z

cydent~-·~ ~
•

-

granicy

gospodarską

JaroszewiCŹ

P...

i E. Babineh

w woj. gorzowskim i

.
Ją

Członek

Biura Politycznego

Dziękując

zalodze za ofiar~
premier podkreślił mac·zenie,
jakie kierownictwo
partii I państwa przywiązuje
do sprawnego przeprowadzenia tegorocznych żn iw.

KC PZPR. premier Piotr Jaroszewicz i członek Biura Politycznego. sekretarz KC PZPR

)y

IOIkWI

zvvlad "Echa"

aco ile dni
ro ik
uje części zamiennych
trzenie wiejskich sklepów

•
•

Konieczne lep ze
Pierwsze ziarno w

bardzo duw - mówi brygadzista 5-osobowe.go zespołu meDOKON"CZENIE N A STR. 2

.

czasu ma w \-ym
szczególne. 0roślin,

Potrzeba lepszej
kooperacji

w

SKa

Michałów

mQbiHzacja. -

-

Roboty

pełn«

mamy

W Wa rszawie r-ozpoezyna ...
Kongres Krl'"
w nim udu.ł
noo uczonych z lcilkud?JIeM~oi.II
krajów, a wś r6d nich tacy

Mi~dzynarodowy
stalografii. Weźm ie

pitni

specjaliści,

w.,-

lak

laureatka

nagrody Nobla, prqt. Do~.Uor
Hodt;kin z W ieli<ieJ Bry ta
•
prof. Nikołaj Below z ZSRR..

Upał

i Studentów

Dzień

__

UliMIle sa.'uralory
się

HA W ANA PAP. SroGa, 2 bm.
na trwającym już praw'i e \ydzień
XI Swiatowym Festiwalu Mło-

Bioprognolo

w Hawanie
dniem ~zególnle bogatym w polskie akcenty. Z uOOKOŃr7F1VJF' N"

sPQtkał

STR

wielkim ....

CAF-Jakllbo,nlkl

była

festiwalu

uefttl

IilPra~nłołlJ'Ch.

wocheniem.

dz;ieiy l Studentów
c~bnikami

wśród

pn:cchodniów

Polski I Halanie

szybciej,
lepiej!

7

Uwaga. kierowcy i przechodniel
Widzialność I wa runki drog we
dobre. Sytuacja biometeor logiczna: słabe. w rejonach górsk!cłt
umiarkowane, Objawy obnitoneJ
sprawności dzialania I
pogOCS200ne~o samoooczucia.

,

• "Patataj" ze Swieszyna

10krotnie pisaliśmy
e
lm tempie wzrostu pro-

• Ślub festiwalowej

w. ~akładzie Przemydl.lezowego "WólczanOstrowcu. Ostatnia
-_'r p n ~ ; ~
Samorządu RoJeszcze raz potwier
dawna znane fakty,
l

nr 16 przy ul. Toporowsk ie go mimo wakacyjnego okresu tętni życiem. P rowadzone są tutaj zajęcia warsztatowe teatrów lalkowych. W sali gimnastycznej
ustawiono dwie sceny. stąd
nieco rozgardiaszu, 00 równocześnie Odbywają się
próby

S

O~CZENlE NA STR. I

"Relaks"

stroni

•

XI

Młodzieży

!'ceni.ne w kraju na lł-2ł dni,
są bowiem isłotolł pneszkocłlł.
którlł musi pokonac rolnictw ••
Wiele w tym wzglęłkie nIci,
od samych rolników, ale me
mniej od ws.ysłkieh służb roloi~ych.

OOKONCZENIE NA STR. ,

XI Festiwal

mellCl1 •• •L..;;. lna

II.

pracę,

- Edward Babiucb przebywali 2 bm . w województwach gorzowskim I poznańskim, zapoznając się :r: rozwojem rolnictwa ·w tych reg ionach i przebiegiem żn iw.
We wsi Popowo gośc ie wru
1 gospodarzami
woj. gorzowskiego: I sekretarzem KW
PZPR - Ryszardem Labusiem
oraz wojewodą
Stanisła
wem Nowakiem odwiedzili 64hektarowe gospodarstwo prowadzone zespołowo przez Rudolfa
Morawskiego.
Marię
Oobkiewicz I Mieczysława Oawidowicz .. Zespól ten specjalizuje się w tuczu trzody chlewnej i jako pierwszy w Gorzowskiem podjął popularne
tutaj hasło: .. 500-ka w każdej
gminie" buduiąc chlewnię na
500 stanowisk. Od ub. roku na
terenie województwa powstały jeszcze. 23 podobne obiekty,
a kolejne są w budowie.
Następnie P. Jaroszewicz
i
E. Babiuch udali się do Zemska - jednego z gospodarstw
lubniewickiego
Kombinatu
PGR, gdzie spotkali się z kombajnistami pracującymi przy
zbiorze żyta .

bezdeszczowa pogoda sprzyja rol~~kom w tegorOCCiłlych
W południowej części województwa kieleckie«o, w rejon~zowa. Kijów, Michalowa w czasie minionego tygodnia lilko
Jedn~ tneci~ caleg. arealu ~i. Równolegle se miwami
. . . t~,tórv,.h wsiach trwa "\biór drugie«o pokosu traw.

poznańskim

Dełeeaci na Jl'eałiwal -'-.. ~ a .. ker.fy.
CAF -Soch.or-h,lef.t-o

-

•

Osy

oku,jł

•

dwóch tea t rzyków - re Sl("z 1c
Opolskich i teatrzyku "Pa t'ltaj" ze Swieszyna. RQZ0ffi8.wjaDOKOŃCZENIE

N.

STR.!

Trzej 18-letni kielczani~
uczestnikami operacji

"Żagiel- 78"

p ... ,.

mi«łby
podlŃ
łtwioł>dra?

p_

zkoła

pary

Wiosną tego roku
w kilku
edycjach telewizyjnej "Siódemki" podano do wiadomości, te
Polski Związek Zeglarski ł Telewizja Polska ogłas zają eliminacje do operacji .. Zagiel-7S".
w wyniku których
kapitan
K rzysztof Baranowski wyłom
l~oową

mł~w,

załogę
Bał--

do rejN po portach Moru.

i Morza Północnego.
Warunkiem przystąpienia dQ
konkufS-U
były:
doskonała
sprawność fizyczna, zdyscyplinowanie, bardw dobre wyniki w
nauce I z:najomość języka obce1:0 w stopnlll umoiliwloającyn1

Interwencie przyjmuje...,.
w ~łJdz . !I-tl
Mylna informacja
ay samowola kierowcy?

OOKONOZI!ND NA 1MPIł, {

DOKOIIWZENUC NA: ~ ...

tyck~ego

biecłą

kon wersacię.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Mieszkaniec Kielc - Ryn .....
Kosierldewł~
przekazIIł
nam
krytyczne uwagi po4 adt'eGelłlł

eporte s
Nasz

sygnał

·nł'wny
uZ

remanent"

t;.iwa w pełni. Praca Da polM!h 'rwa od świtu d. zmienebll. Aby w perę zebrać plony,
. .hubny jest sprawny sprzęt
- _ęiei samienne i artykuly
. . .rodukcji rolnej.
Tymcnale można ieh kupić w
~obrau, Kdyź sklep tej bran~ jeM od 20 lipca br. zamknię
ł,. . . .wodu remanentu.
Iłarel.o nas elziwi, że w okreM illiw OS - patron tej pla"wki - wydaje zan;r,dzenia, w
W)'niku których sklep się n."lIa I tym samym pozbawia
I'elnik"w - w naj~oręts.ym okresie prae polowych
nif'• 1Iędnych artykułów ,ospodarńwa rolnego. Musz;r, oni po nie
jełdaie olo odłef(lych
miejsco_8ei - Złotej lub Pińc"owa,
.,.~e zbył wiele cennelf8 cn_
w
tym okresie na zakun. ł:niwa II spóźnione, kaida
.redaina Jm zatem dla
rolni• 'w Itarel.e droKa,
eol te,o
,.neelri zaldy sprawny sprzęt
Ilboża • pól.
Koie
Wojewód"ki Związek
SpiłłcJ"iełni Rolniczych ninterellłlje eię zasyj!"nalizowaną sprawa i jak na~ybdej u~Hiwi
kenYflłanle l; usluC Slklt'pu?

"'l1li

(som)

z

I i II wieku

-

l

.,

~-" $hi'=Qie
- .

SKR w Kijach i Mich-alowię.
Brakuje pompek wtryskowych,
sznurka do pras wiążących, supłaczy, no4:y do kosiare-k tmą
cych. P r acoWllliey SKR pod różują po k raju, t rac ą czas, ale
w końcu uprag'nione części zdobywają. Części bowiem są, tylko nie we wszystkich reg ionach
kraju. Potrzeba lepszej koo rdynacji w zakresie gos-podarki
częściami
zamien·nymi
to
głów·ny
postulat
dy·rektorów
SKR.
- Zniwa - informuje naczelndk gminy Michałów, Edward
Drop - idą calą parą. Skosiliś
my już
36
procent zbóż.
Równocześnie ze żniwami t.rwa
ją prace przy
zbieraniu nasiO<! trawy. Trawą marny obsianych ponad 900 ha z-iemi. Rejon
nasz stanowi bowiem ba zę dla
"Centrali NaSliennej". Od minionego roku "bizony" po zastosowaniu małej modernizacji wyko rzystywane !NI równieoż przy
sprzęcie traw.
Dostateczna iWilć
Ż'ni~n~~
sprzęhJ, c.iągnjków,
wczesmelsze o.pracowanie harmonogramu
p r ac dają gwa r anc ję, że żniwa
w tej gminie zostaną pr zeprowadzone s<zybko.
Sporządrzono
14stę ro.lników, któ rym
będzie
pot rzebna pomoc. Na ich
polach poracować będą członko.wie
ZSMP. Przep rowadzono. również roz.mowy wstępne z dyrekcją Z6kładów
Kamienie Budowlanego w Pińczo.wie.
W
p rzypadk u przedłużająeych się
żniw
zaloga
kemieon-iolombw
p rzyj(lzie z pomocą.
- Szczegól'ną cenę ma c:z.as mówią pracownicy gminnej służ
by rolnej - w przypadku zbioru ma,teriaJ,u siewnego. Czynimy wszelkie starania, aby kwali<tiko.wane ziarno jak najszybciej doł-arlo z powrotem do. rolników. Od tego. przecietŻ zależą
zbiory roku przyszłego.
Dobrze rmwiązano. w tej gminie problem o.pieki nad tkiećmi.
Prawie we wszystkich wsiach
czy-one Sfł przedsz,kola
dzie-

do punktu skupu był Jan Xwapisz ze Stawian. Do c hwil i obecnej skupiono tu już 22 tony

-~'.

• Doroezna rewia

folkloru

"Tatrzańska Jesień" i towarzyszący ./ jei
Międ'lynaro.dowy

jęczmienia.

Fest,jowal Folklor u Ziem GÓr skich będą za kilka tygodni
centralnymi imp rez ami
400-lecia Zakopanego. W między
pa rodo.wym festiwalu weźmie
udział 12 zespołów z.ag.ran·ieznych i 7 polskich.
• Na zamkach: w Olsztynie,
Ni-óziey i Lidzbarku ro.zpoczy-

- NaSl p raco wnicy - mówi
dyrektor Oddziału GS w Kijach, Zdzisław Imbir - często
wyjewżają w teren, aby rozewać się, w których wsiach rolnicy pos-iadają już ziarno gotowe do s-kupu. Transportem ziarna do magazynów zajmujemy
się lUZ
sami. Uważamy, :ie
sko.ro po&iadamy ciągniki, powinniśmy ro.lnika maksymalnie
odciążyć od prac
nie związa
nych bezpośrednio re roiorem

DOKOŃCZENIE
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panią M.ieczysławą Ciemnocz.ołowską, kierującą ieatrzykłem ,,Patataj" .
- Jesteśmy po raz pierwszy

my z

grobowiec
odkryto
na Mazowszu
Cjekawego odkrycia a'l'chcologicmego dokonali na pólnQCJlym MazowS'Lu pracownicy Muzeum
Ziemi
Zawlir~eńskiej w Mławie. W miejscowości Zgliczyn Pobodzy koło Żuromina (woj . cieehanowkie) podczas badall wykopallskowych na terenie odkrytego
hl
praslowiall!Ykiego
cmerJtarzyska z I-II w:eku
n.c., obok kilku grobów ciało
palny-ch z tego okresu odkopano grobowiec, w którym zachował się szkielet ludzki,
a
obtłt niego duża ilość laby tkow~h przedmi-<>tów. Wydobyw m.in. dwie ostrogi, zapinkę, klamrę, roomaite okucia i bogato zdobiQlle uchwyty
bliżej nie określonych prrz-edmiotów w ykonane z brązu, a
taJcie brąllowe nity i kółe.:zka.
Ponadto wydobyto 24 plałikie
l!~lane "koraliki" w czterech
rMmych kolorach.
Odk()pano tu m.in. brązowy
cae;rpak o cechach świadczą 
cych, iż t~afił 00 na ziemie
sjowiańskie z tel·enów byłego
Imperium Rzymskiego. W ydoby,te już przedmioty poddane
z s-taną szczegółowym badaniom w pracowniach naukowww,
Badania archeologi~ne
w
mjej~c<>wości Zgl;cz:'{n PoboIky będą kontynuowal,e.
(PAP)

m
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S~ro krytycz.nych uwaK
od
rolników
usłyszeliśmy
natomiast pod adresem zaopat nenia sklepów spoźywC1:ych.
W
sklepach w Michałowie, Góuch,
Przeslawcach brakuje
podstawowych artykułów: kaszy, kawy zboźowt'j, masla, łanich napojów Chłodzących - wody mineralnej i oranźady. Najwyższa
więc P<lra, aby kierownicy tych
sklepów po<Ważnie potraktowali krytykę i zatroszczyli się 4)
dobre zaopatrzenie.
Dużo lepiej przedstawia 91ę zaopatrzenie sklepów w
gmi·nie Ki·

je.

Wykorzys t ać każdy dzień

w gminie Kije piel wszym rolnikiem, który do.sta rczył zia "no

Zakończono

już

"'tęp.

nową·

• W Gdańsku t r wa ją im.
prezy rnlod'l.ieź,owego t.,.IYIli

"Hawa.na-78".
• Z "lądowego por \.u·' 2u.
r awica - Medyka - BoguSulł
wysiano do Huty "Ka towic,'
3,5 ' mln ton wysOkiej ja kOŚ(
rudy i ko.ncentratów żelaMi _
Zwią'Zk·u Radzieckiego.

na

kieleckim festiwalu, a zepowstał dopiero... w marcu tego roku. Deb-iutowaliśmy
na przeglądzie wojewódekim w
Szczecinku i od razu sp«ńk ał
nas sukces pierwsze m iejsce. Wcześniej te same dzied,
które tworzą tera-z
teatrzyk,
występowały w
prowadzonym
przeze llliIl.ie zespole recytatocskim. Wspólnie pos t anowiliśmy
poszukać nowej formy i mam
nawieję, że się udało .
TeaLrzyk
"Patataj" rzeczywiście bardrzo nam
się
podobał. Ładne
dekoracje, nawią
zujące do
motywów z pięk
n yc h kaszubskich haftów, ślicz
ne, pomysłowo zaprojektowane
lalki. Aż nie chce się wierzyć,
:ie jest to teatrzyk debiut.ujący.
Dzieci wspólnie z pa.nią Ciemnoczolowską, pracująclI w GOK,
wszystko wykonują same. Malują dekoracje, rob ią także lalki. Robią jw dosłownie z niczego ze znalez,ionych (bez
przesady) na śmietnik u od.padÓw steropianu, makuJatury,
skrawków tkanin. Okazało się,

że wśród "małych ak;ortk'
u talentowane
kraw ~owt .
fesli,walu teatrzyk prt"'l"r,
bardzo sympatyczną bajkę
ra Natalii Gołębskiej
H-gutka".

spół

* * *

Na trzecim feS<ti,wa lu "'ę
Ulali, na czwa.rtym
puki
na piątym biorą śl ub! Ma
więc festiwalową
par~, k
połączy swoje losy 5 s;<-rpnJ

god<z.
Pa0111ą

17

kielecki m [

w

młodą

będzie

MiN)

wa Pawlak z Piaseczna. l
nem młodym Wojciech Fe'
% K ielc. Obydwoje pełn ia
kJeleckim festiwalu funk cje
st~u-k(orów o.pera cy jnYl"h. [
czystość zapowiada się ".
niale, bowiem w ()rsz~kI- ~
nym znajdą się śpiew;'.' 3"
ieńczące festiwalowe zb'i" ,lr

* * *

Przypominamy o <YlIo.r)lił.
zes.polów I:;.b.:,
wych (WDK, godlz. 20). Jull"l
amfiteairze o god;{. , !!O - i
cel't p iosenk i har cersk "j.
przeglądzie

Katastrofa

pod Warszaw

eińce.

Wczesnosłowiański

FSO.

ny montai agregatu sI ii.ą, ~
go do pok ry wania n,,<ll\o•
"polonezów" powło-ką f",tura.

Harce ki Festiwill

zbóż.

W rejonł e Ki~ów widkie ŻfIiwa
dopiero się rozpoczynają, Skoszono tu. dopiero 12 proee-nt posiadanej powie rzc hru zbóż.
Dobr y pa rk maszynowy SKR,
du:ie zaangażowanie służby rolnej - mówJ nac zelnik gminy ,
Genowefa Gałęziowska - dają
gwarancję, :ie żniwa będą p rzebiegać bez większych zakłóceń,
oczy wiście pod wa r unkiem,
że
dopisze pogoda. Niestety, posiadane w magazynach GS zapasy
nawozów sztucznych są niewysta rczające. Istnieje obawa , :ie
mogą wys-tąpić poważne bra ki.
Xaidy «bień, kaida ,odzina
rolnika w czasie żniw winny
być efektywnie
wykorzystane.
Sami rolnicy I całe zaplecze rolnictwa musi więc dolożyć w!>"Zelkich starań, aby tef(orocz'Ile żni
wa przebief(ły szybko i sprawnie. Potrzebna jest równieź pom_ mieszkańców miast. Apel
"Slowa Ludu" do ludzJ, którzy
mają rod.iuę, znajomych, przyjaciół na wsi, aby wolną sobotę prsepracowali pr.y żniwach,
.potkał się z duźl\ przychylnością i "ainteresowaniem rolników. Przyłączamy się do nie,.
sachęując wssystkich do
prae
żniwnych u krewnyeh i Zł'Iaju
mych.
MARIA RECHOWICZ

..:..

na ,się dziIŚ spotka·nie , ~~
wa}my pi>ezję".
• Trwa moderniraej. l;.
kie rni w zaklad,zie nr 2 ł
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dobra, solidna i wydajna
praca przynosi korzyści nie
tylko zalodze w postaci wyż
szych zarobków
dodatkowych premii.
W czasie obrad KSR w "Wól
czance l " padł zaslugujący na
uwagę Ciekawy pomysł. Jeden
2 pracowni'ków pOO~unął myśl
nad którą powinny zastano-

R ielech; poranek
SZKLANE KORALE
Państu.'QI,' e Prz"dsiębior~tu'o Chłodnicze w Kielcach. Godzi114 0.00. Ze sronotdsk schodzq pracou·niclI trzeciej zmian!!. d
proclI przygotou:uje się zmiana pieru:~2a . W czasie nocnej zmiafili mówi mistrz GENOWEF A LIS umroziliśmll 25 'on
malin, 4 tOfly t,.u~ka't·ek przeznaczonych 1Ia eksport i
ton
porzeczek. Pracowalo 58 osób. O tu, w tllch workach sq zamrożone porzeczki. Pro~zę zob aczyć, u:yglądajq jak szklone korule.
W halach, korytarZllch "nosi się slodki zo.paeh malin.
Kobiety z pierwszej zmiany ubierają się w kufajki, u·otou·one spodnie, jilcou:e buty; temperaturo. w halach wyno.si bow iem
-4 at. C, a w komorach Chłodniczych -24 st. C. No. pierwazej
zmian ie pracolcać dziś będzie 55 osób, przewflżnie kObiety. _
Trochę mniej niż zwykle - mÓI!"i kierou!llik działu produ!cc,'
mrożonllch, EUGENIUSZ KAMI!i'SI<I
ole tf"tvajq 1>T2ecież

13

żniu.'c.

PJERWSZE 1{URCZAKI O GODZ. g
Już t.a długo prZed godz. 6 prud Państv'otc1}ln
Zakładem
Jajczarsko-Drobi.arskim U' Kielcach pTZy ul. Dzierżllilsk;e~o \Lstau'Ha się dluga kolejka u·ozów do~tawczych 2 dro.biem. Punktualnie o godz. 6 pleTll'sZlJ samochód u'jechał na rampę.
PrQC01ClIice działu uboju 8pra u·nie rozładou'ują tTa nsport.
Rozpoczyna się normalny cykl produkcyjny. Zau:ieuanie kurC2qt . no 11Bkad. linii ubOju, ogłuszanie prqdem, zabijanie, opar2am~, patroszenie, piukanie, schładzanie i pakowanie. Praca
'10 tnęks.:oici stnnoU',sk 2i1lechanizolCOrill. O godz. 9 mÓlI'i
zau/?p(a durl!ktora, JERZY SAL \VOWSKI _ pieru:s2a po rt,a
h,rc zqt będzie już 1ł' ~klepach, KIlŻd"OD dr.ia ,akInd ter. dl'~tarczu na rynf'k, 23 tys. kurc21{t j 6 tli'. kaczfoJc.

WIC się władze Ostrowca oraz
dyrekcja Zjednoczonych Zakladów Przemysłu Odzieżowe
go " W6lczanka" w Łodzi. Realizacja tego pomysłu oparta
jest na realnych, gospodarczych przeslankach.
Ot6ż tak, w
bezpośredniej
bliskości
"W61czanki l" jest
obszerny budynek, w którym
mieści się duży magazyn. Kiedyś skladowano
tu zabawki,
a obecnie znaczna powierzchnia magazynowa jest nie
wykorzystana. Po przeniesieniu magazynu w przydzielonych pomieszczeniach można
by zainstalować maszyny krawie.:kie i zatrudnić 150-200
kobiet. Dyrektor
techniczny
Zjed. ZPO "Wólczanka" w
Łodzi mgr inż. Władysław Kunysz, oświadczył nam, że uzyskanie tych pomieszczeń
dla
produkcji koszul byłoby ze
wszeeh miar pożyteczne dla
wszystkich.
Tanim kosztem
ffi{)ŻfIQ by zw iększyć produkcję o 550 tys. k06zul rocznie.
Korzyści znaczne,
a adaptacja lokalu, dostawy maszyn
nie
przedstawiają
większej
trudności. Rachunek jest prosty. Decyzja o przydziale nieracjonalnie
wykorzystanego
magazynu uzależnion a jest od
władz Ostrowca
i od zgody
WPHW. Lepiej
gospodarzyć
to przeCież basło nie tylko
dnia dzisiejszego. Powinno obowiązywać wszystkich
i o
każd~m czasie. Sądzimy, że w
t.ej sp; awie za b i orą gł06 060by. od których zalety decyzja.
Im zybciej tym lepiej ...

(rem)

RYSZARD MAKOWSKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

l bm. o ~od~ 21.50, Dl:
stacjami ~lodlin i SasI
pocią~ osobowy rela cji El
Warszawa najechał na ~I
zatrzymane~o na szlaku p
gu pospiesznego zOlSIl.
do Warszawy.
,
W wyniku zderzen ia

pasażerów

poniosłO

33 rannych przebywa

P~
<111

\I S!

lalach warszawskich orl!
Now,·m Dworze l\hl. I.
Dziaidowie, gdzie oioc/on o

troskliwą

opieką ld,ar'~~

1nformacji o stanic zdr~
rannych
udziela
holI
służba
zdrowia.
Ttlcf
miejskie: 19-04-52, 18-33. 33
18-33-75 oraz kolejo\l e: 31'
26-028 w Warszawie.
'p
W Centralnej
DOK
~V~rszawie

powołaJ~o

ll~

ktorego zadaniem Je,1 u
lenie wszechstronnej pO
rodzinom ofiar wypadkU'<ł
Specjalna komisja !\lilII
siwa Komunikacji i [f~I,
Dej DOKP bada
na IItl t
przyczyny zderzenia pł'
gów.
tP

Komunikat
w Kiełca(.h

,siff"......

"IV weltlll " ,"ss:. WOW& """"'('
~'1.

r.

",.

'-13 Da , _ i e JWele .
&loie
pnycbOOnia .
pny vłi
ZelaUl~J . J J •.•
noólDia
O(ólna
dZI<:".,
&'00"'. 1-13 i 1'':22, pOf'(\~~
ma&.ologi.:z.na w Codz. S-I
w polliedt>iaJek).
. .,;
PrkyebOdnla
pe('ja lt'.~ l
1 p '"l.y ul. Wesołej OZ .p<>r ..doia oI<uBslyCWa I
gic.z.na..
' ,1 11

u:.

J.fieszkancy byłego
Jeclilego mogą sio:
Prz) ~hOflni

po'" ~:;,
L~ IJ

t

Itejon.o""J""
n;u·h, 06rodków zdru"'~\J .{.

d~nej

Górze

Picko.- 1 t

Je-szycac.:h t w 'Lag'O').\le i
w l"od2aI~b 1-13.

e
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abla do M-

Ostrowiec

ferta ·elec ich fab

Pow ,,,ją nowe osiedla, ludzie otrzymują mieszkania. Chcą
jak najszybciej je un:ądzić. Re"lizacjj tych pl"nów wychod1li
napneciw produkcja Kiele c kic~ Fabryk Mebli.
P lanu.ją o n e w roku b ieżą
cym wyprod ukowanie mebii
za
k wot ę
652 mln złolych,
tzn . o 13 proc. w ięce j aniże.li
'IV ['ok u 1977. O d<> b r e j prac y załogi (wedł ug d.a n ych za
I pó łrocze) św ia dczy fakt, że
p lan
w
za k resi e s p rzed·aż,.
wł asn ej
p r odukCji i
U6ług
w y n osi 100,5 p r oc., c o s.t a;nowi

Przewlekły

Przybywa sklepów
z wyrobami.
remont
•

trowieckiej masarnI WSS
trlV la ta Ir wa remont
·u(·ja jed y n e j w 0Illasa rni należącej d.
_.,"'I"Y'~ ·n
Oddziału
WSS.
U laly
zbudowane lu
ki ukła d w yslarC1lając y
.by mi a sla. Dziś Oslroezy J UZ »<>nad 6ł Iys.
."rów. IUas arn i a nie moo,ta.Ć wyisliym zadaniom.
niem al wszystkie urzą
pr6du kcy jn e b y ły prze warunki pracy ...legi
brak uwało lakie
odi,h />6mi .. swz eń socjał-

..

i .. wie sakeł peds tawonr 13 i 31 VIIRadumi ..

kolc d'l y _ K"_ienk:
K.u~i .. lu l, Drwalewa Bu:
.jdowa, Ludwik ow'a i
SOle('ki",o uzyskali najWyniki (w woj. radom-

w ku nk u r si~ :
In w SKO -

,.Ih iś

julro VI

ChemiL"7:nej

Spól-

uSpoi wo ~'

w Ba ..

r,u'y

rza jąc

San.-Epi1ł.

wielokrotn ie
karał kierownictw'O masarni ••
brak hi~ieny i pOr1ll\dku. Po
wielu sIaraniach zdecydowano
się wreszcie na modernizac ję. (
za r az wynikły poważne trudnoś
ei. Budynek trzeba przebudowae, powięk szye i uzbroie w
inne urządzenia, o wyższej m ..
żliwości produkcyjnej.
Na ten cel " Spolem" w y asy36 mln zł, a II kg.
15 mln zł na zakup wydajnie jszych maszyn. W lej chwili rebot y budowlane dobie~ają koń
ca. Zakoń c zenie monlażu a'an y n i podjęcie produk c ji pne widziane jest dopiero w IV
kwarłale br. Nie jest te jeS'lc",
dab pewna, gd y ż niektó rzy podwykonawc y zbył lekceważąco
pod chodzą do wcześniej us talonyc h term i nów lIakończenia robót. Wydaje się, że za ślamazar
ne lempe robót, za n ienaleiyte przy gotowanie dokumenlac ji
i nadzór. znaczną odpowiedl:ialDOŚĆ ponos i zarząd
Gstrow iee kiego Odchialu WSS.
(mak)
gnowało

rzemi eś ln iczych.

(BP)

I

Ludzie naszych miast
Juz t l'Leclą k adencję pełni
JAN MICIG OLSKI fu nk c ję p rl.ewodniczącego Komitetu Osi e dlowe(:'. nr 11 Wiełunia-Bukewka
w Kieleach. N ależy do te j kate go rii ludzi, dla k tóry ch p r aca

prod U kcję

d~~larczy W Iym ro_._......IL.. "ow 35ł lOR platkew

oru wiel ki e ilośc i
dywanik ° w
cJ.o
a,Jiat I t5p " i " f iat
w woje'''dull\skim.
łułdane
do uży t k u nowoe'lesp;:nzyn ową e raz p u y; realizu ją c w ten
po\lulaly
m iejsco wej
W~glę do ie ludz i setouJ~cYch w t .. j z o an .. j
baZie t ru k aw kowej.

11 ~akła du wyeh -.ś ro d
Poczyn ko wvch n aleą 
pnedsiębi o ~t w u!>yhaGIła 'Ii .. mi
r adomsk ie j
r'
u rlop w k aż~u"e
bUsko
ob
Zf'
••
OS8 ,
iuewn aJw lę~ z~ ~iC'&hę
k'
PodeJm ow e hę
I
:.Walte ra" w . olcu
PloD kowski e~. ..Che'! Bial e j G ó ru k .
. I •..Rall k óCl. " VI
G ernych.

mtegorowanie działalności wszystkich ~nstytucji i zakładów pracy oraz ot'g anizacji społecznych
w ob rę b ie ~ledla . Konkret-ne
pl'zykł ady ta k ie j wspólpracy? Są
to przede wszystkim czyny społeczne wykonywane przez te L.a kłady
na rzecz mieszkańców
dzielnicy. Do
wspólpart.nerów
Komitetu Osiedlowego Wietrz.nia-Bukówka należą: " Ele k tromontaż " , Ce ntrum Produkctjn e
Pn e um a t y k i, Kielec k ie P rz e dsię
bio rs4 wo Instalacji P rze m ysl ow ych " In"t a l", Zakła d R e mon -

Dobry gospodarz
1 inicjator

_._,_ ; \J_ ..~nu",ewie,

ue.

Izb a Rzem ieś l nicza w Kielcach
ma pod patronate m
22 sklepy
z wyro b ami rzem iosł a . Os talnio
ot w arto dwa
nowe pawi lony
tego typu w Słaszowie i KO'lien ic a c h . Pl anu je się również zor ganizowan ie ta k.iej p lacówki w
:Radomiu.
Są to sk le p y wielo b ranżowe ,
które p ro w adz ą s p rzedaż artyk uł ó w
oś W1etleniowych, gospodarstwa domo wego , m etalowych.
p amiątkarskic h . S klepy rzemiosła zaop atrywane są p rzez spół
d Zielnie rzemieślnicze .
WŚt'6d
dostawców nie b rak artyslów
rzemieślników. Do
ich
grona
należą m.m.:
Adam Górec ki ,
Andrze j Sieradzki i Stan isł a w
Jaron II Kielc oral: Bened y kt
Maje ws ki z Radomia.
Sklepy z w yrobami rzemiosła
odwled.zają
licznie
miłośnicy
metalop lastyki i wyrobów artystycznych z drewna. Dużym
po wodzenje m cieszą Się wszędzie
stylo w e m e ble w yra b iane ręcz 
Me p rzez rze mie śl ni ków. J ednak
w skle p ach k ielecki ej
I zb y
Rzemieślnicze j n ie można k upić
lego<> rodzaju w yrobów. P rzy czyną tego
s ą m .i n.
trudności
lokalowe z akł ad ów i s k lepów

__

ralorium Oś w iaty i Wy.. w R adomi .. zaole ronadCh od zący m
rokll
11\ pratę W
pl acewkaclI
"veb aż 219 l eg .. rocz Iwenl om w y działów
1C'~n vl'b
w yżS'&yc h
\1~

nych.

rzemiosła

prze kroczenie o 13.3 proc. w
pOt'ównaniu z
analog icznym
ok r e sem roku ubiegłego . Nas
- klie n tów m ter e suje jeoo ak
n ajba r d ziej, co
fa b ryka m a
n a m 00 zaoferowa n ia.
J a k n as po i n formow ał zastę pca d yrektora ds . tech n iczn yc h
Marian
Białkiewicz,
kielecki e fa b ryki produkują
ba'l'd:w
poszuki w ane
p rzez
k lie n tó w z e s t awy " n id a". Jes<t
t o komple t kombinowany kló rym z powodzen;em
można
urz.ą.dzić dw a pol<oje w nas7.ych M-3 czy M -4. W sk ł ad
zesta w u w chod-zą 3 regały,
szafa z n ad · tawką, du.ży 1'070k ład anv stół, stolik okolicznościowy
i pod
telewizoc,
sześć krzeseł, dwa
folele i
kaliia.pa.
Oprócz lego oferuje
się
klientom
zestawy
·tolowe
,.ewa" i kanapy rozkładane
w siedmiu kolorach.
Meble
w ykonane są w okleinie mahoniowej naturalnej, na wy~oki połysk .
P rzeWid uje się
zast<>s<>wame na płytach laminowanych okładZiny w kolorze b rzost, co stMlm.... ić bę
d zie
ł adniejszą
kompozycję
kolorystyczną i wpłynie
na
lepszą funkcjonalność oferowanych sprzętów.
Szezególnie panie zainteloe sują
z pewnością tanie i esletyclm:e wykonane ze~taw\·
kuchenne,
produkowane
w
kolorach:
b iał~'m
i
d wóch
d rewnopodobnym. W okresie
półrocz a
wykonano ich 2.700
sztuk. Oprócz tego sprzedano
pona d 10 tys. ze$[awów "n: da" i "ewa" i 30 tys. kanap.
W arto zawaczyć, że svstematy~ie poprawia się jakosć
produkowanych mebli. stosu ·
je się nowe, ład.niejsze, barwni e j ze tkaniny na obicia ta piceo'skie Handel chętnie ku-

sp!}lecUla jes\ autentyc·zną potl"ze bą I pa sją . Pośw ięc a jej caIy swó j CLas wolny od obo wiąz
ków zawodo w ych.
DzielnIca, której problemy zna
I rozwIązuje jako działaez samorzą<ki mles..:kańc6 w, jest b
dlO
rozległa SWOIm zasięgIem obejmuje część śl'6dmieścia o raz peryferie nuasta. gdzie zabudowa
składa SIę w 80 p rocen tac b 2\e
starycb budynków, o I--t6re nie
zawsze z nalezytą troską dbaj/ł
ich w łaściciele . Fakt ten wyw.acza jeden z kierunków pracy
komitetu osiedlowego. którym
kit't'uje Jan Micigolski
Za niezwykle ważne i pożyteC'Im<! dła
dziełn!.!y
u w a'
OD

lewo-Mont ażow y , Zakł cł Bada ń
G eol~ iczn yc b , "EI .. ktrop rejekt ",

S póld:s ie lnia Mi eszk a niowa ..P ionier~. P rzedsiębiorstwa te przekazują również środ-ki fin osowe. które komitet ~iedlowy
przeznacza mJn, na wycieczki
dla emerytów i rencistów. dla
ozieei. W ubieglym roku wrga nirowan.o 7 takkb wycieczek dla
364 osób
Dobae układa się równi i:
mówi Ja,n Mictgolski - nawspółprac a ze s~ołami aa
ter~ie osiedla oraz z jedn tką
woj.'iltow". Wiele prac ponądk.o
w ...ch i związanych z upi kazalWi
lelnle,. w Tlwnuje mI _

_
s

dz·ież
Gr 6.. I

ze szkÓł podst&wowych
nc 8 oraz Zespołu Szkół
Zawodowych przy .. ElekLromontażu"
i Medycznego Studium
Zawodowego nr l. Łącona wartość roczna
p~ac
społecznych
wykonywanYCh przez mł<><i~ież
w ynosi około 200 tys. złotych.
Dzięki wspólpracy
Podstawową nr
8

-..
lą

jest

bezpłatne

ze Szkomożliwe

dOŻyWIanie

w

tejże

szkole :ł5 dzieci - podopiecznych kuratorów
sądowyc:h.
W"az z młodZieżą Studium Medycznego rozpatrzyliśmy spra wę
zorganizowania osiedlowego Klubu Seniora. BędZie on powolany przy tej właśnie szkole. Dobrze układa Się równie'Ż współ
p "aca ! PKPS Częst.o odwiedzamy z;najdujący się w naszej
ddełnicy Państwowy Dom Opiek.i Społecznej przy al. Lenina,
gdzie znajduje opiekę 12... pensjonariuszy
Jan Mlcigolski ma wś ród mie szkańcó w oSledla Wielrznia-Bukówka opinię dobrego gospodar7,a, inlcjatot'a wszelkieh społe
cznych poczynań I znakomitego
koo"dynalora dzialań na rzecz
osiedla Takim przykładem z.acheca tnnych do aktywnoś<:i 00lecznej zdobywa ludzkie zaufanie. Nie7.będne to cechy w p . acy dt.iałacza s mo!'lądu mi zli: ńców

Za osiągnięcia w wlelol~r.ni j
l pełnej zaangażowania !)racy
spolec7.nej ot rlymal Jan Mid golski wiele d
octów uznaI'ia.
Zost t odznac7.()(tV Knyżem K3w 1 r~kil\\ Orden, Odrod~.,niQ
p l..ki.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(

pu je każd ą ieh il<>ść ze \vl.glę..
du n a w tipomn ia,ne
w.alocy
estetyczn e I n iski
wsk a T.n{k:
reklamacji.
I stn ie ją
jednak pcoobilemy
utru dl[J!ające r e alizacj ę pla n u
p L'od ukcyjnego. Szcz egó lną b0l ączką K ieleckich F a b ry k M eb li j e s t n · e ryt m ic ZllOŚĆ
~
staw n iektó ryc h
podstawow ych m ateri.a łów ,
np. pły~
wi 6 r awyoh i l aki e r u
poł;ie 
strQw ego. Pow ażn ą ~o
<Ją s ą r ó w n ież a warie pezesLarza lych już m asz yn i u.rządze!!.

Usuni ~ci e
ich je&t
k łopotliwe ze WT.glę

b ardzo
d u na
n ych,
nyw.

b rak
części 7Amiengłównie
impo.r boowa.-

H

MALGORZAT

na

Rajd

aABIf(

raty

Na szlaki

turystyczne
z rodziną
Rajod na raty z;dobywa OOora o:
L:wolenmków. W po LC~~
gOlllych zakładach pracy .worzą
"'ę KilkuosobOWI: grupy,
kt6c
wyruszają
na
cotygodOlvWt!
szlakI. U lwnej z Olch po miorrrwwala naó Jadwi!:a lJan a.~i k
pracowmca
Wojewódzkl"j
SWCJI ;SallltGrno-EpldemiQloglczme) w K IE~lcach.
- Wędrowki nie są mi 3f1.i
mOim KQlezankQm ob<:e. CorocLme b lert;emy udZiał W raj<!.adl
o rgamLowanych dla pracownikó w słuzb y zdrOWia. W tym
roku po6tanowilysmy w ejść na
ŚWiętokrzyskie sdakl
i lepiei
poznać naSL prL:eplękny regl')!l
Grupa nasza. liCZy 12 osób. JJ.
przemierzam szlaki w ra, L mt::- .
żem o raz d ZiećmI Agnieszką
i
WiKtorem. Równtez koleżanklI.
moja uczestniczy oN ra j dZie [ 3 Lem z có rką. ROoplętość wieku
w naszej grupie jest duża . Najstarsza osoba liczy 46 lat, a
najmłodsza - 9 lat.
- Zallczyltśmy :uż ~ZT trasy Ostatnta nasza wędrówka
prowadolla od WIśniówki pcz z
Wl<~'c~ l

Bial ą Górę. Masł6w,

do
są

K lonówkę,

Dąbrówlu . Wszystkie ka,y
p t'ze śł1czne I co na j ważni.,j

sze - nte ma na nicb wielu
tu:·ystów . Jest Cicho. spokojnie.
Pie3Ze wędrówkI są dla mm
okazją na \VląLanla żywego kontaktu z pnyrodą I dają możli
wość zwrocenia na n ią
uwa~l
mOim dZieciom.
Oddział

pO'asza

!Ul

*

PTTK w Kielcach lapieszą

wyciecokę

w

niedzielę

(6 bm.) na trasie k.a.żysko Brzask - Bór - nil.ranowska
Góra - Skarży6ltQ
Zachodnie. Wyjazd poCiągiem
z dworca PKP 'fi Kielcach
godz. 8.55. Uczestnicy odwiect,ą
miejsca ma r tyrologii I ponwiki
na Brzasku. Bot'ze I Bar nowskiej ~!'ze (tu także pomnik
powstańc6w z lat 1863-1864), :1
następnie 7.wiedz
mU7A!Um TIr
Rejowie I zachow ne tam ślady
wiełkiego pieca z XIX w iekLI.
(~)

szyscy

i_i dczymy
ni NFOZ .

EO

~

NUMER 173

STRONA 3

Na dobranoc

Krzyiówka ilr 173

Ku rozvvadze r odzic om
;

-

lego
o·
•
czono mnie domu
oważnym

problemem społecznym jest rozpowszechnione
picia alkoholu przez młodzież i coraz częściej
zdarzające się przypadki nałogowego alkoholizmu młodych ludzi. Młodzież będąca pod wpływem alkoholu dopuszcza się przestępstw i różnych wykroczeń przeciwko porząd
kowi społecznemu. Jest oczywiste, że zjawisko to wiąże się
ściśle II problemem alkoholizmu dorosłych młodzież styka
się II obyczajami pijackimi w domu rodzillnym, w miejscach
publicznych. Problem jest zatem ważki i skłonił mnie do przeprowadzenia badań wśród młodzieży szkoly podstawowej w
środowisku wiejskim.

P zjawisko

Badaniami, które p rzepr owadzono w roku szkolnym 1976/77'
190 uczniów
pewnej
zbiorczej
s7lkoły
gminnej z
klas II-VIII. Założeniem badań
była
odpowiedź
na pytanie:
kiedy młodzież po raz pierwszy spożyła alkohol I zapaliła
papierosa oraz miejsce lokoliczności
tego faktu. Badania
objęto

POZIOMO: 1. gł6wna myśl, ~
prU5lrzeń po wybranej kop~l:
Die 7. część należności pieOlęz

płacona w określonym termml.e, t.
minerał,
odmiana
·kwa·rcu, 13. da·r, podarunek, 14
reiYlSe>r filmowy, wsp6łtw6rca
..polskiej szkoły filmowej" jego
filmy to m.m. "Ęrolca". "Zerowa.t e szczęście" 17. środek 0patrunkowy, 19. służący do mierzenia, !II. odmiana brokatu.
PIONOWO: 2. rzeka w pn . .
Włoszech. uchodzi
do Zatoki
Weneckiej. 3 booynek gospodarsld, ł. doborowe towarzystwo. 5. przyczyna wielu poża
r 6w,7. Jedno z miast wojewódz'kich. I. górzysty albo nizinny
10. gospodarz podhalańskI.
11
wytyczona . droga do przebycia.
12. gatunek wienzby, 15. str6j .
Ul. autor powieści ..Grypa szaleje w Naprawie". 17. jest na
śru bie. 111. wada wzroku.
RAwwill-t:ania przesyłać naleiy
JNłd adresem redakcji
"E D"
wył:j.eZ1lle na
kartacb "oeztowyeh w terminie !Jiedmiu dni
ed daty niniejszell'o numeru. Pomięday prawidłowe odpowiedzi
roalesuje się dwie
nall'rody
ksi~łk.we. Karły pocatowe bez
lLu'Ponu będ~ wyłącsone s 1090wanla.

_j'

"ECHO DNIA"
Kuponu nr 173
ROZWIĄZANIE

powyższe
miały
posłuży~
do
bezpośredniej pracy pedagogicznej w .szkole I środowisku.

Wyniki uzyskane na podstawie badań wskazują iż 31,Ii ,recent ankietowanych .eaniew a
kl. u-vm spozywało al.k.hęl, a
.13,2 proc. paliło papierosy. WYas
II wiekiem następuje IIwiększe- '
nie liCZby ucaniów pij~eyeh.
Gwałtowny wzrosl udziału małoletnich ,.. .pożyoia alkohelu
przypada na ucaniów a Id. V
i kl. VI I wY'll061 35,6 proc. ł
42 proc. ogółu badanych. Podobny stan notuje się w ldasach si6dmych ł ósmych.
W badanej p.plllailji pierw.se
wypalenie papierosa nast~plło
ju~ ,.. klasie m. Większe nasilenie palenia tytoniu ' wystąpiło
w klasie V l stanowi 25 proc.
. og6łu badanych. W klasacb najstarszych odstek uczniów, którzy palili tytoń utrzymuje się
na poziomie klas trzeciej I
czwartej, tj. ,.. granicach 1115 proc.
badań
wskazują Da
zasadniczą
różnicę
w
płcI.
Dziewczynki spożywające alkohol stanowiły 2 proc. wszyst-

Wyniki

KIIZTZóWKI NR 15'1
POZIOMO: powsinoga, zaw!~, kaper. remont,
anemia.
st.rup, faryzeusz, dźwigarka
PIONOWO: oma. spiker. nota, gość, kawał, remis. koc,
strop, }eok, atleta, kadź, Ryki .

paliły papierosy 3 proc. ogÓłu
badąnych.
Znami~nny
jeet
fakt, iż większość dziee!, które
paliły papierosy rekrutuje ,ię

8Ok.

s rodzin. w którvch oboje ro-

Zbliża się 35-lecie
luduwego
Wojska Polskiell'o, ubchodzone
w rocznicę bitwy pod Lenino.
W planach emisyjnych Poczt y
Polskiej snajduje się wydanie
serii okolicznościowej złożonej li
łrzet'b
znaczków, które wejdą

do obiegu w paidsiernikn. Posa tym rocznica będzie okaaA
do wielu imprea filatelistyeznych, s których największą sła
nie się Krajowa Wystawa Filatelistyczna pt. "Na strazy pokoju i socjalizmu", orll'anizowana
przez Okręll' Warszawski PZF,
Klub Zainteresowaó "Militaria"
i kołG PZF nr 19 w Warszawie.
Wystawa odbędzie się w dniacb
9-15 października w salach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, II'dzie uczestnicy otrzymają do dyspozycji 800 ram wystawowycb.

kich przypadków, a te

które

dzice pal~ tytoń. Udział matek
w paleniu tytoniu stanowił 14
procent, natomiast ojców 69,4
procent ogółu badanych.
Analiza wypowiedzi badanych
wskazuje na miejsce \ .sytuacje
,.. jakich dziecko spożywało alkohol czy też paliło papierosy.
Najczęstszym\
okazjami były:
zabawy wiejskie, w~ela, przyjęcia w domu rodzinnym, odwiedziny \l rodziny.
Spójrzmy teraz na wypowiedzi dzieci na temat okolicznoś
ci I miejsca spożywania alkoholu. Najbardziej charakterystyczne wypowiedzi to: "win.
i papierosy ,oda wall mi kule4iay na sabawaeh . eras na imiellinaeh", "pilem wódkę pedczas
sylwestra", .,piłem w II'ronie
r.dslnnym", "na ' weselu wódką
i papierolami csęstowała kuleianka", "wódkll- esęstowali mnie
"arsi eioeia, tatuś", ,,lła
wesela pedawane mi piwo",
"mamusia ellę,towala mnie· winem"• .
Przytaczam jedną z charakterystycznych - dosłownych wypowiedzi uczniów: Ojciec alkoholik w oczach dziecka - "Mej
ojciee jest pijakiem. Ja i mama
nie lUbimy «.. Gdy przychodlli
de tłom.. "roi awantury, bije
mnie, mamę i siostrę. Same nieras nie wiemy dlacllell'o... Nietławn. powiedział,
ie się poprawi. Tę JIOprawę widać, ale
ehyba ni«dy nie naprawi te,.
ce zrobił. Bo ja na pewno bę
clę' wracala tł. 'yeh lał, które
llie ~ dla mnie mile. Co moze
nuć dsiecke
110 ejca, który
powiedsiał clo niell'o, ieby Ińę
.topiło? Ja bardzo to przeZYlam, chciałam nawet coś sobie
zrobić i marzyłam tylko o wyPlanuje się równiez wybicie medalu pamiątkowell'o, który wrę
MOny _tanie wszystkim wyltawcom.

*

W Okręfll
bejmującym

*

*

Kieleekim PZF, owojewództwa kieleckie ! ra!1omskie, trwa akcja
werbunkowa nuwych człGnk~w.
Ci SPuśród filatelistów, którzy
zwerbują największą liczbę nowych członków, nagrodzeni sostaną czarnodrukiem , wydanym
li okazji XV-lecia PZF.
SzczelI'óły uzyskać moźna 11 kaźduu

przewudniczącegG

kGła

PZF.

dos~anill się s teco domu. 0prócz picia . Gjciec pali papierosy i używa okropnyeb słów.
Cią«łe tylko myślę o tym
a by
mieć innych rodziców".
PrzeprowadzGne badania potwierdzają iz pierwsze setknię
cie dsiecka z alkGholem i papierosami najczęściej występuje
pGd wpływem śrGdowiska rodzinnell'o. Profilaktyka w tym
zakresie winna się zatem zacząć
od poznania środowiska rodzinnego. Dzieci, kt6rych
rodzice
nadużywają alkoholu należy 0toczyć szczeg61nie troskliwą, 41pieką. Koniecznością
staje się
'kontrola czasu . wolnego dziecka, uczestnictwa w grupacb

rówieśniczych,
a
wśród
osobników

zwłas~cza

starszych.
Wszelkie
poczynania
winny
zmierzać
do
wyeliminowania
dziecka spod wpływu środowis
ka, w którym alkohol odgrywa ważną rolę.
Zafadnienie walki a alk.h.lizmem ~sł nesecelnie waine '
dla na.esyeieli: działają Da
społeczeństwo przykładem, nadto organizują rozrywki kulturalne, a więc uczą bezalkobolozabawy.
jakJ sposÓb kształtować
społeczeństwo,
by pijak
czuł
się
osamotniony?
Trzeba przede wszystkim przebudować opinię $połeczną, zmie-

i

·

nić psychikę przeciętnego czło

wieka. Np. ,.. Szwajcarii 'Panuje poczucie niższości up,ijania
się, to też alkoholicy
są tam
wyjątkiem. W Polsce Jest chyba odwrotnie, mamy więc około pół miliona przewlekłych 81koholików. Nic też dziwnego, że
od najmłodszyeh lat dziecko
styka l!ię z tym nałogiem.
STEFAN

HAKIEł.A

Specja liści
W ub. roku we Fra.rn:ji
.taro u.kradzionych ok. H5
samochodów, z których
właścicieli

wróciło

tylko

proc. Co się dzieje z nozO!IIłI-a(
łymi 20 proc.?
Część z nich
popularne
i'
Kradnie się je .. na
porzuca w us·t ronny
seu. Zdarza się
pojazdy te zostają
De na części. Jed
szość
z owych 20
samochody naj
t06ci po kilkadz·ies iąt
la.rów, które kradz
częśc i ej we Francj i, 1ł>lI,, ~rlr"~_

Porn,ografia gwałtu
..Pornografie gwałtu", która zaczyna opanowywat ŚlliOt
jest zjaWiskiem nieslllchanie groźnym. Bier<:e .u: .
okrucieństwo, mord, gwałt, agresję psychiczną, brutaln osć I
Tor.
Filmy, opowiadania, artykuły czy reportaże, nie opisajq
grywających się zdarzeil w odczuciu ofiar, lecz raczej bD~n "!"-"""
i zwyrodnialców.
.
"Pornografia gwaltu" opanowuje w pierwszej kolejnOŚCI
Jej "standardowym" piewcą jest tygodnik "Nat ional Efi
kolportowany w milionach egzemplarzy.
.,zazdrosny mąż wykluł oczy swe; żonie", "Ojci~C .
twarz córki wrzącym olejem", "Zona popełn ia samobo;stU;\
je; mqż, mimo podawania mu przez dwa lata truc izny, ni
mie-ra".
To tylko przykłady tytułów - i to nie na jdrastyc::?liC.':,
"National Enquirer".
~hodni,

Małe

pranie

Znany mi jest ślusarz s dużym, ponad 15-lemim dO!iwiadczeniem zawodowym. Człowiek
ten nie ma spóźnień lUli bezzasadnycb zWGlnień, wychouą
ce spod jego ręki delale mają

sk, ze spra.wił prn k
stnowi, kiedy ten lap!'
oblania swojego awansu.
czę panu wszystkifg~ ..
ale w ru~ie nie .PIJ\i/

wyraźnie się_ o~razll. ~,lIIl

pan taki SW1ę~y, ~dt:/~
tak pan miał UJe

zell'armistrzowską
dokładność.
Mówią o nim "pracuś" ł "zło

CAF-TA8S

m
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K.mitet or«anizae:- jny plan1l.Je wydanie okoliezn.-eioweco
kataloll'u wysławy, stosowanie
• kotiC2DGściowege ste mpla ]I4HlSłoweco, który upamięłnia~ bę

cłsie tę wysławę filałelisłyean".

*

*

•

.adsieeki.e Ministerstwo Ł:j.eswydalo ostatnio serię znaczków poświęeunycb badanium
k08mie2ll ym ,.. ramaeh prGgramu " lnlerkGsmos", których reprodukcję aamieaeaamy.
ności

ta r~czka" To pierwsze ukreś
lenie nie jest wcale jednoznaeme. Jedni mówią to s uznaniem, inni z i·run i ą. Zwłasz
cza, ze w robocie jest wymagająey nie tyłko wobec siebie.
Jeśli natknie się na fuszerkę,
te wypali wprost w oczy, bes
.wijania w bawełnę - jak sam
lo mówi. Praktykanei, ucwiGwie szkoły przyzakładowej, nie
biecajll clla niell'O pe papierusy
czy po piwko ci. kiosku, jest
wobee lM€b
cłość
suntwym
zwierzehnikiem.
Ow ślusan; ma jedna.k "wady", powieckieć by moina, towarzyskie.
Mill'a się .p. ec1
wszelkich kieliszkowyeh .kazji .
Niektórzy mieli mu bardzo sa

http://sbc.wbp.kielce.pl

powiedział mais,rr .~ tf
tern. I dobrze ,:"itd~lr_t~
wi. Slusarz nIe
dobrze pukauć. VII ie
Nie ukrywał, ~e n Jllu
rad. Kiedy roblun u ,_
że nie jest aktY~~' ,,]1
duh odpowiedZIał.
lI'ęb~ nie IImiel1J
do tell'o ręee". .
41
wej opinii naplsan
jest niezaangażO'll'ałl Y'

Runo,

drewno i .dewizy ..•

• Za'oiycie'e.. kasyna gry • Monte
Carlo by' Louis Blanc, którego inne
podobne przedsięwzięcia okazywoły się
,ównitri zysk_ne.
O~
jak określi'
Blone szans. .ygrania w kasynie:
"Crasami wygrywa kolor czerwon"
Closomi erarn,. ole zowne wygrywo
810m:" .

o daje

•
Hojnowste badania nad włoś
wilclomlecJo wskozujq, ie
lawarte w nim pewne substancje mogq mieć znaczenie "
leCJ.&n iu raka.
Od nosów
Hipokratesa anone sq
ciwościami

olsztyński
ajmuje się w głównej mierze pozyski·w aniem
runa
leśnego i jego
p rzerobem.
Ale nie tylko. D r ugim wa·żnym
d ziałem produkcji .. Lasu"
jest
skup dziczyz ny od myśhlwych,
przer ób tego mięsa na smakowii szynki, combry I schaby.
Niema] w całości ta delikatesowa p roduk ć ja przeznaczona jest
na eks port, wyłącz.nie na rynki
krajów zachodnicb.
Jar:ooy i f:rzyby 'IV dużej ilości wędrują na eksport 'IV sła. nie świeżym. A jest .. eksport
bardzo opłacalny_ Np. sa 1 k~
kurek (u nas 'IV kraju «r.yb ..
raczej por:arduny i lekcewazetlIy pr:le1l smako~y) otrzymuje
się tyle dewiz. ee . . kilor:ram
eksportowaneco mięsa. SamoehGdy przedsiębiorstwa
,.Las"
tle późnych «odsm wieczornych
.dbierają towar (jalrody, IrnyIty Wp.) ze sklepGw, rozrzueonych na terenie w.ojewódzłwa.
Nocą cięiariwki jadą,"
Warnawy. Telre same«o dnia transpGrtem IGłnie.ym t:biory • •\sslyńskich lasów d41cieraJII cle sar:raniczflych oGbi.reiw.
Część zbio rów leśnych katie.
na rynki w
do chłodni I zakładów przehvórzych, by następnie w poiego Wschodu,
staci m rożonek, suszu, w postawane są róiJne
ci solonek lub kis:oonek ()e$lt
oższ)'ch
BMW,
chodzi o grzyby) trafić aa »to"porscha"
i
ly klientów.
Krathieią
Eksport to bodaj najważniej
"'"1ociOOć1~10Ii.cjów nie zajmusza dziedzina działalności przedIe<:z dosko&iębiorstwa "Las", ale przecież
an e
gangi,
nie jedyna. P rzerabia się ~kże
znaczne ilości warzyw I owoWschodzie
c6w ogrodniczych - w postaci
suszu,
sałatek, kompotów,
konkretne
zaopat rzenie naszego rynku.
ieruj ą je
"Las" je~ takie .-ważnym
Wówczas
tlosławclI surowca dla "Herbawypolu",
pr.dukująeece
sioła
model.
lecmieze I p6łfabrykaty
.1.
sca parkowa.nemysłu farmaceutyesnelro
i
kosmetyc.lle«e,.
dGSłaresa
rewrodzaj e jego
.iei
surowiee
.la
fabryk
k.azw yczaj e kieeenłratów.
do akcji wkra-

Z

do

LlI'ł:ll.... "' , ..

z łod zi eje.

samochód cło-'
trzecia g rupa
zm:enia kolo-r
rejes tracyjne i
adaj e pozory _
- nowości. W
wIosk iego "cen.,H,I,,··-__ an 'a" nadchodzą
od:-óżn:eni a od
., . dOkumenty.
.""·01111......
k:e:-owcy uda ~I\i Wschód naj <:c h weekendó w
_...'m·...... celna jest m i ni~
dna. Po od s tau. w ';;a d aj ą w
lą do domu.
d, ?

kolega z bry. Tt'n był znah, 're jako śmi alI'lazny d,sku:,1 rownie dlugo
Jak ów ~lusarz
l\ m t'7a\ie p~łnii

....".

.'~ ".I'n

SPOłecznych.

Płyta zprzemówieniami

Hitlera
W RFN mno-~ lIię wydawJ1 i<:twa, pro'p aguJlIce ideolog ię
hitlerowską.
ZachOÓfli()(liemiecka fi,rma "Zei.tgescmchte Aatiqaariat" z Sachsenheim wypuściła
ostatnie
na rynek
pły t ę
długogr ającą
I
nagraniami
przemówień
H iItler a,
Schiracha ł Hoessa. Zadne z
nich nie jest opatrzone komenłarzem.
"Przerywnikami"
są
natomiast hitlerowsk ie pieśni i
fanfary.
w
towarzy t" ie. znał życie.
Ma" iał, że nie moina Co przeżye tyłko przy WiU ztacie i w
dGdatke "na sucho".
Czasem,
Irdy naszly
gG refleksje, żalił
sit:, iż obowiązki społe~ne zbyt
r:o aiKorbują,
ale zaraz pokrupiał
się
myślą.
ie
.. ie

, ,

osc
pracy b ,.ło 00
te, ale -tG na
uważa jlIc, ie
. przecież
moc
"lIzków s połecz
ł
uznawać
te
ela ~ m Gdbijal za
a I dop is ał nieroboC%~,

żeby

premii sp oleczpokrzywdzooy.
k był lubiany

O

en

er:oi:tmem irceba rię lI ierowae
a inteHsem spole(U1ym . .,Musimy p<bail tm lIaft
d.
p M-odu, aro i lIa moment !he
przy stając, huba
patnee Iła
sprawy st:er.ko, kemplek50we.
ze spoJenner:G .1Inktu widzeDia, wlączać saę W IIwrt .... woju w spo ób zaanl:aźowauy".

w..

sf rmulo",."ia _~r
społeczn ik wypowlalhol • .,jnęii-

Takie

"Las"

Ois-ztyńskie

ną chłodnią.
Zakłady drzewne ..Lasu" wy~war zają sk rzynk~
i łubianki,
kooperują
z ' fabrykami mebli
wytwar zaj ąc m .in. płyty komór-

kowe. Telroroczny plan Olsztyńskiego Prsedsit:biorstwa Produkcji Leśnej .,Las" wartościo
Wet licząc opiewa na sumę 312
mm sł. Wpływy dewizowe maA wynosić 13 mln d. Jui chi- .
8iaj wiadGmo, ie wielkośei zało
iGne W planie, tak "" produkej! ekspGrłowd jak i rynkowej
-..Ran" przekrouo-ne.
Im)

Z teki Alfreda

?
•

P r ze{jsi~biors·t wo

P rodUKc ji Lesnej "Las" dysponuje m.Lo. cz-te.r ema zakładami
przetwó rczymi (Olsztyn, Szc zytno, Wielbark, Nidzica), dwoma
zakładami p rodu·k cji
drzewnej
(Biskup iec, Mo rą g) ora'Z wlas- .

_'ościwości

Hitchcocka

wilczomlecza "
'ecI."iu
róinego rodzaju brodo.eIe i narośli
no skórze. Naukowc, J uniwersytetu
• Wirginii (USA' loplanowali na noj·
bliższe lata zbodonie właściwości lecIniczych wilczomleczu.
•
Podziemne eksplozje nuklearne
byl, dotyc"CJas prakt,clnie nie do wy.
krycia . Sejsmograf, odnotowywal, ie
jako lnęsienia liemi. Obecnie dwoj
brytyjscy sejsmologowie specjaliści pncy·
stosowali sejsmograf, który poIwalo no
wykrycie podziemnych M:SplOIii nukl_rnych e dość duiej sile. J.i.li
eksploduje pod liemiq bomba dwa ,
"'ół r"za wie.sz:o nii to . która saudlo
na Hiroszimę, to I 'ałwościq moino

I

....

,.~_vł,.;.

., '" .... : •• , ... : .. ...., ...... ,ftfu.

Le.k tury

Sny i lęki'
W Wydawnictwie

Litł;rackim

uka zały się

06tatnw dwie ci ekawe pozyc je :& li~ratuTy ibe-

roame rykańskiej.

Akcja powieści ,,sen • bohaterach" Biey Cetiares AdGlfe"
rozgrywa się w latacb dwudziestycb
na przedmieściacb'
Buenos Ai r es. Bohater książki,
Emilio Gauna , za ws zelką cenę
usiłuje zgłębić olśniewające, a
zarazem niezwykle łajemnicze
przeżycie ,
jakiego doznał w
ezasie jednej z DOCy karnawałowej. P rzygoda, jaką przeżył ,
me przedstawia się Gaunie jako w pełni rzeczy w iste I realne
wyda rzenie. W trzy lała póżniej
zostaje ona przedstawiona mu
we śnie . Czy bohater w koń cu
rozszyfru je tajemniczą zagadkę,
dowiemy się z książki .
Powieść wybitnego, współczes
I)ego
pisa r za pe ru wiańskiego
Var«as Llosa MariG") "Miast.
ł lNY" do czek ała się u nas drugiego już wydania. Opie rając
się
na własnych, niezwykle
p rzykrych
doświadczeniach
z
mł odości, autor
oddaje w swej
książce atmosferę szkoł y kadetów, w której
rządzą prawa
dżungli I bezwzg lędna p rzemoc.
Na tym realistycznym tle pokazany jest dramat zaszczutego, bezbronnego chłopca, który
stara się, za wszelką cent: wyw alczyć pozyc ję w
g-romadzie
rówieśników.

eiej ... ri:ine«o ro~aju Da.rada(!h.
Przy wystawianiu mu oJ.. re 80wej opinii n;e było "' ątpli
wośc i,
slowc "t3a1lgaiowany"
otwierało całą litanię zalet.
Na jednej • narad u.kłado
wych przewodn i C2ący Bady Zakładowej mówił. że dobre wyniki przedsię biorstwa 1.0 dzieło
cłównie ludzi zaangażowanych,
im tez lIależy się uznanie dyrekcji ł czynnika społecznef: G .
Monter społecznik rozglądał się
wokoło ja.k gdyby w oczekiwaIIłU
na «ratulade, ślusarz " pracu ś" siedział
jak zwykle
skromnie w kącie, miluąeo. Naebylił się doń mistrz, kn pan,
któremu ślusarz odmówił Gblewa.nia awansu iwyszeptaJ:
"A widzisz pan, laan«aźowanie
zaWSze zasługuje Da uznanie"
staraj !rię p&n, M i Gpi»;a Ioę
uie mna". .
Tak

wi~

jMlJl~anność

nie je~t ... es:
Je po,,'SZecbna. Nie DlONla tez
powiedziee, łi jet4 M eprawa
prYta.
.JERZY KOWALSKI

Jłiełttóry~b pojęć

Z ję zy ka frapcuskiego tlumllez()ne, p rag nę pole cić t rzy szczególnie interesujące pozyc je:
Nie z wykłą ,
wprost szokującą
powie ścią jest " Czas przeSIlIy"

Banier
Francois-Marie ...) w
któ re j pr zedstawiona zosŁała zachłanna, ka zirodcza miłość siostry do b r ata. Bohaterka w zapam iętaniu
odrzuca cały zewnętrzny
św iat l
óopr()wadza
b rata do kompletnego załama
nia, które końc zy się jego Sflmobójstwem.
Autor wielu publikac ji naukowych z historii medycyny I
znawca literatury francu skiej,
p ro!.
Hyacintbe Brabant .... )
"popełnia" jedną
jedyną
powieść w życiu pt. "Helenka s
Krakowa". którą poświęca swojej żonie, Polce. Książk a stanowi zabawny, ale i pełen uznania I miłości hołd, dla tej

il: tórą

po

ok resie
Motto
najlepiej chy ba oddaje stan ducha oraz niezwykłe cechy p rzyszłej pani profesorowej. ..Gdy
rzekli: .. Miłości ą doń płoniesz ,
szał serca do niego cię skłania"

Oscar M au glm
gwifl.dał
cicho
idq.c p rzed siebie przez w yasfaltow ane podwor ze "NiveHi ng Eleckcl
LeK" p ilnie strzeżonym t raktem d.o
laboratoriów
badawc zy ch. Dzisiaj,
za pomocą m i.k rok aITl€>r y , sfoW«r8fuje ostaw ie plany nowego napędlU
rak ietO'lvego.
Słońce stało
wysoko na niebie
Kal iforn ii. Od murów oabjal sję potwor ny upaŁ Jedna k Oscar Meughn
od dawna przestał zważat na tego
r od za ju uc iążliw ości. Najpóźn i ef za
cztery god ziny będ zi e bogatym t2ło
wiekiem. A bogaci ludzie nie poeą
s ię.
Był
w do sko n ały m humoue,
wszystko przeb iegało !pr~wnje . .
R-L ec zywiści e b yła te dziec inna __
bawa. Bos5 przygotował eałą IIPla.wę z n ie7.w y kłą , a r aczej Z'W yk łą •
niego, uęeznością. A boM D~ popełnia iadnych błędów. O tym 0.ear M augh n w i edział od dawna .

D<>pjer o

Maughrl

Od rzekłam :

poślu b ił.

"Cóż wię cej

rozk<>sz,

niż

szał

może

miłowa

nia".
To motto pasuje również jak
ulał do
pi<;knie w ydanych I
inte res ujących opowiadań Artura Gobineau .....) pt. "Kot'hankowie z Kandaharu".
Wir:.

.. ) J.1iasto i

psy, Vargas L108a
zł 55.
. . .)
Czas
p rzeszly,
Banipr
F'rancois-1\tarie, KiW, S. 116, zł
10.
•••• ) He-Jenka z Krako,,-a, "'\"3clnlhe Brabanl. PIW, s. 1'1, zl 20.

Mario, W L, •• 368,

••••• ) Kochankowie z Kandahazł

trzecl1 dni ~
j&ko aflystent JNIIU-

kowy • boku profesora M aiihewsa
11' labo rai onum bad8IW(!Q,Y.m " N ivel),ing Elecir o Ldt."
06cal" Maughlll
wślizgnął s~ tu jak po m~e, be
0066, kiór ego n igdy n~ wid ział Da
oczy, przykładnie przygot()wał ~lą
robotę wstępną.
Czege &i4: OOM
chwycił, mus ia ło zagral:. P is·ma po.lecające b yły le psze niż p rawd ziwe,
św i adectwa wzo r cowe: życj()rys Osca.ra Maghna b ył C'l.)'My j.ak DOWCl
na r od zonego d zie<:ięci a . I kl w szystko pomimo jedenastu ker sądowy ch
i n ieodpartemu pociągClwi. de> It7Jpiegostwa p rz em ys łowego.
T~i w artownik s o)brnymi m coltem u pasa k iwnął przyzwalająco rę
ką, gdy Oscar M a ughn poka zał sw&ill prz epustkę. W idomy mak, że IIznaJ'l() gc jui za czlonk'ol stalej ~ł&

I'i.

o tej p r'Le labora to)-.um bvl<> puste. M in iatur owa karnera Maug}ma
Ulwila gotowa do zoljęc w sZ",))I('c za
l
klapą

., Sen ° bohaterach, Bioy Ce·
aares Adolfo, WL. s. 184, zł 25.

MJ.

od

pracował

burzliwym

na rzeczeńst wa

dać

l

Artur GQbineau, Pl'"", s. 3:;4,
50.

Wyciszeni
strażnicy
St raż ni c y w b ryŁyjsltic b wię
zieniac h - w trosce o "spokojD.1 sen swych
podopiecznych"
- postanowili podczas nocnych
obchodów
używać
miękkkh
pantofli. Pomysł zostal wylansowany przez
stowarzyszenie
st r ażników więziennych w czasie niedawnych obr ad kong r esu
tego stowarzyszenia.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ku rtki. W y siarc7.ylo
plany z.e stalowej szafy ...

wyiąć

Z resztą trezor b) ł za'PI aS/_,jąco &twariy. J akże łatwo zarobić 500.000
dola rów. W szystk o przebiegalo jak
we śnie. N iemal be'Z ryzyka. W ielki
boss doprawdy przygotował ten skok
jednorazowo.

W szystk o trwollo n ie całą m i nuię.
Wtedy Mallghn był gotów s d ziełem . Sta ran n ie uł<Yi.ył tajne pl a ny
z pow rotem w trezorze. Dbał przy
tym, aby ws zystko le-żało tak dokładnie, jak up rz ednio, do g r ubości
włosa. Na mil imetr. Do piero, gdy za.kle i ł m ikr ofilm w kapsułce zamyk a..
jącej długop i s, w y jął z ki€s zeni chusteczkę i otarł pot t czoła. D roga dcl
fo r tuny stała otwo r em, choć koszt&walo to n ieco ner wów. Ostatecznie
jednak cena jest dośl: wysoka, aby
nieco si ę pocić. Inni lud'lie pocą się
przy pracy nie m aj ąc iadnych perspekt yw p rzed sobą .
f(:iw da.) slIY lir naełępo,.
Jlumerze)

~Bajka"

-

.,MiłoŚĆ

-

wioski,

kol.

l. 18,

Czwartek
. .
3 Sierpnia
1978 r.
DMj

"Lełnie"
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CODZIENNY
HOROSKOP

biletów.
APTEKI DYZURN E:
1M.. Buczka 37 (,19. n.i.'
St.en.klew icza ló

umie-i4tIł<OSĆ:

I

Re

:lIH)ul
ul.

__

upłyną

pod znaki..", spot.

Nń, czase-m z ludźmi ~rto rtoie
w/dziony"";. .. .ymp<Xycznyml. I'ói·
tWł; WlIto .,.,_
o
chorolel.".
spoJeclJnym. ,"ór. zo/mq CI spo·
((I ClGl.su~ aJ~ t.i I p r ryn;osq n.4e·
molo 5<JłyHokji. A Że Ji<Hp ; "ń lo

~

... będz ie..
rach. lcIór.
nodwąU"""

więcej

calą dObę
u.rządze ń

""<I'

wódz A~
NRD, pan. kol. dub. ..

czów" -

p

"UłLltla

15.1i. "Dt=iewczyna z r~klamy" USA, kol. 1. 1', godz. 17 .• l l • .• .
"Metalowiee'" - .,Jutro .ę po)l.czymy" - CSRS, kol. l. II, «oda .
11 I 19.
"Związkowiecu "Rywalka" francuski, kol. L II, god". 1,..
APTEK." DYZURNA: . . . . . . . .
uł. Apt~!Wl 7
POSTOJE TAKSOWEK:
Dw.....
rzec Glówny PKP 'roli, oeledlIe

lIl}-«.

ł

C2:1Ił'

I",.S.~.-~
~."ł~_ .

.

HRoftlaBtiea" - "M\ło_ tycŁe
Budimlra Trajkovicla" - jug. kol.
l. ~, godz, LEi "R.ol.lecooa"tec" USA, kol. l. 11. gOdz, 1,. I 31.
,.Mo.kwa" - "Gdzie 9ię p-od:<lala siódma kompania" - francuski,
kol. l. Ił. godz. 1.. "Superellpresa
.. ni.ebezpieczeństwle" - jap. pan.
_I. t. li. gOdw:. II 1 • .
H
łnd,.jtt""
"Sm Ic , "",ac,
.... oc .. - {rancu lI:Il, kol. I. n, goM.
_, 17 1•.

APTEKA
Sta s?Jica l.

DYZURNA:

-

SI'"

P'-

DW<><"&ee

l8Il.

re-

Ostrowiec

I

P&OG&AM. U
16 .• Program _ a
UI.lO "U stóp
Henno"w" 1"'P.
woj I( (k<>l.«)
• . . K ino Mioniall,.r - 1!inly acna.-

bor 91t1ie (1(.01-0<')
"Luk .ęczy · ' zna;jomi" . tUm
CSRS

lC.... Powwrka z
I. ~ (kolor)

,
.. N i....
lteflsac. TV

()ÓC.

j~ków,

j.

ł'OO.

Powtór ka z języków, j. 1Jr&ne.
l. 1ł (kol.or)

l

denlon.lr "

.,Niewinni
e
brudnych rękach"
!rancusld.
kol. I. l • . &odz. 15 1 17.15. "Po drugiej atronie sloń",," anc. kol.
l. HI. godz II 30.
,.Odeoll" - »Ordynat MichorowsJri" - polsk:1. archlw. l. łZ, :odz.
15.311 I 1'.:lI. "Tn:dowata" polski , archiw. I. 12. godz. 17 .30.

a: I N A

"Hytoik" - "Mantingo'" - USA-'\VI. kol. 1. 1_ , godz . 16 l 1•. lt.

- "Brawurowe porwaUSA, pan. kol. 1. I', !loda.

"Zor~a~'

nie" II I l • .

APTE~

DYZUlt"f"':

St&roku.nowska

USA, kol.

POGOTOWIE

l. l', godz . 15.30 1 17.30 "Zmartwychwstanie" - I I II ez. ZSRR,
l. 15. godz. 19.311.
,. Walter" - .,Znachor" i •. profesor Wilczur" - poisine, archlw .•
t. 12. godz . 17,

In.

.... _ . . .

lIA'l'UNa:OW1l:

~.!18

Uw.ea: Ze ewenluałDe NDła .. "
.. prj)l:"amie kin, retl.... ej;& . .
bie.."., I>dpowie\lw:ialnOllei.

"Wokół

- prog.I· ... udziale
Ameryk.
w
życiu
9pol.-poI. StMlów Zjeónoczonyoh (kolor)
;H godziny (kOolor)
kapitału"

Pololli!j

:tI.łIł

Montreux' ·

"Go-

dzina z .Jullie Anórews" pro~r.
rozryw.
TV USA
311 .• For mul... 1 GrIM1d Prix
RFN rep. t'i.łm . z wyŚOi
gó'" sam oehooow yeh.

Ogłoszenia

KOSMALA Kazimi
drogowa nr 26 z

kartę

1978 roku

wydaną

siębio['stwo

Robót
nycn Budownictwa
wego Kielce.
DZIARMAGA
legitymację do bi
nego PKS. trasa
Kiel ce.
Józef
dowód
samochodu marki
nr rej. CI 85-92.
DZIEDZIC Halina
let
miesięczny
P KS,
Szczecno - Kielce.
SPRZEDAM .. fi ata
Kielce,.Ch['obrego 71.
SPRZEDAM .. fiat a
1974. Opatów, tel 482.
NASIONA morw y
czej 50 zł za 10 gra
za pobraniem poczto\\'.'
cław Malicki, Ostojó w
Suchedni ów.
ZAGINĄŁ "pek inc7\'k"
ka) biały w żółto
w oklicy Ba['kowa.
lazca p['oszony jest
za wysokim
wyna g
pod adresem: Kielce,
66/31, tel 553-72.

Telefon ili'terwencyj
DOKONCZESIE

1'1.3& I 1'.311.
"pokolenie"

"Uśmiech" -

PR~RAM

14.15 Program dnia
H.Je Wakacyjne Kino Mlodych
Historia
żywa
"Ciemna
rzeka" - pol. film społ.
Iii." Dziennik (kolor)
ll . ~ "Obiektyw" progI'. woj.:
katowiCkiego bielskiego, CEI;stochowskiego. opolskiego
l • .• Teleferie: "Thierry Smialek"
- franc. film rab.
1'1'." Poli~on (kolor)
11.$$ "Nie stras~ Romeo
"~yH
9potkan~ z ,.,ta.I.·ą· '
0Ir:. ł
H .• Sonda - mag. nauki
tecbniki (kolor)
18.5e Radzimy rolnikom
U.H Dobranoc
1'.1. Siódemka
1• . 30 Wiec,,()r z d ..iennii<iem
W .lt "Milczące akta .. - węg. ftlm
krym. (kolor)
X.GIi Peg&!! (.kio!oc)
311.. DZIennik (kolor)
lI.tIi W minutę po pł'emte<'M
"Kanał" (koloc)

IR~

Radio
sobie

w pro!:ramaeb.

31,.,. ., R6i.e

nr _ - .

TAKSOWEK:

ZachodlnJ. PKP -

kla.-ny - USA-Wl. kol. l. HI, IC.
15.30 i l1i.3O. "Bacbara Ra.ó2>i;wlHówna" - pol&Jai.. IWC!hlw. g. u .•.
"Prcyjażń"
"Nie wychyla~
Iłi.<:" jug kol. I. 1&, godz. 15 .•

"Hel" -

Mara.1>ońozvk"

POSTOJE

~

Polskie
slrze gaJą

Dziś

~w i ą t;: k.i

L. 141:' g. 1T i l. ,lS.

SWi <>rC 7.,e...... k lego

.,DzieW'C:2iyn&

."

3UlIi "Z ziemi polsktej" -

"Robotnik!' - .,Giuseppe w warszawie" pOlSki , kol. god,.. 16.. Nie zaznasz 9pok<lju" polsld,
kol. L II, godz . l'f 1 l •.

Radom
-

.~

-'.

I • .J!! W ieczór z dzienni kiem (kOol.)
210.30 W
kl'ęgu
kuLtu... i obycza-

KIN

L - - - a : - I-N, , - - - - '
"Bałtyk"

-

jów - .. Zródło II!IS-piJracjl" w pcogt'. W. Zu.Kow&kiego:
" FrasobJj,wy " ;
"Leczyekie

S~·,

\.

PROGRA t l
15.00 PrOl'(um dnia

. TELEWIZJA
-. '.
-.... '.

U .1e Program loka.lny

Starachowice

USA, k.o!

-

Jutro

lł._

""JWY.

Kielce ~

"WOluoić'H -

MiJI.'!-ca -

nów P iekoszowska :>Ui-ll.
Dworzec PKP «4-33. Słowac
kiego - 472-70 Szydlówek - Toporowsklego i37-ll Ta.ksówki 1>9.gażowe
Armil CzerwO'Oe'j
ł89-8ł. P iek06zow"ka :K5-1l.

SP'ł<l--=
no
spac e.
lo pod,~jq T~

UiIIiea

Skarżysko

gazowy ch czvnn" w godz . 7-19,
te!. 436-72 P o g o towi e teleWizyjne
ł77-96.
Pogotowi e e1",ktryc7.n.o-Wodoc i ągowe
MZBM
czynne
od
godz. 18 do:.ł3 tel 500-6ćl. Informacja 91użby ro rowla czynna w
godz. 7- 20 . tel
481-80. Ośrodek
In.t. Uslu~ WUSP tel. 46'1-41.
POSTOJE TAKSOWEK -

TAKSOWE":

!1611....

czynne w godz.
sobo ta 8-19. te!. 518-33. Po-

gotowie gazowe czynne

..-.i.a zo/ęć. A będzie ich duio I
wuyJtlc.fe dOK ....aż".. P;'efWJ.ul cMi

POSTOJE

Gt'oozka ~-501!
pl. Konsty-t;ucil
~"IIHH.
DWor7.ec PKP
uL
Żwik-ki i W..gury lU-Ił..

.,AI~matulY·'

42'0-9'2. Pogotowie napraw

lICNgCffl;zo-

$łui:by
Z<k'Owt&
w go<hi.n.ach _~, w .obotę 8-lIO. teL asi-n. Iniot'tl.aeja
o usługach - 361-35.

C'lyn.r>a

Pogotowie
Ratunkowe M. Pogol>owie Millcyjne m, P<>i:~wi..
WSW łl6-1I5 Slorae poża·rna !lila,
Pomoc drogowa 961. Pogotowie
Energetyczne Kieloe - Miasto ~l.
Kielce Teren m. Pogotowie
wodno-kanaJiza.cyjne 508-11. P<>czt.
t.n.forma-cje o usługach t11. Hotel
"Centralny" 400-«. Informacja ko- \ejow... 93(\. Pogot.owie lIydl'au.lIiczn-o-energety=e I dźwl·gowe KSM
osi.e<ile XXV-loect... PRL r>r te!.
420-32. 08 Sady ł99-5ł. 08. B0cianek - •• 6-73 Pogotowie wodnoka.n. c.o. dźwigowe elektr}'c ?.ne

8-:n

to mifHliąc. .. którym
",oj9dTW>krotni. będz''''
poddano
próbie Two;o
ilJi<:j.otywo.
POIn.,.-

INFOR~IACJA

pro-

'I'ELETONY,

SM

Si."i.eń

981.

pl'Zedspr'~ai

n·ledotitlolek

IoH"""".
W InJ t. -

ł

"ft..{)łnanUea"

całodzienną

IM-6l.S

1

TELEFONY: Sld'd Poż'ai'fWl -..
PogoL<>wi.e R"lunkowe 99~. ,Pogotowie Gazowe 511-17 . Pogo~,,".i.e
Ellergetyczne R!l<iom 901.
Komenda MO 251-36. PogotowIe
MUicyjne m
Pomoe (j,,-o-gO'WB. -

,.Ostatni pociąg z
USA.,
kol. l. 16,

DO MI.NIKOM

.. ~ ...,.... "Iiot"'~

"';";ąc

-

i r.OTAZYM

•

sieoropnia

d~i.ewic"

PORADNIE
DYZURNE,
dia
dzi.eci I dor05łych, ul. Zelazna :!li
w godz. 18-"2. w ni.e<izielę
god1!:
I-~
St-oroal>o!ogi,a
tol.
Zelaz.na 36 w godz. ltl-!o!, w !M)boty od g0d2 l. do 7 .... I»-

~

5towoić

Hdd"

&odz. :!l.

NIKODEMOM

w

"Zaułek

"Robotnik" -

AC

DVZURNE:

pla.c KonstytucjI 5, 'Id' 67-916, p-'-

meks. kol. t. 15, godz. 15.15, 17 .1i
I 19 . 15.
"SkaJka" . , WąŻż.Żż·' USA.
kol. I. 15. godz, 1"5 .30, 17.311 i 19 .30.

-

iy _ _

składam,.

APTEIU'

1 anarchia"
godz. 15.30,

Zwyaięstwa

17.45 I 00.

ZE

STR.

l

PKS. Ot.ÓŻ na ki-elec\<'im dwol'cU
a-utobusowym informuje się pasażoców,
że
autobus
['elacji
Kielce Cza['niecka
Gó['a z
=o<h. 15.50 kursuje do stacji d.ocelowej, skąd powinien w['acać
do Ki<!lc o godz. 18. Okazuje się
jednak. że tak nie jest. W doJu
30. VII nasz czytelnik
czekał
na len autobus w Cza['nieckiej
Górze, tymczasem autobus dojeżdża tylko do Stąpo['kowa a
nie do Czarnieckiej Gó['y i wraca do Kielc
ze
Staporkowa.
skra.:a,jąc sobie
trasę. W
po-

prz.e<inią nied-zielę J
au.l.obus ten również j,.1

coną trasą. Pasażero w ie
udać się pieszo 5 k 111

nieckiej Gó['y do
"
by ta.m "łapać" inn y
kierunku K ielc.
Syg:nal ten p['z ek 3 z:''',"'f
rekcji Oddziału PK:. ft
C3(;h. Obiecano zbada c
poinformować

ezynach
sytuacji
.,
wlHIej przez CZyt.'" I! IIK ~;i3

my

za.~i!l'n

na

wY Ja.snl~

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT

ZMECHANIZOWANYCH .. BUDOSTAL-S"
KRAKOWIE, ul. Przewóz lł
uc~tnik Generalneg Wykonawstwa Budowy Walcowni Drobnej Huty im. Marcelego Nowotki w Ostr&wcu Sw.
W

męiczyzn powyżej 18 lat do przeszkolenia

z fi t r u d n i w budownictwie hutniczym

VI(

działalności remontowej przy napraw ch ciężkich maszyn budowlanych llcencyjn y\ h

.. harvestor" i " tetter", w zawodach:
MECHANIK MASZYN BUDOWLANYCH
MECHANIK SAMOCHODOWY;
MECHANIK HYDRAULIKI SIŁOWEJ;
MECHANIK NAPRAW POMP WTRYSKOWYCH;
ELEKTROMECHANIK
a ponadto zatrudni:
MASZYNISTÓW ZURA WI SAMOCHODOWYCH, SAMOJEZDNYCH. WIE1;OWYCH I POMP "STETTER"
SLUSARZY SP A W ACZY;
ELEKTROMONTEROW;
MONTERÓW INSTALACJI SANITARNEJ, TERMICZNEJ I WENTYLACYJ EJ;
INSTRUlCTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU: MONTER I
TAL CJI SANITARNEJ I ELEJ<CTRYCZNcJ.
MECHANIK MASZYN BUDOWLANYCH, MECHANIK-KIEROWe
ROBOTNIKÓW BUDOWLANYCH I MAGAZYNOWYCH.
Przedsiębiorstwo zapewnia warunki pracy i płacy zgodnie z układem zbiorowym dla budownictwa oraz możliwość zdobyóa z..łwodu lub podniesienia kwalifikacji.
Przedsiębiorstwo zapewnia warunki socjahlO-bytowe jak hotele, stołówkę, opiekę lekarską. wypoczynek i rekreację_
Zgłoszenia osobi te lub li łowne kierować pod adresami:
- Baza PRZ .~Budosta)-8" w Ostrowcu Sw. na trenie Huty im. M. Nowotki
. ,d
Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych "Budostal-S" 30-716 Kraków, ul. Przewóz 34, teł. 615-06. wewn. !15. ()oJił.
wysi dać Pll .
liS, 151
I: dworc głównego tramw jem lioii 3 tlo uL Płaszowskiej a następnie aut husami linii l
415- 1C
przy tanku.

http://sbc.wbp.kielce.pl

-·. ·"'8 le
wszy polski kosmona'U.M iroslaw HermaszewskI,
p"zebywa w Hawanie
hl'II<>!OWY goŚĆ XI SwiatoFestiwalu.
PU.flktem
",,;\ In Dnia Polskiego
w
,- Kuby był gajowy kon_ _ ...... 1)<ll~ki, w którym za~·eze>nto
lnr>b.':ia 'lę ws zysc y artyścI wch<>w skład dellegacji.

C

Ś • ..-Ię odbyły się też
npe/ ~' polityczn e XI

kolejfesti-

ńscy wywi~dowcy

acowali

W

CIA

na

świ~ie

Itf" 11 l'tat'ję

• uj~wnil'flie się pię
- - , ,,,,ow ników kubańskielJo
, którzy przeoiknęli do
-w amerykańskiej Ag_"iado\\ C7.ej CIA, wystlli p<l ra.; pierw5'&y jako
i." pr'lied zorlJanisew Hawanie, w ramack
,go Festiwalu Mlod1lieStudentów, trybunałem
<narodowym, który Slldsi
i, imperializm" m.in. w
ie, Amery~ Laeiń5k-iej
!I". Pracownicy ku bań
w~-wiadu
podaJi k onfakty, dotye,"~e kiłk.
ud7łt\ię.'iu

ogółem sapla-

,~h

przez CIA zamacbów
i. FIDELA CASTRQ, ja.k
~e.egóły operaeji CIA
i. • eharakterze łe.rro
~

m ~ub sah.taŻ4twym.

rognss - 2"
odłączony

od zespołu

bitalnego
MOWy st"t"k tra.nspor-

.. p .og, ess-2" oddzielił
ś: rJdę od radt.ieckiego
l o, bhalnego "Salut-6"

P OL8KJ DZI EŃ W HAW.-'N JE_.
Dla c ałej polskiej de-legac ji
re.alizacja bogatego
p rog r amu
Dnia Polskiego roz.poe-zęła się
wcze-S"nym raflkiefll od u -roczystego apelu.
Na ementanu Kolum.ba w
Ha wanie odbyła się u roczystość
złożenia kwiatów na g rob ie ge n.
Ka·rola Rolow Miałowsk-iego . Uczestniczyli w niej m.in. ppłk
Mir<Hilaw H~rmaszewski i nacze1ni,k
Związ ku
Ha rcer&twa
Polskiego - J erzy Wojciechowski. Delegaci złożyli hołd pamięci byłego uczest nika powstania styczn,iowego o r a z
wojen
narodowowyzwoleń czyc h
na
Kubie pod koniec XIX w ieku,
bohate r a narodowego tego k r aju, współtowarzysza walki, Jou
Ma r tieg().
Polska delegac ja
odwioo zib
załogę stoczni
Casablanca
w
Hawanie, w które j
p r a c ują
m.in. poLscy specjaliści pomagający w budowie tego obiektu. Odbył się tu wiec przy jaź
ni, w któ r ym ucze6t.ni<:zyla załoga $tocz,n~ , a w r az
z n;fni
członkowie
Młody c h
Komu,oisww Kuby. Serdecz ne pororowi~nia od
polskiej młod7ieiy
p r z.ekauł załodze i
rnłodz.ieży
p rz ewodniczący
ZG
SZSPSłani ław Gabrielski.
Miejscem wielu ~mprez Hcsponujących
dorobek
nasru;go
kraju, osiągnięcia mł~o po.kolenia był klub naszej oelegacj.i festiwalowej. Po połu d n i u
odby ł() się bu spotkan ie M-icosława Hermaszewskiego z mło
d z ieżą polską ,
p rzedst-a w icie16mi m1od.z.ieży kubańskiej
i
mieszkań c ami Hawany. KOl!monauta opow.iadał o swych wrażenia c h z lotu na pokład zie .,Sojuza-30" i odpowiad ał na oczne
pytania.
Młodueż
polska
u roczY8cie
p I""ekaza ła ionstytutow i Casa de
Las Americas bogaty zestaw
książe.k polskich związanych tematycz,nie z K ubą. Ameryk"
Łacińs ką , egzemplarze publikacji
prezentujących
bogadwo
p r7..eokładów polskich z Htere-klry latyfloa~ ry kańskiej.

Głów.ny m

punktem
Dni.
Polskiego b ył k oncert galowy
naszej delegacji. Odb ył się on
wieczo!'em w teat r ze Związków
Zawo<iowych i-m. Laza ro Pena
i zgromadził na sali nadkomplet wi<hów - p rzeóS'ta wkieli
delegacji młod'lJeży 7..e WS2~'St 
kich k ra jów socjalistyclJ"\'Ch .
kierownidw inny<:h fe5tl~ alowych de-legacji. wielu honorowych go6ci światowego tOI um

y.

młodl,idy.

*

*

Dla części polskiej oe-J-E-galji,
dla widu młodych Kub .. ńn;y
ków oraz polskich gOŚ<.!i h"nOIOwych doskonałą roaywką był
k r ótki rejs na jachcie "ZawiBt.a
Cza,rny", kló:y w pt:lnej swt:;j
gali p rzepłynął w/..dłuż malowniczeg() bulwaru Malecon. Rejs
naszego statku obse:'wow&n}' był
przez tłumy mieszkańców Hoiwany.
P on ad Hawaną odbył się te2
kol ejny, propagan<lowy lot Nlonu :t załogą - sl-ud.,.,t .. mi 2
BiałegOlItoku.

DOKOŃCZENIE

N.

d Ki~lt'ar b "a

1. Za,;ór-

b

Kwalto,.-

"a Ch.

(l. 6)

~:r; ła na jt'lldnię ,"&a sto-

. Pr1~ lanka autobusu
I
~o~tala
najecbana

u.łlJbu" '.)"nież WPHM

·)J(·l('z~

łlta

'

k~

t

It'rowany przez
. T. (I. 25). Ni~ldnia
'l~ikitb braieó dala.

I

lizm.

KONCEtlT GALOWY

z-29·'. P ro g ram wspól
lo lu kompleksu "Salut,'s(').Jz-29" " P rot: wający 25 dni wone'zony. "P rogress-2"
na orbitę okolo7-"pasy paliwa i wydla załogi "Soju. St"t .. k transportowy
o l na Ziemię lecz
;, v.- gęsty~h warstwach
IŁ"

walu , następn ' dz.ień
pra y
m.i~zynarodowego
t rybu.nalu
mk>ó2Jeżow e go
przyn iósł nowe
fakty
otlka l'żające
11"Dp€.ria-

WYSłannik Białego

•
00mu na Bliski Wschód, Alfred
Atberl.o-n p o środowych rozmowach w Jerozolimie z premier m
Izraela
Menat'hem~m
BeKinem
wykluczył
szy bkie
w .wowienie bezpoś rednic h
rokowań
egipsko- izra e lskich.
Natomias t Be-

ZE

TIl.

1

poc~u

czerwet oaby)y
się
'fi{
Wa rsza wie el1n»nae;ie
ws~ne mając e na celu spra'Wd le-nie ię:iyzny fizy cznej kandydatów ne żecla r zy. UCzeh'ln-iczył() w n ich ponad 300 kandydllitów. UsŁal()ł)() dodatkowo. Se
00 oolszych bojów p l zecho<i/..q
tylk() zefJoPOły tr'l.yosobowe t~]j
jedna O<iOba nie podołał ... W) maga.nioro, odpadala rÓ""'lli~ż pozostała

ń'\>,-i>jka;

chodóliło

bo-

wl"m
w ybór 2.g'·al>:,,·h kuk<l<tyw&w.
Następnym ~apt:ffl

boj.'h." był

dt 1J'lygoon' wy obóz "zk"lwli~
wy w Ja t .. rni, podcu.s kluHgo kiłp~ta·n Ba,rano~k.i m!t~,1iJ
t"if'l zny klad SWf'] 7.JU<..g1.

,.

agc.nc3e
info~mujq:

gin wystąpił z nowym a-pelem do p r ezydenta Sadata
aby p rzystąpił do negoc jacji
bez
w y suwania wa r unków
wstęp.ny ch.

• W
wyniku p r owadzonych med iac ji mi~zypa rty j
nych
prezydent Por tugalii
Antonio Ramalho Eane8- wysunął p r opoz ycję utworzen ia
rZlldu, który składałby się z
ministrów różnych ugrupowań politycznych reprezentowa.n ych w Zgromadrzeniu Narodowym. Eanes zakomunikował,
it gabinet ten nie
miałby
charakter u
r Zlldu
koalicyjnego i stwie rdził, że
jest $Q jedyne rozwiązanie
k ryzysu , pozwalając e uniknąć
rozpis8Jlia przedter minowych ~bo rów powS'~ech
nye h.

Gospodarska
DOKOi~CZENIE

ZE STR. 1

We ws i Mościczk i P. Jaroszew icz i E. Babiuch odwiedzili Leo na Węsierskiego
speCjalizującego swoje gospodarstwo w hodowli bydła.
Go ście udali
się
następnie
do Zakładu Dośw i adczalnego
Instytutu Hodowli i Akl imatyzacji
Roślin w Małyszyn i e
W ielk im, gdz ie zapoznali s i ę z
przebieg iem prac nad MW'
odm ia,ną zboża,
łączącą
najlepsze cechy psren icy i żyta
tzw. pszenżytem. W Gorz&wie P . Jaroszewicz i E. Babiuch zatrzymali się w nowym
osiedlu mieszkaniowym - Sobiesk iego , w
którym obok
bloków w ie lop i ętrowych budu j e się k()le jną w t ym mieś
cie kolon i ę domów jednorodzinnych.

Ostatn im etapem w izy ty w
wo j. gorzowskim była przemys Jowa ferma krów należąca
do m i ędzyrzeck i ego Komb in atu PGR w Przytocwej. W no~czesny ch
oborach hodu~

Sądowy finał
niezwykłej
LONDYN PAP. P..-d ~..
-.eJa<·y jnym w L..,1łynie .. n,.la8ła
..tat«'1Ioie swij
fi-Dał
atKwykl.
traDsakcja
spned
l'i>ku. Pewne młode małżeństw.,
nie mocąee docbować się włas
ne«o dziecka, zwróciłe się "
Zł-Iełniej prostyiutki II prepoayeM poddania się _bielowi
.M ue8-neco
zapłodnienia
II.
kwełę 3.łłOiI funtów. DziewClCyna
chętnie

~«odziła

llię,

jednakże

kiedy p~d rokiem w C&eI'W_ "rooziło się d~i.,.,ke, odmówił. wydania 1'0
i pnyjęda
., pOł1lnianej I'Umy. ZrozpaczoDe małżeństw.. porwało
wów_
chłopca CHi naturalnej maiki, która tymczasem porzuI' iła
.wój d4>lyeh ..... asowy proced<'r.
Na prośbę mdk i sąd pierw_ej insta~ji nakazał 'IV ezerw"" br. wydanie jej dlriMka
•
I"wr04~m , pn:yznająe ojcu pra_
widyw&ł\;a syna ru
w t y,,"łtiu w e1l\f:u dwóeb lał. Sąd

Pożar

domu
towarowego
NOWY JORK PAP. W ś.'·od~
I"8JlO w p<>ło'Żony·m w nowo jorJlkiej d'li"lnit'y Brooklyn supe"ma I-kecie wybuchł grożny
w
skutkach
po:iar.
Zgiflęlo
li
.traia k6w. li 15 innych zostało
r8Jlnych. W wa lce z ogniem.
któ.ry sirawil caly gmach, brało
ud.t.ieł 150 lIira:iaków. Gdy w ybuchł po:ia r, w
superma r ke<:ie
przeprowe<lzany był rentont.
'lirv.e.:h u ew iów z klasy IV b
I LO itn. S. Zeromskiego, w
JG.l~ ch P'!,/.EflLH> pomyślnte t_
Wuór. egumin. Są to UCJA);o..

Operacja
"Żagiel-7a""'e: B...be rt KlaudeJ - by~y
miat. z m.lO<ll.ików w pływamu
(rat. -n1k), Jaroslaw K ..waJ~&vk
_ st"rr,ik i Jaresław
Strz~
I>ki - WE<Lyscy wychowankowie
p rof. Ll<lii Jd.z i'kowskie~.
W
wy"iaciLi"
ud<Ł!eJon)'m
pr-z..:1 koJn<-Hlmi pru..-\< j TV ,

transakcji
r . _ e Mir. P*~tI 4I1tH
praktyk.waGi" kkit'>1J'9 bandł". W tycia " u k
lI4d apelacyjny aSllal, Iie Hie- o jednak nie- I"wi".. ni«dy
..-..ć prawdy. swym pocsęeia
i JH)winllO ~awae po4l wył-.e-ą opieką naturalnd ma""I,
kłóra ma prawo do n.rmałnejJo
i:reia. II dal" ed ... ębn~ MIeeltA oj....
~r_y...

się

tutaj 1000 krów mlecllch, dla których kombinat
we w łasny m zakresie produkuje pasze.
W
gOdzinach
po południo
wych Piotr Jaroszewicz i Edward Babiuch odwiedzili żni
w i arzy
woj .
poznańskiego.
Go ' cie, w towarzystwie gospodarzy województwa poznań
skiego
I sekretarza KW
PZPR Jenero Zasad y i wojewody Stanisława Cftiłasia odwi edzili
we wsi Rozbitek
roln i ka indywidualnego Zbi,nie\\ia Mencwela, który koń
czył wla śn ie zbiór jęczmienia
przy pomocy kombajnu
.,bizo n" i tzw. prasy wysokiego
zgniotu - maszyn wypożyczo
nych ze Spółdzielni
Kółek
ROlniczych w Kwilczu. Goście
udaJ i
i ę n.a ~pń i e do PGR
R wbi(ek,
na~o
do
k()mbiil'latu
Kwllo'l.,
e
obe<.nie
zbie ra
~
komb a jon ami ~lIeń z łO-brit 
iarowego pol a_ Ta~tae podc-za,~
odwiedlzin
na pola.ch
PGR Orzeszkowo tego samego
kombinatu
problemy
IIprllwne j
or gani7.acji
ZnJW,
siewu poplonow, stanu technicznego maszyn I zaopatrzenia ofiarnie
pracując y ch od
świtu do nocy rolników byly
głównym
tematem
rozmów.
Zaloga
kombinatu
PGR
Kw ilcz, która ma zebrat o~
nie zboie 2 • tYl!ięc
ha
nól.leży
•
p ....wduJący(;h w
w o j. poe.na.ń6k i4'n.
Na zakończenie poby tu w
woj. poznańskim P . Jaro zewicz i 1:. Babiuch odwiedzili pracujących przy żniwach
członków Rolniczej Spóldzieln i Produkcy jnej w DaJeszyn ku, któny przy pomocy trzech
kom bajnów
sprzątali
żyto.
(a> AP)
n)

Zanim szę oienższ ...
podmuchaj w balonik
KOH-.~pO 'l dem
Pęd2ich

PAP -

}fań";

2ród l em

żartobliu'ego

h/tul"

te;

korespondencji
je.t autentl1<"zna historyjka opowiedziana
na lamach dziennika "Otoczeitu-en Front" przez sędziego .qdu
okręgou'ego
w Smoljani"
An/l"la Łazaroit'a. Oto cma .,
.krócie:
Pr2f!d zespołem
orzekajqcY?n
'" .prawach o rozu'ód staje pou "ód - miody czlotdek. Sedzia

o jego żonę . Nie
wiem
qdz'E' ona, nie widziałem
je;
od chtrill gdy się Tozstali8my.
eZli
podtrzymujesz
u'nIosek
rozu'oaou'Y? - tak. pada lakoniczna
odpou;iedż. Przewodntczący .kładu
sądzqcego
sto Ta
pl/ta

.i~

u'1Ith/maczyć

mlodzl"ńcowi,

rozu'ód to sprau'a powazna,
może
pos zuk alby
żonll i

że

że
.próbotL'ał

mienie.

u'1Ijaśnić nieporozuW t1lm momencie
do

usiłuje
wlqczllć
';ę
C2łotdelc siedzqclI w ła w a ch dla
pILbhczności. S~d2ia
doptuzc21l

. pra I.l'y
go

do g103tL. "Widzicie

powiada ów

mężczy2na

kapitan

Ba ranowsk i

~

,." y ją tl< owo

jeet

zujq~

mu

pISze:

go

w,Ic.-

mi

.i-:.

eh/opak ll. PnjJjr2Jljdp
To je. t mlij • lin. Napi!

.ił ... Ożenił
8ię.
Wytrzeźwiał...
i 11 0 t,J('hmia.t p08tanowil
.l~
rozwieść. JIl Jedem
32oJenm.
Od C:ZO$U do CZO&U
k()ntTolują
n,u balon ik ami. Dla czego me
każ" dmu('hać '" balo nik t um,

co

ChC II ~i

ż~f1ić?~

Ni~k/amor'lI humor
'/ldol<> j
30 li. W ,..zeczl/wiBtO~ci
]ed,wk
;tpt lO odprysk pou'Qzn, go pTO-

b! P1IiIJ , ktÓTy njf'-J>okoi tak u'ladu jak i Jp~c)alistó1V
2auadni(·"io. Z nom bou"ltm
WIąŻ'
~If' pTZI!HltJU
oraz
UC2~tcl'"
bU/!J/l ",kle) rodzmjJ.
.. Albe. ~if młodo .i(·ni albo
"'<? 2akon,..lkiem·· - br2l>'l 1
Sla robtllgaTshe
por z~kafl lo. \\
n.lod ... j' rodzinie przychodzą 'Hl
~!dat dzieci,
w latach
mło
d2'"ńc<ycll formuje
s.f pogląd
czl'J!eifka _
mi/ość.
m a! ~ .. ń
stli
i r(Jdzi,.~. BulaaTii OllrO»1niE zal~Żll 114 mlodycll malieRłttl'oeh. Stworzono tu . ku t ec2nie dzialGjq.c1l
y.tem udoji/odIIi .. " dl. htdz i, którzj/ p bi Enje alf .., mlodllm wieku. W t1lm
tNzji.tkkh jed_k zapol/ll1ianl)
• jednI/m. O tttm. że mlodzież

""l"

trzebe u'piErw przJJllctoU: Cć olo
iI/cia rodzillnego. Poared ni~ oa-

koi.eleckiej trójki.

po toie dź.

w.kazu;acn na skutki

~ już M
mOir ~u i pły~ d() Goetebol'~a w
s--~we..ji. piel- ws2.~() podu. do

pr2eO<'unla dał d z i"n>.11t
..Trud" pt<bhku;qc dane 4l TO.-

które,o Hwinie .. Zew M()rLa",
Następo~ ~at6k przybije kolejJW do pol-.tó W Da nii, Szkocji
i Norweeii. W d-ru g,iej połowie
sie r pnia odbęd'iJe się w
Ots.l<l

te 111m kr/lju tV bard zo . 21, bk im

Od 3() lipca _ ZYSC:f

międzyna rodowe s.pollkanie
HłÓj; m.JO<it.ierowych, po zakoń

c/t:-nru
którego
przewid'Zi'llDY
jt<st w oslatn:ich d·niech sie-rpnia PO>WIOt do kraju .
Zyuymy
})(JJ'fl_ Ś'Jnych

młodym

~a ....wm

, .. go

~'(ldac!l.

których liczba

To~nip

tempif'. W 1965 r. r02es!lo "U'
1,6 t!J~. !I'ł/lUeń8tu'; w 1!t76 r.
jui 11 ,6 tvs. R 02wod24
ię
przu t~m J)t'uu /linie lud ie
11,lon zi,
krótkim ffla/żpl\' kim
".tnfu". Dotkllu'ie do ie (J sobi.?
2 "",:
n'PpT2ygotowonie do i,/ria u ' rod~in·e.
(P.~ P)

NUMf'R 173

wia1.rów.

MALG(}.RZATA KARA.BlN

http://sbc.wbp.kielce.pl

STRONA 7

pUR.któw naszych - "- l"igowców

I

Zwycięstwa Błękitnych

i .Staru

•
Radomia ka
Drugi remis

rW

cllcn-ajsza ciru~a kolejka spotkań w . fi
lidse piłkarskiej była pomyślna dla na·
szych Ilespołów, które zdobyły w niej
pięć punktów. STAR Starachowice wy~rał na
własnym boisku z Wisłoką Dębica, BŁĘKITNI
Kielce odnieśli nieoczekiwane zwycięstwo nad
Stałą w SłaloweJ Woli, a grająca na ~tadionie
Orła 'fil Wierzbicy drużyna RADOMlAKA aremisewała • Siarką Tarnobrzec. Tak więc tylko radomianie nie spełnili ' nadziei swych kibiców, uzyskująC druci z kolei bezbramkowy
resultat ·· Natomiast mił~ niespodEianką jest sukCN kieleokich cwardzistów. Dwa punkty lido·'
byłe pUfiE 'podopiecznych trenera Bcgumiła
Gndura w meczu wyjadowylll mają dużą
wariośó. Błękitni podejmować będą teraz . u sie' bie Avię Swidnik i mają duże ".nse powięk
~.yći swej doroJaek punktowy.

sukces
gwardzistów
•

STAL

Stalowll Wola
Kielce
2:3 (1:2).
Bramki dla Blęki~nych strzelili
_ Kowr.lsk,i w 7 min" Jusza
w 18 min. i Wrzosek w 67 min.;
dła Stali Zlłbek w 24 min. i
Karaś w 70 min. Sędziował Socha li Krakowa. Widzów 4 ~y
Iliące.

Bł.ĘKITNI:

Adam
Szpiega),
S.pakowski, Ba~ugowski, Wyrębkiewicz Gromulski, Edward Lipiński, Kowalski - Cybulski, Jusza (Od 70 min. S.ymański), Wn:osek..
Lipiński

Sliwa -

(od 62 min.

Kieloc~i beniaminek był wewraj autorem duże<j niespodzi,anwygrywając z bardzl'ej doświadezoną stalą Stalowa Wola na jej boisku. O wkcesie
gward"llistów zadecydowała ambiwa gra całego zespołu. Skutec~e kontrataki w wykona,niu
pitkal"Zy Błękitnyeh zaskoczyły
gospod~rzy, którzy w 18 minuoie spotkania przegrywali 0:2Pie rwszą bramkę dla ~ielczan
2dobył
Kowalski
zaskakując
'bramkarza Staii silnym strzałem z około 30 metrów. Wynik:
_
2:0 pod'WY78zył po indywiIkwllnej ~j.i Jusu, który wy'"
manewrował obrońców i bramkarza miejscowych, St~l odpowjed~iala bramką
konta ktoW1t" ale po przeorwie Błękitni
_ów podwyższyli korzys.tny dla
siebie re~ultat, uzyskując gola
,. sbrzału Wrzoska. Nie re zygnu,~a z poprawienia wyniku
drużyna Sbali
zdolała
jednak
~ni-ej&zyć rozmia,ry porażki.
Zwycięstwe Błękitnych w Stalowej Woli jest miłym saskae.eniem dla kieleckich sympatyków futbolu. Podopieczni trenera Bogumiła Gozdura coraw
.lepiej spisu.ją się w
roą:ryw
·Heh "drugiego frontu" i naleŻ,. im tylko iyczyć, by z mees« na meez A'rali coraz lepiej.
"
Stalowej Woli w
druiynie
kieleckiej nll wysokOŚCi zadania
słtlłlęli obaj stopen:y oraz Wyrębkiewicz • .Do wyróżniających
się s.wodników naleźeli
równiM J"1l_ ' i Edward Lipiuki.
Pierwne«. s nieh z&.stąpil pod
keniee mecz. S'Iymanski. tylke
.l.łe«. ie środkowy napastnik
Irw:t.ra.ist_w daWlal k<ontusjł,
•• ~. aie«...o.n~i w skut-
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STRONA 8

wygrała

drugie z kolei ' spotkanie. Dwoma zwymoże się również pochwalić Concordia Piotrków, a Błękitni Kielce po sukcesie
w Stalowej Woli awansowali na piąte miejsce
w tabeli. Po "wpadce" w Ursusie przebudził
się Górnik Zabrze, odprawiając II bagażem czterech bramek górników _ Tych.
.
W niedzielę kolejne pojedynki. Błękitni ' Coś
cić będą na własnym boisku zajmującą ostatnią lokatę w tabeli Avię Swidnik, Star Starachowice zmierzy się z mającą dotychcilas cEyste
konto punktowe PoloniII w WarsEawie, a Badomiak grać " będzie na wyjeźd.ie • Ursusem.
(alł)

Radomianie
nie wykorzystali
"jedenastkf'

Fotfulca
•

STAR

WlSŁOKA

Starachowice
Dębica

'1:2

(0:1)

Bramki dla Staru zdobJ"U
FoH lc w 50 i 65 min., S~tllel
czyk w 60 min. i Nowak w 61
min.; dla Wisłoki - Koczot w
28 min. i Bedryj w 78 min. Sę
dziował Wójcik II Krakowa. Widzów 4 tysiące. :wita
kartka:
Siegmund (Star).
STAR: Lachowicz
Buda,
Strzelczyk, Siegmund, .Kaczewski (od 39 min. Reczek)
Barłosik,
Fotfolc, Lipiński (od
60 min. Cichacki) ';:...
Nowak,
Napieracz , Klos.
Przebieg
pierwszej
połowy
spotkania nie zapowiadał zwycięstwa Staru. Gospodarze grali
statycznie, oddając inicjatywę
piłkarzom Wisłoki. Staracho.wiczanie razili brakiem szybkości,
bardzo rzadko gościli na przedpolu dębiczan i w tym ok::esie
pojedynku nie oddali ani jednego strzału w światło b ramki.
Goście wykorzystując słabą postawę
miejscowego
zespołu
śmiało atakowali i jedna z ich
akcji zakończyła się powodzeniem.
. Po przerwie obrali gry uległ
radykalnej zmianie. Już między
47 a 46 minutą meczu gospodarze wykonywali kolejno cztery
rzuty rożne. P rzewaga Sta r u
była coraz większa i na jej efekty nie trzeba było długo
czekać. W ciągu 15 minut pił
karze FSC aż czterokrotnie umieścili piłkę w bramce Kozakiewicza! Serię goli dla starachowiczan rozpoczął kapitalnym
. strzałem z Odległości około 25
met rów FoUolc. Ten sam zawodnik w 10 minut pozme]
świetnie wykonał rzut wolny,
Słrzelczyk
ką"
zdobył

a

Janowski : w I reprezentacji

cięstwami

EfektGwne
bramki

Ni~podzie·wany

Bł.ĘKITNI

Początek sezonu na "dru~inl froncie" je9t pomyślny dla beniaminków. Stawce zespołów w
grupie fi nadal pr~ewodzi CRACOVLI\, która

efektowną

"głów

prowadzenie dla
Staru. Kolejna akcja gospodarzy przyniosła im trzecią bramkę ze s trzału Nowaka, a rezultat na 4:1 pOdwyższył Fotfolc,
któ r y ponownie popisał się znakomitym strzałem z dużej odległości. Po tej bramce, zadowoleni z łatwego od r obienia
. strat starachowiczanie zwolnili
tempo, co wykorzystali zawodnicy Wisłoki, zdobywając drugiego gola , nie bez winy defensywy miejscowych.
W sumie swycięstwo Staru
lIyl. w pełni zasłużone. Gospodarse mieli jednak tylko okres
Z, minut dobrej S"ry po przerwie. 1f ich zespole pierwszoplanowym zawodnikiem był Jeny FoUolc. Niewiele ustępował
m. crający na stoperze Andrzej
Strzelczyk, umiejętnie włącza
jący się do akcji ofensywnych.
Pozostali piłkarze rrali przeciętnie, a niektórzy wręcz sła
bo. Odnosi się to szczególnie do
Napieracza, który nie wykazywał Większej ochoty do walki
o piłkę. Niepewnie ~rała tei
defensywa Staru, po błędach
kWirej
roście
sdobyli
obie
' bl'amkL
A.. PAWLO-WSKI

• B.A.DOl\lIAK R&dom - SIARKA Tarnobrze~ 0:0. Sędziował .
SądowMlz z Tarnowa.
Widzów
8 tYSięcy. :Zółte kartki!
Jacodziński i Dereń (Siarka). .

RADOMlAK:
Bła zczyll:.
Mrozek, Trzaskowski, ąóżalski,
Zelazowski
Zgutka, Wojdaszka, Wanat (od 65 min. Waleszczyk) - Strzemiński, .Jaśkie
wicz (od 65 min. Obarek), Turoń.

- Brak sku.tecz·ności · to gló-w.ny
mankament ·.piłkarzy Raąomia:;.
ka. "Zieloni" juŻ"" . w drugim z
kolei w tym sezonie meczu ' mistrzowsk im nie zd:Obyli bramki
i musieli się . -zaoowolić wynikiem ' b:ezbi!amkawvm z ni.
najsiln iejsźym zespółem Siarki.
- Mecz w Wier~bicy toczył się
w wolnym tempie, przy stałej
pr·zewadze <radom ian,
którzy
stworzylJ pOd bramką gości'
kilka groźnych sytuacji, ale nie
potrafili ich wykorzys t ać. Kiedy w 75 minucie spotkania sę
d'lJia
podyktował "jedenastkę"
za faul na Turoniu, wydawało
się; że podopieczni trenera Rudolfa Kapery zdobędą zwycię
ską
bramkę.
Nieste ty, wykonawca rzutu karnego
Zgullli:a
nie popisał się i ta niemal
stuprocentowa szansza na zwycięstwo

została

~.przepaSZ<!zo

na.
Go,Ści-e kHkakroŁn ie zag'rolJi.li
bramce Błaswzyka, ale d efensywa radomian stanęła na wysokości zadania. Właśn ie w tej
formacji
grali
najbard0iej
wczoraj wyróżniają.cy się pił
karze Radomiak9. - MC01lek i
Trz1lSkowsk-i.

W sumie mectl słał na przepoziom ie i rozcz arował
radomskieb kibiców, którzy w
liczbie . kilku tysięcy przy jech·ali do W ierz bic~". Ocllekiwali
oni zwycięstwa ~oich pupili.
Radomiak,
podobn ie jak w
pierwS'Zym spo~kaniu z Błękit
nymi w K 'i elcaeh, nie potrafił
jednak strzelić bramki.
ciętnym

(ap)

I

na ringach
Wrocławia

,
P

oOOy pięściarze rOilponynaw niedzielę drun csęśó
seJlonll międzypaństwowym
meczem s repreilen~acM USA.
Amerykanie prsybyli już de
Warszawy ! stocSIł • naszymi
bokserami
dwa
spotkania.
Pierwny , pojedynek odłlędsie się '
w niedsielę we Wrocławiu, a druri 13 sierpnia w Koszalinie .
Na w rocławskim ringu, w
pie rwszej reprezentacji Polski
wystąp;
pięściarz
kieleckich
Błękitnych JanuS'l Janowski,
który w · wadze lekkopó}śre(l.niej '
mieć
będ zie ·Za
przeciwnika~
Juana johnsona:
.'
:
A oto jak przedstawia się
skład Polaków na w rocławski
iIł

• Wojciech Fibak awansował
rundy turnieju tenisowego Grand Prix, rozgry,.
wanego w amerykańskiej miejscowości North Conway. Polak
pokonał
Australijczyka, Cliffa
Letchera 6:4, 6:3.
. •
Piłka rze
argentyńskiego
klubu Boca Juniors zdobyli puchar interkontynentalny, zwyciężając w rewanżowym finałowym meczu ' Borussię Moenchengladbach
3:0.
Pierwszy
mecz zakończył się remisem 2:2.
• Zwycięzcą ósmego etapu
wyścigu
kolarskiego
dookoła
Nadrenii został Krzysztof Sujka. Szósty był Tadeusz Mytnik
P rzodownikiem wyścigu jest nadal Holender De Rooy, a najdo trzeciej

Sprintem ...
lepszy 2: Polak6w Tadeusz
Mytnik, zajmuje dziewiąte m~ej
sce ze stratą 6 minut 43 sekund
do lidera.
• Polski pięściarz wagi lekkiej, Wiesław Bojanowski, awansował
do finału turnieju
Armii Zaprzyjaźnionych. Jego
półfinałowy p rzedwnik, Rumun
Livadaru, &ie został dopuszczony do walki przez lekarza. W
finale rywalem Polaka będzie
rad ziec ki bokser Grubow.
• Po trzech etapach wyścigu
kolarskiego o Puchar Ka r konoszy lider em jest Tadeusz Wojtas , p rze d Janem Brzeźnym . Ryszard Szu r kowski zajmuje piąte
miejsce. Wczoraj rozegrano dwa
etapy. W jeŹdzie na czas (7.5
km) zwyciężył Tadeus7... Wojtas.
• k r yte r ium uliczne (66 km)
·wYg rał Ryszar d Szurkowski.

i I,osza
mecz (w kolejnOŚCI wag 00
pierowej do ciężkiej):
P ielesiak,
H enryk
Włodzimierz

Gotfryd, Leszek
Janusz Janowski,
Brydak, . Andrzej
slalV
P
Grzegorz
Amerykanom
młody zespół, a
nych bokser6w
nim tylko mistrz
Srednicki i wJcemistrz
- Gotfryd.
Amerykanie równi eż
do Polski młodych
Najlepsi z nich to
wagi koguciej Lynu m
o raz półciężki Anders"n ..
W meczu w Kos zalinIe
stąpią w polskiej d rużynie
bokserzy niż we
.
Między innymi w
boksować ' będzie
Sławomir Zaparto

I 'ige •
I LIGA
• Leria Warszawa
Kraków 0:0, Zagłębie
- ł.KS Łódź 1:1,
cia - Stal Mielec
ł.6dź Odra Opole
bierki .Bytom - Sląsk
1:1, Ruch Chorzów towice 1:1, Arka
Gwardia Warszawa
Posnań polonia
W tabeli prowadzi
.
Lechem, ŁKS. WidzeW'"\l
Katowice i Legią po 3 P

II LIGA
•

GRUPA I: Wa rla
- Lechia Gdańsk 1:3"k
Gliwice "" ROW Rybni .
Gwardia Koszalin
Wałbrzych
1l:1,
Gdfn i•
Gdansk - Bałtyk
Gopl
Moło Jelcz Oława n/f
Inowrocław 1:0. Malapl.i
zimek _
Olimpia poln
Za~łębie Wałbrzy ch Lubin' 1:8, Zawisza
.
- Stilon Gorzó":' 3:2. Itd
k
jest Lechia Gdans pr kl.
wiszą Byd,oszcz po 4 ~
• GRUPA fi: Górnik
- GKS Tychy 4:1 , .
blin _ Ursus 3:1, A~'·
_ Cancordia piotrk o"
sovia R:t.ków
%:0, Cracovia
•• "wa 1:0.

TABELA
1. Cracovia Kraków
Z. Mot_r Lublin
3. Resevia R'Ile5l1óW
4. Concordia Piotrków
5. BŁĘKITNI K i elee
6. Raków Częstochowa
7. Girnik Zabrse
8. GKS Tychy
9. Ursus
10. RADOMlAK Radom
11. STAR Starachowice
12. Siarka Tarnobneg
13. Stal Stalowa Wot
14. Plllonia W:uszaw"
15. Wisłoka DębiCA
16. Avia Swldo!k

l!

Z
l!
l!
!

!
!
l!
!

2
!
!
!

Z
Z

Z

http://sbc.wbp.kielce.pl

ł
ł

!--ł--ł
!--ł--ł

4
4
J
Z
Z
2 ·

%-4-1
2-4-1
1-1-1
1-4-1
1-1-1
1-0-1
1-e-1

!

2
Z
1

••
••

-'-!-ł

1-8-1
ł-l-1

~
6-ł-!
I-ł-!
6-ł-!

I-ł
~1
ł-1

1-1
1-!
ł-!

$-4

4-4
4-4
O-ł
ł-7

0-3
3-5
1-3
2-7
0-5

I

.
S ortowr
PP TotallZa.tor p dacb
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traf. prem. - Wyg 5 tral,
dotycb, 1.3 ronI'· z}<olo .
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ł.683 rozw. z ł tr~~1 z/t rOI~
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