął w k ies zeń jak.ego{; palta, kUr

8

trach
prowincj onalnych.
Ale
jeszcze w czasie stud iów zwrócił no niego uwagę reżyser Alf
Sjoberg powierzając mu ro lę w
filmie "Tylko matko" (1949) i
"Panna Julia" (1950). Prawdz iwy talent odkrył w nim jednok
słynny reżyser Ingmar Bergman.
W roku 1955
Max voo Sydow
wstąp i ł do prowodzonego przez
Bergmana teatru. Zaledwie role

wieprzoVorego.

Ruch ziemią wymaga jednak
lepszego niż do tej pory programowania inwĘ:slycji w pań
st wowych gospodarstwach ro!nych. Np. PGR Przylę czt!k otrzymał w 1975 roku 450 ha ziemi. Wiedziano o tym przydziale rok wcześniej. Tymczasem do
budowy trzech obór ze 160 stanowiskami każda przystąpiono
dopiero w r oku bieżącym. Gdyby inwestycja wyprzedziła lub
przynajmniej Skończyła się w
ch\vili przejGcia ziemi obory dawałyby już poważną pr >d.ukcję
mięsa. W przyszłym roku PGR
w PrzyłGku otrzyma w wyniku

•

SeZOr:lle

w iną

re odt.rywało reszt'ki mę k iego cJala,
w ystarczyła
zupełnie
jako dowód
%:.dentyfiko w an ia.
A co tyczyło tego dru giego: CUDwiek z pomocą natury mógł wiele
zdziała ć w ciągu dwuna stu la t W
swoim ogrodzie.
Pomi mo ciepła ognia Ji mmy sponagle, że przebiegają g.o
dreszcze. To dla tego, że pozwoli ł
sobie na wspomnienia. Teraz miał
mę tlik w głowie i wszystko dz.ię~1
głupstwom Anne. Sięgnął po ~~e~l
szek z likierem. Pusty ... oczywlscle.
Ale aż do podania herbaty miał
czas wypić jeszcze jeden kieliszek
d la d odania sobie odwagi. Wstał i
poszedł do jadalni.

strzegł

Och, wujku J imrny, m.al ś t.u
wchodz ić! Bratanic a
jego
żon y Tessa, s:edzia ła na podlooze
n ie

i

patrzyła

na n :ego x Vo'yrzute m.

Gdy Jimmy

się rozejrzał zobaczył.

że dywan pokryty jest mnóstwem
błyszczących przedmiotów,
między

mach

Pon s •. ej" (1962)

był

prostym rybak.em
porOl.Ollym strachem przea bo.nbq 0temoNq. W ly,n .samym roku pozegnol
s ę z Betg nenem by Lograć demonlCLnq rolę w znanym
u nos fdmie
Vdgata SJomono "k ochonko"_
Jego sławo dotarlo do Hollywood.
W
•. NoJw ęK5zej historII. Jorą kiedy.
kol w ek oPowIedzlono" grał Ch"y.stu,
sa.

OdtNOtLał

też

weslcl"'c "Nog'odo"

głownq

rolę

w

(1965). Był port.

Julie AndfeNs w filmie uHa •
wOJe", gdZie g roi ~wiQtobll'Nego mlsJonorza ,
N e l~rwoł
jednak J..ontoktow
ze
nerem

S:lło'eCjQ. W)stępowol no sceOie Kro..
Dramotvcznego
w
lewsIC f-go Teatru
(m. m.
rolo Ouentino
w
sztuce Millera .,Po upadku·'). Powro.
Cli
'eoz. do Be~g~O:lO, by wystąpić w
takich jego filmach jak .,Godzino
w Iku"
(1967 rolo orty~ty nowle-.
dlone~o przez demon/), "Houbo" (ro..
.5z.o~holm e

lo mordercy)

"Nom'ęlno;ć"

(1970 -

Ogromnq populor.
mu Jedno z gł6 .... nych
ról w glos'lym f "Tne
.. Eg::c1cy.sto",
O~totn io w dL eltsm't'
t€"go sw;etne-go
oltloro w łlm'c "Emigranci", w ktorym jego part,c:'k.q by'o Liv l,Jllman.
rO l o

n05C

nou;';owca)

przy" oslo

SylwetKG
Mcxa von Sydowa
przed!·o·.."omy na
zomo\\ ~"ie
Ryszarda W. z K ele. Przypominamy, że listy do ncszej rubryki należy na koperCie cpotrz~ d~płs.kiem "Na iyczenie".

http://sbc.wbp.kielce.pl

9
innymi szklanymi kulami, lametą 1
małymi i>wieczkami.
Co wła~ciwie robicie, na liŁo.\; bo ką? zapytał.
To m.ala być !l 'sp d7. anka
dla c;eb.e, a l: nam w. zystko zep 5ułt'Ś, bo
a.l n;e będz.e n t:s.podzianki.
Nie rób sobie nic z lego rzek ł Jimmy przyjazme.
Będę
patrzył po P:'o-tu w ,nnym k <,"un ku i w mgnieniu oka o wszystkim
zapomnę. W
zap;.>m'nan.u jl.'>s.u'm
wil-Iki!
Odwrócił się do kredt:n:u i napeł
nił kieliszek. Godne poch\', aly działanie alkoholu wprawiło go natychmiast w lepszy nastrój. Wypił do
swego odbicia w lustrze.
- Na szaę liwe zapomni('nie!

,e _

mruknął.
P()~em odło':y!

kiclisz(k i poszedł
do kuchni.
Anne prz~ golOW) wala
wła 'nic chll b i herbatę.
Prz •. .: ci n' aleŚ tam n l: Wchodzie - p')wh dzi:,la.
(D(lkoń'~t€nie

w

nUnllrLc)

na~lępnym

. 'f

II
Wtorek
października

19

1916 r.
składam;,

IbM

bellem.

tryczno • Wodociągowe
MZBM
czynne w 'todz ta-U teł 501Hi5.
Infnrmacja shltby zdrowia ezynna w godz. 7-29, tel. 481-80, Ośrod e k Informacji
Usług
WUSP
457-41
POSTOJE TAKSOW"BK - Czar·
nów Piekoszowska
515-11,
Dworzec PKP 1ł4-33 .
Słowac
kiego - 472-70, Szydł6wek - Toporowsklego 417-11. 1'aks6wkl bagatowe Armil
Czerwonej
46!1-89, Ple.l<OM:owska 5l5-11.

PIOTROM
l ZIEMOWITOM
ju~ro

IttENOM
1 KLEOPATROM

•
w

*

zawarcie połtolu
Knyiailami.
W 1812 r. - poczqtek odwrotu
Napoleona , I ROłji.
W 1162 r. - ur. si" Augu5le.
.. MQria·Louis.oHicolas Lumier., chemik francuski, wynalazca kinernif..
IW r. -

toruńskiego

I

tog<ańI.

W 1811 r. - lir. si" Karol Adwento.fel, zftakomitr attor. NiT_ • .<frr_tor teatru.
W 1927 r. - .alot-Ie Amoki ...
bu Waruawsi<iego.
W 1941 r. - walili oddzia'ów GL
I
hill_wcami pod wsiq Dobiec
• woj. kieleckim.

CODZIENNY
HOROSKOP
Trzecia de~oda października u·
,pokojniel nii przewidujeu.
sprawy. Irtóre moglyby być

płynie

Bo I

poWodtłm

Twego ldenerwowanfo u ..

loiq się lepiel nit może.. .ię
spodLi_or:. W listopodzie czeka
CI" sporo ,o/ęt o charaktefle
.połecznym, ol. lon. przebiegną
no tyle bezkon"iktowo, ie prawie
nie pocru;esz włożonego wysilku.
W pietw..el dekadzie grudnia m0żesz
oczeklwae wyrazów sympatII
z. ./rony blls~ich CI osób, er na·
we/ IIslu od kogoł
dawno nie
widzianego, G' lubianego. Dn;em
"czę$liwy", le.' dlo CI.bie piqtek,

Kielce
TEATR
1m. S. Zerom.skier;o
"Pojedynek" - Mara Bajdżij ewa, g. 18.
K I N A

.,Romantlca" "Od siedmiu
wzwyz" USA, ko l. I. 18, g.
14.30 l 17.30. ..A van tl"
USA.
kol. I. li, i. 19.30.
"Bajka"
"Zbrodnia
jest
zb"odntą'
- francuski, kol. l. 15,
g. 15.30. 17.30 I 19.30.
"l\toskwa" "Policjanoi"'
USA, kol l. 15, g. 16. ..Flle Story " - francuski, kol. I. 18, g. 18
i 20.15. Mała 5ala .. Ballada o
Cable'u H ouge'u" USA, l. 15,
g . li>, 17 1 19.
"Studyjne WDK" nieczynne
,.Skalka" - "Adopcja" - węg·
L 15. g. 16. 18 l 20.
Pn:edspnedat biletów "Ioowycb
w klnte .. Romanuca". tel ł46-19
czyn.,~
'" eodz _16. ." eobote
_Ił

Ał'TEKI DYZURNE:
nr 29-001,
ul Buczko 37/39. nr 29-001 uL
Sienk.ewlcza 16
PORADNIF
OyZURNE:
dla
dzieCI
dorosłych ul Zelazna lS.
godz 18-22 '" niedziel ę - godz.
1-12 Stomatolnglczne ul
Zelaana 35 . !10th. 18-12. IW sobote od gotb
do ęodz. 7 w poniedziałek

T E L l!

l'
r

O I'i Y:

PogotoWle Ratunkowe m. Pogotowie Millevine 119'1 Pogotow Ie
WSW 418-25
Stra~ Pożarna 998.
PogotowI t' I!:nereetycznt' K,el("('Miasta 1191
Klelt-e, Teren H2.
Pogotowie
wodno kanalizacylne
508-11. Poczt mlormac'.. O uslu·
«ach 111 Rotel ,Centralny" 420-41
lnformal"la trolelowa 'lO
pogn.
lowle 'lydr.ullM:no · energetyczne
I dźwIgowe KSM MI ICXV·łeela
PRL o, tel ł20 -n osiedl.. Sady
499-59
osiedl..
Bocianek 458-n
POgotaWIE wodno · kanaUzac~l'lne
c .o .
dtwtgowe
elektrvt"Zn.. "".
"Armatury" czynne w godz. 1-2J.
sobota
'-Ił
tel 511-33 Poeotowle cieplne WPEC
KIelce
czynne całą dobę tel. ł78-ft P ogo
towle ea1!nw.. ezynn.. cała dobe
420-" POł\otc>wte naprew IIr73.
dzeń
'tazC>"'Ycb ezynn.. ." end!
7-19 lej łlfi·72 P'><totowle , .. 1.. wizyjn... 471·'18
P~ntnwł..
Elek·

EO

NUMER 236
-----~--..-~ -

STRONA 6

II

Radom

~------------------~
.. I N A

Dziś
PROGRAM l
DzieuDlI< (koior)
18.40 - "Obiektyw" - progr. woj.:
katowickiego,
bielskiego,
częstochowskiego,
opolSkiego
17.00 - Przypominamy, radzimy
17.05 - StudiO Młodych
17.55 - Swial I PoIska (k:olor)
18.30 - Gwiazdy Sportu (kolor)
1'.00 - Dobranoc
clIa
na'młodszych l
progr, dla mlo18.30 -

dzieży

"Bałtyk"

- "Znachor" l ,.Profesor Wilczur" pol. arch. ll,
16 l 19.30.
"PrzyJaźń" "Wielka
podróż
Ag3lty Sehweigert.. NRD,
g.
15.30, 17.30 l 19.30.
"Odeon" .. Jesień debiutantów" rum. kol. l. 15, g. 15.30,
17.30 l 19.30.
"Her' - ,,Niewinni o brud.nych
rękach " francuski, kol. L 18,
g . 15.30, 17.45 l 20.
..Walter" "Abu Rajchan Biruni" ZSRR, pan. kol, 1. 15,
godz. 16 I U.
,,1\Iewa" "Siady" włoski.
k()l. I. 15, g. 15.30. 17.30 l 19.30.
APTEKI OYZURNE: nr 87-615
plac Konstytucji 5. nr 874>10, plac
ZwycIęstwa

7

TELEFONY: Strat Potarna 998,
Pogotowt.. Ratunkowe 999, Pogotowie Garowe 617-17.
Pogotow ie
Energety=e Radom 991,
I<omenda MO 251-36. Pogotowie
Milicyjne 99'1
INFORMACJA służby zdrowia
czynna w godz. 8-21, W soootę
1-20 tel
281-27.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ul.
Grodzka 229--52, pl. KonstytUCji
228-52, Dworzec PKP 268-88, ul.
Zw1rki IWigury 418-10.

Skarżysko

"WOllHlŚĆ" .. Motylem 'estem,
czyli romans 4O-latka" polski,
kol. g. 15.15, 17.30 1 19.45.
"Metalowiec" "Na
tyłach
wroga" koreański pan. g . 17.
"Swiat
Dzikiego
Zachodu"USA. pan. kol. l. 15, g u.
"Związkowiee>' .. Dwaj ludzie
z miasta" fMncuski,
kol. L
15. ~. 17.
APTEKA DY'2:URNA: nr 29-646,
Apteczna 7
POSTO.JE TAKSOWEK:
Oworzee Gł6wny PKP - 705. ordedle
Mill~a _ ~2-44

Wiecz6r
K
dziennikiem
Hipolita" _ wt.
film tab,
!2.15 - DziennIk (kolor)
22.30 - 100 pytań do Romana Ktosowskiego - progr. publ,
ku lt.
PROGRAM U
16.35 - Jęz. angielski
"SHm
Job.n" (3)
17.10 - Tea.tr TV: John Osborne
"Nie do Obrony" (kOlor)
18.40 - Prog~am lokalny
19.00 - Dobra.noc
dla
najmłodszych i prog-r. dla mlod~ie
ty
19.30 - Wieczór
&
dzienniki.em
(kolor)
~ .~ Operowe
qui
pro
quo
11 .25 - Malarstwo 1 film : "Van
Gogh I Leger" (kolor)
22.00 - 24 gOdziny (kolor)
32.15 - Wtorek Melomana: HaendeI: Concerto grosso op.
6 nr 9; Bartok : Divertimento na smyczki; Bloch:
Wordswor-th Songs
13.25 - Jęz. niemiecki "Sprechen Sie DeubSch? (3)
1'.30 30.40 -

"Piękna

Jutro
PROGRAM l
8.00 l 8.30 TV Techn. Rolnicze
9.00 - Chemia kL VII: Gaz tycia (kolor)
10.00 - "Kurier z Warny" - bułg.
tilm tab.
12.00 - Chemia, kl. VIII: Węglowodany
12.30 - R-TSS - chemia (7): Sole
ts.GO - TV Techn. Rolnicze
13.30 - Transm. z II rundy Pucharu ZdobywcÓW Puchar6w
w piłce notnej: Sląsk Wroelaw _ Bohemlan. Dublin
Polsk ie Radio I TeleWIzja 11&sluo:gaJ3 sobie mottiwoAt zmian
" programIe.

'I

Ostrowiec
K I N A
"Hutnik"

-

HParty~anoi

Kow-

paka" - ZSRR, pan. kol. g. 15.30.
17.30 I 19.30.
"Zorza" - "Rowrwany
pi ~rś
cień" I I II cz. ZSRR, pan.
kol. I 12. g. 16.
..Pn:odownilc" . . S/od ko
I
gorzko" - bulg. kol. I. I.. g. 17

DOKO~CZENIE ZE STR.

i

usy tuowane drzewo.
Ponieważ
są
przymrozki,
gałęzie
tego
drzewa dosłownie uginają
Się
pod ciężarem
lodu.
Przecież
drzewo wkrótce przemarznie!
Lucjan
Karońsk.1 kierownik Wydzia1u Gospodarki Terenowej Urzędu
Miejskiego
w
Kielcach: Według mnie to wcale nie wpływa ujemnie na drzewa. Są one przystosowane
do
różnych warunków atmosferycznych . Niemniej jednak skontaktuję się z dyrekcją 7.arzadu Zieleni MiejSkiej i jeśli zajdzie potrzeba wyłaczymy
na pewien
okres ę fontannę·
(:0.00)

!iii
Uwa~a,
za ewentualne >.mlany
'" prO/:,raml .. ki" r,,"akeja nit od·
powiafia

Mały słownik antropologia n,.
Wy.
dawnictwo Wiedzo Powszechno. Wy.
dan ie drug ie przerobione Stron 511.

Cena 100,- zl.
Molgorloto lavergne - Udar . Wy.
dawnictwo literackie Kroków. Wyda·
nie pienvsle. Stron 78

leszek
16.40
Ak lualności
dnia
16.50
Z
cyklu:
.. Bądtmy
wsp6/gospodarzami"
aud. M . BednarSkiej 17.00 Magazyn nowości
płytowych
w oprac . B Gumowskiego I J Wo.ia 17 .30 •• Spotkanie pod złotym liściem" - magazyn K D7iekońskiej
17.50 Z
naszej taśmoteki 17.55 RadIorekla,
ma.

W ramaoh oochodów
6OO-lecia
UnIwersytetu Jag leU-ońskiego, powołano do życia
Stowarzyszenie
Absolwentów UJ. Ma ono popularyzować
'iii społeczeństWie tradycje I współczesne osiągnięcia
uczelni, p()magać w organizowaniu pracy naukowej I samokształ
ceniowej swych członkó"l'l7, ~"po
zna wać ich z b ieżącymi Droblemaml uniwersytetu. Organizowane są zjazdy absolwentów, wyklady natlkowe, Imprezy ku lt:Jralne.
Warto do dać, że jednym z ini cjatorów powołan ia stowarZVSlenia I jego prezesem jest doc. dr
Andrzej G6rbiel, absolwent lcieleckiego LLceum im. Stefana Zeromskiego.
Wiehl absoiwentów UJ ml~szka
pracuje w
Kielcach.
Zarząd
Główny SAUJ
zapraszoa wszyslkleb do udziału w pracach SIOwarzyszenia . ZebranIe org:lulzacyjno - wyborcze o d będzie sl~ w
K ielcach w Domu Student.. WSP
przy ul. Krakowski e j 13, dnia 22
paźd ziernika o god'l. 17.
(jjb)

- Kieleclne Kino
nuuje przegląd
twórczo śc.
nych reżyserów polskich. Po
szących się dobrą frekwe n
mach Andrzeja Wajdy n a
wchodzą filmy
KrzysztO fa
nussiego, a wśród nich
ra kryształu" J .,Zycie
,.numinacja" i .,Bilans
ny". Do udzi ału w tym
lącym prze glądzie. kt6ry
nie Się 29 bm.,
lośn i ków kinematografii

Prorok

Wydawn ictwo

Cena 10,- zł.

Wielki

.Czvtelnik"

Igiełk.

Wydan ie

drugie Slron 173 Cena '7,_ Ił
Oto Pave' - $miert Oi9"'ch saren.
Państw .
Instytut Wydawniczy. Wydanie
o ierws-ze Stron 217 Ceno 35 •.- Ił
Heleno
Burno Nowakowa
Irena

Polkawsko - Zajęcia
- "'ekcyjne r
dzleć...1 upośledron,ml umysłowo
Wy.
downktwo
SIkolne I Pedagogiczne.
Wydan ie p ierwsze. Slron 286. Cena
46,- Ił.

ra

l

z której

korzysta~

kowicze - pracownicy
Radomskic h. Fabryki
ków, Browaru Radomsk
WojewódZ'k iego
Przed'
stwa K OmU'Tlikacji Miej "

Od 1. l br.

korzystne
lokat
wymienialnyc

w BANKU PKO S
Wszystkie wpłaty krajowe i zagraniczne - bez
kumentowania tytułu i źródło pochodzenia wolut
mowane są no rachunki wolutowe .. A" (z wyj q!
zagranicznych emerytur i rent),
Podwyższa się oprocentowanie od
no życzenie do 4 proc.

Na 1/ 2 roku do 4,5 proc.
Wkłady terminowe no rok -

5 proc.

na 2 lata

oprocentowane 6 proc.

na 3 lato

oprocentowane 7 proc.

możliwości

dysponowania
w kraju i za granica

APTEKA DYZURNA: :1r Z9-872.
a l. l Maja 37/39.
POGOTOWm RATUNKOWE: tel.

LOKALNY

Krzysztofa Zanussie!.

UJ

Zapewnione szerokie

I 19.

PROGrc.~1\1

Filmy

Wprowadza się nowe wkłady terminowe:

Starachowice
K J N A
"Robotnik" .. Tr~ęslenie ziemi" USA. pan. k()1. I. 15, g .
15. 17.15 I 19.30
"Star" ,.Dzień SzarańC?y"
US". kol I. 15 g. 17 I 19.1;;.
APTEKA Dy:2;U1łSA: nr 29-078,
St~S7.ka l
POSTOJl!'
TAKSOWEK:
plac
Swlerczew s '<lego - 310, Dworzec
Z a rhn<fnt PKP _ 380

Spotkanie abs6lwentów

wkł

Zwrot wkładu na każde życzen
Rachunki otwiera i prowadzi
Ekspozytura BANKU
Sienkiewicza
25-007 KlE
Tam td można lasi~gnąt szczegółowych iolo
WOJEWÓDZKI URZĄD
W KIELCACH
zawiadamia, że od dnia 17 października br. uległy
nie numery do służb specialnych w Busku-Zd .
zamawianie rozmów MM
informacja i reklamacja MM
biuro numerów
biuro zleceń
informacja miejscowa
biuro napraw
centrala depesz
zegarynka
pogotowie MO
straż pożarna

pogotowie ratunkowe
zmiana numeru k ierunkowego
do Kielc

http://sbc.wbp.kielce.pl

z nr 90
z nr
z nr
z nr
z nr
z nr
z nr
z nr
z nr
z nr
z nr

92 na

93
93
93
94
95
96
97
98
99

na

na
na nr
na nr
na

z nr 04 na

R
rr

-

Rozmowy
radziecko -mongolskie

Premier Danii
A. Joergensen

MOSKWA P A P . W po nie d ziałek rozpoczęły się na Kremlu
ozmowy r adziecko-mongolskie. Uczestn iczą w n ich : ze strony
adzieckiej - Leonid Breżniew. N i kołaj POdgorny i Al eksie j
osygin, a ze strony m ongolskie j - Jumdżag i jn Cede nb al

złożY wizvte
w Polsce

Omówiono wiele ważnych pro b lemów dalszego wszechstronego pogłę biania st osunków, zwiększen ia efektywności d oskoalenia form i metod ścisłego ws pół d ziała nia międ zy K P Z R
, MPLR oraz mię dzy ZSRR i MRL.

Na zaproszenie prezesa
Rady Ministrów Piotra Jar oszew icza premier Danii,
Anker J oe rgenscn złoży w
dniach 26-29 października
1976 roku oficjalną wizytę
w Polsce.
(P AP)

Dokonano również wymi any pogl ąd ów na wiele prob lemów
iędzynarodowych.

Zorganizowana

przestepczość

w USA
. ' OWY JORK P AP . J ak p isze
tygodnik
"U.S.
" ws and World Report", gang"-Tst wo w Stanach Zjednoczo'yc h stało się intratnym interec ,11, Roczne dochody zorganizo'anego
świata
p.,rzestępczego
rz<:k raczają 40 miliardów dolaJ:l erykański

0\\' .

Szefowie syndykatów
gangk rskich mają do dyspozycji 00 10 500 tys. osób, które
wła
z~ kwalifikują jako "Z'll wodoY,c h przestępców". Według 0\nadczeń dyrektora FBI, Cla-

rnre Kelly, " dla wielu Amerydn6w przestępczość jest bizne. m, jedynym zajęciem i pod' awowym źr6dłem dochodów".

Rewaluacja
marki RFN
p rzyczyną

noścI

słynie

gangsterstwo.

Zorganizowana
kwitnie w warunkach przekupstwa
i korupcji
władz, sąd6w, policji. Od
czasu
do czasu ujawniane są fakty o
utrzymywaniu przez gangsteTów
całych sekcji czy wydziałÓW policji, jak to np. zdarzyło
się
kilka lat temu w Nowym Jorku. Niekiedy oficjalne organizacje bezpośrednio współpracują z
gangsterami. Swiadczą o tym
np. ujawnione w toku przesłu
chań senackich plany
"wspólnYch operacji" CIA i gangsterów w celu mordowania zagranicznych przywódców politycznych.

Picassa i Degasa
MADRYT PAP. Cztery obrazy Picassa, dwa Salvad)ra D ali i dwa Degasa zo~ta
ły zniszczone w wymku pożaru w je<lnym z budynkóN
mieszkalnych w San
Antonio de Calonge w Hiszpani;'
Przyczyną
pożaru był
wybuch kotła centralnego ogr zewania. Ofiar w ludz iach
na
szczęście nie było, mimo że
ogień
rozprzestrzenił
się
bły-skawiczną szybkOŚCią.

z

akladem federalnej policji
RFN ukazała się w masowej sprzedaży w kioskach bogato ilustrowana broszura (32
strony, cena tylko 1,50 DM) pt.
"Tylko się nie bój", uświada
miająca
zachodn ioniemiecką
dziatwę o wyuzdanych
metodach, chwytach psychologicznych i technikach erotycznych
przestępc6w seksualnych,
Bać
się nie ma czego, twierdzą autorzy, ale bądź co bądź "rokrocznie 100000 dzieci w wieku
do 14 lat pada u nas ofiarą
zboczeńców,
odnosząc
szkody
cielesne i duchowe, czasem nawet ginąc w mękach". l policja państwa o supernowoczesnym
potencjale
policyjnym
daje naj młodszym lekcję wychowania
obywatelskiego
o
świecie ,,złych dorosłych", bardziej strasznym niż najstraszniejsze bajki braci
Grimm:
..Jeżeli na podwórku, na ulicy
czy w drodze do szkOły jakiś
przechodzień okazuje ci szczególną
życzliwość
(trik!),
czę
stuje słodyczami
(trik!) lub
chce w czymś pom6c (trik!) strzeż się, uciekaj, dobroć najczęściej świadczy o złych
zamiarach. Ktoś w
niepogodę
chce cię podwieźć samochodem,
ktoś dobrotliwie
głaszcze
cię
po głowie i jest bardzo sympatyczny - uciekaj,
wzywaj
pomocy. Głupio I naiwnie postępuje dziecko,
które samo
chodzi na spacery, zwłaszcza
do lasu, Co takiemu dziecku
może się tam przytrafić? Zaraz zobaczysz..... i tu seria
realistycznych
rysunków
,,z
dreszczykiem",

I

W takich warunkach w ręce
wymiaru sprawiedliwości wpadają tylko płotki, podczas gdy
,.'g~ube
ryby"
przestępczego
SWlata dożywają starości. Jedyne, co mąci im spokÓj, to groź
ba likwidacji fizycznej ze strony konkurentów, we wzajemnych wojnach gangsterskich.

I

Jak donosi prasa, niesamowita publikacja wprawiła rodziców w psychozę lęku, a zda-

lata po wojnie październikowej

~wa ~la. samej bitwy, w

l,ó reJ nIe osląglli.emy zaceló w) nle
.
a sellllerzonYch
"
't iki ~u
- piBała jedna %
h ba~~ gazet egipskiCh ,.AIku J k8 października
1973
i bit~11e więc były wynliki
Woina pa~"-'
.
lyZnaj
~W!rn~owa -: a
abskj e ~lę to l w świecie
kOńcz~ l , na Zachodzie c ~f:1l} Yd a. Slf~, o.kreśkmym suokp6lnie Zl.8łaJą~:rch
wówczas
aeł pO
arrru.l
arabskich.
zYZ1l4lć .raz ,pIerwszy musiał
ać s' z,e me może już d ykIl} za WQlch
warunkÓw Arat
pOmoCA b
.
WYniki
.' r~Dl. JednakI)' w
tej Wo}ny nie zellle-nt ~orz.)'stane jako łun 
, które Ycu~stwa pOlityczne~1o ko' podporządkowane
n l<airu n~nJrturalnY'lll
cecZne
. oP~z~ separatyWal ~rozumlenta Kair 2lde
k()l"Zy~~ OSiągnąć egoistyoczze sprawy 1')gÓł1'lo-

•

I

K AIR PAP. Egipski mIDIster
spraw
zag ra nicznych,
Isma il
Fahmi, zakomu nikował w poniedzia ł ek w R ijadzie,
że
o brady
pełnego
"szczytu" a r abskiego z udziałem wszystkich 21 przywód ców państw
członkowskich
Ligi A r abskiej, rozpoczną się
25 bm. w Kairze.
Wiadomość tę podała agencja prasowa Arabii Saudyjskiej. Jak wiadomo, konferencja .. na szczycie" państw arabskich miała rozpocząć się

w bladym strachu

przestępczość

iektóre nauk i
B

"szczytu" arabskiego

amerykańskie

gromnego zamieszania
Spłonęły obrazy
agiełdach dewizowych Sa Ivadora Da li (
P(RYZ, LONDYN P AP. Rea.uacja markI RFN w stoJn ku do walut tzw. węia za hodnioeuropejskiego
wywola ogromne zamieszanie na
.cldach
dewizowych.
J ak
'yn: ka, z doniesień agencyj j eh w poniedziałek przed
ludn iem
różnice
kursów
~I . POszczególnych giełdach
: }. bardzo znacz<ne i notoan :a zmieniły się z godziny
a, godz inę, Bank fiński w
gOle zawiesił w poniedziałek
'
,
'OC
k "a
' cJe
wym Ienne na skuPanującego cha~u.

Zapo~edź pełnego

Czerwone Kapturki

Nie tylko z gigantycznych dochodów i przestępczej działal-

konieczne wnioski

arabskiej - bo l aką
na pażdziernikowa.

była

woj-

OdejŚCie od jednolitej polityki arabs.kiej w stosunku do agresora i jego poplecznik6w
OOprowadzillo Egipt do podpisania separatystycznego Porozumienia Synajskiego,
Stworzylo ono niebezpieczny precedens na Bliskim Wschodzie amerY'kańscy
tzw. specjaliści
techniczni zainstalowali się jako obserwatorzy w strefie buforowej między liniami egipskich i
i.zraeLskich
wojsk.
Warto przypomnieć przy okazji, że agresja ame-rykańska w
Wietnamie rozpoczęła się od
umieszc:z.enia tam niewielkiego
kontyngentu doradc6w
technicznych, a
zakończyła
się
krwawą W<ljną,
Porozumienie
Synajskie co
szczeg6·Jnie
pod'kTe6lił premier Izraela, Rabin - zmfeniło uklad sil w
tym
regionie
na
korzyŚĆ
Izraela, umOC'l'liłot~.., poten-

cjal m ,li tarny. PrzyczyuiJo się
ono także do rozłamu U'odzon"j podczas wojny paźdz i erni
kowej bojowej jedności Arabów, a w efe.kcie do osłabierua
całego obozu
arabskiego na
k-orzyść jego przeciwnik6w. Siły
te, wśród nich również
IU'ael, coraz aktywniej miesz.ają się do kon!liktu libańskie
go, zaostrzają sprzeczności rrul;dzyarabskie i bratobójczą wojnę w Libanie, licząc, że doprowadzi ona do likWidacji palestyńskiego ruchu oporu.
Pokój na Bliskim Wsch<>dzle,
może
być
osi,ijgn ięt Y
tylko
przez wycofarue wojsk i.z.raelskich ze wszystltich okupowanych od 1967 roku ziem i ULllanie praw arabskiego narodu
Palestyny, a w tym jego prawa do wlasnej państwowości.
Wydarzenia października
19'73
ro.'<u, które Egipt za-mknąl separatystycznym poroe.um ien,(·m
z sie-rpnia 1975 roku, nie zbliżyły Arabów d.o tego ce-lu.

-----

niem dueci, zakasowala najbardziej emocjonujące komiksy
amerykańskie.

(PAl)

Trzęs ie nie

U wybrzeży

ziemi

Kalifornii

WASZYNGTON PAP. W po.po połudn i u w rejonie wyspy San ClemenIe na
Pacyfiku u wybrzeży Kali!ocna zarejestrowano trzęsi€'1lie
ziemi o sile 4,2 stopnia w skali Richtera. Brak doniesień na
*mat strat materialnych, Bylo to już drugie trzęsienie ziemi, zanotowane w porudniowej
Kalifornii w ciągu ostatnich 3
d-ni.
niedz i ałek

w stolicy Egiptu w poniedziałek, 18 b m.,
j ednak została
od roczona w związku ze spotkaniem 6 przywódców arabskich w Rijadzie, poświęco
nym sytuac ji w Li b anie.

Nowy chwyt
Cartera
LONDYN PAP.
Kandydat
partii demokratycznej w listopadowych wyborach prezydenckich w USA,
Jimmy
Carter,
pragnąc
umocn I ć
jeszcze swoją pozycję wobec
republikańs.kiego rywala, Geralda FQrda, szuka dodatkowych
głosów
wyborczych
wśró<l
młodzieży.
Niedawno
oozielil o.n wywiadu bryty jsk i.e mu radiu BBC, w
k t órym przyznał się do utr zy mywania bliskich przyjacielsk ich stosunków z wieloma
grupami
muzyki
rockowej.
Niektóre z nich wzięły udział w jego kampanii wyborczej.
Carter
wym:enil
swo ich ulub ionych wykonawców, do których zaliczył Boba Dylana, Simona i Garfunkela, braci Allman, wzywających w swych
piosenka~h do walki o pokój
i
zn:esienie dyskryminacji rasowe-j, o przestrzeganie praw
człowieka. Carter wysoko ocemł
roaę
muzyki pop w
dzisiejszym świecie i fiłozoLę
życ'oW'ą najbardziej
zaangaż()Waonych artystów,

Czy człowiek
pochodzi od ... yeti?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
J~y
Rudabanya odkopaoe SGIdaly pnez prof. Miklosa KM't:lGi.
Do wo)ch kandyda~w na
praprzodków człowieka zaliczone z.. ;taly sivapHeki (sprud
10-14 mln łat) Graz Ifigantopiteki, rodzaj małp • rzędu naczelnych, wyróżnionyCh na J)4ldstawie znaleziska w
Chinach
zębów LrzonGwych
należących
dG przedstawicieli t .. go gatunku.
Gigantopitf'ki Sił młGdsu
od aivapiteków i wiek ich obli~a się na okGlo 5 mln lat.
Hipott'ly te jednak ul .. gły
pewnemu 2akłó~cniu wraz z
niedawnym odkryciem dokonanym przez Luisa de Bonis z
uniwersytetu w Pa.ryżu Graz
.Johana Heteoliea z uaiwersyIdu w SalGnikach.
W trakcie
p_u kiwań naukGwych w Maceoonii napalkaU oni _~kl
catunku oaczelnych JiczlłCe okol. II mln lat i pl'1lJ'l)Ominające budową goryla.
WSZY_kle oaczelne z &.ej grupy, z wyjl\ULiem moie !livapi'eka, należącego do Iffupy kGpa.Jnych pramalp c:złekokntalt
Dych, oznaczały się slabgym uzęhieniem, na którym odkry w
ślady z mian
w poiywiefliu I
wskazujące na pnebywaoie nmej w nwannie oii w lasaeb.
Według pnf.
L. Bonisa, w
&ej właśnie grupie oaleiy donukiwać się
wlaściwegG
praprzodka Homo sapiens.
Opinie u{'Zo.nycb przythyla~
się obecDle 00 bipGtezy -zakła
dającej. ii latunek
natulnycb
Gdnaleziony w Macedonii był
bez wątpienia przodkiem I!igan
topiłeka, o O(ra.niczGnych jejiZeze funkcjach mózgu, za
to
bardziej "wyksdałconego" nii
mar."a, która Jak głosi b-

http://sbc.wbp.kielce.pl

ma - posia.da 00 dziś żyjl\'!y"h
powmków - GslawiGnt'gG czlowit'ka śni~gu hima.ła.jskiego
yeti.
(PAP)

lV i ezwg kly
•
pasazer
LONDYN PAP. W
niedzielę
z lotniska Heath·
row pod
Londynem
samolot
transportowy, na którego pokladzie znajdowal lię tylko jeden
pasaże, 5·tonowy
wiełoryb
o
imieniu Romu. Wieloryb ten
był do
niedawno
jednym z
głównych .. aktorów" w
olbrzymim akwarium znajdującym się ...
pobliiu zamku w Windsarze. 0kazalo się jednak, że basen, w
Idórym przebywał byl za maly,
i wobec tego
postanowiono
przewieźć go z powrotem
do
San Diego w Kalifornii, Przed
podróżq wieloryb
zaltal
nasmarowany specjalnym olejem,
aby ;ego skóra nie wyschła w
czasie lotu. lo /ago
,omolotu
zostala zobowiqzana d a częste·
go sprawdzania
czy
Ramu
dobtze znosi podróż. Koszt prze lalu olbrzymiego ssaka nod At·
lantykiem wyniósł 30 tys. lunlów. Pfled załadowaniem go do
samolotu wieloryb gwałtown i e
wyrażał swoje
niezadowolenie,
machając polężnym ogonem.

wystartował
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dziewczęta

startuję

łerwsze

I

Pucharowa środa
w PR i TV

Platek

•

•

InauS)urac a

urnleiu ilE HA"

I

TOCZV. S i OlKusz.

oSlVkó

Czekamy na zgłoszenia!
óźniej

niż

zwykle or,.ni-

w

Dan

tym roku
P zujemy
tradycyjny
turniej

dla
Ilajmladszych adeptów
koszykówki
o
-puchary
"ECHA
DNIA", TĘCZY, KIELECKIEJ
SPOf,DZlELNI
MIESZKANIOWIU i KIELECKIEGO OKRĘ
GOWEGO ZWIĄZKU KOSZYKOWKI. W minionych
latacII
spotykaliśmy

się

•

dziewczęta

mi i cblopcami w
lecie,
na
boiskach szkolnych i w Ńrod
kil Tęczy. Tym razem nasza
impreza odbędzie się w kieleckiej bali sporlowej przy .1.
Waligóry, a smiana
termina
podyktowana
lIastala wz,;lęda
mi organizacyjnymi.
Do udzialll w te,;oroc:mym,
IV TuruieJu "ECHA", TĘCZY,
KSM i OZKosz., zapraszamy
jak zwykle drużyny
szkolne,
dzielnioowe i klubowe II terenu Kielc i pobliskjch miejscowości. Przeprowadzimy 1:0
w
konkurencji dziewcząt i chłop
ców "" dwóch l:'rupach wiekowych. Koszykarki i koszykane
urodzeni w
latach
196~
startować będ~ w
jednej grupie, a meC2e rozgrywane będll
na mini-koszach. Druga grupa
wiekowa rOCZl1iki 1963-64toczyć będzie
pojedynki
na
pełnowymiuowym boisku I koszacb zawieSi:onyeh na
wysokeści 305 cm.

Inau&,uracja turnieju nastllpi
jui: w
najbHższy
pi'łtek,
w
kieleckiej hali sportowej przy
ul. Waligóry. Pierwsze do rozgrywek przystąpili dziewczęta,
które rozpoczn~
pojedynki o
codzinie 16,
a
następnie,
o
godz. U będą świadkami ciekawie
zapowiadającego
się
międzynarodoweco
spotkania
swych starszych kależanek
II
kieleckiej TĘCZY l
MAGDEBURGA,
Nuza impreza trwae będzie
tym ra.em dłużej nii zwykle.
Zako.ńe2ymy
jll
dopiero
w
crudniu, a więc w
miesiącu,
w którym nasza gazeta obchodsić będzie iWÓj jubileusz
5leda. Z tej okazji dla ucustników
tu rnieju _ najmlodst:ycb koszykarek i koszykarzy
oraz ich
opiekunów przycolowaliśmy niespodzianki! Jakie - poinformuj('my a tym w
adpowiednim czasie.
A teraz sprawa najwaznlf~J
aza zgloszenia. Nal('ży
je
nadsyłać na kartkach
pocdowych pod
adresem
redakcji
"ECHA DNIA" w Kielcach. pl.
Obrońców Słalin,radu 2. Przyjmowane są również zgloszenia
telefoniczne
pod
numerami:
468-94 (~ekretariat Klubu Snorlowe~o Tęcza) oraz 430-61 (ihial
sportowy .. Erba dnia").

•

Młodzi pitkl'in:e
nr ZS zdobyli puc
p 7 cł( a Rn(1
ia

Przed
ni •.'dzielnym meczem
- Chełmianka, na stadionie metalowców, rozegrano final piłkarskiego turnieju radomskich szkół podsta wowych o
puchar prezydenta miasta,
w
którym chłopcy z SP nr 28 pokonali swych kolegów r; SP nr
21 - 5:!. Zwycięzców do turnieju przygotowywał były zawodnik Broni, nauczyciel wf w SP
nr 28, mgr Rynard Ja~usiń~ki.
Broń

(jg)

Porażki

H. Skibniewski
i K. Karczewski
•• Trampami doskonałymi"
Tytuł

..Trampów doskonały ch"
zdobyli w tym roku
He':'rv\
Skibniewski i Krzyszłof
K~rczewski z Kielc. Wygrali
oni
całoroczna rywalizację na
najlepsZYCh kierowców-włóczęgów,
organizowaną przez Automobilklub Kielecki. Ta ciekawa impreza zakończona zoslala w nie_
dzie~~ finałowym rajdem ..SIadami Stef na Żeromskiego". którego trasa prowadziła 7
Kielc
przr"" L~~?;(,,7Vnv. ~'''' K'1t~r7v,,"'.

EO

NUMER 236

STRONA 8

Transmisje radiowe rozpoz Wro16.55 z
Krakowa.
Początek sprawozdań teh!wizyjnych: godz. 13.30 SJąsk
- Bohemians, godz. 16.55 Wisla - RWD Molenbeek.
Ponadto 'tV dniu jutrzejszym Studia S-13 nada w godunach 19.15-21.30 relację "
międzypaństwowego
meMU
pięściarskiego
POLSKA
USA.
(ap'
czną się o ,;odz. 13.25
cławia oraz o ,;odz.

102 . 33

Cickoty. 10
sprawdzało

slarlujących
załóg
swe umiejęlności

podczas specjalnYCh prób oraz
uczestniczyło w "konkursie prezesa" . Zwycięzcami rajdu zostali
wspomniani na wstępie H. Skibniewski i K. Karczewski przed
małżeńs twem Grażyn~ i Czeslawem Jana.'Iami oraz
Markil'm
Pawl'łczykil'm i Roberlem Skó1':11. Zespolowo najlepiej spisały
się załogi z nowo
powstałego
koła Automobilklubu Kieleckiego, dziatajacego przy .. El torze"
w Ki .. 1caC'h
(paw)

Pierwsze punkty
tenisistów tolowych
Broni
Teni.iiś-.:i stoioWI
radomski.-j
Broni odnieśli pi<,rwsze
zwyci.::stw,) w rozgrywkach II ligi,
wvgrywając u siebi .. z Tarnovi=\
13:5. !I1ajlepszym zawodnikiem
w zespole metalowców byl Woźniak, który wygrał wszystkie
pojedynki Na poC'hwałc zaslu7.ył r6wni<>ż junior
Kośmider.
Punkty dla go.~arzy zrlobyli:

W

Memoriał

udanq
nteresującą

imprezą

b ył ro"Radoskóru"
piąty z kolei ogółnopolski
turniej młodzików
w zapasach klasycznych o Memoriał Wf,ADYSf,AWA MIAZlA
Na starcie stanęlo 139 zawodników reprezentujących 21 klubów z calego kraju, w tym 10
zapaśników radomskich i 6 z
Granatu Skarżysko.
Z zawodników r eprezentują 
cych nasz: teren najlepiej spisali się: Rycombel z GranalU
Skarżysko i Błaszczyk z Energetyka Radom, którzy zwycię
żyli w swych wagach oraz Józetko i Detka z Radomiaka, uI·)bywcy drugich miejsc. Nah-

w hali
Izegrany
w Radomiu

Piotrkowie!

fektow y sa
, an ch
osz
ozpoczęły

się

koszykarzy strefy krakowR skiej,
których uczestniazą

mistrzostwa

'tV
również nasze

zespoly: Budowlani Radom, Star Staracbowice i Tęcza Kielce. Rywalizują
one w jednej grupie s drużyna
mi województwa piotrkowskiego.
W inauguracyjnych pojedynkach nie zanotowaliśmy nie.,podzianek. W Kielcach, koozykarze
Tęczy wygrali ze
Starem St.raćhowice 82 :59 (39:24). Dla byłych
drugoligowców najwl~ cej
punktów zdobyli: Bądel 25, Tłu
czyński 22, Dudzik 16 i Schmt"ideI 11; dla Staru: Krawiec 17.
Tokarski 16 i Komor 10.
Jeszcze efektowniej od !cielczan
wystartowali
radomscy
Budowlani, którzy rozgromili w
Piot rkowie tamtejszą Concordię
102:33
(41:17). Dla
radomian
punkty zdob.Yli: Redman 29, Jarecki 24. Dulha 21, Minda i Kalis"!: po 8, Suwała 6 i Wit'ik 5.
W Kielcach odbył się również
mistrzowski mecz koszvkar~k. w
którym dziewczęta
miejscowej
Tęl'"liY pokonały Star
Stara('h~-

ort

radomskiej "siódemki"
w ostatnich spolkaniach je-

siennej rundy rozgrywek, piłka
rze ręczni Broni Radom przegrali w meczach o mistrzostwo
III ligi z Concordią w Piotrkowie 13:14 (7:8) i II Komunalnymi
w udzi 18:27 (9:11). Dla radomian najwięcej bramek w pier. w'w;ym meczu zdobyli - Cbmielf'wslr.i 6 i Nędz! 5, w drugim
Nęd .. ; 7 i
Kolna ł.
(jlr)

Jutro
rozegrane
zostaną
pierwsze pojedynki II rundy
europejskicb pucharów. Wystąpią w nich dwa
polskie
zespoły: SLĄSK
Wrocław i
WISf,A Kraków. Startujący
w Pucharze Zdobywców Pucharów wrocławianie zmierz~ się u siebie z irlandzką
drużyną BOREMIANS Dublin, natomiast piłkarze .,Bialej gwiazdy"
podejmować
będą na własnym boisku helgijski zespól RWD MOLENBEEK. Oba spotkania I,ędą
transmitowane zarówno przez
Polskie Radio jak i TY, w
programach pierwszych.

wice 55:47 (20:28). Najwięcej
punktów dla kielczanek zdobyły:
Zucbowicz 17 i Belcan: 15; dla
starachowiczanek: B. Wróbel 16,
Słyk 12 i Wejner Iti. Koszykarki
Staru nie wytrzymały pojedynku kondycyjnie:- Nic zreszt~
dziwnego, skoro trenują one tylko j e d I' n r a"li w t y r;- o dD i u!
(paw)

Ostatni wyścig sezonu
wygral Januszek z Korony
Na podkieleckich szosach rozegrano ostatni w tym sezonie
wyśrig kolarski. Na GO-kilometrowej
trasie
rywalizowali
wspólnie seniorzy
I
juniorzy
starsi Zwyciężył Henryk Janusz"k przed juniorem Mich:llem
P01~tkiem obaj z kieleckiej
Korony W wyścigu seniorów na
drugim miejscu sklasyfikowany
zostnl Zdzislaw Kowalczyk
z
Granatu Skarżysko. na trzecim
Waldt'mar
Banasiń'lki.
a
na
(,7.wl\rtym l\liet'7y law Klimc-zyk
- obaj z Korony W konkur~n
cj! juniorów ,f.arszych drugi '1:a
Poł ('Łki('m był j('go kolega klubowy. Marl'k Jakóbl.'Zyk. Wyśdg juniorów młodszych
(dystans 34 km) wy.g-ral Marl'k Rzę
iłowski z Korony przez JI"N:ym
Kulasf'm z r~domskiej BronI I
AndrTt"km S"mit.. m z Korony.

miast· za najlepszego
turnieju uznano Kuśmjf'
z AZS Warszawa .
A oto zwycięzcy w
gólnych wagach: 32 kg
wak Siła Mysłowice, 36
Maloszczak Piotrcovia
Kleczaj z Energetyka
40 kg - Jędryka Celul oza
strzyń, 44 kg Modreck i
odrze Zielona Góra (dru
Józefko z Radomiaka),
Rycombel Granat C;:k·"r·7v <kr.
kg - GrodzIński Pafawag
cław, 56 kg Kasperek
nia Gdańsk, 60 kg Energetyk Radom, 65 kg
mierczyk AZS Warszawa .
- Malak Nadodrze Ziel
ra, 75 kg _ Jewasiński
Gdańsk, ponad 75 kg nowiC'l Wisłoka Dębica
był Detka z Radomiaka) .
W punktacji klubowej
sze miejsce zajął
c1aw 50 pkt.,
Gdańsk 44 pkt. I
35 pkt. Ener,;etyk
6 miejsce _ 25 pkt, 15
domiak - 14 pkt., a 17 nat Skarzysko - 11 pkt.
Trzydniowy turniej był
nie zorganizowany przez
skich działaczy . Nie
tylko
warszawscy
którzy nie przybyli
U\;Oczystym m~)mlentelm
prt'zy bylo złożenie
kwiatów przez delegacje
ników ze wszystkich klu
grobie
Władysława
1\11
C7łowi .. ka, któ·ry ('ale SWf
poświę<'ił mlodzi('ży i za

K'epskie mecze kieleckiej
Nie popisali się piłkane ręcz
ni KORONY w kolejnych meczach o mistrzostwo II
Ii,i.
Grając a u siehie kielecka "siódemka" nie zdołała zdobyć kompletu punktów w pojedynkach
z nie najsilnlejszlł Spartą Katowice. W sobotę nasi szczypiorniści wygrali I drużyną
gości
21:19 (10:7). natomia.st w
niedzielę
zaledwie
zremisowali
15:15 (7:7). Były to wyjątkowo
słabe wyst~py gospodarzy. Jak

c

" 'oiniak 4, Glogowski i Kośmi
der po 3, M~kosa 2 oraz debel
Woźniak Głogowski.

•
Imprezą

r

ch

Rywalizację miodzików na
dystansie 21 km wygrał
Mart'k
Jędra z Radomiaka przed Krzys7.tofl'm Załęt'kim z Granatu i
Zbi!;nit'wt"m Pastuszko z Broni
(paw)

Siatkarze Prochu Pionki
wygrali z AZS Lublin
O niespodziankę po3tarali się
siatkarze Prochu Pionki wygrywając w meczu o mistrzostwo
ligi międzywojewódzkiej z AZS
Lu blin 3:1. Rewanż
zakończył
się jednak zwycięstwem akademików 3:2 Na omiast radom~cy
Czarni łatwo uporali sic z Hetmanem Zamość odnoszac dwa
zdec.Ydowane
zwycies' wa n'\d
swvmi rywalami po 3:0.
W
pojedynkach
siatkarek
Sbrt Radom wy!!ra} z Budowlanymi Radom 3:0 i 3:2. a rezerwy lI-ligowej Raclomki pok onD ly w Lub lnie
tanl! .. js~y
AZ~ 3:~ i w rev.-a.n7.l1 przegrały

0·:1

http://sbc.wbp.kielce.pl

się

więc

Tarnowie
we.
W sobotnim meczu nilJ" ·
bramek dla Korony
Piotrowicz 5 oraz KIi
Piekarek po 4: w n
Boszczyk 7 i Melcer 4.
Kolejne
pojedynki
znów sloczy w hali k
.
Budowlanych, a jej prz',·
kiem bedzie drużyna GK'
lt'slaw Smiały r; Łazisk .

Zmienne powodz enit
tenisistek stolowych
Ze zmiennym
gra ty nasze drugo
Iy tenisistek stoł
piej powiodło się
Wiśniówka. który wvg r
jazdowy pojedYnek z·
Rzf's'7.óW 8::? PlJnktv cl1 ·
nika zdobyły: Kumor 3. I
ska i Kar('zmar~ka .... 2 nr'
bf'I Kumor _ K"r'7,mRr<~'
O krnk od wywalc7. p ni 1 r
su Z ~i1na dru7\'l1a GKS
bie bYlv oin!!orong-is'ki r'
ski .. i Broni Pr?egrał v ~"
zacięl vch
pojed .v nkach '/o.
sŁrzębiu
4:6. Dny C'Z:yr" ,
mianka Lipkówna stocz"I '.
norzenna walk", z wv~o1-'
wana w kraiu CyranóW"'·
grywa iac d p('Yclu iace"n. '
f!0 seta n" Dnewa!!i Pll "·
Broni 7dnl-oylv· ' . i ... I<".\\'I1'
dowska i 1\folf'"~ow'\(~ ""
raT dl"h .. l I inkówn
Ił
~k"

Pora 7 ki
dzie""czę ta

dozna!'Polonii 117'"
!!r'l iac u siebie 1I?!"! 'lI."
'<o~r tpni5iste!: "bU
\V.. ", [)r,I;'Vn, e:n'r'
g.,! . n nunk'v clla p"'.,
bvh': JUirow'ka oraZ r~·
7i-'1 _ 1\1lrf)w'ika.

