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Narodowego Planu
-Gośpodarczego

zł

6 listopada br.

na rok

Uroczyste.

da
C PlP
rzewodnictwe [Gierka

posiedzenie
Sejmu' PRL
Prezydium Sejmu _
art. 45 regulaminu - postanawia zwołać iw
dniu 6 listopada 1978 r. .~ilCZyste posiedzenie
Sejmu
Polskiej
Rzeczypospolitej
LUdowej dla upamiętnienia
60 , rocznicy.
odzyskania
przez Polskę niepodległo8ei.
Poozątek I
posiedzenia e
podstaw~e

lwem 1 sekretarza KC YZPR, Edwarda
30.X. br z udziałem przewodnioząoeg-o Rady
Jabłońskiego i prezesa
Rady
Ministrów,
narada na temat założeń Narodowego
na 1979 r~. W obradM:h
na.jwyzszych wla.dł: pa.rtyj)lych i pań
zastępcy członków Biura Polltycznege
KC, wicepremierzy, I sekrewze klHDUetów WgPZPR, kierownicy wydziałów KC, mini9tr9Wie
centralnych. wojewodqwle.
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PRL
wizytę

połowie

(PAP)

u
Jak już informowal~my dobie"ł końca tegoroczny "mCC'il budowla.nych", zorga.nizowany po ra.z szósty przez naszą redakcję
i Iqelcel je Zje~Dccze :~ie Budownidwa.

Zastępca d yre k tora KZB !t:rszard Zych ogła s zając wyniki
"meczu budowlanych"
podkreślił, że kcmkurs spełnił
swoje zadan ie, czego . d-owodem jest woC z eśniejs ze ukończenie
montaży
budynków
przez
kilku
ucze stn ików

W{!zora,j w Radomiu odby kolegiUm K ie!e{!kiego
Zjednoczenia
BudQwnictwa,
którego pierwszym punktem
było uroczyst~ ogłoszen ie wyniików wspÓłzawOdnictwa ()Iraz
wręczenie
pucharu
"Echa
Dnia", dyplomów i nag,ród
rzC{!zowych najlepszY'm brygadom monta.żowym z wyróż
nionych
przedsiębi-orstw.
W
"kolegium uczestniczyli d y,rektOf'lY
wszystkich
przedsię
biorstw należąc y ch d<> KZB oraz go&p-odarze województwa
radomskiego: sekretarz KW
PZPR w Radomiu .Józef
Tobia.sz ora·z
wicewojewoda
radomsk,i Tad~wn
Ch..cbowski

ELI.

awa

gl

ws.półzawoqn idwa.

Puchar naszej gazety otrzyz rąk red. naczelnE:'go "Echa Dnia" Karola Struga
dyrektor Kombi natu Budownicl-wa Mie js kiego w K ielcach,
mgr Zdzisław Kalemba., któmał

OOKOl'JC!:ENIE NA STR. T

' Dzień

SI;
!{~ele.ekiego Zjednocozehia Bu .... wntcLwa m~·
c ~epanskl wrę esa dyplomy ucsestn'kom "mer h .
Fot . .Jeny Bu,rezyu

naukowców z wojska

wsaJaeh operaty'nym
i... kopalniach
wcseiniej już wielhiano. że laser a powod'leołem ~wlUly
je.tlł m.in. prsy oięciu najtwardszych mebli. Rewolucją słał się
kOll«"ulakr okulisłycsny - dsiek wojskowych naukowc9w se
DOKO~CZENIE NA STR. 'I

Samochodem
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Bioprognozo

Węglem

.

SU~

Uwaga, kie rowcy i
Wjdziahlwć

!Ił

Hele _

e c, kIlpiłam
Dostarczono
~Ą STa. I

_

d 'Jbre.

lodumy,

wstecz

przyjmujemy

ska rży

Wszystkie u r ządzenia zespołu
orbitalnego pracują normalnie.
samopoczucie kosmonautów jest

HELSINKI PAP. Cf/: terech fiń
skich entuzjastów automobilizmu postanowiło wejść na trwale do kronik tego sportu, poświę
ca;qc jeaen Z weekendów na pokonani e samochodem na wstecznym biegu maksymalnego dystansu. W ciągu 24 gOdzin E'n.sio M i kander, Peter Geitel, Erkki Pitkanen i ·Jarmo SukavII
przejechali w samochodzi e .,volvo 343" 1769,5 km 2 przeciętną
szybkością 73.7 km na godz. Tankowanie paliwa jak ł zmiana
kierowcgw odbywala $ię w pel- '
n!lm biegu. Smialkowie nie wiedzieli nawet. czy księga rekordów Guinnessa notuje OSi ągnię
cia w tej dziedzinie, pozostawiając zaliczen ie tej próby do t/znania wudawców.

Tra~yey jn.ie pierw$SY li~opa. d.wy dńeń ak)a.nia do sadumy
Ju~d ludskoim lo&em i prllemijaniem. Oboć tradycyjni.e jest łe
d&ień IIW&!Jly Swiętem
Zmarłycll, wbrew tej nazwie IUlde
myśli skłaniają się ku życiU', a
nie t. imierci, -be sednem

• Ki l

niu.

dzień wspomnień

a

z

MOSKWA PAP. Lot orbitalny
Kowalonka i Aleksandra Iwanczenkowa zbliża się
ku końcowl . Załoga przenosi do
członu lądUjącego statku
.,Sojuz-3l" kasety z , taśmami, dokumentację i inne mate r iały
z
wynikami doświadczeń. a do
części
mieszkalnej statku .
wykorzystane urządzeni a . Koslnonauci prowadzą także prace,
których celem jest przygotowanie stacji .,Salut-6·' do 'ialszego samodzielnego lotu
Prowadzone sa, · jednoc ześnie
cWlCzenia fizyczne I badania
. medyczne mające ułatw ić kosmonautom adaptację w warunkach ziemskich po wylądowa
Władimira

ło się

•

kosmosu:

Przygotowania
do powrotu

Uroczysty · fina' "meczu budowlanych"

I"l ~du

z

(PAP)
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ograniczona. Dro-

śliskie.
Sytuacja
biometeorołogiczna:
Predlumny czaa
~cJt.
za~ dOIegHwośeł retHDllłyell-
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http://sbc.wbp.kielce.pl

sprawy, gdy wspominamy ły-ch,.
"ierzy 'Od_li już CHi nas, zawsze jesł poszukiwanie odpowied1li na pytanie: jak żyli?
Człowiek nie WYbiera
_1Me
dqia urodllin. ale wybiera Hbie sposób życia. Przez kolejn lata dokonuje wciąż wy. .ru, kształtuje charakter, u1loaje bądż odrzuca określO'l1e W1:0rce, afirmuje lub nie prezentowane mu wartości. Człowiek
wybiera sobie życie C2:ęsło trudne, nie pozbawione wyrzeezeń.
nawet porażek, życie _ c z ciw e, wybiera
106, po kłó
rym po.zosb,je p a ID ł ę i I
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Zołożeniootłewego

połeczno--Gospodorczego

rwycięzców
międzynarodowego

:Nagrody dla

Wft.1·08I; roea.l.nych dochodów na 1
mieszk.ańca w}"lliesie p r ll>wH
16

turnieju

:z

Pleaum WKKP W Radomiu

i

swe

usługi

działanie

dzi4llalności
partyjnej
w przed6iębiiorstwach b.aoolowycb i U6ł\Jłowych była tema-

Ocena

,

~zorajszeco

plenarnego
Wojewódl<k.iej KoKont roli Partyjnej w
Raoomi>u. W czasie o.brad, którymi k~erował przewodniczący
WKKP, Slani ław
S~ruelll,
S>twierd·zo.no, że w p racy o rganil~ji partyjnych. zwłaszcza na
wEi, występuje jes.zcze wiele
niedomagań , które muszą
być
eli.minowane, a·by handel i usJugi
rzeczywikie
spełniały
słuzebne zadania
:l.wiązane
:l
pełnym zaspokojeniem potrzeb
społecznych.
Dlatego tet
w
przyjętych na
ple-num wnioskach m6wi się o potrzebie d0skonalenia pracy partyjnej I
d7.iałalnoścl idoowo-wychowawczej zarówno w haoIld'lu. jak 1
w spóMzielczo6ci p racy oraz
!póJ.dDekzości
inwalidzkiej.
WSlka2A.lje się jednocześnie
na
potrzebę upowszechniania
dobrych doświadczeń w działaniu
na rzecz rozwoju szeregów partyjnych j ro~budowy placówek
km

procent i będaJie w 2:asad.Ue ZCodny :Ii za~mi pla'MI ~l€'t

WY&J'ĄPI&NIE

udziałem

sekretan.a KM
PZPR w Kielcach, z.m su.wies, przewodniczącego Ra jy
Wojewódzkiej Feder acji SZMP,
Wieslawa Osuehowskiel. i wicekurato ra oświaty i wychowania, Cseeława JH.saewskielo
w czoraj, w Zespole Szkół Zawodowych Dl' 1 w Kielcach odbył się uroczysty apel zorganizowany :Ii okazji sukcesu reprezentacji szkoły w M iędzynaro
~wym Turnieju "Złotej
Kielni". Rozgrywany w ubiegłym
tygodniu w Toruniu, z udziałem
r eprezentacji Węgier, Czechosłowacji i Bułgarii przyn iósł on
pełne
zwyci~two
uczniom z
Kóek Zespół w składzie Sta.....w Rabiej, Marek S-ha i
Alfred
KwłaO::owKi,
zdecydQWa.nie wyprzedził swych kOllk>\H'entów. Warto jeszcze doiać,
ii ~iekunem kieleckich laureaiów jest pan Wiesław Jani_ewski, nauczyciel zawodu w
ZSZ.
(JaS)

pos~zenJ.a

misjoi

hand1lo~-usłu~owych.

W
obrad ac b
plena,nych
WKKP w Rad>01Tliu uczesŁnjczył
wkeprzewooniczący Centralnej
Kom!sji
KQntfQli
Parł jnej,
SłaDJ'Ilaw MI~ko.
(ekr.)

P • .J.MlOSZEW JCZA

~.

jak ...lwi :dI!.dł
w swOlim re-fe-l'acie prem;ieor P.
Jaroszewliez, w p!ierwszych n'WelIoiącach roku wy&t.ą.piły opM,ruema proo\lokcy~ spowodowane
IIruooościami
e-ne.rge.t.Ycznyn'W,
zaopatr'l.efn,iowymi i wMlSPOri9wyroi. Dzięk1i dobrej J)l'acy 0['ga.nizacyjnej i
zaiWCaźowa.Il!iou
i:rwtancji pa.t'ty jnyc h i 5affiOorl':ą
d u l'obotnic.zego, w wnelu zakła
dach opóźme-rua te _tał}' :z.ldKwidQWane.
. Jeś.lł chodlzii o M.t.·ukt\lrę produkcji przemysłow ej - WIIka7... ł
premiell' - me w pel·ni reallzowa.n.e SIl p roporcje ustalone w
planie. Sytuacja t. ...yma~a
Ulacwie w iększej akiyWllWki ze
s>trony wszystkich resor tów.
Ndepomyś1nYIM zjawi..kiem
w
pl'2emyśle jest
także
llIierlAldowala·jllca poprawa ete-ktywłlO8ci
gos.podarowama.
Sytuacja w roJ,nictwie - w
śwoie-tle- oetatn.ich M3CunJ[ÓW
ocen.ian. jest w p rodukcji zwie~ej nieco lepiej nili w ],jpcu.,
natomia.9t w P,l'od-uJkcji r~lflJle.j
W

-

pl'.z.emyśle,

gocuj.

Złe
wa.ru.nko
opóźniły prace

.

a.tAn06fer yczne
polowe. W budownictwie te-mpo W:t.r06W p rod!ukcji było w cjągu 3 kW8Jl'tałów b r. ruższe od planu \'OCznego. Składa się na to. obook trudności związanych z
nadmie.rnie
rozw iniętym trontem
ionwestycyjnym oraz niedaoorarni w uopatrzeniu, rówJrież n.ie'ledowalająca d.riałalność wóe.lu
oeruw
budownictwa.
Ha·ndeJ zagramc:1.ny - jak się
obecnie przewlod.uje - nie 03iąg
n ie planowanego na 1918 ro«
~omu obrotów.
Og raniczenia
importu
powiedz.iti da1ej
mówca - podejmowane były dla
z.rekompensowama
nie<loborow
wpływów z e-k.spo.rt.u. W iIII.fIr»e~ej syt.uac)j t.n.eba
IłMy&pj.e
s:zyć eksport i tyl~ tą
dorogą
zdobywać środki D6 im4>oort.
Przechodząc
do
problemów
związa.nych ze wu-oe.tem docno-

!!ów J.udnoici, p remi6l' st-wieG.'ooł,:ie
nom.iname przychooy
pie.ruflŻne nasze«o społeczeństwa
będłl w 19'18 roku o Uli mld zł,
tj. o 9 proc .• wyżsu rui w ubiegłym roku (plan zakładał
6.6procentowy WZl'06t). Zw.iększe
me zatem produkcji l dP6taw
towarów na rynek, roowój usług
oraz d06konalenie 'j)I'Qcy
ha.n.d.lu należą obecnie 00 najpi1mejszych zadań.
W bieżącym 5-1eciu - kontynuował
P
Jai1'oszew;icz
podjęl1śmy szeroki progra.m ~
łeczny.
Wydatnie
podmos1my
emerytury i ·re.n'1y. Wzrastają
rÓW1i~et dochody realne lud'OOtci rolniczej
prz€lZnaczone ną
konsumpcję i budownictwo mieszkaniowe. W latach 1976-78

Śmierć

Edwarda Sznajdra
W GAiu %t paiU.iunika t.r
. .iDIII w wypadkIl ADl4H!hode~
wym wiekIl 51 lał EDWAJlD
8ZN'A..JDEB , IltSłuZony eJai_łaca
pallisłwe y i społecany.
Zmarły pełnił sure&, odpowieUi!,bayeh fvllkeji w aparacie
Puiatwewym. Był mjn.: pod.se_
kreta nem sta1lu w Minisłersłwie
Halldlu
Wewnętrzne«e. mlni8łrem handlu wewnętrane«o i
u5lu«. ~ ".ępC'ą pruwodniezą«:e
... KomISJI Planowania prlY RadAe Ministrów, a ostatnio pod_
ekl'ełanem stanu w Urzędzie
Gosp~arki
ateriałowej. B -ł
cdenklf'm PPlł, aktywnym działllC'lI!em PZPR.
a YI Zjeździe
partii WYbrany ~lał 118 ęJł('ą

m
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Plonu
no rok 1979

człoDka

Komiłri1l

CenłralDece

Pelsk.iej Zjednoe_ej Parii; Reltełnieaej.
Odszedł

czł41widl;

cieAący

8ię

sAcunkiem i uufaniem współ
łowauynv pracy, pełen
sIopalII, eJlel'lii i ini4'jały",y, saall«aż.wany łłliaJllC's
partyjny i
pańsłwowy, ...luAny dla
kdewnic&wa seejali8łYe1llle«o w
PoJ5Cf'.
Za akty ł1l1! daiałalno ' Ci 118...edew;lt i społecm;lt edznllC'.~ny był
Orderem S.landaru Pracy I I D
klasy,
krzyżami
Komandorskim i Oficersk im Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi od"naczeniami państwo
wymi i resortowymi.

. * .

Eanny w kała trolie kier_ca pO udzieleniu mu pierw uj
JHl'meey lekarsJUej. pewricił do
et.ma.
(pAp)

Is-tołolly p06>t.ęp

odnotowu.leffl
m ie6zka·ruiowym.
W br. odda·my do uiytku około
3(}5 ty.!. mae8Zuń o \»w.ie.l':wlmi
HI,8 rol'n m kw. Jest to wz..l'06i;
w si06un,k u 00 ub. roku odł>o
·wted.n.io o 10,5 proc. i o 11.7 p.roc.
P.rzew.idujemy pełną reaJi.zację
uchwalonego na VII Zjeżd~e
programu budawy w trm 5-1ecłu 1 miliona 525 t;rs. mieszkań
oc"ae przyjętych na V ple;rmm
zadań wybudowania dodatkowo
1)0 tys mdeMikań.
Prern!ier podał na&tępo-ie, że
globalne nakłady inWe6tycyjne
w go&podarce wymOllI\ w 1m
roku około 660 mld u i ~ o
około 40 mld zł ....nęklJłZe od ~
]onych w płanie.
JedllOCzeoe płan pr~kaólYWa.
nt.. 00 ekBIplo6tac j no-wych 0biektów nie jeet w br. w pęłni
realizowany. Seczegól.nie odPoWliedzialne :z.adarua zaró.wno w
IV kw8tI'tele br., jak i w I k.w.
1979 fQku, wiążą się z IDw '1cjamd e.ne-r.getycznyn'W.
Niewykona,n.ie części
zadań
plan'U na rok bieiący wynika w
pewnym 9topntu z przyczyn 0biektywnych. Byłyby one jednak mniej odcwwalne, gdyby
nie dołączyły się do ruch przycz.yony subiektywne, związane z
med06tatkafl1i naszego d.ziałan.ia.
Wyrażają się one fene ra1nie
biorąc w nied06tatecznej P&pl'awie et~ktYwru>6ci gospodarowaru.a, a więc we wci4ż niB.kiej
dyscyplinie pracy I płac, w M
małym postępie
w g06(>O<iarce
su.rowcami i mate-riała.mi. w niewłaściwej struktllol'Ze produkciI
w

bud~wnictWlie

pc;łW~ uzy6ka«lfte w rodtu 1m
jak n.a.jw,jękslZych . etł!'ldów w
po06.taci IIOwyc h z.aol:nO:k-G Pl'Od.ukcyjnych i uUugowych.
Prtlewi.du)e się daJM.y __ 06t
wymiany ha.n.dJ.owej z 1AIera.nU:Il.
Szczególne mie-jsce, podobnie
jak dotychcZ84 w całoksetalcie
na&lA!j wym.iany :Ii zaerallticą,
za,jmowae będzie wymi...wt :ile

1JwiąaikBem R4ł~Um.

DY8&U8.JA
W dy&kU$ji Wliele miejsca po5w i ęcono zagwnie.niu orga,n.i.zacj i dyscyp1.ioy pracy, le;ps2emu
Wy4lOf'lylGtyW·a.n·u czasu roboczego i - co Mę z tym ści81e wJą
że racjooaInacji za.i>ruOn.i~ni.a.
Uczes~y narady
ws.kazywali
tei na lto~ podejmowania baL'ti2.iej skutecznych p r·zedsięW1i'!ięć na
rzecz Qll.Zczędmej
aze,go wiywama /tu,rowc&w i m6\eoriał&w.

Do apraw W2.bogac enia rynku,
• także llMUj ofe,rty ~to
we] pol':Zywi4zywala ogI'Oll\ruł wagę wszyscy zabierający
gł06 w
dyskwji. Ważnym jej Ductem
były równiei
problemy dot:Yczą,ce uspra wn.ie-n,i a llII6Zej d:z..iałalllości iIlwestrcyjnej.
Wspólinym lUejako m.iallowmk!i.em dYSkusji było zaIoa:eMe, i:e
pr~yjęcie
uajbard7.oiej
na wet
up.ula.tnoie
przy::Gtow8Jlycb
wytyC3.Ilycb na 1979 r. jest d0piero początkiem Illte.nsy wnych
d.eiałań zrnie.rzających do pelne(G u=eczywist.n.ienia prZys7J()roc.zneco p.ro::r amu. Kaidy re--t. kai<a bralli.a l prlled&i~

bi«st.wo, ka~ województ.wo
- musi przy&toeow.ć lIię dcl n0-

wych

jB.kościow:rc h

W YSTĄPIENIE
GIEJł&A

prze.rnysłowej.

Mimo owych kudtno.ici - pod..
klre&lił mówca
zapewruamy
dal6zy rozwój społe(!:z.no-&ospo
d.rczy kraju,
konse-kwe.n.t.nie
wcielamy w życie limę pr ogjtamowll VI I vn zjazdÓW parmo
Wcho<Wimy w O6tatmą fazę prac
ud planem IUl rok 1179. PrawicUowe u·u z.taltowa'llLie
tego
pllUl!u. a następnie dobra, zdYIIcyplillowane je.ro realizacja. 8łI
spr awą !>Zczecblnej wa.ei. KĄIl
cowy oues bietącego pięciołecsa
ma bo em decydu5l\ce znaczeme
dla wyników calej dekadY lat
siedernMd.esią tych.
Kluczowe mieil;ce / w zalo:i.eniach planu zajmują cele spolecwe. Na&tąpi cUtl$zy wzrost dochodów I eal·nych ludności. Osiąg
nięcie zaJoi.eń w tym
zak'l'esie
UW8.1·un.kowa.ne jest kc.nse-kwentną realizacją poliLyka umiar~
wanego Wz.r06tu kosztów utrzym8alia, ściślejszą kontrolą ruchu cen.
Podsta~wą sprawą jest nadal
zaopatr·zenie rynku w źyWJlOŚc;.
Powimen nastąpić dalszy postęp
w zaopatrzeniu rynku w przemysłowe towary kosumpcyjne.
Do bardrw ważnych zadań należy dalszy roz,wój budownictwa
mieszkaniowego. W 1979 roku
zakłada się dalszy rozwój ooalal.ności socjalno-kulturalnej l
wd.ra~ania
reformy
Systemu
edukac)i.
Do najważn,iejszych zadań, jakie stawjamy w 1979 roku ~'zed
przemysłem powied'liał dalej
premier - należy zapeownie.n..ie
dalszych is.toblych
zmian w
s-trukturze
produkcji
dro"ą
s.zyblaiego W'Ll'06tu p.l'cdoukci'i
eksport i na rynek wewnętr7Jny
Ol' aq; z.mnie j&zenia J)l'od ukc li ne
cele ~nwestycyjne.
W rolnictwie kluczowym kierunkiem dEi.a1ań jest
przede
wszystkim zwisksz.enie p rodukcji z.bóż i p&1!IIZ., dalszy wzrost
pogłowia
zwie-rząt I produkcji

WY'IllOCÓW

JWI~o roo'łll'Oju.

IIDWAJLDA

Pod&umo~c obrady I
kil.'~ KC PZPR, EdIw.rd

H-

Giere« podkIe6}il, je wuunk.i. w
ldórycb żyjemy i działamy, M
trudne. Recesja f06POda.rc7A . w
krajacb b.pi.tal:iatYCillllycb lIPOW'O(lo.wal4l nasilanie się 'j)I'lktyk
dydm-yminacyj.nych 'W'Obec knj60w socjalistycmych, w ~l'trl
taUeP~.

Nuu bóra ~za
s.rme.r d:ł.ił I H
€'tan KC
muai przyz;wycsa.ić $ię 00 d&ia.Ja.nia w tych \ruooycb warun.k~h. 'I1neba doloayć WIlUlltich
star ań, by import
za.be!l4liecI.ił
pt''lede W8Zy&wm ~e d0stawy $W'owców i materwów do
produkcji ()raz elementów kooperacyjnych. Trzeba lei wykorzystywać k.rajowe
mo3.l~wolŚd
rozwoju prooukcp importowanych dotychczas elemeontów 11:0ope.racyjnych.
Pogłębienie
wszechstronnej ",-spółpracy gospo<ia.rczej ze Związkiem RlIodaoieckjm i i.nnynri krajami RW"pG
ma zasadnkze znaczeme dla pomyślnego urzeczywjstn,jen~a U!\-

s z:vch

zamde-r.zeń.

Mówiąc o trud-nośc iac h na odcinku i;llWesŁycji, I sek.rewz
KC wskazał. i.e wynó'kają one

;a

zwierzęcej,
zwłaszcza
żywca
wołowego i
mleka,
JlO1)rawa
efektyw.nOŚCi
gospoda.rowania

środkami produkcji oraz dobra
rea)j.zacja 1nwestycjj rolniczych.
Nastąpi z.mnjejszenie udrdiału
inwestycji w dochodzie na rodowym. W dalszym ciągu preferowane będą po.trzeby zwlą'lane z
rozwojem budownictwa mieszkan!o;wego. Trzeba tak dys'OODowac nakładami inwestycvjnymJ
- WlSlkae.ał mówca aby 1.8-

http://sbc.wbp.kielce.pl

W dni

2t ~j,dsierniłla 197& reku smarł

Kolega dr ADAM WINIARSKI

·tIfłl

zasłui_y esłoaek St.~)riwa DemokratyeU~'o. Jf

łoi::ycieli SD lIa KideClCllyinie i )tyły
Wojewóuki~le Komitdll SD w Kielcach, JtylY
nacze-lnych Str.nnidwa IHmekratycznelO , Jtyl). .1'
wód,kiej • • dy Narodowej '" JUeleaelt, dllial~
J
Narodu, Tewanyllłwa P nyjaj.ni PeI5ke-Bad!le c I
or«allłsac,łi społeezllyełl ",eje•• ulwa kjeleekqe,.·
• połe(llll~
Za .w~ wHlołdJIi~
'alabaoM peHtyCllEJI~ I 5
~
_y był Ordel'fln łaadana Pr&lrY n
lemi
Orieru Odr..aema "Illk., Złoty. I S
żem %uł II li, MedałeM .-lecia St.ronnietw •
odanaklł "Za aułuli dla KieleeezYZ1lY" .rllil
ocłzft.aezetŃami i enDU ..mi honoro\\'ymi.
bu do ,,1t
OdM~ł .cI au Diutrud2.ony dttialaez ec1d3n~ b J<łłtl
soejalistycs_J, wio-łki ~tri ta, ezłowiek wieJlllt

",ieloldll1

r-d

8

KW:, Jl;:rnY"

"ĆmieI6w·

Wietnoścl

do

'Kije I

li re

Wś ród ' produktów ZAKŁADU
PORCELANY STOŁOWEJ
.. CMIELÓW" znalazł się wyrób, który bez wątpienia lUZ
wkrótce rozsławi w świecie kunszt cmielowskich zdobników.
Serwis do kawy .. rokoko"_ Serwisem tym i inną stylową porcelaną kopiującą wzory sprzed stu lat "Cmielów" 7,ol\mierza powrócić do dawnej świetności.

II
Iwiej.<,z)'ch obiektów han\Howycn, odaanY"Q w Kidw ciwu
Ntatuich tn:ecb lat, nalei sklep,

, ..Serdacżek", .. \'Vawet", winiarni - wT .... J".
ionie,,", obiekt gastronomiC'lIlO-hfł el"wy " Brisi Iłn;ąd~le WJlęt.n tych lokali w,k~ał
Budowla.no-Remo ! .,wy Handlu i lJsłu, KllUmi w całym kraju. W Uim,iall
za elementy gipsowe moina
wtedy dostać sklejkę czy j kiś
nie7będny element metalow y .
Zycie ułatwiają bardro sami
projektanci wystroju
wnętrz,
wspól'pracu ją c v z .,B udrt:mem"
z ramienia Pracowni Sztuk Pl.ast.Yc'Lnych. W swoi h ')I")ii"'tt,'11 h
s tarają się u.w'l.ględCl ić w możli
wie n,ajwięks-qn1 lItopniU materiał. którym ak:tt1 31n~ :iysponują stolarnie
Wiele dobrego w nv.si tu odpowiedo.i stOl!łunek do wykonywanej pracy cz.łonk.ów poInc z.egó!nych brygad budowlano-remontowych. Przoduje pod tym
względem MCÓWIlO je!ili .!hoo·Gj
o dYiCfillinę. jak<)Ść :> a:y f-I(
i radzen ie 90bie z kłopotami,
brygada kierowana przet Wandę

Mm. Spory

u-dział

w

r.-

montowo-budowla nych
U1.(",,sach ma również dział t'rlV<'Q-towa.nia prO<klkcji - nim rownież doowod ... i kob i~ta.

Na ostatnich Targach Poznań
skich stylowe wyroby "Cmielowa", po raz pierwszy od wielu lat, wzbudziły niekłamany
zachwyt handlowców zarówno
zag ra'l'l.ic znych. jak i krajowych
i zostały uznane za najlepsze
wś r ód wysta wc6w k rajowych.
- Już od kilku lat planowaliśmy podjęcie produkcji po rcelany stylowej, ale nawet w
naj.~ mi.eoJs zyc h
marzeniach nie
spodziewa l iśmy
się, że spotk a
się ona z !.a,ltim en "'lZ.ja t y cznym
prxyAr.ie m
- mówi dyrek loc
ds. ekonomiczn yc h Piołr Lewaetlyó ki. Kontr ahenci znów
7,&e7.ynają odnawiać z nami zerwane w 09tatnich la tach umoWY
handlowe. Naplywl!.ją też
now'!
zamówien<ia. Porcelaną
lll,yl.ow,\
:nteresu je się także
hanclel kraj"?!y. Zmieniły się
bQ'..,iem gURty ,Test nadzieja, że
może już wkr6tce uda nam się
oozY6kać wysoką markę firmy,
któ r~j -;<tyroby
]j!'?1'ly się w
świ€'C'ie.

')łyS. Ą

Z

ASn;PCACB

kształci

fię !>koło 200 'J C l niÓW.
W tym ro ku l)ierw'Ci absol ~n
szkoły podjęli
Ilrll<:~ 9f
zakła~'l'..ie. Dla !>środ.k3 wu)or nlctwa udało lIię r 6w nież j)Oryshlć

ci tej

absol \>{~ntów

j zk6t
' ea 1ne

W, 7'i·'.V<: !I

plasŁYi!'i: nych .

• S,a wi~::
p.by są1z.ić, ip

?"",t!i3t :t'V'I.

,ó..,.u 1!tim", j
ut.r.r'.l1-~
h,, ~
ś", 'i"w

" C~!e

Jr.e-t,,: Ji

kQ~}~
~ I"'ot.:: n

td:cj

r~""11ki

'~.

NOWY ZNA K FJl',MOWY
P rzeelawieni.. si na p~orlt'k
cię

~ .. ~ ..."-1"'
" _

O

tara kadr'a, kt6 a t>amięta
jes/.cze t.amte c"~Y, natlJ ralnym
biegiem rzeczy zaczyąa się wykrwn-ać.
Wielu znakomitych
mala rzy. zdvbn·ików ooesl.ło już
na MSiużon ą emerytu rę.
Ale
niektórzy j8S7Cl.e S,\, jeS7,l'ze
moina się od nich u('zyć. To
właśnie jzięki pomocy WiTlctnte&,o Połockie.,o (j uż emeryta),
a t!l.kie Llmych najstarS?:ych
pracownik6w zakładu: KU"imiena KulIluci I Witolda Budzenia zos tał skopiowany ~ stary.ch wro r6~ i odtwol'wuy serWIS "rokoko .
Trzy lata temu otwarto szkołę
prz'y~a~ladową,
.., której

pot"'Cel::l~y

- b."(,,~,- .:

I'; ~

i -' :· ..

..·..

chodzi zakładowi łatwo. Głów
na trudność polega na z<lobyciu
starych ćmielowsk-ich wyrobów.
Dyrektor ds. artystycznych Michał Sładweki, znawca I miłośnik
porcelanowego rzemiosła,
od·v.riedz.a
ml.!..zea, jeździ
po wsi·ach , g romadzi to wszystko. co zdołało jeszcze ocaleć.
Drugi nurt p rzygotowań lA. do odzyskania dawnej
wYljOkdej mat' ki wiąże się z modernizacją. Aktualnie sta r e wyeksploa towane maszyny zastę
puje się nowymi. Rozbudowuje się zakład filialny ..$wW',
gdtie l;)ę dzie się produkować
kładu

pol'!'e-I anę

artystyczną
najwyż
szej klasy. Na wiązano równi eż
kontak t y ZP. słynnymi w świe
cie z akładami porcelany. We

współp racy
fakturą w

z Królewską ManuKopenhad ze .,Cmielów" jui za k hl k a lat r(}I'Lpocznie
prod ukcję ,
która cechowa-na będzie wspó lnym znakiem
fi rmowym.
- Wielk ie to dla nas w yr óż
n ienie - mówi dyrektor P . Lewa-czy ń,o;kJ. - Do wsp6l!)racy tej
mU8i my się jedna k
solidnie
p rzygotować. N-asi
pr acownicy
już w roku przyszłym wyjadą
na ll8ukę do podobnego zakła
du w Czechosłowacji. W ciągu
n.ajbliźs.7.ych
dwóch lat Mleży

również

opallQwać

~ c hrtologię

Jak poinf<>rmowala nas
dyrekcja WPKM w Kielcach,
w
dniu 31 pa7.~iert\lika i l li.stopa.da uruch()ffiv.ne ,..osŁaną au tobusy do kieleckich cmentarzy
Pl'T-y ul. ŚCiegiennego i
ul.
D.z.le.riyil8l<.iego Będą one oznaC7A'ne !!pe< j ~dny!Ui tablicami.
3t

pAifbi rnika

jeźd7..ić

będą

goo~..maclt od
średn..io 00 30--10

w

9 do
16.30
min. na nast~u: c yc h kilS8Ch: ZagórzeCmnn . f'Z (od ul. Zag &rskiej do
ul. Ściegiennego), S'l:y.itówek Cmmlt.arz (od ul. .Te~ionowej do
ul. S , ;"' E!~ "'Ilnegol, Dworzec PKP
[ ' ..~ ..

"

. ...

( l" tj

ul

Zela20ej

Ludzie nauych miast

z

powołania
s.z<"·.ęd~i

JOO!l<J6ci Narodu, nie
(,'Z1!.liU

n_

mOf'Ziłdi. ie

prlK'ę $pOłec:mą

>n~lvailClÓw,

w ;tJ:lw ra-

d ch lUl.rodooW,Y'ch.
wśród wielu fWlkcjl.
j a.lt i~
mu niegdyś pow~et'z.a.no i hl-k,je
pełni obecnie, fu nk cję ~p(lł..,~
oe,o kuratOll'a sądowego dla
nielet..nicb ceni najbar~it:j, peł
n.iąc ja n.ieprzerw.anie 00 12 lat.
Problemy młodych lud& ?.aw!I7,e go oasjvnoV/;uy St ykał si
z nimi i!Zęuto. :la 00 dzieil, _tako członek komite tu roi'd c\ eli>kitlgo w 3Zkol~ . do ~ ;(!rej uczęszczał y jego d.!.~<i U znał, ż e

kU ,':Mw
~
e 3Zran_
n;ode-r nizowane
w!a!'nia ..Staro_
tekstyl ny .. Bła
przy ul. Bucz_
vCzna Pani" na
Skl ep cuki~r_
Ju '
~
zl)Sta~ z wkr6tce
.. J()(ilo! .?,r ace re'ócenie ej k W pla~
cy lu re"<l< " r akQowsk iegQ"
'()wę skl e p .. Na:

:twoi!)',

'i"()(l z~{' ~e :.Yk :Hl

doś~r! !ld

C'Le ll i",m mo~e 3 tUŻY Ć :nnym
dzieci'H:! , IlQtrw';:ltlji:cy.11 !>.>1Il0,
cy w <xudn.)'cb sy lu ada:.: r; ży
ciowych,

. W Życi<H:'ysile Mieha~a MIISlala - emerytowanego zawiadowcy do spraw bezpieczeństwa
ruchu kolejowego PKP w K iel_
cach wiele miejsca
przypada
na dział.alność społeezną. W jej
nurt Włączył się on zaraz po
WYzwoleniu, w 1945 roku , udmelając się społe<:ZAl!ie w Związ
k~ Zawodowym Killejarzy. Od
Wielu też lat Michał Mu lał jest
C&ynnym

działaczem

Froll tu

t,- 14 e"Ż

(d nL...f~· l~~

i·"--..: r'l to-

ra przyjął bez w"u;l ma. Wyk.onuje ją nadzwyczaj rzetelme.
angażując
się
bez reszty w
sprawy swoich
podopiecznych .
Taką
opinię
wydają
o n,j.m
ZWierzchnicy z Sądu RejQnQwego d la Nieletnich Vf Kielcas h . .
- Kurator sądowy mowl
Mkhal Musial - powinien odznaczać sic cierpliwoścIą,
sumiennością, być
niezawod·nym.
Sa to podstawowe cechy decydujące o powodzeniu w tej ruełat wej l>l'acy. Posiadam je, więc
ta praca n·~ spraW'ia mi trudności. Dosbarcza natomiast
satTBtakc ji i zadowolenia z dobrze
~ioł\e-:o
OOOWltąA:U wobec

ćmielowski

nym

z

zakład będzie jed-

największych

wocześniejszych

i najnotego

zakład6w

typu w k raju.
W r az z.e zmianą chal'akŁel'u
produkcji ZmieDlha się rÓwlLi.eż
z,na.k firmowy zakładu. Now,.
zn ak to ćmiełowski tr6jkąt
wkomponowany w tarczę he-l'bową
rodu
MalachO"wskkh,
dawnych właścici~li fabryki.
WARTO POCZEKAC
Rozwojowi

fabryki towa l'2:yrozbudowa miasta.
Opracowany p rog ram p rzewiduje budowę
dom6w
mieszókalnych i zaplecza socjalno-kult uralnego, załOoŻenie sieci woduo-kanalizacyjnej.
Pie r ws-ze ćmielowsk ie stylowe
wyroby, a także se r wis .. rokoko", ukażą się na k rajowym
ryn ku ,w roku p rzyszłym. w
ilośoi jednak bardro
niewielkiej. W dalS'l.ym ciągu bowiem
.. Cmielów" zobowiążany jest do
p rodukcji
tale t'zy,
filiżanek ,
dzbanków w stylu
nowoczesnym. Nie na·rzekajmy więc , jeśli
nie uda nam si~ od ra zu kupić ćmielowslciej po·l'aelany. Jest
tak piękn a , że na pewno wa rto
szyć będz,ie

poczekać.

MARIA RECHOWICZ

Komunikacja wdniach 31 Xi l XI br.

_ _" " _ " "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Społecznik

p rodukcji po rcelany kolorowej..
Po rcelana rę cznie rn.aloW\iln~
stanowi w ćmielowskic h zakła
dach jedną czwartą całej produkcji. Za trzy lata p roporc je
te ulegną znacznemu odwróceniu. P rodu kcja globalna wz r<)Ś
nie prawie czterok rotnie, zwięk
szy się również ilość porcelany
ręcznie zdobionej. W 1961 rok ll

tych,
nad kwrymi SlK'awllję
nMizór i opiek.ę, Mogę l.eŻ powiedzieć, że
zdobyłem
$Obie
petoe zaufanie
podopiecznych.
W)clu z n)ch ;tomogłem zawrócić z drogi kolizji z prawem z pijań..<;twem, ZIlw walce
ru~bywa.nołem obowiązków ucz_
lliiowsk1ch I..'zy
rodzAcielitkich
(byłem kiedyś kucat.ocem
dla
ool' oolych). Slł mi wdz.ię cl.ni lA
źycz'iWQść i !l9<floVC. Poznają na
tlli,'y, Jt.~kuja, p, 'r.ysyłaja Q.
;;.cy .

q .. v· , le -/Um tO) młodvdany'.! h'" r;;;JoJ p :;i.!zn y ~ h: Moje ko,:!t a ;;; ~ y l
n im : S<ł c ~')'>le i n~e
(>:;:'>.'oJ.l:.cw J ą S'!E: ~ ....'(1 Y~lie do wySb(;b.:, ·3 n :.a ic h. " dy lrzeba, uh ;",udll1 s:c o l.; ,,·I. ;>łd i ne żyw ie 
n i0 o w 3:l'kvl.~,;h -lL:l dzieci z rod tin n. e'L.a i.11-4J;ny \.!h. w' ie~<><ł:ziet
nvch. pomagam w znale'lJieniu
pracy. Współpracuje z ~iel?m~
ins tytucjami
i organlZaCjallll
s ;x' łc.:znymi,
szkolami, OHP.
Kontakt t-on je3t niezbęd.ny i
pomocny w pracI' kuratora są
dowego.
Dowodem uznania :b8. wieloletnią i ofiarną prace społecz
ną są liczIle odznaczenia i dyp lomy
przyz;nane
Michałowi
Musiałowi w3ród nich m.in.
Krzyż Kawalerski Orderu Od _
ro<b:enia Polski, odZ!llaka ,.,za
zasługi dla KielecczyzI\Y".

http://sbc.wbp.kielce.pl

do ul . Sciegi.enneg.o),

Czaruów
- Cmentarz (od ul. <kunwaldzkli.ej do uL Scie,gie-nnego),
Czarnów pętla - Pilaski (trasą
h n.i.i nr 23)
l
listopada
komunikacja
miejska funkcjonować
bQdzie
podobnie jak w dn.w 31
pazdzieornika, z tym, źe autobusy
dodatkowe kursujące na cmenlarz jeździć będą dłużej,
bo
do godZliny 18.30. Ponadto
n"
dzi.eń ten wyzn.8(:,Z{)(la
zoolałd
dodatkowa trasa autobusowa relacj'i pl. Partyz8'n tó w - Cmen"
tarz przy
ul. Dz.i er..żyńsldego.
Autobusy jeździć będą od godz.
9 do 18.15 00 40 minut. Bilety
autobusowe
nabywać
będz-ie
można w tym dniu w mikrobusach przy ul. Gagal'wa i DziNżyńskie g~. w godzinach
od 10
do 18.
W związku
ze
w~ą
frekwooeją
podróżnych
w
dGisch 31 paździ.ernika i Swię
ta ZmarłYCh, Oddział PKS w
K ielca ch uru c homi doda tkową
komunikację na trasach:
31 październi.ka kursować bę
dą dodatkowo 1: K ielc a.utobusy
do Opa t~wca o godz. 12.% i
15.M, do Tarn()wa o godz. 13.55,
00 Koszyc o godz 14.45,
do
Pińczowa o
godz. 14.25, 14.50,
15.30 i 16.50, Krakowa o godz.
15.55, St~szowa D. MOł'awicę o
godz. 16.05, 18.15 ~raz pośpiesz
ny o godz. 15.50, do Sta.9Zow-a p .
Dale9'Zyce o godz . 16.55, do Koń 
skich o li,odz. 16.05, 17.05, Nowej
Słupi o godz. 16.45, OstrowL'8 godz. 17.00 i 17.15, Opatowa - o ~odz. 16.30, S andomie_
rM - o godz 16.50, P ierzchniey
- o godz. 16.10.
1 listopada natomiast jeidz.ić
będa dodatkowo au·tobusy
do
B ll~ka
p. Pi erzch,nice o godz.
6.15 i 11.05, SandOmierza - 6.35,
7.2.5, Nowej Słupi 6.46. 0 - s t rowca - 6.55, Solca n. Wisłą
- 7.25, K azimierzy p. Pińczów
- 8.25. Chmielnika p . Pierz<:hnicę 8.55, OpatowC'll - 12.05,
15.1)5, Koszyc - 14.45, Sta<ł1JOwa
P. Cl!rruelnik 16.05, Stas:rowa p . Morawkę - 16.55, Sandomi e rza p. Lagów - 17.05. 0IIlrowca - 17.05, Wiśl ky - 17.05
Opoczna - 16.05. Soka p. Busko - 16.35 oraz Lopu9l:Oa 18 .0~.
(abo)
pętla

ED

NUMeR 246 ,
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Krzyżówka

4

~

2

1

nr 246

,...., .,
..... ..... ..... C

5

C

'J U L

6 7
11

[]
12

D
13

o

9

8

D

,...,
.....

,...,
.....

C D

......

POZIOMO: L pomoc m~terial.
5. duZy zbiornik do
pnew.u ciee21Y albo ,uów, 6.
jeden z ,wi~zdozbioriw zodia~
ku, 11. całowiek skłonny do wy·
..I_ania szumnych frazesów .'
12. większy ed
komp a'Ilii , 13.
pracownik drukarni, ze.e.er.
Ił&, . . .iłek,

PIONOWO: 1. .IIClhwyt, w któ'
rym umieswH się przedmiot w
na5ie obróbki, 2. literat, 3. pseudonim Miwzyslawa- H04lZ~ra.
4. fijfura ssaClhowa, laufer, 7.
od,los łamanyClb ,ałęsi, S. u·
spół enzymów sawarty w droi.
cliaeh, !I. ,órski iywioł, 10. d_ier·
uwny lub miesz.kaniowy.
aozwilt_ania przesyłać naleiy
pod adresem red~kClji "ED" wy·
łą cz n i e n.a karłacb p04lZtow ycb
w terminie siedmiu dni CHi daty
lIiniejs!ejfe numeru. Pomif:dzy
praw idłowe odpowiedzi
rozlosuje się dwie na,rody książko ·
we. Karty pocdowe bez kupo·
nu będą wyl~one z 1000w~nia .
"ECHO DNIA"
Kupon nr 24&
ROZWIĄZANIE

zaliłępca,

rękawica,

fa.jtłapa.

PIONOWO: bna.8k, deszcz,
szczaw, • rzęd a, zelant,
Pilica, kotara.

. -.

-' -

.' ..... I

'.

:.... -

_

~(\Wl:~;lłl
Kwadratura

koła

jus sześe tYlfodni od
.publikowania na naszYClh
łamach artykułu .. Kwadraaura keła, czyli saJrufllhodem
.rzH Kielce". Jak dotąlł wła
du komunikuyjne nie ustosunIlowały się do porunonych tam
.reblemów lui dziś jednak
wrócić traeba de ~ne«o z akapitiw.

M

kilkI' ciepłych i Słoneeulyeb dniaeb
UłOWU pa.da~ deszcze. Nie wnoszlł one

S reda1ia il()Ść opadów za II
miesię(!y tego roku była zbliżona
do normy wieloletniej,
z tym jednak, że w czerwcu i lj,poo w
wojewódz·twie kieleckim spadło nie
więcej
niż
45
procent
przeeiętnej ,.porcji", w sierp~
niu 212 procent, a we wrześ
niu 163 proceąt normy wieloletniej. S ierpień miał 23 dni
deszc7.Ówe. a ' wrzesień
20.
W ciągu
pierwsżych
5 dni
października s.padło
34 procent miesięcznej "nalei:nOlŚci"
deszczowej.
Zbiory
7.boża
trwały dwa m iesiące, najdłu 
żej w ostatnim 30-leciu. Obyło się bez
większych
s-trat.
Bezcenną wręcz wartość mialy w tym roku maszyny .
zwłaszcza kombaj.ny, bez których trudno by było uporać
się z akcją iniwną . Prz~ięt
nie każdy kombajn sprzątnął
zboże ze 180 hektarów.
Stopień wykorzystania tych wydajnych maszyn mógłby być
ieszcze wyższy, gdyby w po::zątkowej fazie żniw nie wyczekiwano na lepszą pogodę
najwyższą
Wieś

dojrzałość

spotkała

zbóż.

się

z wyda.tpracy,
szkolnej,
wojska
oraz rodzin m i eszkających w
miastach.
W powszechnym
czynie zIllwnym
wzięło
udział ponad 35
tysięcy
pracowników zatru<lnionych
w
ną pomocą
młodzieży

zakładów

zakładach,

pona<l 9 tysięcy młodzieży i
około 250 jednostek tran&portowych.
trudne i mokre Żoni
kieleckiej gospodarce dobry pl<m, O ponad 200
tysięcy ton zboża więcej
niż
w rOoku ubiegłym.
Zbiory
ziemniaków
powinny
być
Długie,
dały

wa

mięłus,

j,;':'::
t.;:-

.

paid uernikowyeb
jednak łeraz do
rolmctwa i wsi 'yle niepokoju i ebaw, eo w czasie żniw
i I poczlłtkiem jesiennych pcac na polach. Kończlł się siewy a
do zakończenia wykopków niewiele pozostało. Można lUZ podeJmowae próby bilansow3IJia wynłków ,ospodarki r~'lnej w
roku 1978.

P

uspołecz.nion~h

KBZTtOWKl NR Ha
POZIOMO: Hmyał,
szczupaJt, k.nesiw.,

Rolnict -O ze rało

inęłG

.,'J.'ruba był dwiClh mi~ię
ey I kilku notat~k w prasie pisali'my - by WydJliał Komunikacji Urzędu Wojewódzkie/to
Hudził się I twierdził. ie prz.ewrodzenie ulicy . Karczówkowkiej w ·rejonie .. Iskry" to ... po_
myłka
i polecił natychmiast
wykonał'! ' prnjŚ<'la

i

urud- omić

• .-laba.n."

Odpowiednie pismo JH>kauno
ibiennillanom n. spotkaniu. ja-

NUMER 246

kie mialo mieJsce przed dwema miesiącami w cabinecie kierownika Wydziału KomunikaClji
Urzędu Miejskie,o; Myśleliśmy .
że przynajmniej ta sprawa jest
zakończona.

Szybkość

działania

nie należy lednak do przymiotów Urzędu Miasta i podległycb
mu instytucjI. Na skrzyżowaniu
ulicy Karesówkowskiej z Bieruta nadaJ nie ma anJ znaków.
ani namalowanyeb pasów.Nadal setki esób przechodzi CGdziennie przez tory obok napisu .. Prse,iście W2broni~e" W
tym miejsClu j_cze nikt nie
Jlrinlłł i wysłar4ltla .. za arlUment.
Nikt jeucze nie z«iol\ł róww rejonie st&C!ji benzyno.
wej na Bocianku , rdzie chodników iak nie było :- łak nie
ma.

więks.ze

o prawie 260 tysi~y
ton. Gospodarka roJ.na ma w
tym roku znacznie w i ęcej
zielonej paszy,
której nie
brakowało także
przez cały
rok na bieżące skarmianie.
Wzrósł areał
kukurydzy do
5500 hekta,rów, powierzchnia
upraw
buraka
cukrowego
zwiększyła się w porównaniu
do rOiku ubiegłego o 17 procent, a roślin pastewnych o 3
proc.

-2eleńskiego. Następnie prujśe

do osiedla nie idąc ani {HI ' jezd.
1\1, &111 po trawnikach. Ze lo
niemożliwe?
Ano wła~nie. A
dzie iątki ludzi' tędy chodzi I
1'0dzieJl)}ie naraia ~rowie ł
żyeie.

STRONA 4-5

dall'Stw
sektora

indywidua.1nyeh

do

w;połec7lllU>neg-o.
Nie
JJlOŻ>na jed·nak ukrywać, że w
części groi.n dzieje się tak
powodu słabej
pracy służby
rolnej, instytucji współpracu
jących z rolnktwe-m i samych

z

rolników._
produkcji
zwierzęcej
wyniki notuje się w
jednostkach gospodarki u.s.połecznionej w SKR i s.pół
dzielniach produkcyjnych. W
spół<lzielniach
kółek
rolniczych pogłowie bydła wzrosro
w porównaniu do ub. r. o 18
procent, a trzody o 39 procent. W spółdzielniach produkcyjnyeh wskaźniki - wz,rQstu
wynoszą
w
trzodzie '
chlewnej 48 procent. a w bydle 124 proc. Niestety. w
państwowych
gospodarstwach
rolnych
. pogłowie
trwdy
chlewnej zmalało o ponad 15
procent a wzrost hodowli bydła nie przekroczył 5,5 proc.
W

niezłe

Sędziszowie,
Zagnańsku i

Działoszycach .
Bliżynie w ska-

li od 1 di> 15 procent.

W 13
gminach zmniejszy.ło się po..:
głowie bydła Przyczyny tego
stanu są różne, Mają one
związek z poziomem
gospodarowania w poszczególnych
gminach i wsiach 8 także z
faktem, że w rejonach chło
pów-robotników
korzystne
z.miany w gospodarce rolnej
zachodzą wolniej niż gdzie indriej" podobnie jak w rejonach o glebacłl słabszych I
tam gdzie następuje przemieszczenie ziemi z gospo-

Na warsztacie

twórców
Jeny Ma.rchwiń ki: WSI»Jnle
z Teresą Żyli.s-Garą wykonam
w 'Paryżu J Lilie utwory K.
SzymanowskIego. P CzajkowskJego, R Schumanna l S Rachmanmowa Z Andrzejem Hlolskim
przygotowuję
nagrarua
płytowe .. Po<.Iróży z.imowej" F
Schuberta Wraz t kwartetem.
którego jeste-m członkiem (K
- Kulka. SRamasa. R. Jabłoń
ski) wyjadę na tournee po Wło
szech. Wygłoszę referat i dam
re-c~~al
na
międzynarodowej
SOOJl w warszawskie j PW M na
t.;mat wykonawstwa q'lieł rhQ..

Z

wizytą

W

Dwa kompletne
wymarlyeh w
ooko>pali a.statnjo
w miejscowości
spoczywa jeszcze w
odkrycia w Eu ropie
ne€o z.wierzęcia .
szkielety osiągną
Zakrzywione kly tego
słoni,

Pior-zczanach

W CzeebosiowlWji znajduje SIę kil kadzie ią' u1.dro"isk
róiDych właściwościacb klimatycznycb i lec~n,iclr( b.
nie tylko mieszkańcom CSRS, lecll takie gościom
Do najbardziej znanycb naleią: K&rlove Vary. Ma
nie, replice. Podiebrady. Ale i te mniej sławne, .Iak
LUha.csowiee, Jachimów także przycią,ają Wielu
wyróżniając 5lię czy lo specyfiką żródeł, czy tAl
c.euia.
Legend głosI, IZ do wwaniałe-j ka,rIe-ry czeskich uzd.rowi.s.k
przyczyruł
Się król Karol
[V.
który przed sześcI<Jma wiekami.
podezas po!owama na ielenie.
dotarł do miejsca, gdtz.ie wytryskało gorące źródło . MIejsce
o
nazwano na cze~ć 'króla Ka.rlove
V;w:y W późlllejszycb czasach
założono tam miasto słynne w
całym świecie ze swoich leczl1Iczycb zalet. Na kuracji przebvwali tutaj: G<Jethe. Puszkin.
Mickiewicz. Do d7Jś p.rzetrwały
ślady Ich wizyt tabH e f)amiątko\ve. wpisy do ksjflg pamiąt.kowych
Ś.:iągalJ tu bog a': l
z
MoraW.
Ma swoje U1Orowiska także W Czech,
1526 r Tur~Y
Słowacja. Ba rdzo znanym .10. wackim uzdrowiskiem są Piesz- wisko i jego
kilkadZiesIąt lal .
czany w iachodniej
łowacji,
t3J
poja WIll Się W
., ka
~Iyna~ ... z leczenia chor6b reurow _s
R()zwój
uw
maty~nych. Skuteczność kuracji
. k XVIII. kiedY
!apewniają gorace · źródła SIarWIe
tal
kowe o temperaturze 67-70 stoP- ciciele m roSy
slci
ERIJOD
n
ni C. oraz złoza borowiny mjn~
<alnej. To p:ękne rniasLo. hezą Pieszczany ~na.
tyslawski J ' .
ce dziś 'l7 tvs
mies~kanców.
Wla ś CI
ód za:
ściągające ku~acjuszy z naidal- lekarz.
tE'j3·zych w . e
szych zakątk6w świata. było ni"!
ZO
tak ba.rd · tlS.l,~
gdyś malą osadą reI n :Czą. .Ja 'ot)
d
uzdrowisko zaslyn<:lo już w x'Vl p ier,,:SZą u·

PNl&-

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

deszczu

Zbiory z,b6ż są w tym roku najwyższe, a z.iemniaków
siana zbliżon e do najwyż
szych w bieżącym 5-leciu. Jest
to znakomity punkt wyjkia
nie tylko do utrzymania, ale
także do rozwijania pozytywOgólny
biJa~
kieleckiej
nych teriden<iji
w produkcji gospoda,rki rolnej
jest
pozwierzęcej, zarówno w odniemyślny, co wca·l e jeSlZcze nie
sieniu do wielkości pogłowia ,znaczy, że wykorzystane wjak i jego jakOŚCi. W roku stały wszystkie sza·nse rozwobieżącym
w
województwie ju. Nie brak nadal dużych.
kieleckim odnotowano 4-pronie wykorzystanych
rezerw.
centmyy wzrost pogłowia byOkoło
50 procent
ogóLnej
dła I
l2-procentowy wU'ost
liczby gospodarstw
g.pecjalipogłowia trzody chlewnej.
\/
stycznych nie osiąga Jeszcze
ostatn ich dwóch latach stan
wymaganego
poziomu
probydła powiększył się o 17 tydukCji, a w gos.podarce indysięcy. a trzody chlewnej o 80
widualnej znajduje się pratysięcy sz,tuk.
Mimo to, w
wie 10 tysięcy ni~ wykOO'zydalszym ciągu do najwyższe
stanych stanow~k inwenta;rgo poziomu w hodowli bras.kkh.
kuje .4400 sztuk bydła i 47
Wynioki gospo<la.rki rolnej
tysięcy sztuk nierogaciz,ny.
w ro>ku bietżącym i zada.nia
rolnictwa na naj bl iżs'Zy 0W ogó1nym
pozytywnym
kres - :;,tanowić będą jeden
bilansie nie można
pominąć
z głównych tematów sesji
zjawisk negatywnych i przyW-ojew6dz,kiej Rady Narodokrych. W 11 gminach nastą
wej, która odbędzie się 2 lipił . spa<lek
pogłowia
trzody
stopada br.
chlewnej, najw yższy w Stą
~orkowie
34 procent, w
_st. st.)
Wąchocku 23 proc., a w Radoszycach, Nowej Słupi. Koń
skich,
Stopnicy,
Ma6łowie,

nież

Osobom odpowiedzialnym za
zapewnienie bezpieczeństwa proponuję małą wizję lokalną. Pro·
szę przyjechać na Bocianek autobusem od stronv dworca PKP
, wysiąść na przystankn na 10'u ulic Konopnickiej i Boya-

1.1

I

I .•.
cieli u r st·"1-.1
pOdwodny okręt atomowy I
,

W lWicplou a p'--1 pn..u.
siedzib, porlomefttu .... " -

bud"..u
w stor'; obielnicy
tOlp0a<tlo
pn,go"_ie
do budowy wiolkiego garoiu I __
kingu, P,., ~ "aiii natroliOM na
c _ wykopal.. sięgajqeo XV oW.,
gdy stal w ty... ",i.jseu do...
• p ...,.I-Sly",
Odkryto teł
sonątki
ltajni kró lewskich, _ni..ie..rch pnos Iły.... ego ~ łIfChł.
JMI90

SńołIholmu

22-1 e-\<n i czyścici el d y wanów
mies-i~ policja mogła śled;,.ić
Ku.rtis J . Schmitt i 24-let n i
rozwój tego pr zedsięwzięci·a,
\Irzędni.k ubezpieczeniowy, Ed~ w pa Ź<lzięruiku b r. w St.
wa-rd J. Mendenhall z USA
L<lui.6 aresztowała 8(:bmitta i
oprai:Owali plan . uprowad'leMen<ienhaU~ . Wkrótee
maoją
nia podwodnego ok rętu atooni st anąć przed sądem.
mowego USS ·" Tre pa.ng'·, kla- .
W prawdzie, zda.niem kOlJltr-'
sy ,,sturgeon", z zamiarem
ad mi.r a ła amerykański' g o Dasprzedania g() temu, kt() najvid a Conn~y, dwuńastu zwe;rwięcej zapłaci.
oowalTlych awantUirników n ie
Przypadkowo o tym fantabyłoby
w stanie manewrostycznym zamiarze d()wie<iżia 
wać ·ok rętem atomowym, jedla się w sierpniu br. Federalnak rztlC7Jnik F BI, Bernard
na Policja Śledcza (FB I), poFenney, potraktował rzecz po. czątkow() traktując 1() jako
waini~: "Tak,ie sprawy naleiart Wkrótce jednak przedży dławić w
2.ar od ku , biada
siębiorcza dwójka
młodzień
jeśli nabiwą rormnachu"
(s)
ców zabrała się do dzieła i ?O-

_ntan_.

'''IC"

?

.z

Hitehooelte

....... T..sina cIło ....óła Ko.... XI
(165$-97) ,
hog ....nty
XVI-wioczn,d.
murów mi. jskich królewsk iej mennicy
I cz.... ów królowej Krystyn"
XVII-";..
CSIIoj opl...1 l... b Ulolkom; lowi....jącymi trvci...... Tylo , lok doląd. la·
istnio/ probl.. m, czy konlynuowa~ pr...
M
badawczo, czy w _ie garaż . .....
ni_ai iednalc pod n ie od k ry lą j....c.e
częścIq . le....... mollą
li" ..,a jdowoć
conn.. po... toloi cl m. In. dwu palo"
c:ów • XVII w. pnypuszcza
ło ...
p\ocu pozOłłanq archoolod ry.

.

częła werbować
12-ooobową
bandę dla uprowadzenia okrę
tu. Plan przewidywał z.atopienie, powodując wybuch w

t,Lo-iu".

"
l

Aparat lepszy

l

go

(JL)

dJ;oem

Plel'-

. Jko\\'e j rozplesz-<:za ń_

racjUS:Ml nawet z da1eł<kJt egzotyCZJlycb kr"jów - Indii, Egiptu, l-

ranu, Japonii.

zę! y

pOwpier wsze
na jPIe r w

Duslejsze Pieszczany są llOWOczesnym miastem, roz.budo-\I"'U jąc y m SIę stale i 7: rO<ZJl1amurowane, chem. Przybywa tu Wliele domów
. kuraC juszy
ro.zwi ja się prze)\\'l<:ce j było zdł·ojowych.
mysł. W z,nanej fabryce .. CHI'h m!~seczan.
RANA .' produkuje się apa,ratu~!)"az częśrę i sprzęt medyczny stQly
8\1:nj p isar ze.
opera cyjne. fotele dentystyczu,
lRnl ~·JŚ<.:i ł tu
w!<ubatol'Y . mhalatory. Dr:.!gi
~lelkj

zakład

przemysłoW:\'o

';.o

h.rrn-:t .,TESLA", dejący zatrud.mellle p;)nad 3 tYfl. kobiet.

ch uzdrowisk
CzeChosłowacji)
- -- - - - - - - -______--2

w sezonie letnim pełno w Pienie tylko kuracjuszy, ale • turystów, gdyż mOŻDa .ię tu
Ole tylko leczył ale j wypoczywać.
TUl l I miastem znajduje sit) pięk~y ośrodek rekreacyjny oad jezwrem SLNIAVA. Pobyt tutaj u"
atra!<c~'JniaJa przejaźdiki atatkiem
,:~.,~ez.o,z~. Nl! _,~y~pie .Zdro,?:
J • Il.dZle nllesCl su: Wlększosc
s anatoTłÓw. jest
wiele obiektów
, portowyrh _ m.in. kąpieliSkO z
WOdą termiczną. tor hippiczny,
korty teniSowe. Dla kuracjuszy,
~c z asO'lliczów i turystów atrakcją
J ... t hkie mipjscowe muzeum etn ~o:rari cz no-halncologiC7ne.
Organ.ZO\ ane są tu r6wnlet Imprezy
.zc~alla ..ob

częstym

mik Libby

od ren~gena
W jednym ze sz.piłaH Sztokhelmu u$nstalowa.no aparat firmy Genetal Elecłric, który po_
zwala uzyskać w olvu 6 sekull4ł
. telewizyjny .brH dowolne«o popnee'JInct;o prsckroju łudz,kiet;o
ciała. Istnieje tej mozliwość utrwal"nia takie,o obrazu w f_mie zdjęeia foł.ot;ralic:I1Ilegoo.

partnerem }es! koMonis, z którym
występowo.! w
serialu te lewizy)riym ..Two's Coo-opony" (zrealizowanym <Ha Gro-nooa TV) i
komed iowych ser kil ac h Michoela Bentifle (dkl tel ew iz}i AR _ i
BBC). Główną siłą tego oIItOfa
jes.ł zOfÓwno v-ic comico, jak i
niezwykle wszechstroooy tolent
,komediowy i piosenkorski.
Do filmu Irofił _ w roku 1961.
Zogroł WÓVłGZ06 jedną z glówi nych ról w film ie "COfe of the
Mukkinooe
Bottle
HOfn Light
Up ' Ihe Sky". W nostępnym ro. ku wSY\Qpił w mon eJ u 006
I komedii ' soosocY'jnej "Na tropie
policjantów", w której był partnerem somego Petera Sellersa.
W lotach 1963-1970 grał w
kHkU006hJ progromoch Ielewizyjnych
pod współnym
tytułem
.. Th-e Oick Em&y Show".
Był
prowdziwą
duSiZą tych progromów, som opracowywał scenorius-ze, reżyserował i oczywiście
grał głó1NOe
role. Programy te
prowooził dlo telewizji BBC
do
roku 1971. Potem
wróc i ł
do
filmu (również telewizyjnego).
Spośród licZllych filmów - k1nowych z jego udzi ałem, widzieliśmy no polskich ekranach
tyłko jeden - "Och,
jaki pon
szołony" (no zdjęciu)
z roku
1972. Było lo zWOf;OWaoo komedio, w której Emery wcieloł
się
w kilkooaoŚcie
zooownych
postac-i. Po premierze tego mmu krytyk "Monthly Film Bulletin", Tonny CoIl ier, pisd1 : .. Talent komiczny Oicka Ert'lefY'ego
tylekroć zoprzeposzczooy
w
progromach
telewizyjnych
.
zpstoł wreszcie w pełni wyłto
rzyslooy w li-lmie Owena. Oglą
damy 90 w
przezabawnych
wątkach, występującego w r~
Kooieofy, dystyngowonego
dy-'
plomGty, lo znów sympotycznego lokoja, w sumie - spr.ydorzo , .~ochSoztoplero (... ) C i ę
ŻOf' aktOf$ołwa spoczywa
w de-cY<lufącej mierze
no borkach
nieza·wodnego Dicko Emery'ego".
No·tomi06t Mafgarel Torro" w
.Fil~ and Filmmg" stwierdzo. ła: .. Film jest
prete-ks-tem dlo
wirtuozowsk iego popiSU Okka
Eme ry'ego brylującego w roli
o-ndyńskiego hohsztoplera, czło
wieka gO<la11 iwego i umiejące-
go wykrzesać komizm w każ
dei 'lieomal sytuocW',·

D I()

ICł(

EMERV - 0II1Of komediowy, pi06emol'Z jeden z nojpopulamiej-

szych w Angfi/ showmOllÓw telewizyjnych i rooiowych. PopuIornościq
bije nowel ZIlOCznie
bordziej- u2tl(Jll'\~ch a4<ł<>,:ów . J&kulturalne - op. doroczne tradycyjne "Lato Muzyczne", z udualem wielu orkiestr .ymfonicznych
krajowycb . I zagranicznycb, festiwale łibnowe, wystawy rzeŹby.
Odbywają się też często w picuC2anacb kongresy i lympozJa naukowe o zasięgu międzynarodowym .
zjazdy i konrerencjc lekarzy_
Kuracjusze, ~tórzy
niegdyś
p rzyjeZdiali pojęk·nymi powozami do wód w P ieszczaoTlach, musieli bar<iz<l ceonić zalety tego
słowackiie-go uwrowiska,
skoro
nadali mu światowy roegłO/l.
Toteż Pieszczany Wlielce o ten
ro.zgłos dbaj~, choć przecież zapewniają go same .. ua.d>rawtiają
ce" kąpiele. W ~j u-ro-kli·wel
mi.ejscowOŚCd czas
wypoczynku
inaczej tmja ru2 gdtz.ie j,n«:zjej.
Pobyt przestał ' być udlliałem WYłącz.n.ie zamożnych.
Kuracjusze
podążają tu nadal z rÓŻnych
stron świata - aby korzystać 1
walorów lecz·niczych uzd,rowiska
dZ<iś już na wskroś nowoczesnego. Miejscem 'Drzechad.zek ie.5t
kryty, oszklony most. pra.wdziwe cacko arch~tektu,ry łacząc"
"Wyspę Zdrojową" z miastem
Jest tu łacińsJti. na1:>16. który zatrzymuje każde-l!o kuracjusza'
"SURGE ET AMBULA .. co oznacZal "Wstań I chodź" Jest to
napis - symbol. zapewnia.iacv
o 'skuteez.ności
pieszezańskiei
kura c ji. Ale n3e tylko on ' każe
...pozostać tu na dłużej. w r a c ać ....
. t L Ró
'J,,'
k . b
pam~ę aG.
. wm"z
T ~]O razy
mtaste~zka 1 .le:go . okol!~ .. ora:;>
zabytkI g,poraW'la·]ą. ze WC Jąz ro~
nie zaintereoowa,nie tvm wspamałym u zdrowisldem. .
.
MARIA SOSNAL

2
m1eJsce w momencie, gdy pa.ni domu poka.zywała gooci()m mlkręcony
przez nią podczas ul'lojm w M.arotku

film.
- Zmarła
nazywa
się
Lydia
Kraum - powiedz.i ał jeden z ~ys
tentów komisarza. - lliiennikaorka.
Redagowała

http://sbc.wbp.kielce.pl

sz.paltę

t4lwarzyską

w

jednej z tut e jszych gazet. Taka soble szpalta plotkarska. Wielu lękało
się jej ostrego pióra. Wrogów, oczyw iście, miała w i~lu.
Krueger skinął głową, podszedł
do ln ianego ekranu, obszedł go i'
rzucił t am w,zrokiem. W środkowe.j

przeg rodzie olbrzymiej szafy us-tawione były puchary. Trofea. RaC.'lej
podświadomie z.areje&t.rował, że dwa
pucha.ry stały nieco na uboczu od
innych.
- _Stęka jąc, leka-rz ws-teł z IXI'zyoltueniętej pozycji .
- Śm i erć prrez pclmięcie r{)2.cinaczem do listów, komilSa rzu -'- powied-z,iał.
By lo lo wpr awdzie oczywiste, ale tym samym lek.al'Z
wykluczał inną- przyczynę
śm1e1'Oi
p rzed d ecydujący m pchnięciem.

•

1-------

. Sylwetkę tego aktora przeds tawiamy no zomóVłienie An.drzejo Woz l ńsK1 egO
z Kielc.
Przypom inamy, że ~sty do noszej r ubrył; i nale~y no kopercie
op alr zyć OOptsk iem "N<l życze

n.e"w

l

Podczas gdy asystent krymi.na.lny
Wanser w jada,lni
ObOlk n0/1.0lw8lł
pers<ln.alia W~z.ystk.ich obecnych, a
lekarz policyjny i specjaliści od zabezpi eczen~a
ślad{)w
robili swoją
robotę,
k<l m isauz Kru,eger sta.nął
przed obciągniętą brokatem ścia.ną
w przejściu do przedpokoju i z zainteresowa,niem oglądał rozwieszone
na n iej egzemplarze stal'ej broni
palnej. Stąd też mógł spoglądać na
miejsce zbrooni, r>a duży pokój
mieszkaln y. ---:
Przed olb r zymią. stylową 82laifą,
po przeciwnej slronie, 8'tał roZWoM!srony na stojaku ekran; pośrodku
pokoju, na wysokim, trójkątnym
stojaku, stał filmowy
prOjektor
dźw i ękowy. Po lewej i prarwej 9trCln le, z oparciami w kierunku pn.edpO-koju, stały po dwa foteliki.
Przed zewnętrznym fotelikiem z
lewej leżała zamordowana. Miała
na sobie zieloną suknię w jatlJie
kwiaty. Pomi ędz.y łopatkami tkwjł
wbity po uchwJ'l; długi nÓŻ do 1'OfŁ
cinania listów. Morderstw() miał()

.i".

porcie New London (stan USA
Co.nnedicut), Ook r ętu zaopat.n.lrjącego łodzie podwodne, alby
następnie, korzystając z powstałeg() z.amieszania,
za-wład 
n~ć zakotwiczonym w pobli2ru USS · ~T r epaiIlg".
Załoga
(107 marynarzy i oficerów)
miała z.ostać
wymordowana,
po czym porywacze mieli zniknąć na zdobytym okręc·ie
w
głębinach Atlantyku. Dla
udaremnienia
pośdgu,
plan
przewidywał wystrzelenie rakiety atomowej na port New
London, a w razie konieczności na jeszcze inne ' pobliskie
miasta.
Przy werbowankt wspólnik:ów, dwójka now~esnych piratów na.tknęła się na agenta
FBI, który miał wejść w
skład bandy. Odtąd przez dwa

Włri ~

Trzydzieści minut temu. Rozc.iIlacz
został z ta.ką siłą wepchnięty w Qi.alo, że sprawcą m6gł byt'! ty-łk~ m.-

czyzna.
-

Mężczyzna?

-

Komil!l.H'" spojTutaj odbywał() się ba-n,kie :aebran-ie.
Przy kawie obecne były same pa-

rzał zdumiony na lekarza. -

nie.

- N<l" w takim r.aL~ ta doona,
która to zrobiła, musi'a la ~ ba.rdzo mocn<> wytrenow aną, s-porl<l'wq
rękę mruknął ~karz. 'Ale to
ju·ż pal1.ski problem, k~misar·zu.
Kom isarz
zm ars zc z ył

podziękował lekar2lOwj,
czoło i zwrócił s-ię M

liwoich kolegów:
-

Zn a lciliśde coś'?

- N ic. Wpr awdzie na narzędziu
zbrodni znajduje się cała masa 00c isków p a lców, ale zapewne pochod2ą od c z łonków rodziny. W dodatku są za ma zane.
(Oiąg

dalszy w nas~~ym '
numerze)

PORAD.&
DYZURNE:
dla
dziecI , doroslycb ul Zelazna 30
tV
godr.
1_21. tV nIedziele
godz _12 Stomatologiczna: ul
Zelazna S6 ... godr. 18-22, w so·
bOty - od godz 18 do godz. 1 w

Wtorek-środa
października

31

poniedziałek

1918 r.
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OlI.

i,.e.eaia
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Pocotow1e Ratunkowe m. P~
cotoW\e M.U1cy jne 119'1 PogotowIe
WSW U&-U Stru pourna t98
pomoc drogowa
t111
Pogotowie
Enercetyczn. Kielce . M,asto ell,
Kielce . Tereu
lilii.
POC.ol.oW1e
wodno-kanal1zacYlnc lOB-H. poczt
Informacje • asłucach lU Rotel
.Ceat<aln
421-44. luformacJ. koIeJ.owa'
Pogotowie nydraullcr.·
no-ener&ety~
dj:wl&owe KS"
03tedle XX Y -Iecta PRL lU' tel.
42.-33 aS1edle Sady asledle
B.ocianell - 468-'ł3 pocotowle wodDO-can e o dtwtgowe elektrycz·
no! SM .Armatury" ezynDł! .. codz.
I-Jł
.obota 1-11 tel 11I-Sl. PocotoWl.e cnowe czynnł! cal, dobt:
430-12 Po&otowte napraw yn.4dze6
gaZOwyCh czynne _ C.ociz 1-11
tel 435-7' Pocetowte telewl'tyjne
ł'l'l-M
PogetoWle alektryczno-wodocllu:owe MZBM ezyn~ od godz.
II do 13. tel 500-81
(n formacJa
8łu2by
zclrowta ezynna _ godz.
1-• . tel 481-80 . Ośrodek (nforma·
cjl Usług WUSP tel 4!1'1-4ł

_-58.

•

-"

1. XI.

w lnl L -~. . . . . . .
iw ............. ułiootdI W_r·
W lł01 ,. ....- ; . - ......i ... T~'" P"r;-;ół
~.
.
W 1164 t. - Uf. . . . SMIon t .
",lIIoIIri.
W , . " l. - _ł Jga ~

POSTOJ'B TAISOWE.&. - Czarn6w - Plekoszowska - tel. 511-11.
Dworzec PKP - 444-33. Słowac
kleco - 472-7t_ 8zydł6wek - III .
Topor.oWSllOiego - 437-11. TakSówld
bal!:atowe - uJ Arm" Czerwonej
- 469-89. ul. Plekosz.owstra - 511-".

Radom

CODZIENNY
HOROSKOP
mi~ąco

vpły

,,,os_<lIN

Xł.

Coly 1iW>pad vpł(WOĆ ~.
po<J MOIłi.". l_ewi<łCYC h
1It'fdo<-zlIń. Cz. Ci. wiwe ~iekowycł.
sP<>f4oń, ni. ~z i... więc "",.• •
koć "'"
bUM z..jęć. I'ocząt4<>wo
rJOWII

pojawioć

_-"/

si.,

b.,Ją

tyilco od c_u do c_w, . e po.

r_ kh Ik.&a wu<W!.i. I pod

ło

niec mleslqca lM>jdziłłH ~<: w ""...,.... środłcu _alu 5p(oaIN WOŻ_,
rtych. I'rzy<łiIl~ I. CI to ..iemałą ...,.,slokj,. MoUtsz tei liczyć I><J wyrozy uzł>Onia H
".icj«yw., I . "ergi.,. W
spr_adr d<>M<JIłN'tfCh

.i,

jo4j';

";&po#G.ltHfti"";'

'łCJUHz,c;.

wy}ocini.

Kielce

"Bałtyk"

- 3l .X I l.XI. - ,,Haao~
Sz.piel:>ró a" - polslm, J<,o,l. 1. 15,
g_ 9.36, 13.30 i 17.38. "D~ w-eekend" - h!szp. kol. J. tli, g . 11 .• ,
15.30 i 19.30.
"Przyjaźń" 31.X. "Zabity
n<l śmierć - USA, kol. J. 14, god'L
1~.30, 17 .• I 19.30.
l.XI. - "Gang
O lsena wpada w szał" - duń.i,
k.ol. J. l%. 1!:O<k 15.30 17 .• 1 11.30.
"pokoJellie" - 31.X. - "pOJlcja
dzięlcuje" - wIoski, pan. k.ol.
l. 18, I!:odz. Ił. "Szepty I k~yki"
szwedzki, kol. I II, godz. 17 I ~ .
l.XI. - nlecz~
"Odeon" - 31.X. ni.eczynne.
1.XI. - "Zloto dla zuchwalycn" USA, pan. kol . ftOdt: . Iii.. . ,.Zagubione dusze" włoski,
kol..
L, II. godz. 18 I JO .
"HeJ" 31.X . ,,skrzydełko,
C1:y nóżka" - francuski, pan . kol.
#><k. 15.31. "Chadey Val'rtc.. .. USA , kol. J. Ił , go<h. 1'1 .• 1 l • .• .
"Walter" - 31.X. i l.X!. Me·

C'Zynne
APTEJlI DYZUKNE: IW rr~u
plac KODlltytucJł • IM' ł'T-M. p.c
Zwyclt:stwa l .
TELEFONY: Strat PotarlUl _
Po,otowle Ratunk:owe !lIKI Pł>,o
towle Gazowe 517-17 Pogot.owle
EnergetyC'tnł!

Komenda MO
MlUcY lne ~7 Pomoc drog.owa NI
INFORMACJA etutby
zdcowt.e
cr;ynna " ,omlnacb ł--I1 w ... bOte _ _ te, 26_ -~1
InfMm_ela
• usługach - 267 -11.

• . X. l

~r.DI~"ie

Skarżysko

nt~yDn)'.

IlIM'A
, . . - - .. . ." - Ił.X. t l.XI_ ..H ..llq
S7l()iONócilU,"~
lIlOi . l. li, g ' .M, u .• i 1".30.
.. San
,.

l.

BeOHa,~'

kOol .

l.

lit"
,

tł .•

g.

II.

-w~

1li

.Je

,,Mo kwa" -

"Kobra" j ap . pan. kOol. 1. 14, g . Ul, 11 i
LXI. - " One dwie" węg kol.
1. l... godz . t, 13 l Ił ...Kobra" g<>dz . 11, 1. I •.
..Studyjne" - M .X . .. Macunaimą" brazy1. koł . 1. li, gOdz.
1·5. 17 I

1.. l.XI .

l.X. -

-

"Mong.oł.owie'"

kol. I. 1'5, g . U, 17 I Ił.
.l.X.
..Za.pach
Wlook>i.
kool. 1. 11,
g. 1<•• 30. n.3O i l .30. l.XI. "Ch Mown " USA., peon. k .
1. 1. g 11 t l'.".
.... botnik .. - ~l.X. i I_XI . -

-

Radom III
251-38 Poc.otowle

POSTOJI:
'I'A.. SOW~~1
uUca
Grodzica 12'·52 plac KOlUltytucjt
121-11 , Dworz~c PKP 26'-", IIlica
Zwlrkł I Wlgury 411-1'

TEATa
..

_.
1. XI -

"I ntry~ rodzinna"
USA, el.
l. 15, godz. 1'1 i 19_
APTEKA DYZURNA. IM' ......
StaroKuno\l(Ska tli.
POGOTOWI.
aATUNJtOW8:
telefon 911
U 'II a C a: za ewealual •• _1_"
w proeramie kia, reda keJa • •
bierze odpn"'lf'd",ialn,,''''

_y:n;

1

"Welo.u" - • .X _ I LXr . - .. w
mro.ku nocy" USA, k« l. i.,
COdz. 15.1ł, 17 .• I l'.-K.
..Mdalowiec" - M.X. I un -

"Tf'taI"lsamer' ican

Z.pr~"

ue ,

-

11:0 l. 1. I.. godz. 1'1 l 1•.

. x.
" Strach nad mioQ.o<telft" - tr_cu .....
Iti, L 18, 1fO<k. 17. l.XI. nÓi!C'tynne.
"Zwi~kowiee'"

APTE"" DY2UIlNA:
Apteczna 1.

IM'

:...ao
• .•

Dwo-

"Skałka"

- 31.X. - HOstatnie "artanie " - USA, l. II. godE. 13.30,
17
l 1'.30. l.XI. - ruec.VN'le.
PRZI:DSPIlZED.U
IJII~.",
w
ki"ie ..M"kwa" w COdz. l2-tl.
, ..It-f. Cn-34.
APT1i:IlJ OYZV.NE: lU' •
ł
ul BuczU 17138 aumeł' ~... ul

Starachowice ]
k«.

Jl X . ,,zna.1d !!O~ .Jr.oI.. L 16, ,_
i ~ . 16. 1.XI. .. ~..
- rum. k-ol. L 1li, g . lIf i YU5_
APT.IlA .... ~.NAł ar ...,.

n

"MM'" " -

l I.Xł _ l. II, , . W,

x.x.

....,. l.

i

<ł&ien.nUcleom
M~a.rt :
ReqllPlem

KV NI

tyoko~nu.z.

. . . .. Komeda"
komp.

,

Ko;y~a

• . • "KOCI~

u_

TV

(.tco!<>r)
pr~.

poe-

(irolor).

film.
pocłret
mu,z)'k.a jaz2lOweg.o
Korned,. (k-oL)
Theo"
K_ad. (4<

fil6\

o.<;

-

Polskie
Radio
slrzegajll sobie
w programach.

,
Dyrekcja
K ielcacn
zwią2Jku

z robotami

na wierzehoni
wymia.ną
dyliny
zamlro ięci e
rue hu
pn:ejeźlkie

na

~()lej ow'1

Warszawa-Kraków
,;,
104.964 - przej a.M na
joy.'ej w Radomiu.

Z ........ięoie

aNł",j

•

!, J, ł. XI. lt'l'S '., w

3-14.

at

wooług

Obja<lld odbywać

Prz,oop. ł)bcon ne - Id . VfU
l I Ile.: Pczeds lewziect8 obron.'" cywllne1

w

14.00 TTR
•
1%.45 , 13.25 TTR

Czwartek

Aklu.a1nośoi

cłn.ioa

tłAt

Mewny"
atId .
Cc..
KiUSS81a n.oo Koncert mut)llk.i. ocg-anowej 17 .• Spoilkani.e pod der
tym Joj.';'6I«n mag. K. DllloIroMkiej 111.00 Z ~ ~
tek i"Ubogi

~- ..
*I~

,,:lal" -

!tłn'ZÓw.

~.3It

a.u4. A. »aćioow
ttawn.}"Oh

MI.IE)"\ta

TELEWIZJA

iię

OI:n

nie

KOMBI AT REMONTOWO-BUDOWLANY
PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO
W PIENNICZEGO I GIPSOWEGO
W
Wierzbiey
zakład w Nowin ch
..raz pracowników oraz absol
w n stępujących zawodach:
ŚLUSARZ

-

.

SPAWACZ
MURARZ
pracowników niewykwalifikowan.vcQ
przyuczenia wyżej wym. zawodów.
Praca w systemie akordowym wg III
płac zgodlClie z układem zbiorowym pracy w
downictwie. .
Praoowni.kom zamIejSCowym zapewnia
kwaterowanie w hotelu robotniczym.
Dojazd z Kielc autobusem WPKM nr 19
stanek końcowy), telefon 532-41 lub
wewn. 15-45, ora.z 508-39.
ONe

Dziś
TV Klub Senior.

15 .•

Ul." Dziennik

Dzień
dobry,
'1kolor)
ił . M Obiekty w

ilU.

W

t.el.wła.j&

progr.

woj.:

szczecińskiego,
k()l;ylł~
go, słupskiego, płlsklego
Studio TV Młodych: Gl da

Ił.

terna ŁÓW (kolor)
17.M "Szuflada": Eryk u.pó\eIr;{plastyk (kolor)
17.5ł Sonda: Percepcja (kolor)
II . • Raj zwierząt: "Małe
21wMrzęta
Afryki" RFN-jap.
film dok. (kolor)
11.50 Radzimy rolnikom
19.ot Dobranoe
UI.l. Siódemka
1' .30 W ieczór z dziennikiem
" .30 •. Blaski' l nędze ZYCI. kwtyzany" - ode. IX (oetatni)
film
h ' t.-obyCL
TV
Franc. (kolor)
21.. "Przenikanie" lH>ł.
f
dok. (kolor)
:JI .-łi ~iermik

,;Q."

W

milnul.ą

p<t

•. Ska ra beuszc"

p r _:
(110010l')

P.oGłt.ul

li.ii
l" .Oi

D

Społem

Jęc .

Dl. !k.iooi Ba.'iotlie z Wi.... i z ~. : L. :I. lWRł.
"Ka.piwtl AlIt i jejfO poeiI"
Ci:. %
StudlO Sport: KAI\lłb ~blo&
(kol.or')

14."

Ił.... "u.~·r"

-

mlO<kłe~y

_-

g.azyn teobn. (ko! )
1'.1. Pr~am
lok.alny:
mośei lUeleckie
li
W 'ee'lór z dzienni koi.el'n
:Ił... Wl.ocek Melomafta: MoalrllO'W
sk1e interpretacje - II k'Jllcert iortepi.anowy B-dlK' 09.
.. J . Brahmsa (k~vt')
.•
)4 godziny
(kol()I')
il .
W ieczór
filmowy: 1.
N~
waści pol.9kleg.o dolt umen.ł!U -

,,0

Warszawie

rflZ

l~··;

"Cl~)"';

2. K'no MiniabUC r~. fIOI.m a.n.i<ł'.; 3. Pilmy z \amusa (.tco·()(')

SrCMIa
PKOG&AM l

poranek dla d"'eci:
"Spiijca k r ólewna
film
NRD (k:olor)
lł.fi .. Pawr i ząb" !Icane.
przyr_
ld.tII "Tu je<K mó' dom l'Od®in-.
Ił.to

1tkn

WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
W KIELCACH

. . . . PTSB "TRANSBUD" - KIELCE
Wf' Kielcach, ul. Oskara Kolberga ł

-~--SZAJĄ

1r!w.'!I

noemi.o&oll!i -

l. :;

1f.

n'''·' -

IlIN _
" . .tMł4łłk" "Azyl" - po(ooki,
1" I 1• .

a.ltówkę

z

A.

. . . "UspoJcoje",ie"

'.ił Film.

niettynne.

W;aczór
W.

d~w l

PROGKAJII LOJtAUiY
Hi.ł8

W-tte

osiedłe
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fabrykach. uuędaeb,
biurach
projektów, kłóryeh iycie lIpły
nęło na mon;kieh szluach, ...
labor aWd.ch i salach wykła
dow ycb Inb swyenjnie wśród
łąk, pół i lasów, tysiące
łych,
którzy pnez 35 SJHl'kCljny~h lat
pracCIWali dla nas i d1a si~ie
_ i1Mś zwu,u,je na wd.aęczne
ww,pomni _ie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

_Telefon

interwencyjny
DOKONCZENIE ZE .STIl. 1
10 oopiero w ubiegłym miesUtcu i okazało się, że zawiera Qn
iii , metry miału. Reklamowałam.
do8t.awę
u
kł~ownilla
p.i~
\lilią

handillu

przy

opalem

D7.ieriyńskJego.

<:al puyB1ać
środek
porl;u
i ubrać miał,

Obiett'aoll-

a __
.dobrej j8k<*:1. Czekam na wa1wienie tej aprawy już kilka t yrodni.
Od r edakcji: - Rozmawialiś
my na \en \emat :r; li:~er()wni
kiem wspomnianej placówki. Op6!nienie
dostawy
tluma c 2.Ył
b r ak iem środk6w
t r aIl&portu,
które (ponoć) ~najdują się w remoncie . Zobowiązal się dostarczyć klientc e pełnowarto'ŚCiowy
węg iel w c iągu dwóch najbliż
s zych dn i.
(som)

stęp nie do6t.rclloYć

m

węriel
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Piłkarki

r8CZII w

europejskich

Budo lan,ch

z

grał, .1

leza a ans

Pił-kark i ręc1llle Buftwlanych
!:,ościły w Elblącu. !:,dzie
rywalizowały 11 I-lil:"_ymi sespolami AZS W rocław i Starta

Kielce

Dziś

pierwsze mecze

•

z InnlCV
ielcach

cltOral pM!ybyli III rewizy. . Kiel~ .... ri.wcy z
W'onic,., kłóny przez t y4I&tea &,oicie będlł na
KielecMyilnie. W ekipie . . aleili się
i ka~ Lokomołiwu Winnica
sła4'k_ne SKA Winnica. Ro'"'C'I"aitł eoi a nas.ymi
ewolowymi sespoła.mi kUka spot-kań.

W

'Ił

f

.I-.ul dziś, o &,odsi'llie H . na
..... Wnoi.e Błękitnych w KielGAda rozpocIIęło się spMkatllie
piłkarskie pomięd«y Lokomotiw~m Winnica i n-li~.wym zelIpOłem
miejscowych
Błękit
nych, rozcrywane w
ramach
;ubileu8su 5O-1~cia Kieleckie!:,o
OZPN. Rowniez cłziś ... hali
8porłowej w Kielcach P"y ul.
W.ali«óry odbędz.ie się pojedynek si&tkarsy SKA Winnica i
mie.Pcower:o AZS. POC'Zątek me_
o 1:"00.,..11.

W piątek sportowcy z Wionie,- &,o8ci6 będl\ w Jędrzejowie,
• ... niedzielę ... Osłr.wcu. W
.JędNejowie piłkarze Lokomotiwu lllDie~ lrię s miejscowym
Naprsodem, a siatka-rze SKA II
AfTJi lM.ełce rOlller:raj1\ mecz rewMlSowY w
miejscowej hali.
Nakroi_ ... OsłrowclI piłkarn
ł.cJk.mołf.WlI er . . J.ędl\ a miejs-

piłkarskiego

Z

notatnika
Uśc.i.e
.lIItr~w

• Na

najsk.tKeczniej-

a,-ob
II!iei piłkar
lIDiej w grupie II nadal prowacId stawuła z Rakowa - 13
. b ramek przed Ko~ z UrsuoM

-

1j!

br~,

Su.ohRit_-

I t i . z GKS T~hy - 9 b r amek,
W.uołeem ze Sta.ru,
Nea4ro"
, U'l\9Ufia i ZlI.bkiem ze stali po
'f bramek, Be4łryjem z W~ok.i
T"" •
bramek, Sapae_slUm z
~h, Orygk. z
Avii i
. Pnł,byłl\ z Mo<~ru po 5 bramek. Po 4 bramki Krze.lili: BujaIt z Cracovii, o.ekaj z Con_rda. Dereń z Siarki, Malolepny z Rakowa, Sshka z GKS
Tychy oru: Gsil I W iec_rek z
06rniK:.a. Po 3 bramki zdobyło
U p<itlkarzy, a wśród n.Lch: Ju.,. z Błękłtn~h, Napieraetl ze
Słlarlł i Tnoń z Radorniaka.
• W

pił karsk>iej

kla~ie

"M"

JLIodał na czele
l:isty
teoutłejszych ",rzelców

najskuprowada KraJeW8ki z KSZO 10
Itt-.ame-k przed aoeall\ z Granaki - • b ramek. Smial_lIkim z
K.orony l Siekierynem ze stali
Rt7.eszó", pll 7 b ramek:, Dylew..... z KSZO. .Jedynakiem z
Orła, De rha_em
ze
stall
~
I Andrseje_kim z
AZS Biała Podtaska po 6 b l'a1DeIt, Mlkitl\ ze stali Rzeszów• bram~k . Kon8liowskim z
Q~flaw oraz Fitkow$kim, lla"iu..wskim i Raskiem ze Stali
Now. Dęba po 4 bramki. Po ~
eeble trafienia ma na koncie
" _wodnIków, a wś ród nich:
"_ak i WÓjelk z KO'rony . .Ję
tk"łI:. i Michalni z
Granatu,
i Witelllyńaki ]t Broni,
BI'eaMl i Opr..lek z O rla,
. . . . . . .ki i K.w~]t N-a-

."'i

~
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_s .

_wyro KSZO. W zwill.k:u III tym
prs_i_wmy _
5 lisłopada
misłrsosłwo kiMY .,.M~
.pomięcl-y KSZO
Ostnlwiec i
Nap~
iędrzejów
..... 111
pneł.w-y n. inny termin.
POIla4k i)1npatycy sport. w
Oll&rowcll Uiś i w · clIwartek 1tę
dl\ świadkami dwech międsyna
rodowych społkaii w plłce wodDej pomiędlly ezołowym zespoł_ ZSRR Dvnz,mem LW9w
i miejBtlowym KSZO.

Elbl~ ora. II-licoWIl
Sośn.iell
Gliwice w kolejnym turniejv o
Puchar Polski. Kielecka ,,siódemka" wprawdzie zajęła trzecie miejsce i odpadła z dał. szych rozgrywek ale gpisywała
się dzielnie. W pierwszym meczu drużyna Budowlanyeh pnegrała z AZS Wrocław 11:12 (1:11),
następnie zremiwwala z ~śni
C1\ Gliwice 16:16 (8:7) i uległa
Startowi Elbl~!:, 16:!J. (9:13). W
sPQtkan.iu z Sośnicą. która 2ldecydowanie prowad7:i w rozgrywkach II ligi. lriel.czanki
prowadziły 16:15,
ale 9Łraciły
bramkę w ostatnich sekundach
pojedynku. W całym turnieju
najwięcej b ramek !Ma ..Budowlanych zd-obyły: SebcKyk 11, 0.łębiow9ka II I Cb~~
a 8.

Turniej w
ELblągu
wyg:rał
miejscowy start 6 p1ct. przed
AZS W rocła.w 4 pkt., Budowlanymi i Sośnicą P6 l pIkt. Kielc7>llTIki wyprz.ed'7.\'ty zeepół gtiwiock·i
korzystniejszą
r6żnLcIl
bramek
(a.p)

POd koszami

ił.

niespodzi nk
koszyka
Staru
Z

n-we lepiej »9wiOOlo

się

n_yDl zespo10m k_y~óll!

ki. w 4lru&,iej kolejce spot.taR kluy międlllywojewódzlUej,
mi w pierwSIiej. o miłll niespod1liankę postaraly się zwłaszcza
koszykarki Słaru Starachowice,
kłóce a.ukr_Bie
pokonały
_
siebie lliloe rezerwy I-li!:,owej
Wisły Kraków. PierwSllY
meą
wycrał,.
...rachowiezz,nkj po
IIIwóch do«rywkach 68:67 (62:62,
58:58, 30:30), a dru&,i 51:50 (31:25).
Punk-ty' dia Sta.cu wobyły: Wróbel 30 i 13, Grudz.ień 20 i 8. Oremus 10 i 1!, Pastuszka 4 l a.
Micbta 4 i Z, Natkańska O i HI,
Ga(1)ace O j. {. Podopie=ne trener. Jaa_ Serka roze.g,r ały
bar<iw dobre spQtkania i powinny mieć sporo do powiedlZ~ w
bieżących rozgrywkach.
Gooz&j poWlWdlo

się k06zyk4łor

aeleckiej Tęesy.
które
pr~rały na wi.asnym łeren.ie z
rezerwami I-ligowegQ AZS LIIblin 75:111 (44:311) i 74:13 (33:43).
Puo.k.ty dkl Tęczy zdobyły: Marzen.. Marud 13 i 4, Teresa Marud 14 I 1Z, Rakowska 12 i 10,
Mo&:o, II i 6, Jabłońska 8 i !,
llii<Iowska 8 i O, Słyk 5 I 16,
żak 4 i 18, Bąk O i 6. Kielczanki mogły wyg rać pierwsze spotkan,ie, prowadrMły już bowiem
roimiocą 10 punk>ww. ale za.brakłoo im doświadczenia. Trudno

Slę

zre6l<tą

d.2Ji,wić,

boWliem .w

zespole Tęczy wy~ują

m..ion.

15-lebn4e k.oszy,karJd. Z pewnoś
cJą z ~u na ~ będ4 one
grać COf az lepiej.
Spotkan.ia k~yka.rek B!l4.wlaDych Rad>Om ae Sła~ II Lubłin wstały pN.ełOlŹlOOe De. ioon,.

W rozgrywkach doruiya ~
kich kos.zykacz.e Tęc.:,. odnie8Ji
'lir Kielcach dwa wyllOkiAt
r-wycię6twa nad rezecwami
II-lilOwej Piotrcov;i tt7:ii (5I:lt) i
120:64 (62:32). Punk.j;y d.ł4 Tęcz,.
zdobyli: Gu-tkowsD 'Z1 ł 17.
st ryc h arz 23 J 25. Ra.dali.WQIIl()W- s.k.i 13 i 20, Bat6g 121.14. Cbarczuk 10 i :M, Hozer II l 10_ PieIlrasid<: 6 I (, N~ew1.cz
4 i 5, Wa.)iłko ! i ł. ~k
! i O.

e, l!ysokie

e

Broń

zwycię

....

Oba polskó.e zespoły staną
przed szan&ą awansu do III
rundy rozgrywek. Przypomn ij my, że Wisła zremisowała w
Brnie 2:2, a Sląsk pokonał na
wyjeździe swych rywali 2:0. O
ile awans wrocławian jest niemal pewny, to znaczn.ie trudn.iej.sze zaoon-ie czeka krakowskĄ dcu:iynę. Piłkarze Zbrojovki w ostatnim meczu ligowym
pokona-Ii w Koszycach
zespół
Lokomotivu 2 :0, demons trując
dobrĄ focrnę. W spotkaniu tym
n .je wystąp;ili dwaj czołowi zawodnicy czechosłowackiego zespołu Kreupa I Dvorak, ale
mają ooi
Ilrać
w Krakowie.
Wiślacy
w miniOllą niedzielę
pauzowali. bowiem PZPN przełożył im spotkanie z Arką Gdynia, dając w ten sposób możność jak najlepszego p.rzygot owania się druźynńe mistrza Pol.
sJq do pucharowego pojedynku
10-dn iQwQ przerwa PQZwoHła
wykurować się kilkli kontuzjo·
wanym krakowskim zawodnikom, a zwłaszcza Kmiecikowi
i Pł1lSzewskie mu. Wszystko więc
na 00 wskazuje, że Wisła w
meczu ze Zbrojovką po raz
pierwszy od dłuższego czasu wystąpi w
swym
najsHniejszym
składzae .
Spotkanie w Krakowie będzie
w całoŚCi. transmitowane pnez
Polską T~]ewizję w
pro&,ramie
I. PoC'Zątek transmisji o !:,odz.
16.31. Ró_ież w czwartek nadUi& zostanje · tran misja telewizyjna II ~ezu Sll\Sk - mv o
Puchar UEFA (!:'ou. 17).
PlKharowa środa jak zwykle
dostarety W'łele emocji na eu_

Sensacja
Sensacyjnym zwycięstwem pił
karzy· ręcznych Szwajcarii zakoń
czył się rozegrany w Bazylei mię
dzyna rodowy turniej. Gospodarze
wyprzedzili brllzowych medalistów
mistrzostw świata . piłkarzy ręcz
nych NRD, pilItlI drutynę MS .Jugosławię oraz czwartłl na MS
Danię .
Szwajcarzy pokonali
NRD 1ł : 20 . przegrali z .JugosławiI!
ts : }'T oraz odnieśli wysokie zwy-

prowadzi

nad

Duńczykam i

już

rozecr~r~

kończyły

się

bramkowymi). W
bywców Pucharó w
wielkiego rewanżu
Anderlechłem Bruksell
wie mają trzybramkoWI
kę po meczu w
grald 3 :0), ale czy
bronić? Równiei.
wie r-a-powiadają się
rze UEFA spotk ania:
Moenchengladbach L~bona (0:0), Dukla
Everlon (1 :2), Valenoia
PiŁesti (1 :2), VFB
'rorpedo Moskwa (1:
Londyn Hajd uk
j M ilan Lewski
fia (1 : 1).
I

Na - bois
W
klasy
siabkówce padły
wyniki:
• KOBIETY : Sia,ka n
nobrzeg - Ra domka fi
1:3, 1:3, Ene rgetyk
la - AZS K ielce .
rzani Skari:ysko ce 3:1. 3:!, Medyk
ce - Stal II Nowa
2:3. W ta.beli p rowadzą I
karki aadomki U RadolI
rwanych Skarżysko po ł
cięstwa .

• MĘWZy2;NI: A'LS
_ Sia rka Ta rnobrzeg
Czarni Radom - s tal
Wola 3:1, 9:0. P roch
AZS Rad()1ll 3:0. 3:~.
strowiec - SkórzanI
9 :3. 3:! . W tabeli
ka rze CZarnych
ZS Kielce po 4

grał w I ru-n<l7Jie na
prrewagi WoronlcZa.
Zeromiń&1ci u-legl
Su l i.mi.e,
Bogd_a"n,,"~,V" _.

tylko jednym punktem

jed'nogłośn ie '!ł

o wejście
W

wi.eJ

we
edynki
1\o:talmoe i Dynamo
PlSV
Eindhoven
Ran!:,ers (piecwsze

2%:1• •

two KSZO Ostrowiec

.... OII&cowc.
o weJ.'i(:le cM D li«i
pięśc Ial"le KSZO pokonali wysoko Star Sb racho wice 16:4.
Zwyoięsbwo
gospodarzy
było
zasłuione,
ale poziom walk
nie mógł uchwycić. Tylko tm,.
pojedynki odbyły się w regulaminowym czasie, a pozostałe
zwycięZcą
zostały przerwane w I lub II
run<lue. Wynilu
walk.
na
pierwszym mlej9cu z~ Wodnicy
KSW: Ka.miń9lti zdobył punkty bez walki. gdyż Kutera nie
Zwycięz.cą
rozegranego
w
zostal dopuszczony do pojedynKielcach tradycyjnego, XI turku p r zez lekarza, Bj'oozak wy_
nieju mi&trzów szachowych. zo- . punktował Korpika., Pa r afinostał
aoma.n Tomaszewski ze
wiez pokonał w I rund'Z:ie Szauzysku.jąc
Sk-t'y Czę;tochowa
rańca
na
9kutek
przewagi,
5,5 pkt. na 7 możliwych. WyMajewski zwyciężył w II ru.nprzedził on By.. arda Skrobka
dzie Nowaka , Z. Ha r aburda
z Karpat K rosno, Jacka Bielwyg r ał z Kosia rskim, R . Haracllyka z GKS Katowice i Józefa
buroa wyg r ał na sk-u,tek p r z.e..
Gromka z Karpat Kros-no po 5
wagi VI" I 9tarciu ze Szczod!r aPkt. Uczestniczący w wrnieju
kiem, MoleIKla przeg rał z LeaZ4eboiścl WDK Kielce ua;yskall
wandowskim, Swi.derski Tiwynastępującą liczbę pu,nktów: Leciężył Pasternaka
ll4 skutek
szek Ba·k alarz - 3,5, Józef Kiedyskwal ifikacji tego ostatn·jego
~ i M8IIl'ek Hei.niLch po 2,5, Mi.&w II ruMlIie . Kozieł pr!:egral
~ BRałaft
1.,5 piat.
lI'l sk~tek pt'7A!'Wagl w II rtm.!II!M GMy, BectnM'8llll ~

turnieju szachowego

i ezw.a.rtek rGzecra.ne zO$łan~ rewanżow e
ki II rundy europejskich puooaców piłkarsk i
pująey w Pllchane Europy mistrzowie Polski,
Wisły Kraków, podejmować będl\ jutre na własny m
Zbrojovkę B rno, a w czwartek we Wl'oclawiu miejscowy
zmierzy SH: II islandskl\ drużyn. IBV w Pucharze UEFA,

Cięstwo

~u

.

środę

łeclJli.n.

kom

R. Tomaszewski

W

s-ia,

JabIec·lci

OW,kl

Woźniakiem, Se rk Biryl~
mi 1:2 przegrał z drie !Il

n.

przegrał "fi
run
przewlłgl
'nie

tek
zył

w UJ. starow tlel'naciaka
pl'Zez dyskwaliIikaoję.
W dru~im spot.kaniu tej grupy GKS Kał.wiee wyg r ał 1:
Wisłl\ Te_ew 15:5.

TABELA
l. GKS Katowiee 4
t. KSZO Oełrowiee ł
3. STAll Staraeh. 4
ł. Wisła Tenw
4
Ul listopada OOks4trzy gZO
bę<!1\ na własnym
rJ,ngu GM Katowice, a Star
gościć bęodq)j~ 11
lliebie WI8łę
po.de)mować

Tcsew.

•
Pi~i ..ne
r~ęli

*

U)

•

radomsłtiej

Be.ni

rewaniowlł
rundę
rozcrywek o wejście do D liCi
wyjaNowym poje1łynkiem
s
Mazurem Ełk, który
naj."

Je.t

&,roiRieiRym rywalem
radomian w walce o awall& SJHrikanie aa.teńesyh ';41 swycię
~ reepedaHY 13:1. W yniki
walk, Jta p4er_ym miejscu
lIawOOMe,. :e-w. Gór'lm pn!e-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Woźniak

jed nogłosd a

żył na punkty Ser d~i~

$ki uległ "fi III run
tek kontlJ'Zji
I

sica wypunktow a .:
lriego. F ituch glo~!1ll
grał z Charnersk l . .
tkanIU
W drugim s~
py Metor Lublin
właroym ring ll z
Zamośe 14:• .

TABEL.4-

t BRO~~

!. Masur Ełk
Moter Lubli" 'i
ł. Hrilna.tl Za 1D<l'

3:

•
bOkserzY
Tak W1ęc
EłkU
mo po rlłźld 'II
się na pie r VlSZyfllad
.glł
n
ich prre'Z jednego
&nalała
tkanie
KolejIle sp<l zą 19
lJięścia rz e stoc Za
HełmanotJI VI, z ą
ki ~akonc
g ryw
)lotore)ll
meczem z
wła&«y.nt

r'ogu.

