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Stanowcze "NIE"
neutronowej
W dalszym ciąg,u społeczeń
polskie na licznych wiei spot)tanilM:h protestuje
w'ko zamiarom produki neutronowej . Pragżyć i pracować w pożądamy
natychmiastozakazu produkcji śmier
'""U~l":;~ broni, zdecydowanie
rozbrojeZwiązku
Rai pozostałych bratsocjalistycznych
podejmowane rezoNA 8TR. r

leszczęsliwa

trasa

26.łV.1978

Chorągiew

in\.

r.

s.

Rok

Vłł1

MOSKWA PAP. Jak już inlormowaliśmy
w
. Kremlowskim Pałacu Zjazdów rozpoczął
obrady XVIII Zjazd Wszech-

Żeromskiego

"Za zasługi dla ZHP-' •
100-tysięcznego członka organizaCji •
300 legitymacji partyjnych
krzyżem

odznaczona
Przyjęcie
Wręczenie

,.

•

I

I LKIE SWIĘ O
·ch arcerz

ielki dzień przeżywa dziś harcerstwo Kielecczyzny. W godzinach przedpołudniowych w kieleckiej hali widowiskowej rozpoczęła się podniosła uroczystość odznaczenia Chorągwi im. Stefana Zeromskiego krzyżem "Za zasługi dla ZHP"
oraz przyjęcia IDO-tysięcznego członka wojewódzkiej organizacji i wręczenia legitymacji partyjnych przodującym instruktorom harcerskim . .

W

P rzyb yli na r.ią: członek Sekretariatu KC PZPR Zdzisław
Kurowski, członkowie egzekutywy KW PZPR w K ielcach na

68 dni w

li. lUku 'roli ~'lCej _ Kiele . . Łod", łuj na ,;ranicy _eJBaraJt, nie«aleko Sielpi, wy_r_ył się wczoraj nicszOlę
Samochód cięzarowy ,,słar" _ Rze!iJl'l.owa ja.d~y
d. Końskich prsy omijllolliu słoj~ej na skraju droP
wpadł w pośłiz,; i .denył się • nad,jeidiającym,,lKw.e&n~onym Bumerem PLA 121B. Kierowea te,;. samoeh04ł!l
rannT, obTctwa pojaady powa:hHe llakodzOfte.
Fot. JenT BvrCIIJll

czworga dzieci porwanego

dżungli

MEKSYK PAP. Dwaj K()[u.mbijczy
cy, którzy z8Ginęld w ju,tym Dr.
wraz z samol<:>tem, którym lecten,. wędrowali 68 dJ1j przez nLeprzebyte ostępy dżungld w górnym bieg\; AmazonkL Zostali O<\.i
2!2 bm. znalezieni przez Indian i
przewiezieni do najbH:i;szej lu.d:z,ltiej osady
Przesłuchiwani
przez
policję,
która chciała
ustalić,
dł a.czego
zboczyli z przewidywanej trasy przelotu aż o 600 km
na wschÓd, oświadczyli, że gwał
towna burza zmusila ich do W{)dowanLa na jednym z dopływów
Amazonki. US'l.l:l z tyciem, ale ich
98IIllolot zatonął.

I kłasa mat.-fiz. LO im.
St. Staazica pod kierunkiem
p. mer Haliny
Malinowskiej, polZlłdkuje
zieleńce
W2ldłuł alei l :&laj.
w ostrowcu.
Fot. Jan Niewi~mski

czele z I sekretarzem Aleksandrem Zarajczykiem, kierownictwo Głównej Kwatery
ZHP z zastępcą naczelnika,
hm. PL Piotrem Łapą, członko
wie kierownictwa Kuratorium
Ośw iaty i W ychowani a z kura torem,
przewocl:r iczącym
Wojewód'lk iej R ady Prz yjació ł
DOKOlęCZENIE

NA STR. 7

Breżniewa
I<omsomołu

związkowego

Leninowskiego Komunistycznego Związku MIodzieźy. Zjazd zebrał się
w roku
SO-lecia Komsomolu, któ re przypada 29 października 1978 roku.
Ponad 37-milionową rzeszę komsomolców reprezentuje na zjeź
dzie 4.981 delegatów. Na zjazd
przybyły delegacje
organizacji
mlodzieżowych z ponad 100 krajów, a także d elegacje SFMD.
Międzynarodowego Związku Studentów i innych międzynaro
dowych organizacji młodzieży.
W zjeździe uczestniczy delegacja polskiego ruchu młodzieżo
wego z prz ewodniczącym Rady
DOKONeZENIE NA STR. 7

• M'ja 33 rocznica WYZWolenia
SZCZi!Clna przez WOjska l Frontu
BIałorusk iego
Arm ij Radzieck,"j.
W ok.re.sie
min ionych
33 lat.
Szczeoi.n stal s i ę pręż,nym, coraz
szybciej roZWijającym się <>środ
ki.em gospodarczo - społecznym.
• Rozpoczyna Się w Poznan,iu
dwu{!niowa, mlędzyna.rodowa. kon
ferencja
naukowa
na
temat:
"Targi
m i ędzynarodowe
we
wspólczesnej gospodarce". zorgan>:wwana prze? Polsk ie Towarzystwo Ekonom iczn e w zw;ą7ku z
;;Q-leciem MTP

Przed 1 Mala

• Atmosfera twórczego działania
• Pieknieia miasta i osiedla
e wszystkich stron województw kieleckiego i radomskiego napływają in formacje o pnygotowaniach do
pierws:wmajowego święta. Dni
poprzedzające
Swięto
Pracy
Charakteryzuje wzmożo.oy rytm
pracy. Załogi zakładów pracy
podejmują dodatkowe zobowią
zania prOdukcyjne, oddawane są
do użytku nowe placówki 50cjaJ no-usługowe,
w mias tach
porządkowane są osiedla, przygotowuje się trasy świątecznych
pochodów.
Wczoraj pod przewodnictwem
sekretarza KW PZPR w Radomiu Janusza Prokopiaka odbyIo s~ kolejne posiedzenie Wo-

Z

jewódzkiego Komitetu Obchodów Swięta l Maja. WIcakcie
obrad stwierdwno, że załogi
zakładów
produkcyjnych, budow lano-montażowych, instytucji, a także mieszkańcy radomsk ich wsi realizują czyny
spol~ne
i produkcyjne, p~
rządkują obiekty
przyfabrycl:DOKONeZENIE NA STR. 7

Czy A. Moro jeszcze iyje?
PAP. Mediolański dz.ien"li Giorno" opublikował dziś
iony i czworlta dzieci byłe-

Bioprognozo
_ ••alnk~i,e..rowey l przechodn>e!
"Obra, dJ'Ogi lokal-

premiera Włoch, Aldo ~foro.
teo, napisany w dramatycznym tonie. wyraza n&dzieję. iź
terroryści oszczl:dzll iyde Moro.
W przededniu opublikowania listu redakcje niektórych ~ueł
otrzymały anonimowe telel(HlY.
li uprowadzony 41 doi temu
przywódca chadecki zosłał stracony w poniecbiałek. Jednakie
me spos(ib było usialić au4eAł~ tych łelet.oów.
';0

Lisł

http://sbc.wbp.kielce.pl

Intenvencje pr;:Ylmujemy
W godz. 9-11
Zapałki

w "buskowianee"

Grażyna
N. z Kielc, we
wtorek, tj. 18 bm. kupiła w
P ijalni Wód przy ul. Sienkie-

Nasz komentarz

Jme51ęcy
wczeim.iej
J)liea"woŁnde p.lanowano.

dem

Wydłużyć
Spotkanie
z transportowcami

Mimo korzystnego bilansu w skali wojewóduwa,

W KW PZPR w Radomiu z okuli Dnia Transportowca odbyło się spotkanie z
pl'~edsta:
wicielami baz,
p rzodu Jącymi
kierowcami. I sekretarz KW
PZPR, Janus. Prokopiak podziękował
za
dotychczasowy
wkład pracy zwracając ~ię z ~
pelem o dalsze zaangazowame
na rzecz sprawnego funkcjonowania transportu.

Narada szkoleniowa
w radomskiej KW MO
Zadania dla organizacji partyjnych w świetle II Krajowej
Konferencji Partyjnej, wychowanie rodzin milicyjnych w duehu socjalistycznym, pomoc w
realizacji zadań zawodowych
to najważniejsze tematy poruszane na dwudniowej naradzie
Izkoleniowej dla sekretarzy POP
przy KW MO w Radomiu, komendach miejskich i komisariatach w woj. radomskim.
Z uczestnikami narady spotkał się I
sekretarz KW PZPR
Janusz Prokopiak. W czasie dyskusji I sekretarz KW odpowiadał też na liczne pytania. 0becny był komendant wojew6dzki MO, płk Marian Moz«awa.

Wystawa
rysunku współczesnego
w Warce
W

Muzeum im. Kazimierza
Pułaskiego otwarto wczor'aj wystawę polskiego rysunku współ
czesnego. W uroczystości uczestniczyła sekretarz KW PZPR w
Radomiu, Krystyna Firmant y
oraz przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wystawa obejmuje 40 prac polskich
artystów.

Energetyka
w budownictwie
W Ameliówce koło Kielc rozdzisiaj (26 bm.) dwudniowe, ogólnopolskie seminarium poświęcone racjonalnej gospodarce energetycznej w budownictwie.
W pierwszym dniu spotkania
omówiono między innymi metody zasilania placów bud6w ~
energię elektryczną, stosowame
nowych i nowoczesnych urzą
dzeń elektroenergetycznych
na
budowach, dokonano oceny gospodarki energetycznej w budownictwie w latach 1976 - 1977
oraz ochrony przeciwpożarowej.
Jutro przewidziane są referaty na temat racjonalnej gospodarki paliwami i energią cieplną w budownictwie przemysło
wym i mieszkaniowym, technicznych i organizacyjnych problem6w gospodarki elektroenergetycznej
w
budownictwie
mieszkaniowym na przykładzie
osiedla Ursyn6w w Warszawie
poczęło się

iq,.

W'

• W tych dniach z połęż
nych jednostek MeJkopiecowyeh nor l i llł' 2 Huty .,KatoWiice" wYl>ły.nął pi.ecwSll.Y w
tym roku miIlion too su«"ówki
żełaea. Na koncie drugiego miliona Wtielkopiecowcacy mają
j\JlŻ ponad M tys. l.oł1 tego surowca.
• Do ba.zy p.rzeładun.ku wę
gla zwanej "Swinoportem IV"
za.wiolll pieł"wszy 9Ui·tek. JKt
nJ.m masowiec P018kiej 2eglugi Morskiej ms. "Siekierki",
"'twy przywiózł 32-tysiące ton
a.pa.tytów. W tetn SJXl66b •• Swino.po.rt IV" włąc:rony został
przed za.końccenie-m budowy do
ek&ploatacjli. Nas:tapilo to ste-

nieldó-

rych miastacb (Kielce, Busko, Jędrzejów, KoUkie, Sł~porków,
Suchedniów i Ska.lbmierz) W7siępuje deficyt wod7. Zachod tti
przeto pilna potneba pnyspieszenia budoW7 n owych i ~bu 
dowy istniejących ujęe wody dla łych aglomeracji jeszcze W'
łeJ pięciolatce,

a nie jak pierwotnie planowano -

W latach 1976 - 77 oddano de
eksploatacji nowe ujęcie wraz z
magistralami wodnymi w St-8rachowicach, Ostrowcu, Kazimierzy Wielkiej i Pińczowie, co
znacznie poprawiło sytuację w
tych miastach. Systemem gospodarczym uzyskano dodatkowe
ilości wody w
Kielcach, Skarżysku,
Miechowie, Suchedniowie i Jędrzejowie. Nie są to
jednak ilości, które wystarczą
do zaspokojenia potrzeb po roku 1980. Dlatego jeszcze w tej
pięciolat ce przeWiduje się budowę nowych magistrali wodnych
w tych miastach.
Realizac~
inweslycji
wodnych nie zawsze nadąża z.a s~yb
ko rosnącymi potrzebami JJllast.
Slad w u chwale ostatniej se/5ji
WRN w Kielcach znalazły miejsce postulaty, mówil\ce o konieczności zasilania osiedli wodą
z nadwyżek
uzyskiwanych w
zakładach przemysłowych, które powS'Lechnie powinny stosować zamknięte obiegi wody dla
cel6w
produkcyjnych. Zrozumialą rzeczą j~t
również.
że
oszczędne gospodarowanie wodą

- szczególnie w miastach zagroionych jej niedostatkiem powinno dotyczyć
wszystkich
mieszkańców.
Do maksimum
powinniśmy

ograniczać

zużycie

wody z miejskiCh sieci wodocią
gowych do mycia samochodów,
polewania ulic, podlewania 0gródków działkowych itp.
Dynamiczny rozwój miast spowodował także koniecznO« budowy nowych oczyszczalni ście
ków. W roku 1970 tylko 5 miast
w wojew6dztwie posiadało takie obiekty. w roku 1977 czynnych było już 12 oczyszczalni,
filtrujących 82 proc. og6łu ście
ków. Mimo ZlIacwego postępu.
nadal występuja pilne potrzeby
budowy lub rozbudowy oczyszczalni w Kielcach, Ostrowcu,
Chmielniku, Wł06zczowej i Stą
porkowie. Nowe oczyszczalnie
potrzebne są w Skarżysku, Suchedniowie i Starachowicach. Z
ośmiu miast, w kt6rych planowano budowy oczyszczalni w
bieżącej
pięciolatce,
tylko w
czterech inwestycje te . oddane
zostaną do roku 1980. W
pDrlostałych budowy
rozpocznie się
w przyszłym roku, a ich oddanie nastąpi za trzy, cztery lala.
Op6źnienia są wynikiem niedostatecznych nakładów finansowych na te inwestycje.
Sesja WRN zobowiązała wokieleckiego oraz organa
administracji
tereno-wej
do
przeanalizowania
m<xż'liwości
wcześniejszego rozpoczęcia
bu-

jeWodę

Polskiego
Towarzystwa
Historycznego
w Busku-Zdroju

w

prsyszłej.

dowy i mod«nizacji oczyszcUlln4 - głównie w
Kielcach i
Skarżysku a zakłady przemysłowe zobowiązano do budowy wlasnych
oczyszczalni i uruchomienia ich jeszcze w bieżącej pięciolatce.

W miastach województwa kieleckiego nie ma . problemów z
wytyczaniem miejsc pod zabudowę,
są
natomiast ogł"omne
klopoty z odpowiednio wcześ
niejszym uzbrajaniem tych terenów. Mimo priorytetowego traktowania robót inżynieryjnych
nie udało się uzy skać rocznego
wyprzedzenia
na
wszystkich
budowach. W latach 1976-78
wyprzedzenie to dotyczyło <>koło 70 proc. oddawanych budynk6w rocznie, a w roku przyszłym tylko 55 proc. budynków
wznoszonych będzie na terenach
uzbrojonych.
Retres jest jednak do opanowania
i
złagodzenia. Przede
wszystkim należy możliwie najpełniej
wykorzystywać
tereny
uzbrojO'lle w centracb miast.
Czy robi się coś w tym zakresie? Moina powiedzieć, że tak,
bowiem opracowano już specjal
ny program. przewidujący lokalizację około 4 tysięcy mieszkań na
terenach uzbrojonych,
n.ie w pełni wykorzystanych.
Większa ma być pomoc zakła
dów i przedsiębiorstw w przygotowywaniu i uzbrajaniu terenów pod budownictwo jednorodzinne dla własnych pracowników. Planuje się systematyczne
wzma<,nianie potencjału
p!"odukcyjnego przedsiębiorstw inżynieryjnych budownictwa og6lnego i komunalnego. Ponadto
Wojewódzki Zarząd Rozbudowy
~iast i Osiedli WiejskiCh wspól
nt~ z W0.Jewódzką Sp6łdzielnią
MIeszkamową zobowiązano do
lepszego koordynowania przygotowaniami budownich 'a mieszkaniowego i towanyszącego
oraz przyspieszenia prac projektowo - dokumentacyjnych
dla
osiedli
planowanycłI
na lata
1981~.

Postulaty i wni~i zaw8ł"te w
uchwale OBtatniej sesji
WRN
mają
kapitalne znaczenie ala
dynam.icznego
i
rytmicznego
rozwoju gospodarki komunalnej wojeWÓdztwa. ChodQ;i o to,
aby od zaraz były wprowad~
ne w życie przez instytucje i
urzędy, do kt6rych są
adre60wane.
J. PANCZY'K

Proponujemy ...

Artystyczna dokumentacja o
walOTach. d'UŻego spolecznego
zaangażoUXIllłw tak moż
na najkrÓCe3 chyba określić
charakteT wystawy OGOLNOPOLSKIEGO BIENNALE FOTOGRAFII STUDENCKIEJ jednej z dwóch. ogólnopolskich irnJJ'Tez VI FESTIW ALU KULTURY STUDENTOW
PRL jakie odbyty się w Kielcach.
Nie je3t to oczyu>iście cała
prawda, Ale ten nurt wlfl'aź
nie dom~wa!. .,Akcja: stołówka" praca wyróżnicma
l nagrodq (autorstwa grupy
SEM z AGH) w pelni nawiqzywaŁa do has/4 konkursu w
obu jego częściach.. Bo i "oczyma st1Wentów" i "studenci".
Forma pracy n~ jest na W1Istawach. niespotykana - CMĆ
dla odbiorcy tradycyjnej fotografii TnOIŻe być nieco szokująca.
Cyk/. sześciu montaży
składa się z 36 niewielkicn
.Mjęć. Obiektyw zagląda ludziom dosłownie do talerza,
podpatruje kucharzy, gdy w
wielkich garach przyrzqdz,ajq
potrawy.
Ambicją wieiu studencIden
fotografików jelJt ttOOrzenie
dzieł określanych. mianem 50cjogramu. Są na wystawie
2!djęcia dokumentujące
w ya r z e n i CI, różnej
zresztq
rangi poczynajqc od wizyty
Edwarda Gierka na U'rIiwersytecie Warszawsk im. Przewagę
majq jednak próby z,apisu
s 11 t u a c j i. Aut01' nie pozosta.je obojętny wobec tematu,
nie cofa się przed spojrzeniem
tendencyjnym.
Morie
najbardZiej widać to w cyklu
"Dom Studenta" (Paweł Kowalski ze Szczecina) gdzie reprodukcja wypeh"onego bla'rlkietu z opłatq za akademik

a

sq.siaduje

2 ob1'a.zem bałaga'rlU

••• W WPKM

Na szczupaka,

Popularyzowanie
przeszłości
Buska i okolic oraz gromadzenie i zabezpieczenie materiał6w
obrazujących historię miasta jak
i dokumentujących zachodzące
w nim przemiany wyznaczyło
za cel swego działania powoła
Ile w Busku-Zdroju Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przewodniczącym koła :JOstał wybrany Słefa.n Ozamecki,
nauczyciel historii w Liceum
Zawodowym w Busku-Zdroju.
Podczas spotkania organizacyjnego wykład na temat naukowych, dydaktycznych i społecz
nych funkcji badań regionalnych wygłosił doc. dr hab.
non Guldon z Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Kielcach.

Ze-

(m)

"ał(

STRONA 2

Za-

PoI&klc«o ZWiĄZ
krócono o
dwa dni okres, w którym 0bowiązuje zakaz ~owu szer.upał<a.

ku

Okręgu

Wędkankiego,

"Uli: od :et
wędtlll

•

bm. lIlOIłoa wybrat l6ę
tę

-

rybę.

Ostatnie dni zgłoszeń
kandydatów do szkół
muzycznych
PaństWOWe

S;tkoły

Muzyczne I
II stopnia w Kieicadl prz.yJmuJll Je6zCU', do końca
bieźąugo
mie&ląca.,

do

EglO<!lzema

nauki gry

DlenłaCb

NUMER 95

JM)inIormowa.no w

DM

rządzi.e

wędkarze!

l

DA

kandydatów

różnych

śpiewu.

~

in.6łn1-

jeszcze

chce się zapisat, musi ~ PO&llieszyto Egzaminy dla dzIed odbędll
się 3 maja a dJa młodzIeźy 111 S
dAl p6źnioeJ •

w

W ~jewódrkim

Przed$i\,biorstwie

KQfIlu.nć.kac;i

dziE'~ pracy d14 kierowców ro2!,wozqł się o lIod.rinie

mecha'rlików

z

z WPKM.

W BIURZE ZLECER TELEFONICZNYCH ...
•.•. W();.ewód.zkłe~ U1'!%ędu TelekomuniklU:;i poo numerem 917
o~ godziny 6 czuwają dwie przemiłe paflie. PTZyjmujll,ce zlecefI4.CI na budzenie ipiach6w, przypomirumie zapominal$.kim o ich
~ra.wach, a tokże sprawda4nie, czy ,trażnik śp;. N() i OC2S1W13cte molę j.n-nych, w 2>ClleŻ1ł~m 00 potneb klientów.

PORANNE OBRAZKI Z OBOZISKA

D~j. ra?lO 7łG Obozi.ku przy ul. Gu'ardii L~e; ł'OOO( n1c ll
&Utawial1 ~uśtawki, dNbinki i inne wymyślne urządzenia
na
ktMvch WJook raduje się dziecięca d.usza. Natomic.~t pny 'ulicy
LelewE'la 5'~wagę pnechodniów Zt.l.>T(l.C4 piękny klomb, który
wl4Mwręczme wlIkOTWlla jE'd7łG z mieszkanek tej ulicy.
MIMO KRYTYKI NA ..••
••• lam4Ch "Echa" - wiosny, prawdziwe; _ nie _ . DzUiej&2:y ranek ;est pochmurny, mroźny, bez słońca.
(mer)

http://sbc.wbp.kielce.pl

zdjęć

hasłem

na nal
eała".
dZODO

~~c::i

kin
krajll.

Slo"

uleż.

jów

eielko

i dewastacji. Spojrzenie bar·
d2iej życzlilwe ceChuje Toma·
sz,a Kaisera z Krakowa w cu·

1«u

WSI
.tawo
im. I
czewsl
Kielca

dzioom
,otow
ciechG
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"Malżeństwo

stu·

denckie", która to praca uzy·
skala II nagrodę.
DrU(}ą
nagrodę
otrz1fI1Ulla
też
inna praca tego aut ora
"Dam
spokojnej
starości'.
Reprezentuje ooa miny nieCI)
zakres tematów; wyjŚCie poZ4
wla.sne, środowiskowe proble·
my. Siedem
obrazów starości
ze slowa.mi tytułu, który sta·
je się go-rzki, ironiczny. Spoj·
rzenie "na zewnątrz" przynio·
$Z<> ciekawe rezultaty i w i1I.
nllch
przypadkach.
Marek
Janiak z Łodzi (praca "Za·
pżs") wędruje z a.paratem ZII
rozwieszonymi w mieście pw·
katami z podobiznq Fel ikso

,otow

oow

J

recyt.
Fot l
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DzieTźyńskiego.

miejsca i sytuacje
swego rodzaju traktat
filozoficznej natury.
Fotografia opanowała na ku
ka d'rli kielecki Wojewódzki
Dom KuUUTy. Są tu również
ekspo1I()IWa.'rIe prace nagrodzo,
ne na konkursach. organizo·
wanych przez ZSP w lat
1972 i 1974. Szczególną
zwraca jednak przygotowa ll4
przez
Tymczasową
Grtl~
"KontrQst
Kwant" czyli
Andrzeja Borysa, Micha FrqC'
kowiaka,
Marka
Herm~fI4,
Taniego Myślirwca i Kazimie'
rZG Sokołowskiego

"Autobus".
Znajdujemy się w
kim umęt-rzu. Z tyłu
co zostaw z,a nami:
mech(JJ11icy. Z
rotvCa. Przez
jemy lu.d..cli na
Na przeciwIeglej
grafie ilust-rujq
się
do znudzenia
karuje bilet, siada,
czyta gaeetę. Ten
to próba ciekawa.
klubach. moglaby ch
niewielka ekspozycja
punkt wyjścia do dysktL s.
niektórych kie1-u.nkach szr
wspólcze mej.

Mie;skiej

3.40, kiedy
ro pIerwsze autobusy wyjechały 714 traSlI. Do godzinll 5.55 bazę
przy ?l. Swierczeu:skieg.() optLkiw 135 Jamochodów. Niestetv _
~ z !Uch okazały SIę nIesprawne - zMlliodly r~zniki i sp;'ę
zo,,.k1. 1 te wozy będą d.zit jeszcze ;eldzić, poniewG,Ż ta.k'ie awane
to fr4$zkc. dl>a

• Komitet Badań Mo-rza Pol
sk:iej A.luIdemid Nauk opr acował os~ru.o ek9PertY1Z~ doty_
OUIcą w)'lko.rzystania
mina-alnych i chemicznych zasobów
Morza Bałtyckiego. Ekspertyza wskazuje między innymi
na
m<>ż1iwoki
odll:ysk·i wania z wody morskiej magnezu, zaś w
dalszej przyszło6c.:i - ,p !Tawdopodoonie tak_
że zWliąz,k6w uranowy(:h.
• W Warsza~e p.rzedstaw id el e Illlitttist ersbw sp.r a.w t;agranicznych Polskd i F1rancjli
do.'conali wymiany archiwalnych dok'\.lJIllen,t6w słu.7.by zagranicznej. StrOllla polska ~
trzymała d<>kumen-ty dotyczą ·
ce działalności polskdej sbużby
zagranicznej z lat 1921-1939,
sta-on-a fNncuska - dokutnelllty pochod!Zące z MSZ Francji.
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W Szkole Pod• tawowej nr 19
im. K. Swie.rezewskie~o
w
Kielcaeh,
pod
hasłem:

W czym sekrel?

"Pięk

na n _ polska
eała",
obchodzono tradycyjne święto szkoIy. W niezwykle atrakcyjnym
programie, który przygotowywano od paź
dziernika ubie~
łego rok II, wystąpiły w recion.alnyeh
atrojuh lIcaennice
i uczniowie prelentuMe
fo)klor
D_g.
kraju.
Słowa uZnania
Dależą
llię
rodzioom lIa przygolowanie
pociechom odpowiednich strojów i , .a.czyeielkom lIa przygołowanie

- Kiedy przychodzą do mnie
sobie tak: znów coś wymyślili
Henryk Madej. A potrafią
miasta zrobić.
W Rińcwwie na.jłaooiej jel>t
w lecie, kiedy miasto tonie w
zielen.i drzew, a raba.tki i skwery mienią się kolorami tysiąca
róż. Ale o każdej porze roku
miasteczko to zadziwia czystoś
cią i porządk,ieIlL
Widać
na
ażdym kroku gospodarską ,rę 
kę.
Pińczów
to wojewódl7.ki
,,Mistrz Goopodarności" za rok
1976, laureat nagrody ministra
adminis t'l'~ji,
gospodarki terenowej i ocbrony środowiska,
zdobywca wyróżnienLa w 1977
roku w ogÓlnopolskim konkursie ll4 najlepiej pracujący lMl-

tań

ców piosenek i
recył4teji.

os. dla

JDO!"Ząd

(ł8z)

Fot. TADEUSZ

mieszkańców.

Różnorodność

SZMIDT

Zaczęli

modernizacji

10 mln cegieJ rocznie
dla Ostrowca i okolicy
Zakład6A!h
'n~."rla.ow Ogniotrwałych trwaję przygotowania do moderni-

W

Ostrowieckich

zacji zakładu nr 3, w którym
walPlenna

się białą , żużlowo
cegłę. Zakład ten jest

Jlt'2:esl:ar~AI'v,

o

małej

zdolno&-

ci produkcyjnej. Również warunki praey SI\ tu udążliwe.

Obecnie wytwa.rza
rocznie 0koło 8 mln cegieł. Tylko dIl:ię
ki wydajnej i ofiarnej pracy
załogi zadania rOC2lD.e są przekraczane.
Dl.ięki plUJowanej przebuftwie zdolność produkcyjna .akładu ar 3 _rośnie
do II
ce~ieł.
ObUes_o,
ta powinna wy...r_ wybudowanie ~
330 domków.
modernisacji powainie
pODr .... i .. 8ię takze warunki praCelem dalszego J)Oprodukcji cz'/'nione SIl

Najpi~kniejszy
Z darów

próby mające na cełu wykorzystanie piaaolou ze zł6ż znajdujących się w pobliżu zakła
du. Po zbadaniu zasobów przystą,pi się do ich e~oatacji, a
wtedy niemal całkowicie znikn" wyda.tki na kontowny iran~
lIPOrt S6imoehodowy.

Kroniko kulturalno
DZIAŁACZE

KULTUlty
Z MAGDEBURGA
NA ZIEMI RADOMSKIEJ
W województwie radomskim
przebywała (w ramach stałej
współpra cy i ' wymiany
doświadczeil)
2-os obowa delegacja resortu kultury z Magdeburga:
Eberhard Koeb j
Karl Arlelt. Goście z zaprzyjaźnionego z ziemi ą radomską
okręgu magdeburskiego zapoznali się z organizacją . zarządzaniem w d ziedzinie kultury i sztuki, zwiedzili liczne placówki kulturalne i oświatowe oraz
niektóre zakłady pracy.
W czasie pobytu d elegacji
w Radomiu ustalono zasady
wymiany kulturalnej w roku
bieżącym
oraz plan współ
pracy w 1979 roku.
W HORYŃCU-ZDROJU ...

Osiedle Świętokrzyskie
jako pierwsze

...w województwie przemyskim odbyła się III Ogólnopolska Biesiada Teallralna,. w
czasie której jedną z głów
nych nagród czyli "Misę

Je~nym

zdaniem
•

w ykonuje

już

ciepłowni
~QnIO-Kana

izacyjne
i
dla OSiedla. KombiBUdownictwa Miejskiego
czerwcu bieżącego
roku
montaż pierwszych
w technologii W-70.
przvszł~o
roku
odda na tym os iedlu 22

od prac porządkowych,
i uk.wiecania miast.. Zorganizowali konkursy na
najpiękniej urządzony blok (mister Pińczowa), najefektowniej
ukwdecony balkon, najlepiej zagospodarowaną działkę pracowWCZ", najczyściej utrzymaną posesję prywatną. Z dz iałkami
były kłopoty mówi p rzewodniczący jednego z dwu
samorządów mieszkańców,
TaduH
ewakliński. Z wyborem lęp
szej... Na to mLano zasługiwa
ły prawie wszystkie.
Pińczowski
samorząd nUeszkańców jest promotol'em wielu
poczynań. Ot, np. powstał pomysł, aby wybudować w m4e6cie muszlę koncertową. Projek-t
przedstawiono n. radzie dyrektorów. - Zaczęły się utyskiwania
mówi przewodn-iczący
upiękuania

Po raz: pierwsey w historii

Warki tylko w ciągu jednego,
bieżącego roku do nowych miesekań wznoszonych przez ekipy
Radomskiego
Przedsiębiorstwa
Budowlanego
wprowad%i Itię
ponad 250 rodzin.
hasłem "utwieramy
zielony karnawał" dyrekcja Robotniczego Ośrodka Kultury w

•

Pod

Pionkach zorganizowała _ na
powitanie wiosny - cykl taś
motek młodzieżowych , polecająCYCh dobrll muzykę i piosen-

Borowiny" - zóobyly z.es.poły
z województwa radomskiego.
Sukces ten odniosły: _Teatr
Poezji,
Harcerska
Estrada
Młodych i Teatr Jednego Aktora z Robotniczego Ośrodka
Kultury w
Pionkach oraz
Iłży.

"IntermiB" z

(ekr.)

członkowie

być

sam<1fządu

myślę

mówi zastępca naczelnika
uparci, gdy chcą coś dla

drugiego samo rządu, Jeny BambWlSek. Nie mamy czasu,
pieniędzy,
mater'iałÓ'W...
Ale
musua jest, a także skzelnica,
jcieżxa zdrowia,
alejki spacerowe, boisko z wszelk.i.mi urzą
dzeniami, buduje się młodz.ie
żowe miasteczko ruchu drogowego. W ,1977 roku wartość czynów społecznych na jednego
mieszkańca
przekroczyła 1600
złotycll.

Samorząd m.ieszkańc6w
interesuje się pracą sklepów i restauracji w mieście, Domu Kultury i placówek zdrowia. Sciśle współpr ac uje
z komisjami
Miejsk.lej Rady Nar odowej. Z inicjatywy samorządu - mówi
zastępca naczelnika H.
Madej
powstał ośrodek "Praktyczna Pani", adaptuje się budynek
na pralnię bielizny białej. Nie
wszystkie jednak wnioski może
my załatwić P07.ytywnie, p rzynajmniej na razie. Na hudowę
szpitala 1 żłobka potnebne są
przede wszystkim duże nlWldady finansowe.

Szukanie sojuszników
Wybrałam

kładów.
pokazać

tyoh kilka przy-

chociaż częściowo
różnorodność zaintere-

aby

sowań

pińcwwskiego samorzą
du i pożytki płyną c e z umiejętnego wią za n.ia planów p r acy
z potrzebami danego środowis

ka. Wa runkiem powodzenia w
ich zaspokajaniu jest umiejęt
ność znalezienia sojuszników. Nie ma w Pińczowie organizacji, instytucji, zakładu, .-.zkoły,
które nie pomagałyby nam mówi J. Rambusze<k. - Dobre
kontakty łączą nas ze WSZy9tkimi. Co prawda przy ieb nawiązywaniu
mll8ieliśmy trochę
"poczapkować", ale efekt je.t.
W ubiegłym roku wartość prac
wykonany!!b
przez
młodzież
suoln" dła miasta wyniosła

ponad 800 tys. zł. W uznaniu za
jej trud dołączyliśmy się do
funde.-cji sztanda r u dla jednej
ze szkół. urządzania izb pamię
ci narodowej, zakupiliśmy Im
książki. W tym
roku zaś za~
mienuuny przekalZać sa,morzą
d01'J1 szkolnym doŚĆ znaczną

..w czwartek
po ŚW. Wicie"
.,Bolesław

ui~ę

m ... wiecki, roku pań
.kie~o
1478 w
clIWarłek

po

św.

Wicie daje raJcom
przywilej
na
wyłączną
sprzedaż
piwa
ware ckie~o ... "
Już pięćset u.t
N»Śnie
sława

wareckiego
wa. Ale
tradycje
słare,

pi-

choć
były
WSpÓłrozdział
zaczął

czesny
historii
się
niedawno.
W 1975 roku uruchomiono tu
wielki
układ
wyposaiony w
nowocaesne urządzenia. W następnych la, ach mo-aiowano kolejne
linie do butelkow..lIa piwa. Niedawno runy" buł~anka linia
o zdolnuści produke,.jn~j • łys. bułelek na ~odzinę.
"Wareckie" w róinych odmianach snane jest już piw_om nie
tylko w nastlym kraju. Csęść produkcji trafia do Rumunii, ZSRR,
na Wę,ry. W Stanach ZjednOC'lonych firmuje wareckie piwo."
Ka'limien Pułaski. u roct&ony w Warce bohater spod Savannah.
Na adjęcl-łl: f .. ~~ linii do
butelkowanla plwa.

kę.

(JPA)

http://sbc.wbp.kielce.pl

kwotę

pieniężn, na zadciull ...
trzebnych im pomocy dy~
tycznych 1 sprzętu turystyc.nego.

Po prostu znakomici!
Taką opinię preewodnicaący.
samorządów:
lekll1'zowi wet~

r ynarii - Tadeuszowi ewaldi6ski emu i mgr Jerzemu RanP
buszkowi wyatawia za&tępca naczelnika Henryk Madej. Zdanie
to podzielają członkowie samorządu, mieszkań c y. Na energią.
zadziorność i niekonwencjonalnosc dwóch stal'$zy<:h panów
(już emerytów) nie ma ~
bu . Trzeba tylko TA Ioh pra:ykładem
stanąć
do
p r acy.
Zwłaszcza że mają rację, wiedzą
czego chcą i cla.ialają w
interesie szeroko pojętego ..
gólu. Praca społecz na przynoe1
im oczywiście satysfakcję, uznanie , ale... " nerwy ponoszą ~
sto", dła nloh niektóre sprawy
kręcą się jes:wze wciąż za wolno. Wiele zapewnień pozoet&je
na papie rze a.lbo w sferu planów i uz:godnień. A im marzy
się Pińczów
najpiękniejszy ze
wszystkicb polskich miasteczek.
Słyną c y
ładną
końmi,
r6żami
i
cią miesl-kańc6w.

W

architektu rą,
gospodarnoś

* * *

pińczo~kim
mieszkań-ców

samorzą,clzie

- mówi inspektor ds. rad narodowych i icb organów a zarazem
opiekun samorządÓW z ramienLa MRN Marian Ty1;ko działa
ją ludzie
w róinym wielru,
przedstawiciele różnych zawodów, kiÓl'ZY robią w.iele, aby
mieszkańcom żyło się p rzyjemniej, lepiej. Wład z e miasta d0.ceniają a.ktywną postawę i :r.aangażowanie
m iesz kańców
w
sprawy, które dot.,c zą icb bezpośrednio.
Najaktywniej8'Zyn\
wręczan e __
od<znaozenia, dyplomy.
W bieżącY'm roku P ińezó.w
obchodz.ić będ2ie
55O-lecie nadania p raw miejskich, Ambicją miesz kańcÓW jest więc po.wtór z yć sukces sprz.ed paru Illit
i zosta ć mów krajowym ,.Mistrzem GospodarnOŚCi".
MARIA IlECBOWICZ

Wykorzystani
ściek6w
P racownicy Fabryki Sa.mochodów Specjalizowanych ..Polmo-SHL" w K ielcach skonstruowali ul'ządzenie pompowe,
d.zi ęki któremu
można wykorzystywać w produkcji
ścieki
z galwanizerni i trawialni, powstające w procesie
płukania
wyrobów metalowych. Głównym
walorem tego urządzenia}est
OSZCZędniejsze
zużycie
wody
czystej i zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków, a takie
skrócenie
cykiu oczYBIZC",ania
tych ścieków.
(PAP)
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STR. 1

wicza w
K ielcach, butelkę
"buskowianki".
Jakże
była
rozczarowana, gdy wewnątrz
prócz wody znaj dowały się ...
zapałki!
S ądzimy,

że sprawa ta zainteresuje nie tylko pracowników pijalni, do których 0-

bowiązku

należy

wiedzieć 00

klientom oferują, ale przede
wszystkim
producenta tego
"napoju z wkładką".
(abo)
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Rozwiązania

przesyłać

należy

pod adresem redakcji "ED" wyna kartach pocztowych
w terminie siedmiu dni od dały niniejszego numeru. Pomię
dzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się dwie nagrody książ
kowe. Karty pocztowe bez kuJHI'IHl będą wyłączone z losowania.
łącznie

l

,.ECHO DNIA"
Kupon nr 95
ROZWIĄZANIE

KRZl"ZÓWKI NR 77
POZIOMO: kosztorys, torn~
.ter, ryba. ring, konwertor, Anastazja,
PIONOWO: katarakta, sarabanda, trio, rotmistrz, strU€arka, bellt.

J

Próchnica
chorGbą

zbiorowa

to

nych udzielanych, l"Zec można, w naturze, zazwyczaj bez
pośrednictwa pieniądza. W tej
grupie znajdują się rÓŻnorod
ne usługi socjalne, bytowe, kulturalne świadcz{)ne darmo lub
Ul częśóvwą
tylko odpłatnoś
cią. Ochrona
zdrowia, opieka
społeczna,
kultura i sz.tuka,
sport, wypoczynek, oświata I
wychowanie to właśnie ogromne, choć przykładowo tu tylko
wymienione, obsza,ry konsumpcji zbiorowej. Każdy obywatel
może skorzystać ze swojej clUlstki z racji urodzenia i zarrUeszkania w Polsce. Minione lata
były czasem wyjątkowo szybkiego wzrostu tej ~rmy spoży
cia. Przypomnijmy sobie tyIko
bezpłatną opiekę lekarską i ubezpieczenia dla całej ludności
wiejskiej, podniesienie uprawnień robotników
do zasiłków
chorobowych, przedłużenie płat
nych urlopów macierzyńskich,
nasilenie pomocy dla młodych
małżeństw kilka z dziesiąt
ków decyzji o znaczających obciążenie budżetu państwa I ulgi dla obywateli. Finansowe
konsekwencje tych decyzji llchodzą
naszej wyobrażni,
a
pr zecież fundusz spożycia zbiorowego zwiększa się w tym roku, w porównaniu z poprzednrm. aż o jedną czwartą.
T~n sześdotyslęczny wkład do
portfela przyjmuje każóy za 0czywistą llowir.ncść socjalistycznego państwa. Pogląd laki. głę
boko słuszny, ;Jzupemić trzeba
wszakże jedną
uwagą. Ponieważ nie można spożyć więcej
niż to wynika z dochodu narodowego, więc zwiększenie kon-

sumpcjli
7Jbiorczej
powoduje
w sposób naturalny ograniczenie tej indywidualnej, opartej
na osobistych dochodach ... Gdyby kogokolwiek zapytać, w.y
jest "za" zwiększeniem bezpłat
nych lub wybitnie ulgowych
for m spożycia - odpowie niewątpliwie "tak". Gdyby jednak
dokładniej
popytać, to jednomyślna w pierwszym odruchu
opinia rozpadłaby się na wy-

zębów

najbardziej rozpowszech-

IIrioIlJł

onsumpcja

wartość świadczeń społecz

POZIOMO: 1. zespół wszystk.ich genów organizmu, warunk'łljąey jego właściwości
dziedziczlH!, 5. konieczność. potrzeba, 6. wydma powstająca p rzez
nawianie piasku na wybrzeżach
morskich I na pustyniach, 9
napastnik, najeżdżca, 11. rodzaj
wierzchniego okrycia o różno
rodnych fasonach, 12. ekon. kierownik działu finansowego w
administracji szkoły
wyższej .
16. stolica i główny po rt Polinezji Francuskiej, na wyspie
Tahiti, 17. autonomiczna prowincja Indonezji, w zach. częś
ci Nowej Gwinei, 18. piłka poza linią bo czną boiska, 19. zagłada, zniszczenie.
PIONOWO: l. miasto w woj.
suwalskim nad Gołdapą, 2. przyroda, 3. imię autora "Czarodziejskiej
góry" i "Doktora
Faustusa", 4. np. Tomasz Mann.
7. egzotyczne
drzewo iglaste.
arauka ria, 8. mała walizecrzka
na pod ręczn e d robia zgi używa
na zwykle w podróży, la. dzielnica adrrtinistracyjna w War szawie, 12. żartowniś, dowcipniś, 13. wyzwisko, 14. zwolennik
teizmu, antonim ateisty, 15. opinia, sława, rozgłos.

występującą

prawie 11 wszystkich ludzi. W
l'Ow.tzwaniu próchnicy
d.źą
rolę odsrywają zarówno
czyu.iki ecólnoustrojowe, jak i
mieJt;cewe w ja mie ustnej. RozI'Owneehnienie próchnicyoraz
lIjemne skutki, jakie wywołuje
w eałym orll'anizmie sławiają tę
ehorobę w rzędzie schorzeń spoleoznych. Zapobieganie próchniey powinno zmierzać przede
wszystkim w kierunku prze.luesania prawidłowel'o rOZWGju i podnoszenia Gdporności 01'sanizmu, począwszy od życia
płodowego
(prawidłowy
przebiel' ciąży i porodu), poprzez okres nif'mowlęcy
(racjonalne
k .. rmienie), wiek dziecięcy aż

NUMER 95
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•

Na pozór nikt nie ma trudności z ustaleniem własnych d0chodów. Gdyby jednak policzye rzeczywistą wartość spoży
tych w ciągu roku dóbr, wykorzystanych usług, wówczas
wyszłaby kwota znacznie wyższa od indywidualnie liczonych
wpływów. No cóż, w gospodarce nie ma cudów. Różnicę ię w
naszym domowym budżecie pokrywa udział w konsumpcji
zbiorowej. A że jest on już wcale okazały, zasługuje zatem
na chwilę uwagi. Bo też przeciętny obywatel zyskuje w ten
sposób pOll;a pensją ponad sześć tysięcy złotych rocznie, czterokroć więcej niż w roku 1965.
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Lekarski
.
.

notatn'lk;.~
do póinej siarCJŚci. Osiąsl1l\6 to
można m.iD. pnez sysłematyez
ne pielęgnowanie jamy .stnej
oraz leczenie zębów. Wieloletnie
badania uczonych aa
eałym
świecie wykanly, Ze w likwidacji próchnicy zębów należy
zwrócić uwa!ię Jll,zede wszystkim na działalność aapobiegawcr:ą. Do najbardziej
i wszechstronnie przebadanych i dają
cych dobre wyniki środków zapobiegawczych oprecz utrzymywania higieny jamy ustnej i
racjonalnego odż ywiania, naleźy
fluor. Srodek len, doprowadzony do organizmu w odpowiednit'j dawce hamuje próchnicę
zębów w I'ranicach ec1 ZO do
70 proc. Zródłcm fluoru dła mło
wieka jef4 pnede _ystkim

rażne różnice zdań. Ludczie pod
sześćdziesiątkę
wypowiedzą się
niewątpliwie

za rozbudową funduszu emerytalnego, za wzmocnieniem służby zdrowia, obniżeniem stawek
we wszelkiego
rodzaju
instytucjach
opieki.
Młode

małżeństwa

przyjmą

l:

entuzjazmem ulg2 kredytowe I
ułatwienie
w nabyci:u mieszkań,
podstawowych
sprzętów
gospodarstwa domowego. A to
l: kolei mało obchodzi rodziny
zagospodarowane. Posiadacze samochodów wykażą mniejsze zainteresowanie dopłatami do komunikacji zbiorowej, bezdzietni
- minimalny entuzjazm
dla
bezpłatnego
nauczania na poziomie średnim. A w ogóle dobrze
zarabiający i sytuowani
woleliby zazwyczaj
zarabiać
jemcze więcej, niż 119. raz w
miesiącu
korzystac z bezpłat
nych biletów do kina, teatru
esy ru na rok z przydziału
wczasów.
zatem, skoro zasobność pań
stwa jest ograniczonanależy wybierać. Już chwila zastanowienia wystarczy, by
stwierdzić,
jak skomplikow&ną
czynnością stał
się
dziś taki
wybór. Względy ekonomiczne
nakazują przecież wybitne preferowanie tycll, którzy pracują
najwydajniej, a więc najwięcej
wn06zą do dochodu narodowego, najwięcej czynią dla zwięk
szenia możliwości działania ulgowego bądź bezpłatnego
dla konsumpcji zbiorowej. Re-

A

guły sprawiedliwości społecznej
nakazują znów
och ronę
grup
społeczp.ych
gorzej sytuowanych. Jakiekolwiek wahnięcie
tych szal powoduje rozległe

spolecrzne - od spadku
po niezadowolenie,
poczucie
krzywdy. Tak np.
przed laty pracownicy motoryzacji masowo p rzechodzili do
przemysłu, gdyż tam mjeli do
dyspozycji
domy
wczasowe,
żłobki
i
przedszkola, opiekę
a.mbula·toryjną.
Tak więc nawet branżowe różnice w spożyciu zbiorowym
mogą powodować niekonystne skutki, dezorganizować gospodarkę. Z ko-

lei nie

można przesa dzić

"wszyscy mamy jednakowe ż0jednak dopókd nie starczy dla wszystkich do przesytu, trze.ba faworyzować tych,
którzy dają z siebie najwięc e j.

łądki",

Kwestią

najważniejszą

profilaktykę

fluorową.

Objęła

długiej

prayszłości
społeczeń
będaie miało zdrowe

stwo nasze
~

jest

wielkość dochodu narodowego, wtórną - spo.soby podziału. Jak wynika z r~nyeh

oficjalnych dokumentów, w naj
bliższych latach, tak jak w minionym pięcioleciu, należy ałę
spodziewać rozwijania obu form
spożycia, indywidualnej l zbiorowej, berLpośredniej i pośred
niej. Ta równoległość narastania spożycia indywidualnego 1
zbiorowego, jedynie racjonalna
l skuteczna
forma podziału,
znalazła już
nawet wyratz w
postaci nowej miary
s k ut eczności
ekonomicznego
rozwoju. Do społeczno-gospodar
czego, narodowego planu wprowadzono miernik dochodu nominalnego
netto, obejmujący
wszystkie
pozycje
mające
wpływ na- warunkd życia obywatela, od wynagrodzenia za
pracę po dopła ty do leków. Ta
nowa kategoria, łąoząca w sobie spożycie indywidualne I
zbiorowe powi'nna stać się w
bliskiej pr zyszłośc i znakomitym
instrumentem w rękach działa
czy społecznych, związkOWYCh,
regionalnych. Wskaźnik ten pozwala bowiem na dokonanie
szybkiej oceny czy żyje nam się
lepiej, czy stoimy w miejscu,
czy gOSpodarka rozwija się skuteczonie, czy też jest to postęp
pozorny. Tysiące do pensji przez
nikogo dziś nie wliczane do rachunku dochodów znajdą wreszcie właściwą rubrykę.

R

ealistyczne

i

racjonalne

rozwiązanie
wyodręb
nienie w państwowych do-

kumentach dochodów nominalnych netto ma więc sens
znacmie I'łębszy niż mogłoby
się to wydawać. Nie jest to BaI'zędsłe techniki
planistycznej,
lecz polityld społecznej.
Jl. LE-NCEWICZ

wydajnoś<:i

ODa przede wszystkim
dzieci.
.Jest więc nadzieja, że w Bie-

Stylowe domki
r oto w e j u ż Da przyjęcie 1'0SCI
R ejów tur ysiom krajowym i

więc

skutki

wou i iywnoś4i (ryby morskie,
8IIpinak, sałała, kalafiory, rył.
.roeb, huskawki, wiśDie, mal'ehew itP.). Najłatwiej orl'aniam
przy.waja flaor II wody. MechaDizm daiałaDia Iluora Da zęby
pole.a na D&Ilyeeniu tą lubsłaD
eJll tward1eh tkanek zęba, kłó
I'e staJll się odpome Da próehDieę. U ezłowieka eałkowite naIyeenie nkliwa zębów Iluorem
DastęPUje dopiero około 4ł roku zycia. Stosowanie tero piel'wiastka profilaktyeznie powoduje weześniejsze UOdpornienie
zębów na powstawanie próchniey. Na zlecenie Swiatowej Organizacji Zdrowia na całym
świecie wprowadza się fluorowanie wody oraz stosuje się
preparaty fluorowe 11 dzieci. I
w naszym kraju wprowadllono

ani o

włos w drugą stronę, gdyż 0słabienie funkcji płac, wydajności, kwalifikacji,
stażu prowadzi do równości pracowitych
i leniwych. To
prawda, że

(lDterpreq)

50 lot
ERYKA '
Znamy Pani
jako świetnego
rysownika, satyryka, karykaturzystę i plakacistę.

ta

Chwy'

P an

często

takie
chętllie

za pióro. Wydał
Pan juź 12 ksią
A kim Pan sam czuje się
najbardziej?

żek.

- Chyba plakacistą i d;r,ie<lnikarzem. Jedno jest jakby odskocznią od drugiego zajęcia.
Zresztą wyznaję, że praca pisarska daje mi więcej sa tysfakcji. To, co napiszę, może
przeczytać
każdy,
na t.omiast
plakat" to C() narysuję, wystawa
- znajdują znikomy oddżwięk,
jedynie w wąskim gronje kolegów.
Od czego zaczl\ł się
flirt z kudną sztuką rysowania.
Flirt, który pruredził się VI
długotrwałą miłość, która lrwa
5ł lat.
- Mój pierwszy rysunek wstał 7.amjeszczony w 1928 rok~
w
tygodniku
"pobudka" I
przedstawiał wybory 00 Sejmu.
Była więc to satyra polityczna:
A zdolnościami plastycznynu
obciążony jestem dziedzicznie kontynuuje Eryk Lipiński
ponieważ mój ojciec był karykaturzystą. Ja natomiast zaWsze marzyłem, żeby wstać pianistą. Uczyłem się muzyki . 11
mojej babki, która była plSn~stlką i kompozytorką. I chOC

Rewelacyjny wynalazek
ilr" wielu interesującycIa
prac badawc~ych, prowadzonych
w
bułgarskich
placówkaeh naukowych
fe
aasłusują. Da szczególną lIwarę.
Na wydziale włókien utucznych i wykańczania tekstyliów
Instyłutu Technolol'ii Chemicanej w Sofii ocl kilku lał pl'aeuje Rę m.in. aad materiałami
o własnościacb bakteriobójcZYCh,
które !tyłyby w słanie aachować Iwe antybakteryjne
włu
aŃOi .awd po
Wielokrotnym
pl'aaill. Badaniami kienje . .
_ _ y b .. ł.....ki linony - proł.
Kirił Dimow, laureał wiei .. _ rrH pańsłwowyeh

Naul~o"IT"'"

W

"Bakt

.a pnee'"

sałucsnymi włóknami.

Badania mają śeiśle praktyczny eel. Możliwość wyłwarzania
pośeleli, ręczników cay opatrunków z materiałów biolol'ieznie
ezystycb, nie wymagających dezynfekcji, ma ogromne snaczeaie dla slIpitali, żłobków, przedszkoli c.y hoteli.
.Jak wykazaly doświadczenia
- celuloza n "iera własności
antybakłeryjnyctl, gdy poddana
jest dzialaniu preparatu o nazwie "hexachll)N)fen". Problem
polegał jednak na tym, by specyfik łen uirzymĄI! we wlóknach celulozy prlfez
dłuzszy

http://sbc.wbp.kielce.pl

prań,
nie
włajc:iw05ci.
Tera:. pozostało juź

sina

nalazek

doskonalić.

r. __ :; ..

dsCI'"

że sole kobaUu, miedlli i

innych metali formuj" I
xachlorofenem" nier,ozloU :Slc._·~
związki. I tak .... ",d,.ła
logia produkcji
nych tkanin", które
bójcze właściwości
nawet po 100 pralni:lCI1.
partie łych tkanin
daniom w trzech
szpitalach. Wyniki b yly

,..OC.

Dwie planety

czekaia

oru
lEGO

Bo jest to

duża fac-

lubię.
ukazała

się Pana
wspólnie z H.
"Z dziejów karyk&Pan największy _
dotyczący kaczym pracuje

warszaw- .
około

yrni
e-

:waczn.ie bliżej Słońca nit był
Czy w naszym Układzie Sło
necznym wszystko jest w popierwotnie.
Prawdopodobnie nasz System
rządku? rozważają
astronoSłoneczny ulegał pewnego
romowie... Pytanie to nie jest retoryczne, ponieważ nasz system
dzaju ewolucji. System. jako
wykazuje pewne luki, tak jak
całość, podlegał oddziaływaniom
gdyby brakowało w nim dwóch
potężnych
sil grawitacyjnych.
planet.. Już Kepler podejrzewał,
Być może ulegał on rozszerzaże planety te mogą znaj10wać
n.iu lub kurczeniu. Osie tycb
się między Merkurym a Wenus
wahań znajdują się w miejscach,
oraz między Marsem a Jowigdz.ie powinny być hipotetyczne
szem. W astronomii ZDaDe jest
planety.
Prawdopodobnie nie
tzw. prawo Tycjusa-Bode, 0wytrzymały one napory sił grakreślające proporcje
odległości
witacyjnych i uległy zniszczemiędzy poszczególnymi planetaniu.
(PAP)
mi. W kilku przypadkach prawo to jest naruszone,
m.In.
przez brak dw~ch wspomnianych planet. Istnieje podejrzenie, że na krańcacb naszego układu, za Plutonem, może istnieć jeszcze jedna planeta.
Astronomowie wyróżniają pięć
rodzin komet, związanych z są
siedztwem poszczególnych planet - Jowisza, Saturna. Uranu
Kolorowe ryciny skalne, pol Neptuna. Piąta rodzina ma
chOOzące. zdaniem specjal.istów,
swoje miejsce w odległości 52
jednostek astronomicznycb cl"i , sprzed 5 tys. lat, odkryto 08tatn~() nad brzeg iem Jeniseju, w
Słońca tj. za Plutonem, ale
pobliżu budowanej syberyjskiej
tam nie ma żadnej planety. Być
elektrowni wodnej - Sajan Szumoże gdzieś daleko
za Plutoszenskoje. Jedna z trzecb odnem znajduje się jeszcze jedna,
krytych "galerii sztuki" znajdunie odkryta dotąd, planeta naje się w niszy skalnej biało-ró
szego układu.
żowego granitu, której
ściany
Niedawno wysunięto hipotezę,
są pokryte postaciami ludz.i
i
że nasz System Słoneczny uległ
zwierząt. Znalezione
w innym
znacznym przeobrażeniom. Wymiejscu ryciny przedstawiają
dłużyły
się
orbity Merkurego,
stada bizonów i 10si, rybaków
Wenus, Saturna i Plutona. Rozw
łodz.i i myśliwych z łukami
padła
się
tajemnicza planeta
w dłoniach.
Faeton, między Marsem a Jowiszem, dając początek asteroiWraz ze współpracownikami
Abakajskiego Muzeum Etnogra~om. Z kosmicznycb szczątków
powstały
pierścienie
Saturna.
ficznego
budowniczowie
eleZiemia znalazła się o około
ktrown i wodnej, której pierw40 mln km bli.żej Słońca nlZ
szy agregat ma ruszyć jeszcze
była kiedyś. Również Mars jest
W tym roku, po djęli akcję 1'a-

• Jedno z brytyjsłlich łowarz,stw
ube.piec.... iowych prQwad.1 oryginal-

?

teki Alfreda

•

nq form. działałności, pnelnaczonq
prz:ede WS'"fitkim dla wczasowiczów i
urlopowiczów. Jest lo tok Iwane ,.ubez.
pieczenie od deszczu". Ubezpieczony
- który apłaca dwa funty "teriingi
tygodniowo - ma gwarancję, że la
kaid, deslczowy dzień. ~ czasie Id';"
rego mi"dz, god.iną d.iesiątą o asiemnastq spadnie więcej
nii dwa
i pół milimetra deSlclu, otu,ma od·
szkodowanie
w
WYłOkości
pięciu
funtów.

Ryciny sprzed 5 tys. lat
nad brzegiem Jeniseju

, jest to malarstwo, a
farby olejnej, której

zna.

weń

ndk

• Tas man ia pne.naayla ' 2,5
powie rzchni k, aju na parki na, odowe, re. erwa" i o bszary rekreaCJjne o
charakterze
pa"'ó w krajo.nawc.ych.
Ty... samym
wysunęła
si" ona n a
jedno I pierw.zych miejsc w świecie
ped w.ględem terenowej ochrany ł,a
d o wiska naturalnego.

400 znaj-

która podziaiów:
e~;O<ld;łrkę, mieszCiekawe
, np. utyskiubiegłego wieSprzątane ulice, albo
,ług ę w restauracjach.
ALEKSANDRA
ZWTFP ?;C'ffOWSKA

Di-

w na ea
I jak to często w
- w sporej mierze
do te&o przypaprzystll-

Bea Seather wtuliła się w l'amiona Jacquesa Coucheta. Wysoki, silnie zbudowany mężczyzna głaskał
czule jej długie włosy, jak jedwabiste złoto zwisające wzdłuż szczupłych ramion.
- Cóż za idiotyczny pomysł miał
mój mąż - westchnęła Bea - dając się przenieść w to pustkowie
Kanady.
Jej ładnie wykrojone usta wydęły
się·

towania tych rycin - przez budowę tamy na
Jeniseju grou
im bowiem zatopienie. Przystą
piono do wycinania ze ścian
skalnych płyt z prehistorycznymi wizerunkami, które mają
być umieszczone w muzeum, jakie zamierza się urząjzić przy
elektrowni wodnej.

Na
/

każdą

okazję

- I rzeczywiście nie zgodziłby się
na rozwód? - Jacques Couchet zapalił pap ierosa. Jego nerwowe ruchy zdradzały nieposkromiony temperament. W ypuścił dym nosem i
dodał: Nie mogę żyć bez ciebie,
Bea.
- Głuptasie! Musimy mieć jakiś
pomysł. Moje małżeilstwo oka zał o
się pomyłką, ale Charles nigdy mnie
nie uwolni. Wolałby mnie zabić.
Jacques Couchet upił whisky u
szklanki. W ciemnym pokoju mieszkalnym ogieil trzaskał w kominku, cienie tańczyły po ścianach.

2
do siebie
u.Bea Seather marzyNic na6 nie może roz-

Należymy
śmiechnęła się

-

cielsko. -

Jacques pocałował ją. Znajd ziemy jakieś wyjście ... - zapewnił
i umilkł. Wskazał na okno, gdzie
pojawiły się światła reflektorów jakiegoś samochodu.
- To Charles - powiedziała Bea.
- Miał wrócić dopiero jutro rano.
Jacques pospiesznie wdział ciepły
płaszcz i nasadził futrzaną czapkę·
Gdy samochód zatrzymał się przed
domem, Jacques wyszedł tylnym

ARTERIOSRLEROZA
W gospodarce Kraju Kwitnącej Wiśni, niegdyś słynącej ze sprawności organizacyjne; i techniczne;, coraz częściej zdarzajq się
kompromItujące wpadki. Najświeższym przykładem jest nowy sto-

łeczny superport lotniczy Narita. Realizatorzy tej imponującej rozmachem i kosztamimwestycji komunikacyjne; zapomnieli o drobiazgu: trasach dOjazdowych. Odległość między śródmieściem Tokio
II Naritą wynosi 70 km i ruch drogowy, szacowany na 17000 samochodów oso.bowych i l1utobusów dziennie, jest beznadziejnie korkowany w ulicach. których szerokość nie prukracza miejscami 4 metrów. Polączenie koleją szybkobieżną jest dopiero w budowie. W tej
sytuacji pasażerowie muszą tracić 4 godziny na dojazd, odprawę
celnq i kontrolę bagażu . Jeszcze poważniejszym boda; problemem
jest brak arterii transportowe; dla służb zaopatrzeniowych gigantycznego międzynarodowego portu lotniczego, m.in. do bezpiecznego
pr2eu'ozu ogromnych ilości paliwa dla samolotóto.

wyjściem.

Z samochodu wysiedli dwaj cieodziani mężczyżni. Zaollim zdą
zapukać w masywne, dębowe
drzwi, Bea otworzyła je. Charlesa
nie było, w opatulonych postaciach
poznała Jerome Lairesse'a i Fatty
Perkinsa. Obaj należeli do naukowego zespołu poszukującego w kanadyjskim pustkowiu złóż uranu.
- Boże, gdzie Cha1'lt!l!i? Bea
udała przestraszoną i zaskoczoną·
pło
żyli

(PAl)

nież okazały się ...

:&wróeił

l

dz ielić.

cały ten czas wykazywały włas
no~ci
bakteriobójcze, ale rów-

rnasowlł

Hitchcocka

&r:lybobójcze,
Pierwsze 1110 tys. buł&arskich
pończoch
i skarpet "przeciw&rzybiczycb" przeszło s powodzeniem próby badawcze, sai
prof. Dimow otrzymał Już nie:!liczoną

liczbę

dziękczynnych

listów od ludzi, któny od łał
ciflrpieli na trudną do wylecsenia &rz 'bicę stóp, a pozbyli ~ę
k j choroby po parli aniach - szenia pońcaoch. Pnemy. ~ał-

włókien
moźliwilł

tekstylnych, które usterylne oczyszczanie.
wody i powietrza.

"Konik" prof. Dimowa - ł.o
badania nad eelulozą, podstawą
przemysłll tekstylne&,o i papierniczeKo. - Wciąż - powiada ode.uwarny niedostatek papieru.
DoŚĆ papieru na &łowę ludnoś
ci w krajach sasobnych w lasy
wynHi 300-400 k&, ZlIŚ w Buł
&arii - sale dwie 51 k&, a przedeż nifl moiemy smarnowae Daftych lNów, by u .pewnie lIOłtie
-Ił minimalnlł
lOł-kilo~ramo-Ił iloió papicra Da stdysłyClł-

3

Prasey projektanci polecajĄ
marynarki .'a pa. na każdą
.kasję . . _ a . . wieellOra.
CAP--CT~

- . . mienka6ea.

jcze tekstylia"

Syłuaeja

jeat saeseKółnie h.tło
niekterYClh krajach r.zwiJająeyeh~,
cdsie Da c10wę
łaclnośei przypada saledwie 1 kC
papieru. Bodaj t~łko dla slikwidowania w tych krajach analfabetyamu - Ilość ła powinna być zwiększona prawie dziesięciokrotnie. Jest ł.o więc problem światowy.
Da _

&arski zapowiada jui D.ormal~
masową produkcję .. antycrzybicsych" wyrobów: pończoch', skarpet, kostiumów k ąpielowych I
inn .. co ekwipunku plaźowe&o.
Prof. Dimow tryska wręcz energią i
nowymi pomysłami.
_ Na nasz:ym wydziale - IDOwi - zajmujemy się teraz wytworzeniem wysokoefektywnych
bakteriobójczych, a zarazem znie
czulających opatrunków. Wkrótce rozpocznit'my pracę nad biologicznie aktywnymi filtrami s

Jestem pnekooany - lr.oń
że mole być ro'&wiązany tylko poprtea
wynalezienie specjalnych, chemicznych włókien. My już roI!pocz~lśmy prace Ila tym wy_

C2y prol. Dimow -

~~

oDiec:uwYDl połu.

MACIEJ
(Solia -

PĘD70ICR

PAP)

Afdl~łoozy Ba
slarożylDtj

lropadt
Baktrii

Radz.iecka ekspedycja archeologiczna odkopała niedawno w
Afganistanie ruiny starożytnego
miasta. Zachowały się tu m.in.
szczątki
domów mieszkalnych
oraz ruiny monumentalnycb bu-dowli - świątyń i pałaców. Znalez.iono także dawne warsztaty
rzemieślnicze i ślady urządzeń
nawadniających. 'vilasto istniało
w II-III w n.e. i było jednym
z ważniejszych ośrodków dawnej Baktrii. Państwo to utworzone z części dawnego imperium
Aleksandra Wielkiego istn86~j e~
1IIi~0 aż <ki pierwszych stuleci

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Miał wypadek pow i edział
cicho Perkins. - Zaraz go wniesiemy. Proszę przygotować łóżko. Lekarza zaalarmowaliśmy przes radio,
wnet tu będzie.
- Czy to... gro:i.ne1 - Be<i PAO'cisnęła dłoń do lewej piersi.
Obaj wzruszyli ramionami. - Uderzyło go padające drzewo. Charlec jest niepnytomny. Musieliśmy
podwiązać jego prawą nogę, stracH
wiele krwi.
Bea zacisnęła zęby. Wes7Ja do domu, aby przygotować łóżko. Lairesse i Perkins wynieśli Charlesa oatrożnie z wozu combi.
Przybył
lekarz, doktor Tro_r.
Zbadał chorego i zapewnił:
- Mam nadzieję, że uratujemy
męża. Ale najpierw trzeba przeprowadzić transf\.l'Zję krwi. Stracił ~
zbyt wiele.
Bea Seather poważnie skinęła gło
wą. Uważnie patrzyła na nieprzytomnego męża. Perkin6 1 Lail'e.sse
bezradnie stali za nią.
(CiU dalszy w

DaiJłęPnym

numen:e)
L.________________________________

~

-: .• ' \/Varto' wi~dziećJ' zobaczyć, ' posłuchać.
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16.111 "Obiektyw" -

Środa

Radom'

26 kwietnia
1978 r.
Dziś składamy

iYOHBia

MARIOM
l MARCEUNOM
ZYTOM

•

-my._.
.,ch....
w ",.

r. -

*

Delecrobl.
pned,ta.. iciel

Ul. . . .

tr_aoołIl.

_tar.

•

W 11115 •• - Ul. al, Joft Eisn...
et.aki
g.
_I_.syte.. .. 8rolJSl_" I .,.iwe.sytotu
K....... Prod••.
W

nl;"

,,.. r. -

.....f.

_ n..... T.....-

"n

r. _ .. Moskwl. - "
.. wiNU n
.., ",inł,'" obr....,.
"'at,.ał'" An.trlo' Grocrlr • .

CODZIENNY
HOROSKOP
Kło'

cłotyd!czO$
ttieóoc.,.;o.,y,
włajnio c>koi. Ci .ymp<H;f/.
Zomi<ł$~ się dziwić, okoi wdzifłCl
t>OŚć 1>0 to ktoś bordzo C I tyc.-

,
l
t",_

/Iwy:

~

Nowo u _ _lio Twojej
, _gii. Nim si. obol·

I<>C."'....

zbi«oć poct-oly
.1_0 uMOt>io. ,.od Ironiloc mi.
slqco 1<1..00 b~z.ie s.lt.orygowo~
....oj.. plOlt'f r>O t_ oł,.. . lrtOj·
dl;". ,;ę
w
~h
syt_cj<KIt, któty'" trz.&o
będ~ie
si,
podpoaQd/cOWQć, Uwoioj "" oio·
c .....,... Nie 'eH CI ",zychylru!.
rzyN

Kielce

K l N A

"Gang Olsena wpada
w szal" - duński, kol. l. li, godE.
11.30. "Taksówkarz" - USA , kol.
l. 18, godz. 17.30 i 19.30 .
,.prsyjaźń" "Rywalka " - fr.
kol. I. 15, godz. 15.30, 17.30 i 19.30.

-

.,powrót straco-

Jug. kol. l. łZ, godz. II,

nOdeGll"

'fTł"~_ ElcS

-

pres" - USA. kol. l. 15, godz. 15.30,
17.30 i 19.30.
"Ud" - "Każdy ma SrV\'oje pilel<ło" francuski, kol l. 18, godz.
15.30 i 111'.30. "Nie unl.knien przeznaczenia" - fr. kol. I. 1~, g. 1'.30.

.. Walter" -

nieczynne.

"Mewa" - "PłonllCY wietowiec·'
_ USA, pan. kol. l. 15, godz. 15 .•
i 11.30.
APTEKI DYZUKNE: nt 8'1-01'
plac Konstytucji I. DC 117-011. plac
• Zwycięstwa 7.
TELEFONY: S trat Pożarna - .
Pogotowia Ra tunkowe. 911. Pogotowie gazowe 117-1'1. Pogotowie
Energetyczne Radom 191.
Komenda MO 251-30, pogo towie
Mi1łcy\ne t9'l
Pomoc drogowa -

!HIt

INFORMACJA slu1by zdrowia
czynna w godzinach t-21, w 110botę 1-20 tei 261-27
Informacja
o uslugach - 26'l-85
POSTOJE
TJ\KSOWEK.: ulica
Grodzka 229-52. pl
Konstytucji
328-51 , Dworzec PKP 161-", 111.
Zwlrkl I WigUl'y ł18-1<O.

lal. S. Zerom.kiego - M. Scen.
Ballada w cEerwieni" B . Lawre';~_a, godz. 1~ .
K. I N A
.,'RoInaauca" - "czarny Kocsarz" - włosl<i, pan. kol. l. 15, g .
15.31 i 1'1.4i. "Caddile" - austraUjsIU, 1<01. J. n, godz. :MI .
."
"Moskwa" - uTrzęsienie z.J.elnt
USA, pan. kol. l . 1~, godz. 13 i II.
omen" USA, pan. kol. 1. 18,
godl'. 16 i 311. Mala sala - " Nakarmić kruki" _ hiszpański, kol. l. II,
godz. 15, 1" i II.
"Bajka" "Mściciel" - USA!
pan. kol. l. lI, godz . 15.30, 17.:10 l

1t'~botnik"

_ ,,Maratończyk" USA, kol. l. 1_, g. 15, 17.15 i 1'.30.
,,skałka" "Krótki sez~n" -:wioski, kOl. l. 15, godz . 15.30, 11.38
i ~~EDSPRZEDJ\Z blletbw kloowyeh " kinla _Romantlca", tel.
441-1. ezyona .. gochioacb _II
" IIObotę coda. _tł.
J\PTEKI DYZURNE: nr
2'-061
III Buczka I1IJ'. nr 2t-001 ul.
S ienkiewicza tS.
PORADNIB
DYZURNE:
dla
dzieci ł dorosłych. ul Zelazna JI
W godz
18-Z2. W niedzielę
godz
B-l!
Stomatologiczna ul.
2elaEna 35 W godZ. 18-22, w 10botę od godz 18 40 1 w poniedziałek

T S L E J'

e

N Y:

Pogotowie Ratunkowe !/lI9, POgotowie Milicyjne " ', pogotowie
WSW
U6-25. Strat Pozarna 1198,
pomoc
drogowa 1181 . Pogotowie
Energetyczne
Kielce-Miasto 991
Kielce-Teren
m.
Pogotowie
wodno-k"nallzacyjne 1108-11. Poczt.
Informacje o uslugach 1111 HOlel
"Centralny" 120-44. informacja koleJowa 930 Pogotowie hydrauJ(cz·
no-enel getyczne I dtwlgowe KSM
osiedle XXV-lecia PRL nr tel
ł20-32. oa Sady
- 499-59. os Bocianek - 456-73 PogotoWie wodn()-ka.n c.o dt Wlgowe elektryczne
SM .. Armatury" czynne w godz
8-U. sobota 8-18. te! 518-33 Pagotowie gazowe czynne całą !lobo:
420-H Pog otoWie oapraw urządzeń
gazowych czynna '" 1(0d2
l-ił
tel. 08-'12 Pogotowie telewlzy Jne
471-98 PCJgotowie elektryczno-wC' ..
dociągowe
MZBM
czynne
~
godz. 18 do 23 tel 500-65 I nform~ 
cja
ału ż~
zdrowia czynna w
godz.
1-!JO tel
481-80 Ośrode)
Inf. USług WUSP tel 457-41
POSTOJE Ti\KSOWEK _ Czarnów
Plekoszowska 515-11
D.worzec PKP - 444-33. Słowac
k1ego - ł'l2-78 Szydł6wek - ToparOWSkiego 437-11 Taks6wkl bagażowe
_
A rmil C7.erwonej
46'-89. Pleko~zoW8k. 51 5-11.

m

STRONA 6

dzieci:
I
pędzle dwa"
S tudio Sport: tranam. meczu
piłki nożnej Polska Bul.garia (kolor)
W przerwie meczu ok . 17.45 Loaowan ie Małego Lotka
19.00 Dobranoc
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennildem
~O.30 Filmy
Gleba
PlKlfiłowa:
"Pr06Z<: o glos" - film rad&.
:12.:15 Dziennik (kolor)
23.10 Proscenium mag.
...
PROGRAM II
U6J16 KLoo TDC: "Grub,y"" ode, •
pt. "Tajemnli.ea b i bhlotelki" tiJLm tab. TP
~ . 5G K lub Jll!l;Zowy St.udIia aa.n&:
Stllll1 Getz w W8ol'SZ8IWIiie (kolor)
lIT .• Lud.
Ił.Ci

& p ierwszych
__
gazet prog". publ.
.. Operowe qui pro quo" IIY)

-

WIi-dow.

ffitl'Z..

(k~

119.00 Pr-og...am lokalny
1II.!O Ooobranoe
18.30 W ieczór z dzienni!lriem
:MI.30 Jęz rosyj9kl kun podlił..
I. :/10
:bI.OO .. Mam
pomysł"
~.
pub\. (kol.oc)
. . . . %'ł godziny (kolor)
31. •• OpowieśCI! niezwylde: ........
sza~h,ist6w" 1IoOIW'el>a flika.
TP (k<>l.oc)
21M W kręgu kWtur i Qb~
j6w: Tropam i
a.robi t.eIcttw'Y
cłrewn:La.n ej 1IiJ.my: ,,1>l'ewBta.ne cerkiewki" 1 , ,.Dęb!\O
_ t't>a z d!l'eWt\a." (k!olor)

' .ot

RTsS S.lU RTSS -

K I N A

" Dyl Sowiz~rz.ał"
_ NRD. kol. l. 16, g. U.JO l l/Uli
"Wyspa skarbów" fr.-wl. kol.
dub. l. 12, godz. Hi.U.

"Metalowiec"

"Zapamiętaj

-

imię

swoje" ZSRR, kol. g . 17.
" Melodie białych nocy" - ZSRR,
kol. l. 12, godz. 19.

-

go śc ie"

"NieproAtem

- ZSRR kol. godz. 17.
AP'rEKA OYZURNA: III' . . . . . .
ul. Apteczna 7.
POSTOJE TAIlSOWEIl: Dwon:ec Główny PKP - '1'85, osiedle
MUlca - !2-H.

Starachowice ]

9."

Jęz.

poI6ltl 11'1 . I He.: l. )llPa-

sieki
18.00 Historia kl. VI : Pr~ ...
form
1•. 38 "Pod gruszII " tI1ra .....
NRD (kolor)
13." JęE. polSkI, Id. VIII: J . .....
lł.tS

wim
Jęz .

polski Id. J-III »C.: Re-

portaż

jęz.
pollłki.
I. t:
" Dziady " cz. 3
11 .111 RTSS matematyka. I . Je
Równania I nierówności
U .)5 RTSS

Polskie a&dło I TV -&ł'MIJ~
Mbie motl iwośd _ _ w .....
gramach.

Ogłoszenia

ItIMA
"Robotnik" ,,skn:ydełko czy
- fr . kol. godz . U, 1'1 I tł.

nó~ .. "

,,slal'" -

matematyka, .. ł
wskazówki m<ałod.

•. 4

.,WolnoŚĆ"

"Wspomnij mnie"

ZSRR , paD. kol. l. 12, g . 17. "Na
tropie Vilby'ego" - ang. kol. l. lI,
godz. 19.15.
APTEK.A DYZUIlHA: lir .-411
Staszica 1.
POSTOJI!
TJ\ItSOWIi:It:
pl.
Swiercl'ewsklego - 31.. Dworzee
Zachodni PKP - HO.

ZAMiENIĘ

garaż,

drobne
uli-ca

TUI[')"-

M.yCfl..Iloa na okolloe WDJ<, Nib wYn.aj-mę w ~yeh oko\<i.O&Ch. Telefoo
KiAS.ce, .16-40 po Mi.
SPRZEDAM
taDLo
"w~wę
300". J~6w, Glow~ tA,
po szesnastej.
M5-C
SPRZEDAM ,,syreno:" 105. WhodomoŚĆ:
Kie'l<:e, tel. _-m, po
osiemnastej.
»I5i.-g

DOKI

Oskarżeni działając
ności ob. St. K. pr7-ez

W'S-p{)lnie doprowadzili do
pobicie go, w celu
niędozy i należ~)'(!h 00 niego przedmiotów.
tego mienia wyniosła ponad 1000 zł.
N.a poczet orzeczt;>nej kary powawien-ia

w~i

li~zył

oska.f:ronym okresy tymczasowego areszt-owania:
sławowi Kwincie od 3.VII.1977
r., Arkadiuszowi Janu6;Ło\Y l
8.VII.1977 r. i K rzysztofowi Jakubczykowi od 3 do
umożliwiając
mu kontynuację nauki w zakres ie
el.ektJry-c?..nego. Oska rżonych zwolniono od
i kosztów postęp<YWania sądowego.

•

*

Sąd

•

Rejonow y w Kiel-cach roz.poznał sprawę
wlka (u rodz. 5.V.11151 r. w Kielcach, S. Jana i
a; d . Łukomska) oska.r żonego o uderzenie (1l.X .1977 r.)
w twarz ob. A. S., powodujące złaInad1ie koś-c i ż.uchwowej
szkodowanego. Czyn ten Andrzej Cz€>rwik popełnił przed
wem 5 lat od odbYCia kary pozbawienia wolności w wy
pow yżej 6 m-cy za podobne przestępstwo.
Za czyn o charakterze chuligańskim oska rżone'mu wyroi
karę 2 lat pozbawien ia wolności (z.a.liCll..ając okres
wego aresztowania od 16.XI.1977 r.) oraz orzecz.ono w
Iw do niego 4-1e1ni nadzór ochrony. Sąd zwolnił
od ponoszenia opłat i k.oszŁów postępowania w sprawie.

BO

SPRZEDAM
samochód
.. fiat
LSóp" U04I/14. Kieloe, Annió. Czet308ł8-g

W'<>Ilej 41.
POSZUKU JĘ

panienki po szkole gastronomicznej . Oferty ..3OIł'l "
Biuro Ogłoszeń Kle'\ce.
ZAGINĄ!.

białlt

ł~tlt

p ii16

bokser

na pysku.

żólty

z

UNIEWJ\ZNIA
się
za.gubioną
pieczątkę o treści : "Społem" WSS
Oddział w Kieleaeh s klep nr :100,
ul. Zagórska 62".
223-k
PIŁAT Janusz zgubił legttymację orao: bilet m1esi~czny PKS nr
1622, trasa Nowa Słupi a - KieJce.
;m55-g
--WOiS~Waldemar zgubił legł
tymację studencklt nr 2487 WSP
Klelce .
~-,
WOZNIAK Jacek zgubU legitymację szkoiną z b iJ.e Ł<ml PKS wydaną pnez Zespół Szkół Technicznych " Chernar" .
30856-g
ROZALSKA HalO.na zgubiła le studencką

przez WSP Kielce.
SOBCZYK Anna

wyd&ną
3t&łI-g

zgubiła
legi.tymację studencką i lecltymację
wydaną ptteJ: Pollitechnłl<ę

SZSP

Swłętokrzyską

... Radomiu .
~-g

ograni

i ocea:
Zale.
lon ego
~.

pl
lUorsk
bfcnY4

Wiadomość

ze wynagrodzeniem: Kielce, Wesoła 71/4
3085O-g

p t ymac ję

BIELECKI Henry*: (POdle9ie
zgubi.! pozwolenie na
wapna
wydane
przez
Handlu w Kielocach.
PYRZYCE k.
skiegQ ~ III 5
M-e,
t.ro zamienię NI podobne

•

niezbę

BiuI
pr~y g.

pariy j
CIeśni.

•

BU9ko. ul.
matol-og;

•

Ostrowiee, os.

lemu
ocenę

SłoneczM

żania

analiz
ryjnych codziennie
'1'-1.015 \ 15.10-1'7.10.
Ceny przystępne, zgodne '
wiązującym cennikiem.

mu fI

INFORMUJEMY,
sk<>-Demystycznej SDec.llaLis\Y''"'
Przycbod'ni
w
Kościuszki 5
nowe specjaln-OŚci
listyka, laryngologLa ,
badania serC4 - EKG,
nach
popołudniowych.
33-65 . Zapram.a.my.

lu ch.

wykooywan~e

~osllo,

Zm~
ek~n o

i9 dol
podar.

kiego
slowe
nirtwl
Sysl
\\"y \1\

dar cz'

ku,

ji

sloso\
się Il

•

Ostrowiec
Il I N A

"Hutni.k" -

źenskiego"

godz . 16 i 19.

"Sceny z tycia

mał

sEwedzki, kol. l. II,

"Zorza" - "Znach<lU.~" i ,.:Protes<>r Wllcz,lJIr" - polskie, M'CłYiw.l.
1.2, godz. 18.
"Przodownik" - "Lenin w Pol-

sce "

polski , pan. godz . 11.
- tr kol. l. UB, g. UI_
APTEKA OYZUR A
nr 19-1l71,
Slarokunowska 1(7
POGOTOWIE RATUNKOWE: teL
99
Uwaga: Za eweotualne zmiany
•
programacb kin, redakcja nie
bleru Ddpowiedzialnoścl

DUZY LOTEK
30 kwietnia 1978 r.

"Opatrznosć"

:·TELEWIZJA··
. _.

'. '

r

.

~

~

Przep
mOdy
tYwn l

iWiad
s ującl

ogól
n ych

Biu
Wagę

dosk<
rzno_

wYm
od POl

CAŁ y DOCHÓD ZII LOSOWANIA NA RZECZ

POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
DODATKOWA ATRAKCJA:

PROGRAM LOKJ\LNY
lAi.W
AkLuallll()ŚCj
dln.ia
!D.50
"Geneza konfliktów" aud. B.
WlślickieJ 17.00 Fala młodości aud. M. Bieleckiej 17.30 ..Figury
z gabinetu Bernasia" rep. A.
Maćkowsklego 17.50 Muzyka 18.00
Z cyklu: "Rozmowy o sztuce Norbert Szunke" - aud. A. KornatOWSkiego 18.20 MUEyka.

WSZYSTKIE KUPONY OPLACONE NA PODWÓJNE ZAKLADY
KWOTĄ OD 35 ZL
WEZMĄ UDZIAŁ W LOSOWANIU

20 KSIĄŻECZEK PKO PREMIOWANYCH
SAMOCHODAMI Z WKŁADEM PO 15.000 ZŁ
tYCZYMY DUtO SZCZĘŚCIA.

()ziś

NUMER 95

pilskiego
.•Tra la la...

Sąd Rej-o.nowy w K ielca-ch rozpoz·nając sprawę Stanisława
ty (u.rodrz. 13.XI.1957 r. w K ielcach, S. Romana i Anny z
lak); Arkadiusza Janusza (urodz. 16.IV.1959 r. w W
S. Zdzisława i Stefa.nH z d. Kijka) i Krzysztofa
(uroM_ 25.IX.1959 r. w Gnieździskach, S. Tadeusza i
z d . Kol asa) skaza ł wym ienionych na karę po 3 lata T)(J. ...b,ll"'i.
n ia wolności i po 10 tys. zł grzywny z zamianą w
u iswz€>nia w tel'minie na 100 dni zastępczej ka.ry nn""h,,, U" i "'n;,
woJ.ności oraz o rzekł utratę praw pub1i=ych przez
dla każdego z nich.

Skarżysko

"zwiĄzkowiec"

TSATa

koszalińskie

słupskiego,

go,
141.30 Dla

"Bałtyk" -

nych " liI' i 18.

l TEOFILOM

woj .:

l~ . OO

"pokolen,ie"

jułro

szczecińskiego,

]

progr.

UKARAl

SĄD

•

PKOGRJ\M I
15.116 Melodie: Z Minl-lV'iksem
15.36 NURT naucEanie ~
kowe
U1.0I DZienn ik (kolor)

http://sbc.wbp.kielce.pl

PP Totalizator Sportowy OM w Kielcach
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SwietD kieleckich harcerzv
DOKOIliiCZENIE ZE STil. 1
Halrcerstwa, Józefem Kozłow
skim i władze miasta.
Do Kielc przyjechały też reprezentacje wszystkich hufców
Kielecczyzny, najlepsze zuchy,
harcerze. wzorowi instruktorzy, weterani ruchu robotniczego, działacze młodzieżowi,
cz łonkowie Wojewódzkiej Rady Przyja.ciół Harcerstwa, inspektorzy oświaty i wychowania oraz d yrektorzy g,minnych
s1-kół' zbiorczych
i szkół ponadpodstawowych. Są także
rodzice zuchów
harcerz,
IlSPS.

DOKOŃCZENIE

ZE STR.
Biuro Polityczne IlznalO lIa kGnieczne -podjęcie niezbędnych
środków dla zapewnienia ~ermi
noweeo aakońcaenia inwestycji
porłowych i mDdernizacji naSI~j flo~y. Niellbędne jest równiei Iwiększenie potencjału polskich SlDczni remontDwych i
pOdjęcie
prorrramu
budowy
stalków specjalistycznych. Waż
nym ladaniem jest lepsze wykorzystanie możliwości pDłDWO
wych wobec CDraz większerro
ograniczenia łowisk na mDraach
i oceanach.
Zalecono aktualizację uchwalonego w r. 1975 kompleksowe(D planu rozwoju rrGsPDdarki
morskiej a uwzględnieniem 41brcnych trendów światDwych i
niezbędnych potrzeb kraju.
Biuro PDliityczne rGzpatrzYłD
PrzygDtowa.ną
przez
komisję
parlyjnD-rządGwą
dla unDWDcześnieni a funkcjonDwa.nia systemu
sjtołecmo-rrospodarczego
Dcenę stanu i przebiegu wdrażania zmGdyfikDwanegD systernu funkcionowania orrranizacji
rDspodarczych.
ZmodyfikGwanym
systemem
tkon omiczno_fin~sowym

obję

tD dotychczas orrraniaacje rrosPodarcze w resortach: przemysłu chemicznego, przemysłu lekkiel'O oraz organizacje przemysłowe podlerrłe Ministerstwu Leś
nirlwa i Przemysłu Drzewnerro.
System ekGnomiczno-finansoWy wielkich orrranizacji rros~
dar czy ch, wdr&żany od 1973 roku, jest stale doskonalony i doS~OSowywany dG smieniających
Się warunków gDspoda.rowania.
Przeprowadzona w rDku 1977
rnodYfika.cja przyniosła pozy~Y~ne rezulta.ty, G czym może
'Wladczyć fakt, iż resorty stosu~ąc e ten system v.zysk ują na
ogol wyniki lepsze od prz~cięt
nYcb w przemyśle.
Biuro PDlityczne zwróciłD uwa~ę na konieczność
dalszegD
dOskonalenia systemu ekDnomirz no-finansowego.
PDdstawDI\'YlD za~adnieniem powinno być
OdpOWie dnie powiązanie zadań
~~rodowego Planu Społeczno
:G OSpodarczerro z m.iernikam.i i
1I1~lr umenta.m.i systemu ekono:Iczno-fina.nsowerro
przedsięlorstw. Wymaga to dalszych
P~ae zmierzających do wzmoże
n!a efektywności cospodarowan!a przeclsiębi6l'Stw i umocnienia roli rachunku ekonom.iczb~l:o. Wzmóc naleiy oddziały
"'anie systemu motywacyjnelto

?a

pOstawę

załórr,

swięk~ując

Ith osobiste zainteresowa.nie po_
p,raW ą rrospodamGŚei w
przedSltbiorstwie.
OdpOwiedniego
doskonalenia
~YlD.l\l'a tei praea ministerstw
r~nzowych,
porządkowanie
I
Imniejszanie ilości wskaźników
?odnle z za.łoieniam.i systemu
l
k.nan oWo-ekonomiC7.ne~o wielIr ~ orrraniza.cji rrospodarczych.
, Blu ro Polityczne zaleciłD dal,1P kontynuowanie prac komi/:
opracowanie pl"ZI'Z nią
l;_I)~r" mu działania
na lata
.. ~9- l980 oraz "kDn«'łlŁrowanTe
~'J Praey f)bncnie na wllraia<tiu
~"""i~fYCh rozwiazań svstl'łl1O
t~~:'h w przemyśle i buitownicII'.
(PAPl

Po wprowadzeP.łu mtaooaru
Kieleckiej ChQrągwi ZHP i
sztandarów hufców oraz hymnie harcerskim ur<>czystość o
tworzył komenda.nt chorągwl,
hm. Jeny Osmólski, który 0mówił dorobek organizacji w
zakresie pracy ideowo-wychowawczej z dziećmi i młodzie
żą·

Następnie

kulminacyjny

rozpoczął

się

punkt uroczys-

tości : zastępca naczelnika ZHP
Piot.r Łapa udekorował sztandar chorągwi krzyżem "Za zasługi dla ZHP",
przyznanym
dec yzją Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa

Polskiego.
30 długoletnim ins·truktorom
harcerskim wręczonQ odznaczenia im. Janka Krasi.ckiego
i krzyż "Za zasługi dla ZHP".
300 wychowawców młodilieży
ora2 najaktywr.iejszych człon
ków drużyn Harcerskiej Służ
bie Polsce Socjal istycznej i
klubów w iedzy o parti4 otrzymało
z rąk przedstawk ieli
władz politycznych kandydacki-e i członkO<W'Skie legitymacje PZPR.
Niezwykle
wz rusz ającym
akcentem urO>C'l.ys.tOlioi
było
przyrzeczenie harcersk ie złQ
żone
w obecnośoi rodziców
prze-L.
7Juchy
reprerz.entują
ce wszystkie hufce Kielecczyzny, upam i ętriające przyjęcie 100-t ysięcz negQ
chorąg-Ni.

członka

W chwil'i oddawania numeru do druku rozpoczęły s i ę występy artystyczne w wykondniu najlepszych zespołów harcerskich, które uświetnią tę u-

• Dziś do J~ooław.i.i przy_
bywa z 3-dniową w'iltytą oficjaLną król Joroanii
Husajn. Monarcha
jordański
pcz.epcowadzi z prezy'd entem
Jugosła.wili Josipem Broz Tik rO'LmQwy nt. stG.sunków
dwustronnych i najważniej
szych zagadnień międzyna
rodowych, w tym sytuacji
na Bliskim Wschodzie.
• Przebywający z w.izyUt
w Waszyngtonie
izcaelsk,i
mi.nister spraw zagranicznych M_e Dajan rozpaczIliie dziś rOZlmowy z sekretarzem stanu USA Cyrusem
V.Dce'em na temat perspektyw uregulowania konfli.k:tu
bliskowschodniego.
•
Selm-etMZ
ge.necalny
ONZ, Kurt Wal«heim, z zadowoleniem powitał osiąg-

Z tej oka:zj.i otwarta zOiMala
w hali okolicz.nQ&.ciowa
w ystawa obrazująca dorobek
Chorągwi
K ieleckiej. Warto
dodać, że w przedz ielI 1 Maja
delegacje harcerzy odw iedziły
wielu weteranów ruchu robotr. iczego, mieszkających w Kielcach. W miejscach pamięci narodowej miasta, młodzież zac iągnęła wa rty hQll1orowe i zło
ży ła wiązanki kwiatów.
(1"$

ne i teceny rekreacyjne, w których już wk.rótce wypoczywać
będą c:z.łonkowie załóg i ich 1'0dzi.ny. W stolicy województwa
na głównej kasie pochodu Pl'2ystąpiono do zakladania dekOl'acji
Z meldunków napływając~h
z radOffij;kich szkół wyn.ika, że
grupy u.czestniczące w pierwszomajowej manifestacji będą n.i.ezwykle barwne.
Wojewódzki Komitet Obchodów Swięta Pracy w Radomiu
zaprosił
l>rzedstawicieli zieani
radomskiej na uroczysty koncert pierwszomajowy. Odbędeie
się on 29 kwietnia w
a11 Teatru Powszechnego. Początek •
godzinie 17.
Równiei Ostrowiec przybiera
odświętny

wygląd.

Porządko

wane są ulice, sieje się trawę.
sad70i kwiaty i krzewy 07.dobne.
W przedsiębiorstwach cz}'1ll.ioone są porządki mające na celu
podniesienie estetycznego wyglądu miejsca pracy. W oknach
wystawowych sklepów już POjawiły się pierwsze okolicznoś
ciowe dekoraeje
oraz hasła
pierwszomajowe i antywojenne.
Wzmożonym wysiłkiem witają Sw ięoo Pracy
ostrowieckie
zaklady pracy Tradycy jnie podejmowane są i realizowane z0bowiązania produkcyjne. Mają
one na celu zwiększ pnie dostaw
tow<lrÓw na ryn ek ! przyspieszenie realiZacji pl anów mi.esiecznych.
Pr ac()wni~v

Za.kłailu

Odzil'żo

Wl'p."o .. Modar" w Ostrowcu dla
u c z('zenia l Maja i Dnia Zwyci~wa pra"owali w nie<i'7aelę
16 i 23 bm. Cała za~a rooo..

wiczem.
Delegaci entuzjastycznie powitali przybyłych na zjazd przywódców par~ii i państwa radzieckiego z Leonidem Breżnie
wem i Aleksiejem Kosyginem.
Obrady zjaZdU otworzył I sekretarz KC Komsomału Boris Pasłuchowo

•

*

wym, a przede wszystkim sprawom odprężenia i rozbrojenia.
Oświadczył, że czas już pomyś
leć o tym, aby państwa dysponujące wielkim potencjałem milital'nym całkowicie zaniechały
dalszego ilościowego i jakościo
wego zwięks7.ania ztJ.rojeń i sil
zbrojnych.
Związek
Rad2.iecki zwraca się więc z wezwaniem, aby przedyskutować pro,ram dokonania w pewnym 0-

nię.~y w Moo« wio! po6tęp w
n.egocjacja.ch w sprawie ogcani=enia
st.r~teg>ianych

zbrojeń. Stwie.rdził, że rOll.wiązanie tego problemu stanowi najwaoŻruiejszy elap w

roz.woju stosunków radzjeclro-aul«ykaJlsk ich.

9 lat z cudzym

sercem
PARYŻ

Mocy

28

PAP. Emanueł Vi4ria,
Listopada
ub. rOtku

obcłlodzlil

dziewią.tą

roczn ic ę

pn;eszczepienia serca. jest w
cllWliU obecnej. cdow.iekie m ży
jącym najdłużej
:t cudzym 5e«"cem. Liczący 57 lat VHria zos ta ł
w pon,iedzLałek porzewdezłon y do
sz.pi:tala w swojej
rodz,i,nnej
Ma~ylii. Przejda:ie oc se-rie badań le<karskiJch i leczenie. Z powodu
zwapnaenia
kręgosłul>a
spowooQwanego ulŹywaniem le_
karstw musi on co pewtien czas
lX"zechodrZlić leca:e<nie szpiJtalne.

Przed • ,Maja
DO&OIliiCZENDi: ZE STIL 1

DOKOIliiCZENIE ZE STR. 1
Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiei, KrzysztDfem Trębacskie

•

wiązała Się pr:z.epracowae po 6
god!l.in przy wykonaM'I.l pilnyc h
zamówień. W efekcie dostarczy
dodatkowe ilości modnej odzieży na k.rajowy rynek.

zoboWiązan ia podję
załoga Ostrowieckieh Zakł.....
dów M~lerialów Ogniotrwałych

Podobne

ła

i wielu wydziałów Buty im. M.
NDWDtki. Wiele prac dodatkowych wykonują również budowland przy wznoszeniu obiek~w ~wego zakładu met alu!!'glczn~o.

(mer

Interesująca

+

mM)

Jak rozpoznac

czasowo

następUjących

posunięć:

okresie

• zaniechauie produkcji wszystkieh rodzajów broni jądrowej;
• zaniechanie produkcji i saka.
uźycia wszystkiCh innych rodzajów broni masowej zllrrłady;
• saniechanie tworzenia nowych
rDdzajów broni konwencjonalnych o Wielkiej sile niszczącej;
• rezyrrnacja
z powiększania
armii i zwiększania zbrDjeń konwencjDnalnych państw, będą
cych słałymi łl'donkami llaGy
Bezpieczeństwa, a bkże krajów
zwillunych a
nimi układam.i
wojskowYDli.
Leonid Breżniew przypomniał
niedawną wizylę w Moskwie sekretarza śtanu USA
Cyrusa
Vance'ą
stwierdzając,
że
po
wnikliwej i szerokiej wymianie
poglądÓW udalo się nieco posunąć naprzód
przygotowanie układu w sprawie
ograniczenia
zbrojeń strategicznych. Przy obustronnym wysiłku można bę
dzie na gruncie rozsądnego, realistycznego kompromisu zakoń
czyć pracę nad tym układem.
Poczyniono również ostatnio
pewne postępy w rokowaniach
ZSRR-USA-Wielka Brytania o
zakazie prób z b ron ią jądrową
we
wszystki ch środowiskach.
Można mieć nadzieję, że odpowiedni układ zostanie podpisany w niedalekiej przyszłości.
Przedstawiając
..tanowisko
ZSRR w sprawie b roni neutronowej, Leonid Ereżniew stwierdził, że dopóki nie jest za póź
no odpowiednie państwa powinny osiągnąć porozumienie co
do wzajemnej rezygnacji z produkowania tej broni.
Stany
Zjednoczone nie wyraziły jeszcze
zgody na tę propozycję ZSRR,
jednakże prezydent Carter odłożył podjęcie ostatecznej decyzji w t e j sprawie. Uwzględnia
jąc to oświadczenie prezydenta
USA, Związek Radziecki również nie będzie przystępować do
produkcji b roni
neutronowej,
jeżeli nie uczynią
tego Stany
Zjednoczone.

zbliżanie

BUDAPESZT PAP. W dwÓCh
klinikach Akademii Medycsoej
w Debreczynie prowadzDne ~
bada.nia cJotyczlP,Ce wpływu Sp&.
liD samochodowych na orrranizm
ludzki. W ich trakcie naukowcy
sprawdzali m.in. He tych zanieczyszmeń Dsadza jiię na ludskicb
wł05ach. Odkryto w nich
ne iłośei SIi ark i i potasu.

powu-

Podczas eksperymentów wzię
próbki włosów od 41_
sób. które przeszły zawał. Wyn iki okazały się zaska.kują ce zawartość potasu we włosach zawałowców spad ła
do minimum.
Podczas I(dy we włosach 79 zdrDwych meżczyzn zawa.rtość potasu wyn o~ iła 0 .27 p - oeent to u
SU chorych - zaledwie 0,09 procent.
ło również

graniczonym

bipoltZa wtgitrskich uczonych
,

Związek
również w

Breżniewa

Na rokowaniach w Wiedniu
ZSRR czyni starania D 7.naczne
obniżenie poziomu sił militarnych Zachodu i Wschodu, w
Europie. Odpowiedzią były jedynie podejmowane przez Zachód
próby zmiany układu sił na
własną korzy~, ostatnio jednak
kraje zachodnie zgłosiły propozycje, które w pewnej ,merze
uwzględniają racje państw
socjalistycznych. Będziemy, więc
pracować
dalej
stwierdpł
mówca - aby :z.naletć rozwią
zania możliwe do pl'7.yjęcia dla
obu stron.
Związek Radziecki
nie ż-ywi
żadnych agresywnych zamiarów
i nie gromadzi w Europie żad
nych "pięści szturmowych" dla
działań
przeciwko Zachodowi.
W odróżnieniu od krajów NATO
ZSRR od dawna już nie powiękS'Z8 swych sił zbrojnych w
Europie środkowej i nie zamieru równiei W' przyszłości zwię
kszać ich chociażby o jednego
żołnierza, czy o jeden c7.0łg zaznaczył mówca.

Dalsze prowokacje
chińskie uwybrzeży
Senkaku
OŚwiadczył
rządu lapońskiego,
chińska flotyła rybacka nadal żegluJe po Wfi>-

TOKIO PAP. J<lk
sekre<lan g.:mecalny

dac.h te.-yt.orialnych wysp Senk.a.ku, 00 wywołuJe powaUle
zaniepokojenie wlad2 japońskich .
WedJug doniesi eń Agencji Dżi
dż.i na pokładach łodozj majdują się
}X6cz rybaków tMci.e
żołnierze chińscy,
k ,tór2Y najwyraźn.iej
kierują
ope.racjam:i
flotylli.

Stanowcze NIE"
DOKO)iCZ

się ruebezpiec.eństwa.
Rezultuy tych dDświadcz~ń
wzbudziły wątpliwości w n;ektórych kGłach lekarskich Węgier.

Niemniej jedna.k eksperymenty
będą
kontynuowane i tD na
itDacznie szerszą skalę niż dDtychczas. Gdyby hiJX)teza. potwierdziła się. wówczas masowe
badania profilaktyczne ))OIZwoliłyby
wyselckejonować
osoby,
którym zagraża zawał mię.;;nia
sere~wego. a tvm
samym, być
IDOle, u.ratowa.e im życie .

"

IE :u; 8'Ul. 1

U czestru.cy akademii l-majowej zo.rg.anizowanej przez
Komitet Srodowis'kowy i?ZPR
Sp6łJdzielczości. Pra{:y w Kielcach reprezentanci ponad
7-tysięcz;nej rzeszy
prac<>wników sp6łdzielozości pracy i
rzemiosła w podljętej rew-lucji stwierdzai1 m. in.: "WYTażając nasz sprzeciw,
kierując
się wolą naszych na}bli'ŻS~ych
- matek, żon i dzieci pragną
cym żyć, pracować i uczyć
s i ę w pokoju w imię dobra
całej 1u.dzkości ~łaszamy nasz
zdecydowany prO'test przeciw
podejmOMTaruu pToduk~j'i br0n i neutronowej".

zawału

wn·iosek. ie poddane badaniom
włosy lud2i
dotkn;~ych zawalem wyrGsły na długD przed chorobII. Tak więc minimalna ifDśe
potasu w uwłosieniu mogłaby
sygnalizować zawczasu zbliżanie

Radziecki postanowił
odpowiedniej fOI'mie

pl'z yłączyć się
do międzynaro
dowego układu w sprawie zakazu broni jądrowej w Ameryce
Łacińskiej.

Skrupulatny
rachmistrz

Wł08Y lud2kie rOSIlI! I szybkościll 0,1 milimeLra dziennie. Z
teco fa.ktu uczeni wycil~gllęli

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Zjeździe Komsomołu

na XVIII

Przemawiając
ua
Zjeździe
Komsomołu
Leonid BreiGiew
poświęcił wiele
uwagi doniosłym problemom
międzynarodo

roczystość.
także

wystąpienia

Omówienie

BUDAPESZT PAP. Od lat na
torebkach z l'UI8i.<JoaIm r.z.oodkIewki spl"wda.wa.n.yoo
W
skl~
OfrrodniczY')h na w,*,"Zedl fi8ul'OWal napis: 500 S7.tuK. JeóeI1 z
nabywców - Medowi.aln>k ~1l
a.:!: Ul torebek i za.dlal &Obie trud
przeliczenia n86lion.. Okazalo ~.
że Pl"UOlętn.ie jedno opakowanie
zaWle1'a iOO nie 500. lecz }eod.yn!e
~213,
o czym powi.a.doomil oenł-ralę
nasiennl\. która natychmiast na-

k

a.zała

przeoeonli Ć

by vcy zwro.,;e i4

n.BstOrul,

a

nadpłacone

nafo-

rinty.

D

NUMER 95

A 7

N.

stadionie

Błękitnych

ł' maja

PBkarskie
derbV Kielc
W niedziele

~ .

•

•

InauguraCja
"Mini-Mundialu KIELCE -78"
vi tylllo pięć dni dzieli DOS od inauguracji wielkiego turnieju cia 13~~ch p~Qf.zy -:- ,,Mni..Mu~iołu KIELCE-7a".

J

Wc_aj na po$IedZEIł\IU komitetu organizacyjnego imprery, w ktÓfym uc:zesłniczyłi m.in. sebetOfZ KM PZPR w Kielcnch
- Stonisłow Garbacz i wiceprezydent Kielc: - JOłI Słrójwąs, ustalono, że urocxyste otwarcie turnieju OJgonizowanego z okazji
50-lecia Kłeleckiego OZPN, odbędzie się w dniu Święto Procy
- 1 Maja o godz. 15.30 na stadionie Błękitnych przy ut. Ście
giennego, a nCKt~ o godz. 16 rozpocznie się pojedynek POLSKA - RfN, C%ytI !!potkanie r.ezentacyjnych z~połów kieleckic:łi smół podslowowych IW , i III' 27. Cef"emonię otwOl'cia poprzedzi defilada WS'Zysłkich Hi drużyn biorących udział w turnieju.
.. Mini..Mundial KIElCE-7a", którego głównymi organizatorami
są
działacze
I szkoleniowcy
Gwardyjskiego Klubu Sportowego
Bt~KITNI i Kieleckiego StoWDfZy.szenia Sportowego KORONA, e
któremu
połronu;e
redokeja
"ECHA DNIA", znalazł wielu
sprzymierzeńców i współOfgoni
zołorów. Są wśród nich: Urząd
Miejski w Kielcac:łi i jego wydzioły Wydział Omaty i Wychowania oraz Wydział Kultury
Fizyczne; i Turystyki, Szkolny
Związek Sportowy, Fł.T "ISKRA",
f SS "Polmo-SHL", Kielecko Spół
dzielnia MieszkGniowo, Społecz
ny Komitet Przeeiwalłcoholowy,
Wojewódzka Federacja Sportu,
Wojewódzki Ośrodelt Sporlu i Rekreacji., Komenda Chorągwi ZHP.
Instytucje te I Ołganizacje społeczne fundują
dla uczestnik6w
tumieju puch CIfy, nagrody, upamiM.i, dyplomy, proporczyłti, e
także wyciec.. na międzypań
stwowy mecz polskich piłkarzy.
Fundołorem tej ostatniej, wyjąt
kowo atrakcyjne; nagrody, jest
Roda Zakładowa Fobryki lożysk
Tocznych "ISKRA" w Kielcach.
Tak więc "Mini-Mundial KIElCE-78" stal się ogólnomiejstą
imprezą. Startowoć
w niej bowiem będzie 16 r.ezentaclf
ki~\t.ich lZłcól podstowowych,

Koszykarki
kieleckiej ,,6"

turniej
w Tomaszowie

wygrały

Pr.ygotowu~

aię

do starta

w
strelowyoll mistnostwacll
Polski .kel . . . . .wowych ko.,.k.rki 11 kieleckiej "nóstkl"
saoołowaly
_
.wy.. koncie
spory sukces, ..y.rywajllc w
TomaBllowie .uewiecklm ocóluopolski turniej. Wychowanki
trenera Mikołaja Wfim.ka pokonały kolejAo:
nkolnll reprelIentację
wojewóchłw.
piotrkowskie,. 13:44 (3%:11) oraz
swe rówieśniczki ze Startu L.blin 60:34 (211:19) I Włókniarsa
Białystok 5!:25 (3S:1I).
15-letnie
kielczanki zdobyły główną nagrodę zawodów puchar przewodniczącego ZW SZS w Piotrkowie. Za najlepszą zawodniczkę turnieju uznano
Annę Bąk
z SP nr 6 w Kielcach, a opr6cz
niej barw kieleckiej "szóstki"
broniły: Zak, Jakubowska, Przybysławska,
Wróblewska,
Osidowska. Gr_ i Betkowska.
Najwięcej punktów
dla kielczanek w całym tul"nieju zdobyły: Jakubowna 47, Zakł5 I Bąk
42.
(paw)

EH

NUMER 9S

STRONA 8

z których kaida występować bę
dzie poci firmą kroju - 'inolisty
.,Mundiału-78" w Argentynie.
J(j~eclQ tumiej, który roz,poc:znie się 1 .Mojo, a jego finał r0zegrany wsianie
28 maja, w
dniu
uroczystego
zakończenia
Wojewódddej
Olimpiady Mło
dziMy
Szttoln6J,
odbywoć się
będzie na stadionach Błękitnych
i Korony. Mecze b"wające 2 razy 25 minut rozgrywane będą
zarówno na głównych płytach
boisłt piftcorskich
obu
stadionów, jak również na botskoch
treningowych. System rozgrywek
jest identyczny, jak na płłkOf
sklch
mistrzostwach świata w
Argentynie. Najpierw odbędą się
więc: rozgrywłti
eliminacyjne w
erlerech grupach (grupy I i rv
groć będą na stadionie Błękłł
nych), grupy H i III na stadionie
KOJony).
Następnie
po
dwie
najlepsze drużyny z każdej gruP'I przystąpią do IOzgrywe« pół
finałowych w dwóch
grupach.
Tumlej xołtończą finolo_ pojecłJMi
e 3-4 i 1-2 miejsca.
Podobnie jak w Argentynie, równie! I w Kiełeach piłkarze tneeh
pierwszych zespołów, Ich ~ene
rzy oraz o,Meltunowie nogroclzeIII

zastaną

pamiątkowymi

chommi i medalami -

stebmyml I

pu..

.mistrzostwo

D.z.iś w Pradze
roz.pO<!zynaJą
lŃę mistrq.,ootwa świata i Euro-

py w hokeju na lodz.ie ·grupy'
"A". Startuje osi.em zespołów,
a mianowicie gospoda.rze i·mpre"~
zy CSRS oraz · Kanada, ZSRR!
Szwecja, Finlandia, USA, NRO
I RFN.
ZapoW1iada się wi~ bardzo
zacięŁa
rywaHrz.acj.a. w której
chyba najwięcej do powiedzenia J>(:dą mieli hok~iści ZSRR,
CSRS oraz wykazującej podczas
ostabnich spotk ań bardzo dobrą
formę hokeiści
Kanady. Najwięcej
jednak szans daje się
reprezentantom gospodarzy kt6My poza obroną tytuł,u mistrzGwsk<iego będą chcieli je9Lcze uC2lCić 70-lede istcienia h()..
kejna na lodrz.ie w Czechosłowa
cji. Apetyt na tytuł mislrzowski ma.ją także Kanadyjczycy
oralZ zawodnicy Związku Radzieckiego.
Prawdopodobnie

sllkeesem

za.kGóca}'ł

m_ Muc,i eJ r.Polski
11 dru~ll ' reprezentac~ Doland"
rozecr_y w Kerkrade. Spotkanie wYCra.ll PGlacy 1:' (1:0) a
bramkę
dla nan~ sespoła
zdobył CmiklewlC"Z.
piłk.rsklej

Polscy piłk.a.ne -crali bartko dobne i mieli przez caly
cz ... wyramIl przewagę. W dr1lżynie HGla.ndti lTaU wyłl\Czoie
zawodnicy, którzy _tall qło
szenl w łO-08OboweJ kacłn~ aa
,,Mundlal-7S".

między

brązowymi.

Program
PONIEDZIAŁEK,

IM: wa.lka e

l'O'Zpalmę

pkel"wszens~wa,

gdyż

potencjalny kandydat
łu mistru świ.aŁa
kazywal ostamio nie n
formę.

IntereslIJ}ąco

również

wiada się sprawa walki
;wstanie w grupie "A".
oceny fachowców zespoły
NRD i RFN będą musiały
strzygnąć

tę

kwestlię

sobą .

Sympatycy hokeja w
kraju na pewno z dużym
teresowaniem będą śledzić
bieg . praskiego turnieju,
wiem za rok w Moskwie
mistrzostwach grupy "AU
s tąp! reprezentacja Polski,
ra wywalczyła awans do
najlepszych drużyn
czas belgradzkich
świata grupy .. B" .
Dz"iś
w pierwszych
niach wakza Szwecja z
USA z ZSRR · ora-z CSRS z

Dziwna decyzja PZPS

wy~a w
następujący. składs.le:
Kukl.
(Gd 44 mln. Sobieski) - _Sołt_
ezyński, S-ewcsyk, Janu, Budy

N_...... iyua

Siatkarze

.

-

Dzlnba, CnriltI ewlez, Kapka,
Kwaśnłewskl (od 46 młn. TJ'O)
Ma.l!'tłl', Ił,..,", (04
II mtn.

znGJCł

Ssymal'a).

Wysokie

zwycięstWł

Startu Radom

s...;......

spi.all ~ walczący •
H-Jlgowq egzystenct. tenisiści stołowi
Startu Rocto.. zwyciętojqe ... wyl ....
dzie AZS l6dł 15 :3. PUMty dla ....
domion zdobyłl: Wiatrok i
,1<1..
win po 4. ...tr....... 1 3, Boi"" 2 pary Wiatrak - Mazurłll_icz i 101"""'lyna,"'. Startowcy moją oktualnle
na ko..c:le • pltt. I czeka Ich J.na.
lO bM . poJ.dyn"" z 1E... ,gftyk'.... tódt
.. Radomiu.
odnlosq ZW'fCi ..- .
lo r6wmeł w pnysrlym ....om.. ""T't<tpawoć będq w M ndu.

"'0...

J"I,,"

spotkań

eliminacyjnych
Stadion Korony

l MAJA

Uroezy. otwa.reie tumi~ju
1'.10 Polska (SP 9) - RFN (SP 27)
15.30

WTOREK, ~ MAJA
Stadion Błękitnych
Argentyna (~ !lł
Włochy (SP 111)
Holandia (SP 7)
Szkocja (SP 3)

15." Polska (B.P t) - Tunezja (SP 15)
15." Ausłri. (SP 20) - ~wecja (SP 6)
16.00 Me.ksyłt (SP 13) - RFN (SP !1)
14;''' Brallyłia (SP 10) - DiSlllpaoia (SP 1"

Stadion Korony

CZW ARTEK, 4 MAJ A
Stadion Błękitnych
14.01 Arrentyna (SP 21) - Fra.neja (SeP lit
15.00 Włochy (SP 18) - Węgry (SP 22)
16.08 Szkoeja (SP 3) - Iran (SP 2&)
16.01 Holandia (SP 7) - Peru (SP 5)

10.8&

Włochy

(SP 18) -

Argentyna (SP

~)

Stadion Korony

TEłlMIH"f'

!I

_Ja.

(SP 13) -

pilfind>wydM

http://sbc.wbp.kielce.pl

Cli'" sympatyczny zespół
chu wywalczy w haU
skiej Odry jedno II dwóch
premiowanych awansem
oału - trudnG powiedzieć.
pada mu tylko życzyć tego
cegu!

I

TV

Polska (SP 9)

(SP 6) - Hiszpania (SP 16)
(SP
(SP(SP
27) 20)
M,
(SP 15)
10) -- RFN
Austria

.......

WrÓĆmy jednak do
Prochu, kt6rych we
skim półfinale czeka
danie. Jak nas
"~,>rmI OW'
trener drużyny z
zel Bielecki,
po
nacyjnego
do dalszych rozgrywek
nej hali. Większość
stanowią bowiem
uc'znl,OWJO
pod koniec roku
było mowy o ZO'rl!"lłDlIZOWO""
bozu. Pierwszy mecz we
ławiu siatkarze Prochu grać
dą z miejscową
Odrą, a
kolejnymi rywalami
Iy Stoczniowca Gd
!ta Police lub AZS
ostatnim pojedynku
Płomienia Sosnowiec.

rech dni.

H.OI Fr&D()ja (SP 12) - Węgry (SP 22)
12.00 Peru (SP 5) - Iran (SP 28)
13.00 Szkoeja t8P 3) - Holandia (.Sp 7)

141.110 Mek8yk
U.OI
11.00 Sswecja
TunezJa
U.OI Bruyllia

cy" w centralnej magistrali
skiej siatkówki, skoro
regulaminowi startGwać będ~
drug.iej fazie rozgrywek o
wans do n ligi. Warto
kasji nadmienić, że na
w Rzeszowie rezerwy
nia wyprzedziły o jedno
siatkarzy AZS Kie.lce.
dzimy jednak, że gdyby
csanie wyprzedzili zespół
mienia, tG właśnie Gni
chaliby do Wrocławia.
pleców" kielecki sport
nawie nie ma ..•

tr zowską d r użynę KU~le'"'''· '
sy "M H czekają więc
trudne spotkania w ciągu

WTOREK, 9 MAJA
Stadion Błękitnych

-

15." Tunezja (SP l:;) - Meksyk (SP 13)
16.00 Hiszpania (SP 16) - Austria (SP 20)
17.00 Szwecja (SP 6) - Brazylia (SP 10)

rochu Pionki
• •
JUZ rywałi .••

Po zajęCiu pierwsze,o miej.ca w turnieju eliminaeyjnym o
weJSCle do n ligi, siatkarze
PROCHU Pionki już w najbliż
ssy piątek prsY8tąpill do dru,i eJ lazy ro",rywek • awans.
Podopieczni trenera Józefa Bieleckier;o uczestniczyć będą we
Wrocławiu w turnieju półfina
łowym, mając za rywali siatkarzy Odry Wrocław, Chemika
Police lub AZS Gdańsk, Stoczniowea Gdańsk i_o re'Ilerwy Pło
mienia SGsnowiee! Drużyna z
Sosnowca, jak zapewne pamię
tają sympatycy siatkówki, startowała "VI' turnieju
eliminacyjnym w Rzeszowie, zajmując tam
trzecie miejsce, które nie dawało jej
awansu do dalszych
rozgrywek. Tymczasem jednak
JIOSłała Gna zupełnie nieoczekiwanie dopunc"ona prs" Polski
Zwillzek Piłki SiatkGwej do turnieju półflnałowe,.o. Widocznie
_Gwlcz"nle mają "mocne ple-

słłle

Przy zielooym

Błękitnych

15.10 Węgry (SP 22)
16.00 Francja (SP 12)
11." Iran (SP 28) 18.00 Peru (SP 5) -

tymi dTużY'Jlam

strzygnJe

zło1ymi,

Podczos trwania "Mini-Mundialu KIEtCE-7a", prezentować
będziemy
na łomach ."ECHA"
wszystłtich uczesłni1tów tumie;u.
Na zakończenie informujemy
wszystkich kopaanów drużyn uczestniczących w noszej
imprezie OI'OZ ich opie«unów nauC1:yeieli
wf,
że w piąte« (28
kwietnia) o godz. 17 w śwtetliey
GKS Błękitni w Kielcach odbę
dzie ~ ostatnie Juł przed inauguracją tumieju zebranie orgonizacyjne, na które rapmsramy
wyżeł wymienionych.

Stadion

Duiym

pre2lentaoji

w Pradze

IB• .hokeiowvch

SlIkces polskich
pil..zy WHolandii
. się ~wanyllki

dziś

Od

Jak się d4wiadujemy, planowane na poniedziałek, 1
maja, plłkllrs!'ie derby Kiełe
pomiędzy
BŁĘKITNYMI
i
KORONĄ zostanll
ostateftnie r~e,rane w niedzielę,
30 kwietnia o coozinie 12.30
na sł.adionie przy ul. Siliegiennego. Pojedynkowi dwóch
czołowych druiY'll klasy "M"
towarzyszy barcbo duże 1Iainteresowanie. O ile dopisze
pogooa, należy się spodziewać na trybunach . stadionu
Błękitnych rekordowej
widowni. .

18,1

d Z 17

PolslOka_

•

-

