-a

• Kiedy

W czym

smażyć

kurczaki?

strażacy otrzymają

kiosk

spożywczy?

C

czorajszy czyn partyjny, przebiegają
cy pod hasłem "Dla
kraju - dla siebie", był
wspaniałą manifestacją patriotycznej jedności Polaków, ich obywatelskiej postawy w służbie ojczyźnie.
Uczestniczyliśmy w jednym z tych poczynań, w ·
których d9bitnie odzwierciedla się jedność narodu.
Ramię w ramię z członka
mi i kandydatami PZPR
- partii liczącej już 2,8
mln osób, ochotniczo podjęły w niedzielę wspólny
trud rzesze bezpartyjnych,
DOKO~CZENlE
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•
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Kontuzjowany Terlecki
pozoslanie w kraju

J. Gmoch
ustalił

.skład

więcej osób korzysta ze stołówek zakładowych.
Mapracujących kobiet jest także możliwość zaopatrzenia
artykuły spożywcze w kioskach zakładowych. Jak kic-

raz

W końcu ubiegłego

PO PROSZEK DO...
SĄSIADA

~.:a.h"vl,.

Tocznych
lśni wyre-

"'Ir----------:.....witamy!

egac ja zWinnicy
woj. kieleckim
radomskim

potrzebom? W jakim
reporlerskiego rajdu
tygodnia.

T

ostotniq

Francji

-

w

za duże
Di,.iiliw-

Sujka

.
pIerwszym

lIięcy.sób.

Fot. M. KasJlM!yck1

"góralem"

s~a.

Belgii

Z

informacj i
agen<! j.i
Ulchodnich wyn ika, że po
sobot.nich zaciętych walkach,
interwencyjne jednostki wojsk
francuskich i belgijskich w y parły z Kolwezi powst ańców
Narodowego Frontu Wyzwolenia Konga (FNLC), występu
jąc ych
prze<! iwko reżim()wi
Mobutu. M iędzy lotnisk iem w
DOKONCZENIE NA STR. 7

Kola.r.e -

Olimpia<ly Wiedzy Technicznej,
zorganizowanej
już
po
raz
czwarty dla uczniów liceów ogólnokształcą cy ch
i
średni ch
nk6ł zawodowych.
DOKONCZENII: NA

l

w Zairze

woj. woj. kieleckim i
radomskim wraz z członkami PZPR pracowaU człon
kowie ZSL, SD i bezpartyjni. W sumie blisko 200 t y-

Swietokrzyskie Dni
Techniki i Wynalazczości
województwie
kieleckim
impre7Y i spotkania w ramach X $więtokrzys
kich Dni Techniki i Wynalazczości. W sobotę (20 bm.), w Domu Technika w Kielcach IIII»tkM(
się laureaci
te!:orocznef

Z 24
wyj<Jzdu

zbrojnej
interwencji

Indiach

W

do

Protesty przeciwko

upałów

odbywają się

podjął

decyzję.

no mislrzoslwa
świola wybrał
22 piłkCX'zy, którzy wojdą s.ię w
ekipie "Mudioł - 78". Nie pojadą
dÓ Argentyny Słonis'o-w Terlecki
i Slonislaw Solx:zyński. Piefwszy
mio/ wielkiego pecha i przegro!
z kontuzją drugi nolom;os>t okaDOKO~CZENIE NA STR. 7

Inny problem to brak proszków i płynów do mycia naczyń. Na zamówionych
1300
kg proszku stołówka ·n ie otrzyDOKONeZENIE NA STR. 3

DELHI PAP. Agencje donosz~
o fali upałów w Indiacb; w $O.
b~
w stolicy kraju ponad 58
osób zmarło w wyniku poraże
..... słońcem. Term~metry w Delhi wSkazywały ł5 stopni Celsjusza, a w niektórych rejonach na
ProwmcJI było jeszcze ;OI'ęcej.

już

kandydatów

ką·

w

, .'

rener JOCe« Gmoch

montowana stołówka. Od kilku dni wydawane są qbiady.
Kierowniczka sto-łówki, Kazimiera Dziubińska pokazuje mi
znisz<!zone płytki podłogowe
na sali konsumpcyjnej. - To w
czasie remontu - dodaje. Obiecano je wymi~nić w najbliższym czasie. To konieczne, gdyż efekt przeprowadzonych robót maleje w zestawieniu z koszmarną P9Sadz-

Fala

18u

..

zakłady starają się sproslać
m
je zaspokajają?
Olo wyniki
,C .. ro1,,'a'IIZC)nC~~O

ekipy

f

u{!ze.stnicy XXXI
Wy ścigu Pokoju są już w PoL
sce. IX eta,p <Lo Jeleniej GÓ't'y
wygrał A wierln (ZSRR). Bardl2lO dobrze jed'Łie nasz reprezenta.nt - Sujka. Ictóry prowa<iiZi w ~la.syfika.cjj górskiej.
SlJc7,e.góły na st.r. a.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Bioprognozo
Uwaga kierowcy i

pr~echodtlie!

Widzialnośl:

dobra , w rejonacb
lokalnych opadów wzrost niebezpieczeństwa poślizgu.

Sytuacja
biometeorologiczna:
przed wystąpieniem bun objawy
Obniżonej sprawno,ci ddalania i
po;orszone;o •• mopoezueia.

Dzień

Pracownika
Komunalnego

Kilkudziesięcioosoba
grupa
reprezentująca 5-tysięczną l'ze-

szę

pracowników
przeds!ę
biorstw
komunalnych . wo]ewÓdztwa radomskiego spotkała
się w ubiegłą sobotę z I sekretarzem KW PZPR. Janunem
Prokopiakiem i wojewodą Roma.em Maekowskim, którzy z
eltazji tegorocznego Dnia Pl'aKwnika Komunalnego przekaaali załogom wszystkich przedlliębiOl'stW wchodzących w skład
Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej l Mieszkaniowej serlIeczne życzenia dalszej p()myśl
»(lŚci w pracy zawooowej i ży
ciu osobistym
Przooownikom
pracy podziękowano jednoczeAnie za trud wkładany w rozbudowę naszych miast i osiedli, w podnoszenie ich estet)'ki,
w rozwój infrastruktury.
W czasie spotkania krzyżami
kawalerskimi Ordel'u Odrodzenia Polski udekorowani zostali:
Iawimierz !\Ialeia, Tadeusz Selaswuk i Zdzisław PyUak, a Zło
tym K rzyżem Zasługi - Marian
Fajdek. W ręczono też 5 srebrnych, 1 b rązowy Krzyż Zasłu
li Ol'a z 29 odznaczeń resOl·towych.
W sali Teatru Powszechneg()
w Radomiu odbyła się uroczySla akademia z okazji tegorocznego Dnia Pracownika Komunalnego.
(ekr.)

Sztandar
dla starachowickiej
przemysłowej
słuźby zdrowia

w Sta rac howi cach przec.1stawi('iele załogi FSC w ręczyli sztandal.' Przemysłowemu Zespołowi
Opieki Zdrowotnej. Ufundowano go w 25-lecie istnienia tei
zasłużonej placówki
leczniczej
za troskliwą I ofiarną ooiekę
lekarską nad zÓ'rowiem 32 tysięcy pracowni'ków z 28 staraohowick'ich
zakładów
pracy.
Kilkudziesięciu zasłużonych pracowników przemys{owej służby
medycznej otrzymało odznaczema resortowe, zakładowe oraz
lu.tv pochwalne.
W 1łroczystości uczestniczyli
przedstawiciele władz partyjnyM,
administracyjnych
i
związkowych

z

wicewojewodą

kielecki.m, Bronisławem HyziaIde... P rzybyli również naukowcy z instytutów naukowych
Warszawy,
Łodzi I Krakowa,
1c!tórzy uczestniczyli w p rzedpołudniowej sesji naukowej.
(mak)

Czvo partvinv-maoifestacia
spolecznei postawY
"i OSDb"istQUo zaanuężowaoia
OOK01ilCZENIE ZE STR. l

członkowie

sojuszniczych
stronnictw
politycznych,
młodzież. Masowym współ
udziałem w czynie ludzie
pracy miast i wsi dali aktywny i konkretny wyraz
poparcia dla programu
partii.
W.oj. kieleckie
powitała
upalnym
i pełną
zielenią
wiosny ponad 190-tysięczną
rzeszę mieszkańców WOJ. kieleckiego, którzy wzięli udział w
czynie partyjnym. Dziś cieszą

II

iedziela

słońcem

oko zagospodarowane tereny w
okolicach Oiiiedla Bocianek i
Czarnów, ulicy B. Bieruta i doliny Silnicy. W Ostrowcu i
Skadysku wiele uczyniono dla
podniesienia estetyki ośrodków
wypoczynkowych na Rejowie i
w
Gutwinie,
Starachowice
WZbogaciły się o nowy ciąg spacerowy. Nowe chodniki i drogi
budowano w Jędnejowie, Busku i Miechowie. Wiele ha rcerskich mundurków widać było
wśród pracujących w packu i
na stadionie mieszkańców Koń
skich.
Podobnie we wszystkich g~li
na ch Kielecczyzny trwał ozywiony ruch - w Rad_szycach,
Siikówce, Nowym
KorMynie,
Za«nańsku, Bałtowie, KUDowie
wszędzie
czyn pozostawił
trwały ślad
w postaci mocno
" podciągniętej"
roboty
przy
świetlicach, remizach, ośrodkach
zdrowia, wiejskich sklepach i
klubach nade wszystko zaś
przy nowych i remontowanych
drogach.
Nie sposób wymienić nawet
części wykonanych prac warto jednak powiedzieć, że były
one bardzo potrzebne, że w ten
spo.sób wcielono w życie część
postulatów, jakie padły w czasie wyboru samorządów mieszkańców,
że
pięlmiejsze
jest
przecież osiedle
i ulica, przy
której mieszkamy i
wiejska

Kielecki poranek...
BARYŁKI,

TWISTY I PEGAZY

Dwie wanny do wUrobu szkła,
parę ciqgów lhlii automatycz'nych i 11 ludzi zatrudnionych
bezpośrednio przy produkcji róż
nego rodzaju sloików. Jak zaC%lIł się nowy tudzień pracuJ
- PrOdukujemy dzisiaj parę
typóW wyrobów mówi szef
IlutlI Szkla "Slawa". ST ANISŁAW TOMA LA. - lW-gramowe słoiki do parafiny, a poza
tllm popularne u'śród pań "ba"fłłki" tych u'yprodukujemy
w ciągu pierwszej zmianu około 5 tYSięcy. Handlowcy z Poznai. dostaną sloiki do musztardy
'-aw. Pe-jlazlI, • kielecka WSS
,łoiki t1/»u "twist" ...
CODZIENNIE

500

DOKŁADAMY

ZŁOTYCH

04 ralla czte,.ech konserwato-

,.Iw

."tomatów telefonicznych
jest już "na obchodzie". Mamli
w mieście okolo 250 tuch teleJonów - i jak już vorokrotnie
łflformowalifmv - sa to aparaty
tv oplGkaflym stanie. Ile nas
11: ztu~ u'ondalizm?

m
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-

Dużo

-

mówi

kierownik
oddziału urzqd.zeń i ruchu telefonów miejscowych, MIECZYSŁA W KWIECIEN. Rocznie
dokładamy do tego interesu 150
tysięcy z/otuch.
Szybko d zielimy: wypada, że
codziennie naprawa zdewastou'anych automatów kosztuie nas
(wszystkich!) pra wie pięćset zl()tych. A przecież stare przyslotde mówi: ziarnko do ziarnka ...
Może to kogoś przekona?

d·raga, skwer i chodnik, GO których urządzenia przyłożyliśmy

się osobiście.

Pracowano także w wielu zakładach Kielecczyzny, zwłaszcza
produkujących na rynek i dla
budownictwa o raz na eksportw
kieleckim
"Chemaru"
I
"Iskue", ostrowi'"eckiej "Wilosanee" i na niektórych
wydziałach huty, skarżyskiej "Kamien.nej" i .. Predom-Mesko", zakładach
odzieżowych
.,Eleda",
"Nida",
spÓłdzielni
"Modex",
Kieleckich Zakładach Wyrobów
Papierowych i Kieleckich Fabrykach Mebli, a także na licznyoh placach budowy. Do pracy p rzystąpiły m.in. załogi 0strowieckie«4ł PBO, PBM Skwżysko, P~Rol.
w Pińczowie i
WlosIluowej, KBM w Kielcach.
Wielotysięcznej wartości roboty
budowlane, sprzęt gospodarstwa
domowego, dodatkowa odzież na
I'ynek i urządzenia chemiczne
na eksport - to jedne z efektów społecznej dobrej roboty.

Woj. radomskie
sumie ponad 100 tysięcy
mieszkańcÓw woj. radomskiego uczestniczyło we
wczorajszym czynie pa rty jnym,
przysparzając
sobie. regionowi
i kl'ajowi wielu cennych dóbr,
w tym l'ównież artykułów rynkowych.
W stolicy województwa prace
koncentrowały się przy głów
nych arteriach
komunikacyjnych, m.in. na alei im. Józefa
Grzecznarowskiego, gdzie pracowała załoga "Radoskóru" oraz
pracownicy KW i KM PZPR.
Nie b rak było ekip porZ4dkują
cyeb centrum miasta, osiedla:
Ustronie i Borki. Pracownicy

Komitety
wojewódzkie
PZPR w Kielcach i Radomiu serdecznie dziękują
wszystkim
organizator()m
oraz uczestnikom
czynu
partyjnego za ofiarną pracę i przyczynienie się do
zagospodarowania i upięk
szenia miast i wsi obu województw oraz d'Odatkową
produkcję na pot rz eby rynku i na ekspor t.

(kf)

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polska Izba Handlu Zag.-anicmego w Kielcach odwolują _
z przyczyn od organizatorów niezale-żnych konferencję
na ternat: .. R~la I miejsce zakładu pro..
dukcyjnego W zagranicznej promocJi towarów". która mWa się
odbyć 23 maja . O nowym term'nle k.onferencjl oręaniu·to1'7--Y powiadom'ią zalntereoowaonyCh.

szemu p rzygotowaniu frontu robót, godziwe efekty niedzielnego czynu pa rtyjnego. UporZ4dkowano ulice i drogi, place i
skwery, odmalowano p rzystanki
autobusowe, wznoszono kolejne
Obiekty użytecznooci publicznej.
Tak było m.in. w Grójcu, Białob rzegach, Pion·kach, Kozienicach,
Szydłowcu,
w
innych
miejSCOWOŚciach zie.mi radomskiej.
Niedziela
czynu
partyjnego
zgromadziła też przy warsztatach pracy załogi 22 zakładów

Róg ulic Armii Czerwonej i
Domaszowskiej: w vobliżu tabliclI informujqcej o kolejnych
spektaklach w teatrze leży kilka
betonowych Vlyt. Sił tv dobrym
stanie. Budou;lanllm - ;ak widać są niepotnebne. Zwykły
obrazek cZlJ;ego3 niechlu;shv a,
niegospodarności.

Odwołanie

konferencji

notowaliśmy,

dzięki

wcześniej

wspelpraey goepodareaej po·
"'yll_OMa
krajamI
zwlauc.. ,.. llziedzinie rolnic.
twa.
między

• Prezes Rady Ministró .... Piotr J'ar06zewicz. przyjał 2t
bm. a

Gka~ji

Dnia Praoowoi·

Komumdnego
lIelecacj!
pracowników tego resortu.

przede wszystkim przeznaczonej
na rynek i dla budownictwa przekroczyła 13 milionów zło
tych.
(ekr.)

Dzień Działacza
P

rzypadający na ubieg1ą sobotę Dzień Działacza Kultury był w woj. radQm-

skim niezwykle bogaty w wydarzenia. Imprezy odbyły s.i.e w
Lipsku nad . Wisłą, gdz.ie z udziałem T sekretarza KW PZPR
.Janusza Prokopiaka, wojewodY
Romana Maćkowskie~o, przedstawioieli KC PZPR, resortu
kultury i władz miejsko-gminnych dokonano ofkjalnego prze-

W

Instytutu Ekonomicznego Politechniki Swi~tok rzyski ej ukła
dali kabel p r zy ul. Zeromskiego, pracownicy instytucji kulturalnych pracowali na budowie teatru, z kolei załoga radomskiego "Waltera"
instalowała kolejne urządzenia w wytwórni maszyn do szycia ,.singer" na Gołębiowie, dzięki czemu wcześniej będzie można uruchomi ć produk c ję licencyjnego wyrobu przeznaczonego na
eksport i potrzeby rynku wewnętrznego. T r wały p r ace na
budowie akademika na ul. Dalekiej, pełny l'uch panował w
Wytwórni Elementów Prefabrykowanych W-70. Efektem nied zielnego czynu załogi tej wytwórni Sil elementy na 8 kompletnych izb mieszkalnych.
Również poza Radomiem od-

NIKT NIE CHCE? ..

przemysłowych województwa raoomskiego.
Pracowały
m.in.:
"Radoskór", Zakłady Przemysłu
Tytoniowego, Fabryka Łączni
ków. niektóre spółdzielnie. Według wstępnych wylic ze ń war .
tość
dodatkowej produkcji -

• I aekrelarz KC PZPR,
Edward
Gierek, przyjął w
gmachu Sejmu sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczony<;h
_"'mer)'ki, Roberta Berglanda,
khiry przekazał list od prezydenta USA, J'immy Cartera.
Omówiono niektóre problemy

Kultury

kazani.a do użytku nowego
chu biblioteki publ'icznej.
Dwupiętrowy
budynek
blioteki, o powierzchni 600
kw., ma sale wypożyczaln i
d rieci i dorosłych, czy
le wystawowe
-szkoleniowe,
tekę ped
zgromad-zony w nowym
cle Jojczy około 20 tysięcy
min ów.

Serdecznie

witamy!
DOKONVZENIE ZE STR. l
Dwad,z,ieścia lat t...... ają }uż
ki()lltakIty nas.z.ych regionów z
mieszkańcami
ziemi winnickiej. Witamy ich wi~ jako
długolettlch, serdecznych trZyjaciół, z którymi wymieniamy
doświadczenia we w$tystkich
dziedq,inach życia politycznego

o-

i

społe-czn~O&podarczego.
będrzie
jeszcze
jedlllą ok~'l..ją
do pogłębienia
se-rd~ych
wi~i
łączących

becna wizyta
()ba regiO'lly.

Goście z Winnicy odwiedzą
różne ośrodki i S?Otlka1ją się z

prze<istawicielami 'Województw
kieleckiego, rad'OlJTliSkdego i ta«,nobrzeskieg.o.

Proporzec przechodni
dla DT "Centrum"
w Kielcach

Z okazji Dnia
tury w wnelu mieiSC()W<O'·""]
wojeWÓdztwa
gan-izowano
kulturalne i

Oddz iał kielecki Domów Towarowych .,Centrum · zdobył w
roku 1977 I miejsce w kraju we

współzawodni ct wie

międzyza

kładowym. Z tej okazji odbyło
się w ubiegłą sobotę, z udziałem I sekretal'za KM PZPR w

Kielcach - .Juliana Labochy i
wicewojeWOdy kieleckiego Bo«usław. Doma«ały Ol' az przedstawicieli Ministerstwa Handlu
Wewnętrznego ' i Usług oraz Zarządu Głównego Zw. Zaw. Pracowników Handlu i Spółdziel
czości,
uroczyste
wręczenie
przez dyr. nacz. DT " Centrum"
Teresę

Lechiak-Statlerową

proporca przeehodniego. Z tej
okazji pięć osób uhonorowanych
ZQ5tało również odmakq "Za zasługi
dla Kielecczyzny". pięć
osób
odznakami
"Zasłu żony
Pracownik Handlu i Usług".
Wręczono także dwie złote oraz
dwie srebrne odznaki Zw. Zaw.
Pracowników Handlu i Spół
dzielczości oraz złote, srebrne i
brązowe odznaki. Brygad Pracy
Socjalistycznej i przodowników
pracy.
(Kas)

http://sbc.wbp.kielce.pl

• W Ostroweu na ul.
senowica&, metor'owersYs!'
«k Ch. siracił panoW~nJ~
pojudem, wywróeil SIę I
mai obraieai ciala.
IX \fi
• W Kieleaeh .a.l. I ł
kew Kielc, Jó.ef S. (~r
ki~rując "w.rssa.wlI" PJe
aa przejściu dl. pieszych al
«e S. (lat 32), który dOZd
brażeó cian.
Ztl l
• W Kielcach na ul. : c .'
Jeny D. (lat 25) ki4: rUJ l\rł t
czem" potr.cił prlY WY/adti
niu motorowerzystę
br
P. (lat 42), którY doznał o
eiała.
'n S
• W Nowinach (~JI1luj~r
kówka) Henryk P. ,~I('~racil
torowerem "koma~ seIII,
nowanie nad pOjazd
i
nyl 'fV przydl'OŻll~ !IU~,I"
znal ł'ięikit'h obrazen

•

Barobufety zda.l y egzamin •

W czym

smażyć

kurczaki?

n

wc&.

•

strażacy

Kiedy

•

Pod arkadami. .. -
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mała w tym roku jeszcze ani
jednego. Podobnie z płynami
d-o mycia naczyń. Jak można
utrzymać higienę zaplecza kuchennego w takiej sytuacji?

Godzina 10. W
zakładzie
pora na kilk"nastominutowe
śniadanie.
W
barobufecie
mieszczącym się przy wydziale W-9 spora kolejka. Jaki
wybór dań? pytam
pracownicę kuchni, Barbarę Skuzę·

-

Na

dziś

przygotowaliśmy

kapuśniak.
kiełbasę na

K.iele~h.

ł'.ł.A.ZlMjek

młodych

~rDoliny
biegłococzne efekty Tur-

nieju Mł<>dych Mi trzów
Techniki - których wo-

technikÓW

Nidy"

jak() materia~
wybuchowo - krlM>Zący
mniej wstn;ąsowy, a bankiej
skuteczny
od
tradycyjnego
trotylu. Oszczędność dla zakładu 900 tys. zł rocznie.

lub

napędowym

(hlsa)

podgrzewame spoiny
. karto.n z gipsem przyJak obUczono w zakła
efekty ekonomiczne war51 mln złotych rocznie.
mln zł za06zc.zędozi zazmniejszając liczbę reurządzeń

produkują

płyty STG, co jest moż.
dz ięki wprowad2leniu łografitowych,
bardziej
na wysokie tempeAutorem tegO projekAdam Korycki, zaś
Sobota zaprO{><)nował
.
.
w kopalni
gipsoweJ) mies.zankę saz .olejem mineraln~'m

OItANZI:ItIĘ!

mają niewiele zabyt-

które pOSiadają nie
'''P<:mO''IT •• nn I szanowane.
bUdynek oranżerii

l
aeobec'
·
me
wyglądał

u l ley krzaki

naprawdę
zasła mają

zaś
.
'
nogi
wnękach są już u-

We

przez dzieci i deszcz
y być za szkłem i
M. TuraIski
26-200 Końskie
111. Miesz-ka I 3/25
TA ZA BUTELKI

br che' ł

Po ~ . ~ em sprzedać
;:~~';:i; wil'c fue l wódce. Uda-

.

do Punktu skupu
Przy ul. SZYdłówek

porcje kurczaków,
gorąco i
kotlety
mielone. Te ostatnie idą jak
woda. Wydawanie potraw jest
bardzo
sprawne.
Dziennie
przez barobulet przewija się
ok. 400 pracowników. Te same
dan ia garmażeryjne przygotowała zakładowa
kuchnia na
powstałe siedem barobufetów.
Pracownicy "Iskry" zjadają
każdego dnia około 750 porcji obiadowych, a także 250
zup regeneracyjnych przygotowywanych przez cały rok
dla załóg pracujących na stanowiskach szkodliwych dla
zdrowia. Obok mleka, kawy
"inki" i mięty wkrótce rozpocznie się wydawanie maślanki
sprowadzanej bezpośrednio ze spóldzielni .. Radostowa". Zn aczną pozycję w
żywieniu załogi stanowi wła
sna produkcja garmażeryjna,
której miesięcznie wydaje się
ponad 4 600 kg. Na terenie
zakładu zlokalizowano cztery
kioski spożywcze. Nie odno-

Badania ankietowe
ruchu drogowego

Y projekt poprawiekości su~hych tynków

poUlaniu potrzeb użytkowników dróe, jak również
na podstawie których projektQwać się będzie nowe s.z:laki kOIDUnikacyjone prowadzone są odpowiedoie bad-an,ia ankietowe ruchu samochodów. Takie właśnie badania ocganizowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Public:mych i Centralne
Biuro Proiektowo-Błd-awcze Dróg I Mostów "Transprojekt" ..
Warszawie odbędll się we wtorek, 23 bm. na trasie Sochaczew Grójec - Mińsk. Pojazdy przejeżdżające tą trasą zatrzymywane
będą na punktach pomiaro~y(!h. Pytania ankieterów dotyczyć
będą miejscowQści początkowej i końcQwej podróży, celu jarroy,
miejsca garażowania, ewentualnych postQj6w I liczby osó-b w samochodzie. Organiz"torzy badań proszą k,i erowców o przychylne
ustosunkowanie się do tych prac, ze swej strony gwarantując
sprawne ich przeprowadzenie.
(1.aS)

Z

kiosk

spożywczy?

ale problemv żvwieniowe
wdużvch zakładach pracv

CWCL~

..

otrzymają

myślą G

przelIłanek,

towalam w
nich większego
wyboru towaru. Pieczywo, maslo, z wędlin - pa ztetowa i
kaszanka.
- Krupniok,
pasztetowa,
czasami zwyczajna kiełbasa informuje jedna z pracownic.
- Niewiele to jak na zaopatrzenie kilkutysięcznej załogi
"Iskry". A przeclez kobiety
powinny w
zakładzie
robić
zakupy, aby potem nie stać w
tasiemcowych
kolejkach
w
mieście.

Z BRAMY FABRYCZNEJ
WPROST DO ... SKLEPU
Stołówka "Chemaru". Dziennie wyd.aje się tu 400 obiadów. Pracownice kuchni uwijają się jak w ukropie.
- Praca
byłaby
lżejsza,
gdyby było pełne wyposaże
nie kuchni mówi kierowniczka
stołó,wki,
Genowefa
Goła. Bardzo dotk liwie odczuwamy brak drugiej patelni elektrycznej. Jest niezbęd
na przy tak dużej produkcji.
Nie mamy też blach do pieczenia drobiu. A przecież przy
właściwym
rozum ieniu
naszych potrzeb można by je
było wykonać nawet w
zakładzie.

Naprzeciw "Chemaru" czynne są dwa pawilony z warzywami i artykułami spożyw
czymi. Co pracownicy będą
mogli dostać po wyjŚCiu z pracy? pytam
kierowniczkę
pawilonu, Marię Lud · ,· jkowską.
Jest czy·m handlować.
Są parówki, kiełbasa zwyczajna i kminkowa. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów nabiałowych, pieczywa,
mrożo
nek. Przydałby się większy
asortyment mrożonek. "Klienci
chętnie kupowaliby
porcjowane mielone mięso i takie
artykuły, jak fJaezki,
bigos.
Rozprowadzamy także wyroby
garmażeryjne
produkowane
przez zakładową stołówkę. Otrzymujemy kotlety mielone,
wątróbkę,
k'urczaki, kapustę z grochem. Wyroby te są
smaczne i mają wielu nabywców.
STOŁÓWKA

WOJEWÓDZKIEJ KOłlENDY
STRAZY POZARNYCH
PRZY UL. ARMII
CZERWONEJ
O sprawach

za-

przedsiębiorstwa pisaliś
my w grudniu ub. roł)u. Choć
minęło już pół roku nic się

nie

Od chwili przeniesienia
do nowego budynku zabiegamy o uruchomienie kiositu spożywczego - informuje
Irena Gruszka, przewodniczą
ca komisji
stołówkowej.
Jak dotąd nie
uzyskaliśmy
zgody WSS "Społem". Nie
możemy też doprosić się zorganizowania kiermaszy wyrobów garmażeryjnych i cukierniczych przed d·niami wolnymi od pracy. A to już zależy wyłącznie <Xi
kierownictwa
naszego
przedsiębiOO"
stwa, które wciąż ma ja,kieś
uprzpdzenia do tej sprawy.

*

00(:(

Problemy,

które

stycznych, cz,ęsto nawet budzą
mieszkańców. Niestety nie ma. my na to zadnego wpływu. Podobny kłopot sprawia nam
dzi·ki parking, gdzie stoi około
20 . prywatnych
samochodów.
ne zaJscle miałem w roku uWarkot zapuszczanych motobiegłym. Zaniosłem 2S butelki
rów, spaliny czy brud spływa
a ajent zapłaci! mi tylko za 20,
jący z wodą mytych samochotwierdząc, że reszta należy sit<
dów stwarzają atmosferę nie do
za grzeczność.
zniesienia. Zniszczone są także
Bardzo proszę o napisan ie o
trwniki, bo ludzie chodzą na
tym. aby na przyszłość wym.
skróty.
NiedawnQ
posadzone
punkty skupu lepiej służyły
drzewka już uschły.
sWQim klientom.
W ten otQ sposób mieszkań
Kornecki Henryk
cy pozbawieni są możliwQści
Kielce
odpoczynku .po pracy. Poszły
na marne nakłady finansowe i
WOKÓł. NASZEGO BLOKU
starania wielu ludzi, którzy
chcieli lokatorom tyc h budynW bloku przy ul. HQżej 39
ków stwQrzyć możliwie najl e pjest 5 sklepów. Dostawy towasze warunki bytowania.
rów do tych placówek zaczyDułkiewiCl: W.
nają się już o gaM. 3. ~onwo
Kielce
jeci nic S1lCZędOZą atrakCji aku-

http://sbc.wbp.kielce.pl

*

prze<k>ta-

wiliśmy. wymagają
szybkiego załatwienia. S ygnalizowane bolączki
poszczególnych
stołówek
wynikają
najczęś
ciej z braku dobrych chęci o-

sób odpowiedzialnych za wyżywienie

załóg.

Najwyżs·zy

c~as, aby do spraw żywienia
zbiorowego pracowników kierownictw..a zakładów podchodziły z więks zym
zr<Yluroieniem. Dotvczy to również zaopatrzenia' za'kładowych kiosków i sklepów. Jedyny po.zytywny
przykład
w
tym
względzie
"Chemaru"
może
być wzorem dla innych.
DANUTA PÓŁROLA

Śladem

krytyki
Nagana za
książki

odmowę

skarg

W odpowiedzi na krytycZllą
pt. "Kram _ łtu~elka
mi" ("Echo Dnia" z 20 kwietnia)
kielecki
Oddział
WSS
"Społem"
wyjaśnia:
"Uwagi
klienta były słuszne. Ekspedientce Elżbiecie Konieckiewicz
za odmowę przyjęcia butelek
po piwie oraz ze
niepodanie
książki skarg i wniosków udzielono upomnienia z wpisaniem
do akt. Za zaistniałe uchybienie serdecznie klienta przepraszamy.
Informujemy, że sprawa opakowań była niejednokrotnie Q mawiana na naradacb z kierownikami sklepów spożyw
czych. Zostali oni zobowiązani
do bezwzględnego pl'Zest"e~a
nia obowiązujących w tJ'IU
przedmiocie zarządzeń".
notatkę

(. e'"

zmieniło.

Czytelnicy piszą ...
Dolny nr 23 w Ki~lcach. Tam
spotkałQ
mnie duże rozczarowanie. Męzczyz.oa skupujący
butelki
oświadczył,
że
nie
przyjmie ode mOle butelek. Potem, kiedy odszedłem parę metrów zawrócił mnie i kazał mi
wyjąć butelki. Pr-zejrzal je i
odłożył parę butelek o pojemności 114 litra mówiąc, że już
się ich nie skupuje. PQnadto
zróżnicQwał
ceny butelek po
wódce i po winif' 7a te pierwsze płacił mi po 3 zł a za te
drugie po 2 złote. Ponieważ nie
zgodziłem się na zbyt niską cenę za butelki
po wi·nie, ni~
przyjął
mi
żadnej
butelki.
Cl:k"!i.ałbym zaznaczyć, że podob-

wyżywienia

łogi

-

się

"Wars" wyjaśnia
Pawilon gastronomiczny
jeszcze w tym miesiącu
Odpowiadając '
tyczną notatkę

na nas~ kł'Y
pt. "Wlltpliwa
wizytówka" (..Radomsk.i PlM'anek" z 5 kwietnia br.) Warszawskie
Restauracje
Dworcowe
.,Wars" wyjaśniają, że budowa
pawilonu gastronomicznego przy
ul. 22 Lipca w Radomiu została wznowiona I będzie ukończo
na najpóżniej do końca maja oc.
Prace. w ramach zajęć praktycznych, pro wad
uczniO'l!"ie
Zespołu Szkół Zawodowych lm.
Partyzantów Ziemi Radomskiej
w Radomi-u.
(ek!'.)
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_Wyruszymy w cztery strony·
Muzyka: JACEK LECH
Słowa:

Śpiewa:

KRZYSZTOF DRZEWIECKI
LUCYNA OWSIŃSKA

Idziemy ulicami
gubiQc w tłumie swe stubarwne sny,
marzymy - byśmy byli sami,
tylko sami, chociaż parę dni.
Wyruszylibyśmy na cztery wwtry,
roztańczylibyśmy wokół nasz caly ~"U'iat,
rozdzwonili wszystkie na wieżach dzwlmY,
dogonili echo, które w gałęziach gra.

Ci sami, nie ci sami coraz bardziej w cieniu swego snu,
myślimy -{) tym, co przed nami
do m<Jrzenia powracamy znów.
Wyruszyltbyśmy razem przed siebie,
utonęli w rzece kwiatów - 1'lim przyjdzie świt,
popędz ili by śm y gdzieś, hen, po niebie,
biłyby nam serca jeden be,z przerwy rytm.
Wróżymy, rozważamy,

1.'0 by bylO, gdyby TTJoglo być;
marzymy ciągle o tym samym,
żeby razem spędzić kilka dni.
W cztery strony świata byśmy pobiegli najpiękniejsza podróż ta.m t.vłaśnie czeka nas;
zanim ludzie wkoło by S1ę spostrzegli:
do pou;rotu byłby pewnie najwyższy czas.

GEORGE MC CRAE W
Coraz prężniejsze Studio R02rywk.i Variete "Victoria" Zjednoczonych Przedsiębiorstw RozrywkowYCh, które niedawno umożliwiło . nam
spotkarue z
Afric Simone przygotowuje kolejną
niespodziankę .
Naszemu
impresario udało się sprowadzić
na kilka koncertów do Polski
czarnoskórego wykonawcę spod
znaku
soul
GEORG.E
]\IC CRAE. W Polsce występo
wać on b<;dzle w dniach 27-31
maja wraz z własnym zespołem,
a trasa jego koncertów prowadzić bGdz.ie przez:
Warszawę,
Łódź, Wrocław ,
Lublin, Kraków. W cZGsci
poprzedzającej
jego występy posluc!hamy wę
gierskiej grupy "Neoton Familiau.

George Mc Crae śpiewa wystarczająco długo, by
zapisać
na swym koncie sporo o s iągnięć
i licząCYCh się sukcesów. Urodz.ił się w 1944 roku na Florydzie w rodzinie murzyńskiego
policjanta, jako pierwszy z jego dziewięoiu
synów Karierę
swą rozpoczął wcześnie, bo już
w wieku
6
lat; by! solistą
miejscowego chóru kościelnego.
Wtedy też zamarzyła mu
się
kariera piosenkarza. Ojciec Mc
Crae'a cenił sobie jednak bardzńej solidne ~I:yksztalcenie
niż
artystyczne mrzonka i George'a
po ukończeniu szkoły powszechnej skierował do coI"lege'u a patem do amerykańskiej
marynarki wojennej
Po odbyciu słuźby wojskowej,
w jednYlll z klubów - pozna!
obecną żonę Gwen. Ponieważ ta
dzJewczyna również lubiła śpie
wać, więc razem
postanowili
zarabiać na życie w ten sposób.
George dorabiał także jako muzyk studyjny w chórkach bardziej r enomowanych wvkonawc6w. P ewnego razu umożliwia-

POLSCE

no mu w studiu nagranie wła
snego ul(w()ru .. Rock your Baby" i okazalo się, że piosenka
Chwyciła, weszła na liste przebojów i została powielona w
milionach egzemplarzy Kolejnym jego przebojem utrzymanym w tym samym subtelnym
i rytmicznym nastroju
soulowym była
oiosenka "I Can't
Love you AIOlle". Z i'llnych
ciekawych nagrań George'a Mc
Crae'a warto wymienić
"l'ou
Treat me Good", ..I Ain't Lyin"
i ,,1'11 do the Roekin" (wspólnie nagrany z żona Gwen). Nagrywa on dla wytwórni JAY
BOY, a producentami jego nagrań jest spółka
kompozytorsko-autorska fi. W. Casey i R.
Fi.nch.
Słuchając piosenek
George'a
śpiewanych
wysoki m
altem
można go kojarzyć z młodymi
chłopcami _
wykonawcami w
stylu sweet.
Jednak jego odtwórczy rozwój wyraża się przede wszystkim rozszerzeniem
i
pogłębieniem interpretacji stylu
soul. Nie dz.iwi więc, że obecnie George Mc Grae uchodzi w
USA za czołowego wokalistę tego stylu. Jego delikatny i doskonale ustawiony gł06 oraz
lah\'ośc
interpretacji zjednały
mu wielu sympatyków na całym świecie.

*

*

D2iiś

spelmamy prośby: Iwony
M., Jolanty Ziętek, Alidi W. z
Radomia; Joanny Kuropieskiej
- z Jedlni; Teresy Lerki - z
Kielc; Bogumiły Stolarskiej ze wsi Piasek; Jad"ojgi
Wdowiec - ze Staszowa; Aliny Sokół ze Starachowic; Teresy
Detki - z Kostomlotów II.
Nasz adres: .,Echo Dnia", pl.
Obrońców
Stalingradu nr 2,
25-367 K ielce: ,.RYTM1".

Red. Nad sprawami z
,.Cementobudowy"
pracujecie
już chyba cztery lato, o końca
nie widać. Niektóre z tych
spraw to milionowe przestęp
stwa. Siedem milionów zagarnęło księgowo ze
Skarżyska .
W Ostrowcu dużo
afera
właścicieli
prywatnych
śrad- .
ków transportu. A inne poważniejsze sprawy? No
przykład mięso._
T.
Chrzan:' Pracujemy
wspólll1e z Komendą Wojewódzką MO nod kompleksem sprGw
związanych z zagarnięciem mię
sa w masarni WSS "Społem" i
kieleckich zokładach mięsnych.
Rozpaczynomy także
śle<lztwo
w s,prawie zagarnięcia
mienia
zoocznej wortości w przelwórstwie mleczarskim. Są kl bardzo poważne sprowy.
Red: - Sporo jest spraw o
zosięgu aferowrm. Jak pan to
oceniał Przrpadekł Zjawiskoł

Krzyżówka

114 ·

POZIOMO: 1.
nieWiaro,
6.
wytwórnia krup, 7. minerał, krzemion glinu, 12. łodyżki roś~in 0kopowych z listkami, 13. duchowny muzułmański, 14. miejsce spacerów i przejażdżek, 19.
anons, 20. roślina worzywno Z
rodziny baldaSzkowatych.
PIONOWO: 2. dorosła postać
owada, 3. biesiado, 4. żyłko do
czegoś, zacięcie,
5. bnask, 7.
służy do zatrzymania wody lub
podnoszenia jej poziomu,
8.
miasto rod zinne Staszica, 9. drogowy, towarowy albo zapytania,
10. l\iezbędn y no statku,
11.
korciany kołar, 15. elekcjo, 16.
jest w przewodzie dymnym, 17.
wyspo indonezyjska, 18. je<lnostka nopięcio elektrycznego.
należy
pod
wyłącznie na

.. ECHO DNIA"
Kupon nr 114
ROZWIĄZAN IE

m

TRONA 4-5

KAZY20WKI NR 99

POZIOMO:
iniwiarko.
producent,
pniak, trasat, zmiona, żniwo, leszczy·
no, gabardyno.
PIONOWO: wodz, o1<cent,
kaniar,
mak, parmo, tas, pasło, knie-

pięta,

jo, zwózko,

rząd.

T.Ch.: - Wz.ros-t liczby s,praw
olemwych zwiqzaoy je5t
m i ę
dzy' innymi ze
zmiooą
form
działania przestępczego. Procesy zachodzące w gospodarce
narodowej, o
prze<le wszystki m popra)Y i ająca s i ę organi zaCJO procy powodują, że w celu
zagarnięcia
mienia
znacznej
wartości musi z reguły
WZląC
udział kilko. o nawet kilka1lOście
osób. Coraz częściej są to przestępstwa dokonywane w
"bia- .
łych

rękawiczkach",

wiążą

s.ię

z
fo/szowaniem
dokumentów.
Znoczna
część
spraw sięga
swoimi korzeniami lot poprzedn-ich.
Red.: Co pan sądzi o
kontroli zakładowej?
T. Ch.: No
przykładzi e
wuyslic:i<:h sprGw o których ki
mówimy wynika jasno, że kontrolo zoldadowo je5t nie<lostateczno. Częsta sprawę kontroli
If'm<tuje się bafdzo formalnie.
Jest komórko kontroli? Jest!
Więc poz<>stołi uwożoją si ę Ul
zwołnionych od obowiązku kanIrołi.
.

Na dobranoc '

adresem redakcji .,EO"
kortach pocztowych w terminie sied.
miu . dni od daty niniejszego numeru.
Pom rędzy prawidłowe odpowiedzi roz.
losuje się dwie nogrody
książkowe,
Korty poczlowe bez kuponu będą wyłączone z losowania.

ot. austriac-ka grupa "Sprang
Time" bracia MarkeI - Walter
ł Gt-rhard oru Norbert NiedermaYer.

o

Rozmowa z szefem Prołturotury WojewódRiej w Kielcach
mgr Tadeuszem Chrzanem.

Rozwiązania przesylać

NUMER 114

•le
Red.: -

Trzech rolników

że zowiązać zespół. ..
T. Ch.: ...i uzyskoć
rzen~e części pożyczki. Mo
/lO myśli fikcyjny

czy ujawniony przez
rę Rejonową w Końsk i ch .
pliwości mamy spore, czy
indziej nie mo podobnych
spałów".

Red.: Wróćmy do
przeciwko mieniu
pełnionych w za ki adach
ey. Czy dużo jest
kradzieży i włamań?
T. Ch.: -:- Spraw tych
l\ie brakuje, przede
dlatego, że fizyczne
czenie mienia jesł
niedostateczoe. Pr<>szę
że wiele instytucji
han
ma powożn e środki no
cele, a brakuje im kilkus
tych
na
"dobrą
W
os-totni m
roku
. wo.li śmy wzrost strat
dawanych
przestępczą
spadarnością. Momy
marnotrawstwo
psucie produktów żv'wnoś(:io\~Y.
w ZPOW w
partii drobfu bitego i
gam;oźeryjnych w Przea sI
slwie Przemysłu Chłodn iczego JIOI.cka
Kielcach.
stępstw

Red.: - Pozostałi ...?
T. Ch.: Obowiązek
kooRe~.:
irołi spoczywo no dyrektorze i
su zwracacie
jego zastępcach, głównym księ
tak zwaną
gowym i całym pionie księgo
loktyczną. Co
wości. no śre<l~m
i ni ższym
T. Ch.: Przenrow()dzont .
personelu dozoru tech~cznego.
liczne kootrole. W
Red.: - Bywa, że za boła
wie kornej momy
gem w zak,ład:!:ie dyrekklr albo
obserwowania jak· pra cuje prz~lv~.~ ,, ~
jego zastępcy ponoszą sporą
s iębiors tw a czy instytucjo.
część winy. Następuje zmiona,
skarn; dzielimy się z
dyrektor odchodzi... W odczunadrzędną kontroloNonej
ciu
powszechnym
pokutuje
stki Dla przykłodu: w roku
przekonanie, że czasem je-st
to... owons dyrektoro! Ile . W . bieglym sprowq windyk acji ::}I~. j u
leżności finansowych pr zez
tym prowdy?
zainteresowaliśmy
T. Ch.: Mogę
mawlc o
Związek Kółek Rolnic
konkretach. We wszystkich spraspore z011ie<lbania. Nie
wach, w których wszczynamy
my w tej działalności
postępowanie korne
przeciwko
wych i resortowych kon troli.
dyrektorowi nie ma już mowy
sza działalność ma wybitnie
o awansie. Nawet jeśli dyrekspirujący i nadzorczy
tOl' ~e ponosi odpo,wie<lzialnoRozwijamy współd I
ści kornej wyciągane są odpoganomi odministrac~
wiednie konsekwencje dyscyplii gospodarcze.j.
/lOTne często na nasz wnioRed.: _ Jok wynika z
sek Z reguły traktujemy zooczskiej wypowiedzi, ponie
nie surowiej ludzi /lO odpowiekuratorze, przestępstwo
dzialnych stonowiskach.
Przynięcia mienia i ;";~,nospoa'le1!Ó •• ,; •.
kłod? W ubiegłym rołc:u zainte"ości są wysoce
resow(J(\o si ę pracą i stoslKlkazjowiskiem i
mi w Sędziszowskiej Fabryce
cydowanego
Kotłów.
Wojewódzko
Komisja
nie tyłko ze strony
KOfltroli Paftyjn ej l\ie pobłażało
śc i gani o, Leiy to w
dyrektorom "Sefakó", no
k,tóku nas wszystkich.
rych spoczywo odpowie<lzioffiość
zo rozmowę.
za stoo joki tom stwierdzono.
KRZYSZTOF FALKI
Oczywiście nie wyklucza to ich
odpowiedzialności
kornej.
Już
nfe są dyrektorami.
marcu br.
Red.: Kilka lat o statnich
gram
było dlo rolnictwo w naszym
niemieckiej
interesując y
qu iz,
województwie latomi "tłusty
spraWdzeniu zasobu
mi". Na rozwój produkcji roldzieży RFN o hitle
nej przeznaczono znoczne środ
Mimo wielu celn
ki. Osobiście mam wątpliwo
dz,i, świadczącycb o
ści, czy wszystkie zostały wło
krytycznego
ei
ściwie użyte. Jednym słowem:
prawidłowej
były pieniądze, gdzie są tuczquiz obnażył
niki? Czy problem ten intet'ewprost luki
szkolnycb, .... i p.COJlJ
suje prokuratorów?
okresowi
Niemiec.
T. Ch.: - KOfltrolujemy spobyła w stanie o
sób wykorzysto~a
tych środ
jak doszło do
ków i mamy s,poro dobrych
chijskiego i jakie
przykładów. Są jednak, l\iestety,
miał kn układ dla, w
przykłady
niegospodarności
i
co rozwoju ~y~a~kO ie
p ie, leoz row~lez n
marnotrawienia p ieniędzy. Krywymienić
cbocbY
tyczne wnioski z(J(\otowoli pr~
zwisk spośród Z2
kuratoHy kontrolujący wspólni e
przywódCÓW lU RzeS'l: ':,i...onfA'._
z pracownikami Oddziołu Wojezasiedli na ławie
wód-zkiego Banku
GospodOfki
w procesie nor
Zywnościowej fermy PGR w K~
Podobne truc1n ości .
rytnicy, Kwosowie i
Naganomlodzit-źy odPowiedZI
noch. W Korytoicy np. stwierD'ia dotyczące
.
dzono brak kilkudziesięciu tuczstaw norymbersklcb,
ty D'a celu ' ocbroPę
~ków badamy tę sprawę. A
I w SKR
jest no;lepiej.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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foliowym namiotem

Na l ekranach
w, bi d;ący ,!, t y godn i u na ekranach «łówn ych kin Ki elc i Radomia
o~eJrzy my kllka nowy ch, nie sapowiadanyeh jeszcze prz~s nu fUmowo

"",,4' _ _

w
Buen06
w 1960 r. dla
tysiąclecia Polski,
zbiory polskie lub
Polski, jest central-

w której Ar-

że

w

słowa

o

zaznaczyć,

są

przez funda-

W n a m iotach folio wych up r awiano dotychczas t ylko
warzy wa i kwiaty; t y m raz~m wprowadzono
do nich
zwi~rzęta. Folia jest wprawdzie nieco inna, specjalnie
w yprodukowana przez InsłyPrzemysłu
Tworzyw i
Farb w Mikołowie ale zasada i korz yści - te same. Ta
ni ecodzienna tuczarnia stanę
ła w SKR Chróścice
(woj.
opolskie). Wewnątrz ustawiono piętrowo klatki bateryjne
dla war chlaków. Montaż całości zajął niecały miesiąc, a
w y konały
kółkowe
p race
brygady budowlane. Cały obiekt, łącznie z wyposa żeniem koszto wał milion zł.
Każde więc II czterystu stan owisk - n iespełn a dwa i
pół t ysiąc a. T ani a będzi e t eż
eksploatacj a tuczarni, g d yż
do karmienia trzody używać
się będzie serwatki z pobliskiej mleczarni. Jeszcze w
tym roku stanie takich namiotów siedem.
Na zdjęciu: nowa tuczarnia
w Chróścicach.
CAF - Okoński

Kawa,
papierosy
i alkohol. ..

przez stworzenie
l' Odka WypoczynkoG r anja w górach
gdzie przez trzy letdz ieci POlskie ze
prO\\' incji Argensi ę p :'zedmiotów

"ZAGUBIONE
DUSZE"
barwny. psychologiczny drama t
grozy produkc ji włosko-francus
kiej. Akcja rozgrywa się współ
cześnie w Wenecji. Do starego
p ałacu
przybywa młody czł o
Vo!iek, który po:! opieką wujostwa i pod kierunkiem pewnego
profesora
pragnie
rozwijać
swoje
uzdolnienia
malarskie,
Pierwsze zetknięcle ze starym
domostwem pełne jest sygnałów
jakiejś tajemnicy: schody. rzekomo zmurszałe. prowadzące do
starego pokoju, do którego nie
wolno wchodzić. odgłos kroków
nad pokojem młodzieńca. rano
dziwne zachowanie się wuja ...
Na wypełniającą film atmosferę
niepokojącej tajemnicy składa
się tu wszystko - pocżąwszy od
wrażliwej kamery Tonina Delli
ColIi, poprzez grę Vittoria Gassma n a i jego partnerów. aż po
służebną w stosunku do tematu
partyturę samego Fran cisa Lai.
P rzez cały czas wi:lzimy i wiemy tylko to, co widzi i wie w
danym momencie młody boha ·
ter filmu. Wraz z nim dzielimy
zaciekawienie
i
wątpliwości,
wraz z nim docieramy do sedna
sprawy. TreŚĆ filmu oparto na
książce Gioy ann iego A r pi no. Reżyser6wał
Dino Ri si, a obok
Gassmana grają między innymi
Ca t herine D e n eli ~ e i Anicee
A lvin a. C.Romantica").
"DICK I JANE" ':- barwna
komedia kryminalna prOdukcji
Bohaterem jest
projektant aparatów do lotów
kosmicznych, typowy przedstawiciel "średniej klasy" amerykańskiej. Pewnego dnia zostaje
zwolniony z pracy i sypią się .na
niego same nieszcz·ęścia. Chcąc
się wykaraskać z tru:!nej sytuacji zaczyna wraz z żoną napadać z bronią w ręku na małe
sklepiki i przedsiębiorstwa. Zabawne są tu postacie, sytuacje i
dialogi, jak i sama konwencja
filmu, Dobre aktorstwo, pierwszoplanowych ról. Reżyserował
Ted Kotcheff, w rolach głów
nych - Jane Fonda i George
Segal. ( .. Bałtyk").

No, rozda ...

Hitchcocka
l
Co za cudowny d,-ieil - wesSabina. Już dawno nie była
tak szczęśliwa. Za czterdzieści osiem
godziny wyjdzie za mąż za Rolfa
Sandena.
Kiedy przechodziła kolo stoiska z
kwiatami, kupiła bukiet lilii. P rzy
płaceniu przycisnęła bukiet moc n o
do siebie. Do licha, pyłek z kwia tów pozostawił na jej białym kostiumie wyraźne, żółte plamy. Ale
byl a w zbyt dobrym nastroju, a b y
się tym pr:.:ejmować.
Właśnie
chciała
przejść
przez
jez d nię, g d y z b oku wysk oczy ł samochód i zatrzyma ł si ę t ui przed
nią. Krępy mężczyzna za k ie r own itchnęła

cą

amerykańskiej.

Ponadto z filmów omawianych
przez nas, w tym tygodniu
zobaczymy takie jak - ,.CZŁO
WIEK KLANU" i "ROMANS
TERESY HENNERT" ("Romantica"),
"KORONCZARKA",
"PORTRET SHUNKIN", ,.SĘ
DZIA Z TEKSASU". "KONIE
VALDEZA". "CON AMORE",
"FRANCUSKI
ŁĄCZNIK"
("Moskwa"),
"POTOP"
i
"W.ĄZżZZ", .. GRA O JABŁKO"
i .. ROMANS TERESY HENNERT" ("Bałtyk"), .,TRZY KOBIETY", "NIECH ZYJĄ DUCHY", .,MIŁOSC W GODZINACH NADLICZBOWYCH" i
"Ą V ANTI"
( .. Przyjaźń"),
"STRACH
NAD
MIASTEM"
("Walter").
t'Wt)

Jazda na drewnianym żół 
wiu to prawdziwa frajda dla
najmłodszych Wc:grów, byw8ilców budapeszteńskiego parku
miejskiego, który został ostatniG przebudowany.
CAF-MTI

-

już

Ba.dania
przeprowadzone
przez zespół amerykańskich le.
ko.rzy nad wplyw?m kofeiny n<l
orgonizm ludzki stowia,ją kawę
obok papierosów i alkoholu w rzędzie trucizn sprzyjających
trwałym uszkodzeniom serca, żo
łądka i woreczka
żółciowego.
Jedno filiżanka
kowy podnosi
ciśnienie o. 10 proc., a o 20 procent słabnie wydolność serca.
Symptomy te są łagodniejs.ze u
ludzi, klórzy systematycznie pi-

J.l.

ją kawę.

mów ZYdów
mczech.
wypowit'dzi
jako zbro()-

nująca

łużyła

młodziezowa

orgai jakie
jej pro-

Ob~ooe
programy - mówiono - zakładają "wyczerpanie"
całego tematu w l'7!asQe 7 godzin

gramy wychowania.
Jak podkreślanG 1117 toku programu, ów ni:!dostatek wiedzy

lekcyjnych.
W trakcie prGgramu telewizyjnego pGkazano również fragmenty dokumentalnych filmów
z zebrań młodych neonazistów,
pOdkreślając zaniepokojenie narastającą falą filmów, wydawnictw, wSpGmnień i płyt gloryfikująeych czasy hitleryzmu.
Tematowi
odpowiedzialności
sa zbrodnie pGpelnione w latach ID Rzeszy poświęcony był
również film
nadany 18 marłla 1117 trzecim programie telewizji zachodnioniemieckiej. Film
ten, które«o twórcą jest 1\1arcel Ophuels, koncentruje się
głównie na procesie 'łbrodnia
rzy hitlerowskich w Norymberdze. Przytoczono w nim m.in.
niezwykle interesujące
fragmenty rozmów s b. paladł"na
mi ID Rzeszy, II których kazdy uwaaał lJię sa niel'l'innl'go.

mu

nizacja
wartości

Hitlerjugend
preferowały

niewiedza

ieży zachodnioniemieckiej
o Hitlerze
rządów

która

. . tncom t światu
PIenIa
u
' i kI ęsk'., uczestmu'li nie lada kło
Zdefiniowaniem
zbrOdniczy eharakt~:
łł' db~'li oni nawet w
a nIe określić, He-

na tęrna.t
niestety -

hiUery!Z.mu

całkowicie
miały. jeśli się weżmie
wagę minimalny zak:-~.,.

jest -

zrozupod u«odziu
If'kcyjnych przeznaczonych w
szkole na omówienie tego wainego okresu w najnowsze.j historii Niemiec.

JULIUSZ SOLECKI
(p.M' -

DoDa)

bazę

polarników'
~

\V

kOlicu kw ,etn.. a

odbyło

się

w Gdan&ku V Sympozjwn POlar-

ne z udziałem naukowców z kraju oraz przedstawicLeLi środowisk
poLarników z ZSRR, Norwegii i
Francj~. Sympozjum było pOlącw
De z sesją wyjazdową noW() powstałeg<>
Komitetu Badań Pol.a.rnych PAN oraz wa.J.nym zebraniem Klubu Polarnego. W obradach uczest.n iczyhl ta kże n.iekt6rzy członkowie zakończonej nIedawno
wyprawy anta.rktycznej
statku

też słyn
stały się

t eki Alfreda

uAnt<>ni

nych

oraz

zam ierze n ia

lata.

najb l.ższe

po1arni-

Przygotowano też specjalne wydawn.ctwo prezentujące m.m. ogdańsk I ch
pOlam ików
z Uniwersytetu Gdańskiego, Zakładu
Ooeaoo:-ogii P~, WSM,
Ma·rynarki Wojennej oraz innych
instytUCji. Zorgan:zowano wys-tawę fotografii
polarnej oraz projekcję !!Imu GdańSK I ego Ośrodka
TV poświęc<łnego budowie polsk iej stacji antarktycznej na wyspi.e King George. DLa kolekcjonerów spod znaku białych n .edżwiedzi wydano ~Ż znaczki pam i ątkowe
o.raz okol·.c-z.nosc.owy
Oatown ik p<>czt<>wy.
s:.ągn.ęcia

Klub
około

Pol a,'n y
200

boczną

szybę.

2
niądze. Zresztą

Ingrid jest tego Sflmego zdania.
Ing r id Walter była kU7.ynką Sabiny.
- Nie łamcie sobie nad tym gło
wy. Zdrad z ę wam, że natychmiast
po ślubie zmienię te6tament. Wy nic
n ie odzied ziczycie, Rolf wszystko.
- On s i ę ucieszy stwierdził
ironicznie Frank. Gdzież on teraz jest, ten szczęściarz?
- Ma jeszcze do załatwienia interesy w Londynie. Ale wróci wieczornym samolotem. '
Sabino, bądź ro,-sądna. Ingrid
i ja przyjdziemy do ciebie dzisiaj
po
południu.
Przedyskutujemy
wszystko jes,-cze raz. Powiedzmy o
czwartej?
- Sądzicie na serio, że przekonacie mn ie? - zapytała Sabina, odwróciła się i odeszła od wo-zu Franka.
Swój wóz zaparkowała w pobliżu
w piętrowym garażu. Po drodze
przechodz i ła obok salonu
fryzjerskiego, który należał do Ingrid.
Przystanęła
Ingrid poleciła szybę

3

Ga.rnuszewski".

Wygłoszono liczne referaty i komunikaty naukowe, prz.e<lsta\\ ie>no sprawozdania z w~-praw polar-

kÓw na

odkręcił

..:... Halo, Sabino, kupiła ś buk ie t
dla panny młod ej ?
To był Frank, jej brat przyrodni.
Sabina spochmurniała.
- A gdyby, to co?
- Bardzo wiele. Roli liczy sobie
dwadzieścia
siedem lat, ty czterdzieści trzy . Powinno być dla c-iebie
jasne, że on widzi tylko twoje p ie-

liczy

czło.nków

oł>ecn.i.e
repre-z.en-t.ują
Dz.ięki

cyoh ró:l.ne specjaJ'Ilosci.
wyprawom antarkl;,"cznym prOblematyka polarna zy!>kuje w lcraju
cora·z wi~ceJ mił()ljnków i sympatyków. Nale:l.y zaznaczyć, że
ooroczn.e sympozja pol&nle odby~
waty się poprzednio w głębi kraju i po raz pierw'szy dopoieoro po1a.nnicy "Potkali Si ę na Wybrze:l.u.
gdzie mieści się kmjowa baM
a.nMr~Y'Ch wYPł'a·w moNl'kictl.

http://sbc.wbp.kielce.pl

wy s tawową

aerozolowej

pokryć

wa.rstwą

złotej,

Teraz
szyba
sprawiała wrażenie lustrzanej ścia
ny. Można było jeszcze przez tę
szybę patrzyć z s alonu na ulic~, ale
z ullcy niesposób było zaglądać do
salonu. Ing r id już dawno nosiła się
z zam _arem tej przeróbki.
Dwadzieścia pi~ć minut później
Sabina była już w swojej willi na
skraju mia ·ta. Sypialnia była na
p ierws-zym piętrze. Tam, do wypukłego wazonu, zamierzała
W'l:itawić
lilie.
Kwiaty wyglądały dobrze. Sabina
patrzyła na nie z zadowoleniem, po
chwili przeszła do łazienki, aby wywabić
żółte plamy z białego kostiumu,
Tego samego po.poludnia, dwadzieścia po czwartej, inspektor Wittmann zatrzymał
w6j służbowy
wóz przed w i llą Sabiny. Frank i
Ingrid czekaj , ~ mego przed domem.
(Cią,

farby.

dalszy w

następ.nym

numerze)

_.

.

Warto wiedzieć, zobaczyć, .' .posłuchać . •

- '.

•. '

'..

,-

22 maja
1978 r.
Daii

, .

.

~ł.

Dworzec PKP - ł44·S3 Słowac·
kIego - 472·70. Szydlbwel< - To.
parowskIego 431-11 Taks6wk1 baI(etowe
ArmII Czerwone'
~69·89
Plekoszowska S'5·IL

Poniedziałek

Radom

akładamy żYC1:t'lnia
Ił ELE NOl\1

i JULIOM
julre

IWONOM, MICHALOM
DEZYDERYM

*

W 115. •• - .... ~ IK Arth...
C ... an Do,le, p;'o,. .ngiel":i.
W 1.71 ,. - upad" 1(0"",", r.·
ry"'iej.
•
W 1924 •• - .... $i" Cha ,I.. A.·
nawo,", pioseMan i _łof ha ....
cUlki.
W 1.51 •. - ~.I_ie Z. .połu
PieitM i Tońc. ,,$łqsłt".

K J N A
"Bałty"" "Kot o dziewięciu
og<>nach" wl<lSki. pan. kod. 1.
13, g. 15.30 l 19.38. "Diok i Jane"
USA. kGl. l. li, g. 111.30.
"Przyjaźń"
.,Portret Shu.nk in" Jap. pan. k()l 1. Ul, g.
1";.38. 17.38 I 19.30.
.. Pokolenie" "Miłość w g0dzinach nadliczbowych" ang.
I.. Ul. g. 15.15. 17.1. i 111.16.
"Odeon l t .,Spriłlwa Gorgonowej" - polski. L 18, g . 15.30 iiI.
"Hel" .Gang O lsena na ~l>a
ku" - duń~L kol l. ~. g. lS.30.
"D21ieie grzechu" polski, kol.
I. Ul. g. 11.30 i 18.45.

,.Walter" -

WieJe osób U,.odz01łych w dltiu
dZłJiejsl'fm wyk.ozywać będzie te·
wewnętrz",
niepokóJ n-iczym
Zł'.H'tq nie u~<I.sodniOl1r. N,e stwa-

"1lNFORMACJA

rGL

r__} sam sobie

Of()oblemów,

słutby

.drowla
ezynna w t:odzlnach 8-21 w so·
bolę 8-W. t.el
261-2'7, Inl<>m1aeja
o uslugach - 267-85.
POSTOJ!!
TAKSOWEJU
ulica
GrorlJllra m-$2
pl Konstytu~1
228-51. Dwone.. PKP 26'-11. 111.
Zwlrkl IWIgury 4\8·10

n-ie

,.odTJ/ecol SIę nimI, &o sq /0 ,ja·
~jsko n;enormolne , mogą Cię doprowadzić <40
klopo/ów, W
ty ...
slfilf'łie łlt!JCzy nie podejmuj w />fO'
cy
zowadOWftj
żadnych
nowych
d,iolań, &o .. iewykluczo"., sq b/ę·
dr j ,ói.nego rodzaju zoburz.enio.
Dobrz-e zrobiu. I_ś/, Mon_m $'Wego zdrowia ICJ/nł8lflsuJfHZ lelcono.
Staraj się z<Kltować
spokój,
popodOoj w p'lIIfi.,
jeśli

nieczynne.

APTEKI DYZURl'<It, nr S'1-ł1l
plac KonstytucJI I . Iłr 8'7-018 !)Iac
ZwycIęstwa ,
TELEFONYI Strat Potarna ' "
PoeoloWlp lłatllntJ:Owe 999 Pogowie gazowe
SI7-ll7,
pogotowie
Enerl\etyczne
Radom
!III
Komenda MO tSl -M
poltotnwle
Ml1łc""Ine t9'I
pom~ drogowa -

HOROSKOP
CODZIENNY

do C ie"ie ,,1e-Myl pomyśl"" wio·
d_ość z k,'ł!1u najblirszej rodziny.

,.Wołnośc"

- "Port loilni.ezy-77"
pan. kol l. 15, g. tS.IS.

USA,
H.JO 1 U.ł6 .
,.,Metalowiec" nJecz.YI'lll\e.
"Zwjlllzkowlec" - nieczyrm-e,
AP fEIUO OYZlIRNA.: n r / ' ....
\li ... ptec:7na ,
POSTO.JB TAKSOWEK: Dwo.
rzec Główny PKP - nt. ~edle
WUca - 22-44

",y.

Starachowice ·l

K I N A
,,&9J1laftłica"

"Moskwa" -

"KOI"OIlcza·rka" -

SL._jc. kol l. Jj, g. la i :M. "Sę
dzia z Teksasu" USA, 1«>1. l,
l$, ,. lAi, M. sal.. - "eon &mGre"
pGbski. kol. I. l:!. g. Hi, 11
l 111.
"Bajka" ,,,za.kcęt"
- pol8ki.,
kol. l. ~, g. le.3D, 111.30 i 11.)6.
.....lłetnlk .. - nl.eczynne.
"Skałka" "Kochaj, albo rzuć"
- pG!sk.i, kol. g. 15.15. 17.38 i 18.46,
"Lemie" .,Mr lI1ajestyk"
llSA. kol. l. 15, godz. 2&.15.
lItASY kiRa .... m:oatlea.. pro.adzłt ealecJzlenna pł"lled8p~edd
bUetew
AI'TEIltJ DYZURNE, or .·ot)
III. Buczka "/II tu 11-101. YL
SienkIewicza tS
PO.AONO
OYZV.NE,
dla
/lziec1 I /loroslych. ul Zelazn."
•
goclE. ll-U
w oleddele ,ode. 1-11. Stomatolo!tłczn. al.
Zelazn. S6 " Codz. 11-!!, w lO·
boty - acl Ilod~. II do 7 w !tOniedzl_Iek.
T lit L I: P O N y,

łn·,.

POf!"t(tw'~

I[ I M A
,.Robotnik" - uCztowielc klanu"
USA. k ·oI. L 11. g. 19, 17 i l•.

" Nie.m oc" - seneg.ał
Hi. koJo l. 15. g. n i 141.16.
4.PTEKA OVZURNA: nT ~-\}'J1.
StaszlclI l
POSTOJE
TA&SOWEK:
pl.
Swlerczewsklego Dworzec
Zachodni PKP - SIl
"Star"

M'

I[

Hulftik"
USA, kol. I.
1•. ~

l MA
TaAcJów!c.arz"
1&," I!l ICI.~, 1.7.11 i

"Zorza" - nieczynne.
"Przedown1ll:" - "N-ak3.1'lTlić 1vUki " hiBzp. k-ol. I. 16. I!l. 11
i

l'.

APTEKA DYZUaN A: IV .-łTt,
Starokunowska IfI.
POGOTOWIE RATUNKOWE : ~.

U ..a,a: Za ewen&ualne EmleJlY
w progralIIle kin, redakcja .Ie
bleMl* odpowledzialnośei.

RADIO
PROGRAM LOIL4.LNY

STRONA 6

Aktual>ll<OŚci
dn.i-a
pod
1'oltą" -

16.50
aud.
Z. Wier"lak 17.08 Muzyka
17.05
.. Wspomnienia kieleckiego melOmana" - aud. arch iwalna J. Wosia 17.35 .. Nie tylko elewacje" • kom. B. Henia 17.45 Propozycje
d>o Kieleckiej Listy PrzebOJów.
Hi.*

"Tu.c~niJ(1!

.

TELEWIZJA

141.35
16.50

1)"'-

17.10
17.!!O
17.li

11.116

mionowem

18.)0 .. Pojedynek
przedstawiają

1• .45
1'.00
111.20
II1.Je
!!O.30

» ...
:11.05
Jt . 4ł

15.30
1S.00
UUt

robotów"
autorzy .. Son.

dy"
Gra PoznańSka Ork. PR li TV
Program lokalny
Dobranoc
Wieczór z dziennikiem
Jęz. niemiecki kurs podst.
1.27

"Mundial-7ł" kolekcja mody sportowej wg projektu
G. Hasse
.,Dlaczego u·k?" - spotkMlie
J. Gmocha z dzienniku2lIlmi
Radia i TV
Zapisz w kalendarzu - Inf.
o bran,sffi. TV z MI8lorw9,w
Swiata w Argentynie
24 godziny (kolor)
"Ws!:ystko za wszystko" z
dyr. Przeds. Przetw. OWocowo-Warzywnego· .. Pudl"sz!ri"
Zb TrzeciakGws-kim
Gość Studia BOs
Spiewa Zb. Wodeckli

Jutro
l." RTSS. fizyk.. , l. 4
8.30 TTR
•. " Jęz. polski kI. I tlc.: J. U.
Niemcewicz "Powrót po!Ił&"
1'.08 KI. I-III: Czerwone żólte.
zielone
lt.:Ił "Preludium" tilm feb. TV
ZSRR (kolor)
11.45 RTSS. chemie, l. I: Węglo
wodany
13.25 RTSS, biologia. • . I: SHift

.. LINGWISTA-OSWIATA"
W KJelcacłt

.realliluje
OBOZY

JĘZYK.OWO

-WYPOCZYNKOWE
dla młods.ieiy
slkil średnich

Ogłoszenia

drobne

SAMOTNI! Duty wybór olect
posiada
Słuro
Matrymocialne
"We-SU". skrytka
pocztowa 1Vl2.
7Ot5! Szczect.! 3.
l'-k
ZAGRAN1CZNE, krajowe adresy matrymonialne wysyJ.a blyskawicu>ie .. APOLLO" Słupsk skrytka 3.
l-P
LIS Ewa (zam. Modrzejow!ce)
zgubiła prawo
jazdy samochodowo-ci"gnikowe. wydane przez Wy·
d2lial Komunikacji Opole. wkładkę
do biletu miesięcz.nego PKS Radom.
1I;3OO-r
- SENDERO- WSKA
Danuta (zam.
Radom) zgubila legitymację uczn-iowską
wydan'ł
przez
Zesp61
Szkól PrzemysIu sttórzanego w
Radomiu.
15291-r

PROGRAM I
Melodie: "Spiewa Peter Cor·
nelius" (Aust!'ia)
NURT nauczanie począt
kowe
Dziennik (kolor)
Studio Sport: transm. z X
etapu Wyścigu POkoju

:J
:J
:J
:::J
:J
:J
:::J
:J

DYREKCJA
ZESPOŁU

SZKOL TECHNICZNYCH

KIELECKIEJ FABRYKI POMP

]
]
]
]
]
]
]
]
]

Koleżance

KAZIMIERZE
CZMIEL
pracownicy PPH .. Cen'rala
Rybna" Kielce

wyrazy
głębokiego współmucia
1: powodu śmierci

kładają

Dyrekcja, Rada Za.ldadowa, POP oraz prM'owniey .. Centrali Rybnej" W
Kielcacb.
276-k

"BIAŁOGON"

25-804 Kielce, ul. Górników Staszicowskich 22a,
telefon 545-71
,

OGŁASZA

33

Szkoły Zawodowej
na rok szkolny 197sn9
w następujących zawodacb:

3

3
3J
J

]

J
]]J

3

ZAPISY

de Zasadniczej

J

TOKARZ,
SLUSARZ MECHANIK
Nauka w szkole trwa 3 lata.
'Varunki przyjęcia:
ukończone 15 lat życia, ukończona szkołb podstawowa, dobry stan zdrowia,

3 Wymagane dokumenty:

J

]
J
J

]
J
]

~

JJJ

]

podanie Z określeniem wybranego zawodu i zgodą rodziców bądź opiekunów, JJ

]

świadectwo

J
J
J

3
I:
E

J

j
j

~

j
j
j
trzy fotografie podpisane na odwrocie. j
zaświadczenie lekarskie stwierdzające j
przydatność do zawodu wydane przez j

C

c

~

podsta·

wowej lub zaświadczenie o uczęszczaniu
w ~ieżącym roku szkolnym do klasy ósme],
odpis ak tu urodzenia, bądź dowód osobisty rodziców lub opiekunów do wglądu,

j

~
~

ukończenia szkoły

przemysłową służbę

1

zespołu szkół.

~

zdrowia, Skierowania do przychodni wydaje sekretariat

J

J
Szkoła dysponuje Internatem wraz ze stołówkI!. ~

W czasie trwania nauki uczniowie otrzymują j
wynagrodzenie miesięczne i wszystkie świadczenia ~
przysługu iącf> pracownikom.
j
Dokładnych informacji o warunkach kształce- l
nia i wynagrodzenia udziela sekretariat zespołu l
szkół oraz telefonicznie (nr tel. 545-71).
Okres nauki wliczony jest do stażu pracy w j
C przedmiocie urlopu wypoczynkowego i dodatko- j
wego wyna~rodzenia l tytułu wysługi lat,
.' j
EE
Zespół szkól prowadzi punkt filialny w mlel- j
C scowości Daleszyce mieszczący się w budynl~U J
Zbiorczej Szkoły Gminnej kształcący w zawodZIe j
tokarza,
j
Absolwenci w pierwszej kolejności kierowani są j
do Technikum Mechanicznego dla Pracujących J
tut. zespołu szkół.
~
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
J
E
Dokumenty
przyjmuje
sekretariat
codziennie
~
E
w godz. 8-15. dokumenty mogą być również nad· J

E

~

i

E
E
E

~

E

E

~ syłane drogą pocztową,

192..J< ł

.JULIUL.lUUL.Jl.JLJLJLJLJU

LJut..J(.IJ III

3090G.g
STROJNY' Józef zgubil legityma
,>zkolnq. wydana przez ZSB
w Busku , bi,let mieSięczny PKS
z wkladką. trasa Wujcza Busko.
30921-g
SZPANKOWSKA Zofia zgu.biła
legl!yma.cjt:
i
bilet
m,es.ęc7..11Y
PKS. tra% G6zd rCel"e.
3Oll3ii.g
WOJEWODZKIE Prz~slębiOI"9two

Remontów : KonserwaCj i Dróg i
Mostów w Kieicach
unlewainia
zgubiona kartę d·rogową nr ~l seria B-3 z dma :!7 slycznJ.a 1913 r.
wystaW ioną na nazwlsko Kos .Janusz
~7'\-k
UNIEWA:1:Nl:A się zgubiona p'e
czą!kę o t.re.sc-t: .. LekarSka SpecjalislYC7.na SpółdZielnIa Pracy
w
Kielcach" .
2'n-k
- JAŹWIEC Jerzy-czam. Radom)
llgubil p ;·!'('Zątke ~ breśei: .. lfprawn·i()f}y technik samochodowy Jerzy
JalŹwiec",

http://sbc.wbp.kielce.pl

<

...

;;)

PrLNlE aprzedam "warLburg.a"
300 (1Yte) K ielce, uL Szkolna )1/14,
!oCI i>U-'"A. po szesna&t.ej
3OMl-g
SPRZEDAM
"warszawę"
:!//tJ,
rok produkcji le72. Kielee. KiJ.i1iSkL-egO 4!a8
~27-g
MA"EMATYKA, ligy-koa - przygotowanie do egzaminow Kielce.
Zródlowa 8. .
3<I92i-g
MULARCZYK Antonina, zgubiła legitymaCję i b iJet miesięczny
PKS. trasa ((rajno-Ki~lce.
clę

OJCA

()ziś
15.00

NUMER 114

141 .30

Dokla.dnych
inlormaeji
ud·ziela biuł'o OddiZialu al.
Lenina 12. tel. 481-56. ."
god,z, 7.30-15.30.
258-k

Ostrowiec

!lektr""c7n".w~

docIągowe
MZBM
eqnne
Dd
gOOL t. do II tel MO at! Informa
eJa
łłutb3'
cdrowla Mynn. "
,ode 1-~8
tel 181·"
Ośrodl'k
[nr (T~'Ul' .US" tel
'ł'ł·41
POSTO.nt 1'AK80WI:. - Czar.
iłÓW
Plek"u,...,~łta
- 115-lt

ED

-

H.

POIotowie Ratun kowe .... Pogotowie MiliCyjne Ił'! Pogotowie
wsw ..1·25 Strat Potarna ...
Pomoe .rogowa 111
Pogotow ie
Energetyczne Klelce-Mlastc iti
Klelce--Teren
"'
Pogotowl~
wodne>-kanallzacYlne 51&-11 Poczt.
Informacje C' usługaeb 111 ROlel
~Cen&ra.lor Ut-44. InformaCja koleJowa nn Pogotowie hydra uliC"'no-energetyczne
dfw!Aowe KSM
osIedla XXV ·Iec'" 'Rt
., lei
• __ S2, O< S , 1.. - m·. Cle ~
etanek - f5S..73 PogotowIe wo/l
no-kan. c.o lftwl~nw@ elektr'Ycme
SM .. Anna tury" ezynne '\' gooz
ł-Ił . sobota 1-1. teł 11.·n
PogotowIe gacowe ez17nne etła job!!
łH-ł!. Po~ot(twl@ napr.w or~ad2eil
g zowY'cll ~ynne •
godz
1-1'
tel łM-T!. PogotowIe telewl~yln.

18.1~

H.GO
21.HI

II: I N A

.,CU()Wiek kJ&rw" USA. kGl. l. 1&, I. ll>.:tO
l 1•. § . . .ft()maru; Teresy Hennert·,
pGlski, kol. I. li, /:. 111.31.

PROGRAM II
Studio Bis
"Super Krystyna" rO:lm.
z kpt. K. Chojnowsk'ł.Liskie
wicz w Las Palmas
Spiewa K. Prońko i "Komalł
Band"
Jak wygląda trick
Pojedynek na pamięć tla szachów bez... szach.-nICy
Goście Studia Bis
Gra PoznańSka Orkiestra PR
i TV
"Ognie życia" t czyli ze śWlie
u sensaCji naukowych
Spotkanie z Julianem Sł.

31.55

Skarżysko

rtie

Kielce

17.00 Dla
dzieci:
.Zwierzyniec"
17.45 Dom i my
18.00 "Nasi kochani bliźni" ode. 1
pt. "Przygody sublokatora"
- film obycz. TV NRD
19.00 Dobranoe
111.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem
W.311 Teatr TV:
Z . Skowroński
.,Glos'·
11.4J Ca.meraLa mag. muz,
22.15 Studio Sport: Kronika WP
22.30 Dziennik (kolor)

21.45

d<H",.

•

~.~"."WW"nfi."""MnMri"pnnnnnnnnnnnnnnn~

..

~

~2W1-r

LEKARSKA
speCjaustyc~~ III
SpółdZIelnia Prac3' 91 KIelcaell
rormuje. ze w pnychodni.ach:
•

Busko

-

przyjmują

-

BoIl. warszaVO:\ld
lekarze ~peCI\_

w godzinach popollłdntOW Y~iI~

chlrurlt,
radiolog:
•

ortopeda.

reha

Busko. ut. S~w. M
matojog:

11 #
Ostrowiec. os. SłOf!eczrebOr>til'
wykonywanie analiz a ("d~
ryjnych codzlennie w
7-1.46 , 15.1t)-17.HI
Ceny przystępne. Zgodne z
wią:zuiacym cennikiem.
Zapraszamyl

•

W spółdZielczych przYC h o
•

dniach:

.

Sp·rP
't
pl
.JędrzejO"'~e~ ,(t

Lekarsko_Dentystycznej
listycznej

w

Kości uszkI 5 lI!"ZyjmuJ~

Vi pO'

spj!cJallści: - laryngolog godlniedziałki . czwartki. ~ed tial.'·
16-17; okulista - pOn,I•. lot,r'
czwartki w gOOz. UI-goO·
nista
czwartki.
16-18:
_

v/

•

LekarSko.specjalistYC2l~~j 4 •
Starachowicaeh, Kr):'\~ ... ch, il
gorlzinach popoiudOI? .. gioe'opo godz. 15 prqjml~~~ or tO '
log. intęrn1sta. okU gol~g, r;.J
da. neurolog. taryn
".
rurg l anestezjolog.

Akt
ielkiej
obrady Sejmu w najpiątek
przedstawiony będzie projekt aKtu
bliższy

doniosłości:

kontroli

powołania
społecznej.

ta wysunięta na II KrajoKonferencji PZPR stwowielką szansę zwiększenia

naszego kraju roli konspołecznej,
któl'ej rangę
reś!a Konstytucja PRL. Re-

tej partyjnej inicjatywniesiony przez Radę
do Sejmu projekt noustawy o radach nadotyczący utworzenia
kontroli społecznej.

p-

po szerokich konz wyborcami, którzy
~"II"l "lJU" wyrażali aprozarazem konpo

aiu
15-

doniosłości

c&e j~dnym orcanem kontr*1i
.p4fłeClzn~j, e.y też eialem, pne4
którym staną bar4.i~j podstawowe sadania w tej dzied.inie.
W tej sprawie dla niektórych
wyborców nie wszystko bylo jasne i ujawniły się co do teco
pewne ni~porozumienia.
Intencje Rady Państwa przedstawione Sejmowi były wYI'aż
Ae: powołanie komitetów ma na
celu stworzenie warunków dla
ukształtowania systemu kontroli spolecznej i doskonalenia
różnyClh
istniejl\cyeh JUZ jej
form. Również VI myśl poselskie!!:. rozumowania - «lównym sadaniem komitetów jeM
doskonalenie i zapewnienie koordynacji działania licznych już
" nas form kontroli spolee.nd.
odpowiedniej inspiracji dla nich,
i - co nie mniej waine
zwiększenia skuteczności w e«zekwowaniu wniosków pokontrolnych. Wielka powinna być
rola komitetów w czuwaniu
nad właściwym reagowaniem
przez rÓżne ogniwa administracyjne i gospoda['cze na kl'ytykę. W ten sposób, podkreślano,
praca
komitetów
przyniesie
największe

0ą-

.
"

Swietokrzvskie
Dni 1echniki
Wvnalazczości

korzyści

społeczne.

Trudne byłoby natomiast dla
nich interweniowanie w spr~
wie każdej skargi obywątela;
nie powinny one zresztą zastę
pować zajmujących się tym itniejących ol'ganów kontroli.
Komitety, w stene zainteresowania których znajdzie się
również ochrona praw obywateli, będą uważnie śledzić prawidłowość załatwiania skarg i
wniosków ludności, wyciągać z
tego konkluzje natury genel'alnej. Interwencje obywateli bę
dą zaś dla nich sygnałem, na
jakie zagadnienia i stery sprawy trzeba zwrócić szczególną
uwagę. Oczywiście w wyjątko
wych, szczególnie .drastycznych
przypadkach
komitely
.będ'l
mogły powoływać
wlasne dorażne zespoły kontrolne.
Inną często porusz.aną
sprawą była rola i pozycja ['zecznika kontroli społecznej. Funkcję
tę

będą

pełnić

przewodniczący

komitetów kontroll społecznej,
je w stosunkach
z innymi organami i or,anizacjami. Do rzec2:nika odwoływać
się będą
np. organy kontroli
społecznej w przypadkach, gdy
ich wnioski nie są wcielane w
życie. Będzie to więc instancja,
która swym autorytetem i moż
liwościami oddziaływania wspierać będzie celne, a natrafiające
na
przeszkody,
pokontrolne
reprezentujący

Liceull'l
Ostrowcu,
sz?t~y mogą się pona] w1 1l'kszą
liczbą
u3" ~"" K'UW wyróżnionych w e.drugiego stopnia.
I
olimpiady
na
centralnym
zostali:
B~ski z Zespołu S zkół
IH"W',n,,_" W Kielcach oraz
z I Liceum
"u·".'''arC<ICE~ l!O W Ostrowcu.
w

ClRenc'e

przemyślenia.

Omawiano
również
sprawę
komitetów z radami
narodowymi. Nie jest ona p rzypadkowa i wynika be zpośrednio
z pozyc ji ustrojowe j rady. Upowią zań

tworzenie komitetów stworzy
radom nowe możliwości pełnie
nia ich funkcji kontrolnych,
skutecznego oddziaływania na
bieg sprawy na ich terenie. Rady powoływać mają przewodniczących i osoby wchodzące
w
skład komitetów, uchwalać ich
regulaminy (w oparciu o regulamin wzorcowy, który ma
opracować
Rada Państwa), udzielać komitetom wytycznych
i wysłuchiwać ich sprawozdań.
W oparciu o informacje komitetów prezydia rad rozpatrywać
będą ujawnione w wyniku kontl"Oli społecznej zja wiska negatywne wymagające skutecznego
przeciwdziałania.

Utworzenie

komitetów a
projektuje,
radzie narodowej - pozwoli na zharmonizowanie
wielkiego wysiłku
społecznego w ujawnianiu i eliminowaniu ujemnych zjawisk
w naszym życiu, zwiększenie zaanażowania w sprawy publiczne. Takiemtl przekonaniu dawano wielokrotnie wyraz w szerokiej dyskusji nad koncepcją
komitetów konh'oli społecznej.
mają one, jak się
działać przy każdej

(PA~)

Oświadczenie

przedstawiciela OWP
w Warszawie
W dniach 1~21 maja br. obchodzony był przez wszystkie
siły postępowe i demokratyczne
na świecie Międzynarodowy Tydzień
Solidarności z Narodem
Palestyńskim w
jego walce o
uzyskanie należnych mu praw.

Z tej okazji przedstawicielstwo Organizacji Wyzwolenia
Palestyny w Warszawie wystosowało oświadcUjllie, w którym
wyraża uznanie dla braterskiej
solidarności PZPR, rządu polskiego i całego społeczei twa, a
także innych państw socjalistycznych. W dokumencie POdk rei;la się m.in., że odprężenie
międzynarodowe nie powinno ;)granic z yć się do sfery politycznej, ale obejmować inne dziedziny, a zwłaszcza militarne.
Hasła o prawach człowieka powinny być przeob rażone w dżia
łalność umożliwiającą czlowiekowi urzeczywistnienie swego
p r awa do wolności i życia w
pokoju. OWP jednoc zyć będzie
nadal wysiłki w walce p rzeciwko imperializ.mowi i syjonizmowi , o wyzwolenie spod 0kupacj i ziemi palestyńsk i pj.
(PAP)

InformUją:

• Pod przewodnictwem prezydenta Valel'y'e~o Gi.s.carda
d'Estainc rozpocilął się dziś w
Paryżu
dwudniowy
szczyt
francusko-afrykaliski. Wezmą
w nim udział, oprócz przywódcy francuskieco, szefowie 2.
państw afrykańskich.
Tematem spotkania mają być m.in.
problemy wspólpracy cospodarczej.

Wiara wnadprzyrodzone moce
coraz powszechni~sza w'RfN

BONN PAP. Boński ko respon dent PAP, .JuIiUH Solecki, pisze:
_
akończony niedawno 5ensacyjny
proces
przeciwko
d,wóm egzorcystom, których
praktyki doprowadziły ao śmier
ci 23-letniej stu{ien tll;i Anneliese Michel, rzekomo opętanej
przez diabła, sygnalizuje, iż wiara w istnienie tzw. nadprzy'rodzonych mocy nadal jest mocno
zakorzeniona w różnych warstwach społecznych Niemiec zachodnich.
Potwierdzają
to z'resztą zachodnioniemieccy kryminolodzy,
którzy mówią wręcz o gwał
townym wzroście różnego rodzaju przestll'pstw popełnionych
na tle wiary w różnego rodzaju
gusła i zabobony śl'edniowiecz
ne. Jak stwierdzono np. na zakończonym 21 bm. we Frankfurcie nad Menem zjeżdzie kryminologów poświęconym .. parapsychologii
i
okultyzmowi".
istnieje obecnie w RFN ponad
10 tysięcy różnego rodzaju "zamawiaczy" i znachorów, który"h
działalność jest niezwykle trudna do wykrycia.
Na naiwności ludzkiej i wierze w cudowne moce, żeruje
dziesiątki oszustów, którzy robią dobry interes na różnego
rodzaju
"niezawodnvch
środ
kach i aparatach". Na zjeździe
pokazano np. apa'rat p rzeciwko
.,g roźnemu zdrowiu
ludzkiemu
p romieniowaniu
ziemskiemu".
Aparat ten, nOłlZący tajemnicz_
nazwę .. biobaterii",
wystarczy
rzekomo umieścić pod łóżkiem.
aby
zabezpieczyć
się
'przed
wszysŁ>kimi chorobami wywolanymi owym "promieniowanie-m",
Na rynku RFN znaleźć można
również
różnego
rodzaju
prepa r aty przeciwrakowe, cudowne kapsle mające rzekomo
podnosić mleczność
krów (za
jedyne ... 300 marek sztuka), tajemnicze kremy przywracające
naty<:hmiast zwiotczałej skórze
młodość i świeżość, środki na
natychmiastowy pol'ost włosów

Z

"H'lHpnr."n Swię

Techniki i Wywystawy w za. produk cyjnych, prezenIch dorobek. Taką wyotwal'to m.in. 19 bm w
adowym
Domu
Kultu r y
.,Iskra" w Kielcach. P ree eksponaty obrazują
p rodukcji i myśli tec hww. 06tatnich latach. Poystawy zorganizowano
"""'eCK.:ich Zakładach WY l'Olerowych oraz w Zawstwa Sieci Ep rzy ul. Armii
w Kielcach. Szczeostatnia jest bal'dzo
prezentuje
bowiem
urządzenia
telemesą

łączności.

z dziesięcioletnią trazakłady i I>r~ed
organizują tzw . dni

m D1<> ?~am,. stwarzając
P!"odu,kc Z!IWOść zwiedzenia·
z warun~Jn~ch. zapoznania
\I'Yeh wyro~1 pr~dukcji ciezaprasza' w. Mlęd2y innyCh Ją do siebie: kie., . emar",
Cukiernicza
KZW~ P~acy .. Kielcz&D_
p l
,Iud~ka ,13kra"
ór~zeu łnSO- lnu" Zakła'dy Wy~
'h
po
. l e 111.
c . Naich t eJU"
' . i WIe
lam. ,ę n.leJ wid ziane bęZOl ganlzowane
. ks
zWiedza'
, WIę · 7.e
Jącyc h.
(.JPA)

Skład

polskiej ekipy na "Mllndial-78"

DOKONCZENIE ZE STR. 1

zol się nieco slabszy od 5.....0·
jego
kont<koodydolo
Romana
Wójcickiego.
Tak więc w ek ipie no Argentynę Zl10leźli się
następujący
piłkorze: bramkone: Jan TomaszewsłU
(tKS Łódź), Zygmunt
Kutia
(5101 Mielec), Zdrisłow
Kostrzewo
(ZogIębi.e
So-soowiec), obrońcy: AnkIni Szyma-

nowski i H&nlyk Macul-'cz (0baj Wisło Kroków), Włacłysłow
Żmuda (SlqSk Wrocław),
Wojciech
Rudy (Zagłębie Sosnowiec), J.,zy Gorgoń (Górnik
Zabrze), Mirosław Justek (Pogoń
Szczecin), Roman Wójcicki (Odro Opole),
rozg,ywojqcy: Kazimierz Oeyno (Leg ia W-wo) ,
Henryk Kasperczc*
(Stal Mielec), Adom Nawpłka (Wi-sło Kra
ków), Zbigniew Baniek (Wid zew
Łódź),
Bogdan M osrl cHer (ŁKS
Łódź),
Janusz Kupcewicz (Arka
Gdymo), nop05mic y:
Grzegorz
lało i Andrzej Szormoc h (oboi

5101 Mielec),
Włodz.imierz
luboński
(FC Lak er en), Włodzi
mierz Mazur
(Zagłębie Sosn-cr
wiec), Marek Kusło (Legio WO!szowo), Andrzej Iwon (Wisło) .

lrerlef
Jacek
Gmach
latI
skomeotowol swoją decyzję:
.,Pod;qłem
clecy;tję

dziś

z.

swojego

zygnowałem

notuudniefuą

iycia -

zre-

Stanisławo

Herkulesem w drugiej połowie.
Pozornie
wydawało
' ~ę,
że
wszystko
jest w porządltu, ałe
w rzeczywistości jego noga nie
nadaje się jeszcz. do !łry.
W te.., sposób do Argenłyny
pojedzie dwóch nOf)ostni4lów, z
których tytko jeden miał znależć się w reprezentacji: Morek
Kuslo i Włodzimierz Mozur. W
rywolizacji
dwóch
obrońców

TlN\eckiego. To z.nokomiły pił
karz, który "a bołsłlu wywalczył

Stomsłowo

prowo wyjazdu

prezentował się ostatnio Wófcic:lU i na niego padł wybór.
Uważam, ie n05-Z ze5f)ół jest
dobue
przygotowany do młS

do Argentyny.
Iył
lepszy od
konkurentów.
tłiesłeły, los okazał się dla niego wyjąłltowo
niesprzyjoiqcy.
fołołna
kontuzja pozbowiło go
szansy ręrezenklowonła kraju no
mistrzostwach świata. Do końca
miałem

nodzie-ję,

że

Terlecki

jednak pojedzie. Z d&łerminacją
walczył z kontuzją slmał ~ę jak
mógł, by minęły jej ślady. Pomogałi mu w tym lełtarze. Ostotecmo decyzjo zapadła dopiero
w niedziełę, na bo+słlu. Wystawiłem Terleckiego w meczu z

• Na aapresaenie lIłinisłra
obreny WRL, ceR. płk. Lajosa
Czinec~, od 15 cbI 20 bm. pnebywała Iła Wę«rzecb & oficjaln~ pnyjacielsk~
wizytą
radZiecka delecacja wojskowa, na
nele której sbł Clzłonek Biura Polityczne«o KC KPZB, minister obrony ZSRR, marszałek
Dmiłrij Ustin&w.
• W NYborc w Danii .....ń
czyło
się
nieformalne spotkanie ministrów spraw zacranicznycb
zaChodnioeuropejskiej "dziewi~tki". Było ono
cłównie poświęeone
polityeanym i cospodarClzym następ
stwom poszenenia Wspólneco
Rynku e GreClję, Portucalię i
Hiszpanię oraz ocenie lIyl.aeji
wewnętrznej w Zair.e.

mono

Sobczyńskiego

Wójcickiego

i Ro-

korzystniej

Wy\onałiśmy oItwzymią
kłóra musi prę>cenłowoć
w Argentynie.
Mogę zOf)ewnić
w$zysHtich kibiców, że nie będą
się musiełi za nos wstydzjć. Jestem przRonony, że wygramy

trzos.tw.
procę,

pierwszy mecz I RFN i owan·
sujemy do drugiej rundy. To je-sl
re<llna oc_o możliwości naszej
drużyny, o nie tyłko
moje nadzieje".

http://sbc.wbp.kielce.pl

(PAP).

produkcji domorosłych znachorów-farmaceutów itp.
O powadze całego zjaw:iska
. świadczy m.in. artykuł zamu!8Zczony niedawno w zachodnioniemieckim
dzienniku
"Ole
Welt", który stwierdzał wręcz,
i«: tysiące mękzyz.n i kobiet jetJt
1>0 dzień dzisiejszy
prześ.lado
wan.lch na wsiach przez sąsia
dów, którzy podej rz ewają ich
o "konszachty z diabłem". Ludzie ci potępiani przez społecz
ność, przeżywają stany cill'Żkich
depresji kończących się ezęsto
INlmobójs1,wami.

I~terwencja

w Zairze
DOKOl~'CZENIE

ZE STa. 1

Kolwezi a bazą Kamina utworzono most lotniczy w ee1u ewakuaCji obcQ,krajow(!ów
7. rejonu WQl1k.
WaJki w rejooie
Kolwezi
prowadtz.one są pr1.y mał.eorial
no-technic7.ym wspa,rciu St'anów Zjed'llOCZ()llych.
Wyda,rzeniom VI' Zairze Badaje się "fi Waszyngtonie nada.l macz.ny roo.gl06, interpretując je jako nowe zagl·O!i.en ie d,la ame-ryke,ńskich iIltere.sów na kootynencie a·trykal'N;k~m. Dla tutejszych obserwatorów nie ulega wąt:ploi
wości, że NYlgł06 ten ma dostarczyć częściowego uza adnienia dla be-z.poIŚredt1ii!j H1teorweru:ji
USA
i
innych
państw zachodnich w Zairze.
Reżim Mobutu poprzell swo, je 05ka,rżenia
pod adresem
Kuby usiłuje wprowadzić w
błąd światową opinię publiczną i od""rÓ<!.i ć jej uwagę od
poważnych problemów wewnętrz.nych Zai r u.
Interwencja zbrojna Francji i Belgii w Za i,rze wywołuje prote ·ty za,równo pooŁę
powe-j częś<:i opinii publicz nej państw zac hodnich, jak i
w innych krajach n a śWiecie.
4PAP)

Proces

z.

A.

Bhułło

LONDYN PAP. P rzed SIldem
Pakistanu w Ha walpindi toczy się od ltOboty
proces apelacyjny b, premie)'a
tego kraju i przywÓdcy PakistańsKiej Parti.i Ludowej Z.lłi
kara Ali BbuU•• W marcu br.
b. premier skazany został PI'UZ
sąd w Lahol'e na karę śmierci
za współudział w mordet'stwie
politycznym w 1974 roku. Z. A.
Bhutto nie przyzonaje się do
WiOly.

Najwyższym

NUMER 114

EO

STRONA 7

Dngi
sukces
Awierina
A"'u~'U $

""er XXXI Wyjci"U
Pokoju, radziecki kolan
A WIERIN
wczoraj dru-

. Polska - Hercules
w

r.ecAGTIIl

łrela"lIl

)H'IIH

w_aj

.dlołem

do

W

W.rS&awie "awm

Ar,,_łyny. piłkarska

meczll

kOlI.

reprezenłaeja

POLSKI .-k_ała III_pański aespół Heroules Ałica.noe 3:1 (O :~
B ......i tIIa . . . . I atl.Jt,,1i - Deyn. w 53 IRin. i w 75 mln. I
ka.rtlep _
S."m_owski w 5C mln.; dla !:'Ości MoyaDe w l!
mia.aClł ••

.dniósł

z

okazji 50-Iecia KOZPN

K ba-Kielce :0
Naecraaym wcsoraj na lIł-.dioale Błękitaych a "aap jubileuau $O-lecia KOZPN mięclayaarodowym meesu pilkarskim, .limpijska repreaenlaeJa KUBY pokonała representację OZPN KIELCE 1:0 (.:'). Bramkę dła coki adobył w
.. minucie ROBAN'. Sędziowal AndrseJ Ot'dysiński a Klele. Widzów 3,5 łys.
KUBA: Zay.. - Jkailla, Pueria (od. ł1 mila. "ban), Peres.
Tettes - Racer, Certleo, Alme nares (.. .. mili. Saad_a) Musielier, Soriana, Bernandez (od" ma Glala).
KIELCE: Lailhowies - Ba'u".wski (M f. mi•• Oaaa), Sapakowski, K.rzeniowllkt, Wyrębk iewia - Bart"'k, FoUolc (od 7.
mia. Opalka), Cybulski (od 46 mili. G .....a ..ki) - Nowak (_
lOt Illin. J'ę4ryka), Kiukls, W"-': (. . . . mla. Krajewski).

I

Po r.az pierwszy sympatycy
fut.bolu w Kielcach mieli moż.
DOŚĆ obejrzeć w akcji drużynę
piłkarską % innego kon-tynentu.
Być może widzowie spodz:iewaJli
się macznie 1el»uj tJCy po
oWmpijslciej reprezentacji Kub",
ale nie można zapommać, ..
goście dopiero VI piątek w aoc"
przylecieli samolotem % Hawany do Polski i !He zdążyli się
jeszcze zaaklimatywwać w naszym kraju. Należy się jednak
spoduewać. że ioh kolejne występy w SŁalowej Woli z mło
dzieżową reprezentacją Polski i
w Tarnobrzegu z I-ligową Stalą
Mielec - będą bardmej udane.
Kieleckie spotkanie nie stało
na zbyt wysokim
poz.iomie.
Jedną z przyczYl1 wyjaśniliśmy
wyżej . Druga to zmęczenie
naszych piłkarzy sobotnimi pojedynkami mis~rz.owskimi. Zawodnikom
reprezentującym
Kielce brak było świeżości, a
zmęczenie dało
znać
o sobie
zwłasz:cza w drugiej części meczu. Grajl\cy wówczas z wiakem Kubańczycy uz;yskali wyramą przewagę. kłórą przypieczętowali zdobyciem zwyc.lęskiej
bramki. Słnelił JIł pe "IQwym
rajd.ie I minięcia .... ych obr_ńeów era. IJramkana wy..
ki a.llan.
Szybkość, sk.oczDość
i z1rin-

DOŚĆ to 74'e8Zt4 głóW'!1e atukubańsiJcioh
piiłkM'Z".
Na. . drużyna przeciwstawiła t"m
waolorom gości duią a.mbicję i
większą dojr1!&ł~ w g,rze.

tr

W pierwszych 45 minutach
pojedynku -stroną prz.eważsjąclł
był zespół Kielc. kt6ry
cho~
wykazywał brak zgra.nia. miał
okresy dobrej gry. Po prze rwie.
iak już wspomnieliśmy . gospodar:r.e odczuwający trudy sobotnich spotkań . oddali inicjatywę Kubańczykom . a
wprowadzeni na boisko rezerwowi zawodnic y nie potrafili, z wy ją tk·i em Krajewskieg., otywić g ry
naszego zespolu,

RED ICKI

W ~ynie Kub" u.a wyróż.
JdenM zasłużyli Ś1·odkowy
~ryw.McY Cerdeo (nr 7), lewy obrońca Tełt.. (4) oraz strzelec: brunki Ił_ba. (t4). W zespole

Jtłełe

zakończonych

w Belbokserskich Mistrao"ł .....ch świata ał.t"
medal
.... wadse
munej
sdobył
BENRYK SREDNICKI awycięiaAe w finalowym ))ejedynku ,I.sami 4:1 K.ub.ócayka, Hek'ora Jlamlresa. Pozobłe tyłuly millłnowskie wyw.ln"li:
Mulloki
Kenia.
Borła Kuba, Berrera Kllba,
Davlds.n
Nigeria,
Lw.....
ZSIłR, R.czk.w ZSaa. Sawc~nk. ZSJlJl, GomM Kuba,
Sorla Kuba, Steven_ K.uNa

ba.

pochwalić

obu

poI.i. Ilodio _do .........i • _
., w godz. 15, 15,". M, • . . tł. tS
roapoanl. Ił" _MIsia I
Na ot_o
Tel_tria reIocJ-owot ~_Ie
1Iefta.................... ~

stoper" - Kanenlo ....ski.,.. l
kltak_wal.,.•.
~NI PA l'n-OWSJD

i""

PUkarska repr_tacja OZPN Kielee prH41 _orajnT--• • • • elimpijA.. reprneDłaeM Kub".
Fot. Zbłgw- ~

136: 33 i 144 :~ dla koszykarzy
z kieleckiej "dwudziestki czwórki'

. . . . . stt.....°
P.

_ócIo

dniach
.Iiminacyjnych
.....ni.ju w .os.,.
'ówco doIopców
mistrzostwo Polski
....ół pocIstaw..,ch. wyl_ionych lui
%ostało pięciu
lInolistów sltofy.
Sq
nimi ... poIy: KIELC. Krakowa, Ta .....
_ • Ibeszo_ i RADOMIA. Tę pi""'"
ulupolni
prawdopodobni.
Pn.""śl.
DN""y .. od ~u pnystąpiq w
• iełod:iej hali sporto.ej do decyd~
jqcych pojedynków, których .tawłrq jest
de krajowego fina lu.
W kieleckIm
turnieju zespoły młodych koszykarzy reprezentujq
bardzo
zróżnicowany poziom gry. Obok sporo
jut u",lejqcych Jak _ swój wiek koszyka..." do których zaliczyć motna
chlopców z sr '" Zł w Kielcach. sr
IW , •
1b..1_1e I SI' IM 1U w No- j Hucie. występujq równlri slabiut·
kl. druty"y I ot dziw bierz.. te repr.zentujq _
województwa. Widać
miodzieława
koszykówka
jest
tam
jeszcze w powijakach .
PocIotriOCZftl mgr Stanisla.a Rajcha.
a kieleckIej "d....bi ..tki
cz_ón;" nie nopotkali dotychaas nO
wymagających
rywoli a spolłlania %
Kro_
i
Pn_yłl_
były.
deslownie
...pocerkiem".
Najlepiej
zroutq
świadczq
o tyM łOIultaty:
136:33 (JII:I) z Krosnem oraz '''':22
(65:11' I Pn_YŚI_. W pierwszym m.
ezu nofwlęc.j punktów dla ki.lezan
zdobylI - Batóg 32 l Kęska 21, ." drugi", - .padvch S7 I TeI<iel 29.
niespodzion.ę s!>ra.ili chlopcy
% SI' nr 33 w Radomiu. WYg<yWOJqc
I T-'»negi_ 75:C7 137 :21) I c:...
stochowq 103:68 (50:31). Zwyci"stwo
te %....-,1y iłIo _
de
fi_lu
strefy.
A 010 wyn iki
pozostałych spotkań
eliminacyjnych:
•
GRUPA': Przemyśl - ZamoU
~ : " . lC_ - Zamość 51 :42. W grup.. tej . . - . h q KIELCE - 2 nryci ..
siwo ....... I'n....,jl..... I Krosnem po
1 nrycięsIWie.
• GRUPA M: K~"'ów - Tarn6w
U : 5ł, ...., s.,. - Ch....
"8 :U,
........ -...., s.,. 113:15, " ......

0._

.0SI"_

«....dsie

można

Ci etapowy sukces, awycięiaJlte
na trasie z Hradec Kralevy II.
Jeleniej . Góry (14' km). Awieria umocnił więc SWOoM poaycję
przodownika i ma aktualnie
2.03. sek. przewa"i Dad swym
rodakiem Zaeharowem er.. %.%1
sek. nad Rumunem Romascanu. Jedenasty jest Knynł<»f
Sujka ze stratll! 9.21 sek. do lidera. Zespołowo prowadą kolarze ZSRR, wypnedsaillle •
14.36 sek. NRD. Polacy aadal Mt
na cawar'ym miejscu se IIłrałłł
6.3t IICk. do Cacehosłowaków.
Na IX etapie bard. . akływ
nie jechali Dasi representanci. Knysztof SUJKA wYCral
tny córskle premie l akł_alaie
prowadd w klasyfikaeJi .a najlepsozego wspiaaesa s "rebkłem 3S pkt. p"cd PlkkauIICm
ZSRR - 21 pkt. Ponadt. .1.DUSZ Pobk dWllkr.łnie tr ......
fowal na lotnyeh lin.i_h.
Dslś X etap, wokół lełealej
Góry (175 km), . . który_ Mt
aż eriery ~erskle ]tremie!

Mi'"

- Chełm
141:29.
Pr-.ki ~
J IWJci",two pn'" T_ _ I ....
WJ1II Sqcze", po l IWJc~e.
• GRUPA 111: Ibeslów chowa 118 :31. • ....ó. - Tarnobneg
120:26
(64:16).
Pro......
!boa_
przed RADOMIEM po.. 2 zwyci",twa.

c:z.-.

D.iś •
kiel.cłti~j
hali
sportowej
pny ul. Waligóry ro.!I~ ..........
nI. meae .1I",inacyjno. O godI. 15
Kra.ó. .miany si" I NOWJIII Sqcz.....
• 16.30 Rz ...ów z RADOMIEM. • e
godz. 18 KIElCE z Z - "....

Na boiskach II ligi

Stor i Rodomiok
gromodzq p nkły
• S~
S&a.rac:łlowi4:e
GOJlL\1K Walbraych z: II (8: II).
Bra.mlU tUa 10iipodauy słrzelili:
jo'o"oic w i4I min. i Misiowiec w
73 min. Sęd.siowal I. Bołub •
Wariiaaw" 51abo. Wid"w 5
łYiiięcy.

S'l'AJl: Lachowics Butla,
Strselcayk, Sielmund, lU.. Specjał, Fołfolc, Lipwki (od i3
IWn. Reczek) Nowak, Kaeaewski, Misiowiec.
• Trener koordynator Staru mgr JAN GAŁEK:
- To bl/ł najleplZl/ mecz IWszego zeapułu przect wlalnq widowniq w bieżqcl/fIł ,ezonie.
.,rf# iI/la uubka i inteTe.ujqca..
• '!&owl/cię.two nad kaMudatem
_ ·awam do ek.traklaSIł cieulł
na. bardzo. TI/m razem w lirużl/nie
nie bl/lo slabl/ch panktó1II, ale uczególnie chciałbum
pochwalić grajqcego na .topeł:ze Strzelczyka, pomocnika Specjal« oraz młodego Reczka. którJl wszedł na boisko za kontuzjowanego
Lipińskiego.
Obie
bTamki zdobyte zostałJl w efektowny sposób. Pierwszq strzelił
Fotfolc po zagraniu z Nowakiem. Jurek popisał się kapitalnym strzałem pod poprzeczkę,
nie dajqc żadnJlch szans bramkarzowi GÓTnika. Nie mnie; efektowna buła bramka zdobyta
przez Mi.iowca strzałem głowq.
Goście również mieli oyazję do
zdobycia gola. Między innymi
pTZII .tanie 1 : O, Strzelczyk Wllbił piłkę z linii bramkowej. W
grome; dTuż1młe GÓTnikCl nailepiej ltI'eli pomocnik Ciołek i
lewo.kTZydłowll
Pięua.
Natomia.t
na;groźniejuy
.rzelec
wałbTzYłZan Bożuczko. był
dobTU pilnowofllf »Tzez _szuch
zawodników.
NCI.tępny mecz ltI'amll z zagTożonym deltl'adGc;' z 11 ligi
Hutnikiem w Kt'akowie. Będzie
ciężko, zwłaszcza. że mamu tO
dTużllnie ..szpiual". Do wcześniej
kontuzjowanych - Banasio, Ciclulckiego ł Kuźmy. dolqczyl PG
WCzOf"Cljszllm .potkaniu Lipiński.
Rozmawiał A. PAWŁOWSKI

.,b-

• POŁUDNIE: Ch.mil< .- .OW
nill 1 :2. Od.. - Moto Jolcz o:0, Stal
- Siana 3 :2, GKS T,chy - GKS K....
~ 0:2. Malapa ...... - Hutnit 2:'.
Piast O:2, WisI"'. - BKS
Bi.....o 1 :ł. W tabeli pro.adzl GKS
Katowice ,. ~ pned GÓmi.iem
Walb,."ch 36 pIrt., GKS Tych, i ROW
Rybnl/r po 21 p/rt. ora. STAREM I Ma·
IqpGftWlq po H płrt. W awarłel<, 25
bm.. Stm pał będzie I HutnI.I.... w

._Ia

K~.

•

ASji.O ... łA ~:lCZeCln -

DOMIAK Radom l : l (ł :
Prowadaenie dła co~podarlY I
był w 84 min. - Łężak, wyrów
w l . min. Turoń. Sędlio
L. Szymański a Byd"oszczy. 1Ii
dsów Z tysiące. C%erwonl\ ka
kę oł"ymal Wojdaszka I R
miaka.
JlADOMIAK.:
BlaszC1:yk "
Mroaek. Ko9iee, Różalak i, K .
&a - Zcułka, Wanat, W ojd&ll·
ka - Str%emióski (011 52 mi
Wosa&yl', Turoń. J'aśkiewiCl.
• Trener Radomiaka RUDOLF KAPERA:
dtuiyna rozegtalo
gdyUr .... ~.
powirw>ilmy _6cić ze S«
c.fna z dwoma pu""'ami. Przyloc.,
tylko ;'den 10.1:1. klóry nojl..p iltj •
zuj. - Iłi. obawiom się utyć I~o
wo - stronniczość głównego arbi
W 68 minud.. gry kapilon
1"'poIU, Morek Wojdasdo pr'
się z piłką na poł", kome go ,pod
I w
momenci.. kiedy m/ol od
tł,~I. zo.lal
",dynamie '/00/""
prz~ b legnqcego la nim obrońcę
Iconii. Rwl karny !ryl ewiden/ny.
-

Moja

dobre

.pofIc_i. I

sędziów,

n,'"

sf!lClz.io n;t! zareagował
na
n i e src:z&cin i on i no. W tej
upomnloł s·ię u
.,jedenastkę" ; zam iast wviaśl.ie""
trzymał noj p ierw iólrq,

doszka

er""""."q kartkę ...

Mimo ii od ł<tg<> ~u
.. udzi&siątkęu, przeję liśmy
cie ;"k;joływę. Wtedy jedno<
znać o sobie s,pziowie boczni,
wyjqt.owo często podnosili
gf_.ę. wrgltOlltujqc .. urojo"'·:
cia tpoI.",. ......
rawodr>lkóW.

'l'C"

B,omIrę

_.

nr

waci/iśmy dość
Silny strzał IłOWOdnika ~T"
odbił si" od ręki Blasze",'"

nadbiegDjący

tętolr dopełnił '.
_rów 101rno1nolci. Chłopcy
nie zoIom<>Ii si". Hq mlnut~
łońc.... po/ecly""u ri"oń o/rry"""lł'!9
slopod/. podon/~ od Wonolll • •
biegowy poj«lynel< t obro ńctlf/l l
ironii I z:15 _rów "ieue'"
,"zol.". umieściI pilkę pod ~
kq. Sędzi~ brU t<JIc zaskoCI
tll«:jq, że rWe rdąłyU j&i prte,.,.,ł·,

•
POlNOC: A.ia - Boltyłl
G.aróia KOSIalin - Start 1 :2. G lo
Warszowa - S.ouniowiee 4:0,
lania - Olimpia O :0, Lechio ~ l
B,dgo.." 3 :0, Warta - Mot...
Zaglębi. - Polania 0:0. W to ...;
wad.. G_rdia Worsza.a pll ...
chiq Gdańs. po ., pIct.. Mor~r i
blin 29 pIct., Bołty.iem G;,"!°.,d(,
DOMlAKIEM po 21 plct. . ~.;.
bm .• Radomia. pod.jm .... Oc It
wIosny", bois.... Wartę

'0,"0 .

Stal Rzeszów samodzielnym liderem w klasie
ensaCJina poraua na .łałn, .. boisku kieleckiej K.
ran, a br_iqcym Mę prMd dogradocM H _ _
ZamoŚĆ. pierwsz. •
rundaie wio._neJ zwycięstwo
rodo ..... i.j Broni. udo"y występ i .... punkty kielod:idt
Blękitnych w wyjazdowy..
meaoo .. Stalq
Ponioeoraa utrzymanie pn.. Stal Iboaów poącji I~ ..
naj.aini.j..e wydarzenia J1 ""ojI!i spotkol\ w pillr_
ski.j klasi. ..M". Rywalizacja
pi_uq lokat", premiowoną owo n •• ", d .. 11 ligI, trwa nodal. W tabeli. tut _
druiynq rzeszowskq. dwa kieleckie z_poły. ustępujące
przodownikowi dwoma punktamI. Na czwartym ",ieJs"",
ak.odemicy z 8 ialeJ Podlas.iel, ""'- niespodziewano!
poroH . z Broniq w Radomiu.
Do lakończenia ro.grywek Juf tylko pięć kolejek Ipoł
koń i w.zystko no to wskazuje. te pomiędzy pierwszą
w tabeli czwórkq rOlegra s.. _11<0 e mistrzostwo. NaJi~~~
ans na końcowy .ukces ma nadal STAL aa·

S

°

...

WYNIKI: Korona Kielce - ~ .. Zomęić 0:2 (0:21,
Broń Rado... - AZS alało
Pod...... 1:t (.:."
KSZO
Ostro.iec - One! WienbiCIe 2,2 (2:21. 5101 Poniato_
- BlęIoitni Kielc. 1:2 (1 :ł,. Stal Nowo Dębo - Granoł
S.arżys.o 3:1 (1 :1). Lubli.,;.....a _ Cholmianloa 1:' (O ,."
Stal Rzes.ów - WIsła Puławy 1:t 11 :ł) .
• SNAJPERZY: 11 b......... - Andnel-sl<i AZS ......
Podlaska, • bra"," - KlnlllI K _ 7
aauklewia Broń I KrahwMslr
AZS, ............ - ..wrł
a.oft, ....jb... Stał p.......... I
n .... ~

brom... - ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

TABELA
L Stal Jlsessów
%. BŁĘKITNI Kielce
l. KORONA Kielce
4. AZS Biala Pedl.
5. Lublinianka
ł. KSZO Ostrowiec
7. S'al Nowa Dęba
I. GRANAT Skarżysko
t. BRO~ Radom
11. ORZEł. Wierzbiea
lL Hetman Zamość
12. Wisla Pulawy
II. Słał Poniatowa

14_

Chełmianka

:!1 Z7
25
21 25
l!l 24
21 22
21 %2
21 2"i!

n

U

%2

21 21
2l 21
Zł

n

21 15
21 14
21 13

1l-J- 5

11-310-5ll-Zs-o-

1
6
S
1

7-ł- 6

10-2- :

9-4-

7_7- 1
1_1- 1
6-~ '
l-~9

4-&-11

l-T-ll

25 bm ., rOl&grona ~o~łOnie 22
w której z... i...ą si,, : BI."tnl ze
Dębo •
Ki.leach, Orzel z Koronq.
. lej
I Broniq •
Skarł,•• u, AZS z KSIO ••. BIOWi,lO l -'
Hetmo.. le Stolą Ibenó• • Z.....osc'Il·
roni<110
nionlcq w ..u ....ach. Che/mlanka .. Stel1II
.~
W

CIWortek,

_tkań,

a..łmIe.

.,.. .

I

