•

er

•

ńczył oficjalną wizytą
rocz,nicy urodzin
KC Węgierskiej
Partii RobotniKadara, I seuePZPR, Edward Gierek,
do jul>ila ta list z serpozdrowieniami i najiyczeniami •
•łosi m.in.: "Wysoko ceWasz osobisty wkład w
zacieśniania
tradycyjnej
i braterstwa między
narodami, w rozw6j
i stale poglębi a
się

wsp6łpraey

i WSPR

oraz

Rzecząpospolitą

w

orwegll••

Opublikowanie wspólnego komunikatu

•

hm. zakończyła się 3-da:Uowa wizyta ofkjalna prezesa
Rady Ministrów PRL, Piotra Jaroszewicza w Norwegii.
•
Tego dnia w godzinach rannych, pre<mier Ja.roszewica
z małżonką i towarzyszącymi osobami, udał się na północ Norwegii - do Narviku, gdzie złożył wieńce na grobach żołnie
rzy polslcich i norweskich poległych w 1940 rolw w walkaoCh
o tę miejs.oowośc z wojskami hitlerowskimi.
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między
między
Ludową

Republiką Ludoie jedności capaństw socjalis.

(PAP)

Nr 11. (1636)

w

KIELCE
Czwartek, 26. V. 1977 r.

Wieczorem Piotr JaroszewiCII
i pozostali członkowie delegacji
polskiej powr6cilł samolotem
specialnym do Warszawy.

Rok VII

E. Babiuch

Dniu Matki

"\

l

przyjęty

serca
--

orące.

logr a
cyjnych i społecznych. Ponad 50
kobiet udekorowano odznakami
"Za za sługi dla Kielecczyzny".

maja obchodzimy najba.rdziej serdecr;nie spośród świąt
naszego osobistego kalenda·rza: doroczny Dzień Matki.
Powiedział poeta, że rod2lina rozpoczyna się od matki
i trwa dotąd, dopóki matka l.s.tnieje. Ona jest siłą jednoczącą.
zespaJającą i decydującą o trwałości domu.

26

Kultura -

czynnik
wychowania

ważny

Tydzień
Kultury Młodzidy
Szkolnej to jeden z ostatnich
akordów majowych Dni Kultu-ry, Oświaty, Książki i Prasy.
Tydzień ujęty między dwa
tradycyjne święta: Dzień Matki i Dzień Dziecka - przypomina o wielkim znaczeniu kulDOKOlliCZENIB NA 8TH. Z

DOKONCZENIE NA STR. Z

"Pod Wasz ym adresem kierujemy serdeczne i gorące pozdrow ienia wi e lotysi ęczne; rze8Zy
pracoUfni c
w ojew ództwa
kieleckiego - ż on i matek łą
czących
we wz orowy sposób
powinności
w obec rodziny z
ofiarną pracą spo!ecznq i zaw odowq. Dzięku.jemy Wam za
pracę, za trudy dnia
codziennego, za gorące serca i pra w ość
charakteru, za to, że słowo
Matka koja-rzy się każdemu
człowiekowi niezależnie od wieku z ciepłem ogniska rodzinnego, z pewnościq uczuć, których
nic nie jest w stanie zastqpić".
Tymi słowami zaczęło się prze
m6wienie I sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego PZPR w
Kielcach - Aleksandra Zarajczyk. na uroczystym spotkaniu
:r; grupą kilkudziesięciu kobiet
reprezentujących
wiska społeczne

r6żne

Po
Urwana rynna
w redakcji

Interweniował
Stanisław
R-,

mieszkaniec

blolru przy u1. Chęcińsk:iej
nr 35 w Kielcach. Od począt
ku marca czeka on a.a naipl'aDOKOlliCZENIB NA STB. •

•
aę

k.tk.!

•

przez H. Schmidta
BONN PAP. Przebywająca w
na zaproszenie frakcji
parlamentarnej SPD delegacja
Klubu Poselskiego PZPR z j e j
Bonn

przeWOdniczącym,

członkiem

Biura Politycznego,
sekreta·
rzem KC "'PZPR, Edwardem
Babiuchem odbyła 25 bm. szereg spotkań I rozmów.
W tym dniu przewodniczący
delegacji Edward Bablucb zos·
tał przyjęty
prze'Z kanclerz a

DOKONeZENIE NA STR. 7

Trwa XIII Alert ZH P

Dziś

spotkania rodzinne

miejskich sztabów xm
Alertu
Naczelnika ZHP
pod hasłem "Tu, gdzie
nasz dom" z Kielc : Radomia
nadeszły
do naszej redakcjj
pierwsze meldunki o podjętych
i wypełnianych pHez harcersy
zadaniach. W jednym i drur:im
mieście młodziez nawillzała bezpośrednie kontakty z władzami
administracyjnymi w celu podjęCia prses harcerzy prac społecznych przy budowie placów
zabaw dla uleci, porządkowa
niu osiedli itP.
Na przykład
szczep
przy
S7Jkole Podstawowej nr 11 w
Kielcach, przy współpracy z:
komitetem osiedlowym postanowił zbudowa6 piaskownicę dla
dzieci. PrzY'Sląpiono już do zbie-

Z

środo

i zawodowe
zorganizowanym
wczoraj
w
świetlicy ..Iskry"
z udziałem
przedstawicieli
wojewódzkich
władz partyjnych, administra-

Ostrzejsze rygory

Opublikowany został wspólny
komunikat pol3ko-norweski. (Omówienie komunikatu na str. 7).

iakośtiowe
,

w produkt;
.

maszynowym
- meblarstwo

przemyśle

iestaranny montaż, zła jakość okuć l zamków, a IIwłan
cza nietrwale icb umoc:owarue; wad)' lakieru i IHlksIItatcenie się powierzchni to podstawowe pnycwyuy liosnych reklam~ji dolycs~ych naszych mebli.

N

Listę
większają

mankamentów
pouszko(h:enia w transporcie i magazynowani'll Ol"az
kłopoty, k t óre sprawiają nieraz
prz~yłki
niek()mpletne,
nie

Bioprognoza
Uwaga, kie-rowc)' l pnecbodlIie!
Widzialność dobra, clro«i śli
akie.
Syiuacja biomeleorolo«i~na •
przejściowe objaw)'
obniŻOllej
sprawności c1siałani(i, w ciltgll
dDJa poprawa.

zawiel,"ające wszystkich nie'Lbęd
nych części i detali. Taki stan
rzeczy, przy niedostatkach zaopatrzenia w meble, pogłębia
rynkowe trudności i
zakł6ca
tok pracy magazyn6w i sklepów.
Te i wiele ilUlych problemów
:tWiązanych z jakością w prz:emyśle
drzewnym
poruszano
niedawno na roboczej naradzie
w Urzędzie Rady Ministr6w.
Obecnie można już poinformowa6 o pierwszych konkretnych przedsięwzięciach, które
powinny przyczynić się do po-

DOKONCZENIE N A STR. f

http://sbc.wbp.kielce.pl

rama makulatury i opakowań
szklanych. Uzyskal.e z tej akcji
DOKONCZENIE NA STH. !

,,,Stop!

Dzict:ko na drodze-

Atrakcyjny rajd
dla 1Vszystkich
Jak już infol'lllOWaliśm7.
Wojewódzki Społeczny K0mitet Akcji "StopI ~[ecb
na drodze" wsp61nie & . .
dakcjami "Słowa Ludu" •
"Echa Dnia", Kieleclcim Klubem Motorowym i WydmDOKOlęCZENIE NAST" ł

TWOJE SZCZĘ$CIE
W TWOJEJ DŁONII
Wystarczy w kiosku ..~hu"
kupić los loterii
"SŁOWA LUDU"I
Za 10 złotych
możesz wygrać

"fiała

126p"
s wielu na«rócI.
ŁIłCllnie do wy~rania Je.ał
ponad f milionów si!
•
•

jedulł

Tanie

Spotkanie dziennikarzy
w KW PZPR
Wezoraj

w Komitecie WojePZPR w Radomiu , odspotkanie dzien nikarzy
miejscowej prasy i r a d ia z sekretarzem KW partii,. KrystyBił Firmant y i kier(}wnic t wem
Wydziału Pracy Ideowo-Wycho
wawczej. Tematem spotkania
było omówienie kierunków działa1lia mając yc h na celu jeszcze
~da.kim
było się

efektywniejszą

pracę

masowego przekazu

środków

na

ziemi

r~.mskiej.

(etr.)

Nieeodzienna uroczystość
w Zakrzowie
Wczoraj w Za krzowi e, w województwie radomskim, odbyła
aie uroczystoŚĆ wręczenia mał
:ioflkom Kuimiene i Józefowi
KJosom, brązowych medali "Za
zaslugi dla obronności kraju",
które minister obrony narodowej przyznał tym mi eszkańcom
wsi
Mleczków.
za wzorowe
wychowanie 9 synów, z któryc h
ośmiu pełniło
już
zaszczyt ną
służbę wojskową, zaś dziewią ty
Ub iega się o przy jęcie do szkoły c horą życ h.

(eh.)

.,Nieohcnowe Lato-77"

.I

funkcjonalne

Nie każdy posiada bogatych
rodziców, nie każ dy może liczyć
na wygraną w Toto-Lotka, ale
obiekt życiowych marzeń jest
jednak osiągalny. Można go
zdobyć du ż o mniejszym
kosztem.
Przed rokiem pisaliśmy, że
Zakłady Górniczo Metalowe
w Zębcu zamierzają stawiać
dla swojej załogi, w Ił ży i Starachowicach, domki
jednorodzinne, po stosunkowo wskiej
Cenie. Dokumentacja na " produkcję"
typowych
domków
wznoszonych tzw. metodą wylewaną, opracowana jest przez

m

NUMER 118

STRONA 2

może -tu przyjść
pomocą zapewnić
doklimentac ję, przygotować działki bu-

Pracodawca

XIII Alert ZHP

dowlane, stalowe szalunki, betoniarki, transport itp, a nawet
wyspecjalizowaną
w wylewawu ścian i montażu form ekipę.

DOKONCZENIE ZE STIL 1

Koszt budowy takieło jednopodpi wniczonego
domku pokrytego stropodaChem
o powierZChni 110 m kw. w stanie surowym, wynosi 110--130
tys. zł. I jeszcze jeden ważny
argument przemawiający za tego rodzaju domkami: jego budowa (stan surowy) trwa około dwóch miesięcy.
piętrowego,

Dziś alert przewiduje spotkania rodzinne.

{la)

specjalistów z Politechniki Gliwickiej. Według tej dokumentacji pierwszą partię Łych domków zbudowała Huta "Zawiercie". Budowa jest prosta: na
fundamen tach montuje się stalowy szalunek, który może słu
żyć
niezliczoną
ilość
razy. W
te formy wlewa się masę pumeksowo - pylo - betonową.
Jest to bardzo tawa i szyhka .
metoda. Przyszły właściciel sam
może, jeśli chce, wykonać prace wykończeniowe, proste bądż
bardziej
efektowne,
zależne
od pos iadanYCh pien iędzy, zgodnie z własnymi upodobaniami.
z

Legitymacje
dla najlepszych

50-lecie istnienia obcb<Xkiła
Oellolnicza Straż
Pożarna
111
MIedzawach Duzych, Z tej 0Jlazji odbyło !fię spotkanie z za.łożyci e lami tej jed,nostki (przy-.
byli ~ędziwi strażacy: Jan Itueybah . .Jan K.resyna, Fran.ei_ . W_ien), w t.oku którego
aekretarz KG PZPR, Hearyll
N.wek wręczył ofiarowany
ttrażakom przez miejscowe społeczeil two sztandar. Kilkadziesiat osób otrzymało honorowe odznaki strażackie.
Licząca dziś 28 członków OSP
w . MJodzawach ' Dużych (prc%e-'
eem jest Sbaisł_w 8zymesyk,
a J1lle:zl'lllikiem Zd.isław Sma"YŚ,ld) limina jest ze spolecz!lego uan&&Żowania. ..Jednostka
Ib'spenuie
własną
remiza
li
łwieOk-ą, biblioteką,
khlbelD~Jtelnilł . Pooiada nOWOC2:esny
~t - jednakie J1aiwif!kszym
~iety%mem otaczana 1est st'lreń
.~, ale wciąż sprawna, 50-letnIa motopomp",

•

Marzenia o własnym domku jed~rodzinnym, ,~ dość powszeehne w naszym społeczeństwie. D'łżenie do jeco posiadania
Występuje w wielu kraj:wh. Z upływem lat, wraz ze wzrosłem stopy życiowej chętnych do błldo~.,. będzie cora.z wię
cej. Niewiele jedllak rodzin stać na to, ' aby nabyć Da wła
sność spółdzielczy domek, który kosztuje okolo
900 lys. zŁ
Co pra.wda, są
możliwości budowy domku sposobem gospoda.I"Cnym, we własnym zakresie, wychOdzi t.o łaniej, ale w sumie ile kłopotów, starań i :labiegów!

pieniądze przekazane zostanI! na
Centrum Zdrowia Dziecka.
W osiedlach harcerze prowadzę zwiady
w
poszukiwaniu
matek-bohaterek. Odbywają z
nimi rozmowy. wręczają upominki.
Notują
wspomnienia.
Ludziom starym udzielają pomocy w cooziennych czynnoś
ciach. Ha"rcersl a Służba Polsce
Socjalistycznej już w pierwszym dniu alertu zajęła się
przygotowaniem frontu robót na
dzisiejszy dzień czynu harcerakiego. W internatach odbyły
się spotkania pod nazwą "forum internackie", mające na celu udoskonalenie
działalnośc i
organiq;acyjnej i J'Ozrywkowej,
mieszkająCYCh
w internat3i!h

50 lat motopompa gra

żd

Domki dl

Z
udziałem
przedslawicieli
tlrg8'llizacji młodzieżowych, spół
dzielni mieszkaniowyc h, placówek kulturalnych i klubów
sportowych odbyła się wczocąj
w Urzędzie Miejskim w Kielc~ch narada poświęcona ,,Nieobozowej Akcji Lalo-77".
Jak wynika z wypowiedzi uczestników spotkania, młodzież
spędzająca wakacje w mieście,
nie powinna narzekać na nudę· Organizowane dla nich bę
dą
rajdy
turystyczne i wyciecz.ki, masowe rozgrywki sportowe, a t rakcyjne imprezy kulturalne. Podczas tegorocznych
waka cji udostępnione zostaną
sskolne boiska sportowe, kina,
świeUice szkolne i osiedlowe.
DAP

Z udziałem sekretarza KW
PZPR, Barbary Dubińskiej, odbyło się wczoraj wspólne zebranie członków cz terech OOP
w
yźszej Szkole PedagogiczJa"'} w Kielcach. Jego tematem
były
2:adania dla organizacji
partyjnyc h w WSP, wynikające
li lft:ści
uchwał
vn plenum
KC partii. Podczas ze brania U
POOentom i pracownikom uezelni B. Dubulska wręczyła
lIa-ndydackie i c złonkowskie le.ilymacje perlyjne.

...

u~niów.

Ten typ budownictwa poza
ZGM w Zębcu, oferuje swoim
pracownikom Huta im. M. Nowotki. Tam też utworzono oddział
realizacji
budownictwa
jednorodzinneło. Wkrótce
ekipy przystąpią do budowy pierw
szych domków. 150 działek budowlanych już zauzerwowano,
m . in. przy ulicach Granicznej.
Z,oda, Nowe Piaski.
Rzecz jest jednak w tym, aby
nie tylko informowa~ i chwali~
za inicjatywy, zacbęei~ iJlne ZAkłady pracy do J1aśladowania.

W Dniu Matki
DOKO~CZENIE

ZE STR. 1

przygotowały
okolicznościowe występy. Były wzru-

Dzieci

pt'od"kcvin""'. Codzi.""i.
;ę nł potrzebfłG

i

Uta,,"zlldotfłG "je

tlllko III dom", aJ. 'okJ• .., "raCJI dla k,..ju.
f'C}
e

szające wiersze, śpiewano o sercu, dobroci i troskliwości matezynej, wręczono kwiaty. Potem
na
współnym
o
dzje
Wiele uroatystoścl li okazji
tegorocznccc Dnia MJltki odbystarsze i młodsze matki wymiewały między sobą
wspomnieło się również. w wojewódz.twie
wa . Opowiadały o dzieciach.
radomaki 1. WCZOEaj Da szydło
Jakie były, jakie są, co robią,
wieckim aamku przodujące matjakiego zawodu się wYUC2.yly,
ki ziemi radomekiej spotkały
się a przeilstawiclełami polityczjak im się powodzi.
Spośród ponad
50 odznaczonych i admiai.st.racJjnyca włads
nych kobiet zwróciliśmy się do
wojeWÓdztwa: woje~II, Bomaprzodującej szwaczki Zakllfdów
aem Maćkowskim, sekretarzem
Przemysłu Dziewiarskiexo ,.Re'RW partii, Tade_1Il Wesokerd" w Jędrujow-le
~i&efy
......dlDI. pnewodn~ym WoMichly. Oto jej wypowiedź:
jew~o K9miłełv FJN, ~a- W to.ltim ",.OCZll!tvm dfliu, . nem Try1t.1IłlIm i przewcIdniw Dniu Motki, w,.llźeni4 ł ,.eczącą Wojewódddej Rady Io11"ksje chllbo tllkźe .q ifafle niż
biet. AJeblPlld1'll A.a_,.kow...
w dniu pDwszed"itn. Puede
WcjewOOa Ma&C1WłIIri życzył
wszystkim no co dzie* "ie mo
wszystkim llvbietonł wojewód&twa
Tadomlłkieco.
.a pnede
lVi" wzruueft t"ilO 'liP" eo
Uj. Jllk ro cle.Z)!, .że ~ła&re
wszystkim _tkom wł. tat".widzq ~ cenł4t ...·V-oko -SZł! - fak~i s wyebowan·· młodecoe
pt'4'Cł w 4cmt" i pracę zawodopoIrolenla. wielu radołcl w prawą. Wz.r.usz"" 1mIie ftVł4szeso
ey aawodowej, społec2tlej, do•• pnmifł o "a. i lld,_czł'''lo,
JJlOW~j, w iyl:łu- 0B0bb\Ym. .
które
tcrfezari
l
~~retar%
Z okujl Dniłl 'JI.ł.atld w ZaK,{
PZPR
A.
U,.ajCJllk
kładowym Domu Iultu-ry rał
wojewoda J. Stomki. Co
d<>Jllsłl:lego "Walt«a... odbył sit
mogę powiedziet o tobi.? Nieurl) c z;yst:'ł' lronc:eri zatytułowany
wiele. Wllchowałam 4 eÓt'ki.
"Tobie. ManlO", w ktbrym poDwie z nich moją %Gw6d "ouC%1ł
pjaywaJ.i si~ IIłIjmłodli wtyAcl
ciel!ki. Jlllllę, Je III ich ZAIrmatony, rodem z przed&zIroli.
wodowej praCJI, w "czetliu ł
Re,iOllallle impresy odbyły
\lJllchowll"łu młodzie.q, je., odsię tei WCZ«a) I odbywaj.. chil
,obhill moje' JWacv wl/'Choto.ww Hc:znycb przetkzkol" ako~., • depł. jałtłe". _oim
łach, lr)ub~b I h4ełl!eadl w
d.riedom tli• • kqpł14m. J. ,ama
eaJym woJ~ riidoms1dm.
pNC'Ujf • JlłC1ł...- .ldoc"

*

•

'u-

"

.

ważny

odzin

wychow
DOKO:ŃCZENIE ZE

Chodzi o to, aby dobre doś
wiadczenia Huty ..zawiercie" i
innych zakładów, jak najszybciej upowszechnić.
I jeszcze jedno pytanie: dlaczego tego rOdzaju technologią
budownictwa nie zainteresuje
się np. spółdzielczość mieszkaoJowa?
RYSZARD MAKOWSKI

Atrakcyjny rajd
dla wszystkich
DOKONCZENIE ZE STR. 1
lem Ruchu Drogowego KW
MO w Kielcach organizuje
w niedzielę, 29 maja, atrakcyjny
rajd
samochodowy.
Impreza otwarta jest dla
wszystkich
warunkiem
jest jedyn ie obecność w UlI0
dze dziecka do la.t 12. Na
w iodącej z Kielc trasie o
długOŚCi ok. 60 km, przewidziano wiele atrakcyjnych
konkursów. Na uczestników
czekają nagrody i upominki.
Zgł06zen i a
od mieszkań
ców
całego
wojewoo21twa
przyjmowane są telefonicznie pod numerem 460-31.
Uwaga! Pierwsza próba ' odbędzie się na osiedlu Bocianek, jej organiza.t<>rem bę~
dzie
tamtejsze
Ognisko
TKKF. W pcogramie m.in.
atl'akcyjne imprezy dla dzieci i młodzieiy.
(jjb)

KOMU"IIKAT MO
W Komendzie

MO

przy uJ.

Wesołej nr ł5 p. l i 2 znajdują
.ię znalezione rowery: "wigry"
(skład-ak), "kormoran" (męski),
.. kcs" (kolo.ru popielIatego) , skła
ciałt jasnozielony,
młod-z,ieżowy
~ielaty.
Właściciele tych rowerów proz«łoszenie się po ich

ezeni aą o
odbiór.

• Każda cena za mieszkanie

Naiwni płacili
- oszust brał pienią
"mocła

_

plołka. ,.sar.bił"

• lał więsi41nia i .. łys. si
anywuy.
Taki .... adł wyrok
prsed 8~dem ]le• •wy.. w Badomi., pned który. sta." 30letlli AntolIi M.
lipe • •1tiea)ec. rell . . . .t_bę
poSllllkująelł
pilAie
aieakani.. PowołuJlle si·ę .a
__ jem.i ADt.o.i M. Ka.r. . ._wal s_Je poiretlnietwo. 7.0~
racleśei-. .. na
poc:set koaiiw Ant_i )I. dostał s. .l1l tamkę. To ~. uebę
.,.łe:
_ina J"aa, trzeba
"

kał

.ta..

.k...

•

,

.

JJk.i

••,ibe1l'ac: elrull. I '
nie brakowało, a eh~ 111
presowe" JDi_kall~e JIŃ
Mtclniel. M. il rs~ l~
mi. 3G-letni pr. 1DI .JI
clse brał bariIso
.bieblicam.i, kt~ry~'lk'
. ił clobly_e. ...1
Dl •
ey wystaresyM m. jł
Dia ecł killloa"'·
llrabe ponad 2tO
Pod tym właśnie
nlłl pruci S.delll.
JlaOmiu. B~lt

.a

prseJllYŚlelll c

riery".

Ostrowiecki
( pod)wieczorek...
kłubie
ONCnłe
:;letrt

"GALERIA" EKSPONUJE
. ytrI i
W1
.. P.r.pwktlltllll"
odno
",ianou,_arm _ kłłlb "GGleriG" -GI/nn.;eat
.ua11l,..Jrieh• • KiUtll_ście o'C;1'ł1łch -ob,.".i4w
_du.".. Hift'~.
pl."I/"a
"

bil".

.uw- •

wotki _ TadEuu.a S'JlpkowsłriefJo. Od .1\:'6\0
"JIe;łCU ...,.o.kliwlł«lh ltaTlIch miut, po

ł eb,.orJei

,el."

z, żlfCia ludll. W kh.bil1 "Galeria" od.eł nad
"Il ,.ÓWftid "'1IJ)it Jrllwf, %;dł ci63tko i podu1Jl $C
ROMANTYCZNOSC l JłZEczY W1STO ł II'

;e.,

p,.zll}emme
Ul WieczÓT moJOWll .pace"o~~ to
.ię ciszq, uTokiem ""zllrody. ~iesłetv,,!:,,,
li",,, 10 Ostrowcu. Ławki w parku ukfę '" t

.pajat

"11M emat0f'6w taniego wino. ~WS%lłd SIl/Chile ,
1110. Aromat kwiat6w zastępu;e wo~ poch04:t/ł z~C%"o,
jąc:d przez pa,.k MłlltWtDki. Kiedyś bJlło io ,.
d,flCłC1/ kanał.
rldef1l ID
Kiedy znowu ost,.owiecki park będzill po
'ego Iłowo znaczeniu?

.)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Po prostu-MATK

" Kozienic"

robna, niedużego wzrostu, O interesującej
twarty. Uwagę przykuwają szczególnie oczy
- duze, głębokie, pełne blasku. P~zedwcleś
nie posiwiałe włosy ... Jerzy mówi o niej tkliwie -

MOJA MAMA.
Patrząc na nich wyczuwa
nie, wzajemne oddanie.

się

ogromne przywiąza

"Urodziłem
się

w Goryniu
1945 roku
pisze
w
swojej
książ
ce "Ży'Cie jest
piękne",
JER7~ BIENIEK.
Po
dzień
dzisiejszy
(obecnie mieszka
w
KIelcach)
jestem lnwalida przykutym
do inwaliozkie&,0 wózka i bę
dę
do ni~o
przykuty
do
końca swole&'o
życia.
Niemała W tym ~a
sługa hitlerowców. T
ich
.Jadwira
znecanit:
się
nad
matką
kiedy byłem jeszcze w jej ło
nie. dOl'row"dziło tło tego, że ·
kiedy miałem ! lata. ujawniła się groźna choroba".
Tę pierwszą w swym życiu
książkę IULpisal d-zięki namowom ma.t.ki i jej też ją zadew

in",e,,~Yc.)'JDa od IUlllU łat :uruera& do r o:&budoObe cnie budu jemy 8 nowych
enec&,etyczne&,o.
i kil ka
elektrociepłowni. Jednym ze Wlno~oDych
je.l - jak wiadomo. - Elektrownia "Kozienice". Ostatnio
budowy przytransportowano s Leflin~radu potęzny ~e
• wadze ponad 200 ton. Dobieraj~ równiej kODca p.race
u komina o wysokości 300 m (tak wielkiero, jak
,,K, "'wice"). Z kaidym dniem rośnie tempo prac monP"Y budowie ketła eiepłowniet\er..
CAF-Stan

poll., .. .

ernizacja i rozbudowa
ZPOW w Warce
Nakłady inwestycyjne
przyczynią
się
do
poważnego

wzrostu
produkcji.
Obecnie
MZPOW w Warce rocznie
1:era-biają ponad 20 tys. ton oworow i warzyw. Po 1980 r. i uZysl. - ' .. pełnej zdolności produkcyjnej nowyc~
obiekt6w.
bedą mo~ły przerah ;a ć 60 tys.
ton .
(mak)

Kielecki
Instal"

na "zagranicznych
budowach

SKO,
roPKO

I

Od 19711 roku załoga Kieleckiego Przedsiębio.rstwa Instalacji Przemysłowych wykonuje
skomplikowane roboty w rozbu
dowywanej
fabryce
włókien
sz tucznych w miejscowości Svit
w
Czechosłowacji.
Jest
to
pierwsza zagraniczna budowa
tego przedsiębiorstwa. Obecnie
kon t ynuowane są rozmowy na
temat UMiaru "Insłalu" w podo!mych budowach na Wę
grzech, w Austri,i i Algierii.
(JPA)

dykował.

Gruźlica

kręg<JlSłiu.pa
n4eleczona przez 7IIlachorów.
szybko
atakowała
dziecięcy
organizm.
Kiedy
3-letni T" rek przestał chodzić .
d!UfŻ;ej nie moo.na
już
było
zwlekać Trzeba 'go było "<1dać pod stałą
opiekę lekarską . Rozpoozął się kilkunastoletni okres wędrówek po s~pl
talach. Warszawa, Kielce. Warszawa ...
- Od tej pory - ws~i
na znałem tylko twarze
pielęgniarek, leka.ny i salowych. Rodziców widywałem
od czaSl' do czasu w dni odwiedzi" i to tylko przez szybę oszklonych dnwi.
Nieraz
widziiłC za szyba mamę zanowłaściwie

siłem

si~

pł:u-zem.

chciałem

biec do niej. ŻE'by mnie wrlę
ta na ręce, żt"bym mógł chociaż na chwile pnytuIit' się
do jej ci~t)łp ...n policzk-a. Siostra na sali b ...ła Jednak twarda i nieubła«aua. Zostawałem
wśród lud'Zi w hit"li i dni 00-

ol"gu kilkunastu minut byłam jui oa dworcu. Do kliniki prz -;echałam w nocy. N.
sale nie wpuszczono
..łOie.
Pozostałą część
.cy 'ipędzi
łam w dyżurce. 'V czasie ty~h
kijku godzin, l(&óre wydwwałv mi si~ wieczności ą. dochodziły do mnie tylkO fragment... rozmów o słanie jelro zdrowia. Był nieprzytomn.,. i cały czas trwało ostre pocotowie. Dla mnie najważnie;8ze
było że żyŁ W szpitalu POZIł
Sł ' ~m do cbwili Itdy zdrowie
poprawiło
się znacznie. Dni
scbodziły
mi na czuwaniu
przy łóżku , przyrządzaoiu Plł
siłków.
Na noc odchodziłam
do znajomej. Ale i U ... iej oie
miałam chwili
s'Ookoju. Dwa.
tyęodnie
lęków, obaw.
ezsennl)ści.

Bieniek -

matka Jer-zel:o .
.Jerzy BlLrczyn

Foł .

dobnych do siebie jak dwie
krople deszczu.
I .ak dzień po dniu. miesiąc
po miesiącu mijały
kolejne
lata.
Wypełniały
je ciągły
niepokój. walka o życie Ju.rka.
Lęk o syna t()waI"Z.yszył pani Jaodwi-dze Bieniek
ciągle.
- MYśli o nim - zwierza się
nam - chOdziły po skobtanej głowie podczas codziennych zajęć domowych. Nie
opuszczały mnie tei oocą. Listy. pełne napiecia ~odziny oczekiwań oa telefony. Musiałam sie jednak trzymać. Moje załamanie mogłot-~ spowodować nieodwracalne skutki.
Warszawa. Otwock. Konstancin, Kielce.--Była przy nim
wszędzie. Kiedy wsoomina o
()iE'-rwszej ooeracji. ma łzy w
oczarn. Wielki S.t1ł1:~ pmfes()ra Grucy. Krótka to była
jednak rad-oSć.. Bledy~
ninne w łecze-niu poooeracyj·
nym
zniweczyły
wszystko.
~6w prze-stal wł?<lać nogami. Po kilkuletniej przerwie
ooerfl"j" nast~~na .
- O tej dt)1",iel1~?łam się
już 00 fal<;cie. KipI"" otrzymałam lelffon z WaMzawy. zatłriał.,. pooe moa oOJri. Myo tvm n~i"'nM'1.Vm. W

li"""""

Lata spędzone przy łÓfLlw
syna. Długie J><}byty w s~pita,
lach i kr6tikie okresy pow,mw do domu.
Gdy tylkO stan zdrowia Jurka pozwaJał. lekarze wypisywali go ze szpitala. WiedUeli. że w domu otoc'Umy z()sŁanie najlepszą opieką . A jak
zwykł mawiać orofes<>r Gruca
nie ma lepszego lekarstwa
naod _. crułe ręce m3Jtki.
Stała tr,ooka i matczy na opiclta zrobiły swoje. Bvła lekarzem. pielęgniarką , znakomitą kucharka i osych()loroem.
Opanowana, zawsze uśmiech
nięta

emanująca

wewnętrz

nym spokojem.
Potrafiła

pGpra ""ić
stan
zacho wać je.gtt>
rownowagę psychiczną . To OOll.

zdrowia syna i
spra,wiła.

że mimo
ciężkie~o
kalectwa Jurek ".zuje się peł
nowartościowy' czlowiekiefil.
Ma wielu przyjaciół wśród
młodYCh i najmłodszych mie~
szkańców osiedla
Dzielą siE;
z nim swoimi radościami oraasmu.tkami. Zdobył ich sympatię i przyjaźń
Je::-zy wiele czasu poś w.ię ca
teraz OIisarstwu. Ma na swoim koncie sporo nagród i wyró-lmień w konkursach litera.ckich. Niebawem ukaże się
druga jego ksiązka. w której
za,warł wsp()mnienia z osta.tnich lat. Podobnie jak poorzednia oełna jest wialry w
ludzi. głębokich refleksji cz10wieka
doŁk>oieŁego
srodz~
przez 1"5. Nie szczę<l.uł mu 00
cieroi~ń.

Wśród

przeżytych

dni niE' brak jednak i raodl)Ś
ci Przeolatają się ze sobą
Wszystko znosi z poUoiesionvm czołem dzięki wspa-nialej. bchającej go
matce.
Zawsze jest orzy nim matka..

kon-

DANUTA roLltOLA

Przydałyby się

Z

nasłaniem

mandaty

wiosny ,rojno i
się
w poI'ku
prowadzącym
no
stadion.
Zwłaszcza
dZieCI.
oczyw~cle
pGd Opieką rodzICÓW, są tutpt
częstym by wolc CJmI. Zdawałoby
Się. że w ta'om miejscu
mogą
bctwlć
su: bezpleculle
bez
przeszkód, Ole to tyłko poZ<lfy.
Otói, każdego dnia w godzinach
popołudr\lowych,
kiedy matłtc
bądź opiekunki wyruszają z milusińskimi no spacer do parku.
W Olejkach zjow1ajq Się no rowerach także dorośl' amatorzy
reloksu Urządzofą sobte w parku wyścl9 row~owe, zacoo'w u;qc S i ę tak, jakby to miejsce
wypdczynku przeznaczone było
wyłqcznle dlo
nICh. mimo że
przy wejścIu da oOfku WIS' tabliczko .,formujqca. że po olejkach pooowych mogą ieźdzlć
rowerkam tylko dzie<:; do lał 6
C' ' ośl jednak z uporem
nie
przestrzego ją
tego zarządzenia
i lekceważą uwagi motek.
W dniu 25 br. wyścig bezwosk ich dorosłych posiodoczy
gWOCf\O Zi'oliiło

rowerów omal nie doprowadziły da wypodku.
Kilkunastoletni

Handel nie zna potrzeb

chłopak. pędzqc no OŚI6ł), był
by najechał no 2-letn.ego malca. W tych .~ , soch" uczestniczyło W lełu dorosłych.
u",e-

kUenta

możliwiajqc

SPOCeł

przechod-

niom.

"'a",i - mieszłlonłti osiedli
Pokosz I Baronów" w Kielcach

Czytelnicy
•

pISZą···
Od redakcji-; - Jaki widać z
tego lIStu, potrzebne w rejon ie
parku wizyty strożv prezydenckiej. która przy pomocy mandotów może wyegzekwować od
rowełzystów . znaiomość
treści
tobliczk' Infor-mocY/flej, o której mowo.

CiekOWI mn+e - piize w
do redałtCJo mleszkQl'\lec
Słocochow lc
Antoni Kwietni.ws
dloczego od kllk\J moesięcy brok w sklepach w naszym mieście toloch nI ezbęd
nych artykułów codZiennego .. żytku. lałc posto
do zębów I
posto do bulów ' Czemu handlGwcy nie dostr-zegoją że I\łe
mo tych artykułów w sprzedaży
,,'e oostorajQ s le a 'epsze
zoopatrzeo'e 'Ił nie? W,, 'osek
stąd. że IlCJnde nie zno ootrzeb
kl' enlów Św ' odczy o ty", .fyw_
'l'ei iprowodzo,lIe szwaicarskiegp oroszku da czyszczerllO
urZQdzen SO(lItarnycn w cenIe 130
złotych zo
Dudelko
oodczos
gdy me ustępuie temu oreoarotow jakOŚC i ą nasz kro jowy za
28 zł. Ictóreoo iednak w sorzedoży '!Je mO
Czy len szwojcarsk oroszek znojdlle w ogóle
'1obywc6w? Obaw'am S i ę . że
nie. Czy wobec tego nie <;~"'o
do dewiz?
(MAR)
liŚCie

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pawilony
handlowe
dla wsi
Wojew6dzki Związek Spół
dzielni Rolniczych "Samopomoc
Chłopska" w Radomiu pnysł4:
lJil do montowania we wsiacll
sołeckich ziemi radomskiej estetycznych pawilonów typu ..giżvcko" l .. mikoł6w". w kt6rycll
otwierane sa 5klepy og61nospoŻywcze

Do

końca

I

półrocza

oddanych będzie do użytku 50
takich oawilon6w. a do końca
roku lOO następnych. Ich ' prO:dukc.ie ood jal Zakład lVIechaniczn y W7SR w Skrzyńsku '0r az zakł ady drzewne w GiżYI!:
ku.
.
(elU'.')
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Finisz ZSB we Wloszczowej
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~
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~
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(9)

(I)

~

rzyznam, że p. ubiell'łorocmych artykułach
krytycznych
samiesaezonych w "Trybume Ludu" (w; styczniu i paździer
niku) - Wizyty swojej w Zakładzie Słoolarki Budowlanej
we Włoszczowej nie widziałem w jaskrawych ba'rwa.ch.
Bylem
niemal przekonany, Że i ja będę musiał pisać o pewnym bała
ł'anae z p'owodu robót budowlanych, o opóźnieniu robót modernizacyjnych (artykuł "TL" I dnia 15 stYCUlia 1976 roku, pt.
,,9 miesięcy OpÓźnienia"), a skoro tak, będę musiał bić na alarM
i napiętnować winnych. Rzeczywistość okazała się jedn.ak krań
cowo inna.

P

l'

(9)
13

POZIOMO: 1. żółtawa żywica
dnew iglastych, stosowana przy
produkcji lakierów Of-az tworzyw
aztucznych, 6. podstawoW<l masz.yna
licząco-onalityczna
cia
przetwarzania donych w systemie kort dziurkowanych, 7. padocŁka,
12. czynsz dzierżawny,
13. doz~rca 5100, kierujqcy r)imi"
w czosie joz<ly, procy, 16. klasycysiyczny zespól polocowo1lorkowy w obrębie Moskwy z cerkWiq Troidą (XVII w.); w pobliŻ1U najwyższa w Europie wieża rocliowo-Ielewizyjna,
18. inscen~zocia, 19. mit uczestnicz,ka
bachanalii menada.
PIONOWO: 1. stek lub rozbrateł,
2. miaslo nad Bystrzycą z
fabry4(q
samochodów ciężoro
wych, 3. autO/' drobnych artykułów
publkyslycznych o róż
~odnej temałyce, 4. notołoik,
5. główna tętnica w organizmie
kręgowców, 8. setna część funta szterlinga, 9. przerwa, wyrwo,
10. duży ogród z alejami, 11.
'mi ę
Moroiso lub Gabina, 14.
minerał, azotan potosu (saletra
potasowa), 15. zasłona, portiero, 16. teren, zasięg, 17. choroba
zakaźna
wywołano
przez
jooy swoistego zorazka, doslajocego się z ziemiq cia rany.
Rozwlqzonia przesylać nolei)' pod
adresem redakcji "EO" wyłqcznie na
kartach pocztowy<:h wIerminie si..dmiu dni /Od daty niniejszego numeru.
Pomiędzy prawidIowe odpowiedzi rozlosuJe się cłwie
nogr/Ody Ic$lqżlcowe.
Korty pocztowe bez kuponu będq wyłqczone z łosowania.

Na biurku dyrektora naczelnego za.kładu, mgr inż. Zbigniewa Kac:zmarzyka, ster-ty dokumentów, planów,
szkiców,
wykresów.
Obo·k
dyrektora
wczytują się w be dokumen ty
dyrektor budowy generalnego
wykonawcy
Przedsiębio.rstwa
Budownictwa
Przemysłowego
"Cernentobudowa" mgr inż.
Ryszard Czernecki oraz
peł
niący nadzór nad budową
z
ramieni.a Zjednoczenia Przemysłu
Stol=ki
Budowlanej
inż . Ryszard BrzelEicki.
-

To nasza codzienna narasię na
nich szczegółowo z robót wykonanych W minionej dob ie i
na następną wytyczamy
zadania
- , wyjaśnia dyrektor
Kaczmarzyk i wpro-wadza mnie
w szcze góły sprawy.
d.a rooocza. Rozlicza·my

~ybrali

trudniejsze

IW

118

Rozwiązanie krzyżówki

nr 101

POZIOMO: przekora , Nepal. okoń,
ocean. .stm. ełewotor. luks, Tanew.
Obro. wirus, bogactwo.
PIONOWO: pantofel. zapiecek, k0lonio, risotto stangret. mrowisko, lumbago, wstawko.

n iedzielę wyłonio
' 0
trójkę n a iJepszych uczestnik6w startujących w
finale okręgpwym I Ogólnopol-

Ublegla

W

skiej Olimpiady Filatelistycznej
pod hasłem .. Ochrona środowis
ka naturalnego człowieka".
Ta największa doroczna, m10chieżowa impreza
filatelisty czna r6wnież i w tym roku odbyła 5ię w zawsze gościnnych
murach Technikum Mecban icznego w Kielcach. Obecnością
swą zaszczycili ją: wicekurator
Kieleckiego Okręgu Szkolnego
- Czesław Jal'oszewski, dyrektor Technikum Mechanicznego
- Henryk Wójtowics oraz wła
ck~ PZF Okręgu Kieleckiego.
W grupie młodszej (do lat 131
:rwyci ęzcą został Marek Marzee
ze Szkoły Podstawowei w Dobiesławk ach
przed
Adamem
Lu zeskłew;c.em
ze
Sdcoły

m

NUMER 118
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rozwiązanie

Kiedy pod koniec lat

sześć

dziesią tych
powstawał
we
Wloszczo-wej
ZSB, nie
myśJ.ano
nawet o
tak
dynamicznym rozwoju budownictwa,
jaki po roku siedemdziesią ty m
ogarnął
kraj .
Zaczęły
jak
grzyby po deszczu roonąć bud)"Ilki sektora uspołeczn.ionego
l sp6łdzielczego, zwielokrotniono budownictwo indywidualne
- a co za tym idzie niepomiernie wzrosło z.a·p ot rzebowanie na produkty stolarskie: 0kna i drzwi. Zaloga dwoiła się
i troiła, maszyny i urządzenia
chodziły na pełnych obrotach
pI'Ze!Z całe doby, przekracza.no

roi

"ECHO DNIA"
Kupon

żywym

Operacja na

•

większe .

W t edy na wszystkic h szczeblach zarząd zani a i k Q..o rdynowania
prodwkcj i
elem en tów
stolarki
budowla ne j
zaczęto
przemyśliwać i radz ić nad sposobem jej zw iększen,ia. Koncepcje
były
dwa-e:
budowa
nowego zakładu lub modernizacja
i
rozbu dowa
]UZ
istniejącego. Tak
w
jednym,
jak i drugim przypadku chodziło na turalnie o zakład, który mógłby produkować dwukrotnie więcej, a więc 760 tys.
m kw. okien
i
t yle samo
drzwi.
Rzecz jasna, że i dla wykon.awcy, i załogi, i samej dyrekcji bez porówna nia wygodniejszą koncepcją była budowa
nowego zakładu. ale z punktu
widzen ia
ekonnm icznego
mod e rn izacja była trzy k:r:otni.e
tańszą

inwestycją.

luet mediolań.klch
ady kul. w którym
autol' atwierdsa m.in.: "W naszej armii niezbędne je__ latrudnienie osłów. Zwłastlcza oddziały, operujące w ,órach, powinny zdać się na inteligencję
osłów".

Podstawowej w NaglCJWicach i
Mariuszem Hebl\ ze ZbiorC'Zej
Sz koły Gminnej w Szewnej. W
grupie średn i ej (do lat 15), najle pszy okazał się Sławomir Dęb
ski z LO im. Komisji Edukacji
Narodowe j w Końskich,
przed Jarosławem Wydrycbem
ze Szkoły Podstawowej nr 12
w Kielcach i Włodzimierzem
P'anetą
ze Zbiorczej _ Szkoły
Gminnej w Bliżynie .
Zwycięzcą grupy starszej (od
16 do 21 lat) lostał Lucjan Sidlo z Technikum Mecha-'cwego w K ielcach, przed Waldemarem Dębskim z - LO im. Ko,...isji Edukacji Narodowej w
Końskich i Barba.rl\ Wójcicką
z I LO im. St. Staszica w 0strowcu Swiętokrzyskim.
Nailepsi w każdej grupie wiekowej
reprezentować
będą
okręg kielecki w finale olimpiady w Katowica ch.
. Słowa uznania należą s i ę nauc7.ycielom-opiekunom szkolnych
k6ł filatelis tycznych, a w szczególności P . Zofii Oksińskiej. p.
Zenonowi MoJędzie, p.p. Korblowi i .J. Łojkowi oraz gospodarz ) m - człon kom MłodzieżCJWe
go Koła
Fi1ateIls Łycmego im.
Hubalczyków przy Techn.iJrum
Mechanicznym
w
Kie1eacb.
Wszyscy on i wnieśli znaczny
wkład w ~~e wspom-

Ponieważ

coralZ lepiej umie<my liczyć, a
prawidłowość
ekonomicznego
rachunku moc no nam już weszła w krew, przet o zdecydowano się na przedsięwzięcie o
wiele trudniejsze. ale tańsze na modernizac ję
włoszczow
skie.go zakładu .

Zwyciężyli

~edna II
samieściła

Dłanej łmc>r~".

plany. Lecz to było wszystko,
co Wl06zczowski zakład mógł
dać - z
s iebi e a
o wiele za
malo, by nadążyć za potrzebami budownictw a .
Początkowo wychodzlly stąd
.drzwi ocaz okn a zespolone. W
p6źni ejszej
faz ie W'(>rowadzono
częściowe
malowanie
i
szklenie okien. Wykorzystując
wszystkie moce
produkcyjne,
zakład w 1973 roku wyprodukowal 380 tys. met r6w kwadratowych okien (222 tysiące
szt uk) oraz tyle samo drzwi
Oecz szt uk w tym przypadku
przeliczen iowym w i ęcej,
bowi-em 448 tysięcy) , ale zamówienia - jako się rz ekło - były

na finiszu

Gdy

dyr. Kaczmarzyk, wymienił kwotę 380 milion6w' zło
tych - jako k06zt model'nilZacji l
roebudowy
WłoszczCJW
skiego Zakładu Stolarki
Budowlanej (z czego 61 mln zł
przypada na zakup
nowych
maszy·n l urządiZeń.) - wydala
nU się ta kwota zawrotną .
Kiedy jednak
uzmYSłowiłem
sobie, że budowa nowego zakładu o pOdobnych parametrach prodJukcyjnych
kształto
wałaby się w granicach milia.r-

Polskie stocznie
w światowej

czołówce

W ogólnej prodUkcji okręto
wej świata Polska zajęła w
1976 roku 15 miejsce z udzia,łem 1,7 proc. (w 1975 roku 11
miejsce). Zmiana lokaty wynika z ilościowego zmniejszenia
naszej produkcji w porównaniu
z rekordowym wynikiem osiąg
niętym w 1975 . roku. I tak '"
1976 roku stocznie polskie zbudowały s tatki o łącznej pojemności 589 tys. BRT, a w roku
1975
odpowiednia
produkcja
wyn osiła 722 tys .
BRT. Tym
niemniej wartościowo produkcja polskich s toczn i zwiększyła
si ę w 1976 roku
9,3 proc. w
por6wnaniu z poprzedn im rokiem. Najwyższą pozyc j ę '"
świ ec ie stocznie polskie osiąg
nęły w produkcji
zbiornikowców LPG oru chemikaliowc6w,
zajmut.le pod tym względem
p l e r w s z e miejsce w odpowiednie' produkcj.i świato-w~

I

orRanizmie

linii

da

<:zlerdziestu
milionów
zawrotność kwoty poprzedn iej zbladła.
Wybrali zatem
rozwiązanie
tańsze, ale o ile
trudniejsze.
Przecież wszywtkie prace odbywają się w czasie pełne.go ruchu zakładu, plany nie tylko
są wykonywane, ale l
przekraczane, nie może być mowy
o najmniejszych przestojach. I
w to wszystko, w wir codzien_j produkcji, w
ten żywy
orga'nizm weszły ek:qJy budowlanych i dokonują
operacji.
S IU
złotych,

VVyrnieniają
elektryczną,
czą,

budują

całą
k1sŁalację
wodną, ciepłowni
kotłownię,
nCJWe

l>owierzchnie magazynowe, nową halę malowania
osta t ecznego łącznie ze szkleniem, nową halę produkcyjną
(blisko
7 tys. m kw.), suszarn ię, obok
pracującyc h maszyn
wznoszą
fundamenty pod nowe, mont uJą je i uruchamiają·
- Jest to największa moderIHzacja w
n.anym
resorcie,
Rl\d
brak
doświadczenia
i
pewne potknięcia na począt
ku mówi dyrektor'. ...:.. Za10lę mamy jednak
doskonalą
i dość 'szybko mo~liśmy się
wziąć w «.arić, i mimo bardzo
trudnych
warunków
mamy
wszelkie c1ane na przekroczenie sałożeń )liierwotnych.
sŁotnie, finisz
załogi -włosz
czowskiego Zakładu Stolarki Budowlanej jest imp<Mlujący. Już dziś wiad'Omo, że o
ts dni zosŁa·ną s1m'6cone prace
modernizacyjne, a więc szesaastego czerwca bieżącego rolr.u ruszy podwojona produkcja. a nie 30 czerwca jak przeWidywał progra.m rządowy . Dalej, dzięki dobrej
organizacji
pracy, nCJWym i lepszym maszynom zostaną skrócone
ł
przekr-oczone
projektowane
zdolności produkcyjne.
Zakladano bowiem produkcję docelową okien i drzwi na milion

I

pięćset

sześćdiZiesiąt

załoga

włoszczowskiego

Zakła

chce.

J'AN KBZYSZTOPCznt

"Grand chef"
esjeni~ 1973 r.
Prancja
podobnie jak
cały
iwlat
sachodni wkroczyła
w
dłu,otrwały okres kryzysu, który sre~tll trwa do dzisiaj. Borei w przeciwieństwie
do
innych patronów ,astronomii widzi w tym dodatkowll szansę
dła własne,o koncernu. Uważa,
Że ludzie dzielił się na dwie kateKorie - tych, którzy w każ
dej okalji podejrzewaj~
nieszczęście i łych, którzy w każ
dym nieszczęściu widzą upralD.ion~ okazję. Nie W)lstarczy mu
jui O~l'omna siee U" restauracji, w klórycla pracuje 11 łys.
ludzi - pra,nie sał'arnl\ć dla
siebie csęść francu.kiero rynku
holelowe«o. W 1914 r. sakłada
pierwszy holel, a w r.k póiIlleJ - wbrew radom doświad
Clonyeh - wykupuje .ieaemnueie hlksullowyeh budynków
lieei "S.filel", llmieniając zaras ich nalwę na ,;Jacques Borei - 8ofiłel". ~est pnekona.,., ie lruclBości jakie pneiy",ajll hotelane ... tylko wynikiem ich przestarzałych metod
i otwiera kilka dalssych ClZteropiasdkowyeh
zajazdów
dla
bo«aheh turystów.
Więkuość
hoteli Borela asyt
ana jelit
Jednak na dalekich pnedmieidaeh
dlateco,
niesle!y.

J

łwłeel

http://sbc.wbp.kielce.pl

pułkami..

chodzący

z

Węgi er

ameryka:óski, Balint
W trwającym dwa
eie mara tonowym
'" niewielkiej sali

tysięcy

metrów kwadratowych,
gdy
tymczasem już po około chiewiędu miesiącach pracy zmodernizowanego zakładu oaUągnbe się tutaj wielkość produk(!ji rzędu 1 mln 108 tysięcy
mdrów kwadratowych. Oto ~
można Zl'oblć, jeśli się chce, a
du Stolarki Budowlanej

Maraton
Szczeg6lny wklad w
ISO-lecia śmierci Ludwiga
Beethovena wymyślił sobie

Najst arszy człow iek ~RR

jący w Azerb ejdż~i e l!CIf

bie 142 lata. Medz1d .
bo takie nazwisko nO~1
wieczny starusz e~ ,. me
czuje się znak()~~le, ale
tuje szereg funkcp
w swoi·m kołch OZ I e .
został radnYIll- Z
ja dziarski d1ugol.ate~
kartki JE tyczen~~ l!1l
członk6w ... własn ej

podal

się

Rok" 1915 staMwi

lIługotrwalej k ari ~rJ:
Po raz pierwszY Je' t6
Dotuje straty rzędu ede
dów franków - prz

kim w niefortunny!ll
hotelOwYm. Jeden z

współpracownikÓ W,

ber, odpoWieblalny

z.

PolskHO eska

praca

w badaniach Arktyki
olska od przeszło pół wieku współpracuje s Norwegią w badaniach Arktyki
_ a ucze!!:ólnie Spiłsber!!:enu.
Pionierem polskich badań te!!:o
arcbipela!!:u był znany naukowiec i polarnik - prof. Henryk
Arctowski, który w 1910 roku
penetrował
masyw !!:órski
w
rejonie Irsjorden. Pierwsza polska wyprawa polarna wyruszyła na Spitsber!!:en w 1934 roku.
Przeprowadzono
wtedy serię
badań geologicznych.
glacjologicznych I klimatycznych oraz
wykonano prace kartograficzne
na Ziemi ToreIla. W okresie

P

międzywojennym

przebywało

na Spitsbergenie kilka polskich
wypraw - zorganizowano tez
naszą slację naukową na Wyspie Nil'dźwied'l:iej.
W 1956 r. wznowiono polskie
badania na Spitsbergenie. Prawie co roku przebywają tu polskie wyprawy. Polska zorgan'zowała td własną bazę polarną,
wykorzystywaną
podC'l:as
.ezonowych badan.
Polskie wyprawy zebrały ogromny
dorobek
naukowy
wzbogacający wiedzę o geografii i geologii wysP. ich klimacie, zjawiskach
glacjologicznych, faunie i florze. U'l:yskano...
materiały porówna..,wcze dla poznania zjawisk
zaChodzących
na ziemiach l'olsklch w epoce
lOdowej. Swiadectwem wkładu
Polaków w-poznanie Spitsbergenu jest spora liczba polskich
nazw na mapach
archipelagu
- m.in. góry Polaków. grzbiet
Warszawa, szczyty Staszica r
Kopernika, lodowce
Arctowskiego, Siedleckiego, Róźyckiego.
.
Współpraca

polsko-norweska
w badaniach arktycznych bę
dzie rOZWijana także w najbliż
szych latach. Polscy specjaliści
wspólnie :II nau"owcami norwe.kimi uczestniczą w międzyna
rodowych badaniach
sejsmicznYch na Spitsbergenie. W Dbiecłym roku
prowadziły
tu
sejsmiczne sondaźe statki
badawcze - polski .,Kopernik" l
norweskI "Sverdrup".
W latach 1974-76 pracowały
na Spitsbere-enie
ekspedycje
Zakładu
Paleobiologii
PAN,
prowadzące poszukiwania szczą
tków skamieniałej fa.uny morskiej • dawnych epok
geologicznYCh. Przewiduje się zorganizowanie podobnych ekspedycji w latach 1978-80. Polscy paleontolodzy współpraoują z NorWeskim Instytutem Polarnym I
był bezlitosny
dla
lJabszych
konk urentów, których wykań
CZał za każdym razem
kiedy
tYlk o mó,ł tego dokonać. 0~arCie stwierdzał, że nie waha
SIę .. zniszczyć przeciwnika" jeśli
ten wykazał nieudolność w interesa?h. Jest on jedynym we
FranCJi "patronem",
któremu
Udało się w ciągu dwudziestu
lat wydobyć z nizin, II pozycji
Skromnego restauratora aż na
same szczyty
utrzymując
przez cale lata tempo wzrostu
~ocznYCh zysków na niesnotyJ aoYm poziomie
40 procent.
ero metody walki • rywalami
bYly tak bezlitosne że
kiedy
~aczął działalność ~a polu ho~Iarstwa, sprzysięgli się przeCIW biemu inni z tej braniy
- z obawy o własną kórę.
Borel utracił
tei
..ufanie
~ankierów nie tylko
dlate.o ,
Ik :egO metody przesłały być
" u eczne w okresie
kryzysu.
Yk~zYwl!ł on zbyt wielką sa~Iblielnosć i francuski świat
k!t~nsów mó!:'ł być pewien, ie
t~~:r. tY~ko poczuje się dostali ;le silny podejmie besma.r OllOwą walkę z bankierata~ J.acques Borel był wreszcie
~. ble!ł?pularny w oczach opipUbhcznej, ie wielu akcjonat~USZY "Jacques Borel Intcrlell!onal" cJ.0szło do wniosku, ie
tat lej będZie rozstać się III dykorcm.
~

.

.

n:r'

(Koniee)
lłOBEBT BIELECKI

Muzeom Paleontologicznym w
Oslo. Przygotowuje się wspólne
opracowanie katalogu skamieniałości, prowadzi wymianę materiałów badawczych. Planowane jest także polsko-norweskie
seminarium poświęcone
hadaniom paleO<ntologicznym Spitsberrenu.
(PAP)

• WUJ", wi..tzq, .. W_la ....
ni.... Jat oóIicz,1i -Sf>~l, grunt ...
• oda I H,tokościq 3-C CtIł w ciqgu
cbi ..i.aolecio. Jeśli willC nie ....łoną
pnedsięw<ięle

tri Jo<oda.,

'rod·

odpowiednie

po....toje

W_ii

no;'

W)'iej 70 Jot istnienia.

?

•

ItodJiec1<o·mongolsloo
.".'_0
no"'_ w góry C"-tej loIIońaylo
si. duiy.. • ...
noułrowym. ZnaI.. i-., m.In.
rysu'*! _
*oIe
z
IV
w.n... - dnelo
koa-.icz,ch
plemi<>n .""rujqcych po .,.. rejonie
kji. 'nedstawioją _
...brojonych
wojowników z dzidami .
•

c......

Z teki Alfreda
Hitchcocka
10

Lektury

Drogę do ogródków dzia~owych
przebył w rekocdowym czasie,
choć przypusz.czał, że i tak przy_
będzie za późno. Heirnz Bobt'er le!Źał

Stan

Ś

Serdeczny
a.żdy śpiewa, jak LLmie i
co umi~ najlepiej, a najszczerzej, gdy śpiewa dla
siebie. O tym co boli, co smuci i cieszy, co kocha, lub było
przedmiotem kochania. co mocnymi więzy oplotło serce, myśl; i marzenia . Wspomnie-niami
wracamy do ziemi ojczystej,
gdy dusi nostalgia, do wsi rodzinnej, kiedy tęsknota chwyta
za gardło, najbardziej tkliwie
wspominamy własną ma tkę.
Prawdziwym hołdem synowskim dla wszystkich matek, za
ich miłość. wierność i pośw ię
cenie jest książeczka Alberta
Cohena ,,Książka o mojej matec".·) Jest to utwór wstrząsa
jący, napisany w formie p ełnej
patosu elegii, zmieni ający się
często w modlitwę do zmarłej:
,,0 ty, matko ... jedynie ty zasługujesz na nasze zaufanie
i
naszą miłość.
WSZy9Cy inni żony,
bracia, siostry,
dzieci,
przyjaciele - wszyscy inni to
tylko marność i liŚĆ unoszony
wiatrem"
Książka Cohena cieszyła
się
dużą popularnością we Francji.
M02ma
przypuszczać,
że
nie

K

mnieJszą

poczytności"

cieszyć

się będzie

u nas.
Swojsko przyjemny, pełen liryki i wyrażonej czułości wobeć matki jest fragment wiersza "Przebudzenie" w zbiorku
Feliksa Raka "Spiewam wsi
moje]"") .. Matko, dziękuję ci
za uśmiech, za całusy, za łzy.
za chleb razowy, za piosnki, w
których był ukryty rąbek Twojej słodkiej mowy". Feliks Rak
jest na tyle wszystkim ua KieL~czyźnie znany, że specjalnej
reklamy nie potrzebuje. Znamy
go przede wszystkim jako działacza społecznego, pIsarza, rzeź
biarza i poetę, którego twórczoŚĆ ściśle związana jest z regionem świętokrzyskim. P oznajemy go wciąż na nowo. jako
lirycznego piewcę wsi i kraju
ojczystego,
co wypowiada w
prostych i szczerych słowach:
"Kocham mój piękny
kraj,
czerwone i białe kwiaty, kocham polskie miasta, przytulne
wiejskie chaty". Oby śpiewy
Feliksa Raka stały się jednako
popularne w mieście, jak i na
wsi
rodzinnej i spełniło
się
mickiewiczowskie
pragnienie
poety. by jego .. wiersze ' kiedyś
spoczęły na kar tach Chłopskiej

•

lew

odnotowanie
zasługują
zbiorki wierszy Reny
Marciniak"'") i Czesława Machnickiego-).
Prezen towana
tw6rczość
Machniekiego
jako
rzeźbi arza i poety odzwiercie-dla ciągły dramat człowieka,
nieustanne poszukiwanie w dą
żeniu do doskonałości. Wiersze
są głęboko patriotyczne, tchną
ce humanizmem, radością ży
cia i wiarą w przezwyciężenie
wszelakie C1 0 zła, jeżeli nawet na
imię
mu: koszmar faszyzmu.
Mogą sie podobać także wiersze
Reny Marciniak, chociażby z
róźnorodności tematów, symboloo I uczuć, które zaWładnęły
be-z reszty poetką. Oryginalna
forma wiąże się tu I tam z
młodzieńczą wrażliwością w są
dach i ocen·ach. "Smuga prrywiązania",
"Milczenie", .JNim
nas rozdziobią" oraz "Jak ranny łoś", mimo srojarzeń z sze-k
spirowskim .,rannym ł06iem"
Na

również

pozostawiają

miłe

wrat~ie.

.)

Albełt

•• )

Cohen, Ksiqika e moje'
literockie. 19n. •• 124.

Wyd.

FeJ;U RaIr, $piewocn f t lnOjej.

Wyd.

Lubel,lcie.

19n.

..

91.

•• ') 11_ Moreini",
ICrwioobl<>9.
lJt. Biblioteka .. Przem ion" • 1976 l • .46.
•••• )

C.zesław

ki proc i

Machnkld J

C:zterdlłie

dwodzieśclo wiet'Srf.

1976.

s. 36. lot. 4.

-

Tu-taj Stan

Beclt~

- Nieoh pan wejdziel
K,ralt-L.

zawołal

pchnął dTzwi. Kcau siedział
ręce Ir.zymał wielkiego colta. Przed bi'llrldem leżał
szczu.pły męjJczyz.na :I pistoletem w
martwej dłoni. Zabiło 80 olka
IJtrzał6w w pierś.

stan

za bluri<.iem, w

II
sądził, że jestem piwymamrotał Kca<trL.. I "Wtedy gł<JS odmówił mu posłuszeństwa,
opadł w fotalU za bi1.l.ritiem.. Dopiero terM; Staon zauważył kałużę kTwł

Ten facet

fotelem Kx!1lta.a. Zabijaka s
mafii jednak zdążył ttr~ go ."
br7iuch. Stau wezwał d'WIie ka.ret.ki pogotuwiR ratunkowego i powiadomił komi$ję mordów. Czekał.
pod

Kilka dni później rn6w siedział

w gabinecie generalnego dyrektor« towa·rzystwa ube:Dpieczeniowego
"Eu~o". Składał lIPTawozdanie:
Kratz rozbudował bandę na
terenie RFN, ale potem obleciał gQ
strach. Mówi się w tym światku:
ochłodziły mu się .top,.. Dlatego
postanowiono go zabić l zastąpić
nowym człowiekiem. Tym nowym
miał być Catcher-Pete!'.
Ale ten
odmówił, miał stare zobowiązania
wobec Kratza. Gdy zabijaka z mam zobaczył Oatcher-Petera gdy roomawiał ze mną, sąd7lił, że to zdll'atda. Peter musiał umrzeć. Odpowiedzialny Ul to był paćski kierownik

Moda

12
działu

Leisner. On także pracował
dla mafii Bez zastanowienia napuścił na mnie mordercę mafii, zapominając, że tylko pan i on wie-dzieliście, iż otrzymałem
zlecenie
wyjaśnienia tej ~awy.

ksi~i".

Drugą kluczQWą figurą była Greaparat podsłu
chowy, słyszała, że Kratz zaczyna
podejnanie paplać. Musiano 7.lI'DIl-

Corrida
.
w Paryżu
Tej wiosny Paryż zaoferował
turystom z całego świata nową
atrakcję. Po ra.z pierwszy od 85
lat w hali byłej rzeźni w dzielnky La Villette rorganizowano w tym miesiącu serię walk
byków. Paryskie corridy toczą
się wedłUg modły portugalskiej,
przy której. w odróżnieniu od
hiszpańskiej, byk6w się nie zabija Przed kilkoma miesiacami władze- francuskie udzieliły
baskijskiemu przedsiębiorcy z
BilbM zezwolenia na taka imprezę. W tym celu do Paryźa
snrowadzono już pokaźne stado
75 byk6w. Impre-za - jak pisze prasa - ciecy lIię dutym

pobiegł do W'Ozu 1 pędem
do KJratza. stanął obok dl71wi
do gabinetu szefa 1 zapukał.

staJn

wrócił

jany -

WIG.

lnatce.

w otwartych dttw:iach swej przy_
czepy kempingowej. martwy. Na
stole w ogrodzie poniewierały się
re&1Jbki po pikniku: stały tu do po.łowy opróżnione sr.dklanki, poobgry_
zane kości... Dwaj goście, oczywiś_
cie, ooiknęlL

ta. W biurze miala

sić

go do milczenia. Morderca, kt6-

ry zabił na pikniku Hemza Sabre-

Osyiby

W

"Me letnim

nadcbodzlłCym

dziewC1Ięta

__

miały

przybrać wy,lą.d. greekieh boałń!
te w$k.nj~ białe ~
wiewoe n.ty i Irysury .aplanctwane pnes c1uń8ktch 'P~k
bIlUIw mody.

Na

powodzefl~

http://sbc.wbp.kielce.pl

ra, był już na terenie firmy U'a.ns>pol't()wej. To nie Heinrz Bohrer do
mnie telefonował, lecz Gł-eta. Szept
w telefonie trudno zidentyfikowa~.
Wywabiła mnie, aby przerwać room()wę i aby płatny morderca mafii
mógł zabić Kratza_ Popełniła po.dobny błąd jak'Leisner, bo jedynie
ona wiedziała, gdzie jestem i gdzie
można mnie znale:!ć. Jut się pn)'mała do winy. Jak pan ~łlL
banda zostela rozbita.
KONIEC

•

.

.

wiedzieć,

• . . Warto

gollz;. II do U. tel 500-8$, (n for·
rnacja słu iby zdrowia czynna w
goól: 7-20" tel 481-80.
OŚ ! ode.!<
lot Usług W USP
tel «i1-41
POSTOJE TAKSO WEK - Czar·
nów
Pt.. kos?owsk. Slo-U,
Dworzec PKP Słowac·
kiego - 472-10. szydłówek - 1"1).
porowsklego 43'1-11 Taksówkl bagatowe Arm.lJ
Czerwonej
46'-110
Plekoszowska 515-11

Czwartek

".-33,

26 maja

1911 r.
.ldad.m~

Dai

zobaczyć,

iJczenia

Radom

t.

-

l..

. . . . . . . . . .hoeI
oUIIriCKki.

et...

W l," •• - • Waruawie odbrf I~ r;end _an,oocyin, 101lfCl"

nfSlWO Ilcmrolu Zi.... Zochodnich.
W,,,, , . - oddane do ....

pl_l<Kji
lelekttrłil<__
lini"
kolei_q Gliwice - Opole - Wroc·

1_.

CODZIENNY
HOROSKOP

' sprawam,

u"ędowyml

spróbuj rtloleić
rozwiązanie 10«
najszybciej. Zajmll
SIę
ba,dziej
intensywnie wlasnyml planom, (lub
prywalnym, iyczeniam;}. bo iela·
la luje się pół; gorące. filall'liG Twego ly<:ia tlle tnajdzle od·
_iercled{.nio, oni .... 'esl zgod·
na r wydatr&1llalfll iJnla codziennego. Im bord!lej
weimien lo
pod uwogę, tym szybcie' l G l _ U
pan_ni. spokoju.

1%.

~

15.30. 1'1.30

"Zerwana

nić

ba-

19.30
!O.lO

b lego lata" - ZSRR, l. 12, g. li.
,Tak szalona że m()Że zabić" lrancu.skl. J. l:;. , . 17 1 .19.
"Odeon" .. Strzaty
Robin
Hooda" - ' ZSRR ko!. g.
15.3D.
"Ludzie godni szacunku" - wIoski. kol. L 15. g. 11.30 I 11.30.
"Bet" " Romans jakich w iele" - wloslti, k ol. 1. 1&. g. 15.30.
17.30 l 1'.30.

lUG

..Walter" "Libera moja ml{- wloslti. kol. l. li, , . Ul,
18 l 20.
,.Mewa"
.. Prywatne
tyele
Sherl OCka Holmesa" - ang. kol.
g. 15.16, 1730 I 18.45.
APTEKI OYZVRNE: nr 87-015
plac- KonstytucjJ 5. nr 67-010. plac

18.40

Zwycięstwa

2lA5
22.30

16.10
17.50
le.1IO

981
INFORMACJA
Słutby
zdrowia
czynna w godz ł-21 . w sobote
8-20 tel 26I-2'I
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulica
Grodzka L."9-5!., pl
KonstytucjI
228-52. Dworzec PKP !SS....
uL
7wirki_ I Wigory 4l8-tO

Skarżysko

[

TEATR

Mala
scen~ "Matki - madonny nalIze" - K. RutkQwskiej. , . 1!I.
KIKA

U.OO

19.30
20.30

1

TELEFONY' Strat Pobrna 998,
Pogotowie Ratunkowe '99, Pogotowie Gazow e 811-17
Pogotowie
Energetyczne
Radom t!l.
K('mwIU MO %51-36.
Pogotowie
Mlllcyjne 997 Pomoc drogowa _

Kielce
ł

l.

..Pokolenie'" -

18.00
18.20
18.50
18.00

łość"

W spiGWoch domowych ry,,!j~
si. pewne l.miony. Jeśli WCłqZ
ies.zcu nie upoIoleś się z nie zalatwionyml

francuski
l 19.30.

ł

' PKOGKAM

lSAS TV

17.00

"Bałtyk"
.. OstatnI pociąg z
GUł! Hill'
USA, kol. 1.
g.
lii.~. 17.30 1 U.30.
,.pnyJ.źń" ,.Drzwi w drzwi"

.... lię lanoł K.. ·

W "U ,. -

Ozu.

1&.20

K I N A

•

•

TELEWIZJA

16.30

Jutro
JANOM
i JULIUSZOM

Telefon

•

interwencyiny '

11.00

FILIPOi\1
(PAULINOM

• '''I *
0 - . "'........

posłuchać

211.55
31.45
1l.~

lntormator wydawniczy
"Obiektyw" - progr. woj .:
katowick.iego, bielskiego, cr«:Slochowsklego opolskiego
Dziennik (kolor)
Magazyn Llteraek.1 (kolor)
Dla młodych widzów: Ekran
z bratkiem
Reportaż wojskowy (kolor)
Przy~oda z nauk:!
Radzimy rolnikom (kolor)
Dobranoc dla najmłodsr.:ycb
I program dla młodrlety
Wieczór z dziennikiem
Teatr SensaCji: Elaine Mocgan .. Przecie! ty nie tyjesz"
.. pe~a'Z" (I<olor)
Dziennik (kolor)
PROGRAM Ił
J"ęz. rosyj slo
(31)
.. Opowieść
zwykłej
sprawie" rallz;. .fll.m tab.
"Z bratRlcb stolic" (kolor)
K ino .filmów an lmowanycb:
"Dziewczyna na Dzikim Zachodzie" . . ,Utraplenie z kr~
wą".
..Paczuszki". ..Spacer"
i ..Adresat many"
Program lokalny
Dobranoc dla najrn!odszych
i program dla mlodzieży
Wieczór 'Z dziennikiem
Gwiazdy festiwalu .Sopot-7S"
śpiewa
Mare
Will iams
(Nowa Zelandia) (kolor)
,;Bądż
Idealną
panIą domu"
program
quizowo-rozr.
!4 godziny (kolor)
Kino
Miniatur:
etiudy
studentów suo1y .fllmowej:
"Przypowieść",
..Bisowanie",
.. Oni"

Jutro

DOKONCZENIE ZE STR. 1
wę urwanej
rynny, bowiem
podczas deszczu jego mieszkanie zalewają
potoki
wody.
Kilkakrotnie i, niestety. bez
sku·tku czytelnik interweni~
wał
w
administracji RSM
.,Armatury". przy uL Karczówkowskiej. Wreszcie wybrał
się z wizyta
do z~y
dyrektora spółdzielni, który
w każdy piątek od godziny
15 do l!ł. według umieszez~
nej na drzwiach wywieszki.
PRZEDSIĘBIORSTWO

I DOSTAW TRANSPORTU .......' "'"<:"'' . . r
i SKŁADOWANIA
..TECHMA TRANS"
w Radomiu
przyjmuje kandydatów do Zasadnicuj
wej nr Z w Radomiu. ul. Szkolna 2
w zawodzie:
- MECHANIK MASZYN I
KandydaCi ubiegający
następujące dokumenty:
- podanie
- świadectwo ukończenia VIII klasy s71koly
- zaświadczenie leka.rskie o stanie zdrowia
- 4 fotografie
Okres nauki trwa 3 lata.
Uczni owie w okresie nauki zawodu otrzymują:
- wszelkie świadczenia wynikające l układu
go pracy w przem yśl e maszynowym;
- po ukończeniu szkoły pracę w zakładzie
Radomia lub priorytetowyeh bu<lowach w
granicą:

dla wyróżniają cych się w pracy 1 w nauce
kontynuowania nauki w technikum:
- po zakończeniu roku szkolnego uczniow
mogą z H-dnjowego obozu młodzieżowegO.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie
dokumen y w sekcji szkolenia za wodowego
TRANS" Radom. ul: Starokunowska 133. w
Termin składania d okumentów upływa t
sierpnia 1977 r.

-

PROGRAM
6.30 i 7.00 TTR
'.!IO Teatr Sensacji: ElaLne Morgan .'przeciet ty n ie żyjes-z"
10.04 GeograIla kl. VI
11.05 Dla
kl.
II :
Wszedobvlski
12.00 Wych. obywate.lskll' kl. VIU
U .4S RTSS fizyka (18)
IJ.2S TTR

lm. ' S. ' Zeromskie,e

,;aomantioa" -

"Ostatni pociąg

z Gun Hill" USA, kol. l.
lll,
a l~ 50. ..Kariera na uecenle" ~
fr'a.ncuski. kol. L 18. g. 17.30 l
11 .-ł5.
.

••l\losk.w&" uStracencyJł
USA, kol. l. 18, g . 15.45, 1& i 20.16.
.,Bajka" - .. Drogt chłopiec" ZSRR. pan. koL g. 14.30. "Zbrodnloa w k lubLe tenisowym" - jug.
pan. kol. 1. 1&,' g. 17.311 i 119.30.
"Studyjno WDK'~ - .. Love Story" USA, koL 1. 15, g. 15.15.
.. Jad~i.a" polski, archlw. l. U,
godz. n.lM. DKF "SwiatlO" fcancuski, g. lI.
"Skałka"

-

" ZOtTO"

-

I N A

USA-w\.
l

1 9_ł5.

"Serpicou
k()!. l. II, g. 15-15, 17.10

,,1\lełałowiec"
a rcł\lw

"JadzIa"
l. 11, g. L1 l II.
"Trędowata"
- polski , kol I. 12, g. 17.
APTEKA OYZ1JRŃ A:
r 2t-Oł7
I MaJa S4
POSTOJE
TAKSOWEK:
Dworzec Gló ....,ny PKP - 705. osiedle MUica - 22-44
polski.

..związkowieC"

lO'.

"tę ł-lł.

APTEIt)
DYZURNE: nr 29-001
ul
Buczka S7m. nr ~9-ooa, ul
Sl..nklewicza li
POkADNIJ:
DYZUIlNE:
dla
dzlec' I dorOllłycll ul. Zel,zna J5
w . «odz Ił-U w nled!!lelę ł-1I
Stomatologiczna ul
:teinn. 35. w gocko 1ł-22, w ..,boty - od gollz II do , w- po-

,odE

niedziałek

TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe "', Paco1dł1lCJ'lne"".
Pogotowie
WSW U6-ltj. Strat Potarna ....
Pc,moc drogo.... a 111. P<,gotowie
F.nerget)'ezne Kielce-Miasto 111
Ki.. lce - Teren
PogotowIe
wodno-kaoal.lzaCYloe __ 11 Poczt
Informacje o usłułacb lU . Botel
"CentraLny" OI-4ł. (oformacja kolejowa '30. Pogotowie hydraul1~
IIo-enercetycze ł dtwll!" .... e KSM
oslędle XXV-lecia PRL
nr tel.
ł30"!. oa Sady 499-51 os Bocianek - 4M-7J, Pogotowie wodo
-klm. e.o .. dźwigowe elektryczne
SM .. Arm.atury" ezynne .... godlr
ł-U, sobota - 1-11. tel iii-n Pogc,towle cieplne WPEC - Klelce
czynne cała dobę. tel ł78-92 . PogotowIe ~zowę czynne cala dobe
4.!0 · ł2. Pogotowie napraw urząduń
gazowych ezynne w godz 1-19
tel Ul-T!. Pogotowie telewizyjne
477-98 Pogotowie elektryczno-wo ·
docia~owe
~ZBM
czynne
od
łowie

m

------------------------,
NUMER 118
----~~----

STRONA 6

Kol. BOZENIE SYZnOŁ
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
OJCA
składają

pracownie,. Instytutu
Chemii WSP
69606-.g

SĄD UKARA.Ł
Sąd

Rejonowy w Kozienicach rozpoznawał spra wę
go (urodz. 5.1.1ł51 f. W Magnuszewle. syna
Wąsik). B . Sadurskl oskarżony był o pobicie I.
14176 r.), który doznał dwukrotnego złama nia trzonu
Uznawszy wlnę B . Sadurskiego Sąd ~ka zał go la
% lat pozbawien ia wolności_ PoruIdto zasad7i1 na rzec!
S tys. zł oraz W74 zł tytułem opłaty sądowej.
.
Sąd WOjewódzki w Radomiu. d<> którego obronca
od wolani e w tej sprawie, złagodzU wyroł< SądU
niając karę p ozbawienia wolności na 1 rok I •
c:t-3 łpi
(''7pśrł
WVf'('tk' utr'?'VmAł
w ".,,,,,..v

PRzEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYJNO-MONTA.ZOWB

Starachowice

włoski,

kQI. g . 15.30 l 1'1.45.
.
.,Letnie" "Aresztuje
eu:.
przyjaciel u· - ang. l . W, g. !O.3D.
HA.mliteak" ,.smlerciono ny
ładunek"
USA, pan.
koL. i.
15 g. H.15. (W razie nlepogody
projekcja fllmu. w kinie .. Skalica"
- god~
p.nedspl'Seelał bUet6w ki.now)'cll
w kinie .. RDDJllDtiCa", tel. Ul-II,
czynna lO' godzinac" 1-11. w .a-

EO

I(

,.Wolność"

•.BUDOSTAL"
Krakowie, ul Przewóz 34
uczesłnik GENER,~LNEGO WYKONAWSTWA BUDOWY WALCOWNr
w OSTROWCU SWlĘTOKRZYSKIM
zatrudni dla potrzeb budownictwa hutniczego mężczyzn w zawodach:
W

~.

N A

"RDbol.n.ik" - "Królowa pszczół"
polski kol. g . 15. ..Od po wiecU
zna tylko wi.atr" RFN kol. 1.
15, g . 11 i lt
"Trędowata,.

"Star'· -

-

pol-

ski. kol L 12,' g 17 l 1• .11.
APTEKA OttuaNA: nr ___ ,
Marszałkowska 17
POSTOJE
TAJtSOWf;":
pL
SWlerczewsklego - SI'. Dworzec
Zachodm PKP - 110

I:

Ostrowiec
~

I N A

,.Hutnik"
.. Sam na sam·
polski, kol L U C. 15.30. 17.. i
19.30.
"Zorza"
..Po\W'ót tajemrllC2eCo
ItIondyna" t~ancusld,
kol. l. 1!, I . li I 11.
,.pl'Zodownlk" - .,Panl Bovary,
.., j a" - polskl. kOol. l. 15, , . 1'f

111

OttuaNA: IV !ł-M,.

APTEKA

Polna II(
POGOTOWI.
IlATUN"OWIl,
tel "
U ..... g.! Za eweotu.lae UlIi ... "
w ,.rogramie kla. reelakeja .ie
odpowiada.

RADIO
.

.

PROGR M LOKAL!'ry
16.40
A.I",ualności
dnLa
1-' .50
.. Portret
nlaUci"
audycJa
Z. Majchrz.yk. 11.00 Koncert tyczeń,
17.40 AudycJa SKP, 17,50
Radioreklama.

-

KIEROWNIKA ROBOT ZIEMNYCH;
MISTRZA ROBOT ZIEMNYCH;
MISTRZA EKSPLO>\TACn CIĘUtICH MASZYN
l\lISTRZA DS. NAPRAWY CIĘZKICH MASZYN __ T~nU1
GEODETĘ;

RADIOTECBNIKOW;
.
MASZYNISTOW KOPAREK, SPYCHAREK. ŁADOWAJLEJ',
SAMOCHODOWYCH I SAMOJEZDNYCH;
MECHANIKOW MA.SZYN BUDOWLANYCH;
MECUANIKOW SILNIKOW SPALINOWYCH;
SLUSARZY-SPAWACZY;
SPAWACZY ELEKTRYCZNO-GAZOWYCH;
ELEKTROMECHANIKOW;
ELEKTROMONTEROW;
INSTRUKTO;aOW PRAKTYCZNEJ NAlJK.I ZAWOP()W:
MASZYN BUDOWLANYCH, M.ECHANIK_KIE&OWCA,
ST ALACJJ SANITARNEJ. ELEKTltOMONTI!:K. IUEy~O PRAWNIENIAMI PANSTWOWYMI DO NAUJU JAZD '
ROBOTNIKOW BUDOWLANYCH;
SZ~
ABSOLWENTOW ZS7 O KIERUNKU : MECHANIIt MA. I'UJ(,
CHA
LANYCH. l\IECHANIK-KIEROWCA, SLUSARZ-l\tE
TROl'lONTER, ELEKTROMECHANIK.

"C'

Przedsiębiorstwo zapewnia odpowiednie warunki pracy i płacY .%g:~~~
zbiorowym w budownictwie, wg II tabeli plac, możliwość zdobyCIa
nisty ciężkiego sprzętu budowlanego w przyzakładowym ośrodku sZyoist1
podnJes~nia kwalifikacji i uzyskania uprawnień państwowych ma
rii III. II i l.
PttedS1ębiorstwo zapewnia odpowiednie warunki socjalno:byto~~cia).
łówka, posiłki regeneracyjne, opieka lekarska, wypoczynek l rekr
Zgłoszenia listowne lub osobistE' k 1erować pod adresem:
. '
frzedsiębiorsłwo Konstr",kcyjnct-Montai:we
30-7lt Kraków, ul. Przewóz 34, tel. 615-0 'l" w
lub osobiście na za.pleczu PKM "Budosta
(Plae budowy od strony Kttłów). •

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wspólny komunikot
polsko-norweski
miniPRL

biuch

Schmidta

Na zaproszenie premiera Norwegii, Odva·ra
Nordiego,
w
dniach od . 23 IW 25 maja
przebywał
z oficjalną wizy_
tą
w
tym
kraju
prezes
Rady Ministrów PRL, P iotr
Jaroszewicz.
Podczas
wizyty P
Jaroszewicz został przyjęty przez króla Olava V oraz
spotkał się z przewodniczącym
Stortingu (parlamentu), G u tLorm em Hansenem. P. Jaroszewicz
wraz z towarzyszącymi mu 0sobistościam; odwiedził Narvik,
gdz ie złożył wieńce pod pomnikami żołnierzy polskich i norw eskich poległy ch w czasie II
wojny światowej,
W trakcie rozmów obaj premierzy omówili sllereg aktualnych problemów międzynaro
dowych oraz zagadnienia, zwią
sane z dalazym rozwojem stosunków
polsko-norweskich.
Pny omawianiu spraw między
narodowych, premierzy poświę
cili sscsegółną uwagę pl'oblemom związanym z bezpieczeń
stwem oraz rozszeneniem konlaktów i współpracy w Europie podkreślająe
potl"2lebę
dalszeco umacniania i pogłę
biania odprężenia, aby uczynić
je proceaem bardziej eiągłym i
lrwałym. Premierzy powitałi z
aadowoleniem
zbliżające
się
spotkanie w Bellradzie, jako
poiyteetlną

w dziedzinie rozbrojenJa i kO<1troli zbrojeń.
Udzielono pełneco poparcia
dzialaniom zmierzającym do zahamowania wyści~u zbr ojeń oraz do osiągnięcia powszecbne~o i
całkowitego
rozbrojenia
pod ścisłą i skuteezną konłrolą
międzynarodową.

Dokonując przeglądu stosunków dwustronnych, Obaj premierzy z zadowoleniem odnotowali dalszy pozytywny rozwój
tych stosunk6w, które oparte są
na tradycyjnej przyjaźni, wzajemnym zrozumien iu., szerokich
kontakt~h i współpracy w wielu dziedzinach.
Omawiając
stan
dwustronnych stosunków gospOdarczych,
powstałych w ramacb istnieją
cych porozumieó, obie strony z
zadowoleniem ws1<azały na postęp osiągnięty w ostatnich lałach w rozwoju sto unków handlowych i gospodarczyeh mię
dzy Polską i Norwegią. Stwierdzono, że istnieją sprzyjające
perspektywy dis dalszego r"zw"ju
wzajemnie
pomyślnej
WSpÓłpracy.

Obaj premieczy odnotowali z
zadowoleniem podpisanie protokołu między rządem PRL i rzą
dem Królestwa Norwegii o warunkach finansowania inwestycji i projektów koope racyjnych
w eksporcie z Norwegii do Polski oraz porozumienia o współ
pracy mały ch l średnich przedsiębiocslw.
W czasie wizyty
podpisano teź umowę, która zabezpiecza do 1961 r. kontynuowanie przez polski c h rybak6w
połow6w w strefie
norweskiej
jurysdykcji ryback iej na poludnie od 62 równoleźnika, a także
program
współpracy
międZY
Polską Izbą Handlu Zagranicznego i Norweską Radą Ekspor-

możliwość głębokiej

_ymiany po,ll\,dóW na temat
zarówno weielenia w iycie akta. końeoweco, jak i rozwoju
procesu odprężenia w przyszłości.

były akstosunków

Szefowie obu państw podzielili pogląd, że proces odpręże
nia politycznego powinien być
uzupełniony

przedsięwzięciami

a zwłasz
WY,3IK''''''A z ukła
,

normalizacji
PRL a RFN
1970 r, oraz za gadz porozumiew czasie wiVi czerwcu 1976 r
KC PZPR Edwar~

m iędzy

Komunikat KSM

~wą,

Dąiąe

ZARZĄD
KSM z,awiadamia
członków
otrzymują cych przydział mieszkania w budynka.ch_
Dl' 15 i 35 na 06iedlu Uroczys-

kOr że w dniu 27 maja 1977 r .,
o godz. 17, w świetlicy na 06.
Sady, ul. Wojewódzka 2, odbę
dzie się zebranie infonnacyjne
przed zasiedli!niem.
269-k

ko-amerykańskie
.
przemysłowców l handlowców
Polsko·Ame_

Gi>s~ a.z:czej,

a seSj a

zakoń_

- W,środę, odWie semina_
marketingu na

m.

proOuktów - w świetle w;tawodaws(wa i praklyki amerykańskiej.

Po

pr~emyśle

DOKOŃczENIE

ZE STR. 1

pra'W')' sytua.cji. Zgodnie z pol.ecem.iem minil;tra leśnictwa i
przenlysłu drzewnego, do re1r000t_eco programu pocpraowy
jak«*:i i nowocZeQlości
bów Da lata 1977--10 i IW pr()-lTam6w Ola z~oczeń i fabryk zostały wniesi.one rygorysty~ U%updnienia. Uregulowano spr..""l odpowiedzialnotci

,..,..0-

cało6€: ulllail
dotyczących
jakościowego ]lOzioml1 produkcji. Za te Uładnienia od'po_ wiadać będzie imiennie Ul

pogłębienia

.t_nk.w handlowych, pl"2lemyslowyeh i kulturalnych, obie strony pod~sały umowę o lIapobie~aniu
podwójnemu opodatkowaniu. Omówiono. także r.zwój kOlltakt.w i współpracy
dwustronnej w dziedzinie nauki, oświaty i kultury. wyraża
jąc zadowolenie z dal..,ul'o pestęp. w tych cklebinach.
Obaj premierzy wyrazili przekoOllanie, że ich rozmowy stanowią ważny i poźyteczny wkł~d
do dalszego pomyślnego rozwo}u polsko- norweskich stosunków
i wspólpr~y m iędzy obu krajami. •
P. Jaro zewicz zaprosił premiera No.rwecii O. No.rdleg..
d. zJeiełlia .ficjahlej w ... yty w
Pol~e.
ZaprGSllenie
zostaJe
pnyjęłe II udowoleniem.
de

Układu

Warszawskiego

M<?SKWA. PAP. ,~o środę rozpoczęło się w Moskwie ll<l6 i edzeDle, KomItetu MIDlslrów Spraw Zagra,nicz'nych PańsVw C:!:Ionkowsklch Układu Warszawskiego.
W obradach biorą .u~ział: minister .spraw zagraniC2Jlych LRB,
Pelyr Ml.denow, mIDlster spraw zagranIcznych CSRS Bebuslav Chnioupek, minister spraw zagranicznych NRD' OsIIar
Fi~c~er. minister spraw zagra.nicznych SRR, Georle M~veKu,
mm'1Sfer spra~ zagranicznych PRL, Emil Wojtanek, minister
spraw zagramcznych _WRL, Frigyes Puja i minister spraw zagranicznych ZSRR, Andriej Gromyko.
Omawiane są niektóre problemy wynikające z aktu końco
w ego Ko.n1erencji Bezpieczeństwa i W~ł:pl'6cy w Europie.

Spotkanie E. Gierka
ze służbą geologiczną
DOKO~iCZENIE

ZE STR. 1

Edwa.rd Gierek, krt.ócemu
cz10 nek Biura
Politycznego KC PZPR, wicepremier Jan Szydlak, zapoznał się z rezultatami d0tychczasowej działalności i
problemami pracy państwo
wej słu:żJby geologicznej, która w br. obchodzi swe 25lecie.
Opl'owadzany przez pre%esa Cent:ulnego Urzędu Geologii - Zdzisława Dembow.kielo or3% dyrektora Insty!>ulu Geologii - pl"of. .I_a
Malillo"" kieco - I
sekretarz KC PZPR obeinał e'kIł
pozycję muzeum
t;eolOCicztowarzyszył

warzyszeń
n.aukowo-technjczn~h,
orga.ruzacji
młochjeżo
wycb, koopC!'ant6w i głównyc h

odbiorców kra.joowych.
Tam, gdzie wskainiiI: uzna.lIyeh re-kla.macji
przewyższy
cklpu&zczalne granice,
analizy
pl'owadzOIle będą co mie6iąc, a
ponadw wprowadza się obowią
aeir jakościowego odbioru całych Piłl'tii wyrobów, zami.ast
kOllt.roli wyrywll:_ł!\i,
'którll
prałt~ykuje się w utkładach legitymujących 1I!ę doorymi wyD~ami.

*

oego, 'gdzie zgromadzone !łt\
m.in.
próbIti
wszy8'l.kioh
ookrY'lych i ek&p1oatowanydl
w Polsce surowców.
Następnie

spotkał

się

li

pracow'llikami służby g~o
gicznej, kt6rzy poifl1o.nnowali go o S'Wej pracy i dotychczasowych 06iąenięciacłł.
W
toku
Ż)'iWej
r~
wy Edwollr-d Gierek wiele
uwag.i poświęcił m.in. perspektywom przerobu wydobywanych w kraju .w-owc6w dla ich banlziej e1ektywnego wykorLysl.a'nia oraz
podkreślił
rołę
i
zadenia
.rumy geologia.nej .... rea'lizaeji zadaA lIPOleczno..,-:poda~y"h.

(pAp)

WN:zeo-e nominacji
w Belwederze
Rada Paiwltwa Da
w'lliosek
pre.r.e6a Rady MilnistróW' .ao.ła 14 uczonym tytu}y proleeora zwycza,jnego i 73 - tytuły
pco-I fl$Or a n adzwycza;j !l.ego.
25 bm. odbyła się w Beolweden.e uroczystość
wręcLftlia
ll'kt6w
nominacyjnych
mianowanym profe6orom.
WygłO&Zooe z tł!\i okuji ])nIemówienie przewodniczący Rady
Państwa,
Heli ryk
Ja.błońRi
poświęcił
onlÓwiemJ.u roli
i

_0

wspólod'poWiedziałności

ucz0-

nych za społeczno-g06podarczy
rozwój kraju. Nawiązując do
przemówienia I sekretana KC
PZPR. Edwarda Gierka na jubileuS%owym
zgromad:z.en hi
PAN,
przewodniCZł\cy
Rady
Państwa podkreślił Wie-l06WOIlny charakter zadań nauki i

.maszynowym meblarstwo

Od ocell3 rad będI1\
w
przedStaWlc1eJ kieorownic- ' dużym stopn,ill ulKee wyJ'ÓŻ
fiiHli.a pl'~owniILbw i
cały ch
twa' %akJadu, pełniący ' aadzl>r»ad pracll słuib nonnaUzacyj- ' wydziaJó'W poprzea pny.z:nawa1I)"Ch. wzOl'nidwa
przem,.slo- - nie im nagród, awa;n.e6w i .dyWeto i konŁroo jaokoki. Co • plomów Maz pclIIulary;towanie
lUd21 OOhrej roboty.
Należ1'
kwartał, VIi zjednoczeniach eraz
że
wprowadzooo
w układach
produkcyjnych. • 'PfldIn'eślić,
poprawki w
doł.yi)łlcUl.lIOwym .
dOkonywać si~ będzie
analizy
systemie PI'em.lowamia za wywyników
jakeściowyeh,
usoką )ak~ i ~anie maW7.glę<loi.jąc przy tym opinie i
t~ia}nych sankeji
za brakowni06ki poow~anycll W fabryróbstwo.
kach rad jak~ci produkcji. Do
Kolejnym
JI06tanow~ifln,
działalności rad (organ6w spoktbre ma cłlllł"akter przygotołecznych) przywią:r.uje sW: wielw.awczy
do
nowych
Wal'unk6w
ką wagfl; opr6cz pra.cowników
współpracy w obrocie meblami,
zawodów z,ajmujlleych się jajest
pot'O%umienie
między
kością, skupi.ałl ooe
powinn,.
przedstal1ricielami central bandtakże ~z()}owyeb raC'jc.naliz&tolu i «rgabizacji pJ'Oducemtllw rów oraz przedst&wicidi atojed~

Posiedzenie Komitetu Spraw
Zagranicznych Państw Członkowskich

u.c2OIlych

p-amu

....

l'ealiueJI

pl"O-

Bakr~luletto

na
VI
i vn Zjftdizie partii. Pnebi.e,. on. bowiem ... W1I&ystk.ioeh si_ch
.~ abtoro- •
życia;
_yetkłe
GIle,
wyma.gają
~o
w,.oraystywania
o.ią&nięl:
neulti
i

weto
~

poUm twól'CM'j łtziałllJlWlki
Szczeg61""; wagi aacb6ia atoJll przed n.ułr ll
w
daiedzilli.e twOl'Ze'nia hMy materia1n«>-technicmej
~winię

ucZ()n~h.

~ społecuitstwa ~}.1iIł,cz
ktbrł!'j dYBami_y ro1.l-

-eco,

wj mUlli b~ stałe

WlJIIi.enIoy

rarultatami badIIa IIMIłDoowycb
,,!,y<;howyw&ni-ent wysoko kwa:
l:it.ikoW8ł1yeh kadr, kt6r. zOOI-

Be Słl twórczo
ka.ch

d:d~łl w ....... \Jłl
~ow~h-

rewolucji
B ileUl ej.

W imieniu DO_ miatlowa.,ch prolKOC'Ó.... za otnY'JD8\D.e
n~mil1acje
pocbiękO:Wał
prof.
Oswald Małeja •
WyIŻ.SZ ej
Szkoły lnżynien)de'j .... Opolu.

prz€fllyslu kluc:r.oweco i spół
da.ielczości pracy. Mó'W'i ono o
k<>niecm ości
\JłłOI'ządkowania
zapasów, w których
właśni~
:majd4 się meble wadliwe, niekompletne i uszkodzone..
W na.)bliŻ8zycb
t,-godnia.ch
odbędzie się w hlWldlu przegląd
tych wyrobów, co u:motliwi ustalecie dabz.e go trybu POIIItę
powania 'łI1ediuC zasady: na...
pr.awa, przecena albo KWrot.
Nąraw dołI:onywal: maM eKipy pl'oducentbw,
którzy
~ .
rowni.ei :zobow~zanj do doIItaw
elementów
nied>ędnych
dla
doprowMlu-oia DH!bli Go .tlllDU
-uiywaln.ośei. Wreszcie lfuły, któl'.e nie będIł
mocl;.był: .. łulDdlu nllF-wn~ 110etaną 2Nl'ÓCClne fabrykom.

art,.-

PodjęŁo ()pec.-aeję trudnił, 'WY:
macającą wif-lu ....ysiłk6w
ze

sUODy prudsiębiorstw produk<'Ylnycb i
handlolllycll. Meblarstwo będzie tIrnłą po
sprzęcie ~ przemY6~ elektFOmaszynow~o branżą towarow~. w której dokonuje !lię
kompleksowych prBi: zmie.r:L8jąeycb clio uporządkowania sytuacj.!, a rbwDocześnie
przystępuje do ret>pe4rtowania
«>strujszycb wymogów jakości«>
wych.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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To nie

był

mecz

Z 'Szurkowskim i Nowickim godny
'na wyścig dookoła Anglii Puchar. Europv
dla liverpóolu
finału

Reprezentacja Polski na tra4ycy jny 12-etopowy wyścig Tour ot Britain będzie w tym roku chyba silniejsza niż szóstka.
która reprezentowała nas w jubileus:wwym Wyścigu Pokoju.
28 bm. wyruszy z Warszawy
pod wodzą trenera Andrseja
Troohanowskiego szóstka: Rynard Szurkowskl, Mieczysław
Nowicki, Janusz Bieniek, Zbigmew
Szc.z epkowski, Tadeusz
Wojtas i Franciszek AnkudowiC'll. Wyścig rozgrywany będzie
od 29 maja do 11 czerwca.
W najbli~zych dniach oczekują polskiCh szosowców starty w kilku innych prestiżowych
imprezach. Młodzi kolarze walczyć będą w
Memoriale płk
Skopenki (trasa z Równego do
Sandomierza), w Tygodniu Kolarskim w Dubnicy (CSRS) i w
Wyicigu Przyjaźni Polski i
CSRS.

Dziś W ośrodku
~sportowym Tęczy
Dziś w ośrodku
sportowym
Jci~leckJej
Tęczy
przy ulicy
Dzierżyńskiego· l'ozegrace
1lOstaną
kolejne
spotkani.a
V

Turnieju Koszykówki Dziewcząt
i Chłopców o puch~
TY
,,Echa
Dn.ia",
Tęczy
I
Kieleckiej
Sp6łdzi.elni
Mieszkaniowej. W meczu o tlrzeeie miejsce
w turnieju grupy chłopców niłod.szych zmierzą
się
zespoły
SP
12 i
SP 28 (droga dlt'użyna), a w
walce o alWans do finału w
gropi.e dziewcząt starszych spotkają się SP 5 I SP 15 (druga
drUŻyrul).
Początek
pojedynkbw o godzinie 17.
(ap)

Od 9 do 12 czerwca reprezentacja Polski uczestniczyć hę
dr:zi>e w wyścigu "Open" w Luksemburgu.
Najważniejszą
z krajowych
imprez w najbliższych dniach
są mistrZ06twa Polski par.

Na kortach

Paryża

Zwycięstwo
w

oi -ec f aka
środę

na paryskkh kor- '

bach Roland
Garros kont ynuow8llo spoUcan.ia pierwsrzej
rWldy międzynarod<>wych tenisowych miskzostw Francji. Tego dnia Wojciech Fibak spo-tkał się % Amerykaninem
S.
Stewarum I zwyciężył 6:3, 5:2,
7:5.
Inne
ciekawsze
rezultaty:
Nocberg
(Szwecja) Slozil
(CSRS) 6:2, 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, Ramirez (Meksyk) - G<>ven (Fran
cja) 6:4, 6:1, 7:5, Smith (USA)
Crealy (Australla) 7:6, 6:4,
6:2.

~ Porażka

~strzów

Europy

Nie7.hyt wbedrlie się w • tym
sezonie piłkarzom
Ozechosło
waeji, którzy jaik pamiętamy,
zxło'byli w ubiegłym roku mistrzostwo Europy. Wczoraj reprezentacja
Czechosłowacji
z.mi.e!rzyła się w Bazylei w towaJI'zyskim meczu ze Szwajcarill i doznała
porażki
0:1
(0:0). Bramkę dla gospodarzy
zdobył Rudi
Mueller w _ 70
miln.

Dla kogo
"Złote Buły"?

Komunikat

Totalizatora Sportowego
W JICIIdodoeJo
a..V.1P77

Dui~ Lotłr.a
-'~:

r.,

.( dniG

• Lo--.le h 1 !'O&Wiqlani. • 6
~ - wWJrOnO
m.~7 ~
2 rotwiqlonla z 5 troliol>ioml pr.
móowyml wyg.-. po 386.274 zł.
2011 rozw!qlań :r 5 ttofieni<3ml zwykły
mi wygrane po ok%
4.500 :Ił.
9.644 roZ'Hiqzo";o I 4 trafienioml wygr...... po 133 zł. 140.580 rozwiqzoń
• 3 trafi ... k,,'" - wyg'''''. po , zł.

• '-GnIe II: 58 roZ'HiQzań z 5
tr4li""ioml - wygron. po 29.273 zł.
3.00& rozwiqzoń z 4 ...oł;.niomł - wyIItGi1e po S46 zł. 60.606 rozwiql<l'; z
3 trałioenioml - wygron. po 70 d.

Trwa jeszcze zacięta rywali%acja o "Złote Buty", tradycyjną
nagl'od,ę
dla najlepszego
strzelca piłkarskich rozgrywek
ligowy~h w Europie. .Aktualnie
liderami w tej klasyfikacji są
Holender Ruud Geels i Dieter
Mllelłer
% RFN, mający na
swym koncie po 34 celne trafienia. W .ijolandti i RFN rozgrywki ligowe ju.ż się zakoń
czyły i w
tej sytuacji duże
szanse
wyprzedzenia
tych
dwóch piłkarzy ' ma repteZentacyjny napastnik węgierski, Bela Va.racłi z Vasasu Budapeszt.
Strzelił on już w meczach
ligowych 33 bramki, a do zakoń
czenia rozgrywek ligowych na
Węgrzech
~stały
jeszcze
cztery kolejki spotkań. Szanse
na zdobycie .. Złotych Butów"
ma również Rumun Dudu Georgescu, mający na koncie 32
bramki. "Król strzelców" polskiej ekstraklasy, Włodzimiers
Mazur z sosnowieckiego Zagłę
bia jest w tej klasyfikacji na
d<llekim miejscu. 17 bramek to
stanowczo za skromna zdobycz,
by myśleć o miejs~u w czołów
ce najlepszych snajperów Europy.
(ap)
• W towarzyskim
międzymeczu piłkarskim
reprezentacja Meksyku pokonała w Monterey drużynę Peru 2:1.
państwowym

Mały

Lotek

L 5, l!, 19, %6. 34
IL ł, l, !1, !~. 35
końc. bud. 4539
EXPRESS LOTEK

14, !!l, 32, 4!, 49

m
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• Zdobywcą Grand Prix Polski w sprinterskim torowym
wyścigu kolarskim został
reprezentant
NRD Raa:sch,
który w finale pokonal swego
rodaka Geschke. Trzeeie tciejsce zajął Benedykt Kocot.
• Piłkarze
Hajduka
Spll.t
zdobyli Puchar Jug.oslawu wygrywając w finale z drużyn41
Budocnost Titograd 2:0. Hajduk
reprezentować będzie JugOBła
wię w n()we:j edycji rozgrywek

Chyba wszyscy telewidzowie
wczoraj II Rzymu
transmisję finałowego meC'llu o
Puchar Eu·r opy pomiędzy LIverpoolem i Borussią Moencheogladbach zawiedli się. Z
pewnościll oozelciwaH zoaesnie
ciekawszego widowiska piłkar
skiego od dwóch
najlepszych
klubowych "jedenastek" Europy. Nie był to bowiem pok ••
efektownego futbolu, • twarda, męska walka. obliczona jedyll!ie na końcowy sukces.
Mecs wygrali Anclicy 3:1
(1:0), lIldobywaj~c
bramki .e
słnalów: Terry McDermoUa w
29 min., Tommy Smitha w 65
min. i Phila Neala II rzutu karnego w 83 min., a dla BorulISi
bramkę s.rz~lił
dobne nam
many Duńczyk. Allan Simonsen w 50 min. Właściwie tylko
efektowne bramki były ł-odne
tego finałowego pojedynku.
Piłkarze Liverpoolu
wygrali
zasłu źeni e, trzeba jednak
dodać, źe ich finałowy rywal zaprezen tował się sla.bo. Borussia
zawiodła na całej linit i tylko momentami
przypominała
sespół, który w półfinale wy_
elimin~wał
kijowskie Dyna.mo.
FC Liverpool po ru pierwszy w swej historii wpisał się
na listę triumlatorów Pucharu
Europy, jako 22 II kolei. zdobywca t~go najcenniej&zego w
klubowym
futbolu
St ..rego
Kontynentu trofeum. Anglicy
dość długo musieli czekac
na
SUKces swojej drutyny w tych
rMgrywkach. W
poprzednich
edycjach tylko rll/% udało się
angielskiemu zespołowi odnieść
zwycięstwo. Dokonał tego
w
1968 roku :ManchesłM UnHed,
wygrywając finałowy
pojedynek z Benfiką Lizbona 4:1.
(paw)
ogltl,dający

Misłrz Polski

Srebrnv
ROW . Rybnik

. GKS

l

iłkarze
kończyli

P ki

ekstraklasy
zawczoraj rozgrywmistrzowskie. W o&tatniej, 30 kolejce spotkań największą
niespodzianką
zwycięstwo broniącego się
degradacją Lecha Poznań

było

przed
nad
mistrzem
Polski,
Sll\Skiem
Wrocław.
Sukces gospodarzy
2:0 zapewnił im prolongatę ligowego bytu.
Z rywalizacji o tytuł wicemistrza Polski zwycięsko wy_
szli piłkarze Widzewa Łódź,
którzy pokonali na wyjeżdzie
Szombierki Bytom, a brązowy
medal
przypadł
w
'udziale
GÓl'nikowi Zabrze po zwycię
stwie nad Wisłą w Krakowie.
Ekstraklasę opuszczają w tym c
sezonie zespoły ROW Rybnik i
GKS Tychy. Degradacja tyszan
jest sporą ruespodzianką, gdyż
w Ubiegłym roku byli oni wicemistrzami kraju.
A oto wyniki wczorajn:xch
pojedynków: Lech Poznań
Sląsk Wrocław 2:0, ŁKS Łódź
GKS Tychy 3:1, Zagłębie

Arena
bokserskich M E
W niedziellO. rozpoczną sję
w Halle XXII bokserskie mistrzostwa Europy, których
pn:elueg będ'Ziemy
śledzić
ze zrozumiałym zajntereso,waniem. Polscy pięściarze
od lat należą przecież do
ŚWiatowej
i
europejskiej
czołówki w . uj
dyscyplinie
sportu.
Na Zdjęciu: hala sportowa
w Halle (NRD), w
kwrej
walczyć
będą
bokserzy o
medale i złote
pasy miIItrzÓW Europy.
CAF

1.

Sląsk

2. Widzew
3. Górnik
4. Stal
5.

6.

Zagłębie
Pogoń

7. t.KS

Łódź

8. Legia
9. Szombierki
10. Wisla
11. Arka
12. Odra
13. Ruch
14. Lech
15. GKS Tychy

16. ROW Rybnik
Obrońcy

tulu, piłk arze
$Owali się tym
tym miejscu,
mistrz kraj u,
wyląd owal na
zycj i.
W now ej
rozgrywek
rozpocznie
reprez
rze Europy
w Pucharze
t.ódi i
charze ~~ ..... n,.• I,,"
zwycięzca

ku pucharu
zmierzą się

z

II-ligową

,,Królem
klasy został
kiego

Nowy
hokeistów

europejskich o Puchar Zdobywców Puchaa'Ów.
• Mistrzami Półwyspu Bał
kańskiego w siatkówce
męż
czyzn zoslali RumWli wyprze-

Czechosłowacji
carię

• Szpadzi.ści Rumunii wygrali we FrlWlcji międzynarodowy
turniej drużynowy wyprzedzając zespoły

Sprintem ...
dza.jąc

Jugosłowian, Bułgarow,
Albańczyków i Gre-

pokonali Szwaj-

4:0.

Węgier,

Francji.
• W kolejnych

Włoch

i

spotkaniach

międzykontynentalnego
pucharu k05zykarzy Włochy pokonały Arg~tynę 100:62, JugosłaWba wygrała z Meksykiem
105:93,
Izra~l odniósł
zwy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

cięstwo

a

nad Kanadą 84 :80.
_ • W OBtatnim meczu Se'ZO.
• W eJimilnacyjnym spotka- ILU I ligi a ngie+lskiej piłkarze
nJu młodzieżowych mistrzostw Everlonu pakona.U Newcastle
Ellropy (do laJt 21) piłkarze United 2:0.
Turków,
ków.

