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Mlśr~
harcerzy
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Posiedzenie
Biura

handlowców

KC PZPR

naszej akcji, jCllk lUZ i'nformowaliśmy,
młQ<i'z,iEYLY, z,włas'zcza
harcerzy. Orga.nizowali
i książek w szkołach, pomagali w przew świetlicach osiedlowych. Naj aktywprzejawiało środowisko kieleckich haroraz szczepy drużyn harcerskich i zucho-

iuro Polityczne KC
PZPR na posiedzeniu
w dniu 24 bm. rozpatrzyło
i zaaprobowało pro&"ram działań w polityce za&"ranicznej Polskiej RseczypospolUej Ludowej w 1978 r.
Zgodnie z żywotnymi interesami narodu polskie&"o pro&"ram ten zakłada konsekwentną kontynuację realizacji postanowień VII Zjazdu
partii
Tak jak dotychczas podstawowym zadaniem polskiej
llolityk: zagranicznej jest stałe umacnianie przyjaźni. nieDOKONeZENIE NA STR. 2

B

Hufca ZHP im. Pa.rtyzant6w Ziemi KoneeO ha,rcetzach z Kielc pisaliśmy już niew publikacjach o ,'pluszowym Mis-iu". Tym
serdeczne pod.zittkowanla kievujemy pod adreba,rcerskiej z Konecklego.
DOKOŃCZENIE NA STR. Z

ŚrodG,

Nr 20 (1833)

25.1.

"" os.ro""ieckie~

sastao e
racja

'a paliwa
orbitalnej
ut-6"·
radz,ieccy, krą
w pilotowaz€Spole nau"Salut-s"
"Progress-l"

wykonywania

---. N

iedawno było tu puste pole. Dziś, pod bokiem elektrostalowni, już można zobaczyć pierwsze stalowe konstrukcje
głównej hali walcowni. Zadziwiają swoją wielkością. Ludzi prawie tu nie widać. Trzeba ich szukać w plątaninie roznych, zmyślnych konstrukcji. Chodzą jak pająki na wysokości
20 metrów. W kilkudziesięciu miejscach rzucają snopami iskier
aparaty spawalnicze. Błyskawice na pochmurnym, zimowym
niebie. To spawacze łączą poszczególne elementy konstrukcji
dachowych. Tempo robót dobre. Krakowski .. Budostal - 2",
znany z wielu budów, stara się nie utracić rytmu, przestrzegać
wyznaczonych terminów. Roboty przy fundamentach wykonywane są z dużym wyprzedzeniem. Załoga postanowiła zakoń
cZł'Ć je o sześć miesięcy wcześniej.
ysoki dźwig jak piórko
podnosi na wysokość 20
metrów
kolejny element konstrukcji dachowych
o wadz.e 60 ton. Monterzy
sprawnie łączą go z pi<lno.-Wymi filarami nośnymi. ' Po
godzinie· dźwig ociężale prze-

Tak wy,ląda najmniejszy
glob ziemski wykonany rę
ką człowieka. To dzieło jubilera, zrobione z lapis-Iazu.
li wysadzane 186 brylancikami o łącznej wadze 14.1..
karata. Ten oryginalny wje
siorek wart~cl 24.000 dola-

row,

a' [OW i giganta

zdopył główl'ą. nagrodę

na międzynarodowym kon.
kursie jubilerskim w Paryżu

CAF-AFP

Wypadek

w

suwa się na inne stanowisko.
Wkrótce następny
element
przybliży
koniec
budow.'·
walcowni. Od,Pow iedzialna
precyzyjna robota.
Każdego dnia z terenu budowy walcowni wywozi si~
DOaONCZENm NA STR. 7

Cemenłownia

"Ożarów"

W

nuklearnym

ośrodku

kontrolą lekarską

80 osób pod

BRUKSELA PAP. Sekcja
belgijska
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Ekologicznego
.. Przyjaciele Ziemi" poinformowała, że w wyniku poważne
go wypadku, jaki wydarzył
się w belgijskim ośrodku nuklearnym, Tihange, kilkadziesiąt osób zostało zatrutych.
Wypadek nastąpił w momencie kiedy zaezęto chłodzić rea~tor w celu wymiany części
paliwa nuklearnego. W wyniku zakłócenia w kontroli pewna ilość wody wyciekła na
zewnątrz. Pnd ciśni niem at-

moSferycznym z wody tej uwolniły się elementy radioaktywne. Najgrożniejszy z nich
jest jod 131. W chwili obecnej
jeszcze 80 osób znajduje się
pot! kontrolą lekarską.

Polska
Uganda
-

szczegóły

10:10

na str, 8

----~---

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9-11
Kierowca
postąpił niewłaściwie

Interweniowali w redakcji
pasażerowie autobusu linii ,,6",
którzy 9 bm. około godz. 17.20
DOKONeZENIE NA STR. 3

Grad
yth żqdań

"Single"

z Pionek
2,5 mJ.n

małych

'litych, tz,w

g,amofonodostarczy w

płyt

singli.

tym roku na rynek krajowy tłocz
nia płyt
"PronH" w
Pionkach.
"Pronit" tłoczył d-<>tycbczas tylko
GUre płyty długogrające. Poszerze-

_

OD mi lię jus aie ' pod9bal

nieasortymentu pozwoli na ' zaspolrojenie dużego zapotrzebowan~ rynku na .. single", poozl1klwane lIWZególilllie przez dyskoteki.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Na budowie

~ementoWDi

"Ożarów" trwają

praee przy
drugim, ciągu teehnologicznym.
Najważniejsze
roboty
prowadzone
aktualnie
- tomontaz młynów surowca, drugiego pieca, a takie
obiektów
towarzyszą
cych. Na budowie zatrudnio·
nych jest obecnie około 20
tysięcy osób, na czoło wysuwają się praoownicy .. Mostostalu" ze Stalowej Woli.
CAF-Stan

BioprognoIo
Uwaga, kierowcy I przechodnie!
Widz>aJność dobra,
drogi miej-

scami

śliskie.

Sytuacja biometeorologiczna: w
reJonacb I:órskicb silne zakłócenia
sprawności działania I obJaw,. pogorszonego samopoczuda, na pozostałym
obszarze
przedłllieaie
ClIUlI

reakcji.

Śladem uchwaly Rady Ministrów

..--------------------------------......
"PLUSZO
Małe sklepy-po nowemu
MIŚ"

ABC

WYborcy

Styczniu w całym kraju przystąpiono do realizacji uchwały Rady Ministrów o przekazywaniu
małych placówek handlowych agentom. Od początku sprawie tej towarzyszy duże zainteresowanie.
Czym to należy tłumaczyć?

W

Wspólne cele

.I

działanie

W wyniku re10rmy władz
telenowych powstały nie.zbęd
ne pt'U!słanłc:i dla zwiększa
nia roli rod narodowych w
tworzeniu warunków pomyśl
fMI9O, wszechstronnego spo~-gospodarczego rozwoju poszczególnych regionów,
mikroregionów i colego kraju. Uwolnienie rc.d narodowych od funkcji administracyjnych stworzyło korzystne
warunki dla zacieśnienia ich
więzi z ludnościq, umacnialilio i rozwijania demokratycznego chorokleru ich dzialalIlOści, lepszego
wypełniunio
ieh zadań jako podstawowego organu władzy państwo
we; i podstawowego organu
samorządu społecznego. Nie
obciąione balastem
~zpo
średniej odpowiedziolllO'Sci za
czynności administracyjne, bo
za te pełną odpowiedzialność ponosi organ odminisłroefi państwowej, rody norodowe miast i gmin mogq
koncentrowoć swą uwagę no
no;.wainiejszych
Sf)fawach
sWegÓ -terenu.
Umacnłanie rangi i roli rad
norodowych k) przecież nic
innego jak zwiększanie moż
liwości
j
:z.ak res u wpływu
obywatełi na bieg spra.w publ~nych, na rozwiązywanie
wszełkich lokalnych
problemów. Miejscowa władzo jest
tą władzą,
która mo prowo
podejmowania
decyzji
w
większości spraw zglaszanych
prz_ obywateli, która moie
$kułecznie osłonić obywatela
przed samowolą urzędnika i
klórej slla mo swe źródło w
bliskiej i mocnej więzi z obywołelem, we w~ólnych z

nim

~ach

i

dążeniach,

we

W$pÓlnym rozwiązywaniu róż
nych problemów.
Je-sł rz«zq naturalną, że w
Qlągu dwóch lat, jok:e upły
nęły od zakończenia relormy
władz terenowych, rody narodowe nie były w slonie wykonystać w pełni tych wszystIdd\ możliwości, które po refonnie przed nimi się otwarły. Chodzi więc teraz o lo,
by nowo wybrane rGdy norodowe działały lepiej, peł
niej wyitonyslywoły swe szaro4Ue uprown:enia w inte~e

Ile państwa i mieszkańców.
I choi:łzi tei o lo, by ludzie
P'OCY miast i wsi w więk
saym aniżeli dotychczas stopn·u czuli się współGdpowie
dzialni za lunkcjonowa.nie racty, którą wybiorą OI'OZ zo
prawidłową i pełną realizację ołcreilonych przez ten or-

gan

zodań

clcwezych.
Obecnie,

chioł.a

gdy

administracji

pań

sprctwą o

p;e.wszorzędnym

:moczeniu
jest pay-

nia podst.awowych

orgonów
Tokie

pońsłwow&j.

jest stanowisko parlU i poń
stwa, zawarle w postanowieniocłt II Krejowej Konfefenc:łi 'ZPR, ołcreślajocych m.in.
łreości kamponi,i wyborczej.

m

Nową edycję "Pism zebranych"
Stefana Zel·omskiego pr<!ygotowuje "Czytelnik". Obejmie ona
całą spuściznę piśmienniczą pisarza - nowele i opowiadania,
powieści, dramaty, pUblicystykę
społeczną i krytyczno literacką,
dzienniki i listy. Będzie to
p~rwsze pełne i naukowe wydanie pism autora "Popiołów",
których tekst ustalony zostanie
przez krytycz.ne
zeslawienie
wszystkich zachowanych ręko
pisów oraz. wydań oglOBzonych
za życia pisarza, a czasami również i pośmiertnych. Warianty
tekstu odnotowane zostaną w
przypisach edytorskich. Ten bardzo bogaty dodatek do tekstu
obejmie m.in. noty
przedstawiające okoliczności powstan-ia
utworu, jcgo lOGY wydawnicze,
opisy r<:kopisów i pierwodruków oraz indekSY. Całość poprzedzona zostanie w:;Łępem 0bjaśniającym założenia
edytorsJ<ie. .,Pisma zebrane" S. :Zeromskiego opracowuje zespół
pod kierunkiem Zbigniewa (ffllińskiego. Pierwszy tom "Pism"
powinien ukazać się jeszcze w
br .. pozostałe w następnych latach.

NUMER 20

STRONA 2

g<Xlzin pracy sklepu. Odpadnie
I.marnowany czas wywołany remaneI.tem.
Zgodnie ze zdrowym rozsąd~
kiem małe sklepy prowadzone
na podstawie umowy - zlecenia powinny też wykazać się leps~ym
zaopatrzeniem.
Agenci
mają zapewnioną swobodę działania w zakresie
produkcji i
własnego przetw6rstwa, a także
wykorzystania legalnych źródeł
zaopatrzenia. Mogą też starać
się o towar
u indywidualnego rolnika, ogrodnika, rzemieśl
nika, twórcy ludowego.
także ko17.Yści
pnedsiębiorsŁwom hancłlQwym. Odciążone od obowiąz
ku prowadzenia małych punktów handlowych będą mogły
więcej uwagi 'pOliwięcić dużym
obieklom, Zakłada się też, że

Nowy system daje

pCl'$Onel sklepów przekazanych
agentom Wl.mocni załogi więk
szych plaCÓwek.

- Mamy w tej chwili 21 chęt
nych_ W stosunku do sieci, którą chcemy przejtazać. jest to
niewielki procent. Można to
wytłumaczyć tym, że nie do
wszystkich dotarły jeszcze zasady i formy, na jakich przekazywać będziemy te sklepy. W
celu lepszej reklamy wydrukowaliśmy ulotki. które będą rozpl'owadzane po sklepach,
Kiedy
spodziewane
SIl
pierws'le punUy .,encyjne?
Chcemy, aby pojawiły się
w każdym naszym oddziale
w lutym.
-

już

Gł6wnym "udziałowcem"
ze
względu na charakter przekazywanycb branż będzie w tej

akcji "Spolem". W Kielcach i
innych miastacb
Kielecczyzny
zakwalifikowano do przekazania
agentom okolo
300
małych
p\mkl6w posiadających jednolub dwuosobową obsługę. Stanowią one około 40 proc. całej
sieci .. społemowskiej". W pos7.czególnych miastach układa
się to następująco: w Kielcach
do przyjęcia na umowy - zlecenia nadają się 54 'lklepy, W
Staracll'l\vicach - 30, w Ostrowc l - 17, w Skarżysku - 24,
w Jędrzej!Twie - 20.
Jak

wy,ląda

w chwili ebee-

nd realizacja nowelO systemu?

- z pytaniem tym zwr6ciliśmy
si-: do wiceorezesa ds. handlu
Za'·ządu
WOjew6dzkiego WSS
,.spolem", Stani.,}awa B:uań
skiel'io_
Aktualnie we wszystkich
n:lSzy.:h oddziałach pracują bardw intensywnie służby finansowo-księgowe i handlowe. Dokonują one kalkulacji
punktów
zakwalifikowanych do przekazania. Trzeba tu dokładnie przeliczyć odsetki z tytułu podatku,
ubezpieczeń. Każdy agent przyjmujący
punkt musi przecież
wiedzieć, jakie są mo'Żliwości uzyskania przez niego czystego
zarobku. Zadbaliśmy także o
właściwą i rzetelną informację.
W każdym odd7.iale powołane
zostały zespoły, które zajmują
się całokształtem spraw zwią
zanych z przejmowaniem s~eci.
Także na szczeblu wojewódzkim przy zarządzie WSS "Społem" działa zesp6ł koordynują
cało~ć Łych
spraw. W od-

cy

KOLEJARZOM NfESTRASZNA ZIMA!

-

więc

już

lIleoa wem nowy
wejdz.ie w życie_
Być może pojawią się przy
wielu punktach szyldy typu "Kowalski i spółka" - tak pamięt
ne z okresu przedW<ljennego.
Jak się nowy system sprawdzi,
to dopiero pokaże życie. Czekamy wic:c na pierwsze agencyjne
"jaskółki". .

Rielecki
( pod)wieczorek ...

I

spie._ie procesu umacniawładzy

Nowa edycja
"Pism zebranych"
S. Żeromskiego

ju~

ołlł'zepły

JdoIny do s.,rown.; i &tektywnej reałizacji swych uprawnień i zadań aporot te-

Itwow",

Materialnie
zainteresowany
wysokimi obrolami agent nie
dopuśd do nie
uzasadnionych
przerw w sp!'zedaży; pl·ze~iw
nie. dążyć będ<!ie do wydlużenia

spo~no-gospo

ubztałtowony,

.-.owej

Nie ma dzieln:cy w miastach Kielecczyzny, w której
nie byłoby co najmniej kilku
~klepów z obslugą jed-no- lub
dwuoobową.
Korzy ·tamy z
tych punktów ze względu na
ich bliskie są5iedztwo. Jakże
jednak
często
odchOdzimy
stą d z kwltkiem.
Przyjęc-:e
towaru; z powodu choroby
l:>ersonelu
sklep
nieczynny;
przerwa
urlopowa,
punkt
czynny do godz. 16. Podobne
napisy często spotykamy właś
nie przy małych sklepach.
KJ:enci ię złoszczą, aJe są
bezradni. Właśnie zlikwidowaniu tego typu sytuacji ma
służyć m .. n. nowy sy. tC]n.

dl.ialach odbyły się spotkania z
pe-rsonelem punldów zakwalitikowanych do agencji. Osoby te
mają
pierwszeństwo
w
ich
przejmowaniu.
""7" A jak jelit 'Ie zKICHi'leniami?

Snieg pada -

powiadam1l.
Ano pada - ~~powiod~ dyspozytoT kieleckiego tl:ęzZa l'roclaw
Chrabąszcz - ole smeg me Jest strGsznll. MTozu flie ma •
- A gdyby był?
'
. - Mamy n~ HeTbach już du:ie automatvczne fla8townie, zwrotfIlce są podgrzeu:afle na odległOŚĆ - co ZI1 kłopot.
- WĆZOT4j flll te~ s~acji pracou;alo kilkadziesiąt osób. Ciasno bylo
~~ tOTach .- .mówi 3eBZcze p. Chrllbq8Zcz - ale jakoś "u'lIpchnę
hsmll" pOCiqgi nil u/ak •••
-

KTO PAMIĘTA O PRZEPIS1M
Jak zu:ykle zimą w katJ:ioTniach. i 1'estauracjach 'pOTy tw". NiektóTzy iledzą tam. z~yt długo i zbyt mocno kurzy 5m się z czuPTlIfl:-. To pTzeU'azme staTzv pTaktvcy: kieliszek zamótt;iollY u kelneT~I~ flacha. pTz!Jta?'9ana z sobq. W rezultacie mamy faceta 1'OZ~abta,ące~o Jak ••• PI3an!J.~~jąc w kapuście! Dziu:ne. że kelnerki
na pTzy lad.w "Sam anCie ) tego nie widzą ..• A przecież jest konkTettn y przepis: za picie w lokalu alkoholu przyniesionego % zeu:nq rz groz.' t~y~O~4 kara pieniężna!
Czy ktos kted1l8 taką karę poniósł?
(kI)

http://sbc.wbp.kielce.pl

A

system

DANUTA

DOKOŃCZENIE ZE

W nas-zej akcJi

na tym terenie 50
cerskich i
tl<> 1.500 zabawek i
które druhowie sami
w najbliższych
opiecz.nym dQmów
wo.j. kieleck~m. Na
nie zasługują:
• Harcerze i zuchyZe
pów przY szkołach
wych nr nr l, 2, 3 w
• Drużyny przy
Wychowania
Liceum
OgU.LU'-'Ks:!lal.
Liceum
spole Szkół Za

w

KQńskich.

• Harcerze
stawowej w
• Drużyny
ceny ze Szkoly
wRogowie.
Dziękujemy

eji i Radz.ie
jewódzkiego
Handlu
W
Kielcach, które
bawki wart05ci

PóŁIlOLA

Posiedzenie

Biura Politvcznego KC
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

Biuro Polityczne
z informacją w
złOlnr.ego sojuszu i wszech- dalszege polepszania
stronnej
współpracy
ze ków życia młodych
Zwillzkicm Radzieckim eraz ieńsiw i rodzin.
pogłębianie jedności wspólProgram poprawy
nOiY państw socjalisiycznych_ Polska będzie Dallal rodzin, a zwłaszcza
współdziałać '" umacnianiu małżeństw, ,,'.,r,nllłO\'I·a~ I,OIJl
polityczno-obronnego soju- uchwałach VI
szu Układu Warsza\Vskie~o i winięty na VU
dosko~aleniu
je". systemu PZPR jest podstawą
konsultacji polity(:znych. DIl- społecznej państwa.
żcniem naszego kraju Jest
Pomimo stosowania
równocześnic wcielanie w ży
cie programu socjalistycznej nych form pomocy i I;~"""
iniegracji gospodarczej w ra- nień dla młodych
wiele li nicb wciąż
mach RWPG.
się jeszcze w trudnY~
Wspóluczestnicząc w kształ runkach.
towaniu i realizacji pokojoNadal będą
wej linii wspólnoty państw
socjalistycznych, Polska jest różne formy
młodym
zdecydowana nadal wnosić nej
ważki
wkład
do rozwi- Stwierdzono, iż
jania procesu odpr~żenia stopniu należy
i uczynienia
go
nieod- ne (ormy opieki
dzieckiem,
wracalnym poprzez walkę i
o
zahamowanie
wyścigu większe preferencje
zbrojeń, zwłaszcza nuklear- działach mieszkań
nych i otwarcie dróg ku roz- dych . małżeństw, ."·ie'·Ir.,,.~
brojeniu. Kraj nasz będzie w pomoc ze środkóW
dalszym ciągu rozwijać sio- wego funduszU
sunki dialogu j współpracy z
W kolejnym punk..C.•ilt'I •• "'.
państwami o odmiennym ustroju zgodnie z zasadami po- rządku obrad Biuro
z
kojowego współistnienia. Pol- ne zapoznało sic:. __ ."ckll1l'l"a
o
produkcji
ska polityka zagraniczna dą
ŻYĆ będzie zwłaszcza zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i wielostron- rozszeueniu
nych - do integralnej reali- gleb "' latach
Stwierdzono, że I.
zacji zasad, postanowień i za- nowe
nie s~ w pe III
leceń
aktu
końeowego
nywane.
KBWE.
Dla osiągnięcia
~ak ,zawsze PRL będzie uprzyrostu plonóW
dZłelac poparcia wszystkim
wycb roślin
siło~ d~:illcym do postępu,
pokOJU, rozwoju przyjaznej konsekwentne
współpracy i budowy zaufania między narodami.
się

Biuro Polityczne wyraziło
przekonanie, że realizaeja
przyjętego programu służyć
będzie dalszemu umacnianiu
pozyeji PRL w Europie i
świecie oraz sprzyjać pomyśl
nemu rozwojowi budownietwa socjalistycznego w naszym kraju.

.Kandydaci ""śr6d ""yborcó-w

spółgospodarze

e

-

podnoszq poprzeczkq
Pisałem już kiedyś: IdaIin-Długojów, peryferyjne dzielnice
Radomia, jeszcze nie miaslo, już nie wieś. Domki i wille wtulone w ogródki, gdzieniegdzie
błyszcząca szkla.rnia, 'l jednej
slrony majaczące w oddali punktowce Ustronia, z drugiej pola orne gminy Skaryszew. Obrzeża wiclkic~o miasla - wielkie potrzeby, duże ambicje, codzienne małe kłopoty ...

- Otwieram przedwyborc!.e
spotkanie z kandydatami na
radnych Miejskiej Rady Narodowej. Mnie już dobrze znacie, w:ęc przedstawiam Bogdana Kowala - lekarza, Zenona
Majewskiego - działacza mło
dz ieżowego, Elżbietę Malinowską
nauczycielkę. Włtam
też Stanisława Leśniaka z Urzędu Miejsk iego, który przedstawi nam plan społeczno

Jest lubiana przez wszystkich pracowniKów za
iw oŚć. Nic też dziwnego, że koleżanki zwracają
po radę i pomoc".

(mak)

Fot. l. Burc'liyn

tym roku

owe placówki
użby zdrowia
Radomskiem
ewództwa radomwielką wazdroo na wsi, jak i
małych miasteczw tym roku Rasię o wiele
dzięki kt6i związane z
dności. Tak
'''_I<l~vrn już szpita-

Owe
ozycje

SiR-u

przybędzie
żłobkach HO

105 łóżek, a w
miejsc, natomiaJ;t w Grójcu i Radomiu wybudowane będll hotele dla pielęgniarek o 128 miejscach.
Wydział
Zdrowia i Opieki
Społecznej
Urzędu
Wojew6dzkiego zapowiada też oddanie do
użytku nowej przychOdni w radomskiej dzielnicy Borki (30 gabinetów) oraz ośrodków zdrowia w Policznej, Solcu i Bclsku.
Pracownie
badania
żywności
powstaną w Zwoleniu, Lipsku
i Przysusze, ośrodek Iligieny
pracy w KozienicaCh, ~a
cownia Iligieny komunalnej w Przysu ze, pracownię okulistyczną i laryngologiczną zyska
Nowe l\Uasto, a zwoleński szpital - pododdział reumatologiczny.
lach

. Budowane będą w dalszym
szpitale w Kozieniach i
Lipskll oraz przychodnie w Now~m . Mieście i w
radomskiej
dZlelmcy Za młynie.
Ciągu

u~iegłYCh

Woje-

portu i Rell:rea_
przygotował cie-

naz.\\' lmprez. rekrea_

Zakł ą " KUligI ŚW'!!
wadom pracy 0Yboru pi<:ć tras
lł

one m.in.

tereny

Mako-

K Ullgi połączo

kapel ludotaneCznymi
P ł.erwsza
.
zo
. unpreza
stanle
przez
Sobota)

Wart{) również dodać, że w
roku bieżącym kadra medyczna Ewiększy się o 50 lekarzy
(w tym 13 dentystów) i 33 pielęgniarki.
(ekr.)

Jej utakże

tenis

ZDlIld ...

•

Crus

•

Duży

pomyśleć

oświetleniu ulic,
że oko wykol ...

genel'alnie o
bo ciemności.

problem - to spadek
elektrycznego. Nawet
Dziennika
TelewizJjncgo nie
można Obejrzeć ...
W reporterskim notesie zapis:
"Komitet Osie,ilowy nr 13 ma
napięcia

Zrzeszenie
Budownictwa
Jednorodzinnego
w wareckiej FOP
80 pracowników Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych w Wal'ce zgłosiło akces do Zrzeszenia
BudOWnictwa JednorodZinnego,
otrzymując zapewnienie, że zakład udzieli im pomocy w postaci przydziału
materiał6w
(pozostałych po pracach budowlanych i rozbi6rkach), sprzę~
tu
bUdowlanego i środk6w
transportowych.
Jednocześnie
kierownictwo Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych postanowiło
jeszcze w tym roku pl"lekazać
do użytku młodych robotnik6w
tzw. dom stażyst6w, w kt6rym
zamieszkają do czasu otrzymania wlasnego mieszkania.
(~kr.)

W

Już ciepło
związku

z

krytyczną notatką

pt. ,,Lokatorzy
marzną",
dot.yczącą
niedogrzewania mieszkań
przy ul. Toporowskiego 69 i Klonowej 44 w
Kielcach, otrzymaliśmy odpowied ź od kierownika Zakładu Cieplneu Kieleckiej Spółdzielni
Mieszkani-owej _ Waldemara Obrowskiec-o. Z
informacji zawartych w tym piśmie wynika, że
przyczyną
niedogrzania mieszkań na całym
osiedlu Uroczysko bYła awaria kotła c.o. Skutki
tej awarii usunięto' i grzejniki w mieszkaniach
pny ul. Toporowskiego funkcjonują już prawidłowo.

~

do mieszkań przy ul. Klonowej - inforZakład Cieplny KSM nie mogliśmy wymienić grzejnik6w u interweniujących lokator6w, ponieważ Kieleckie Prz edsiębiorstwo [nslałacji Budownictwa nie posiadało grzejnikÓW typu "silesia". zainstalowanych w tych mieszkaniach przez KPIB Na naszą intt'rwencję sprowadzono je i zamontowano w miejsce wadliwie
mUje

prowadzlc prace przygotowawcze do budowy terenów rekreacyjnych, sporo pieniędzy przeznaczymy na wYbudowanie wodociąg6w w ul. ul.
Ludowej.
R6wnoległej i Przejazd ora7. na
eaqfikację ulic: Idaliilskiei, Ma.
zowieckiej i Sadowej .....
Debata na zebraniu trwa. Gloe
zabierają: Karpiński. uC7.l1iowie:
Pilecka i Drab, a potem Kobiela. Pawlicka, Trybuł ...
Z listy postulat6w:
• Postawiono pawilon spożywczy, a b rak w nim ocieplenia, przez całą zimę nie można go ogrzać ...
• W szkole naszej przybędzie
klas ... Chodzi więc o możliwó&ć
korzystania z pomieszczeń Dzielnicowego Domu Kultury, aby
organizować zajęcia politechn-iezne. Wtedy lekcje kończyć aię
będą o godzinę wc ześnie j ...
• Chcemy obszernie zostać
poinformowani o planach zaIlospodarowania naszej dzielnicy.
Ten postulat kierujemy do Urzedu Miejskiego ...
W reportel'skim notesie z<l4lis:
.. W naszym codziennym działaniu
mamy
wielu sprzymierzelu:6w, z kt6rymi wspólnia
realizujemy plany czyn6w spo.łec/.nycll. unowocześniamy Idalin i Dlugojów. Mam tu na myśli J:nwalidzką SpÓłdzielnię Hall
dlową.
Odlewnie
Radom'lkie,
Wojewódzkie
P rzedsiębiot'slwo
Wodociae6w l Kanalizacji, innych sojusznik6w. Dzięki nim
łatwiej
nam załatwić
wiele
spraw trudnych, przel'aslają
cych nasze moźliwości. .. "

*

* powie
Marian * Dohczviu;ki
dziennikarzowi na zakończenie
spotkania: "Po dw6ch zawałach
powinienem wypocząć. Ale jak
tu wypoczywać, sko ro jeszcr..
t~'le do zrobienia? .....
EUGENIUSZ KRÓLICKI

Telefon interwencyjny
DOKOŃCZENIE ZE

STR. 1

czekali na przyslanku w Sitkówce. Kierowca, chociaż wóz
był prawie pusty, nie zatrzymał się, aby zabrać
siedmiu
przemarzniętych ludzi, w tym
matkę z dwojgiem dzieci.
W
rezultacie wszyscy musieli iść
na piechotę kilka kilometrów
do następnego przystanku autobusowego.
Wyjaśnienia na ten
temat,
po rozmowie z kierowcą, udzielił nam kierownik
działu
ruchu WPKM, Andrzej Latos.
Relacja pasażerów okazała się
zgodna z prawdą, kierowca

Śladem krytyki

ZawOdo_

GospOl!arki

sporto-

-gospodarczy Radomia na 1978
rok. Witam wszystkich zebranych ...
Pan MlHian Dobczyński, przewodniczący
Komitetu Osiedlowego nr 13 na Idalinie-Dlugojowie, znany działacz społecz
ny. kandydat na radnego MRN,
spogląda po sali. W Dzielnicowym Domu Kultury przy ul.
Bluszczowej
komplet. Dokładnie
147 mieszkańców.
Przyszli tu, by poznać ludzi, na
kt6rych mają oddać swe głosy,
u;;lyszeć ich zdanie o wielu waż
kich problemach społecznych.
by zgłosić postulaty. Będlie' ich
sporo ..
W reporterskim notesie zapis:
"Szczycimy się prz<ldownictwem . w całym Radomiu jeśli
chodzi o czyny społeczne Najpierw posta wiliśmy na drogi, potem wybudowaliśmy Dzielnicowy Dom Kultury, rozbudowaliś
my budynek szkoły podsta wowej, chociaż nadal tam ciasno.
Dziś w polu naszego działania
są wodociągi i gazociąg ... ".

Z listy postulatów:
. , Najpierw na linii nr 2
kursowało 8 autobusów, dziś już
tylko 6, a i to nie zawsze. Czeka człowiek dłużej na przystanku, marznie, więc i nie :odzi
się z taką sytuacją ...
• Potrzebny -jest koniecznie
kanał w6d spadowych na ul. ul.:
Idaliilskiej. Wiśniowej, Wiertniczej, Sadowej. gdyż w czasie
deszczu całą szerokością jezd[}'i
płynie
woda, a chodników
b rak... Dzieciakom trudno do
sl:koly ...
• Marzy nam się przedszkole, żłobek, my pomożemy, ale
sami nic tu nie zdziałamy ...
W reporterskim notesie zapis:
"Wartość naszych czynów społ ecznych
wykonanych w roku
Ubiegłym osiągnęla 1 milion 784
tysiąec 201 złotych. Efektem zaangllżowania
mieszkańców jest
wodociąr
w ul. ul. Wi~nio
wej, Sadowej, Borowej, Malenickiej, magazyn gospodarcz.v
przy DOK, remont ba raku dla
koła
modelarskiego,
ułożenie
szlaki na sześciu ulicach .....
Głos zabierają: Jan Kopczyń
ski, Stanisław Drab, Stefan Łuc
ki. Kamiński. Mróz, Malawska,
Jakubc:rvk ...
Z listy postulatów:
• Skoro wybUdowano ulicę
Bluszczową.
w7.niesiono Dom
Kllllury, a ulicy nie odwodniono. lo znowu bloto daje się we

już konkretny plan czynów tfPO'łecznych na 1978 rok. Je:o wartość przekroczy 1.450 tys.
zło
tych. W dalszym ciągu wywozić będz:i.emy
na ulice szlakę,

funkcjonujący("h. Lokatorzy nie roszczą już
toosji, gdyż ich ządaniom stało się zadość.

Decyzja w sprawie

pre-

parkingu

Kilkakrotni e pisaliśmy na łamach ..Echa" o
parkingu przy uł Jagiel10ń kiej ?:l w Kielcach,
który - zdaniem mie5z.kańc6w - zostal niewłaściwie zlokalizowany. Uwagi i skargi Lokatorów bloku, przed którym znajduje się ten parking kierowaliśmy do administracji osiedLa Czarn6w, do Komite tu Osiedlowego, z prośbą o uwzględnienie
postulatów mieszkańców, którzy
sugerowali lokalizację parkingu w innym miejscu.
Wypowiedziała się autorytatywnie w tej sprawie dyrekcja Rejonow~,o przedsiębiorstwa <';05podarki Mieszkaniowej w Kielcach, powiadamiając nas, że decyzją z dn. 2.1. br. Wydziału Gospodarki Terenowej U rzędu Miejski~,o vr Kie 1uch parking pozostanie w dotychczasowym
miejscu, gdyż
względy społecz.ne przemawiają
za jego lokalizacją w tym miejscu.
(ma.r)

http://sbc.wbp.kielce.pl

tłumaczył się jednak,
1Z
nie
mógł zabrać pasażerów, ponieważ
wóz, którym kierował
był niesprawny. Nie poinfOl'mował jednak o tym ludzi czekających na przystanku i nie
umieścił tabliczki "zjazd
do
bazy", dlatego też zwrócono mu
uwagę za niewłagciwe zachowanie.

Beztrosko
porzucony sprzęt'
Jeden z naszych czytelników
sygnalizuje, że na ul. Piekoszowskiej w Kielcach, w pobliżu
bud~'nku nr 5,
zo tało
porzucone przez przedsiębior
stwo wykonujące w tym rejon:e prace, u l'zą d z enie - rozdzielnia budowlana RB-100. urządzenie to leży na ulicy od
kilku miesięcy. Ponieważ figuruje na nim tabliczka "Elektromontaż Kielce", zwróciliśmy si-ę do kierownika działu wykonaw;;twa "Elektromontaźu",
Zdzisława
Sikory _
wyja'nienie tej sprawy. Na, z
rozmówca zapewnił jednak, że
rozd7.:elnia n ie
jest włas
nościq tego
przedsi<:biorslwa.
Może więc notatka w gazecie
zmobilizuje beztroskiego wykonawcę prac na ul.
Piekoszo,~kiej
do zabrania pozostawionego Ul'ządzenia
(li:'
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. Na dobranoc '

Krzyżówka nr 20

Dla ' .cbieeka -

h~.'o wci,ż

aktualn

Produ ceni je's l,

Po~~bi'ający się'
o~ólny

clefieyt
skóry natural.
nej zobowiązu
je do szukaniaooraz
to nowych rozwiązań
i wdrożeń materiałów syntetycznych.

ale Irwa zabawa
w kolka

•

I

myszkq

"Szukamy producentów" w Wał'szawie odbyła się niedawno Międzynarodowa Wystawa Artykułów
dla Dzieci i Niemowlqt pn. "Dla dziecka-77", Jednym
z bacznych jej obserwatorów był prezes Krajowego Zwiqzku Spółdzielni Zabawkarskich w Kielcach - mgr TADEUSZ ZAWISTOWSKI, którego poprosiliśmy o udziele..
nie wywiadu.
Pod

hasłem

- Cz, na tle eksponowanych

na wystawie wyrobów nie odPOZIOMO: 1. od spodu ubrankl, 5. ze szklanym ekranem, 6.
rzadkość,

osobliwość,

zwłaszcza

w odniesieniu do książki, 8. niejedna no sośnie, 10. gatunek
wierzby, 12. przepływa przez
Puszczę Goleniowską, 13. oczna
kręciołko, 1.4. dawny uczeń, 16.
wyodrębniony okres czasu, 17.
ciężko, mozolno proco, 19. tworzy atmosferę ziemską, 20. cieplornio.
PIONOWO: 1. wado o wartkim
nurcie I wąskim, kamienistym
dnie, wypływająco ze źródeł i dająco zwykle początek rzekom, 2.
zamiast posko, 3. imię żeńskie.
4. główna tętnico. 7. ozdobne okrąg/e pismo. 9. otwarty samochód wojskowy. 11. Czarno Wa·
do. 14. p/ot płótno rozpięty no
'Oaszcie jachtu, 15. zaf'ts, 16. polaz. porodo. 18. cyrkowa scena.
Rozwiązani..
przesyłać naleiy
pod adresem redakcji "EO" wyłącznie na kartach pocztowych
N terminie siedmiu dni od daty
"imejszego numeru. Pomiędzy
prawidłowe odpowiedzi rozlosuje
się
dwie nagrody ksiąikowe.
Karty pocztowe bez kuponu bę
dą wyłączone z łosowania.

HECHO DNłA"
Kupon nr 20
ROZWIĄZANIE

KRZYŹÓWKI NR 3

POZIOMO: płachto. opoko.
Iłplauz, utrato, agoro,
kontusz.
PIONOWO: łapo. cykl. Aniza,
opero. Aalto. junak. ogat, Ares.

Lekarski
notatnik :
o

d r a

Jest to ostra choroba zakaźna
wieku dziecięcego. PrzyczynIl choroby jest 'l\'irus Po przebyciu odry
powst.aje odporność na tę chorobę
na c.ałe życie. Odra ma bardzo
wysokll zarailiwośj! i to o wszechświatowym zasięgu. Zródłem zakaieuia jest Chory człowiek. zakażenie następuje drogll kropelkoWIl, poprzez mówienie, kichanie i
kaszel. Dzicci do , miesiąca ży
cia na odre uie chorują, gdyż posiadają odponlość Od matki.
Okres wylęgania Choroby wyno~
e-11 dni. Choroba rozpoczyna się
aagle wysokll gorączką, nieżytem
Ilosa i spojówek oraz SUChym kaszlem. Gardło jest ~.aczerwienione,
II na bocznych ścianach błony ślu
zowej jamy ustnej pojawiają sIę
białe pla.mkl, nazwane plamkami

'
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czuł pan pewnej niemocy n!lszych krajowych . produc~nto,!
w zakresie pomysłow, rozwlą~an
konstrukcyjnych i technologlu-

nr chł

- Eksponowane wzory zabawek
no międzynarodowej wystawie
"Dla dziecka-77" pochodziły z
11 krojów europejskich, przy
czym producenci tych krajów dobierali swoJe najlepsze eksponaty. Było to więc jak gdyby sumo
postępu i nowoczesności calej
Europy. Patrząc 'Ii ten sposób no
omawiane zagadnienie moźno
było odczuwać niedosyt wzornictw<J zobowek oN Pols~ ... Niemoc krajowych producentów" jak
to zostało określone w pytaniu
wiąże się np. z:
• brałiem opakowon o wysokim standardzie, mało jaskrawą
kolorystyką.
niedoskonałą
gładkOŚCią powierzchni. rzadko
stosowaną kalkomaf1ią itp,

•
małym zakresem stosowania w Polsce poligrafii - zwłasz
cza no powierzchniach zabawek
metolowych. w tym szczególnie
poja,z dów mechanicznych.
• brakiem kolorystyki i wzornictw<J tkanin pluszowych. zwla~z
cza w odcieniach i apreturach
imitujących w sposób doskonały
włos skór futerkowych,
• brokiem dostatecznej ilości
zabawek mechanicznych o napę
dzie sprężynowym orGZ sterowanych folami radiowymi, sygnałem
i dźwiękiem (dotyczy to zabawek
metolowych i pokrywanych tkaninami pluszowymi) oraz niedoborem za bo wek łączonych. np.
Filorowa - Koplika. Plamki takie
występują tylko w odrze.
Opisane powyżej zmiany chorobowe trwają 3-4 dni. Jest to tzw.
..kres zwiastunów choroby. Po tym
okresie, Ol: reguły oa 14 dni od zakażenia, pojaWia się na całej skórze dziecka wysypka. Najpierw za
uszami j na twarzy, a uastępnie
przesuwa się na tułów i kończyny.
Jest ona koloru clemnol'óżowego
i ma charał<ter grudkowo-plamisty.
Okres wysypkowy trwa 3-4 dni,
po czym wysypka znika w takiej,
samej kOlejnośCi, w jakiej się pojawila, pOWOdując otrębiaste łusz
czenie się skóry. W tym czasie
temperatura ciala obnlLa się. stopniowo cofają się Inne Objawy choroby. Dziecko jest jeduak wyczerpane l osłabione.
Sama odra nie jest dla dziecka
tak niebezpieczna, jak powodowane przez nią powikłania. Do powikłań
m.in. należą: zapalenie
płuc, zapalenie ucha śrOdkowego,
zapałenie krtani oraz najważni ej 
sze - zapalenie mózgu.
Odra nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast powikłania odry
winny być leczone w szpitalu.
Dziś nie ma
jeszcze środków
dzi.ałających swoiście
na wirus
odry. Leczenie jest w związku z
tym leczeniem objawowym. Ostatnio coraz szerzej stosowane jest
szczepienie przeciwodrowe. Daje ono %llaczne zmniejszenie zachorowań

!IQ

odrę.

Dr LECH

włókna plecione
głównie małych

z drutem, w tym
mo.skotek.

- Cz, widzi pan możliwości
zaspokojenia gustów i zapotrzebowania krajowych odbiorców
produkCją włalnął
związek widu może
liwość zwiększenia wachlarza a-

-

Ośrodek
Badawcso - Rozwojowy Twol'JYW
Skóropodobnych
Porometrycz,
nych W' Pionkach 1JOwołany
aosłał cJla rozwoju ilościowe
~o i jakościowe
go produkeji surowców
chemiCZDych na odzież. obuwie i
~alanterię
typu skórsanego.
Pierwszym aadaniem.
jakie
powierzono
ośrodkowi.
była
koordynacja
prac:, mająca na
celu sprawne uruehomienie pro
dukcji skóry syn
.
te tycznej poleo~bm

Krajowy

sortymentów o standa·rdzie nie
odbiegającym
od
najlepszych
wzorów zagranicznych między innymi poprzez budowę i rozbudowę za.plecza warsztatowego oraz
wprowadzenie no rynek nowoczesnych zabawek. nie produkowanych w kroju, w drodze nawiązania lub dalszego rozwoj...
. kooperacji z innymi krojami. W
tym celu nawiązano już współ
pracę z NRD. Węgrami, Froncją,
Wiocho mi i Austrią.
W zakresie asortymentow poszukiwa,"ych no rynku opracowano program szybkiego rozwoju
wyrobów tokich, jak konie na
biegunach. szachy, nowoczesne
budownictwo klockowe z tworzyw s-ztucznych.
- Co w tej mierze mogłyby
zrobić przedsiębiorstwa zrzeszone w Krajowym Związku Spół
dzielni Zabawkarskich, któremu
pan prezesuje f
- Przedsiębiorstwo zrzeszone w
KZSl przepracowują programy
asortymentowe na 1978 r. i lato
następne pod kątem zaspokojenia potrzeb rynku no wspomniane już i inne zabawki. eliminując zarazem częściowa wyroby
nie cieszące się popytem. Uzupełn ia się również plony postępu
technicznego. szczególnie w zakresie nowych uruchomień oraz
programy poprawy ja kości produkO'.\'Onych zabawek. Między innymi wprowadzone zostaną no
rynek zabawki mechaniczne z
metolu, tkanin i tworzyw sztucznych na zunifikowanych mechanizmach. moskotki wg nowych
technolog ii z surowców łączo
nych o ciekawej ko lorystyce i
wzornictwie, maskotki reg ionalne.
zwierzątko i lalki z pluszu oraz
zobawki miękkie no' nowych surowcach skóropodobnych (skóro
za,l'l)szOWQ syntetyczna).

wanych iloścklch zaliczyć noleży:
tworzywo
sztuczne
(polistyren,
polietylen. polipropylen) oraz tkaniny i dzianiny futerkowe (plusze, futerko podpinkowe no dzianinie). Globolnie rzecz biorąc
potrzeby przemysłu zabawkarskiego za-spokajane są przydziałami
w 00 50 prac. O wielkośCi przydziałów decyduje bezpośrednio
Centralny Związek Spóldzielczoś
ci Pracy. lecz ' pośrednio Komisja Plonowania przy Radzie Ministrów, kłóra ustala wielkości
limitów dla spółdzielczości pracy.
- Co, pana zdaniem, nał~ia
łoby zrobić i kto mógłb, w tym
pamóc, obr zwiększyć ilość i
jakość produkowanrch zabawek, których brak odczuwany ·
jest szczególnie dotkłiwieł
- Dla zwiększenia produkcji
zabawek, szczególnie dla maluchów podjęto już szereg działań
typu organizacyjno-technicznego
jednak oby znacznie zwiększyć
ilość i jakość tej produkcji potrzebno jest pomoc władz nadrzędnych w postaci: zwiększenia
przydziałów niektórych surowców
i materiałów. jak np. pierwotnych twonyw sztucznych oroz
podjęcie przez zakłady przemysłu lekkiego produkcji tkanin bawełnianych (frotte. welwetu i innych) o odpowiedf1iej jakości i
kolorystyce.
- Czy skromne surowce, któ'
rymi dysponuje nasz krajowy
przemysł zabawkarski są, pana
zdaniem, włości wie wykorzystywane, czy tei mogłyby być użyte
do produkcji
innych,
bardziej atrakcyjnych zaba-

weU
- Surowce. który"" \.opponuje
nasz krajowy przemysł zabawka.rski są wykorzystywone w sposób
prawidłowy. wyłącznie no wyroby,
których odczuwa się jeszcze powo,żny niedobór no rynk... wewnętrznym.

- Z jakimi trudnościami (i kto
jest ich faktycznym nosicielem) borykają się wasze przed-

siębiorstwaf

- Oprócz wielu trudności z jaki mi boryka s ię przemysł zabawkars.ki - szczegó lnie dotkliwe i
uciążl i we są kłopoty związane z
uzys,ka niem pełnych i rytmicznych
dostaw większości su rowców i
materiałów dzielonych centralnie,
bila nsowanych przez różne cen trale zbytu. względnie nie rozdzielonych. lecz w aktualnej sytuacji rynkowej trudno dostęp
nych. Do kategorii surowców i
m a teri ałów dzielonych centraln ie.
których przemysł zabawkarski nigdy nie otrzymuje w zoeotrzebo-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rozmawiał KAROL STRUG

chwillł rozpeczęcall

minowaniem do
nyeh. W k
prawionymi wllasnoiieialll
skóry naturalnej.
W IV kwartale
świadczaln" W'

moie okazaci się
znacznie wzrośnie.
Pionkowska placówka
zań naukowych z
Na zdjęciu:
syntez" polimerów do

Bałtyk
jest morze~
stworzonym dla ż eg..I,u.g_.I.; ." .,_.....
wej. Odległości są
ruch bandlow
i
duży i coraz
lający.
Fachowcy
że niebawem promy

znakomitą

większość

drobnicą.

Klasyczny
nek na krótkich
staje się opłacać.
ciej jest wjezdżać ~a .
żarówką lub ciągn ~ lelll
tenerem na nodwoZ1U •
W tej sytuacji
trzeb y
tinli
poza
ezeń do Oslo.
tów NRD i RFN. a .
Londynu. Coraz wiecti!
rystów, któn:y z .u g l

Bez broni i bez
est to specyficzny ~atunek
Ptzestępców. Bez broni, bez
rozlewu krwi, bez trupów
- zdObywają co roku ~rube miliony. Nie potrzebują też wymyślać
trików i przemycać narkotyków w plastykowych torebkach połkniętyCh przez węża
boa, czy też umieszczonych w
klatce groźnej pantery. Oszukują przepisy celne i finansowe w
inny, przemyślniejszy spOSÓb.
Od jesieni ubiegłego roku, kiedy we Francji zaostrzono przepisy o podatku dOChodowym,
na wielu padł blady strach. W
tym też okresie, specjalna komórka Głównego Urzędu Celne~o, zatrudniająca .,dwustu nieprzekupnych", jak nazywają ich
Francuzi. i stanowiąca właściwie
instytucję śledczą ogłosiła alarm.

J

Sprzedaż

-

w Paryżu
forsa w Genewi(

Pewnego razu na punkCie ~ra
nicznym w Roissy przybywają
cy ze Szwajcarii obywatel francuski poprosił o ziclony druk,
przeznaczony dla tych. którzy
nie mają nic do zadeklarowania. Celnikom wydało ' się to
pOdejrzane i zrobili rewizję.

rlf ~
W znalezionych p.
pierach był spis
sprzedanych dzieł
czątką pewnej
_~~.ł,,'" S tl~lD .:
stolicy
o

mość tę przekazanu licę

do Paryza! ,,!a ~ę
gdzie
IDleSCl
d "'.; ---,
czyli Główny Urzą

Jak

f

~Twórca Wilka i Zająca- o~pow~da: . ,

dalsz

Będzie cjąl'

"JA CI POKAZł;1"

eżyser jedenastu odcin'ków
radzieckiego rysunkowego
filmu ,,Ja ci pokażę!", znanego również polskim telewidzom.. Wiaczesław Kolionoeskin
opowiada o swoich bohaterach:
- Często. spotykam się z pytaniem, jak długo jeszcze ten
zuchwały I głupi
Wilk będzie
prześladował sprytnego,
wspaniałomyślnego
Zająca.
Odpowiedź jest nielatwa. Chcieliśmy
poprzestać na czterech
odcinkach. Czwarty otrzymał zresztą
najwyższą
nagrodę
jury
na Międzynarodowym Festiwalu
Filmów Sportowych w Cortina
d' Ampezzo za najlepszy film o
sporcie dla dzieci.
Dziesiątki tysięcy młodych widzóW domagało się w listach
dalszych p rzygód Wilka ł Zają
ca. Wiele z tych list6w zawierało scenariusze prZYSzłych filmów. Ucies2;J'ło nas dziecięce obut:zenie na niesprawiedliwość,
chamstwo, wulgaryzm, ich niezachwiana wiara w ostateczne
zwycięstwo
dobra I męstwa.

R

Właśnie tę pewność chcieliśmy
podtrzymać naszymi następnymi

filmami.
Potok listów nie ustaje. Widzowie oglądają nasze filmy i
proszą, żeby nie rozłączać ich
z ulubionymi bohaterami. Toteż niedawno rozpoczęliśmy pracę (s;:enaezyści A. Chajt, A.
Kurlandskij, rysownik - S. Rusakow) nad dwunastym odcinkiem serii "Ja ci pokażę'''.
Dawno marzyłem o filmie rysunkowym, którego akcja toczyć
się będzie w cyrku. Właśnie w
jedenastym odcinku Wilk i Zając spotkają się na przedstawiemu cyrkowym. Natomiast w
dwunastym odcinku odwiedzają

Czarna magia
W NRD dZiała obecnie ponad 60 kół miłośn.ik6w współ
c~e~nego
czarnoksięsiwa.
Sk\ł
PlaJą. one. ki.lkuset
adeptów

szt!-lkl

IlUZJonistycznej.
W
stycznia
w
klubie pracQwników przemysłu . energetycznego
w Erfurcie. odbędzie się pierwsza w
NRD Lmpreza, w czasie której
p:ze~idziano pokaz umiejętnoś
CI Iluzjoni~t6w połączony z
przeglądem osiągnięć i kursami
dma~h

27-29

"dOSkonalącymi".

~okonał tego przelewu, piosen1 arz został skazany 1 czerwca
9?7 roku na rok więzienia li zawI~s~eniem i ~rzywnę w wysokosel :I mln franków.

~rokuratura, uwa"zając, że wy-

m~ar

kary był zbyt łagodny, za!ozYła reWizję. Ponowne śledzwo, przeprowadzone przez francuski G~ówny Urząd Celny doprowadZiło, w listopadzie ubiegłego roku, do kolejnej rozprawy, przy czym dodatkowo 0-

miliony?
skarZono

Aznavoura

o

prze-

~tęPstwa pOdatkowe, gdyz niesega~y transfer pieniędzy do

l r.,!aJcarii mial na celu uchyke,Die się od zapłacen·ia podat!Iw od tych sum, wbrew przePIsom francuskim.

Z Paryża
do ... Paryża
lIi?Skar.zon y prÓbował się brostatu t~vlerdząc, ze pozostaje na
go . s~e rezydenta szwajcarskiemo l z~ przysłu~uje mu pod ejnie Wanle zarObionych sum właśna terenie Szwajcarii. Po-

muzeum
między

historyczne, a w nim
innymi, salę grecką.

. * .

Obejrzeliśmy jui I odcink6w
pnyeed Wilka i Zająca. Ci sympatyczni bobaterowie radzieckie«. serialu dla dzieci podbili
serca również starszych winów.
Mamy nadsieję, ie TP pokaże
nam całą serię.
MAŁGORZATA MALEWSKA

• Najsfars. . > lapo", wodną ,,Polsce Test Leśno no Kwilie, zbudo.
_no w 1907 r. J.j wysokoić wynosi
45 .• metrów. Najstonzq - czynnq do
dz,s - zaporq _dnq jwiolo jest
wybudowana w 1580 roku dla celów
irygacyjnych pod Alkante w Hi"PG'
nii. Jej wysokość wynosi ~ metrów.

Zakłada Się jednocześpie, że

w roku bieżącym zagospodaruje się okolo 305 tYSięcy ton
Odpadów przemysłowych (gł6w
nie z Elektrowni "Kozienice")
szczególnie w budownictwie
drogowym i w produkcji budowlanych elementów prefabrykowanych. Nawiązana z<>stała ścisła współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą w
Krakowie celem opracowania
metod szerszego wykorrzystania odpadów.
dobnie jak wielu innych "specjalistów" w branzy oszukiwania aparatu podatkowe~o, piosenkarz utworzył tam firmę
Varirnac, li którą zawarł koo'trakt, na moey które~o sa
jej pośrednictwem otrzymywał
wszystkie honoraria. W ~ęk
szości przypadków właściciel takiego przedsiębiorstwa i czło
wiek, któremu wypłaca ono apanaże, to jedna i ta sama osoba.
omocny jest w takim procederze fakt zamieszkania
za ~ranicą,
najlepiej w
Szwajcarii lub w Liechtensteinie. Zgodnie li ustawodawstwem francuskim rezydent w
obcym kraju ma bowiem prawo
inkasowania wynagrodlleń na
miejscu, w tamtejszej wałucie.
Ale cbociaż Aznavour twierdził,
że miejscem
jego stałego zamieszkania jest posiadłość wiej;
ska w S1iwajcarskiej miejscowoś
ci Crans-sur-Sierre. nie umiał
wytłumaczyć dlacze~o je~o cIsieci cbodzą do szkoły we Francji
i dlacze~o na jej terenie załat
wia piosenkarz wszystkie swoje
interesy, ma własny sekretariat,
duzą posiadłość i własne
wydawnictwo, a podróżuje ~łównill
li Paryża do... Paryża.

P

(Dokończenie

jutro)

ALOJZY KALINOWSKI

I

•

• Jak podajq botanicy, pewne go·
tunki bambusów w określonych ,,;0_ch jodnoczośnie kwitną : owocują.
.. nostępnio j~nocześnie obumierają.
Przyjęła si.. nowet nozwo
..samobój
czo"o qkJu bambusów". Zjawisko
masowej imierci bambusów nie 10slolo do dlił wyjaśnione prza noull".
Stwierdzono jod,nie takt co - 'onczo
bard,ioj pogłębia
tajemnicę
tych
drz_, ie bambus przosadzon, o tysiqco kilomotrów, nie jost chronIolI'
od łmiercl. Kwitnio, owocujo i umi.
ra w tym sam,m aasie, co re..ta w
mieiscu iego poehod~.nia

I

teki Alfreda
\ Hitchcocka

1-------

Botolio
o czyste powietrze
W

:.w.,.III......

?

• 30 tys. ton pyłów w pojemnikach
• 305 tys. to~ odpadów do przerobienia

wojew6dztwie
radoms~im jest wiele zakła
dów
przemysłowych,
które są szczególnie uciążli
we dla środowiska. Nic więc
dz.i.wnego, że w przyjętym na
sesji budżetowej planie społeczno-gospodarczego rozwoju
ziemi radomskiej na 1978 rok
problemowi temu poświęcono
wiele uwagi. Tak np. do eksploatacji przekaże się 30 ko- lejnych urządzeń do ochrony
powietrza, które pozwolą zatrzymać około 30 tysięcy ton
pyłów. Urządzenia te zainsta~
lowane zostaną m.in. w Elektrowni "Kozienice", Zakła
dach . Mięsnych w Radomiu,
Zakładach
Metalowych im.
gen. "Waltera" i w Fabryce
Łączników w Radomiu-PotkaDowie.

•

Plan społecZllQ-gaspodarczy
przewiduje rekultywację 19
hektarów wysypisk miejskich
i przemysłowych, a więc trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym.
(ekr.)

Cudowne
dz;eG;
W dawnych czasach talenty cudoumy,ch d2ieci ujawniały się przy fortepianie, natomiast współczesne
maluchy
w świecie kapitatistycznym
zdobywają wczesne laury grą
na
gieldzie.
Ugruntowaną
renomę jako hodowLa
rekinów ma amerykańska organizacja młodzieżowa
"Junior
Achievments", działająca pod
patronatem
doświadczonyCh
bossów z Wall StTeet. Dl.a naTybku szwajcarskiej finansjery polem aktywności jest klasa szkolna. W tych dniach
pTasa giełdowa doniosła
z
najwyższym
uznaniem,
że
przedsiębiorcze gagatki z genewskiej OTganizacji uczniowskiej "Jeune entrepTise" osiągnęły
absolutny
rekord
Tentowności kapitału. W wyniku zręc~nych operacji, miniaturowa spÓłka akcyjna z
kapitałem zaJdadowym
l 500
fr. szwajcarskich "wygospodarowal.a" tD ciągu niewielu
miesięcy 1125 tr, szw. czystego zysku i dala młodocianym
spekulantom po 25 proc. dywidendy. Jak informuje prasa genewska, "uwieńczony tak
znakomitymi wynikami eksperyment ma być obecnie rozpowszechniony w całym k.raju".
(PAl)

Co (n ie) sprzyja
fryzurom?
Dr Hincky - znany paryski
dermatolog
prowadził
przez
pewien okres
eksperymenty,
w czasie których - nacierał
szamponem z jednej strony, a
wywa·rem z tzw. drzewa panamskiego z drugiej strony
grzbiety królików. Po upływie
kwartału
u
doświadczalnych
zwierząt stwierdzono doskonałą
tolerancję na środek roślinny i
piękne puszyste futro oraz reakcję podrażnieniową i zwięk-_
szoną c~ynności gruczołÓW łojo

tokowych pod wpływem nacierania szamponem. Testy kliniczne z owłosieniem ludzkim dały analogiczne wyniki.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Już od dwóch tygodni Eric był ' ra-

zem z Violettą, oczywiście i ona dawała mu pieniądze. Natomiast tym
razem pragnął zdobyć kobietę na
zawsze. Oczywiście pragnął też jej
pieniędzy, pieniędzy jej męża.
Jak zdobyć ją i pieniądze, nad tym
Eric rozmyślał już ' od kilku dni..
Ktoś zapukaŁ - Eric, otwórz proszęl

Poznał głos Violetty. Otworzył.
_ Z-..val"iowałaś? Przychodzisz tutaj... Przecież wczoraj przyjechał
twój mąż. A jeŚli nas złapie tutaj
w hotelu ...
Skrzywiła pogardliwie wargi.
_ Jeśli nawet! Mówiłam ci, eCI •
nim myślę·
- Ile lat ma twój mąż?
_ Pięćdziesiąt pięć. - Zapaliła
papierosa. - Dlaczego?
- Tak sobie rozmyślałem. I myś
lę, że nie jest to już młody czło
wiek, a mężczyźni w jego wieku nie
żyją wiecznie.
Przerwał i popatrzył w jej oczy.
Jej twarz się zmieniła. Wiedział, że

3

myślą o tym samym, że sprawa jest
postanowiona.
Violetta powróciła z mężem do
mia&ta, gd!Zie miesq;kaJi, Eric przybył tam po trzech da.ia.ch. Musiał
czekać cały tydzień,
zanim zobaczył się z Violettą.
- Jestem niespokojna - powiedziała tego wieczoru. Policja bę
dzie mnie przesłuchiwać.
- Oczywiście, że to uczynią
potwierdził Eric.
- Mogę się ząłamać.
- Nie mów nonsensów. - Zauważył, że drżała. Pogładził ją. Potem poprosił ją o pokazanie gabinetu męża. Polecił jej wyjść z gabinetu. Nie chciał, aby była przy
tym, jak wkłada do kasetki w biurku woreczek z białym proszkiem:
heroiną! Niech policja sądzi, że mąż
Violetty ma coś wspólnego z narkotykami. Morderstwo powinno wyglądać na zemstę narkomana.
Wyszedł z gabinetu i powiedział
do Violetty:
- Potrzebuję pieniędzy. Dużo pieniędzy.

Dwadzieścia

zniknąć

na

pół

tysięcy.

Muszę

roku.

4
Wyjęła książeczkę czekową.
Tyle nie mogę dać - powiedziała. To by zwróciło uwagę·
Daj mi potem wiadomość, gdzie
jesteś, będę ci co miesiąc przesyłała

-

czek.
Eric

pocałował ją i powiedział na
pożegnanie: Zobaczymy się dokładnie za trzy miesiące w Cannes.
Minął miesiąc od dnia popełnienia

morderstwa. Violetta wtedy wyjechała na kilka dni do przyjaciółki
na wieś, miała świetne alibi. Policja
nie podejrzewała jej. Znaleziona
heroina wskazywała na zemstę narkomana. Tak też pisały gazety. Eric
nie miał żadnej wiadomości od Violetty. Może chciała być nader ostroż
na?
- List do pana, monsieur - powiedział portier i podał mu kopertę.
Eric poszedł do pokoju i otworzył
kopertę. Był w niej t ylko czek. Ńa
sto tysięcy marek! Ale ani słowa od
Violetty. Zdumiał się.

w następnym
numerze)

(Dokończenie
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,.1T1jociel Adomo
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W "15
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NChto
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wlOChomienie ',aM'
linii te'ełonicln.j
Nowy J.rt - s... F,oncj" •.
W ,.... r. powsIal. lIada
W oj_1 .....tocy G.lpador .. ej.
-

hntynenlal_J

.. Pokol_ie M - "Ga-hi! Olsena nil
Blaku" - duń. 1. li. ,. 13, 17 i Ja.
"Odeon" - "Smlerć pt'yychod7.i
dwa razy" - bułe. k{)l. 1. U, , .
15.30, 17.310 i lt.30
"Hel" - "Na tropie Sokoła" NRD, pan. kol. g. 15.50 i
17.30.
.. ZnaChor" i "Profesor Wilez.ur"
polBkl, .. rchiw. g. 1!.38.
.. Waltl'r" - nieczynn@ .
"Mewa" - ..Sami swoi" - pol.
C. 15.30. 17.~ i 1$.30.
APTEKI DYZURNJ::
nr .7-ł15
plac Konstytucji 5. nr ł'j-'U, pIu
Z~.\·vcie~l\ya

HOROSKOP
p_nych

n,eopokojów

I

"" _ _ o,.,.. .... poczqtku lute·
lfO - spr_y, na których
ty po(OCtą si, właściwą

C, zoi.
drogą.

\ol 1>OIowie mio.iq<:o u4I<Jdy będą
~i t04i. dob·., io worlo podjąć
sic
p'l"plowadzenio
SpfBW,
o
/rIóry<:/I myślisz od jakIegoś czasu.

~. clc>łychc,'"....

stOtclol. C,
.mwgii ani odwagi, by tl ę la "ie
1IObtoć. "od konitte marca Twoją
uwagę zopnątnq sprawy ,"obisIe.
A no;wo.r>ioj... b4dą OI)r-r ser·
ca, 4tór. wIOŚlIle wl&dy oroć b,·
dą noiWair>ie/szą rolę.

Kielce

!'tlt

11'OFOR;\t.ic.'A slutby zdrowi.
czynna w ~ł')dz 1-21. w !IObo!~
_26, tel. :!S1-~7. InformaCja o u·
S11lł!3CI:

26i-1~'j.

POSTOJE
TAKSÓWEK:
ulico
Gmd7ka 2~9-52.
pl.
Kons t ~'!tlcJi
228-:;1 .
Dworzee PKP .-N, tlt
Zwirleł IWIgury 418-1ł.

__ 5.

~rc_"l~..

[-Skarżysko
et. -

~.Wo)no

USA. kol.
i 19 . ~5.

-

l.

,.MaratooC7.yk:"
Ił,
C. 15.15, lY.H

"I_ya-

mllłLł"Y. 00 św. pawła" lraneuskI. kol. l. li, C. li, 1-1 i Ił.
.. 8:\jl<." .. Kiedy legendy umierają" - USA, kol. g . 1• .30, 1'7.30
1 19.3•.
IWbtllnik" "pol.i.cja dzięku
je'': wło!>id, pan. kol. l. la. g.
li.13 . 17.15 i lt.15.

"Jr1iłolć

'łS.n

..

biletów kino-

w kinie uRomantica", tel.
c&ynn. w !;o,uiuacll t-lC

"botę

COd>:,

"'.

l.J \

ul. Buezka
Sienł:.iewic7.3.

~>dz.

t-Ił.

L. l R:-"l!::

37'39,
15.

n~

nr

~9~

17.30
13.00
11.Hi
1'.)0

lU.oo
19. Hl
18 .30
2O.JO

22.50
U.OS

.. It I. E F O S Y:
Po~otowie
Ratunkowe 991, Po(IO\owie lilicy,ine m, Pogotowie
WSW łt6·39, Strat Pożarna ' . ,
PGm~
drocowl HI, Pogotowie
r.ner~etyczne
Kielce-Miasto "l,
Ktelce-Terlltl _ m,
Pogotowie
'WOdno-k~n81i!:&cyjne "'-11, Poczt.
inrormacje o usługach
.. C_lIralfly' __ił, Info-nnacia k~
Je""," '38. Pocotowie hydraullcr.no-enl'r~et"c'ne 1 dźwigowe KSM
o ledle XXV-lecia PRL nł' tel.
- -~!, o. Sady 4ft-B. 06. Bo"'nelt - ",-lS. PogotOWie wodlu.-kan . C.O dtwigowe elektł'\'czne
to( •
rmatury" Cl'.:yone w ·"OdE.
l, 8OboUl l -U, teJ.. 111-33 PoC;)t wie gazowe czynne cala' d bl:
. .- . Po~otowle napraw urządzeń
«e»Owych ~:rnne w godz. 1-11
P0lt0towie telewizv joe
Pt~ (owie elektryc,mo: oCio
<lwe
MZBld
czynne
04
(o<lz Je d.~ SI tel. *-ii. InformacJa
"'~b:r zdrOWIa czynna w

4'"".
l'7-".."-72.

NUMER 20

STRONA 6

P&OGl\A~{

.w.lAI

",-oj .:

koualińsk.ło

pilskiego
VI Festiwal Widowi.lk Lalkowych dla Dzieci: ..O K . .ł
co gąskI zgubiła" - M. Kownacka
Nie tylko ula kobiet - ma«.
Losowanie Malego Lotka
,.Kólko i krzyz.yk" koleturniej
.,Mi~dzy
nami jaskiniowCłl
mi": "Rodzynki w cieście"
film an im. US. (kolOI')
Dobranoc
Siódemko
Wiecz6r z dziennikiem
Kino Interesujących Filmów:
"Oblawa" - film fab. USA
Dziennik (kolor)
Klub Fantastyki: ..Luda. I
gwiazdy" - a~trofizylea i Ndania kosmic~.ne

Kin~

TDC:

0:1"
':)(je.
- l..Lm TP

(k:G(')r)
al'l ys~a:
Ry~uw:d

.. pasja

Gru_-

czyńsk i

19.341 W ' eczór 7. (lz[enlllk iem
!W.3O Jęz. ro.yjskl klH'S podfft.
l. 1·1
21.00 Jęz. a-ng ielBkIi kurs podttt.
l. li
:M.IO )4 gOdziny (ko' or)
.lLłG ,.Gajane" _ l"aJn-a
Chacz.aklriana spektakl ba ; e~owy
(kolor)
W:-. ... Jeś!i nie ma ,. do mnIe ża
J.u" tllln lab. TV
-C·
(kolo(>l')

Jutro

Rejonowy w Pińcz()\vie rozpatrzył sprawę :
1) ZOFII MARII KUMOR (ur. 11 maja 1945 r. w Z!
czowskiej c. FrancisZka i Marii z d. G ru~
ALFREDA KUMORA (ur. 3 lutego 1935 rok,
li Chroberskiej, syna
Michała i Francislki z
oskarżonych
o sfał zowanie testamentu po
J aniec, na mocy którego o<l7.iedziczy!i
rolne o pow. 3,93 ha z zabudowaniami
żeczkę
oszc zędnościową
z wkładem 93.403
to wspólnie dokonali na rzecz Zofii P.
jącej za granicą wypłaty pieniędzy pols kich w
zł, z książeczki oszczędnościowej uzyskanej na
mentu.
2) STEFANII BOCHNIAK (Uf. 27 września 1936
C. Jana i Julianny 2: d. Makuch) oskarżonej o
ni(l 1975 r. w Złotej PiiH!Zowskie j podpisała
łte6ta~nt przedstawiony jej prz~ Zofię P.
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej, chociai
• śmierci Ewy Janie<:.
SĄD SKAZAŁ:

1) Zofię Marię Kumor na łączną karę Z lat
n05ci i 100.000 :rl grzywny, z z.amiamą w

2ł

)ł

"Do
~
pt. " Uc-t&C2'Jk."

I.U.. tat"a, obronn.osć, lIoO'VI'Ocze.;no,jc:
.. U
!)l"ogu
XXI
w ieku"
n.1A .,Dan iel Dru~ka~" - ode. IV
- ser. łLm lab. TV NRD
li . \.i Zawód ctycia" -

Sąd

J(

11."

[ Starachowice ]

Ponadto

DYZUR:'II'A:

IW'

L

FABRYKA

K I N A

"Hutnik"
"Zamach w Sa rajewie" - juJC. kol. l. 16, ,. 1$.30,
l7 . .łO I 19.39.

t-,Zorza" - " Dersu UEał .. "
ZSRR, pan. kol. C. 111 i 11.
"Przodownik" - "Osąd " - rum .
I 18. g. 17 l HI.
APTEKA D\'ZUIt:O;A: TU' 1t-ł1l,
ul. Starokunowska 1/1.
P O G O T O W I l!
• A T U N.
• Jt O 1V E: tel. H .
Uwa!;a! :l8 ~w~nt"a)ne unian"
w pJ'o:ramie kin, redakeja
li;;'
łliene

odpowiedzialności.

PROGRAM LOJtALNT

U... Aktual.n.o~ai.
dnIa
16 .•
Z cyklu: "Uczelnie przed retor.
m .ój" lud. łoi. BleleckleJ .. Z
waytój U rusycystów" 17.ot .. Fala MłOdości" 17.3D "Siłaezka" _
rep. ,f. Smoźewskiej 17.51 MuzyQ
18.00 ..Aptekar Itie pall1" palistw. Wr6blewslt.ieh" rep. A.
K _ \low..lne~o.

oskarżonych Sąd

WYROBÓW

ZATRUDNI:

• INŻYNIERA MECHANIKA
• TECHNIKA BUDO
TECHNIKA BHP
Wymagane 4 lała praktyki w zawodzie.

Tuczarnia

wienia na miejscu.

"Predom-Mesko"
Zakłady

Ogloszenia drobne

Melalowe "Pr edom-

Skarżysku budują
koło Wąchocka wielką tuczarnię na 900 szluk trzody chlewnej . Inwestycja ma być za-

koiJczona w lipcu tego roku.
Jednocz eśn i e zakłady przejęły
już 24 ha uż y tków rolnych, na
któ r ych up r,l'\, ia nc będą rośli

ny paszowe pot r zebne do chowu zw i erząt.
(JaS)

UNIEWAZNIA
się
pieczątki:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach Przychodma Rejonowa nr 2
Poradnia
Szkolna przy Szkole
POdstawowej or 19, ul. Targowa 3,
25-526 Kielce.
Zespól Opieki Zdrowotnej Kielce Poradnia S..:kolna przy Szkole
Podsta ..... cej nr 11.
Szkoła
POdstawowa nr 11 im.
gen. K. Swiercz@ ..... skiego w Kiel'
cach, ul Targowa l, tel. 412-39.
30404-g
zgubiła legitymawydaną przez VI LO

LATA Halina
cję

szkolną

Kielcach .
30460·g
NYGA Danuta zgubila legitymację szkolna i bilet roczny. tra sa
Nie dtwied2 - Kielce.
3ł451-:
STĘPlEN Marian zgubił legitymację
do biletu
miesięcznego
PKS. trasa Mniów' - Klelce
3Ofi,-g
SPÓŁDZIELNIA
.. Rzemieślnik"
w KielcaCh unieważnia zagubionój
kliójżl!:ę zamówień za 1177 rok wydanII na nazwl5ko Ryszard Ko·
atrzewski.
:MI444 - g
RAMIĄCZEK Stefan zgubił leCitymację i bilet miesięczny PKS
MakO&zyn - Kielce.
30430-C
W ALOCHA Jadvlriga zgubiła legitymację do biletu miesięcznego
PKS, na tra5ę G6rno _ Kielce.
w

Jednym zdaniem
•
ltie

SzY"łewieccy skalaic,. sMltęd~ w roku biei~ym JlIl.łll.

"maeh .. Domu Ksó"ikl" w War-

RADIO

Złotej Pińczowskiej.

"PRZYSUCHA"
W PRZYSUSZE

~młaD

-Mesko" w

Ostrowiec

Kumor i

Warunki pracy, płacy i mieszkaniowe do

.~8,

ul. Staszica 1.
POSTOJE
TAJtSÓ"'EIt
pt.
SWierczewskiego - 31', Dwor:r;ee
Zachodni PKP - 300.

Marię

20 godzin praey

Kielcaeh po ponownym rozpatrzeniu sprawy
moc i Alfreda Kumora zaskarżony wyrok
x tym, 7.e w odniC6ieniu do ZofiI Kumor
robienia pne-z n.ią podpisu testatorki.

r.a.

I TelewIzja
możliwość

Gminy w

w Busku-Zdroju i obrollców

prog-ramach.

w

"Robotnik" - .,Ut:racona cześć
Katarzyny Blum" - RF:-<, ko!. l.
15, /(. 1~ 17 i 19.
"Star" - "Rafferty i d7iewczyny" - USA, pan. kol. 1. U, 1:. 17
i 19.15.
APTEKA

&adio

:z,obowiąz.ał Zofię

Z powodu rewiz,ji -"''Iliesionej przez prokuratora

nizacja teatralna ("Batlad,., na" A. Hanuszkiewicza)
19 dziewczójt"jug. film tab. (kolor)
13.00 Decyzje piE:tnastola tków
sobłe

sąd

IV.ecz Urzęd'u

•. 55 Telelerie
10.00 Jęz pot..ki kI. II lic.: lrulce-

Polskie

l'azie
nia na 1000 dni zastępczej kary pozbawieJlia
Wykona.nie orzeczonej kary pozbawienia woln '
runkowo zatwiesił na okres proby lat 4.
Alfreda Kumora sąd UUlał winnym
żoną testamentu i za ro &kazał go na Z
w<lmości i 50.000 :rl grzywny, z z.ami.aną
uiszczenia na 500 dni zastępczej kary
noś cL Wykonanie
orzeczonej kar)'
aą<l waI'1.H1k<Y'.vo Z8twies.ił na okres próby
Stefanię Bochniak na 1 rok pozbawienia
wieszeniem na {}k,res próby la.t 2 i 10.000
r.amianą w rwe nieuisU!zenia na 100 dni
poobawienia wolności.

mora do przepracow3dlia po

PItOGR\.M

Itn,el:'ają

KINA

UKARA l

SĄD

11,45 "Marynarz i

ul.

b<>tę od
nieddałek.

m

Jt-łołl,

POSTOJE TAKSÓWEK:
Dworzec Główny PKP - 7tI, ()<;iedle
Milica - )2-44.

I-a. Stomatologiczna ul.
t.ela7.na Ji '" goo'!:. lł-2t, w so·
godz. II do 7 w po-

,od!:.

nc

~-661

DYŻliRNE:
dla
dorosłych. ul. Zelazna ~
lł-Zl.
w
niedzielę

.OR .... DSIE

dzieci i
W

bywa

wło&l<i, kol. l. Ił, g.

PftZEDSPRZED.o\Ż

wych

rum. kol. l. 1li. g. 17.

APTEKA DYZUR:'II'A:
ul. Apteczna 7.

.R.QoU\d·l\W.~" ,..Godt'~ il 1.a kvn.... O'OI.n" ~ j..ap. l>d.ll.;, 1<.<>1.. L. 11,
g. 1;;.a6. "NleOle nn.o
- USA,
Irol. l. 1;;, g. 17
l UI.3t.
... i\I<Ni.kwa" "Brawurowe porw .. nie" - Us..,,-, pan. kol. 1. HI,
ft. Hi, Ul , :Nł , M. sala. - "Zegal'-

"Skałka"

- ,.SŁcaceńcy,t
l 18. Ił. 17 ile.
"ZWiĄzkowiec" "ZaHd~ka"

US ,', kol

K. IN A

1Ibrodnią " 16, 1. i :!t.

lł.3ł

szczecińskiel:o,
go, słupskiego,

19.04 Dobr&noe
19.1G P l'ogram loka lny

".l\I~talowjec'·

ar·

Dziś

7

TFJ.EFOSY: Siraż Pożarna 9M,
Ratunkowe n.. Pogotowie /(azowe 817-17. Pogotowie
Ener/(etyczn"
Radom !!II,
K omenda
~10 251-36,
Pogotowie
M ilicvjne 99 •. Pomoc drogowa -

K I N A

'J:EATJl

'--TELEWIZJA .

Po~otowie

CODZłENNY
M·mo

' ..

1&.04 D7iennik (kolor)
15.10 "Obiektyw" progI'.

.. BałłYk" - .. Zabity n.a łmlel'ć"
USA, k.oL I
U, g.t>d~. 17.!IIl
..Transaruerican Express" - USA
kol. 1. 15, g. 13.39 l lUł.
"Pr'&yjam" "Kocha,
albo
I'r;uć"
pol. kol. b.o., g. 1"; •.10,

PAULOM
POLIKARPOM

".jołoCl:

r.!"'.

progr. rou. (kolor)
i technika

:S;INA

julr.

II<....

-'

.

15.30 NURT: Prllca
er:. I

MIŁOSZOM

*

!'.'

'•

14.!5 W drodze do nowego
15.00 Melodie: Malowany dzban

PAWLOM

•

.'

PROGL\....'W I

naMi tllliadam1 i1ezenia

I

" ~.:

~

-:po,słuchąć

,."

godz. 7-~O tel. 481-80. Ośrodek
Inr. USług WUSP tel. 45'7-41.
POSTOJE TAKSÓWEK _ Czarn6w
Piekoszowska 515-11.
Dworzec PKP - 444-33. Słowac
kiego - 471-70, SzydJ6wek - Toporow~kiego 437-11. Taks6wkl oagażowe
Armii C7.E'rwonej
_-88, Piekoszowska 515-11.

Środa

_

szawie.

budynki

rozr;łośni

Pol-

ski~l:o Radia w
Warszawie i
SZ('~f'('inie. a także wyłoi. elek •
'ewnymi płytami pia kowe.

neJ pod tęrami
Radomiu.

t.·

kólf'jowymi w

• Orgao i'Ul torzy zajęć sportowych w czasie tegorocwych ferii ziml1Wych - spodziewając się
mrozu· - postanowili urządzić
w wojeWÓ<idwi'l! radomskim 150
100 owi.>k , w tym 40 w samym
Radomlu.
(KC.)

http://sbc.wbp.kielce.pl

3O-ł57-g

TKACZYK Henryk zgubił legityma~ję i bilet
mie9ięczny PKS,
relaCJI Bobrza - Kielce.
39445-g"
CHROBAK
Adam
(Pińczów)
zgubił
uprawnienia
do obslu!:ł
spycha.cki nr '211!4 wydane pr7:~z
MBPAlB Warszawa.

3M!6-,

jski minister
ega. przed faszyzmem
Ko,respoodent
Jaokiew icz pisze:
ister energetyki,
po- Antrównie moczasach II woj.ny
W przemówieniu,
w jednej z uńskich
minister
wszystkie s]y
ii Pracy do ener-

e bazy

TO
grecki

na
idują,

ze w

rozw o-j U

we Wtos7.ech
bazy j jedAmerykaJiskiej
Według atlannajbardziej oddła tego row basenie Morza
jest Grecja.

unikat
przestrzeni

kontrofensywy
p~
ciwko kryzysowi gospodarczemu i społecznemu. W rezultacie bezrobocia, trudnych warunków mieszkaniowych i napięć społecznych powstają korzystne warunki dla rozwoju
faszyzmu. Musi on być zwalczany enecgicz.niej niż czyniono to dotychczas.
Labourzystowski polityk potępił

rasistowską

demagog i ę

ekstremistycznych organizacji,
które stanowią zagrożenie nie
tylko dla ludności kolorowej,
ale dla wszystkich instytucji
demokratycznych W. Brytanii.
Walka przeciwko faszyzmowi
jest walką o narodowe przetrwanie, tak jak była nią wojna z nazizmem - ogwiadczył
Anthony Wed~wood Benn.

ko-

. nlewłelki e

urzq-

9.jf:ące

wybu·

HAGA PAP. W $I'ooę
SIId w miejscowoeci Maastricht
(południowa HolandJa) ma podjąć decyzję w sprawie e-kstr adyc}i ujętego w Holandii uchodnioniemieckiego terrorysty
JUlIlta Folkerlsa, którego wydania domagają się władze zachodnioniemieckie. Polkerts jest
podejrzaony o przynależność do
terrorystycz.nej grupy .. Baader-Meinhot".

wtorek VI
Lee r w
Dolnej Saksonii (RFN) rozbił
się zachodnioniemiecki samolot
wojskowy typu ,,sta rfighter",
k~ry od~ywal
lot ćwiczebny.
PIlot pOniósł śmierć. Agencje
p r asowe przypominają, że była
to w RFN 195 katasŁt' ofa "latają~ej trumny", jak nazywaj,
l~tnlcy" myśliwce
typu ,,starflghte r . W wyniku tych katastl"Of 95 pilotów poniosło śmierć.
miejscowości

Podobne środki bezpieczeń
stwa, niezwykle w wa runkach
holenderskich, zostaną ró wńiez
zastosowane w d-niu 7 marca w
Amsterdamie, kiedy tamtejszy
sąd będzie ,r ozpatrywał
odwolanie FolkerŁsa od wyroku skazującego go na 20 lat więzienia
za zamordowanie jednego z policjantów
holenderskich.
W
dniu procesu r ewizyjnego gmach
sądu zostanie opróżniony, a personel administracyjny przeniesiony do specjalnego pomieszcze.nia po za kordonem otaczają
cej gmach sądu policji. Folkerts, który m.in. podejrzany
jest o udział w zamordowaniu
prokuratora genel'alnego Repu-

halny
Istnieć.

W.. \\'lo-rek zaczął wiać w Tatrach haLny ,, :atr. Un:emch-ornlil
<>n kolejkę na Kasp rowy W:erch.
W Zakopanem je<.t c.e.plo - term6metry wskazują plus ł rle>pn·:e.
:J3-ce-nlymetrowa
pokrywa
się

d oty-ch-

czft.s w Zakopanem, :r.mniej'łz.a <rię •
Hamy przyniósł ocTep 1en'e w ca-

łym

frieda Bubacka, podczas ake)i
w Ukechcie 22 września ub. r0ku , która dop rowadziła do ,..
gQ ujęcia, zastrzelił jednego s
polic jantów holenderskich.
Nadzwyczajne środk1 ~pie
czeństwa zostanj\ również }>0djęte w czasie, kil!{!y w najbliż
S7y czwartek (26 bm.) sąd "
Hadu będzie roz.patrywał wniosek rządu Republiki Federalnej
o ekstradycję Christopha Wackernagla i Gerta Schneidera,
dwóch terrorystów poszukiwanyeh p rzez władze zachodnioniemieckie.
Wackernagel podejrzany je&t o udział w uprowad:r.eniu przewodn iczącego Fedel'aćji Związku Zachodnioniemieckich Pracodawców Hansa
Martina S~hleyera, a Schneider o udział w zamachu b0m:bowym na
gmach JflÓU 'tV
Zweib rueclcen. Obaj Łerroryki
zoeiali w listoi:>adzie 00. rok\!
ujcci w Amsterdamie.

W związ-ku z posiedzeniem są
du, któr y ma oodjąć decyzje o
ekstradycji Folker tsa do RFN,
zarządzono nadzwyczajne środ ki
bezpieczeństwa.
Położony
w
centrum Maastricht gmach sądu
zostanie Odcięty od świata kord?nem uzbrojonych policjantów. Okna gmachu sądowego 'bOstaly
zabezpieczone
płytami
pancernymi. Na po6iedzen iu są
du, na którym ma z apaść decyzja czy Folkerls zóslanie wydany wladzom zachodnioniemieck,i m dopuszczeni bę<lą tylko posiadaC'Le !łpeejalnych p rzepustek.

trumna"

utrzymująca

n_cną ezęśi japońskiej prefek'liry Cbiba nawiechilo łrsę
sienie ziemi o sile 2 stopni w
japońskiej skali 7-stopniowej.
Epicentrum ruchów tekłonica
nycb znajdowało ~ię w pohliża Choshi, 65 mil na wschócł
041 Tokio. Dalszych S'leHgólów
brak.

środki bezpieczeństwa
blilki Federalnej Niemiec, Siec15 bm.

BONN PAP. Z taśm produkcyjnych Zakładów Samochodowy ch w Emden (RFN) zjechał
ostatni "volkswagen", popularnie zwany .. garbusem". Oznaczony numerem 16255500 został
skierowany do muzeum "volkswagenów" w "·olfsburgu. Produkcję .. garbusów" rozpoczęto w
Niemczech przed czterdziestu.
laty. Obecnie produkuja go jeszcze niektóre filie Volkswagena
poza granicami RFN.

snleżna

średę nad ranem peI-

"

Nadzwyczajne

z RFN

-w Tatrach
Ośrodka koordyna.
stole śledzącego
po południu
ws~edl w gęst~
. połnocnq częś

•

w Holandii

BONN PAP. We

zostol wyst .. elony
roku. no orbitę
satelito Ziemi,
po~la~zie którego

• Minister obrony USA Barold Brown oświadczył we
...-lerek w Sanła Fe 'IV słanie
Nowy Meksyk, je najlepszym
sposobem zaewarantowania iatere~ów USA w strefie
Ianału Panamskieco je.t prayznanie Panamie praw rew.orzędnego partnera.

Proces terrorystów

Ostatni "garbus"

pobliżu

Agencjo lASS opu·
następując y
ko·
z programem ba.
_ _'Slo,ni n

• Kairski dzil"nnik .. ;>.I-Ahram" podal w środę, ie prezydent ~iptu, Anwar Sadał
odpowiedział na amerykań.~kie
propozycje, zmierzaj.\cc
do
reaktywowania iuaelsko-e&,ipskich
rozmów pokojowych.
Propozycje te, których nie ajawniono, zostały prsedslawione szefowi państwa eeipskieeo przez sekretarza stanll
USA, Cyrusa Vance'a, który
w ub. piątek przebywał w '1:eipcie. Gazeta poinformowała
również, iż do Kairu ma przybyć pomocnik sekretana stanu USA, Alfrf'd Atherton, aby

gi~nej

"Latająca

TASS

"prowadsie d_ _owieuia
rozmów między Ecipte.. i
Izraelem. Atherton prowad:łi
w tej sprawie od tyeodnia
rOKmowy
w Jerozolimie a
pnywódcamł izraelskimi .

wOj. nOVl'oSlIdeckim.

mi. Po południu dementi w lej
II&mej sprawie otrzymała redakcja ltkrajnie lewicowego dltif'nnika paryskie&,o "Liberatien".
Wreszcie wif'C2orem redakcja
lewackie«o dziennika paryskielO "Roup:e" ob'2lymała anonim,
w którym w zamian za wypuKClItenie barona Empama lEażą
elano okupu w wysokeści 40 mHt
franków (około I m~ dolarów).

za~f'I('fOflował
inny rozmówca,
który ~wierdził, że barona porwała Skrajnie prawicowa orga-

nizacja terrorystyczna
Jorisa
van Severena, «dyż, jej zdaniem
E.,!,p~n działał na sKodę belp:JJ"klcłl Flamandów. Te«o saD\~go dnia po południu recła.k-

Grad
sprzecznych
ządań
eja Jo.łaryńskieg_ d7.ieonika "Le
Republioain Lorrun" otrzymała . t~ldonioznll informaeję, w
ktorel anOllimowy r_mówca aa~l'Zeczył, jakoby harona porwali
.przedstawiciele
,.związku
.breJ.u!ge..... Słwierckil 'tV Imi~n'~ tej o.rr:aoizac)i. te ON

AJmUJe Aę _a łakiml 1Ik~

W świetle kByiująeyeh "ię
.pnec&nych 4IŚwiadezeń połie,ia
Ir_cllska ocsekuje Ila praysła
.ie prsH poryw_y wraz a i"
daniami ja.kiejkolwiek eMbistej
ft~y
porwanec., 'Iły elefinitywnie _stalie, które _lti_tllm
Je-' wiarYlodne. .Jednocneśnie
w Paryżu prowadsi się wielkll
obławę. Kontrolowane Sil wszystkie drori wyjazdowe ze stoliey. W ei~,u
jednej eloby
.prawdzOllo 240 tys. osób i HO
ty•• sa.mochoelów. Trwa _an najwyissere pogotowia, sa.B~dsony
"'biście prus prHydenta Franeji.
Rządy
za.intereSCIwanych
państw: Francji., Bełrii i RepubUki Federalnej Niemiec, pomae tra&'ieZnie za.kończonej a.fery Hanss Martina Schleyera,
])OS06łają ze 50'"
,.,
sbłym

I Dstrowieclliei
bucie...
DOKONCZENlIi: ZE S'J'R. t
tyailłCe

meh4w ueśclennyeh
piachu i kamienL Do tej Pery przemiesltc:&ena Już ponad '
II milianiw t •• ziemi. Mie';'see )MI niej ","ypełn iły beton I

.lal.

Dla zw i ększenia booown-w.
twa mieszkaniowego potrzebna jest wlaśnie stal. C ly kraj
rut nią czeka. Jui za dwa lata
OItrowiecka walcownia d r obnych profili dostarczać będzie
rocznie ponad 800 tys. ton
wyrobów. Głównie będą \o
pręty stalowe o różnych, »0szukiwanych profilach. Po 1.<1~pokojeniu krajowych potrzeb
nadwyżki będą eksportowane
i to nie tyłkc jako półfabry
katy, ale w postaci sprzętu,
maszyn budowlanych i poj M<łów. Jeszcze dziś, patrząc nłl
te konstrukcje, t r udno sobie
wyobraziĆ, że tu wlaśrue b,d zie jedna z największych w
świecie walcowni.
•
ni. Adam Polakowski, je..,t
kierowni kiem
budowy
głównej hali waolcowni. Jel9t
jednym z niewielu w k1' aju
apecjalistów od tego rod'laju
budowy. Poprzedn io pracował
przy wznoszen.iu stalowni Hub "Katowic~". W "Mostostalu-ii" pracuje od 1953 r. Zna
ludZIi i ich motliWOtici. Jest W1r~miały, ale i wy maga j ąc,"
W Jego zespole r ównież prac~
ją inni fachowcy Wysokie.j klasy: Edward Pyzik, Andl"J:eJ

I

Wle1cuszewski, lIemvk 0.wroński j Henryk Ki;iowlki.
Pracują

!Olidłlie a wy"okicb
zaorobków nikt im nie zazdrości. Budowniczowie O6t1'owieck iej walcowni d,robn ch
p r ofili są rzetelni, a ustalone
terminy są dla n ich obow~
:l.ujące
Cf!~hlt

i

niepodważa lne.

To

loo1.i dobrej roooty.
RYSZARD MAJWWSKI

Tania waluta

"n iebieskiego
l

Slanbt:.w o. 11 Będ'tiDa miał
do wszystkiero, nie mial
1I(' hoty do uczciwej praey.
Ost.,j " io wybrał się w dluZsl:l\
l'"oroz "handlową" po kraj •.
Trasa " niebieskiero ptaka" wiodla przeli Bjelsko, Katowice, S(d.iszów - roi 'tV .kolice Buska.
Tu dokonał paru ze .wych liO'Ulych - jak podejrzewa Prokuratura Rejonowa w Busk
_ wyczynów. Stanisław O. handlował.. . bonami dolarowymi. W
restauraeji "Urocza" zapropctnował jednej z kelnerek wy~t
kow~ "okazję": kupno
dwóch
bonów dolarowych wario'ci po
100 dolarów kai.dy. Jak ię póź
niej oltaulo były ~ umiejętnie
prserobione bony jednodołaro
Wf'. Kelnerka... chwyciła prayDętę i .. płaciła 11 tysięcy ,,na
rękę", po pięć
tysięcy
_ust
miał się Jencse
z«losić. Oewywiście nie czekał i CIIym prę
daej e.myehnl\ł! Dzień peźniej
na lllicy w Busku wysiadł •
taklówki i przechodniowi Hofer.wał cl. .pn.edaiy znów bon
stud_larowy... Praechod.ień miał
w~pliwośei, ale
Stanisław O.
nie tarrował się: "Daj pan, ee
.m... i - lipnedane!" Prseehod.ień upłacił i caUMe ura.
więk.we
wl\ł.pliwości IICloelł
się aa Iomendę M,O.
~łowę
t~ lito

Dnia

za

płaszka"

Tece sam~. dlaia, 21 tłyet!oła
adnymano _usta. Był _oM
nie SIl •• jedyne Je«o .prawlli.
Prokuratura Rejon.wa w Busku apeluje • ~JaSHni .ię Hłłt
p_kodewanyt:h.

• W JUdeach. Da ul. 8li..
lUd, Marek L. (lał 31) kierujl\C
,.,syrenIl" udersył .. mur bel..
nowy.
Kierowoa I pasa.N
Adam Z. (lał 31) HlIIlali

"1'''

ień ciała.

• W Ostrowea,.a skr.yieoo
wania alie Sienoieóskiej i PelIlej, Aelam P. (lat 45) kierll~
.,liatem" ",r~JI Uarię a..
(Jat lit), ktir. _ _ ala ..... aN'
elala.
• W Słarach.wieaelll, .a 1111.
JlarAalkowskieJ,
L , ..
Sł) kinllJI\C ••t.bllHlIl po4r~łł
Stefana P. (I" 53), lał.ry ....
. a l lIIaBlMla ....lławy ft...ati.

.l_e'

słyCUlia 1911 ł. smarł

'tV

wieku 7l lał

ALEKSANDER WOJAKOWSKI
Pocr.zeb odbęd2ie się w dniu !6J.19'78 r.

komunalnym

(wojskowym)

'tV

Kieleach,

• ~ym sawiadamiaJą pogt'\ieni w smutku
iooa., !iWska, ClĆn:'ki. syu.

~eic.

http://sbc.wbp.kielce.pl

WIluki l !'Od7ina.

~

•

ementat:&1l
,ods. tł,

w

Aeroklubie KieleCkim. ~

pier~szym plo,nie
'szkolenie,' p'ilołów!

Na

,

Uganda 10: 10

Polska -

bowców. Dysponujemy bowiem

C

24 szybowcami różnych typów,

złOu.kOWi e

Aeroklubu' Kieleokie~o podsumowali ostatnio
dwuletni okres swej działalności. Jesł więc okazja do
zaprezentowania oiemałe,o dorob ku kieleckich zdobywców
prsesłworsy oraz poinformowania sympatyków sportów lot oic2ych, a SZC1le~ólnie młodzieży, o najbliŻAych planach or,anizacji, której sadaniem jellł między innyini szkolenie przyszłych
pilotów. Naszym rozmówcą jest kierownik .Aeroklubu Kieleckie,o, płk. pilot EDW ARD GĄDEK.
r{)sła w

• Jakimi osią,nięciami może
poszczycić się Aeroklub Kielec-

lli w okresie minionych dwóch
lat?
- Zac-z,nę od sukc~ów sportowych, które najczęściej trafiały na łamy prasy, ale sądzę,
że wa,rto je przypomnieć. Rok
1976 stał pod z,nakiem pięknych
osiągnięć naszych pilotów szybowcowych. Aż pięciu z nich
zdobyło złotą od'znakę z t~',rema
dJiamentami. SyIi to: Franci9Ze-k Grzegorczyk, Wd.esław Barcie, AndJ:Zej Malec, Andrzej
PatI'o i Andrzej Zaręba. Zdobyli oni równocześnie tytuły
~ist.rzów Sportu. Nie były to
iedyne sukceśY naszej sekcji
szyOOwcowej. Jej członkowie
zdobyli ponadto 11 srebrnych
odznak szybowcowych i uzyskaJi tyleż licencji pilota 9Zybowcowego. W sumie nasi pilO-:
ci szybowcowi przebywali w
przestworzach ponad 2 tysiące
godzin, przelatując 24 tysiące
kilometrów. Te liczby najle<piej
świadczą o dobrej pracy szkoleniowo-orga·nizacyjnej naszych
iinstruktorów, z Romanem Gajosem na czele.
W roku 1976 zanotowaliśmy
również
podwójny sukcessportowy i organizacyjny, podczas rozegranych w Pińczowie
XIX samolotowych rajdowo-nawigacyjnych mistrzostw Polski.
Złożył się
na niego brązowy
medal naszej załogi - Mirosła
wa Gajewskiego i Wiesława
Ba-rcica, zdobyty w rywalizacji
z najlepszymi w kraju pilotami i nawigatorami oraz wysoka ocena organizacji tej niełatwej do przeprowadzenia imprezy prze:/; zarząd Aeroklubu
PRL.
• Miniony rok nie był jedJaak już bk bo, .. ły w ,podowe sukcesy?
. - Tak, choć nasi szybownicy
i piloci te2 mogą się pochwalić
wartościowymi rezultatami. B0gdan
Peczela
reprezent{)wal
barwy narodowe na szybowcowych mistrzostwach RFN, Mi-

Dobry sta rł
kieleckich
brydżyst6w
Brydżyści
kieleckiej Korony
udanie wystartowali do nowego
sezonu. W rozegranym w Łodzi
pierwszym turn.ieju o mistrzostwo II ligi kielczanie pokonali
Komunalnych Łódź 18:2 oraz Po,oń Prudnik
14:6, a przegrali
jedynie z
byłym I-li,Ewwcem,
łódzkim Widzewem
4:16 i aktualnie zajmują w tabeli czwartą POZycję.

A oto tabela PQ 1>ierwszej rundzie spotkań: 1) Widzew Łódź
46 pkt, 2) Hutnik Warszawa 39
pkt, 3) BBTS Bielsko 39 pkt, 4)
KORONA Kielce 36 pkt 5) Piast
Gliwice 35 pkt, li) SpÓ~ia WarSZawa 34 pkt, 1) Resovi.. Ru.. ów 31 pkt, I) Baildon Kałowi- '
ł'e 15 pkt, 9) Komunalni Łódi
11 pkt, l') Po&,oji Pr1ldnik t pkt.

'

Gajewski uczestniczył w
rajdowo-nawigacyjnych
mistrzostwach Czechosłowacji, a
Bogdan Szybalski startQwał w
mistrzostwach ZSRR w akrobacji samolotowej. Już sam udział w tych międzynarodowych
zawodach
i reprezentowanie
Polski były dla tej trójki dużym wyró:imieniem.
W minionym roku główną
naszą _uwagę
skoncent.rowaliś
my jednak na szkoleniu pilotów
samolotowych.
Dzięki
sprawnej organizacji szkolenia,
którym kierował mjr pilot Wła
dysław
Zatoń,
oraz dużemu
zaangażowaniu społecznych instruktorów pilotów Wiesła
wa Barci.ca i Jerzego Komorniczaka, ustanowiliśmy
niecod'liiermy rekord. Nasza sekcja
samolotowa wyszkoliła bowiem
11 pilotów,
którzy
otrzymali licencję, podczas kiedy
średnia roczna w kraju wynosi
trzech wyszkolonych pilotów!
1;'onadto przeszkoliliśmy dla potrzeb "Agrolotu" ośmiu uczniów
z Liceum Rolniczego w Kętrzy
nie. W sumie sekcja samolotowa "wylatała" 1476 godzin, co
też jest rekordowym osiągnię
ciem.
_ Natomiast szybownicy ubiegły sezon mieli
słabszy, na
co
wpłynęły gł6wnie
nie najlepsze warunki atmosferyczne. Ponadto nasze lotnisko jest nadal
modernizowane, a jeszcze w dodatku "dusimy" się ze Spl'Zę

tern.

• Jak- należy to rozumieć?
- Mamy duże kłopoty z hangarowaniem samolotów i szy-

Brawe dl. Huraganu,
'Sokołów i

ED

STRONA 8

PSY Kielce._

. Wymienione w tytule zespoły
podObały się nam
najbardziej
w drugim dniu halowego turnieju .dla najmłodszy~h piłka
rzy, zOl'ganizowanego z okazji
zimowych ferii szkolnych przez
kielecką
Koronę.
Grający
w
grupie "C" Hura~an odniósł
:;:wycięst.wa nad Jastrzębiami 9:0
i P o,romcami 4:0 oraz zremisował z bardzo ambitnie
walczącą drużyną Atestu 0:0, a Sokoły po
remisie z Czarnymi
Błyskawicami 1:1, wygrały następnie z Jastrzębiami 2:0 i A.testem 6:.. Tak więc Hura,an
i Sokoły pmwadzą w grupie C
mając na koncie po 5 pkt.
Natomiast w grupie D najlepiej zaprezentował się zed"pół
PSY Kielce, strzelając po 7 bramek FC ,,24" i Tygrysom. Drużyna PSV jest więc zdecydo.wa~ym liderem w swojej grupie
l kandydatem na awans do pół

• GRUPA o: Mundzia - Ty,rysy 1:1, Spartakus - Panłe
ry 3:2, Orły - FC ,,24" 4:0,
Pantery - l\fundzia 2:1.
PI'Zy okazji prostujemy mylnie podane wyniki z pierwszego dnia turnieju: Grom Bilcu
- FC Sady 0:0, Giganły - Valencja 2:1, Sparta Csarnów-':'
Skrzaty 2:0.
(paw)

.-

Na I>dję('iu: .rra,;ment;jpojedynku Sokołów z Atestem.
Fot. J. Burczyn

_.

-

finału.

• A oto pozostałe wyniki drugiego dnia turnieju:
.
• GRUPA C: Atest - Czarne myskawice 0:0, Po,romcy _
.Ja.'lłrzębie 5:1, Czarne
Blyskawke - P ogromcy 2:1.

Komunikat

Totalizator;

(ap)

NUMER 20

w tym wysokiej klasy "janta-U
rami", "kobrarni", "piratami
oraz 9 samolotami,
w tym
4 "zlinami", przeznaczonymi do
szkolenia podstawowego. Warł06ć tego sprzętu
wynosi kilkadziesiąt mUionów złotych. Nasze hangary są drewniane, a
ponadto nie mies<.czą już posiadanego przez nas sprzętu. Najbardziej c,ierpią na tym szybowce, które hangarowane na małej powierzchni,
łatwo
mogą
być uszkodzone. Istnieje
więc
pilna potrzeba wybudowauia
Il()wych hangarów. Liczymy tu
na pomoc władz wojewódzkich.
• Mieliśmy również mówić o
najbliższych planach
Aeroklubu Kieleckie~o ...
- Aktualnie, kiedy jesteśmy
jeszcze w trakcie modernizacji
lotniska, a ponadto, jak wspomniałem, nie dysponujemy odpowi.ed,nią powierzchnią do hangarowania sprzętu, nie możemy
sobie pozwolić na organizowanie imprez ogÓlnopolskich. Po
prostu nie mamy do tego warunków. Dlatego też cały nasz
wysiłek skoncentrujemy w tym
roku na masowym szkoleniu
pilotów dla potrzeb lotnictwa
cywilnego I wojskowego. Oczywiście będziemy również szkolić młodzież
na szybowcach,
jest to bowiem "przedszkole"
pilotażu na samolotach.
Przy okazji chciałbym zachę
cić wszystkich tegorocznych
i
przyszłych matul'Zystów, którzy
mają w perspektywie studia na
wyższych Qficerskich
szkołach
lotniczych, o zgłoszenie się da
naszego Aeroklubu.
Wkrótce
rozpoczniemy bowiem zajęcia w
ramach
lotniczego
szkolenia
wojskowego. Zajęcia, najpierw
teoretyczne, a następnie praktyczne, są bardzo . atrakcyjne.
A kto ukończy szkolenie z dobl·ym wynikiem, może być rekomendowany prz& nas do
WOSL.
Rozmawi ...ł
A. PAWŁOWSKI

Sporloweg~

•
liga ongie lska : 117 rozwiqzań
12 trofleniami - wygrane po o·
kolo 7000 zł, 3726
rozwlqzań z 11
trafieniami - wygrane po 226 .ł,
33.1 OS rozwlqlonla • lO trafienioml _
WYllra,.. po 2$ d.

E

http://sbc.wbp.kielce.pl

Bogdon Gojdo

l'

najlepszym pl
rewanżowego
W

roze,ranym

w

Kampali

rewanżowym
spotkaniu
pięściarze U, .. ndy zremiz Polsk~ 10:10. W drugim

sowali
meczu na ringu zaprezentowali
się zupełnie nowi pięściarze ugandy. Drużyna młoda, ale niezwykle agresywna, doskonale
pr:;:ygoŁowana kondycyjnie i mająca w swych szeregach
wielu
doskonałych pięściarzy_ nie znanych jednak na światowych arenach. W polskim zespole wystąpili tym razem trzej pięścia
rze rezerwowi: Osetkowski, Kucharczyk i Czerniszewski.
Wyniki walk w kolejności wag
od papierowej do pÓłc iężkiej:
Pielesiak przegrał na 1>unkly z
Onene, Srednicki wygrał na
punkty z Busin~e, Massier przegrał na
punkty -z Kalyesubula,
Gotfryd
przegrał
na skutek
kontuzji łuku brwiowego w III
starciu z Mundu~a, Osetkowski

Juniorzy Korony
startowali

w kolarskim

przełaju

do nowego sezonu kolarze kieleckiej Korony
startowali ostatn Io w
Warszawie
w
ogólno1>olskim
wyścigu przełajowym iuniorów,
w którym uczestniczyło 70 zawodników. Wyścig odbYł się na
S-kilometrowej
trasie
wokół
stadionu Warszawianki. Najlepiej z kielczan spisał się Krzysztof Chrabąszcz, zajmują c siódme
miejsce. a Arkadiusz Kędra był
Przygotowujący

się

dziewiąty

Obecnie kolarze Korony przena zgrupowaniu treningowym w Ostrowcu, a w pIanach mają między innymi start
w przełajowych mistrzostwach
Polski, kfóre odbęda się 5 marca w Gdańsku.
- Przy okazji dziękujemy innemu kolarzowi Korony. Micbało 
~i Poletkowi za pozdrowienia
nadesłane z Berl;na. li(dz ie kielczanin przebywa na obozie kadry narodowej torowców. (ap)
bywają

czu.

Dużo lepiei OIZ \I'
pojedynku wypadł
nicki. Był
nv. lepiei wytrzymal
dycyjnie, wyg rywaja:
ze swym rywalem,
O braku szczęścia
wić Roman Gotfryd.
. rażnie I!órował nad
walem do momentu
ku brwiowego. która
~() zwvciestwa.

Największe wll to U\l'~.

dzil werdykt w 0",,,,,,,.--ni~w a Kicki I
pięściarz walczył
w.ażnie, n-ie dająC

swemu
a"iiw,o ikO\I'L·.
bitrzy Ugandy
cięstwo
swojemu
natomiast sędz ia
3-punktowa przewate '
zawodnikowi.
.;Ii
Janusz Czernisze1l"
dził w pojed ynk~ ~!~
kiei bardzo w yraznIej
ciwnik _ Oken y bf
nie li czony. Na
cie.e:o starcia
I
wodnika w
.
Ję oóźnie .i uczyni!
wad'lacv w ringu
Ugandy.
~o pieściarz a.

W kolejnych spoli
m:slrzostwo klasY
rze AZS Kielce
krotnie
CzarDYC~
100:69 (43:30) i 102: dla
więcej punk tó~ r\l-51
zdObyli: w. ~~r~o~
Gruszka 20 J
ki
drugim _ Grusz
ki 26.

'•

