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a om
uczestniczy zastępca członka Biura Politycznego KC,
wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk
w godzinach porannych rozpoczęła się w Ran Wojewódzka Konferencja SprawozdawczoPZPR, która sumuje dorobek partii i całeSPOłl~C2~erlst
ziemi radomskiej w minionych dwóch
h
oraz wytycza kierunki dalszego rozwoju wojewódz twa, a także dokona wyboru nowych · władz wojewódzkiej organizacji partyjnej. 333 delegatów 43-tysięcznej organizacji sprecyzuje m.in. program działa
nia, którego realizacja ma przynieść dalszą poprawę
warunków pracy i bytu całej radomskiej społeczności.
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pokoiu

Obrady otworzył członek KC,
sekretarz KW PZPR w Radomiu, JANUSZ PROKOPIAK,
witając przybyłych na konferen-
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emie w Moskwie i Warszawie
Obchody w województwach
kieleckim i radomskim
ob-

"Szydlów 650"
Jak

informowaliśmy,
w
Sztuki w Krakowie
czynna jest wystawa prac plastycznych,
które w niedzielę
sprzedane
będą
na
aukcji.
Dochód
przeznaczono na remont zabytków Szydłowa.
Na zdjęciu: fragment ekspozycji.
Fot. Jadwiga Rubiś
już

Pała cu

że Finlandii. Delegacji ludowego Wojska POlskiego przewodniczy członek Biura PolityczneDOKONCZENIE N ASTR. 7

cję: zastępcę członka Biura Politycznego, wiceprezesa Rady MInistrów, przewodniczącego Komisji Planowania przy RM, TADEUSZA WRZASZCZYKA, kierownika Wydziału -Planowania i
Analiz KC, MANFREDA GORYWODĘ, zastępcę kierownika Wydziału
Nauki i Oświaty KC,
WŁADYSŁAWA KATĘ,
wiceministra zdrowia i opieki społecznej
RYSZARDA· BRZO-

ZOWSKIEGO,
wiceministra
maszyn ciężkich i rolniczych, EUGENIUSZA SZATKOWSKIEGO,
wiceministca
przemysłu chemicznego, JERZEprzemysłu

DOKOSCZENIE NA STR. !

Konferencje partyjne
wSzczecinie i Koninie
22 bm. obradowały wojewódzkie konferencje sprawGzdawczo-wyborcze
PZPR w
Szczecinie i Koninie.
W obradach w k<mferen.cjl
partyjnej w
Szczecinie uczestn,iczył cmonek Biura PGlitycznego KC PZPR. wice-
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X Zjazd SDP

Udział

polskiego dziennikarstw

wspołeczno-gospodarczym rozwo jn krajl
Dzi ś rozpoczęły się w Warszawie obrady X Walnego
Zjazdu Delegatów Stowarzyszen ia Dziennikarzy Polskich.
W centrum uwagi ponad 340
delegatów,
reprezentujących
na zjeźdz,ie blisko 7-tysięczną
rzeszę członków
i kamdydatów SDP, znajdą się wszystkie najważniejsze sprawy i
problemy nurlu.jące środowi
sko dziennikarskie. Ze szczególną
uwagą
rozoatrywane

R e p orterski zvviad "Echa"

•

będą

za g adnienia je sz cze ba.rdziej
efektywnego
u{j'Liału
polskiego dz ienn ikarstwa w
realizacji
zadań
wynikają
cych z programu społecz.no
-gospodarczego rozwoju kraju, z postanowień II Kraj-owej Konferencji PZPR.
W
obradach
uc-zestniczą
przedstawiciele
kieleckiego
Oddziału
SDP:
Krystyna
Dziekońska. i Ma.ria Olkuśnik
(Polskie
Radio),
Stanisław
Gleń i Andrzej Małachowski
("Słowo Ludu")
oraa: Kazimierz Starowicz i Karol Struł"
("Echo Dnia") .
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rUba warstwa pUszystego śniegu jak
dobra
pierzyna
chroni zasiewy przed mrozem, a w najbliższych tygodniach da glebie sporą
porcję wilgoci. Oczekując
z tej strony wiosny
wszystko zapowiada się obiecująco.
Ale rolnicza
wiosna to nie tylko pogoBioprognoza
Uwaga, kierowcy I przechodnie!
Rano miejscami gołoledź dniem
drogi mokre, wld7.ialność lokalnie ograniczona.
Sytuacja
bi()meteorologiczna:
przedłużony czas reakcji i objawy P()gorszoneg() sllmopoczucia.
W reJonach górskich okresowe ostrzejsze obniżenie
sprawnośc:l
UiaJaoia.

da. Jak przebiegają przy*
gotowania
maszyn
i
sprzętu rolniczego do prac
na polach? W odpowiedziach na to pytanie jest
już znacznie mniej optymizmu.
• W 66 spółdzielniach kółek
rolniczych znajduje się ponad
3500 ciągników, okolo 1450 opryskiwaczy,
106
siewników
zbożowych. 122 rozsiewacze nawozów. praw.ie 500 rozsiewaczy
wapna, 417 roztrząsaczy obo.rnika.
• Wszystkie łe maszyny l
sp.rzęt winny być w pełnej gotowości technicznej
najpóźniej
do poł()wy marca.
• SKR służa swoim mająt·
kiem technicznym rolnictwu indywidualnemu.
A
więc
od
przygotowania tych spółdziel
ni w wielkim stopniu zależeć
będzie
przebieg akcji

rolnictwie

.• Roxw';j wiedzy o Zwiqxk.. Ro·
dziecki... / p"yjain/ po/.ko-radriecki';J
w Polsce ludowej _ • tema' rozpoczynaJącej si. w Wa(Stow~ dwudn io ..

DOKO'NCZENIE NA STK. Z

Zarzqd G/ówny TPPR I redakcję "N...
wych Dróg" .

wiosennej w
kieleckim.

całym

wej konferencji.

VI FESTl.WAl
KULTURY
STUDENTÓW
PRL
ziś rozpoczyna się w K ielcach jedna z imprez VI
Festiwalu Kultury Studentów PRL Ogóln()polskie
Spotkania Teatrów D ebiutuj~_
cych "Słart-78". Swoje propozycje artys tyczne przedstaw i ą
członkowie 24 zespołów przeży
wających pierwsze spotkanie 11
publk=ością. Nie jest to kon-

D

http://sbc.wbp.kielce.pl

organizowanej przet

Rozpoczyna

.

Się

"Start-78"
kurs , nie ma nagród . Ważny je~t
sam fak t udz i a łu w imprez ie
wynikający z potrzeby podz ielenia się z innymi własnym.i
przemyśleniami.
Działa na kiele<:kkh

spotkaniach rada ar ystyczna. S twarza
to mO'Żliwość konfron t ac ji z oDOKO~CZENU:

NA. STB. I,

Wojewódzka
konferencja partyjna
obraduje w Radomiu
DOKOŃCZENIE

ZE STR.
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GO KOPYTOWSKIEGO, star.zych inspektorów wydziałów
KC: RYSZARDA JANECZKA,
TADEUSZA SZCZEPANIAKA i
ANDRZEJA WAWRZYNKOW8KIEGO.
W obradach uczestniczą również wojewoda radomski, ROMAN MACKOWSKI, aktyw partyjny, gospodarczy, młodzieżo
wy.
Po wybraniu prezydium konferencjfi przewodnictwo obrad
powierzono I sekretarzowi KM
partii w Radomiu, EUZEBIUSZOWI CIĄZELL Przyjęto też porządek i r egula min obrad, wy-

b,'ano

komi6je:
mandatową,
i wyborc zą·

wnioskową

Referat egzekutywy Komi.i<!tu Wojew6d'Z·k iego PZPR . w
Radomiu wygłosił I sekretarz
KW partii, JANUSZ PROKOPIAK. (Omówienie referatu za mieszczamy obok).
W chwili. gdy oddajemy gado druku, ro.zpoczęro się
dyskusja. Z jej treścią, wynika.mi . wyborów nowych władz
p~tyjnych oraz decyzjami wojewód!Zokiej mstBncji pacty jnej
Z8!p<YLllamy czytelników "Echa"
w ju.tr:zejszym numerze naszej
g·a zety.
zetę

(elu.)

Reporterski zwiad' "Echa"
DOKOŃCZENIE

ZE STR.

300 CIĄGNIKOW

W NAPRAWIE
Wiceprezes

-

Wojewódzkiego

Związku

Kółek Rolniczych
w
Stanisław
Pisańczuk
że już w tej
chwili
3200
ciągnikÓW
stanowiących
własność SKR może ruszyć w

Kielcach,
powiada,

pole. Tyle traktorów ma obecnie p ełną sprawność te<:hniczną.
Jak widać około 300 ciągnikÓW
wymaga jeszcze zabiegów
remontowych. I robi się je zarówno w samych SKR jak i w
POM. Ze sprzętem
rolniczym
jeat
już
zupełnie
dobrze.
Wszystkie
opryskiwacze
są
sprawne, stopień gotowości rozaiewaczy
nawozów wynos; 96
procent, a rozsiewaczy wapna
• 84 proc. Po prostu
znaczna
część tego sprzętu wykorzystywana jeet jeszcze w akcji zimowej na drogach publicznych.
Z dnia na dzień notuje sie uszkodzenia. Naprawy sa w toku.
Ten sprzęt powinien być gotowy do prac na polach
przed
nadejściem
wiosny. Siewniki
zbożowe już teraz są w pełnej
gotowości technicznej do
prac
wiosennych.
00 Sł,YCHAC

W

POM!

SpoŚZ"Ód

66 SKR tylko jedenUcie jednostek ma warunki
do przeprowadzania średnich a
nawet kapitalnych
remontów
ciągnikÓW i innych maszyn rolniCZYCh. Reszta musi korzystać
z usłul! POM. Jedziemy więc
00 Państwowego Ośrodka Maszynowel!o w Grabkach Dużych
nH! opodal Szydłowa. Z usług
tego ośrodka korzystają rOlnicy
indywidualni i sp6łdzi elnif' kółek
rolniczych
z Szytllowa,
Gnojna. ł,a«owa, Rakowa, Tunęp, Pif'r2:chni('y i Dale~'Zyc.
- Mamy w tej chwili w POl\{
31 cil\ltników. 32 traktory obję
łe są naprawą mówi in7.. Jan
Molski. - tylko sz"~e ('ia~ni
ków nie weszło je~zcze na stanowiska napraw<'Zf'.
Czy remonty
lrZybko i sprawn'c?

przebi egają

-

Ani szybko, ani ~prawnie.
32 r emontowanych w
tej chwili ciągników 16 traktor ów mogłoby wyjść z P01\1 za
parę dni, bo są już prawie gotowe. Brak im tvlko drobnych
cze;ś<"i zamiennych'.
.
SpośrÓd

Na liście deficytowych dptali
znajduje się ponad 50 pozycji.
Brak części utrudnia orace. obniża

wydajność ,

zakłóca

dobrą

organizacje;.
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A W BUSKU?

1

Państwowy Ośrodcl!:
Maszynowy w Busku przeprowadza
remonty bieżące, średnie i głów
ne ciągnikÓW, a także wykonuje
specjalistyczne
. naprawy
skrzyń przekładniowych. W tej
chwili w naprawach średnich i
bieżących znajduje się 18 ciąg
ników, a do naprawy głównej
dostarczono do buskiego ośrodka 51 traktorów
z
obszaru
trzech WOjewództw kieleckiego, radomskiego i
tarnobrzeskiego. I tu także naprawy
utrudnia i komplikuje niedobór
części zamiennych. Deficyt występuje w czujnikach ciśnienia
oleju, błotnikach, pompach hamulcowych itp. Nie ma wprawdzie obawy, że część traktorów
wiosna rolnicza zastanie w halach naprawczych,
ale
czas
przebywania tych i innych maszyn, jak choćby silosokombajnów czy przyczep zbierająCYCh
w POM, byłby znacznie krótszy
gdyby części zamieThllych byk>
tyle ile trzeba.

RIPOSTA "AGROMY"
Cz.ęścoi
zamienne zapewnia
POM i SKR "Agroma". Do dyrektora tego
przedsiębiorstwa
mgr Tadeusza Barłosa reporter
..strzela" żalami zasłyszanymi w
ośrodkach maszynowych:

Dlaezero nie ma wszyslkich uęśei w lakiej ilości jakiej
potrzeba do remontów?
"Agrorna" sPł"zedaje tyle ile ma do sprzedania. W niektórych grupach rzeczywiście jest
p ewien niedobór c~ęści zamiennych. Z konieczności
musimy
tak dzielić, aby jeden nie mial
za dużo. a dru!!i za mało. Zdarza się, niestety, że niektórzy
nasi partn erzy stosują nadal metody chomika. Ot, choćby POM
Grabki Duże zamówił niedawno
20 akumulatorów do kombajnów
zoożowych. Po naszej kontroli
okazało się, że temu ośrodkowi
nie był potrzebny ani jeden akumulator. Do pewnych zamówień, zwłaszcza na części defipytowe, mamy prawo podchodzić nieufnie. A swoją
drogą
POM ułatwiają sobie, jak tylko
mogą, swoją działalność. Wiele
części można sobie zapewnić w
drodze r egeneracji, albo
poprzez wymianę zużytych
elementów. Mamy na
przykład
tłoczki do pomp hamulcowych
po 3 złote za sztul-: ę. Nikt jednak tych tłoczków nie
chce,
lecz całe pompy za 150 złotych:
łatwiej i szybciej bowiem wymienić całą pompę niż naprawić starą a i przerób przy 0k-1i j.ef;t wyższy.
(st.)
-

Mamy rozległe potrze
•

I

ogromne możliwości

Omówienie referatu
I sekretarza KW PZPR w Radomiu-J. Prokopia
Noszo porłio uk$'z.toltowała u progu tego dziesięcioleoCia śm i ały, ambitfiy program pr2yspies.zonego rozwoju kraju. Tym oktem PZPR potwiefdziło s·wą kierowniczą rolę w życiu narodu i swo,ją
wolę ponoszenia odpowiedzialności za prz~.złOŚć
kJoowej ojczylZny ...
- W wielkich pf'zeo.brażel/l i och dokooy.wanych
w kw}u - stwierdził Janusz Pfokopiak - cora.z
le.pie.j uczestniozy wojewócłztwo radomskie. W
szybkim tempie rozwija s ię jego potencjał gospodorczy. Pnemysł Iyrko w okresie cłwóch ostat·
noich lot uzyskał blisko 20'1)rocento'Wy wzr~t
prockJkc;i. Godny podkreślenia jes.1 33~proceoło
wy wzrost produkcji ryokowe-J c>roz
50-proceo.
towy wz-rost produkcj i no e<kSpOl-ł. Jesteśmy dzi
lic:zqcym . się no mapie gospodarczej Polski producentem wielu poszukiwanych wyro·bów. Za·liczarny do nich produkcję bliskc> 340 tysięcy mo·
5.lYfl do szycia, 77 tysięcy ma~.zyn do pisonio,
ponod 250 t~ięcy kuchn i gozc>wych, 1.340 t~.
aparatów tele.fon ic,znych, 7,5 mln por obuwia,
poood 22 mln sztuk nakof'yć stołowych, 2,5 mln
metrów kwodrotowych syntetycznej skóry polcc>rfam. Po!Za tym wyiwarzamy także popierosy, meble, eternit, cement, obfobiarki, grze}niki, fatby
i lokli ery, kleje, urzqdzenfa troosport.u tedmologicznego i skłodowania, tapicerkę samochodową,
podzespoły elektroniczne i energ i ę elektrycroą.
Wnos imy też s.wój uozioł w zaspokajanie ży
ciowych potnzeb kroju - choć nje bez kłopot ów
i trudności. Skupujemy 41 ty~·ięcy ton mięso, 2r
mi l·ionów litrów mleko, 200 tysięcy toIl owoców.
Podlue·ś l wlia wymaga fakt zanomowoma tendencji sp.adkowych sianu pogłowia zw ienz Qł hooowlonych i występujący stopniowo wz,ro.st hoOOw:li,
zwłc>s,zcza tr.zody chlewnej.
ZE WSZYSTKICH Sll._

- W okresie dwóch ~ot min ion e.j kooeficii wojewódzkiej instancji ....:... stwierdZił mówco - pracowoliśmy nod szczegółowym i kookretnym programem społeczno-gospodarczego
ro.zwo~
radomskiego wojewód>ztwa do 1985 roku. Działo
niom tym wyszło noprzedw kiei"owoictwo p~i.
Z inicjatywy I sekretarza KC, tow. Ecłworda Gierko, Biuro PoIityane ro:r.pcrirzyło i zołwiei"chiło
kompleksowy program ro.zwoju ziemi radomskiej,
a decyzja prezesG Rady Minisłlów, lew. Piotra
Jorosze-wiczG słało się attem wykonawc:zym clio
tago programu. ksł dziś miejsce, oby szczególne
wyfGzy wdzięczności za pomoc i życ.zlitwoŚć Pf2e·
kCJloć kierownictwu portii i rządu, osabiki-e I sekreloozowi KC, tow. Edwardowi Gierkowi. Z tcybuny II Wojewódzkiej Konferencji Spr-ow~daw
cro-Wyborczej przeka.zujemy jednocześnie ropewntenie, że ze wszystkkh sił, wykorzystując WSlZ~t
kie nClSZe możliwości, całą Wiedzę , zapoł, słu
żyć będziemy Polsce i Polakom, re-ali.zujqc ucnwały VII Zjazdu, postooowie-nia II Krajowej Kooferencji Poriyjne.j orClZ decy.z.je kie.rownic\wo parni.

się dz,iś
spółdz ielczoki

do wszystkich ZokJodÓłN pl'ocy,
pracy i rzemiosła o poszu
nowych możliwości uruchomienia prod\Jkc~
kowej i eksportowej.

jemy

ZBUDUJEMY WIĘCEJ MIESZKAN

Po amówieniu szcze.gółowych zadań
prz·ed przemysłem Łiemi rodoms.kiej
i
nym ustosunkowaniu się do zjawisk noiew
go wykorzystania czasu pracy, wrowców I
riołów, I sekretorz KW
pr1.edstawił ston
i pnzyszłość budownictwo mie5zkoo i
- Liczbo mieszkań, które moją być
ne do 1985 roku nie wynikło z możliwości
szego budownIctwo, przamysłu
materIołów
tI'owlanych, prlZE!f)ustowości biur
Wyn i kło 000 z bilonw potrzeb i a.ktuoklego
nia ich zaspokojenia. Tok jok kierownictwo
tok i my n ie stawiamy kwesti~: ile moż."a
dowoć, lecz: ile trzeba wybudować, żeby
zać ten wiełki, nabrzmiały w Radomiu
i
wództwie problem s,ołeany... Pewne
są, ubiegłoroczne zooooia
zostały
nr;,.,km czc
o 150 m i eszkoń. Są one jednak ni",,,,,<;n.nfrn'e.'
mołe w stosunku do włożonego wys i łku.
wszystkim sami budowlooi nie dokonoli
wanego pos.tępu: z dużymi opor om i
woli poligon W-70 w Radomi.u. nie
pełnJ zomi E!.l'zeń no poligonie w ŁULL''''~''''''''
po proc na budowie fobryki domów
jest baHiza słabe ...
Po<:Iejmujemy dalsze dlz iołonia no rzecz
nie szerszego włączenia radomskich
pracy do realizacji programu mle05iZK{lnHJ"·!
Niezbędny je5t także w i ęk.s.zy wysiłek dlo
wy jokości i lunkciooolności budo·w onych
koń.

ROlNICTWO DA WIĘCEJ ŻYWNO$CI

M6wco szeroko przedstowi! też
damskim rolnictwie oroz zooCfl1oia
dziedzinie gospodarki narodowej.
.
- NakreślOflY pkln działań w ro\nic ~e
stwierdził I sekretarz KW Uow.zględni~ nie
ko rozległe poh'zeby, ole i reołrle
Możliwoki te wykorzy'St\.lljemy, powiększ~
kłody no rozszerzenie produl«:~ drobiorS« lej,
dowłi ryb, na bu<lownictwo inwentonkie i
zynowe, budowę zamrożolni ()Waców I
mleczami i ioorch obieł<.tów potrzebnych
skiemu rolnictwu. Jest zjawiskiem
chiałooklm naszym toworz~zy dobfy
tyczny i społec.zny i·s.tni-ejqcy no wsi..
twem lego jest wzrost różnorakich iniCJ<,Jt~W
d'Ukcyjnych podejmowanych p1'~e~ roln ikaw
wejściu w życie ustowy o zoopakzeniu
nym. Rośnie w dalszym ciągu liczbo
Zgt05lZ00 po ziemię z PFZ.

.i

NIE ST AC NAS NA STRATY
NOWE JAKOSCIOWO ZADANIA

Nos.ze najw i ększe zaldody produłwjące no potnzeby rynktl i eksportu
pow l e<łz i ol
Janusz
Prokopiok - s-toJQ wobec kooie'c znaki poważoe
go zwiększenia poszukiwooe.j produkc~. Dla Pf1Zy.
kładu Zakłady Metolowe "Woltei"a" pokrY'Wojq
polneby w moszynoch do s.zycio wokoło 50
proc., maszyn do pisania potrzeba nom dwukfotnie w~ej, kuchni gCJlc>wych jeszcze 120-140 ty$.
sztuk. Rynek czeka tokże no prosoworki elek~rycUle, RWT powinno zwiększyć produkCję telefonów o 20-30 proc., "Gelioch" nokryć stoło 
w~h o około 7 mln sztuk, "Pronit" w Pionkach
musi szybko uru'C homic produkCję nowej gene-rocji polcoffamu. Występuje duże zapotr:ze bawonie no nowe zestowy meb~i z Kozien iC, no nowe
asortymenty farb i lakierów, no nowe typy klejów do 10minowaAia blac h. Gospod ork a oczekuje
no nowe płyty e ternitowe z Wierzbicy. to o wyż
szym standardzie Jakościowym. no g:lzejn ki O IUmifl lowe z Od lewn i Radomskich.
No tym jednak nie wyczerpują s ę moż li wości
naszego przemysłu. Koniaczne jest uruchom ie-nie
no szeroką skol ę różnorodny c h od ~ewó w z melali
kolorowych w stylu relro: świeczników, tale-rzy,
figurek, zegarków ... Cen imy sobie wysoko in ic.j atywę towarzyszy z Szydło w.<)ckich Zakładów Kam ie nia Budowionego dotyczącą
uruchomien ia
produkcji różny ch wyrobów rynkowych z odpadów marmuru. Produkcjo wazonów. lam p sloło
wych, popieł niczek, talerzy ozdobnych i innych
e leme ntów dekoracyjnych winno stoć się częśc i ą
składową plooowych działoń zakładów. Odwołu-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Jest

p1'awdą oczywistą -

slępoie JOOu,s.z Prokopiok -

pow iedział

że wyi6ZY żf

rozwoiu łqczy się ze zmniejszen iem mo
procy ,,no luzie". Dlateogo pobudzoć nam
mosowy ruch niegodzen ia się ze lłq
zwyczajnym lekcewożen!oenl cbo
ni·e zoprzeczy, że w kroju, i u nos w
lw ie, jest dosyć l.udz; gotowych do
nia zjaWiskom u jemnym. Pfocu j ą ws
samorządach robotniczych i ro lniczych:
ców m iost, w rodach narodowych I
zawodowych. Rzecz polega no tym, oby
wentn ie i nieustępliwie chcieć te s ły h
stoć. W sum ie mamy dosyć sił zdolnY c
niedbolstwc.
m inowoo io słabości

I

•

_ No dzis ie jszej konfe'e~c}i
pol" ed _I
zokończe-nie I se-kreta rz KW w Rodom u
kon~na zostanie o<.ena proc y Kom ;te~.,
wódzk,'ego, egzekutywy i s ekretor atu. '0'
s ię do delegatów z prośbą o ()Cenę r;; .•
pryn c yp i alną. Zwra.comy sę otoką oc e :'e

rej wyciągnię t e wnioski posłu żą do I~:~J
szej, bardziej efektywnej procy Kom ·wódzkiego, który dziś wybierzemy. C e~""
jest dobrze realtzować politykę parl ii, do
korzys tywot środk i , które d<>stOJemY
~"
zy::ji, dobrze real izować zadCl'n;a ro!".~.~'
rodomskiej i Radomia. Wyrażomy ~r - . ,~
ż.e- wypełn i my dobrze mandot dele:-;)O ~'e.
ot.do.rzyli nos komun'ści zi3mi rodo ms

r

...1 drgnelv bastiony pr ducentów

Wszystko wskazuje na to, że bieżący rok będzie pomyślniejszy dla handlu niż lata poprzednie. Do tych optymistycznych
prognoz skłaniają
decyzje podjęte w ostatnich miesiącach
przez władze centralne. Pierwsze obrady powolanego przy
Radzie Ministrów Komitetu ds. Rynku, podczas których mocno zaakcentowano konieczność uzupełnienia zaległych dostaw
z roku ubiegłego, nacisk, jaki położono na szero~o pojętą
ochronę interesów konsumenta, jakość i terminowość dostaw
dają już pogłąd, że centrala zaczęła zdecydowanie oddziaływać na poprawę sytuacji rynkowej, Dodajmy jeszcze opraelowanie list asortymentowych towarów, których dostawę należy rynkowi zapewnić w pierwszej kolejności, przeznaC'Lenie
lIC wydatków inwestycyjnych na branże obsługujące rynek
- a będzie to i tak niepełna lista pn:edsięwzięć z ostatniego
okresu.

•

I

lienta nie icteresują jednak centl'al.ne zarządzenia.
Klient
ocenia
przede
wszystkim ich skutki - swoją
sytuację w sklepie. O wY'Jlikach tej oceny decydują w największym stopni-u szczeble najniższe w handlu te, które
wypełniają
obszar możliwości

K

konkretną

tre9cią.

NAGINAC DO POTRZEB

nowego zakładu w
wzornictwa płytek

Opoeznie •

Stałe

"Cersanit"
rozszerza produkcję
Z roku na rok

rośnie WIW"-

produ1«:j.i zakładów MZew
Zjednoczeniu
Nie maleje też zaie odbiorców rynwyrobami sanitarnypłytkami ceramicznymi.
mu sprostać prowadzi się
modernizację

zakładów,

nowe
technol~
wzbogaca wzornictwo.

W ub. roku ilość produkowyrobów sanitarnych
potrojona (w 1970 r.
tys . ton, 1977 - 30 tys.
wzrosła też produkcja
kamionkowych oraz
ŚCiennych.

dynamicznego l'OZWQzaspokajane są nadal
krajowe na te wySzczególnie olbrzymie
rzebowanie jest na płytenne. Poprawa w zaspopopytu powinna naw 1980 roku w związ-

"Peremo "

miastu
Rekonstrukernizacji
Odlewni
w Radomiu podjęłO
Vv sprawie udzielania
POmocy w sprawnej
niektórych specjali~
a~ h inwestycji. Jak Się
z u~e my, fachowe bryga.. eremo" pracować hę1l1·.n pr
.
le l
.zy b u d oWle
kanarQnPe o~nlqego w dzielnicy
.. kż~ ' . ol . ora miejskiego,
In\'· ł nlek:oryc h magazynów
.P OW ych,
wreszcie przy
~., no,:vych obiektów miej;~ osrodka Politechniki
rZysklej.
~ mo"
....
JdeJ\\' . zaangazuJe su~ tez
Illctwo mieszkaniowe.
(ekr.)

Jednym
~daniem
1\-"'1.

..
rOlnego rOdzaju Ja. ~ tzw. krówek i culłotvl~,ętOWYCh, warto~ci 54
1\. 'ł~t
deWizowych, wy• .. Ym za "ra .
,r"lt'~ki'
. " nIcę za~"-\'
J eJ Społdzielni In.,. ~d nO<ić...
(ekr.)
~. t\'

W województwJe kieleckim
w dz"ugiej połowie ubiegłego
roku
oónotowano
pierwsze
symptomy
poprawy
sytuacji
rynkowej.
Są one r<l'Zultatem
kroków podjętych przez wojewoo7;kW! wład~e pał'tyjne i adminiskacyjne.
Przede wszystlkim podjęto jakby można rzec - pierwszy
zmasowany atak na nie zdobyte dotąd bastiony producentów
lokalnych.
Pieorwszym
jego

ku z aruchomieniem nowego
zakładu

płytek

ceramicznl'ch
w Opocznie. Jego roczna pr~
dukcja wyniesie 5 mln m kw.
płytek.
(Dwukrotnie więcej
niż produkuje się aktualnie
w kraju.) Nadal jednak nie
będzie to zrównanie podaiy z
popytem. Zapotrzebowanie na
te wyroby
będzie
bowiem
rosło w
związku z szybkim
rozwojem budownictwa mieszkaniowego.
(DAP)

.

w sobotę

premIera
teatrze kieleckim

W sobotę, 25
odbędzW! się

lutego o godz. 20
w kieleckim teatrze prapremiera widowiska
,,Nasz II wolnością ślub". Na
spektakl składają się obszerne
fragmenty
"SIubów
panień
skich" Aleksandra Fredry i
"Warszawianka"
Stanisława
WyspiańSkiego.
Au.torem scenariusza i reżyserem jest Benryk Giżycki. Scenografia: Józef
Napiórkowski,
muzyka:
Adam Szmerek. Wystąpią m.in.
Iwona Omąkowska,
Jadwiga
Jarmuł, Janusz Rarał Nowicki,
Włodzimierz Twardowski, Jerzy
Smoliński,
Wacław
Ulewie!,
Stanisław Siekierski i Jan Parandyk.
(jjb)

Tysiąc

do

Wyroby szamotowe
dla Kraju Rad
Ostrowieckie Zakłady Matel'ialów Ogniotr-wałych wytwarzają różnego rodzaju kształtki
i wykładziny dla pieców hutniczych, koksowniczych, fabryk
chemicznych, cukrowni i innych
zakładów. Część produkcji przeznaczona jest także dla odbiOl.'ców zagranicznych. W poprzednich latach wyroby. szamotowe
z Ostrowca dostarczano do Rumunti i Węgier. Od paru lat,
w ramach długoletnich kontraktów, wJększe ilości wysyła
ne są dla radzieckich odbiorców. Jest to tzw. eksport pośredni. OZMO dostarcza wykła
dziny szamotowe Fabryce Maszyn Rolniczych w Inowrocła
wiu, która buduje z nich specjalne suszarnie i wysyła je
następnie do Związku Radzieckiego. W ub. roku w ten sposób
OZMO
wyeksportowały
5 tys. ton wyrobów.
Zapotrzebowanie na wyroby
odporne na wysokie temperatury jest olbrzymie, a w związ
ku z dynamicznym rozwojem
hutnictwa, będzie jeszcze więk
sze. Przewiduje się, że w najbliższym czasie OZMO będą nie
tylko modernizowane, ałe rozbudowane.
(rym'

zaikład6w

W pażdzierniku u.biegłego r0ku z inicjatywy Wojew6d1!kiej
Rady Rynku zwołano naradę
pn:edsbawicieli przedsiębiorstw,
na której padły konkretne deklaracje. RenUat ~iał_ia wzbo~acenie rynku Kieleoell)"ZDy
dodatkowymi
wyrobami
warłośei 151 mln Hołyeh. Wśród
nieh zDalazł się m.in. ,uroki
a5JOrtymenł artykułów wyhva.rzanych przez kieleckie ••kłady
dlliewiarsk4e:
"TwórC2:GŚi:"
l
,,Electę";
po_u kiwane obuwie
d:liiecięce • zakładów w Skarżysku, bo!raty sellław wyrobów
z Zakładów Pnemysłu Odzieiowc!ro "Nida", • także komplety mebli s kieleckiej fabryki i z zakładów w Starachowicach i Suchedniowie.
Z

WIĘKSZYM

OPTYMIZMEM

Bi,eżący rok powinien być korzystniejszy pod tym wzglę
dem. Handlowi dano bowiem
do
ręki
dobry
instrument
kształtowania asortymentu produkcji
w
postaci
funduszu
nagród
ministra handlu we-o
wnętrznego
i uslug. Premie
są
przeznaczanie
dla
wytwórców, którzy podejmą lub
zwiększą
produkcję wyrobów
poszukiwanych na rynku. Decyzje w
sprawie
rozdziału
nagród będzie
podejmować WojeWÓdzka Rada Rynku.

celu dalszej poprawy jatowarów i rytmiczności
dostaw
nastąpi
zacieśnienie
kontaktów handlu z wytwórcami. Przemysł nie może dowolnie zmieniać asortymentu wyrobów. Decyzje w tej sprawie
muszą być uzgadniane z Wydziałem Handlu i Usług Urzędu
WojeWÓdzkiego. Stanowi to barierę
przed
podejmowaniem
prOdukcji zbędnej, nie trafiają
cej w gusty klientów.
W

kości

przyznał

Bardzo dokładni.e przygotowuje się tak przemysł jak i
handel do giełdy wojewódzkiej,
która odbędzie się 28 lutego.
Dotyc hczasowe wystawy orga!
nizowane z dużym rozma c h e m

karta mu nie szła,
•
WięC do kradzieży ...

trafił,
•
Się

podpisy na listach wypłat.
Wczasy przyniosły mu nidichy
zarobek: 59 tysięcy złotych.
I tak tysiąc do tysiąezka - uciułał sto piećdziesiąt.
Nie wzbogacił się zbytnio.
Jerzy B. był bowiem namięt
nym gracz('m w "totka". a
i
kartami nie
gardził.
Pf'ch
chciał, że ,,szóstki" nie trafił,
a karta mu nie szła ...
:\.limo że proceder trwał dłuż
szy czas j każda rzetf'lna konPrzyjmował
też
opłaty
" 1
trola powinna ujawnić kradziewczasy za dzierżawę ogródków
że Jerzv H. był poza wszf'lkidziałkowych, wypłacał zapomogi emerytom .. Na tych zapo- , mi podejrzeniami. Robił wraże
nil' ,swojl'e;o chłopa" - kto by
mogach "zarobił" 29 ty .i ę<'y
tam go poddrzf'wał II nieuczcizłotych. Dokonał tf'e;o
fał'>7uielecki "Wodrol" powierzył
Jerzemu B. stanowisko inspektora socjalnego z niemałym
zakresem obowiązków
i... uprawnień. WyjeŻdżali pracownicy "Wodrolu" na wycieczkę .,Stefanem Batorym" pieniądze wpłacali
"socjalnemu"
zamiast po prostu do kasy.
Z zebranej sumy na tę szałową wycieczkę Jerzy H. zagarnął ponad
11 tys. złotych .

jąc

Więcej

mIeJsc
w radomskich kinach
W roku ubi.egłym oddano w
Radomiu
młodzieżowe
kino
.. Pokolenie" i tym samym liczba
miejsc w przybytkach X Muzy
uległa

wość ... ? KontrOlujący w każdym
razie nie podejrzewali i w rezultacie
zamiast
niewi elkiej
kwoty, konto "swojego chłopa"
obciąża suma stu pięćdziesięciu
tys ię cy złotych

w
Prokuratura
Rejonowa
Kif'lcach uważa - i słusznie
Żf' bałagan W "Wotlrolu" panował spory,
ko r o nikt o "kantach" tak długo nie wiedział...
OkoliC?n",~cią
łagodzącą
w
przypadku Jerzego H. będzie
zapewne fakt , że wyrę cza jąc
kontrolerów, o swoi"h defraudadach powiadomił Prokuraturę

Rejonową

http://sbc.wbp.kielce.pl

osobiście.

(kf)

powiększeniu,

jednakże

jest ich ciągle za mało. O peł'S
pektywy rozwoju sieci kin pytamy dyr Barskiego z Okrę
gowego Zarządu Kin. w Kielcach.
Aktualnie remontowana
jest "Przyjaźń". Salę widowiskową oddano właśnie do użyt
ku. Planujemy poza tym przebudowę poczekalni oraz urządzenie tam
kawiarenki
wszystko do końca roku. Zmiany nastąpią także w "Helu".
Twarde krz esła wymienimy na
miękkie. W ciągu dwóch następnych lat, zostanie poddany
kompletnemu remontowi "Bał
tyk".
- Czy powst_le w R..tomill
nowe kino?
- W roku przyszłym rozpoczy
namy budowę nowej placówk.i
przy ul. Kelles-Krauza. Będzie
ona posiadać dwie sale na
200 i 600 miejsc, wyposażona
z{)slanie w naj nowocześniejszy
sprzęt
proje kcyjny.
Budynek
wzorowany jest na łódzkim 1d nie "Iwanowo".
(mer)

.T~gOfl'oczne
novum to równ1ez
udział
przedstawicieli
handlu w konferencjach samorządu
robotniczego w zakła
dach przemysłowych

tysiączka!

,,6" nie
K

bykJ wysłanie do 46
propozycji podjęcia
pcodukcji
towarów
deficytowych. Handlowcy dotarli też do
każdego z nich zapoznając się
na miejscu z możliwościami
wytwórcy.
nokiem

przyniosły dobre rezultaty. I po
lutowej
oczekuje się wiele.
Spotkanie na linii producenthandel daje obustronne korzyś
ci. Dla handlowców wyst~pują
cych w interesie klientów to
okazja, aby podzielić się uwagami na temat jakości towaru.
Producentom zaś pozwala z0rientować się w brakach asortymentowych występujących Da
rynku.
To tylko niektóre ~zyklady
świadczące o krokach zmiersających w
kierunku większego
usamodzielnienia handlu. Nic
jednak nie pomogą naj trafniejsze decyzje, jeżeli jednocześni.e
nie pójdą w parze z poprawll
organizacji i kultury sprzedaży. Konserwatyzm, jawna niechęć do wprowadzania nowoczesnych form sprzedaży, traktowanie klienta jak intruza to tylko część grzechów pop "'nianych
przez
pracoWtlików
handlu różnych szczebli. JeżeU
tylko część z tych pozornie
drobnych spraw wstanW! rO&wiązana, będ'1lie to już w odczuciu klientów także .poce
osiągnięcie.
(DA"

Zaproszenie
dla bobrów
-ł

Trwają już przygolowania do
sprowadrenia i osiedlenia b0brów w wojeWÓdztwie kieleckim. Działania te rozpoozęły
się z inicjatywy "Echa Dnia".
Ni edawno Wojewódzki Komitet
Ochrony Przyrody zorganizował
s potkani e nadleśniczych z udział e m konserwa lora przyrody
oraz przed sta wici eli Instytutu
B iologii WSP. W wyniku dyskusji ustalono wstępnie miejsca nadają ce się na bobrre
siedzib y
w
nadleśnictwach:
Włoszczowa, Kielce, Kurozwęki
i Ruda Maleniecka. Os tateczna
decyzja pod jęta zostanie po wizji lokalnej. Wezmą w niej udział
nau kowcy z Instytutu
Zoologii Stosowanej Akademii
Rolniczej w P oznaniu, k tórzy
poki e r ują akcją.

:\-limo zaproszeń nie angażu
siq na razie w sprawę osiedlenia
bohr6w
władze
wojewódzkie
Polskiego
Związk u
Łowieckiego . Warto więc przypomnieć, że związek ten patronuje
akcji
ratowania 00brów w całym kraju.
(jjb)
ją
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Usa a· e ery alna
bez wykonawców

Od 21 października ub. roku, a więc od dnia, w którym Sejm PRL uchwalił ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym rolników i ich rodzin, długo i wiele mówiło
się o tym dokumencie gwarantującym starość tym, co
życie swoje związali z gospodarką rolną. Zainteresowanie sprawą o ogromnym znaczeniu społecznym i
społeczno-gospodarczym było tak wielkie, że .zdawało
się, iż realizacja postanowień ustawy dokonywać się
będzie w atmosferze powszechnej aktywności służby
administracyjnej, a ściślej urzędów gmin oraz organizacji społecznych i samorządowych.

POZIONO, l. miejsce silnie nosio ·
.. ecz:nione,

przeznaczone

na

kqpiełe

.toneczne: ogrodzony teren na ploiy,
przeznaczony dla nudystów. 6. chem.
substancja oddająco
elektrony ,ubItancJI redukowanej I somo ulegająco
przy tym utlenieniu. 7. nonony daw·
niej przez kobiety Jako dodatek do
....oJu balowego. 8. sprzedawco pracujący •
ulicznej budce. 11. notes.
blok do robienia notatek. 13. uroczyIte otwarcie
wystawy szluk plastycz·
nych połqclone z. spotkaniem z au~
torem. 14. wielbiciel ubiegający si,
• wzgl,dy kobiety.
PIONOWO: 2. "p. ..Carmen" G .
Bizeta. 3. przylądek w RPA; najdo·
lej na płd. wysunięty punkt Afryki.
Igielny Przylądek.
4. zysk. Itorzyść.
5. popularno rybo morsko o smoczRym mio:sle (do l m dl.). 7. recliza·
tor, ,. jezioro no gra.nicy Kanady i
USA. najmniejsze z grupy Wielkich
Jezior. 10. rzucono ze statku no linie
lub lańcuchu. utrzymuje go no miej·
Stu. 12. dorosly. calkowieie Już wy.
kształcony owad.
powstoly po kolej·
nych przeobrażen iach.
Rozwiqlania p,. .syłać naleiy pod
adresem reda.cji .. ED w,łqanie na
kartach pocztowych • terminie sied·
",iu dni od daty niniejszego numeru.
PomięcII' prawid/owe odpowiedzi raz·
losuje si, dwie nagrody ksiąikowe.
Karty pocltowe bel kuponu będq wy.
łqclone z loso.ania.

.o

d 27 października minęły
prawie 4 miesiące.
9 grUdnia ub. roku Rada
Ministrów ogło&iła rozporządze
nie "W sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy",
w tydzień później prezes Zajuż

kładu

Ubezpieczeń
zarząd.zenie
wtrukcję w

Społecznych

wydal

wp.rowadzajlł(:e
sprawie realizacji przepisów
ustawy z
27 pażdz.iern.ika
1977
roku.
Ws.zystko już dawno powinno
być jasne. a każdy punkt ustawy odpowiednio i właściwie
zinterpretowany. Dziś, w drugiej poło-wie lutego 1978 ro-ku
można by już wypłacać renty
i emerytury z mocy ubiegło-t'o
cznej usta·wy sejmowej.
Czy w wojewóddwie
kieleckim rolnicy korzystają
już z ustawy emerytalnej uchwalonej przez Sejm w paź
dzierniku ubier:łer:o roku?

Odkopano

tł

"ECHO DNIA"
Kupon nr 44

POZIOMCI:
dogrywko.
bonżurka.
piechota, Kaniuka, regiment, zwrotnik. AtalanIa.
PIONOWO: okowito. Różycki. war·
kocz. Alabama. Itorozja. Nigeria. Su·
IIIolra. Itlnkiel.

m

~

Q

.J

klaser
dniu 6 luter:o br. weszła
do obiecu seria złożona z
dwóch znanków po 1,50 zł
kaŻdy, która upamiętnia szóste
mistrzostwa świata w zegłar5twie lodowym i dziewiąte mistrzostwa Europy bojerów w
klasie DN. Oryginalność serii poler:a na łym, że znaczki są drukowane
w ukła
.nie pionowym z przywieszką
pośrodku. Drugą cechą tej
serii jest to, iż na rysunkaeh pokazano konkretne bojery. na których uzyskano mistrzowskie rezulłaty. Na pierwszym z nich przedstawiono więc
bojery 2 Polaków: P-154 Piotra
Bur~yńskiego - mistrza Europy w klasie DN w roku ub. I
P-36 Zbir:niewa Stanisławskiego.
dwukrotnego wieemistrza świa-
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fundamenty pałacu
Henryka VIII
Podczas
prac budowlanych
prowad·zonych w Lo-ndynie na
odcinku między Fleet Street a
Tamizą odkopano
fundamenty
pałacu Bridewell, niegdyś rezydencji Henryka VllI.
Budowlę tę nale-ią.cą od 1161
roku do zakonu templariuszy.
na początku XVI w . lru-pił kardynał Wolsley i podarował królowi.

ta, trzeci boje-!' na tym zna.czku
le H-3l pilolewany pnel Hołen
dra Wi ma van Ackera - posiadacza tytułu komandora floty
europejskiej. Na drucim znaet:ku Widnieje bojer P-123 Bor:dana Kramera, który zdobył tytuł
mistr-za świa.ta na rok bieżący.

- Jesuze nU·t z tej ustawy
n:ie lror2ysta - odpowiada zastępca d~'e<ktora Zakładu
U-

bezpieczeń

•

*

•

Tylko 2 minuty trwała licyłada w firmie Gibbons sław
nego l\fauritiusa "Post office"
z roku 1847. Cena wywoławcza
17 tys. funtów szterlingów skGczyła do 50 tys. funtów. Uowy
posiadaoz - Rene Berlinrin zamierza podobno ofiarować ten
znaczek do muzeum pocztowegG swojer:o kra.ju - Lie<t'ltensteinu.

ds.

rent w Kielcach, A. Grabowski.
- Ale są chyba rolniey, tł.
rym usława
Ilbi e r łorocsna
r;waraniuje prawa do rent l
enlerytur Jui od stycznia 1978
rokv.
- Tak. są tacy roln.icy. Prawo ło mają rolnicy, którzy 0siągnęli wie-k 80 lat i po 1 9tycz.n.ia 1978 roku przekazali gospoda.roSt.wo rolne nas.tępcy. a
prawo do renty inwalid.zkiej
przysługuje tym, którzy
zaliczeni _tali do I lub II grupy
m.walidzk,j~j l także przekazali
swoje gos-podarstwa następcom.
Z praw ustawy z ubiegłego r0ku mogą także korzystać już
rolnicy w wieku 65 lat (kobiety
lat 60) I inwa1id~i I i II grupy
inwalidzkiej, którzy po 31 grudnia 1977 roku przekazali swoje
gospodarstwa rolne państwu.
- Du rolników prowadzą
eych jeszcze
r;ospodarstwa
rolne osią«nęło już wiek 80
lat?
- My tu w ZUS ta1cich da~cb nie mamy.
- A ilu jest wśród rolników inwalidów I i n r;rupy
inwalidztwa, którym także
przysłur:uje pierwsleństwo kGrzystania z ustawy z 27 paidsiernika 1977 r.?
- Takiej ewidenc~ równieti
n~e posiadamy.
- A ezy ZUS wie, ilu rolników w wieku emerytalnym
prowacł&i r:ospodarsłwa rolne
w woj. kieleckim?
- Niestety, nie Wie.
W wojeWÓdztwie kiełeckim mamy
34.800 r;OSpGdarsłw
prowadzonych prses
rolników w wieku emerytalnym. W tej li~bie 2Z tys. t:'Ospodany nie ma następców.
- Skąd ma pa.n, redaktorze,
te infO<I'macje?
- Zdobyłem je w Urzędzie
Wojewódzkim, przed rozmową w Zakładzie Ubelpiecaeń

indywidualnego jest większa.
Be-z zaglądania do dokumentacji
dyrektor B. Górka odpowiada:
- Mamy w naszym województwie 106 tysięcy gospodarstw. a
w tej liczbie 44 tysiące prowadzą ludzie w wieku emerytalnym. Jest to je<len z najbard:lliej trudnych problemów naszego rolnictwa. Realirzacja ustawy sejmowej z 1977 roku jak m6wi H. Górka - jest w
Radomskiem dopiero na etapie ...
przygotowywania
temat6w
do
szkolenia

l' a c o w n i k 6 w
urzędów
gmhnnych.
Po rozmo-wach w Kielcach l
R-ado-mi.u reporter wynotował
ao-me takie oto retleoksje:
.
• Nie od ZUS zaldy, kło l
kiedy skorzysi1l I ustawy emerytalnej z 1917 roku, leez od
urzędów rmin.
• Urzędy gmin powinny ustalić, ilu rolnikom
przysługuje
prawo do emerytur i rent I
tytułu wie.ku i inwalidztwa.
• Urzędy «min winny przeprowlł4ltić I zainteresowanymi rolnikami rozmowy, a następnie
przesłać do ZUS "karty informacyjne w sprawie emerytury
- renty inwalidzkiej -)" (niepotrzebne skreślić).
• Oo-piero po zbadaniu zawartych w tych kartach danych
ZUS mo-że podjąć decyzję o
przyzna.niu renty lub emerytury.
Skoro sprawa zaczyna s.ię nie
w ZUS. lecz w urzędach gmin,

p

zapytaliśmy
władzę
gminną:
jak się realizuje ustawę?

_ Nie wiemy jeszeze, ilu mamy
rolników w wieku powyżej
80 lat prowadzącycb r:ospodarstwa rolne - powiadają nam
w Urzędzie Miasta i Gminy w
Jędrzejowie temat ten, co tu
ukrywać, został trochę zaniedbany. W najbliższym csasie aainteresujemy się tą sprawą.
W kilku hnnych gmmach rozmowy na temat rent I emerytur mialy niernaJ identyczny
przebieg.
Jest ustawa o doniosłym :zonaczeni·u dla wielu ludz.i steranych
pracą.

dotkniętych

Lnwalid'Ł

lwem. Sami nie mogą w swoich sprawach skutecznie zabiegać. Trzeba do nich
dotrzeć.
poro-z.mawi-ać. do-radeić, pomóc.
Jak na razie nie ma zbyt wielu chętnych do takiego d!Ziała
nla. I jak do-tąd ustawa emerytalna z 1977 ro-ku nie mod:e
przebić się do tych, którzy już
duś mogliby z niej lrorzystać.
(Sł.)

Wszystk
• włosach
2yc.ie włosa na growlie
czyeny trwa 2 do 4 lat,
kabif€oty do 10 lat.
Liczba włosów na
blondynki wynoei około
sięcy. bru.netki - olrolo
sillcy. a u rud'Owłosych 80 tysięcy. Włof;,y blond są
cieńsze.
.
Za no-rma}ne UtU12-.je Slę
pad.aoie 40-50 wł06ÓW na
u człowUeka stM's.zego więcej.

Pojedynczy włos ~t w .
nym stopniu rozoiąl!l~wY18~
że utrzymać ciężar 150-

mów.

Społecmych.

Zdaniem telewidzów

. * .

Dania upamiętniła ter:orOC1lne
mistrzostwa świ.a.ta w piłee ręa;
nej rozr:rywane w tym kraju
specjalnym znaczkiem Gkoliczności..wym. Natomiast Jugosła
wia wyda specjalny znaczek z
Gkazji mistrzostw bokserskich
świata. W Austria ukaże się w
bm. znaczek wydany z Gka.zji
mistrzost.w świata w biathłonie.
W RFN wszedł do obiegu znaczek II dCłllłata na cele sportowe.
Na znaczku widnieje sylwetka
narciana. Drugi znaczek I tej
emisji ukaże !jię w kwietniu.

Społecznych

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu znajoIDQść
realiów społecznYCh rolnictwa

Missisipi
jak Silnica
SpośrÓd wielu
setek jezior
polodowcowych
znajdujących
w parku narodowym ltasca w
stanie Minnesota, jedno
uchodzi za prawd.ziwą atrakcję
turystyczną. Bierze z niej po.
czątek Missisipi, a
jej szerokość
w miejscu wypływu z
jeziora nie przekracza czterech
metrów. W punkcie tym ustawiono kamienny słup znapi·
sem. który
brzmi "Tu 1.
stóp nad poziomem oceanu,
potężna czeka Missisipi zaczyna
swą krętą
2552-mi1ową
dro·
gę do Zatoki Meksykańskiej".
Nie trzeba dodawać, że punk·
tern honoru każdego turysty
j~st przebycie w
bród wielkiej rzeki i uwiecznienie swojej oooby na pamiątkowym
zdjęciu pod słupem.
wm

się

erotyka, seks. W te- wadzl\Ce do Ibliie~i~
wlltki fabularne o ro. Niewiele rzadZieJ:
tematyce spotyka telewidzów, spotyka Się
się najczęściej
w prorramaeh ci o miłości
filmowycl:l. Filmy e miłości podobają się. 32 proc. telewidzów
stwierdza, że łubi je hardzo, a
42 prac. po prGstu lubi. Nie lubi
filmów o miłości zaledwie 20
proc. telewidzów. Wynikałoby II
tero, że AmGr na. szklanym ekranie cieszy się powGdzeniem
w każdej pGstaci i bez zastrzezeń. Ale to niepraWda.
W jednym filmowym rGman.
kto~"nej
sie różni ludzie dopatrują się tymentałneJ, tra C łkieJII
wielka przygoda. li w
róźnych rzeczy. OśrGdek Badatc
nia Opinii Publicznej i Studiów miast trudno dostrz . ztk
.. pary, k t'oryc b sWlll
ZJI
. po mot.( '
PrGgramowych
przeprGwadził
ra się na wzajemneJ
ankietę, w której zapytanG mię
dzy innymi: "Jak pana (pani) piece, zrGlumieniu.
zdaniem najczęściej przedstawia.
.
Iliecit
W teJ sameJ, an td,ł
na jest miłość na ekranie TV?"
no:
"Jaki
spoSGb
p~z
TelewidzGwie Gdpowiedzieli, ze
wątków
miłGsnyc
najczęściej Gglądają histGrie mior:ląda pan (pani) na
łGsne wybujałe erGtyf'znie. pro-

http://sbc.wbp.kielce.pl

iłość.

M lewizji
takiej

au oli
10 -:- w'ugi pod względem
s3'teli ta JowisLll
wzbudza duże zainteresowanie
astronomów. Jest to jeden z najdziwniejszych księżyców W naaZY'm Układ·zie Słonecz.nym, mającym własną atmosferę. Ponadto w jego jasności obserwuje się
nietypowe zmiany. 10 krąży w
odległości 442.000 km od Jowisza w jego pasie radiacyjnym.
Występuje tu silne oddziaływa
nie wiatru słonecznego.
Amerykańscy
astrofizycy
stwierdzili niedawno, że niezwykła
jasność
10 po jego
przejściu w cien-iu Jowisza wią
że się ze znacznymi wybuchami
słonec~nymi. Wywołują one ewielkości

misję

cząstek

naładowanych,

rozchodzą się w Układzie
Słonecznym, prtenikając do gÓl'-

które

nych warstw atmosfery planet·
i satelitów. Cząstki te pobudzają atomy i poWodują wyratnie
widoczne Jl!,"omieniowanie. Wybuchy Sło~a powodują na Ziemi zakłócenia fal radiowych,
burze magnetyczne czy świece
nie zorzy polarnej. Niewiadome było natomiast, że wywołu
ją one podobne zjawiska w atJDOiSferze innyeh planet. W ten
sposób probuje Idę wvjaśnłć nieregularne świecenie 10.
Uczeni prezentują dwie hipotezy. Według pierwszej, energ>ia
pł'Qmieniowa.nhl jest zatrzymy-

Twórca ludowy
Bukowiny

wana na powier?chn.i. satelity w
ok resie oziębiania, kiedy Słoń
ce jest zasłonięte p r zez
Jowisza; następnie jest ona zwracana w formie świecenia, gdy 10
rozgrzewa się po zaćmieniu. Według drugiej teorii. promieniowaniu towarzyszy W7-rost temperatury na powierzchni satelity; zamarznięty gaz ulatnia się,
tworząc krótkotrwałą
atmosferę, która znika podczas zaćmie
nia spadając w formie śniegu
(pAP)

• Deł~ __ JNM_ad_ w
ModenoII Medra-J w Deb<eay..;'
... W.."ech .,kazo", ie ano", w
col,... , ..1..,10 ....aj .. asau"
....'"
....61_ wili I wl .._ "61W', POlia·
M
"-.ieł
wlakiwośd
Iaa"lcae.

?
•

Dowleowa", wedlug
zoleceń leka ..o
nadaje fi" do
leaenia pewn,ch
serca.
lapo
bieganiu ty.., Ichoneniom.
• Na Canale Grande aral wielu
innych k.. na'ach WenecJi wprowadza·
na Jednokierunkowy
ruch motorówek

Niepolenie opłocolne
dlo wszystkich
J

eszcze kilkanaście lat temu
poddawano w
wątpliwość
bezpośredni

związek

pOmię-

dzy chorobami serca, rakiem· a
paleniem. Obecnie medycyna doIItarezyła dowodów tak niewąt
pliwych, że nikt już nie kwestionuje tej relacji. Jeśli kiedyś
tront antynikotynowy tworzyli
społeczniey, przede
wszystkim
lekarze, . dziś - ze względu na
ogromne, w
skali społecznej
skutki palenia - włączyły się
do tego l1'ontu administracje
państwowe.
Wynika to z prostyeh kalkulacji: pale!lie przynosi szkody całemu społeczeń
stwu.
Energicznie zabrano się do
walki z nałog,iem we F~ancji,
przede wszystkim ogramczono
miejsca, gdzie wolno palić. Zakaz Obejmuje windy, urzędy
pocztowe. banki, szkoly, urzędy
państwowe i wszelkie
miejsca
publiczne, gdzie przebywa mło
dzież poniżej 16 lat. Kto w tych
miejscach zapali papierosana·raża się na karę pieniężną (w
przeliczeniu) do 18 dolarów.
P rezydent Giscard d'Estaing,
niepalący, zakazał palenia podczas obrad Rady Ministrów. Pani Weil stwierdziła niedawno,
że
70 procent ankietowanych
Franeuz6w uważa palenie za
szkodliwe dla zdrowia, podczas
gdy 3 lata temu zaledwie 50
procent wyraziło takie przekonanie. Jest to już pierwszy efekt
kampanii antynikatvnowej, jak
również Ol!'ran.iczenia
reklamy
papieros6w. Nie wolno już pro-

i radiu, zaś
utr'zymano
na
poziomie
lat
1974-75.
Choroby wywołane paleniem
powodują w tym kraju w cią
gu roku śmierć 70 tysięcy osób.
Ciekawe dane o skutkaeh palenia opublikowano w Wielkiej
Brytanii. Profesor Uniwersytetu
w EsselC, A. V. Atkinson na ła
mach znanego pisma lekarskiego "The Lancet" pOdjął próbę
udowodnienia, że nałÓJ nikoły
nowy jut Hnansowo nieopłacal
ny równie. i dla państwa, mimo li ~erpie ono spore doehody s pedatków nakładanycb na
producentów papierosów.
Według
obliczeń
profesora,
roczne straty wywołane chorobami, kt6rych przyczyną jest
nikotyna, wynoszą 30 milionów
dni roboczych straconych każde
go roku. Prof. Atkinson pro.ponuje podwyższenie ceny papierosÓw o 50 procent, całkowity
zakaz ich reklamy i pczez.naczenie około 10 milionów funtów
rocznie na propagandę antynikotynową.
Zastosowanie tych
środków zmniejszyłoby
niemal
natychmiast zakupy papierosów
o dwie piąte. Znaezny udział w
tym zmniejszeniu miałaby podwyżka cen,
bowiem badania
wykazują, że
każdy
procent
podwyżki wywołuje reakcję w
postaci 0,5 procent umniejszenia
zakupów. Państwo nie straciło
by gr06za na takiej operacji, zaś
pagować ich w TV
ogł06zenia prasowe

śmiertelność

zmniejszyłaby

się

co roku o 8.500 06Ób, zaś w perspektywie 1996 roku - o 22 tysiące.

(PAP)

córalBkie,
pasy sbój-

nickie, bogato GmamenłOwane
torby, złóbcoki, zdobione roKi
- wszystko to wyrabia many
twórca ludowy z Bukowiny Tatrzańskiej, Adam Kuch'a, . laureat wielu krajowyeb nqród
i wyróżnień. A warto wiedaiee,
że uzc!olniony artysta ~ra także na wielu instrumenłach.
CAF-Momot
że,

rabunki, osz:ustwa, sceny .-

krucieństwa, tortury, ..bójsłwa.
Również "obrazy z życia bo, ..
czy, widok luksusu, wspaniałych

samoehodów i przedmiotów" w ydają się
telewidzom bardziej
niebezpieczne ni~ "sceny zbliże
nia fizycznego międz:y męicsys-

•

e r nie
ną a kobietą
na przykład w
łóźku". Zaledwie 13 proc. uważa, że demoralizujące jest po. kazywanie nagiego ciała. Nie-

wiele w porównaniu na przykład
z "wyr;l~dem i zachowaniem gwiazd pio~cnki bigbitowej", które ocenia jako szkodliwe dla zdrowia moralnego ponad 16 proc. ankietowanych. O
uznaniu treści przekazywanych

Hitchcocka

dla zmniei"enia folowania wody.

4

" Peugeot
sprzączki, wspaniałe

teki Alfreda

schorzeń u~Iadu krwionośnego i
Je.1 on ,ównież .kulecz", pnr

305"

Po modelu 405 firmo "Peugeot" uruchomia produkcję kolejnej nowoścI
- 305, Samochód len o spokojnej,
eleganckiej sylwetce, będqcej czymś
pośrednim między 504 I 604, o przeznaczeniu określojqcym go jako "sa·
mochód rodz.Inny" , zosta' nozwany
przez speejalistów "koktaJlem francus·
ko-włosko-Iochodnioniemieckim".
Gromadzi bowiem więhzość z nnjnowuych szczególów. stosowanych
przez
przemysł samochodowy tych krojów.
.. Peugeot 305" produkowany jest w
dwóch wersjach silnikowych - 1300
(65 KM) I 1500 (74 KM) cm sześc.

przez telewizję la szkodliwe lub
obojętne etycmie decydują więc
przede wszystkim takie wartoś
ci, jak uezciwość oraz nietykalność życia ellowieka. W
dalnej koleJ.ności wymienia się
niebezpieczeństwo pekus se stro-

ny fortuny. Sfera moralnośei erotycznej zajmuje na tej liśeie
wyraźnie dalsze miejsce.
O tym, ze część telewidzów
Jest jednak przeciwna pokazywaniu spraw drażliwych na ~
kranie TV, decydują, zdaniem
naakowców, dwa czynniki: troska o to, by nadmiar powszechnie dostępnego erotyz:mu nie
zachęcał
młodzieży do przedwczesnego rozpoczyna.nia zycia
seksualnego oraz obyczaj, 'tIV
myśl które,o o tym się wi~, to
się robi, ale pokazywae tego
nie należy.
Ta.ki jest ten polski Amor telewizyjny
zdrowe,o ciała,
prężnyc h instynktów, ale nieśmiałych poglądów.

MACIEJ IWANOWSKI
(lnterpress)

punktu widzenia społeczeń
stwa skutki takiego działa
nia byłyby
następujące:
państwo płaciłoby lllIliej zasił
ków chorobowyeh i mniej rent
wdowich.
Więcej
ludzi zaś,
szczeg6lnie mężczyzn,
żyłoby
znacznie dłużej. Dla państwa 0znacza to dłuższe w czasie pła
cenie emerytur; ale zaoszczędzi
łoby ono odpowiednie fundusze
na zasiłkach. Słowem - niepalenie jest opłacalne dla wszvstkich.
(Inłeroress)

Z

Komput
I medycy
W RFN 12 gabinet6w lekarskich kOl'Zysta z komputerów.
Ich głównym zadaniem jest zastąpienie tradycyjnej kartoteki.
Koszty instalowania komputera
w indywidualnych gabinetach
lekarskich wynoszą kilkakrotnie
więcej
aniżeli
wynagrodzenie
niezbędnego personelu medycznego. Dlatego też w chwili obecnej władze ubezpieczeniowe RFN
nie przewidują wiekszej komputeryzacji w przychodniach lekarskich.
Komputery w medycynie jak stwierdził zachodnioniemiecki lekarz dr Gerhard Raudschus
_ nie oznaczają rewolucji w
metodach leczenia i nie wpły
wają
bezpośrednio
na poprawę stanu
zdrowotnego społe
czeństwa.
Jak stwierdziły

o tym - odparł
"Hitler". - Dlat-ego mamy ze sobą
wszystko pokzebne do wwrowej operacji. Jest tatkże nasz lekarz, a
przyjaoiółka bossa zaba'Wii się w siostrę operacyjną. PracQWała w tym
zawodzie jeszcze dwa IMa temu. A
teraz dosyć pytań. Lek3l1"L i ~ioS!l.ra
czekają w
pal'lskiej klinice, boss
także. Boss jest, niestety, lekoko ran ny. GdlJ:e jest sala ope.racyjna w
kli-nice?
Pomyśleliśmy

Na p8lrterze, ale ...

stróż. Zauważy JMl6.

Nocny

Bez obaw. Spoi jUli od p&J>Oiłud-

Ma.
Więc
się

ohOOźffi7

-

2ÓeCydowQl

Manz.ini,

Zgasił świaotlo na ta.l'1llliie i poszedł
przooem przed ga.ngsterami. Czyżby
Parotti? - ro=yślał. P()6zU'kiwany
za napady, handel narlwtY'kami
bronią, za szantalie?

5
To był P ·a·roilK Wpółprzytomny,
w towar.zystw.ie mężczyzny i kobiety, jak się oka'Zaro: lekana i pielęg
niarki. M anzm,i popatnył na ni.ch
k,rytycznie. Tyl,ko % oobrym lekarzem i dob rą pielęgnial'lką W IniEn
się podjąć taW-ej operac}i. Dozo.rca
leża'ł u śpiony w recepcji.
Ma,nzini zapa>lił św.i.aUa w 1Oad,i operacyjnej. Okay, nie mógł nic
:zmienić, da bossowi nową twarz.
Lekarz malii i siosta-a położyli
PaJrott.;ego na stole operacyjnym.
Manzini dał im :z.nak ręką i poszla
do przebieralni, tam umyli ręce i
zadezynfekowaJi je. Zał~yli gUJlll(}we rękawiczki i maSECzki s-te.ry1'lle.
Na szczęście leka.rz mafii był trzeź
wy. Za cóż to mógł utracić swoje
uprawn ienia lekarza! Zapewne był
naJ.'kom3'nem. Albo u&uwa.! ciążę ...
- Jak długo \() potrwa! - zapytał ..OhurchH1".
- Zależy, co mam zrobit. lony
n06? Inne usta? Usu.nqć wm,k i pod
oczyma? Chce mieć inny podbródekT
- On chce mieć wszystko iI'lne warknął
,,Hitle r". Kompletnie

6
nową
zna ła

twarz. Nie ohcialby, aby pogo własna matika. Zl'Q%umiał
pam, profesorze?
Mam ini westchnął. To będ.7.ie
tnvało godzo:ny. Długie godzilJly.
Wskazówk i zega,ra na ścianie sali
posuwały się powoli. No, przy.najmniej lekarz maIn był dobry. Asystował inteligentnie, kiedyś
musiał
być świetnym ch i.r u rgiem. Manz.inr.
dałby królestwo za filiżankę kawy.
Parotii stękał, ale jego rana >pOstrzałowa na udzie była n iegroźna.
- Jak dług<l jeszcze? zapy1ał
"Churchill".
ManziTI'i wzruszył ramionami. Godz ina, może w :ęcej. Już właści
wie po ope racj':, muszę tylko załQ
żyć
sz.wy i zaba'l1darować tW3m.
Będzie wyglądał jak mum ia.
- Bandaże?
Jasne. N ie będzie iOO wOl]n()
zdejmować przez następne trzy t yg·odn'e. To n ieodzowne. Ra,ny muszą
się d obrze zagoić.

liczne badania,
(Dokońc%enie w następnym
maszyna nie zastąpi w
numcr:tc)
procesie
leczenia
kontaktu osobistego lekarza z chorym.
J.L ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

żadna

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Radom

l MARTOM
jutro

II; I N A
,..BaUyk" - ,..Ebirah ~wór z
Błębi.n '
- ja.p. pan . kol. l. l2., g.
15.30. " K.obra" jap. pa.n. kol.
l. 18, g. 11.30 1 W.3O.
•.Przyja:Ui" - .,Ch<a.!'ley Van-iclc"
USA, k.ot. 1. la, g . 16.30, 1.1.38

M,,"CIEJOM

I MODESTOM

w

•

*

1 19.30.

' 'cMryk
'"-1«111.

.~

ttu r. - ur.

HItendeI, .........,...
W ,... r. - •• ... I(oll...i _
ltiodteMiII. ....rywca wito··

F......
M;
'* r. _ ...... MI.... 'IIaill, a ..ld Mjownlll nochto
~

.ialau rowolucyjfty, poobllcys.
to I trryłJII lIteroctrl, ._rdo_
hitl.rowców.
W
r. - -.nenie """"

No

'" pn..t".

.....dec.i-J.

,,Nie Ujdz ie Oli. ~ pła .
sem" - tr.a'DC'U&ki, kol. l. 16, II.
16.JO 1 In.ts.
" NiokeL04eon"
USA, Irol. 1. 11, g. 19.30.
.. Walter" "Nied.oorajctaJ<
poL<;!ri,
a.rcruw
1. 1.1, li,
~.
,.Hel" -

lS.3(),

W

sprowocIt rodzinnych już dawno
"ie mialeś tok dobryeh uklodów
/<MM wiośni" m/« będzi"w ,......

t.ra.w.

.e-

17.)1) 1 ta.)I).

APTEKI DYZURNE: nr 117-015
plac K onstytucji I. nr 117-010, płac
Zwycięstwa 7.
TELEFONY: Straż P&=na M,
POf!otowle Ratunkowe 999, PolJoł.>owie gazowe
81'7-l1'1, PogOłlow.le
Energetyczne
Radom - MI,
Kom~nda MO
251-Jf, P ogotowie
Milicyjne WI, Pomoc <łr'ogowa 981

INFORMAC.JA alużb7 zdrowia
ezynna w godzinaCh t-I1, w !tOI-!G, teł. :!e1-!!'7. Informacj.
o usługach - 2117-86.
POSTOJE
TAKSÓWEK: ullca
Grodzka 229-52.
pl.
Konstytucji
Z:!e-51 ,
Dwouec PKP _ -M, ul.
2wirkl i Wigury f1ł-10.
bot~

[

l

cz)"&ta i

polskJ., koL l. 15, II. 14.
"Alicj·a jut "" nie
m ieszka" USA, kol. 1. 11, II.

roiedoceMony.

podporzqdłr.awać.

1

lM.45.

,,~Iewa..

1_. wlom;. oI<oż" Ci bo<dzo
duilo sympatii. lon»os~ fi4
dzi·
wić oItaż wdzięczność. bo $O klas
botdzo Ci życz/iwy . Nowa szan,a.
_
Twoj-i IIwogi I energi i.
Him się obejrzysz zocznJes.z zbieroć pochwo/y / słowa
uznania ,
I'od koniec ",io';qca Irzebo będzie
~ć swoje pI_ .... leli
- . . Znoidziou
";4
w
/10.
wyclt ,.,tcxxJoch,
loIórym
trzeba

__O

Skarżysko

Kielce

w.. •. :teromskie«o - M. see_
- "MimiJta" - W. BotfuBławIIcIEllf<>. .. 1.1.
J[

I

JI(

A

.. ROIDa_lica" - "Akcja pod ArBenalem" - polski, kol. 1. 12. 1:.
lI7.311. "Srmerć z .k'ompu,teva"
tr&neuski,
lroI.. L. 16, g. 16,)1) 1
~.~ .

"l\1.oskwa"

-

uZobnierze

wolpalll. kOl.. L. 1.2.
g . 16. ~Trędowata" l
"Oroyn.at
M'icłl<x'owsld." polskie, IN'Ch. I.
1tA. g . 19.45. M . sala "Pohleja
dziękuje'
USA,
pan. kol. J.
18, g. 1.'1, 1II 1 1.9.
"Bajka" nieczynne. I
nami
,.Robo4nik" "Siądź
Mi.sz,ka" - ZSRR, pan.
koL g.
15.15 1 11.16. DKF g. ta. Iii.
",Skałka" - "Seksolartki" - polskli kol. 1. 15, g. 16, 18 l 2/1.
PRZEDSPRZEDAZ bilet6w kinowych w klnie "Romantica", teJ.
'"-l' czynna "
godzinach 1-11
" sobotę godz. 1-14.
APTEKI DYZURNE: nr 29-1101
ul. Buczka 31/39. nr 29-001 ul.
Sienkiewicza 15.
PORADNIE
DYZURNE:
dla
dzieci I dorosłych. ul Zelazna 35
w godz 18-22. w nIedzielę
godz.
1-12
Stomatologiczna ul.
Zelazna 3S w godz. 18-22. w sobotę od godz. 18 do 1 w poności'

"Odeon" - ,.,Srnll&\Q ciena.a"
pol. -a·fl8 ., kol l. Je, g. 117..

"Gdzie woda

CODZIENNY

b4<Hle II.

..Pokolenie" - .,Dupont Lajoie"
- fraoncuski, k<>1. I. 18, g. 16 i n.
.. WM:YSCy i n,ikt" polsk i, Irol.
1. U, g. a.
..

lona" -

HOROSKOP
Kb! dotychcw.s

J[. N A
..WolnośĆ" .. Każdy ma _ _
je piekło" francuski, kOl.. 1.
IB, g. 1.5.15, lT.30 i 11.45.
"Metalowiec" "Akcj-a Sa.Iama.ndra" - rUlll.-wl<>slci, kol. 1.
lAi, g. 1'1 1 a .
..związkOWiec" - "Biały statek"
- ZSRR, pan. kol. 1. 12, g. 1,1.
APTEKA DYZURN A: nr 2$-046
ul. Apteczna 1
POSTOJE TAKSOWEK: Dwo.
rzec Główny PKP -.705, osiedle
\';lnica - :22-44.

ZS<RIR.

-

[ Starachowice
K. N A
"Robotnik" "ZMnaeh w SaraJewie" jug,
kol. l. 15, g.
1.4.30, 1'1 i 119.30.
"Star" "Kronik.a Illit pożo_
gi' algier. pan. kol. ~. 15, g.
17.
APTEKA DYZURNA: nr 21.HI78
ul. StaszIca l
POSTOJE
TAKSOWEK:
pl.
Swierczewskiego - 310. Dworzec
Zachodni PKP - 380.

Ostrowiec

n iedział ek.

TE LEFO NY:
Pogotowie Ratunkowe 999. Po·
gotowie Milicyjne 997. Pogotowie
WSW ł16-21I. Straż Poźarna 998
Pomoc drogowa 981. Pogotowie
Energetyczne
Kielce-Miasto 99!.
Kielce-Teren
992.
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne 508-11. Poczt.
informacje o usługach 911 . Hotel
"Centralny" 420-44. Informacja kolejowa 930 Pogotowie hydraullcz·
no-energetyczne I dźwigowe KSM
osiedle XXV·lecia PRL nr tel
420-32. os Sady - 499-59. os Bocianek - 456-73 Pogotowie wodno-kan. c.o dźwig owe elektryczne
SM .. Armatury" czynne w godz
8-21 . sobota 8-19. tel 518-33 Pogotowie gazowe czynne cala dobę
420-92 PogotOWie napraw urządzeń
gazowych czynne w godz 7-19
tel 436-72 Pogotowie telewlzy.lne
477-98. Pogotowie elektryczno-wodociągowe
MZBM
czynne
od

EO

.

',"

,

•

-iii ,.
.

ty1ko cU.a abstY'nenww" - aud. Z.
G rabow6kiej 1'1.56 Muzyka Ja.OO
Spraw<>wanie dźw iękow e z Wojewódzkiej K.onferencj i Spraw'o7A1awczo • Wyborczej
PZPR w
Radomiu.

TELEWIZJA

iycsenia

DAMIANOM

•

....

~po.słuchać,

godz. 18 do 23 tel 500-65 Informacja
sł użby
zdrowia czynna w
godz. 7-20 tel.
481 - 80 O środek
ln r. UsiLI/( WUSP tel 457-41
POSTOJE TAKSOWEK - Cza:nów
Piekoszowska 515-11
Dworzec PKP - 444-33 , Sl owackiego - 472-70 . Szydłówek - TopMowskiego 43J-11. Taksówki ba~ażowe
_
A rmii Czerwonej
469-89, Pieko$zowska 515-11.

Czwartek
23 lutego
1978 r.
()1IIij »kład~my

~,;"'.~... "."

',,""

;,.

NUMER 44

STRONA 6

K I N A
,,Hutnik" - "Zabity na śm ierć"
USA, kol. l. 15, g. 15.30. 17.:JO
i 19.30
"Zorza u "Pa.rtyzanoi Kowpak a" ZSRR. pan. kol. g. 16 i

Ul.
"PrLoodownik" .. Rozura.iemy
bez słów" CSRS. kol. L.
12. g. 17 l 19.
APTEKA DY:2:URNA: nr 29-071,
Starokunowska 1(1
POGOTOWIE RATUNKOWE: teJ.
99
Uwaga! Za ewentualne zmlany
w programie kin, redakcja
nie
bierze odpowied7ialnoścl.

się

PROGRA'o1

16.40

LOKALNY

Aktlla~ ności

dn ia
16.50
harmon i
C7y
konfl. kt,;\\,"
nudo M. Bed'n'I"Sk iej
lJ7.00 Koncert życ7.eń 17.45 "NIe
,,21'ódla

Dziś
PKOGRAM I
1.'1.00 Melodie: Utw. Fr. Cbopiaa
15.30 Turystyka i wypoczynek
18.00 Dziennik (kolor)
l~.IO "Obiektyw" progr. woj . :
łódzkieg-o. kieleckie!,:o, piotrkowskieg o . radomskie«o, sieradzkiego. tarnobrzeskie!:o
1ł.30 Dla
młodych
widzów: BrateJc przy kominku
18.00 Poligon (kolor)
18.20 Studio S port : kronika MS W
narciarstwie klasycznym
18.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc
19.18 Siódemka
11.30 wiecz6r 2: d:ciennildem
20.30 Teatr Sensacji: J. M . Tro'ak
"przysluga
za
Prz7MUgę"
21." .. Pegaz" - mag. kult. (kolor)
. .40 Dziennik (kolor)
PROGRAM U
1;;.00 Wojskowy filom dIOk. CiId-)
16.00 DLa młOdyell widzów: ł x M
lAI.2O "Mam
pom.y81"
:\'7.10 Ocalić
od
zapomnien;.:
Spra.wy do "ala.tw1erua
1(1.łO Studio Sport: Wokół stadi0nów clrolor)
118.00 Ekran reporterów: "Z ....
dz ibą w Mooln\l'ie" ~
1.9.00 Progcaom J.oka1Jny
19.1IG Dobraonoc
1.9.30 Wieczór z dziennl.ki.em
_-*' N U RT: Organizacja pr~
d'liecka (kolor)
n.oo NURT: D ziecko z ~
ciami ko.n~ntracji uw>a.gi
31. .30 NURT: Integracja g0spodarcza krajów socjal.istY'C"lJl13"Ch
w ramach RWPG
22.00 204 godozmy (.kolor)
~le ,.Chłopi" odc. • pt. .G&o
9pOdY'flie'
J'i1m iaob. TP
313.00 Program dla rodziców: Takie spokojn~, takie nł~
ne

Jutro
11.10
6.30
'.00
18.00
11.05
11.00
12.45

PKOGRAI\I I
RTSS - matematyka (11. J)
RTSS - fil!yka (s. Z)
Geografia kI. V.
Dla kl. IV: Uroki Mazowua
Wych: obywat. kI. VII.
Geografia kI. VII .
i 13.25 TTR

Telefon interwencyj
DOKONCZENIE ZE STR. l

benzynowej CPN przy ul. Buczka W K ielc a ch. Jaka m ogła
bY'Ć przyczyna
zama.znięcoia
pa.l iwa w samochodzie?..
Sygnał
prz.ekazaliśmy
dyrektorowi naczelnemu PrzedSliębiorSltwa Obrotu Produktami Naftowymi CPN w Kielcach - Marianowi Soczówce.
Jak na6 poiruormowal, każdy

Ogłoszenia

klient ma prawo z.głos
dy rek cj i pr z eds i ęb ;
placu Obrońców
du 10 i zakupioną
kl ienta złą
nę poddać
lizie.
Nie jest to pierwszy
krytyczny o jakości
który dotarł do nas.
ne są tylko rafinerie?

drobne

ZIELIŃSKI

StaBl&ław
2Cubil
drogow" IW' MUI797 wydaprzez Przedsięhlorstwo Usług
Socjalnych
BUdownictwa
Kdelce.
305IO-g

kartę

ną

Robert zgubił leglity~
ID LO w Kielcach.
.
34I61~-iI

RZEPKA
macj~

SZCZEREK Mieczysław (StanoWlisko a) zgubił le~itymaeję uczndowską
Zespołu Sz.kól . Budowlacych KBM - Kielce.
30669-g
GORALSKI Madusz (Kielce) zgubił legitymację
szkoin" wydan"
przez Technikum BUdowlane "
K:le~ch .

3()581-g

SOCHA rr.anciSlzek zgubił legitymację lolwaJlid.zką wydan" przez
Związek InwaJJi.dbw
i Emerytów
Kdelce.
30573-1
MAJECKA
Dorota zgubila indeks i legitymację stUdencką wydane przez WSP Kielce.
30578-g
PINDRAL Władysław zgubilleg<l
tymac~ę
do biletu
miesięcznego
PKS trasa Bieliny - Kielce.

3OO'l6;:
ADAMCZYK Lech zgubił dowód
rejestracyjny
" warszawy"
KIA
8O+ł nr O49044ł, wydany przez
Wydrział Komunikacji. w Kielcach.
305'15-g
zgubiła
wydaną

OTAWSKA Teresa
tymację

9Z.kol:ną

ZSPS Kielce i bilet
PKS trasa Da-leezyce -

legiprzez

miesięczny

Kielce.
305'79-"
SARACYN Henryk zgubił indeks
wy<laq,y
przez Zespół Sz.k61 Elektrycznych w Kielcach.
30581-g
OLCZYK
Wiesław 2lgubil legitymację studencką nr
15360 wydaną przez Politechnikę Swięto
krzyską.

~2-g

- ZALIŃSKA

Kry9tyna
zgUbiła
legitymację
! bilet
miesięczny
PK5, trasa Bieliny - K~elce .

Wszysc,
ś.iaclczymy

Ra .NFOZ

30566-g

OGŁOSZENIE O LICYTACJI SAMOCHODOW
P.P. Polmozbyt w Kielcach podaje do publicznej wiadomości, że
9.03.1978 r., o godz. 10 w ~wiet1icy przy ul. Pocieszka 17 w
odbędzie się licytacja samochodów osobowych
w trybie ustalonym zarządzeniem ministra handlu wewnętrznego z
14.01.67 r., w sprawie sprzedaży indywidualnym nabywcom pojazdóW
mochodowych, przez przedsiębiorstwa zgrupowane w Centrali
czno-Hadlowej Motoryzacji Polmozbyt, Mon. Polski Nr 9 z 1967
Licytacja I
. Lp.
Marka i typ
Nr podwozia 'Nr silnika Cena
135.877,1.
"fiat 125p" 1300
537580
225817
138.717,2.
420736
bez nr.
"fiat 125p" 1300
141.578,3.
527859
208567
"fiat 125p" 1300
166.622,4.
527723
308357
"fiat 125p" 1500
148.543,5.
337374
533983
"fiat 125p" 1500
172.630,6.
572688
368765
"fiat 125p" 1500
165.717,7.
194244
80~23
"zastawa 1100"
80.475,7435935
8.
7123075
"fiat 126p"
74.707,9.
7223033
7028799
"fiat 126p"
78.124,10.
271134
338678
"syrena 105 L"
80.814,11.
274059
341078
"syrena 105 L"
204.945,12.
387276
240503
"żuk A-11B"
191.039,385968
13.
236981
"żuk A-11"
Licytacja II
14.
"syrena 105"
358187
71.522,15.
"syrena 105"
358424
71.522,Oględzin samQchodów dokonać można będzie w dniach 7, 8.III.1978
w godzinach 10-12 w Niewachlowie k/Kielc.
'JW w/w licytacji mogą brać udział tylko osoby prywatne. PrzystępuJ~.
cy do licytacji obowiązani są wpłacić wadium VIi wysokości 10 proC .. cen:.
wywoławczej na konto 29014-1371 NBP 10M Kielce nie później nIl Jt
den dzień przed licytacją.
.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 proc. ceny wywoławczeJ~)O
Wpłata wadium najwyższej wysokości upoważnia do wzięcia udzl .
w licytacji każdego z wymienionych samochodów.
r 1 '.\·Wpłaty wadium wpłacone na konto bankowe zwracane będą po sp .
dzeniu ich wpływu do przedsiębiorstwa.
P.P. Polmozbyt nie odpowiada z tytułu gwarancji i rękojmi za
fizyczne sprzedanego samochodu.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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GO-lecie Armii adziec iei
DOKOŃCZENIE

Ideowo-wychowawcze
funkcje kultury
socjalistycznej
Wczoraj odbyła
konferencja

się w Kielpoświęcona

światO'poglądowym

kulturalnej, zO'rprzez
Wydział
Sztuki Urzędu Wojeoraz ZW TKKS. Upracownicy
kultury
z terenu
'n;pwÓ,dztVl'a oraz przedstawii administraKielc z sekretaPZPR
Barbarą

praca nie jest lepsza
lubisz i chętnie
- oto motto imzwanej "Żywym Słowem"
odbyła
się wczoraj
w
W uroczystym
nauczestnicy - przedróżnych

środowisk

radomskiego oraz
konfez I sekretrzem
Januszem ProkopiasposobnoŚĆ
snucia
a temat
twórczych,
postaw O'raz patrioi
społecznikowskich
Ich kanwą były O'poo pracy, drodze
życio
sukcesach,
wspomn.ienia

loie',vó,htWJl

bm. w

Golejowie

rO'zpoczęło

się

seminarium, w któudział przewodniczą
zalclAn"U"~,.},
klubów
mi-

ZE STR. 1

go PZPR. minister obrony na_
rodowej PRL, generał
armii
Wojciech .Jaruzelski. W akademii biorą również
udział
I sekretarz KC
!'v]ongolskiej
Partii
Ludowo-Rewolucyjnej,
przewodniczący
Prezydium
Wielkiego Churału
LudO'wego
MRL Jumdżagijn Cedenbał oraz
przebywający z oficjalną wizytą w
ZSRR prezydent
Syrii
Hafez el-Asad.
Po O'twarciu akademii
przez
I
sekretarza
MoskiewskiegO'
Komitetu KPZR zabrał
głos
Leonid Breżniew, który
serdecznie pozdrowił radzieckie siły Zbrojne oraz weteranów WO'jny domowej i wojny narodowej a następnie odczytał list z
pozdrowieniami od KC KPZR,
Prezydium
Rady Najwyższej
ZSRR i Rady Ministrów ZSRR.
Referat ,,60 lal na straży zdobyczy Października" wygłosił
członek Biura Politycznego KC
KPZR, minister obrony ZSRR,
marszałek Związku Radzieckiego Dmitrij Ustinow.
. W imieniu delegacji WO'jskowych krajów socjalistycz.nych,
które przybyły do Moskwy na
uroczystości 60-lecia radZIeckich
sił zbrojnych przemówienie wygłosił minister obrO'ny narodowej PRL. generał armii Wojciech Jaruzelski. Jego przemówienie nagrodzono gorącymi oklaskami.
Członek Biu-ra
Politycznego
KC KPZR,
minister
obrony
ZSRR, marszałek Dmitrij
Ustinow wręczył Leonidowi BreZ~
niewowi
i
licznej
grupie
przywódców radzieckic h
jubileuszowe medale ,,60 lat radzieckich sił zbrojnych". Następnie
L, Breżniew wręczył jubileuszowy medal ustanO'wiony z okazji
60-lecia radzieckich sił
zbrojnych D. Ustinowowi.
W imieniu Prezydium
Rady
Najwyższej ZSRR Dmitrij
Ustinow wręczył medale ,,60 lat
sił zbrO'jnych ZSRR" przewodniczącym delegacji wojskowych
bratnich armii przybyłych !Ul
ur0C2Ystości do ' Moskwy, m.in.
generałowi armii
WojciechO'wi
Jaruzelskiemu.
Delegacja
ludowego Wojska
Polskiego O'raz delegacje
wojskowe innych krajów
socjalistycznych przebywające w Mo:
skwie w związku z obchodamI
50-lecia armii radzieckiej
odwiedziły Mauzoleum Lenina
i
złożyły tam wieńce. Tego samegO' dnia delegacje
złożyły
wieńce na Grobie
Nieznanego
ŻtJlnierza pod murem kremlo?-,skim. Delegacja LWP z mm.
W. Jaruzelskim na czele z10żvła również kwiaty pod płytą
murze kremlowskim, . gdzie
znajduje si'e u·rna z prochami
marszałka Zwiazku Radzieckiego i Polski
KOłft~tantf'!lo
Bo-

w

k~owskif'go.

Jęd!r zejO'wtie odbywały się
eliminacje okręgO'we
Historycznej. W
e a~e brało w n.i.e j
W01 ..,,""'I~tw

szkół

śred

kieleclde ,~O'

Do elimiolJac};
doPUSZCZ0ll10

49

i
ou-

przewod.n.iclwem
hab. Zenona Guldona
\V Kielcach wytypowało
najlepszych. Są n imI :
z LO w Skarżys
S rnienne j (uczeń mgr Ada,(p~rae~ na), Cl'Zary CiS() wsk i
Urn lm. J. Śnia,leckiego w
(uc-ze ń
n.gr Haliny
.
ojciech Tuzimek z LO
(uneń mgr Sła,nisła
,
kiego) oraz Wojciec'h
n" z
LO w JędrZf'jowie
rngr Władysława Krzy~).
Warto
dodać, że
,uez"s~nikó w eliminacji
, :-ch było aż cztererh
'.\ :~:"1i i<:-drzejQwski"go
Pod

O',

';lf~ndowane

prZt:z

l{~., ~'.\'Ia~ .y i "'ych~wa

d

l '"al'h I RadomIU 0o rÓWn:<)Ż dviewo ęć 06ób
. <mY~h PófZerz. jury.
(jjb)

*

* w RadO'miu
* odbyły
w czora j uroczystości zwią
zane z 60 rocznicą powstania
Armii Rad zi eckiej. P rzed obeliskiem ku c-zci żołnierzy Kraju Rad w parku im, Tadeusza
Kościuszki
zaciągnięto
wa'rty
honO'rowe i zapalono znicze. Po
odegraniu hymnów narodowych
Polski i Związku Radzieckiego
wieńce i wiązan'ki k wiatów zło
żyły delegacje partyjnych i administracyjnych władz
województwa i miasta z sekretarzem
KW partii, .Józefem Tobiaszem,
wicewojewodą Tadeuszem Cboebowskim, I sekreta'rzem KM
PZPR, EUlZebillll1llem Cil\że11ł i
prezydentem miasta, Tadeueaem
Karwiekim na czele.
Wieńce i wiązanki kwiatów
złożyły też delegacje zakładów
pracy ziemi radomskiej (w tym
CementO'wni
"Przyjaźń"
w
Wierzbicy, zbudowanej przy po.mocy specjalist6w radzieckich),
9Zk6ł i O'rganizacjl 9pOłecznych.
(ekr.)
Również

•
l\IHlIlswr obrony USA,
Harold Brown oświadczył w
środę, że Stany
Zjednoczone
nie
sprzedadzą
obiecanych
myśliwców

•

Wczoraj
roczystCHici

*

między

•

innymi u-

odbywały

się

w

M iechowie,
Lopusznie i Ks i ążu Wielk:m, W
Jędrzejowie zorganizowano akademię ku czci
doniosłego
jubileuszu.

bO'mbardujących
jeśli
Ko.ngres

IzraelO'wi
sprzeclw~ się

dostawO'm samolotów bojOWYCh dla Egiptu i
Arabii Saudyjskiej.
• Na Kremlu kontynuowane były
radziecko-syryjskie
rozmowy w którYCh uczestniczyli sekretarz generalny KC
KPZR Leonid
Breżniew,
przewO'dniczący Rady
Ministrów ZSRR - Aleksiej Kosygin, minister obrony ZSRR

"

DOKO~CZENIE ZE

STR. 1

nli.

O godz.inie 14 uczestnicy i go"Start u-78" spotykają SIę
na imprezie inauguracyjnej w
Klubie
Zakładowym
Fabryki
Łożysk Tocznych "Iskra". W ieczorem odbędą się pierwsz.e spć
ktakle otwa.rte, na które ocganizatorzy zapraszają wSlZystkkh
kielczaIll. O godz. 21 w Domu
ście

Obradowały

wojewódzkie
konferencje
partyjne
DOK.OŃCZENIE

ZE STB..

1

pre<Z1!1S Ra~ Mitni&tirów
Miccltyflła.w JacieIski, w konfe-cen~ji w Koo irue W'Z1~ ud~iał
członek
Sekreta.ria.t.u
KC,
k i erownik
Wydziału
Pirzemysłu Ciężkiego,
'Inospo.rtu
i Budownictwa KC
PZPR Zbigniew Zielińskl
Kon.feren c je
pr2yjęły pl'ogram działan ia wojew6dzikich
organi-zac)i
partyjnycll
do
1980 rodru. D :;.kona.no wy1:>olru
nGwych władz. I sekretarzem
KW PZPR w Sz-cze-cinie wybrany Z'06·tał Janu~ Bryeh. a
I sek.reta.rzem KW PZPR w
Kooi.nie TacleuH Grabski.

A jak na drO{/o.ch? tamy kierowcÓu:.

Nagła od w ilż i opadli mżawki
uczyni/y z kieleckich ulic śliz
Dały s i ę one we znaki
sp ieszącym do pracy. Oczlr»iście

gawki.

przyczynili się do tego i dozorcy, którzy zaspali dz iSiejszeg o
ranka. Zabrakło piachu n a pokrytych lodem chodnikach dzielnicy XXV-lecia PRL, Czarnoa'a,
Szydłóu·ka.
Chlubnym wyjqt kiem buła ul. Krakou'sk a, gdzie
obok domów nr 3, 5 i 7 solidnie

zdrap!/u'ono roztajał" śni.,g .
PUNKTUALNA PKS
Ki.dy po godz. 7 zajrzeliśmy
na dU'orzec PKS lnz!l"tkie autobusu punktulllni/' odjddżaly
że stcnolcisk.
- :Uimo zmin, 11 allrJi - potl'indzial dl'::uT1J;/ 'lIchu. \\'ŁA
DYSŁAW

BAK01,.\'SKI

-

-

Wszędzie

42-LETNI REKORDZISTA
Już od 110dZ. 7.30 Wojetl'odzka
Sto cja K Tlcioda H'st lca prz !Jjm 0 u'ala da tCCÓtt'. Do godz. 8.1 5 zglo
silo się piet nastu - glÓll'ni(>
mężcz!Jzn.
\\"r6cl '/lich bl/1 i
4:?-J p t li pan. kt""1 od 1961 r.
oddal ju:: kreu' 45 razy'

Z samrgo rnna mlt/'i'l
pan'p dU:llrujqC(' - do s:pitala
Clm,ipllliku tCl/s!ali.'m)! 12110
mI knd dla chorego po operacji, u którego wystqpH k"1I'otok.

;c

http://sbc.wbp.kielce.pl

Szaleństwo
28-lełniej

Amerykanki
WASZYNGTON PAP. W prsy....leństwa U-letnia lnie.
akanka KalifornU, Sue Buber,
uczęła IIłrzelae dG swoieh dzied. Spały _e .. pokoJu dzieeię
eym I'dy Buber otworzyła
drzwi i zasypała ich łóżeczka
I'radem kul. Z-letni Christopher
i lO-letni Andy IIginęIi na miejscu, llai 9-1etnia Kathy I 6-miesięczny Nieholas zostali
ciężko
ranni. Po chwili matka tarl'nęła
się na właM\(' życie. Stan Barber i ocalał(',o potomstwa jHt
krytyczny. Policja twierdsi, że
depresję kobidy
spowodowało
rozbicie małżeństwa.
pływie

Wyrok

m ożna prze jechać

pada

nie

mam!! opó::nień. Dwa prz/lpadki
późniejszwh
pOteTatów z trasy
spou'odou'anp bil/Y IlIrariq samochodów, Na szczęście poradziliśm1/ sobie z tym bez ldęk8'!lIch pToblemów.

KuLtury Budow1.anych
Te ..~
"Akant" II Katowic przed&tawi
SlP'C'ktakl "Kilka chwil". W kI u1;>ie Domu Rzemi06ła przy pl.
Pa.rtyz.a.nlów o g0d2. 22 wys~ą
pi Studio Form Te..tralnych z
Częstochowy z przedstawieniem
"Teatr, który wciąż kła.mie".
Jut.ro, w piąt ek pięć kole}nych speklalkli. O 14_'30 w Klubie " Pod Krechą" Tea.tr "Be.
zo.nus" z Częstochowy - "De.
t.a.l i Ikar, czyli drgania swooo
bodnie tłumione", o godz. 16 w
Klubie "Iskry"
"Miniatury"
II Gdańska
"Ku~.
ny
świat" wg
Jerzego
Harasymowicza; godz. 17; Klu.b
.,Pod Krechą" - "ICD" z Poz.
nan,a - "Plany na życie"; godz.
16, Klub "PO'lmo-SHL" - "Faktorium" z Katowic - "W imię
sprawiedliwości" wg
Maksyma
Gorkieogo;
gpdz. 22 w
Domu
Kultury Budowlanych - ...Jan"
II P07A1ania "Smok" wg Eugen.ruSlZa s.zwarc·a .
Bilety nabywać moźna \III kasie filharmonii. Pra.cownicy zakładów przemysłowych
_-praaMii !Il\ IM swych klubów bez.
platnde.

PI/-

zgodn a odpowiedź chociaż naj t rudniej jest na odcinku od Sw. KatarzynJl do Bodz entyna, gdzie przez całą zimę
drogowcy ze Sta7'/lchowic nil1du
nie sypiq piasku, oraz U' Bęcz
kOlcie, I1dzie do ostatniella PTZlIstanku nie moż= dojechać
taki śnieo!

-

społeczny.

Wb)

Kielecki poranek
DOZORCY ZASP ALI

postęp

Start-78'"

piniami krylyków oraz artystów dzia la·jących w studenckim
ruchu
kułtural-nym.
Wśród
członków rady artyst)'(:zTLej są
mm. Konstanty Puzyna, redaktor noczelny "Dialogu", Lech
Śliwonik, w iceprezes Towa'l'zysŁwa Kultury Teatralnej i i'1-

się

Skarżysku,

bm. w Sali Kongreso:
wej Pałacu Kultury 1
Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta akademia
z okazjj 60 rocz.nicy powstan ia Armii Radzieck iej.
Na
uroczystosć
przybyli
czł onk owie Biura Politycznego
i S ekretariatu KC PZPR: prezes Rady Miniśtr6w Piotr Jaroszc\\icz
Edward Babiuch,
Sf'anisław' Kania, Stanisław
Kowalczyk, Władysław Kruczek, Jan Szydlak, Jerzy Łu
kaszewicz, Aloj:lY Karkoszka,
Zdzisław Zandarowski.
Obecni są prezes NK ZSL
- Stanisław Guewa, przedstawiciele CK SD, licz-na grupa
kombatantów z marszałkiem
P olski l\1i cuał<,m Rolą-Zy
mierski m, pre z. ZG ZBoWiD
Stanisławem Wrońskim
i
ministrem ds. kombatan ów,
gen. dyw. Mieczysławem Grudnie m.
Prz ybyly delegacje: . Ministerstwa Obrony ZSRR z marszałkiem lotnictwa Siergiejem
Rudcnką oraz do\\'ództwa Pół
nocneJ Grupy Woj sk Armii
Radzieckiej z gen. płk Jur ijem
Zarudincm.
Przybył przedstawiciel naczelnego dowód cy Zjednoc~

22

nych Sił ZbrOjnych Układu
Warszawskiego
gen.
armii
Afanasij Szczegłow.
Obecny
jes.t
ambasador
Związku Radzieckiego w Polsce - Stanisław Piłotowicz.
Po odegraniu hymnów narodowych Polski i ZSRR głos
zabrał Piotr Jaroszewicz.
Doniosły
jubileusz radZieckich sił zbrojnych zbiega się
w naszym kraju z obchodami
35-lecia
ludowego
Wojska
Polskiego. Jest to wyjątkowa
okazja do podkreślenia historycznych i ideowych więzi łą
czących naród polski z narodem
radzieckim,
żołnierzy
, polskich z żołnierzami radzieck imi
W 60 rocznicę
powstania
Armii Radzieckiej ślemy serdeczne pozdrowienia radzieckim siłom zbrojnym, narodom
Związku Radzieckiego, rządo
wi ZSRR. KPZR i jej generalnemu sekretarzow~ przewodniczącemu
Prezydium Rady
Najwyższej
ZSRR. marszał
kowi Związku
Radzieckiego
tow. Lp.onidowi Breżniewowi.
Głos zabrał następnie wiceminister
obrony narodowej
gen. broni Józef Urbanowicz,
Mów-::a podkreślił, że braterska współpraca i pomoc
Związku
Radzieckiego
oraz
jegO armii jest fundamentalnym czynnikiem nowoczesnoś
ci
naszy c h
sił
zbrojnych,
strzegący c h niezł<Jmnie wspólnie z inn y mi armiami wspólnoty socjalistycz.nej pokoju i
SOCjalizmu.
(PAP)

- Dmitrij UstJn~w, a ze strony syryjskiej
prezydent
Syrii - Hafez Asad.
• K06monauci Jurij Bomanienko i Gieort:ij GreCllko na
pokładzie zespołu ' orbitalnego
"Salut-6" - "Sojuz-27" przeprowadzili eksperymenty z te_
leskopem
submilirnetrO'wym,
obserwacje Jowisza i
Syriusza, oraz próby automatycz.nego systemu regulacji teleskopu .
• W
Berliruie
rorLpoczęlo
obraCly X Zgromadzenie Generalne Organizacji Członkow
skich
$wiatowej
Federacji
Młodzieży
DemOkratycznej:
Przez 8 dni do I.III. bl'. delegaci reprezentujący organizacje młodzieżowe ze 130 krajów z 5 kontynentów dyS1kutować będą o aktualnYCh zadaniach ruchu młodzieżQWego w
walce o pokój, odprężenie

(Jas)

za

niewlaściwe

zacholvanie
LONDYN PAP. 20-I<:lni mieszka nie~ N Ł wLastle- U lider-L} me
w Anglii. Trc\f}r Edwards, został ukarany mandatem 50-f mtowvm 108 niewłaściwe za.:howunie si~. Zatrzymał Sl~ on
mianowicie p rl.cd jednym /. klu bów i W<l!'C'ząl' zan:,ł drazllić
U\\·'1,~ane~o na 1ince pl led wejśdt m
do lokalu... po li , y j'\"go
p<a.

ED
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Mistrzoetw. 'wiat. w L.htl

Rnki naPepsze
· ,...... keall.-Jt - - - S_,eJa ........

w iwWa •
Lahłł Wec . . . ,. . . .y k ..
łd lu., wyanly r . .r _ ·
t.ntld
Jl'INLANDII:
IlDipi...
8Mmmaeian, IWbł ••Hi I ~
...... Sukct!jl aw6j zawdzięczaM
przede wszylftldm d08konałel
T,,:.I., złotej medaUst.ce na •
!mn. która bieg~c aa cwtatniej
zmianie. nie dała żadnych naM
rewelacyjnie lIPiauj~cej aię zawodniczce NRD - Heinel oru
weterance śW'iatowego IlM'CW-

wet

Jeszcze o sukcesie
Józefa Łuszczka
h

....... "o..cIf_aU

...... -

pn.. -

. _ t " j• •. . . . , . ..........• biegtr ,.. II.
JóZEfA tUSZa.

...... repr............
łwio"

KA.
Dz'..,nlk
"K..klluo_lal..-"
",i.szeIO ogromne kolorowe zdł.-:ie
I"oloka I wielki tytuł "tuncz......
aen_ iwioła - ..lewlorygoclfle IWP"
cl4stwo". o dalej
,,5ąb.oić
14. .
.i.Nut ...,
.. pokonać".
Gazeto "Hufvud.todbladet"
pi6ze
wiełkimi c:zcionka",i
w tytule .. t.....
ClH baro ........tyro...... Jer.......
lamma 111011", co znaczy: ,.Luna.
biegacze... lej IOmej "losy """."anta i Jernberg". To porównanie
do noj.lynn iejszych biegaczy w hl.torll
'wiotowego narciarstwo
fetl
chyba
największym komplemente... 1

_i_ .. .

...,10 •..."

Dziennik

"Demari "

daje

norweskiej. co ten

złoty

medal mu da, fok zmieni jogo tycie.
lunetek odpowiedział: .. Ni«ego
zmieni ch,ba tylko .... łe teroz. . i .
d'qc na co mnie siać, będę jeszczo
więcej i lepiej trenowal.
ob, wal·
e<yć o medale olimpijski. dla IIIOJ.J
ojc',lny w Lak. Plocid".

"i.

P1'Z e.z dwa dJrui na My tym
basenie w K ielcac h rozgrywane były klubowe pływackie
mist rzost wa Tęozy we WS%}J'stkic h grupach wiem, podx:!zu
których uzyska!llo kllMta niezłych wyników. N!lJjwiększ:~ indywidualnością
zawodów był
lC!-lE,t.ni Art1lr M&kowski, ZWYcięzca c7.teredl kOlllkut'eocjil. :s.IłO najlepsze wytniIci: '-00 m stylem zmiemtym - Z.28.8. 100 111
st.Yllem grmietow"m U18.S.
200 m stylem OOwo1n7Ul- 2.10.T,
MO m stylem klllS7cmym 1.19,1. Wśród dzje~ąt ,...,.rosany Ińę: Re&ła K ...IIIIiD*., svry~zyni 200 JIl .ty.lem zmieaD:JIID. w czasioe 2 .•••
100 _
1ItyJ,em P'd>letoWJlftl l'e'Zult&tern 1.31.8;
Kwłeełet,
kł6ra przepłynęła 100 m styJena kłasJ'CUlym w lM,l 01'_
Leea K1Ilay• •, pierwsza w
wy8aigu n.a 200 III stylEm d0wolnym WYIIliŁllem 2.30.8. Ryw.t<li7.a.cję naj młodszych Ila dylllia.nsie 26 mełz'bw stylem <10wotny;m wygra.li: lI-łebrUa Ela
Okla w ~asie 31,0 oraz jej 1'61Weanm W.JttIŚ W ....cba wynł
k.i.>em 33.2.
Zdobywcy
cZlOłowych
lokat

hl...

«_

n~Todzen·i _łlali pamią·f.il:owy

mi QyplQtna<lnl i UIPO'rIDruka.mi.
(ap)
MAŁY LOTEK
I: 13, 23. M. 2T, 3S
II: 8. ZZ. 23, 25, 32

kolie. band. 9199
EXPRESS LOTEK
10. 26. H. 36. 48

m

ko••' • ZSRR.
BM, _taleWlry kobiet ltyI
pujonuMc;rN .idowiskioąt, a
.alka ~ek z N'preJ:entanłka
mi "'.D l ZSBB był. dramatyczaa. Te trzy eJdpy były lICieeydowaJrie aailepsze, przy czym
spor-~ Jde.podzlank~ jest dnIca
lokata Ilarclarek NRD, kU,re w
biegach indywidualnych na S I
10 km IlM zdobyły ani jednego
medalu.
WYNIKI
L Jl'iul.o"a
1:13.t5,"
!. NRD
1:11.!9,T4
S. ZSBB
1:13.39.81
ł. S.wecJa
1:1ł:sc,1I
S. NorwePa
1:15.03,.
l. ~B8
1:18.!S.31
PODZIAł.. JaDALI
"ote ..ebr••r1IL
ZSRB
!
S
S
!
!
I
I'lnlaa'"
.,.BD
l
I
I
POLSKA.
l
•
l
Dziś kolejna konkllrencja a»kzostw - biec aztafMo..y męt..
CZ)'Zll ulO km. które,o zdecydowanymi faworytami __ Il....
ciarze Mila.
(paw)

półmetka

Na

n

·se18
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iuł-ormowaliitny,

lak jui
w

niedlllielę

mebiliŚCli

kieleoc:y
ina1lcunA

auk__
samo-

pierwu.. eliminacllł
chodowych mi8łn05tw okrę
ru w rajdach popularnych.
Impreza, która otrzymała
oazwę

"Pueblśnieru-71",

r.op _ _ o. Budę Strawcayńsk.. z powrotem d. Kiele.
8łarł do 1'1IJ4u .ad'lpi o cod.lnle t a )tar"ln,u )tu"
cmachem 11uęd. Wojewid••
klqo •
PotłesH trwania rajd. ._ _ nicy rywalIlIOwał będ ..
w próbaclI sręcsnoścl, • któryeh dwie słanowl~ będll elimmacje . . jasdy "pr.wnołcloweJ e
tyłu! "Cara,.
Idero_tcy-Tł".

(ap)

Hgi tenisa

stołowego

IWlD8
Iłarhl
w
lici uniradomskiej
BRONI, _
samym
finiszu
pierwszej
ruady rO'llcrywek
stracili pozycję lidera po porażce a Siem.iaaowiczanka 1:10.
Potknięcie się radomian wykorzystali ich najg-roiniejsi rywale. tenisiści stołowi
Wandy
Kraków i Karpat Krosno, spychając zespÓł metalowców
Da
trzecie miejsce w tabeli. Wanda wygrała w Chorzowie II AKS
aż 16:2,
a Karpaty
odniosły
w Krakowie zwycięstwo
nad
Tramwajem 12:6. Ponadto LZS
Rój pokonał Cracovię 10:8 a Silesia
Miechowice
zwyciętyła
Tarnovię 15:3.
Na półmetku rozgrywek
bela grupy "e" ukształtowała

P

rowadz_cy oet
mistrzostwach

siści

stołowi

n

,a-

aię

wi~

następująco:

L Wanela Kraków
t. Karpaty Krosno
S. BllO~ Radom
ł. Slemianowies.
S. LZS
l. Silesia
f. Cr_vla
L Tramwaj
.. AKS Cha.....
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W marcu pi~ aołowycll cIrułyn: Waad., Kar.-łY,
Bro6,
8ielllła••włesaak. I LM
B6J
. przystąpi do rewaJlWwYch pojedynków, którycll atawk. bę
dzie awans do ekstraklasy.
. . . ._ , . _lalowcy ....~
wprawdae ",ycM lidera, ale
.....ym sdllDie. . .ie . . Jenne
beli
.allS _
wywalesenłe
pierwsze,. lIIłejsea w
Iuu"le,
riw.o.naemte,o s awansem . .
I lici.
Zespół Broili w drugiej rundzie
roegrywek podejmować
będzie u siebie Karpały 1 Sie.
mianowicaankę. a % Wan" i
LZS Rój stoczy wyjazdowe pojedynki. Prowadząca aktualnie
w tabeli kralrowska
Wanda
grać będzie natomiast w Krośnie i Siemianowicach. Przy takim układzie gier trudno wskarać zdecydowanego faworyta do
mistrzOWskiego tytułu i praktycznie pierwsze cztery druży
ny mają jeszcze równe szanse
na awans.
Ewe ntualny sukces radomia n
w dużej mierze zależeć będzie
od postawy ~awodników. kt6rzy w meczach
mist rzowsk ich
uzupełn iać

będą

Zy!:munł8

Zwierzyka i Mariana Woźniak~
Ci dwaj tenisiści stołowi
odnieśl~ bowiem w pierwszej run.
dElie l'CIZgł'ywek aż 74 zwyoię~

do

je_ł dostępna dla WStlysłkich
ehętnych I rOlEecralla aosła
Ille oa okrężnej trasie pro·
wadslłCej z Kiele pnez Brzedny. Chęciny, MałocosKII.

ogromny

ty tul : "Jed,ny biegoa z Pol ..i -ł
lepuym biegoc.e... _iota".
W dn i.. swojego %W'(Ci •• two. . .
póinych godzin wieczornych kierownictwo polskiej ekip, wraz z tunokiem I trenerem Budnym gościło.
studiach te lewizyjnych FinlandII I Norwegii. No jedno z pytań dziennikarza telewizji

--

ttwa, M-""'J .............

litwa dla sweeo ze:.połu
(w
I:rach pojedyn~ych ;i podwójnych), podcz.u. gdy
pozostali
wygrali tylko 31 partii.
Zygmunt Zwierzyk ekazał się ar_~ najlepszym Itraczem minionej
rundy. wycrywajl\c 36 indywidualnych pojedynków
I
nie
przqrywając ani jednego! Mariall
Woźniak aallotował
na
swym koncie SI wwycięstw I 5
porażek, a obaj
rozstnycnęU
na SWIł konyść 7 partii deblowych. Z pozostałych zawodników Broni - Benedykt J\fllkosa uzyskał bilans 12 zwycięstw
i 12 porażek. Jarosław KośmI
der odpowiednio &-11.
Jan
~loleDda i--4, a Byszard Komlsarczyk ~ . Zbyt duża
więc:
była dysproporcja między zdobycz!! punktową dWÓCh na}lepszych tenisist6w stołowych drużyny metalowców. a ich pozostałymi kolegami. Dwóch
dobrych zawodników nie jest dziś
w stanie wygrae meczu a sllIlym przerlwnlkiem. Mołe 110wtem sdobye maksymalnIe'
pankłów, a e ten tł, awyełęsld
punkt muft~ się postal'1l~ dwaj
posostan członkowte
sesltOl ••
Czy w decyauAoyeh • awaule
de I H~ )NIjedynkaett słan.. olIf _
wysokeMł Ra ...I.!

hlawt

ie maj_ odpoozynkll pięś
ciarze. Cdyź j1lż od pi~tk.
rozpoezynaj. się strefowe
eliminacje d. mistnostw Polski
&enlorów. W tym rok. Polski
Zwillsek Bokserski wprowadził
lIowy system ellminacji. Do uj
pery, jak wiadomo, _dział w
krajowych młstrzostwach mieli
zapewniony mistrzowie
okrę
ców. W tym roku pominięto zupełnie mistrzostwa .krę!:owe. a
ellminaojaeh
strefowych
w
wezftlll udział zawodnicy posiadaj~cy o. najmniej n
klasę
,portowIł I stoczonych minimum
20 walk.
.

N

Cały k.raj został podzielony na
I stref. a my znaleźliśmy się
w strefie VI, gdzie opr6cz pięś
ciarzy z obu naszych województw startować będą zawodnicy z województw:
krakowskiego, bielskiego. tarnowskiego. krośnieńskiego i
rzeszowskiego. Miejscem eltminacJi bę
dzie Tarnów.
Wraz z seniorami. w eliminacjaCh startowa~ będą
również
młodzie~owcy oczyw i ście w
odrębnym turnieju .
Ze s t refy
seniorów udział
w
mistrzostwach Polski zapewni
sobie
dwóch p ierws-zych zawodnik6w
w każdej wadze. natomiast ze
strefowych eliminacji młodzie
żowców do mistrzostw Polski awansuje tylko zwycięzca.
Ponadto w finałach MP
mogą
wzia~ udział . zawodnicy powo-

Z województw kieI E~kiego !
radomskiego
nacje do Tarnowa
klubowe
Błękitnych
Staru Starachowice,
strowiee
i
Broni

Porażka

po

hokeisłó

z CSRS I
Przy!:otowująca sift do
jowych mistrzostw ś w iata
py "B" (Bclgrad. 17-26
reprczentacja Polski
wczoraj na warszawskim
warze" spotkanie :L dr ugą

zentacją
ciężyli

Czechosłowacji.

!:oście

5:3 (0:0.
Bramki dla Polak6w
Mieczysław Jaskierski.
Dziubiński i Leszek
Czechosłowak6w

dwie oraz Kokrment.
i Penicka po jedne j.

Komunikat

Totalizator..

Sportowf.~o

.... Totalizator Sportowy zawiado·
.. io, t. w ,okładach Dutego lotko r
dnia 19.1I.197B r. stwierdzono:
•
LOSOWANIE I: 59
5 trafieniami - wygrane
36.500 d.

ro,wiqzoń

z
okola

po

5.039 rozwlqzań z 4 traII ...
wrgrane po 431 d, 110.107

"Ioml roIWiqloll z ,
,.. 26 rl.

'""leniami -

wygrane

•
LOSOWANIE .: "
rozwiqzania
z 5 lfOfienia .. 1 - wygrane po okolo
V .OOO d. 4."" ..owlqlań r 4 Irafie,,10łIłi wygr.... po I6S Ił, B5.943
..... qflIftIo • • ....fI_I""'1 - wygraM
po 74 zł.

Anglicy stawili opór mistrzom 'świata

Zwycięskie potyczki finalist6
ł-em z
rzutu
rzystując lukę

ellOl'aj łnej tiu.liŚCli pilkarskich nli_rzosłw iwiata wArcentynie - reprezentanci IlFN, Holandii l
S.koeji rozecrali. te.any_kie
.potkania, majlłC aa przeciwni.
ków najlf>p.9IIe "jedenastki" AII«Iii, luaela i Buł!:arii. Zwyeięsko z tych pojedynków wyszli uczestnicy .,Mundialu-n".
Największe
zain.teresowanie
wywołał mecz aktualnych misstww świa ta. piłkarzy RFN •
Anglikami. Na Stadionie Olimpijskim w Manachium '18 tysięcy widzów ebserwowalo spotkanie. które z trudem wygrali
gospodarze 2:1 (0:1). Anglicy
p rowadz ili do p r ze r wy 1:0 ze
str z ału Pearsona, któr y w 42
min. wyg r ał "powietrz ny" pojedynek z obrońcami RFN i

wol.nego. wykow "murze" Anllików. Pojedynek był inte relującym widowiskiem. a Anglicy byli równorzędnymi rywalami mistrz6w świata. Drużyną
gospodarzy kierował tym razem
Jupp Derw.U, który zastąpił
chorego na grypę
Helmuta
Schoena. Był on zadowolony z
postawy swego zespołu. żało
wał jedynie, że z powodu choroby nie m6gł wystąpić w tym
spotkaniu czołowy
napastnik
RFN Klaus Fischer. Trener
gości, Ron Grenwood.
powiedział po meczu: "Byliśmy bliscy sukcesu. ale moi piłkarze nie
zachowali do końca pełnej koncentracji. Z taką druzyną. jak
mistrzowie świata, trzeba walczyć do ostatnie!:o gwizdka sę

efektowną
" główką"
zdobył
b r amkę. W 80 min. Worm wyrównał stan meczu na 1:1. a
zwycięską bramkę zdobył w 86

dzie~o".

W

min. rutynowany Bcmhof str za-

Spotkanie w Monachium obt rener polskiej r epr ezentacji. Jacek Gmoch. a także
dwaj nasi piłkarze. Jan Toma·

serwował

http://sbc.wbp.kielce.pl

ndialu-18"
aaew*i i Grce,on L.I~
dynek. za pośred.nict we
wizji. był trall8llUt.owan1
krajów, w tym D?:ln. ~
Meksyku i TuneZJI. . ta
Wicemistrzowie . ś~>8 .lendray, zmierzyli Sl~
AWl'wl'e z reprezentacją
...
; 10"' 1
Wyg.r ali
"pomarane Id
(1:1), dla których br~tu
byli: Rensenbr~nk .1. 'I'st b' .
nego w 31 nun. I kę dl'
Lil!~ w 65 JIli,n'. Bra ~tl5 11
spodarzy strzelił P~I beZ
min. HolendrzY g ra tpSJ
tuzjowanego
N.ees" klub.
Repa, któremu Jego ' e
pańska
Bastia, ni
zwolnienia na to
W Glasgow
'w t
do pojedynkU S~koto da
.
. . li gospEl
rami. Zwyclęzy S kotóW
(1:1). B r amki dl a zm in . z
lili: Gemmil w 42 v.' 83
karnego i Wall~~adt'J10'"
dla Bu1~aróW ".
min. .

