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W dniu • bm. I sekretarz KC
PZPR EDWARD GIEREK przyj"ł w :machu Sejmu przebywającego
w
Pol$Ce z W'itzyt"
oficjalną szefa federalnego rzą
du wojskowego, naczelnego dowódcę sił zbrojnych Republi ki
Federalnej
Nigerii
generała
OLUSEGUNA OBASAN.JO.
rozmowy omawiano
1alszego
problemy
rozwoju przyjaznych stosunków
polsko-nigeryjskich.
W

toku

węzłowe

•

i

•

*

Dobiega końca 3-dolliowa etficjalna wizyta, jaką na zaproszenie przewodniczącego Rad,.
Państwa , Henryka
Jabłońskle
IrO, składa w
naszym kraju
szef federalnego rządu wojskowego, naczelny dowódca
Mł
zbrojnych Republiki Federalnej
Nigerii. ge.'\. Olusegun Obuan-

współpraca

jo.

KIELCE, piątek-soboto-niedziela
Nr 129 (1942) 9-10-11 czerwca 1978 r. Rok VIII
odbyła się w KielXIII Statutowa KonfeSpraw-ozdawczo- Wyboc
W jej obradach
gosp-odarze wo jeI sekretarz KW

Aleksander

Zaraj-

i

wojewoda
Józef
przedstawiciele stronpOlitycznych, WK FJN,
generalny ZSRR w
- Iwan Korczma,
ZG TPPR

Dziś zakończą się polsko-nigeryjskie roz~owy plenarne.
Przewiduje
SIę
podpisanie
wsp61nych dokumentów.

• Ośmioklasiści przed ostatnią decyzją. Za kilka dni
pierwsze . obozy kolonie • Dziesięciolatka tuż, tuż ..•

referacie, że pomyslDa realua- ,
cja programu społeczno-ekoDO
micznego naszego kraju jest
możliwa tylko
w warunkach
pokoju I bezpieczeństwa , kt~
rych podstawowym i jedynym
gwarantem jest stale zacieśnia
jąca się przyjaźń i współp raca
polsko- r ad ziecka.
Kampania
spra wozda wczo-wyborc_a TPPB
DOKONCZENlE NA STil. U

Pod patronatem
"Echa"

w

Kolekcjonerzy
•

l

turystyka

Jak juź informowaliśmy, w
10 bm., Kielecki Klub
Kolekcjonera działający
przy
WDK organizuje pod patronatem naszej redakcji "Kolekcjonerskie spotkanie z turystyką".
Na imprezę trwającą od godz.
14 do 20 złożą się:
' . wystawa prywatnych zbiorów' znaczków rajdowych. plaDOKONCZENIE NA STR. Z
sobotę,

Dziś (9 bm.) po raz ostatni zabrzmiały dzwonki
łach p-odstawowych Kielecczyzny oraz 301 szkołach

w 487 szkoi 190 punk-

tach filialnych województwa radomskiego.
W
odświętnych
strojach, z bukietami kwiatów zjawiło się w nich ponad 220 tys . .
dziewcząt i chłopców. Przyszli, by podziękować swym nauczycielom i wychowawcom za dziesięciomiesięczny trud, by odebrać promocje do klas następnych. Wielu prymusów i najaktywniejszych działaczy samorządu uczniowskiego i innych organizacji szkolnych otrzymało nagrody i wyróżnienia. Dla
wszystkich zaczął się upragniony okres wypoczynku - ponad
dwumiesięczne, zasłuźone wakacje.
Juź za kilka dJlj na obozy i
kolonie wyjedzie tysiące osób.
Mocno przygrzewające słoń
Liczne zakłady pl'acy, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci I
ce, rozleniwia wszysUdch.
Związek Harcerstwa
Polskiego
zadbały oto, by
korzystać
z
CAF-Rybczyński
nich mogło w tym roku ok. 85

-

proc. uczniów. Dla tych, którzy
Z

różnych

względÓW

pozostaną

w miejscu swego zamieszkania
przygotowano szeroki pl'og)'am
imprez rekreacyjnych. Ich IJrganizatorami są
spółdzielnie
mieszkaniowe. kluby sportowe,
TKKF. komitety osiedlowe. Już
w najbliższ:vch tygodniach rozDOKORCZF.NIE NA STR. Z

-

Bio.,ronnOIO
Uw,,!;a kierowcy I przechodnie!
Wldzlalnośc rano lokalnie ograniczona.
dniem
dobra.
drogi
miejscami śliskie
Sytuacja
blometeoroLogoiczC1&:
słabe do umiarkowanych Objawy
obniżonej sprawności
działania i
pogorszone~o

samopoczucia.

Zniszczona'
wierzchnia ulicy

J,

U.liey Górny
SzyKIelcach ma zupełnie
. nawierzchnię
_
mIeszkańcy tego re. ~I>OWodowaly to
el ęzarowe z ciężkim
. dowożące materiały
I S1>rzę t na nowo
NA STR. 2

Przed kilkoma la lY dużo i
kryt ycznie mówiło się na temat
Zęhc a
Wybudowane tam dla
p-otrzeb hutnictwa kopaIma
Zakład
Wzbogacania Piasków
Zelaz .s : vch. l>rzyn os:!y wvsn·1 de
stra.ł v . W 1%8 r . zmi e n!{lof)o p.rofiJ prod·uk cii i naz"·e z'a khdów

.,

gra
t n1
rz się
sobot i
Piłkarski

rORZY lENNIKARZ I
Sir. ] 2)

Doku.ent, kalendarz czy mapa nieha?

Zagadkowy dysl{ z aistos
v

Nie"ielki gliniany krażek o
16 cm, pokr} ,y tajemniczvmi znakami, jest jedną naj~'iększych
zagadek
dla
wsnółczesn('j arch .. ologii. Dysk
II Faj"tos znaleziony na Krecie
średnicy

w 1908 r. już od 70 lat intry~uje uczonych.
Podejmowa no
różne próhy rozszy frowania t3jemniczych znaków.
DOKORCZENIE NA STR. 11

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dziś

Zakłady
Górniczo-M~alo
Zęb c u należą do po'en atów prz e mysłc>wych naszego regionu. Pracuie tu około ~.5 tys.

we

w

ludzi.

a to p-rzede

mi e szk ?ńr v

wszystkim

o '- ,, 1· .... 7"Y h

DO~ONCZENIE

NA

\v~.t') s e lc

STR. 11

PI_me obrad,
I

Radomiu

Wcwraj odbyło się w Radomiu wspólne plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Kont oli Partyjnej i Komisji WewlIą~rzpartyjnej KW PZPR poświęcone
analizie
rozbudowy
lneregów partyjnych na ziemi
l'óltiomskiej, a także dzialalnoś
ei ineowo-wychowawczej wśród
kandydatów PZPR. Referat poświęcony temu tematowi przedsŁaww na
pleonum Stanisław
P.idru, s-twie<rdtZając m,in., że
1\1 okresie trzech ostatnich lat
radomska organizacja partyjna
J)4lwiększyła
się
o li tysięcy
członków i kannydatów, co jest
d€lFobkie'm godnym podkreśle
Bis. W przemyśle najr6wnomierniej rozwijały się Ol'ganizac je pal'tyjne w RWT i szydłowieckim .. Pr()felu", na wsiw gminach: Szydło wiec, Rusinów, Drzewica i Warka, Nie.,te'y,' w tym samym czasie ponad 100 miejskich organizacji
pa·rtyjnych nie przyjęl.() ani jednego kandydata. Stąd właśnie
wypływają kolejne zadania dla
aktywu KW i terenowych in•• tancji partyjnych.
W ()bradach plenum. kt6rymi
kierował
przewodniczący
WKKP, Stanisław
Sernpruch,
uczestniczył
wiceprzewodniczą
Stanisław
Mleczko.

cy CKKP,

(ekr.)

działaczy

Zjazd

ruchu

młodzieżowego

w

Końskich

W Końskich odbywa się d:r..ilila), • Dm. zjazd d·ziałaczy rucbu ml<>deieżowego z byłego powiatu koneckiego.
Z okazji
zjamu w Domu Kultury w
Końskich przygotowano wystawę obrazującą działalność organizacji mł()dzieżowych w rejon.ie koneckim od czasu wy:z.wolenia, rozwój społeczno-go
spodarczy miasta i okolic, Od
dluigzego czasu radiowęzły zakładowe prezentują w cyk liczIlyc-h audycjach najważniejsze
osiągnięcia ziemi koneckiej,
a
Dliędzyzakłaaewa gazeta "Odl~wni.k" ukazała się w specjalDym. okolicznościowym wydaJiiu w całości pośwIęcona histor.ii I tradycji ruchu rr.ł.Jazieżo
wego.
Program zjazdu
prz:w;dL!;e

ni im. wręczenie odznacz~li mI;.
Ihieżowych, zwiedzenie ' Zakła

Metalurgicznego
FSC w
Koóskich i Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Sielpi.
Z iIlkjatywą zorgan.zowania
:r.jamu wystąpił Zarząd Miejsko-Gminny ZSMP w Końskich.
du

(s)

Telefon

interwencyjny
OOJ{O~CZENIE
JIOowstające
~de. Pne«
pnechooz,ić,

~iem

ZE STR. 1
SWiętoorzy

osied,le
iezdl1ię

trudno jest

trudno

orzejechać

dtZiecięcym,

również

8atllochodom
:,mlSS4lzmie

O9ObQwym
resor6w).

mieB2lkańców

IW

(grozi
Apele

P.rzejeżdżaja
n.ie odinoseą
zostały na-

Ide!'Owrow
ZnJ.szczone
wet Jllyty chodniKa, który miesz
kaścy wvkonali w czynie spoc}!eh

sk~u.

łf'ó'ZIlyrn,
Sycnałinjemy

'

Pl'Mlem l1yrdleji J(SM
r:espedarMwi
w ...e.ooe«e "iedla. ~dz_c. że
alt j_ie .na skute_y
9posó1t
-JH'awę
d.tyc~asowyc"
_ _ eli I pedeimie .tlpowiedItM ,biat_ia zape1łie~a~ee l1al- i .e.Ułaejł dr i. I kUrej
• Hcid mies~kańcy Musza ke-

Pa,. t....
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NUMER 129

STRONA 2

Przed XII plenum KC PZPR

Integracjo
w interesie publicznym
budowie rOZWiniętego społeczeństwa
socjalistyczne-

W

go, w marszu do nowoczesności
i ogólnym rozwoju
społeczno-gospodarczym
kraju
szczególne
miejsce
zajmuje
nauka. Jest OłIa jak stwierdził prezes
Pol kie,; Akademii
Nauk pro!. dr Witold Nowacki
"wielką spraw,! Jlublicznq. Jej
stlln, jej rozwój, wllniki i potrzeby powinny być Jlublicznie
dyskutowane, ponieważ tlllko tv
warunkach spolecznej kontToli
i odpowiedzialności za głoszone

sl.uszne
oceny są

poglądy Todzić się mogą

decyzje".

Krytyczne

zarazem

"u'arunkiem
samej nauki".

TOZWOjU

Te stwierdzenia znalazły się u
podstaw dysk USji rOZWiniętej
przed zbliżającym się XII, plenum KC PZPR. kt6re jak
wiadomo poświęcone bcdzie
da~zemu umacnianiu roli nauki
we wszystkich dziedziinach naszego życia, Konsultacje jakie
prowadziła partia przed plenum
wykazały
iż sprawy nauki są
bliskie społeczeństwu, które też
coraz lepiej rozumie iei odpowiedzialność
za kształtowanie
nowoczesnego, rozwiniętego kraju i wychowan ie światłych obywateli. A iednocześnie wiele
uwagi w tej publicznei debacie
poświęc()no
efektywności
badań naukowych, skraC'aniu drogi
"od pomysiu do przemy sIu"
likwidacji barier hamujących
procesy
wdra żani a
nowych
technoJogii, kO'l'lstrukcji nowoczesnej techniki do pródukcji.
Sporo już w tei dziedzinie się
uczyniło i zmieniło na lepsze,
ale wciąż jeszcze wykorzyst.anie

Pod patronatem
"Echa"

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
kJetek,
pro-porczyków,
dawnych map, przewod'ników itp.
przedmiotów związanych z tym
tematem, połączona z p r ezentacją (na wy tawców
czekają
nagrooy!);
• giełda staroci i os<>bliwośoi, a także używanego sp rzę
tu tu r ystycznego, połączona z
konkursem
na
najciekawszy
eksponat;
• kiermasz na jnowszych
poszukiwanych map, folderów,
przewodnik6w po kraju i świe
cie. przygQtowany przez
PP
.. Dom Książki" w Kielcach:
•. kiermasz znaczków rajdowych I pamiątek turystycznych,
przygotowany p l'zez Swiętokrzy
ski Oddział PTTK ;
• kie r masz wydawnictw regionalnych i kolorowych plakatów turystycznych, przygotowany przez Wojewódzki Oś " o
dek Informacji i Reklamy Turystycznej:
• spotkanie z
y trawnym
turystą, autorem
przewodnika
"Góry Swiętokl'zyskie", Tymoteuszem Wróblewskim,
Na progu wakacji i sewnu
urlopowego se t'deeznie zapra(JaS)
szamy do WDK!

Dziś

w filharmonii

Występ

pianisty

Tadeusza Żmudzińskiego
Dziś w
Filharmonii im, O.
Kolberga \V Kielcach odbedicie
się ostatni w tegoroczny m- sezonie artystycznym
konc-ert
symfoniC2lllY. W jego pr-r:ralilie usłyszymy: W. Kilara _
Krzesany, K. ~ymaRew8kier:a
IV 8ymfanię araz
Iralflllenły
saU z lJałelu "Gajane" A. Cllaezaturiana. Selisllt
wiecHra
lIędzie 1I'yllitny pełski Iłiani_ła
Tadeun Zmudziński.
Początek kJncertu, k1órv po.prowoozi Kal'al Anbild godzi-

na 20.

{DAP)

polskiej i zagranicznej, kupowanej w postaci licencji, drogich
maszyn i uI'ządzeń myśli
naukowej jest nie2!adowalające.
wciąż
też
koordynacja prac
naukowo-badawczych.
wykorzystanie bazy naukowo-badawczej i kadr naukowych pozostawia wiele do życzenia.
Jest w ogromie spraw podnoszonych przed plenum problem
szczególn.y: powiązania nauki z
praktyką
z codziennymi zadaniami i perspektywicznymi założeniami rozwojowymi
zakła
dów, branż, resortów. Wprawdzie w latach siedemdziesiatych
wprowadza się w kraiu co-rocznie do praktyki od 3 do 5 tys.
ważniejszych
wynikÓw
prac
naukowo-badawczych i rozwojowych
(w
postaci
nowych
rozwiązań technicznych. nowych
wyrobów. materiałów itp). ale
wiele z nich oczekuje jeszcze
latami w szufladach na zastosowanie w przemyśle. Tak się
zdarza także w przedsiębior
stwach kieleckich i radomskich,
Jednakże i w
naszym przemyśle, budownictwie rola nauki
stale rośnie, Kilkadziesiąt zakla- ,
d6w przemysłowych ziemi kieleckie; i radomskiei zawarło, w
większości

długofalowe, po~ozu,

mienia z Politechnika $więto
krzyska przeznaczaiac na badania naukowe w lata ch 19761980 ponad dwieście mln zł
Wiele naukowych opracowań
zastosowano ju~ w produkcji.
Zawierane sa umowy miedzy
resortami a uczelnia, Dojrzewa'ją
koncepcie
tworzenia
w
większych zakładach, niektórych
branżach
(np.
budown ictwie)
laboratoriów
uezeln1ano-pMlemysłewych
dla rozwiązywania
bieżących
i
opracowywania
perspektywicznych założeń rozwojOWYCh,
dokształcania
i
ks2talcenie
kadł'.
Staną
9ię
one
jak
się
Zdaje
najbardziej w obecnym czasie
efektywną
forma
zbliżania
nauki i przemysłu, integracji
wysiłków naukowc6w i oraktyk6w. Do bliższego omówienia
tych spraw jeszcze wrócimy już dziś jednak wypa:la wyrazić
przekonanie,
iż
szybkie
wcielenie w życie tych za'łożeń
powinno być dowodem właści
wego zrozumienia intencji plenum KC partii. orzvkładem
efektywnego wykorzystania intelektualnvch i materialnych zasobów nauki i Dr'7.emvsłu.
TADEUSZ HOZER

Ostatni szkolny
dzwonek
DOKOŃCZENIE
pocUlą
ZlIIs~y

ZE STil. l

d2łałalność

har~e.rs kie

..Jlieobowwego lata", a
w seU:ach 'WSi otworzą _e
p<>dwoje dzHcińce wiejskie. •
Na pro,u l.t. nie wSZYlK!y
jK'Z(!ze JnOgll myśleć tyJ«o o

Festyny:

w.Cedzynie
Orgauizatorz.y
i
uczestnicy
X jubileuszowego !ajdu p.rzod()wników pracy I c·złonków
brygad pracy socjalistycznej ze
spółdzielczości
wespół z
kieleckim WOSiR organizują, 10
bm. w gooz. 15-18 nad zalewem w Cedzynie (w pobliżu
parkingu) wielk·i
festyn
dla
mieszkańców Kielc i turystów.
W programie m.in, liczne konkurencje sportowe, sztafety rodzinne, tradycyjne
przeciąga
nie liny oraz biegi, gry l zabawy dla dzieci. Wszyscy amatorzy dObrej
zabawy chętnie
widIZiani!

•

l Jedlińs~u
Z okazji 25-leeia swojej gaze 'h "Życia Załogi", metalowcy
z "Waltera" ol'ganizują w najbliższą
sob<>tę
i niedzielę
wielki festyn I' ekreacyjno-sportowy, który odbywać się bę
dzie w ośrodku WOSiR w Jedlińsku, Uczes.!ników tej imprezy rozpoczynającej się każde
go dnia o godzinie 10 i trwającej do wieczora czeka wiele
atrakcji, Obejrzą oni m.in mecz
piłki nożnej pomiędzy kierownictwem .. Waltera" ;! .. ojcami"
gminy Jedlińsk. konkursy
na
najpiękniej
wykonany klomb
kwiat<>wy, najlepiej
ułożony
chodnik, najlepiej skoszoną łą
kę, zawody strażackie, konkurs
rysunkowy - .. kredą na asfalcie" - i wiele innych. Program
festynu przewiduje też aukcję
wyrobów artystycznych.
kiermasze, wreszcie licytacje maszyn 00 szycia i kuchenek garowych, z kt6rych pieniądze
p rzeznaczy się na , Narodowy
Fundusz Ochrony Zdrowia
Dla miłośników futbolu zainstaluje się na miejscu dwa
odbiornilU telewizji kolorowej,
by bez przeszkód mogli oglą
dać rozgrywk~ piłkarskie w 1''.1,mach ..Mund'ialu-78",
(ekr.)

wcza.sac-h, Dla l ' tys.
16w klas ósmych
kiego i ponad 11
gów z woj. ralioTnsl,ielgO
ły donł p~.ne

ści. Wprawdzie
już za,warantowan4!
szkołacb śred,n icb,

$ci jednak jest to
ostatecznego wyboru i
13<> chociaż w obydwu
wództwach statystycznie
biorąc .7.apewniono
możliwość kontynuowa
k~ i zdobycia zawodu,
decyzji i wybranie
niej dla zaint4i!>rE!SOWIlń
wości szkoły ·nie jest
pierwszym okresie
nych k()misji
daje się zauważyć
poprzednich latach
rodziców i młodzieży
spraw, korygowanie
możliwościami

kandydata. Jest
jeszcze DlE!zdleeydo,,;an
także tych, kt6rzy będą
wykorzystać
wszelkie
by zrealizować swe
marzenia, W tej sy
gdzie już konkurs
opinie szkół. czy
kane w konku
t()wych będą
do ustalenia listy
dyrekcje szkół
wprowadzić testy
sp.ra
ce. Kto więc znajdzie się
stach przyjętych do szkól
nich będz.iemy mogli
wiedzieć za kilka
no jest pewne.
szkoły zawodowe
jące kadry
dla
hutnictwa. komunikacji,
przyjmą
i rolnictwa
liczbę młodzieży.

.
Tegoroczny koniec nauki
szkołach podstawowych
się na trwałe w historii
oświaty , Był to
ni rok intensywnych
wań do rozpoczęcia
nowe~o
prol!(ramu
szkoły

średniej.

jaką

nia br. zainau~urują
klas pierwszych. Wi ele
no. by ich start do 10udany. W ponad 90
zagwarantowano im
korzystania z opieki
nej wzbogacając jej
elementy nauki
, '
sania, liczenia; wdrazająC
ściolatków do zespołow ego
łania.

Jednocześnie

przygotowawczym
czycieli
klas
Przedsiębiorstwa
przygotowujące

pomoce naukowe
rzędzie
związane

szych

z
klas.

więc

Rielecki poranek...
T AKSOW KARZE
SP AC

LUBIĄ DŁUGO

Taką.

właśme' opinię

usłyszal

Tepvrte r poranka dziś o godzinie
6.30 na postoju taxi pTZy ulicy
Szymanowskll'go. Kilku pasaże
rów, denerwujqc się, czekało tutaj od godz. 6. Dwie oaoby spoŚ1'ód nich, spieszące się na dworzec kolejowy, musiały ZTezllgnou:ać z pOdTÓŻy
do Warszawy
porannym ekspresem, gdyż brak
taksówek umemożliwił im dojazd do dworca, Pozostałe, były
miedZY innymi także matki z
,nałymi dziećmi,
podqżające da
żłobk6w i przedszkoli, również
nie skoTZystały z tef10 środka
k-omunikac;i miejSkie; z uW4gi
ha zbyt długie czekanie.
Pasażerowie 3U.gerują.. by pTacownicll WOjewódzkiego ZTze.zenia Prywatnego Handlu i Usług kg.ntrolowali, zwłaszcza w
godzinach rannllch, kiedy ruch
jest największy,
częstotliwość
kursowania t'lksówek. POlecają.
ich uWQdze jeszcze jeden posM;
przy uZ. Słowackiego.
WYPOCZYNEK
NA DZIAŁCE
W
ogródkach
dzialkowycJl
przll ul. Bohatf!T6W W/lTSZ4WJ/
kolorowo, kwitnie dużo kwiatów. Właściciele działek Zfl.ZwyCZ/lj spędz4&j/ł

tut.;

popołudnia,

odpoczywając
po pracy,
Ale '
p. Zdzi$law Mojecki n«leży do

tych działkowiczów, ktÓTZy od
wczesnego
Tanka
pielęgnujq
8wój mini-ogródek. Dziś był tu
już przed f10dzinq 7.
- Jako że jestem emerytem _
poinfO'Tm{}wal mu - dysponUję
CZf1um o kAżde; porze dnia.
Rano pracuje .lę lepiej w 0UT{}dzie. bo je-l2cze zbyt mocno nie
przygrzewa słońce. Właśnie 24bieTam
Mę
do p08ypywania
krzewów róż irodkami owadobójczymi.
działkę przycllodzę co
mt;chętnie; t14 wypoc-zy-

Y.

dzień,

me-

wam, n«ue mUlsto
ma bowiem Zbyt wiele zieleni i kwiatów, • 2wlaazcza dzielniC4, tv
której mieukam.
(som)

Zarząd Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacj i ~2!J1;
. c~odowej. 'Ił Kielcach z głębokim żalem zawiada~!~I\"~
w leloletm radca prawny Wojewódzkiej Rady Nal od
w K ielcach oraz Przedsiębiorstwa Pal1stwowej
. cji Samochodowej w Kielcach
mgr praw KAZIMIEllA SZCZUROWICZ
.
zwo i
odznaczona srebrnym medalem "Za zasługi YI ro :
transportu PRL" - zma.rła 7 czerwca 19'78 r.
Pogl'Zeb odbędzie się w dnIU Ił czerwca 1978 r"
nie 13, na cmootanu Starym w Kielcach.

http://sbc.wbp.kielce.pl

NARODZIN
radomskiego teatru
Co zadecydowało, że podj-ął się pan pracy W ~omiu. g~?iie
wszystko zaczynać od począt.ku?
tor i kierownik arty~tyczny Teatru Powszechnego w RaZYKmunł Wojdan , nie z-astanawia się ani chwili.
Wlaśnie to, że od początku,
trwającym półtora roku okresie dzialania jako instytucja
raklerze agencji teatralnej stanie się Teatr Powszechny w
iu teatrem w pełnym tego słowa znaczeniu. Stworzony
zespól artystyczny, Kierownikiem literackim jest zaany
Witold Filler. Kierownictwo muzyczne spoczywa w ręSzczYKla. Etatowymi reżyseraml są Andrsej Jeny
i Zbigniew Wróbel. Wśród twórców reżyserów,
zapowiedzieli współpracę z radomskim teatrem i najpI'awbniej jeszcze w sezonie 1978/79 przygotują tu premiery.
Jan Swiderski.
teatrów przeżywa poważne kłopoty ze skompletowaniem
Dziesięcioletni okres kierowania teatrem w Bydgoszczy
Z, Wojdanowi na kontakt z wieloma aktorami, Z nich
utworzony zostal 22--Qsobowy zespół radomski Nie ma tu
pi'lypadkowych, me ma też adeptów, Wszyscy aktorzy zamlodzi
jak I starsi sprawdzili się już w pracy scenicznej,
~toim zdan'lem - mówi dyrektor teatr może funkcjonować,
III'0rzy go grupa ludzi wzajemnie związanych. Aktor musi
pewien WI)ływ na lo. co będzje się w teatrze robić, choć
dna jest tez dyscyplina.
znaczenie ma oczywiście wielka życzliwość radomskich
Część aktorów ott'zymała już klucze do nowych mieszpoLos.ta li wprowadzą się w lipcu. W zamian oczekuje miasto
mi'.'l.nego działama, aktywności. Taki jest też program teatru.
się jednej dewizy. Wstępny program nie unika sfora: teatr eklektyczny. Jest miejsee i na rE'fleksję i na
na różne fOI'my i formuły działania odpowiadające pontrresowaniom róźnych grup widzów. Jedno tylko nie
l egać dyskusji: wysol{ie ustawienie poprzeczki.
dużej sceny w sali Urzędu Wojewódzkiego
powstanie
scena kameralna, Może nawet
nie tyle scena, co
,st:·ze ń teatralna". Jedna z koncepcji przewiduje pn;eznaczena te n cel dużego holu, Trzecią stałą formą odQ.ziaływanla
monodramy prezentowane może nie~"d 'zQsto. ale c)l:kliczDomu Esterki.
Powszechny jest teatrem ~ał"go województwa. Jego kie'two pr agnie nawiąząć współpracę z zakładami przemysłoa z dziesięcioma czołowymi zakładarm planuje się podpijalnych umów , Nie będzie to jednak w założeniu teatr
To WidZ<lwie dojeżdżać bę dą do teatru. by w jego sieoglądać sztuki w formie nie zubożonej warunkami
mi terenowych sc en. Specyfika województwa w pełni
taką właśnie koncepcję, N aWiązano już kontakty ze
studenckim, którego pnedstawiciel 7.najdzie się w
,
repertuarowej.
tęchniczne nie sa łatwe i w s .. mym Radomiu. Trwa
, , dopiero budowa nowego teatru, O to, by jego kształt jak
lel, odpowiadał wspóh:zesnym wymogom dbają m.in. za enl ostatnio w Teatrze Powsz echnym fachowcy współdziana bieżąco zarówno z biu rem projektów .iak· i budowninowego gmachu,
e ,roboty adaptacyjne tt'wają także w Obecnej, tymcza, teatru w gmachu Urzędu WojewQctzkiego. Piękna
mla1a jedynie koncertom, stąa np scena jest za plytna potrzeby teatru, By warunki
nie og"aniczały z:byt
moż!iwości inscenizatorów powięKsza Się ją kośztem pierwr zędow Widowni. Powstaje sala prób, bufet dla aktorbw.
administracy jne zająć trzeba c,.?ęŚć dużych szatni, NiepomIeszczenia w siedzibie teatru. a także przy ul. Mol pl. Zwycięstwa, otrzymało zaplecze tpchniczne: pracowwlecka, perukarska i inne.
h ro.bót adaptacyjnych podjęła siQ eadomska SpóldzielranzOwa. Jeśli tylko wszystkie pl'ace zostaną wykonaI terminowo to już obecnie nie będ'Zie można mówić
w siedzibie teatru oczekującego na własny gmach.
. będą oczywiście poniżej optymalnych - ale też lepsze
WIelu krajowych teatrach.
•
,ozPO częcia . n,ormalnej pracy artystycznej w przyszłym ~e
,
lo lUZ bardzo niewiele czasu, Spraw do zalatwleJesz,cze wiele, Nie wątpimy jednak, że wszystkie trudSię pokonać. a działalność otaczanej życ?;liwym zalem placówki
kulturalnej
p I'zyniesie
interesujące
JULIUSZ .JAN BRAUN

retuszu

z
~

naresZcie

książką

pł.awimy :Hę

w

słońcu

i upale,

f~m~a~z~ł już prawie kanikula rny, choć
li!-e leszcze wiOGna i cieszą nas kwia-

iy ,Wl~enne: nat.ura odrabia opóżnienia.

i Je Sl~ l~tem, r~b jakby mnie~zy '!'
mY~li Się na seNO o urlopach; JestesZImą, .miastem, roczną pracą i tym
zyrn zycie każdemu indywidualnie
,
ystarczy więc wysadzić nieco llQS
ulic b tt'asy i poza I'ozżarzone słońcem
~ y zaraz Wzdychać za zielonością,
ciszą i rYz.ontami pól. lasem i wodą, spokoPodCzas. ~POC~y.nkiem. Właśnie tak myśla
u, Jak t~nie~ POdróży patrząc przez okno
by ~ !ltnle znalazłby się
człowiek
c oc trochę zregenel'Ować siły

W

" W~ze

.

u r'I~~le Z':ttanawiamy,

jak to te7: będzie
VI lnie" obrze czy żle, chyba że poje• Ąl e dzi )Sce dobrze sobie znane i odwieWYkliśmy s zdal'Za się to stosunkowo rzadko,
.' to I ,Iepi~<? roku Y"ęd!,o~ać ~ !n~e sŁt·(»n:y.
J k raj i lu~):>o w:ęcel Się WidZI I poz,na}e
. I, A ze czasem powstają
przy

Rawszczyzna
perl
•
e
ba
"W~paniały ośrodek
sportowo-w ypoczynkuwy powstaje w
Ostrowcu", "Rawszczyzna pt'zykład godny naśladowania",
"Zespół pływalni na Rawszczyźnie najalrakcyjniej:;zym kąpie
liskiem w kraju" - takie tytuły nosiły publikacje prasowe z
1975 roku, W tym samym roku pi. ano .. Rawszclyzna za·pl'asza
już w czerwcu", "Rawszczyzna już gotowa", a później już
przed ubiegłorocznym sezonem: "Kiedy Rawszc'-y~na otwort.y
swe podwoje", "Mieszkalky Ostrowca c'zekajq, a na Rawszcl.Yź
nie mijają ostateczne terminy".

Stop, Nie będziemy już wię
cej cytowali tytułów i obietnic,
jakie padły w tej sprawie, Już
te są nadęr wymowne, Kiedy
przed kilkoma dniami odwiedziliśmy Rawszczyznę, zamiast
kąpiących się spotkaliśmy tam
malarzy, elektryków, mechaników. Po ubiegłorocznym użytkowaniu ośrodek
wzn iesiony przez Hutę im M, Nowotki
wciąż nie może
doczekać się
końca robót,
Spróbujmy wiec
zbilansować, czym on jest dzisiaj,
PO

tek. kort tenisowy. dwa mlelSca na pola namiotowe oraz peł
ne zaplec ze z szatniami. natryskami.
wypożyczalnią
sprzetu,
Nie będzi e więc chyba przesady jeśli powiemy, iż Rawszczyna jest obiektem naprawdę na
miarę naszych i przyszłYCh czas6w

Tvrn

~a,.rl7it"i

:,op

-

;117

lektromonlaż" od k wietnta nie
zaczęły jeszcLe robót. Przy d,)brej organizacji pracy calo ',ć
zadań można
by wykonać w
ciągu d\\.óch
miesięcy, S,,,n~a
przedłużenia
sezonu na R.twszczyżnie jest pod zllakiem zapytania,

FRONTE!\I
DO MIESZKAŃCÓ\\
Mimo wielu innych kloPOt" ,,,
z udostępnieniem ośrodka, mimo szeregu niedoróbek, rnilt!o
braku wody spowodowanego r!'montem ujęć WOdociągowych O·
sb'owca (przedsiębiorstwo
w')dociągowe
,;~

.,.

obiecało

<"orj,,'

wodę

posT)()dal'z

puś

P, "_

PIĘCHJ:

LATACH
BUDOWY

.. ,na Ra wszcl-yźnie mamy:
•
basen wyczynowy o wymiarach
olimpijskich,
glębo
kości 215 cm, przeznaczony m,in,
dla zawodników z KSZO;
•
basen głęboki (165
przeznaczony dla dobl'ych
waków,

,l

cm)

i

pły

kujących.

•

i

duże trybuny

przy dwóch
największych basenach
mogące
pomieśc ić kilka tysięcy widzów.
• trzy bl'odzikl dla dt.ieci z
za bawowymi.
Ale to nie wszystko, bowiem
oŚt'odek posiada także dwa boiska asfaltowe do siatkówki,
ścieżkę zdrowia, kącik b rydźo
wy i szachowy. rzutnię do 10Ul'ządzeniami

tym r6żne niedogod,ności rekompensuje !.o więk
sza iloŚĆ wrażeń.
Myślę, że do rozpoc~yna}ąceg,? się sewnu .przygotowują &ię i wszelkie osrodkl ~czaso!-,e. I wypoczynkowe; czas najwyżs,zy. l n~e. chclehbyśmy
potem czytać tych różnorakI ch a sąznlstych krytyk,
wicc1ll1Y letni temat" że ,tu a, lI.! brakowało ku
rozgoryczeniu turystow t letDlko~ t~go a tego,
Źle nie było napoj6w ch łodzących I mczeg? gorą
ceg.o do zjedzenia. nie bl'akowało tylko Pl~, ze
pa.nował chaos i b rud i kwitł ~iep?rząctek. ~lec~
że ci, którzy są za to od~wledz.laln,1 pamlętalą,
Źle postawiono ich W służbie ludzI. n~e zaś po. !.o,
by zarobili sobie na .swój, ..:hleb ,codz.t.enny .. Wielu
z miaBta nie wyjedZie. Olech Wlę~ os:od~1 odp?czynku podmiejskiego o tym pamIętaJą, ze. Il}alą
obsłużyć tych. których lato zatrzyn;ta na ml~JS~u.
trzeba im takŹle dać użyć słońsa I wytc.hnu:m~.
MOŹlemy więc powoli pakowac ma~atkl. pliOle
bacząc, by czego nie zapomnieć, l myślę •.że wśr~d
zabieranych z sobą na udop r!-e.czy wmna ~ę
znależć jedna i druga doora kslązka, przy~a Się,
gay pogoda nie dopisze, może tam wreSZCie bę
dzie czas. by odrobić zaniedbania w .• l~kturz.e.
Zachęcam zgodnie z hasłem. by SpędZIC. z n~ą
wakacje. To wcale nie wyłą cznie ~lo,gall lakby S'l~
zdawało; za rzadko bie rzem,y kslązkę 00 rękI,
efekty tego widać pOtem często,

y koniec z mo!'aliza~rs.twem. Zostani~my ,~er~z

ju.ż tylko z lalem I l ego powabamI. Wt ac.al.l my z,nów pełni wrażeń! k~6re oby były l~!<
najlepsze i pełni sił. zdrOWia I nowych el~ergn.
bo starczyć ich musi z,nów na cały rok, az do
Pt'zystie{w'io..ny i prqslłego lata.
OMIKRON

ł

l l

basen płytki (115 cm głębo
kości) pl'Zeznaczonv dla oocząt
•

silan.!
.samyc··
o.' cłl,;OWIlIKÓW
MOSiR-u - budowany jest drugi kOl·t tenisowy z betonową
ściana, pOszerzane boisko asfaltowe. · prZygotowywana kręgiel
nia. Całość uzupełniają kwietniki, ładnie utrzymane trawniki bez tabliczek .. WslQp wzbroniony" (mamy jeszcze pływal
nie. 'na któl ych trdwniki są tylko dla oroobY). sdki drzew,
ławki.
'
PROBLEM NUMER .JEDEN KOTWWNIA
Wiel e miast nie tylko Kielec czyzny może
pozazdrościć 0strow(.'()wi takiego centrum rekreacyjnego. Piękne ono, poło
żone w środku
miasta. 'ale i
kłopotliwe. Oto bowiem z powodu nieodpo .... lednich ołytek
ceramicznych, jakimi wyłowno
basen olimpij~.i, trzeba już dziś
myśleć o I'emoncie
dna tego<>
zbio I'nika, Zmiany naw,erzchni
betonowej wymagaja tl'ybuny,
pod którymi zlokalizowano cale zaplecze techniczne oś rodka
Nie zostały jes 9 cEe zakończOne
prace pl'Z).' u~'uchomienju pt'zesuwanego daehu, dzięki kt.ór emu
basen olimoijski
będzie
mógł bTć uŻ,vwan:v
cały rok
Ale aby o tym my"leć odważ
nie ostateczne.,o
ro związania
wymaga sprawa kotłowni. Wiadomo. że be>: cieplej wody i nawiewu ci ~łego
pOwielt'za na
nic zd'ł sie przesuwany dach,
Kotłownia już stoi. Po długich
korowodach
znałeziono wykonawcę
roooŁ
instalacyjnych i
elekt .. yczny.:h,. l.g 'omadzono 70
procent materiałów i urządleń,
jt'<inak kidecki ,.1n.>lal" i "E-

http://sbc.wbp.kielce.pl

J.!l~
fo

~ ~cz.rzn~

czy h MiejsKI Ośrodek
Sportu i Rek reacji obiecał, iż
w wolną od p!'acy sobotę (10
bm,) wszystkie obiekty staną otworem
przed mieszkancami
hutniczego miasta, Aby jednak
w pełni mogli być zadowoleni
nieodzowna jest pomoc handlu
i gastronomii. Jeden mały kiosk
z cukierkami i oranżadą jaki
funkcjonował
już w ub, roku
nie może zado wolić. Nim stanie przewidziany w planie ba r-kawiarnia z prawdziwego !:darzenia (dopie ro gotowe elementy konsb'ukcyjne, choć Hula
im. M Nowotki kończy w t,.m
t'ok u roboty inwestycyjne na
Raws zczyżnie!?) WSS
powinna
otworzyć
stoiska z napojami;
gO[I·ami. daniami
garmażeryj- o
nymi. Są one wprost nieodrowne dla prawidłow6ł:o funkcjonowania
ośrodka
mogąceg{l
JlI'zyjąć naraz ~ć tysięc y

sób.
P ierwszy etap bu.c\owy RawszczyznT pochłonął
prawie 68
mln złotych.
Tr zeba zrobi ć
wszystko, aby te pieniąd!!e UfO":
centow ał y
zdrowiem i dobl'_
kondycją
pracowników hutłli
czego kolosa. I o tym musi stale pamiętać nie tylko MOSWt.
ale i gospoda rze mipsta. hula.
WS Z ySCY któ rzv na ut!"';ymalli!'
i p rawidłowe funkcjonow nie
ośrodka nie mOl(ą szczęd~ić 00mocy - także finansov.'ej.
Zdjęcia

EO

JANUSZ SA P"
Jerzy B u r czyn

NUMER 129

STRONA 3

Pu&zcza S~tdl:ftysk. by. mie~ ~
ukrycia wielu ludr4 tl'udniących li4 napadami i rodlojemi. D<>tIłd pokaliiywane BIl !eh
lu:yjówki " szczelinach ak-amych l oorach wyIl'iwl.ja i

drążon~h

.. T

K

pod

olbnY'lDimi

gła.zami.

Na lornym początku wieku XVI, gdy no tronie zosiodał
król Aleksander, syn Kazimierza
Jagiellończyka, grasowało no ziemi kieleckiej przez całe lot 20
groźno bando
zbójecko, dowodzono przez... kobietę, BARBARii
RUSINOWSKĄ, która tak się no
robocie zbójeckiej dorobiło, IZ
zamek wielki "Orlim Gniazdem"
zwany wystawiła, gdzie w lochach głębokich swoich przeciwników trzymało, gnębiąc ich okrutnie. Jej towa.rzysze śpiewali:
Otóż pani Rusinowska
Już łotWy no twarz nie kłodzie

Ale zawsze po dawnemu
W kurcie, w butach z ostrogami
Po męsku nom przewodniczy •
Banda szerzyło postrach po
drogach i wioskach, łupiąc kupców i ludność spokojną, domostwo z dymem puszczając. Pr z
długie lato było nieuchwytno, oz
wreszcie schwytana zostało we
własnym zamku i w roku 1505:

Na sejmie w Radomiu
lo rabunki i rozboje
Sądy no niq obwołali
Sekwestrę i korę miecza
Po prawdzie jednak w Radomiu nie ścięta, lecz powieszono
została gdyż
łotrzycą było ogromną. Zaś jej współtowarzysze
zbÓjeccy jak wieść niesie
przysypani skałami w jaskiniach
ponoć do dziś przesypują zrabowane dukaty no komiennych sto-

(I)

O Koku mówiono, iż tok jak
Robin Hood w Anglii - nikogo
nie zabijał i nie mordował, ale
odebrane
bogaczom
dobro
wszelakie biedakom rozdawał.
Siłaczem był ponoć niebywałym:

drzewo z korzeniami wyrywał.
głazami no ścigających go rzucał panem był niepodzielnym
borów, dróg i skał świętokrzys
kich. Chłopcy i dziewczęta ze
świętokrzyskiego
regionu śpie
wają o Koku:

Dobranoc mój bracie
Siubienicka ·na cie
Siubienicka stoi
D/o twoi swawoli .
Da zem ja wiedziol
Kiedy bede wisiał
Kozał bym pozłocić
Siubienickie dzisioj
wiedział

O której godzinie
Kozołbym pozłocić..

Od nieba do ziemi
Do moje siostrzyckl
Sprzedajcie kunicki
Wykupcie braciszka
Od tej siubienicki

Spośród

Uchwycony przez strażników
Kok został osądzony w Krakowie i będąc już pod "siubienicką" zaśpiewał swej siostrze:

utracił.

NajWięcej

wieczorami

Nasi

sławni

o grona znakomitych polskich pisarzy dramatycznych zalicza się związanego z naszym regionem Karola Huberta Rostworowskie_
go. Ten wielki pisarz ma w
swoim
dorobku
twórczym
wiele wspaniałych dzieł dramatycznych, a także poematów jak i artykułów publicystycznych. Niektóre z nich
katolicką

miejscowości

te słowo jeden ~
egzekucji, znalazł
nią- skarb niemały,
oddał
księdzu w
wystawienia w lej
kościoła.

dzień.

za ty-

'opr. thl

Rootworowski pochodził z rodziny ziem i ańSkiej. Urod·z:ł się
w 1877 r. we wsi Rybna. Gimnazjum kończył w Krakowie,
a szkołę rolniczą w Czernichowie. Na uniwersytecie w
Halle studiował rolnictwo. a
muzykę i filozofię w Lipsku
i Berlinie. W 1909 r. osiadł ze

prac pilnych, no czolowe mi ejsce wysuwa się konieczność
zamurowania dużej
wyrwy w murze. Stwarza to poNażne kłopoty techntczne. Transport no zamkową górę jest niełatwy. Z uzyskanych w morcu
od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informacji wynika.
źe na roboty
murarskie urząd
konserwatorsk; w trybie nogłym
wydzielił pewne środki. Do roból można przystąpić, jeśli tylko znajdą się rzemleśloicy. Zlecenie Iych prac przedsiębior
slwu państwo.wemu jesl - reolnie rzecz biorąc - niemożliwe.
Do lej pory - jak wynika z 'nformacji naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w Chęcinach Wła
dysława Włosowicza - nie znoleziono wykon owcy prac.

swoją działalno~ literacw 1933 r. zootał członkiem
Polskiej Akademii Literatury.
Po czterech latach, ze wzglę
dów politycznych, wystąpił I
P AL. Zmarł w Krakowie w
1938 r., mając 61 lat. Jego
pogrzeb stał się manifeś<taeją
na cześć jego talentu.

Za
ką
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chęciński,ego

..Do właieiwej konserwacji
",in zamku
zgodził i się uczestnicy dyskusji potrzebno
jest brygada murarzy".
Przy odroO nie dobrej chęCI
je-st &o noszym zdoniem · sprawo do załatw i enia . Idzie chyba o coś poważn Iej szego
Kto
ma być gospodarzem ruin zamku w Chęcinach? Urząd Miasta
I Gmmy? Ciążą na nim takie abowiązkt. A może WPT .,Łysogó
ry"? Byłoby to chyba najlepsze
wyjście. gdyby "Łysogóry" . dysponujące już poważną bazQ hotelowo-gastronomiczną,
zechciały zająć się turystyką w Chę
cinach w sposób kompleksowy
Nie jest to więc problem tylko murarza i pomocników, jest
lo zagadnienie gospodarskiej,
systematycznei opieki.

Dwa razy 600
Potrzebne

są

tysięcy

na te cele

środ

pieniężne
wątpl iwości.

ki

to nie ulega
Ile ? W obecnym sladium nikt jeszcze Ole wie. N::I
pewno w pierwszym etapie
proc - są to już r.ilionowe kwoty. Oczywiście Wojewódzki Konserwator Zabytków będzie wy·
dzieloł co roku pewną kwotę no
konserwację · Wydaje SIę. że zomek mógłby... zarabioć no slebi-e. Po zapewnieniu odpowiednich wOlunków zwiedzania, ustawieniu tablic infonnacyjnych, odpowiedniej reklomy, możno pobierać opłaty od turystów.
Najproslszy rachunek ekonomiczny (600 Iysięcy zwiedzają
cych. dwa złole symbolicznej opłaty za ws1ęp) dowodzi,. źe j86t
możliwe uzyskanie w ten sposób
kwoty... miliana złotych! Spore
kwoty mogą przynieść: sprzedaż
wydawnictw a zomku, zorgoni .......
zowonie punklu widokowego (luneta!) jest tych możliwości
wiele.

Miejsce na

społeczną

inicjatywę
W dyskUSji podkreślono. źe
wiele sprow t~t możliwych do
załatwienia dzięki społecznej ofiarności. Zastępco komendanta
Wojewódzkiej
Komendy
OHP
Zofia Totorowska zodeklorowakl

ne

powodzenie . . Wystawiane
w wielu teatrach, wszę
dzie zyskały uznanie krytyki
i publiczności. O powodzeniu
dramatów decydowali świetni
aktorzy scen polskich jak np.
Ludwik Solski w roli Judasza.
były

Do

utworów

o

zamku?

ci", "Zmartwychwstanie", "Antychryst".

D

względów rodzinnych w majątku Czarkowa nad Nidą. w
którym przebywał do 1914 r.
W 1901 r. wydał zbiór wierszy
pt. "Tandeta", a w następnych

latach kilka poematów. Mieszkając od 1914 r. w Krakowie
doskonalił swój warsztat pisarski, ale jednocześnie widział wiele niepra widłowo ' ci
w życiu społecznym. W latach
międzywojennych był radnym
w magistr acie w Krakowie.

Do ważniejszych dzieł Rostworowskiego
na~ży
zbiór
w ierszy pt. "Zygzaki", ckamaty
,,Pod górę", ,,Echo", ..2eglarze". Największym powodzeniem cieszą się nadal dramaty pt. "Judasz z Kariothu",
"Kajus Cezar Kaligula". Dramaty te, pełne symboliki,
skompJi,kowanych
sytuacji,
postaw moralnych dotyczą
cych nie tylko ludzi sprawujących władzę, mają ogrom-

o wielkich osiągnięć należy niedawno pokazany
w telewizji dramat mat-

ki nieświadomie zabijającej
syna, który po latach tułacz
ki na obczyżnie wraca z pieniędzmi do biednych rodziców. Mowa tu o ,,Niespodziance" osnutej na prawdziwych wydarzeniach w jednej
ze wsi naszego regionu. Rostworowski za "Niespodziankę"
w 1932 r. otrzymał nagrodę
państwową.

RYSZARD MAKOWSKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

Aktywnie
ruin zamku
ZSMP przy Prz:ed~sięl)ior:stw~J
bót Zmechanizowanych
darki Maszynami w
Informowaliśmy już O

szych dekloracjach
Oto kolejne meldunki:
Pracownicy PRZiGM
•
cilt no rzecz renowac ~ ruin
ku kwotę 2346 złotych.
• Przystąpiono do
nla projektu
Irycznej do
łów budowlanych
ko no górny .. _i_ ..... ift i.",.
Przeciągarko

na w czynie

c: ..."',,r.u,vm.

teriałów złamowych .
mocą służy dyrekcja

biorslwa.

Według plonów mgr inŻ.
Todeuszo Borsa,
konserwatora zabytków, '1/
szłośc i zamek chęc lń ski
nien być zachowony VI
tzw. trwałej rUiny . Wzorerrt
tutaj obiekt w Ogrodzi eń cu
wj nien być wykorzys tyw"'Y
rystycznie. Dyskusja zOln'c
00 przez redakcję Irwo.
strony · władze ChęCin
się próby
nt egr ac i'
Noszym zdoniem,
szybkie decyzje,
woc zapału junaków
ży z PRZiGM.
Być
przykład zachęci
. .
nie chyba najwOŻnieJsze.
cizie .,panem na
1
sogóry" czy kto inny.
trwo. Trzeba jednałc Jol<
ciej przejść od
jektów do konkretn
K.

mniejszej

wartości artystycznej należą
"Miłosierdzie", "Straszne dzie-

moralnością,

w · rnnych natomiast pokazuje
niemal naturalistycznie. peł
ne dramatycznego napięcia
sceny. Jego utwory dotyczą
przede wszystkim spraw ludzkich.
Niektóre utwory powstały
na podstawie obserwacji ży

m

Zapamiętał

O innych zbójach
opowieści snutych
w świętokrzyskich

D

tch?ą

Oj, lipko. lipko pod Kokoninem
Kto cie nandzie będzie panem
uczestników
lipkę, o pod
który ponoć
Bielinoch dra

24 moja uczestAlcy spotkonio,
kt6re odbyło s-ię w Chęcinach,
mogli
zaobserwować
kol ..jny
"najazd" wyCIeczek. Palwierdziły się spostrzeżenia wcześni ..j·
sze, ż.e w dużej mierze za si-an,
w jakim znajduje się zamek, noleży winić zwiE!{izojących
UlubIonym miejscem
przechadzek
sq mUfy zamkowe. To, czego
nie zniszczył czos, wiatr, deszcz
mróz. zodepczą wycieczkowicze. Prowizoryczne zabezpieczenie golęzlom· kolczastych krzewów jest niewystarczajqce.
Oczywista jest konieczność
wytyczenia ciągu turystyczneg:>,
ograniczenia miejsc, z których
można obserwować piękny, podkIelec\(; krajobraz. Mo to tokże
.JZasodnienie w koniecznośc; zapewnienIa bezpieczeństwa prowie 600 tysiąciam turystów, którzy przewijają się co roku przez
Chęciny i za punkt honoI'u uważoją ZWiedzenIe ruin.
Obec"';e
ścieżk, no terenie zamku grożą
wędrującym co najmniej
poło
'Tlaniem RÓg.
Pos.lulol 19łoszony w dyskusji: należy w bromach wejścio
wych zamontować stylowe furty, zopeWRlĆ nadzór fachowego
przewodnika, zabezpieczyć doły
kilkumetrowej głębokości.

Murar" Nie tylko'

łach.

Znano też była band{l ZAKUTY -ZARZYCKIEGO. w skład której wchodzili głównie bracia
PIORUNOWIE i KOLBUSZOWIE.
Oni to w roku 1800 napadli no
dwór w Wilkowie, zrabowmi mienie, o starego wł{lściciela - Janikowskiego tak pobili aże wZlot

ruiny

Informowaliśm, już ~ katastrofoln,m stanie rutn zamku w Chęcinach. Utrzrmanie na dłuiszq metę tego slonu
grozi zniszczeniem ocalałJch murów. Z inicjatywy redakcji w. dniach 16 i 24 maja br. odbJlJ się spotkania przedstawicieli instytucji zainteresowanych uratowaniem tej
perły kultuff na~owej. Co dała dyskusja?

Turysta na zamku

chatach wląze się jednak ze
zbó iami KAKIEM i MADEJEM.

Da zem ja

uratować

Scigani

przesz pra:wo weeZu do wi.e1u legend I opowieści
pnekazYW.&ll1ch l: wada - pralki~da. Niektóre l: nkh zebrał i w ten spo6Ób .tera się ocalić
od zapomnienia BNlr,. Trepk. z Nowej Słupi.

Zbójcy
'więłokrzy Cy

Jak

w
Spaliny, wilgoć
turystów grożą . wo·
jednego
~
naJsla
w świecie
deie l cego 481 lat fre~kU
da Vinci "Ostatn ia
Carlo Bertelli naczelnY
tor skarbów sztuki 'łI
10mbard2kim
t
zbyt długo zwlekan.o.
nieniem odpowiedn~elu
temu słynnemu .dzle ~a
Fresk. wyst.awlon1
łanie znacweJ w
wietrza, jak i
zY
cy turystów. kt6\razelJl
tłoczą się przed ,? fi b'~'
sta tniej wi eczerzy draz'e.
Santa Maria Delia .szcz<~ .,
ga stopniowemu nI
(f p

jogę

do zdrowia (ID

Misi,.. Stanisław Górski nie jest teoretykiem Jogi. Powiem
zwyczajnym Chciejstwem bM
pokrycia.
absolutnie nie nadaje się na myśliciela. Zauważa lit ł•
. jego uC1lniowie. niektórzy s tytułami doktorów. Ale jogin Gór- .
Dążenie do doskonałości, ro21ski poprzn swe praktyki, odporność psychiczną. os iągnął wła
wijanie swej osobowości, stanodzę nad swym ciałem. Gdy prezentuje asan y, wyda.le się, ie
wi VI' systemie jog.i podstawojego ciało jesł bez koś el A to po prostu kwestia uporu, systewy fundament . Do tego głów
matycznych ćwiczeń.
nego celu prowadzI nie tylko
więcej :

Nieuczony mistrz nigdy nie
studiował staroindyjskich ksiąg.
Ba. nie docenia wielu podstawowych nakaz6w jogi, jak na
pr zy kład

wegetariańskiego

spo-

sobu odżywiania. Mistrz rąbie
Ila obiad wiep'rzowinę !iż miło,
ku zgorszeniu oczytanych co
nieco uczni6w. Jednakże mistrz
potrafi zrobić takie cWlczenia
jak kurmasana, paw w pozycji
lotosu, czy skłon w szpagacie,
na widok którego oczyt.ani u-

czniowie z podziwem
głową. Reporter też.
KILKA

Na system
niewątpliwie

SŁÓW

kręcą

TEORU

dożyły
się
doświadczenia
i

jogi

mądrości

luct.ów Wschodu, zbieran!' or7ez tvsiace lat Najogól-

A co oznacza hathajoga? Malina Michalska tak to wyjaśnia:
ha - oznaczało w starych Indiach słońce, a więc symbol
prąd6w pozyty wnych. Te p rąd y
istnieją
we wszechświecie , a
więc i w człowieku Tha to
ksieżyc. symbol
prąd6w ne~a
tvwnvch .To"'" znaczY tvll co
jarzmo, dyscyplina, a także pol'lczenie. Czyli krótko mówiac,
hathajoga
jest harmonią n rą
dów pozytywny ch i negatvwnych istniei~ ~vch w człowi.,"
i nr;yrod zie. To harmonia mi~
dzy ciałem i du chem . J eśli coś
zaczyna się P6UĆ w człowi eku,
oznacza, że owa harmonia została przez
iakiś czynnik zakł6cona. I należy ją przyw rócić poprzez odpowiedni
zestaw

,Mini - Mundial KIELCE - 70"
pod patronaredakcji turniej pił
dl. l3-letnich
"dial

chłopców

1)47:CO'1nv('h

7r
powodz.e-

KIELCE -

duzym

jedna ścieżka, jaką jest hathajoga. W jodze są różne ścieżki.
Jest wiec tzw ioga kl'ólewska
(radżajoga), która stara się umacniać
w człowieku ootęgę
woli. Inanajo!!a to znów droga
mądrości. wied zy nauki. rozmyślań. Ka rmaio~a też ma swoicn
zwolenników: jest to droga bezinteresownego czynu . altruizmu.
W sumi", iest siedem dróg.

ć,vi czeń.

Współczesna

medycyna, nauka, inaczej ten problem ujmuje; w innych słowach, chociaż
nie st~ją one w sprzeczności z
tamtą

filozofią.

Współczesna
że
istnieje
ścisła
współzależność
między
r6wnowagą psychiczna człowie

nauka potwierdza,

maj

które
e

rywalizowały

ka a jego zdrowiem fizycznym.

W finaHolandia
Podslawow& nr 7) wySZkocją (s"koła

Uczeń
postępy ...

Pod-

u góry: tak cieszy-

Q

y z ,,siódemki" "
pierwszej br&mki w

spotkaniu. Obra..ek,

In

my na

wszystkich

Piłkarskich.

JERZY BUBCZYN

•

--;' góry: kapitan drugiej
turnieju,
Podstawowej nr 3 prezen11tuje puchar .. Echa Dnia".
drużyny

Pon iżej:

Nie ma innych sposobów budzenia potrzeb
ych i wychowania społeczeństwa jak poPokazywanie dobrych wzorów. Tak też zapospoleczne ns architekturę budzić mo~Ylko POprzez budowę dobrych domów. ZastaJące, jak szybko zdołaliśmy aobre gusty przena wi,eś w takich dziedzinach, jak ubieranif,
ku,lmama, a jak opornie przebiega to w ta'k
dZIedZinie kultury jak architektura.
(Prof. Hanna Adamczewska-W ejcherł
"ZYCIE GOSPODARCZE")
Usprawiedliwiajmy naszej niegospodarnoPolaka i brakiem w ogóle tradycji w goPolak umie pracować, dawał tego nie> ' y. Trzeba ,'ednak konsekwentnie i ciągle
-Qc po t
.
emu warunki.
(Prof. Alojzy Melich _ "TRYBUNA LUDU")
C,y PO'

-

Jęcie bezinteresownej "służby dla spo!e.należy już do przeszłosC't,

rzeCZywiście

uk~adem mniej$zych czy większych przył na1eznych z tytułu wszystkiego co się robi?
(Andrzej Tymowski -

"POLITYKA")

Szkoły

najmłodsi

piłka

rse "siódemki" z najcennlejszvm trofeum - pucharem
wKFiT Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lila zwycięstwo w
.. Mini-Mundialu
KIELCE - 78".

-

-1

jogin. Górskiego Nbi

niej rzecz traktując, joga l jej
zakazy, nakazy, to w rzeczywistości zbiór zasad współżyc ia
między ludżmi, sposobów ćwi
czenia woli, panowania nad s0bą, zachowania sprawności psychofizycznej. To ciągłe doskonalenie się w tym przedmiocie.
We współczesnym świecie. mimo bujnego rozwoju sportu
wyczynowego, dbałość o wydolność fizyczną organizmu, SpNlWność narządów
ruchu i ukła
dów krążenia oddechowego, jest
mało
docenianym
elementem
higieny osobistej. Hathajoga tn3
te braki wyeliminować .
Jest szczególnie pomocna lud ziom znerwicowanym. 1')()SZUkującym relaksu psychicznego
Trening mięśni, układu k rąże
nia, narząd6w jamy b rzusznej t
klatki piersiowej. rozluźnianie
napięć
mięśniowych
sprzvja
zmniejszeniu także napięć psychicznych. I to wszystko odbywa sie bez skomplikowanych
urządzeń gimnastycznych. sal I
boisk; wystarczy miękki dvwanik i trochę dobrycQ chęci.
Dr med. Zbigniew Sarol we
wstępie do ksiażki Maliny Mi·
chalskiej
"H&thajoga
dla
wszystkich" daje wyjaśnienie:
.. ćwiczenia... powoduja lel'sze
ukrwienie narzl\dów wewnętrs
nych, a przede wszystkim mózKU.
Zwiększenie
przepływu
krwi powoduje Usullięcie nagromadzonych
produktów "nemianv 'materii i dostarczQnie
substancji odżywczych, co daje
korzvstne efekty
czynnościo
we '(.,.) Jest to lepszy sposób
na pobudzenie niż stosowanie
uzvwek i lekarstw"
Według filozofii starohinduskiej. podsta wą wszelkich działań jest silna wola. Nie potr afimv jej wydoskonalić. jeśli zaniedbamy kondycję fizyczną •
osychiczną . I haŁhajoga jest po
to, aby poprzez' 84 swoiste ćwi
czenia gimnastyczne. zwane w
sanskrycie asanami. zdobyć tę
kondycję psychofi zyczną. a zarazem równowagę wewnętrzną
Wówczas c złowiek, iako nełoo'
wartościowy,
jest zdolny do
realizacji założonych p rzez siebie celów. Wszystko hme jest

http://sbc.wbp.kielce.pl

Według
podań
starohinduskich jogę wymyślił bóg S zi wa
dla swojej żony, bogini Pa rwati. aby była wiecznie zd ro wa ,
a co za tym idzie - młoda i
piękna. I żeby mogła
cieszyć
się

oełnią

życia.

Wierzymy, nie wierzymy, ale
jogę up r awiać wart~ ...
A MOZE W KIELCACH?
Nie wiem,

czy

można gdzieś

kupić wyżej wspomniany podręcznik hathajogi
Maliny MIchalskiej. Jeśli tak, kupcie go

natychmiast. I od zaraz przydo ćwiczeń.
Ale nie na tym kończą się
!)loje propozycje. Myślę, że Zarząd Woiewódzki Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej
w Kielcach mógłby poczynić
starania w celu zdobycia instruktora jogi. Z jego pomostąpcie

cą

moglibyśmy

upowszechniać,

przynajmniej w wojewódzkim
mieście . zdrowotne praktyki joginów. Po wstępne doświadcze
nia. kontakty wyślijmy kogoś
do stolicy. konk retnie do Klubu
In dyjskie!(o .. Armita" Nie odmówią pomocy w Towarzystw ie
P rzyjaźni
Polsko-Indyiskiej w
Warszawie. "'akże w Po znaniu,
w tamtejszym Zarządzie Wo jewódzkim TKKF lest specjalista od jogi - mgr Tadeusz Pasek. Gdvbv udało się go zaorosić do K ielc na kilka p relekcji
i poka zów podstawowych ćwi
czeń ...
Ciekaw jestem, czy wielu czytelników zainteresuje się tym
problemem: nie tyle teorią, ile
praktyczną stroną jogi. Gdyby
znalazła się grupa chętnych, bez
słomiane!(o zapału. można bylobv w KieIPach założyć klub joginów. P rócz codziennych ćwi
czeń na dywaniku. wa rto bvlobv na stale. w zor!!anizowanel
fo rmi e. kr zewi ć wiedzę iakże
nożvteczna w tym świecie pelnym stresu. nerwic. oośpiechu.
Napiszcie do reda kcji, co o
tym sądzicie.
STANISŁAW RA~S
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rO:&JH)ezęła już wakacje, uczniowie s&kół śl'ednicb rozpoczną
Je za dwa tYll'odnie, C~as kanikuły lo C$&S wycieczek, rajdów,
wędrówek i podróżowa.nia . Połowę powodzenia wszelkich wakacyjno-urloPowycb
eskapad
stanowią
odpowiedni strój i
stosowny ekwipunek. Oto na
jakie rzecz-y w jell'o składzie
winniśmy zwrócić uwall'ę przy.otl)wując się do wędrówki.

Przede wszystkim pot rze bn y
nam jest pojemny i wY"odn:v
plecak ze stelażem, z którym
możila, a czasem należy, p rzejśc
kilkanaście
kilometrów pies'('
w ciągu jednego dnia. W plecaku musi znaleźć się wszystk(
co jest. - - trzebne w czasie wy·
cieczki. A więc śpiwór (moż~
być uszyty ze zwykłego koca ,
lekkim p rześcieradłem). jedna
zmiana bielizny osobistej. ciepły lekki sweter,
proszek do
prania.' igły" .nici, kilka guzIków, agrafki, kłębek sznurka
W płaskim blaszanym pudełk u
lub plastikowej to reb ce: nol e~
z adresami i numerem dowodu
osobistego, legitymacji służbo
wej, Szkolnej lub stUdenckieJ.
książeczki PKO
(zabieramy ja
w Płóciennym lub w brezentowym woreczku). puszka kónserw i s.uchary lub nawet ka
wałek chleba, P ro wiant ten ba ",
dzo się przydaje wieczo rem P<
zamknięciu barów czy skJeoó",
Należy zab'c ać

ze sobą najplaster. banda.ż, watę,
spiryt us salicylow y.
a.ępirynę, krople żołądkowe.
prostszą aptf'Czkę:

B1ąd

popełnia ten kto udaje
na wędrówkę w zbyt dopawwanych spodniach _ nie nadają się do dłuiszell'o siedzenia
w ,różnorodnych, niejednokrotnie trudnych warunkach jazdy np. w skrzyni samooh!)du
się

ciężarowego.

Pieniądze najlepiej ulokować
Da kSląże.: zce PKO. Chroni ona
przed Łgubieniem wycieczkowe·
go majątku a ponadto z ksią
żeczki
"wolniej" się wydaje
Aby wakacyjne czy też urlopowe pr zyjemności nie trwały
krócej niż zaplanowaliśmy dobrze jeet wy~naczyć sobie dzienną normę w~·datków.

Podróże bez dewiz

900-letnie "urodziny" Tower

W ciągu roku tereny zamku Tower zwiedza około ' 2 milionów turystów, a u szczytu sezonu - kasy sprzedają dziennie
aż 20 tysięcy biletów! Ten najszacowniejszy zab'ytek Londynu, a właściwie
jego najstarsza część tzw. \'Vhite Tower
(zbudowana w r. 10781. obched" i w , tym roku swoje !lOO-lecie_

Londyński

Tower, najciekawszy

Zamek w ciągu swej dlug iej
h is lo,ii służył wielu celom.
Mieszkali tu królowie, więzieni
Dyli ich na' ożniejsi przec Iwnicy, wybijało się monety dla
całej Anglii: tu była zbrojownia, przechowywano dokumen
ty i skarbiec królewski. Królewskie insygnia i biżuteria do
dziś
przy c iągają
n iezliczone
tłumy zwiedzających, Było tu
też niegdyś
królewska menażeria
i pierwsze królewskie
obserwatorium astronomiczne.
Mennicę. obserwatorium i archiwa dawno już f)rzeniesiono
do innych siedzib, lecz Tower

m
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tysiąc
lat wcześniej
zbu dował
fortyfikacje rzym\skie cesarz Klaud iusz, Do dz iś
widoczne są w obrębie Tower
pozostałości stan'ch "Z'· m.~'c'-

ponad

T~resa

zakład
monlażu

wyspecjalizowany w
zapalników do w zelkich typów broni· jądrow\' ch,
zaś od n iedawna jest całko
w icie przygotowany do przestawienia się na nowy asortyment - ma ową produkcję
bomby neutronowej. Fabryka
p ra cuje na w yśrubowanych obrotach i zdarzyło się · tu już
ponad 200 poważnych awarii,
które zaalarmowały
opinię
społeczną.

Aby pl'zeciwdziałólć złe-j sła 
w ie "miasteczka czystej śmier
ci", znowu
postawion4l specom od r eklamy i propagand y perfidne zadanie' jeżeli
"bikini" d ał~ się lubić, to trzeba wylansować jakieś "rocky
flats", które można polubić
No i głowią si ę naj tęższe umy sły od
reklamy i propagandy, co by tu wymyślić:
nowy seksowny model majte.
czek, biustonosza, koszulki ?
Nowy modny taniec? A może ~vmpatyczne
n ipmow1ece
śpi06flJki

".rock, f1a(s" ?

wielu

zoologów,
wy
tylko borno sapiens
ty swego gatunku w
cz.vch zamiarach - ul egło
chwianiu. '
"Zaobserwowaliśmy sla ostatnio
b adają ca
wśród zwierząt

Bablok (CAF)

"Rekord świa
18-letnj A.n,glik. Edd ie Kdd
Londynu. ustanowił
.,rekord świata " Jadą c na
tocyk!u z szybkośc ią 150 km CI
godzinę. przeskoczył na nIm ił
ustaw1-Onych obok siebie o:ęirt
wych autobusów Poprzedni r~
kord należał do innego A~~J:I~
Evela Knieyela i .. w ynOSił
autobusów ,
~
Nowy .. reko·rdrzigta" wyk()!lona m()tocyklu 950 próbn.ych ~I'
kó-w n.i.m zdecydował sle zaa~
kować ten d-ziwacz-n y r~
świata , Podczas skokÓW, Oi'.
nych łamał żebra i odnOSIł,
tuzje. B:>:!y te jedna~ 18 Mi
.. wypadkI przy prac y ~
Eddie Kidd jest kask ad eremie
Zaiste, głupota nie ma gran

ostatnirr królem, który tu stale mieszkał był Jakub n, a
także interesującym
muzeum
z unikatowymi zbiorami.
Z okCi zji "urodzin" p rzypomnijmy historię zabytkowej
budowli. Miejsce wybr'a ł Wilhelm Zdobywca, który na czele normańskich rycerzy zwycięsko rozprawił się z królem
HaroIdem w bitw'ie pod Hastinge w 1063 r . Było to dokładnie to samo miejsce. gdzie

Szympo
C redo

Opracowan ie:

pozostał
zabytkową
fortecą ,
.. ezydencją królewską (choć

.Polubić Rocky Flofs
Morze, słońce, palmy, plaże, roje ptactwa,
egzotyczne
ryby w cichych zatokachtak, Bikini
było
rajskim
skrawkiem lądu. Kiedy przed
32 laty USA zamieniły ten atol w poligon broni termoją
d rowych,
groza
ogarnęła
świat, Aby
zatrzeć
fatalne
skojarzenie wlązące się z nazwą w yspy, Pentagon sypnął
groszem i sztab mózgów wvmyślił wtedy "bombowy" forywolny damski stroik plażowy
"bikini".
Dziś
panowie z Penta gonu
maj~ takie
same problemy
Ludaie bowiem z przeraże
n iem
zaczynaj ~
wymawiać
na:owę idyllicznego miasteczka
Rocłcy Flats w malowniczym
zakątku
stanu Colorado. W
tej cichej osadzie koncern
zbrojeniowy Rockwe'ł1 Intel'·
national wybudował w 1953 r

zabytek stolicy Wielkiej Bry ta

nii.

ryk a VII, a t~kże Wielu innych
sławnych osób
m.in.
lady J an e G rey , która w
w ieku 16 lat wstała na 9
krótkich dn i królową AngliL
Z Tower wiąże się wiele
legend. Jed la z nich głosi, że
zarówno samemu zamkowi,
jak też całej Anglii nic nie
grozi, dopóki gnieżdżą się tu
kruki. I istotnie te dowróżb
ne ptaki mieszkają tu od niepamiętnych czasów. Dla pewności jednak, jak napomykają
przewodnicy,
sześć
kruków
jest "na etacie" pod specjalną
BPieką
ale...
z przyciętymi
skrzydłami. aby prz y padkiem
nie odfrunęły.
Jedną
z najciekawszych i
troskliwie pielęgnowanych tra dycji je"t ceremonia kluczybarwne widowisko zamykania
bram zamku "złotymi klucza mi królowej". trwające każde 
go wieczoru równo 7 minut i
kończące
się
punktualnie z
wybiciem god ziny jz i es iątej.
Tower n ie jest jednak tylko
martwym zabytkiem M ieszka
tu obecnie ponad 50 rodzin
osób zatrudnionych przy ad ministracji i konserwacji.

\b'

CereJllOłlia zamykan:.

rower na -ło4e klueu królowej.
CAF-Camen Pres8

murów, Przez trzysta lat Tower był symbolem okupacji
Normanów. Tu też przez w ieki 'stniało w ięzieni e, gdzie
trzymano
najznakomiłszych
w i ężniów stanu, a także ści 
nano im głowy. Do dziś milionom lud~i na całym świe
cie - dzięki popularnym serialom histor ycznym b rytyjskiej TV - Tower kOjarzy
się z egzekucjami żon Hen-

"Wunderwaffe"
japońsk ich

terrorystów
Terroryści japońs cy dysponu~ nowłl bronią do starć z J)Olicją:
pałkami o wysokim na.
pięciu. Kije te Sił połącwne kablem z baterią elektryczna o

wielkiej mocy, kt6l'a terrorysta
nosi u pasa. Taka .. wunderwaffe" można zadawać ciooy o mocy 500CI wolt6w - dosyć. by ofiarę na pewien czas G(łuszyć
lub nawet ~bić. Morde-rcza
broń. która na szcześ"ie dotlId
jeszcze nie była w użyciu, wPadła w ręce oolicji
iaoońskiej,
kiedy ostatnio gruJla terrory"tycznych demonstrantów orz,,steoowała do ataku na ochronę
lotniska Narita koło Tokio.

Polacy na Festiwalu w Hawan,!!
Niezwykle

in-

teresująco zapowiada się udział

P

polskiej , grupy
artystycznej w
XI Swiatowym
Festiwalu Mło
dzieży i Studentów na Kubie,
.
Z najdą
się
w
niej
naJlepsze zespoły artystyczne I najlepsi twórcy
,
Zaprezentują w Hawanie
okolic 'Ilościowy p rogram na który złożą się pieśni I tańce. polska muzyka, folklor oraz wystawy plasty ki, fotografiki, malarstwlI, a także pokazy filmowe
Reżyserem całego
testiwalow~ pro,ramu "jest
ay~:&artł
J[lIl1iat mający na swoim k()ncie wiele p ro,ramów telewizyjn.ycil I filmowych Reżyse rował
tak w ielk ie imprezy, jak Spotkarne Przyjażni Młodzieży Polski I NRD we Frankfurcie. koncert z okazji I Kongr esu Mlodz.ieźy, Polskiej. M!I~dzynarodo-
wą Wlosne
Estr adOWa i Inne.
Oto 00 -móWI OD na temat przygotowań do festiwalu oraz programu oolski .. h 'l~tvst6w~
- W.ydaje mi się, że zawieziem'y na Kubę program ciekawy,
bard'l,(l zróżnicowany. Z Jednej
strony nawiazuje on do festi"-'!U:t,..~,

http://sbc.wbp.kielce.pl

walowych idei solida r ności
w walce.?
postęp i sprawiedliwo sc
czną, z drugiej posiada
nie polski akcent
resującą
formułę
a
przygotowuje Czesław
Będzie to 20-minutowe
rium zatytułowane .. Hymn
dzieźy świata

,

Silna

Matki Ziemi", aa kt.Ór.l' b
ją ,~ uiwor,. Wyblh~YC
tów: Nor wida, Róiew!Oza.
Marti, Roidżestwiensk1egO •
ki. Niemen wykona je "
kacb :lryginalnycb ma WIt:<'
.
rakter , łączy w sobie ł
l'yginalnycb elementÓ~
zostanie dobrze Dr~YJ~:idf
festiwalOwYch I!OŚ C1
(11'
polskiCb wykona W CÓ w or~
s woim repertuarze ';Itfu
konywane 00 hisz!,an s ć '
la KNowia śpIewa

m.in.

"Guanta
a także

l1ue linde"

'-1O-H.tm

ECHO DNIA

UWAGA!

Mlodzie~ wwieku

17-24 lal

KOMENDA 13-20 OHP FSZMP
W CZELADZI UL. PRZEMYSŁOWA 2
przy Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej
i Montaży Budownictwa Rolniczego i Przedsiębiorstwie
Robót Instalacyjno-Montażowych

OGlASZA

PRZYJĘCIA

i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
NA ROK 1978/79
W SPECJ ALNOSCIACH:
• MONTER KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
• MONTER KONSTRUKcn STALOWYCH
• MALARZ, SZKLARZ, STOLARZ BUDOWLANY
• CIESLA, ZBROJARZ
oo
o
• MURARZ, TO
Y NKARZ
• MONTER INSTALACn ELEKTRYCZNYCH
• MONTER INSTALAcn SANITARNYCH
i CENTRALNF.r.O OGRZEWANIA
Nauka w w. w. zawodach trwa dwa lata. W drugim roku nauczania junacy-uczniowie mogą zdobyć drugi uwód:
• SPAWACZA
• OPERATORA SPRZĘTU LEKKIEGO i SREDNIEGO.
Wynagrodzenie miesięczne wynosi:
I rok nauczania -1300 zł plus 25 proc. premii
II rok nauczania - 1500 zł plus 25 proc. premii.
W czasie pobytu w hufcu junacy odbywają zasadniczą służbę
wojskową w oddżiałach samoobrony.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
- wiek 17-24 lat
- ukończone minimum 6 klas szkoły podstawowej
- dobry stan zdrowia.
PRZY WPISIE NALEŻY ZŁOŻYĆ:
podanie z określeniem zawodu

do

O~P

o

życior.ys

ostatnie

świadectwo

szkolne

- metrykę urodzenia
JUNACY korzystają z bezpłatnego zakwaterowania i częściowo
odpłatnelJ'o wv?vwienia.
PRZY OHP ZNAJDUJĄ SIĘ:
klub-kawiarnia, czytelnia, sekcja muzyczna, sekcja pił
ki nożnej, fotograficzna, turystyczna i wiel~ innych, w
ktorych każdy junak znajdzie zainteresowanie.
315-k

WAŻNE; DLA POSIADACZY
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MASZYN BIUROWYCH
ZAKŁAD TECHNIKI BIUROWEJ
"PREDOM-ORG" w KRAKOWIE
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że

TEC9NIClNYCH

w Starachowicach, ul. Staszica 15, tel. 70-48
wykonuje usługi w zakresif'
INST ALACJI I MONTAŻU
oraz KONSERWACJI i REMONTÓW MASZYN
piszących, liczących, kas rejestracyjnych, księguj/ł
cych, ASCOTA 170, automatów obrachunkowych
SOEMTRON EAA 382-3 i elektronicznych ISKRA
111-122.
Punkt poleca swoje usługi w godz. 7-15, w sobotv - 7-13.
31 S-le
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Fabryka Samochodów Sp'ecjalizowanych
im. St. Staszica w Kieicach
zatrudni natychmiast mężczyzn na stanowiskach:
- tłoczarzy,
- lakierników,
- murarzy,
- malarzy,
- wartowników straży przemysłowej, po odbyciu
zasadniczej służby wojskowej, o
- formierzy, oczyszczaczy odlewów oraz pracownio ków niewykwalifikowanych do pozostałych prac
w odlewni.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w dziale
kadr FSS przy ul. Dzierżyńskiego 27, pokój 20, lub
telefonicznie nr 541-94, w godz. 6.30-14.30.
317 -k
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P R' Z E T A R G I
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rejonowe

na wykonanie robót dekarsko-blacharskich i naprawę
kominów na budynkach przy ul. Asfaltowej l, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9 oraz ul. Skalnej lO, 11, 14.
Dokumentacja techniczna znajduje się do wglądl1
w Dyrekcji RPGM przy ul. Sikorskiego 11 w Skarży
sku-Kamiennej. Oferty w zalakowanych kopertach
prosimy składać w biurze RPGM w terminie 14 dni od
daty ukazania się pierwszego ogłoszenia przetargu.
Otwarcie kopert nastąpi w tym dniu o godz. 10.00.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa . pań
stwowe, spółdzielnie rzemieślnic~e i uprawnione osoby
pryw.atne.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bet podania przyczyny.
319-k

Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej - Oddział w Pińczowie
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie robót elewacyjnych i pokrywczych n .w.
budynków:
1) Odnowienie elewacji, pokrycia dachowego i obróbek
blacharskich bloku mieszkalnego w Pińczowie przy
ul. Rewolucji Październikowej 18, o przybliżonej
wartości około 200 tys. zł.
2) Odnowienie elewacji budynków mieszkalnych w
Chmielniku przy ul. 1 Maja 22 i Rynek 6, o przybliżonej wartości około 100 tys. zł.
Termin realizacji w.w. robót do 15.VII.1978 r. Do
udziału w przetargu zapraszamy Rrzedsiębiorstw • pań
stwowe, spółdzielcze i osoby prywatne.
.
Oferty w zalakowanych kopertach prosimy składa~
osobiście lub przesyłać pocztą do Dyrekcji RPGKiM
Oddział Pińczów, w terminie 14 dni od daty ukazania
się pierwszego przetargu.
.
O twarcie ofert nastąpi w 14 dniu od daty ukazania
się pierwszego przetargu, w biurze RPGKiM w Pińczowie, o godz. 10.00.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyo

o

~~
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DYREKCJA
ZESPOŁU SZKOt. TECHNICZNYCH
KIELECKIEJ FABRYKI POMP "BIAŁOGON"
25-804 Kielce, ul. Górników Staszicowskich 22a,
telefon 545-71

OGŁASZA
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ZAPISY

do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
na rok szkolny 1978n9
w następujących zawodach:
- TOI{ARZ,
- SLUSARZ MECHANIK
Nauka w szkole trwa 3 lata.
Warunki przyjęcia:
- ukończont: 15 lat życia, ukończona szko-la podstawowa, dobry stan zdrowia.
Wymagane dokumenty:
- podanie z określeniem wybranego zawodu i zgodą rodziców bądź opiekunów,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub zaświadczenie o uczęszczaniu
w bieżącym roku szkolnym do klasy ósmej,
- odpis aktu urodzenia, bądź dowód osobisty rodziców lub opiekunów do wglą
du,
- trzy fotografie podpisane na odwrocie,
- zaświadczenie lekarskie stwierd~ające
przydatność do zawodu wydane
przez
przemysłowa służbe zdrowia. Skierowania do przychodni wydaje sekretariat
zespołu szkół.

Szkoła

dysponuje internatem wraz ze stołówką.
W czasie trwania nauki uczniowie otrzymują
wynagrodzenie miesięczne i wszystkie świadczenia
przysługu iącp pracownikom.
, Dokładnych informacji o warunkach , kształce
nia I wynagrodzenia udziela sekretariat zespołu
szkół oraz telefonicznie (nr tel. 545-71).
-.: Okres nauki wliczony Jest do stażu pracy w
przedmiocie urlopu wypoczynkowego ł dodatlio~weg~ wynaerorlzenła % tytułu wvslugi lat.
.: Zespół szkół prowadzi punkt filialny w miejscowości Daleszyce mieszczący sit: w
budynku
:Zbiorczej Szkoły Gminnej kształcący w zawodzie
tokarza.
Absolwenci w pierwszej kolejności kierowani Słl
,do Technikum Mechanicznego dla Pracującycb
tut. zespołu sZkół.
O przyjęcłU decyduje kolejl)ość zgłoszeń.
Dokumenty 'przyjmuje sekretariat codzieDDie
w godz. 8-15, dokumenty mogą być również nadsyłane drogą pocztową.

l&2-k
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FABRYKA ŁOZYSK TOCZNYCH ..ISKRA"
w Kielcach, ul. Mielczarskiego 45,
telefon 512-81, wewn. 10-23
zatrudni zaraz: KOBIETY I MĘZCZYZN do pracy
'tV bezpośredniej produkcji łożysk, na
stanowiskach: TOKARZY I SZLIFIERZY AUTOMATOWYCH.
Ponadto zatrudnimy mężczyzn w wydziale narzędziowym
i remontowym, na stanowi:>kach
- SZLIFIERZY, TOKARZY, FREZEROW, OSTRZARZY oraz na stanowiskach NASTAWIACZY MASZYN, KOWALI MATRYCOWYCH i PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH PIECE w w ydziale
kuźni ;

Informacji
warunkach pracy i płacy udziela
spraw osobowych, pokój nr 11 (parter).
298-k
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RADOMSKIE

BUDOWY PIECOW
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prowadzonych przez Zespół Szkół Budowlan'ych w Radomlu, ul. Koś
ciuszki 7 i Zasa dni czą Szkolę Zawodową w Końskich. uJ. Warsztatowa 2.
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Toruńska

informuje, że prowadzi na rok szkolny 1978179 nabór kandydatów do klas
wła snych w zakresie

Przyjęcie kandydata odbywa
w kancelariach wymienionych

E

PRZEMYSŁOWYCH

w Radomiu, ul.

E P
E

E

PRZEDSIĘBIORSTWO

§
D
D

§
D
D
D

8D

D
D
D
D
D

$ię na
szkół,

podstawie złożonych dokument6w,
bez egzaminów wstępnych ,

Uczniowie naszych klas - zgodnie z odpowiednimi przepIsami, otrzywynagrodzenie miesięczne oraz inne świadczenia socjalne, wynikające z układu zbiorowego pracy w budownictwie. Zamiejscowym uczniom
ZSZ w Końskich zapewniamy otrzymanie kwater, natomiast uczniom
ZSB w Radomiu zapewniamy odpłatn e mie;sce w tnternacie.
Bliższych informacji na
przedsiębiorstwa - pokój

ten temat udziela dział spraw pracowniczych
nr 411 , telefon 211-01, wewn. 14, ewentualnie
sekretariaty wyr..lienionych szkół.
218-«
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WOJEWÓDZKIE PRZEDSIEBIORS'T WO '
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KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W

E

przyjmuje

E
[

. . kurar

~

Kielcach ,

zgł08zenia

kendydat6~,. "

przygotowuMce ·do.

zawo. ·
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PlaaowaD8 termiBY rozpoczęcia kursów: 1.V.lt78 ... 1.IX.1918
Warunkami przyjęcia Da kurs są:
ukończone 22 la ta, a nie orzekroczone 35
wykształcenie co najmniej
zakresie szkoły podstawowej.
dobry stan zdrowia,
'
z~meldowanie w Kielcach lub najbliższej okolicy,

1'.

w

~ nIekaralność.

Po przeszkoleniu trwającym 4 miesiące uczestnik kursu otrzytnuj.e
prawo Jazdy uprawniające do prowadzenia autobusów komunikacji mieJ"
skiej w KIelcach. .
Ukończenie kursu zapewnia zdobycie atrakcyjnego zawodu, stałą pracę,
wysokie zarobki I inne świadczenia jak:
- umundurowanie;
,
- bilet wolnej jazdy środkami komunikacji miejskiej (również dla r0dziny);
. - możliwość korzystania z wczasów rodzinnych, kolonii dla dzieci;
- możłiw~ść uzyskania pomocy w. otrzymaniu mieszkania.
':
b
Zgłoszema przyjmuje l informacjI udziela dział spraw . pracowIllC~!,~
~~K~ w Kielcach, ul. Jagiellońska 92, tel. 507-37 w ponied Z1 lP
1 pią tkI w godzinach 6. 30-1~ , 30 ,
114...j(

I .........., .." ........, ................" ....., ...., .., ...................

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

OBROTU SAMOCHODAMI
CZĘSCIAMI ZAMIENNYMI

I

§

W STARACHOWICACH

D

i§

iada mia
o

odbiorców indywidualnych
samochodów ciężarowych
"STAR" - skrzyniowy
i .. STAR" - wywrotka

sprzedaży

§
D
D

PRZEDSIĘBIORSTWO

OBROTU SAMOCHODAMI
I CZĘSCIAMJ ZAMIENNYMI

Starachowicach, nr konta: 29199-491-139-~1
NBP Oddział Starachowice
samochodów:
samochód ciężarowy "star-28"
niowy - 530.000 zł
samochód ciężarowy .,star-29"
niowy ..;.... 450.000 zł

I
EJ

D

EJ

D
D
D
D
D

skrzy- EJ

TECHNOLOGICZNEGO i SKLADOW ANIA "TECHMATRANS"
W RADOMIU. UL. STAROKRAKOWSKA 133

•

skrzy-

El

SZKOŁA ZAWODOWA DLA PRACUJĄCYCH
KIELECKIEGO KOMBINATU
CEMENTOWO-W APIENNICZEGO

ZASADNICZA

D
D

El
D
D

W CHĘCINACH,
OGŁASZA W P I S

EJ
~

§

informacji o warunkach zakupu 88oIDClChod6w
..sta.r-28", · .,sta.r -29",
,.sta·r-200", udz.ie-la D
Samochodów Ciężarowych STARACHO- ~
Bema. łele-foo 60~

w codzinaelt ed f.3' . . U.,.
w eeW, ed S.H . . 11.31
• warunkach zakupu samochodów MmIOIfr/. ~-200-8łl udziela I>zW SpnedMy SMnocho-

W

K~e-Ice,

. ul.

Sknet~ lo

rodziDult . . f.H de

SL
MO TER

8
8

tł.M

w "boł, ed 1.3' . . 11.H. .'
IN-k

~

~

"SIEMIANOWICE"

[
[

W SIEMIANOWICACH SL

ZATRUDł'jI

~

ZARAZ

NA KORZYSTNYCH '" ARUNKACH

. wykwalifi.kowanych w sawodach [[
[
[

E

e

I.

kopalnia zapewnia zakwaterodomach górnika.
.
n"grodzt'nie oraz dodatkowe świadczenia
u.kładu zhiorowego dla pracowników zaWe własnych

ohvrh u' PW.'

liższy h .

:b

Iti

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

L
[

. c mformacji udzielają:
,
.zat rudnienia i spraw socjalnych na
dz.~last i gmin województwa kieleckiego
00 lS3. zatrudnienia KWK
Siemianowice",
!Pt l 1 · .
"
. t.el.- 2~~ noWJce Sł.. aleja Przodowr.ików
,-:'H11 wewn. 342 . 366.
304-k

Białego Zagłębia 1

I AUTO
I U L

"'1

DYREKCJA
KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO

.1.
Y

Ba rok .szkolny lt1.,1.,
dla klas pierwszych .. specjalnościach:

(j

, . DlOW" " " ,

SpecJaJliZ()wailych

P ROW A DZI

na rok szkolny 1978179
NABOR KANDYDATOW DO KLAS PIERWSZYCH
w zakresie ZASADNICZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ
prowadzonych przez Zasadnicza Szkołę ' Zawodową nr 2
w Radomiu. ul. Szkolna 2.
NAUKĘ PROW ADZIMY W ZA WOOACH:
• MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ;
• TOKARZ;
• FREZER.
Pr.zyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie. złożonych dokumentów w dziale służb pracowniczycn bez egzaminów wstępnych.
OKR.ES NAUKI TRWA 3 LATA.
Uczniowie w okresie nauki otrzymują następujące wynagrodzeniec
w I roku nauki
300 zł:
w II roku nauki - 480 zł:
w m roku nauki - 780 zł.
Ponadto inne świadczenia socjalne w ynikające z układu zbiorowego
pracy dla przemysłu metalowego.
Dla wyróżniających się w pracy j W nauce możliwość kontynuowania
nauki w technikum. .
Po zakończeniu roku szkolnego u czniowie korzystać mogą z 14-dniowego obozu 'młodzieżowego.
Bliższych informacji udziela dział służb pracowniczych PrzedsiębiOl'
stwa .. TECHMATRANS" Radom, ul. Starokrakowska 133, telefon 221-31
wewn. 264.
245-k

D
D

samochód ciężarowy "star-200"
skrzyniowy. - 700.000
samochód samowyładowczy (jed.no&tronny)
W-200-801 na podwoziu "star-200"
- 750.000 zł

ut
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[
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LO 'YCn

IOIOW CH.
Nauka trwa 3

la~.

Warunki przyjęcia:
- wiek od 15 do II łat,
- ukończen~e B-klasowej "oły podstawoweJ,
- zaświadczenie lekarslrie • przydatności do Z8we4ł..
Podania pÓdpisane przez kandydata i jego rodziCów wza~ .,.. ••
przyjmuje sekretariat szkoły codziennie w «odzinach 1-1'4.
Do podania należy załączyć: zaświadczerue . lekarskie • pnydatDOl6d
do zawodu, wykaz ocen za I okres nauki w klasie 6smei, łwiadecłW
ukończenia 8 klasy szkoly podstawowej, dowód osobisty Ndzic6w _
wglądu oraz trzy zdjęcia.
Do szkoły przyjmuje sif; bet; egzamin\! wstępneae, wg kole}no8ei . .

DÓW

szeń.

Przyjętym

uczniom zapewnia sif;:

*

1. stałe wynagrodzenie: w klasie I 320 zł, w klasie II
zł, w 11....
III około 1200 zł;
~. deputat węglowy po I roku nauki;
3. ubranie robocze i umundurowanie' wyjściowe;
4. zasiłki bezzwrotne dla sierot i uczniów ni~zamożnycb;
5. premię w wysokości 20 proc. w .III roku nauki;
6. inne świadczenia socjalne przysługujące pracownikom pnemyBłll __
mentowego i wapieIU1iczego;
7. zatrudnienie po ukończeniu nauki w zakładach cementowo-wapłe&
niczych Białego Zagłębia;
8. po ukończeniu nauki w ZSZ uczniowie mogą kontyn.ował aaWa~ ...
technikum dla pracujących.
Szkoła zapewnia miejsce w internacie.

L

[

I;

http://sbc.wbp.kielce.pl
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CENTRUM
PRODUKCYINE
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UL. WAPIENNIKOWA NR 90 (aleja LeDina)

.,

ogłasza

to reklama

4
4

W KIELCACH,

4
4

4

zapisy uczn.ow

DO KLASY I NA KOK SZKOLNY 1.11/T.
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Warunki

E
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ŚLUSARZ

E

•
••t
•
:•
E
•:•
•
:••

j

przyjęcia:

~
!

- ukończone 15 lat,
- ukończona szkoła podstawowa.
:
Okres nauki trwa 3 lata. W okresie nauki uczeń 3
będzie otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z 000wiązującymi nr7.episami, plus deputat węglowy i
sorty odzieżowe.
~
Szczegółowych informacji udziela dział spraw
pracowniczych - pokój 14, 15.
284-k ~

3
3
3

t
t

3

lAPAMIETAJ!

~J

ogłaszają

zapisy do klas I
ZASADNICZEJ SZKOł.Y ZAWODOWEJ

DLA

w

BIURO

-lf IlADOMIU.
ul. Dzierżyńskiego 31
•• rok szkolny 19Unt

~

•

3

•

3
3

•

3

Podania wraz z załącznikami przyjmuje ef)dziennie kancelaria szkoły w godzinach 9-14.
J
WARUNKI PRZYJĘCIA SĄ NASTĘPUJĄCE:

3

podanie z życiorysem;
świadectwo ukończenia szkoły

podstawowej; J
wiek od 15 do 17 lat;
:!
wypis z aktu urodzenia lub dowód O8Obisty.
(ojca lub matki) do wglądu;
]
- świadectwo lekarskie o stanie zdrowia odpowiadającym do wykonywanego zawodu; 3
- cztery fotografie.
]
W trakcie nauki uczniowie otrzymują wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi
w tym
.
J
kresie przepisami.
J
Po zakończeniu nauki każdy absolw~nt ma zapewnioną pracę a najlepsi uczniowiE." i ci, którzy
chcą kontynuować dalszą naukę będą kierowani j
do Technikum.. dla Pracujących.
j
Wszelkich -informacji udziela sekretariat szkoły w Radomiu, ul. Dzierżyńskiego 31.
269-k ,]

3

ZAPEWNIAJĄC

3

M •

II M •

II II •

M ..

II II

M M • • • • II II

li • " II • 'I V

świadczonych usług
drukuie foldery N-

•

3
3

II II

prowadZI na zlecenie
kampanie reklamowe
IQmieszcH komunio
katy. Dnetargi, obwieszczenia. nekrologi i ogłoSlenia drobne
informuje o ciekawych
wyrobach
rodzajach
nowych

3

3
za- -3

M

IOGtOSZEŃ

3

PRZEMYSŁOWYCH

..M • • li • li ••

WVDAWNICTWA
r.RASOWEGO

3

zawodzie
- MECHANIK MASZYN I URZĄDZEN

-

REKLAM

KIELECKIEGO

PRACUJĄCYCH

Ul

-

Mf'C'hanik maszy.
"udowlanych
Betoniarz-zbrejan
Murarz

I
Z
I

tS

poja~dów

Mechanik-kif'l'ewca
samochodowych
Monter rurociągów

3

15

przemysłowych

J

tS

Monter instalacji
wen'tyl.-klimatyzacyjnych

Z

Przyjęcia kandydatów odbywają się
wie złożonych dokumentów, bea

e,l~aBllJD"

wstępnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie,
!. skrócony odpis aktu urodzenia
osobisty rodziców do wglądu.
S. świadectwo zdrowia' stwierdzające
do wykonywania zawodu.
4. 4 fotografie.
3. świadectwo ukończenia szkoły
(dołączyć w czerwcu bezpośrednio po
czeniu nauki).

Uczniowie otrzymują wyna~rodzenie
ne oraz korzystają ze wszystkich
jalno-bvtowych, wynikających I układ"
••• wego pracy w burłownietwie.
•• Młodzież nie mająca możliwości dojazdU
•• zapewnione miejsce ." internacie lub hotelu
botniczym.
:
Uczniowie dojeżdżający PKS lub PKP
• stają z biletów na zasadach pracowniczych.
Po ukoł,czeniu szkoły każdy absolwent ma
E pewni ona pra~~ w przerlsiębiorstwacb znajd
• eych si~ w organizacii 'liednoczenia Bud
E twa ?r~emvQł()wf'tto .. Połunnie".
E Każdy ahsolwent może ubiegać się e
E do 3-letniero technikum budowlallero ....
: j.,c~ch.
E Szcze,ółowycJ. informacji e przyjęciaclI
E w.wym. szkoły udz;ela sekretariat szkoły
• nieznie i pisemnie).
E
DYRF.KCJA SZKOŁY

e

'~nnnnnnnnnnn~nnnnnnnnnnnnnnnnnnnrr

w Radoonu

chłopców)

••~

~

ZAKŁADY PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO

-

E

,•

TOKARZ

(tylko dla

ZAPISY

E
NA ROK SZKOLNY 1918/19'lt
E •• następujące kierunki nauki:
E
• Kierunek kształcenia - zawtHI okres
t
.awu
E

~
e

•

OGŁASZA

•
:•

E

j

~

•

l

•
•••
•~

FREZER

~

4

4

ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLA1 A
dla Pracujących
KIELECKIEGO PRZEOSIĘ610RSTWA
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
W KIELCACH. UL ZGODA :n
(tel ł7Cl-41 kOIł 25-318)

E
•

4

~

•
••

P REMA"

•~

••
•••
•
~
•t

4

PNEUM~TYKI

R-

••

Idamowe
W redagowaniu
wybór materiału
ilustracyjnego. wykonani. zdjęć rełclamowych.
poR'O(

tełeslu.

!
E

3

•
••

•

3
~

3
•3

:

~
~

~

Nasze adresy:

3
3

KIELCE
ul. -Ewangelicka 3
telełon 448-58

3

RADOM

ul. Słowadtiego 1
telefon 237-36

~
~
~

3

KOMBINAT REMONTOWO-BUDOWLAN1
PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO,
W APIENNICZEGO I GIPSOWEGO
W WIERZBICY
ZAKŁAD W NOWINACH
zatrudni zaraz pracowników w następujących
wodach:
- MURARZ, robotnik BUDOWLANY
- ŚLUSARZ
- SPAWACZ, TOKARZ
- oraz pracowników niewykw
do przyuczenia w. w. za wodów.
Praca w systemie akordowym wg
płac zgodnie z układem zbiorowym pracy YI
downictwie. Pracownikom
nia się zakwaterowanie w hotelu
Dojazd z Kielc autobusem MPK nr 19
końcowy), tel. 532-41 lub 504-51! wewn. 30.

!

http://sbc.wbp.kielce.pl

Lektury

•
Zgodnie
JW,Cl.ojowym

śmier

Byłe

papierodaw tyle. Zapach narcyzÓw wrÓcił. Mrok g«;:stmal. Z
podwórza zajazgotał pies. Od
razu wszystkie psy z przedmIeś
cia odpowiedziały
Słuchałem.
Jakieś niesprecyzowane
myśli,
coś przeszłego już. Może t«;:sknota? Byłem sam ze swoim lę
kiem ... · Zapach narcyzów
p rzyniosłem tu niepokój spraw
ostatecznych. byłem śmiercią".
Ciekawe i oryginalne zarÓwno 'w pięknej Iite'racko formie,
jak i w głębokiej treści są opowiadania Jerzego Gieraltowskiego 0)
"Wakacje .kata".
Mocne.
pl'awdziw'ie ' 'rń«;:skie
przeżycia bohaterów. nIeraz nawet b rutalne. Czy to będzie podchorąży .. Smukły"
który ' wy- konuje wyro~i śmierc' na rozkaz
podziemnej
organizacji,
chociaż sam jest pełen komplekSÓw. watpliwości I załamań i w'
końcu mus i pla~ ić wysoką cenę za br ak bezwzględności. czy
"P r ędki"
który w ostatniej
chwili już na granicy państwo
wej zmienia decyzję i pozostaje
w Polsce. chociaż czeka go kilka [at kiblowania w celi.
.
Czytelnika. kt6ry
nie goni
tylko za wa r tką akcją , ale i w
fo rmi e ksiażki stara się dopatrzyć wyższych
treści,
ujmie
właśnie najbardziej ona. Sposób,
w jaki Gie r ałtowski pr zedstawia
ludzkie istnienia. przeżycia. doznania. uczucia
Ileż tu
przedziwneeo Ii r v zmu tkliwośc i i
wzrusz e ń
Boh ate rom
nieobce
są nawet POI'YWY sentymentalne. ale m oże właśnie i dlatego
postacie te stają się nam tak
bliskie, drogie. w wi elu p rzyaciągnąłem
Rzeżnia

sem.
,. Z leko

•

Florencja, pół
miliooowe mia110 Dad
rzeką
Arno. Tai trafia

niemal

każdy

lury~ta
diający

przyjeż
dG

Wioch. W

tym

roku liczba tu-

r<stów

moze

k'nae

się

niższa

ze

41-

dUŻG

wzglę

terroryzmu
G!(arkraj.

du nan falę

CAF-Stan

•

su:

została

Egzotyczna okleina
rodem z..• Radomia
Pr zemys ł meblarski potl':?ebuje coraz więcej płyt, okleiny i
innych wYt'o bów Dlatego też
wytw6rnie przemysłu drzewnego są stale mode rnizowane I
rozbudowywane. Dz ięki rozbuu podabniają
dowie Zakłady Drzewne w RaW bruta lny •
domiu zwiększyły znacznie proffice pozostadukcję egzotyczn-ej oklein y wyIy POSzczerabianej z mahoni, dębów tu, zabijaiąc
reckich i innych drzew. Okleiicy morna produkowana jest na noPOsłu~uiąc
. woczesnych maszynach I urzą
I z«;:bami.
d zeniach zakupionych we Wło
GeodalI szech W hali ol'Odukcyjnej za. iak stary
instalowano mechaniczną suwlem w beznicę do transportu pnj
drzewcóż, J!'est całnych, co usprawnia znacznie
p rac ę załogi.
(PAP)

dnia od stada
lo si«;: siedsamice. dr
z p r zera żeró wnież pod

m

zespół

teren ie
-C" "''''PN'~~

im.
25

z róż
Oprócz
wców wy- duet
,,2 plus

Polit~ch_

~sllól Pie§.

Twórcami nas Gego p rogra mu
nie tylko zawodowi a r lyś
ci, ale wszyscy delegaci. Polska
g r upa festiwalowa będzie grupą rozśpiewaną ,
wesołą. któ ra
w każdej chwili potrafi się zebrać I z dobrym skutkiem artystycznym zaśpiewać Delegaci
otrzymają komplet śpiewnik6w
z nutami ł słowami k ra jowych
piosenek.
oraz zagranicznych
~ą w nich p ieśn~ rewolucy jne, a takie znane p rzeboje.
będą

ambicjami •••
Znajdzie się w śpiewniku sporo melodii, Ir.tóre zna niemal
cały świat, up. słynna "Vanceremos" i!zy "We shall over. coma" lub "Guantanamera" Znaui kompozytorzy - J . Mikuła,
W Parzyńskl i S. Krajewski
przystąpili do konku rsu na piosenke fesLiwalowlł polskiej gr upy
Nasi artyści będą mleć sparCI
pracy w Hawanie, bowiem każ
dy dzień p rzewiduje liczne występy
Odbywać się one
bę<lą
niejako na czterec h estradach:
w klubie lJ(}lskim. któ ry będzie
miels(' em spotkań mło <lzież" fe-

padKach podo bne \V Odruchach
do nas samych.
NadLwyl!zaj
nast ,'oJOwe
I
barwne we wzruszellla<:h wydały mi
Się .,Noce" ayII ,.tr yptyk letni" , głęboko lud zki. jakie Wiele mówiący ów cytat.
który autor prlyjął .~ a motto.
Wyobraźmy
sobie: .,Jest noc.
Będziemy mówić l sobą maL'Zej,
szczerzej I otwarciej. niż byśmy
mówili za dnIa
BoWiem noc
ba rdziej obnaża serce cz łOWieka.
niż światło są takje
;;łowa
prawdy, ktÓre znajdujemy po
ciemku - na pl'óżno s~ukalibyś
my ich w dzień - jak gdyby
były ' to słowa głębin, któr e należą do ciemności"
J mamy w
ten sposób na lasadzie
takiej
spowiedzi świetnie odrysowane
postacie "Slepeów", "Zakonnicę" oraz bohate r a .. Umschlagplatz" jako zwierzenia trzech
kolejno nastepujacych po sobie
nocy. Wierzę że te obrosłe
intymnością noce wraz z głębo
ko prawdziwym mottem skłonią
do zadumy i osobistych refleksji.
IGNACY WNUK
0)

Waka.eje kat", Jerzy GieratPIW, 1~78, 5. Z26, >., 25.

wwslci,

s rowu
JeS'LCile na po<:zątku n3.SlZego
stulecia srz;czytem marzell każ
dego kupca b y ło uzyskanie
p rawa do ozdobienia szyldu
[}()biliiując )'m napisem ;
"Na sza fi·rma ma zaszczyt być dostawcą dla dworu
monarsz ego". Dziś natom ias t managerowie s tocz.n i rzecznej Ko r neuburg pod W iedniem poczuli SIę
tak uhonorowani zleceniem
znad Jeniseju. źe z okazji wodowa.nia tatku ' .,Antoni C zechryw" - 98 jednostki dostarcza nej dla ZSRR - zwołali
specjalną
konferencję prasową·

Pod kon iec kwietnia "Czechow" wyru szy ł w swój niezwykły
dz ie 'viczy
rejs
na
transkontynentaln y m
szlak u
wodnym W i edeń - Krasn-ojarsko Gazety zamieściły z tej
okazji ma.pkę trasy Wiodącej
przez wiele
ó rz i rzek. Dunajem statek w y pływa na Morze C?:arne, wzdłuż w ybrzeży
KryTnu kieruj e się na !'Qrze
Azowskie, stąd w gó r ę Donu
do kanału Wołga - Don. postlwalowel z na:;t.ą delegaCJą,
na scenie koncertu galowego, na
estradach
konkursowych,
a
takie w salach koncertowych
dla programów p rzygotowanych
wspólnie z innymi delegacjami.
Na artystów z PolskI czekają
najwi«;:ksze hale. amfi teatry. sło
wem, największe sceny w Hawanie. Polskiej grupie powierzono otwa rcie festiwalu p~śni
politycz-llej.
ktÓry
rozpoczni e
się 29 lipca.
Czy można jednak wyobrazić
lK>bie festiwal bez prawd7Jiwego
kubańskiego karnawału? 0czywiście, że
nie. Tegoroczny
będzie
gigantycznym świętem
r ad~. Dla Polaków
przygotowa[l() lUZ specjalną, bar dzo
dużą platformę z .pełnym wyposażeniem
ŚWietlnym. audiow izualnym. kt6ra będzie ruchomą estradll podążająclI 117 karnawałowym korowodzie
ulicami Hawan."
CMy ustalaliśmy p r ogr am z
eospodarzami festiwalu byli zachwyceni tym, co Obiecaliśmy
pokazae. Sądzę. że wyjedzie na
Kube bardzo reprezentacyjna
grupa łącZlIca w sobie r ÓŻne kierunki artystyczne, że pokaże
my lI4l festiwalu ba rdzo Interesujące propozycje Mam nadzieję, że występv 7.es połów Kulturalnych będą mocnym akcentem
",";zlału polskiei
rjelegacji na
XI Swiatowym Festiwalu Mło
dzieży i Stu<1ent6w w Hawanie.

I . angielskim

prawem

mąr
miol
dotychczos
prawo bit ion41 Iriiem nie grubszym
nii łego kciuk. w celu "pn.,ucunio
;el do Dosłus,eństwa"
Sqd apelacyj
ny wydał
.historyc1ny"
.erdykt, w
myśl klorego
nie tylko- iono ale
lIochonko moie _ obronie włosne. wy
nucić meiczyzn-: I iego własnego mie
sllton'o. jeśli podniesie on na niQ kii
nO'Wf"f ,..ie arubsn "ii kci".

• (ozd. mles1kaniec stolicy Kom
bodi, - miasta Phnom "'.nh - moie.
•• .rofundowoć'. sobie ulicę
n05zącq
iego .Iosne imi..
Warunkiem
iesł
wybrukowanie te;
uticy
no
wlosn,
kos7t orol lej systematyczne konle,wowunie.

?
•

teki Alfreda
Hitchcocka
7

• Wróg mebli... Brytyjscy producen·
ci mebli prz.prowad1ili badania ryn
kOW. J
l
których wynika. ie telewizjo
bardzo SJkodzi meblom. Miłośnicy fil·
mów i SltUIr kryminalnych, obserwując
je w telewizone, wiercq się. podslcakują i walq pięściami w oparcia fo·
teli. s",acoiełc żywo' łych mebli o po.łowe

• MieJscowoici Tchatchwa i Kułsch.
ba (Afryka' sq oddalon. od siebie o
2G kilometrów
Regularną
codziennq
łączność pocztową między
nimi
tapewnie wytrenowany Itruś. który listy
. inne pnesyłld ooczto.. pnenosi w
spec;o'nei tec2ce. łowieSIonej na styi.
Jest to podobno nainyb .. a.
najhar.
dziel
regularno i godna laufaniu
oo-czta na świecie.

h Dorowo
tern W<łłgą i północnym systemem kanałów wychodzi p rzez
jez. ŁadQga do Len ingradu.
skąd w konwoju prowadeon ym
przez
radziecki
lodołamacz
p rzemi erz y
B a łt y k.
miJaJąc
m.in. polskie porty, okrąż y c a ły Półw ys ep Skandynawsk i i
arktyczną trasą morską dot rze
do ujŚC i a Jen iseju. aby p rze być ostat.ni, 3000-k ilometrowv
odcinek do Krasnojarska, m iasta oddalonego o "Ż'a,bi skok"
od granicy z Mon~olią. Dla
Austriak6w niepowszedni rejs
"Ich" statku
jest sensacją
pierwszej rang:
Za r ówn ie
sensac yjny uważa się fakt. iż
"Czechow". który j ę st superluksusowy m hotelem pływa
jąc .vm, z06tał p rze znaczony do
obs ługi węd row n yc h wezasó w
robotniozych na wodzie dl a
budown iczych BAM.
(PAJ)

Maczuoa Herkulesa

Kom:"aa rzucił na stół zielony
koros/.yt. Znałem ten skoroszyt.
- Od kilku lat kontynuował
kom isarz - inkasuje pan p ie niąd/.:e
od o,;ób, któ r e spowodowały wypadki, a zobowiązuje się pan nie
przekazywać w raportach ich na/.:wisk i adresów. Nic trudnego w tej
malej wiosce, a każdy był rad nie
trafiaj~\c do miejskiej kart-oteki. Pan
zachowywał te pieniądze dla siebie.
W szystko szło dobrze do czasu, kiedy Fischer dwa lata temu także
miał w ypadek. Ale on n ie zapłacił.
P rzejrza ł pana i przeciwnie: zaczął
pana szantażować, Z tych dokumentów wynika, że mus ia ł pan zaktywizować swój proceder, a Fisc her
wyciągnął od pana trzydzieści tySięcy marek. Nasze laboratorium zajęło si ę już sprawdzeniem, z czyjego pi ·toletu str zał został oddany.
M ieliśmy w kartotece numer pań
skiego pistoletu i wyniki ze strzałów próbn ych. To był pal1ski pistolet.
KONIEC
Tłum. JAN NOGAJ

l

Rooert Simon wszedł do domu i
na żonę. N ikt nie odpo-

zawalał
w ia d ał.

- Juliol - Zajrzał do kuchni, ła
z.ienki i pokoi na piętrze. WszędL. i e
pusta. Ogarnęło go niedob r e p rzeczucie. Pół godziny temu, zanim
wyszedł z b iur!l. roz,ma w ia ł telefonicznie z Julią.
W garażu jej samochód, płaszc:l
wisiał w prz edpokoju. Więc me ffi()gła odejść daleko. Zadzwonił do są
s iadki, pani Hammer, lecz ta odpowiedziala, że Julii nie ma u niej.
N iepokój Roberta zamienił się w
panikę . Minęła godzina. Kocha! Jul i ę porrad
Gdy się zasta nawiał, C4
zadzwoni ł telefon.

2

OjcoWski 1':4,.. Nared.wy i
samek w Pieskewej Skale .alrilł dG naj popularniej zyeh
i
najezęściej
odwied:zanyeh .aklłtkóW w nanym kraju.
Na sdjęeiu:
".lejna erupa
wyeieezkGwa
Gdpoesywa
w
słóp
najbardZiej eharaktery"tyczu"j skały Ojeowskie~o Par
ku
Narodowego
- slynnd
Maezu!(1 Herkulesa.
CAF

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Pan Simon?
zapytał chłodny, męski gł~ z obcym akcentem.
- Tak.
- N iech pan dobrze s łucha . Pańska żon jest w naszej mocy.
Robert głębOko zaczerpnął powietn.e.
- W róci do pana cała i zdrowa,
jeśli
pełni pan nasze żądania . Po
pierwsze: żadnych kontaktów z po_
licją. Jeśli pan powiadomi policj~,
pai.ska żona umrze. Z r ozumiano?
- Tak.
- Po drugie: milion w gotówce.
W małych, używanych banknotach.
Zadzwonię do pana jutro 'tViec:.!or em o tej samej porze. Wtedy "ę~
d ' ie pan mógł zamienić kiJka R'lw
z żoną.
Połączenie zostało przerwane.
Jak skamieniały stał Robert obok
telefonu. Głos 'tV ' aparaci~ bfzmiał
mrożąco
l zdecydowanie. Jacy to
ludzie por wali Julię!? Nie, nie pow iadomi policji. Pieniąd ze n ic n ie
znaczą, niech je zabiorą, Byle Ul'atow ać Julię.

(CilM dalszy \V następnym
numerze)

POZIOMO: imiech, okop,.
bawa, Nlmiak, ułtrul. Mk...
mete, pasz-. Inlet, _n.zJ-.,
twist, miara, logistyka, tetroda,
trafika, kośba" torf, sadyMa.

€z hasl... -

nr

,.. pł'owidłowym rozwiązaftiu IIR~ litery z kfatek ponume..wonie" do4ołttowo • pławyt'ft cIołftY'W I'OQU czyton. w kołetności
ocIpoWiodojqcych inł Iieltt. dodzę hosło, ktÓfe wystarczy nodesłot
jaIce rozwiązani. zadania.

PIONOWO: śmietnik. cal, k\lkurydza, postęp, Waga, danhaa,
Nike, satelita, akta, nlicyna,
undulator, Ato&, strabizm, motyka, aromat, grat, teść, InL
Rozw. gł.: "Nie _a więksll...
_arba, _ad .ari.M tlllia",

POZIOMO: l. gór u,., leW poJIhcl Da .ta~ku woduJ'Ul, I.
• "ooręczn,. podpis. 10. pukiel.
lok, K. oczekiwanie tpełniellia
. . czegoś pożądanego, ufność,
Ja. część konstrukcji mQetu. II.
_ lIOwieuchni miek.. II. brak
trudności, 21. sukmana chłopów
_,.Jskich, U. solistka zespołu
baletowego. tancerka, 23. \l8ta10_ a g6r,., sumaryczne wynagrodzenie za wykoname ok~
aonyełl czynności, 34. metalowe
qkucłe
chroniące
obcas pned
Icłeraniem,
25. dawna IlUW.
~nego
kwasu siarkowego,
II. pas wody łączący dwa wie&)Eh zbiorniki wodne (morza bib
Jpdora), !T. f'.k. jednostka ...

szczęśliwą

Pod

Od 11 do 17 czerwca 1978

rołlu

Za . . lIIini~op ... bierHmf żadnej
To cbieło oskologów. Wożentf jedynie powiedzieć
prHCzyłajci..
KOZlOROZie: ..... 22.XII.-ao.L)
WieI.. • Wal, "Chaciai w procy zawodowej wIedzie si. iM zupelnie
ma w tym !Me
"ego albowiem nigdzie ni. jest zopison.. że człowiek rGZ na ZQWS ZI
konywoć t. somq prac.. Chęć zmiany to rzecz naturalna .. człow iek.
ni. sugeruj si. Uw . .. dobrymi" rodami innych działaj som. Dlaczego
z WO$ urodzeni w dniach od 24 do 27 grudnia chowajq tak skrzętni •
nymi swe doskonałe pomysły, które powinny znaleźć: zastosowanie w
doweji Dziel więc zadania z innymi, podzielisz z nimi także potem
.smieleJ realiluJ także swe plany tyciowe.
WODNIK (Ul. 21.1.-la.tI.)
Uwag. niektórych _pośród Was zaprzqtajq
zajmuj si, wit:e tyll'l CO pozbawione
jest w najbliższej perspektywie
ogólnych i osobistych. Unikaj sytuacji dwuznacznych, ole nie stro ń od
pragnie zmienić kierunek swego dalnego działaOla. Nie

wonie spraw, które na pierwszy rzut oka wydojq się klopotliwe. Nie
cia w spokoju. bo spłyniesz na mielizny. Nietkórych spośród Was
pierwszej dekadzie lutego czeka niebawem wyjazd. Mimo iż n ie
chwycony oddaleniem od domu ł rodziny nie spiesz się I. powrotem,
wszystkiego nie załatwi,z naleiyciea Nie marnuj więc swojej szo nsyl

RYBY (ur.
'N

19.1ł.-20.1Ił.)

W życie niektórych z Was wkradnie się teraz pewien
pewnym stopniu sprawami uczuciowymi. Zastanówcie

tym czy

kontynuować

bliskq

zażylo.ć

nIepokój
się

więc

z osobq. ktorej zalety nie

charakteru. Nie zaszkodzi, jeśli poradzisz się w tym względzie
taj tokże o tym, te miejsce przy Tobie nie jest nigdy puste, chOCiaż
miar adoratorów nie możesl. się uskarżać. Osoby urodzone w d niach
25 lutego powinny przerwać kontakty z osobq. która wprowadza za

Ilerg:ł( cłeplnej.

życia rodzinnego.
najbliż5Zych osób.

PIONOWO: 1. przeszkoda, __
akała wy1eWJaa barwy szarej, lIŻYWaaa
jaklo materiał budowlany i choołOWY (występuje w Pieninach),
I. tkanka łączna pokry1a bło~
iluzow," otaczająca wyrostek
zębodołowy
szczęk oraz szyjld
~bów, ł. dyscyplina, ryg«, •.
ośrodek hodowli koni, l . sam0lub w spódnicy. 7. dom z zabudowaniami gospodanzymi w
HiaPJPllnli lub w krajach Ameryki Łacińskiej . 13. POdobleń-

wada. 3. magmowa

Decyzj.

tę

poprq I pomogq jq

dotrzymać

wszyscy '

BARAN (ur. 21.lłl.-20.IV.)
Niektórzy l Wal otrzymajq propozycj. zmiany dotychczasowego
wlqzać sh:l to będzie zarazem z dodatkowymi, bardziej odpowiedzioln-,nwiqzkami, Q zarazem z większym wynogrodzeniem.
Wszelkie wohaM
I
"przeciw" powinna przechylić szala satysfakcji, uznania za
cę. Zbytnia ekstrawagancja cechuje teraz osoby młode urodzone w
j do 9 kwietnia. Jest to nienoturalne. sprzeczne ł WaszQ asobowosciq I
bycia. Wkrótce rozpoczniecie nowy rozdział w swym życiu,
nawiązujqCYI
zwiększonych zadań. do poprzednich zainteresowań i zamiłowa ń. Sporo
nych dni.
BYK (ur. 21.1V-ao.V)
KrótlU wypoczynek konieczny jest teraz wielu % Was, aby
myśli i przeanalizowalI swe dotychczasowe postępowano e nie tylko wobec
ra . Wlasnych niepowodzeń nie zasłaniaj złymi Intencjami osób CI
1
Opamiętaj sięl Najbliisza Ci o_oba pragnie naprawd.
Twego

nie umie tego Ci okazać. Popełnia wprawdzie wiele niezręcznośc i, ale
ich prowokatorema Niektórzy z Was. a szczególnie osoby młode I
go urodzone w dniach od 3 do 6 maja powinny zamknqć drzwi przed

r6wnoległośł
cech, 14.
l"OZmiar, format, 11. zeszyt '/:
nutami I tekstami piosenek,
pieśni, lf. stan w
Malezjj. w
pn. części wyspy Borneo, II.
mu'/:. koncert, którego program
wypełniony jest występem !lOlisty, 19. dawna nazwa dorotId łub dorożkarza. 20. Imię żeń
skie (anagram palmy z Seszell
i Maskaren6w).
Boswil\zanła prsesyła6 DUeiy
pocl adresem redakcji "En" wył~snie .a karłach pocsłowycll
w terminie siedmiu dni ed dały mniejsze!:,o Bumerll. Pomię
cisy prawldłowe odpowiedzi rO&I_je 8141 3 na!:,rody kflll\zkowe.
Karły pocMowe bet! kupoll .....
... wyłl\CSOBe • I_wanla.
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Kielce
~YKOLEGAMI

B. Slud.a
Kielce
N.grodę za najlepsZ4, naBItym
anegdotę otrzymuje w
tynt ~(u Danuta TokarS'ka.

zda.niem.

EH

.. ECHO DNIAKupon nr 129

W wynika JN'IEeprowu-elro
loaowania napoody ksll\tkowe
ołrsymują:

- nr 108 - Jadwiga Mi5ztal
(Nowiny) i Kazimiera Frl\cza1t
(Kielce).
Henia Pękalska
- nr 108
(Cmie16w)
stefan Grudnik
(Radom).
- nr 110
Halina Abramczuk (Turek) I Mieczysław Starz
(Zagnaósk).
- nr 111 - Stanisław Kubala (Skarżysko) i Franciszek Piotrowski (Belno).
Marek Go.sek
- nr 112
(Włoszczowa) I Arkadiun Kaczorowski (Radom).
- nr 113 - Anna Rolska (0strowiec Sw.), Maria Jdklewlca
(Radom) I Stanisław Pożop
(Wąchock).

mI adoratoramI. Nie laslugujq onI na zaulanie I mogą narazić AG
spodlianki.
BLIźNIĘTA (o.. 21.Y.-łl.VL)
.
Zaufaj bardziej ._m.. rouqdk_I, liCI się także • większyrn stopn"
niq publicznq. Wielu I Wal ..a _zbyt spora wolnego Clasu, a w i~.
winno zajqć si, pracq spolecznq. Talent organizacyjny i umieję tnos,
z ludźmi przysporzq Wam nie tylko latyslakcji, ole znajdq peln.
nych. Osoby, uradzane w dniach od 14 da 18 czerwca powinny
podejrzliwości, która ni. jest niczym uzasadniona I do niczego
prowadzI. Unikajcie osób. których gwałtowność I wybuchowość nie .
monijnej współpracy. W nawale Ipraw wlasnych wymagajqcych decy.~
pominaj o najbliższych l rodziny.
RAK (ur. 22.VI.-za.VII.)
Wielu z Was chcialoby równocześnIe I pracować i odpoczywać.
da li, tego pogodzić- Trzeba si. zdecydować alba na jedno a lbo ..

Ni. zadr~aj więc siebie nierealnymi myślami oni nie próbuj znol ezc

• tym wzgl.dzie .. nojbliiszych orOl u wspólpracowników. Jeśl i
- odwiedż lekarIO. Niektórych z Was urodzonych w drugiej
czeka dłubzy wyjazd. Przygotujcie się da niego solidn.ie. Wkrótce .
dzi, stanu wolnego poznajq osob., która liczyć będzie na okazani' je,
ności I zach'ICać do zaprzyjaźnienia. Zastanów Si, czy gra warta będZII
wiowej

świeczki.

LEW (Ul. 23.VII-U.VlIl.)

.

Dlaczego wielu z Was upiera si., przy swoim zdaniu I forsuje na Sil.
które nie sq akceptowane przez współpracowników i przełożonych .

do nowych warunków I nie tyj ciqgle tym "co było". Nie jest to
nie ponad Twoje liły I no pewno mu podolau. Ktoś podnieca
ole myśli prly tym o włalnych interelach . bai li. po prostu Twojej
Osoby mlode urodzone w dniach od 12 do 16 sierpnia powinny
rodzicom. te lawracaJq je % bezdroży. Nie zgadzaj się, aby pol~
kol wiek mIeszol si. do Twych spraw osobIstych. Nie drażnij ludz,
nagIoniem do podj'ICio decylJI.
PANNA (.... 2C.YIII.-łUX.)
j
NIektórzy • Was prog"" jak najszybciej zmiany • pracy zawodowe .
przyjdzie _ niq jeszcze poczekać- Zamiast wypelniać ClOI
llukaJ nowych lalnteres_ań. Osoby uradzane w dniach od ~
IIcz)'Ć IIIogq na
wiadomo~ która led nok nie powinna
'"'SIO rozkladu Ich zoj~ Wspólpracawnlcy I nIe tylko oni
caktu, rauqdku, roz_gl I pilnoścI. Ltc:zq no nIe. jaka no
ków dezorganizuJqcych. W decyzjach bqdf samodzielny ale I
~ólnle przy sprawach wywołujqcych kontrowersyjne opinie. Korzystaj stopni.. z uroków codzIennego tycia.
WAGA (Uf. :łI.IX.-U.X.'
Nadchodz<!cy tydzIeń lapowiada wIele ciekawych wydarzeń.
uważn" w . . .to co mówiq inni, _ szc:zególni. osoby doświadczon • .
od nich dowIesz, przyda O li. • procy zawodoweJ I . __ •.•",..u,,··
prywatnych. Osoby .. rodzone w pierwszej dekadzie poidzlernika
przed nle/olwy", wybor-. Wiele l nIch b!łdzie musialo
che«! i}'Ć "obok" kogoi. czy tei • "ki ...," Wielu 7 Was pow!n""
nowczo I konsek_ntnle reolizowa~ s_ plany dlugolalowe. N,e
ei.
nośd, bo Iq -one do pokoAOnio • pomoc:q przyjaciół. Spełn Ij wre"
dożonq dzlec:lom.
SKORPION ,.... M.X.-22.Xł.J
h
Niektórzy l Was majq na SWYM kancie zbył wIele niezreal i lOw~nl'.iC
a mimo to wclq! zgłaSlaJq nowe. Radzimy dokonać selekcjI I IO~Q eh"l.
nq I konsekwentnq Ich reallzacjq, ba .. przeciwny", wypadku wy u'lnni
wielka awanturo. UrodzenI w dniach od 3 da 7 listopada pow
wSIelklej drobiługowoścl w sprawach partnerskich. Okaż więcej
wobec swych nojbliłszych z rodziny. Wkrótce liczyć możeSI. no
wydarzenIe. które pnerwle ",onotonI, ostatnich tygodni . StanIe':
wy'" wyborem. ba na_ poznana osoba nIe 'będzie chciała by"'yszkq letnich spacerów.
,
a/I
STRZElEC (ur. zl.XI.-ł1 .XIl.)
Nie .. skartaj si.. te 9ło_ ~a O od nadmiaru obo ... lqI~~'. N'
sal1ł sobie jestH .winien. ba stale odkładałeś wiele spraw na .pollnle~i i
rało Si, tego sporo. Przysiqdź fałdów, a w przyszłości lepiej P o~
swq pracę towodowq. Wkrótce ktoś ze zwierzchnikó..., WIłY(ati sw~Je
nie z Twej pracy. Przed urodzonymi w dniach od 9 do 12 grudn 'O
jqcy zalatwienlu wIelu spraw osobistych. Smiala przystąp więc dO
go celu tyciowego I jeill okote si., te mus i.. dakonać pew~Yc h
wahoj si• . PamIętaj , te uansa mote mieć takte .,skrzydla" ,

_I""
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"OZMAWIANIE
rozmowwm'v pó( fłiedzieli
dzieli i ",ie.iqc - żvcie, col.
rozmawiamv bardzo ucze,....,.
tli mflie a ;O ciebie chwale
rozmawiamv wzrok .ze wzroki_
tw6j C%GI r 6wflo z moim aGIem
le7'ca aue coraz twardue
słowo fICIue - to już piSIe k
rozmawiamv o pogodzie
o fICI.trojach o milości
tv lie Imie;ea.z fa .te Imiejł
mil fltezwuklł - tacu ",.CŃci
odfruwam" za horuzom
;0 t tu i mw i oni
S ulico kto' vrzechodzi
% biało la.ka to białej dłOfii
rozmawiamy coraz głośniej
cora% więcej wciqż wid%imv
naue u.ta kamieniejq
;uż i ueptu nie słvS%vmv.-

•
Ira
1Ikiego

Leszek Kumańśki
kielecki poet., urodził aię w 1955 roku. Debiułował
w .lman.ehu "Bazar poetycki". Drakował wiersae
lesi,ęcznilta«lh: "Przemiany"... Kameo a" i •.Bad.r". W aaja. półkach ksiuarskich ukaie aill Je.o powieść
Hor'..nIAt". Czeka lIa druk w Wydawaidwie Łódakim Je ••
a t.kie w MAW kolejaa powieść - .Otłpuat".
(Ił)

-

Cembrzyńska:&

warszawTeatru Ateneum należy
do
liiell.cznych
aktorów, którzy z powodzeniem
uprawiają
wsz:ystkie gatunki
ntuJti scenicznej
teatr,
film,' estradę·
Sympatyczny &posób byde na
acenie, talent, uroóa, cie«awy
głos o tak
cl1arakte!'ystycz.nej
barwie - wszystko to sprawiłO,
że niemal u progu
zawodowej
kariery publiczność obdarzyła
ją aż dwiema ..Srebrnymi Maskami" (była wtedy najmłodszą laureatką tych nagrÓd). O tym, że
została
aktorka zadecydował.
jak to często byWa. przypadek.
Po maturze zaczęła studia filozoficme na uniwersytecie w Toruniu. I choć. jak sama twierdzi. większych ciągot artystyczn:rch nie pr'Ze}awiała. dała się
wciągnąć do oracy VI studenckim teatrzyku. Wkrótce zdecydowała się zdawać do Wyższej
.szkoły Teatralnej i tak zaczęła
się jej przygoda z teat'l'em.

Po skończ.en1u szkoły została
zaangażowana do Teatru Powszechnego. Pierwszą dużą rolą
byoła bohaterka komedii Korze-

dnia

niowskiego ..Dla miłer• •ron ....
P6źnlioej o~ląd1lli8my jll .. "WeMI.... ..Kelamltach". .,Pierw-

Sztandar Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego
kiedy robotnicy usuwający .cegłę I kamieli
ze zburzonych
murów dworca, natknęli się na
kasę, a maszynista Ludwik Wilkowsld. niedawno zmarły. zdołał odnaleźć tę
drogą
kolejarzom pamiątkę - dawny sztandar. Jakie były jego dalsze losy - tego nie wiemy. W drukarni RSW .. Prasa" przy ul.
Siennej znalazł się w okresie
burzenia starego dworca. Także
nie wiemy, kto go tam zaniósł.
Na strcnie lewej sztandam
znajduje się napis: "Wyścigiem
pracy - do potęgi jutra".
W
najbliższym
tygodniu
sztandar będzie eksponowany w
muzeum na zamku.
Kontakt z ludźmi, którzy magli udzielić informacji na temat
historii sztanderu,
umożIlwił
nam p. inż. Cz. JakÓblciewicz.
Wszystkim serdecznie dzięku
jemy.
KUSTOSZ

Fot. . . Pieezul
z kompanią szkoleniow'l " Puł
ku Piechoty - nierzadko :t k.o~:::ystnym
dla sieme rezultatem".
P. A. Szymankiewicz QPiekował się sztandarem do
wybu-chu wojny. Wtedy jednak otrzymał polecenie udania
się
pociągiem. jako jego
kierownik,
do Olkusza po -wentyle do masek przeciwgazowych. Pamlęta
dokładnie pociąg prowadził
parowóz nr OK 22190, nowy. po
przebiegu dopiero 20 kilometrów. maszynistą był Michał
Popow. Tę dramatyczną podróż,
jak również przyjazd z Katowic do Kielc pociągiem ewakuacyjnym. w pierwszych dniach
września 1939 roku, p. K. Bekisza. postaram się opisać przy
innej okazji.
A teraz wróćmy do relacji o
losach .ztandaru. Był przechowywany w gablocie u naczelnika stacji Kielce. We wrześ
niu 1939 roku dworzec kielecki
zbombardowały samoloty
niemieckie, jego część legła w
gruzach. pod nimi znalazła się
cgniotrwała kasa, która
przykryła gablotę
ze sztandarem.
Trwało to ponoć do 1943 roku,

Rzeźby

dla

" YID ...... . . .. .i ... .,Apetycie

aa

_eśoie" (grała

w tej sztu-

ce 3 la-ta). ,.I[lIClhoi". ,.sonacie
Belach.ba " i WIieolu innych spektaklach. ~1am.a aktorka ma
również

na swoim kOollJCie role

tilmoowe -

...... młęłllik.

RIA-

w.iea. lekeewaieDi.
Je4łlMJ.-
IllicaD4liei i f_wani. iDae j,
. u ( ..aliśmy _
..y " .brołacll".
Mówiąc o Idze Cembrz.yńskiej
nie. sposób nie wspomn~~ • jej
działalności estradowej. Akłoł'ka
utrwaliła się bowiem .. IUI.lI&ej
pamięci jako Diez,ą.stąpiona. jedyna w swoim rodf1Alju interpretatorka _lagie'l'óW - .,Inty_y
świ.t". ..Kochaś. kiery odssedł
w sin, dal". ..(4 będzie sa ZeI.m, BramIł" oraz śWlietoych
songów Brechta.
Niewiele osób wie. że Ica
CetnbrzYJls:ka k-ompo.nuje też
muzykę do swoiK:h p.iosenek i że
takich kompozycji ma na IWOim koncie wiele.
Kilka lat temu dokonała niezwykle ciekawej próby ..aktorstwa muzycznego". Do wiec-stz.y
Maryny Cwietajewei za\XOp<>nowała swoje pomysły ł razem z
wybran)"mi przez Wił mucz:ykami. uprawiającymi muzykę in-

aaJw.-

Cały

tu.ilcyjną

lezioaym w Sar.rossie". ..Salcie"••,Sciatlie CKal"owaie". "skorpionie. Panaie i
ł.ucznik ....
wreszcie w telewizyjnych serialach ,.Pocllliemny froat" i
"StaWka większa
8UI
życie".
Występowała także % powodzeniem w kabaret:ie ..U Lopka".
Grała role różne. cbociaż aajaeściej. jak sama
mawia. kobiety naiwne, wesołe. syJl14>8t:rcme. W swo.i.m repert-uar%e
ma rowniei l)OStacie bogate,
złożone
pełne
psychologicznej
prawdy. jak chociażby Magda
% fillmu
,.panna, Skorpion I
ł.llczDik". któl'ą to rolę lubi i
cena ogromnie. Może dlatego, że
jest tak skomplikowana. że poświęciła
jej wiele czasu i że
al:mosfera panująca podczas krę
cenia fiJmu wyjątkowo sprzyjała rozwijaniu aktorskich możli
wości. Najbliższą jest jej jednak rola , żony w trzyosobowei
szt.uce And4-zeja Kond~atiuka
..Ko.el - morel" (zobaczymy ją
niebawem w .wersji telewizyjnej). Obok Cembrzyńskiej grali
w niej - pr.ze% 2 lata - Emilia
Krakowska i Roma-n Wilhelmi.
"Stwonyliśmy
wspomina
ak~rka taki obj~zdowy te.tr. którero mecenasem była
zielonogórska .. Estrad..". Mówię
te.tr. be mieliśmy garderobi.rekwizytora, inspicjenta. de_
koraeje Hp. lednero dnia rraIlśmy al'. .. kr.kowskim Te.trze Starym, a druriego w podkr.kowskim domu kultury. Dla
ilU była to wspaniala .ktorska
.imnasłyk.. Nie był. mowy •
.,eclpu_anlu".obIe pnedsł.-

11_.

I

jaz0OW~

opr-aoowała

ich oprawę al'anŻ8cyjno-koaJllPO
zYCyjr. -4. Spektakl "Dialog . . .mieniem" Pl"e'Zentowany był li
POwOOcz:.eniem w Starej Prochowni. z<lOOYł równ.ież nagrodę ~
cja1ną lu", na Festdwalu Teatrów Jedaego Aktora we Wrocławiu.
Mu!ZY'k'ł
inteł'eso-wała
się Iga Cembrzyńska od 16t be'Z
mała ~ięcych. Uczyła się )ej

w radomskiej szkole muzya.oej.
Dziś. jak sama mawia, jeślł ..e_
gee żałuje. to 'tego, że nie kGllt:rnuowała studiów w tym k~
runku. "Szkoda. ie Ilłe adeeydewałam "ę aa .tucliowanie kempoaycji w kOllSerwatorium. Jestem a.kłork-. st.le lIwilłaaDlł •
te. trem i lIiewiele ozu:u lDOłlę
POSWlęClC
muzyce. śpiewaniU,
wreszcie estradzie - w aajlepaym tep słowa anaczeniu. Dobre prZyrołewaoie się do wystę
lIÓ" nie jest proste. wymara
pracoebłonnycb
i
oza5ochłon
lIych pnygotowań. By móc bardzi~ aa«łębić się w te spr.wy,
musiałabym zrezygnować • te.ku. A Ja od piętnastu l.t je_tem aa lIlCenie, przywi.-alam
się do tego zawodu ł nie była
bym w stanie porzucić go. Mam
chęć zrobić duiy recital, .. którym zaprezentuję stare or. . naJnowsze Itwoje piosenki i _ tym
••końC2ę śpiewan';e".
Zapim zobaczymy Igę Cemw tym realttalu. wwwybrać się do Tetltc-u Ate«leum. gdrzde aktorka wys~je w
.,Pryw.łDym
iyclu
Piotr....
Pan.". Mamy też naMiek. że
niedtugo -przyjdrzde nam ez.c.-oI:
na jej D'a}nOWS!ZAł kł'"eecję Mbrzyńską

to

mową

.

Warszawy -~

Pan Muldner-Nieckowskl jest artystą rzeź
biarzem - uprawia wszystkie formy rzeŹby pomnikową, kameralną
i medalierstwo. Poza
tym malarstwo, gl'afikę artystyczną, rysunek i
architekturę wnętrz.

Muldner-Nleckowski jest tegorocznym laureatem nagrody Warszawy. Jego związki z tym
miastem są barizo silne, zarówno w sferze
emocjonalnej jak i w dziedzinie jego twórczoś
ci. Szczególnie dużo rzeźb związanych z architekturą Warszawy powstało w okresie jej odbudowy. Można je -spotkać w wielu punktach
miasta - zdobią i nadają stolicy niepowtarzalv styl. Znane są warszawiakom: dziewczyna
czytająca książkę w Parku Kultury i Wypoczynku. niedźwiedź przed kinem "Wars", tymanon .,Gladiatorzy" w Pałacu Prymasowskim,
e źby wewnątrz i zewnątrz Pałacu Rzeczypospolitej - w siedzibie Biblioteki Narodowej,
"iersia i głowy oraz kompozycje płaskorzeź
bowe "koncerty" w zamku Ostrogskich . w któ
rym mieści się Towarzystwo im. P. Chopina
i wiele innyc:il.
P r aca a r tysty na rzecz "'- a rs zawy ciągle trwa
kiedy na Osieilu Młodych powstanie galeria
rzeźby, znajdzie się tu także dzieło
Muldnera-Nieckowskiego.

-
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"Odeon" - 9-11.VI.
czy nóżka"

dełk:o,

Piątek

Kielce

-sobota-niedziela
.9-10-11 czerwca
1978 r.
Ds. _lad. ., iF---

TEAT&Y
Im. S. z.,romsK,~go· i.VI.M. Scena - "titaromodna komedia" A. Arouzowa, godz. 111.
l&-ll.VI.
"Nas" z wolno~ci"
ślub" godz. 11.
~k& i
AII._
,..Kub uli"
11.V1. - "Bajkt pana Bc~echwy"
A. .ReL~.nget·a, g. 11. (saJ.a
tilharmonitl·

PELAGIOM
i FELIKSOM

A. 1 N

BOGUMIŁOM

I MALGORZATOM

w

niedzielę

BARNABOM
i FELIKSOM

..

•

*

9.VI.
W 1595 r. - ..... się Wlad,slow
IV król Polski.
W 1943 r. - .jazd ZPP w ZSRR,
uchwalenie deklaracji ideowej.
W 19.. r. - 9-25.VI. wielka bl·
twa odd.iałów AL I -partyzantki
radzieckiej z hitlerowcami w lasac.h
iORowskich, lipskich i PUS.lCZ, Solslriej.
W 1947 r. - w Prad ... otwarto
pierwnq po wojnie wystawę wspó'"
a~ej grafiki polskiej.
10.VI.
W 1902 r. - ur. się Małgorzata
Fornałska, d.ialac.ka polskiego ruchu robotniclego.
W 1942 r. - 10-13.VI. pacrfiłco
cja aMkiej wsi Lkłice.
W 1944 r.
hitlerowcy spoiiii
żywcem 634 mies:rkańców Orodour
•• frGncji.
W 1953 r. - w Katowicach .morl
kompo.,too i świa1_ej sławy dyrygent G"'egorx Fitelberg.

20.30.

u.l.rmatury" ka i książę" g 16. "Pirat" g. 17.30.

II.VI.

KASA

W 1820 r. - otwarcie w Warszowie pi_szel litografii.
W 1116 r. - ur. się Dawid ....
Sleinmann. am ... pańslri _
r:joli,ta budowy _stów winqc,ch..
W 1905 l. - piłH'wn. starcia r...
botnikow warszawskich % D łiciq
CCHsk".
W ,,&9 r. - w Grobie Nie.na·
_
to".iena w Waruawi4t złoto
.... um, • prochaMi iołnierJY pot..
"ich, poległych pad No<wiki_.

nor"

CODZIENNY
HOROSKOP
9. VI.
P_

_żrIa
spr_a _rzygno T_iq konzyŚć. Nic nie
Koi więc no przeszkodzie, oby dać
""'"" pa~i możliwość wat,...j
Wj'mfony myśli. Zachęcić
9<> do
_i.....eń. To wyjaini "'ejednq t>OP/ęłq SyNocjfł. Nie no! _ego ,et·
oa _
j,zvku. T""oje ""I"'oion.. ""
_
sposób _ierum;o sq pus.ly·
m; sI_<HrIi, które jecJnok lttoJ bi..•
'le pfleciei serio. Dobry okre-s no

nęło się

lowi~oni.e p.rzyjoźrti.

11. VI.

K.... lic." /tO Twojq pobIoż/i_ść 1 wyro.zumlolość
_ _i __ ie. W w _nei
_~ecy

~tti -1łIOi wN»zcie ~"d" w
cl«y<:ltclOS .,.,~.. Kła

"'ejfi-I

w..

.... cltc. .",_;ć s04/e troc:~
""IÓW, roIeclt silt .......~ z ró....·

~ ...IHłju

,.,._&.wl. ....."i""e
w.,...."""
Twe iycłe.
_~ej Ił""'"
Ir>ł

. . . .n ....
KAw w Ił'aey
wił
ol"
__

-'_I_
si, _
W,,~ic.mr,"
..mter
. .•
Ił'IeJ.

""",", ...", "*':"111/

_ _ ,.

~

reeltceptuj" '"

"rHJ~

ił.

",Korua.uica" - 9-11. VI. - "AliCJa uCleka po raz ostatni'l - trancusla, 1<01. I. Iii, g. ~. n.lii i 1~.4 •.
"Wyspa na Goltst.romie· J U,sA.
pan. 1<01. l. 112, g. 11. 15.30 l 11.40.
"MoSkwa" - ~. VI. - "Odrażają
cy, brudni l źli" - USA, kol. l. lij,
g. 16, 18 , 20. M. sala - "Lokator"
- francuskI. 1<01. l. 18, g. l., 1'; .1:>
i 19.30. 10. Vi. - "Taka byla Oklahoma" - liSA, pan. lWI. l. 12, g.
9 i W.3O.
"ow.-.. "ający, brudm i
źli" g. ll.l~, lb, lij l 20. M. sala
- "Kamata o Chile" - kub. kol.
l. 15. g. l:>. 11.15 i lU.3O. 11.VI."Taka była Oklahoma " - g. 9, 12
i 14. zestaw bajek pol. kol. g. 11.
"OdrażaJący, brudni l źli " g. 16,
18 i 20. M. sala
,;1'aka byla
Oklahoma " - g. 15. 17 i 19.
"Bajka" - 9. VI. - "OddziaP' U;:;A, pan. kol. l. 15, g. l5.aO, 17.30
i 19.30. 10-H.VI - "Ostatni pociąg
z Gun Hill" - USA, kol. l. 15, g.
15.30. 17.30 , t9.i!O. lLVl. - dodatkowo - "Czolpan - Kwiat Poranku" - ZSRR, kol. l. 12, g. 1~.
"Robotnik" - 9-l1.Vl. - "Królowe DzikIego Zachodu" - francuski. kol. l. Hi. g. 15. 17.15 i 19.30.
11.VI. - dodatkowo - poranek dla
dzieci - godz. 12.
.,skalka"
9--10. VI. - "JeremUłh Johnson" USA, pan. kol.
l. 15, godz. 15.30. 17.30 i 19.30. lLVI.
"Czerwony kapturek" i inne
bajk' ZSRR, godz. 12. "Jeremiah
Johnson" - g. 13.30, 15.30, 17.30 i
!B.3O.
"Letnie" - .9-11.VI. - "lntryga
rodzinna" - USA, kol. l. 15, godz.

ju'ro

I

luna

l1.VI. -

"Syrendub.
ko.l.

bułg.
kol.
mek~"ykański,

"Komanuca"

pro~ .

Pleł!:MEl}w.ka

5oI~-H

~, .

l

11. VI.

""--1-

cł.iM . . .itI

~.NN"'""z~

T

1łie

~....,

.e
__
""'.e.

- - . -.

Sd"" ~ ... w _ i. . .-,...,."...

Nie ter.

~._.

Kw

t. _Gl

rI~·...,..,...

1111. ,.,w.cl si" I ltie _

u..--y.

_ł~i~·

••ege se_, r<>MlfHłr_kt sM! . . _
tlrofft/. Ocłł>ij&u >ohie te
...lrr<Ó!Ce r _Iltlk".

ED•
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ift/dl .... teł:
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NUMER 129

STRONA 10

I M A

,.aaKTk" - i-l1.V. - "Siedem
ll<łeJ' W Japonii" ang. ko!. l. 1%,
C- 1I.M, U.M I 17.30. no"'t,,,tni film
• Lecii CUdz<>złemskiej" - USA.
Iml. 1. 15, g. '.30 . 13.30 i 1'.30.
NPn,.Jaiń··
9.VI. - "Cenn,.
łup" francuski" pan. k<>l. l. 15,
g. lUi, 17.311 i 19.45. 10-II.VI.,.Rewolwer Python 35'l" - francuski, kol. l. 15, godz. 15.15, 17.38
i 19.45
"Poko1enie" - 9.\"1. .,Nocne
widma" - USA kol. l. 16, g. 15,
17 i 19. 10-1l.Vl. "cenny łup" frallcuski. pan. kol. l. 15, g. t, 11.15
t 1338
.Nleuchwytny morderca"
- wIoski. pan. kol. 1. 18. g . 15.45
17.45 i HU5.

francuski,
dodatkowo
"Semurg
ptak
szczęścia" ZSRR, g . 13.
.,Hel" - • . VI. - uRomantyczna
Angielka" - ang. kol. I. 18, godz.
15.38, 17.3& l lł.38 IO.VI. - ,,,Godzilla kQllbra Gi.gan'· - Ja.p. pan. Irol.
l. 1.%, g. 9, 11 l 13.30. "Romantyczna Angielka" - g. 17.30
i 19.30.
· l.l.VI.
.,Godzilla loontra GigMl"
- g . • 1 li.30. "Zgublony flecik" 1
inne bajId, poL kol. godz. 11 i 1~.
"Romantyczna Angielka " - godz .
16.30, 17.30 l 19.30.
"Walter" - B.VI.
"Zaginęła
dziewczyna" - CSRS, kol. l. 15, g.
l~ i 18. 10-11.VI. "Wagon sypialny"
j.ug. kol. I. 15, g. 16 i 18.
U.VI. - dodatkowo - "Na tropaCh
Yeti"
I inne bajki pol. kol.

g. 11.

APTEKI DYŻURNE: nr 67-015
plac Konstytucji 5. nr 57-QlO . olac
Zwycll:Stwa 1.
TELEFONY: Straż Pozarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogo·
towie Gazowe 617-17. Pogotowie
Energetyczne
Radom
991
Komenda MO 251-36
Pogolowie
Milicvine 99, Pomoc drogowa 981 .
INFORMACJA
slużbv
zdrowia
czynna w godZinach 9-2l, w sobotę 8-2'0 tel. 2i>1-21
Informacja
o uslugach - 267-85
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulica
Grodzka
229-52
pl
Konstvtucii
228-51
Dworzec PKP 268-88. ut.
Zwirki ł Wigury 418-tO

Skarżysko
K I N A
"Wolność" 9.VI.
jabłko " CSRS, kol.

,.Gra o
l. 18, godz.
15.15, 17.30 I 19.45. lO-U .VI. "Romans Teresy Hennert" - pol~ki,
kol. l. 15, godz. 15.16, 17.30 i 19 . ~5.
l1.VI. - dodatkowo - - z estaw
bajek - pol. kol. g. 11 i "Francuski łącznik" - USA, kol. L 16,
godz. 13 - (pożegnanie z filmem).
"Metalowiec" - \9-11.VI. - .,Kobieta w czerwonych butach"
francuski, kol. 1. 18, godz. 17 l 19.
l1.VI. - dodatkowo - zestaw b3jek pol. kol. g. 11. .
"ZwiązkOWiec"

wadZi ealoduenną pr.edsprzedat
bileLOw.
AP'l'EIU D~:<:UR~E: lOr ti-OOl
Ul. tiuczka 17139 nr 29-008. ul.
Sienk,ewicza 15.
PORADNIE
OYZURNE:
dla
dziec, , dorosłych. ul. 2,elazna 35
w godz. 18-22
w niedz,ele
godz
_12.
Stomatologia
ul.
Żelazna 35 w god". 18-22.. w soboty - od ~odz. 18 do 1 w paniedzialek.
TELEFONY:
PogotoWie Ratunkowe 999. PogotOWle MilICyjne 991. Pogo~ow,e
WSW 416-25. Straz Pozarna 998.
Pomoc drogowa 981. Pogotowie
Energetyczne Kielce - Miasto 991
KIelce - Teren
992
Pogotowie
wodno-kanalizacYjne 508-11 Poczt.
informaCje o usługacb 911 Hotel
"Centralny" 420-44. Informacja kolejowa 930 Pogotowie hydrauliczno~nergetyczne I dźwigowe . KSM
osiedle XXV-lecia PRL nr tel.
420-32, os. Sa dv - 499-59 t>S. Bo·
cianek ~-73 Pogotowie wodo
no-kan. c.o. dŹWigowe elektryczne
SM .. Armatury~ czynne w ~odz
- U sobota _t9 teJ. 518-33. Pogotowie gazowe czynne całą dobp
420-9%. Pogotowie napraw urzadzeń
gazowych czynne w ~odz 1-19
teł. 4J6-1Z
Pogotowie telewlzv1ne
477-91 Pogotowie elektrvczno-wodociągowe
MZBM
czynne
od
Cod" 11 do IS. tel 500-55 Informacja itutb~
cdrowia
czynna
w
godz. 1-lIf. leI. 41J1-1M1 Ośrodek.
Inl. Usłuj! WUSP tel 4i7-41
POSTOR TAItSOWBIt - Czar"ÓW
Ptekoł'zowska
515-11.
Oworrec PKP - H4-U Słowae
ktego - 4'1%-"111 Szvdłówek - To!MN'l}wsltiego "7-11 1'8k~ówkl ba·
gamwe
"rmll Czerwonej

.et-II

uSkrzy-

-

g. 15.30. 17.38 i 1'.30. t,LVI. -

lO-U.VI włoski, kol.
g. 11 i Ul).

"Konie Valdeza"
l. 15, g. 17 (11 VI. APTEKA OVZUR A: nr 29-046
ul ~oteczna 1.
POSTO.JE
TAKSOWEK:
Dworzec Główny PKP - 7115. osiedle
Milica - 22-44.

·1

StarachOwi~

[ _ OstrOWiec
K I N A
"Hutnik" - _ll.VJ . - .,Balv."aek płynie ao Afryki"
NRD,
kol. dub. g. 15 31. "Kot (9 ciuewi<:J
ciu I}gonach' - włoski, kGI. l. Ił ,
g. l'l.3t i l ' .•. 1l.VI. - ciGdatkowG
- "Pi~s, kGt i zagn,da" i inne
bajki kol. 1:. 11.
"Z.na" - '.VI ...Jak car Pi<>t.
IbrilWoma !ł1A<atal" ZSRR k-o.l.
g . 16 i 11. l~Ii.VI. - .,N" tł'C,ttie
VUb:r'~"- ang. lto1. I. 1• . , . 18
t II. tl.VI . - dodatkowe - ,'poranek misia" - i inne bajki ltol.
,od!:. l • .•.
"Pn"ew.Rik"
~H .VI.

..P(9wrót róiowej Jł3fttery" - aftg.
(>&Ił. koł. l. t.! , g. 17 i l • . a .VI . dodatkewl} - -zesław . bajek \>31.
koł . g. 1'.311.
APTtIIA

DYZUltN ." :

tn

Sob.ota
PROGRAM LOK.ALNY
6.45 Aktualn{)ści dnia Hi.ł9 M\lzyka lG.~ "Siadem naszych Lnterweneji" aud. S. Chm.iel~w
skiego 17.00 " W zasadzie wGrek"
mag. rozrywk-o",y w e>pNc.
Zb. Szezepańczyka.

Gl'

"--ł71

POGQ?OWII: · &AT1.'MK.OW~: teł.

tł '

.'. . RADIO

'~~:.'

Piątek
PROGRAM LOKALN:I'
11').46 A,ktua p,""ści
d,'"il
"BI<Jw-et
d la.
hOO<.wl." -

1650
a.ud .

cy bizonów"
Relaks Studia 2
ZI.35 Mundial-78: mecz
Polska (w przer wie
- Węgry)
:!S . 4ł Marek i Wacek _ !
certu galowego
~4." Munrual-78: me",
. Argentyna (w
- Tunezja)
PROGRAM II
.... Kino
W ersji

!ł1.30

HOdpowiedź"

ooycz.
Przel:ląd

TELEWIZJA
Piątek
PROGRAM l
15.00 Melodie: "Malowanv dzban"
15.30 Dla dzieci: Piątek z Pan kracym (kolor)
16.00 Dziennik (kolor)
16.10 "Obiektyw" - progr. woj.:
białostockiego. bialskopodlas.
kiego. chełmskiego, ciechanowskiego lubelskiego. łom
żyńskiego. ostrołęckiego, olockie~o. siedleckieg:o. skiernlPwickiego suwalSkiego. włD
cławskiego. zamojskiego
16.30 Spotkania z medycyną
17.00 "Więzy orzyjażni" - odc. I
pt . . ,Wygnanie" - film wojenny TV Jug. (kolor)
18.00 Mag. motoryzacyjny (kolor)
11t.30 Studio Sport: "Mundia l-1J"
19.00 D o branoc
19.10 Siódemka
19.30 W ieczór z dziennikiem
20.30 "Zakład o Leokadię" - film
rab. CSRS (kolor)
21.30 Festlwal
Piosenki Rad zieckiej: Koncert laureatów
~2.30 Dziennik (kolor)
22.~5 Festiwal
Piosellkl
Radzieckiej (kolor)
23.--!5 Kino

16.00
1.7.00

17.39
UI.DO
19.00
19.20
19.30
20.;)0
]1.:10
3L.t1l
~t.50

\;2 .2'0

Nocne:
"Legenda
o
diabelskim domu " - amer.
film fab. (horror) (k'Olor)
PROGRAM II
Krajobraz i przyroda: filmy
Gobi" i
Step"
Pa!)je Zyg'~1unt.a Osso\\5kiego propagowan ie cen.nego społecznie stylu życia
Tu,rystyka
i
wypoc],y.n.ek
"Telefon 1.10": .,Zag inąl Pele r
Schnok" film krym. TV
NRD (kOlO<')
Program lokal.ny
Dob ranoc
W ieczór z dzlelmikiem
Zawsze teatr: "Teat..t· , magia" (odc. 1) - dzieje teatru
europejskiego (kolor)
M gooz.iny (kolor)
Opowieści
Starszego
Pana:
,.Kraniak i Dziwatewicz"
Program dla rodziców
K:no
Letnie:
,.Czl<>wiek z
M~~"
- pol. komed.a obv<.'Z.

Sobota

& I N A

,,.Robotnik" - 9-11.VI. - "Gdzie
się podziała siódma kompania" ftancuslri, pan. kol. g. 15. "portret Shunkin"
jap. pan. kol.
l. Ul, g. 17 i 19. lO.VI. - dodatkowo
- ,,\Vloch szuka żony" - 'włoski,
ł<ol. l. 15, g. 13. (pożegnanie r
film .. m). lt.VI.
dodalkowo "Magiczny kamień" - NRD, koL
godz . 11.
." Star" - 9-11.Vl. "Fałszywy
król" - ang. kol. l. 16, g. 17 i 111.15.
l1.VI. - dodatkowo - "Zlotor gl
jeleń" ZSRR, pan. kol. g. H.
APTEK..... DYZUR~ A: rw- '!l9-tl'~8
StaszIca I
POSTOJI1
TAKSO WEK :
Dl
Swierczewskiego 319. Dworzec
Zachodni PK P - :180.

St <H",..ł{l1T'i'\"!isoka

Adama Kornatowskieg{) 17 00 M.uzyka naszych przyjac:ióJ (stereo)
17.J.S .,Borków dzisiaj H aud. Z.
Majchrzyk 17.45 Propoo:yc,ie 00
KielookieJ Listy Przebojów.

PROGRAM I
&.55 RTSS - fizyka. s.
7.25 RTSS
geografia
7.55 i 8.!5 TTR
9.00 Odpowiedź"
r~d".
f'ilm
~byczaj. (kolor)
10.25 Wojskowy film dok .: "Baltycka wachta" (kolor)
10.55 Kałendarz przyrodniczy Wł.
Pucł:alskiego:
.,C7erwiec"
11.%5 "Zyciorysy wspólczesne"
pr gr. pub!. (kolor)
Studio Z
11.45 Omów. progr., piosenka na
dobry początek
H.05 "Klub
Alfa"
odc.
pt.
"Gdzie jest brakujące <>gniwo!"
Grąnd Prix Hlszpanfl - wyś
cigi samochodowe formuły 1
l2.4ii "rio", Slodowy: "Jak zrobić
hamak"
II.;» ~";
dn tenie
Polskie
Linie
Oceaniczne t cz. rep. z
podróży "Stefanem Batorym"
13.55 Dziennik
H.IIG Relacja ze świł;ta "Trybuny
Robotniczej"
H.IIS .•S rebrn e Ucho" konklKs
imitatorów dźwłęltu
14.11/ Korespondent
TV
ZSRR
prZedstawia
14.3$ "Wielobój gwial<d" - widoW'.
spOl't()We
lS.35 Dziś Polska Meksyk
li.i8 Relacja ze iwił;łe "TR"
- li.iii .•Pię~ i karabiny" titm
dok. o Eti6łJii
l'.li Uwectura dl} "Wilłle1tne Tella" G. R'-'ni~go
li . :Ił Konf.
pl'a ewa z . (Jyrekcjl!
PLO
lJIi.3iI .,Artyści
dzieciom"
widow. cyrkewe " udziałem
artystów
l".fi , . .Jak S?ybl<o mij.jil chwi1e":
"Żyć aby żyć " fel. :IIiIm.
kolekcjOłlerów
l'r.38 . 'I:eleturni.ej
(porcelana)
17.19 Relacja ze święła "TR"
l7A5 "Mengo" Z~ol Pie4n. i
Ta(,ca z Kamczatki
1•. li .; Wsyystkie fa '<tv są r>rawdz; w~" rep. Wrn . I} DnoiU. ..
:r.lęj:czyzny

11.35' Marek i Wacek koncert
galOWY (cz. t)
18.45 •• Osmańczyk" film dGk.
l!ł.OO Dobranoc
IS.18 Siódemka
19.1Q WieGzór z .dziennikiem
%O.' O "Opowieść z dalelQch prerili"
(western) - Ode. l pt. "Low-

http://sbc.wbp.kielce.pl

"Woj$ko,

i
kiem zwycięst wa "
H.lO "Wiosna zwycięstwa
tUm dok.
12.30 "Gdyby nie 01>;" _
włnier..I<ie
eZAW P
12.55 Wojskowy film
cza-16" (kolor)
13.55 "Nerw armii" 14.15 Teleturniej
.
szlaku chwaly" "Przed przys ięgą" (t
15.05 "Kolobrzeg-77"
konc.
galowego
Piosenki Żoł nierskiej
1~ . 25 Dla
młodych widzów
jący Holender
16.25 Popołudnie podrózy
gody: "Człow iek i
11.00 TV Studio
141.25

Zapowiedź

stawienie
wanych na fes tiwal
17.25 "Na przykla dzie O:
17.55
18.15
t9.00
19.20
19.30
20.30

rep.

o upowszec!1 nlr.

zyki

(kołor)

,.Sąsiad" o aktorce
"Na Malej Bronne!
skwie Oldze J3
Uśmiechy sIa rego :,
zapomniany Charlie
taż kom.
Program lokalpy
Dobranoc
\V ieczór z dziennik~
Teatr ws pomnieri:

kowska "Dom kl)!);e.
22.00 Kino Letnie: ..St\lr~
łotrów"

-

film

~

TP
23.05 "Coppelia" - widiW;
we TV Franc. (kolO"

Niedziela
PROGU.' " l
6.25 i 6.55 TTR

7.25 Nowoczesność w d(Y!'

grOdzie
1.50 RTSS: Nasze spOlk
8. tO Emerytury dla rolO1
8.20 Studio Sporl: rele.·
9.00 Kino Teleranka: .
sią" odc. l pl. .,
ciu" - film fab.
9.30 Studio Mu
meczów:

Francja

Meksyk

Tunezja,

11.30
U .55
12.10
12.~
13.40
14.lIS
15.15

15.40
15.50

16 .

.w

węgry,

-

W loChy-

tyna (kolor)
.
Antena inL o p,
Dziennik (kolor)
Rolnicze rozmo"Y •
Przez lądy i morU
j' uW poszuk iwa~l
bów" fil m dok.
Koncert WOSPJlIT
ci Grzegor za·
Kłub
SzeŚcIU
...
Naród bez ziemI
Piórkiem i węgl~'
znów obraca ły. SIę L
Losowanie Duzego
W starym k inie: "
rzellcy czy wrogo,,:;
_ związki hte ra W'
mem
(adaptaCje
przed wojn ą)
.
"KalejdoskOP z TU:..rantaH _

progr. r

17.:0 Teatr Kom ediI:
"Nocleg w
1~.30 Studio Sport: .
wody jeżdzieck ,e
19.00 Wieczorynka
.ki'"
19.30 Wieczór ZdZlellOlI"
20.30 Bajka dla dor"" )
Johny został
)Ił . '" "ZIemia
. p
_ film tab. T
%Ui StudiO Sport - .
transm. z mecZu. I
Holandia; spra~tfi.,
Brllz;rHa -: AU>per~
łl1Szpama

'114 II

paOGJlA
_Ul'
..,. Jęz. n-temieckł lekcja 29
W'Ul.III
. ... Teatr TV:
I
"Pani O8lly" ctl"
l'.M "Koncert ser~o....tJ
harmonii Nar ~,:
lt.31 Republui rad'"
rUSlk:a SRR " _
1231 "polewaczka
fab. (k~lor)
Ba"'
J'.ii Dla dz..ecl:
r
cert życzeń
14.M ~<)tMI<. z XV
(X)lskiegG
óV"
15.1i ]!;kran report ....
oIorl
oz M.ekSykU (k
l'.~ .,!\iÓwiror
pa
progr. o..,·
li.iii Pra wda czasu, 104
nu: .,uciec zk8. n
ya" _ radz. f,ll
U .M Wieczorynka . n
10.l6 Wiec?:ór z dt.l e
:10.30 •• Sam';

o

estr. (koł or ) .'
11.30 Klub FilmOW~'
ang. film obYc1'
eol kU' aacllo
,U'z"-raJa łobłe
,. programaeta.

12-16
czermca

1973 roku
a.5O fuldzimy rolMl<om
I~. oe

Nut
19.30
20.341

Dobran<>e
Siooem ka

Wieczór z dzlennwem
"MaigFet· w Holsomi"
.
fraJlB. film krym . (kolor)
22.15 :.Pegaz" - pub!. kult. (ko.k>t')
2l.oe Dziennik (kolor)
Pi ątek

woj.:
kieleclrie~o, piotrradomskie!;o, sietar .. obraeskie/PIo
widzów: TełeK~ub

K~biea

i

ode.

lat"

is

film. (kolor)

15.911 Melodie:

(koJor)

Międzynar.
Fesl>i.wal
Chóralnej "M.ięozy
zdroje-77": "Zaspiewaj z nami" (kolor)
l~.OIl Dziennik
141.10 "Obiektyw" pN)I!r.
lItoI.
woj. warszawskiego
ll.lO Dla młodych widzów: Te-leferie dla najmłodszycb -

!'i.30

1'.35
19.00
18.10
19.30
ZO.30

-

21.50
22.05

chemia, s. 2: Wyl dnienia

z

chemii

.i

folkloru

ł:sll' ada

Seniora:

,.Postawy": Organizacja
progr. pub!. (kolor)
"Więzy
przyjażnl" ode. ~
pt. "Nowy dom" - jug. film
wojenny (koJor)
Mag. motoryzacyjny (kolor)
Dobranoc
Siódemka
Wieczór z dziennikiem
Film TV na świecie: "Kozioł
ofiarny" - jap. film
sens.-spol. (kolor)
Dziennik (kolor)
Studóo Tea~ralne: Samuell
Beckett. "Czekając na Godota"

"Złoty

Ostatnie akordy
XIV Festiwalu
Piosenki Radzieckiej
Za kilkanaście godzin
melodii "Zawsze niech
słońce"

premierz.e :

-

- 1.lzyka, s.
-

progr.

2

chem.ia, s. 2

na lodzie" - film
KRD (kolor)
lu historia, s. 4: Powt.

f"'-

(kolor)
Małego Lotka
dla kobiet (kolor)
krzyżYk" tele(k olor)
nami jaskifliowca. pt. ..Przed i po"
f.lm anim. (kolor)
I

z dziennikiem
nas, Harry" _

ang.

(kolor)
- Mundial-7ł'
. z Cordoby (kolor) .
(kOlor)
Sfor t "- Mundial-... :
Buenos Aires

-1S.VI.
- historia, 8. 4
_Mu nd ial_7a (kolor)
"Ję Z · POI., s. !: Bo-.

t

u worach Ada.ma
hist~. lekCja powt.
la, 8. !:

ut".

Da

lekcja

harfę i Ifi-

:!źwięki
będzie
zakończenie

oz-najmią

XIV Festiwalu Piosenki Radzieckiej
w
Zielonej Górze.
Koncert laureatów w pełnej gali
będzie ostatnim spotkaniem z tegorocznymi
uczestnikami
tej
pięknej imprezy.
Wazoraj XIV Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej
Górze osiągnął punkt kulminacyjny. Tego dnia jury ogłosiło
listę lau reatów zdobywców
"złotych", ..,srebrnych" i "brązo
wycb samowarów" oraz wyróż
nień. Laureaci festiwalu wyło
nieni zostali spośród 22 solistów
i 10 zespołów. uczestniczących
w dwóch koncertach kwalifikacyjnych.
Na uroczystość wręczenia nagród przybył członek Biura
Politycznego KC PZPR, przewodniczący ZG TPPR, wicepremier JAN SZYDLAK. Obecni
byli goście radzieccy, a wśród
nich delegacja Centralnego Zarzą:lu
Towarzystwa P rzyjaźni
Radziecko-Polskiej
z
jego
wiceprzewodniczącym
prof.
IGOREM
BEŁZĄ.
W ręczając
n.agrody J. Szyd,lak z}oźył laureatom gratulacje.

agenCle
informują:

• W Sofii odbyła się konferencja prasowa przewodniczącego zachodnioniemieckiej
partii socjaldemokratycznej
- SPD, Willego
Brandta,
który na zaproszenie I sekretarza KC BPK Todora
2iwkowa, przebywał z dwudniowl\ wizytl\ w Bułg3ł:ii.

DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

Dni Kolbergowskie
w Przysusze
W P rzysusze, rodzinnym mieś
cie pie-rwszego polskiego etnografa, Oska ra Kolberga, tradvcyjnie o-bchod'Z()łle są w czerwcu Dni
Kolbergowskie. Dziś,
9 bm .• urOCzysta Inauguracja oraz seminarium folklorystyczne, a
o godzinie 26 odbędeie
się
"Biesiada Folklorvstyczna" z udziałem twórC&W ludowych.
W sobotę. 10 bm. o godz. 11
rozpocznie się Wojewódzki P rze!!ląd Folkloru. Jego uczestnicy
D1'zejda w barwnym korowon 7 ie
ulicami. Na godz. 20 w parku
miejskim zapla-llowano ludową
zabawę.
W
niedzielę, 11 bm.
dalszy
ciąg
Woiewódzkieeo
Przeglądu. O god!Z. lO, po wrę
czeniu nagród nejlepszym zesporom,
przewidyw&ny
jest
koncert laureatów.
(E)

• W
r:mina

mleJ5CowOS4l1

Mokra,

Szydłów .Jan W. (lai 53)
kieruj~c
samoch.dem
.. nysa"
najechał na furmankę konn~ w

wyniku czer:o kierowca .... y8y"
oraz pasażerowie Helena S.
(lat 48), Barbara T. (lat U) i
Jerzy Cz. (lat 41) dM·n ali oltrażeń ciała.
• W l\łie<lhowu

ośrodka

wy;poc.zyn<ko.w~o

w

RYSZARD MAKOWSK.I

WDiewfllzka klllferencia TPPR
DOKOŃCZENIE

W toku dyskusji stwierdzono,

ZE STR. l

że łączące Polskę

i Zwią ze k Radziecki braterskie stosunki sianowią podstawę stale
rOZW1Jają~ej się współpracy w dziedzinie gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej. Należy systematycznie wzbogacać treści i
formy działania TPPR, s2erzej
popularyzować problemy nauki
marksistowsko-leninowskiej, dorobku gospodarczego i kulturalnego naszych przyjaciół .
W czasie obrad zasłużonym
w pracy zawodowej i społecznej
działaczom
wręczono
odznaki
"Za zasługi dla Kielecczyzny"
i złote odznaki TPPR.
Wysoko ocenił dorobek wojewódzkiej
organizacji
TPPR
I sekretarz KW - Aleksander
Za r ajczyk.
Wiele uwagi mówca poświę
cił sprawom międzynarodowym.
Podk reślił on, że rozwój naszej
ojczyzny jak również wZ"ost
potęgi obronnej
Związku
Radzieckiego i innych państw llOcjalistycznych stanowią fundament bezpieczeństwa i pokoju.
W podi4ltej uchwale sprecyzowano zadania organizacji i hlstancjoi terenowych TPPR do roku 1981. Przewodniczącą Zarzą
du Wojewódzkiego TPPR powUJrnie została wybran a sekretarz
KW PZPR - Barbara Dubillsk..
Uczest.nicy obrad podj4)li rezolucję
p rzeciwko
wyściłClwi

podsumowała dorobek łlrltanilla
eji i uo~ólniając na~romadlloDe
doświadczenia stworzyła podstawę
upowszechni_ia
pomępo

.. yełl idei, umocnianu. i
dalszeg. rozwoju pracy towar.y.twa.
Liczy ono W woj. kieleckim
ponad 300 tysięcy czlonków zrzeszonych w 1532 kołach oraz 416
członków zbiorowych. Do najlepiej pracujących organizacji
terenowych
należą
zarzl\dy
miejskie w Kielcach, Starachowicach, Ostrowcu Swiętokr.y.
kim, Skarżysku .
W minionej k.adencji towarzystwo było inicjatorem patronatów nad produkcją przeznaczoną na eksport
do Związku
Radzieckiego organizatorem wielu wystaw
popularyzujących
naukę
i technikę radziecką,
spotkań, prelekcji. Imprezy
te

.kieco, inni wskazuM na obee.ośi anakciw, jakich nie ma •
Jliśmie linearnym A i B . .Jed_
ae znakiw Ba dysk .. praypemi.a sylwetkę r:robiw a Azji
IIniejs.ej - inni w tym .alllly"
snakll widą minojskl\ lektykę·
Wysella klasa odciskania pieellęci wskazuje na
powilllunia
II KretIII, poclobnie jak ficurki
ltiell.l\eych ludsi,
charallterysłyezne ella $Stuki tece recie .a. Wart. pnypemniee, te kilu lat temu buł ,arski \lcse.y,
pl'. f. Geerciew, d.szedł
..
....iesllll. ie tek. zesłał B,,)lisany w jęsyku luwiilskim, "pe krewniOłlym z językiem lIełY
cllim i .powiada • walkaclI •
. .hldniowo-zachodJłiej Anatolii.
Osiatni. wysunięt o n ....e W.otezy, ie znaki . . liIyska nie
~ )lismem. MOA to Ityć Bym"le - łworzl\ee rodzaj k_lellliI.na r.łnieur:o. Niektóre
H
lIftakiw .rzypomin~ SIo.ee.
.M"'1l t. Iłyć takie lIIlaki ,,&1'8Ilemitl'lllle redsaj mapy nieIł., albe symbolicl!ne pr.edstawienie Blaków 7MJła.kw. Tall:
.ięe ...~adka dysku a F.jsłee
aule Mell. aa r •• wi".anie.

Dysk
Z Fojstos

pn>du«_

Kd'YIl-kach. KaWy kto coce bu dJować właooy domek jed'Il«odrz.in.ny, ma zapewni04'lą !M)moc
tiJlIa.noową i mate.riałoową. CRyndoone są sWacia o ~oczęci
budownktwa . za'kładowe«o
w
Met:'SlZy;m. ndż dJotY'Chc!Zas zak!'l~
s.i-e.
Deięk.~ dobrej ocganUcji pracy, eneq(icznemu
kierownict'WoU, gQSpodamOlŚCi
ZGM w
zębcu
slały
się
potentatem
pn1:eJllysłowym. Szybko reagując
na po1:neoby rylllku r~ltynają
on.e JXo<lJuók:cj4) kotłów c~kal
nego o.gn:ewQJIlia dda domków
jed'llO'l'od!Z.innych. W te<n !Jj)QlSÓ.b
zaspokajają pH·ne po.iJrzeby 9)Włeclt'lle, dOl"Ulcają do miHaNlowej wartości J).rodlulkcili kolejne
ck.iellią.1k·i
mj,lionów
zro.ty<.i!.
2yóą i pracują gospoodał'llie.

.

ków zdobywa teoria, że jest to
wytwer miejscewej minojskiej
kultury. Niektóre _aki z dysku powtarzajl\ się w piktocralicznym piśmie s Krety. Pribewano ustalić tekst aapisu. 11neni przYPusf.czajlt, ie może , •
Ityc bymn skierowany do Wielkiej Ber:ini, ktirej kw" r ••wi-

ostrożności

()('gau~.owa.na

cj.a pczY'Ilosi efekty, W Hln r.
jej wa·rto6ć 06iąg'llęła 1,2 mld :d,
Pt"ZY zy5ku ponad 100 m.lm zło
t)"C'h. "Zębiec" mal_ł sW;: więc
w gru p.ie Jl'!'ZemysłOlWyeh mil~08ro.ero.W .
Lepiej g06poda.rZYĆ 1;0 zna czy lepiej żyć. Załoga
Zę.bća
ooecn·ie le'()iej z ad' a biA , ma wyliSU! premie. R08rhloe fu.ndluM zakładowy. Zało.ga
dO<robiiQ się
WtDOiI'cowego,
nowoclł:e6lle«o

jest rooehwy;lvwańa .

zach kulturalnych: Festiwalu
Pi osenki
Rad'l:ieekiej,
wystawach książki radzieckiej, de.iecięcych
konkursach pieśn~ i
tańca Kraju . Rad itp.

należytej

Evans '",iud.n, że dysk p.eh"si II tereni. ARatelii. 0Mell.ie Hr.. więeej a ..eleDDi-

Arłur

kopa.l,nó JXllekwaJ.j·Liłkowali się na dOOt'.YlCh i
zdo.lnY'Ch
fa<;i!o.W'CÓW
&nlMY
melalowej.
Ale nim do t~o dQ!!(l.ło trzeba było pokonać wiele tnld_
no6ci, przooe ws-zyst.kim zaś
ustal·ić profil.,Pl'odukcji i opanować nowe teeooQlog·ie.
W 1972 r. pnysely pierwsee
SlUkcesy.
Ul"I.IchomiO«'la
nowa
produ-kcja dała p.ieł' ws:ze zauwa:i..alne efekty. ~ raz pie.rwszy od lat plamy zostały wy>konane i J:}rzelococZ.Qlrle. Dodatkowa IX'ooukcja dała 11 mln u.
Za goopoda.rnOlŚĆ, pełne wykorzystanie zaS<Jooow zHkwid-owan.ei ko.palni do produl\ccji J:}iasków formierskich zaJoga OW:2ymała, od przywoo:ców pał't~i
i
rządu, List J)O<!'hwalny. W 1973 r.
zysk był jeszcze wię-kszy - 40
mln zł. a dodatko.wa prOdukcja
06i-ągnęł.a 4łl mln zł. I znów kolejmy Li6t pochwalny.
W ooesięciolecie istl'lienia Z<lkladów (1974 r.) wyprodukowano rÓŻnych wyr()bÓw za 1120 mln
zŁ Z każdym r<J.kiem
wz.r ast a
ich iJOIŚĆ i jakoŚĆ. Wytwarz81le
są -podJwozia do dźwigów. palety.
róme ko.ns1.ru,kcje st.alowe. znane już w kraju budynk,i administracyjno-hotelowe typu "Zę
biec". Oała produkcja z Zębca

jazdy i zderzył się z motocyklem
.,WSK"
kierowanym
puez Ryszarda N. (lat 18). W
wyniku zderzenia obaj kierowcv do.. nali obrażeń ciala.

zachował

S.rawa jMł eiJtlJ1e c1y_luleyjIł.. Je",,!
ltathlcse
".AlUk8M
się anal••ii . . pisnla
IIrrieit-

Kreły

góroni<:y

cieszyły się duźą popularnością
wśród kadry inżynieryjno-tech
ni-cznej, studentów i młodzieży.
Również masowy był
udział
naszego społeczeństwa w impre-

jal
ię
w e)Hl4le br:ill&a we
w8Chodlllej esęśei Koru Sridaiemne,o. bni widBll waha
".kume,d praw By. Pewła ... aAee się mGł,wy hełma i t&rezy,
.duie.. Iliek~ryell
lta4ł_y,
wskasuM, ie jesl t . . . .wieM o
13 w.jowaikacll.

staroźytnej

byl<i

na "knyżo
waniu ul. Konopnickiej I tra~ E-7 Zbir:niew B. (lat 19) kierując samochodem "nysa"
nie

Ostatni9 takll próbę, podj~ł
dr B«mo. Zbir:niew - Szalek II
Poliłechniki Szc&ecińskiej, który prsedsławił no wili koncepcję
• dczyłaoia tekstu. Zdaniem dr
Szalka teksf, zapisany w arehaieznym języka greckim _wiera słowa modlitwy. Napis .a
dysku jest jedynym tekstem
pnecł5ławi_y" w po t_i '''kich znaków. Nie ma więc ... iliwojei porciw".i. z i_y.i
kkstami.
D ysk II Fajsł.. datowa.y xvn w ••.•.e. sawiera !il .akiw .brazk.wycll "sbwi_ycll
w b.talcie spirali. Kaźdy .Bsk
jesł "eiśllię&y II illBej matrycy
jHł to jak IIl1ylty
pierwo.. zir druku. Wyróżnione hl ł5
Illit łi )I.właruMcych ~ lAlakiw. Do cbiś me IIstalo_ a ea1;Il .ewnośchl, czy dysk jMł
eh.edllellia miejseoweco, esy tei:
Jlraywieziollo Ile II innydl kreniw.
AR«ielski archeo... - "'aell

.0-

Twórc.z:a, z ga&pOdal'liIk.im :.cięciem

-

"Zgadywanie na ekranie"

iek z M-3" poło
ia film. (koloT)
- l'izyka, s. 2: Powt.
L ;'"

dzban

Pieśn-i

., Szaleństwo"

TT R

Malowany

16.31 Xll

lV.OO

mag. muz.
(kolor)

U .VI.

.... RTSS jc:z. poł8lri. • . I
'.Je RTSS - b i6torill , S . :2
lO.30 .,Na rabunek" - ratko kom.

dziennikiem
Charlec de Peyret

ta -

-

•
Stały
pnedstawiciel
PRL w ONZ, amb. Henryk
Jaroszek, złożył w siedzibie
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku
polski dokument ratyfikacyjny konwencji o zakazie uży
wania technicznych środków
oddziaływania na środowis
ko naturalne w celach militarnych lub jakichkolwiek
innych wrogich celach.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(pAP)

.

zbrojeń.

Skierowalł

l'ównież

przyjacielskie lig ty do p rzewodniczącego ZG TPRP A. 5zitiko",a i I sekretarza Komitetu
Obwodowel:o KPU. Winnicy
- W. Taraluty.
(re.)

Zlot pracownikew WPHW
H
"PińczQW - 7t
W najb1iższą aiflizielę oObę
Nie się w Pińcz.o.wie na t«e.ie Ośrodka Sportu i ReHł'eacji
wiełka i.mpreza Handlowa. Jej
O<rfaniza \lot" WPHW zapow iada wiele atr:.kcji:
k_kl»'!!.y
Sprawnoicio-we, hanOłowe, pekaz mody oraz sabawa i Clł Di sko. Wyjar;d na zlot aasłv i
au,tGkarami w dn~u n bm. o
gGtlz. • sprzed budynku WPHW
w K.-ie-J.cadl ~l. SiellkiewiHa
7ł.
tDAP)

ID
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CY BUDU E

wszędzie

Polki

najpiękniejsze ...
,......

&

• a_,;.
... -

1..

Aktorzy-Dziennika

_jlad....jsllJCh ........
jeoIt ••
& .... cMch ...

zt·~

o._ł,

UI;'-

.......1.". • c.........

Wsensacyjnympojedynku na

P_owyM.
~. te "iodr nie ",.. • , ..,..,
_ _ ...........ie .......,..... Jef
.....Ifta
pochodli &
Wc....a'"
--...aUI'- _
............
wIecłdt

-

PołoIrę.

T. jui Juł,., w IObołę, o
l'ocIl. 15, na stadionie Błękit
nych w Kielcach rOllpoesnae się
Sf>lUNICyjny mees piłkarski AKTORZY
DZIENNIKARZE!
Wnystkim ueses&Dikom tych
lIawodów oraz WS]lÓłorcanizato
rom - dsiałaczom GKS Błękit
ni, prsyświeca jeden cel: złoiye
"cegiełkę" na budowę nowego
tealru w
Kielcach.
Biletem
wstępu na imprezę będą więc
tym razem ..cegiełki" w cenie

W niedzielę poznamy skład "ósemki-

•
w jednej grupie

• PIĄTEK, coU.
Mundial-fI"
m_em Polska • SOBOTA, coo.

,,m...u.

1ł.3O -

21.35 beIIpośretlnia łran.mi.ja - -

POLSKA - MEKSYK I
".de.
W pnerwie aajciekawne
pojedynku
ella

Francja

24." -

fracmenły
Węcry;

C....

belpośrednia traasmUja te IPotkania Arcentyna - Włochy I Buenos Aires
era. fra~menty mec.u RFN
- Tunesja.
• NIEDZIELA, go d •. 9.30 powłónenie IObotniece procralllw; %l.SI - bezpośrednia
transmisja I meczu Holandia
- Slkoela • Mendozy oraz
sprawozdania Ile
spotkań:
Austria - BrazyUa, Szwecja
- Hiszpania, Peru - Iran.
• PONIEDZIAŁEK. godz.
ł" powtórzenie wiecllorneco procramu _niedzielneco.

\Y lieleath i Radomiu

Tenisowe Turnieje
Młodych
Oliś, o Iłodlinie ,. _
kortach Tę
czy • Kielcach (u,. Dzieri,"iego 110)
o.... CIa kortach
Broni • Rodomiu
(ul. Narutowicza)
ro'poczJnojq się
TENISOWE TURNIEJE MlOOYCH. or·
..anilOwone pnłt! wspomniane kluby,
.poci JKltronatem "Echa Dnia" . Tu,.
.niej. Iq eliminacjami przed fina,~o.,!
i"'PMZłI
"Ellpressu Wieczornego
ł
wa"Ulwsklei Legii, Irlóra odbędzie się
20 - 21 bm. no stolecznJch Irorłach
W
turniejach
mogą
uczestniczyć
d.iewoę!a i chlapą urodzeni w roku
1963 I młods1. zarówno Inesleni •
Jrlubach spońo",ch, lalr i nIe
sz_1. ZgloSlenia pnyjmowane będq
jeszcze dził. pned r01:poczęciem tawodów. ZapraSIa"" więc noSlą tenl·
sową ""odzIeł no "orty Tc:czr I Bronil

.n. .

(a,,)

•
Po 10 etapach
WJsc 'g u kolor·
skiego dookola Ang lii,
liderem jest
nadal Jon Brzeiny, który wyprzedza o
36 sekund Szweda. Fagerlunda oraz
o 2 minuty
i CI
sekund
Angl ika,
Downsa. Piqty jesl CzechosIawak. Mo·
ra vec. Oziesiaty etap wygrał Holender, Moessen. a Brleźny przyjechał
do mety

w

1a-osobowej Cz.orówce.

• Wojciech Fibak i Tom O k ker nie
zakwalifikowali
się
do finalu debla
międ?ynorodowvch
tenisowych
mis
trzostw Francji.

finale
sem

z para
t

przeQty'.\:::tjac w
hiszo~ńs~o

Higu~ros~m

m

-

pół

Orante-

2 'a'4 '6.
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półfinałowej?

dwudniowej prse.rwie Da pUk ar_ich młsłrz0s4wach iwiala w Arceałynie. w 80b0łę l Died.elę rlllRcrane 1I000alUl
CfiłałDie mecH I ruady, klóre wyłoni, osiem najlepszych
druiYIl ..Mandlalu-f''', Awans do D rundy .apewoili IIObie
we.eiuieJ płłk_ WŁOCH, ARGENTYNY i AUSTRD, nało
mi.. Pr_asl, WU'nIY i Meksykanie odpadU Jui • turnieju.
Do 5 woloycll ~ mle;illc kaadychlje więc Ił ae!lPOłów.
Oesywi8eie s riiaymi _ml~ Tru~no b_lem pnyptlllSenc,
by w "Ó8emee" malnli .ę QII.lrańellYcy•••
SprÓbujmy wY'yp.wać .ład dwóch crap półfillalowych, kłÓ
re Ił eserwC)ll pnyllł,pill do decydujących bojów o a)VaDlS d.
a'rery mechlowel. "
,rupie A - ARGENTYNA, POLSKA,
AUSTBIA f PERU, w 'ł'Upie B - Wł.OCBY, RPN, SZWEC.JA
f HOLANDIA. c.y . .rawcłsł! się II_e prsewidy.... anla? DowieJlIY SIlę o tym w łlleMłelę, łai "J'lIed "ółnoeą.

P

- pned
J(ek.yL

.

Przed meczem
z Meksykiem

°

w sobotę
godz. 31.45 _
Centralnym Stad.iooie w Rosario rozpocznie się mecz POLSKA - MEKSYK. W jakim
składzie wystąpi nasza druży
na jeszcze nie wiadomo. Podczas pojedynku z Tunezją niegroźnej kontuzji doznał
Adam
Nawałka I jego występ w jutrzejszym spotkaniu stoi pod
znakiem zapytania. Prawdopodobnie przeciwko
Meksykowi
zagra dwóch - trzech zawodni1!:ów. którzy dotychczas siedzieli na ławce rezerwowych
i tylko na kilka minut wchodoz,ili na boisko. m.in. Boniek i
Iwan.
Sędzią
głównym
spotkania
Polska - Meksyk będzie arbiter irański, 44-letni .Jafar Namdar, który w swej
karierze
prowadził już 750 pojedynków
piłka rskich.

Brazylijczycy radzą .••
" Nie wiem co się stało z moją
drużyną powiedział
trener
reprezentacji Brazylii - Claudio Coułinbo. - Piłkarze grają poniżej moic_h .oczekiwań. Na
przykład
Reinaldo - najsku-

W konkursie o

teczniejszy zawodonik mIStrzostw
k-raju - w Argentyme Die potrafi zdobyć bramki znajdogodniejszych pozycji". Nad sytuacją w
zespole brazylijskim
radzili w Met' deI Plata działacze
piłkarscy
tego
kraju.
"Trzeba znaleźć wyjŚCie z regresu. To
nieprawdopodobne,
że w dwóch meczach w .. Mu nd ialu-78" Brazylia jeszcze nie
wygrała stwierdzili Brazylijczycy. - Jedną z form rozwiązania problemu znalau komentator
telewizji
brazylijskiej. Stwierdził on m.in.: ..Co
najmniej czterech graczy nie
powinno już występować w naszej drużynie. Są to Zico, Reinaldo. Edinho i Cerezo. Trzeba
dać szansę innym piłkarzom ChiC'llo, Roberto, Rodriguezowi
Neto czy Jorge Pinto Mendonce",

Kubala wierzy!
Hiszpańslct
Kubala był

trener
Ladislao
bardzo zadowolony
z remisu z Brazylią i jest dob rej myśli: .. Pokonamy Szwedów. a Brazylia nie ma więk
szych szans na zwycięstwo nad
świetnie grającą
Aust ri ą.
Do
drugiej rundy awansuje więc
Hiszpania. Wierzę VII to"

"Wstęgę Bałtyku"

• •
Nadal świetną formę demonstruje Bohdan Sas -Jaworski II
LKJ Kozienice na odbywają
cych się w Olsztynie XVD Mię
dzynarodowych Zawodach Konnych (CmO). Młody jeździec z
Kozienic startował w czwartek
w interesującym I trudnym konkursie specjalnym o "Wstęgę
Bałtyku" nagrodę ministra
obron y
narodowej.
Pa rcours
składał
się
z dwóch to rów.
Pierwsty złożony był z 10 przeszkód wysokości io 140 cm. Jeże
li zawodnik pokonał go bezbłęd·
nie. startował natychmiast do
rozgrywk' na drugim torze, na
któ~ym znajdowało się 5 przeszkód wysokości do 150 cm.
Z 48 uczesti'ltcz!lcych w tym
konkursie jeźdżców. aż 11 pokonało bez straceń pierwszy tor.
a 7 miało również bezbłędne
przeiazdy w drugiej roz"rywce.
Wśróol nkh bvł także' Bohdan
Sas·JaW'orski. który na Broku
wywalczył w silnC'j konkure'ncji
czwarte
mil'j~('c.
ZwY('\~zca

KnysEtofem FerensteO pkt. 55,S sek. Wie- O pkt. 58,3 sek., Bohdanem Sas-Jaworskim O pkt. 60,3 sł" k. ,
Axelem Woeckenerem (RFN) O pkt. 64,1 sek. i Petere m
Weinbergiem (RFN) - O pkt.,
- 64,6 sek.
(paw)

70sbł
Rł"ine
RF~ O n
Jłl"'lł"indu 51,1

nynaja

.Johann~mann
7.
t. lcun..-ch. ('Ta"!
~ck. przt'd Pola-

kami inem -

sławem Harłmanem

Jaiedzielę

piłkarskiej,

zb1iźajacych się spotkań.

•

Trener Staru

mer MAREK GOBA:

się

Bawimy

w "TOTKA"!

FinislI w piłkarskiej klasie "M" Jest pasjonujący! A'IJ
Podlaska, Sial Rzeszów i Błękitni Kielce mają po 29 pkt.,
blintanka jest tylko o jeden punkt gorszal Kto pie rWSI!
duje się na mecił" i zdobędzie D-ligowe szlify? To
pytanie zadaliśmy wczoraj naszym kolejnym
trenerowi piłkarzy Staru - Markowi GORZE
wi drużyny Radomiaka - Kazimierzowi ZAJ
stawia na akademików z Białej Podlaskiej, drugi na
Kto ma rację - przekonamy się już 18 czerwe&.
A w niedzielę przedostatni~ - kolejka spo~kań pil.
w . klasie ,,M" przy czym wszystkie mecze rozpoczną ~,~
dztnii! 17. Przy okazji informujemy. że pojCdynck Bron,o:'
Puławy rozegrany zostanie na stadionie Badomiaka. A •
naszycb "totkowi~zów", trzeba dodać wyjątkowo zlr° dnt .
1\IG
l
• Błękitni Kielce - AZS Biała Podlaska
1
• Granat Skarżysko - Cbełmianta
1
• Broń Radom - Wisła Puławy
~
• Stal Rzeszów - Korona Kielce
~
• Stal Poniatowa - Orzeł Wierzbiea
1
• Lublłnianka - KSZO Ostrowiec
1
• Stal Nowa Dęba _ Hetman Zam<ość
't
W ubiegłą $obotę w naszej zabawie uczedniczyly paOl
dzymiastowej. Trafniej typowała Lidia Skóra z Kielc.
gadła cztery wyniki, podczas
gdy jej koleżanka z
Zuzanna Gac jeden.

Zawody łucznicze
W Podzamczu
W Podtomau
ZOSioną

W

sobotę
Zabieńcu

i

w
Og nisk TKKF,
ponad

1000

Kielecczyzny
prez

niedzielę

o dbędzie

XIX
Waje .. ód,ki
którym weźmie

'W

członków

W

Zlol
udtiOJł

towarzys-two

l

programie wiele im-

sportowo-.ekreacyjnych.

się
"iedti~lę o

si~

sobotę

które

IQ-

o godz . 13, a w
gOdl. 9. Urot:tyst.e 'lN10rci. ,IGtu w sobotę O godz. 17,33.
w

z

• Kierownik druiyny Radomiaka - KAZIMIERZ ZAJĄC:
my utrzymać czwartą pozycję w tabeli do końca
gramy na wyjeździe z Avią Swidnik, a
18 bm. pojedynkiem na własnym stadionie z J
która opuszcza 'IW tym roku D-ligowe szeregi.
jest uzyskanie dobreg9 wyniku z Avią w Zamośc iu , I
ualnym meczu sezonu odniesienie zwycięstwa przed
downlą. To byłby udany akord rozgrywek". ,
RMmawiał A .

Wojewódzki

Zlot Ognisk TKKF

"w rundZie

wygraliśmy już 5 spotkań, 5 zremisowaliśmy I
rażek z Małąpanwią w Ozimku, GKS Katowice u
nikiem w Krakowie. Czekają nas jeszcze pojedynki
w Starachowicach i zdegradowanym już z D ligi
w Kędzierzynie. Uważam, że nie jesteśmy bez sza ns
w końcowej tabeli rozgrywek trzeciego miejsca, u
zespołami naszej grupy GKS Katowice I Górnikiem
• przed GKS Tychy, ROW Rybnik, Resovią i Siuką·
nasz duży sukces".

ych
XłX

II Ił, które jui od ,ods.
dllie moill1l _bywai
.&dlonu. Ponadto
A -nsę wycrae
la". Na obiekcie
esynne bowiem będ~
ąrsedaiy losów loteńi
Ludu"!
Zapraszamy
w!JZystkich sympatyków
i futbolu w ttobotnie
nie na stadion prs)'
cienneco. Emocji I
nie sabraknie!

rozeg!ła.Da zostame 29 kolejka spo~kań w
a PZPN wy_naesył
.
jedynków na codzinę 17. W p"leclostat,nł,~j
OlIąee,:O się s _ u STAR
~de;jm,l)waó
własnym boisku RESO~ Rzeszów, a
z AVIĄ Swidnik w Zamościu (mialiło to obcbodzi
i II tej okaJlji m_ len odbędzie się 111& st~dlo~
Hetmana).
Obie nasze drużyny zajmują aktualnie lokaty w
ł6wkach tabel Radomiak jest czwarty w grupie
a Star siódmy w grupie południowej - i ze spokojem

W

Jlundial-78"
lf telewizji

Z TE

ch~cińsk im

rOJegrane

dal~:y

ciąg

imprezy

Ogólnopolskie za wody
modeli latających
w sobotę i niedziele od !JO'I'.
na

lotnisku

http://sbc.wbp.kielce.pl

renac
trwać będą ogólnoP31s~~~
dełi

latających,
org ości
patronatem spół dtiel c1

wej.

tnecie

ogólnopolskie lawody
łucznicze mlodzieży szkól roln iczych i
C!SR. O twarcie zawodów w sob'3tę,
O godz. 9, a w niedzielę od godz. 9
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