zakończone

d

l

niwny fina' lada
p.lin!ormował
wczo aj
podczas sesji Wojew6dLkiej
Rady N arodo wej w K leolc 'h, I sekretarz KW PZPR,
p rze wodn i.czący WRN, Alrk IUIdrr Zar,.joayk - tniw w wojewód~twie
kieleckim zostały
jut zakończone. Tylko gdzi .. niegdzie porostała do z wózki
drobna cząst ka skOSllOnego zOO-
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pracown j.kom
Oibclug l

Rok VII

dzień

przebywa'
w woj. olsztyńskim

• S tac!a kolejowa w Busku - "wieczny eksperyment" • Brakuje uwnic: i części
zamiennych . Węzeł kielecki zapchany wa~onamj z węglem . Czy można wprowadzić trzecią zmianę?

loŁni3k:u,

obu kraministe1'
Emil W oj...
D . Bitna płycie
Zolnierza.
popołu dniowych

MSZ rozpoczęły się
rozmowy plenar-

ministrowie
obu kra-

w nich m.in.
. PRL w Grecji _
I Republiki Grecji
NA STR. T

się będzie
opalać!

O n iedzieli - w poniedziałek - wy tępuje zazwy~ j
sp iętnenie
prac w transporcie. Bierze
ię ono m. in.
ź faktu. że kolej pracująca bez przerwy podstawia swoim odbiorcom
wagon,. rozladowyw3.ne przez nich :I opóźnie
niem. Reporter ..Echa" odwiedził wC1:oraJ dwie stacje przeładunkowe . Oto jego relacja:

P

• BUSKO, Jest lo jedyna w
województwie stacja, w której

rozładunku
wagonów
załatwiają międlzy
sobą
dwaj

sprawy

kolej i PSK. Jest
południe. na stacji ~rwalj, prace wyladunkowe przy kilku.nastu wagooach...
.
Z-ca zawiadowcy )I'ec.zysł . ...

kontrahenci -

Babian:
-

ciągu

Po

..

sesJI WRN w

ładunku na ch.ień naotępny. Jeo;t
w zw ią zku z tym sporo Idopotu. robi s:ę zapas. Doslajemy za
mało węgl&r'!k . Zakłady w Gackach ot rzymują połowę umó-

K ielcac h

•

•

•

w ionych.
Dyspozyt.ony PSK .

Wagony podstawiamy trzy

razy w

stawa o godzinie 8, następna o
15-16 i ostatnia o 22. Wagony
z tej osia tn iej z\lStają do ~

N
lacH w Bualku UI'fI')D lowana zoo;.lałlie uWllica. P ilidana kop ka ..CH or" C;l!:ęotto

<linia. PiM'Wsza do-

- N ie możem y roz}adowyw ć
wagonów w nocy z JlI'Ofitej
przyczyny - nie ma oświetle
nia. Wieczocem pr~uje się w
wQ.gon ie przy ... świ~ ehl

a ..._ra

ej _

wi4słtieJ]lady

. WoJea"c1.we;

...
Kielc!~h
po'więcooatJ
wypraeoW&Di
now~o procra-

Podpisanie

umowy kredytowej
z RFN
I n terwencje przyjmujemy
w ,Odz. 9-11
Wilgoć

w mi

Od dwóch lat - .karty $Ię
Urszw
łruzik s Jtiele w
moim mieszkaniu przy ul.
Chęcińsldej nr 28 panuje wił00& 0

CZf:NIE N .

dai .. ta ... a.łtn • • ,d poprawy bnpi~ • • l
po nil
JHlblicsae,o, och .... ,.
pneei poiaroweJ or li p.ra .kowao
mlul i w i był kclea
problem. jaki pru i j " ię wo
... ystklcb rde-rai ch i w. l4pil'łll~h racl ..,eh.
był alk ... .t.m maj
al,.

t,
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W dniu _
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Waruawie podp' Dle mięChy
Bankiem HMldlo ydl W War awie .A.. ko orejum b •• kiw
Republiki Fedualllrj
jemle
ramowd.m 1 kredyl.wrj n a
u mę :! miliardów macek li
pnunaesenledl Da al loa
wanie tł I.
.. RFN "nIIdzeli tło
lI~uowaaia węrla
j themj('Ji1leo p.,.elwana ja ra . . ... roI
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dwa ce-

neralne powody sporu. Pierwny
pu~tyoi Moja..-e,
rozai~caj~cej się na POCr ni csu
Kalifornii s
' evad,. a draci
clotycsy
dluco'ci
fal
radiowy. h. jakich je 1l ideu,..
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dotyczy ball oa

oa eh e lriyWK do

...ei h
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Nowe koncepcje

przy pie zono
prace polowe
w Górach Swiętokrzyskich
Wczoraj

kielecki
w gminach
polożonych
w
Górach
Swiętokrzysk ich, gdzJie dcl niedawna notowano niskie zaawanIIOwanie robót polowych. Wojewoda odbył rozmowy z naczelnikami
gmin
i
rolnikami,
stwierdzają c znaczn'y poslęp w
pracach polowych. Trwają tam
obecnie omło 1.y, orki siewne oraz siew rzepaku i poplonów
I>zimych_ Dobrze
przebiegają
przygotowania do zbiocll roślin
okopowych i konserwacji pasz.
Rolnicy z uznaniem wyrażali się
l> pomocy.
jakli w
ostalnich
dniach Udzieliły im ekipy z zakładów pracy, mlodzież i woj~ef

wojewoda

t.ński przebywał

liko.

Powrót polarników

ze Spitsbergenu
2t bm. powrócił do Sz.c2ed_ • lIołejrlego rejsu m .s. "Lu2:)'"4'8". Statek: przywiózł grupę
poJ_nlków. którzy ueze.stniuy)i w wYprawie na Spi-tsber~H1.

WyprawIll . która trwała pr2lefZ
)lC)ODacl dwa mi~i<ące, zO'l'ga'ni_wała Wyższa Sz.kola ..Morska
w Slhczeciilli.e. Uczestnwzyło w
Biej 31 ocób. głównie prllJCowniUw naukowych i studentów
IIzczecIDekiej WSM oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie,
UnWwe-rsybetu Gdańskiego i Uniwet'syotetu Śląskiego.
Cełem
WJ'I)ulW)" były zwlaszc7Jll badania mełeo!"ologiczne, hydrolo«icwe Coraz ocea'nografic7.ne.

Nasz

sygnał

•

formy działania

I

-wielokrz skie Dni Kulturv
uz

\.

»o rK .lrugi tradycyjne

Swdęlokrzyskie Dni KUltury" ~d
tYm roku W okresie ocl 10 do 25 wrseMH·a,
obt-jmll całe wojewóddwo kieleckie. DorO('$l1a ofensywa kulturain.. lJ.la na celu dalszą aktywii&a-c:ję. wszystkicb śroc1owis~:
Tegoroezne "dni" nawillzywać będll w wle-lu element&cb do &keJI
"Sojusz ŚWi~ta pracy z kulturą i ",.tuką". '\\'aŹllym kierunkiem
jest również praea w miej6'ocu 1Iamiesskania, rocwija.nie suad kultury na Co deień, kultuTY wSpÓłiycia w osit'dlu, w domu , w 1170kład:r.ie prlW!y.
cji kulłuralnych. Start tle noSwój udział w $więtokrzy
weBo roku t. jednlLk pr1lt'de
lJkich Dniecb Kultury
mają
wszystkim
precenta.cja
n 0wszystkie środowiska twórcze.
w y eh konceJMlji, form daiala"Dni" są jak zaw~e przeglądem
nM., nowyeb propozycji ariyosiągnięć placówEic i
instytus4yesnyeb. Ten alkcect, wybieganie w przód. ustalanie programu z myślą o przyszłości je6t
%
suzególnie wa rt podkretle-nia.
Juci; u progu Swiętokrzyskich
Dn·i KultU1'y swe nowe prace
eksponować będą plastycy
na
kolejnych TarKach S.'uki w
Tradycyjnym już zwyczajem
Domu Technika NOT. Dużym
- wczora.j w Radomiu odbyło
wyd8t"zeniem w ży'Ciu śt'odowi
się spolkanie członków kierowska
muzycznego będ7.i.e tegonietwa politycwego i adminiroc2JI'WI illlaugul'acja se7.0n.u ko.nstracyjnego woj. radomskiego z
certowego w Filharmonii
im.
dzieonni4ca~·7.8mi pra5y, radia
i
O. Kolberga, połączona z jubiTV.
leuszem 30-lecie pracy artyW taku 9pO'tkania I sekre-tarz
stYC7.nej dyrektora Karol. AJlKW PZPR w R!IIóomi-u - Jabild4a. W programie prawykona.nuM ProJlopiak poinformował o
nie symlonii .. więtokrzysltiej"
sytuacji ąołecmo-g06podarC7.ej
te.go kompozytora.
i poUJtyczn&j W woj_ódz\.wie
zwracając zw!aszcu uwagę na
Nie doczekali się
jeszcze
koniecwość usprawnianie
g06swych piwnic plastyey - szybpod a/rk i materialowej I k{)()p'eS'Le okaoz.alo się środl>wisko foracji w przentyśle, przyspieszetografilCzne. II I»roczna
Wyn·je rozwoju budownictwa 0TIa.z
stalwa członków Zwi4\zku Polszybkie p rzeprowadzenie sielIk·ich Art;y6tów Foitog raJilków,
wów i innych prac w rolniutytułowana "P u~
Jodło
ctwie . Do niektórych problewa" otwarta zostanie już we
mów \poI"usz.onyc.b w to.ku spotwłasne<j galerii.
kanie sze-rze<j poow róclmy na laZaikończełllie "ooi"
połączooe
mach gal2.ety.
będzie z
wręczenie-m
nagród
Fuondu&zu Nauki i Kultury im.
Na pytania dl!.i.mnika-rzy odst. Staazica. Uroczyslość ta odpowiadał wojewoda raoQoffil>k.ibę.dzie się w
Sta·rachowix:a.ch,
Roman Maćkowslli.
gózie we w ['Ześn iu
otworzy
Ch)
IlO'4woje D.m Kultury Sta-uchowiellieh ZakJa<łów Dnew.y.,h.
Za~nowa'flo liczne
spotkanWi o charakterze
dyskusyjnym. Unąd Miejski w
Kie-lcach
organi:z,uje
sympozjum
"KIIM'łI'a w ukole". Tema<t&n
innego seminarillJm jest litera\.ura regi()llalna i dzialalno6ć
wydawnicza kieleckich
uezelni Doświadcze-nia Lat ubiegJego mieszkaóey hardzo dlug.
łych każą zwrócić
szczególną
lahi~ga1i • to, aby powstał hl
uwagę na przygotowanie tych
imprez by przY'nieść one mogły
nareszeie 1Iu.e Kier i zabaw dła
oczekiwane przez org!loni7.8todzieci. Unllcłzon.
prsy ul
rów rezu1taty.
Dzieriyńskiero 7, ale wybór teSzeorzej niż poprzednio organizowane będą impr eczy pre-

J

byw~ją<:e się W

Spotkanie

dziennikarzami
w Radomiu

Smietnik na placu zaba
W Starachowicach Die ma za
.,iele terenów
rekreacyjnych
tli. tlaleei. NajcoMlej przedstawiala aię pod tym wzc1ędem
.yt._ja Da osi~dlu Majówka.

,O

zentujące

twó\"e2ośe

amatorską.

Szczególnie częslo gościć tea;
będą w
terenie zawodowe zespoły artyslyczne.
Filharmonia
przewiduje 20 audy;:}i szkolnych poświęconych muzyce FrydeTyk.a Chopi:na oraz 10 audycji mU7.ycznY'Ch w
klubach
,.Ruchu". Teatr im. S. 2eromskiego wystą.pi z plenerowym
spektaklem .. J .... eQka .. na Ra-wsuzyźnJe w Ostrowcu. Zadbae

• W Wiiniiwee Da truie Z -1
lIyhre§tu D. (lat ~). kieruj~
... _ _ dera ,.war aWIl" ~"'~il lW_ę L. (lat 1.), ktira
. . .Je ..,biegła lIa jndnię, w
..... ..er. )Ńe_a _ _ &la .. ~ 

..,T-

_ia.~.

En
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Ciekawi .... dlaese..
Die
realllje •• .. ".miki Ni~~ł.
wy. Dl_e,. ADM wy.ała aa
plae ...... ~r_. k~ry llię cle
teg. .ie .Haje! Dlaese,. wła
ue lDi&Sła aK .ainteresowały
się ..........
miejHem i nie
wydały .eeyzJi, aby analdć .dpowied.ajejuy teren rekreacji
~di upoBlldk.wae I u,aspolIarować
Wnlt~y,
abY-'1
on bn Jlutueieu .pet"lae awoje f ••kcje?

,y..

W ~oj.

olsz

trzeba koniecznie o odpowied-

W prog ramie wiele jest imp rez najróiniejszego rodz.aju i
kaJibru. Jeśli tylko dO'pisze pogoda w amfiteatrze na Kadzielni odbędzie się m.lon: mloo'Zierowa
muzykorama.
Spotka·nia.
wYstawy, projekcje filmów organizują kluby I biblioteki. W
Ostrowcu w programie
jest
m.in. Dzień Folklora.
Intet'esu jący program stwarza
szansę ciekawego
r<YLpoczęcia
nowego roku kultu.raJnego. Nale2Y sądzić, że bezpośr edni organkatot·zy (a niektóre placówki obudzić się muszą dO'piero z
letniego snu) nie zle'keeważą tej
spra·wy. O.d n-ich to przede
W6zystkim zależy czy wrzesień
będzie rzeczywiści e
p rze-biegal
na Kieiecc-z.yinie pod znakiem
ltuliury.
(jjb)

mii
tor prof. Teofil
TJWwał o d
woju uczelni,
dawno Orderem
cy I klasy.
Przewod~iczą cy
R
stwa spotka! się takie 1
niclwem KW PZPR •
nie.

Jesienne przewozY
DOKONCZENlE ZE STR. 1
psuje się, kom.plikuje to wylaÓlInek, powstają - ręce. Od
kilku lat sLacja w Bu,sku jesl
"eksperymentalną",
Jak dotąd
eksperyment nie zostal oceniouy, upowszechniony. Jak długo
je.secze? Py tan[e kierujemy do
DRKP w Kielcach.
• KIELCE. Rozmawiamy na
d,rugiej zmianie z bcygack.istą w
staeji obsługi PKS Antonim Osajll\:

_ Pracuje nas ośmiu, C<Z.lerecb
nie
przyszło urlopy,
z,wolnienia. . Zrobiliśmy do tej
pory szeŚĆ drobnych napraw, remontujemy również samochody,
k.tóre
,,spadJy" z pierwszej
:z.miany. NajwiękSll:y kłopot z
drobnymi częściami elektrotechnicznymi, brakuje także rozrusZlO ików ...
Po poludniu około 60 proc. samochodów .:i-:::.ał"owycłl kieleckiego Oddz i ału PKS jeS't jeszcze
na trasie. 12 - jak Informuje
dyspozytor - wst.ało wysłanycłf
do przewożenia miału węglowego.
•
I okaq;uje się, że caly kiełec
ki węzeł zostal dcsłO'Wnie zapchany wagonami z węglem.
Z-ca naczelnika stacji Te-resa
Chmielewska:
Otrzymaliśmy przedwc.zoraj 36 wagonów z miałem dla
kotłowni. Na bocznicy pn.y ul.
Mielcza«"skiego miał miejsce defekt "'Y!adowarki. Prze9UłlęIiś
my wagony na boC2.llicę OPHO
przy ul. Dzierżyńskiego. Dzisiaj znów przyMJo 36 owa onów
ci<> rO'ZłaÓlln«u.
,

(pod)wieczorek ...
F04. Oaarnedl..i

przeb

nią oprawę t)'"4'h imprez. MU6zą
mieć one rzeczywiście eharakter kulturawego święta.

Jędrzejowski

reD" .kaAal się Diel.rhtnay. Jak
wid.ć •• 1Id k~i. pl. aie
je t •• powiednie lIacospodareWallY,
peei p wal y się pł.t
.dcradaajllCY ew teren od ~
Iliadujllcej • ajm po esji. D.datkOWII .,atrakejlł" tel. pl_II aaJ.aw ~ pojemniki
na mieei,
ktere nie wiadomo dlaeseg. akllrai tam u 'awieDe,
w"rew
Ja.,.ja "O:&yst_, laG, .....lIdek ...

H. Jablo

CZAS IDZIE 00 TYŁU ... W MUZEUM ZEGAROW!
'z1M.vt~ rem()lllt - i j ak U.>SZ1ł3C1I twierd2!ą
za dlugo. Mowa o TernDnCie Muzevm
PT=VPkou:skich. Na razie 1lX'IZII.tko j('S( ekSpOllQwCI,1ł(' " JjTowizoTvczonie". N tJ. $zc.tękie $eltOll 3tę końc~, w~c2dt będzie
m"ie;. A jak będzie ZCl rok?

Trwa

.,11.

odrobinę

W CHOWANEGO Z

POCZT~!

- Co pan ,loG toO'? - poIwiedzi'al?W.łm
Z()f"a,j
jedeft %
mie.szkańców JędTze;owQ. Poczt" .zmie7'liła Jpor~ "\Ifflerów te1efOfliczonl/Ch. Nie 1n4 żodne(/o Oon.e'k.t1l. M k.!lqilki le-

lejoJtk2TIej. Infarmacja też wilN:z.nie zajęta, olbo też - być
- ffl4 "owv ft"Mmer7 JGk
'e;.tj,'t1uJ ;i k«zv-łoć z
jej 1Ułla9?

może

•

GRZYBY M02N A. KOSIC._

_.tl: 10loch w J)()bliżv oSIobJwwa. Taj[ Pf'Z~8jm7łie; ttoiercłzą 2Ofn4lowa.ni V'"2l1bion~, lUioojqcV $ię zo mw.tÓO. GT2l1bÓW
poftOĆ Me brGk też i te> ;'1/dI re.;onoch.

~l')

http://sbc.wbp.kielce.pl

.

A rOl:ładun eil: idV t
m. 111. dlatego, że brak
do OUHlewrowania sa
mi. Tu ludr4i.e
łą noc .
tuacja na
dlzień po<ł9tawiono

gonów.
Kierówwo wyg ląÓII 12
sytuacja w zakre i.
trakcyjnych. Dwa
kierunku Dęblina i
runku Skariys.ka
",>deczorem na el ek
Sytuacja w
skomplikowana.
je najwięk~emu
- PKP w iele
wiają drobni
siadający wlasn ego ..
Doświadczenie staC)1
świadc:tY, że mamy
lo. Ju~ wkrótce
oia przewozowe
cz.ny. Z; naszego .
liśmy

pl"Zekon 3~l1e.

s.zym rozwiązan i e m
na praca w
lny zmiany. Czy I
liwe? Na ten Lem
dzieoĆ się powinn i sp
lran.sportowcy.

rozbudowują

RN Kielcach
,,.święte

pewstawani~
p"eslanowi~ey
esyJlDik

lam_i II

n.ocm

!poleecne~o.

pijemy coraz więcej.
1976 r. spo.ż~)e jego wy_ w przelicze-n iu na l
. województwa, zador06łe(o jak i niemo_ 14,8 litra i
b lo
'" porównaniu 00 roku
o cały litr. Pijeczęściej beq; umiabowiem c-~a-

wojewody
Df2: VI!.Ouywan)'1ll1 na
zapilsano: "W
1.J6!'WIIflOW~,WlO 463 nie, w ktiu'ych 7AI678 l spirytusu,
wfn •• zlikwidowano ł6
~kIleca'l'llej produkcji
.... yeey,

w5pilnYDl

~emy

pne-

ty-. , .......... _
DęOsi~my

p.ij.a-

,ijaU. .nłl~wae ja;k

krowy" narażeni bę
dziemy na o!:romne straty i
iaden. choćby najlepszy pro~ram, nie
pnyllli.e ie 'poi~da-
nych skutków.
- .Jakże często - powiedział
na seeji radny, Czeslaw
iLarski - spotykamy się z opinią~
że dzieci w~bowa szkola, wojsko. To przekonanie
jest z
grunLu fałszywe.
Największe
wartości wychowawcze przeokazuje i wpaja dziecku właśnie
rodzina - od naj młodszych lat.
Nie dla wlW:ystkkh takie lata
są szczęśliwe. Dziesiąt.ki rodzin,
w których pije ojciec, a coraz
częściej i matka, przeżywa tl'8gedie. Kłótnie, bójki, pobiciQ,
wynoozemie i sprzedawanie m~
bli, ubrań są tam na porząd
ku
d ziennym.
Dochodzą
do
tego kradzieże - v,'SZak trzeba
pieniędzy na wódkę r06nie
p.asożytnioctwo. Patrzą na to są
siedzi, t'odziny, krewni. Wszyscy cCLekają "co się zdarzy", czy
przyjdzie milicja·nt. czy
ingerować będzie prokurator. Csy
jednak sawsse trzeba caekać 110&
or&,_y .;ci&,ania? CEy
'lawsze
trseba podnilsić larum, trdy jest
jui tra~ed.a? A może w_eś
Biej wykonY4ilvj~ w ~lt.ie Aly tkwl~e w otocn.. iu praeciwsbwie się Iljemnym sjawiskom?
Dla alkoholizmu nie ma t0lerancji. Za drogo kosztują nas
jego zar6wno ekonomiczne, jak
i społecU'le skutki. I choć bę
mierny mie-li wkl'6tce specjalny program walki z alkoholizmem do opracowania kt6re-go
WRN zobowiązała
wojewodę,
już
dzUł
przedwstawmy
aię
szerzeniu pijaństwa. Powiedltmy " nie" OIPtls-Łwu w ilmię naszeco, 'Wspól-llE:'go interesu.
.JANUSZ SAPA

Ja er. Ar fat
\V Moskwie
•

przybyła

Wczoraj

d

1v~?Skwy de! gacja Organiza-

Wyzwolenia
Pale<>tyny.
Na jej czele stoi przewodniczący Komite u
Wykonawczego OWP, Jaser Arafat.
CJI

Zakończenie obrad
XXVII konferencji

PUGWASH
•

Wczoraj

Monachium
XXV1I kon·
ferencja PUGWA H. W cią
gu /I dni zgromadzeni na ni~j
uczeni z kilkudziesięciu kra.
jów dyskutowali na temat
najważniej szych dla u trwa·
lenia pokoju I rozwoju w pół
pracy międzynarodowej zazakończyła

się

w

I:adnień:
współistnienia
pań stwo różnych ustrojach,
kontroli zbrojeń i rozbroje-

nia.

Umowa kredytowa
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DOKO CZE JE ZE ST.. 1
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r. ".we możliwo "'i wykon;\' laaia bolratycb zasobó .... pol~kielro
aytl.ił!CII «ęśi pro~ramll

•

Zniwny

trzęsienie

W Chinach
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DOKOŃCZE

IE ZE STil. 1

D vmi satelita.mi 7..iemi. -.dai statkami
k. miC&Dymi.
Sili" kieruje ~ię m.iJl. lotem
pojasdiw
badaj .. cych
)Olanetę
Ił aJ'
i .tnymllje się łlłC'l_ŃĆ
&
-ą wy trselon .. oHcoie w
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"'mhowiec ,.8-1".
&k.l.. ię tam pileci .ajno"".~illje'
man,..
.dnlltewyela, saajd"Acyełl'~
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...... eji.
Obfter.a pll tynia .kasala ~
ltb t ci .. na dla dwóeh &'.. ...4any.
ypal" radiowe Aa.awaDe .,.nR lolniełw. juj, wie""retlaie &,luszyły Y&'Ila1y Da-.awaDe lub .dbierane prz ... JaMrai.ria k.smicsoe. M.in. •• -'a1a .... tu..o..... ułkowieie ....
miDu~wa
audycja,
na.ana
puea poj ... d "Vikin&", kr ..ąey
Da orl>icie
arsa.
a"k.wcy
twie.tb:~ ie i lnieje ruina _ iłi...... eał... wiiej .. traty ~

mi
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wUła.

cy osób spośród lu.dz,i zatr-uÓllionych poza gospodarką rolną·
W generalnej ocenie rolnicy
wykaza>li w cZQ6ie tegorocznych
żniw godną uznania
pracowitość i gospodarską
zapobiegliwoi;ć. Były jedn.ak, na szczęście
nieliczne, przypadki opieszało
ści i braku poczucia odpowiedzialności, na co otwarcie zwracali uwagę sąsiedzi gospoda.rzy
za'lliedłlujących
się
w pracy
żnilwnej, a
także
przedstawiciele władz.
W wojewó&z.twie radomskim
żniwa są już w ostatnim
sta.dium. Ocenia się. że do skoszenBa })O'ZOIStało mniej niż 1000 ha
zbóż, a do zwiezienia około 6-7
procent. W zestawieniu z 240
tysiącami hektar6w zbóż ~ to
ilości marginesowe . .Teśli w n.ajbliższych dniach dopisze pogoda, województwo radomskie zakończy żniwa już Ul kilka dni.
Obe.:rue pilnym udaniem jesł
pnyspi_enie siewew j~ieo.
nych, swłasllfta n:epakll ......
właściwe pray,otowa",ie ole wykopków a~mniaków orH sbi ..
rów w~yw i .wec......

Ta,
najwięk xa
dotychC1la5
operacja kredylowa na linan 0wanie ek porlu lI.F' do Polski,
jest wynikiem u laleń doly~ .. eyeh rozwoju w pólpra~y ro POdarenj PRL I RFN, jakie na 1.. pily w esa ie spotkania pierwsze~o ukrebru KC PZPR EDWARDA GIERKA z kanderum
RFN HELMt;TEM CH~1JDTE f
.... ub. roku.
Pny podpi 'aniu umowy obecni byli wiceprue Rady Mini !rów, pnewodniCltacy Komi~jl
Planowania przy Radzie Mini trów. przewodn icn: .. cy Korni ji
Mie zan"j TADEUSZ WRZ
ZCZYK. minisler finan ów HE BYK KI IEL, mini,ter ban.la
:uJranicznelro
i
~o. podarki
mor kiej JERZY OL ZEW KI
oraz wiccmini .. ł .. r praw za,ranicznych JOZEF CZYR K, a ze
strony RFN prubywajl\<'Y w
Po'-e ekret n si nu
Minister t ...·ie
praw Zacrani~nyeh
aF
G E 'THER V
LL
radea
NlG.

"Wojno"
nauki
•

z armią

,.c"

J«-.n~

a 5CHl" auajdajapne tneni. Zre ."
&,roai realne ni~1t6 pieeuó two, &,dyi ewiCSllee o~ 
n.t.w"e już kiłkakr.tnie .myłko"". u~uciły bornity ... ••
...lieaeh stacji badawcayC'h.
S~r • dlu,eki fal radioW)'C'h
willi.e się • pr.jc-klem '1 1.1111esych, klire od 1984. rok. maj ..
stw.nyć "lobalny
y lem IllesD • i atditarnej,
kładaj~y
'ę
• 24 •• telitów. Satelity, lltire
wejd.. w _kład
IJ temu
łIIę~ JU>ClawaJ,. na dl.roKi fał,
•• S

rd.

8ię w
aallk.w~m

'''Kot

Pomyślny

.
rozwoJ

Isko-francus iei

pra

nauk

,

-.te hnicznei

październikU
1972
roku
podczas oticjaln"j wizYI'
we Francji l stlkrclarza
KC PZPR Edward
iertk pod_
pi ana została dzies!ęcłol tnia
umowa o w p6tpracy kul'uralnej, naukowej i t .. chnicznej mię
dzy Polską a Francją. Umowa
ta UZup~łn ana je t co dwa l _
ta kolejnym programem konkretnych dzialań. J~dną z istotnych torm tej wSOÓlprac
j ..'5t
wymiana stażystów. Pieł"w. zą
grunę stażystów
łanowi"
rzede wszystkim inżynie-rowie I
teChnicy. zatrudnieni w pn:~
myśl e bądż przemysłow ch instytutach badawcz h, drugI! studenci i młod;d nauko cy zajmująą ię badaniami tt:ort:! cznymi. Istnieją także staże. !)Ccanizowane na za dzi
dwuslronn ch p rozumi ń, zawieranych między uczelniami, in.stytulami naukowymi C7.y za\' ) dami pnemy"łowyml. Llłcznie co
roku p1;.Z"bywa we Fran 'ji o·
kolo 300 polskich staży lÓW.
Znaczna C7.ęŚĆ staży naukowo-technlc.znYt·h organi1owana j l
w t ch dziedzinach gdzl i~
nleje już rozwinięta współpraII mię<l-zy przemysł mi Pol ki i
Francji.
'ależ.
do t ch dzl dzln: elektronika, t Idcomunikac;a, informatyka. (ran. p()J'I,
prumyst samochodow ...., bud
nictwo. pn:em. sł spoi wczy
rolnictwo.
}o'rancu ki.. m sz ny I . u~
dzenia zain talo 800' m.In. '"
hut.al.:h .. K~\4lee" i Im. ,.No .1
"i", w v,'ydziale odl
ani. CI
lego Huty .,Zawiet'l,I,,", w walcowni i elektro~lalownl blach
lI'an form torowych
Bochn !
Sprzęt eleklronlczn
z Fran"jl
zainstalowano
w
zakłada h
"C.. ntrum'· ! ZWUT
Warszawie. "Teletra" w POUlanlu i
"Kab )"
Oiarowi.
Du~
trancu kich urządtf'ń pracuje
w
fabr~'kach
wlóki .. oniczych
województwa łódzki go. w 711kładach Tkanin PowlekanYch I
"ykładzin Podłoeow ('h vi Zielonej Córze.
Od kllKu Jal 51al!: zw l~ltJza
ię
liczba pol kich ukladów
przemvsło ..... ych
w p6łpra eujl\
cych z firmami tr ncu ·kim!.
NaJeżą do nich m.In. po7.nań
a
"Ellra", która nawiązała kisł
kontakty z CIT - Alcatel (cen·
trale t .. le!onlczne) 7. kłady Komunikacyjne ZWUT w W'ar zawIe. _któryc h partnerem j .. t
Mater'el Teh·phomqu z grupy
Thom na. "Unitra" w
)Fa·
cująca
1. lymi(' koncc'rn m
prod iCji
podz polów
Jektrot~ch.lliC'Znych i ,,"'lwa" VI Bło
niu. wyl ..... arzaja(a
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p .. r~ ("ry}n .. dla In format . ki
wsp6lpcacy z Locabaxem.
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naukowo-tec hn icznej powołano dw IronnI! ~p6lkę "T chnipex", k lÓł'
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STRONA 1

Kolarskie MŚ w

San

Czy Puchar Świata
w lekkiej atletyce

Cristobal

rny me al Fal a
•

I•

Polski tandem nIe
R
w

eprezen tao ci Polski zclob)'łi p ie rwsq
medal na
od bywających .ię
San
Crisłobal kolarskich mistrwsh vach ·świata. W rozgrywaIlej po raz pierwszy na MS
koukureo cji - t orowym wyś
cie li
dhlł'odysłall9Owym
na
d"s&&rulie 50 Inn tyłul wice_\lł"a

świ~

wJ'W~ył

Polaka wypr:aedzil jedfUie belcijski torowiec ConsłaRł Tourae, a

JAN FALTYN.
br~ow,.

m~a1

pn,. padł

w

Wyścig

kolarski
"Szła
walk
paittyza ckieh"
Rozegrany w Skarżysku og61nopolski wyścig kola1'8ki ..Szlakiem walk partyunckich" wygl'ał Kulessa z Orla Warszawa
prud Klimcsykiem l PyocalI.iC'M - obaj z kieleckiej Korony. Wy.§cig juniorów zakoóczył
się $Wycięstwem Staciaka z BuIrowlanych Lublin przed Kęd"l
• Korony, a wśród młodzików
najlepszy byl Gl'8elałt s Polonii
Warszawa.
Drużynowo zwyciężyli kolarze
PoloIlU War sawa przed KorOłl'
lUeIee I SarmatJl, Warnawa.

•

PoLsey chodlIi&rze atacliow finale Pucharu EuW zawodach
p6łfinałet
w Szwecji naA repreuQtaucł wyprzedzili zespół gospo!łany oru Finów i Norwegów.
Z Polaków najlepiej spisał .ię
Bu.łakowski, kt6ry wygrał chód
Da 00 km w czasie 4:10.ł5.
• Podczas turnieju tenisowego
w Harrison. Argentyńczyk Vilas odniósł łalwe zwycięstwo
nad pólfinali tą
Wimbłedonu.
Amerykaninem McEnroe 6 :1. tI::l.
• KoS'Zykarze Wisły Kraków
wygrali międzynarodowy turniej
ropT.

."ck

Czechosłowacji wYPł'zed~aiąc
Duklę Ołomuniec. któr~ -poko-

w

Dali 88:72.
• Podczas mitynItu we włos
mlejs<:owości
aietf dwaj
amerrltańscy lekkoatleci atako....Ii rek~rdT 'wlata - Kotinek

kle,

Sprinf~m ...
w . .u _wyż I Bell w skoku et tTczce. Pr6by nie powiodły lię. Kotinek zakończył konkUN przechodząc wysokoie 2~
i wyprzedził StOOeM - 2,20, T
Bell wygrał skok o tye
rer.ul_Wlm 5,50.
• Polski gimnast"k Andrzej
kajaa zdobyr brązowy mClial
w wieloboju na zakończOilTch
w Mifullru Mistn.oetwach Armii
ZaprzTjażnionych. PiCł'wsze dwa
mfejsc. zajęli reprelenlanci Arinii Radlliecklej. Aczuow i
ł.oukiG.

• Prowadząey .. radzieckiej
ekstraklasie piłka~ Dynama
Kijów zremisowali w minionej
kolejce spotkań ligowych z Za1'4 Woroszylowgrad 1:1. Na liś
oie najlepszych strzelców rozgrywek prowadzą Oleg Blochin
li Dynama Kijów i Dawid KipIanin z Dynama Tbilisi, mają
C)' na kOI.cie po 12 bramek.

m
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STRONA 8

II

wyśclll'u

Kolejna próba

Za kilka dni, w dn"ch 2.........

udziale radzieckiemu kolarzowi, Nikołajowi Makarowowi.
Nie powiodło się natomiast
startującym w ta.ndemaeh Januszowi Kołlińskiemu i Benedyktowi Kocotowi. Bronią
cy tytułu mismów świata
Polacy tym razem uplasowali
się
dopiero na czwartym
miejscu. Złoty medal w tandemach zdobyn Czech06łowa
cy Vaekan: i Vymazal,
srebrny ra<lziecka para Siemieniee i Woronin, a brązo
wy reprezentant :RFN - Gewin i 8chaeller.
Dziś w San
Crlsłobal torowcy kończ" swoje- pojedynki o medałe, a jutro rozegrana zosłanie pierwsza konkurencja HO!lOWCÓW wyście
druzyoowT na 100 km. W dniu
jutrzejszym Polskie Radio nada wiadomości I: kolarskich
:\tS o eock. 4.30 i 20.50 (proII'ram 1), a telewizyjną reladrużynowell'o

szosowców będzie można 0bejrzeó l września o 1I'0dz.
l8.2iT w programie I. ' (paw)

wrzetłniła - najlepsi
lekkoa,tleci
świala startować będą w Dues-

seldorfie. Rozgrywane po raz
pierwszy zawody o
Puchl!'r
Swiata zgromadzą na starcIe
reprezentacje pięcLu kontynentów.
W świecie sportowym panuje
opinia., iż impreza ta da poez.ą;tetk ind)"Widualnym mistrzostwom 5w;a ta. LekkoaotJetyka
jeet bowiem jedyną
spośród
najwawiejszych dyscyplin sportu, w której 00 konfronta<:ji
czołówki
światowej
dochodzi
tY'lko ra<z na cztery lata, podC7.Il1i
igrzysk GJimpijskiich. Inn~ dyscypliny w latach między
olimpijskich mają mistrzpstwa
świata. Dlatego te-ż na kongresie lAAF w 19'16 r. w Montrea,l u posta1nowiono wprowadzić
do kałendan:a
mic:dzyna.rodowych imprez Puchal!' Swiata.
Za!wOOy te wzorowane są na
Puch .flJe Europy. Na starcie
stanie 8 drużyn; 5 repre<Zelntacji kontynentalnych - Afryka,
Azja, Ameryka, Europa i Oceania oraz tńy reprezentacje
państwGwe:
NRD (kobiety i
mężczyźni),
USA (kGbie-ty i
mężczYŻDi),
RFN (mężczyźn~),
ZSRR (kobiety).

ad
Za
osie m dni, 1 wrześnIa
piłkarsk a r ep rezentac ja
Pol ski roz~ra w Wołgog radzie
łDi ędzy państwowe

spotk anie z
ZSRR. Bęcbie to osta tn i sprawd zian formy biało -czerw onych p rzed elim inacy jnym meczem piłkarskich
DIistrzostw świ ata z D anią.
zespołem

Trener J acek Gmoeh powojui 18 zawodników, z których wyłoniona zostanie reprezentacyjna drużyna na spotkanie z ZSRR. Są to: bramkałał

•

•

Urnlej

W rept·erze<nlacji Europy stlllr-

korlach

Na

Juniorzy

Tęczy

wyłonili

Z

uoo&łem

I z.awodniczek

l

odbyły
się na
kortach kieleckiej Tęczy indywidualne mistrzostwa okręgu ju-

3G zawodników

nl()rek j juniorów w tenisie.
Ministrzostwo juniorek zdoby1.a
Krajewsk a ze Startu· Radom,
która w tinale pokonała Malaet!kównę z Broni Radom 5:7. 6:0.
6:3. W tinale turnieju juniorów
młodszych BI1I z Bupowlanych
Radom wygraŁ z DziewHem
Broń lUdom 6:3, 6:1. a w ka te_
gorii juniorów starszych zwyciężył Walell. z kieleckich Błę
kitnych wygrywając w finale ze
Zbi~in.. e .. Gajd, z radomskiej
BronI 6:4,. 4:8. 6:3.
(ap)
n.bramkowe remisy pilkan:y Star. 8\aracbowic i
Badomiaka w minionej leoIe-jce spolkań n ligi nie dał,.
pełnej satysfakcji naszym kibicom.
Zwłaszcza
radGmsk im.
"Zieloni" 1Jl()gli 'I/' meczu z poznańską
O.impi, pokusić się o
zwycię.'llwo, zabrakło jednak w
ich szeregach skutecznego strzelca. Cieszyć może jedynie znacz
nie lepGz:.l. niż w pierw zych
dwóca mistrzowskich pojedyn.
kach
postawa zespołu Iladohaka, który w niedzielę miał
nad gośćmi wyrainlł p['zewa~ę.
Nie potrafił jej jednak uoo1cume-ntować co
najmn iej jedną
bramką . Szkoda, bowiem była
okazja zdobycia przez gospodarzy dwóch punktów. Teraz a adomiak jedzie znów na Wybrzeże, gdzie grać bę(hie z Bał
tykiem w Gdyni, który również
nie jest bogaty w zdobycz punl<t()wą. Kolejna więc
okazja do
odniesienia ~ierwszego w II }idu zwycięstwa nadany sję
,.zie-Ionym"
chyba
dopiero
11 września, k1.edy będą g . ić
na własnym boisku ł~ki Start.

B

Więcej pGwodów do zadowolenia mają kibice Starli. Remis VI
Gliwicach z Plasłem jest cennym osiągnięciem i zrealizowaniem przedmeczowych założeń.
Starachowiczanie już na począt
ku rozgrywek usadowili sie w
'T<>dku abełi! mamy nadzieję,

będą polscy lekkoaUecl
Ja!k wiadomo , nasza najlepsza
lekkoatlE'Łka, Irena
Szewińska
zgłOSZOiOa została 00 3 konku.rencji: 200 m, 400 m oraz 4X400
metrów. W pierwszym
dtniu
Snwińska biegać będzie dwukrotnie - na 200 m j 4X 400 m .
Między jedną a drugą konku.l'etlCją przerwa wyn06i niecałe
3 godziny. Ponadto Polklll jest
rezerwową na 100 m i w sztafecie 4X 100 m. · W drugim dn~
zawodów wystM"tują: WluysI.w Kosakiewilcs (t)"CUta) l
Gratyna 1la1Mlztyn (100 m ppł).
n-atomi.ast w ostatnim !ion-lU ~a
eele Wnoła (skok wzwyo:i;) ()l'&ł;
JayMard P od ł .. (4X4oo m).

d użyn

bować

mistrzów

(ap)

wa~ będ,

mistrzostwom świata?

obronił tytułu

cJę

początek

da

Dwa bez atu ..
Począwszy

wtorek

w

W Radomiu
zakończył
się
drugi wojewódzki turniej w pił
ce nGżnej dla drużyn nie stowarzyszonych o puchar Zarządu
Głównego ZSMP. W
eliminacjaeh startowało 1050 zespołów,
a wfęc okolo 15 tysięcy zawodników. W tinałowym spotkaniu
piłk;u:-ze 03"nisk a TKKF " W alter" IE B adomia pokonali LZS
Giełzów
5:0. Trzecie miejsce
zajął LZS Lipienice. Pi!rwsze
~r.z:y zespoły nagrOOzGne zostały
pucha'!"ami WRZZ, WYS. ZW
Z8...'\1P i ZW TKKF.
Zwycięska drużyna
już od
września uczestniczyć będzie

11

od dził w kaidy
Domu Kultury w

Skarżysku rozgrywany
będzie
turniej brydża sporlowego ])aramI. Początek zawodów o get-

1

w
Kozienicach w turnieju strefowym pn:ed ogólnopolskim finalem. Rywalami piłkarzy "Waltera" będą zespoły z wojewódi:l:tw kieleckiego, lubelskiego, zamojskiego. tarnobrzeskie·
chełmskiego, siedleckiego i bialskopodlaskiego.

dzinie 18.

R
h sympalycy tvm razem nie
przeżywali takiej huśtaw
ki naslrojów. jak w ubiegłym
sezonie. Star jedzie teraz do
Stalowej Woli na mecz lle Stal",
a II wn:eśnia 'podejmować bę
dzie na. własnym boisku GKS
Tycby. "Jedenastkę" FSC czekajlł w ięc dwa trudne spotkani •.
że j

będą

n acz.n Ie ciekawsza od inauI!!uracyjnej była druga lUr
lejka spotkań w piłkarskiej klasie "M". Padło w niej
dwukrotnie więcej branek (18)
nUż w pierwszYc h ooiedynkach.
Nowymi liderami rozgrywek zostali piłkarze ki eleckich Bletltn,-eh, w k tórych ze ole z powodzeniem zadebiutował Cybulski (były zawodnik BrGnl. Radomiaka f S ta ru). Wprowadził
on duże ożywienie do gry formacji ofensywnej gwardzistów l
w mecz.u z Hetmanem ZamoŚĆ
był współautorem trzech bramek. Błękitni wystartowali bardzo dobrze, ale nie można przeceniać ich
sukcesów, bowiem
dolychczas nie napotkali na
zbyt groźnych przeciwnIków. O
faktYC1:nerj
·w doścl
kiekzan

Z

będzie się można pn:ek()Oać. kierozegrają kGIejne mt!cze: :r;
Orłem w
W ierzbCeY, z K ZO

dy

o."wiec u siebie
D ~ (kieleckie
wn:.eśnia).

derby

i z Korojuż
18

• :.iłll niespodzlallkę: sprawila
XoroD a , wygrywajllc w Nowej
Dębie. W tej sytuacji jej nled-tielne spotkanie z B r oni, lla do m, która równ ież zdobyła dwa
punkty. zapo..·iade. alę: bardzo
ill!

rewją co.

Potwierdził

swe aspiracje do

czołowej lokaty skarż
ki GraDat w'ygrY~'ając z Orłem WieałHca.
Zespół
r nowan]' pr"ie%

K_rada ~ęłlrykę może się oka"czarn m koniem"
m istrzoslw.
Z czołowej lokaty nie zrezygnowała Lublinianlea odp.rawiając z bagażem CI erech bramek
akademików z B:ałej Podlaskiej.
Woj kowi z Lublina bc:dą z pewn ścią !!foinymi rywalami naszych drużyn.
Za nami dopiero dwie kolejki
spotkan. Nas t ępne z pewnością
dos tarczą kibioom wielu emocji.
Układ tabeli jeszcze niejedno.lIlIĆ

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nominacje na
Danią
rozdane
września.

Wojciech
w pół le lu miej«
wetro .. Obestnuł Bln
Fibak prs~rał po
jedynleu II Amery
Dibo'ICm 6:-t. 3:6, !:',
3"im finałitUl ._al
l'h nueł Orantts, ki.ry
Chilijcaylea FiUola .:s,

