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Działalność

rad namdowvch
.oraz prawa I
pracownicza
•

I

tematami dzisiejszych ' obrad
Sej~u

PRL

Z na
wych

akończona ponad 2,5 roku temu reforma administraeyjstworzyła warunki dla dalszego umocnienia
terenoorganów władzy. Informację o działalności rad narodowych przedsławia dziś Sejmowi
PRL Rada Państwa.
Następnie odhędzie się debata poselska na te tematy. Ta S'leroka problematyka obejmuje waźkie społecznie zagadnienia

uczestniczyli:
Politycznegó,
PZPR -

związane m.in. z umacnianiem
przedstawicielskich organów
władzy. skutecznością działania rad, konłrolą nad funkiljonewaniem adminisłracji terenowej, rozwojem form samorll\cł
noścl i społecznej kontroli w wielu dziedzinach.
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zebrani

lasów między

60 rocznica
urodzin
N. CeausesCu

•

pom

uznania

Nagłowicami, OkSlł i

Z okazji 60 rocznicy urodzin
sekretarza gen~ralnego Rumuń
skiej Partii
Komunistycznej,
preaydenła ' Socjalisłycznej
Republiki Rumunii, Nicolae Ceausescu, Edwarcł Gierek i Henryk
Jabłoński przesłali Jubilatowi w
imieniu KC PZPR i Rady Pań
stwa PRL oraz w Imieniu wlasnym depeszę II serdecznymi grałulacjami l najlepszyml zyczeniami.

Jędrzejowem

nieduża wieś

Chorzewa. Ma 292 mieszkańców,
,sn'Ol1:lr.,h., i w sumie 653 hektary użytków rolnych
klasy. Sporo tu łąk, co sprzyja hedowli bydła
i opasowego. Chorzewa jest wsią małą. ale procluWięcej niż parę innych wsi razem wziętych. Z tych
w roku ubiegłym trafiło do punktów skupu
i wieprzowego. Zatem przeciętnie s każ
Chorzewie państwo uzyskuje l!OO k~
rolnicy z tej małej wsi zakontraktowali
chlewnej i o 25 sztuk bydła więcej nii w roku
rokiem Chorzewa sprzedała państwv %83 t ymleka. W roku bieżącym chce spn:edae 130 t yTaka jest ta ,,.·jeś Chorzewa.

Wci~guroku

p ..zybyłon • •
ao rnlllon6ww
NOWY

JORK, PAP. Według
Biuletynu
Statystycznego ONZ, który ukazał Iń<:
w środę. szacuje się, że w poło
wie 1977 r świat liczył ł miliardy
1024 miliony m ieszk'ańców. W ' clą
gu roku
liczba
mleszkaJlc6W
świata zWł<;:ks?:yła się o ~ milion6w,

miesięcznego

GLOSY WYBORCOW

Empaina
nie znany

W malej świetlicy szkolnej
rozpoczyna się zebranie przedwyborcze. Przybywa prawie 40
osób, Znaczy to, że ponad 00łowa gospodarstw ma swoj~o
przedstawiciela na spotkaniu z
kandydatami na radnych. Po
prezfUl tacji kandydat6w na radnych - Zbigniewa Pełki I Stanisława Putowskiego co nie
wymagało zbyt dużo czasu, bo
obaj mieszkaja w Chorzewie i
DOKO[t{CZENIE NA STR. f
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W zimowym,

górs~im słońcu

nek.

Dajlepszy jest czynny odpoczyCAF-Momot

• Rozgrywki sportowe
Wycieczki do zakładów pracy • Seanse filmowe

•

~e&oIo '

i przyjemnie
przebiegaią"
czoraj tj, 25 bm. odbylikolejny rekonesans
placówkach kulturalnych i oświatowych, organizujących zajęcia w okresie trwających ferii zimowych. Jak realoowan'e są zapowiadane przez
nie programy?
•
Mł.ODZIEZOWY
DOM
KULTURY W
ADOl\UU. Od
godziny 10 do 14 - zgodnie z
programem
czynna była
świetlica, w której miało zaję
da 20 dzieci. Młodsze oglądał:1

W po

śmy

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9-11

starzec
konkurs
węzow
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lłaidaraba_

OdbYł się konwęiów.
który

Bioprognoro

15 tys. widzów
~aklinacza

w

ż
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PIeniężną zdoprezentujący

Yl,aCh

s·eh'

numer:
ko-

.IQdoWitą

s"zkolne lerie
.. teleferie",

starsze na tOIDla~t
w zorganizowanej
w ramach niespodzianki nau ce

uczestniczyły
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Zima

na

Sum

17 kg
-"rybą roku"
w NRD

O~adze

okręcić się do-

Uwaga, kierowcy i pn.eeboclnie!
Drogi śliskie, widzialDOŚ~ rano
miejscami ograniczona.
l SytuacJa biometeorologiczna: ob'niżona

sprawnośf

działania.

ostr-zone dolegliwości
dróg oddechowych.

i

a-

reUlD&ączn.

-

Po podsumowaniu wszystkich

Grypa
na

tis.

"sportowych" 0.iągnięć

wędka

:-rRD

się, że

okazało
,.rybą

ku"

minionym

ny

Węgrzech

BUDAPESZT PAP. W pierwszej połowie stycznia w kilku
rejonach Węgier W)'stapila epidemia grypy - głównie ~vśr6d
mieszkańców internatów I do.m6w akademickich oraz mło
dzieży. W okresie od 15 do 20
stycznia zanotowano około 50
zachorowań, z czego 13 tys.
w stolic:v.

półmetku

Tegoroczna zima nie Odbiega od
typowych dla naszego klimatu,
Normalnie
średnia
temperatura
grudnia waha się w Polsce od
plus l do minus 3 st,
Styczeń w naszym klimacie jest
naj chłodniejszym miesiącem roku,
a średnia iego temperatura wynoslod minus 1 st do minus 5 st.
Luty jest już nieco ciepl ejszy o średnich temperaturach od minus 0.5 st o do minus 4 st,
Połowę zimy mam v luż za sobą . Nie odbiegała ona dotychczas
od przecletnych , Nalchlodnlej bylo w Doczatkach !(rudnla, W styczniu mimo fali mrozów, słuDek
rtęci tylko
kilka ran Obniżył
się Doza minus 15 st. '
-

Bałaganiarze

Od c:lylelnika J. K. (n3Q:wisko znane redakcji) otrzymaliśmy sygnał, Żi! wQkól. no-

.,

W
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\Y

ro-

sezon ie bvł l1-kilogramo\Yy. 143-centymetrowy
sum.

Gratuluj-:: pani Kowalska. Ma
wie jak się "~"hn,,,,~

ezywiśeie męza,który

http://sbc.wbp.kielce.pl

wyłowiony

w jednym z j .. zior :-rRD. Dalsze
miejsca zaję1y:
szczupak długo';
ci 119 ~nl o wadze
13,1 kI! oraz karp

d'u~ośd

83 cm o

wadu tS kC.

Bądźmy

•

'ABC

wYborcy
Rada, radni,
komisje
Wszyu.y ocz~kujemy od
nowo wybranych mi~jskich i
gminnych rod
narodowych,
że skutecznie wypełniać bę·
dą zadania gospodarza określonego
tereł'l\l,
pomyślnie
rozwiązywać wiele niełatwych

lokalnych problemów. Rado
narodowa musi być po prostu mądrym i sprawnym organizatorem społecznego wysiłku.
Przy
koideJ
oItozji
trzeba , należy stowiać rod·
nym pytania ! jak pobudza
rada społecznq i zawodowo·
-produkcyjną oktyw~ść ludności? Jak inspłruje
przedsięwzięcia i poczynania słu·
żące rozwojowi miasta i gminy, by
lepiej zospokojane
były ogółnospołecz.ne i lokalne potrzeby? Jak roda wykorzystuje swe
uprawnienia
koordynacyjne dkl zapewnienia wyższej efektywnośc i wysirków organizacji samon:ą
do-wych i Ofganizocji społecz·
nych, zołlłodów procy i in·
s4y'tucF?
Te same pytania s.towiać
na'fly komłsjom działajqcym
puy rodach natodowych. Proc,o łych komisji w umacnianiu rołi rody lUlłodowej, jako
organizatora społecznego wy·
siłku, jest
szczególnie woż·
na. Z ich lozlic.mych zadań
wym:enmy,
chocitJżby
dła
przyłtładu, udział w przegJą
doc" miost i gmM1 OC'_ opracowywaniu plonów
społecz
no-gospodorczego
rozwoju
swych terenów, rozpołrywa
nie spraw do1yczqcych np.
rozwo;u rołnietwa, zaopałne
nia, funkcjonowania handlu,
służby zdrowia, komunikacji,
usług ilp., dokonywanie oceny stanu realizacji 20dań
określonych w planach spo-

realistami

Odpowiedź

T

I taka ta Polska roku 1978
jest: lrudnobci przepla tają sic z
sukcesami, z osiagnięciamitakże wybitnymi.
~
Właśnie z tych
powodów II
Konferencja mogła oŚwiadczyc.
że nie
będz:e
żadnej
rewizji
polityki społecznej, że w dziedzinie polityki nie będzie żadne
go manewru, który bylby zła 
maniem słowa partii i odstęp 
stwem od linii slratel'!1cznej partli. opracowanei w 1971 roku na
VI Zjeździe i rozwiniętej w roku 1975 na VII Zjeździe. Nal~
miast II Konferencja potwierdziła jei konsekwentną realizację i zapowiedziała nowe inicjatywy które maja zamknać 0gromn.v portfel społecznych 0sią~nięć dekady lat siedt:mdziesilltyl'h. Mogła też II Konferencja oświadczyć, zar6wno w wystąpieniu Edwarda Gierka iak
i w rezolucji. że na realizacje
zakrdlonych strate/!'ią celów polityki społecznej są środki, a
tam /!,dzie ich nie ma, należy sic
zastanowić iak je sZ"fbeiej
'ypraCować.

Nadal więc --i1lk powiedział
Edward Gier~k - ,.w centrum
polityki społecznej partii znajdować sie bedzie wzrost realnych
płac
oraz realnych dochodów
ludności"
Uzależniajac
kdnak
ich stoPe wzrostu od ilości i jakości pracy. co jest przecież oczywiste z uwagi na przestrze/!anie zasad sprawiedliwości społecznej. Edward Gierek zapro-

być

1iGw1~k.

Wzrost aktywności rod narodowych wyrażać się powinien także w rozszerzaniu i
jakościowej poprawie działal
ności kontrolnej.
Częściej i
śmiałej powinny
nowo wybrane rody kontrolować dzi ałoklość naczelników gmin i
prNydenłów m iost oroz podlegJe im urzędy.
Całość

działołności

k04'\trołnej lad noradowych koncentrować się powinna nodol

no dwóch
czyznoch.
dUołołność

głównych
płos.z
Jedną z nich je.st

związano

z

l'eG-

Uaejq plonów społecz.no-go
spodarczych miost i gmin.
dNgą zospotajonle
pota..b i załotwłonłe spraw
lucInoic:i !luez powołane liG
tego Uł'Zędy i foStyłucje. Taka chiołołność musi mieć
chorok 1« trwały, musi być

barcbMi

wniIlłłwa i SokuMez-

IMa.

m

W miejscowości .Ja~ienij'c,
trasie Chmielnik - Kije,
Stanisław B. (lat
46) kieruj:lc
"żukiem" wjechał do rowu. Pasażerowie Włady~law F. (lat 54)
i Władysław G. (łat 41) ,10znali
•
na

obrażeń ciała.

• W miejscowości Lipa (I(mina Krasocin) Kazimit'rz K. (łat
40) kierując "starem"
pot rąci!
idącero jezdnią Marka K. (lat
20),

A2

któr~'

doznał

"brażeń

ciała.

ponował:

podwyższenie

płacy

minimalnej o 200 złotych od
maja i kontynuacie polityki podwyższania płacy minimalnej w
przyszłości,
osiągnięcie
pulapu
2000 złotych najniższei emerytury w roku 1981, zapOczątkowa
nie prac nad możliwością zwięk
szenia emerytur dla osób mają
cych na utrzymaniu małżonka,
a także - w zaleźności od wyników gospodarczych w tym
pięcioleciu ztlpoczątkowani"
wypłacania zasiłku finansowego
kobietom korzysta iącym z trzyletniego urlopu macierzyńskie
go. Nadal jak zapowiedział
Edward Gierek - państwo ~
dzie :zwiększać nakłady na budowe żłobk6w i przedszkoli, na
ochrone zdrowia. na bezpieczeń
stwo i higienę pracy. Wreszcie
Edward Gierek zaapelował o
lepsze, bardzie.i sprawiedliwe i
bardziej ekonomiczne wykorzy sŁanie bazy -wvooczynkowej
i
turystycznf'j. a pr6cz tego wystl1P;ł
z propOzvcia zalecenia
rządowi
wdrożenia
prac nad
kompleksowym i długofalowym
planem skracania czasu pracy.
Oczywiście pOwie kto.ś są to bardzo ",ażne zamierzenia,
ale potrzeby nas !!onią. Na to
moż..
być tylko
jedna od powied;/;: me od razu Kraków ... By
można było jednak ocenić obiektywnie zmniejszanie się dystansu miedzy potrzebami a moż.li
wościami, należy cofnąć się
do
roku 1971, a w:ęc do roku inaugurującego obecna pOlityke społeczną. Takiego żniwa jak w latach sicdemdziesia tych polityka
społeczną
jeszcze nigdy nie
zbierała. Przeciętna płaca netto
wzrosła do 4.100 (lipiec 1977 r.)
zlotych. cz.yli dwukrotnie. Prawie dwukrotnie wzrosly również
dochOdy ludnOŚCI rolniczej. Podwoiły się też świadczenia społeczne i dz:ś każdy statystyczny
Polak otrzymuje z kasy pań
stwowej 7 tys. złotych rocznie
pod POstac:ą oświaty. ochrony
zdrowia, turystyki. W roku 1975
emerytury. wzrosly o 84 proc ..
a- w całym dzies:ęcioleciu wzro.sną dwukrotnie podobnie iak
zas,lki ubezpiecz e niowe (rodz inne, chorobowe.
lacierzyńskie,
porodowe) . Do osia!!nięć pierwszej wielkości nal eży także zali c zyć dwie inn e d ee ni e : ohie-

RadonIski
( pOd)'11ieczorek ...
GDY ROZTOPIŁY SIĘ LODOWISKA ...
•. .'radomska dziattra spęd::a)qca zimotce ferie tv mieście muotl'O
udała $ię do śtl'ietlic dzielnicou:ych orClZ zakładotcych domów kultury, na seanse JilmOll'e. Szczególne ożytt'ienie odnotowaliśmy
WCZOTOj tV tdelu sekcjach i kołacłl zainteresowań Młodzieżowego
Domu KUltUflJ przlI ul. Mickiewicza, chociaż tli podobnych placówkach" Waltera" i "RadoskóTU:' też nif' brokolvało dziewczqt i chłopcóu'.
I
MY8LIWYM SIĘ POWIODŁO
NOjpTQ ll'dopodobnie j radomskim mysliu'lIm powiOdło $ię na niedzielnych polou'aniach gdllż tli "Delikllte.ach·' ponotl:nie pojatdla
się aziczlIzna. W patronackim stoi ku "Lasu" \11 sprzf'da.i:1J 2'flCllazłll
się m.in. kUToPottl'1I i bażanty.
Cenll umiarkolcanp, w pTZI'ciwieństu' ie .to otHowa"lIch w tli'"
30rnym stoisku grzybów suszonych.
SŁABO SŁYCH.-4C

Trzeba k01liecznie da l' im na Il':mocnifnie - pOldedzial nam
JfU,." z pa lIż~row oczekujqclI na tttobus tv okolicach dll:oTca PKS
przlI ul. 22 Lipca. Mial zaś na myśli rod'olce głośniki, które jakoś
o~tatnio straciłlJ tl'igor i tc ykazui/ł się 7710111 gl03'10 ·ciq. W PTzlIpOdk" prZE>bllu'ania 11' ~as i ed2ttl'ie lamochodu z aynnllm silnikiem
już zapowiedzi si, l,i" I/JlSZII.
"«zim
'}
óć «t'OTZ c • jeuc:u jt-den \!''.l»l(łc"ioCS, Cek".J
-

NUMER 21

wątpliwości

rudno~ci w gospodarce, a w zWil\:d'lI li: tym. i klopoty i,ycia cOdziennego, mogą wzbudzać - i wzbudzają - wąt
pliwości na temat nicktórych aspektów nasze~o rozwoju.
Nie należy się temu dziwjć, to naturalne. Jednak - co mo:ie
się wydać zgoła paradoksalne mimo tycI) trudnośei i ich konsekwencji w Polsce nie ma zastoju, stagnacji lub jakiejś przerwy w rozwoju. Ciągle s ię inwestuje (obecnie coraz więcej w
kompleks żywnościowy), wiele buduje, produkuje, eoraz wię
cej kupuje i eksportuje. 'P lan społeczno-ekonomiczny na. rok
1978. uchw .lony pod koniec ubiegłego roku przez Sejm, daje
aż nadto dowodów na potWierdzenie teco "wic:.:ej". I to w każ
dej bez wyjątku dzie(lzinie. Także rzeczywistym, niekłamanym
potwierdzeniem faktu, że kraj sic: rozwija, nie zwalniając tempa, były obrady II Krajowej Konferencji PZPR, podczas których delegaci klasy robotniczej, ludzie" prost z produkeji, podnoszllc różne trudności, meldowali o ważn ych sukcesach.

łl!'Cmo-gospodorczych .

Szczególnie ważne powinno
1.0, by komisje w coraz
SlZef'S.Zym zakresie wspóldziałGły
z ludnością miast i
gmin, korzystały z ieh ocen
i op;,u; przeG sformułowa
niem wniosków, by konfrontowoty oceny własne z ocenami zainteresowanych i4-o-

na

cie wsi bezpłatną OPieką lekaroraz wprowadzenie systemu
emerytalnego.
Na
realizację
lych dwóch uslaw w roku b ieżącym pań stwo wyda 10 miliardów zł.
W roku 1970 na służ~ zdrowia wydano 27 mld zł, w roku
1980 przewiduje się wzrost 00
72 mld zł
Obecn ie na oświatę przeznacza się 52 mld zł, tj. dwukrotnie wię cei niż w roku 1970; zaś
w roku 1980 wydatki na oświa
te wzrosną w stosunku do roku
1975 o iedną trzecią.
Każdy wie jednak, że pOlityki społecznej i jej siedmioletnich rezultatów nie da się z dokładnością nawet do miliona przeliczyć
na złotówk4 .
Efektem jej są wolne soboty,
zdobycze zapISane w kodeksie
pracy, c6raz większe uczestnictwo ludzi pracy w zarządzaniu
przedsiębIOTst wami.
Efekte.m,
jakże ważnym i zarazem D1euchwylnym, jest ogÓlny stan
ducha, wyrażający s~ę jednością
narodową,
gOtOWOŚCią do bał' 
dziej
wytężonej
pracy.
O
tym natomiast, jak
ogromne trudności piętrzą się w toku realizacji
polityki
społecznej,
świadCZY
pr.ogram
mieszkaniowy. Mimo zWl(:·kszenia tempa, mimo
zbudowania dziesiątków
już
faocyk,
domów. nowych
cementowni,
kolejka po mi~zkanie na~ al
się wydłuża. Partia co 'Y ie lokrotnie podkreślała - ma Jednak Rełną świ6.domość tego faktu i dlatego nie obiecuje bez
pokrycia, chociaż w roku. 1~
każda rodzina będzie
pOsladac
własne mieszkanie.
OgÓlny wniosek po II Konferencji jest następający: bądźmy
realistami. Niech trudności nie
przeSłaniają sukcesów. a sukcesy niech nie minimalizują trudności. Obiektywna. realna ocena - to pierwszy warunek POkonywania trudności i sięl(ania
pO kolejne sukcesy.
ską

Obrody
Sejmu
DOKOŃCZENIE ZE

nianie
obew
Ibisiejs&e
ostatnie w bi eżącej
mu, która rozpoczęła
d:aierniku " .... roku.

na
25 bm. rano, jak
focmru:j~

Cenlł.'alnego

Dt'6g Pulbli'efuych IIfl1ezne ZIlISypaJy dwa
dróg o dtugości II km
czanych w tł'Zeciej
w woj. walbrzy~ j,m.
nach południowych tr~l
stały przetarte
nich ruch.

JEaZY Ji.OOHAŃ8lU

Spotkanie l. G"
z pracownikami
DOKOŃCZENIE ZE

ST.R. 1

go, Handlu i Spoiycia KC Zdzisl?w Kurowski ()raz wicepremier Tadeusz Pyka.
W skład delegacji pracowników handlu wchodziła m.in.
kier owniczka sklepu WPHW
w Rad()miu - Irena Ziemichód.
Dokonujący się
w 06latnich
latach szybki rozwój
gospodarczy kraju i wwarzyszący
mu wzrost dochodów pienięż
nych ludno.ści - mówiono na
spotkaniu - prowadzi do daleko idących zmian struktury
popytu ' na rynku. Objawia się
lo rosnącym zapotrzebowaniem
na różnego rodzaju a.Jtykuły
goopodarstwa domowego i wyposażenia mieszkań, na samochody i inne środki tcansportu
oraz na sprzęt
turystyczny.
Klienci coraz częściej chcą kupować
wyroby o
wy~ym
standardzie i jakości.
Biorąc

to

pod

uwagę

stwierdzono w czasie spotkania handel kładzie obecnie
duży nacisk, m.in. na d06konale-nie wspólpl'6cy lo pnemysł~m.

W bieiącym roku i w następ
nych latach przed prac~wnika
mi handlu stają o wieJe trudniejne zadania.
M.in. w
porównaniu z 1977 r. - dostawy arlykułów żywnościowych
należy
zwiększyć
w
br. o
8,2 proc. W pełni powinien być
zaspokojony popyt m.in. na
wyrOby zbożowo-mączne, tłusz
cze jadalne. koncen ' raty, przetwory
()owoc~wo. v,'Ql'zywne,

http://sbc.wbp.kielce.pl

. ze ."i
wyroby cukiernlc
sk.ie, jaja oraz warz)'
cc.
kit'
Zabie-rając głOS I se
PZPR _ Edwa rd
krcślił
szczególne
jakie ma obecni~.
opa trzenia lu~noSCI kof!
nia r6wnowagl rY~ed'"
lecuóstwo _ pOWI
kretarz KC _ cbce
lowary lepsze, .0
ści, estetyC\me I
ia
spełnić te wymag anys'.j:
becnie szukać WsZ ~
żliwości wzbogacenia
nia rynku
względem

asorty
winien
przemysł w
óVl
wy jakOŚci towar t~!1I
wagi nale±;r poza Ó~:D
cić
spraWie
r ,slkk'
zaopatrzenia wsz>
nów kraju.
Poprawy Wy n]aga
ziom kultury
w ić
Należy przec!Wsta
kJego rodzajU
szalancji i
St06Uflku do
lea li:
tymi
jedno z uT,n.J .. ~ r
jąeych

nizacjami
tyjnymi,

dzież~wymi.

a

rzeczywistość

iewypał

w cegielni

dynarnicznc,"o rozwoju pn:enłYlJłu materiałów buodczuwamy niedobór maleriałów, IIZcze,"ólnie
budownictwa ind"widualnc,"o na wsi. Pańslwowe cewojewództwie kieleckim zaspokajai4 potrzeby w nieprocentacb. Deficyt można by zła,"odzić poprzez orrozwijanie w ,"minach rzemieślniezej produkcji
polowym.
znalazła

pełne poewódzkiej Rady
która
w
1975
ęla
uchwalę
moi zach«:eając ą rzedo organizowauchami a n ia prosystemem poloza tą uchwałą,
k iele<:pismo do nain i d yrektorów
i z akładów
w sprawie usprzedaży róinemechanicznego, kaw tych przedsię
ś rodków transpormogłyby

się

w prywabnych
.czych Ulkładaeh.

Można

decyzja

więc
władz

powiedzieć. że

w{)jewódzkicb
światło dla
rozwoju rzemieślniczej produkcjo: deficyt{)wych materiałów budowlanych. Ale n iestety - od uchwały do jej
realizacji i prresŁrzegan ia d roga jest jeszcze daleka. M iel iś
my okazję przekonać się o
tym k iedy naszą redakcję odwiedził pan Szymon
Walkowiez, emeryt który od trzech
lat stara się skompletować
urządzenia i maszyny do wyposażenia ceg:elni,. zbudowanej
w Wymysłowie koło Kunowa.
W i dz i eliśmy
ten obiekt w
paźd zi ern ik u ub. r{)ku. Budynek oszklony, pokryty dachem,
w ś rodku zamontowana część
urządzeil,
surowi~ do produkcji cegły silikatowej jest
w pobliżu cegielni. Zakładu
n ie można jednak uruchom:ć.
pon ie waż b rak uje kilku urz ą
d zeń linii produkcyjnej.

zapaliła

zielone

W FSC załatwiłem sobie
prasę,
przesiewnik,
wózki
transportowe i bęben do mieszania surowca - mówi Szymon Walkowiez. - Ale urzą
dzenia te nie zostały jeszcze
zdemontowane, mimo, że od
kilku miesięcy nie są wykorzystywane. Będę miał równiei trudności s przewiezieniem icb do Wymysłowa; prosiłem o samochód s prJ:yczep~ w kilku sakładach w Starachowicacb OI'M w Oddziale
"Transbudu" w Ostrowcu i
wszędzie
mi
odmówiono,
twierdzl\c, te nie t!ysponujl\
przyczepami do
transportu
dłu~ich elemcntów stalowycb.
Nie zraziłem się tym, szukam
dalej. Kilkakrotnie odwiedziłem
PBP "Cementobudowa"
w Nowinach, gdyi chciałem
kupić szyny kolcjki wąskoto
rowej . .Mają takie szyny przeznaczone na złom, ale mimo
próśb nie cbcą sprzedać. To
tylko
niektóre
przeszkody,
które uniemożliwiają mi rozpoez~cie produkcji.
Czasami
mam dosyć te,"o chodzenia,

prowenia i edelMdzenia a JU.stymi rękami...
Wygląda na to,że za,rz~e
nie wojewooy kieleck iego z
1976 roku n ie dotarło do
wsr.ystkich dyrektorów i ki.erowników, lub lIOStalo
ooło
wne ad acta i zapomniane.
N ie ma w kraju producentów
kompletnych
urządzeń
dla
rzemieślniczych
ceg·ielni polowych. Dlatego l udz ie chcący
uruchamia<:
tak ie
z akłady _
muszą otrzym ać pomoc dużych
p rzedsię1J.: orstw i n ie
woloo
iOO tra.ktować jak intruzów.
Tym ba r dziej że n ie żądają
dużo; tylk'O
u l'z ąd zeń, które
p r zemaczone s ą na złom orat:
pomocy w {ch przewiezieniu.

obecnym
defi-c ycie
matebudowlanych nie może
my sobie pozwolić na obojęt
ność
i lekce ważen ie próśb

ri ałów

rzem ieś!·n bków.

J. PAŃCZYK

handlu
zwiększenia aktywnoś.ci

poleCUlo ...awodowej
ideowo-w\fchowawezej 'IV środowisku
eJ w handlu. uslu,"ach i castronomii.
plenum Zarządu Główneco Związku SocjaPolskiej. Z ramienia WSS •.społem" w Kiel' ."'faIiIAu,&o~.b_radach Małcorzata Rołer - pl"IIewodnicllą
prac~

ZSl\IP.

D6IlOŃCZENIE

ZE STR. l

wybudowanego ho1.el.u 1'0botniczeg{) przy ul. Urzędni
czej 13, panuje
niebywały
wpr06t bałagan . Lokatorzy hotelu (junacy z OHP) wymu~
cają przez okno śmieci, sł>oiiki.
a nawet butelki. Interwenoje
mies.zkańców osied,la
u kierownika hotelu n ie 00n.0s0zą
sku\ik.u.
'W'O

Jednym zdaniem
•

70

niczych
l.biOl.'Y

t)'lSięcy no ....."O.ici wyda,wpowiększy w tym roku

bibliotek
publLcznych
w województwie
radoms.kim. nie licząc zakupów
dokonywanych prze<l: b iboot.eit i
szkolne. branżowe i zakładowe.

działających

• 27 tysięcy członków pracuje w
410 kołach TPPR w szkołach woje·
wództwa radomskiego. inicjujqc wiele
ciekawych form działalności
popularyzujqceJ sukcesy Kraju Rad
współ·
pracę między narodami.
letu.,

noszenia poziomu pracy hanellu i castronomii. ( tu wainą
rolę odgrywac będą nowe ini cjatywy wychowawcze, zawoelowe adresowane do młodych
zatrudnionych w handlu, usluliach.
- Organizacja nasza ma W
tej dziedzinie sporo wlasnych
doświadczeń. W bieżącym roku
znaczny był udział
młodych
handlowcÓW w różneg6 rod:ulju konkursach. wspóh:awodni-

Stawka
na młodą kadrę
we współza wodnidwie o
Brygady im. 60 Rocznicy
wolucji Październikowej.

tytuł

ReWe
współzawodnidwie
b rały
udział 74 brygady. z których 62
sPI'Ostały wymaganiom. W
listopadzie podczas podsumowania wspÓłzawodnictwa załogi
tych brygad otrzymały proporczyki i dyplomy.
- Na plenum . dużo
mówiono na temat dalsseco pod-

aide,. roku w poża
racb ,inie blisko 250 osób. Nie ma ty,odnia,
aby w płomieniach nie z&,i-

K

Telefon interwencyjny

-

i antyimm.in. za stępo
częściami sprotej pory z za~lów maszyn do
maszyn do
(ekr.)

Dzieci ginq
w pożarach

Każde odt rąc enie rzemieś ln ika
oznacza w iele tysięcy cegieł
mm eJ w ciągu roku. Przy

ctwach popularyzujących nowoczesne zasady organizaoji i techniki pracy. w turniejach ~ło
dych mistrzów zawodu; :Vlel~
z nich dotarło do ellmmacJI
centralnych. Znaczny
ukces
odniosła kierowniczka
skłepu
cukiernicze~o "Wawel", Barb.a-.
ra Wrona. która uzyskała m mIeJ
sce w kraju w konkursie "Co
wit's:Il o towarze?"
Nadal bę
thiemy z.Większ&ć liczbę turnie ..

Kierowniczka holelu - AnDa Grundalska w yjaśni ła,
re hotel jest jesrwze w budow ie i dlatego() trudoo jest zadbać o porządek. Niemniej w
najbliższym czasie teren ten
zostanie u przątoięty, a miesrtkal1com hotelu zw róci się uwagę na kultu,rę
zachowania
zaleci troskę o por~ządek.

nęło

dziecko. Pnewaiaj,ea
liczba osób, bo aż 71 prOC!.
traci iycie 1V Ctlasie pożaru
indywidualnego
,"ospodarstwa rolne!:,o lub mieszkania. W stosunku do dzieci
wskażnik
ten jest jeszcze
wyższy i wynosi ok. 83 proc.
Smutna to statystyka. Nie
najlepiej zaczyna się ona
kształtować w tym roku. W
ci~u dziesięciu dni stYCIIDia
w płomieniach zginęlo Już
20 osób, w tym dziesięcioro
dzieci!
W najbliższym sobotnim
dodatku "Tu idzie młodość"
opublikujemy konkurs o tematyce
przecir'poźarowej.
Zacbęcanty do ud1:iału w
nim.
(JaS)
Fot. Jeny Burcs)'ll

Sklep przy ul. Gagarina
będzie znów otwarty
Kilkakrotnie
dzwonnI do
nas mieszkańcy bloków przy
ulicy Gagarina w Kielcach, z
pytaniem dlaczego zamknięto
sklep C>WOC.Qowo-warzywny numer 23 przy ul. Gagar ina.
Z
wyjaśnień
wiceprczcsa
Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej "Ogrodnik" Stanisława Pu{aja, wyn.ika, że sklep
zamknięto() z powodu
porzucenia pracy przez personel.
Sklep ten będz,ie otwa.rty z
powrotem, najpóź.niej 30 stycz:nia br.
(cem)

jów, konkursów. Rozszerzan ie
form wspólzawodnidwa między
załogami powinno znacznie podnie ść jakość i kulturę pr&('y w
handłu, lias"tronomi i.
-

A jakie zamiersenia

najbliższy

na

okres!

- W handlu.
gastronomii
nadal istnieje duża fluktuacja
kadr. Pilnym zadaniem. któr e
stoi p rzed o rganizacją młodzie
żową jest związanie
młodych
ludzi z miejscem pr acy. Wspólnie z dyrekcją oprarowaliśmy
ba rdzo dokładny program adaptacji
młodych
p r acowników.
Poprzez wprowadzenie różnych
form pomocy. ro.zmowy indywidualne. uroczyste p asowanie
na handlowca chcemy jak najwięcej młodych.
przygotowanych do pracy w handlu i gastrO"nomii zatrzymać u siebie.
Wado podkreślić, że ponad 40
proc. załogi oddziału kieleckiego WSS .. Społem" stanowią ludzie młodzi. Stałe
czuwanie
nad nimi. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pozwoli na
poprawę nracy całego handlu
i gastronomii. Takie są też nasze generalne zamierzenia.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rozmawiała

DANUTA

PÓŁBOLA

Spółdzielcze

domki
dla 200 rodzin
hutników
Ostrowiecka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa rozpoczęła w ub.
roku budowę osiedla domków
jednorodzinnYCh. T!!mpo robót
jest dobre, a to diięki brygadzie z Zakładu Bemont.owo-Budowlanego OSI\I i Komunalne.
mu Przedsiębiorstwu Remontowo-Budowlanemu. Aklualnie W
stanie surowym są dwa bliźnia
ki i 10 segmentów. budynków
szeregowych.
Spółdzielnia w uzgodnieniu B
przyszłymi lokatorami nie wykonuje robót wykończeniowych
w budynkach, a czynią to sami
użytkownicy. Spółdzielnia nato-

miast zapewnia wszelkie potrzebne do wykOl"lczenia materiały.

Nowe osiedle składać się bę
d;cie z 209 budynków. Więkswść
z nich ma być przckazana użyt
kownikom przed 1980 rokiepl.
Spółdzielczy
domek jednOł'o
dzinny z pewn ością spełni wymagania przyszłych lokalorów.
Posiada 5 pokoi, kuchnię, ła
zienkl:. piwnicę. garaż oraz około 250-metrową działkę,
na
której będzie można
założyć
przydomowy ogródek. W przvszłej pięciola tce projektuje się
dalszą rozbudowę osiedla w rejonie dzielnicy Henryków i Piaski, gdzie są zar ezerwowane tereny budowlan e
(mak)

ED

NUMER 21
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•

Na dobranoc

Krzyżówka nr 21

POZIOMO: 1. człowi~k zatrudniony w jakiejś instytucji. 6. przecinko leśno, 8. broń szermierczo,
9. figuro geometryczno, ukośnik,
10. lokal z ekranem, 11. w chlewie, 12. bokobrody, 13. mieszkonie dla pOjedynczej osoby.
PIONOWO: 2. przynajmniej po
upływie roku, 3. betonowy krąg
studzien-ny, 4. wypadek, przypodek, 5. do zalepiania szpar, mocowania szyb w romach okiennych, 7. zajmuje się ściąganiem
należności od dłuźnika no podstawie orzeczenia sqdowego, 12.
jeden z elementów trójkąta.
Rozwiqzania

przesyłać

naleiy

Karpie 'glosu nie maia.
a slawach... żab rechocza
J ak wielu moich bliźnich, tak i ja jestem amatorem
karpia - smażonego, w śmietanie a la Cuper i pod
innymi postaciami. Niestety, radość podniebieniu mogę sprawić bardzo rzadko, najczęściej w okresie Boże
go Narodzenia. Wyprawy do sklepów rybnych Radomia organizowane w innych porach roku z reguły nie
dają pożądanych rezultatów.
.
Dlaczego tak się dzieje? Czyżby w Radomskiem nie
stać nas było na zarybienie najprzeróżniejszych stawów, sadzawek, glinianek? Czy nie można w stosunkowo krótkim czasie zwiększyć -nacznie hodowli "królewskiej ryby", zgo1nie z potrzebami spożywczego rynku?
PROGRAM
TRZEBA REALIZOWAC
Ma
Radomskie
ambitny
"program rozwoju produkcji
rybackiej
na lata 1976-80"
Zakłada on, że w ostatnim roku bieżącej
pięco:olatki o
czym zresztą swego czasu pisaliśmy produkcja ryb po-

pod

adresem redakcji uEO" wyłqcznie na

kartach pocztowych • terminie siedmiu
dni od daty niniejszego numeru. Pomiędzy orowid/owe odpowiedzi rozlosuje się dwie nagrody ksiqikowe. Kor·
ły pocztowe/ bez kuponu będq wy/qczone I losowania.

"ECHO DNIA"
Kupon nr 21
ROZWIĄZANIE

KRZV:tOWKI NR ..
POZIOMO : łqczność, żur, gama, istoto, Plater, kalosz, sadz,
lin. strojniś.
PIONOWO: Łużyce, C}'rkiel,
Nogat.
ćmo.
motor,
plamo,
eszelon, harnaś, oczko, sos.

o
~
klQser
m

Okradziona
orkiestra
W tajemniczy sposób w Burr
Ridge na przeómieściach Chicago (stan Ulinois) zaginęła cięża
rówka z instrumentami muzycznymi należącymi do orkiestry z Dubrownika 'koncertują
cej w USA na festiwalu muzyki klasycznej Skradzione instrumenty warte były 30 tys.
dol., w tym na 15 tys. dol. ocenia się wartość wykonanej
prze'd 150 laty we Włoszech wiolonczeli.
załoźony

klub nosi nazwę "Druź
ba".
Wszyscy zainteresowani, chcą
cy naleźeć do Klubu "Drużba",
mogą przesIać swe zglo,szenia
pod adresem: Okręg Warszawski PZF, 00-950 Warszawa "
skr. poczt 10 •.

Z okazji obchodów 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paździer
nikowej
Okręg
Warszawski PZF
wystqpił z inicja·
ływq

na

Dobrze pamiętamy ogromne
szkody wyrządzone przez powódź w gospodarstwie
rybackim w Piastowie k. Jedlińska.
Wiemy. że likwidacja strat wymaga czasu i dużych nakładów
finansowych. Wiemy jednak dobrze, że już od 1976 roku mieliśmy zakładać
inne, małe 0biekty hodowli ryb, aby można
było w większym
niż
do tej
pory stopniu zaspokoić popyt na
karpie, amury. inne gatunki
iChtiologicznego rodu. Istnieje
przecież w Radomskiem 2.374 ha
wód stojących, uznano w Gło
waczowie 5 ha w6d za nadają
ce się pod zarybienie, w Policznej - 36 ha, w Grabowie
- 2 ha, w Garbatce 2 ha
itd. $ama jednak wiedza o posiadanych zbiornikach nikogo
nie zadowoli. Potrzebne jest
skuteczne. energiczne i szybkie
działanie zarówno
słUŻby rolnej Urzędu Wojewódzkiego, jak
i poszczeg6lnych urzęd6w gminnych. Tymczasem np. w Wolanowie miejscowe kółko rolnicze nie może przystąpić do hodowli karpi, bo na "stojącą wodę" ma
akurat ochotę jakiś
tam... rolnik ze stołecznej Marszałkowskiej.

CZAS SKOŃCZYĆ
Z

EKSTENSYWNĄ

użytkowników

już

staw6w hołduje b0wiem zasadzie - "co Bóg da"
ani myśląc sięgać po nowoczesne metody "uprawy zarybionych wód". A efekty takiego
pomyślunku bez głowy (czy bez
Inicjatywy?) SIł żałosne. Wystarczy zapoznać się z danymi dotYCUlcymi wydajności stawów
hodowlanych będąCYCh w posiadaniu r6żnych właścicieli. by się
o tym przekonać . Podczas gdy
ze staw6w będących w użytko
waniu Państwowej Stadniny Koni w Kozienicach uzyskuje się
około 950 kg karpi z hektara,
a ze staw6w Państwowego Crllspodarstwa Rybackiego - około 660 kg, to już hektar wody
w stawach
prywatnych daje
280 kg ryb. a w stawach bę
dących własnością
Las6w Pań
~twowych tylko 129 kg! Można więc wyobrazić sobie, ile
tracimy, skoro leśnicy z wojew6dztwa radomskiego dysponują stawami o powierzchni 238
hektar6w! Dyrekcji Las6w Pań
stwowych ta ekstensywna gospodarka jednak wcale, a wcale nie przeszkadza. Są ryby?
Są. Wara więc wyspecjalizowanym gospodarstwom rybackim
od leśne] wody. Wszelkie propozycje
dotyczące
przejęcia
staw6w od leśniczych czy nadleśniczych z miejsca i bez logicznych argumentów są torpedowane.
BĘDZIE

Ręcznie malowane
• Koła talerze i
popielniczki, wazony
zy. solniczki ilp.
cznie znikają z
powych. Zakłady
Stołowej w Kole (woj.
nińskie)
zwiększą
w
wartość produkcji, która
nosi la w ubiegłym rob
mln zł, do prawie 40 mlJ
ale nie zaspokoi to
cie zapotrzebowania
Ogromne
zainle
tymi wyrobami,
tylko w kraju, z
ło o roo:budowie starej
ryki, starszej jeszcze od
pularnego "Włocławka".
bytkowc piece - w
nich wypala się
136 lat zastąpi się
Irycznymi, powst aną tei
we, hale produkcyjne.
Na Zdjęciu:
gia Jagiełło.

LEPIEJ'!

Inwazja

Dowiedzieliśmy się, że władze
wojew6dzkie mają już w zary-

sie nowy, konkretny program
uzdrowienia sytuacji w hodowli
ryb w Radomskiem. Chwalebne. Chodzi jednak o to, by
nie odkrywać Ameryki, gdyż
już
dawno
została
odkryta. Wystarczy zasięgnąć języ
ka w innych wojeWÓdztwach,
np. w
stołecznym
warszawskim,
czy
bydgOSkim,
by
dowiedzieć się, jak należy postępować, aby ryba rosła szybko i zdrowo. Z pożytkiem dla
gospodarld żywnościowej i ku
zadowoleniu smakoszy karpia smażonego,
w śmietania a la
Cuper lub pod innymi postaciamI.

I"

E. KRÓLIC

Bez broni

•
I

nietope
Plaga
ostatnio
tyny, w tym r6w nież
kraju Buenos Aires.
strzegły

ludność,

rze uchodzą za
cieli
zarazków
Zwalczanie tej plagi jest
trudne, ponieważ nie ma
litego
środka
wszystkich, licznych
tego la tającego ssaka.
kilkoma laty Argentyna
wała już podobną

czas to zanotowano
.
ofiary, wśród nich takU
ci.

bez trupów

milionów zarabiają niami przemysłOWymi d.
eksporterzy fran- robu dostarczaneA'0 mU
korzystający
II
ulg mo surowca.
celnych i premii eksportowych
w kontrakłach sagranicznych,
dwu- lub trójstronnYCh, zawieranych w ramach WspÓlnego
Rynku. Ze wszysłkich stolic
Do służby celnej
EWG Główny Urzl\d Celny
trzymuje w związku z tymi więc komputery ..
sprawami taśmy dalekopisowe, kontrolujll operacJe
długie niejednokrotnie
na... 40
metrów!
Pewnego razu z jednego z portów francuskich nadeszł. wiadomość o wysyłce 2 tysięcy ton
oleju dla Ghany. Papiery przedłoźone w biurze urzędu celnego
były w porzą,dku, poza tym, że
- jak się potem okazało picczęcie były ręcznie malowane, a Ghana nie otrzymała żad
nego transportu. Ta prosła opeter Iti
racja pozwoliła eksporterowi za- granicznego_ KoJ1lP~eje .
sygnalizowal,
że
dll
inkasować lekkl\ rl\czką 32 miliony franków premii. Chociai dziwneco: chodziło o b
w
puszk~c
towarzysłwo nie miało towaru, czyka
ę
posiadało za to trusł
mózgów. l\lauritius, gdzie _SI,.n nu ......
k
wyspecjalizowanych w tej mate- serw w ogóle nie,
rzeczywisłości tUDcSY dz e
rii.
o
Oszukańczy proceder mÓltłby z Algierii, ale po dr
trwać wiele lat, gdyby w pe- przemalowany.
wnym momencie nie .auważo
Szczecólne
.
no w porcie, że nie ma żad sem. PraktyczDle.
nych przesyłek towarowych tej jesł skontrolowaDle
firmy i gdyby z Ghany nie na- czy pięćdziesięciU
deszła wiadomośe, że kraj ten które zajeżdźają
w o~óle nie dysponuje urz_lIdze- punkt «raniczDY·
tei
D cuscy,

Ziesiątki

różni

GOSPODARKĄ

W złożonym problemie hodowli ryb słodkowodnych w wojew6dztwie radomskim istnieje
jeden jeszcze ważny element:
wydajność hodowli
z hektara

powołania
Przyjaciół

Klubu
Znaczka Radzieckiego.
Zada·
niem kłubu jest
przybliźenie znaczka radzieckiego jako takiego.
przybliźenie jego
tematyki, a przez
niq historii rozwoju, osiqgnięć
politycznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych
Kraju
PostanoRod.
wiono realizować
to zadanie poprzez slCzegóło
wą informację o
znaczkach
radzieckich, organizację wymiany,
pogadanki dyskusje oraz pomoc
w opracowywaniu zbiorów. Nowo
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winna osiągnąć 935 ton. Tymczasem lUZ dziś na początku 1978 roku wiad<>mo,
iż powierzchnia sta\\fOw
ziemi radomskiej ... zmalała do
1529 hektarów, a
tzw. powierzchnia użytkowa
do
965 hektarów Ryby nie protestują, bo głosu n:e mają, a
w stojących wodach naj przeróżni-ejszyc.h akwenów rechoczą radoś-nie żaby. My tej radości nie podzielamy.

wody_ Wielu

istniejących

4-5

Balonem
pr~ez

Ł~ności I

Ministerstwo
ZSRR wypuściło serię znaczków orlla blok filatelistyczny
,,2t lat ery kOlimicsnej"
CAF-TASS

Alpy

Dwaj mieszkańcy Augsburga,
Alfred Eckert i Werner HagI,
dokonali w tych dniach nie lada
wyczynu: po raz pierwszy zimą, udało im się przelecieć nad
Alpami w koszu balonu "D-Martini". W dniu 6 stycznia wystartowali z Augsburga (RFN)
i po 5,5-godzinnym locie wylą
dowali w pobliżu włoskiego
miasta Cremona nad Padem.
Balon wypełniony 1200 m sześc.
gazu przeleciał nad Alpami na
wysokości 4400 m z szybkOŚCią
do 95 km/godz. - jedną z najwyższych, jakie dotąd zarejestrowano przy tego rodzaju przelo-

tach.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Dr gie

Francuskie eldorado? I
asyw górski Wogezów kryje znaczne ilości złota i co
roku można by tam wydobywać około 20 ton tego metalu - stwierdził w tych dniach
w wywiadzie
dla dziennika
..l'Alsace" prof. Henri Erhart,
dyrektor francuskiego instytutu
badafl naukowych (CNRS). Drogą proponowanej
przez niego
metody, Francja mogłaby - jego zdaniem - produkowa~ rocznie 200 ton złota, zamiast obecnych dwóch łon. Pon Wogezami bowiem, złoto występuje
również i w innych
rejonach
kraju.

M

srebra. Metodą tą - jak twierdzi w wywiadzie - po opłacal
nych kosztach dałoby się pozyskiwa~ 26 gramów złota z tony
zmielonych osadów skalnych,
wobec tylko około 10 gramów,
jakie z tony otrzymuje się np .
w Afryce Południowej w kopalniach na głębokości t~siąca i
więcej metrów.

Pożyteczne
mazidło
Wśród
wielu pl_mion zamiesZkujących
Sudan najbardziej interes'.liący Słł pasterze

FuZZJi WUzzi, niechętni przybyszom I zamknięci w swoim cre-

nie.

Cechą

charakterystyczna
tego plemienia SIl
na ich dowach na kilka~aście centymetrów w t:órę
bUJne czupryny, spadaiace z tyłu głowy w postaoi fredzU. Fuz_
ZIi Wuzzi trefią swoie włosy naWOzem SepÓw, 00 PO~oduje nle~
zwykle
silną.
niepr7;viemnll
woń. Ale właściwośol t~gO zapachu 511 podobno bardzo korZYstne: zabijają Insekty, odstraszaj ą muchy i
komary, I
oddają nieocenione usługi pod_
~z~ POlowania, POniewaZ zabiJaJą zapach ludzkiego potu, który odstrasza zwierzeta.
wm
członków
sterczące

'Raj podatkowy
Technika, a raczej wręcz atuka wycią~ania olbrzymich korz!.ści ~ przestępstw celnych rozwIJa SIę i doskonali. Czymże są
Jlrzy. niej zwykłe napady na
ban.kl? ,!Bez trupów, bes broni,
nasI "kbenci" zarabiają miliardy" - stwierdza jeden • dwus~u "nieprzekupnych" ze speCJalnej celnej komórki śledczej
DNEF.
Ni~dawno, s okallji kontroloWaDla transakcji eksportowo-

le no:Orły
-importowych przeprowadzonych
za pośrednictwem jedneco s
francuskich banków inspektorzy ~t~ierdzili, że dyrektor pe:n~.J hrmy przekazał do Szwajaru 500 tysięcy franków fran~uskich ~a .importowane stamt ąd. kanueDle szlachetne i biiukel'lę. Nie było natomiast doumentu
stwierdzająceco, Ze
przesyłka przybyła do Francji i
przeszła PF%etI komorę celnlł.

] ~Cod~ie z p!awem przelew __
eznOŚCI POwulien nasłlłplć w

?

•

nowić ot 13,\ proc....
końców Europy.
• Budżet wojskow,

otIółu

mie..·

Andor" pn.
Inoaon, jest
wylqanie no ilepq
amunicję do karabinów.
5trtelo się
nimi no wiwat w dzień wi" nor.
dow.go. Roan, budżet wynosi lO d.
larow.

teki Alfreda

USA:

Hitchcocka

•

ra
- intratnym biznesem
roczvnność I

W ciągu wielu lat benedyktyńskiej pracy, uczony ten dokonał około tysiąca analiz gruntów w Wogezach i stwierdził, ił:
złoto jest
w nich zawarte w
stanie koloidalnym, tj. z biegiem czasu zostało ono absorbowane i zmieszane z osadami.
Jego cząsteczki są niezmiernie
małe (rzędu mikronów), rozpuszczone w skałach, glinach i lwirach. W tych warunkach eksploatacja tego skarbu byłaby
raczej sprawą chemików nit
klasycznych poszukiwaczy zlota, znanych nam z licznych relacji amerykańskiego . eldorado.
Prof. Henri Erhart proponuje
stosowanie metody mielenia zło
tonośnych osadów w mikropył,
który poddany chemicznym reakcjom dostarczyłby złota z ewentualną domieszką platyny i

• Ludność Europy jest ,.najstarua"
na świecie. Jui obecnie '.' p;ocenl
ludności lamieszkujqcych kroje euro·
pejskie I"", sobie ponad 65 lal. W
roku 2000 - jak obliczyli demografo·
wie - lud.ie w tym wieku będą sto·

Ameryka.nów
wieduee, co
30 miliardami
dolarów, jakie co roku oferują
na różne cele dobroczynne. Połowa tej .gromnej sumy przypada crupom i Ilekłom reliCijnym,
które
uporczywie
wzbraniaM się przed ujawnianiem
swych
tajemnic finansowych. Zaałania.jąc Ilię za_
Ad" separacji Kościoła i pań
Itwa, or~anizacjom tym dotlłd
udawało
się
ukrywae
prse«ł rządem i opini" puhlicznlł zarówno śródła swycb milionów. jak i sposoby icb rozchod~ania.
Na mocy amerykańikiego u.tawodawstwa skarboweco, organizacje o charaktene dObroczynnym i religijnym SIł swalniane od płacenia
podatków. •aś podalolkom 11'01_ potr,.cać ze swych podatków
81Imy wpłacane na te cele. Nie
tei dziwneg., te wielu potentatom fina_wym i przemysło
wym o znacsnym obci"żeniu
podatkowym.
dobroczynność
"opłaca ~ę". To potrącenia podatkowe w roku 1976 przyniosły
cdery miliardy dolarów
strat skarbowi amerykańskiemu
który ostatni. COI"U bardziej za:
nął się interesowae .,mocarstwami""'łinan!lOwymł, do jakich u'rosły róźne ~rupy i sekty reli-

C

oru

więi)ej
prapęłoby
się dzieje I

~ijne.

Jeda" I tych najbardziej w
USA znanych organizacji jest
fundacja kaznodziei-ewangelisty
Billy Grahama z Minneapolis
(stan Minnesota). Or~anizacja na
Itałe zatrudnia około 500 pracowników l dalS'lych kilkaset ochotników.
aby codr.iennie
0twieru i 5egrecowae
tysi"ee li-

5
Wyglądało na to, że Violetta po.traktowała go jak płatnego
zabójcę! Nie chciała o nim
nic więcej
wiedzieć. Ale on się nie da w ten
sposób załatwić. Oczywiście, dobrze
że przysłała pieniądze,

stów zaadresowanych po prostu
"Billy Graham, Minneapolis".
Prawie wszystkie zawieraj" pieniłłdze i czeki.
a w roku 1976
fundacja w ten sposób otrzymała dary w wysokości
około
U
mln dolarów.
Po raz pierwszy, pod koniec
ub.r .. pod presjlł dep&crtameottl
finansów stanu Minnesota, orcanizacja ta II wielk" niechęcil\ opublikowała
dane o stanie
swych finansów. Billy Graham
nazwał jednak żądania
władz
"atakami szatana".
Równie bo~aty jak fundacja
Billy Grahama jest .. Zwilłllek
Ewan~elili~ów". utworzony przer.
"ojoa" Obadiach "OraI" Robertsa, który w roku 1975 llainkasował dary w wY!lOkości 25 mila
dolarów, Inny kaznOdzieja, Rex
Humbard, zorganizował w Akron (stan Obio) "Cathedral of
Tomorrow" (katedra jutra) i w
eiąr:u niewielu łat zarzlłdza jui
rocznym budżetem 18 młn dolarów.
Roo:powszechniony w USA problem intratnego biznesu pod
przykrywkIł
religijnych frazesów, dojrzał do rozstrzygnięcia
przez
Kon~res
AmerykańSki.
Ostatnio
kalifornijski deputowany.
demokrata Charles Wilson pfZedstawłł w Kongresie projekt ustawy. która obligowałaby or~ani
zacje dobroczynne j religijne do
regularnego ujawniania sposobów wydatkowania pieniędzy otrzymanych w formie dar6w od
swych wyznawców i sympatyków.
7f

1-------
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Nowość

momencie wysyłki towaru. Kiedy
cenna przesyłka została
sadeklarowana na lotnisku cenewskim, w Paryżu przelano
pół miliona franków na szwajcarskie konto dostawcy. Kiedy
drogie kamienie i biźuteria wylądowały na paryskim
lotnisku
Orły, celnicy
francuscy zawiadomili iDlPOrlera..
więc

(Koniee)

odciski
palców na tych kopertach - powiedział Hechler. Mówi to coś panu? •
Eric nadal udawał nieświadomego.
Znaleźliśmy heroinę w domu
zamordowanego Komorowskiego
dodał inspektor.

- Czy to ten człowiek, który odwiedzał pani męża?
Skinęła głową. Przychodził zawsze późno, często byłam już w łóż
ku, ale widziałlVll go dwa razy.
·Popatrzyła
uważnie na Erica, na
jej ustach leżał dyskretny, szyder-

woistą wymowę

ALOJ"ZY KALINOWSJU

widział?
Eric zaniepokoił się.
Znaleźliśmy
pańskie

się.

przez turystę wina? - za}),ytuje
tygodnik francuski .. L'Express".
Machinacje w samych tylko
transakcjach eksportowych i i~
portowych sięgajJł crubyeb JDł
lionów.

silł4'C mieszkańców.

zające
pana o hochsztaplerstwo
oszustwa matrymonialne. Muszę pana zabrać ze soblł do prezydium
policji.
Eric westchnął z ulgą. Obawiał się
czegoś gorszego . . Z
tych oskarżeń
mógł się wyłgać, a ostatecznie }>0siadał teraz dostatecznie duto pieniędzy, aby zaspokoić pretensje poszczególnych dam.
W prezydium inspektor Hechler
pokazał mu plik
małych,
białych
listów.
- Zna je pan? - zapytał.
Eric potrząsnął głową: ~ Nie. Co
to za listy?
- Heroina. Ladna, biała heroina.
Pan doprawdy czegoś podobnego aH!

- Nie znalem takiego.
Inspektor skinął na protokolanta.
Ten wyszedł z pokoju i po kilku
minutach powrócił w towarzystwie ...
Violetty. Eric chciał podskOCZYĆ j '
krzyknąć
"Violetta!", ale opanował

Cóż pr:&y tym wszystkim maezą dwie butelki przemycanec o

ma tu fakt,
ze Liechtenstein, księstwo,
które jest istnym rajem :"')datkowym Dchodoniej Europy i
wyprzedza pod tym wzClęd~m
nawet Szwajcarię, liczy 15 tYSIę
cy lIacranicznych firm różnego
rodzaju. 15 tysięcy - na 22 t y-

6

7

Ten nie zgłosił się po odbiór
mimo kilku monitów i ładu
nek, zgodnie z przepisami, odesłano II powrotem do Genewy. A
500 tysięcy franków wyemigrowało do szwajcarskiego
banku
na konto dyrektora, który nie
musiał juź płacie we Francji od
tej sumy podatka.

S

ale on pragVioletty. Ona także tkwiła po
uszy w tej sprawie... Doprawdy?
Czyżby kiedykolwiek słowem wspomniała o morderstwie? Czyżby choł
skinęła głową? Ona po prostu dopuściła, by on zamordował męża.
Eric uregulował należność za ho.tel i pojechał do miąsta, gdzie mieszkała Violetta. Nie zastał jej jednak.
- Wyjechała w podróż - poinformowała go pokojówka.
Po ośmiu dniach do Eric8 pr.,-szedł obcy człowiek.
Policja kryminalna. Jestem
inspektor Hechler - przedstawił się
nieznajomy.
- Czym mogę służyć, panie inspektorze? - zapytał absolutnie 0panowany Eric.
- To delikatna sprawa. - Inspektor wypukał fajkę dG popielniczki.
- Mamy wiarygodne donosy oskarnął

-

. 1::--1

Najnowssa wersJa

ci która

h

Ur"Jn~-1

podbiła świat

naJmiodAych składa się I deski _ kółkaeh. Mała rzees, a
cieszy...

1I

CAF-Keysłone

http://sbc.wbp.kielce.pl

czy uśmiech.
"Ona o wszystkim wiedziała!",
chciał krzyknąć Eric, ale wiedział,
że zrobił wszystko tak, aby na nią
nie padł cień podejrzenia. Zdał sobie też sprawę, że za sprawą Violetty, pierwszej kObiety, która go
przechytrzyła, spędzi resztę
swego
życia w więzieniu. A ona będ:r.ie mogła rozporządzać milionami męża.

KONIEC
JAN
NeQrAJ
...._ _ _ _ _ _ Tłum.
___
__
_ ___

/'

•

-

wiedzieć, zobaczyć,

Warto

posłuchać

,.TaktY~··
rep.
Marek iMalgorzala -

18.00
18 .:0

Radom]

Czwartek
26 stycznia
1978 r.

0..
ł
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pre.;" - USA, 11:-01. l. l~, g. lió.30
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"IłeJ" "Na ropie SOk.ola" NRD, pan. kol. g. 15.30 l 11.30.
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APTEKI DYŻURNE: nr 17-O1~
plac Kons~ytucji 5. nr ł7-010. plac
Zwycięstwa

CODZIENNY
• HOROSKOP

7.

I dobrze. /Jo .., talcklt .pr_ach
"..,...., by n""alić ....~u "., S9lze·
"iwy I trudnokl. WWrt_! fi,
lei , poodj,dlH1ł ;aaich! życiowych
d4C"f~, jeszcz. t(R
pnoonallzu/
IPI"'Wł dQ/lłlckłt
r»dróiy. NMO'

miast c<>dLi.nne sprawy
blłdq
uk/odot lię po Twojej ",.,ili I
wJIeIe r nich pow/MO ..., banh4
dobru ułlDdał:. lr>alr.i w"i... Waga i Bliin/ęla.

K_ie_l_c_8_ _--'

Skarżysko
-

~,

"M ratońeLyk"
g. 15.15, 17 .•

,.aotDaDłiioa" -

,.związkowiee
że może za.bM"

n

"Tak 97.rilł.ona.
ft'Mle~, k<)1.

-

-

Starachowice

"GOOziiIaA ~ra

Zegar:-

klot. 1. 16, g. 15, 1'1 i 11.
..Bajka" - niecz,j/IWl6.

.

"BobOiGik" - .. ROzucruemy 9U:
bez słów" - CSRS, kiol. l. Ul, g.
15.J16 i 17.H'. DKF - "Beeth~ven"
- g. 19.13.
"Skallu." - "GeheN\ll." - poi9ki., aroI11\v. L 15, g. 1M, 18 1 16.
PRZEDSPRZEDA2: biletów kinoWycll W klnie "Romanłica". tel.
'U-lt .czynna w r;odzinach ł-15
w .obolę r;odz. ł-lł.
APTEKI DYŻURNE: nr lIt-OOl
ul. Buczka 37!l9, nr "-008 ut.
Sienkiewicza 15.
PORADNIE
DYZURNE:
dla
dzieci i dorosłych, ul. :teInzna 35
w ~z. 18-~%. w nie.dzielę
godz. 8-l!. stomlltologt.czna ul.
żelazna 35 w godZ. 18-22, w robotę od godZ. 18 do 1 w poni.edZllIłek.

TBLEFONY:
Pogotowie Ratunkowe m, POgotowie Millcvjne 997, Pogotowie
WSW łl~-25 . -straż Pożarna 998,
PomOC drogowa 981, P~gotowie
Energetyczne Kielce-Millsto "l,
Kielce-Teren
"~,
PogotowjQ
wodno-kllnalizacyjne 508-11. Poczt.
informacje o usługach t11, Hotel
..Centralny" 420-44. InfGrmacja kolejowa 9:18. Pogotowie hydraulicz·
no-e-nergetyczne l dźwigowe KSM
osiedle XXV-lecia PRL nr tel.
'210-S2, os. Sady - 499-59, 06. Bocianek - 466-73. Pogotowie wodno-kan. c.o dźwigowe elektryczne
SM .,Armatury:,' czynne w godz.
l--!l, sobota 8-19, tel. 518-33. PogotoWie guowe czynne całą dobę
łZO-9! . Pogotowie napraw urządzeD
garowych czynne w godz. 7-11
tel. ':96-T!. Pogotowie telewizyjne
Pogotowie elektryczno-wodociągowe
MZBM
czynne od
godz. 18 do 23 tel. 500-65. Informacja słuzby zdrowia czyn nil w
godz. 'I-!!Ie tel
481-10 Ośrodek
Inf. USług WUSP tel. ł57-41
POSTO~E TAKSOWEK _
Czarnów Piekoszowska - 515-11.
D.worzec PKP - 444-33, Słowllc
kiego - 472-70. Szydłówek - Toporowskiego 437-11. Taksówki baGażowe
Armii Czerwonej
469-89. Piekos:lQwska 515-11.

m-,..

EO

,.MeCoalowiec" - .. St.ra.cCI1CY" USA, koL I. II, g. 17 I I'.

l

G.gan" - ~. pa.n. )t.oł,. lo 1A,
g. 15... ..Nieme )gn~" USA.,
k<Ol. l. li, g. 11 .• i \t.30.
,,Moskwa" - .. Bt&wu~we porwanJ.e" _ USA, pan. k.ol. l. l i,
g. 16, l.I i ... M. &ala - ..
mi61int od św. pa,wla" - tl'atbCUó\Qj"

NUMER 21

STRONA 6

mk>dych

4xM·'

Oca lić
"Laurea.c.i

l i .t.

za·po.m n.;en.i a :
progor. puQl:

H

kult.
1'1 .1. StU<1io Sport: 11 .~

pnI. .·.

pr~fesJi"

LII.łIl

UI.OII

a.IO
19.3Q

:110.30
!l.00

!2.Ot

Wokół

m-

d ionów (kOI<>I")
Amatorzy na pl.a.n: .. Jwa bez
mu~.

(kG!.)
Wysl.<\pien le amb. Replłł»iC!i
Indll w polsce
Dobranoc
Program loka1«ly
Wleczór z dzienn.lkAem
NURT: Muzyka
NURT: Ja.nU&Z Kor.()7,Q.k
NURT: Organ.i-z;a.cja pol;YC7Ąa
społeczel~w. poIs~iego i l~
przemiany
:H g.odlol'Ily (kolOo1')
.. Chłop i ·' ode. IV pt.: .. Wese!!ele" - ser. tiw :8IIb. TP
(kO l oc)

».01 "Trudny charalcler" !§ram doI'a rod~i.ców

poro-

Jutro
PROGRAM I
I .!MI TelefeIie
1.l.3O .. B2rdl!0 dluga sprawa"
radz. film fil b. (kolor)
Polskie Radio I "l'elewtrJ. -ItNel:"aJII _oble DlIttliwołe zmJan
" programach.

S

nym pod
szej gazety.
nak słowa
członkom

stwa Ruchu
mobilklubu
łającej pod

Patronując
sŁeczku
ruchu

przeprowadzono
bezpiecznego
po d rogach dla
i chłopc6w. 800
przystąpiło do
kartę

rech szkoła ch
ciekawe konku rsy,
rech - w SP nr 7,
- założono drulvDI
rowej Służby Ru·ch~

W plana.ch na
liIlałazły się
sprzyjające

m.in.

nad dałsz
kimi

"INA
.,Roboluik" - "ut.raoona ~ć
Kat&rzyny Bl.um" - RFN, 1001. 1.
l., g. 16, 101 l

~.

"S\Iair" - ,,Rarferty i dziewczyny" - USA, pan. --1Qol. l. U, g.

101 i

lUJ.

APTEJr.A Dy2;URNA: nr 'ł9-ffl'
Staszica 1.
POSTOJl~
TAKSOWEK:
pl.
Swierczewskiego - 310, Dworzec
ZachOdni PKP - ~ .

Ostrowiec
,,Hutnik" JewIe - jug.
L7.30

i

KIN A
.. Zama<,h w Sarak~. 1. 15. g. 15.:«1,

Nowe typy
W roku 1978 Fabryka Samochodów Ciężarowych w Slarach<>wicach wyprodukuje dwa-

olaur

.. Osąd" -

rum.

kol. 1. 18, g. L7 I 19.
APTEKA DYZURNA: nr H-07l.
StarDkunowska In.
POGOTOWIE RATU KOWE: tel.
99uwagll: za ewentualne zmiany
w programie kin, redakcja
nie
"ierze odpowiedzialności.

RADIO

Po racz pierwszy 'fi tym roku
w Radomiu - i to
ju,i; w
kwietniu - międz:yna
rodowy konkurs pisania na ma$Zynie o lalU" "łucznika", czyli
Zakładów Metalowych im. gen .
"Waltera". W konkursie organirowanym przez p roducenta
polskie h maszyn do pisania oraz
Zarząd Główny StowarzyszelUa
stenografów i Maszynistek w
Polsce uczestniczyć będzie 35
najlepszych maszynistek z naS'Lego kraju, a także z Bułgarii,
Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Wę
g ier, Austrii i JugOSławii.
(~kr.)

odbędzie się

"STAR"
KONTRA "SYRENA"
W ustosunkowaniu
się
do
krytycznej notatki prasowej zamieszczonej w .. Echu Dnia" :r;
dnia 17.1.1978 r. p t ... Star" kontra ..syrena" uprzejmie wyjaśniamy:

Na mocy Uchwały nr 155 73 Rady Ministrów z dnia 6.VII.I973
roku Kieleckie Zakłady Naprawy Samochodów w zasadniczy
sposób zmieniły charakter swej
działalności

PROGRAM LOKALNY
16.46

AktuaLnoooi

dlni

W.50

Z c)'klu: .. Efektywność" - audycja Cz. Kussala .. CZy
tylk~
hllsło" 17.00 Koncert tyczeń 17 ••
"Nie tylko dla abstynentów" aud. Z. Grab~wskiej 17.50 Muzyka.

TELEWIZJA
Dziś
PROGRAM J
15.00 MelOdie: Polska Orko Kameralnll pod dyr. J. MlIksymiu-

ka (kolor)
Magazyn lotniczy
Dziennik (kolor)
.,Obiektyw" prDgr. stoł.
woj. warszawskiego
16.30 Dlll młodych widzów: Bratek
przy kominku

1;;.30
16.00
16.10

,,łucznika"

19.30.

"Zorza" uDerw Uzata."
ZSRR. pan. kod. g. 16 I 18.
.. ,PrZOO-ownik" -

; "
,,5t arow

i

APTEItA DYZłJBN A: r\C :MI-MG,
ul Apteczna 1
POSTOJE TAJ[SOWIU(: Dworzee Główny PKP - 7~, Gsledle
Millca - 31-H.

1IJl. S. :2:Ol'OI1llI1ciegG
lmien.na gwIlIzda" - S .
g~. 16 i
Ul. Wyilłępy
TeałnJ •
TIIol'Il~wa.
Jr.INA

DJ.a

pośród wielu instytucji i
ol'ganizacji
dz iałających
na rzecz zwiększenia bezpieczelistwa
drogowego
na
wyróżnienie zs-luguje Automobilklub Kielecki ze swą specjalną komisją· Jej członko
w ie będąc y jednocześnie społecznymi iłlspektorami ruchu
drogowego
tylko
w
ciągu
trzech kwa rtałów ubiegłego
roku przepracowali bez interesownie 2 tys. godziń przy organizacji imprez, akcji, konkursów, czy kontrol i drogowych.
W ramach akcji "Bezpieczne drogi" prowadzono wer)' fi kację stanu naw ierzchni i oznakowan ia
ulic, zgłaszają.c
pod adresem odpowied zialnych
instytucji konkretne wnioski.
"Ratownik drogowy" to hasło
szkolenia kilkudziesięciu kierowców, kt6rzy d ziś są już
właściwie przygotowani i w yposażeni w odpow iedn i sprzęt
potrzebny d.() udzielania ofiarom w ypadków pierwszej pomocy przedlekarskiej. Kontynuowany był
cykl
inicjatyw opatrzonyc h kryptonimem
"Swiatło"; kolejni właściciele
pojnd6w zdobywali "mandaty
zaufania" stanowiące podstawę do przyznania tytułu ..Kierowca-dżentelmen"; wiele
0s6b ",,!zięło udział w " Rajdzie
bezpieczeństwa"
organizowa-

II N A
..W~Ć"

l. 15. g. 17.

TRATa

l15.łIl

M.JA

USA, Joool.. l.

.t:'r•_ _

PROGRAM.

Nt.

U.ł.).

L.

1».00
1'.10
19.30
20.30
U.15
:l3.00
n.l'5

31.30

'-:li).

.praw.
ponti,lai, I. ltio
""'q toNI.mnle/
Jprawy .".ciotni. wolno.

11.50

TELEFONY: Strat Pożarna HI ,
PDgotowie Ratunkowe 999. Pogotowie gazowe 817-17. Pogotow ie
Energetyczne - Radom
'91,
Komenda MO, ~1-36. pogotowie
MUicyjne 997. Pomoc drogowa I NFORMAC~A
służby
zdrowia
czynna w g.od1:i.nach ~!l . w 1Jo()bot~
tel. !Sl-r.. Informacja
o usłu.gaeh - 2111'1-115.
POSrOJI!! TAKSOWEK :
\ł!ica
Grod7.l<a 229-52, pi. Konst.,.tuejl
m-5!.
Dworzec PKP ~'-R8, \Ił.
:t ....·irki i w igury 41'-10.

Hoibł,;,u, rń<,..: 0100., II, doi/;
~ dht Tw<>;<:It
pm~róinych

wojsk.
progr.

public. (kolor)
Radzimy rolnikom (kołor)
Dobranoc
Siódemka
Wieczór z dziennikiem
.. Wahadło" - f Hm sens. USA
"Pegaz" - mag. kult. (kolor)
Dziennik (k()lor)
Sludio Sport (kolM)

"Gang O!sena na

®ńslti,

-

Mandat

•

przekształcając

się

z zakładu wybitnie usługowego
(dawna TOS) na zakład naprawczy specjalizujący się
w
naprawach samochodów ci<:ża
rowych i ~ich zespołów.
Pomimo poważnie wzrastają
cych planów produkcji w asortymencie
podstawowym
nie
mniejszą wagę przedsiębiorstwo
przywiązuje .do świadczenia usług, a w szezególności
usług

dla ludności. Na działalność tę
przeznacza się niejednokrDtnie
stanowiska w pomieszczeniach
przewidzianych
na na.p~awy
główne l\amochodów
cl(:zarowych, obsadza
się
je kadrą
wysoko kwalifikowanych pracowników z długoletn im ~tażem
pracy. stawia się do ich dyspozycji najlepsze urządzenia i oprzyrządowanie.

W artykule zarzuca się nam
w ograniczaniu świad
czenia pewnej gl:upy Wił~. a

samowolę

http://sbc.wbp.kielce.pl

dzieścia

jeden tysięcy ..starów
N ajwu:cej bo aż 13,7 tysią
ca - zmontuje się l:>Opularnycl1
.,starów" 28 i 29. Będą · się one
różniły od dotychczasowych bardziej
nowoczesną
i sprawną
skrzynią biegów. W nieco mniejszej liczbie po okolo '3 tysięcy produkować się będzie
..stary" 200, 244 i 660, które
przystosowane będą do przewoH

•

żenia większych ładunków.

W bieżącym roku zakończone
zostaną badania techniczno-eksploatacyjne prototypu drabiny
pożarniczej na podwoziu
.. stara" 200. Jeśli zda ona pomyślnie
testy sprawnościowe, to ieszcze
w tym roku FSC wykona part'ę informacyjną tych pojazd6w.
Równocześnie prowadzone są badania konstrukcyjne nad prototypami "starów" 38 i 39, klóre
będą się Charakteryzowały więk

sza

ładownością.

(JPA)

mianowicie rezygnację z obsłu
gi gwarancyjnej
samochodów
"sy,rena". Rezygnując z ww. obsługi nie odmawiamy
przecież
tej marce pojazdu świadczenia
usług
pozagwarancyjnych, a
przede wszystkim
w
grupie
usług tzw.
deficylowych, jak
mycie, smarowanie, lakierowanie p:ecowe, pełna diagnostyka
silnika i podwozia, :r;abezpiecze-

Śladem
interwencji
nie antykorozyjne podwozi, roboty blacharsko-karoseryjne. A
zatem gros us1ug w odniesieniu
do samochodu ,,syrena" będzie
przez nas w dalszym ciągu wykonywanych.
Decyzja o odstąpieniu przez
KZNS od obsługi gwarancyjnej
"syreny" nie była zaskoczeniem
ani -dla
PP
.. Polmozbyt",
ani dla Porozumienia Terenowo-Branżowego,
gdyż sygnalizowaliśmy
o powyższym we
wrześniu ub. roku.
Jednocześnie
chcieliśmy/zaznaczyć, że obowiązek wykonywania przez KZNS usług w zakresie samochod6w osobowych
miał
miejsce w lalach 19741975. Po tym okresie nastąpiła
dobrowolność w tym względzie.

Mając jednak na u
ważnie wzrastawe,
miasta Kielc i zielU'
na usługi
ory~:: j.la"l
szczególności W
d6w osob
żyŁkowani u

rezygnuje my

z

świadczenia usM,

ją nadal. AI.e. nSllelmct .~b~
minąć

r6wnlez

żarowych, k

niosłą rolę

w

kich gałęzi
.
wej i muszą bye
wane.
b ługi
Problem O? '1/
osobowych leZY
przedsiębiorstWaaki~
tym zakresie,. Jod
.. Polmozbyt" '~ać
n9 się ocz eltl
Dr
%ani.a.

Konferencia prasowa

mach

burmistrza

sekretarza generalnego ONZ

celony

/oswladczył w Sl'odę,
ze społeczność światowa powinna skoncentrować uwagę na problemie
jak naj szybszego osiągnięcia globalnego i całkowitego uregulo-

wania kontliktu
na Bliskim
Wschodzie, gdzie utrzymuje się
wybuchowa sytuacja .
Na konferencji prasowej w
nowojorskiej siedzibie ONZ, K.
Waldheim podkł"eślił, że wyjścia z obeonego impasu należy
szukać nie dcogą
prowadzenia
separatystycznych rQq,tnÓw, lecz
poprze!!: wielostronne kontakty
z udziałem wszystkich strof!. zainteresowanych

Przt!(!hodząc do spraw rlnbrojeniowych, K. Waldheim wskazał na doniosłe znaczenie zapowiedzianej na maj specjalnej
sesji Zgromadzenia Ogólnego
NZ poświęconej tej spcawie.

proces

Nawią!Zując

do sytuacji w rejonie Vz.w. rogu afrykańskie.go,
sekrelacz generalny ONZ uapelował do rządów Somalii i Etiopi,i, aby rozwiązały wszystkie
problemy przy siole konferencyjnym.

leśna"
jeco zastępca Andraej H., Marian Ch., leśn iesy . z leilnictwa
Sadek.

Jest to n i ezwykły - H wzelę
du na zasi ęe sprawy - proces.
Wszystko ..~zęło się .d powiadomienia Prokuratury Rejonowej w Przysusze o dokonaniu
kradzidy
drewna. W tok"
wszczętero śledztwa ujawniono
w zespole składnic lasów pań
stwowych w Skarżysku-Kam.,
liczne fakty kradzieży, falst:owania kwitów skupu, fikcyjnych dostaw, wypłat pieniędzy
za nie wykonane prace.

w

Brytanii
styczniu

,n tys. osób

zwię

rmla bezrobotnych
Bryty~skich w polem ubiegłe
?ych danych
. w srodę w Lonze obecnie w W
1 mln 540 tys·
bez pracy. &ocz.:
.syt.uacja w dz.i;lema. POWstała w
l w Szkocji.

Izraelu

Aresztowano
postępoWych

dziennikarzy

W akcie oskarżenia pcze,ólne miejsce zajmują ustalenia
uotyczące rabunkoweco w yrębu
w leśnictwie Sadek. W niektórych oddziałach
dokonywane
dwukrotnie większych wyrębÓW
niż to wynikal....lI planu cięć.

bocie

Władze

itlCa elsk.ie
dwóch
wych dei.ennika.rzy aresztowanych w ubiegłym tygodniu w
Tel-Awiwie. Jednym z nich jeet
Ujawniono również, Ze jedna
człooek KC KP Izraela, HaM Leli rlównycb postaci w procesie
bnec:ht - kO!"espondent ,,Neues
_ lValdemar N. - mogla dziaDeutschland",
"L'Humanite" i
łać bk dluro bezkarnie jedynie
szeregu
innych
europejskich
dlateeo, że niemal żadna II przeprowadzonych kontroli nie zajwydawnictw komunistycznych,
mowala się tym, czym naprawa dł"ugi to cypryjski d:liennikarz
dę powinna się
zajmować! Po
kOomunislyczny, Panajoiis Puprostu wszelkie niedobory starano się skrupulatnie falszować.
chalis - korespond_t dzienni.Na ławę oskarżonych trafią " ka "Harawghi" w Izraelu. Obu
tem równieź "kontrolerzy".
iarzuca się "udzielenie pomocy
Sprawa została już skierowapartyzanlom palestyńskim". Pasna do Sądu Wojewódzkieco w
chali.<;owi postawiono śmieszny
Radomiu i jak nas poinformował prokurator Krzysztof So-·
zarzut, że ..fotografował kina,
kołowski prowadzący
śledztwo
bazary i hotele jako ewentualw sprawie "afery leśnej" prawne obiekty bonlball"dowań".
d~}Mdobnie w lutym rozpocznie
SIę proces.
(PAP)
(kI)

przed

~esoło i
przebiegają
dniu 10rgastopniałym

lod<owoisku omedlowym.
•
DOM
WYCIECZKOWY
,,POD DĘBEM" w SZYDLOWCU. Wlaśu.ie wróciło z posiłku
~ uczestD.j·ków zorganirowanego tu z1mowi.s.ke dla d<lieci pracowników Wy<kdatu B udżetowo
~arc.zego Uczędu Wojewódzk.e«o w CzęsWcoowie. W

•

WSI

UOKOŃCZENIE

można na zbyt małe poecje seł'
wowane przez słono kaUlcą sobie placić kawiarnię. Na teIna t
:z.imov.'jeka
wypowiedział
się
równ.i~ż pczedstawiciel Irtb-pektora>!:u Oświaty i WY-i:howani.a
Urzędu Miru;ta i Gminy w Szydłowcu mgr l\fa-riaR Li.~_

ski:

bernalora eeneralncco Australii Zelmana Cowena.
• W Olsztynie '.rozpoczyna
się dziś po południu U Fes'iwal Polskich Filmów i Widowi'lk Telewizyjnych. O «raneł
prix festiwalu onz o naer.d:r
"złote szcllupaki" w
.,oszctle,ólnych ratunkach twóreiaości
tel.ewizyjnej ubicrać się ...dZle ponad 58 orze(lstawień
Teatru Telewizji , seriali, Jilmów teleWizyjnych, widowi.'lll
muzycsnych i rouywkowyeli
oraz malych form t~lnrillyJ
nych. Festiwal }Mtrwa do S
lutero br.

zebranie

ZE STR. l

dobrze są znani wszystkim gospodarzom, a także po dokład
nej informacji zastępcy naczelnika miasta i gminy w Jędrze
JOWie J. Knysztołika o najważ
niejSZYCh osiągnięciach gmlllY w
ostatnich latach i k.ierunkach
rozwoju w latach najbliższych,
dochodzą do głosu wyborcy zebrani na sali. Wstaje Zu:munt
Król i mówi:
_ Chciałem w zeszłym roku
kupić trzy tony nawozów fosforowych, z lrudem udało mi się
zdobyć tonę W tej chwili w komisowym punkcie sprzedaży nie
ma ani iednej tony nawoz6w. A
my chc.emy siać coraz wil1cei
nawoz6w żeby rosła produkcja
rolna. Czy możemy liczyć na
większe dostawy?
l\farian Gul:
- W samym środku lasu znajduje ~ię około 20 hektarów zakrzewionej ląki. Można by..ją
z krzak6w oczyścić i właściwie
zagospodarować. Byłohy
z tej
enklawy sporo siana. A teraz
nikt z tego nie ma żadnel!o pożytku. Czy nie szkoda. aby kawal takiej łaki marniał na naszych oczach?
- A ja dodam jeszcze ~ włą
cza się do dyskusji J. Otręba że
nie powinniśmy oboJęlnie
patrzeć na szkody w~'rządozane
lakom przez splywaiacą z dr6g
wodę. Trzeba
jak najszvbcil'l
zrobić przyzwoite rowy odply~
wowe. Jak będzie potrzeba sam
do takiei roboty stanę. I jeszcze powiem. że nie mlJżemy spokoinie 'patrzeć i:tk marnu.ie 9
hektarów laki SKR z Nap,łlJ,,;ic.
Jak SKoszą łąkę, to siana w porG
nie zbiorą i nierzadko robi się
z niego gnój.
IJesuk Sułl'k:
Oddajmy sprawiedliwość
władzy. Widzimy, że o nas nie
zapomina. Przykładem może być
droga. melioracja, budownictwo
na wsi, ciągniki. Przecież w taki<"!j niedużej wsi jak nasza iest
już chyba 10 traktorów. W sześ
ciu zagroda Ch buduie sie obory
i chlewnie. To. co do tej pory
naS7.1\ wieś osiaf!nęł& - lo jesz-

przyjemnie
szkolne ferie

n~al()wi
"Wa-lterowi". Szkooa,
że !lie dopi.sa.le pogoda, tul. n:e
było w tym
nizować 18bawy na

sądem

Na

plame
na ten d:z.i.eil
zoo;,alo
dzieciom jeszcze zwiedzenie zabytków miasta. Z tego co zrelacjonowała nam jedna z wychowawczyń,
wynika,
że
na
śniadania i kolacje dzieci cho. dzą do kawiarni "Ratuszowej",
natomiast obiady jedzą w barze "Jutrzenka". O ile obiady
są w porząd·ku to naczekać

mowisku przebywają tu dzieci
miejscowych Zakłaaow Metalowych. Bogaty program zajęć opracowanych na godziny prz.ed~ołudniowe nie pozwala nudzić
Sl(~ 120 uczestnikom. Wczoraj byli
oni w kinie ,,:vIewa" na ~ilmle
"Sami swoi". Póżniej uczestniczyli w konkursie poświęconym
patronowi zakładu i sUtoły ge-

mlnna

• Z Okazji święta narodowego Rcpubliki lJldii, pr,.ypadającego w dniu
2S
bm.,
przewodniczlIIcy lbdy Państwa
Henryk Jabłoński wystosował
depeszę gratulacyjn'l do prezydenta
republiki
Neelama
Sanjiva Reddy.
• Z okazji święta narodowego Związku Australijskiego,
przypadające,. w dniu 26 bm.,
przewodniczący Rady Palistwa

Stwierdzając, że CitOĆ obecnie
istnieje mała szans . szybkiego
wznowienia genewskiej konferencji pokojowej, K. Waldheim
wyraził przekonanie,
że droga
do trwałego i sprawiedliwego
pokoju na Bliskim Wschodzie
prowadzi jednak przez Genewę.
Jednocześnie sekretarz generalny ONZ podkreślił z.naczenie
współpracy
Związku
Radzieckiego i USA - jako współ
przewodniczących
genewskiej
konferencji - w procesie globalnego uregulowania problemu
bliskowschodniego.

NOWY JORK PAP. Sekretarz
;~n~ralny ONZ: Kurt ..yaldheim

~AP. W

Jabloński wystosował
depeszę cratulacyjną
. . cu-

Henryk

Nie d~ się ukryć, że pobyt dla
dUeci wrga.ntzowano tu bert por()(l.umie-nł6 z władzami OŚW-Wl
towym" Szydłowea. Dom wy~_y, 'PI którym są jedy-

cze nie jest szczyt możliwOlki.
U nas także są jeszcze rezerwy.
Możemy hodować wiecej bydła,
więcej trzody. A swoj:! drogt z
la łąka SKR lrzeba ooś })Ostanowić.

NA TO CZEKALI._
Konczy się powoli dy ltulIo}a.
J. Krzysztof.ik odpowiada na pytania i JJostulaty. Zebrani 1)r:Lyjmują je z aprobat:!. Widać, 7.e
takich wyjaśnień oczekiwali.
• Były w zeszłym roku kropoty z nawozami - mówi zastępca naczelnika - ale 'PI alei
gminie i w waszej wsi plan nawożenia został w pełni
wYkonany. U was wystano na każ
dy hektar o 6 kI! nawozóW w
czystym składniku więcej ni!/:
wynosi
przcci~lny
wskainik
gminny. W tym roku powinniście wysiać na każdy
hektar
136 kg nawozów mineralnych.
Postaramy się, żeby to zamierzenie w pelni zreali:zowae.
• Będziemy się starać CI zmeliorowanie w najbliższych lalach
następnych kawałk6w lllk.
• Przed laty wydzierżawiono
9 ha łąk Sp6ldzielni Kólek Rolniczych. Skoro marnuje &~ t~
obszar, niewykluczone, ż.e
wiążemy z t1\ spółdzielnią ll1l111Owe.
• W tym roku gmina będI.H!
mieć {) kiolkanaści-e procent
8terialów buoowlanych wł~e~
n.iż w zeszłym roku.
• O tej leśnej enklawie także nie zapomnimy. W tej 111)18wie przeprowadzimy od})OwJednie rozmowy z władzami le!ny-

nie ~al~ noclegowe nie stanowi
najlepszej bazy dla dzieci. Skutk.i tego nie najlepszego pomyslu nie dały jak widać zbyt dłu
go na siebie czekać.
• SZKOŁA PODSTAWOWA
W POGORZAŁEM k. SKARZYSKA (gmilla Szydłowiec). I
tu przez 6 godzin dnia trwały
rozgrywki pod hasłem "Baw się
razem z nami". Uczestnkzyly w
nich d!z;ieci z okolicznych miejscowo&ci przychodzące tu ua
półkolonie.

ud7.ia.ł

Zwycięzcy

wezmą

w dalszych elimi'l1acjach.
Wrurto podkceślić, że org aniza to1"2Y
przygotowali
ci.clcawy
program i jak dotychczas nieile go realłzują. Do ciekaws.zych
poa;ycji należy wycieczka do
Za-kladów ObuWie. w Skariysku ,
a także jełli !Ue zawiedzie po,odll, Wlrg;uUz.owanie licJJlych
zawodów sportów 7.imowych.
Na podstawi~ tych kilku przy kładów ~ić nal~y że dUe<.'
wypoczywają w
Radomskiem
dobrze. Szkoda tylko, że nie
wsrzyst.lum r nie ~awsze kiedy
trzeba dopisuje pogoda. Słowa
krytyki ' Da.t~ należą się
temu kto zdecydował o takim
"dorywczym" żywieniu maly~h
uczest.n.ili:ów ~iska w S?ydkJowcu.
AN:MA BĄK...zAPALA

http://sbc.wbp.kielce.pl

r_-

mI.
Kończy

*się

*

*

zebranie. Ludzie
do domów. Reporter zap isuje w notesie )(olli)owe uWa.l!i:
.. W sali nie za gorąco, w.idać
późno w piecu rozpalono. Dyskusja rzeczowa, konkretna. Postawa <lbvwalelska ludzi z Chonewy ,,",zorowa Metody «os})odóTow&nili warte powszechn~o
naśladownictwa. Wyniki l!06J)0d~rc7.e Chorzewy wystaWiają jej
mlesz~ańcom najlepszy dyplom
uznania".
ftJt)

rozch()(Uą się

Terrorysta
K. Folkeris
zostan ie wydany
władzom RFN
Sąd holenderski w M,aas-t.rłcht
wydal orzecze-nie w sprawie t'klitradycji do RFN 25-letnie-go terrOorysŁy, Knuta Folkectsa, cz.łOłl
ka ekstremisty(!mej orgałlY.zacji
zachodnioniemieckiej, podejrunego o współudział w zamOordowaniu prokuł"alol"a genKa1nego
RFN. W ul>ieglym roku sąd bolendKski 9kauł &0 na 20 WIt
więzienia za za~trzelenie fuakcjooariuaza policji holet'ldet"!lkie.j.

Ost..teczną decyzję, CQ
uw"a
lt~ tylko za formaln~, w !!łlł'a
wie wydania przestępcy wła
dLom RFN, poweźmie mMl1&t_
sp.ra~njedłiwo9L..j

Holandii.
(PAp)
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Zimowe ferie na sportowol

'.vurm waleza l PanteramL

iii _w..,ły dIr.i~ ~rwa halowy łllmiej ala najmłod
."ch piłkarzy, IIOr,an.aow ...y praes ' kieleckIl KOltONĘ,
w którym lIczesłni0S4 32 drlli"fty. Do ...czoraj rOlllel!:UftO 45
społkań, a padło...
nich 148
bramek! ltozgrywki eliminacyjne w czterech grupach potrwaj.. jes.zcze do niedzieli, a następnie osiem najlepszych
zespołów grać będzie
w półfina
łach, by w ostatnim dniu turnieju, 4 lutego, przystąpić do
finałe>wych pe>jedynków,
EHminacje są już na półmet
ku, ale we wszystkich grupach
trwa zacięta rywalizacja o dwa
miejsca premiowane awansem
i U'udno w tej chwili przewidzieć, kt6re drużyny zakwalifikuj4 się do półfinał6w.
Wczocaj rozegrano
kolejne
apotkania. Padły w n!eh nastę

J

pujące r~ultaty:

• GltUPA "A": Gil!:antyOrliki 2:8, Skn:aty - K05IDOS
1:8, Sparta Czamów - Siódemka 1:1, Syrenka - Valeneja 2:1,
Giganty - Skrzaty 8:0, Orliki
- Syrenka 2:1, Siódemka
Valencja 2:8. Czołówka ... tej
craple jest następuj~a: Siódemka 7:1 pkt., Sparła Czarnów
5:1 pkt, Skrzaty 5:3 pkt., Gicanły 5:3 pkt.
• GltUPA "B": Fe Czamów
- Korona 2:2, Grom Bilcza Vłetoria 3:1, Fe Liverpool SaDło" Br.D!!ca 1:1, FC Sady -

Francuzi na czele
Rajdu Monte Carlo
wecUU( Jl;ieotioCjalnej klasytibejl prowadzi w rajdzie J'raneus le... -Pierre Nieol.. aa saIDOCboda:ie
"por'S'Che carrera"
pned swym rod~m Jeanem
. . . . . .th. na-Hrenault I alpine H
01"_ nutępnymi
_wodnikami
h_ej{ - .Jaeqaesem FrequeU.e_ _
,.renault 5 ailplne" i
1łe...aN." narnłcbe lIa "fiacie
131 ab&Tth".

Kto chce zosta6
..... - piłkarskim?
W ~złmierzy
Ikll, Pińczowie
odczuwany jest
piłkarskich,
a

Wielkiej, Bu-

i Jędrzejowie,
brak sędziów
w
niekt6rych
miejscowościach, będących dawniej siedzibami powiat6w, w
ogóle nie ma arbitr6w
piłki
nożnej, co oczywiście niekorzystnie wpływa na obsadę zawo-

C1Iarne Pantery 4:0, FC Czarnów - S_łos Bry nica 2:1, Korona - Fe Sady 2:0, ,FC Liverpool - Grom Bilcza 2:1, Fe
C:&arnów - Victoria , 3:1, Korona - Santos Brynica 3:1. W tabeli prowadzi FC Czarnów 7:1
pkt. przed Koronlł 7:1 pkt. i Fe
Liverpool 7:1 pkt.
.
Dla uczestnik6w turnieju, kt6remu patronuje r6wnież nasza
redakcja, mamy dziś przyjemną wiadomość WS'l:Yscy chłopcy
biorlłcy udział w imprezie (jest
ich ponad 300!) otrzymajlł pamilłtkowe dyplomy, któr.e na tę
specjalną okazję drukowane Slł
w Prasowych Zakładach Graficznych w Kielcach, Wręczenie
dyplomów odbędzie się podczas
uroczystego zakończenia turnie~
ju, w którym wezmą udział
wszystkie drużyny. Przy e>kazji
mamy prośbę do pozostałych oł'
ganizacji patronujących turniejowi: achylcie rąbka tajemnicy, jakie nagrody ufundowaliś
cie dla najmłodszych piłkarzy?!
Z przyjemne>ścią poinformujemy o tym chłopc6w na naszych
łamach
Wracajlłc

do przebiegu tllrnieju, który cieszy się wyjątko
wym powodzeniem, za co duże
brawa należą się jego inicjatorom - działaczom ł szkoleniowcom KORONY,
chcielibyśmy
pOdkreślić, je w h.li sportowej
kleleckicb Budowl.nych jesteś
my świadk.mi nie tylko sporło
wej rywalizacji, .le .utentycznej, świetnej ubawy, w której
wyzywają

pise~e de Wydziału Sędalow

nłer:o OZPN WF'S w

Kielcuh,
.1. WaUf:'óry 1, pokój nr 4, te~,- 455-88.
(ss)

Komunikat
TOłalizatorio
W

SPOftOWtf!O

lak/aolach Dużego Lotka l

dnia

22.1. 11 r. stwierdzono:
• LOSOWANIE l: 1 rolW. l 5 traf.
pre",. - wygrana 1.000.000 zł, 99 rOIW.
• , traf. zwykl. - wygrane po ok%
12.500 .ł,

,no

I 4 trafieniami _
124.755 rolW. z l
lraf1eniami - wygrane po 15 1/.
• LOSOWANIE fi: 65 rorw. % 5 tra.
flenia ... i - wygrane po 32.292 zł, 4.373
rollW. :r 4 trafieniami - wygrane po
119 d. n.644 rolW. I 3 trafieniami _
wygra ... po 67 zł .

rolW.

wygra... po 284

m

zł,
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młodzi

spotkań najmłodnych

chłopcy.

formie
W miejscowości Dunedin
w Ne>wej Zelandi.i odbył się
kolejny międzynarod()wy mityng lekkoatletyczny z u·
dz.iałem
polskich zawodników. Nasi lekkoatleci -odnieśli
trzy zwycięstwa. Irena
Szewińska
triumfowała
w
biegu na 200 m - 23,1 sek.
wyprzedzając Robertson (N.
Zelandia) - 23.3. Na dystansie 100 triumfowała Annt'gret Richter (RFN) - 11,1
przed Szewińsklł - 11,2 oraz
Robert5on 11,2.
Podwójne
zwycięstwo odnieśli nasi tyczkarze. Tadeusz Slllsarski
uzyskał 5,30 m, a Wojciech
Buciarski - 5,20 m. Australijczyk Don B";rd był trzeci
- 5,10 m.
W pchnięciu kulą Wła.dys
ław
Komar :zm6w osiągnął
porlad 19 m - 19,21 i zdecydowanie wygrał' konku.rs.
Interesują cy był bieg na 2
mile. Pierwsze miejsce zajął
Dixon (N. Zelandia)
4.00,8 wyprzedzając Bronisława Malinowskiego 4.03, 2
oraz Roberłsona (N. Zelandia) 4.05,5. W biegu na
800 m
kobiet startowała
Krystyna Kacperczyk zajmując trzecie miejsce z czasem
2.06,2. Tr~umfowala
Mary
Decker (USA) - 2.04,2 przed
AlIison Wri!:,ht (N. Zelandia)
- 2.05,8.

piłkarzy

l'Ównlei st.rszych kibiców. Naprawdę jest na
eo popatrzeć!
A Cdy dojdzie de pojedynka
TYf:'r)'SÓw s Panterami ...
(p ....)

PS: Spotkania r~p()(!zynają
się cod.:r:iennie o rodz. II i trwaj4 do godz. 10.30, Gdy mecze
rozgrywane będą również w godzmach popołudniowych, poinformujemy & tym czytelnik6w.

MAŁY

LOTEK

I. 1, 13, 18, Z4, 3l

ll. %, 10, 1%, 11, 30
Kolie. band. 1028

EXPRESS LOTEK

10, 1%, 19, 33,

łł

•

Płłkanld
Nlet
moiemy ogl,dać

nie tylko

w te-

w hali kieleckich
Blj.dowlanych,

Kdzie rozgrywany
je.t turniej Eoro-

3. BUItCZYN

•
DaDY jest procram pny!:,otowań
do
finałów
mistrzostw świata piłkarSkiej
reprezentacji Polski. 23 maja Polacy odle~ do Argentyny... A
Jak łlrlllYCotowywać sie będą naa! rywale s crupy dl'U!:'iej?

Cztery mecze
mistrzÓw świata
Plan przygotowań
piłkarzy
RFN zasŁał opracowany w najdrobniejszych szczeg6ła ch. Ka~
dydaci do reprezentacji poddani
już zostali wszechstronnym bą
daniom lekarsk im i 19 lutego
spotkają s ie na zgrupowaniu VI
znanym ośrodku szkoły spOrtowej w Gruenwald. 22 lutego
mistrzowie świata roze~rają towarzyski me.cz miedzypaństw()
wy z Anglią w Monachium. a 5
marca ponownie spotkaja sie .la
Wspóln'l"ch zajęciach we Frank~
furcie nad Menem. Trzy dnl
pÓźn iej czeka ich kolejnv poje.
dynek z ZSRR we Frankfurcie.
Nastepnym partnerem RFN bc~
dą Brazylijczycy. Mecz rozegral
ny zostanie 5 kwietnia w Ham~
bur~u. a trzy dni wcz eśniej oil •
karze zbiorą sic razem. 15 kwietc
nfa - kolejne zgrupowan :e, tym

z medalem?

Polsko "siódern
gro dz,iś z Jo
ziś

D nii

rozpoczynają się w Damistrzostw. świata w

piłce ręcanej mężczyzn,
w
których uczestniczy 16 reprezentacji kr.jowych, w tym polska
,,siódemka". Brlłzowi medaliści
ICrzysk Olimpijskich z Montrealu, podopieczni trenera Słani
sława
Majork.,
zainaucurują
swoje występy pojedynkiem eliminacyjnym z JapończykaU!.ł.
Kolejnymł rywalami Polaków w
f:'rupie "D" będą Bułgarzy (28
bm.) i S7;wedzl (29 bm.). Dziś o
godz. 23.15 w prol!:ramie I bę
dzie można obejrzeć w TV najciekawsze łracmenty meczu Polaków z J.pończykami.
Z jakimi szansami przystępu
ja do mistrzostw świata biało
-czerwoni? CZ'l" podobnie iak z
Kanady, również z Danii wr6cą z medalem? Te pytania nurtuja sympatyk6w piłki ręcznej,
których nie brak również w 0bu naszych województwach, a
zwłaszcza w Kielcach. Mieliśmy
bowiem w tej d'l"scvolinie sportu olimpijczyka - .Jerzeg. Meł
cer. z Korony, kt6r'l" przywi6zł
z Montrealu bru.owy medal, a
tylko pechowa kontuzja wyeliminowała je~o młodsze~o kolegę klubowego. Zbirniewa
Tlu_
c:zyńskieco z udziału w mistrzostwach w Danii.
Po montrealskich il!rzyskach,
trener Stanisław Majorek odmłodził polska reprezentacje
i
na mistrzostwa ~wiata pojechało aż sześciu debiutant6w. Nie
oznacza to jednak, że drużyna
jest słabsza od tei. kt6ra !!'rala

W drugi,m dniu odbywają·
cych się w Fi1adeUi.i międzyna
rodowych tenisowych halowych
mistrz<>stw USA, wystąpił Wojciech Fibak. który w II rundzie spotkał się z młodym Amerykaninem, Van
Winitsky •
Polak nie miał trudności z lewe>ręcznym
AmerykMlinem i
pokonał go 6:4, 6 :0.

ny dla najmlodszych
adeptów '
futbolu.
Fot.:

Z

,

wrocą

Awans Fibaka

lewizji, ale takie

dów.

Dla polepszenia istniejącego
stanu rzeczy, Wydział Sędzie>w
Mi OZPN WFS w
Kielcach
organizuje w
Pińczowie,
w
dniach od • do 19 lutego, kurs
dla kandydatów na sędzi6w pił
karskich z terenu Pińczowa, jak
również
Buska,
Kazimierzy
Wielkiej i okolic.
Wszysey, którzy zamierzajll
występo ... ać na
boiskaeh pił
karskich ... roll arbitrów, moR
aę
sCIOO!lić
osobiście luJo

się

To je" prawdziwy sport! Zachęcamy
więc
do obejrzenia

Szewińska
Wcoraz lepszei

Mundial-78

Plany przygotowa'
naszych ,rywali
razem w szkole sportowej w
l\Ialente. Poprzedzi ono ostatni
już sprawdzian piłkarzy
RFN,
ze Szwecją wSitokholmie (19
kwietnia).
1 . maja w Malente, nazajutrr
po ostatniej kolejce lil!owej, rozpacznie sie końcowe z~rupowa
nie 22 reprezen tantów RFN w
Malente. 23 maia mistrzowie
świata odleca do Arl!entyny i
następnego dnia zameldują
sic
w swych kwaterach kole> CordOby - w ośrodku I!olfowym w
Ascochinga. S tą d. 31 maja udadzą się do Buenos Aires na inauguracyjny mecz f'nałów z Polską.
Zaraz po tvm spotkaniu
wr6cą do Cordobv.
Osta tni fragment lego planu
jest więc bardzo podObny do zamierzeń naszej reorezentacji.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Europejskie tournee
w planach Meksyku
Ciekawą forme
przygotowań
do mistrzostw świata stosują
Meksykanie. Trener .Jose Antonio Ro~ zrezy~nowal z ostatniego zgrupowania, typOwe~o
dla druzyn europejsk ich. Planuje natomiast cztery 3-dniowe
konsultacje
(29--31
stycznia.
13--15 lute~o. 21-23 lute~o i
11-13 marca).
Pierwsze spotkanie kontrolne
Meksyk ma iuż za soba - pokonał Grasshoppers Zurich aż
8:0. 14 lutego kadra zmierzy sic
ze zdobywca pucharu Ameryki
Płd. - Baca Juniors. Dwa dalsze mecze kontrolne z nie ustalonymi ieszcze przeciwnikami,
planuje Meksvk w dniach 13 i
22 marca. 17 kwietnia ogłoszony ,

z
Wojewódzka
Zawodowych
współudziale
ganizowała
dla drużyn

z
województwa
Łowało 7 zespoló\f
14 męskich .
Wśr6d kobiet
zaly się
Drak" Radom,
dzily drużJ;n.ę
sk6r". TurnieJ
la
drużyna
TKKF "Blok "
"Radosk6r" i
Zdobywcy
I
17-letni chl oPC~"
osiedla "Ustronie,
o dużą n
żając w el
ta turnieju ,
Walter" 2:0.
gotował do
Kowalczyk .

zostanie sklad .
•
tvdz l '
dry. ktora
'skit
le ci na europel. l
kwietnia - 8 maja
bytu na naszym
karze MeksykU
granie czterech.
Hiszpanią. SzkoCJa.
nia.
. do k~
Po powrocie.
syk zmierzy Sle
zylijska dru iv~a
Sol (19 maj a) I ?'l
Porto Alel(re. (
ja Meksykanie
~entynY ·

TunezyjczyCY'"
Piłkarze

run/Iii
. do

goŁoWywaĆ Się er

w .. RFN. T;en

w'l"brał

sobIe
sportowej ?l
poszukuje
,,,ch dr·
wśród klub~\\szcze'
Wcześniej l:' ra ~J
Tunezja roz e~ z l '
d
warzys k I• mecz
'm ie u...I'
w marcu ?l~ar Alr"
n!eju ~ P~~lduCzane:~

me. N' e w..
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