I

ńczyla

r

podpisanie dokumentów
prasy światowej
nie uchwałę i inne dokumenty, w których zna.la2ły odzwierci~dlenie węzłowe
problemy omawJalne na obecnej
sesji.

Uchwala szczególnie uwypukla zadania, związane z
pracami nad tzw. długo termi
nowymi kierunkowymi programami wsp6łdz.iałania. Programy te obliczone są na okres 15 lat, a nawet 20 lat,
poczynając od 1980 r . i stanowią rozwinięcie oraz uzupełDOKaReZENIE NA STR. !
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•

Ponad 150 hufców pracy •

Listonosze sezonowi

•

Wszystkich możliwości jeszcze nie wykorzystano

•

•

y lą mi ło ieiy
aCJe za a e I "ądze

rze

•

•

Akcja "Wakacje za własne pieniądze" chwyciła. Mło
dzież nie boi się pracy. Bardziej może niektóre zakłady
pracy boj~ się młodzieży.
A.kJcja indywidualnego kie_
rowania do pracy w dowolnym okresie i wybranym Z8kła.d71i.e podjęta wstała w tym
roku w całym kra'u po
raz pierwszy. Zadecydowały o
tym pozytywne efekty akcji
pr()Wao(J'1JO(lej od kilku lat wc

cznego
l seikreta.Tz KC
Edward Gierek
aM>ra

poli-

York Time·
ResłoDa.

Dla uozesloikirw akcji ,,'Wakacje sa własne pieniądu"
pun:ot-owano po 5 O miejsc.

DOKO~CZENIE
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Woje.wód7Xie K<o_
mendy OHP odnosiły się do
Wrocławiu .

tei sprawy z
Zna~ie

pewną
łatw1ejsze

rezerwą·

jest b0wiem zorganizowarue i prowadzenie grupowych hufców
wyjazdowych. Uczniowie są
tam % kome.ndantami, zwykle
nauczycielami ze swych szkól
W wo~wódz.twie kieleckim
zorganizowano 89 tlWrich hulc6w dla 3 tys. dziewcząt t
chłopców, w radomskim 68
hufców dla 2300 uczestników.

Willy Brandt
przybędzie do Polski
Na zapr06zenie I sekretarza
KC PZPR - Edwarda Gierka, 27 bm. przybędzie do Polskj przewodniczący SPD Willy Brandt.

Maryla JlGdowl'.}z wykonawczyni piosenki "Krąż y, krąży
złoty pien iąck", która zdobyła
w koncercie ",Pa tele" drQ~ie
miejsce.
CAF-Okoński-tel~roto

czoraj, 23 bm., XV Krajowy
Polskiej Piosenki

W wFestiwal
Opolu

w wypożyczalniach

Kielc i Radomia

ubimy tury tyki
•

Z pozyczony~
ię sezon turystyczny. Przed
nami
wyjazdy Da urlOPY. wojaże zagraniczne. Z roku na
rok wzrasta liczba osób spę·
dzających urlop pod namiobmi. O je~o pOWOdzeniu w
dużym stopniu decyduje peł
ne wyposażenie w sprzęt turystyczny. Jakie
możliwości
jego uzupełnienia dają wypożyczalnie sprzętu w K ielclWh
i Radomiu!

R

oZPOCZllł

indyjskich
oraz
'zmi r zanotowaW

Kli) Pradesz
l

z ~~1i średniej mo~r macji czy by. <i~i ach.

DOKO~CZENIE

do PTTK zlokalizowal\Y
jest przy ul. l Maja w
starym, pn:eznaczonym do rozbiórki
budynku.
Wypło wiałe
na słońcu namioty, podniszerone materace i plecaki to
całe bogactwo,
które
oferuje
się tu turystom na sezon le-tni Brak kuchenek garowych,

ButlI.
Bogactwo niewielkie - m6wi pracownik PTTK, Zy~munt
I)OKO~CZENIE
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.lu'roTI
-1& stron
Kradzież

domu
Pierre I..e"itlenne l.
Ulle (Francja) la.
me ldował na korni-

Zniszczono futro

soriacie

połicii

Domek

zbudowa·

u nas Anna
Cbojnacka zam. w Kielcach
przy ul Karczówkowskiej lO,
która w październiku ubiegłe
go roku oddaja do pralni przy

ny
t
elementów
prefabrykowanych

stal w ooblitu

i..,.

O'll{01Q"(,7FNTF N" S'I'R II

l
rochino
chał no

do
zało

,l~ .

Uwaga, kierową I pne<hodn;el
W idzialno!.:
i
warunk i
drog_e
dobre.

y

rzy-...

ną

Panie Kowalski, pro zę się nie
w ChowaucEo wiem, ie paa

http://sbc.wbp.kielce.pl

batwić ze
łam jest!

orzvie-

weekend

Dunkierki.

Wral

ko-

0 10 Lest ' łI!one

Gdy

Bioprognoza
biometeorologiczna

o

"rodzieży
swe:go
dom ku
letniskowego
w
O'Jnki er.:e.

Int erweniowała

Sytuoc:ja
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rzętem

iący

a tar tyczna
szetlandzkie
ie ziemi
diach

półme

Reporter~y "Echa"

Kielczanie nie mają duże
g'O wyboru. W mieście tym bowiem
czynna
jest zaledwie
jed.nlt
wypożyczalnia
sprzę·
tu turystycznego. Punkt nale-

Suszczewskie,o :I Instytutu Ek.
log ii . PAN. której celem był.
założenie stacji b&dawcaej im.
Arctowskie~o na wyspie K.in~
George w południowycb Szetb.ndach. Stacja umożliwi prowadzen ie różnorodnycb
badań
naukowych. s'l~ególnie biologicznycb I ekologicznycb w rejonie Antarktydy. W ciuu ;;7
dni siłami ekipy PAN i załOI:
statków .. Zabn:e" i .. Dal mor"
wzniesiono dobroze wyposażoną
slację. w
której
po~ostał na
zimę 19-osobowy zespoł.

przekroczył

tek. W trzecim dniu odbył się w
amllteatrze koncert konku rsowy
pn. " Z piosenką bliżej" . w reżyserU
Tomasza
D embi ńsk i eg o.
Przedstawiono na nlm plosenk.i
czołowych autorów
i kom pozytorów, w wykonaniu popularw:ch
gwiazd piosenkarskich I zespolów
wokalnych. Dobór ró1nych stylów piosenek oraz zró1nicowanie
konwencji literackich I muzycznych . korzystnIe wptynął na atrakcyjność Imprezy Część drul(ą,
pozakonkursowa
wypełniJ
wieczór autorski ·Agnie ..... ki O.n"cl<i .. J,
Wojclecba Młynarskiego i Jonasza
Kotty. Widowisko zatytułowane
..Nastroje, na!! troje" mIało w
.znac2;nym
stopniu
charakter
wspólnel ",abawy z publicznością·

ze

oka-

dcmek
wy.
posożeniem tni1cnql
bel śladu. Straty
ocenia sł~ no 53 tY'.
fronk6w (10,6 łys.
cołvm

cIoloró~ .

Dalszy rozwói handlu i usług
ważnym zadaniem gospodarki regionu
W Komitecie WOjewódzkim PZPR w Kielcach odbyła się
_zoraj narada aktywu
partyjno-gospodarczego, pOŚwięcona.
omówieniu aktualnych problemów pracy handlu i usług w
województwie kieleckim. Narad:z.ie przewodniCllyl I sekretarz
KW PZPR, ALEKSANDER ZARAJCZYK. W obradach uczestniczyli m. in.: członek Sekretariatu KC PZPR, kierownik
Wyd7lialu Przemysłu Lekkiego, Handlu i Spożycia Komitetu
Centralnego partii ZDZISŁAW KUROWSKL wiceminister
handlu wewnętrznego i usług TERESA
ANDRZEJEWSKA, wicewojewoda kielecki TADEUSZ BŁONIARCZYK.

W centrum zainteresowania
uczestników narady znaJ.azły
się
zagadnienia związane z
zadaniami i potrzebami odnośoJe poprawy sytuacji rynkowej. Zostały
one
szczegółowo
przedstawione w referacie
wygłoszonym
przez
kiea-ownika Wydziału Ekonomicznego KW PZPR Jerzeg-4> Jabłońskiego oraz szcr(j{o om6wjone podczas dyskusji, w której zabierali głos
przedstawiciele
jedno tcok
handlowych, usługowych, zakładów przemysłowych,
dzi€llczości pracy.

spół

W minionym roiku oraz w
roiku bieżącym sŁwierdz<l
no w toku obrad - odnotowuJe gjoę poprawę jakOŚCi wyI'fJIb6w ry'nkowych , jednakże
nie jest ona jeszcze w pełni

zadowalająca, co wiąże się z
potrzebą podjęcia
niezwłocz

nych działań mających na
ceilu poprawę jakości produkcji i wzrost jej wydajności.
Dotyczy to zwłas:ocza wyrobów przemysłowych np.
:z.mechanizowanego
s.pmętu
gospodarstwa domowe<go.
Wiele
uwagi
poświęcono
sprawom kooperacji przemysru i ha,ndlu jako
niezbęd
nego warun,k u P<>tPTa wy zaopatrzenia
rynku,
a
także
sprawO!l'Il inwestycji handlowych i usługowych oraz zaga,dnieniO!l'Il szkolenia i !Podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników
()jbu
tyC'h dziedzin gospod aIki.
AIk<:con towa n~
konieczo06ć
inteonsyfika<:}i lokalnej pTOdlUkcji malterialów i surow-

Śmieci i kożuchy glonów
wzdłuż bałtyckich plaż
W ostatnich dniach czystość
wód przy brzegach Zatoki Gdań
skiej VI'7.budza poważne zaniepokojenie wczasowiczów, którzy
cheieliby korzystać na plażach
nie tylko ze słońca, ale i z
morskich kąpieli. Odstręcza ich
jednak od lego gruby kożuch
cuchnącej
zawiesiny, zalegają
cy przy samym brzeg·u.
stwierdzili
specjaliści
Morskiegu w Gdyni zaJlieczyszczen ia
te
powstają
główn ie
ze szczątków
roślin
morskich, a zwłaszcza glonów.
Te ostaWlie - w związku z letnimi upałami - przechodzą intensywny rozwój, który powoduje tzw. zakwity oraz kone nlrację ros nącej masy roślin
na powierzchni i w toni morskiej. Ław ice te - w kolorze
od żółtozielonego do bruna tnego - pod dz iała niem lal i wia tru gromadzą się przy brzegach
i tu ulegają rozkładowi. W ostatnich latach zjawisko lo o
tej właśnie porze roku wystę
puje regularnie. Przyczyną jest
postępują ca eu rofizacja
Baltyku .. użyźnianego" ściekami komunalnymi, przemysłowymi i
rolniczymi; niektóre z nich stanowią
doskonałą
pożywkę dla
morskiej 1I0ry, a także dla c zęś
ci falH'ly.
Jak

Urzędu

Morze i plaże zanieczyszczone
też
d eskami, styropianem,
puszkami, butelkami, folią itp.
Odpady te pochodzą głównie ze
statków żeglujących po Bałty
ku , Zanieczy zczenia tego rodzaju utrzymują się w wodzie
przez dlugi czas, a ze względu
na czę to występujące wiatry
północno-wschodnie
gromadzą się przede wszystkim u naszych brzegów, zwłaszc za w re.jonie Zatoki Gdańskiej. Jak zapewnia Urząd Morski w Gdyni
- wszelkie stwierdzone fakty
tanieczyszczenia wód zatoki są
l będą b e zwzgl ędnie ścigane, a
są

EO
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pociągani
wiedziamości.

ich sprawcy

Trzeba jednak

do odpo-

dodać

- pisze
PAP dysponuje
administracja morska dla przegdański korespondent
że środkI,
jakimi

ciwdziałania zaśmiecaniu

Bałty

ku są daleko niewystarczają ce.
Niepokój i zdumiffiie budzi natomiast całkowita bezczynność
gospodarzy plaż, którzy liczą jedynie na to, że po jakimś czasie wiatry i prądy morskie odwrócą
się
i cuchnące ławice
"podrzucą" komu innemu. Takiej postawy nie można tłuma
czyć brakiem sił i środków: brakuje przede wszystkim poczucia odpowiedziaJ.ności.
(PAP)

ców dla potrzeb rynku usłu
gowego, co jest bardzo warinym
problemem gospodarczym, od którego zależy jakość i terminowość usług.
W swoi<:h
wystąpienia.ch
C"Llonek
Sekretariatu
KC
PZPR, Zdzisław Kurowski 0raz wiceminister handlu wewnęłrznego
i usług Teresa
Andrzejewska
przed tawili
główne
kierunki
rozwoju
handlu i usług w najbliższych
latach oraz wynik3Jjące 7.llich
wytyczne resortu dla jednostelk
teirenowy<:h.
Mówcy
podkreśliQi też
funkcje s.pDłeczne
i polityczne,
jakie
s,pełniają usługi w
systemie
naszej gospodarki, stanowiąc
ważny element
wpływający
na kls:zJtaUowanie równowagi
rynkowej i alktywizacjoę gospodarczą
kraju i
r-egionu
kieleckiego.
(mar)

T.

Różewicz

odznaczony Orderem
Sztandaru .Pracy
II klasy
Znacy poeta, prozaik i d.ramaturg - TadeuM: Róiewi.c-Ł,
udekorowany zos,taJ Orderem
S7Jtandaru Pracy II klasy; 00ZiIla~en~e

to

przyznała

T. Ró-

iewicrowi Rada Pails>twa. za
calOlkt;:z.taM twórozości litera<:k ,ie,j.

Z

liODOWą rzeszę
t~chników ae

tynen'ów.
•
ManifestaCja
stwa Krakowa I
rocznicy przybycia
• Dziś ostatni dzteń war- miasta Wlodzinti e
się dziś
szawskich obrad sesji Swiato- odbędzie
Hucie.
wej Federacji Orl:"anizacji Inzynierskich (WFEO). Porzą
dek dzienny przewiduje posiedzenie nowo wybrane 1:"0 Komitetu WykonawC2ego
oraz
omówienie płanów perspektywicznych rozwoju federacji
reprezentującej ponad 70-mi-

KXHI sesia
zakOńczyla-

DOKOŃCZENIE
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nienie kompleksowego pr~
gramu socjalistycznej integracji gospodarco:ej. Dotyczą one
współpracy w takich pcdstawowych dziedzinach, jak paloiwo-wo-energetyczna i SlLI'OWcowa, budowa
mas2yn, produkeja przemysłowych artykułów powszechnego użytku,
vvytwórozość rOHla i przec.nysl
spożywczy OratL transport.
Przewodniczący
delegacji szefowie rządów państw człon
kowskkh złożyli swe podpisy
pod protokołem obrad. Pierwszy podpisał go przewodniczący
sesji - pcezes Rady Ministrów
PRL Piotr Jaroszewicz.
Następnie przewodniczący sesji P. Jaroszewicz podkreślił,
źe przebiegła ona w ducbu braterskiej współpracy i pełnego
wzajemnego zrozumienia. Zło
żył teź wszystkim uczestnikom
obrad serdeczne podziękowania
sa twórczy wkład w pracę sesji.
Z kolei, jako przedstawiciel
goapodarzy następnej, XXXII
sesji RWPG glos zabrał przewooni czący delegacji
rumuńs-

obr

kiej

W ostatnim dn iu
sesji RWPG w
konano wyboru n
wodniczącego Korni
nawczego RWPG
roczną

kadencję .

wicepremier

i

Pańs twowego

wa1'lia SRR -

Mihai

•

życia wzięte

Przestroga dla
Mieszkanka Kielc - Maria L.
jest osobą w podeszłym wieku,
samotną,
schorowaną,
pozbawioną na skutek różnych ży
ciowych okolicznOŚci kontaktu z rodziną i znajomymi.
Do grona swoich
nielicznych
znajomych zaliczała ona Alinę
L. z Kielc. Powierzyła jej
wszystkie swoje oszczędności,
gromadzone
skrzętnie
całymi
latami. Kwota oodaona w depo-

Rielecki
( pod)wieczorek...
HANDLOWCY ZAWIEDLI
Przl/ placu Obrońców Stallngradu zorganizowano kiermasz
artykułów sportowl/cll i turystycznych. Uwagę
przechodniów
przyciągają barwne namioty. Ale oprócz nich właściwie niewiele jest tutaj do kupienia. Opinię taką u'yrażało wielu klientów spotkanych tu wczoraj po południu. Swoje uwagi przekazał nam m.in. p, Jan Szyd/owski, który wybrał się na kiermasz z myśl q o wielkich zakupaCh, a nie nabyl, niestety nic,
nie ukrywając swego rozczarowania z tego pou·odu. Oto spostrzeżenia naszego rozmó wcy : _
Handlowcy zaoferowali na
kiermaszu bardzo ubogi asortyment towarów spodenki i
kostiumy kąpi e lowe oraz kilka namiotów. Jestem wędkarzem
i przyszedłem tu, aby zaopatrzyć się w sprzęt tl"ędka,-ski. Na
próżno go jednak poszukiw~łem. Handlou.'cl/ zapomnieli o węd
karzach ...
KWIATY DLA TATY
Dzi eń Ojca staje się świętem coraz bardzie;
populaTnym.
Obchodzony był wczoTaj, w związku z czym tli ku'iaciarniach
i sklepach sporo zakupów dokonlllcaly dzieci. Tuż pTzed zamknięciem sklepu tli "Jubilatce" spotkaliśmy H-l etniego Romka
Jan ika.
- Dla kogo kupujesz tę piękną wiqzankę?
- Dla taty z okazji Dnia Ojca. Mam jeszcze dla n ieg G
upominek - budzik. Kupi/em z własnych oszczędności. Troc!lę
dołoży/a mama, będzie to więc wspólny pTezent. Tata na pewno się nim ucieszII, bo ze psu l się budzik, kt6ry mamy w d.omu i jak oTzek! zegarmistrz, nie da się go napraU'it .
(mo,.)

łatwowiernych
zyt

Ałinie L. wynosiła 60 tys.
złotych, na co właścicielka tych
pieniędzy otrzymała od znajo-

mej pokwitowanie.
Po upływ~e dłuższego czasu
Maria L.
71Wrócila się
do swej znajomej z prośbą o
zwrot całej sumy. Znajoma oddala jej tylko część pieniędzy
20 tys. złotych, natomiast reszty tj. 40 tys. złotYCh z niewiadomych powodówpostanowiła nie oddać. Nie pomogły
usilne prośby, ani tei
groźby, iż sprawą zajmie
się
prokurator. Mimo to Alina L.
nie zmieniła decyzji i pienią
dzy nie zwróciła. Ich właści
cielka postanowiła więc skierować w lej sprawie skargę do
prokuratora. Złożyła ją w dniu
18 maja br. w
Prokuraturze
Rejonowej w KieJcach.
Wezwano do Prokuratury
Alinę L ., która
w
obecności
prokura tora podpisała oświad
czenie, iż zobowiązuje się zwrócić do dnia 15 czerwca br. 22,5
tysiąca złotych,
pozostalą
zaś
sumę przekazywać ra talnie, co
miesiąc, po 1 tys. zło tych. Przystała na te warunki poszkodowana, nie mając żadnej innej
możliw ości
wyegzekwowania
p ieniędzy. Alina L. nie wywią
zała się jednak z tego zO'OOwiązania i nie oddala zadek,l a-

rowanej sumy.
Ta historia, jakże przykra w
skutkach dla naszej czytelniczk i, niechaj będzie pouczają cą
.. lekcją" dla
łatwowiernych.
Jak się okazuje, wzajemne zaufanie między ludźmi powi nno
mieć swoje granice.
Czy MaTia L. odzyska pow ierzone w d epozyt pieniądze?
Wą tpliwe,
je61i prokurawrskie
sankcje nie będą tym razem
surowsze.
(mar)
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Nie
~joo

zawiadamia,
pra{:
Przedsiębiorstwo

będzie prądu: 21
8-17 dla
bowych,
Gazu Płynnego,
,Spójnia" przy uj
browa oraz ela •
Introliga1orsko- J{~:
pmy ul. peryie.r~l'

Co dalej

rzeczne z Sandomierza

ośmioklasisto?
'r

aieszcze nlne mieisca

zasadniczych i liceach

szkołach

prawdzie wakacje ju'Ż trwają, ale w szkołach średmicb
panuje nadal ruch. Odbywają sirę posiedzenia komisji
rekrutacyjnych do klas pierwszych, opracOlwywane są
li&ty poszczególnych klas. Czy są jeszcze wolne lD'iejs,ca w
tych placówkach? G<izie mogą udać się aOO (}lwe nci sZlkół
podstawowych, którzy z n"'ż;nych przyczyn nie podjęli jeszcze wyboru kiei'U'11ku dalsrej naUJki? oto co odnotowaliśmy
na podstawie przeprowadlZOl'lych rozmów z przedstawicielami
d,yrekcJi s7kół województw kieleckiego i radomskiego.

W

VI LO im. J. Słowackiego
w Kielcach. Mówi
dyrektor,
Zbigniew ~amecki. - Nie zakończyliśmy jeszcze nabocu do
klas pi e-x wsz)"Ch. Możemy przy-

Wodo

bliżej

Ostrowca

W IV kwartale br. pierwsza nitka
potężnej magistrali wodociągowej

słui..

u k,ruazyidwa warTrwają tu
iakie
d. rozpoczęcia
d. przewoosobowych i
Dwupokładowe
mogły

przewozić

.. fiatów", bł\dź
i okol. 110 ka.k_łai 3łO~

dla
żeglugi
przema.czouych
k'ruaywv..

CAF-Stan

5 miesięcy bieiące
konto WojewódzNarodowego
Zdrowia w
około %1,5
ponad 50
rOCUlego pla-

w

~i

dwóch

kieleckim. a to
i

w

Bodzenłyoie

plan

(mar)

Intensywna rozbudowa Ostrowca stwarza wiele Idopotów wła·
dzom miejslc4m. Do nCJjwainiejszych należy sprowa zapewnienia dostCJtecznej ilości wody dla
ludności i przemysłu. Na ten cel
każdego roku wydaje się duże
kwoty. Za pieniądze te powslanie wielka magistrala wodocią·
gowa o długości kilkunastu Iti·
limetrów. Nowe ujęciG wodne
są bordzo wydajne.
W pierwszej kolejności .woda
Iosili fabrykę domów, która ma
być oddano do użytku w lipcu
.bieżącego roku,
a
no-stępnie
trafi do osiedli mieszkaniowych
Pułaflki i Ogrody. Wkrótce zokcńczy

się

płukanie

głównych

przewodów. Obecnie
odbywa
się ono tytko nocą, gdy jest niż·
sze zapotrzebowanie na wodę ·
Ja« nom powiedzia~ Marian
Hoponiuk dyrektOf
Rejonewej
Dyrekcji Rczbudcwy Mia.s t i Osiedli Wiejskich, przekazaoie do
eksploatacji magistra~i wodocią·
gowej nastąpi najpóźniej w IV
kwartale bieżącego roku. Wtedy
dopie1'o da się odczuć wyraźną
poprawę w dos{awach wody do
mieszk<>ń.
Już od prz~złego roku przystąpi się do dalszej rozbudowy
u.jęć wodnych, które w efekcie
dawać będą dodo~kowe
iłości
wody. U/GŻona zostanie druga linia przewodów wodociągowych.

milia,r da złotych na inwestycje od roku 1972
wersje autobusów miejskich i turystycznych
" i .,słeyrem" - do najwyższYi:b stanroku Jelczań
Sa mochodowe w Polsce fabryka
i sa mochodów cięia
obc hodzić

będą

produkcji.

P<lcząlki

zakła.<Jów

:o~u

1952, lecz w
Okresie nie było
samochodów,

czechosłowack i-

"jelcz".

Wozy
jadą

Z cementem

do... cementowni

Prawie 100 speejalnych sa.mochodów, 7lWanych cementowozami przewozi dziennie
z cementowni "Nowiny", " Małogoszcz" i .. Wierzbica" ponad
2800 ton cementu na wiele
placów budowlanych, do fa.bryk domów, wytwórni prefabrykatów, poligonów budowlanych itp. Przynajmniej po.łowę

ładunków

przejmu,ją

przedsiębiorstwa pracujące

rzea budownidwa
niowego.
Spośród innych
odbiorców dostaw

na
mieszka-

większych

cementu

wymienić także należy Kopalnię Siarki w Jeziórku, Hutę

1m. M. Nowotki w Ostrowcu,
elektrownię w Połańcu oraz
cementownię w budowie w ożarowie .

na

produkcja

(8)

wynosi

2.500.

Właściwości techniczno-eksploatacyjne jelczańslcich samochodów
miejskich i ciężarowych
nie ustępują - jak zapewniano

nas na konferencji prasowej w
dyrekcji zakładów, a co najlepiej potwierdziĆ mogą użytkow
nicy - standardom międzyna
rodowym. Obok au tobusów, samochod6w ciężarOWYCh i przy-

ju-

'-rćw iecza

~

bt;sów miej6kiah, lurystycznych
i przyczep.
W roku 1972 na podstawie umowy z fra.ncuską firmą "Be-

Włączo;le
będą
wreszcie do
ciągłej ek~looto~}i zbiomiki wyrównowcze. Połączenie starych
ujęć i urządzeń z nowq magistralą utworzy w Ostrowcu potężfly
węzeł
wodociągowy,
z
klórego być może będą mogły
korzystać
również
pobliskie
miejscowości.
(mak)

Dalsze

. rO=erzanie pro''''adz ilo do przygo'v'{h modeli auto-

25 lat
Zakładów

Jelczańskich

Samochodowych

diet" podjęl() prodUkcję nowoczesnych wozów komunikaCji
autobusowej. Dwa la ta później
dynamicznie rozwijają ce się zakłady produkowały
rocznie 10
tysięcy samochodów różnych ty])Ów, doskonalily stare i wprowadzały nowe modele. Obecni e
- w oparciu o typ autobusu
międzvmiasto ego
- oowstają
nowe 'odmi nv Q~' husów miejSKich i turyslycznYt.h. Ich ~-

ClZt.'p stale produkuje się w J el czu samochody pozarnicze i
wa!'Sltta t(),ve (okolo 1.500 rocz-

nie).

Od dwunastu lat "Jelcz" ekswyroby
do
Związku
Radzie<,kiego, NRD, Bułgarii i na
~rtuje
swoje
Czechosłowacji.

Węgry.

Od 1972 roku Ihhła, wypeł
niając t kże funkt'je
nauk we.

jąć

około 40 o.sób. Są
wolne
miejsca w klasach o profilu
matematyca:no-fizycznym i biologic7)no-chemi'Cznym.
Podo bna sytuacja w m LO
im. C. Norwida w
Kielcach.
Szkoła
dysponuje około
15
miejscami w kla6ach h'IJmanistycUlej i
matematy.clJlo-fi.zycznej.
Poo05 l ałe
kieI.eck.ile
licea
zamknęły już listy przyjęć do
klas pierwsz)"Ch.
Zakończyły także nabór ki ele<.'kie technika. Szanse na konlynuowanie dalszej nauki są
jedynie w zasadniczych szkołach
zawodowych.
Znaczną
liczbą wolnych
miejsc dysponuje Zasadnicza Szkoła ' Budowlana pn-y KBM. - Przyjmuje-my jeszcze podania - informuje kierownik sekretariatu, Ma.gdałena Gwóźdź. - Absolwenci szkół
podstawowych
mogą r.ozpocząć naukę w
zawodach:
mechanik
maszyn
budowlanyeh,
edl'ktromonter,
malan, betoniars prefabrykacji, muran, monter konstrukcji
ielbet_yeh
j
posadzkan.
Także wabne miejsca
cze.kają
na absolwe<Ilww zasadniCZYCh
5'Z.kół zawocrowyc'h. Technikum
Budowlane dyspomuje miejscami w klasach o specjalnościach:
budownictwo ogólne, wyposażl"łllie sa.nHarne budyn,ków ocalE
maszyny i urządzen;a budowlane.
.
A jak w)'lgląd.a problem rekrutacji do klas pierwszych
w Radomiu?
m LO Im. B. Ozoacoowskiego. Mówi zastępca dyrektora,
Andrzej PleŚD.iewicz. - Dysp<Xlujemy jeszcze kilkucastoma miejscami w
klasach z
rozszerz<mym językiem rosyjskim i angielskim oraz w klasie matematyczno-fizycznej.
Jak poinf~rmowała nas Halina
Barańska kierownik
sekret&riatu V LO - szkoła
ta także przyjmuje jeszcze po.dania. D~ponuje 30 miejscami w klasac h o profilu podstawowym, humanistycznym i
z roszen.<mym językiem rosyj-

derski. - Listy przYJęc
do
klas pier~zych nie zamlrnęliś
my. W poczet naszych ucmiów
możemy przyjąć ki·lkanaście osób. Szkoła posiada in t.ernat.
Kształcimy młodzież w poszukiwanych kiecunkac.h: ś!usan
-spawacz oraz mechanik ma.szyn i
urzlłdzeń
przemysło
wych.
Zespól Szkół
Budowlanych.
Nie zakończyliśmy jeszcze
rekru tacji do klas pierwszyCb
- i'l'l!ormuje d~ektor
Zbirntew Derr. - Jesteśmy w stanie pra:yjąć każdą liczbę kandydatów do klas zasadni.czYCh
o specjalnościach: muran, botoniarz-zbrojarz I stolarz. Do
tych specjalności nabór
prl)wadzić będziemy
przez
cally
czerwiec, a jak trzeba będzie
to w lipcu i Sierpniu.
WOlnymi miejscami dysp()nują także szkoly przyzakła
dOlWe znajdujące się przy Ra.domsk im Przedsiębiorst wie Bu.dowlanym .oraz Pl"2Y Radomskim Przedsiębiorstwi'E! Budownictwa
Pieców
Przemysło
wych. I te
mają
możliwość
przy jęcia każde-j liczby ucznióW\,
(DAP)

Radom-Tourist
zwieksza stan
pOSiadania

ll

II

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Turystyczne
"Radom-Tourisl",
dysponujące, jak
do tej 1>O'I"Y.
niewielką
bazą
noclegowo-ga_
stronomiczną i rekreacyjną , jeszcze w tym roku wzbogaci się o
nowe, . liczące się obiekty. W
Pionkach oddany będzie do użytku efektowny hotel z nowocześnie

ośrodek badawcw-rozwojowy, a
zatrUdniająca 8 tys.
osób fabryka korzysta z państwowego

priorytetu rozwojowego: modernizuje się drogi dojazdowe, buduje nawe hale produkcyjne,
hotel, szkoły przyzakładowe, osiedla mieszkaniowe l zaplecza
socjalne. Na nowe inwestycje
przewaczono okolo 4,5 miliarda
zloty ch. Unikatowe elektron icznie sterowane maszyny, dobra
współpraca
z "Berlietem"
i
..Steyrem" (w
kooperacji z
tym drugi.m produkuje "Jelcz"
18- lonowe wywrotki, a zakłady
warS'Z8wsk ie 400-konne silniki)
pozwalają na uzyskiwanie coraz lepszych parametr6w tech·
nicznych, ktÓre już za kilka la t
sprostają

najwyższym

Tę inicjatywę
kontynuować

warto

W ponad 60 szkolach 1 innych plaCÓWkach wychowawczych woj. radomskiego organizowane były w zakończony,.
niedawno roku szkolnym stałe
spotkania młodzieży z przedstawicielami sądów,
prokuratur.
adwokatury i Milicji Obywatelskiej, w czasie których POpularyzowano najciekawsze przeopisy prawa rodzinnego,
prawa
pracy, kodeksu karnego, prawa . administracyjnego. cywilnego I~p.
Inicjalywę Oddziału Zt-zeS!:8-nia Prawników Polskich i Kuratorium Oświaty i Wvchow«nia warto kontynuować rownież po wakacja ch.
(ekr.)

świato

wym wymogom.
Najbliższe
zami.:rzenia? Produkcja aulobusów w wersjaCh
miejskiCh, międzymiastowych i
turys tycznych w
roku
1980
wzr 'n ie ponad dwukrolnie i
wyniesie 5.500 sztuk rocznie.
Przewiduje się dalsze doskonalenie
właśc iwości
technic!no-eksploa tacyjnych autobusów i
samochodów cięż rowych, głów
nie w zakresie zwiększania mocy ~il"ików, ład.~wnOŚci i I:omfortu jazdy.
(tu ••

http://sbc.wbp.kielce.pl

kawiarnią,

Do potrzeb ,,Radom-Touristu"
przys tosowuje się też zajazdy
tu rystyczne w Białobrzegach l
Kozienicach oraz domy wycieczkowe w Szydłowcu i Kozienicach.
(eh.)

skim.
Zasadnicza ~kOła Metalowa.
Mówi dy.rekioc Marian Ku-

wyposażoną

podobna kawiarenka otworzy
podwoje w podziemiach szydło
wieckiego ratusza, zaś w Tomczycach wznoszony jest ośrodek
wypoczynkowy.

Wszyscy

świadczymy

~

na NFOZ

EO
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tyd:ien

w'l'V
Sobota -

%5.VI.

15.45 Program dnia
11.M Radzimy rolnikom

(kolor)
progr. woj.:

18.00 "Obiektyw" -

poznańskiego,
gorzowskiego,
kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego,
zielonogórskiego

18.20 Dziennik (kolor)
16.30 "Camerata" w Opolu (kolor)
17.00 Sobota Młodycb
kalejdoskop
17.45 Studio Sport (transmisja z
trójmeczu lekkoatletycznego
NRD - Polska - ZSRR)
1&.00 Dobranoc dla najmłodszycb
l program dla młodzieży
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 Filmy z Marilyn Monroe:
,,DzIewczyna z rewii"
1ilm tab. prod. amerykań
skiej
Sł.lO XV
Festiwal Piosenki Polskiej - Mikrofon i Ekran koncert laureatów (koJor)
23.00 Dziennik (kolor)
23.25 Kino nocne - "Noc bez koń
ca" wg A. Chrlstie - tilm
kryminalny prod. angielSkiej

Niedziela -

25 czerwca
l lipca
1977 roku
1I.:NI Program dnia
l .... ,.Obiektyw" - program .tolecz.Dego wOjewOd2twa wuuawskiego
1'.20 Dziennik (kolor)
11.34 "Waga" - program 8portowo-roo.rywkowy
17.00 Kino TDC - "Czip" - film
fab. prod. radzieckiej (kolor)
17.25 Losowanie Małego Lotka
17.40 .. PoIska leży nad Bałtykiem"
- fmał turnieju młodzieżo
wego
18.35 "W teatrze przyrody" odc.
"Zwierzęta krzywdzone przez
człowieka" - film dok. prod.
kanadyjskiej (I<,olor)
19.00 Dobranoc dla ' najmlodszych
I program dla mlodzieży
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 Filmoteka arcydzieł: "Dwunastu gniewnYCh ludzl"film fab. prod. amerykań
Skiej
22.15 XyZ - cz. I
22.45 Dziennik (kolor)
23.00 XYZ - cz. n

Czwartek -

26.VI.

o echo" -

Nowoczesn06ć w domu 1 !Jlgrodzie
8.35 Studio Sport
8.55 Program dnia
9.00 Kino TDC: ,'przygody pł:a
Cywila" film pt. "W pusz-

1.05

15.55
18.00

czy"

18.20
18.30
17.00

12.35 "Tylko w niedzil'lę" - .blok
Naczelnej Redakcji Publicystyki Kulturalnej

11.08

19.00 Wieczorynka (kolor)
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 "Tylko w niedzielę" (cd)

18.50
11.00

-

27.VI.

18.20

10.30

20.30
22.05

15.55 Program dnia
16.00 "Obiektyw" -

progr. woj.:
wrocławskiego,
jelenlogórsltiego,
legnickiego,
walbrzysklego
Dziennik (kolor)
"Jeden za trzy" - reportaż
(kolor)
Dla mlodych widzów - teleferie. W programie m.in.
fllm "Dzień bez cudów" z
serii "Wakacje z duchami"
(kolor)
"Radar" - magazyn wojskowy
,Janosik" odc. 10 pt. "W~zys
Cy za jednego" - film seryjny TP (kolor)
Dobranoc dla naj młodszych
I program dla młodzieży
Wieczór z dziennikiem
Teatr TV na świecie: "Gottheld Ephra4m Lessing" Emilia Galottl - spektakl
TV NRD, reż. Kurt Jung
Alsen (kolor)
"Camera ta" - magazyn muzyczny (kolor)
Dziennik (kolor)

18.20
18.30
17.00

18.00
18.15
19.00
19.30
10.30

22.30
13.00

Wtorek -

28.VI.

'.00 Bajkowy poranek "Tymoteusz wśród ptaków"
11.50 "Minął dzień" - lilm tab.
prod. radzieeklej
15.55 program dnla
16.00 "Obiektyw" - progr. woj.:
szczecińskiego,

18.20
16.30
17.10
17.30
1V.46

18.15

18.~0

1'9.00
19.30
20.30
21.lG

21.50
22.25
2~ .55

koszalińskie

go, słupskiego, pilskiego
Dziennik (kolor)
Studio Telewizji Mlodych
Magazyn motoryzacyjny (kolor)
"Kółko i krzyżyk" teletllrniej
Interstudio - magazyn publicystyczny o krajach socjalistycznych (kolor)
W starym klnie (ze świata
burleski). Charley Chanse w
fUmach - ,,0 serce Sally"
i "N<:>wa twarz"
Radzimy rolnikom (kolor)
Dobranoc dla najmlodszych
I program dla mlodzieży
Wieczór :z: dziennikiem
"Rodzina Straussów" - ode.
7 pt. "Liii" - film ser. prod.
angielskiej (kolor)
"Swladkowle" - program publicystyc=y
Wspomnienie o Janie Kreczmarze (kolor)
Spotkania z mE"dycyną
Dzien nik (kolor)

Srooa '.00

ED

29.VI.

"MOT~kie J)io..~enki"

-

rumo-

wa kt>media mwyczna prO<!.
węgierSkiej (kolor)

NUMER 141

STRONA 4-5

"Wojna

wido"t\"lisko z Tea-

tru Lalek w Toruniu
pancerny" cz. I film lab. prO<!. radzieckiej
(powtórzenie)
Program d!1ia
"Obiektyw" - progr. woj.:
katowickiego, bielskiego, czę
stochowskiego, opolskiego
DziennIk (kolor)
"Spoza gór I rzek" (kolor)
Dla młodych widzów: Teleferie, w programie m.in. IUm
z serii "Wakacje z duchami"
prod. TP
Reporta~ wojskOWY "Marynarka Wojenna" (kolor)
Przygoda z nauką program popularnonaukowy
Radzimy rolnikom (kolor)
Dobranoc dla na'mlodSzych
i program dla młodzieży
Wieczór z dziennikiem
"Pułapka" film tab. prod.
jugoslowia ńSkiej (kolor)
"Pegaz" - magazyn kulturalny (kolor)
Poradnik
zmotoryzowanego
tuqsty
DziennIk (k-olor)

•. 50 ..Pociąg

11.30 Antena (kolor)
0.515 Los czlowieka" - film prod.
~adzlecklej,
ret.
Sergiusz
Bondarczuk
11.45 Dziennik (kolor)
12.05 Rolnicze rezmowy (kolor)

Poniedziałek

30.VI.

1.00 BajkOWY poranek:

22.50

23.00

Piątek

-1.Vll.

pancerny" - cz. n
=:- film tab. prod. radzieckiej
(powtórzenie)
14.40 Program dnia
14.45 Wakacyjne
Kino Młodych,
z cyklu: "Historia kamerą
pisana" - "Zamach" - fUm
lab. prod. polskiej
18.00 "Obiektyw" - progr. woj . :
gdańskiego,
bydgoskiego, elbląSkiego,
Olsztyńskiego, to1.00

pociąg

po zie

rawie 50 rodzajów kopalin (rOCZlDe wydobycie około 400
mln łOll), łaką legitymaeją górniczą może poehwalie się
niewiele pańs~w w Europie. Wydobycie niektórych z nich.
jak siarki, węgla kamiennego, rudy miedzi, Mawia Polskę na
czołowych miejscach w świecie.
Wszystko wskazuje, ie z
miejsc łych długo jeszcze me ustąpimy.

P
o

surowcach zwykło się
mówić, że są ograniczone (w
przyrodzie) i w związku z. ..
wyższyIn!i
cena.mL Rzadziej
uśwUoadamiamy sobie
fakt li
nasze własne zasoby s.urowcowe stały się podstawą roz1\I'Oju wielu nowych g.ałęzi
pnemysłu,
wpływając
na
wzrost całego potencjału gospodarczego. Fakt, iż uruchamiamy cora~
nowe zaJda-

re

dy
wydobywcze
powoduje
niepokój o może nazbyt ~yb
kle wyczerpywanie się zaso-

bów.
Tymczasem
sytuacja jest
od·wrotna - poplimo rosnące
go wydobycia wielkość znanych nam za.sobów staje się
COiI"az więkSlLa.

Bogatsze
niż

łobrzeg"

17.40 Turniej jachtów o ..Puchar
Tp u

1&.00 Studio Sport - sprawozdanle z pierwszego dnia m ię
dzynarodowego
meczu
18
ZSRR - USA
11.00 Dobranoc dla najmlodszych
I program dl~ mł.o~zieży
19.30 Wieczór z dZiennIkIem
20.30 Międzynarodowa rewia kon- opowieŚć
;; statku 1 jego kapitanie
21.25 3 minuty z Konstantym Andrzejem Kulką, Haliną WIniarską l Jerzym Afanasjewem
tL30 Mini-Kopra" pt. "Zupa po~idorowa"
21.45 Pozdrowienia z P07.J1anla
21.50 3 minuty z Danuta Baduszkową i Stefanem Hebanowskim
21 .55 Gwiazdy "Sopotu-16
AUa
Pugaczowa cz. II
..
22.05 "W helskiej maszoperII reporta* filmowy
22.25 Międzynarodowa rewla kontenerowa cz. n
22.<0 Dziennik (kolor)
21 .1 0 Seven l Lotla - duet piosenkarzy szwedzkich
23.35 Teatr Komedii - .. N"wy kap'tan", reż. Bogu'Jawa Czosnowska
' .03 M1\zyka nocą - gra orkie• tra Filharmonii
altyckJPj
pod dyrekcją Zygmunta Richerta
Uwaga: za eWł'ntualne zmiany
", programie, redakcja nie odpowiada. Program fi TV zamJl'szczać
będziemy
w
eodziennycll
Dumcracb guety.

20.55

t~ae;o~~morza"

M

-

przypuszczano

W ciągu os-tatnich 25 lat zlokalizowane uooby węgla kamiennego wzrosły U-kr ot.n i e, a
węgla
brunatnego a;ż 2O-krotnie.
W por6wnaniu do lat
50-y ch
mamy
teraz
plęC
razy
więcej
rud
cynku
i
ołowiu, czternaście razy
więcej
rud
miedzi.
3-krotnie
tyle rud żelaza.
Z10ża
soli
kemien.n ej okauły .!Uę 164 razy

Na dobranoc

Krzyżówka

.3

n
l.J

110

112

..:

"

13

I

K<

14

nr 141

IZ

11

ruńskiego

16.20 Dziennik (kolor)
16.30 Dla dzieci: "Książka kucharska dla dzieci i zabawna
opowieść
o
majsterkowiczach"
17.00 Studip Gamma blok Naczelnej Redakcji Muzyki R<nrywkowej i Estradowej
17.10 Czy wiecie te ... czyli trod:ę
hlstorii
17.20 Naszyjnik
Wybrzeża
"Szczecin" - impresja fl1mowa
11.25 Gwiazdy "S""otu~7e" - Ałła
Pugaczowa cz. I
17.35 Naszyjnik Wyb~a - ,,Ko-
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POZIOMO: "

wędrowny

I

t>.JIIII

średniO'Nieczoy

śpiewak

i poeta, 4.
wokól pokładu statku
wodnego, 7. urod-zinowy ze
świeczkami, 8... pokarmU dla kotłowni, 10. do oddania, 11. metod s.zlachetny, najlepszy znany
przewodnik ciepło i elek~z
nc>ści, 12. f<Hmaceuła,
PIONOWO: ,. gatunek !ci.e/bosy wyrobiony z mięso mielonego i słoniny krojonej w k06tkę,
2. jednolite, nadrukowone
jasną forbą
tlo drukarskie, 3.
bał'ierka

doręcza
5. skład

nom

korespondencję,

staroci, rupieciarnia, 6.
garłacz lub grzywacz, 9. dawna
nazwa wędrownych kuglarzy, komediantów.

"ECHO DNłA"
Kupon nr 141
Rozwiązan i a

przesylać

należy

pod adresem redakcji "ED" wyłqcZfl~e no kartach
pocztowych
w terminie siedmiiJ dni od daty niniejszego numeru. Pom i~zy
prawidłowe odpowiedzi rozlosuje
się dwie nagrody ks4ąikowe. Kał'
ty pocztowe bez kuponu będą
wrlQC2«1& z Io.sowonia.

bogal.'lze od tych jakie zn.aliśmy
poprzednio.
Ni~
wiedzieliśmy
także mc jeszcze wtedy o SIarce, w której wydobyciu zajmujemy pierwsze w Europie I drugie na świecie mi~jsce. T y l k o
.W latach 1970-1975 wykryto 338
nowych zł6ż zawierających ponad II miliard6w ton węgla kami~:mnego l brunatnego, 8,6 mld
ton surowc6w skalnYCh, 2,5 mld
surowc6w chemicznych, 900 mIli
ton rud metali, a także zb iornikI w6d podziemnych o wydaj- '
ności 437 tys. metr6w sześcien
nych na godzinę.
Obecnie rozpoznane zasoby
.zawierają 150 mld ton tzw. stałych
surowc6w
mineralnych
(więcej niż połowę udokumentowano w ostatnich lataCh). Wynika z tego, Iż będziemy mogli
pokrywać nie tylko własne potrzeby na siarkę, miedź, sól,
rudy cynkowo-ołowiane, surowce skdne, a kontynuowanie poszukiwań (których to wielkości
n ie są wcale ostateczne) wr6ży

(na
kopo1sce
G06tynia i Rogoźna).
ku 1990 wydObycie
natnego osiągn ie u
ton rocznie. Nie jest
wiście, ostatnie słowo

Inwentura

najlepszą przyszłość.

Główny

atut

Będziemy

nadal czołowym producentem węgla m.in. Ih.ięki
podjęciu
budowy Lubelskiego
Zagłębia Węglowego. Obok nowych zł6ż na Górnym I Dolnym Sląsku I w Lubelskiem,
nie2wykle
interesujący
może
okazać się fakt zlokalizowania
pokładu węgla kamiennego na
głębokości zaledwie stu kilkudziesięciu
metrów w rejonie
Głuszycy na Dolnym Sląsku.
Stwarza to możliwość budowy
tzw. płytkiej kopalni upadowej. W sumie - tak -ł'ozpozna
ne zasoby jak I ciągła rozbudowa potencjału wydobywczego,
szybko przybliża czas kiedy to
polscy g6rnicy wydObędą w cią
gu roku 200 mln ton czarnego
złota (będącego przecież nie tylko surowce, energetycznym).
W najbliŻSZYCh latach ważniej
szą rolę spełniać będzie jednak
węgiel brunatny.
Obok kombinat6w paJiwo.wo-energetycznych Turoszowa, Konina,
Adamowa, ostatecznych
kształt6w nabiera Bełchat6w . W
przyszłości będzie się tutaj wydobywać 40 mln ton brunatnego
paliwa, tzn. więcej niż wydobyŁo w minionym roku w trzech
pierwszych ośrodkach. Dalsze
(prawie 30 mln ton) dostarczy
pod koniec następnego dziesię
ciolecia kolejna w tym reionie
kopalnia - ..Szczerc6w". W latach 1989-1992 przewiduje się
uruchomi~ 'e dalszych zaklad6w
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Przew
powulk
Badająo

skład

wulkanów na
dzie, naukowcy
zawierają one
cjj nadających

r:ospodarki

n

związków, w
się osyste
ołów,
ilość

pylach.

pierwiastkI
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Instytutu Bada,;vcz.er;o
Mineraln
nlł

mapę

wyeh"

8WecO

kaniczny ftP~.""'O(I.
na racjonalne

go, eo
kany.

wynuciły

Małe

•
Udana operaCja
przeszczepienia
w' tloby
Chirurdzy NRD dokonali pierwszej w
tym
kraju operacji
przeszC7.e pi enia wątroby. Jak informuje agencja ADN, operację
taką
przeprowadzono w
marcu 1977 r. w klinice chiru~gi<:znej
Akademii
MedyczneJ
Im . Carla Gustava Carusa w Dr eźnie pod kierownictwem prof. Wolffa. 44-letni pacjent czuje się dobrze I po okresie rekonwalescencji
powrócił
już do domu.
Transplantacja wątroby należy do najtrudniejszych operacji
chirurgicznych. Dotychczas prze
prowadzono na całym świecie
277 takich operacji, a tylko 33
pacje'lll6w żyje z przeszczepioną
wątrobą.

http://sbc.wbp.kielce.pl

teczką

prowdopodobnie

rejś l kielecki ch
wzgardliwie .
i bezmyślnie ul k"
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Czechosłowacji
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..Hi-

Turystyka

dla
C

zeskich

każdego

miejscowości

uzdro-

wiskowtlch takich jak Kar-

love VaTtI, MaTiańskle Łaźnie czy FTanciszkowe Łaźnie Teklamować nie tTzeba. TatTzań
ska Łomnica, SzczYTbslde Pies o,
Smoko wi ec z wieloma pensjonatami, schToniskami. wyciąga
mi i kolejkami znane Bą daleko poza {/Tanicami CSRS. Złota
PTaga to Taj dla tUTystóW. WybieTzcie się zatem do Czechosło
wacji!·
TU'l'ysta jest tu pnyjmowany
gościnnie. ma gdzie pTzenocować
i zjeść. Sqsiedzi z południa od
dawna
dysponują
wspaniale

i spawnie działającq
bazq noclegowq o
wysokim
atandardzie OTaz dobTze Tozbudowaną sieciq zakładów źywie
nia zbi o'l'owego; barów, TestauTacji, winiMni. Dotyczy to nie
tylko większych miast i najważniejszych rejonów tU'TystyCZnych.
Tozwiniętą

MOdciw-io. Gdy ~ . . . . . . . .
UJ - powi od. oją ...- -..
0 _ tycio at_iMa II...., l i"
najn"ści oj

wczoi nioJ.

Miejsce na kempingu kosztuje
6-12 koron. za parkowanie samochódu płaci się dodatkowo
5 do 8 kOTon. Nocleg w bungalowie
kosztuje w
{/Tanicach
20-30 kOTon od osoby - kwateTa pTywatna 40--50 kOTon.
Jeśli dodam na koniec, że napołudfli owi sąsiedzi posiadajq wspaniałe teTeny łowieckie,
dużą
liczbę zWieTzyny. TlIbne
Tzeki i stawy cl~yba każdego
pTzekonam, że waTto ich od-

si

wiedzić. Każdy znajdzie tu coi

dla aiebie.
OBIEZYSWIAT

wrt-..

....... Alo dli. ioj"a MOCłycJ- dr_
uje \e4lami, " tóro ponoaIojq

.-Ici"' .... iowcOłll

schludnie Ił na dodatek szybka
i
upTzejma
obsŁuga,
kt6Ta
WTęCZ
błyskawicznie
seTwuje
znakomite piwo w cenie 2,54,5 kOTonv.

inteTesującego

....... _

wi_;". MI";M a...; _ _
łpdo pnydood:li liki 1eIt_. ''''
• ...veł.woć _
c i. . . . . . lIwi.
Oetoi_
..., Głli'I .~ iii......
... procy, ~ '" 1eIt_.
....1Oftie" - .api"';' Mlia4łciej
"'en. '" korłach adrowie _ _
.,. iWiocio. ,. pot... - r ..
li

doiyć

?

Hitchcocka

•

go wiełcu - pod worunlti..... io
Iykajq pigulki wedlug laleceń IekOrla. Czasem pne. 20 I dluiej
lat. Wskutek nadciśnienie krwi twierdzq omerył<ańscy naukowcy umiera w Stona<:h Zjednoaonych
więcej ludzi nii na ral<a I w wy.
padkach samochodowych
r<nem
w. i ętych . W prasie amerył<ańslciej
hipertOł'lia
bójcę nr l .

uznana 'Iostała
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ZD-

Mie.. kańcy
nowego
bloku
•
mieszkalnego w Wiedniu wynosawoli do orchitelńa miejskiego lisI.
.,Jesteśmy bard~o niezadowoleni I
Waszej . pracy. Mc>iem,
bowiem
sly..eć naszych sqsiadów.
pn.
wrocajqcych
kortkl
gazety OJ
ksiqił<I, ole niestety nie moi.....,
ich wtdzieł • A u nos ł
tl

Wakacje w Rabce

W tym sezonie tUTyści bęjlą
mogli korzystać z ponad 160
kempingów.
Znaczna jest sieć
pTZyd'l'ożnych
zajazdów zwa·nych "motoTestami", moteli
i
llUtokempingów z bungalowami.
DotTzeć do nich łatwo. ZmotOTllzowani nie naTzekają na
drogi w Czechosłowacji, IIczkolwiek jakościq ustępują one nauym. Należy ;ednllk unikać
jazdll w piątki ł niedziele po
południu.
DTogi.ą wtedy bowiem .,zakoTkowane" przeZ kaTawany miejscowych automobilistów. O kaźdej innej porze
poza zabudowaniami można poruszać się z szybkością nieogTaniczoną.
W teTenie zabudowanym należy ją ograniczyć do

Czechosłowacja jest stosunkowiększości odwieją gości kTa jem. Ce-

dzających

ny

podstawowych pToduktów
spożywczych Iq zbli.tone do naaZllch. HandelofeTuje SpOTO 0woców w tym południowych.
TTudnie; o ;aTzyny.

kOD-

Dobrze

niedTogo

można

zjeść we wszystkich
pTzydtoż
nych gospodach i jadłodajniach

typu

na
je~-

siedzący

niem/ody
i sprow-

bistTo.

'u.

z

laską

bę{jzie, jak po-

Pasa żerowi e przysluchiwali s.ię
wymieniając między sobą
pólsłówka
i półuśmiechy, ale
żaden I nich
(większosć męż
czyzn w sile wieku) nie wstał, nie

rn na interwen-

ustąpił miejsca inwalidzie.
Nie może nie wprawiać w

miejsca in-

się na mojq
ąe ją odzywką

!tylu:

"Młody

~1:1 Swoje uwagi
do pani I lIiIkuktóre zojmo-

temu

zdumienie postawa tych ludzi - do
cna zobojętniałych no niedolę
drugiego człowieka. Postowo on-

drodze do ogrodu pod naszym
oknem. Ro-zejrz.ałem saę, sz.ulka.)ą.c
pootaci, które widziałem przez okno.
Nilk ogo jednak tu nie było.
Stałem jak skamieniały. To nie
mogło być przywidzenie.
Przecież
wyraźnie widzieliśmy obi-e postacie
z okna. Des7JCZ S!i€8tł mnie w twa~
Spojrzałem w górę, w nasze okJno,
było jasno oświetlone.
Wtedy USłyszałem. ów krzyk. R0z.dzierający serce krzyk, który roc&brzmiewal w całym pdkoju. To była Brigitta!
Pobiegłem do domu. Skąd doohodz.ił ten krzySQ? NasłuchiwałEm, w~

po imieniu o pomoc. Krzyk dochodził z góry. Rzuciłem aię na schody, przeskalciwałem po trzy stopnie, otworzyłem pierwsze z brzegu
drzwi I wtedy krew zamarła mi W
żyłach.

Nieeeel - krzy1kną}em i sięg
po ciężką rzeźbę z brązu, st0jącą na komodzie
pn.y drzwiach.
Rzuciłem posążkiem i postac'! kobiety z długimi, jasnymi włosami osunęła się na podłogę. W ręku trzymała długi. nóż, uprzednio uniesiony
do pchnięcia w Brigittę.
-

nąłem

Łkając.

Tradycyjnie: JIIlZ, na ",,,,:ta.cje
ao Babki przyjeidża najwięcej
cłzieei.

Młejscowośtl

~a

M rodsiee.
CAF-Mo moo t

tyhumanitorna, ujawniająco jakże ogromny już zasięg spo/eczny zjawiska zwanego znieczulicą.
Niepokoi zachowanie uczennicy. Skoro nie ustąpiło mIejsca
inwalidzie, to znaczy, że w jej
wychowaniu są luki, że ani w
domu rochinnym, ani w szkole
nie nauczono jej podstawowych
zasad grzeczności i uprzejmości
oni też wrailiwości na los potrzebującego pomocy człowieka .
Kto wyrośnie z malca, którego
już dziś matka u<zy tupetu, wygodnictwa i braku zrozumienia
dla potneb chorego człowieka'
osuwa 5ię przy tej okazji
ren eks ja.
jeszcze jedna
Dlaczego zniknęły z autobusów
tabl iczki z napisem:
MIEJSCE DLA INWl\lIOn Były
one bardzo pożyteczne, przypominały
bor/iem pasażerom o
prze!naczeniu tego miejsca, zoś
inwalidom dawalI' pierwszeństwo
do wygód w podróży. Niepotneb.
nie zdjęto te tabliczki ...

N

MARIA SOSNAL

Brigitta

rzuciła się

w

IDO-

}e ramiona. Nie potrafila wy.powie-

słyn.ie

jak. ulldrowis"'o dziecięce. Pięk
ny rabczański park wyposażo
ny w urz~enia a. zabaw dla
_ied. jest mie jscem, w kWrym ebę~nio wypoezywaj_ ta&-

Czysto tD nich i

walo osobne siedzienie obok
motki, a mogło przeciei siedzieć
u mej na kolanach bądź stać.
Ale mama obruszyła się: "Moje
dziecko ma ustąpić jakiemuś fa·
cetowa Co sobie pani wy~ra
ia I Będzie tu siedziało, bo tale
mi się podoba I Niech mi poni
nie zwraca uwagi

Wyskoczyłem z łóżka Usłyszałem
dochodzące z ogrodu krzyki, jalkiś
tumult. Podszedłem do okna i zobaczyłem dwie zmagające się ze .wbą
postacie. Po długich włosach poznałem Marie-Louise, mniejszą postacią była słabowita matka Pierre'a.
Błysnął nóż. Długi. nóż w ręku umysłowo chorej.
- Szybko, Brigg, spr6bój odna.1eźć
Pierre'a. - Ja sam już byłem w

8

PTzejazd pTzez PTagę jest utrudniony z powodu licznych
pTac TestauTacyjnych, któTe są
w niej pTowadzone. Najwygodniej w te; sytuacji zapaTkować
.amochód na peryfeTiach, zaopatrzyć się w kiosku w bilety
(listki> i za 1 koronę pOTuszać
się po mieście autobusem, tTamwalem lub metrem.

wo tanim dla

7

łałem Brigittę. Wtedy znów usły
szałem krzyk, Brigitte wołała lD'O!ie

~Okm.

Da
ementaalei
14

Z teki Alfreda

........

Porv nku.

a organizm

W na:.--zym or.ganizmie są pewne substancje, które pozwalają lepiej
przystosować
się do
życia w poszczegól1łYch porach
roku. PewlIle
ssaki, którym
wsLrzyknięto
te substancje w
pełni lata pogrążyły się we śnie
zimowym. Ponieważ jeszeze mało znane są medycynie reakcje
organizmów na zmiany J>Ó!' roku. przywiązuje się do ostatnich odkryć w tej
d2iedzini e
duże znaczenie.
Według opinii dr Alaina Reinberga z C.N.R.S. pewną rolę w
życiu cyklu rocznego człowieka
odgrywa lesteron. Dr Reinberg
cytuje
badania
prowadzone
przez pewnego uczonego, k.tóry
stwierdził. że- poziom testeronu,
najwyższy jest w październiku,
najniższy w maju. Takim
samym zmianom roc:r.nym pod_
lega również cholesterol. Badacze sądzą, że śmiertelność na
półkuli północnej jest częstsza
w lutym i marcu, kiedy poziom
cholesterol u we krwi jest naj-

wyższy. Taką samą śmiertelność

stwierdzono również na Florydzie i w innych ciepłych krajach, co pozwsle wykluczyć tulaj działanie innych czynnikÓW
jak - zimno, ostry klimat i
choroby płuc. Na PÓłkuli połud 
niowej - zimą - śmiertelność
~t

rÓWnież

duż~

http://sbc.wbp.kielce.pl

dzi~ słowa. tylko ręką wskazywala
na leżącą na podłodze postac'!, która
teraz powoli obracała się ku moda.
To nie była dziewczyna, to Pierre
patrzył. na mnie!

Jeszcze tej nocy wyruszyliśmy Cło
wsi. Osiem kilometrów w deszczu.

1-------

9

We wsi wszyscy już spali. ZTOZUByła t.necia nad ranem. 0Ibndziliśmy gos'p odarza małej g()S1pOdy.
jakoś się porozumieliśmy, on sadzwonił po żandarmerię.

miale.

Kiedy wstał dzień w Saint-Pa-ulle-Pique, wyJaśniła się niesamowita
tajemnica samotnego domu.
To nie Marie-Louise była umysłowo chora, lecz Pierre. On ter! zabił obie służące, a u,przednio zamordował swoją .siostrę
Marie-Lou.ise..
Trzy lata temu. W deszczową ~
podczas burzy. Przywłaszczył aobi~
jasn ą perukę Marie-Louise, wkładał
ją i ubierał się w jej suknie, gd1
nachodziły go chwille szału. Wcle.1ał
się
żał

w
za

rolę siostry, którą
s zaloną.

sam uwa-

Nikt o tym nie wiedział, tylko jematka, stara dama. Milczała. bo
Kochała syna, jedynego syna, którego nie chciała stracić.
KONIEC
num. JAN NOGAJ
g<J

&.________________________________

~

Ogłoszenia

•

wiedzieć,

Warto

dociągowe
MZBM
czynne
od
gooz. 18 do 23, tel. 500.65, Informacja służby zdrowia czynna w
god:<. 7-20, tel. 481-80, Ośrodek
Inf. Uslug WUSP, tel. 457-41.
POSTOJE TAKSOWEK - Czarnów Plekoszowska 515·11,
Dwor:<ec PKP - 444-33, Słowac
kiego - 472-70, S:<ydł6wek - ToporowskIego 437-11, TaksówkI bagażowe Armii Czerwonej
469-89 Piekoszowska 515-101.

Piątek

24 czerwca
1977 r.
Dziś
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CZytft

na

lłZIIie
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ma!.owlLlW'

E. Bry.Lla. If. 111.

KI N A
.,Romaolii.ca" •.KochaJ. alobo
&:!lUĆ" p<>lski, kO<l. C. 16. 46, 1&
i ZG .I ••
,.Moskwa" .. Nie ma
m<>cnych" _ polIIki. kol . . g . , lł. "Za
rok, za dz,eń, za cllwiię' polsJc.I., kol. l. 15, g . 18 i 20.
M . sala - " Con Amore" - poIsk(., k()(.
L Ił ~. 15, 17 1 l'.
&jka" .. Mr MajesŁyk"
USA, kol. L 15, g. 16.», 17.30 I
L9.Ja.

.

"Studyjne WDK" "Godz.n,.
gr<ny" - ang. k()(. L 15, g. 15.30
i 19..'10.
"D"'t.ewięĆ
miesięcy"
węg . kol. L 15. g. 17.31.
"skałka" "Winne4oO\1" - jug.
pan. k-01. g li i 1..
. ..
"Letnie" " DrogIl 00 SalLllY
- francuski, pan. k-ol. 1. 1$, C·
20.45.
..Atnfi~eall'''
- "Ucieczka gangsteca" USA, p_o k-ol. I. la,
god'~ .

16

2O•.s.

Pnedspnedai biletów kinowych
w kinie ..Ronlantica", tel. 44-11,
czynna w godzinach ~16, w ao-

,..Ni.e ma
francusl<.i.,

APTEKI DYZUIlNE: nr 2t-OOt
ul
Buczka 37/lt, nr 211-001, ul.
SienkiewIcza t5
PORADNIE
DI'ZURNE:
dła
dzieci l dor05łycb uL Zelazna Ja
w godz. Il-H w niedzielę godz. _U. Stomatologic!;na ul.
Zełazna 35, W gOd!;. t_n, w soboty - od gGdz. II dG 'l w p6n.i.edzialek .
T E L E F O N 1':

Pogotowie Ratunkowe m , Pogotowie MiUcyJne 997, Pogotowie
WSW 418-15, strat Potarna
"
Pomoc drogowa "l, Pogotowie
Energetyczne Kielce-Miasto 991,
Kielce Teren m, Pogotowie
wodno-kanalizacYJne HS-U, POC%t.
informacje o usługach 111, Hotel
"Centralny" 4!O-ł4, Informacja kolejowa 930. Pogotowie hydraulicEno-energetyc!;ne t dźwigowe KSM,
osiedle XXV-lecia PRL nr tel.
4!8-3%. os. Sady - 499-51, os. B0cianek - 458-13 . Pogotowie wod-kan., c.o ., dtwigowe elektryczne
SM "Armatury" czynne w godz.
1-21, sobota - 1-19, tel. 518·23. Pogotowie gazowe czynne calą dobf:
420-9%, PogotoWie napraw urządzeń
gazowych czynne w godz. V-l'.
tel. 436-'12. PogOloWie telewizyjne
4'r1- 98. PogotowIe elektryczno-wo-

Zwycięstwa

7.

981.

INFORMACIA słUŻby zdrowia
czynna w godz. _11, w sobotę
_20, tel . 261-27.
POSTOlE TAISOWEK~ ullca
Grodzka 229-52, pl. Konstytucji
228-51 ,
Dworzec PKP 268-88, uL
Zwirkł i WIgury 418-10.

Skarżysko
I

..,WDłn06Ć

STRONA 6

lł.oo f~~branoc

dla

najmłodSzycb

I program dla młodzieży
111.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 .. Prawo
ArchimedeSa"

film TP (kołor)

21.45 "Sygnały" - mag. Inf. NaCL
Red . TV FUmów Tab. (kolor)
2S.111 Teatr Małych Form: I. Iredyński

-

"PrÓba"

22.45 Dziennik (kolor)

:a.00 xv

Festiwal Piooenld polskiej - Opole 77: l koncert
Opole 77 (kolor)
PROGRAM II

H

11.35 " Pegaz" (kolor)
17.:10 Nauka

17.40
18.1 0
18 40

19:"

19.30
20 30

.

21.110
n.30
21.40

%Ur.
212.20

technika ZSRR:
"Promień lasera I żywa komórka" fIlm popularnona ukowy (kolor)
poradnia Mlodych
Przed latem
Program lokalny
Dobranoc dła najrnłodsZ)'dl
i program dla. mt~lety
Wieczór z dZIenniklem
Plock - spotkanie dzi~
i~" - rep. Wm . (kolor)
Turystyka I wypoczynek
24 godziny (kolor)
Poradnik
zmotoryzowane&o
turysty (kolor)
"Camerata" w Opolu (lrol~
powt.
W
kręgu kultur i obyczaN
jbw: "Od wesela do weflele
- ez. 2 (kolor)

Jutro

I N A

IIZapomnlaoa melodia" POIęki, archLw. l.
la,
gOOz. 15.16. 17. • 1 111.4&.
"MetaloWiec t , - " O d
aledlni u
wzWYŻ" USA, k-ol. l. 1$, g. 11
-

i 19.

..związkow~c" niec"ynne
APTEKA DYZURNA: Dl' 29-04e,
Apteczna 7.
POSTOJE TAI[SÓWEK: Dworzec Główny PKP - '105, osiedle

M.ilica -

ode. 4 (ostatni) radz. fUm

1&,

TELEFONY: Strat Pożarna '98,
Pogotowie Ratunkowe m, Pogotowie Ga:<owe 517-17, PogotOWie
Energetyczne Radom 191,
Komenda MO 251-35, Pogotowie
Milicyjne 1197, Pomoc drogowa _

I

nościami:

_

CHIRURGIA
codziennie oprócz sobót,
godz. 15-17;
GINEKOLOGIA
poniedziałek, środa
godzina 15.30-17.30, wtorek, piątek godz. 15-17;
INTERNA
codziennie oprócz sobót, godz.
15--17;
- NEUROLOGIA - wtorek, piąt ek, godz. 15-17;
- PEDIATRIA poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 16.30-18.30,
- EKG, RTG
pon ie·
dtLialek, środa, piątek,
godz. 15--17;
Person~l wysoko
kwalifikowany. Ceny przystępne,
zgodne z obowiązującym
cennikiem. Informacja: tel.
%7-57 i 25·77. Zapraszamy.
276-k

PROGRAM I

'.45 "prawo
Archimedesa"
fil m 'rP (kolor)
1.08 BajkOWY pOl'anek - "szew~
Kopytko I Kaczor Kwak
WIg K . MakuszyńHi.egO
10.00 XV Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu - 2 koncert
"Opole-77" (kolor) powtórr.enie

'1'eJewtzJa polska sastneca 80ble mot.Uwołl! "rulaD •
prClcramle.

!2-ł4.

t Starachowice

Teleton

K IN A
"Robotnik" "Podroż kota w
butach" jap. pan. ko!. g. 15.
"Kariera na zlecenie" fran.ouski, kol. 1. 18. g. 17 I 1~
"star'
"Miłosna
edukacja
Walentego" lrancuskl, kol. 1.
lii. godz. 111 i 19.15.
APTEKA DYZURNA: nc "'021,
MarsU1łkowska 17
POSTO.JE
TAKSOWE1t:
pl.
Sw ierczewskiego - 310, Dworzec
Zachodni PKP - 380.

Ostrowiec

18, g. 17.30 I 19.30.

"Zorza' - .. Pocztówka z pol.
nymi kwiatami" run\. koł . I.
15. g. 16 i 11.
.. Pnodownik" !\i.ecZynne
APTEKA DYZURNA: nr 29-073,
Nowotki 113.
POGOTOWIE
RATUNKOWE:
tel. 91.
UWal:ll! Za ewentualne "mian)'
.... programie kin, reclakcja nie
odpo.... iacla.

RADIO .
PIlOGKAM LOKALNY
Aktua.lności
~
"Przysz!ość jak na dłom" -

16.oM

Kopcia

17.OG

Polskie

n.H

młodzieżowe
(stereo)
mia W rękach mistrzów"

16.50

:lud.

zespoły

"Pre- aud.
M. Bednarsklej 17,45 Propozycje
do Kieleck iej Listy Pnebojów 17 .5~
Rad iorekIama.

•

DOKO'ŃCZENIE ZE STR.

kosm etyc zkę

nazWisko

'Z
Barańska

rosław

Laskawy
szony o zwrot
dom, MonLuszkl 7,
rown ictwo Robót
cyjnych - KV"O<~l" ńsl<a

Wszyscy kand
rejestrowani do
zonowej w
stwie Przemysłu
czego w Kielcach
są o na
sZ(~nie się do

WOJEWODZKA
s POt.DZIELNIA
Oddzial nr 1 w
lDtonnuje, że z dniem 1 cz'cnn'lll
USŁUGOW A

uruchomiła

W PAWILONIE

przy ul. DOMASZOWSKIEJ Dr

w KIELCACH
Z.AKŁAD SZKLARSTW A OGOLNEGO
świadczący usługi dla ludności, w zakresie:

-

SZKLENIA RAM OKIENNYCH I
WYCH
- SZKLENIA
RAND
WYKONYWANIA BLATOw NA
LIKI OKOLICZNOSCIOWE itp. WTaz
19aniemm obrzeży
KOMPLEKSOWEGO SZKLENIA
INNYCH ROBOT Z ZAKRESU SZK
OGOLNEGO.
Zapraszamy Szanownych Klientów do naszego
Zapewniamy sprawną i terminową obsługę.

interwencYiny

Koledze
mp'

1

ul. Wspólnej szbuczne ~UIt.ro
ocele>tów. Pra.cowni.cy tej prywatnej placówki tak je uprali, że za.f~
bowalo na różoWO. Właściciel
ka futra 7JWra.cała się ze
skargą do Cecbu Rzem4<l6ł
Różn y ch w Kielcach. Niestety.
nie uwa-no słus-zności jej I'06'1r
imitujące skórę

czeń.

IINA
,.Hutaik.. .. Zapomniana melodia" - polski, archiw . l. 12, g.
15.Je "Serpico" włoskI, kol. L

A.

EO

1'1.30 Walee Brahmsa
17.:15 "Minerzy podniebnych dróg"

<ł»Inu

I.

"otę ł-U.

NUMER 141

ksią żk ą

1 1e.30.

,,I\lewa" ,.Selreia specjalna"
- !rancu91d., kol. l. 15, g. 1$.30,
17.30 i 19.30.
AP'l'EKJ DY2'.URI'fE: nr 67-015
plac KonstytucjI 5, nr 87-010, plac

I

Kielce
8.

"Uśmiech"

.. Walter" ognia" -

TEATa
Im.

w
li.

USA koL. L 11, C. 15.30, 17.H
19.30.
,.,Bet.. - J.FMc Story" francusl<-i, kol. l HI, g. llU&, l'1,iO l
~

ciwnościom/. O.tal""'.", ...ch""""
wr;dzie no p/Ul. Mimo że zoJ·
mi. Ci lo w.zystko
zbyt
w,.e/e
czo.su. ni<> zapomirtal e bI/sklch.
.tó'ym tei .ię będzi.
roo/.ź%
od CilŃ>ie .poro IIWOfI" Zwloszcza
_ że klos z ,.,dzi", czy przyj..•
cJó/ wIośnie """,. przeżywać &.<hi. doić _ain. .pr--r , Two; ..
rodo będ,ie mu pol..... bno.

[

15.30, 17.30 i 19.30.

godz.

w...ystlrlm
dotyc:., lo Twoich .prow ~o
wych. Two;. pomr./Y , prO/~1y
&ędq """',.In.. , ozy&to %rtOfdq
M>;ł.uz<>ików. Moi...
d./aloć
'!'
zniechęcać

p~ogr. ~oJ.:
łódzkiego, kieleckIego, piotrkowskiego, radomskiego, sieradzkiego, tarnObrzeskIego
16.20 Dziennik (kolor)
l6.30 "Camerata" w Opolu (kolor)
17.00 Dla
najrnlodszych: Lato "

16.00 "Obiektyw"

_

Lekarska Specjalistyczqa
Pracy w Kielcach i.uformuje, że w Skarżysku-Kam., ul. Armii Lu·
dowej 101 (budynek Przychodni Rejonowej nr 2) u·
ruchomiona została w godzinach
popołudniowych
Specjalistyczna Przychod·
nia Lekarska ze specjalSpółdzielnia

PROGRAM I

18.30 •

HOROSKOP

•

Dziś

II N A
"Bałtyk" "Brawuc-owe. pocwanie " USA, pan. kol. l lI,
g. 15.30, IIl.Ja i UI.30.
"PrzyJaliliu
"Nieuchwyiny
mord-el'ca" wloslri, J. 18,
g.
"'pokołenIe"
"Wwnetou
Doli.nJe Smlerol" jug. ..
"Tabor wędruje do nieba"
ZSRR, l. l~, C. 17 l !t.

posłuchać

TELEWIZJA

l

Radom

"Odeon'·

aocjałiltycmy ,

_

zobaczyć,

drobne

30 MAJA na osiedlu Bocianek
~gubiono :<egarek marki "delbana" . Znalazcę pros-zę o zwrot za
wynagrodzeniem. Kielce, Gałczyń
skIego 1150
69779-g

Z wyjaśnienia W tej sPra.wie udzielonego nam pnea
Cech Rzemiosł Różnych wynika., że specjalna komisja ustaliła. że winę za skułki prania ponosi producent, IdóQ'
nie umieścił wraz z mełką informa.cli o sposobie prania
tego rodzaju odzieży. W związ
ku z powyższym cech uwaia,
iż klientka powinna pertraktować z
producentem albo
skierowaC sprawę ck sądu.

Od reda.kc;i:
Naszym
wa-niem zawiniła os~ba, kłó
ra nie znając sposobu pran.i.a
fu tra nie powinna podejmować
się wykonaIllia
usługi,
albo też za zgodą klientki
przYJąc
futro
warunkowo.
Jeśli tego nie dopełniła, jej
wina jest ewidentna. Może
wypow ie się jeszcze w tej
spra.wie WydziaJ P.rzemysłu,
Handlu i Usług Urzędu Miejskiego w K ielcach?
(a.oo)

http://sbc.wbp.kielce.pl

TADEUSZOWI
MERTYNIE

zastępcy
łu Szkół

dyrektora ZespoZawodowych IlI' Z
w Kielcach wyrazy szczerego współcZUCia z po'W()o
du śmierci
OJCA

składają

D)'rekcja,
cZ)'ci.elskie,

*ladają

Dyrekcja.
czycielskie,

wy:raZ'f
czucia z

naupracownic)'
szkoły, lIlłodziei i Komiłet Itodzicielski.
318·k
(roAO

młodziei

NATALII
FRANCISZKOWI
BUJAKOM

wyrazy s2ICzerego współ
czueia z powodu tragicznej
śm ie~i

SYNA TADEUSZA

ucznia kl. II Technikum
Chemicznego
składają

Dyrekcja, erono nauczycielskie, mmłodziei i
Komitd Roozicielski Zespołu
Szkół
Zawooowych nr Z w Kielcach
316·k

i

dzicielski
Za.wodowych
Kielcach.

czucia z

olska wyprawa
cówokach naukowyeh i .gc04aeb
bołanieutych.
Przywieziono
łakże wiele próbek
c_IociCIInych i glebowych. Prses eal:r
C:Eas ~bytu ekspedycji na wyspie King George prowacl&oDe
byly obserwacje mełeorolo,iCII_
ne i klimatyczne. Obecnie ob.erwacje te kontynuuje pozosta
jllcy tam zespół.

•
I le
lubimy turystyki

Ekspedycja sponądziła obszerną i szczrgółową dokuJDelltację fotograficzną i karłogr .....
fi~ną okolic
sboji im. Arctowskiego, dającą pojęcie o fizjograJii
tereuu.
Wykonano
wiele obserwacji i
pomiaTÓW
hydrograficznych,
m.in.
zbadano echosondą Zatokę Admiralicji i wody otaczające wyspę King George. Nasza ekipa
wytypowała także teren)ii przeznaczone do szczególnej oehrony jako rodza.j rezerwatu kraj..
obrazowo-przyrodniczego. wstęp
ne obse rwacje przyrodnicze wy
kazały, źe na wyspie, w pobliźu polskiej stacji występuje 11'
łatunków ptaków, m.in. pinł
winy, nawałniki, burzyki, kormorany, wydrzyki, siewki. Natrafiono też na liczne kolonie
ssaków uchatek i trzy c.....
łunki fok.
Pozostała
na
prowadzić będzie

ilość

mu

wszystko
ybaczg •••
JORK P AP. Niejaki
którllm tllle tlllko wietak właśnie ma na imię,
ZCI 3600
dolarów całq
c<wartkowego wlldania
York Post", jedllnej 1'0ukazuje się
i dał jednokoooltos,ze'lie wzywa;qce
Edith do powrotu
otoczenie.
_ błagał PhU raz ;e.zcze Iwo;q deqCZffly .ię ponownie ł
lepiej, niż dotychczas".

kobietll gotowe zapomnieć
urazll zadzwoniły do
ale żadna, jak się obyło. tq, dla której
się na takie
po-

ZE STR. 1

zaofero-waly

zakłady

pra-

W Kielcach na 70 instytu40 kiórych :zgłoszono oferId POwiedziało

zaledwie 7.
w Radomiu. Nie
tatrudni a.e u~iów haneboć prseźywa latem
trudllclśei
kadrowe.
potrub słuźba
dużej reklaoowyciła. Już w tej

nre.zbyt

obu województwach
200 dz.iewcząt i
k ,t 6rzy
otrzymali
e
z
JWlackiego
Pracy OHP. Najwięcej
~'sród nich ucwi6w i
: . lkeów og61nokształ

W Kielcach do pracy
się przede W&zystKomendy
jednak z
zapoŁrzebowa

W6Zystkim na
Zgłoozenia
miejcsc
a d zi.e w<:zą t są v.rięc
tnile widziane.
ejsz.a grupa rozpoPracę w podkieleckieh
tn. in. w leśnictwie
i Podzamcze przy
,
s:z.kółek, czyS'Le

tnłQd11ików. Na.jwi~k
je$t tu miejsee

alulem

las. N adle śnd
zwrot k~tóvv
autobusem WPKM.
a -

a4acji
pl"Ses

ekipa
cały

czas badania naukowe, m. in. II
zakresu meteorologii, klim,.tolologii, ceołrafii - a ftClIecólnie
zjawisk lodowych, biologii, medycyny. W dziedzinie biol4t3'ii
przewiduje się badania ichtiolołiezne l\"łóWtlie
ryb &łrefy
pnybneinej, zwilłZków p.kar.
mowych , zac~dnień bioeoerłe
tyCM1yCh. M~ to duże zaacunie,
pyi wśród ryb iyj~YClh w
wMach !netl~ndów
Południ ....
wych wyslępuje t~ że jeden II
całunków notolenii m~j~:r duże maczenie dla przemysłowej
eksploatacji.
Pod koniee tego roku wynasy na Anłuktydę kolejn,. wyprawa. Przewiduje się przeprowad.enie rOllSllerUlnyeh badaii
naukowych w okresie ........kłyczneco
Ir.ta. Wyprawa ta
przewiezie
z&opat.rzenie
lita
stacji im. ArctowlIkiel(o i d.kona. wymia.ny załołi. Przewiduje się stopniowe rouae.rzaoie
z ..kre$u badań na.ukowyeh na
Ant.. rktyd7lie
i
wSllowienie
działalności c1rue iej nasiej Maoji ~larnej Da łym kontynencie - stacji im. Dobrowolskieco w O~zie Buncera, wykony.tywanej tylko
.k;resowe ze
WZłlędu na wudne
wa.ruoki
dojazdU.
ANDRZEJ MABKERT

Wyn~rodzerue
ustalono na
8 7l za godzinę, moma też
pracować w systemie akordo-

wym.
W dobrze rozumianym interesie własnym, a pnede wnysikim mieszkańców, Ck pomoey
młodzieiy (w,.runek: .koń_e
11 lat) odwołał się kielecki Wojewódz'ki Urz"d
POCIIty. Od

5 tvsiecv

zpożyczonym sprzętem
DOKOŃCZENIE

ZE ST.. 1

Zwolióski. Ale i kQrzystających
usług jest niewielu.
Kiedy wypożyczalnia mieściła
się przy ul. ZamkQwej, rQczne
.obrQty przekraczały sumę 50
tys. złotych. Ob ecnie kwota ta
sięga zaledwie 25 tys. zł. Z naSlZegQ punktu kDrzysta przeważn.ie młodzież. DlaczegQ
tak
mała frekwencja? Większość
ludzi posiada już wlasny, dobry sprzęt.

z naszych

02:yżby
więe
wypożyczalnia
sprzętu hryslyC'Zneco nie miał. racji bytu w mieście woje-

wódzkim?

Naszym
zda.niem
ehętnYCh nie brakłoby, gdyby
placówka miala co zaoferowac.
Poza tym na nadszarpnięty zę
bem czasu sprzęt, ceny są zbyt
wycórowane. A co o tym ~zi
kierownik Biura Usług Ruchu
Tu.rystyczneeo
PTl'K
Feliks
Przyborowskł?

- Posiadamy sprzęt w znacznym stQpniu z.użyty. W tym
roku nie u2lUpełnial iśmy go.
Mamy mnóstwo pieniędzy UlmrQżoo.ych w
sprlZęcie,
który
porrostał nam po stacjaCh turystycznych. Stacje przeszły do
PT "Łysog6ry", a problem, 00
zrobić z dotychczasowym
ich
wyposażeniem,
joot nadal 0-

twmy.
Najlep&ym ro<związanie-m byk>by uruchomienie w Kielcach
nowej wypożyczalni zlokalizowanej w
dobrym
punkcie i
wyposażonej
w
nowoczesny
sprzęt.
N ieodzQwna
t-l
jest
także d.obra reklama. Najlepiej,
gdyby to była wypożyczalnia
typU międzyzakład.owego. Kielce posiadają przecież bogate
prz~iębiorstwa. Ich
par tycypacja w
utrzymaniu takiegQ
punktu byłaby gwat"ancją dobrej jakości Qfer.owanegQ klientom sprzętu. I w tym kierunku należałoby podjąć odpowied
ni<e kroki.
Przenieśmy aię tel"a<I: do Rad<lOlia. Czy potencjalni turyści,
planujący letnie wY'fXawy wypoczynkowe, mogą bez pczeszkód zaQpatrzyć się w niezbędn y spnęt, który ZWTÓelł po
zakoóczeniu wakacyjnych eskapad? RQzmawiamy na ten temat z kierQwniczką
wypożyczalni sprzętu
turystycznego
Wojewódzkiego
Przedsiębior!Kwa Handlu Wewnętrznego, p.
Elibietll Morek.

l.a.ch produkcyjnych. W "Radoskórze" cała zał.oga ma urlop
w jednym okrooie. Chł.opcy i
dtl.iewczęta
skie<rOwaflJj
przez
OHP zajmą się w tytm czasie
pon:ądkam i.
Mo7.liwości jest wiele, IJlO'U\a
tei: af\(iZlić, że po zebran iu "tV
tym roku p ierwszych dQświad
C2eń akcja nabierze rumieńców.

młodzieży

na wakaCiach za wlasne p·eniadze
21 czerwca pracuje iu pierw_
crupa.
sez.onowych
listonoszy
zastępujących sta.łych pracowników przebywających na uclapie. Lis' y do mieszkańców Kielc
noszą m. in. dziewczęta z Liceum im. Zeromskieg.o, Btudenc:i
WSP. Jak widać fUJ.kcje zwdą
zane z odpowiedzialnością, także finansową,
mogą
być
dla
młodzieży dostępne. Tym bal"dziej w ięc dziwi stanow isk.o
kierownddwa instytucji handJowych.
Wśród
pracodawców .ą tei
licwe przedsiębiocstwa budowlane. K ielecka "Iskra" 16trudnia uczlli&w poniźe.j 1M Ul
przy pracach porządkowych, zaś
pelnÓleWch także na ~a.-

Należy

przede

wszystkim Uldbać Q mQżliwie szer.oki zakre6
propozycji. Sz;czeg6lnae istQtce
wydaje Soię włączenie tu słuiby
zdrowia, gdzie prze<:leQ: brak
wciąż a zwłaszcza latem rąk do pracy. Pracę w szpitalu,
choćby przez 2--3 tygodnie, powinni podejffi<l'v.'ać ci młodzi lu<!.Ue, którzy myślą Q studiach
w Akad em~i Medycznej. Ich decyzja bylaby wtedy bardziej
dojrzała, .oparta na peŁ:liejszej
majomości przyszłegQ zawodu.
D la W.ojewódz,kich KomCl'Dd
OHP nowa f.orma pracy jest na
pewc.o trUdniejsza, ale właśn~e
to jeeł; kierunek rokujący najWliększe szanse ro<zwoju. W przy_
padlw organirrowanych pn.e&

Wy p~yczalnia nasza
mieści
się pnz.y ul. Słnlga 76 i czynna
jest
każdego
powszedniego

dnia od godziny 16.30 d.o 17.30
Czym
dysponujemy?
Mamy
pod dostatkiem nami.otów, skła
danych fQleli.ków, leżaków
i
stolików, .oferujemy
naszym
klientom
materace,
pl ecaki,
torby turystyczne,
kuchenki
gazo.we naturalnie z butlami,
kuchenki
spirytusowe.
Chętnych na skQrzystanie z teg? sprzętu, jak d.o tej pory,
Ole ma zbyt wielu ...
DlaczegQ? Jesteśmy zdania, Że
przyczyna słabeg.o zainteresowania stanem posiadania wy_
pożyczalni, leży m. in. w braku... telefQnu w
pomieszczeniach magazynowych. P.o prQstu ludzie nie chcą niepotrzebnie fatyg.ować się na ul. Struga, nie wiedząc, czy mogą wypożyczyć potrzebny im sprzęt
i za.opatrują się weń na wła
sną rękę. Inna sprawa, że wszyst
kie większe radomskie .ogniska
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Tu'Cystyki, mają własne wypożyczalnie, które
z powodzeniem .obsługują
ich
czł.onków, wz.ględnie nie ZlrZezałóg
8ZOI'lych przedstawicieli
pracQwniczych. Tak jest m.in.
w kQmbinacie skórzanym .. Radosk6r" oraz w Zakładach MetaloV\'Ych im. len. ..Waltera".
(DAP + ekr.)

Nie

podsłuchuj

• Pres,.dell' Francji, VaJery Giacard d ' Estaine, na konferencji prt.Hwej W Paryiu
ocenil a lIananiem prseprowauone II Leonidem Breźniewem
rozmowy oraz podkreślił, że
podcllas pebyłu przywódcy radlIieckieco we Francji został
podpisane dokumenty • 00niosłym anaczeniu.
• W Benn zakońCllyły .ię
koosuJbcje polilye_e między
przedstawicieJami minisłerstw
spraw lIacranicsnych Polski i
RFN. Zasa41ę pruprowadzania
ay łematYCUlie
ł.akieh

ęolJtań
uzcodniono pode.. s
wiJlyty I 5ekretarz~ KC PZPR
Edwarda Gierk~ w czerwcu
IlbiecJeco
roku
w
Bonn.
• Uczestnicy spotk'ania belcraukieeo
kontynuowali
wczoraj dyskusję. Dotyczyła
ona porzlldku dziennego zasa.dniczel(o spotkania przedstawicieU ministrów spraw :aaeranicsnych 35 państw sYłnata
riuszy akk końcoweco KBWE.
• Z .dt:ialem przedstawicieli 35 międlynaredowycb recionalnycb i krajowych oreanisacji młouieiowych i RlItlenekieh odbyło się w Pradse
Hmin~rjum majllee
na eelu
pnYłełowaoie
curepejekiej
k_ferłllleji
mJodt:ieiy i aluclentów _a kmat rHbrojeDla.

pod drzwiami ..•

Huknęło jak z armaty
pirot~hnik stanie przed sądem
ie byli zgodnym ' małżeń
stwem. Kiedy wracał do
oomu pijany wiadomo było,
że wiecz.orem
apokoju nie bę
dzie. Dantejskie ~eny znalazły
swój epilog sądowy. Emilia B.
zwróciła się dQ P'Cokuratury Rejonowej w
Skarżysku,
która
wniosła akt oskarżenia przeciw_
kQ jej mężowi MieczysławQwi
B. dQ Sądu RejonowegQ w Starachowicach. WyrQk? Kilkanaś
cie miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata ...
Kiedy awanturnik po rQzprawie wrócił do dQmu QkazałQ się

N

szk.oły

hufców d~yeja podejmowa:Ja jest często z,a młO<Lziei..
t:cze>tnicy nie mogą sa=i wybrać tecm.inu ani miejsca proar::y. Akcja .. Wakacje za własne
pioojądze" to pnymiarka do dorosłoeci tcak,t.oWUlej secio. Sa.m.om.ielny wybór, praca w koIe« tywa e, w wa.runkach rb1iżo...
nych do z.wyczajnych dla danego zakładu nie6le wiele konyści wycoowaw~ych.
Młodzi pracownicy wymaga~
oczyw iści e,
mimo
wszysllk.o,

srzczegó kle j t.ro.sk.i ze stro.\ y zakładu.

Sprawą

n.ajistotruiejszą

jest zapewnienae odpowiedl!l ieg.o
fr.on tu robót i zagwarantowanie właściwegQ Z8ł"Qbku.
Młodzież dopi~ pa:zed kilku
roz.poczęła
pracę.
Za
wcześnie na oceoy. O sprawach
"Wail:acji za własne pieDJiąd.ze"
będz.iemy jestz.cz.e pisać, odwiedzimy dziewczęta i chłopców na

że kua nie poW.,trzymuje ~ od
awantur. Jedilym z głów'IIych
,.zan.utów", które .tawial żo
nie było: .. cbcia~aś mnie wsadrz.jć do więzienia, to ja ci pokażę!". I bl:ał się do bicia. E milia B. wymknęła się z mie6zkania i telef(micUlie zawiadomiła funkcjona riuszy
MO. W
Wójkę wel!Zli do mieszkania ...

- .. We-jdźcie" powiłał ich
M-ieczyslaw B., a następnie :ummą! za nim drzwi na klucz,
podszedł do .okna i zapalił zapałkę.
PQtworny wybUCh wysadIr.ił
okna i drzwi, odzJeż
funkcjonariuszy MO i Emilii B.
uległa 2iIliszczeniu i doznali rozległych poparzeń ciała. Jak się
okazał.o

JULIUSZ JAN DRA UN

http://sbc.wbp.kielce.pl

B.

Tym

razem

r02.Jał

Mieczysław

sta.nle przed sądem pod

B.

aDaC2-

poważniejszym zal"2.utełl1 usiłQwania zabójstwa i nie wykręci się sianem.

nie

Od)

Niedobory
wody

dniami

stanowiskach pracy, przekażemy
Qpinę
7.wiera:chni.ków
z zatrUdniających ieh instytucji.
Akcja "Wakacje za własne
p ieniądze"
prorwadzona będaie
przez caJe la 1.0. Każdeg.o dnia
WQjewocWne KQmendy OHP w
Kielcach i Radomiu prnyjmują
zgłoszenia
chętcych do
pracy
ucm ió w I studentów. Wanmkiem jest ukończe.nie 16 lat ży
~ia. Tennin rocz.poczęcia prac y
J okres. jej
trwania określają
sami Z8m(er4!S()WUli.

Mieczysław

rozpuszczalnik i wypuścił gaz
z butli na mieszkanie. Skutki
ekspkJEji: troje lud7.i ciężko popaczonych, zdemolowane mieszklinie, sąsiad uderzony przez
drzwi wyrwane wybuchem, pod
którymi podsłUChiwał co bf:dz.ie
się ckz.iać u B. wpadł ~... piwnicy.
Najmniej ucier piał sam Mieczysław B ., którego sila ełwp~
~ wYl"wciła prze.: okno.

Wojewódzkie Przedsiębio!rslwo
i Kanalizacji w
Kielcach zawiadam ia mie6Zkań
c6w Kielc, że w związku z pracami k.oruJerwacyj nymi
urzą
dzeń elektrycznych prowadzon)"C'll przez Zakład En ergety(."Zny wystąpią niedobory wody:
2. ~m., w ,.ali. 7-19, d la osied'Ia - Związkowiec, Ur.oCZyskD,
Bocianek,
Sady,
Szydl6wek,
Czarnów .oraz rejonu
pla u
ObrQńc6w Sialingradu.
320-k
Wodociągów

EO
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Posiedzenie

Wimbledon

UEFA
W Grindewaldzie (Szwajcaria)
odbyło się posiedzenie Komite_ Wykonawczego Europejskiej
Uoi..i Pitkarsk i<'!j (UEFA). Najistotniejszym
postanowieniem
było przyjęcie propozycji, by w
decydującej rozgrywce piłkars
kich mistrzostw Europy - 1980
star towało osiem reprezentacji,
a n ie jak dotąd - cztery. Drużyny rywalizowałyby w dw6ch
grupach (po 4 zespoły), a ich
zwycięzcy stoczyliby
finałowy
pojedynek. Zespoły, kt6re zajmą
drugie miejsca w grupach zmierzyłyby się w meczu o brązowy
medal.
Decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA musi jednak uzyskać
akceptację
generalnego
zgromadzenia Europejskiej Unii
Piłkarskiej .

Podczas posiedzenia w Grindewaldzie przyjęto propozycję
polskiej delegacji, by posiedzenie Komitetu Wykonawczego
UEFA,
zaplanowane
na
20
WTZeśnia, odbyło się w Warszawie.

Mistrzostwa
młodzieżowe

Polski w boksie
Dziś rozpoczynają się w SlupsIw li młodz ieżowe mistrzostwa
Polski w boksie. Udzi-al biorą
zawodnicy wyłonieni w elimi-

nlWjach strefowych. Z naszego
do rozgrywek: finale>wych zakwalifikowało się 6
• p ięściarzy. Jednakże z uwagi
na kontuzję do Słupska wyjechało tylko 5 bokserów. Są to
Ożdiyński, P iwnik i Glina
ze
staru Starachowice oraz Zapart
l Szczepański, kt6ry został de>pu ZCZ()Jly
dodatkowo
przez
PZB, z Błęk1tnych.
Na mistrzost wa nie wyjechali
Bednarski z KSW .Ostrowiee 1
Tomasik z Błę'kitnych. Szc'tepański w Słupsku broni tytułu
mistrza Polski zdObytego w ubiegłym roku.
(j)

s es

Szwed Borg na drodze do ćwierćf'
Kolejną

Przed V OSM

rozpoczęły !cię

wczoraj eliminacje spartakiadowe w kolars t wie
torowym. Z zapowiadanych 6
reprezentacji na starcie zjawiły
się tylko dwie, kieleeka i radomska. Nie stawiły się ekipy
z województw: lubelskiego, tarnobrzeskiego, chełmskiego i lI:amojskiego.
Z rozegranych wczoraj wyś
cigów prawo startu w finało
wych rozgrywkach wywalezyli
następujący zawodnicy.
JUNIORZY MŁODSI. 500 m 1) Lasia Rad()fln 37,8, 2) Fajdek
Radom 38,6. Kolarz z Kielc,
Chrabąszcz, uzyskał lepszy re70ullat od drugiego zawodnika,
ale został zdyskwalifikowany
za nieWłaściwy sprzęt. 3000 m1) Kulas Radom 4.02,8, 2) Chrabl\szcs Kielce 4.09,1.

Porażka

JunIOrów

Radomiaka

W Gdyni roz.poczęły się pół
mistrzostw Polsk.i juniorów w piłce nożnej. W pierwszym dniu drużyna gospodarzy
_ Bałtyk Gdyni&, zremisowała
z Polonill Wamawa 0 :0, natomiast Goplania Inowrol'law pokonała Radomiaka Radom 1 :0.
finały

Kto był najlepszym
echnikiem w ollel

Wikkr I1rb.kow - brązowy
medalista
bokserskich
mistrzostw Europy w Hałłe lI:oslał
wybrany
najlepszym
technikieu imprezy, pięściarzem najwszechstronniej
wyszkolonym.
Przegrał wprawdzie swą pbUinałową walkę z
Nowakowskim
(NRD). ale. werdykt ten wzbudził najwięcej kontrowersji. ba
spoŁkał się z ostrą krytyką w ię
kszości
obserwatorów
mistrzcstw.

Mistrzostwa w Halle przeszły
do historii. ale dyskusje o
europejsk~m boksie jeszcze trwa
ją. Panuje opinia, że w por6wnaniu oz Montrealem p ięściar
stwo naszego kontynentu ·poczyniło pewien postęp. "Trudno porównywać
dwie imprezy tak
różne jak mistrzostwa Europy
i igrzyska olimpijskie - pow iedział Laszlo Papp, ale odnoszę
wrażenie, że
europejski boks
zrobił mały kroczek naprzód" .

Tytuł
najlepszego
technika
miał
więc
reprezent.antowi
ZSRR wynagrodzić w części
chociażby krZYWdę jaką wyrzą
dzili mu sędziowie. Trzeba dodać, że w gronie fachowców padał., także inne typy. "Sport e-

Jednym z obserwatorów mistrzostw był Amerykanin Donald Hull - wiceprezes z AlBA.
Gdy poproszono go o porównanie poziomu reprezentowanego
przez bokser6w
europejskich
oraz p ięści arzy Ameryki Pół
nocnej i Srodkowej, odpowie-

m
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Wojciech

już

dział :

"V> Montrealu byliśmy górą,
w Moskwie może być odwrotnie
nasz system organizacyjny w
boksie daleki jest od ideału. W
USA i innych krajach - z wv_
jątkiem Kuby - najlepsi arri'atorzy przeszli po igrzyskach na
zawodowstwo. Zaczynać musimy od nowa i nie w iadomo. czy
do 1980 r. uda nam się przvglltować zespoły tak silne jak w
Montrealu Mam tu na mvśli
nie Stany Zjednoczone ale także
Wenezuelę, Portoryko, Meksyk ...
Co tyczy się boksu europejskiego zauważyłem na ringu w
Halle więcej niż dotąd
agresywności, śmiałych a taków, ostrej wymiany ciosów. Europejscy p ięścia rze wyciągnęli chyba
wnioski z montrealskiej lekcji.
Zawsze twierdziłem. że najlep.szą obroną jest atak".

przeszkodę

Fibak

w

wimbledońskim,

Tylko dwie reprezentacje
sJ.Ntl:~!~O!~ n!,!!!Z~!.~~!I!

OkTęgU

cho" - sportowa gazeta NRD.
kto był najwszechstronniej wyszkolonym bokserem imprezy w
Halle? odpowiadali: w imieniu
trenerów La zło Papp, działaczy
- Bułgar Emil Zeczew f EABA
l sędzi6w
Bom Labrius
(NRD). O to ich kandydaci do
miana, kt6re przyznano Rybakowowi:
Papp:
Grosłkow I Lim_w
{obaj ZSRR) or.. RybIck! (Polska)
Zeczew:
Limasow
(ZSRR),
Gajda (polska), Foersler (NRD)
Lahrius : Nowakowskł l ·Foerałet- (ooaj NRD). Sutdiffe (lrlandt.e.).

.

1) Michalak Radom 1.14,4, 2)
Poletek Kielce 1.15,8, 4 km
l) Poletek Ki<'!lce 5.16,9, 2) Malurek Radom 5.25,5.
Dziś rozegrane zostaną kolejne
wyścigi. W kategorii junior6w
młodszych 3 km drużynowo
oraz wyścig dystansowy. W ka-

tegorii juniorów starszych sprint, 4 km drużynowo oraz
wyścig dystan.sowy.
(jg)

Zwycięstwo

Górnika Zabrz·e
Przebywający w Bułgarii pił
karze Górnika Zabrze rezegrali
w Warnie towarzyski mecz z
miejscowym zespołem I ligi
Spartakiem.
Wygrał
Górnik:
2:0, zdobywając
bramki
ze
strzałów Tadeusza
Dolnego i

Stanisława Gziła.

wziął

turnieju
pokonując

wczoraj reprezentanta gosPQ-_
darzy MoUrama w pięciu setach
3:6, 9:8, 6 :3, 3:6, 6:2. Anglik
wbrew przewidywaniom okazał
się
wymagającym
przeciwnikiem i 7JI1usil Polaka do największego wysiłku.
Pojedynek:
trwał
przeszło
trzy godziny.
Wczoraj mieliśmy możność 0. glądania w telewizji ostatnich
piłek tego spotkania.
1ia.słępnym przeciwnikiem Fibaka będzie ubiegłoroczny awycięzca turnieju wimbledońskie
go Szwed Borg, który wczoraj
pokonał Jugosłowianina
Pilica
9:1, 1:5, 6:3. Terminu tego spotkania jeszcze nie podano, gdyż
program turnieju jest poważnie
opóźniony. W każdym bądź razie przeciwnik bardzo groźny i
co tu ukrywać. raczej nie do
przejśc i a dla F ibaka.
Wczoraj w pbźnych godzinach
nocnyc h nareszcie para Fibak
Stocłrton
rozegrała
swoje
pierwsze spotkanie w
deblu.
Wygrali oni gładko z parą wenezuelske>-boliwijską Andrew Benavidze w trzech setach 6:2,
6:1,6 :2.
I tym razem nie obyło się w
. WLmbledonie bez ni es podz.ian ek.
Rozstawiony z nr 3 Argentyń
czyk Vilas rzegrał w trzech
setach z
ym Amerykaninem Martinem 2:6, 4:6, 2:6. Odpad!J.i też z dalsrzych walk Meksykanin Ramirea z nr '1 prze-

grywając z GuUiksonem
3 :6, 4:6, 6 :3, 9:8 4:6 oraz
PanaUa :r: nr 9 po
Mayerem (USA) 9 :8,
A oto inne ciekawsze
Connors
(USA)
(RPA) 6 :2, 7:5,
landia) - Stone
6:4, 9:8, 7:5, Cox
minguez (Francja)
Mocnore (USA) 6 :2. 6:2., 5 :7, 6:3, U',, __.'. L
glia)
Lutz (USA)
ny z nr 15 6:4, 3:6, 6:4,

a
Z cyklu rozgrywek o
do 11 ligi tenisa
najbliższą niedzielę na
Błękitnych w Kielcach
Sciegiennego odbędzie
kanie pomiędzy
zespołem ZKS ,,~
Lubelski. Początek
godz. 9.

Trzecie
młodych
Z

Mistrz olimpijski dopiero
trzeci na ·zawodach w Mińsku
Mistrz olimpijski w pięciObo
ju nowoczesnym - Janusz Peciak zajął trzecie miejsce w zakończonych w Mińsku między
narodOWYCh zawodach w tej
dyscyplinie sportu.
Polak okazał się bezkonkurencyjny w ostatni~j konkurellcji - biegu przełajowym n. ł
km., uzyskując czas 12.20,2 co
dało mu 1345 pkt. Rezultat ten
sprawił, że
nasz reprezentant
przesunął się z 9 pozycji. zajmowanej po 4 konkurencjach.
na trzecią. P eciak zebrał w sumie 5349 pkt.
•
Zwycięzcą zawodów został 23letni
pięcioboista
radziecki
Walery Rogow - 5493, a drugie
miejsce zajął jego rodak Walery
Czułajewski
5388 pkt. Na
czwartej pozycji uplasował się
najlepszy z Węgrów Stanisław
Sasic - 5333 pkt.
Ja - usil
Peciak
zaprzepaścił
szanse na końcowe zwycięstwo

• W Tallahassee na Florydzie rozegrany zo st ał ostatni
mecz tegorocznego turnieju ke>szykarzy o Puchat: Międzykon
tynentalny, w którym reprezentacja USA pokonała druży
nę Belgii 102:97 (58:47).
Wcześniej już starty w tym
turnieju zakończyła reprezentacja ZSRR, kt6ra zapewniła
sobie pierw ze miejsce. Amerykanie natomiast zajęli drugą

w szernuerce,

gdzi~ ujął dalekie miejsce, Zdobywając tylko 724
pkt. W
pozostałych
mech konkurencjach uzyskał
w jeździ e konnej - 1100 pkt.
(ma.k$imum), w
atrzelA.n1u 1044 pkt.. w plywaniA1 1136
pkt.

W drugim dn iu gdańskiego
turnieju siatkarze NRD pokonali Rumunię 3 :0 (15:'1, 16:14,
15:5). Była to za cię t a, ale n ie
stojące na najwyższym
poziomie spotkanie.

mie.

W drug im meczu Polska I
z CSRS. Polacy niespodziewanie stracili seta, wygrywając 3:1 (15:5, 15:3, 13:15,
15 :2). W 3 secie b iało-czerwoni
zlekceważyli rywali I stąd ni<'!spodziewana porażka. Podczas
tego meczu polscy zawodnicy

Ot:ganizatorz,..
samochodowych
m istrzostw Polski
że
w związku
będzie
nieczynna
niedzielę stlWja
przy ul. Nowotki

walczyła

o nagrodę
pierwszym dn iu
imprezy dobrze spisała się Polka Iwona Wejksza, zwyciężając
w wyścigu na 200 m st. mot.
w czasie 2.24,0.
• Trzecie zwycięstwo odniosła
w Japonii
reprezentacja

zawody

Słowa cji.

w

Bratysławie międzynarodowe

pływack i e

W

ri te

pozycję.

• Podczas żeglarskiego tygodnia w Kilonii, w czwartek,
wskutek nie najlepszych warunk6w atmosferycznych, rozegrano tylko wyścigi w dwóch
klasach - "finn" i ,.470". W
klasie "finn" liderem jest nadal Polak R y~zar d Skarb iński,
kt6ry w czwartek wywalczył
drugie miejsce
za Belgiem,
Jeanem P ierrem Boumansem.
•
Z udziałem reprezentant6w 11 krajów rozpoczęły się

SZQl.noku

młodzi

tam ud.z;'ii:r'-':w;~:::~~h,;;'~l
niorów Polska
munia - Węgry.
trzecie miejsce,
pkt. Zwyciężyła
przed Węgrami muni zajęli czwarte
18 pkt.

•••

ZSRR w koszykówce kobiet. W
miejscowości Okayama radz ieckie koszykarki zwyciężyły po
raz trzeci reprezentację Japonii, tym razem 114:52 (48:28).
• Podczas międzypaństwowe
go meczu w kolarstwie torowym WIochy - NRD (wygrała
NRD 8:4), Uwe Unterwalder
(NRD) uzysk ał najlepszy tegoroczny wynik na świecie na

http://sbc.wbp.kielce.pl

