w PAN

Obradowało

CRZZ

sllIŻVć
arunkó
i

realizacji
plen"um KC PZPR

Pałacu

Staszica w
spotkaPolskiej
kierownaukowoi sekretaizacji
partyjnych,
przooyskutowai metod realizacji
XII plenum KC PZPR
się

Uchw'ała

ta wyraźnie okreś
PAN w całokształ
cie
naukowego kraju
- jako najwyższej instytucji
naukowej łą~zącej cechy i
funkcje samorządnej organizacji uczonych oraz wielkiego
centrum
badań
podstawowych,
współodpowiedzialnej
za właściwy kierunek rozWoju całej nauki, poziom badań
i kadr naukowych. Uchwała
podjęta przez partyjne forum
liła

rolę
źycia
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NA ST1l. ,

P:enarne posiedzenie CRZZ,
które od było się 21 bm. w
War zawie, podjęło ważką pr~
blematykę
socjalistycznego
wychowanja
młodzieżcy,
sformułowało w tej dziedzin,ie n0we zadania i k ieJ" unkł pracy
ruch u zw;ązko wego.
Zagajając obrady członek Bi\1ra Politycznego KC PZPR. prze.v.·odnó czący CRZZ Wł dyslaw Krucnk,
podkreślił.
że
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Reporterski 'rajd

wciąż

papierze
już mówiono I
o możli wości ~tosowania
ce mentowych do budo, Badania zakończyły
sukcesem. Dokład
na została technoPozw alająca zastąpić ce- cenny materiał budo w- pyłem cementowym, odp r zys parzającym
wielu

Wradomskich szkołac Rminnych
pierwsza lekcja nie dla wszystkich
•
•

Najpewniejszy własny transport
NiepuRktualne autobusy PKS
. ' 200 wyremontowanych "saDÓw" dła

~ł.ualiQegO kUll'8Owanloa
awtobu8ÓW PKS.
Zutąpca
dyrekbora
Sllkoły
Gminnei w z.akorze'Wlie - Jol_ta Oruł:
- Na piHW'" lekeje • .,eiDia
si. _
~ił bKa. dużo d_leci.

nie

szkół

DOKOBCZEND NA 8TR. Z

-k~w

Byd,goswzy I Toruniu trw.~
jtlcy od dwóch tygod.nl międ:<y
/l.a.rOÓOwy le6tlwal muzyki daWnet! kraJów Europy §rodkowej l
wsohoón.1e1, w którym
u.cre9lniczyly '.ryblllle zespoły zagr8l\,icr:ne, ~tując tysiącom meloma.nów &pUŚC ; zne m\.llZYCZlJ'lą widu
narodów
• Roo.p0C2.yna w
WllCSlUwio
~we
ob!"8dy m i ędz}'IDarod()wa
k<lnferftlcja nt. aktualnych prob1em6w b""'al'l polarnych. Weo:m~
w nl.e(l ud~ l al czołowi uozenl p&~lc;;r z kIJku kraJów.

Dar ze Świdnika

Rozpoczął się rok szkolny. Wiele szkół gminnych i
filialnych województw kieleckiego i radomskiego, podobnie jak w latach ubiegłych, stanęło przed problemem dowozu dzieci na lekcje i z powrotem do domu.

województwie radomskLm
do szkół podstawowych dojeżdża 8,5 tys. dzieci. Zdaniem wizyt&Wca
Kuratorium
Okll'ęgu Szkolnego
Radomiu,
T:r.deusZ& Kozieła dowÓlz dzieci
do szkół w bieżącym rok.u nie

w diagnostyce . samochodów

w

Cenny patent konstruktorów
'PoIit~hniki Swi~tokrzyskiei
'/ >ukces mają do zanona swym konc ie- na uz dZiałają<:ego od roku
'lWie koło K ielc WyIhś wiadczalnego Polic ŚWiętGkrzyskiej.
0'no tu urządzenie do
, ~eometrii pojazdu 0-

raz ustawiania świateł mające
zastosowanie w obsłudze samochodów c iężarowych. Podstawowym elementem aparatury jest laser - produkowany już d ziś w Polsce seryjnie.

nastręcza
większych
trudności.
Wiele sz.kół wzbogaciło się o
własne środki transportu. nawiąm.no umowy w sprawie dowozu dzieci z SKR i zakła
dami pracy. Jeżeli wPływaj. interwencje. to dotycz ą one jedy-

Będzie ciepłO

mieszkaniach
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Dziwna
szkoła
PAKVZ
PAP.
W Nicei _
La-

ZUl'owy..
brześll
W
przyazłeco

111',.-

llltym
rokll

otwws,. swe podwoje
pierwsza
we Fra.ucj! nltola kHtalCJIea fachowców . w dmed%inie
balsamewania. a zaloż ....
na
słu'an.lem
drobnyeb I śred
nicb
l!rzedsię
biorsłW

• pb~rze

bowych.
W len
spes6b
powięk
szy się erOlło os6b
mającycb
dost<:p do
tej
wyspecjalizowaneJ ~ał~ł
edycyny. Nauka ma

_at

półtora

roku a
uczelni.

adepci
wzoruna brytyJskim Instytuele z dziedziny
balsamowania.
otrzymywat !tę
~ dyplomy.
jąceJ

lę

W _wiązku z licznymi interwencjami na zych .ziębniętyeh
czytelników porosumieliśmy się
_ dyrektorem Rejonowe~o Pn:edsiębiorsłwa Enercetyki Cieplnej
w Kielcach, Tadeussem Urbaniakiem, który wyjaśnił, je decys~ wojewody od dziś rozpecsnie się rozrueh kotłowni i ••
OOKORCZENlE NA STIL. ł

c

Plemię

żyjące

na drzewach
DELHI PAP, W Indonezj i
w
trudno dostępnych miejscach na
wyspie Sulawesl (Celebes) istn ieje p lemi ę tyjące na gałęziach
drzew na wysokości 1_t6 metrów, Są to prym itywne szałasy z
bambusu I llś<:i palmowych , umieszczane tak wysoko dla bezp i eczeństwa
przed
dziką
zwierzyną
Członkowie
plemienia n0szą
opaski na biodrach a t ywla się m.In, m i ęsem upolowanych zw i erząt I złowionych ryb.
Według danych
agencji An-tara,
całe to plem i ę )lczy ok.
• tys.
ludII:L

Bioprognoza
Uwaga, k ierowcy l przechodJ'l<lel
WLd.z ia.tn.06ć dobra, drogi
okresowo śliskie. Sytuacja biometeorologtcz.n.a: Z60Strl>O<le dolegli woś
al r~umatycm.e I dróg oddechowych .

21 bm. w " ' arszawie .a
pl. Z",yrięstwa
odbYło ••
urlN2YS'łe
przekazanie śmi
r:1owea ,.Mi -Z" dla CenkDm
Zdrowia
Dziecka.
SiniC''''
wiec został wykon .... y
_
c:lynie społecznym prse ___
ło~ę PZL "Swidnik".
CAP- zyperko-telelot.

Nowe gwiazdy, cykle
•

I

seriale w kinie TP

Na nowy sezon 1978/79 Naczelna Redalccja Programów Filmowych TP przygotowała b0gaty I różnorodny zestaw filmów. Oto co zobaczymy na małym ekranie w ciągu najbliż
szych trzecb miesięcy.
Obok znanych programów cyklicznych. takicb jak: "Kino intere IIjącyeh
filmów",
"Film
telewillYjoy Da świecie" . "Stare kino" Itp pojawią się nowe
cykle. Pod wspólnym tytułem
..sprawy młodych" będą prezentowane filmy
wyprodukowane w krajach
socjalistycz.nych. a poświęcone problemom
ideowym oraz moralnym pokolenia wchod zącego w dorosłe
życie. "MoJe kino" program,
który będzie przedstawiać łO
my albo fragmenty łilmów, wy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

b;e ran e p rzez zapraszanycll do
studia p r zedstawicieli
różnych
ś roo()'wisk. Stałym gospodarzem
..Mcjego kina" będzie
j!:rnellt
Bryll. W "Filmach _ lam ......
c ' klu u zu pełniającym pokaz,.
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Jutro

TIM

-16 stroni

nr

Gmina

Wodzisław

_służona
.~

Kielecczyzny

Woe.aoraj. w
~
~aw

..,,,u

.tę

pc'1WÓU.jącej

pod

,()8pOde.rno6ei gm1nie
w woj. kieleokim,
~ja Gm.i.n.nej &dy

~ej.
Za oe:iąg.n.ięda w
~)i I'OŚlJi,nnej i zw~e.l"ZęCej,
~-ą aktywność
i zaanga-

6orwam.i.e mie&'llluuków -

WojeRada Narodowa w Ki.el.-eh pn)"<ldlała tej gminie odrml6... ..za .ulul'i dla Kieł_y.
.,.... kUK-ą przekatUłł podczas
...:JI I l!eiweta,N, KW PZPR,
~y WRN
w KioelfUli - Aleksander Zarapyk.
..,Oec=e g.ra,tulacje i życz.erua
~

łal&yOO pomyśl<nycll
QlS!ią.gruęć
~ mieezkańcorn I:nUmY pre-

_

W(>je'W'Ód>zkiego

IBL -

Mieesysław

Komiol.eW

Derejski.

Na.~ych

rolników i dfl.i,ała
.:loy uhon.o.roweno ~CZełl.tianu
pań.MwowyllDi, odtma.kami zawodOwywDi i d y:plom a.m.i. Krzyże
kawalerskie Orderu Odrodzenia
~ ~rżym.ali: rolniczk.a z
Dl'lze6cja - Władysława Kopeći,
ro1onJik ae wsi Lubc:oo, ludowy
aa1.yBta - Stefan Wyesyński, a
Brąa.owy Krzyo: Zasługi in.t.l"Il'k>łior słu'Żlby rol!l'lej -

o

Waełe.w

BI'&łe.k.

kł.ady.

laauguraeja roltu
szkolenia
ideowo-politycznego
Dauezycieii
W UtI"Zędrl.ie WojewódZllcim w
Kieli:6ch odbyła się wCWII'aj (21
bm.) ur0C2y6ta inaugwracja DOwego roku sz.ko.lenja ideowQ-;politycZll1ego nauczydeJD. z wojewódl7ltwa kieleckiego. W .pot,kaniu
uczestnim.yła
semetan
KW PZPR w Kielcach - Barbara Dubińska.

Uezestnlcy inauguracyjnego lIem:ilna.rium Z8po0DaJi się z pro- o
g.ramem szkolen.ia na rok 1978/79,
kt6ry pr2ewiduje podejmowanie
tematbw W)'IIl.ikających z zadeń
~iąalku

Nauczyci.elsłrwa

~

obecnym etapie ro«woju ołw<J,a,ty i wychowamda, za..
mego _

c!Ia.ń

08wJaty W'()~a

)de...

leckdego w nowym roku smtol~ oraa: tema.tów Z'Wią.z.a.nych
s pra-m i obowią2ika:mi obywaItelI w pr<lCe6ie edlu:kacj.! dz.ieci
• młockz:ie<i.y.

Radom za.kladowym ZNP ..
8k.ariyska, Suchednlilowa, Nowm,
Górna, Nowej Słupi, Jędnejowa,
Wod.zisła.waa, Wjś}jcy. Pierwhm.icy, Ska.1bmie1'2.8, Włos7.czowei,
K.siąia Wielkiego I Chan!'Zlllicy,
wyu-60niającyun lilię w szkol emu
lóeowo-pedegogQc:z;nym w ubiegłym roluJ szko1nym, WlI'ęcQ:Q<IlO
dypWmy
U7m81'lja,
przyznalle
przElI: Oddrloiał ZG ZNP w KlaMek.

Inauguracja
potityczneco
ZSMP w Radomskiem
~oł~

Wczo raj w Pionkach odbyła
tlę w jewódzka Inauguracja roku
7.tałcenia
ideologicznel:o
ZSMP w woj. radomskim.
Z udaniami organizacji w tej
dziedzinie zapoznał
zebranych
• działac zy mlodzieżowych wicel)rzewodniczący
ZW ZSMP lan.ss Wieezorek. Wykład inau,uracyjny poświęcono 60 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę.

Wszysc, ~
.,.iadczym,

.NFOZ

III?_ __

m
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••"".d? O póin.iflli a _ t.busłw
PKS. Np. _ o raj, w kla.sic, w
kł4irej miala.m pi erws'&ą l ekcję
łtrakow;ałe 10
na .23 Ihleci.
Po.ilWla my
wpra wdlltie w las·
ny ... modlód. jecblak _ eałlr.e
w.cle ~r oblemu n.ie roc w i~u je.
Caęść thieei musi n a dal ko rzystać
• usłu~ PKS. Interwencje W Od"'alo PKS W R ad~j. lŃe M o
n_Ą więk_~o skutku. B .. rdM
d obne natomiast kursujĄ a 1l4ołtu8Y komunikacji miejskiej.
Na l)odobne trudności zwracaM uwage dyrektoczy sz!kół w
Jedł1ńsku, Skary.ewif!, GÓŹdsłe •
BeE zast~eżeń kunrują jedynje
au.tobusy · PKS na trasie 'Ziwoleń Radom.
Skoco interwencje w oddrLi.ałach PKS nie na wieJe się zdają
dy~ek cje szkól gminnych J)!r60bu ją .!lOb ie radlZlić inaczej. W akok w Jed1ińsku ułworson.o ap.
kluy skła.dające się wyłĄMnie s
dslea dojeidiającyeh. dla których lekcje rozpcHl1lyna.iJI I!rię e
I'odz.inie 9. Talt pomyślany .kłlWl daje szanse. że dojeidż ..jĄ 
CIa młod~iei ~dllźy na lekcje. Nie
wszystkie jednak s-zkeły ma.jll
oodpowiednie warunki hŃtalc>we.
aby u-ciekać się oJ.o t ..kie~o . .swi-,2:aoia.
Wiele JW)ey\ywnych ClPiaii lisłyszeliśmy.a
te.ma.t
uAul(
b" a.nsporŁowych
iwiadc.z.onych
S2'Jk&om przez SKR i zakłady
'Pl"acy. Budzo poważn!ie 9Pl"8W4:
00w0!W dtzieci traktują takde za-

_ _ __
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iak: FSC w

Staracb_~

caeh. ..Gerlaeh" w
Dnewiocy.
Zaldady Gól"lliczo-Metalewe w
Zębett i wie~ innych. RówIlie
dobrze wywil\1Z'll.ją się z umów
SKR. które n!ie tY'lko oowocZą
d:zdeci, aJe również s,prawują oll'iekę tech.niczną
nad taborem
saroOOhodowym StLkół.
NailPeWlIlieiszy środek lokomc>ej,j to j.edna!k ~niem w iew dyrek t,ofi)w szlkM transport . włas
ny. Pou-zebne są więc energicznieisu działa'll~a. aby z,akł.ady
J)!racv SP'l"awujące przecież patronaty nad szkołarol dostrz·egały ich J)!roblemy i s=ej niż 00tychozas pra:ychodzily im z pomocą·

Godna odnotowania jest inicjatywa Radomskieh Zakład6w
Naprawy Samelchodów. Załoga
tego 'Prudsiębiorstwa J>Odóęła sic:
wyrem<mWwać w bieżącym 1"0ku ('\Xl'ZAI pJ.anem) 200 zdezel()wal\yc.h autobuoo.w typu ,,sen" i
przekalZa~ je w
\1'Ż.ytkowanie
szkołom w całym kraju. Szlkoły

ledzie ~ieplo
w miffizkaniach
DOKOŃCZENIE

ZE STa. 1

lIObo'y wieczorem bęUie Cl.ie.pło
we waysikich lIloma.ah. Z opóś
Dieniem jednak uCllDie Aę eI'lSeWae mi_kania w kilka
Woka4lh _
Ur_ysku. .uie
hwaSll j~e )lr~e pny in8ła
łaooji
cieplnej. MOCĄ rówruei
wystą.pić pewne kłep04y • ~
ruchem małych kotłoWDł aR
W1l«'lędu na brak palaesy CI.O.

*

'*

*

lai. J_f Grys uatoea
lIlyrektc>ra do -.oraw ieelmiesnych Wojewódzkie~o Pnedsię
biorstwa Enerl'eiyki Cieplnej w
Radomiu - poinformował Das.
że decyzją wojewody
od dsiś
ros.poczlłl się na · ziemi
radomskiej secon ,newcsy. Do pracy
prsysłępuje 121 kotłowni podleI'łyeh WPEC, 'IV których ma lŃę
u.meldowae seo 8~nowyeh pracowników. Opału we wszystkieh
lIołłowniach nie brakuje;" są oatomi .... kłc>poty s ludźmi. W
swiąz_u z tym dyrekior WPEC
wydał rozperząd.. enie nak""Mce oddel~owanje do prae w
kotłowniach niektórych łucbll s
admjnistr~ji , naturalnie weaHniej prs~sor.kolenych w t ym salIre ·e.
W5zelkie interwencje ... ty~
De
kłopołów
s
o~ruwani~m
m.i~ań
moina -«Ia_aó w
RHomiu t~lefoni~rrie. Num~
ry 993 i 400-76 eIIynne ~
prwes oałą dobę.
...... + eb)

otn.yllnał,y ~
.IĆl<W•

ra

•

40 taidcA

""0-";:

~

Wiele Go iycz.enia ~wÓfi
stan dl'óg w woje'wódltWprawóz,ie w wielu ,minach prowadzi się na szocdr4
skalę remonty ck'óg. jedllak I!Ije
we wszysUdch i nie wszęd!Zlie w
od'P(>wied~o
szybkim tempie.Braic
mocy wykonawczych
J)OwlliŻnde UItnldn.ia budowę dro,g
w tAIk,ich gminach jak: Chynów,
Słoromiee. Skvyaew. Nie jest ~
spra.wa bagatelna, zwłaszcza i.e
w oałym województ~,e gnKItownej
modernizacji wymaga
poIlad 84 km dróg.
W
Daj.bliższych
la,tach w
zw.iąmu z lliikwid,oacja szkół tJawDych licz.ba drz.ieci w szkołach
gminllych zwiększy się. T:r'. elIłn&e.j w'ę<l wyBł~pią problemy
IPWillsane s dewo.zem cłsietli ile
n.kół i Ile akół do domów. )(0meeale je6t więe da.18se WSIDO_
ifmie wysiłków ae Krony włacłs
eświatewyeb i I'minnycłs. A -.ł
ki _ ])MOstaje nam "'Pel do Imer.wców samochedilw
prywatnyeh. Hmo "UWAGA! STOP!
DZIECKO NA DRODZE"
Ń<WInlieti

"".Ie.

=w.

wei~

~ \J\~':s~r~c~e

_""_me.

•

• Dziś, w
bradu~cęgo

druglm dniu ow Poznaniu mię
dzynarodoweco sympozjum poświęconego
nowym technologiom i technikom kształcenia,
omawiane będą zagadnienia
metodOlogii
opracowywania
podręcznik6w I innych materiałów
dydaktyc:mych
'dla
szkół wyższych. Dziś także odbędą aę d wie dyskusje w ramach ,,okrągłego riołu", poświęcone wl!pÓłpracy wyższych
uezelni wo)skowych I ~ywil
nych w zakresie kształcenia

Dżiś

koncert

Wierny muzyce polskie
~14

~j,s<z.ee()

koncertu

8)'Dlfooi=negO
w FH:buJ'DOlllii
}m. O. Kołbe!rg& w K.ieicach jest

Mił_ M~
n1stą

s

Paryża. Z pUI~

przeprową<l'l.ill6my

kIrót1cą

rozml<>wę·

stałe

w diagnostyce

samochodów
,
:u: filTa 1

Dz.ię\Qi
:taf)ł060Wani;u
laseM
JYloOfŻ:na było odejŚĆ od obowią
zującej dotąd reguły w ykony-

poonia.rów

wania

na terenie

~iomym,
prakłYC'Lnie t y lko M

idealnie

w ięc
specja~

a

nym stanowisku.
Urządzenie, którego
prototyp wy,produkowarlo w Wydziale DOOwiadozalnym l"ollitechniiki SWiętokrzY>skiej, stanoWi. ważny składnrllk opraorowywanej tu polowej
&tacji
d iagn06tycznej dJa samochodów ciężarowych. Stacja taka
współdziałając z
ruchomymi
wan;zAatami remonrowYmń po71WO}!j Zlnacz.nie :r;więks'lYć efektywll'l(l6Ć ich prac y.
Wydział

DoświadC7-3.Jny

WWJpólpracuje śoiśle % Fab ryiką
Samochodów C i~ych w
St arrachowic ach. Dla potNeb

tego

m.m.

zakładu

badania

Urocłsil llię

Talk. w Loo&i4.

mój

Laser

D6KO:RCZENIE

-

-

prowadzi s~
trwal<>ści i •
J)Od2.e6połów me-

1rości części i
1>odami testowymi. Przy'Spiesrone bad3'llia tego rodzaju
pozwalają OOIkOll1ać oceny 00da.nego elementu niek'iedy już
w eiągu kilku goOO!'Lin.

był

w

p an w P~'

F.ra.newtem

P",adrz:iadełt

oeiadłym

Poł8ce. W Loda

*

_

r0z-

począłem
edukację
mAJltyc=lb
kltórą koontynlWWałem w PWSM
w W~~e. St'1ld!owałem pi,en.ilS>tykę u prof. 5'. Trombioni-Ka,..
7JUn) I kompozycję u W. MalUa.-

kgewiez.a.. Od 1960 roku miesz.kam na .stałe w Pa1'~u.
- Obok dsialamości arłyatyez
Ilej zajmuje się pan równIeo:
kompozyeją?

- N-a dobre roz.pocz,ąłem komponowanie w 1963 roku, kiedy to
po clęwch obraże.n.isch -ewa
pooldesioIlych w wymiklu wy.p a.dkM sa.moohodowego !Ue mogłem
kQlIlce.rtowa'ć.
Mam już spooro
ubworów
na swoim
koncie.
Wśród nich trzy lroncerly fortepianowe, S01'lstę i obrazki dła
da3eci, .. tryptyk polskIi" na furtepiam.
Prz~otowuję
też
doo
d.nik:u drwa koncerty sknypcowe. Większość utwo.r ów ~ała
wydaflla prrzez Duranda - 741anego fr8Jllcusk.iego wydawcę.
- :&fimo Se pn:ebywa pan
poD krajem, na.dal jeosł pan
wJemy musyee polskiej, _ I'ólnie muzyce Chopina?
- Do dziś porz.ostał moQm. uliubIonym koonporz.ytorean, do muzyki kltórego baiI"du.o cZę6~ wra.cam. O mocnej wlięrz.i łq,cząceJ
mnie z kompozytorem najlepiej
iW!i.a.d=y feam, że nagorałem dla
wybwórni ..Deoca"
wsz.ysllk.ie
u>twory Chopina. Jeetem pier>Wszym pianistą, któremu udam lilię
ta Żllluooa praca. R6W1'llea: we
_y&bkJeh moioh kom~ycjach
jest odbide muzyki polskJej.
Pełulo jest w moich uł>woraeh
ma0U'rkbw, lruja.wjakhw, oOez-

ków. I

moa.e

właAnie

przez ory-

glmalmeM, prN.AlIZ to, że jest to zupełm.ie lImA mu1l.yKa, ut.woory te
olemą Irię d!u>Zyrn
powod2eniem

Rielecki poranek
KTO SP02NIA SIĘ DO PRACY?

. W budy'!k" "Ce.rsa'!łitu" prz]l vlicll Wesołej mieści !ię ueśt
mstytuc)I ., przedsIębIorstw. Głównie 84 Ul przecl.riębiontwa budowla!le,.w któr'/lch pracę zacz'/lna rie o godzinie 6.30. O tej porze ~Jaw,~!ś~'/I s~ w budlInku 'Zajmując stanowisko w pobliżu
dr'ZwI weJsC1owych. CiekaWi byliśmy ile też osób spóźni się dzi'la) do prGCJI. W ciągu pół godziny
naliczyliśmy dwcdzie!cia
d~j~ osoby, ~ Uczuliśmy tylko ludzi, co do których bylHmy pewm, ze pracują w t'/lm budynku. Wśród spóźnialskich odnotowalijmy dwóch prezesów ,.ad .zakladowych przeds~bioTstw, jednego dYTektora, głównego kSIęgowego OTaz aż szdciu zastępców
d~Tek.(or~w. Być może dla każdego 'Z nich lO-minutowe spóźnie
rue nlewłele znaczy, ale gdl/by z umować -ez1J$ wszystkich. Ul bilam byłbll pokaźny.
W UCZNIOWSKIEJ $WIETLICY
. !,o. fł,odzi1tie 7 złożyliśmy wj~yu: 1D świetlicy dla uczlliów doJezdzaJąClJch 114 dworcu PKP. Jak 'ZW1/kle o tej poT:i.e prawie
w&zystkie stoliki zajęte. Jedni pt'zeglqdajq zeszlltl/. i1ł1'łi czytają
kowTowe tygodniki. Na .ali ;e!lt w20~dny lad i cisza.
- Ze świetlicy kOTzystam prawie codziennie - mówi JACEK
W ĄSOWICZ - ponieważ lekcje zaczynają się o godzince li, a przyjeżdżam Pociągiem z Lqcznej Iwlo siódmej. Tu jest zawsze cicho i spOkOjnie, można się więc jeszcze czego! pouczył. Szcze9 lnie ' teraz, kiedy trzeba rodzicom pomagać to practKh polowych na nallkę w domu ;est mniej cza u.
(JPA)

http://sbc.wbp.kielce.pl

we F'o'aancji. MU61lAl ta.klże
&ić, ile na W!l7.ysUtich
aapowli.adając~h. mGje

aa.jd.uje

się dopisełt

-

pianitiJta.
~
rÓWlnlec _rsnia
1óerunlw powołailllia w
tow.rrLystwa im. F.
st&rarua te powinny w na
nyc.h miesiącach przynieść
2O"iYWiIle rezultaty. Z e.hwilą
WQł8Jllia
towalr·zy6twa
DIoOIŻliwość zaprall'balIria doo
ia mł'odych muz,;ków,
symfQlIl.Jc0nych z Polski.

-

.Jak 'łul"O ~.

Polsce?
- P~'7.yjechałem. na
l!odilliiowe tournee óo kl'
dę koncertować
w
Łodzi, Lublim.ie. Mój
CIl.y się a paźd.z.iernika.

pn;y jaw do Polski
wWsnę 1979 roku.
chciałbym
własne

.

planUję

Wówc

pm.edstawić

komporz.ycje.

W programie konceriu
pymy: Roberta
.ymfon.ię C-dUT oraa!
maninowa n k.ncert
nowy e-moll.
Diemą
kieledtiej
poprowa.dsi Zbil'nłew

....-.

Dni

w ~urawicy
=

pacer

Krowi

•

ieniądze

wiaty,-drzewka I...
Ket.cma administracyjna kraju wł~zyła Żurawiec;, Zdanów,
Sambo rzee tle wejewótt'",twa i a rnob rzeskie«o, a le Stacja Hodowli Roślin O!:,rodniezyeh w pal:'orkowatej wsi pod Sandomierzem nie zCł"wała swoich awi!zków '" KieJecczyzn'ł. Żurawica
ma niedaleko Starachowie i Bodzentyna dwa swoje
podarslwa w Łomnie i Sierad.wieach z,oa.ne w całym kraju s
uprawy nasion kwiatów, kAewiw oWOCGwych i do kooałych
wyników w produkcji rolnej.

"es

GOSPODARSTWO
N.<\. 1100 HEKTARACH

F.t.

J. Burco:yn

_ .....g..os..p.od.ar.za.IDł.·_Zł.b..
yl.ko.Wf..t:.h_ w'!f!..

RekoDstrukCia
w
'>S~ukuiąe różnych
moiliw~i i farm
or,.anizowa-

P

nia clła załoAi ..łrakcyjnew),poct:ynkll
sobol.nio -rue(ne!:o Dyrekcja Okrę,._.
Publicznych w Kielcach
resowala .ie sdewa.słowa_
hiskrycmay. k o mplekseM
.. w Sladk.wie Duiym
a. Deklar.jltC samiar
zniszczonych obiekUrzedu W ojewiih:drecowey - s ..byłkowe,..

"".""'"'l1'''

zagospo-.
przeprzewidule pnyl)Omieszczeń budyn-

Jednym
zdaniem
• Pnes l kolejne dni wrseś
w DMelDicowyDl Domu KulI\a
Idalinie w hdomi ..
nie miejscowe,.. koła teLi,.i Kobiet prnentodorodne okazy kwiatów,
w i owoców wyhodowane
.,.ródkach przydo-

Kadr
"ojewidskie«. NO'l' w
a.r"anisował piłr_
dokHtałcania i Ił-.

mi.mw i sbrsaycb
b~Jliy
budo.b.nej.
~tębiać będą swą Wle" aakresie ekonomiki pca'rltanizaeji i aa~dsaAia
. ębiorstw, a takie PSYCMI erCClIlomii pracy.

~~~a Zakładu PrzetwÓł"
~ywczego

WSO w Ma-

koło Radomia przystąpiła

kwaszonych GgQrzapowiadając, że na porynku
wewnętrznego
lOkalnego) zgromad~
ton tego kwaśneg

(ekr.)
komitMu 0w kielecP&k_ orkieswa
opiekę

n'" Za-

Ml-

Spółdzielnia

""o-IW,>1,,!o'lI7"

"P..-,...j."
(r m)

pałacu
Dużym

pałacowego
ocga.n~l'J()wwnia

ku

do

sezonowego

kolonij letnich i
zimowych. Ul"Ządtrenie 06r0dka
9Zkolen·i.a zawodowego poracow_
It-~ków ocu stworzenie wac:-unków do a,trakcyjn,ego i kulturalnego wy'l>QCzY'llku sobot.ni<>-niedzielnego W ty.. celu zamierza się zagQ6podarować do celów
rekreacyjno-sporrowych
(dorosłych
i <hiecI) kra,jobrazowy
park i przylel!'łe t-oeony w
tym sad owocowy OCM: łll<ki naleią.ce do() kompleksu pałaco
we~o. Część
obiektów ulegnie
ca.tkO'wit~j
likwidacji
ze
W'Z~I~u na stopień wi6=z.e.ruia
- a cześć po pr-zebudowie umien ilona zos!Al.nie na l)Omieszczenia e!osT>Oda·rskie.
Kilka sal pał&cowyek weeydowan. wydzielie .a llH"dsełlie
słałei
ekspO'Ayeji
ebr.~lljltCCj
historie kieleekie,. dr.,;ownictwa - jer. ..si",.nięcia i per_
spektywy. Stalym frarmeoiem
wystawy ma być tei galeria ludzi. dobrej roboty, prezentacja
ich z&sllIg i .dziah. w łw .... eniu tego, 00 okij _lada llię oa
Il.woczesne hudownw:t •• tJ,rogowe i JnOsl.owe.
Prace budowlane w Sladkowie
Dużym już trwają. W pi&"wsz.ej
kolejności zabezpiecza si~ przed
dalszym niszczeniem budynek
główny pałacu. W następnej kolejności ekipy reomntowe
adaptować będą do nowych
fun.kcji
i.n.ne, W}"Ził'laCZO'lle do reno_c)i
obiekty. Przewiooje się. Że 1"0boty restauracyjne trwać będą 3
lata. W kosztach remontu - w
50 proc. partycypuje Wojewódzki Konserwator- Zabytków
w K i kach.
.
Cm)

Zuraw ica jako Stacja Hodowli
Roślin
Ogrodniczych
jest wielk Im gospodarstwem
1100 hektarach. Od wielu
jui la.t jest to kombinat wy- specjalizowany
w produkcji
materiału
szkółkarskiego d1a
sadown ic1;wa oraz nasion dla
ogrodników i warzywn.ik6w.
Zuraw ica jest także wielk im
gospodarstwem rolnym, bo na
swoich polach prócz drzewek
i krzew6w owocowych oraz
cebulek i nasion kwiatowych
uprawia z iemni aki, sieje pszenicc;. zbiera kukurydzę i buraki, hoduje bukaty, trzodę
chlewną.
Produkcja specjalistyczna, ta dla sadowników,
ogrodników i warzywników,
zajmuje d ro bną
część og61nego areału. Na przykład w
samej Zurawicy spośr6d 1tl
ha, pod produkcję drzewek i
krzewów owocowych wydz ielono 24 ha, a w Samborcu z
261 Jt.a ogólnej powierzchni
pól nasiona warzyw i kwiatów uprawia gję na 40 hektarach. Główne jednak dochody
pochodzą z tej specjalistycznej produkcji.
I
znów dla
przykładu

można

że

około

Łomno

POD

KURATELĄ

Specja listyezna
z akładów

NAUKI
!>roduokcja
Stacji

podległych

laD Rostworowski
MO.Jl!
Wiersze. Wyda. n. Liteuck.l". Wydani" drullie. Stroll łC.
Cena 15 zł.
CIAŁO.

Andrzej Dr6idź - OSAD. Wierne. Wydawn. Literackie. Wydanie pierwsze. Stron Sł. Cena 1. zł.
Stanisław Oso.lowiez (.ISTV
Wydawn.
Literackie.
Wydanie
"ierwsze. Stron Hł. Cena 15 zł.

Pamięci

profesora
Jana Samsonowicza
W 1922 r. pro!. Jan Samsonowicz natrafił w
rej9nie Krzemionek Opatowsk.M:h (koło Ostrowca)
na ~lady kopalni k·rzemieOOa pasiastego. Odkrycie
to W70budzilo ogrOInne Łaintereeowarrie naukowców aie tylko eu.ropejskich. Tego typu kopaln.ie
pochodzące z okresu neolitu
naleią
bowiem do
rzadokości. W stanie nienarWlronym pozostała prz.e.z
blisko ł,5 tys. \at. Sensacyjne odkrycie sprowadziło do Krzellllone'
wielu naukowców. Jeszcze
w la.tach przedwojennych dok<>nano pierw:łzych
eksplo"acji pod metnill_ Znaleziono prymilywne narzędzia wykonane z kr>zemienia, roeów jelenich i
kości różnych zwieczą~ Na ścianach chodników
oallrafiono na lic2H1'e Mm rysowane zwęglonym
Ikewnem, bądż kopciem łuczywa. Jedni wywodzą
je z kultu reli.gi.jnego na zych przO<M<:ów, iu.ni
W!idLą w nkh 2Kla-!ri ro7-po'Zn W"'~ neołi ycM\ych
gw~w.

powiedzieć,

70 proc. 0gólnego dochodu czerpie z uprawy cebulek kwiatowych
zajmujących
zaledwie
parę
hektarów ziemi w gogpodarstwi e o powierzchni 100 ha.

Hodowki Roślin Ogrodniczych
w Zuniwi.cy odbywa się pod
stałą kuratelą
w
Ścisł ej
współpracy
z nauką. Z instytutów naukowych nadchodzą tu regularnie i systematycznie broszury, komunikaty, ~ zalecenia i wykłady dotyczące uprawy roślin specjalistycznych, a także upraw
tego typu <Xl kukurydza czy
koniczyna. W dal szym ciągu
utrzymuje Soię współpraca Zura w icy z Instytutem Sadowniczym w Sk ierniewicach. To
przymierze praktyki z teori~
owocuje znakomitymi
w yni kami prOdukcyjnymi w s7!k6ł
kach i na plantacjach kwiatowych oraz na polach obs;anych pszenicą czy jęczmie
niem.
Kawej
jesieni w
różne
strony kraju wychodzi z Zl.lrawicy kilkaset tysięcy drzewek <>wocowych. Kupują je
półdzielnr.e og rodnicze % ea}ej
strefy
połud n.i owej
i
wschodniej Polski. Zurawica
oferuje swój towar w doskonałej jakości i w dużym wyborze. Reklamacje Sil tu po.jęciem prawie nieznanym.
NOWE LATAWI ....CEJ MILIONÓW

W Zurawicy, Łoronie, Sieradowicach li innych slacjacii
OIprócz kwiatów i drzewek
uprawia się żyto, ziemniaki,
buraki. I w tej tradycyjnej
produkcji wszystkie zakłady
uzyskują plony jakich n ie notują nawet
najlep6i rolnicy
i ndywidualBi
gospodarujący
na takich samych glebach. W
roku
ubiegłym
wydajność
czterech zbóż z hektara przekroczyła 40 q.
W tym roku
Zurawica już dawno jest po
żniwach. Zebrane zboże wymłócono i sprzedano państwu.
Są więc dokł adne, ostateczne
szacunki plonów. Rzepak sypnął 29 q z ha, a więc o dwa
kwintale więcej niż w roku
ubiegłym, plony zbóż wyniosły 46 q z ha. W oborach gospodarstw żurawickiej stacji
hoduje s i ę w każdym roku
przynajmniej 800 sztuk bydła
opasowego.
Do
przemysłu
mięsnego trafia nie mniej niż
300 ton wołowiny. Nie są to
bagatelne dosta~y.

Zainteresowanie tym obiektem, który po w(;\jnie został zamieniony na 400-hektarowy rezerw t, j t ogr mne. Naukowcy z różnych krajów. często tu przyjeżdżają i prowadza badama .
worzono
t'U
muzeum neolitycz-nego
kopalnicbwa, które posiada ekspozycje
w~lu
rzadkich zabytków
starożytneeo kopalnictwa.
Prol.. J. Sams()llO~ był pierwszym odkrywcą
K rz~m.lO'Oek. Prowadził p.r~ez 5Zereg lat bad_ia
geolQC1cUle w GĆ>rach SWH~tok\'zyskich I odk.r'vł

wiele celWlych minerałów naszego regionu. On takzalicza się do odkrywców lubeliłkich zlóż węgla
kamiennego. Towarl.y~wo Miłośników Ost rowc a l
Muzeum Reg ionalne w Ostrowcu, chcąc upamięt
nić zasługi wielkiego uezonego, postanowiło ufundować tablioę p miąLkową w KrzemiOllkach k. 0strowca. Jej odsłonięcie nastąpi dz", 22 września.
Z tej okaą;ji przyjadą do K rzemio~k znakomici uczeni polscy, wychowa,nkowie prof. SarnsonowiC7..fl
przed t..awiciele Ministerstwa Kultury i Sz.tu-Iti
Ministerstwa GÓrnict)Va. PAN. Państwowego Mu~
zeum Archeologicznego. Tow. Przyjaci6t Gómktwa, HuLnidwa i P t"zemy$lu staropol kiego. Ut·oc~yslość będzie więc akazją do pczedyskulowanUł dalszych
moiltWOŚCi
prowadzeni
badań
naukowych lir ty'fTl
łynaym
r~zerwaci
pragóraleM .
(mak)

że

http://sbc.wbp.kielce.pl

DOCHODY,

NAKŁADY

Przed pięciu laty, w 1971
roku, czysty zysk Slacjti Hodowli Roślin
Og rodniczych
nie przekroczył 3 milionó....
złotych. Mówiło s i ę w tedy, że
jest to suma imp onują ca. O d
tamtego czasu
niewiele i,
zmieniło. N:e zbudowalW żad
nych nowych chlewni czy"
bór. N ie zwiększono a reału IIpraw
speejalistycznych.
tymczasem czysty zysk wzc6d
w poprzednim roku
gospodarczym do 16 milionów zło
tych. A wynik ten os iągn ięto
przede wszystkim dz ięl<li i&ten.syfikacji produkcji.

Z r oku na rok poprawia
też warunki pracy załogi.
Stacja nie skąpi pieniędzy n a
budowę
nowych
mieszk ń..
Właśr1I:e kończy
się budow,
trzech obiektów miesz.kalnych
Vf Zurawicy i Samborcu z 3S
mieszkaniami. W Rożkach bę
dzie wk rótce nowa stoł6wkL
Tylko w tym roku na inwestycje, podjęLe z myślą o po.prawie warunków socjalnych
i bytowych pracowników wydaje stacja ponad 14 mln zŁ
Stać ją na
takie
wydatki.
Plieniądze zdobywa dobrą, sy tematyczną i dobrze zorganizowaną pracą 300 ludzi.

się

ST. STEJI' NIAK:

Jesień

z "Orbisem"
Ostrowiecki Olld.iał HOrbiHu"
aoaoy je. aciekaw ycla inle;'tyw. Na oadcb edącJ' _
je ienny PrzYlotowal wiele ałrakcyjnyck imprez. Na tell l&mat rozmawiamy s lIyrektore..
MABClNEM IlAKOWSJUM.
- Ułożyliśmy plall wyciecze k
i imprez rQ;Zrywkowych - mówi dyr. M. Rakowski - pod. ką
tem
zainteresowań
nuzych
klientów. Przystosowaliśmy j.
do możliwości sezonowych. Proponujemy tanie, z ciekawym
programem wyjazdy do Bud pesztu, Pragi, Pilzna, Drezn ,
Leningradu
I
wielu
innych
miast. Wycieczki obsługujemy
zradiofonizowanymi
autokarmi. Zapewniamy pilotów i prze~odników na każdą trasę. Przy
prze.lotach samolota mi ,.Lotu" udzielamy 20-procentowej l:niżkL
Jest
to ważna
informacja.
zwłaszcza dla organizatorów z kladowych wycieczek.
- Na 'wycieczki .&Cr_~"I>
ze wz,.lędu na wysokie lwsztt
nie wszystkich 8ł&Ć. C. pnJ'~
,;otfłwali <ci e dla
cbeltCYoll pe-o
znu kraj?
- WycieczJu zagraoicza6 po s~
zonie letnim nie są d rocie. {)
amatorów poznania zaby'k6w
uroków naszego kraju proPO:nujemy wycieczki kilkUdllio"~
w dowolnie
wybranym prze
klienta kierunku. Np. w rej
Kotliny Jeleniogórskiej, !QodT.l
kiej, z możliwością odwiedzenia
Pragi, Drezna, Pilzna, OstraW)"
c~y Berlina. Polecamy r6wn ieł
za wsze pelne piękna Bies.czady. Tatry, Pieniny, Białowie?Jt
czy Wybrzeże BałtTku. Cemy al
ba rdzo p rzystępne .
Ola miłośników teatru
wiecki .,Orbis" p roponu je iedno- i dwudniowe wyciecdti n.
interesujące spektakle i Imprezy odbywające się w Waraza...
wie. Łodzi, Lublinie, Poznamtu.
Krakowie, polączone ze zwie-dzaniem zabylk6w tych miast.
Jak z tego wyn ika oferta jelit
urozmaicona.
(Ol łI.)

_co.
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i6AI Powr<>ty reportaże:
••Tajemniu U-boota ", .. Błyska

".411

11.58
1II.1I5

111.10
le. .
. .41

•.11

...
1'7.45
1'7.1I5

11.45

19.00
tlI.l0

lł . 30
.~

..

12.111
• ...te

•.30
23.35

wica u ,
"Ostatni d zwonek. ...
.. Krakowskie steny"
Talenty muzyczne
Dziennik
"KOflfekcjonowane żłemn.la
ki" - fel. filmowy
Kolekcja L. Mazana
Teleturniej muzyczny litudia •
Za eo mi płacą? progr.
publ.
"Gwiazdy. gw iązdki. gwiaz-.
deczk.l" - progr. z Ewą Bem
"Odwiedziny - czyli u progu tajemnicy "
.
Spiewają .,Hajduczkc"
Pogoń Szczecin Ruclt Chorzów (2 Doł.
meczu
pliki
no2.nej)
Halo, na łączach I
Dobranoc
Siódemka
Wieczór z dzienn ikien1

,,Dola.ry" - aroer. fiim sens.krym.
"Bursztynowa konlnata "
prezentacja
ludzi.
którzy
podj<:U si<: jej 'rekonstrukcJi
Halo, na łączach!
"Hipnoza bez tajem n ic" o użyciu hipnozy w medycynie
Dz.iennik
.. Opowieści z daleJ<ich prer:I<i" ode. pt. ..shanklin·'
tilm TV amer.

24.IX.

Niedziela -

11.25 i 6.56 TTR
7.25 Nasze spo~kania
7.45 Nowoczesność w domu I za-

&.le
'.20

'.80
11.20
l'.45

n.56

12.10
12.25

12.5:1

13 .4ll

14.40
14.5:1
15.55
18.5:1
NI.OO

19.00
19.30
20.30

m.5:I
22.30

grodzie
Emerytury clla roJników poradnia
Studio Sport I Telewizjada
(kolor)
Dla d:z.ieci: Teleranek (kolor)
Antena - inf. o progc. TP
.. W krainie dziwnych zwierząt" radz. fUm dok. o
przyrodzie Nowej Zelandii
Radar - kronika wojskowa
Dz.iennik (kolor)
Rolnicze rozmowy
Koncert jubileuszowy Karola
Stryi - kierownika artystycznego Fill:armonii Sląskiei
w Katowicach (kolor)
Wielka
Gra
teleturniej
Losowanie Dużego Lotka
".Jak
cudne są wspomnie_
nia": "W starym pa rku" _
film TP
Zespoły artystyczne Wojska
PolSkiego
.. Połczyn-7S·'
.. Bliźniaki"
ang. kom.
film.
Studio Sport (kolor)
Wieczorynka
Wieezór z dziennikiem
.. Lalka" ode. 2 pt. ..Pa mięt
nik starego subiekta" - film
ser. TP (kolor)
Maria Koterbska zaora~za
progr. estrad. (kolOr)
Studio Sport (k olor)

Poniedziałek

-

25.IX.

12.45 I 13.25 TTR

10.00 MeJod'ie: "Wakacje 2: Anną"
- progr. estrad. (kolor)
111.30 NURT - pedagog ika
18.00 Dziennik
U.10 Obiektyw
progr. woj.:
poz.na~skiego.
gorzowskiego,
kaliskiego, konińSkiego, leszczyńskiego, zielonogórSk iego
•.30 Dl.. d :z.ieci: Zwierzyn iec:
17M ..Dom i my"
1'1.30 Studio Sport: Klub Kibica
•. ~ .,Czerwone wino" cz. 2 (o:.
statnia) - czechosł. tUm fab.
]I." Dobranoc
• .10 Siódemka
19.30 Wiec:zór % d:z.iennik iem
•.30 Teatr TV na świecie: James
I'orsyth "Os ta tnia pod róż
spektakl TV Ang. (kolor)
~55 Camerata mag. muz.
22.25 Dziennik (kOlor)

26.IX.

Wtorek -

' .01 I '.30 TTR
'.le Historia, kI. VIII: Pierwsze
lata II Rzeczypospolitej
Ki. .IV: Zabytki Warszawy
•.80.Jęz. polski, kI. II l;c .: W.
Szekspir "Hamlet"
Ił. • .1ę%. polski, kI. III Hc.: G.
Zapolska
.. Moralność
Dani
Dulskiej"
• JJ..sa .. Lalka" ode. 2 pt . ..Pam i<:tnik starego subiekta " - film
ser. TP

'.to

11.9 Rodzin~

współczesna .
!d.
"Jacy jesteśmy"

l-II l'Ie.:
11.25 RTSS j<:z. polski, s. l:
Miejsce C. K. Norwida w
Hteraturze polskiej
lII.80 RTSS - fizyka, S. 3: Magnetyczne właściwości ci..i
U." Dzienn ik
11.10 Obiektyw
Dr ogr. woj.:
wrocławski ego,

jelenio~órlegnickiego,
wał_

skiego,
brzyskiego
11.30 Studio TV

m

Młodych

(kolor)

NUMER 214

SlRONA 4-5

23 -' 29

Ener e y

.

,

mrzesola
1978 roku111.10 Sygnały filmowe (kolor)
17.4O .. U źródeł muzyki norweskiej" - rep. tilm. (kolor)
17.55 Interstud-io - o krajaCh .ocj.
18.25 Raj zwierząt:
.,Mieszkańcy
afrykańSkich
bagien"
RFN-jap. film dok. {kolor)
U!.5O Radzimy roln'ikom
19.00 Dobranoc
19.10 Siódemka
19.30 Wieez6r z dziennikiem
2O.3CI .. Blaski I n<:ctze tycia kurtyzany" - ode. 4 filmu rab.
TV Franc. (kolor)
21.35 Swiadkowie - progr. publ.
21.55 X Y Z - cz. 1 .
22.25 Dziennik (kolor)
22.40 X Y Z - cz. 2

Sroda -

I znów nadchodzi ' czas, kiedy liczniki prądu zaczynają się nieco szybciej obracać. Jest to dla energetyków sygnał, zwiastujący nadejście trudnych dni.
Wiele osób mogą dziwić te kłopoty. Na rozwój energetyki przeznaczane są przecież poważne sumy. W dal-

szym

ciągu

SKĄD

27.IX.

6.00 RTSS - j<:z. polski, •. J
6.30 RTSS - fizyka , s. 3
9.00 Chemia, 1<1. VlI: C7JY1Il.11
metale
12.00 Wych. muz. kl. VII-VIII:
"Muzykujemy"

12.45 RTSS - i<:z. polski. B. 1: :1.
Kochanowsk.l - Liryki
13.25 RTSS - chemia, S. l: Stosunki ilościowe w reakcjach
chemicznych - cz. l
15.00 MelOdie : .. Melodie z miast"
16.30 NURT - nauczanie począt
kowe
16.00 Dziennik
16.10 Obiektyw
progr. woj.:
szczecińskiego.

rzed szczyt

koszalińskie

go. sIupskiego. pilskiego
16.30 Dla dzieci:
"Pan Półka
spólka" (kolor)
lI1.00 Bitwy. kampanie, dowódcy:
Ze wspomnień dowódcy cz. l "Czas tworzenia"
wspomnienia gen. Z. Berlinga (kolor)
17.40 Losowanie ExprefiS IMalego
Lotka (kolor)
17.55 .. Uparci" - progr. publ.
18.36 .. Mi<:dzy nami jaskiniowcami": "Pan do towarzystwa"
- amer. film anlm. (kolor)
19.00 Dobranoc
111.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem
20.30 Film TV na ŚWiecie: ..Miło
sierdzie platne z góry"
film fab. RFN (kolor)
31.00 Studio Sport
22.35 Dziencr1ik (kolor)
22.00 Studio Sport

budowane

~C - TE

O elektrowni
tóż

są

nowe elektrownie .

OBAWY?

jednocześnie

z budową ·
wzrasta poten-

cjał
przemysł

przemysłu, a właśnie
jest największym konsumentem prądu. Nie jest też

tajemnicą,

że wiele branż gos·
podarki zużywa zbyt wiele energii w stosunku do racjonalnych potrzeb. Na całym świe
ere więc, a zwłaszcza w krajach
wysoko rozwiniętych, racjonalizację
zużycia
energii przez
przemysł
uznano za
główny
sposób łagodzenia trudności energetycznych. Nasze potencjalne możliwości są tu b.ardzo duŻe. Swiadczy o tym porównanie
z innymi państwami. Do wytworzenia dochodu narodowego
o wartości 1 dolara zużywa się:

Na' dobranoc

Krzyżówka

214

JAKA JEST NA TO RADA?
Pecjaliści

S alne
nia

6.00 RTSS - j<:z. polski, 8. l
6.30 RTSS - chemia, B. l
8.10 Zoologia, kl. VII:
Robaki

go

Iliada"

matematyka, •. 3:

arytmetycżny

ro .!5 RTSS - biologia. s. 3: OddYChanie organizmów
lG;30 Melodie:
T ydzi eń
Kultury
Beskidzkie-j (kolor)
16.00 Dz.iennik
16.10 Obiektyw - progr. stoI. wOj.
warszawskiego
16.30 Czwartek TDC: "Przy ko-

mm

miID.ku" i

z sęr.id.. "Dis-

neyland" (kolor)
17.5:1 Poligon - mag. wojsk.
18.20 Sonda: .. Na krańcaclo widma"

-

o

promieniowan i u

podczerw<mym
Radz.imy rolnIkom
Dobranoc
Siódemka
Wieczór z dziennikiem
;-;Kojak" ode. ~P<:Ua Śmier
ci" - film krym. TV USA
(kolor)
~.2S Pegaz publ. kult. (kolor)
2lI.I0 Motoryzacja: .. Z kodeksem
I bez kodeksu" (koJor)
:1%.210 Dziennik (kolor)
18.50
19.00
19.10
19.30
20.30

Piątek

-

29.IX.

'.00 RTSS - matematyka, B. ,
&.30 RTSS - biologia. B. 3
10.80 Wych. obywat. kil. VIJl: W
komitecie
11.011 KI. I-II: Nowa Warszawa
(kolor)
12.45 RTSS - matematyka, B. l:
Zbiory liczb rzeczywistYCh
13.25 RTSS - .fizyka, s. l: Przedmiot I metody fizyki
15.00 Melodie:
Malowany
d:r:ban
15.30 NURT - pSYChologia
16.00 D:z.iennik
16.10 Obiektyw
progr. woj.:
katowickiego, bielskiego, czt:stochowskiego. opokskiego
UI.30 Dla dzieci: "Piątek z Pankra cym (kolor)
n.oo Dla młodych widzów: ..Spotkanie"

1'7.15 .. Na morzu" ode. • (ostatni)
pt. .,Dwa J:isty" - tilm fab.
TV NRD (kolor)
18.30 Mag. motoryzacyjny (kolOr)
19.00 Dobranoc
19.10 Siódemka
19.30 Wieezór z d:z.ienni k iem
20.30 "To niemożliwe" - radz. komedie filmowe: l. ..Przestt:pstwo i kara " , 2. "Zabawna
przygoda". l . .. WeSelne zdarzenie" (kolor)
22.05 Dzie nnik (kolor)
22.2G Prescenium mag.
tęatr.
OW4ga .... ewemoame :r:mJaoy
.. programie redakcja ole odpo;triad... Program D
zaJoleszezae
~emy "
eodzleun;ycb aDmeradl

-.szej

razeł,..

przemysłu o przynajmniej
Po zwoliłoby to np. na

uzyskanie obeenie
rezerwy -o
mocy około 3 tys. MW. Gdy
uzmysł'owirr..y
sob-ie,
że koszt
zainstalowania 1 MW mocy wynosi ponad 10 mln zł, zrozumiałe jest. jakie
korzyści
niesie
zmniejszenie
energochłonności.
Bilans zysk6w nie jest jednak
pełny. Trzeba pamiętać o tYm.
że budowa
elektrowni to nie
koniec. Dochodzą jeszcze koszty
transportu węgla. budowania linii przesyłowych
1... budowy
nowych kopalń . . Łączny rachunek kosztu uruchomienia jednego megawata mocy wynosi 'POnad 25 mln zł. Taką cenę płacI
dziś nasza gos'POdarka.

9.00 J<:z. polski. kI. I Ue.: Homer
-

oceniają,
że resą
szanse
obniże
energochłonności nasze-

20 proc.

pasożytnicze

Ciąg

Czego więc może -sp~dzie';'ać
energetyka w tym roku? Z
informacji, uzyskanych w resorcie, wynika, że teoretyczny
bilans wygląda
doś~ dob~ze.
W tym roku· wzrost zapotrzebowania ma wynieść 1460 MW, a
2740 MW u. przyrost mocy zyskany zostanie dzięki oddaniu
do eksploatacji nowych obiekt6w energetycznych.
W praktyce jednak d,o końca paździer
nika moźna się spodziewać z
nowych obiektów zaledwie 1050
MW. Reszta będzie znajdowała
się 1V
fazie rozruchu. I praktycznie nie moźna liczyć na dodatkowy zastrzyk ' energii elektryczne:i- podczas grudniowego
szczytu. W ostatecznym rozrachunku deficyt mocy pogłębi
się według prognoz'o ponad
400 MW W stosunku do ubiegłego . roku. W dalszym
ciągu
więc na.leży
spodziewać się w
momentach największego poboru mocy okresowych przerw w
dostawach prądu.
się

28,IX!

Czwartek -

12.45 RTSS

w Anglii - 1,6 kg, RFN - 0,9
kg, . we Francji - 0,8 kg paliw.
U nas przypada 2 kg paliw.
Dane te obrazują
więc skalę
możliwości oszczędzania paliw i
energii.

RACJONALIZACJA
POZIOMO: 1. pokaz. parada,6 .
ptak z rod~y łuszczaków, 7~
sprzęt dla hokeisty.
8. boczek
wieprzowy, 9. może być poc:z.tGwa albo pływacka. 11. paJiwo
d ·l a reaktorów atomowych, 13.
miękka. elastycZllla sk6ra o wło
chatej powierzchnl 14. Alabama
albo Dakota. 15. żołnierz woj$k
inżynieryj.nych. 18. rodzaj tańca
towarzyskiego, 19. konku<rent, 20.
pie<I'wsza pasażerka w kosmoosie.

21.

rzybliżając

kosztów do sfery potrzeb
P gospodarstwa
domowego,
układu

..ECHO DNIA"
KlłPon

nr 214

R01wiq1onia p"esylać naleiy pod Odre&em redałlcji "Eon wyłącznie na
kartach pocztowych w t .... mini.. siedmiu
dni ~ doty niniejszego num.... u. .....
mięcby prowidlowe odpowiechi
IUJe lię dwie nagrody , ksiqżkowe. Korty
poutowe .,..,. kuponu będq wylqczone
a aos-rla.

..,..1.

ten

pracy czy biu r a

~

mo-

niedźwiedzie
Na skutą arktycznymi lodami
Ziemię
Franciszka J6z.e fa (grupa wysp w północnej części 0ceanu LOdowatego) udała się
specjalna ekspedycja. aby odło

wić

i dostarczyć na kontynent
niedźwiedzi, kt6re
następnie
w róż
nych
ogrodach
zoologicznych
świata.
Wcześniej zwierzęta te
łowiono
na
Wyspie Wrangla
na Morzu
Czukock i m.
Ostatnio powstał tam rezerwat. Zła
pać
białego
niedźwiedzia
nie
jest łatwo . Do tego celu używa
się
specjalnych
pocisków-za-'
strzyk6w,
zawierających
usyp ia jące
środki
Po
nich
to
w ciągu 10--12 minut niedź
Wiedź zasypia.
Wtedy szybko
bada się go, mierzy i wystawia
białyCh
zamieszkają

25

spec jalną metrykę.

http://sbc.wbp.kielce.pl

sła.nie

MaJne. posuje

rachunek

Do Arktyki
po białe

~wałtowne pra~nie<nie.

PIONOWO: 1. uchwyt kobiał
k.d, 2. niszczycielski żywioł. 3. w
ramie old.ennel 4. łowi ryby. 5.
dll'zewo lub krzew ciernisty z
rod~ny
rbżowatych. o białych
kwiatach, 10. ciekły _troszcz otrzymywa·ny z niektórych ryb,
11. część twarzy. 12. wygląd zewnętrzny. 13. zamieć. 15. cywilna wall'ta. 16 przyczyona. 17 zwój
jakiejś materii. o wąskiej a dłu
giej 'POwierzchni.

ZU~YCIA

W t~kje giga.ntyczne
lowe. leez maszyny.

Małe

~.łX.197ł

ECHO DNIA

L...yU .... ,'.... " ........ ,'1'1'·~1'1'·1'1'"

SZKOŁA

ZASADNICZA
DLA

.. 1'1'1"'1"'1' ..1' ..1' ....... 1' ....1'1' ......1'1' ........,

uw AGA

BUDOWLANA

Budownictwa

SZKÓŁ
Przemysłowego

WŁOSZeZOWEJ,

we

(tel. 4711-41. kod ' . 378)

W

(TYLKO DLA· CHŁOPCÓW)

Wiśniowa

9 (tel. 183)

ZAWODACH:

• MURARZ-TYNKARZ;
• POSADZKARZ-LASTRYKARZ;

na rok szkolny 1918/1979

KONSTRUKCn STALOWYCH
. 2-letnun okresie nauki.
wiek kandydata 16 lat.

Warunki przyjęcia: ukończona szkoła podstawowa, dobry stan zd rowia, ·wiek 15-17 lat.

......

~

PRZYJĘCIA kandydatów odbywają się na
awie złożonych dokumentów, BEZ EGÓW WSTĘPNYCH, tylko w okresie
~5 września 1978 r.

AGANE DOKUMENTY:

3
~
~
~
~

Wymagane dokumenty : świadectwo
pod anie i życiorys, metryka urodzenia,
grafie.

~~

I klasa 520

zł miesięcznie;

II klasa 1200
urodzenia

lub

szkolne,
3 foto-

Nauka w ZSB trwa dwa lata. W okresie nauki
uczniowie otrzymu ją wynagrodzenie:

l2:5:l podanie.

zł miesięcznie.

dowód

wglądu .

C8J świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do

Ponadto zapewniamy

~
~

wykonywania zawodu.

C8J 4 fotografie:

k8J świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Uczniowe otrzymują wynagrodzenie miesięczoraz korzystają ze wszystkich świadczeń socbytowych, wynikających z układu zbioropracy v budownictwie.
Młodzięż nie mająca . mażliwości dojazdu ma zaione miejsce w internacie . lub hotelu robot.:.

posiłki wzmacniające

o

wartości

zł

300

miesięcznie.

3;
~

Uczniowie znajdujący się w trudnych warunkach rodzinnych i materialnych mogą otrzymać
bezzwrotne zapomogi w wysokości 900 złotych
kwartalnie.

~
~

każdy absolwent ma zapewniow przedsiębiorstwach znajdujących się w orgaii Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego
Każdy absolwent może ubiegat się o przyjęcie
3-letni ego technikum budowlanego dla pracujacych

i':'formacji o przyjęciach do
Wym. szkoły udziela sekretariat szkoły (telenie i pisemnie).

D

~

3
"pO-I

ukończeniu su:oły

nieodpłatnie:

D zakWaterowanie w internacie szkolnym;
D · ubranie wyjściowe, robocze;

3;

U:~~wie
dojeżdżający PKS lub PKP korzy- ~3
ą z biletów na zasadach pracowniczych.

nauki w ZSB mają zapewnioną
na budowach Kombinatu Budowlanego w
Kielcach, prowadzonych w kraju i za granicą.
Po

zakończeniu

pracę

Zgłoszenia

przyjmuje

sekretariat

szkoły

Włoszezowej, ul. Wfśniowa 9, t~l. 183.

we

Dyrekcja ZSB
oraz Kombinat Budowlany
w Kielcach
429 ..k

SzczegÓłowych

...3

463-k

8O

FABRYKA KOTW" "

O

woj.

kielecltłe

~zowu.

§o
8
o
o

O

teI. 71

O

8

• owocu
dowy

8o .
oO
o

lub spawalnictwa oraz z

biegłą znajomością języków

obcych (niemiecki, francuski, angielski)

•

GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

-

wymagane

wykształcenie wyższe

8

staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
ZAKŁAD

V

O
O

O

8
8
o
8
15513-r

kotłów

ekonomiczne, prawnicze lub

8
8o

szesnastej.

INZYNIERÓW LUB TECHNIKOW ze specjalnością bu-

8
o

8

§

ZATRUDNI
NATYCHMIAsr
,

O

za-

BIURO REKLAM
i OGtOSZER
KiElECKIEGO

8O

O

W

lAPAMIETAJ!
WYDAWNICTWA

000000000000000000000000000000000000000000000000 JOOooOOOOO 0000000
u
w

O

na Szczecin Wiadomość:
,.ul. Zeromsklego 89 m 2,

s.

• MALARZ;
• BETONIARZ-ZBROJARZ;

N1\ KIERUNEK

drobne

BUDOWLANA

ZAPISY
DO KLAS I

ZAPISY

C8J skrócony odpis aktu

ul.

PODSTAWOWYCH!

OGŁASZA

OGtASZA DODATKOWI

osobisty rodziców do

SZKOŁA

ZASADNICZA

W IUELCACH, UL. ZGO.DA 31

to reklama

ABSOLWENCI

PRACUJĄCYCH

Przedsiębiorstwa

'V

t.

administracyjne

oraz

odpowiedni

O

O

o
O
oo
o

8
o

przemysłu

8
8o
O
O

zakwaterowanie w hotelu pracowniczym, możliwość otrzymania iJlieszkania w roku przyszłym w budownictwie zakładowym lub spółdzielczym (zakwaterowa nie głównego księgowego
w domku jednorodzinnym). ...

U6~

~

o

El

ZAPEWNIA:

wynagrodzenie zgodnie z układem zbiorowym dla
metal owego,

O

8

O

8
8
O
8
8O

JOOOOODaoOOOOBSaooooODOOO08000000000D8D80DOOOO~000800DOOOD08oooa

http://sbc.wbp.kielce.pl

PRASOWEGO

•

prowadzi na zlecenie
kampanie reklamowe
• zamieszcza komunikaty, przetargi, obwieszczenia, nekrologi i ogłoszenia drobne
• informuje o ciekawych
wyrobach
i
nowych
rodzajach
świadczonych

usług

~APEWNIAJĄC :

pomoc w redagowaniu
tekstu. wybór materiału
ilustracyjnego, wykonanie zdjęć reklamowych.

Nasze adresy:
KIELCE

ul. Ewangelicka 3
telefon 448-58
RADOM
ul. Słowackiego 1
telefon 237-36

ICHe

22JJl. t971 ..
,~~,~~~ ~~ ~~~~~ ~,~~~~~~~~~"'~~~~~,~

I:l

PRZEf)~lĘBI0KSTWO

§,.

§
8

~

BUDOW:~~~AOPSR:!MZ!~OWEGO ~8
GENERALNY WYKONAWCA
BUDOWY HUTY .. KATOWICE"

I BUDOWAC HUTĘ "KATOWICE"
ZGLOS SIĘ do Zespołu Szkół Budo~lanych

8

8
D

Wymagane uprawnienia budowlane oraz
wieloletni staż pracy w przedsiębiorstwach
budowlano-montażowych

8

El
El

§

Przedsię biorstwa

ogłasza

BETONIARZ, BLACHARZ, CIESLA,
o
El DEKARZ, STOLARZ, MALARZ, MURARZ, 8
D
o
El
ZBROJARZ, OPERATOR SPRZĘTU
El
ElD SREDNIEGO i CIĘŻKIEGO, 'K IEROWCA 8
o
z I i fi KATEGORIĄ PRAWA JAZDY
El MECHANIK, BLACHARZ i ELEKTRYK 8
SAMOCHODOWY, SPAWACZ
8
~ ELEKTRYCZNO-GAZOWY, MONTER
8o
KONSTRUKCYJNY i WODNO8
El
KANALIZACYJNY, SLUSARZ
Elo REMONTOWY MASZYN BUDOWLANYCH, o
El
ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI
8
El
BEZ OGRANICZEŃ, ROBOTNIKÓW
8
Elo BUDOWLANYCH
ORAZ ABSOLWENTÓW El
.
o
El SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA WSTĘPNY 8
Elo
STAŻ PRACY
Elo
El ZAPEWNIA SIĘ:
8
8
wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy w budownictwie,
El
8
dla pracowników zamiejscowych El
El
nie meldowanych na pobyt stały ~
CI
w miejscu budowy, a zamieszka- D
~
łych w hotelach robotniczych lub
o
kwaterach prywatnych, przysługu- El
je dodatek za rozłąkę w wysokości El
[]
30 zł dziennie,
.
8
8
dodatek specjalny w wysokości 25 B
El
proc. od płacy zasadniczej,
B
o
dla robotników bezpłatne posiłki B
regeneracyjne wydawane przez ca- B
~
ły rok,
B
-..:o
odpowiednie warunki socjalno-by- B
towe,
bezpłatne zakwaterowanie w ho- B
telach robotniczych,
B
możliwość zdobycia zawodu i pod- 8
niesienia kwalifikacji.
8
Do podjęcia pracy należy zgłosić się z do- El
. wooem Cłsobistym, książeczką ubezpieczenio- 8
w~ i wojskową, ostatnim świadectwem pracy. El
IJ
Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia i 8
Płac - Centralny Punkt Przyjęć PBP "Bu- 8
o dostal-4" w Dąbrowie Górniczej ul. Tworzeń 8
El 101, w godzinach pd '{ do 16.
B
8 Dojazd pociągiem do dworca w Dąbrowie
Górniczej, a następnie autobusem WPK nr 18, 8
8 27 , 55, luli tramwajem nr 21 do przystanku B

8

UCZNIOWIE MLODOCIANI
3-LETNI OKRES NAUKI:

§

§

§

a

SLUSARZ-SP A W ACZ
MECHANIK KIEROWCA
SAMOCHODOWYCH
POJAZDO~'
MECHANIK MASZYN
BUDOWLANYCH
-

•
•
•

• CIESLA BUDOWLANY
• MURARZ-"':'YNKARZ
• ' BETONIARZ-ZBROJARZ
• MONTER

§

Q ohok r.l';~TT'lPr1r. pl!'lf"n Runnmv .

44 <

Q

ukończonych

15 lat

ukończonych

15 lat

ukończonych

15 lat
15 lat
15 lat

ukończonych
ukończonych

ul.

INSTALACJI
BUDOWLANYCH'

ukończonych

--

UCZNIOWIE PELNOLETNI (OUP) -:-

15 lat

ukończonycb

18

lał

2-LETNI OKRES NAUKI:

• CIESLA BUDOWLANY •
• MURARZ-TYNKARZ
• BETONIARZ-ZBROJARZ •
• MALARZ BUDOWLANY
• POSADZKARZ
•
• BLACRAJł !-OEKARZ
MONTER ZEWNĘTRZNYCH
SIECI f{ ('\"ifl ' '1 <\ l NVCH

•

MONTER KONSTRUKCn _
ZELBETOWYCH
MONTER KONST~UKCJ T
STALOWYCH
MECHANIK MASZYN
i URZĄDZER
PRZEMYSLOWCH

młodociaDl otrzymują bf:zpłatnie:

Uczniowie

zakwaterowanie w lnternacie,

,
kurtkę

l ubrame wyjŚCiowe. obuwie ł odzież roboczą, drugie śniadanie \IV dniach nauki
i pracy oraz podręczniki szkolne. Ucznjowie posiadający trudne warunki materialne

UCZniowie w nauce
w . Jugosławii Młodzież
ZSB korzysta r różnych form zorganizowanego wypoczynku lak 90 yCieczki. _obozy
szkoleniowo-rekreacyjne wczasy zakładowE' w atrakcyjnych miejscowościach. po:
nadto ma motliwoś~ uczestniczenia w sekCjach kulturalno-oświatowych w zależnOŚCI
od za i nteresowań np. : muzyczne! ~tradowel ora? lekcjach sportowych.
MJESIĘCZNY ZAROBEK UCZNIA MI.OOOCIANEGO WYNOSI:
a) w zawodzie: cieśla budOWlany, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz:
otrzymują

bezzwrotne Eapomogl

pieniężnI'

Wyróżniający

i pracy są typowani na praktykf orodukcYlne

-

b)

W

e)

.)

~

klasie ')Ierws zej

Ul

375- 520

się

granicę -

u

w

weźnoścl

oc' wieku

- w Idaste 'iruglej
600-1200 zł ViI zaletnoścl :>d w ieku
zawodzie: montera wewnętrznych instalacji budowlanych:
w Idasle pier wszej
w 1I:1asle drugIej

300- 360 U w
420-1200 U w

zaletnoścl
zależności

od w iek u
od w ieku

w zaw odzie: mechanika maszyn budowalnycb:

li!'

-

w klasie pierwszej

-

w klasie drugiej

-

w klasie trzeciej

zawodzie: mechanika kierowcy
-

B

§

15 lat

WEWNĘTRZNYCH

B

§

ukończonych

lkLETNJ ' OKRES NAUKI:

J3.
B

§
§

PRACUJĄCYCH

na rok szkolny 1978/79 w następujących zawodac

§

S

wpisy kandYdatów do klas I

ZASADNICZEJ SZKOLY BUDOWLANEJ DLA

El ·
o
o
o
o
o

Przemysłoweg.o '"Budostal-4"

nr telefonu 62-50-71 do 79 wewn. 322 lub 247

o
,.

L.

Budownictwa

w DĄBROWIE GORNICZEJ, ul. PIASKI, nr kodu 41-303

o

PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH
W ZAWODACH:

Buty ..Katowice"

ZESPOL SZKOL BUDOWLANYCH

~ ZATRUDNI NATYCHMIAST:

§
EJ
- INŻYNIEROW I TECHNIKOW
BUDOWY 8
D
8 na stanowiskach kierowników budów,
§
§
mistrzów budowlanych
8

Bu~owy

Generalnego W ykonawcy

Podania.

aem

260- 360
420- 480
780-1200

w

zaleź,nośc1

zł

w

zależności

u

w

zależności

'>d wieku
od wieku
od wieku

j ślusarza-spawacza:

w klasie pierwszej
w klasie oiruglej
w klasie trzeclej
przyjęcie

zł

d. Zasadniczej

260- 300

zł

w

zależności

000- 480

zł

w

zaleinoścl

780-1200

zł

w

zależnoścI

Szkoły

od wieku
od wieku
od wieku

Budowlanej _Iriy

składa pod ......

szkoły.

DO FODANIA NALEZT DOLĄCZYC:
1) świadectwo ukoilczeoia szkoły podstawowej;
2) świadectwo lekarskie o zdolności do zawodu;
3) metrykę urodzenia do cel()w meldunkowych w internacie;
4) dwie fotografie

Uczniowi.: 18-letm zgrupowani są w Ochotniczym Hufcu P racy nr 13-9, gdzie
równocześnie mogą odbywa~ służ\x: WOjskową Zasady pnyjęcia do bufca I wynagrOdzenia przesyłane ~ odrębnie dla zainteresowanycb. Absolwenci ZSB mogą kontynuowa~ dalszą naukę w !lystemie wieczorowym w S-letnim Technikum Budowla·
nym.

wchodzącym

w

skład

Z e-<;po łu

Szkól Rudowlanycb PBP _Budostal-4".

on SZKOŁY:

DOJAZD

centrum Dąbrowy Górniczej tramwajem nr 21, w kierunku Buty ..lLa:
towice- - wysiadae pray Przedsiębiorstwie ..Transbud-2" lub aotobosaJll1
WPK nr 16. 27, 18. 55 - wysiadać na przystanku Zajezdnia WPK w Go'
'onop.
421-11

- - I

http://sbc.wbp.kielce.pl

WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCów PRACY
w KIELCACH

ÓDZKIE KOMENDY
ICZYCH HUFCÓW PRACY
FEDERACJI SZMP

KIELECKIE

OGlASZAJĄ NABÓR .

ECKIE PRZEDSI~BIORSTWO
NICTWA PRZEMYSŁOWEGO

14-6 OCHOTNICZEGO IRJFCA PRACY

w:ek - ukończone 17, a me przekroczone 23 lata;
wyks ztałcenie podstawowe;
Dobr\' ,>bm zdrowia.
DYSPONUJEMY MIEJSCAMI
KA STĘPUJĄCYCH HUFCACH:
14-3 Ochotniczy Hufiec Pracy,
uJ. Wróbla 17 25-661 Kielce
W ZAWODACH:
\tO NTER KONSTRUKCJI
LELBETOWYCH;
CIESLA.

IIIulI premia uznawowa de %5 "..ee.
plus premia uznaniowa •• %5

.Me.

Informacje o warunkach

• • •

lEC I

33-3 Ochotąicży Hufiec Pracy,

lki

De

Ice
IZY

'o·
ści

"
"

43~-!ł

'"
'"
'"
'"

M IESIĘCZNE:

ież

- 1600 al plus premia uznaniowa de ZIj Pl'0C0
- 1650 al pluli premia uznaniowa do 25 pree.

rmacje o warunkach kształcenia
i świadczeniach socjalnych:
. ch szkolnych iunacy kształcą się w
n zasadniczych ,>zkołach budowlanych;
le junacy odbywają szkolenie obronne,
którego zwalnia od obowiązku odzasad nicze; C;łU7hv woiskowej;
n~uki ł pracy prowadzona jest w buł
a dzia łalność kulturalna i sportow~

7.-\P EWNIAJĄ:
bezpła tne zakwaterowanie;
~Yposa żenie (nieodpłatne)
I

D
D

D

•
•
•
•
•

Ol'"lybory szkolne:

po
dzienny 30-38 zł);
urnundurowanie organizacyjne (odpłat

u (koszt

ność

111 i

.-k

mają D)ożliwośi:

ten

NA

WSTĄPIENIE

DO HUFCA musu.

...-4IoiyĆ:

świadectwo ukpńczen i a s zkoł y podstawowej;
dowód osobisty lub tymcz.asowy dowód tożsamości;
ks i ążecz.kę woj s kową lub zaświadczenle e rejestrae' .. zAIp 1"lI!e.. ,,~
3 zdjęcia;
kartę szcze pi eń ochronnych.

00 HUFCA TRWAJĄ DO H WRZESNIA IW'"
-

bezpośredni.

w

Ośrodka

SakoJeaia l[a4Ir w

~

lEC ZNAJDUJE

-

l IPCA DO 30 WRZESNIA 1978 R.
,Ą J! • NIE WYRZUCAJ! • PODAJ

IL ......... wk

łruro:
Iłża -

Radom Brody Iłżeckie - Ostrowiec
Ostrowiec - Brody Iłżeckie - Starachowice Starachowice - Brody Iłżeckie - Iłża .
Lipsko - Brody Ilżeck i e - Iłża.

J ĘCIA DO HUFCOW TRWAJĄ

461-k

JUNACY

ukończyć atrakcy jny kurs k ierowcy samochodowego;
po zakończeni u pobytu w hufcu wyjechać do pracy za arBDicf;;
założyć sobie ks i ążecz.k~ m i eszkan i ową l uzyskać 1lt
cel ~
nową pożycz.k~ z przeds i ęb iorstwa, a w przyszłości WLIKM .. JlnYSp.
szon ym term inie m ies zkanie z puli przeds i ębiorstwa.

- .Jaq autobusami.

domu.

-

co"

~"lDirol.

CHCĄC WSTĄPIC 00 HUFCA WŁOS SIĘ

ĄC SIĘ NA WSTĄPIENIE 00 HUFCA
MUSISZ PRZEDŁOZVC:
. i żvciorvs świadectwo szkolne, dowód
lub tym~zasow" dowód tms~ości.
\1,70
lekarskie, książeczkę
jskowłł
Posiadasz), 3 zdjęcia. kartę szczepieil

:a·

WYRÓZNIAJĄCY SIĘ

PRZYJĘCIA

50 J)roc.);

2arnie jscowym 1 dzień wolny .a prKY
~ lrIiesiącu ł zwrot kosztów podr6iy
Ul)

i jwiadczeDiaGll

kształcenie w 2-1etniel sz.kole budOWlanej;
odbywanie szkolenia obronnego, którego ukończenie 2IWaLme ... -....uaałm
odbycia zasadniczej służby wojskowej;
dobre bezpłatne zakwaterowanie;
nieodpłatne wyposażenie w podręczniki i pn.ybory ukoloe;
dobrp wyżywieni e w stołówce wg kosztu dziellm!gO ~ JI. Mplałne
ty lko 18 zł;
umun du r o w a ni e o rganizacyjne (odpłatne tylko w 58 pcoc.);
zamie jscowym t dzień wolny od pracy w miesille1l 1 ..-rot k6ezt6w
podróży do domu; .
k orzystanie l urządzeń socjalnych i ośrodków wypoczynkowych przedsię
biorstwa, w tym l istn i ejących na terenie hufca: klubu, sali telewi%yjnej,
boiska sportowego, b ib lioteki. Ponadto prowadzone ... 8ek.eje I18!interesow a ń, ko ł a : TKKF, PTTK, LOK, PCK.

DECYDUJĄC SIĘ

w podręczni-

kształcenia

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAPEWNIAJĄ:

PONADTO

'l;Yż ywjenie po częściowej odpłatności

18

lata;

SAKOBKI MIESIĘCZN~:
l !"Ok - 1600 zł plus premia mmanio
do 25 pr .
II rok - 1650 zł plus premia uZIHmiowa do 26 proc.

M IESIĘCZNE:

;kę

~3

KONSTRUKCn STAWWYW
• .MONTER
MONTER KONSTRUKCn DREWNIANYCH
• MONTER
KONSTRUKCn
• PREFABRYKOWANYCH
• MONTER KONSTRUKcn MUROwym

P RZYJĘCIA:

cnicka 26-600 Radom, telefon
W ZAWODACH:
CIESLA;
BETONIARZ-ZBROJ ARZ.

k. STARACHOWIC, tel. 78-75

W ARUNKI PRZY JĘCIA:
- ukończone 17, a nie przekroc2lofte
- wykształcenie podstawowe;
- dobry stan zdrowia.
:NAUKA W ZA WODACH:

NICZYCH HUFCOW PRACY
na rok szkolny 1978/79

zł

ZĘBCU

W

2-LETNICH SZKOLNYCH

zł

do 2-letniego szkolnego

•

SZAJĄ NABÓR

- 1600
- 1650

PRZEMYSŁOWEGO

BUDOWNICTWA

ELCACH i RADOMIU

MURARZ: •

PRZEDSIĘBIORSTWO

SIĘ

W

POŁOWIE

DROGI
I • .,

mięcby

~
~

~

:a.Gom

~

~

Bh H . I a ....

w punkcie przyjęć junaków OHP miellzczącym się Da badowie ZaJdadIw 1Iłęe
ayc:b w Staracbowic:ach, aJ. Dłuca - w biune budowy,
w siedzibie przeds i ębiorstwa w Kielcacb, DL Sienkiewa,pa ts (w wale satrudDienia i płac: lub kadr i ukolenia) sklłd zostaniesz dowiesiony •• bufca w Zębea.

OCZEKUJEMY NA TWOJ PRZYJAZD
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

I
~
~

g

... ', .....................................................................,.... '.' .............J.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ECHO DNIA

22.1X.1978 r.

OKAZJ A!
W DNIACH 25-30 WRZEŚNIA
W

SKLEPACH

POLMOZB
SPRZEDAWANE

BĘDĄ

Z

MOT O, R OWER Y:
•
.•

"KOMAR" typ 2351 i 2350;
"ROMET" typ 750 i 760;

•

"WERHOWINA" typ 5 i 6.

MOTOCYKLE:
•

"WSK-BĄK" typ 125;

•

"WSK--DUDEK" typ 175.

SPRZEDAŻ PROWADZIĆ BĘDĄ
NASTĘPUJĄCE

MUIONÓWzl

SKLEPY:

KIELCE, ul. Czarnowsk ,22;
KIELCE, ul. Buczka 37/39;

DO WYGRANIA

KIELCE, ul. Waligóry 3/5;
RADOM, ul. Warszawska 35;
RADOM, ul. Malczewskiego 10;
BIAŁOBRZEGI,

ul, Krakowska 86 :

JĘDRZEJÓW, ul.

Partyzantów 22a

MIECHÓW, ul. Racła'wicka 26;
KOŃSKIE, ul. Czyża 11;
BUSKO, pl. Zwycięstwa 29;
. SKARZYSKO, al. Niepodległości lOa;
OSTROWIEC SW., oś. Słoneczne 41 ;
STARACHOWICE, ul. Marszałkowska

~~~~~~~~~~~~~~,,"~,~~~~,~~~~~~~~~~~"~~~

~

~

ZAKŁAD METALURGICZNY -

~
z

ł

~
~
~

~

HUTY im . .MARCELEGO NOWOTKI

w 'Ostrowcu Sw.

OOŁASZA ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKOW ,
DO NOWO URUCHAMIANYCH OBIEKTOW

a

wysokim stopniu mechanizacji i automatyzacji procesów produkcJi
szczególnie w zawodach:
O

'SI

~

'Ił

~~

,~
'.
v

~

~

.V
V

~

~
~

.~
v

~

V

W ALCOWNlK o specjalności przeróbka plastyczna
AUTOMATYK o specjalności automatyzacja przemysłu
HYDRAULIK o specjalności automatyzacja przemysłuPOMOCNIK MASZYNISTY lokomotyw spalinowych
ELEKTRYK
"
TOKARZ
ELEKTRONIK
V MECHANIK
W Y'i'ACZARZ
"FREZER
SLUSARZ
"
SPAWACZ
niewykwalifikowanych celem przyuczenia ao zawoda

I .... ~botników
Z

~
~
~

~
~

~
~
~

~
~
~

~
~

~

~

~

Podjęcie pracy w hucie stwarza warunki
poznania nowoczesnych o
standardzie światowym urządzeń walcowni, nowoczesnych obrabiarek
sterowanych numerycznie, automatycznego sterowania procesem produkcji oraz podnosżenia kwalifikacji na szeroko prowadzonych kursach
wewnątrzzakładowych oraz szkoleniu zagranicznym.
W Zespole Szkół Zawodowych huty można podnieść kwalifikacje za';
wodowe, podejmując naukę w technikum dla pracuj~ych i pomaturalnym studium zawodowym.
Huta zapewnia przejściowo zakwaterowanie w hotelu robótniczym, a
dla posiadających rodzinę i wykazujących się nienaganną pracą przyznaje mieszkanie rodzinne w okreste roku.
Huta przy 'muje pracowników bez skierowań z uNędu zatrudnienia
Płaca wg układu zbiorowego dla hutnictwa.
Zainteresowani winni zgłaszać się telefonicznie lub pisemnie w dziale
kadr Zakładu Metalurgicznego Huty im. Marcelego Nowotki w 05trowcu Sw, kod 27-400, ul. Samsonowicza, w godz. 7-15, tel. 29-339,
29-336 lub 53-313,
483-k

~~~~~

,~~~~

~

~

i
~

~

ODDZIAŁ

~

PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU

~
~
~
~

~
Z
~
~

~

~
~

I
~

WQJEWÓDZK.I

w Kielcach
przypomina wszystkim posiadaczom ~~r~""' n(lU\
za

że termin płatności drugiej raty składki
wiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

UPŁYWA

Z DNIEM 30 WRZESNIA 1918

Od posiadaczy pojazdów, którzy nie zapłacą
wrześniu drugiej raty składki,
pobierane
odsetki za zwłokę.

i
Z

~
~

~
Z

~
~
~

~
~
~

~

Z

~
Z

~

~~~~~~ ~'*

http://sbc.wbp.kielce.pl

I . Ni_ieł.a

wyspa Mon _ Monu
Irlond.ki.. I_kmo ... inn, obuar Wieł.
kiej Brytonii) .achował. nie tytko s.ój
samorzqd oM tolo.. łiane
i ...
. byczaje, ... in. obo.iq.u~ od 1191 ,0:;ku .....i. • . . . alając, kobietom _
.orzystani. I .qpi.,i ... o.... ich • octI...
IIloki ni. ",niejsIej nii '00 }onIów od

lii;;~;;;i~iii;;;;.iEii••; '

,..0_

•

•

mo lUZ

tĄ

LOa;

lL ;

n.\
w

Przed pięciu laty do rąk pr ....
oowników przedsięhj.orśtw pradukujl\cych materiały bud_la- ne trafiła gazeta kielecka z winietl\ "Białe Zagłębie" - Inici atorem jej powstania - mówi
redaktor naczelny
"Trybuny
Budowlanych" (dzisiejsza nazwa
pisma) BOGDAN PASTERNAK
- był zastępca d yrektora Zakładów' Przemysłu Wapiennicze_
go "Trzuskawica" Leopold
Wojnakowski. Inicjatywę poparł
ówczesny sekretarz KZ PZPR w
Kombirfoacie Cementowym ..Nowiny" - Józef Doliński, a także wojewód'Lkie władrze partyjne
i związkowe. W ten spoSÓb 20
września 1973 r. załogi kiJ.ku zakładów otrzymały 4 tys. egzemplarzy pierwszego nume ru tej
gazety.
- Przez pięć lat poszerzał
się krąg jej czytelników?
,,Białe Zagłębie" stopniowo
docierało do
corall to nowych
przedsiębiorstw. W maju 1977 r.
obięło
swoim zasięgiem . cały
przemysł budowlany
w mech
województwach: kieleokim, radomskim i tarnobrzeskim. wtedy też gazeta zmieniła swoją
nazwę i od ubieg(ego roku, co
tydzień osiem tys.
egzemplarzy
"TRYBUNY BUDOWLANYCH"
przekazujemy załogom przedsię
biorstw budownictwa mieszkaniowego I przemysłowego orali:
produkcji materialó-w budowlanych.
"
.laki e funkcje i ndaDła
spełnia
"Trybuna
Budowlanych"?
- Głównie: informacyjno-publicystyczne.
Je6teśmy
drugą
po bydgoskdch .,Profilach" gazetą integru,jącą w grup ie wojewódrLtw interesy budO'W'Iliczych
nowych obiek,t~ w i dostawców
materiałów. Spe łniając te lun'k _
cje nie stronimy od krytyki: Na
bieżąco informujemy o sytuacii.
kłopotach i sukcesach przed się
biorstw I ich załóg. Zwracamy
m.in. uwagę na takie sprawy
jak' wykorzystanie czasu P'l'acy
lud:z:i, maszyn- i sprzętu n a placach budowy, ład i porządek. interesujemy się dóbrymi metodami pracy. jej warunkami i b ezpieC'Zeństwem.
popularyzujemy
dobre d oświadcze'!lia. problemy
zarządw.nia i kiierowania.
staramy się mi e ć zawsze oczy 0twarte na przejawy.marnO'trawstwa, niegospodarności.
Wiele
mi:ejsca poświęc amy warunkom
socjalno· bytowym i
kulturalnym.
_ Redikcja posiada ambitny zespół. Z powodzeniem ))0dejmuje on trud dziennikarskiej
roboty ...
_ Wszyscy nasi pracownj~y

pięć

10ft·

wacunki pracy,
do podwyższania
ogólnego poziomu gazety. Kło
poty z kolportażem - zbyt dłu
ga jest jeszcze droga gazety z
tLruka=a do zakładów I bez.poŚl'ed'llió na place budowy ...
- Z okazji Wanego pierwszego
jubileuszu najserdecUliiljs2e t y~nia od "Echa Dnia".
Dziękuję.
(rozm. Ih)

na
Zachodzie
kosztuje
l więcej dolarów.
_ Proszę pana, ten telefon
moina zreperować, ale czy się nasami panu nie zamortyzował? mówi drugi. A petem dalej cil\pie w~tek łak:
- Ja mogę panu zrobić, dlaczeCo nie, od tego jestem, sa ło
biorę pieniądze, ho mam etał,
ale nie lepiej kupić panu nowy, teraz można dostać bardzo
dwieście

nowej filozofii
piękny telefon w '" Pewexie~ i
nawet tanio kosztuje ~dzieś nIespełna kilkanaście dolarów, ale
się opłaci, bo technicznie doskollIożn a dostać nały i ja to mówię, stary fa.
z odrzu- chowiec, a fachowców trzeba
nawet tanio się słuchać, na Zachodzie taki
:hYb" około telefon kosztuje o wiele drożej.
l.t się opbci,
Co człowiek robi W takiej sya tę pa- tuacji?
Pierwszego wykładowcę !i10nie hę
iadnego zofii - toleruje sprzecza S1ę z
Zrobi za- nim, dyskutuje, przekonuje I
rozstaje się w zgo<J:ie do naI odrzutu
awet łania, stępnej awarii.

Panll j~ aroOd tego jePIenią dze bo
lepiej k~pić

osobniłlów pici ~i.j.
,.. dalec.
jest to pn:estnegone-, 6wiodc.z, fakt,
i . grupa m'ocb.iei" która podjęła w
Itolic, w,sp" ,.,ieści. DougIOl, okeię
• obolenie łestO pn:eptSU, lostała ,a..
trzymano Ja .. kodliwq dsialolnośt I
roJpowsJ.emnioMe ulotełc, agitujqcych
p rzeciw istnieiącemu gF'OWU.

•
Miłośt I
Powieść

Wlady!lława

Orłow

niego .) ,,Idę razem z wami " ,
przedstawia życie mieszkańców
wybrzeiy Bajkału ocaz niepowtan.aJ'Ile pięk'no Pl'Z~ody sybec yjski ej. Bohater. a jest nw
delegowany z ~lski jnżynier
energetyk, zpotyka ciekawych

•

•

•

aerplenle

Wyższe

uczelnie
na Dalekim
Wschodzie

W latach 70 powstało w
ZSRR wiele nowych uniwersytetów, poUtechnik i instytutów specjalistycznych, przede wszystkim na Syberii i
Dalekim Wschodzie (uniwersytety w Omsku, Tiumeniu,
Ałtaju,
Krasnodane
itd.).
Dzięki temu
rozwiązano nie
tylko
problem
zapewnienia
specjalistów i kadr naukowych dla nowych kompleksów
terytoriałno-produkcyj
nych, ale również umożliwio
no młodzieży robotniczej zdobycie wyższego wykształcenia
w dalekich regionach ZSRR.
Wśród studentów 1918 roku podobnie jak l w poprzednich latach 60 proc. stanowi~
dzieci chłopów i robotników.

(j)

Drugieco - raczej jus łrak_1
A jak traktuje, to zale-

łuje...

sz.ło6cl.

Tyle czytamy w notce w zapowded2.iach wydawniczych. Nie
iest to jed'nak wszystko i gdybyśmy się chcieli do tego tylko

teol'esu.iącą J)'Ublicystykę.

kaź
dym razie nie wytrzymałem, bo
jus nie mogłem łuchać. Za ko-

ślenia.
I potwierdziły, ze nie
reagować ostro, gdyi to

naleźy

bardzo
nieładnie, a raczej trzeba hyć
eierpliwym I w yrozumiałym.
Totei kiedy szukałem po całym
mieście akumulatora I ktoś mi
doradził, abym kupił nowy sa·
mochód, wziąłem to za bardzo
dobry iart. Uśmi ałem się zdrowo, a śmiech to zdrowie.
TOMASZ JERKO

zawęże_

nie treści i J)rawdO'POdobnie !<ntenc)i a.utora, z wyrażną szkodą
dola tej in.teresującej książki.
To co J)I'Zeżywa bohatel' w
swojej służbowej delega.c)i jest
tylko tłem. chociaż tłem ciekawym, przerywanym zajmującą
retrospekcją . Może równie mocno za i nteresować czytelnika życie
osobiste, przeżyoia i reakcje b0hatera, ktocego Orłowslti rysuje
tak plas tycznde. jak tylko może
wstać przedstawiony żywy cz.ło
wiek o nieszablonowym życiu.
Jest to ksiąika - życie, ktocą
moina wziąć także do ręki po
raz wtóry. trzeci l czwarty.
Zwłaszcza w chwilach brudnych.
wypełnionych stresami i napię·
ciami., którymi jak z r ogu obf'tości darzy nas cały o taczający
cywilizowany świat.
Bohater powieści stoi na rOlZdroiu zarówrlo w życiu osobistym. iak i w pracy zawodowej
- kto. lub co, P'l'zyniesie mu ukojenie, lub wskaże
rzeczywisty i prawdziwie realny cel
życia? Przeczytajmy tę int&esującą książkę, a poruszanil w niej
probl emy, myśli i podteksty i to
o czym autor mówi ot tak !JOb ie, między wierSZ<lmi, zbliży
nas i wprowad2ii w a.lmosferę
innej
pow i eści
WSpÓłczesnej
Władysława
Orłowskiego ..),
k tocą je6t "Cudza miłil&ć, cucbe
cierpienie". Ta ksiąika wydana
J)rz.ed rokń.em stanowi.1a powieś
ciowy debiu t autoca, który ma
z.a sobą już spory dorobeok J)isarskJ, wiele sztuk scenicznych,
scena1"iuszy f ilmowych OIl"az iD-

ty od jeco psyche. .la w

l'o on mnie ma, sa kogo bierze.
Za milionera s podręcznym małym magazynkiem forsy, czy za
człowieka żyjącego, jak w zyscy z pensji. Cierpliwie docsekaiem ai facet zreperuje usterkę, a następnie dość obcesowo
oświadczyłem, ie będzie ostatnim człowiekiem, któr~go pra·
gnl\łbym spotkać w życiu. Po·
wiem, że mnie
wkurzył jak
nikt inny. Ale kiedy już samkn~ł drzwi, kiedy ucichły jego
kroki na schodach, kiedy zacsaJ
się oddalać z ta swoja fiłozo
fią, zrozumiałem
własną
niesprawiedliwość, a nieco później
nawet powziąłem myśl. ie mussę doskonalić swój charakter.
W kaźdym razie obydwie te
wizyty dały mi dużo do mv-

kr z esł o .

ludzi, poo.naje tutej~ j,radycje,
oby=je i kulturę OCllZ dowiad/Uje si~ o zwiaz.kach ł.ą.cz.ąc yc h
ten kraj z Polską dtziś i w pra:e-

ogra.n iczyć, powstałoby

->

. .)

Wład y slaw

N20.

Or_sld, Cudza

mitość. ""d~ c;e-rpierue, WL, 1'71,
zł

- N ikt nie widział miss Finch
opu szczającej
mies7.kanie. Sprawd~iłem w szystkie kobiety, z którym i pani Tower współpracowała. Sił
czyste. Jeśli ktoś wtargnął do m ieszkania, to mus i my sprawę odłoży~
do rejestru "nie wyjaśnionych". To
pewne.
W aktach jest cała masa takich
spraw. Każdy policja.n.t ma jedną
na swy m koncie i żadnemu się to
nie podoba. Jeszc7.e
dziesięć
lat
później taka sprawa pO'zbawia snu.
Człow i ek w ie dobrze, że czegoś musiał nie dopatrzy~, nie dostrzec i
prześladuje nawet, gdy lIię idzie na

'o

emer ytur ę.

Poddać się,

~

Nie, ~ mi się nie po-

dobało .

- P rzyjm!jmy, że w zy6cy świad
kowi e m aj ą rację. Więc musimy
w róc i ć
do Towera. Rozmyślałem

24
nad jego h isto ri ą. Opowiedział ją
szybko i tO' b y ła jedyna por ządna
historia, jaką mógł nam opowied zieć. W szystko zależy teraz od brakującego narzędzia rbrodni. On go
nie mógł ukryć d jeśli podczas bijatyki stracił przytomność, to wydaje się n ieprawdopodobne, że wym yśli ł sobie całą historię, zani-m
zrobiło mu się ciemno p rzed oczyma. A gdy był n ieprzytomny, w
ogóle n ie m6gł myśleć.
- Mus ia ł sobie tę hi storię wymyślić, gdy odzyskał p rzytomnooć.
Pow iedzmy, odzyskał przytomnooć
już kilka minut przedtem, zanim
to ktokolwiek zauważyŁ
Przecież
w szyscy byli za jęci i można to było
przeoc zyć. A wtedy odkrył cot w
pokoju, co nasunęło mu pomysŁ
Pan mógł nie d()jrzeć na rzędzia
zbrodn i, on słyszał pana m6w i ltOego i WI!edz ia ł, że b ien.e pan pod
uwagę włamywacza. Tak pan przecież sądz i ł, p rawda?
- Tak. W ysłałem lud7.i, aby I12Ukali świadków.
- W i ęc on sł ysza ł pana i widział, że nie odkrył pan Darzęd7.ia

WIG.

Władyslaw Orlowaki, Idę
WŁ. 1"8, .. lU, III

aem z .... ami.

Hitchcocka
Mus ia łem się podda4.
Wróciłem
na pO'sterunek policji i wciąż jeszcze roz;m yślałem, gdy wr6cił Mastro. Wyglądał na tak lIam() zrezygnowanego, jak ja byłem. Opadł na

Lektury

posiadają . wyższe wyk6llt ałceon1 e,

ona

?
•

naezłe
ciągle dą żymy

mamy

20.

Ni fomy
"Pegaz"
Wystrzelony w roku 1965 satelita amerykański "Pegaz" wy łączony następD1e w roku 1968,
włączył samorzutnie urządzenia
łączności i wywołuje
nimi zakłócenia d ziałani a innych satelitów. Technicy ośrodka dys pozycyjnego NASA zdołali za pomocą poleceń wysyłanych drogą radiową wyciszyć
,'pegaza",
ale po 2 tygodniach włączył się
on na nowo. Obecnie prowadzi
się studia nad dokumentacją tego satelity, szukając wyjaśnie
nia jego zagadkowego zac):lowania się. "Pegaz" należy do
największych
spośród wystrzelonych dotychczas satelitów. (PA]?ł

http://sbc.wbp.kielce.pl
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7.brodni. N ie miał zatem nit do
straceo!a opow ia dając tę Too.paczliwą historię.
Mastro wstaŁ

I)() licha, więc
szuk ajmy tego na rzęd zia zbrodni I
W róciliśmy do mieszkania II-B i
znów szukaliśmy.
P rzew r 6c iliś my
całe m ieszkanie. Potrząsałem nawet
nogam! od stołu, by stw i erd-zi Ć, ezy
n ie są luźn e . N ic.
- N ie ma tej b r oni - IItwierdził
M astro .
S i ed zieliśmy
pot r odku
korowego' groteskowego k ra mu, byliśmy
źli i rozgoryczeni. S i edziałem tak,
że mogłem pat rzeć na p rzedpokÓj.
I wted y zobac zy łem.
- Mastro
pow ied7Jialem.
Tuż przed pańskim nosem.
Ob r6cił s i ę gwałtownie
tnył na przedpokój.

i

popa-

-

Gdzie? I oo?
Tam! Telefon!
Pod skoczyłem do p rzedpokoj u
l
ob ejrzałem sobie lawendpwoniebie6ki telefon, staromodny i wysoki;
stal prost() jak maczuga, z twardej
~umy i na marmurowej podstawie.
(Dalszy

ciąg

w

następnym

Gumerze)

•

wiedzieć, zobaczyć,

Warto

posłuchać
n .•

Piątek

Radom

22 wr:ze nie
1978 r.

lłAO

19.00
111.10
19.:10
20 .30

#

1t I N A

skladam:r iyezeoia
TOMASZOM
l MAURYCYM
ju'ro
TEKWM

Dz.jj

BOGUSŁAWOM

"Bal'yk"

Wł.-fe.

-

koi.

11.%
"Przyjaźń"
ctębin"
-

18.

21.35

VaJ.a.cłli"

,.Joe

l.
•
-

g.

Iii .

1'7 .30

1

.. Ebirah - potwór
jap. pan. Ieol. l. 11,
godz. 15.30, 1730 i 19.30.
" Pokolenie" - "Smie rć prezydenta" - p o lskI, Ieol. l. li, godz .
li I 17. "Swiadele koronny " - wł .
Ieol. 1. II, godz. 19. .
" Odeon" - "Odrażający bcUdni
I źli" - włoski, kol. l. 18, gadz.

z

I

*

w 179' r.
odMMI Fet.oda"
lil,k _ i .... l.
W 1m r. - AfND. . . . . .i. ,.....
1H • •~ ....

cłoów

Jooch;" L.--.. • ....p. .

d . r.kki.
W'93.r.- .............. ~
pi ..... duński .
W " .. r. - _ _ _ 8 io/,mslob.

trronł..-oi " " wl".- kapry.J'/ I Itumort, /to .,
paeciwt>ym roL/e ",rrjociele od·
..,"'" si, od C/.,.i.. ,.oItoć ;ol<
&ord", zoJ.ży CI _ dOÓłyclr IronlokIoch I W nodcho<hącytrt oIcresl.
o.&Iw Ci, spolo ró~h >pr~.
Ni. w..,>!ko ro~grywoć ,.. &ędEi<ł
.,Mojnie, &e.. ogrzy(ów, ji»kbyj
JOÓj.e teg o iy«'jl, Mimo lo pny_rrsz sobie "'«<'<NÓW
jąc.ych
z solidnej Procr. 811«,/
troew.ol poslOt'O/q "" o ",rri_

ol"

daj

....,.."'0-

"'.>pOdziani". Syć ......te.
"., ""ó&ę .

...,.,_1 Ci,

17 .•

I 19.30

".H-el" .,Syn"
kaoouslci,
kol. I. 1_, g. 15.30 I 17.38. ..Dzieje
gczechu" - polskI, kol. l. 18, godz.
lł.Je.

W alter" - urvoJiłość w desz.c.zu"
franc u s kI, kol. l. 15, g . 18 I 1•.

h

-

APTEKI DYZURNE: IN' 8'1-01.
plac K<>n.stytucjl I IM' I'I-Ol' pJae
Zwycięstwa

CODZIENNY
HOROSKOP
Ni<>

la.aI,

je

"'-I

7.

'

TELEFONY: S trat Pożarna !IM
Poeotowle Ratunkowe 988 P<>eotowle Gazowe 617-1'1 Pogotowie
Energetyczne
Radom 99J.
Komenda MO 3IJ.-30 PogotOwie
Ml!lcyjn" 997 Pomoc drogow<l 1111.
INFORMACJA sl.nby
zdrowia
czynna W godzinach _21 w 90bolę _210 tel.
261-2"i
Informacj a
o uslugach - 36'1-116.
POST OJE
TAKSOWEK:
ulica
Grodzlea Z:;'-51, plac Konstytucji
Da-lii., Dworzec PKP
~.
Zwlrki IWIgury 418-1'.

288-'"

Skarźysko
It

Kielce
TEATA
.... .. Zeromskiec_ - 1IL _ _
.. Sta~om9dna Jt.on\ectia"
A. Arl>uzowa., g. l • .

Il&

Il I N A

"Wołn\MiĆ" .. K i ng Ko~"
USA, pan. Irol. 1. 12, Cod" . 1., l T .•
,.Mełalewiec" połski , kol. l. 1_,

" Akwarele" &'0<1%. 17 I l'.
,.Zwillak:owiec'· - nieczynne .
APTEKA DY~UftN A : nr '!II.e48
u!. Ap teczn a 7.
POSTOJE
TAKSOWEK:
Oworz"c Główny PKP - 706, osiedle
MUica - Z!-44.

Starachowice

akt, L

TELEF O NY :
Pogotowie RaI unkowe 999, Pogotowie MiIlcyjnę WI, Pogotowie
WSW 416-25, Stra 2 POlarna 9!111,
Pomoc drogowa
981, Pogotowie
Enercetyczne Kielce - Miasto 991,
Kielce . Teren
992.
Pogo towie
wodno-kana lizacyjne 5011-11, Poczt.
informacje o usługach !l11. Hotel
"Centralny" 428-44, Informacja Ieolejowa 130 Pocotowie hydrauliczno- energetyczne I dźwlgow" KSM
osiedle XXV-lecia PRL ar tel.
421-3! .• osied le Sady - 499-iS, osiedle
Booianek - 456-73, Pogotow ie wodno-kan. c o dtwigowe. "IektryczSU. rmatur y " czynne w godz.
1-11 , sGbota _19, tel. al'-33, Pogotowie gazowe ezynne cal" dobę
_-Ił . PogoI owI .. napraw or'z"dzeń
g ~ch "zynne w god~ 7-t9.
tel. 436-72 Pogotowie tel"wiEyjne
4'17-" , Pogotowie elektryczno-wodooi~gowe MZBM czynne o d godz.
li do 23. tel. 501-65. Informacj a
służby zdrowia czynna w
godz .
'-N, tel. 481-110. Ośrodek tnform:>.
cji Usług WUSP ta 4S'T-41 .
POSTOJE TAKSÓWEK - Curnów - Plekoszowska - tel. 15-1l.
Dworzec PKP - 444-33. Słowac
kiego - 47!-70. Szydł6w i.: - ul.
T i»<'owsk iego Ul-II Tił.lt3ówk i
bagatowe - ul A rmil Czecwonej
- 489-1!9 ul Piekos7.ow" ka - ~! 5-1l

'u,

m

NUMER 214

STRONA 6

\

It I N A
"aobołe ik

n

"Peda w kocoIłle " polBk.t, Ieol. I. II, ~odz. li.
"Rollerc<>ilster" - USA, k<>l.. l. 16,
COclr: . 17 t I' .ltl.
.,Słał''' .,szal" - Ml«. koł. L
II, g . 17 1 1'.15.
APTEKA DY~ U R NA: .... _ .
S taszica I.
POSTOJE
TAKSOWEK:
plac
Swlerczewsklego - ~I'. Dworzec
Zachodni PKP - 3911.
-

W GODZ. 8-14

ORGANIZUJE
GIEŁDĘ

na której oferowane będą części· ~mie nne
do maszyn, sprzętu budowlanego
gowego, środków transportowych
jowej i zagranicznej. urządzeń i instaiacji
troenergetycznych oraz różne materi ały,
drogowe i akcesoria.
Giełda odbywać się będzi€ w siedzibie
biorstwa w Rzeszowie przy ul. Wspólnej
360-03, wewn. 77.
•
Zainteresowani kupnem winni
osobiśde pod wyżej podanym adresem.

lł. H

Turystyka I w-ypooz y nek: Jesi.en.na turystyka (kolo>r)
lS.lO Program łOkalny
IS.30 W ieczór z Gzi,&milr:iem
:IO.Je Twarze
Teatru :
stanisław
Mi chalski
31.116 Studio Sport: Wokó ł 9tadi._
nów (koJ.o.r)
31.3Ii :H godziny (ko!lor)
:JI. . łi "Col'UmbO " ode. pt. "Numer
pod
wodą" amer.

m-yrn.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

TYTONIOW
W RADOMIU, UL. TYTONIOWA :!/6
zatrudnią

•

Jutro
PROGRAM I

•
•

. ... RTSS matematyka , • . l :
Teoria wiorów (zbiocy 1I~
bowe)
RTSS biologia, s. l: P ....
dział i
wzrost komórki
. .... i 13.%5 TTR
Studio I
104 •• In'r.
D
progr. i
piosenki.
które zaW9>!e lUbimy
ł4.UI "Dziś rekord!"
14 .• Puchar Studia 1 zawody
samochodowe o tytuł kie-

.ole

IS .tO
Aktualno ści
dnia
Iii ,.
"Jeszcze
raz
o
ziemniakach"
- Z. Wieroiak 17.110 K oncert muzyki
poważnej
(STEREO)
J1 S5
.. Wyj ście z kompleksów" - aud.
Cz. Kussala 17. 45 Propozycje d
K ielt>Ck ;e} LllKy P rzebojów.

.

.TELEWIZJA
Dz iś
PROGRAM I
Matowany
Dsych "t ~ia

dzb!ln

orogr. woj . :
kiel "ckiel:o. piotrkowskiego. radomskiell;'o. 5łe
radzkiego tarnobr'7eskiel:8
16.:10 Dl
dEiecl ' .. Piatek % Pankracvm u {kol or'
17 08 .. Spot k3nta z medycyn,," _
inf. o leczeniu balu (k<>l(}ł')
łÓdzkiego.

przemyśle spożywczym,

Praca w systemie 3-zmiano..yym. z.atmle):;,t'
zapewniamy bezpłatne ' kwatery prywa tne.
Zgłoszenia do pracy przyjmuje dział
bowych. szkolenia adaptacji, w godz. od

Pol.kle Radio I TV tl. . 'nega~
aobl. IIlOlliwoś~ smiall _ pro.ramaeb.

SOBO TA Zdzisław zg ubił karckogowe Il;r
no[' 62, &.ł-T%
wydane
przez
OZT
pl7-Y
PTSBT "Tt'a-nsbud" Kielce.
31613-g
ty

Ogłoszenia

drobne

SAMOTNI! Duży w ybór ofert
posiada Biuro Ma.kymonialne
"WESTA". Skrytka pocztowa 6'72
70-052 Szczecin 3.
10-k
KOZIOR Władysław z gubił legitymację
i bilet miesi~:z.ny
PKS, trasa Kielce - Huta Nowa.
•
31621J-g
WIECZOREK
Jet-zy
(zam.
Chrza.nów) zgubił leg itymację
3łużbową
wydaną
przez PKS
Busko. nr 033334.
31R'22-~

SPRZEDAM "ti-a ta
1969} lub, " wa r.tzawę
du.kc~ 19'12. Soja .
d:z.6w 103, gmina

SYSKA Krystyna zgubiła leeKymację uczniows ką Za3adniczej Szkoły Zawodowe j KZWM.
31609-g
SPRZEDAM ,,!.wat. 12J6p", stałl
dobry. Kielce, As t ronau tów
5
m. li.
31600-«
St.anisław

MARKIEWICZ
bił

le~ltymację

ł.al"ów

zcu-

PKS, na brasie
31605-g

Ki .. l ~e .

-

Przedsiębłorst wo

meryjnyC'h
mysłowego

VI

WPWiK Kielce
dnia Zł
1-Z8 wystąpią
dla ul. l Maja,
balc zyków.

UWAGA!
KIELECKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO

INSTALACJI

PRZEMYSŁOWYCH

Kielcach

OGŁASZA DODATKOWE ZAPISY DLA CHŁOPCÓW
do Z asadniczej Szkoły Zawodowej na następujące kierunki
w roku szkolnym 1978/79:

• MONTER RUROCI!GOW
• MONTER INSTALACn
1VENTYLACYINO-K1EWATYZACY~CH

PROGRAM LOKALNY

NURT lli.04I Dziennik
18 .141 Obiektyw

ROBOTNIKÓW
NIEWYKW ALIFIKOW ANYCH.
Wynagrodzenie wg układu zbiOl'OWego

W

RADIO

la.1

ŚLUSARZY;

w

!lO: I N A

Hutni.k U ,.Ki.ng K-()ł1ff'
USA. pan. k<>1. I 12, g. I;; i l8.31ł.
"Zorza" - "Czarny korsan"' wIo s ki, pan. kol. l. 15, g. 18 i II.
.. ,Przodownik" - nieczynne
POGOTOWIE
RATUNKOWE:
telefon 99
APTEKA Dv2;uRNA: nr !84}'TJ.
Starokunows ka 1/1.
11 w a !: a: Za ewentualne :K,niany
w prograolie kin, redakcja nie
bier·T,.. ortpowit-dziaJności.

15.10 Melodie:

natychmiast
MECHANIKÓW MASZYN
•
i URZĄDZEŃ PRZEMYSWWYCH;

(koloM')

•

MATERIAŁOW

zespoły

PROGRAM fi

fikm

ZE

W DNIACH 26, 21 i 28 WRZEŚNIA

l/r.ot Tajemniczy świat prz.yrody:
Z księgi p rzy<,OOy fUmy
W. Disneya . Akył<ańskie
Olbrzymy" i .. Lew k.ról
afrykańskiej sawanny" (ko L)
17.50 "Pomn.i.ki" - rep. film. (1<.01..)
18.1' "Historia jakiej nie znamy"
- film dok. o Kuolu Brzo9towskim
XIX-wieczm,ynI
konstruktorze

1

Ostrowiec

I N F O R M U J E,

"Na m orzu" odc. VIII pt.
"Niespodzianka weselna" film tab. TV NRD (leolor)
Mag. motor y zacyjny (kolor)
Dobranoc
Siódemka
W ieczór z d.,iennikiem
.. Powrót" film l ab. TP
"SIedztwo z06talo wznowione" progr. publ. (k<>l<>r)
Dziennik
Teatr Malycłi Form : " Kwitn ący głóg" pCop'. poe t ycki

rowcy wrzHoia

l 11.45.

"ILEHna.nt.ica"
"GdziekoLwbek
je;;teOi, p anIe prezv~" po<-

U, g. l5.ao.. "J_ V_ołW"
tr.-w! kol. I. II. ,. l".... i
UtAi .
.,Moskwa" - ,,1\1"*c rewoiw...
~u" USA, pan. kol. l . 16, !IOd".
l5.U . "Spirala" - palski, Iml. 1. 16,
Cedc. 14, II I • .
,.SłudyJne u "Krz.yża.cy " pol.
pan. Ieol. cock. 15 I 1• .
.. Bajka" ,.Nikodem Dyz..m .. "
- {>OlsIti, l. 16, go<l%. Iii .•• "Nocne
widma " - ang. k01. l. II, g. n .•
l 19.30.
,.Rebotnik" - "Potop" - I cz.
polski, pan. Icol. colk. 11.38 i 1•.•.
,,skałka"
"powrót rótowej
paRtery"
ang. pan. Ieol. I. 12,
godz . 15 .30, 17.'10 I 19.30.
Kaay kina " ROM ANTICA" .. rowad~
całodzienn~ .. nedsp .... edal
biletew
APTEKI D YZURNE: nr :!li_l
111.. Buczka :rl/39, numer Z9.... ul.
S ienkiewicza 15
PORADNIE
DYZVRNE:
dla
dzieci I dorosłych ul. Zelólzna 35
w godz. 1_22, w niedziele godz. _12, Stomatologiczna: ul.
Z elszna 35 w godz. 1'-32. w sobOty - od godz. 18 do godz. 7 'II
poni"dzialek.

I N A

%2.05
~ .•

RZESZOWSKIE
ROBÓT I)ROGOWYCH
. W RZESZOWIE

•

W trakcie nauki uczniowie otrzymują:
bezpłatne zakwaterowanie w internacie (dla zamiejscowych!)
wynagrodzenie miesięczne od 3~O zł w klasie I du L200 fol
klasie II i III
bezpłatne wyiywienie
bezpłatnie raz w roku garnitur wyjściowy i kurtkę wyj
Szkoła mieści się w nowym budynku szkolnym, obok którego
się internat.
Po ukończeniu szkoły gwarantujemy baTdlJO ciekawą pracę na
wach krajowych i ~granicznych.
.
W trakcie nauki każdy uczeń może zdobyć dodatkowo drugi zawód
kursie spawania.
Wszystkie fórmalności związane z przyjęciem załatwia:
wy i Szkolenia Kieleckiego Przedsiębiorstwa IIlBtalacji
w Kiełcach ul. gen. Hauke-Bosaka 2, tel. 450-41 do 46 wewn. 61,

•

http://sbc.wbp.kielce.pl

ne,in. ()Śwjadczył na spotkaniu " przywódcami organizacji iydowskich, że Izrael nawet po upływie 5-.łe<tniego
okresu
przejśc,iowego,
jaki
wynegocjowano w Camp David nie wycofa swych ~jsk
z terenów zacl~dniego brzegu
Jordanu i strefy Gazy. Zaw
Baku pewnial on, że Jerowlima poKC KPZR, zostanie stolicą Izraela.
Prezydium
ZSRR, L eo• Jak wyn ika z fragmenJlpotkał się w
tarycznych informacji agenc ji
kierownictwem zachodnich, po zajęciu miasta
państwowym E!;teli ostatniego basUonu
sanliin.istÓw, wojska dyktatora Samozy zdobyły zdecydowaną przewagę nad powstań
cami, ktÓrzy zmuszeni :r.ostali
dó wycofania się w góry.
Przedstawiciel Frontu Wyzwolenia im. Sandino, c.rd_al 0świadczył, że z baz w rejonach gÓrskich partyzanci będą
kontynuować

tkanie w
na<Uitą

przed

aka-

donj()sK!
wdania,
órych najistot.niejobjęcie

pl'rLeZ

PAN

tern i twórcze
realizacji

walkę.

PAN

mów
bada.wcw-cozwojowy ch. Na czoro wśród . nich
WYOOW8
sM:
~ompleksowy
program
za g06p od arowall ia
Wisły
i rozwoju gospodarki
wodnej,
określany
jak«)
prz~sięwz-ięcie na mia.-ę historyczną.

naukoi'I1telektual-

Ucz.es.tnicy obrad
podkreże
badania w
wielu
istotnych kierunkach zostaną
podjęte
dzięki
inicjatywie
pracowl1i~w
poszczególnych
jednostek i placówek badawczych akademii. (PAP)
ślaH,

Polska - Francj.

•

Tradyc Jna rz zn,
bliska spółp ca
li

Niewątpliwie 00 najwa.zme]Sz ch wydarzeń najbliŻ;5zy
zaliczyć naleiy w izy tę szefa państwa francuskiego -

h dni
Valery'ego Giscarda d 'Estaing, w
Polsce. W informacjach 7.apowia dających podano, że ma ona charakter prywatny, ale
wydaje się, ii pełniej oddaje jej powód sformułowanie, które
używane jest p rzez otoczeni e prezydenta: "w celu przeprowad zenia rozm ów z Edwardem Gierkiem". Bo w i tocie będz i e
to w izyta ba r dz.o pracowita, mająca na celu podobnie jak
ws zys tk ie dotychczasowe spotkania obu przywódców zacieśoienie wszech6tronn ych stosunków między POlską i Francją oraz omówienie 'naj istotniejszych problemów międzyna
rodowych.
czywi.ście
stosunki te od
w ieków można uznać Ul
przyjazne i posiadające __
lidne fundamenty, Ie<! Z w 0statnich latach uległy one zdynamizowaniu, a coroczne polsko-francuskie rozmowy na najwyższym szczeblu wytyczają im
coraz nowsze obszary zbliżenia.
Ideę tę zawiera m.in. podpisana
w 1975 roku w Warszawi4! Kar'ta Zasad P rzy jaznej Współp ra
cy między Polską Rzecząp06po
litą Ludową a Republiką Francuską. Jej ducha oddał ba rdw
trafnie francuski prezydent m6wiąc: "Pra~nę, aby między Polsk~ i Fra.neją. krajami, które
potrafiły lepiej od innych zrozumieć się naw2:aje'm, rozwinę
ło się zbliienle,
które będzie
przykładem i pozwoli wykazać,
Jak w nowoczesnym , świecie

O

jest mt>iliwe - oddalaj~e się od
prób ; cierpień pruszłośei .-łwonenie warunków dla roz-

woju zrozumienia i solidarności '
między narodami".
Razem z kartą wynegocjowaBO
wówczas porozumienia •
wipÓlp racy gospoda rczej, naukowo-technicznej. rozwoju turystyki i wspÓłpracy młodzieży.
Natomiast dwa lata później podczas pobytu Edwarda Gierka w Pa ryżu część owych
postanow ień, a w szczegÓlności
gospoda rcze, znacznie rozszerzono. Dziś więc Francja jest na
siódmym miejscu wś ród partnerÓw handlowych Polski (trzecim spośrÓd państw kapitalistycznych), a w latach siedemdziesiątych
w zajemne
obroty
handlowe uległy ośmiokrotnemu
wz rostowi. I co ważniejsze rosły
dwukrotnie szybciej nii
z pozostałymi państwami kapitalistycznymi. Fabryka kabli w
podwarszawskim Oża rowie, wytwórnia nawozÓw w Policach.
to bardzo ważne, ale jedne z
wielu
przykładów
bliskiej
wspÓłpracy gospodarczej Polski
i Francji. Blisko też zaczynają
współpracować przedsiębiorstwa
małe i średnie, ktÓre szybciej
i elastyczniej niż przemysłowe
giganty mogą dostosowywać się

DOKOŃCZENIE

dowalo

tRZZ

ZE STR. 1

. ,.Echa Dnia" dyrektor Dyrekcji
Ok ręgowej Dróg Publicznych w
Kielcach, mgr inż. Henryk Klimek. - Aby można było wykorzystać je na większą skalę, konieczna jest budowa odpowiednich silosów na terenie cementowni, _ posiadanie
własnego
transpor tu specjalizowanego 0raz odpowiednich zbiorników na
pył w pobliżu miejsca jego używania. W naszym przypadku
bardw trudną sprawą okazało
się uzyskanie cementosamochodÓw. Uzyskanie 8-10 cementosamochodów typu CN-165 pozwoliłoby realizować temat na
terenie woi$w6dztw kieleckiego
i radomskiego".
.Jak wynika z ostainieh informacji uzyskanych w DODP,
sprawa nadal nie ruszyła z
punktu wyjśda. Nadal istnieje
ta sama trudność: dro,owcy nie
dysponuj~
samochodami
do
przewozu pyłów eementowyeh.

DOKOlQ"CZENIE ZE STa. 1
.sta.rego kina", 2.06laną odtwo'rzone archiwalne taśmy, na których zarejestrowano autentyczne wyda~zenia sprzed lat: słyn
ne katastrofy, wielkie pożary,
spotkania dyplomatów, walki z
gangs terami, koronacje monarchÓw. ..Wieczór filmowy" bę
dzie magazynem zawierającym
p rogramy przeznaczone dla widzÓw o głębszych zainteresowaniach filmowych.
W zestawie nowych seriali fabula rnych
zobaczym:
" Dni
Turbinów" radziecką.
trzyo dcinkową
ekranizację
sztuki
Bułhakówa
dwa seriale włos
kie - "II' PieioUo" odziałal.
ności mafii i ;.P.rtreł zawoalowanej damy" współczesny
serial sensacyjny, film jugosło
wiański w sześciu
odciX:!..dch
Pieśń

nel~r.du",

opowiadają

~y o grupie intelektualistÓw podejmujących działalność dyweryjną podczas ostatniej wojny,
wreszcie hiszpański serial przygodowy "Curro .Jilnene.... Ciekawiej zapowiadają się nowe
seriale J)OpuJarnonaukowe, mię-

Stosowanie materiałów zastęp
czych na budowę dróg nie 0granicza się tylko do pyłÓw cementowych. Obecnie na szeroką skalę wdraia się nową technologię wykonywan ia podbudowy z żużli wielkopiecowych
granulowanych. Podbudowa taka ma wysoką jakość, lepszą
od tradycyjnej, gdyż ruch może
się tu odbywać natychmiast po
wybudowaniu.

Do wykonania podbudowy po.tnebny jest, ja.k się łatwo domyślić, żuiel Wielkopiecowy, jakie,o wiele powsłaje m.in. w
Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Sw. DODP w Kielcach
nie udało się jednak dojść tk
porozumienia z dyrekcją huty

w

Osłrowcu. Posłanowiono więc:

do budowy c1ró, w województwacb kieleckich i radomskim
wykorzystywać
żuzel z Huty
"Katowice". Kolejowe transpOrty tego materiału nadchodzą re-gularnie.
(jJb)

azy
innymi
dalsze
odcinki
"Wielkich Ititew historii", "Historia lotnictwa" i najdłuŹ8zy %
wyświetlanych
dotychczas seriali dokumentalnych, dwudziestopięcioodcinkowy
"Raj zwienąt",
""yprodukowany
we
współpracy RFN i Japonii.
Repertuar rozr)<"wkowy kina
'l'P obejnruje wnyet\(;e od<mia-

Wkinie TP
ny !jJmu popularnego od
westertIu po melod r amat. Zobaczymy rojn. komedie ..Mania
wiełko ' ..;"
produkcji francuski j z Louisem de Funes, western ,.W Iłajęty nłowiek" w rei erii i z udziałem P kra
Fondy; film przygodowy, amerykań&ki "uDdowners"
Freda
Zinnemana z udziałem Roberta
Mitcbuma I Deborah Kerr ; m }onramat "Spotkał. aię dwoje

do aktualnych potrzeb. Poza
tym uczyniono postęp w działa
niach kooperacyjnych na rynkach trzecich. czego najlepszym
wyrazem są "Polimex-Cekop" i
"Creusot Loire Entreprise". Dalszych jednak zmian
wymaga
struktura eksportu i importu.
Obok wę,;-la i siarki powinniśmy eksportować do Francji
więcej
wyrobów ,otowych i
maszyn. Zapewne ta sprawa
będzie także przedmiotem najbliź zych
rozmów przywódców
Polski i Francji, ,dyż aie mamy innych możliwości płacenia
za import towarów znad
ekwany, jak t yl ko zwiększeniem
i rozszerzeniem ,;-amy wyrobów
polskich na tamtejszy rynek.
W krÓtkim materiale prasowym nie sposób omówić coraz
większą bliskoŚĆ kontaktÓw w
innych, nie tylko gospodarczych
dziedzinach, a głÓwnie w kulturze. Zainteresowanych odJJyłamy więc do wydanej niedawno przez Polską Agencję Jnterpress książki "Polska - FranołM:ych"

z Kirkiem Dougla8em
i Kim Novak.
Na dwie jes.u:ze pozYLje repertuaru kina telewizyjnego w
nowym sezonie wa r to zwrócić
uwagę:
pokazy wybitnych filmów zagranicznych, ktÓre nie
były dotąd wyświetlane w kinach i polskie filmy telewizyjne. Wśród pierwszych zobaczymy m.in. amerykański dramat
ob czajowy w reżyserii Paula
Newmana "Rachelo, Rachelo".
w któ .-ym Jean Woodward odtwarza skomplikowany świat
przeż ć

trzydziesł.opięcioletniej

prowincjonalnej nauczycielki, a
~
drugiej kategorii "eans"
ławom ira Idziaka studium
psychologiczne młodego
naukowca. ktÓr ego los zderza z jałową eg z ystencją młodzieży małego
miasteczka. W .. Seansie"
nowa, doskonała kreacja Jerzego Stuhra. P r emier filmÓw za~ raniczn ch i polskie filmy telewizyjne
stanowią
skromną
il06ciow • ale najciekawszą, jak
się wydaje. cz~ re
rtuaru kiI\a telewizyjnel!o w nowym 5esonie.
(P Al)

http://sbc.wbp.kielce.pl

"

cja" więzi odległe IblIsIde".
:zaoi kilka jeszcze o polityce. Oiói w OBtatnich latach
Walszawa i Pa ry ż mają ez.ęsto
zbieżne poglądy na temat Nlzwiązania najistotniejszych problem6w międzynarodowych . Oba
państw
między innymi barnzo
aktywnie zmierzały do fin .. lizacji Konferencji
Bezpieczeń
stWI! j WspÓłp racy w Eu ropie.
Zresztą
wiele postanowień "
polsko-francuskiej Karty Zasad
Przyjaznej WBpQłpracy ma 8dbicie w dokumentach tej konferencji. Można też bez przesady
powiedzie~,
że
s tOll'U nki
ł~e Pohtkę li
Francją . .
wzorcowe dla krajÓw o rmnych ustrojach.
MAREK .
Et:
słÓw

(Jnterp..-)

Minister
spraw zagraniczRych

Beninu kontynuuje
wizytę w Polsce
2J. bm. b)"ł Grugiim dniem otic}<ilinej w.Vzyty w Pol e czlOCllka
Billra Politycznego KC
PartU
Ludowo-Rewolucyjnej, mini tra
spr aw zagranicznych I WlS9ÓJp r acy Ludowej Republikd B.ninll, M;chela AUadaye.
W czwartek goŚĆ został
ję1.y prrrez cuon.ka BilLra
t~ego, seok.retarz.a KC

przyPol:iPZPR,

Edwarda Babiucha.
W' Irrakcie spotkania o.mÓ<WioD()

zagadmierua delmego

r02-WO-

ju W&pÓł'prac:y międ,zy PZPR l
Partią Ludowo-Rewolucyjną Be-

rui.nu .
W tym dtniu min. M. Alladey
p rz,y jęt y por·zez w.icepreU * l Rady
Mdnistr6w, Mieeay&ława .Ja«ielskie,o.
został

P J'zed ~udniem gO'Ście vwied?i:li W 8!I"8ZQ wę za poUla jąc się "
jej hlistoI'ią l zabytkami, a taicie
wspó}<:<reenym obliczem SIłolroy.

Najwyższe

od'znaczenia
NRD dla kosmonautów
BERLIN PAP. Sekretarz generalny KC SED, przewodnic..ąey
Rady Pańatwa Niemieckiej R ...
publiki Demokratycznej 11rieh Henecker dokonał 21 łIbI.
w siedzibie Rady Państwa w
.toUcy NRD aktu dekoracji koS~JMlut6w Si«munda .J.ebna l
Wałerec. B kewskie,o najWJ'iszymi
odznaczeniami
NRD.
P ·_rws:r.y kOIi.Jll()D8uta NRD .Irrzym.ał Order
Karola Marlusa
oraz tytuły ,,Lotnika ko6monauty NRD" i
"Bohatera NRD"
W_'erem. Bykowskiemu prll,Yznany został tytuł "Bohalera
NRD". Z rąk Erieha Heneekera
przyjął 00 także Order Kacola
Marksa.
Odznaczenia
_t.aly
przyznane w uznaniu zasłUł: . .
bu
k.o.smonautów
położon:r h
podczas wspólnego, radzie 110-NRD-ow6kiego lotu kosrmc7.D&go na pokla4lzie zespołu orblt&
neg ,.salut ~" - "Sojuz-29",
"Sojuz-31".
D bIel'
i~munda .Jaehoa
Eberhar4 Koellner - e6znaczony _tał O rderem Sc~
bor&ta.
ppłk

EO.__

N_U_M_E_R_2_'_4__

STRONA 7

w niedzielę

Na hipodromie Legii

B. Sas-Jaworski
'drugi wkonkurs·
dwóch koni
Po

zwycięstwie

Wenezuelą

nad

Polscy siatkarze
w ółfinołoch MS
olsc,. aiałkane awansowali już do półfinałów
mistrzos tw świata odnoaz'łO wczoraj drugie
li
kolei
zwycięstwo
w eliminacjach.
Nasi reprezentanci pokonali w
Bergamo zespół Wenezueli 3:0
(15 :4., 15:7. 15:.&) i dzi ś w ostaŁ
aim
meczu
eliminacyjnym
limlerz~ się li MeksykJem.

P

Koszykarze

grać będą

na filipinac h
WOł"ytamL są

ctb~oń c y

.,.karze ZSRR
olłłnptjscy.

•

medale

ctU':

tytułu.

ko-

mlstrz.owie

Amecyk... n le. Do waJ.Jrl

-pow lł\6y

dlrutr.. ,. iJ .... "''''wit.
Q'ku l Br ..... ,.lti.

-ę

włllCZYĆ

Włoch.

łącznie.
Zwycięzcą

-Do grupy półf inałowej. W
której występować będą Polacy. zakwalifikowali sie równie ż siatkarze Kuby po zw y c ięstw i e nad Japonią 3:1 (11:15.
16:14. 15:7. 15:12). Wa rto przypomnieć.
że
Kuba ńc z y cy t o
b r azowi medaliści Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Pozostałych rezultatów d rugiego
dn ia mistrzostw agencje nie- ~
stety. n i e podał y.
W uzupełn ieniu
inf-ormacji
z p ie rwszego dnia mistrzostw
świata siatkarzy poda j emy że
d r użyna

W Maallt na Filipinach rozpocs... sU: l pat<kiecBika mistn .o..
_ . iwi.ata k08Zykarzy. W k tóryell
Mar to_ć bę<izH! 14 zespołów. Fa-

Mell:-

W czor aj na odbywających się
na
hipocLrom.ie . warszawskiej
Legii jeździeckich Mistrzostwach
Armii Zaprzyjażnionyc h z P<>w odzen.iem
startował
Bohdan
Sas-Jaworski z Ko zienic. W
konku rsie dwóch koni zajął on
drugie m.iejsce. dosiadając Sudankę i Broka. Konkurs polegał
oa tym. że każdy z Jeźdźców
miał 00 pokonania ten sam pa..rcours n-a dwóch koniach. a błę
dy i czas przebiegów oblicza,no

ZSRR
zwycięż yła
F ra ncję 3:0. NRD wy grała
%
Holandią 3:0. Ch ińs ka Republik a Ludowa odniosła zwyci ęs t wo nad Egiptem 3:0. Japonj~ pokonałjl Węgry 3:1. a

konkursu
został
Marian K_icki. trzeci był Jan
Kowalczy k. a najlepszy z jeżdź
ców zagranic:Mlych. Węgier Ajtony Akos za,jął czwarte miejsce.
(ap)

Niepowodzenie Fibaka
Nie udał się sta,rt Wojciechowi Fibakowi w rorz.grywanym w
angielSkiej miejscowości Bou.rnemou t h
turnieju tenisowym
G r Ml<l P rix. Po wygr aniu w
pierwszej rundzie ze Szwedem
Sve_nem 7:5. 11 :3. w drugiej
rund!Z1ie Polak przeg rał z An,glineom JarreUem :!:6. 3:6

łuczn~czeg
#

•

Radom goscl

W

zespoły

niedzielę nastąpi
ostatni
akt łuczniczego sezonu -

zakończona zostanie
rywalizacja o druźynowe mistrzostwo Polski. W I lidze oba tespoły STELLl
SŁOWIK.- kobiecy w Byd,oszczy i męski w
Warszawie bronić hędą medalowych -pozycji zajmowanych po
trzech rundach rozgrywek. Przypomnijmy
aktualny
dorobek
punktowy czołowych drużyn w
obu ligach:

dZle od aktualnego
Resovii. zespół ze
li tylko 168 pkt. ale
nad Surmą Poznań
m ie jsce) wynosi za led
a nad szós tym w
Łódź 129 pkt.

•
KOBIETY - l) Resovia
Rzeszów 16.724 pkt. 2) Obuwnik
Prudnik 16.613 pkt, 3) SteHa
Słowik 16.244 pkt.
•
MĘZCZYŹNI 1) Marymont Warszawa 16.711 pkt. 2)
Resovia Rzeszów 16.705 pkt. 3)
StelIa Słowik 16.537 pkt.
Łucznic z ki
Stelli
już raczej Resovii i

nie zagrożą
Obuwnikowi, ale powinny na bydgoskim
torze ob ronić trzecią lokatę W
kraju. gdyż nad czwartym z
kolei w tabeli zespołem . warszawsJcim Drukarzem mają 403
pkt przewagi.
TrUdniejsze

zadanie

czeka

łuczników Stelli, . gdyż stawka
drużyn
w lidze męsk i ej jest

bardziej

wyrównana.

Czechosł()waeja przegr ała
po
zaciętej walce z Kore~ Połud
n iową 2:3.
htaw)

Wpraw-

•

Łuczni.,.ca r a d4msk ie~o Siar-

k ta

W pier wszym ' dniu
odbędą się strzelania
gich dystansach (70 i
w drugim na k
30 m) Za
lizację w II
spól STAR TU
po trzech rundach
sce. a rezerwy Stelli
te. Ciekawi jesteśmy ..
się na własnym torze
ki Startu . a zwła szcza
lepsza' zawodniczka.
Polski seniorek VI
najkrótszym dystansie
,orsata Jeiews ka.

Mał,o na

Jeiew9k a
lIa łe

zdobyła

,orocZł1ych

Regaty "Cedzyna 24 godziny·

dw

Start
Informowaliśmy
czątku w .-ze&nia o

jui na poniec<ldziennej
imprez ie że~larskiej. jaka pod
patronatem "Echa Dnia" odby-.rae się będzie na zalewie
w
Cedzyuie. W 9000tę. 7 paździer 
nika żeglarze wysta rtu ją
do
trwającego 24 godziny wyścigu
na doŚĆ krótk iej. zamkniętej
trasie.
Organizatorzy - Klub Turystyki Wodnej "Mewa" z PTTK
- otrzymali już zgłoszenia od ponad 20 załóg . Na trzech "omegach" I dwóch "konradach" wystar tują studenci
z AZS Polikehniki Swiętokrzyskiej.
Bę
dzie wśród nich jedna załoga
żeńska . Jest lUZ trzech samotników na maleńkich •• makach".
Po Jcilka załóg reprezentować
będzie Kolejowy Klub
Wodny
" Wik ing". kolo PTTK przy "Chemarse" i Klub "Mewa". Chęć
udtz iału w
imprezie zgłosili też
hareerse s osiedla KSM oraz że
gla rze indywid\lalni. m.in. na
łodziach typu ••h<llender". "pira.t". "leysan" . Ogółem do star_
przygotowuje
się
w
tej
obwili już około 65 06ób.
Wuy.kich sainteresow&nych.
kłórsy nie posi&d&jll sprzętu zainteresuje llape wne oferta WojewHskiego Ośrodka Sportu f
Rekreacji w Kielc&ch .
który
Dloi.! w-ypożycsye lodaie.
. Gotowość współp racy przy organilzacji imprezy zgłosiło kilka
kielec k ich instytucji m.in. Dyroekeja Rejonowa PKP i "Cheaaar'". Na~r ody funduje równ ie ż

Trzecia

porażka

'pilkarz~

Cosmosu

RFN piłkarze
DOWQj.,.,likieg.o C05mosu
ponieśli
tr..eot" poratk<:. Ty
razem we
Frabergu
Cosmos przegrał z
ptieJso<>wym Frel"ur~er SC . :!
(8:ll. Poprzednio lI<)Wojorskl zespół przegrał z Bavern Monachium
Przebywa jący

1:1

w
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tyg'Qdnie

Zakład

ElekbonicaneJ TechnikI
Obliczeniowej I "Wifoo". P rzynoszące s zczęście maskotki ofiaruje uczestnikom Swiętoltrsysk a
Spółdzielnia
Pracy Przemysłu
Zabawkarskiego.
At r akcyjnie
zapowiada
s ię
niedzielna uroczystość zakończe 
nia regat. Od bywać się będzie
giełda
sprzętu
turystyc zn ego.

.

żeglarsk iego. Trwają
starania o o rganizację tematycznego kiermaszu książki . P rze-

Fet. J. Burcsyn

•

na
(jjb)

informowaliśmy. VI
tenisiści
siołctwi
Radom z&hlaugurują

soboBroni
rozI"rywki ekstraklasy pojedynkiem
a Włókniarzem Łódź. Natomiast
w niedzielę roapoczną się mistraostwa U ligi, w której rep rezentowani
jesteśmy
przez
pięć zespołów. W pierwszej kolejce s potkań oa nanym tereoie ' odbędą się !:Stery mecze. W
K ielcach o goM. 11 w sali )VSP
przy ul. Chęcińskiej drużyna AZS
Kielce zmie rzy się li Górnikiem
Wieliczka. We WsoU dojdzie do
pojed y nku dwóch zeńskich 1Iesp ołów s woj. radomskie"go ' m iejscowego _LZS SKS i Polonii
Dia. W Radomiu
mężcz yź ni
Sta rt u grać będą o godz. 10 VI
sali SP nr 39 z Pogonili Siedlce,
a w Małej Wiśniówce tenisiści
stolowi Skalnika
podejmować
będą o godz.
11 we własnej
świetlicy Karpaty Krosno.
Z jakimi saansami pnystępu
ił! ,do roz,rywek oasi U-ligowcy! Jakie maja aspiracje?

J

ak
tę

• AZS KIELCE jest b en.iaminkiem · w II-ligow ym towarzystwie. ale zawodniczki. k tóre występować będą w tym zespole mają sporo doświadcze
nia. Wprawdzie wielok rotna mistrzyni województwa kieleckiego - Barbara Kumor zakończy
ła już sportową kar ierę. ale nadal w drużynie akademiczek
gra~ będzie Danub Kaesmarsk a
(zajęła ostatnio czwarte miejsce
Ba turnieju strefowym VI Kra-

Piątka

II-ligowców z ambicjami '

Rozpoczyna
rywarmacja
przy zielonych stołach
mając za partner ki: pozyskaną ze Startu
Nowy Sącz:
Krystyn~ Trojan
o r az Helenę
Zagni ńską.
byłą
zawodniczkę
Skal nika Mała Wiśniówka. aktualną mistrzynię województwa
kieleckiego. W odwodzie są jeszcze: Joanna Strsemińska. Beata
Kwiecień i Jadwi,a Kamińska.
a szkoleniowcem zespołu jest
mgr Jarosław Kosowski. K ielczanki mają amb ic ję znaleźć się
w ścisłej czołówce swojej g ru-

kowie).

py.
•

POLONIA IŁZA w ubieg-

łym sezonie uplasowała s ię na
p i ątym miejscu w II lidze. Celem zespołu prowadzonego p rzez
inst ruktora E. Ogińskiego jest

co najmniej

powtórzenie

tego

osiągnięcia. D rużyna
p rzygotowywała się
do rozg rywek na
m iejscu. uczestn iczył a również w

obozie kadry spartakiadowej woj.
radomskiego. Barw Polonii. podobnie jak w poprzednim sezo nie. bronić będą: Barbara Kosieł, Anna Surdy
i Anna Mirowska. a także młodsze zawodniczIm Iwańezuk i Piotrow-

*a.

W Oslo I'02:egrallO
ną

milę.

Atak

na

zapowiedział

1500

mistrz
AngWc

demomłtruje
swoje umicjęt
nośc i
radom-

skim sympatykom sportu podczas
zl\wodó\v '
o
mistrzos two
U ligi.

zwłaszcza

widujemy również zbiórkę
}}udowe .. Daru Ml .. dzieży".

mi-

strzostwach P ol. ski seniorek w
P oznaniu
d oły
medal
wstrzelaniu na 30
metrów. Jutro i
w niellzielę Jeżewska wraz li
klubowymi koleiankami
za-

LZS SKS WSOLA już drusezoo występować ' będzie w
II lidze. Zespołem opiekuje się
dyrektor miejscowej szkoły mgr
Andrzej Brodctwski, pos i adają cy
sfopi eń instruktora tenisa
stołowego . Najlepszym! zawod niczkamI drużyny są jego có rki Małgonata i Izabela, a ponadto
w barwach młodego zespołu występować będ ą: Ok ruta. Molendowska. Dsigman i Chudzik.
Wspomniane siost ry Brodowskie
należą do czołowych
za wodniCzek zrzeszen ia LZS I w paź
dziern iku wezm ą udział w mię
dzynarodowych
zawodach
w
Dan ii z ud zi ał em w iejskich sportowców Dziewczęta ze Wsoli
' chcą w t ym sezon ie zająć lensze miejsce niż w poprzedn im
(zakończyły rozgrywki na szóstej pozycji)
• START RADOM również
drugi seTon grać będzie w II lidze. S zkoleniowcem I równocześnie zawodnikiem zespołu jest
Andrzej W iatrak. a op rócz niego występować będą: Gł ogctw
s ki . Mazurkiewic~ l Bolek. Radomianie przygotowywali się do

mecIe. Lorentzen
siągnął

4.12.1.

Warto przypomnieć.
świa ta rwa jedną mi lę
Nowozelandczyka
ra I wYl109i 3.49,4.

sezonu na
bozie w
gdzie razem
wodnikami ___ _'''",,''' O!a
- Grzegorczyk, Hieni
i Cholewa. Tenisiści
tu chcą tym razem
się w górnej połówc e
Ub iegłym sezonie
miejsce).

•

gi

http://sbc.wbp.kielce.pl

cem
kiem drużyn y
ouss. który na
.
g ran ym w Kra koWIe.
strefowym zajął drUgie.
ustępując tylko
Ka rpat K rosno.
Skal niku
_.."łD",OWi".
Bronisław
Bil~k i i Andrzej

- Jak wynika
szkoleniowców i
si U-li ,owcy che"
nie spi sy wać się sn
niż w popnredni m. a
niam inkctwie
m "śl 3
m iejscach w czołówct.
ze mają takie as~i h
my. że dowiodą le b
przy sielonyc h 5toł ar .

Ka

