List Edwarda Gierka
oI sekretarzy KI PZPR
zwiqzku ze zbliżającym
się końcem roku 1978
I sekretarz KC PZPR
wystosoGIEREK
do
I
sekretarzy
wojewódzkich parktórym wskazuje na
wzmożenia
wy siłrzecz wykonania bieperspektywicznyc.h zaszcza gospodarczych
każdego wojewódzzujqc do apelu o
czynem 35 rocznicy
skierowane"JO
narodu z trybuny
uroczystego
z okazji 60-lecia
państwa polskiego

Edward Gierek wyraził Wdzię
organizacji
portyjnej.
konlerencjom samorządu r0botniczego I wszystkim ludziom
pracy województwa katowickiego za podjęcie inicjatywy w
tej sprawie. Podkreślił, że ze
sprawą tą partia powinna doczność

trzeć do całego społeczeństwa.
Należy starannie przemyśleć
i

przygotować

każde
zobona
grudniowych i
styczniowych
sesjach
KSR.
Chodzi przede wszystkim o
lepsze wyniki iloŚCiowe) I jakościowe w tych dziedzinach,
które mają bezpośredni wpływ
no poziom iycla społeczeń
DOKONCZENIE HA STR. f
wiązanie

Obradowalo
plenum
KC KPZR

Organizacja

~i,

i

.i,Clfie odbyło się 'pleKumitetu
Centralnego
Jego uczestnicy wyśłu_
.. atów: wicepremiera i
ni,zące go

Państwowego

'e:u Rady Minist,6w ZSRR
Nikołaj a
państwowyrr.

·a.

Bajba.. O
planie
J;l g0spoda rczego
i spo",'j ZSRR na rok 1979" o T!
t .. a finans6w
ZSRR,
i~ Glrbuzo\va, ,,0 bud że _
ln.,",,",,wym ZSRR na rok

p:cllum KC obszerne prze sekretarz ge','I KC KPZa
przewodnio 'T7r. "lF
STR
7
-n.e wvglosił

'1/"

KIELCE
Wtorek, 28.X1.1918 r.

B
K

pr te s· d

ieleckie
Z akłaily Wyrobów Papierowych stukają

teleksem do Mi.nisters.twa
i Pr zemysłu Drzew_
nego, Ze zapasy produkcji stale rosną, a wywóz opakowań z
każdym d1niem przysparza 00raz więcej kłopotów. ..Dolina
Nidy" w Gaekaeh żali Soi ę VI
Wojewód-zk:m Sztabie Prze-

Le śnictw a

•

w wannie
mY~1łaki, Z nasz.e)· ()l',i~n'
h ~, ze łącz,na poroduk,'le
zakladów pokrywa
:nów ~trzeby, Tu i ów'pe w~ Się nawe~, że wyst~
a na~wy~ka PDdazy
,
ROWOo<:zeŚ!nie jelIla zamówień i wielWvnlk

! .

Vtll

#

woai>w, że nie mc.;.że do&ta.rswoim ooblorcom glp.sU,
"plastra pszczelego", bo kolej
nie podstawia tak iej liczby wagonów jak iej wymagają po.trzeby
Niepokojące
sygnały
biegn ą z Włoszczowej do Min isterstwa Budownictwa i Przemy słu Materiałów
Budowlanych: "Gotowa produkcja stolarska leży w naszych zakła
dach, a my nie możemy dostarczyć jej do przedsiębioralw
blldowlanych, ponieważ kolej
Die realizuje naszych samewie' Ba wacony", Z Fabryki
Samocbodów Ciężarowych w
ka»dej C'bwili można wyeks_
czY'Ć

w

Polskę ezęści z,a-

mi«tne

GruOOiądq: i 01UOUkują wa,n",y, zlewy i

W

przewozow na cenzurowanym

pediować

ZYoko.

ak informuje rzec ..nik prasowy rządu - U bm. odbylo się pl>siedzenie
Radl'
Mini!o>trów.
Rozpatrzono
pr1ł
jekt uchwały
o
Narodowym
Planie Społecznl>-Uospodarezym
i ust&wy budżetowej na 197
rot. Podstawl>we założenia obu
dokumentów przedstawili przewodn ic zący Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów orsll
minister finansów.
P rojekty
przyszłorocz,n ego
planu i budżetu, w yc h-odząc z
pot rzeh i możli wości rozwojowych
(O podarki
narodowej
ora'Z ich wewnętr:r.nych
i '1ewnętrzny c h
uwarunkowań , uznają ~a cel główny uzyskaRie
dalszego postęou \'II spOłeC'fJl -gospodarczvm rozwoju
kraju
i poziomie iycia ludzi
pracy.
przez kClJlsekwentną realiu.c.ię
strategii rozwojowej wylyClllonej w łłchwałach VI i VD sjazdów PZ-PR.
Następ6twem te(o Slil przewidziane na rok przyS'llły pod t:.wowe kierunki działalności ( ....
spodarczej. które słuzyć będ"
osią~aniu społecznych celów polityk i partii i państwa , Do k i eDOKOl~'CZENIE NA STR. 2

J

kQ5ć prz.e..wd~.a.nych
przemysłu

wa,rtości 6ł milionów
złotY'Ch. Pi:l.nie k«nuś po41ru-

~. . .

u.iedobóc
waniecl żeU,w

()koło 36 tyeięcy
nych. Z c~o wy,nika Mo po<ZOł'
na s.przeezn.o8ć mi~y zdoklolioilll produkcyjnIl wytwórni - nien • potrzebami budownict_
r :ym.ku?
DOKO~CZENII:

bn·e

akces oria

samochodowe

leżą

jednak w FSC z braku
taboru kolejowego. I tak da lej. 'la brak wagonów skarży
się Bl i żyn, a ściślej Kie l eckie
Zakł ady Farb i Lakierów, dyDOKOK'CZENTF

N,4

STR

Wędrówki

z

parasolką

leW. li naszych ClIyłełnicuk,
lIam. . . Kiełcach przy 111. Grunwaldzkiej, kupiła we wrześniu
br. parasolkę w sklepie nr:ł7
przy ul. Piek08zowskiej 39, MieDOKO~CZEHIE NA STIL I

Na cały m t~renie Dy rek c ji
Ok.ręgowej DrÓl: Pooru:znych w

kolejnoścł

odśILil!żania

Szachowy
rekord świata
PAR Y'Z P AP. Z3-letn\ robotnik,
mieszkaniec Saint-Dizier we Francji P atric FOlSSY, pobił w nied zielę rekord gry w szachy rozgrywając 400 partii w ciągu 81 god zin . Młody robotnik wygrał 320
pa I' lii , poddając tylkO 40. P oprzed nl rekord należał do gracza z
Nicei. który w 10 godzin J minu~
ty i 3 sekundy rozegrał 317 partll
odnosząc zwycięstwo w 210.

Widzialnośe,

Sytul'eia

obniżona

sseu(il:nie ~ ..
droci
okr_ _

biomete.rołoci~

tir. ...".....,. .

zaostrsofte
tYCIIRe i

.prawnOŚĆ

~

ten
Jeśli
pan powi~ jeszcze !'SI: " no i ?"
przerwę swój

f' " -

śliskie.

4hłalanta,

dolecllweiet re. __

ś-"vięta

górniczc~o

w

Domu Kultury Zagłębia S iarkowego w Tarnobrzegu rozpoc/n.e
"Barbórkowa

się

dr ama

te

t

r 1-

na".

• •
Pier szy snleg
•
• • kopo
lUZ
•••

•

.(raniellona,

d ycy jne~o

Reporterski zwiad "Echa"

u trzymu.je się WlW. ..błoto po6niegowe", na dalszej - wa rstwa
śniegu . PrzM całą no<: p r a cowdo tUl drogach W'l>jew6dlZtwa
k iel O!Ckiego
i raoomsk4ego 260

laterwencje przyjmujemy
w godz. 9-11

W

--~--------------~

p i ~ r wszej

XA ITR. •

BioprognOZG

7

Kielcach od w c ze&nych godtz.in
wieclo()r nyc h d.n.ia wcz()rajsLego
pada śn-ieg - inf()rmu.je pełnią
cy nocny dy:iu,r w dyorekcj i Sla·
liłsław Kl"Jeiniak. Wszys tkJe
drogi są przejemne. Na d roga ch

wyk_uje

Wa rszawie odbędzie s,,~
posiedzenie
Zarządu
Główne go Towarzystwa
PrzYPLni Polsko-Radzieckiej. OmawIane
b ę dą przygotowania do X
kraJowego zjazdu towarzystwa,
• Z oka zj i ~bliżającego się tn•

plenarne

~_:.m..~

http://sbc.wbp.kielce.pl

lud7.i

dy&ponuja,cych 48 pt-ugoi 56 rOZi:y pywae!<am,i rolniczymi.

pi a6ka,~ kami

jest to wiele, jeśLi :r.wasamych tyl>k!l dróg p.l&wseej Kolejno6ci odśnieżania je&t
w obu w ojewództwach ~ km,
Ó<Uel~
kolejności 1238- km . •
trzeciej - 4G56 km. Snieg !ladał cala noc, sytuacj a na dcogach b):la w ięc trudna.
N ;e

żyć że

- Ruen jest duś co najrru.lie j
połowę mn :ejszy rnź DOemaln~e mówi starszy si-e eżallt
Ja-n Kręl.ol~k z Wydziału Ruchu D~ogowego KW MO w
Kieka ~ n. któ~ego około godtUG-Y
6,30 spotkaliśmy w rejonie Dąb
rowy na t~ asie E-7. - W więk
szo~' k : e ~owc y jeżdżą ookoż,n,ie
o

i powoli.

W,,,

O syt.uację na dl'odz,e pytam,.
k ierowcę PKS z Elbląga
d ysla wa Dudę , który
jest w
d:'ooze 00 W wieczorem.
Ws~:izle warunki są cięż
kie, od samego Elbląga jadę w
pa c ają :ym śniegu. Za Radomiem
i koło Barczy widziałem ,,s.Ła
,y", któ, e na skutek pośli,~u
w)-lą d o",aly w rowie. P ias-kac- ,
k.i I pług wid,z lalem parokroŁ
n:e, 06tatnio dwa plug.i
koł.;)
Ska dyska,
W mie},eu, w którym jesteś
my, ni e v..-idać, niestety, efektu
pra.:y d:'ogowc ów, Jak informuie sI. ,le:'żant J K rężo łek porzed
godziną 6
byli tu
przedstaWiciele k:erowmctwa
Rej<xIu
Dróg PubLcznych W K iekach,
któ!' zy dopiero w6wczas
~ a;je
:vdowali o potrzebi e
wysłaruia
na trasę pługó w odśnieroych.
Z-ca

dyrektora

ki-ele<:kie>go

Oddziału PKS d s. przewoz6w pa-

DOKORCZENIE HA STB. Z

z
Jubileuszow~'

w KMPiK

kultury .

.na

(elu.)

Nowy akademik
radom. kich studentów

WC?Oraj w n wo wzn<l&ZOnym miastecllku a·kadtmickim
W:r.f:B-l S z,koły I-n,iynier&lUej
w Rad()lniu p rzekazano do 1Ii y tilru DO'Woczesny dom akademłlCk4.. Dy.ponuje &ll 3Q.8 m!iejsumi .", d'W'll- i trzvOEOOOwych
poIkoje'CJl, a l4likie ŚWielłl:ilCami.
k'tci'keml de! ciochE-j nauk; i!I.p.
(etkr.)

Spotkanie
przewodniczących
sakładowych

klubów
mistrza

.Już po raz truci
Da
c0miesięczn ym spotkan iu w ymi enili dośw iadczenia przewodni-

czący układo wych

k,lubów m i.trza.
Gospodarzem wczorajszej impl'ezy była
Rada Zakładowa
XZWP. Uczestnicy narady zwie
dai1i Kieleckie Zaklady W. roMw Papierow ych,
wysłuchali
interesu j lIcego wykładu mgr.
.J6&ela Dudy o roli mistrUl w
procesie adaptacji społec:tno-Ul
wodowej.
(h'511)

•

tylko

w CI o fobryko
- lepszo rodukejo

wieczór

Z udz.ialt'm "Łkrctarza KW
partii,
Krystyn y
Firmant~,
przedstawicieli władz party Jnyc h i administracyjnych mia. • ta oraz placówek kuJturalnooiiwia towych w radom skim Klubie Międzynarodowej Prasy i
Książki odbył
się
uroczysty
wiec&ór zorganizowany t. oka%;jl 3O-lecia
dział lnośd
tych
klubów w n aszym kr"ju . 0twarto okoliczno';:iow'l wystaW'ł,
d zi a łaczom
KMPiK zlotono gratulacje i z:'cz",nia dallutej OWoalcj pC l.'y w służbie

myślą

W starachowickiej Fabr 'ee Samochodów Cięza.rowych ocl
paru IM trwa uJ)OrCi,ywa pra.ca i eclmiczno-organii,acyjna mająca na celu pełne opanowanie produkcji nowych typów samochodów. Pnez kilka lat, kosztem około 5 mld zł, wymieniano
pr~stanały park maszynowy na nowy, importowany. Obecnie
FSC POłiiada najDowocze ' niejs'le linie produkcy joe, wyposażo
ne w specjalistycl-ne urzlłd'l~nia po-miarowo-kontrolne. Gwara.ntują One wyseką ja.-k~i: wyrooow. I:'odnlł renomowanych fabryk, poltiadlP.jąeych dlugolrinie tradycje. Wieje pojedynczych
obrabiarek i eilM'ó~' produkty jnyeh posiada pełną au~mna.\y
zacię.

te, w polącLooiu
konstruktorów, inf techników umożli
wią produkcję coraz lep zych
elementów
wchod z ących
w
skład nowoczesnego
pojazdu.
Takim .iest terenOwy ..star
266" , uterenowiony - ,,244" i
szosowy - ,,200". Są to pojazdy
o podwyższonych ładownoś 
ciach i trwałości, o niezawod- '
nych podzespołach i zespołach.
do równ ujące parametrom samochodów fi r m świ a towych.
Sta rach owickie ciężarówki są
już nie tylko sprawniejsze, ale i lżejsz e . Czynione są starania, aby wiele elementów
metalowych pojazdu zastąpi ć
tworzywami sztucznymi. znacznie lżejszymi i odporn ymi n a
Urządzenia

z

w i ed zą
żynie rów

korozję.

Równoleg-le z podnoszen iem
"alorów pojazdu czynione są
starama, ab.v ')rata kierowcy
była mniej męcząca. Sprzyjać
temu ma m.tn. odpow ;ednie
wyciszenie
pracy
silnika,
zmniejszenie wibracji, ~raw
n ie jsza klimatyzacja kabiny.
Rolę decydującą we wprowa
d zaniu wszelkich iiJ1nowacp
od la t ma wysQko kwa llfikowan a kadra i nżynieryjno-tech -

nlczna z Ośrodka Badań Pojazdów Zakładu Do.św i adczal
nego FSC. Równ ie ż wspó-1prata z różnymi instytutami
i
placówkami naukowymi sprzyja fabryce. W Zakładzie Doświadczaln ym FSC
aktualnie
prowadzi się badania z prototypami now ych pojazdów.
W iele dobrego naleiy się
spodziewać po podjęciu
produkcji, w ramach międzyna
rodowej koope ra<'Ji, z austriacką fi rmą Steyr (mosty napę
d,>w c d ~a ~ćl;,lC1:!h, dów o dużej

łado'h''1t.Śc i )

i

amerykań

s·k ą fi rmą ~arvester

(wiel OczynnOŚCiow a ładowarka). Myś-li się równi eż o innych fMmach wspó łpracy z in.nymi
firmami. N'a
uł'uchomienie
produkcji np. m os tów napę
dowych prze znacza się około 3
ml.d u. Inne uruchomienia bę
dą równ i eż kos ztowne, ale na
pewno umożl i wią pojazdom
w ytwarUlnym w Starachowicach konku rowanie na -rynkach zagranicznych'.
I '\we~tycje óą konieezne, ale duio w :ęc ej będ z; e można
zdzialać :no d erniz\lj ąc istniejące hal::! p rodukcyjne.
wymIeniając
park maszynowy,
pol~p~ :." Ją c war ·.I 'ud p.ra~y załog :

e

"Maliny" w... wannIe
DOKOfJCZENIE :U 8T.. 1
Załoea

Odlewoi bliwa i EmaHe-nMa .,Kamienua" w SkariY6...
a początkriern bor. mta11ła podozas
KSR, i.e wado6ć
p rodukc ji w .. Kal1l11eonnej" wynJeeie w roku bieoiącym 444 rnJ.n
z.łootyc.łl. Zadecydowano. że wyp rodukuje ~ę 285 tysię<-y
wów i zlew =mywaków oraz 110
~)I&ięcy w-a'laeon żeliwnych. Post.n.ow.iono także p rz ystąpić do
pTO<Jjukcji a n,ty4mpo.r1owej stopłnt trudnoście r alnych dla rnły
DtÓW wę:lowych
w eleokłtvw

*-

nłaoo.

mewe się ~klo. "Ka.mieona"
aie ubierała póinirj o korektę
)Ił_u. esy ,o reillbuje? Po 10
Jrl1et; iąc ach w p-rodukcji ryonkowej uzyskano
19-p-roce<n1ową
naOwyikę
produkcyjną .
Zaawansowanie planu rocznego w
wyrobach p.rzeznaczonyc h
na
ry>nek wyniosło pod koniec paź
dz..ier n.i ka
95
pl'oc ent.
Oceniając produkcję
wamen, zleWIOMl1 waków i zlewów w ska 111 ogÓlnej (dla rynku i budownJ.ctwa) także nre moma stwJe:rd~ć żadllY'Ch opóźnień. Do 1 listOpada .. Kam ie-n.na" przygoto_la i sprzedała 236 tysięcy zlewów i zlewozmywakÓw ora<z pon&d 90 tysięcy wan ien żeli waych . P la,n rocz,ny będzie w peł_
• w . kO'Oany.
Tak więc Ska rżysko oot.rzy~ słowa. Będ'llie
stąd tyle
~w sanitarnych ile zapo:ano lIT stYCZJlł·U. Wiadomo
łeZ. że Grudziądz także wykona
ł'W6J plan i d06ta:rczy 150 tysię
ey w a.n:e;n żeliw-nych. Z nowl?'PO :z.akładu . zbudowaJle«o na liten.c ji z.agran.icwej, Olkuskiej
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Naclly ń Em.a liow anveh
iym ro<k u okolo 300
waDAen. A z.ate.m w $Kaloi k, ajow ej ich p.rodukc j.a wyniesie w roku bieżącym około
560
tysięcy
s.ztuk. POItneby
wcale nie są większe. Dlaczei:o
wtem bilans wykazuje b l'ak J'>
tysięcy żeliwnych wanien?

Fal>r:rki

będ.z.ie
t\'.&:ięcy

w

Sprawa. wbrew poq.Ofom, jest
ba !·dz.o p r06ta. Ry.nek i bud wnictwo bio r ą ba rdzo chętni e
wanny żeliwne. A Olku~z prod.udmjP waJJ.ny z blachy, notabene
imporlo-wa.nej,· za którą
płaC!imy
deowitzami. WanlllY z
blachy nie mają w nas.zyrn koraj.u więkSllego powodzenia. Budown.ictwo wyjaśnia n·iechęć do
wa.n ien ovkusk4ch ar gumNJtem,
że są one za długie i nie mieszczą
się w nowych
ła.z.ienkach.
Nie wydaje !Mię jedillak, aby
1,5-met rowa wanna, dłuższa t1'ł
ko o 10 centymetrów od żeliw
nej rzec.zyw.iście nie mogla 5Ję
1Jm : eścić w nowym budown icliWie.
Rynek
także
nie'l.byt
skwapliwie te wanny p rzyjmuje, bo kllient z reguly pyta o że
liwne, które kilkakrotnie dłużej
spe}'ni ają swoje fu.nkcje użyiko 
we.
W "Polityce" u,kaz.al s.ię niedawno artykuł, w którym njed'A"I..lznacziJlie powied.zia.no.
że
Ministerstwo Bw:low7lktwa
i
P rzemysłu Mate r1a łów
B dowlan}'ch, które skłO'Ililo Minietert o P rze mysłu MaSllY.n CięL 
kich i Rolnic zych do iiJlwestycji
w Olkuszu dokonało manew~'u
zwanego " wpuszczeniem kogoś
w maliny". Za te pieniądze. gdyby je na przykład wydano na
rorlbudowę "Kamne.nnej". było
by rue mniej wa·nlen żeliwnych.
lan.s.zych w produkcji, tańszych
w cenie zbytu, trwalsz ch, nie
'WYm.agając~h
im.portowanego
lIJU.TOWCa i zatbiegów, bv l( toś
ril!l'jeł jE

kuJlii.

.

Sł.

S.:ybrl:ie opanolĄ:anie p r odukcji no\\ ych pojazdów &twor zy okno na świat staracoowickiej, zasłużonej dla polll'kiej motoryzai::ji, fab ryce. Bę
dz.ie t~ nowy etap w jej 30-1etniej ju ż d zia lalno.ści.

{mak)

Posiedzenie
ady
DOXOj!iCZENIE g

STR. l •

Gdy chodsi o P1I~ium

polec:r,eństwa

runków tyeb .a.liczono: u.yskarue tialMe,o .,..ępu w re ali&.eji procramów wyiywieuia
narNU i Itudowaieiwa. IJIiNaka.niowep: dalMll IHłprawę w
zaepałn_i. rynku; r . .blldowę
ba&y paliwowo-euerletyeUlej i
li .. rowC9wej: amniejslNlie
olteilluDia cloehodll
aarodoweco
uakładami Ba iowesłyeje:
Npewnienie lIabsej IHłprawy MI_SM płatD~ • .,.o pauwa.
Pod lym
k~e.m
okre51ono
e1it_. lIaloieula l proporeje
planu orali wskaźniki waresill
na ro~ 197'. Praewidlliano d.l. _y "'lir", docbCHIu narodoweeo wytworzone,o tak, aby prsy
obnjioniu " Bim udzia.Ju illwMtyeji aeU. npewnić odpowiedni ,"roał funduSlu s ...iycia. W tym celu niesbędny jest
dal.sllY r"wóJ produkcji, zwła
_ a " pnemyśle. rolnictwie,
traBs... rcie I IlłCl4lości, a jed~
aOlluinie wydatne zaktywizowanie clIynników efeklywnoś
eiowych, w pierwszym raęd:r.;ie
..., .Dlniejszenie zużyeia s .. roweew i materiałów, w tym
paliw i eDe-rrii. Przewiduje się
ła.kie akutaUowanie struktury
iGwe.tyeji, które npewni dalae lIwięksienie średków na
spodarkę iYWDo~iow~, budewnieiwo mie8lkaii i rot.budewę
ba&y
paliwowo-eclCrretycUlej.
Tym samym ,osłanie ... rlębio
Dy proces ,rsemiMSeSania sil
i śr.akiw w r .....d ..rce zcodJlie • postanowieniami V pleDum KC PZPR.
Pned Jt'--Ysłem, klw.,.o
pretlulleia .lołtu.a
IHłWllUla
w.ro_,.e e ł,t ,rH., .tawia lię
powawe I!adania IwillUJIe
li
pneblldowll ttnakłury I poprJWIl jall.łcl , rMII lIeji. Zaajd\(je lo edbiele " projekcie pla•• , ceł.ie ..I.iono IwięllHetlie
. . . . . kwarew na rynek o
7,f .. rM., a
ell.port o t,'
proe_t. L~. dosł."y aa
ryllH: • eałe.J ,o5POclarki ... wiuoy 05ilłrn~ pnYl'ost ponad
t pr_nt.
"
roktidwie IIIIr.wII pierw-Jtl-e.1l ~I. .więllAmie
Jt rodakeJi _ " i ,.... da.y
WKoel IHłrłowia lIwie"l\l i prod.lleJi
.wie"ę4leJ.
lwia_Ha
i)'wea wol.we,. i mINa or ..
barcłsiej iale•• y_e wyk ..... yal_ie środlu." .... dukcJi.

'0-

zakłada

orólna kwota
niężnych

ludności

7,6-7,9 proc., a

ea aominal·nl neUe
daree aspoleeMJionej
aię
,..
sk.li
aallłe~rni.i...
"1Wost plaey realnej
procent. Zaplanow:&l1o
oży1ku
mi_kań o

d.

334

Go

341

JHłwienehni

kowej prae.kranajl!eej 21
metrów kwa.4rakwyeh.
Podkreśł4... o
d.l\iMI ~
ws.,elpraey r"lHłcla.rcuj I
rraaielł. Dęclllie
ona
urówno w sfene
rowe,o, jak I w
orali
kooperacji
SlWserólną wa ..ę p
w
projekeie arlv!;Ił ,oronn."
planu do
nej WSPÓłpracy
Radzieckim i inaym i
mi RWPG. Słwana lo
podstawy
do
rozwiązywania
III1,a
myślnero reswoju kraju.

W

przedstawionym

budżetu państwa
środki
niubędne

wania

realiaaeji
się m.in.

Zakłada

adsialu

państwa

wła!łnej
że w.Ydatne
De... "ftc...~d,........... n i
budżetowymi.

.a

•• 41a Ministrów,
Bieniu
olł..
_.r•• d.n".
projektów, poełanow il~ jt
~ i skierowd do SeJmd

szóstą

Zimowe
DOKOŃCZłIHIE ZE STIl. 1

kłopoty
tra.ecob pl4S' w5:bych k.óUoI·liÓow
sypałem

saiers.kli<:.h Adam Saym.ńsło:i od
gOOu·ny 5 r ano pełn i ł dyŻUlr na
dwoTcu autobusowym. - Naj,orsza sytuacja informuje dy re~tor - jest w rejonie Swię~j
Kata rzyny. Powta,rrŁ8 się ;o systeomatycu:nje - p rozebie«a ki
g.ra:n.i<! a dZiialania rejonów w
Kie-kach i S tarachOw1c ach. A u tobus ze
Świętej
KaUi fzydly
spói.n:it się o poonad 20 Jl1!im.ut
bowdem utJtnął w zatorze.
Po-zoo,tałe wozy -. dodaje
kierownik dworca Be«u6ława
(k<loba - powróc~ly z pierwszych ku rsów z opc)2mie-n4em 10_15 minut. Opó:ż.n i()l'l e są wnęc
następne ooja2Jdy.
Znac·wie gorze j
2Jda'fli~
wielu kierowców, między innymj jeżdżą cego calą noc taksówkarza Feliksa Wójeika
~ w samych KJelcach. Na ulicach :z.byt malo sp'r~ do odśnieiadlia.
Płu.g
odśnieci:ny
pą'zedsiębiorstwa

Rejo.nowego

Gcą:>oda ri< i
Komunalnej zalrzymali"my 0 kolo godziny 5.30 na al. lX
W ie ków K ieJe.

. - -P "acuję od gad·zany lł mówJ kieorowca Henryk :r.lu"r
- mam do odśnieżaJlia wyozdlacUJ.!l4\ 'rasę długości 15.5 km,
międllY iłwymi uNce IX Wóeków Kielc. Bo-haterów Wa rsza wy, Boya-Zeleń skiego aleją LeD~ &i
do Dymall. W Cftasie

funkcjonariu,z MO
w Dąbrowje m.In. ,
sę" z POM w ~rcmr;ik'J
KlG M4 R, której
K;
prz.ewoz.ił ludu do pNlcy. I
nym tyllko 8wia tłem I.
sprawnymi wycieraczkami.
trzymał

HXl-

:M tocly p itwku 2. wlą.
1"0 ce .IÓol?! pytają k~e
row c y. - P>lv.ecari w ody jefit
aż za d'llrLo.
T.r udalo Z41!Uważyć elekt Y p r acy d·ro:<>wców z RPGK SK.<l':·O
na jeden samochód przypada do
odśn.ie-żan.ia tak .du.źy odcinek ulic. w ZillacUlej c2ęf;cl 2- jea:.dniowych, a 'IV dodat.ku po każdych
7-8 kHornetl'llch kle.rowca muo.i
jechać
do barz.y po sóL K ,llta
woa.ów Jl1I\.ł&ielo tuż po roą>o
e~c1u pracy w.rócić· do bazy z
powod,u awa ~.
Soli niA! Ż8lo-waJ.i także doU1Ircy, k4.ón.y w
więksw5ei
przyst.ąpiU do
p rQcy
dopiero
wtedy gdy ludzie wyt!eptali już
ścti~i w mok r ym ś ni~ u. P rzy
uL Okrzei
wiele chodników
było nie odśnieżonych jeszcze
o godz.inie 8. Byli jednark i tacy, któr:t.y Jloie zapomnieli o
swych obowiązkach. Już p rzed
godziną
5 u.przątnięte
był y
mj·n. cbOOni'ki p rzed blokami
przy ulicy Gałczyńskiego 6 i 8,
II t-a·k że na niektórych odcinkach ulicy Buc·zk.a i innych.
Zima, rze-cz normalna. "Generalna p róba" wykazała,
i.e
sporo jes-t do z.roooenia, by w
pełni stawić jej czoło. Kierowcy l dY8pozyu>rzy
t r anspo rtu
Jl je lJXl€ą jednak zapominać. że
z'IA-~as:z.cza przy padającym śnie
gu warunki na drogach będą
bardzo trudn~. Trzeba do tego
J>rzy«o.tvw.~ i md-2li. i sp rzęt.
Tym.cz.ase-m dziś przed godz.i.ną

http://sbc.wbp.kielce.pl

* ·

e
Pi.e-rws-zy dzień p i'
z-imy rue Ulpreu-ntow al
radom&Jtich ulicach od
jej u roków. Ludz.ie
do prac y na p!e rwelą
brnęli po koo.tkl
w
zbrylonym już śnieg u.
dozorcy 5q}ali jesZCW.
c zalri e snefll
sprawl
Jeezcze gor.ze-j bylo.. ~~IY
n~>3ch: sa-mochodY jeZ g<iTi
zwolnionych obrotach,., 'n'
godzi'lly Ó6me-j bod
ra~ ;~~~~ch.
licach pługów . sn, '.
A jak sywa.eJa ll",a
na drogach wOJewó..i .tor
domskiego?
DysPOZ)
działu Osobowego •.
PKS tak ją ch~ r~ k.'e .
_ Trasy S'I c~ęxkle.
do tej por y. nle
żadnych
kursÓW
Notujemy jednak
ku nastominu to we
ro z:kładac h. DotyczY 't
CUl samochodóW przcicJ
c ch z pasaże ram1 d"og~:r.
mia. Po prO&ł;u n~vb~ z:irr'
ŚliEko, jako ze c w
skoczyła drot?WCó w~o
A
więc .n~c n~z.lmr.e
słońcem: naJPlerw,.t\"fll c
powiedzi o C81kO~.1 i p' .
gotowaniu do ~ał l 'ei
mi !lkutkami ~n.10~ OC
pote<m. gdy orzy~~e\\' łarl
t~czne~ roł>?ty, ~Kłnift
nlzacYJ.nv . l . o w
przVJ1aJll1DleJ.
j)vlC
śnial.n~h d1ll6 ch .

'e;i

w kieleckim

W ra40mskim "Zrembie"

"Chemorze"

Ciekawe nabytki
racjonalizatorskiej

Prace regulac ine
na
P

mieszkań

chemik6w
z Pionek
W oa!;z,vm ciągu ro.zwija się
wnitl wo mieszkań przeyeh dla pracowników
Tworzyw i Fafb
PLonkaeh. W mieś
- dzięki z.aangaekip zakładowych
już w tym roku 190
m iesllkań dl.. człon, I.a !()g i tego najw:ęk"Z<ego
Kowskl egO
przedsiębtor-

,

oomi-erzu. Powierzono 1llU ~
ty przy budowie kilku stopni
woonych i przepompowni w rejonie Smolic i Połańca. Ponadto sandomierskie
przedsięboc
stwo będzie wykonywało najtrudniejsze i najpoważn:iejsze
pra{!e mają{!e na celu zwęże<nie
koryta Wi6ły lWl odci.nku
od
Sandomierza do Annopola. Trzeba będzie zbudować
wysokie
wały i
liczne os Lcogi po obu
stronach rzeki. Ulegną też l-ikwidacji piaszczyste
wysepki.
Przebudowa koryta Wisły przyczyni się do spiętrrenia wody
i odzyskan.i,a kilkunastu tysięcy
hektarów ziemi. dotychcUłS czę
znajdujących się pod
Zwężenie
koryta rzelci

sto

należy
1)~'"ynY m

.

.
~ledowierzaRiem

ną ~le]

o

za

C"hr, '

do

placó~ki

IUnianona.
- są ytykl ze Skony kliuzasadRione. Poinfornas ró~n"
.
int
"': lez. ze wielow e r wenJowała w tej
. w:zlal~ zaopatrzenia i
"'l W~ ~eWódzkiego Przetile ni~ oda'.lc\lu Wewnętrzne
niosło to żadnego

k~: P~twlerdzila

rtd"k~ "

r"dakc jt'" ~ .Ani klientki,
'.awin ila k~le lDt~resuje to
r,,-~ WPli..,;er()wnlczka skle_
a te . Dla nas ważne
~ rzemawiają przel.m handlowcom Z
l, i""a ) Winy
klientka ~ie
'" '[kl. o
pozytkll % zepsuteJ
(iar)

ajswzytn4e~ych

planów llailZeg() pokolenoi&.

..
postanowi>ka

kie rowniczkę

_
,I l'Va

.refleksyjnego

W 2lw i ą2Jkiu :lo art ykułem
zamieszcronym
w
"Echu
Dnia" nr 248/2061 z dnia 3
l>isŁopada 1976 r.
pt. "Kielczanin twórcą polskiego szkla
refleksyjnego" prostujemy 00 następuje: Rzeczywistym i
auwraroi
metody
otrzymywania szkla refleksyjnego Jest współ praco·w ników naukowych Akademii
Górn icw-Hutn'i czej w Krakowie
wskladzie: - dr
Mieczysław

Jachimowski. dr
Edward Leja. m;-r inż. Eu!';"eniusz Krawc~yk. dr inż.
.Jerzy
O;-orzałek
i mgr
inż.
Edward Cholewa. Wymieniony zespój. wraz z pomOClliC1:ą

ka.drą

I AGH. pracował

techniczn~

nad r07.\\'1ą-

( _I.,

Ważne

ostrowieckiego

zakładu

:laniem
problemów
szkła
refleksyjDe~Q &d 1969 rokII.
Mgr ioż. Tomasz Derejski
nie był twórcą
polS'kiego
szkła

refleksyjnego. natomiast uczestniczył w pracach
la.boratoryj.nych i pr-zy wd,rażan-iu . metody otrz.ymywania
s7kla reflek'yjnego na SIkalę
przemysiową·

Odm ienne naśw ietlenie jego roli w proces :e o.pra.cowywania metody o-trzymywanila
nIda reflek~yjnego wynikło
w&kutek nienaJeżyŁej in,t.erpretacji przez autora zebranego mater i ału i red agowania przedmiotowego artykułu
za 00 redakc ja przeprasza
twórców
polskiego
SYkła
reIleoksyjn ego
oraz: czytein'i ków

metalurgicznego

Odrabianie strat
Im bliżej końca roku ~ym szybszego tempa nabierają robo-

na budowie nowego 'Zakładu melalur~iClUleg. priorytetowej inwestycji Huty im. M. Nowotki. Do złych zwyczajów naleiy ,.sdurmowanie"
w
pracy
wnystkich uczestników procesu inwestycyjne.:o. W eją:-u roku wiele robót pn:esuwiII się na czas p-óiniejs1:Y. Tak tei jest
i w l,m roku.
l,

budowlano-montażowe

poczrna ń

ma na cdu przY'i(Ńe
Lempa oddawania mieukań dla przy3z1ych pracowników
huty, których będzie wkrótce
30 tys. P Ina
mobilizacja !Iii.
dob:ra ot·gan.i-za.cja pracy powinny przyczynić się do terminowego przekaczywani<a kolejnych
sze.UJe

OOieeU,w Huty lotu.. M. Nowotki.

wodą.

przyczyni się do podniesienia poz.iomu wody, a tym samym umożliwi
żeglugę barkom o nośności do 3
tys. ton. Utrzymanie stałej I!lę
bokośoi rzeki (2.5 m)
uczyni
Wi:słe wielką arlerią k()ll\unikacyjną. Ogromne nakłaey finansowe (ok. 500 mld zł). prze"Znaczone na ten cel. rozł-GiAJoue
na 20 lat. szybko 9~ za ffiQrlyzują .
rl{);<t [orm()wano nas w
Sandomierskie
Przedsiębiorstwo Buoown.iclwa Wodno-Inży
,c e", również w prz.vszr',ku zakladowe brygady , nieryjnego. niezależnie od robót
na Wiśle. wykonuje n~ mniej
,~,inL ków
uczes<tniczyć
odpowiedzialne prace w
dol11(
n'i e>których praeach
nym biegu rzeki Kamiennej i
n)'~h z budową bloków
Sanu. Buduje się wały i OGtrot!~'(:h dla
pra.cownigi. umacnia brzegi,
wznosi
przepompownie. Wk'l"ótce mają
F,
(ekr.)
być oddane przepompownie
w
rejon.ie Cmielowa i Przepaści.
Pełna regulacja Kamiennej zabezp.ieczy pola i łąki przed wylewami tej rzeki.
R egulacja
Kamiennej tylko w
dolnym
biegu od Bodzech-owa do ujścia.
pochł()l1ie 200 mln zł. Na umocn~enie brzegów roctm-ie przewozi się t odległych dolnośląskich
kamieniołomów ponad 150 tys,
ton kamienia. Plan realizowany
'w bież~'ym roku jest wyją tko
wo napięty. Na roboty korygujace koryto Wisły przez.naC!:ono
73 mJn zł. Zai:oapod.ar()w.ailie
Wi<>ł,. i jej głównYCh doplywów

'H',

. W Kombinacie Naprawy Maszyn Budowlanych "Zremb" w
Radomiu :wcgaruwwano Irolejną gieł~ pomysłów racjonalizatorskoich. w czasie której zakupiono kilka ciekawych wniosków ułatwiających pracę i czyniąCYCh ją bard7-iej bezpieczną.
Tak np. Zbi~niew Cichoń i Zen_ Baran są autorami oryginalnego (zgłoszonego już do ()..
patentowania!) przyrządu pozwalającego wykrywa{'! uszkodzenia w wirnikach silników elektrycznych. Zenon Barszcz i
Zdllisław Kalbarczyk opracowala
specjalny uklad eJektrycZdly do
maszyn pochodzących z importu. Sanusz Jemiołowski i Józef
Lew ndowski przedstawili układ automa1ycznego
hamowania do starych suwnic, zaś Janun Nowak i Z~non Piasła
wywrotna paletę do metlłlo
wyeh odpadów.
(ekr.)

zkło

rey

Raport z placu budowy
pracach

mających

na
pełne
zagospodaro'" jn lc krÓlowej
polskich
l-ldnga i()waoo już
dzie, pecjalistycznych przed'r,t,v , Jednym z nLch jest
"~,,iors l wo
BudQwni.ctwa
'·lni.,vnie ryjnego w Sanru
"'J

,

Prawdziwi.

giełdzie

,I"ot. Susy Burcsyn

p rostowa n ·e

N.. budowie

walcowni drobn,.ch pł'Ot\Ii
trwają
roboty
P'"ZY
monl-aŻ,u
głównei hali.
Bry.:ady wielu
podwykonawców montują dach o powienchm ltilkuilziesięoi-u hekJtaców.
Równocześnie betQmarze i zbrojarze wznoszą fundamenty pod
przy_łe • . gigan tyczne
agregaty
waloownicze. Generalny wykonawca robót. krakowslci "Bud06Łal-2". musi pokonać w iele
trudno6oi. a.by z'reaJ.izować plan
roczny. WartQściowo. na ogól-

Nożyki

do jarzyn,

mrożonek, w~dlin ...

Nowości Z "Gerlacha"
Kombinat Nakryć Słolowye.
i Wyrobiw Nożowniczych "Gerl-aeh" w Drzewiey wprowadził ..
ty. roku aa rynek kolejne ••.. ośei. U're już zyskały sobie
dobrll markę wśród nabywe •••
Mowa łll prsetłe wSlIlystkim • 0rycinalllyelt nakryciach
.tol...
. "ell. a lakie o · elekt....yeh
noiykach tJo jarzyn. wędli. i
_roionek.
Drzewieki "Gerlach" sap.wia·
da jetJnocześnie do»tawy tJ. sklepi. 1I0.,ell w ••
pI'.y....
rew (.. kompletaeh) tlo ezy ..esenia i pielęcnaeji pasnokci.
(ekr.)

nie tylko dla

r...

wędkarzy

·Ryby .ruszyły do radomskich wód...
Okręg Pol~ kiego Związku Wędkar.sokiego w Radomi u prowadził w październiku i prowadz i też w
listopadzie jesienne
zarybianie rzek i innych akwenów. W wodach znajdz ie się w

sumie 5500 kg małych rybek. m.in. karpi, karasi. linów i biaza ryb iania. istotna
n ie t y lko dla wędkar z y. ale równiei dla w zmocn ienia fauny
w wodach. obejmuje m.in. zalew w Siczka<:h, akweny w B iałobrzega<:h i lliy, Raoomkę o ra z zbiorniki w są si ed z twie Grójca,
Warto tu przy'pomnieć, że jui na wiosnę w wodach bieżących
i stoją<:ych województwa radom k iego zna lazlo się m.in. 30 tysięcy narybku S7;CZUpaków i O tys ięcy maŁych sandacz y. (ekr.)
łych amurów, wreszcie szcz upaków, Akcj a

ny kosz t tej mwe&tycji 17
z.ł :kii: wykonano ponad 8
zł. Niewielki to powód dl)
tysfakcji. jelifl zwazyć. że
po!isey tJo9ławey urzlItJzeń

mld
mld
sajajui
prI'ysłali więk sość maszyn. na'-miasł rebet,- budo..lano-menłai.we naial lewa. i nie przebiecajlł
w lI_blonym rytmie.
..Budostal-2" robi
00
może.
Sprowadził setki robotn~ków z
innych budów. ale opóźnienia
powstałe w minionych miesią
caca ciężko je&t odrob.ić pod koniec r{}ku.
Niezależnioe od budowy waloowni podobne
prace tcwają
pny rozbudowie elektros\alowni. Ins taluje !Hę lam specjalne
u{'ządz e nia do próż,uiowego odlewania stali. Oddanie do rozruch u tego wyd.ziału
umożliwi
produkcję stali o najwyższych
parametrach
teehnologicznych.
W wydziale konstrukcj,i stalowych montowane są urządzenia
do antykoro1:yjneeo
zabezpieczeni·a )wnstrukcj,i. Przyniesie
QIlO w efekcie ogromne oszczęd
ności gospodarce narodowej. Nie
slabn'ie tempo robót r6wniei: i
w innYCh ważnych dla huty
wydzialach i zakładach . RozbuOOwywana jest centralna
tlenownla, instaluje się
mechanizmy w wydziale elektrożużlo
we~o przetapiania stali. To tu
właśnie. poprzez rafinację, otrzymywać się będzie stal wysokiej jakości. nie produkowaną dotychczas
w Polsce w
'ikaIi
prze mysłowej.
S tal ta
przeznaczona będzie do celów
specjlłlnych. m.in. dla energetyki jądrowej.
Ruszyła wreszcie budowa tak
bard?;Q' potrzebnego
zakładu
przerobu zlQmu. "Budostal-2" i
tu jednak ma już znaczne opóżnienia . Obiekt
wyposażony
zos tanioe w potężne zgniatarki.
unadzenia załadowcze i specjalne segregatory złomu. Umożliwi
to właściwy wsad złomu d()
pieców elektrycznych. zapewni
wysoka jakość stali.
N'te trzeba zapominać. że w
t ym r o k u niezależnie od robót
w
obi e k ta ch
przemysłowyc h .
trwa j ą prace przy wznoszen iu
w ~lu obiek tów socjalnYCh. Praoown i<:y hu t y podjęli się równ~
robó t
wykończeniowych
prz " budo wamyc h przez OPBO
DDeezk.a.noocll. Te i wi.ele wnych
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(mak'

Proponujemy...
•..wieczór kameralny w Filharmonii im. O. Kolber,. w Kielcach poświęcony w całości twÓl'czości Franciszka Schuberta. Ser
listami wieczoru będą muzycyczłonkowie
orkiestry symfonicznej filharmonii kieleckiej orali:
pedagodzy z Pań s tWOWYCh Szkół
Muzycznyc h w K ielcach. P0CZlł
tek godz. 19.

•

*

•

*

•

•..fo ..... dy~k"'~' jne. które ioupł
rowae będ .. ie wy;tawa ,,M ...e ...
skarbnic,! dóbr kultury". prez_tująca ebponaty MN
Dabyte . .
!lbierów w ostatnim dziesięcioleci ...
Forum odb~dzie oię dzisiaj za bIlL
o godz. 11 ... pDn.ienczeniach ....
"eum pul' pl. Partyzant.....

•

Oddział

Swit;tokrzyski PTTIC
.. Kielcach
organizuje cyłd
spotkań
pod nazwlł StudiulIl
Wiedzy et sztuce. W ramaclt
studium odbywać się będ, pr'elekcje ilustrowane przeźroczami.
poka:zy audiow izualne i ~_
filmowe. Stałym dniem zajęi
będą środy. miejscem lIpotka.
Klub Turysty PTTK przy ulicy
Sienkiewicza 34. W najbliższlt.
29. XI. przewidzian() seans filmowy na temat sztuk plastycllnych. form,. ! fllnkcji ocu eJe.
mentu rysunku .

Komunikat MO
Osoba, któ .. ej w dniu 11 listo...
da 1~1' roku okolo godz. 1. ."
terenie lar,owi 1<a miejskie~o w
O.troweu pUl' ul. Slowackiece
została skradziona portmondka. w
której znajdowały się pieni"dze i
medalik na lańczuuku proo:a:olla
jest o aglo,zenie się w KM MO
estrowiec, przy ul . Aleja' w godllinacb l-II) - celem !lloienia
zeznań
i odebrania skracbion)~ cb

EO

r'Z~c"l.\' .
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Na dobranoc

Krzyżówka nr

doświadczeń

268

szkolnych organizacji ZSMP '

Bez przesady l

erenem działania ZSMP w oslrowieekim Zespole Szkól
Hul.niCl2yeb jest Zasadnina Szkoła Zawodowa, wkrótce
p~ybędzie też kolo w polieealnym studium zawodowym.
Aktualnie organizada młodzieżowa w ZSZ (technikum jest domeną hareerstwa) zrzesza ponad 300 ezlonków. O rozmowę na
temat form i metod pracy poprosiliśmy opiekuna szkolnej organizacji ZSMP - KRZYSZTOFA SIDOWSKIEGO. Opiekunem jest on dopiero od kilku tygodni, kiedy jego poprzednik,
ALOJZY CHODA, przyjął funkeję wieeprzewodnicząeego Zarządu Miejskiego.

T

POZIOMO: 1. od~~os, otwieraDyeh 'rawi lub roślina zarodIIlkowa • drobnych liściach, S.
minerał, Itezbarwna i prlllezroe"y.h odmiana ortoklazu, l.
swiereiadlo, t. elro,a boezna,
okręina.. wyznaczona okresowo
tUa -.minięeia jakiejś pr~.
oly, l •. abawienny w
okresie
dotkliwej suszy, ' 11. pla tunka,
• piekunka dzieeka.
PIONOWO: t. korJ>us, h.łów,
eeeha eharakter~,
ł. okres, ezas, po którym ajawisk. się powtarza, l. pisarz
amerykański,
autor
"Wilka
m015kieIfO" i "Martina Edena",
7. poobiedni relaks, dnemka, a.
\MI tai: z "Lalki" B. Prusa ' (TV
kreacja B. Pawlika).

li. dodatnia

ROl!wi~zania krzyżówki prsc- '
" ła~ lIależy pod adresem redakcji "En" wyłącznie na kartach pocztowych w
terminie
sh:dmiu dni od daty niniejsze,o
numf'ra. Pomiędzy prawidłowe
odpowiedzi rozlosuje się dwie
nalfrody książkowe. Karty pocztowe bez kuponu będll wyłą
..zone " losowania.

..ECHO DNIA"
Iupon nr 2GB
Rozwilłllanie

krzyiówki' nr !SI

POZIOMO: sztychan, krętaca,
bramkarz, kir,
"Rewiaor", Budapeszt.
boa, ar,ument,

PIONOWO: szabla, tyka, ehęe,
agat. nsut, bulaj, belka, raJ:!,
ter, _rosł, wyrąb, swąd, e:lOp,
kres.

W drodze do

szkoły

W ..tatnich dniach prasa dolriosła
•
dwóch śmiertelnyeh
wypadkach, jakim ule~ły dziefi lillłee do szkoły i przedszkola. W miej cowości Zapasów w
woj. pnemyskim potrącony zosta.I przez samochód 6-letni Dariusz B., który na,le wyszedł
ua stojącej na poboczu cięża
rówki. Wypadek ten zmusza do
refleksji się,ającej poza to jednostkowe wydarzenie.
DrOfowy a więc
przez Sejm ustawa
mówi wyraznie, że samodzielnie mO'ą poruszae się po
dro,ach publicznych dzieci, które ukońC%yły 7 lat. Zycie ma
jednak swoje wymo~i od
pl'wnel'. _ u '-latklobjęte Sił
Kodeks

nchwałona
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Każdy, kto wie, że opiekę nad
organizacjami ZSMP w szkołach
rady pedagogiczne powie rzają
jednemu z nauczycieli, zdziwi
się zapewne, gdy usłyszy. że w
ostrowieckim ZSH jest zupełnie
inaczej. Ani K. Sidowski ani A .
Choda (członkowie partii) nauczycielami nie są. Pierwszy
kończy dopiero Technikum Hutniczo-Mechaniczne, drugi przygotowuje się do egzaminów na
zaoczne studia ' prawnicze. Jako.
wyb i jającym się uczniom i wzorowym aktywistom ZSMP Zarząd Zakładowy powierzał funkcję opiekuna szkolnej organizacji. Umowę o pracę podpisywał
z nimi
Zakładowy
Ośrodek
Kształcenia Ustawicznego.
Dz·ii
Krzysztof i jego 'PO'Przednik mają po 21 lat.
.
- . Naprawdę DłC1lym IMe ryzykowaliście? pyta.nie kierujemy do przewodniczącego ZZ
ZSMP, znanego w Ostrowcu mło
dzieżowego I partyjnego działa
cza, .Jauusza Kluby.
- Znaliśmy ich bardzo dobrze
z pracy w organizac}i zakłądc;>
wej, spotykaliśmy się praw.le
codziennie. a pełne. do nich za- _
ufanie opłaciło się - po dwóch
latach S6kolna organizacja w
ZSH zyskała sobie miano jednej z najlepszych w województwie. W grudniu wręczymy jej
ufundowany p rzez huM: sztandar organizacyjny.

undament ZSMP, opavcie
jego działalności.
stanowi młodzież p racująca i może dlatego o o rganizacji
w szkołach mówi się I p isze raczej od święta. Jeszcze ba rdzie j
w -cieniu pozostają opiekunow ie
szkolnych kół ZSMP. Ostatnio
(tak właśnie jakby od święta,
bo .. wypomniano" Im jeszc~e
Dzień Nauczyciela) SpOtkali su:
z kierownictwem ZW ZSMP w
Kielcach przed miesiącem. Mówili o formach swojej pracy.
które} zasadą musi być dyskretna inspiracja, koleżeński I serdeczny kontakt z młodzieżą. O
b raku czasu na systematyczną
pomoc:' mlod.zieŻY. o pOtrzebie
angażowania do tej pomocy wychowawców i iIIlnych nauczycieli. o satvsfakclach nłvna<,vch 7

F

główne

powszechnymi i praktycznie 0bowi~zkowymi sajęeiamj w klasacb "zerowych" ezy przedszkolach.
Często jddżąc w teren
spotykam malucby, które samodzielnie wędrują do szkoły czy
ogniska przedszkolnego z odległych wsi ezasem ponad 2
kilometry. Jakie latwo wtedy
o wypadek, zwłaszcza zimą ,dy
dzieci otulone są w łrube ubrania, czapki s nausznikami.
Nie słyszą wtedy nadjeżdżają
cego samocbodu, mają o~rani
Czona możliwość szybkiej reakcji na niebezpieczeństwo.
Apelujemy często do kierowców o nczel'ółnlł IIwa'ę, o pomoc dla dzieci w ich drodze do
szkoly. Obowiązki
KIERUJĄ
CYCH PO.JAZDEM to
jedna
strona medalu. Drul'a - to obowiązek

SWIATĄ.

KIERUJĄCYCH

0-

Rodziee na wsi nie
sa w słanie eodziennie odprowadzać i przyprowadzać swych
dzieci na zajęcia. Poehłani&ło
by to każdego dnia kilka redzin. Szkoły powinny więc zainicjowae dyżury rodziców. czy
może takze mieszkajlłcyeh
w
danej
miejseowości
unDlo","
najstarszycb klas, którzy opiekowaliby się chiećml w drodze
do szkoły. Obecnej sytuacji, za,razająeeJ tyelu dzieci ł nieIIgodnej z pnepisamł nł.e moina kIerowa&.

dobrze rozumianej przyjażni, jakiej OC2ekuje dorastająca mło
dzież.

Podobne spotkanie opiekunów
I
sześciu
ostro wieckich szkół
zor ganizo wał
niedawno
Alek
(także młodszych od siebie kolegów prosi, by nie tytułowali
'o _inaczej) Choda z upoważnie
nia ZM. T'1 prawda, że nauczy_

cielom tym melekki przypada
w udz1'ale ka wałek chleba, ale
jeśli sie jest prawdziwym pedarogiem. można wiele przyjemnośCi
ł:Jlaleźć nie tylko ' w zawodowej pracy z młodzieżą. Nie
mają Jla tę pracę specjalnie określonego i oodan wanego dnia,
samI szukają czasu - między
lekcjami, . n iekiedy !la lekcjach
wychowawczych i po lekcjach.
Najtrudniej jest ta.m. gdzie naj~rsze warunki lokalowe,
2l-p.
w Stud,ium Medyczn:fm. Ale
SprÓbują temu żaradz.ić. Na pocz_telc ży.czliw06cią i gościnnoś- .
cią Zespołu Szkół
Hutniczych.
który ze Studium Medyc:bnym
podzieli sif: własnymi, znacznie
l~zym! warunkami pracy.
I
żeby zwróeić większą uwagę !la

ZSMP-owski narybek w szkołach zasadni.czych, już w br. ZM
ogłos! powszechne współzawod
nictwo szkolnych organilZacji, a
w maju pOdsumuje jego wynik·i.
- Najlepli'Zym wręesymy, byi
_~,
propo~ee
prsechodDi.
Szkolne or,~nizacje, nie mussę
teł. specjalnie UumlUlsye, leił!
mi ltardao na sercu. :te ~ w
RlDiejssoŚci . nie _aclly, Ze maA Itye Da mar~inesie. A swojll
dr.,~,
przydałoby się przynajmniej ras w roku szkolenie dla
.piekunów - wojewódsk.ie bl\di
centralne. By lepiej POWiaWae
mOl'łi pro,ram I ulualne udania ZSMP.

M ny

AJĄ ZSMP-owcy liwój Amorząd - klasowy i IIIkol- więc, jeśli im po.trzebna pomoc opiekuna, ~ w

czym najbardziej?
A.. Chada: - Od podejścia 0piekuna zależy poczucie autonomii grupy młodzieży w 8<Zkole i jej współOdpoWIedzialności
za szkołę. zgranie kolektywu w
działaniu. swoboda i szczeroŚĆ w
dyskusji... Co tydzień, spotykałem się z zarządl'm szkolnYJl1,
by systematycznie czuwać nad
przydziałem I wykonaniem zadań. Słuchałem opinii młodzie
ży
na zebraniach I w rozmowach, a gdy uważałem, że taka potrzeba. przekazywałem je
wychowawcom. dyrekcii I Zarządowi Zakładowemu, którego
bylem członkiem. Co pół -roku

T.ajemnice JezIor
Wśród ponad 500
więkmych
jez.W.r i bw. retencyjnych spię
trzeń w woj. S'łapskim
wiele
ma bardzo bogate środowisko
przyrodnicze: warunki tworzenda się I przemiany tego śro 
oowilSka badają od paru lat
naukowcy I s,tudencl Wyższej
S2'koly Pedagogicznej w Słup
sItU. Przebadali oni J.uż ponad
100 zbiorników. w tym więk
S'Ulśe tzw
jezior lobe1iowych
o
wyjątkowej
już
czystości
wody f dnie pOrośn.iętym prZe2
roślin~, od której pochodzi nazwe jezior.
Wyniki badań flory I fauny
jelzoior (ta kże siedlisk pot{lsich,
ich ro-zmnażania i zmiany mie<)soca pobyt·u) będą wyko-rzy~tane
do O'P'I'acowanie. atl9Bu tlo-ry I
łełUlly pol6kjej.

robiłem ankietę (odpowiedzi anon imo we) na temat tego. co
koledzy
sądzą
o organizacji
ZSMP i o problemach, jakie niesie ze sobą codzieima nauka.
Dowiadywałem się
o różnych
kłOpOtach uczniów a nawet
o
stopniu
przystępności
wykła
dów nauczycielskich. Bardzo to
pomagało dyrekcji I nauczycielom w działalności dydaktyczno-wychowawczej.
Interesują
nas nie tylko sprawy organizacyjne. Znając powszednie. ży
ciowe sprawy kolegów zaproponowaliśmy np. i przyniosło
10 skutek finansową pomoc
niektórym uczniom ze stro.ny
Rady Zakładowej huty i bezpłatne abonamenty obi adowe dla
niektórych uczniów dojeżdżają
cych z dalszych wsi.
K. Sidow-s ki: - Zwracają się
członkowie organizacji i uczniowie da opiekUna lakU ze' lfPrawami O6Obistym.i. · I w sprawie
dods,tkowej ; ppm~y' , w llauce, i
w rozwiąza.niu · jakiegOl§ IIPOru.
Czuem wystarczy ·koleżeńska
pomoc, ezasem prosimy nauczycieli i wychowawców. btldż 0_
irodek Społeclffio-Prawny pl'!l.y
ZM. 'Pomaiae ...;, życiu' młodym
kolegom, którzy ' ''' wchodzą w

. ~k

dojrzały,

wprowadza~ .

IuU _ pożytecznyoh
wań ~zk~1};r<;~

pomoc

I

~idzieć, żę

ta -PrzynosI potytki -

wdzięczne

'IV

zaintereso-

to

ladanie opoiekuna.

zy nawet wtedy, .dy minimaln,. dylftans' wieku nie
upowaerua da autorytatywnych porad, bo rÓŻnica doc§wiadcuń jeszcze ze mała?
W sprawach życioWych - bo
co innego sprawy organizacyjne
- doradzają na zasadzie koleżeńskich dyskusji: .ja byDl tak
uobił, a ty ... lIlieraz bywa; "roSZlI o pomoc starszych. A cutern... brak respektu, jaki
się
ma po prostu wobec nauczyeiela stawiającego stopnie, ba rdzo
pomaga 'IV rzetelnym poz.nan-iu
praWdzi wych postaw młodych
ludzi.
Autorytet, JI~ykliśmy mawiae,
wyrabia się z wiekiem. Ale jeśli miałoby to by~ jaklłś rel'ul..,
te - ja.k widae - i h . ma wyJlłtkl. Mimo młOdych lat Kny- .
nief i Alek wyrobili Sobie mec.y aa.tar!rteł I mir. . WHrowlł
aauką, konsekwentnlł praelł
,
duią Zftajomościlł IIIIraw iroc1lff
wiska - w zakład~le. mieście.
er,ani&acji.
S_owani IH'lIez
8łargych SIlaleźli 1I _ _ ie wśród
młod"ycb. Wiek ni.-dy być nie
IHIwłniell. najwainiejnym
kry_
terium warłokl.

C

T. SZWEJ

Amor
Roczne
obroty p rzemy!I.
matrymonialnego we ~-rancn
wyrażają się imponującq !Urną

1.500.000.000 fr . . Na Tozlegll/fll
rynku, w warunkach ~żarte,
konkurencji, . -4>peT1l.je
17ł!
drobnych agencji oraz 15
per koncernów, które w skolJl'
pu.teryzQwafl,Jjch
ka rtotekach
gromadzą tysiące ofert i ,a·
garniają dwie
trzecie wp!~·
pieni'ężnych z bizne.!1I
calej branży. Ceny usług tuch

wów

pośredników

Flaga
Dw1ie

e~eli.. Chińczykom udostęp
SIlę

"
chodu - pisał Jonathan Power
1. listopada br. w ..international Herald Tribune" - rozpocznie to nową spiralę wielk.ieKO
wyści,u sb rojeń" .
Pekin nawiąuł jui kontakty
wojskowe s .Japoni .., zarówno z
jej silami abrojnymi, jak i z
koncernam~
. produkującymi
spnęt o przesnacaenia mHitarlIym . .Jest rzeczą · bezsporną., że
Chiny pragnęłyby nadać swoim
stosunkom s Japo ni Ił charakter
wspólpracy nie tylko ekonomicznej i politycznej, lecs rówlIiez milłtarnej.
W tej dziedsinie i6tnieją jedIłak
pewne
przesskody.
Pa
pierwsze, Japonia wprawdzie w
cią~u ostatnich
ośmiu lat siedmiokrotnie zwiększyła swoje
wydatki wojskowe I jesł w
trakcie rozbUdowy swe,;o systemu stratericlne~o. jednakże
pod wz,lędem produkrji i myśH wojskowej pozostaje w tyle
sa Europą uchodnią. Po druf:le. niektóre k.ola polityczne 'IV
Stanach Zjednoczonych spe"I~
olaM "niechęcilł na poC1Iątk'
"osi" chłńsko-japońskł-ej; która
_rlalty się oka-ue mewy,od-

http://sbc.wbp.kielce.pl

al)gielskie

tu ,yslki.

przebywając e w Grecji , samot·

»de zapu6zczały się na zWledu,
nie Aten. Musiały to być atrak·
cyjne paru e, sokoro sl·a le ~.
kały je zaczepki ze strony,:,,"
nych temperamentu GrekO""
W końcu gdy na jed.nym t pla·
ców zaczęto je... podszc
wać wpadły w szał.
masztu flagę Grecji I
ją deptać. Efektem było
nie k.rewkdch t.uryste"k na
sięczny aresz,t za
stwa g reckdego . Sprawa.
la się więc od siedzen
kończyła siedzeniem
cie.:.

Zachód zbroi Chiny
skomplikoJ ntwaneło kupno
uzbrojenia od Za-

wahają się od

2.500 do 10.000 fr.,
nie płatnych na raty.
Dokonawszy wglądu
toteki, dziennik "Le

(I)

na dla ,merykańsk ich i
,dyby sprawy posunęlY
przyszłości za daleko.
Takich ustrzeżeó nie ma
bec bliż;sego współdziałana
kinu ze stolicami
nr
ropejskimi. Z jedne~ str:~ą'
dług oceny USA, n~ IJ\

ZieloIl
rywalia.wae same
dla
~iej - same !l ie
nych interesow
d 't
na Dalekim Wscbo SI .
mie Stanom
lepiej odpowiadała~Y
w której poszcleg olnt
zachodftiej Europy
NATO wzięłybY na
takty wojskowe s "OWle
swalaj~c USA. spra\ tro lt IIi mi zwienehmą k~\Vapi'
formalneKo zaanl!'a:olJ\enl~
lero Domu, Depa r a
nu i IOIlrresa.
trakcyjnością

Olimpijskie nadzieje szewców
Najwi~kszy

w

kr;lju producent butów de uprawiaJJia sp&rtów zimo\\'ych Fabryka Obuwia Sportowego w
Krośnie
przygotował na nadchodzący sezon kiłka nowości.
Jeśli zabiegi reklamowe przymatorzy narciarstwa zjaznlio.są pozytywne efekty firdowego będą się mogli zaopatrzyć
w produkowane
ma z większymi szansami ubiegać się będzie o dokument
od sierpnia br. buty o nazwie
oficjalnego dostawcy
sprzętu
"kasprowy". Od
oferowanych
na olimpiadę zimową w Lake
przez handel dotychczas "el brusów" i "wierchów" różnią. si~
Placid.
Olimpijskie
nadzieje
one nie tylko surowcem. z któ- , szewców :r: Kroona to buty bie
rego są wykonane (tworzywo
gowe. skokowe i saneczkacskie.
sztuczne). ale i walorami
uW nadchodzącą zimę ale
żytkowymi. Model tego obuwia
lilie na śniegu poddane zoprodukcja
niewiele
ma
staną
końcowej
weryfikacjJ
wspólnego z tradycyjnym szewkrośnieńskie piłki
do gry w
stwem - opracowali technolosiatkówkę.
produkowane
(od
dzy z "Fabosu" przy pomocy
czerwca br.) z polcorfamu mestylistów wioskich. Firme "Lotodą klejenia.
Polski Związek
reoziln"
z
Italii dostarczyła
Siatkówki dopuścił je - tyturównież wtryskar~ę do wyrobu
łem eksperymentu do udzia~
powłok
zewnętrznych
butów.
'łu
w rozgrywkach II ligd. Być
Nowy rodzaj obuwia najmoże
.. Fabos"
będz.ie
mógł
modniejs"y obecnie wśród zjazzwiększyć
plan produkcji biadowców odznacza się
nie
ło-czarnych "biedronek" w rotylko trwałości", ale równiei
ku przyszłym (w br. wynooi oodpornośei~ na nasi~kanie wilna 200 tys. sztuk). jeśli do ro&ociJl.
snącej w
świede
sportowym
Znaczną część z 750 tys. par
popularności piłek wyrabianych
butów. które
wyprodu~owane
~
metodą dołącz)'
pozytywna
zostaną w tym roku w Kro<śnie
opinia polskich siatkarzy.
(j)
sta·nowlć będą buty "pozjazdowe" (czytaj: służące narciarzowi do chodzenia ' po uwolnieniU .
nÓJ{ od nart) o nazwie "kozi~
. ce". Bobki te ceehuje efektowny wygląd. a chód w nich -

A

Hammlng-Becker

•
Sobór WGsylo Blaienn_ _
plac..
Mosk.r.
tnniesioft, został w połowie XVf wiNU na
czeK '.y<i,,"_ wojak .osyjsllich _d

CI_on,....

chonołem

,:i

ltoJońskim.

Strzał

N.....

• Zbiory Mu....... P"I_iogiu_
go Akademii
Zwiquu Rachio<kiego wzbogocił,
się
niedawno
•
nkielet pnedpotopowego płaza, lwa·
"ego n.tmaur..... Znole.i_ go nod
n"q
Wietlugq .. centrolnoj lIos)i.
lislo.aury
iyly pned ....010 200 miliGftami lot. Ooty<hczoc uczq"'; Iyc.h

plenów

Z teki AHreda

?
•

Hitchcocka

z_.j d _ _ jecl,.... • Afryce
południowej • • Indiach i na A..-klyd.ie. Znalezisko znoc!
Wietługi jett
j.sza. jednym potWterm.ni.", istni.
niG pned ""Ilonami
lot
potęin_
pralqdu. obejmujqc"9o ... ięd., """mi
spore uęści wspó'cuKnei E....
A'ii i Antorłrt,dy .
.,

1--------

op'.

•
W jedn,m • _gi.lskich
ogrodów Jloołoginnyc:h, majqCYM Iwq'"
dlibft •
",iejscowości Colchest.'r •
do... się po raz pi_.., . świecie
sknri_ć .ebrę • 0.10.... W
duj", się - jol! dotychcza. oko·
z, .ebro.... I.. Nowo w,hod_on, .iGszon4.c ma nogi w posili, ... jak 2.
b.... _ _ iMl r...Ia . cia...
iii.
odróinia .ie ticI ..... .

.--iIn,

..iay""

Nie chcklłby;m długCl k(»)ował
sprawy Pi>wiedrviał Hemming. - Mam dowody pańskiej
winy, lo pali. podJpellł . dcm S'WegCl
r)"Wala, Edga.rda Fliednera... ZnQm
te z.wari.owane reak~jl' wroozaflyeh
mężów, którzy wydają I'ię
~y
ehan,ie inteligentni, gtly c'OCą pope-łnrlć idęa-me prz.eetwstw(). Wieil0e nieba, Gotucha'](k, !lCł'aee:znie JIri
pana żal!
-

WQkół

-

lekkość.

Na propozycję Fabryki Sa_chodów OIIobowych na :2ierani.
newey znad Wisłoka zamiersak .szye specjałn" partię "kesie" z nadrukiem ..l"ołspert" ł
.b..e w...ue - . w celach- reklamowych , -.. -.c:zł_ków- ser ....;!!.,
który tewarzynyć .będzie ".ł
nim samochodom w
najbliź
aym rajdzie Monte Carlo_
"Fabos"
z KrQ6llla zaz.naczy
równiei swoje amb-kje eksportowe
obecno6cią na
mistru>stwach świata
w
skibobach.
Impreza ta rO'Zegrana zostanie
na początku J)rzyszłego , ~u w
Szwajcariii.

k t ór~
liZlljący

· ..ci

..

I
bez-

Gang

W l~kszYCh

w
Tonóo I zdo-

lWi~nr7.E-daĆ
po

300

c-o

pes""

aszyngtonu
abrojeń

-Da świecie. Natomiast
ministerstwo obrony i KrajoWa Rada Bezpieczeństwa pr'lly
~~lym Domu nalegały na podl~cle decyzji, która ich sda.
nIem - wciągnęłaby Chiny do
zachOdniego systemu strategicsDego - 00 prawda, na odmiennych aasadach nii inne państwa
i przyesyniłaby się do powstania dOl:odnej dla Zachodu
konstelacji.
. Pentat'&1l i Krajowa Rada Be'JI-

II l eczeństwa okanły się zwycięz

eami w tym 9J)Ol"IIe jui latem
br,
Waszyngkn
1)owiadomił

klea1lnl'

pu~

sapyt. GotiIBeoo)k

w)'-

C2~'lI'MeCl.

:..- PaIl Jl.i~:lYłlłldk()W() wył . i benzyny, Chciał ~ »QIl pod:tzye -pOO sedę poc:lp8l1e9l bamoor-

_

macn. W rok·u 1957 zagrał w
t.rzech filmach - "Ziemia" (roI.. Staśka). .,Konice IIGCY" (Wi~ek) i "Skarb kapitana Martensa" (MueAa). W następnym roku wystąpił w trzech kolejnych
filmach - .,Zamach" ("Orzeł"T.
"Pau Anatoł lIluka miliona" (orola cuonka bandy Franka) oraz
.. Sygnały" (Felek).

W przyszłym roku minie 90
Wit od chwi"l~. gdy na rynku w
USA pokazał S'ię pierwszy. leI:endarny }~ samochód Forda.
który nazwano "tiny liz?:y".
K06'Ztował ()n wt-edy 850 dOIlarów.
Z Ookazji tego juhiłeouszu. 9Ze!
koncerlliU Forda
Hen.ry
Fmd n poleci~ wykonać miniarurę tego samochodu z czy.tegO srebra.
Jedna taka miniatura. o dłu
!:ości
SS centymetrów będrz..ie
kosztowała 1700 dolarów. a więc
dok~adnie dwa razy
tyle. i'le
przed 90 laty tTzeba było Z4płac'ić za oryginał p r a~ri
,
wy samochód.

zbrojenia dla ClUu. Ze str_y
Departam~ntu
Sb,nu i Ag_cji
do Spraw Kontroli Zbrojcń i
R021brojenia padały obiekcje wobec tych projektów. Pl"Jledsbwieiele tych instancji zwracali
Uwagę na ujemny
efekt. jaki
mogą one wywrzeć na stosunki
międzynarodowe. szczególnie na
stosunki Stanów Zjednoczonych
ae Związkiem Radzieckim, a
takie na kwesUę ~raniC2ania

C. _ _y

Itwo'! -

"Ford" ze srebra

are_

podpalacza

W roku 1958 Michał Szewczyk
ukończył studia aktorskie i Aangażował się 'do łÓdzkiego Tea-

MICHAŁ SZEWCZYK urod·ził
się 29 sierpnia 1934 roku w Lomi. Po ukończeniu liceum w
.woim rodzi'nnym mieście. został
przyjęty do łódzkiej
Państwo
wej Wyższej Szkoły Teatralnej
i Foilmowej na wydział aktorski. Jeszcze przed ukończeniem
studiów wystą,pił w kilku f il-

wówesas swoich sojuszników, że
aczkolwiek sam &becnqe wsłny
mu je gę od spMiedazy uzbrojema Chinom. to nic nie stoi na
przeszkodzie, aby uczynili to sojusznicy USA. Niektóre państwa
zachodnioeuropejskie. szczet'ólnie
Wielka Brytania i Francja, zwlekały z odpowiedzi~ na chińskie
sondaze. 2anim USA nie dadza
:Aelonet'o sYt'nału. Zachód uzt'adnia tego rod2aju decyzje
przy pomocy specjalnego komitetu koordynacyjne~o, zwane~o
w skrócie Cocom. w którym dla
Sła.nów Zjcdnoet:onych jest sarezerwowanl' prawo weta.
Zakas został więc zdjęty. W
"i~~u kilku ubie~łycb miesięcy
moina było w zwi~zku z hm
aobaczye w zachodniej prasie
zdjęcia.
które
przedstawiały
chińskie misje wojskowe wizvtujące
poli~ony
w zachodniej
Europie, fabryki zbrojeniowe i
wystawy lołniet:e. Zostalv już
napięte kontrakty
na chiński
zakup rakiet przeciwpancernych
i przeciwlobHczych nrodukowanych nuez konsorcjum .. Euromissile": ich wartość S2&cuje sie
na 350 miłi(}nów dolarów, Do
Wielkiej Brytanii przybył a dłu
n ' lista zamówień łlhiński wlłleminisłer Wan~ Cun, któremu .
p&dle«a JJnemysł zbrojeniowy.
MAREK DE~1l1
(PAl)

Doli. Dutl\pi

tru Powszechnego. w którym
pracuje do dzisiaj. Na tej scenie stworzył wiele interesują
cych ról· zarówno w repertuarze
klasyc~nym" jak
i
współczes
nym. VIi niedługim czasie stał
się jednym ' z najbardZ'iej
ulubiony<:h przez pUblicz.ność łódz
kich aktorów. Nie zerwał jednak kontaktów z ' filmem. Jego
młOdzieńczy
wygląd l charakterystyczna twarz pozwoliły mu
na ba,rdzo rozmaite role filmowe. Szew<:.zyk wyspec jalizował
się w latach sześćdziesiątych jako znakomity aktor drugiego
planu. Ni e spoSÓb przypomnieć
wszystkie filmy z jego udziałem. w któ ryc h błyszczał przede wszystkim jako mistrz epizodu. aktor charakterystyczny
Najważniejsze z nich to - .. Rzenywistość" (1961 rola Maciuty). .. Historia żółtej ciżemki"
(1961
Kud ras) .
..Zerwany
most" (1963 - Aleks) ...Weekendy" (1963 - And.rzej) ...Prawo i
p.ięŚć"
(1964 milicjant). W
realizowanym w GÓI'ach Swię
tokrzyskich filmie .. Barwy walk i" grał partyzanta F ranka (na
zdjęciu) . Ponadto był szlachcicem w .. Popiołach" (1965), kierowca rarl iowozu w .. Niedzi~li
sJlrawiedliwo~ci" (1966) . komandosem w "Piekle i niebie" (1966)
W pamięci kinom'a nów pozostała jego rola sze regowca Baciocha w dwóch filmach Jenel(o
Passendorfera .. Kil"runek Berlin" i ..O<datnie dni"
Do bardziej udanych r61 tego
aktora należą takie. jak Złotko
w .. Zabijcie czarną owcę" (1972) .
zięć MisŁt'ała w .. Jeszcze
sły
chae śpiew i rżenie koni" (1971) .
błazen w · "Palcu bożym" (1973)
Michał Szewczyk występował tei
w wielu filmach telewizyjnych
np. ..Człowiek, któ r y zdemoralizował Hadleyburg". ..Komedia
pomył.ek" . ..Ur Ewa".
..Samochodzik i templariusze".
Sylwetkę teg<'l aktora
l)rzedstawiBmy na zamówienie Magdaleny Okulickie j ze Starachowic .. Prz~m.imamy. że listy do
nąszej rul>ryki należy na kopercie opatrzye dopiskiem "Na
iyc-z~nie".

http://sbc.wbp.kielce.pl

sk,iego picomana, kiwy 38"Nf>:H
iywlK )omu i bem.yny.__

__
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Hemming
cić

:Miąiyi się

dCl ndego

10 w

:l

jEezca.e nu-

~Mt Mnellił

w bok, gdy

piEtolełu.

przypomniał

zanim srtsracil

\fe.Na
lIa buku,

KuJa

ramię. Broń leiała

sobie jes:wz.e

H~

pr2y>t(>nm~~.

w

d~tywi8\YC211ej

w dwie ZOO2i1ly
stan Becl!:er dowie~bj.ał !rię,
ile jegc wspómik k!-iy w mpiłał\l
Hemming-Bedt«
później

St. Geo<rge. Woiee:zorem
jego łó7Jku S?pitamym.
robiM

Oj,
Stan

.,}

s-iedzOOł

pn.y

lriopoty_-

p<>tnąs.nął głową.

Nie ~łem przy·pue~a~

-

wyc-z.erpany . Hemming.

szepnął

Kto tak od NlIZIU reeguje za

J>()fJlO-

cą ał'maty1 ...

Stan

pnyta.knął ł laPy-lał:

dlaczego by łea

tak

-

pewny

Ale
swej

~aw y?

1ł

- MiaAem koo,ka Pi>&Zlak-, ale pnede W'S'lystkim w policji ka'ymilOa>lnej d(}wie<l'lJia~m się, że pra.wd2)iwy

podpalacz z Ha.mbu·rga 2~ał ujęty
w prze<ld:zień pożaru w Schnelsen
i już prz y znał się do popełniQol1ych
czynów. Zatem nie Ol'! mógł by~
~prawcą

-

Tak... - powiedział S\afl prZEi niEzwykle ~ali.nie. Po-

ciągle

patrzył

na przyjamIa i zasta-nowU
waje sobie
sprawę, dlacoogo }P-<l'1.Cze żyje . Przeciei Gottsc-hałk m i.~l st.rzeli~ powtórnie.
PootaoQWil chwlilQW4)
zai-r·zyomać
dla sioo~ wiadomość, że GQti6chaa:k,
po strzall e do Hemmill1ga ~ierowa.}
Ałfę pi6toletu ~ wlamą sJlroń.
się,

czy ten w ogÓle

KONIEC
Tłum.: JAN :HOGA.J

~

:.

~

~iedzieć, . zo~aczyć,

Warto

"

~

.

.~

.

,

posłuchać
.

.

.

.
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REMONTOWO-BUDOWLANY
PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO
W APIENNNICZEGO i GIPSOWEGO
W WIERZBICY

16.10 Obi,:ktrw

Wtorek
28 listopada
1978 r.

'---__R
_8_d_o_m
___ 1
TEATR POWSZECHNY

K I N A

HBaltyk" " Powrót czŁow ieka
zwanego koniem " USA , pan
kol. l. 15, g. 14.30. "Bez z n ie-

ZDZISLAWOM
i GRZEGORZOM

czulen ia" g . 17 1 19.30.

ju'~

•

•

*

fHJ~·
.
W , . , r. - . . .. ,;. St__
Z.eig, pison. OUSttiedc"4
W ,,.7 r. - . . . ~i<t. Attt.ńo
Mo«Iv;o, PłSOft: .I~ ..
W 1907 r. - - ' ~Iaw
W,...;ańol<i.

.,\Vałter" n ieczy n.ne.
APTEKI DYZURNE: nr 6'7-1115
plac Konstytucji 5, nr 81~IO plac
ZWYCięstwa 7
TELEFONY: Straż Pożarn.a 991,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Gazowe 617-17, Pogotowie
Energetyczne· Radom - 991, Kom~nda MO 251-36. Pogotowie MIlicyjne 997, Pomoc drogowa - 981.
INFORMACJA słUŻ b y zdrow ia
c zynna w godz.i.nach !!--21, w 90boto: 1-20. teL 261-27 InformaCja
o usługach - 26'7-85.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulica
Grodzka 229- $2 . plac Konsty t ucj1
!28-51 Dworzec PKP ?i6ł- B8. ulica
Zwlrkl I ·Wigury 4111-10.

HOROSKOP
Co pnyj<h ie Ci

z lego.

jem

rocfo będz i e po Twojej Siłl'onie.. a
przyjaciół'

życ i u

prywatnym

mu-_i

zostać

RórNłlii.t

Biejedoa

wyjaśniono.

."

rz.ocz:
UClyń

lo moiliwi ..
jole
nołs.zy-bc iej. W
chwilowym przypływ i.. dobrego "".
moru ni<J podejmtlj decyzii. a
przede ..,.zyHl<im ni.. doi ';ę mo
m ić

18,

17 .30 i 19 .30.

CODZIENNY

wocis.z

L

r

.... si. A..........., ...

...... ...-to

kol.

.,Port lotniczy
pan. kol. 1. 18. g.

USA,
17.3ł i U1.45.
"pokoleDie'" "Drzewo pragn i eń" ZSRR, kol. l. 15, g, 15.
Bezbronne nagietJti" - USA. kot
15, god?!. 17 . "Chleb l czekolada "
- wloslcl . kol. l. 15. godz. Ił .
.. Odeon" .. Matka" ZSRR
kol. godz. 15 .30. "Zbrodnia i kara"
- ZSRR, pan . kol. l. 15. g . 17 .30
"Hel" - "Brawurowe porwan.i.e·'
- USA , pan . kol. I. 13, godz. l5.:lO
77" IS.Hi.

SATURN lNOM

W ll1ł9 r. -

polsk i,

"Przyjaźń"

Bł.AZEJOM
ł

ruńSkiego

Dzień
dobry, tu tele wizja:
Na listy odpowiadają B. 1.'0maszęwski i A. Słodowy
1'.30 StudIO
TV
Młodych:
.. Za
progiem kopalni" (kolor)
11.:15 Szuflada: prof. Marian Garlicki - cl:irurg ortopeda
17 .45 Sonda: Zycie pod wodą
18.15 "Raj zWierząt" ,
.Obrazlri l
życia likaonów" film dok.
prod. l'V RFN-jap. (kol r)
18.:;8 Radzimy rolnikom
19.00 Dobranoc
1~ . 10 Siódemka
19 .30 Wieczór z dziennikiem
26.30 "Struny" film obJ'cz. TP
21.35 Wszystko za wszystko z
-dyr.
Zd". Domagals kim z
..POSTEOR"
lIt.l5 Dziennik
PROGRAM II
16.20 Wś r Ód najle pszych
16 .30 J ęz . ang ielsk i - kurs pod t.
l. a
17.00 J ~z. n iem iecki - kun; pod t .
1. 9
17.:!5 Bas n ie z blis ka i z d a le k a:
" Przyj a c iele"
spe kta k l
Tealf l.. "Lalka" w Rabce
"W
ielogłos
"
m
ag
.
kul t.
1'.00
młodych (kolor)
18.30 Klub KibIca (kolor)
19.10 Prog l'anl lokalny: Wiadolll-o;łci kieleckie
19.30 Wicczor z dziennjkiem
20.30 W tore k Melomana - relacj a
z XXII M ię d z ynar . .E·es liwalu
Mu zykl Współcze s nej "Warszawska Jesl eń " : B. Kulav ici us ., Wari acje dżuk i j
skie " i A. Pae r t - " Tabula
r asa ' na dwoje skrzypiec ,
o r k ie st r ę smyc zkową i pl'epa rowany fortep ian (ko lor)
%1 .36 24 god"in }' (kolor)
21.<10 Wie c zó r f ilmowy Klasy cy
r a d zieck iego kina: " Jako w
Protazanow" - f ilm dok:. o
j ed n :'{nl z najs la rszych reż yser ów
ra dz.
Cd . w ieczor u filmowego : K ino Min iatur pol. filmy
a nim .' .,Czy był
pan
w
CIepłyCh krajach" ;
..PI·O t e

lS.Je

IBl.
Jana
Koebanowski"~Q
..Droga do Czarnolasu" A. Mali·
szew kiego godz . 15.

sldaclam, .,elltlllia

0IIij

progr.
woj . :
gclansklego. bydgoskiego elbląskiego OlsztYllskiego: to-

rLeJcomymi

trudllOicromi.

N i6-

uezygnowoć WHluq no korzyść swego zdrOlłMio z wielu przyiemnoici. Zobocryu, i. sprCJIWność

»rÓIl.lY

I

Skarżysko

Two I prz_ago tłO<I I_vml bę·
dr;" wówczos wyroźlłO. Pos/ud ""J
zolem Md l&korza.

,.WolooŚć"

It I N A
"San

Babiła .

0-

j a k tnyczenie ' "

dzina, 20" włosk i,
kol. l . 1S.
godz . 15.15. 11.30 I 11.45.
,~"etaJowj.ee" Derw Uz.ał.a" I I II cz. ZSRR pan. kot. 1. 15

Kielce
f_. s.

:t_,.$kiec.

-

1..... -

cr.~nny .

"Romaulica" "POWC<M c&łG
wi.ek:.a zwanego koniem·' USA t
pan . kol. 1. li.
H .=-, l' l lł .•
,.M •• kwa" - ..Dziewczyna z reklalUJ''' - USA, kol.. L II. ,. Iii.
II i • .
..Studyjue" . ..Twarz lnne"o"
- j p . 1. II. ~z. l~, Iq l 1j.
"Bajka" - .,Si.ądi E I'liatnł
isr.k." - ZSRR, pan. k~, god"!: . li.lI.
17.1I I W.3D.
,.ftobOhlik , nieczynne.
,.Skałka" .. MUoŚĆ w god.l:ina cłt
nad!wr-bowych" - a ..g . L l ~, ~odo:.
1:;.30, 17.30 i 1'.".

,00&.

Starachowice

ł

PRZEDSPRZED.4.Z ltiletó ... ,.. kinie .,MOSKWA" W co.h. U-l'.
telefoll łfi -M.
APTE1U OYZURNE: nc ~-o~n
ut. Buczka 371'3 ', ne 311-ł88, ul.
Sienk1ewicza 15.
POR.<\DNIE DYZURNE: d.j~ do:ł,,
ol I dorosłych ul. Zel.azna :Ii w
godz . U-U. w niedzielę - 8-a.
St<Hn-atologiczna ul. Zetazna 3i w
godo: . 1'-22. w soboty - od god., .
II do codz. 7 w pOł1ied~ lei< .

,

Ostrowiec

_ _ _.1

Tli: L E" O N Y:

.2

"l.

499-..

WUSP

te) 457-41 .

"'OSTOJE Tt\KSOWEK: - C?.ar .
now - ul. Plekoszowsk~ - :;15-11.
D.w<M'zec PKP - 444-33. ul Słowa c 
k tego - 472-70. Szydtówek - ul.
Topo.rowsklego - 417-11 T a ksówki
ba~towe - ul. Armił C?!el'wonel
- 469-89. ul Pi e ko~7ow s ka - 515-11

EH

NUMER 268

STRONA 6

"Hutuik"
,..J'0geph Andrew,,-'
- ang . kot . 1. Ił, g<><:k . 15 .•• l"i .a8
l 1• .a8.
"Zorza· J .,King
K()OgH
USA , pan. kol. 1. 12 1(. lS i I'.
"Przodownik-' - ,.,Biały
ZSRR pan. kol. 1. It.
l l '.

"'PTEKA
Polna 14

baszłyk"
łOdz . l'i

DYZu.RNA : nr

POGOT OWIE
telefon tli

»-_

aA'l'\J!'f ItOW i::

UWAGA: Za ~wenl\lałne zmiany
"
progTami~ kin.
redakcja .. ie
lHene ed.,.wiedziamo ci,

~

. RAoIO -- . "
<;..

PROGRAM LOK<\LNY
Aklualnoś ci
dnia
l8.5e
Audycja pl.
"W poszukiwa niu
j a kośc i "
17.00 Z cyklu: .. Kielec kie muzyczne
spotka nia "
17.30
Zielony
fillt'"
17 .30 Z na zej
laśmoteki.

Ze<;pół

S7Jkól

Tectmicz:-

ny-c h ..Cb<!mar" w K i-eI-cach.
31921-g
WZOREK Te l'en zgubił

bi-

miesięcll-ny
i legit.ymac ję
PKS, t r asa Kłel-ce-Wilk6w .

J.e.t

dobrą jakość usług.

567-k
ZAKŁADY PRZEMYSŁU

w RADOl\IIU, ul, Tytoniowa 2/6
ZATRUDNIĄ

•
•

pi<! c ząt.kę
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AntQni. Chmielnik:. ul.
29".
31919-g

ZNALEZIONO zega r ek 21 list.<>pada wiecZQ r em na ul. Z :'ódłQw<!j
w Ki<!lcac·h. TelefQnować: 500-92. goo.z. 13-14.
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z~ubił
uobsługi
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MATANINA Jan
p r awnienie do
rek ka t III.

BOCHNACKI Stefan

31930-g
z,g u bił

dowód rejest racyjny motocykl a
WSK n r KIS-Ot29 wydallly p l'Ze'E

PROGRAM l

LEKARSKA
Spółdzielnia

UNIEW .Ą.ZNIA SIĘ zgUbWDą
piecząt·k:ę o treści; ..Stanisław
MisiQwi~ elektryk
uprawn,w-

pie rściQ nek

Wysoka nag rOOa.

NATYCHMIAST:
MECHANIKÓW MASZYN

ROBOTNIliÓW
WANYCH.
Wynagrodzenie wg układu zbiorowego
przemyśle spożywczym.
. .
Praca w systemie 3-zmia.nowym. Zamle) .
zapewniamy bezphłtne kwatery prywa tne.
Zgłoszenia do pracy przyjmuje dział ~praw
bowych. szkolenia i adaptacji, W godzw ach
do 15.

319'A&-g

UNIEW AZNrA SIĘ

3t91S-g

16 .10 TV Klub Seniora
16 .00 DzJenn.ik

ZARZĄD

KIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI PRACY
PRZEMYSŁU ODZIE20WEGO
W KIELCACH
uprzejmie informuje PT Klien tów, że
ZAKŁAD USŁUGOWY "ADAM i EWA"
mieszczący się przy ul. Mieszka I nr i9
ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE
KRA WIECTW A DAMSKIEGO LEKKI
oraz szycia SPODNI mę kich, damskich
dzieżowych • U ługi wykonuje się w
terminach.
Zatrudniamy fachowy personel,' gwa

OGtOSZENIA DROBNE
pt'z~z

osobiste zgłaszanie się
zawodowego zakład u
w Wierzbicy lub telefonicznie:
Hl:1. Wf'wn. 24 lub 78.

•

PKS. t ra<M

Dziś

dącego
tp]pfon

vi ".

SZYMONS.K.l 1Ju.illln~k z,gu.b!l
legi t yma-c ję s-z,k:Qln~
wy-da,n"

.A '-

1&.<10

Chętni proszeni są O
działu kadr i szkolenia

KOMUNIKAT
KIELECKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA informuje, że wydawane są
klucze do m i eszkań W budynku nr 1 osiedle Urocz:ysko m ieszkania od
nr 1 do 99.
Klucze można odbierać
W
admin istracj i
os ;edla
przy ul. Toporowsk iego lIa
m, 17.
004-k

ItINA

Pogotowie Ratunkowe 39', Po·
gotowie Miilcyjne !197, Pogotowie
WSW 416-2i, Strat Pohrna 39S.
Pomoc drogowa tli
Pogotowie
Ene.. "gyczne KIelce - Miasto
Kielce - Teren
Pogotowie wo·
dBO-lcanaLiucYJne tlH-ll. Pocwtowe
lnlocma~je Ił usługack '11. HoteJ
"Ceotralny" 410·44. Informacja ko·
lejowa Ut. Pogotlłwle hJ'drauliczIto-enugetyczne 1 dzwlgowe KS\{
oiri.edle XXV-lecia PRL tel Ł~-3!
osiedle Sady osiedle ~
cianek - 45/1-73 Pogotowie wod .•
ka.n., e.&" dź\\'igowe, el ktł7ezne
SM .. Armatury" czynn~ w godz.
l-lIł. sobota a-rt tel. 518-33
Pogotowie gazowe ~ynne całą doOę
.3t-ł!. Pogotowie napraw urządzeń
gaBOwych czynne w "OO?! 1-~1I
tel 431-72. Pogotowie teleWizyjne
4T1-!N. Pogotowie eJell::tryczno-wodoei,.gowe MZBM czynne w goch: .
1'-23 tel. 900·65 [nformacj~ służby
zdpowla czynna w g:)rl?! 7-20. tel
411-111 Ośrodek (n formacji Usług

TOKARZ
ŚLU'SARZ
SPAWACZ
ŚLUSARZ-SPAWACZ
MURARZ

lOal'lI

I

ZAWODACH;

oraz pracowników
niewykwalifikowanycb
przyuczenie do zawodu spawacza lub tokarza,

'.l.

APTEK ." OYZUIlN .<\: lM" 2t-łl7ł
ul Staszica 1.
POSTOJE
T .-\KSOWEK:
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Swierczewsk!eg" 310 . Dworzec
ZaochodAl PKP - M .
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I
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PKOGItAM ł
.... TTR, RTS
ję".
poa.ld,
sem.3
TTR. RTSS - fizyka. s . S
'.10 Chemia kI. VIU: W. "ne
lermen tacle
' .DI Fizyka kl. VI : Kłuj"oe
loźe fakira
1Z.11G Wych, muz. kI.
Vll-VIlI:
Z wizytlt w ttlharmonU
111.* TTR
RTSS l.;". polsld.
s. t : l. Kruickl - twórczość
U.Si TTR, RTSS - Chemia . s . l:
Dysocjacja elektrolltyC'lna w
roztworach wodnycb
_
Polskie Radio ł TV ..strzecaJa
.obie mmli .. .,śł ..mian w "r~.. •

I

K I N A
"It.OOłflik" "Pograeb świec
$Ze""," polski . k~ . l. ta, g:: . 15
,Jogeph Andrews" - arog. kol. l
Iii. g,odz. 17 l 19.
,,star" - "Najpięknie j~y k-oń"
- ZSRR. pan. kol. g . 17. " Ryce",
l los" - l i 11 cz. ZSRR, P4n . lroI.
!,..- a , gO<k. li.15.

•
•
•
•
•

Jutro

."Związkowiec·'
•. Klucz ~
prawa przekazania" - Z5R'R, pan
kol. I. 12, godz. 17 .
APTEKA DVZURN .<\: IW" .-.~
ul. A pteczr.a 7
POSTOJE
T .-\KS()WEK: Dworzec Główny PKP 'JtI. ~e
Mtlf.ca - 2!-+ł .

T R

KA2DĄ LICZBĘ PRACOWNIKÓW
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Rad a Bezpleczeóstwa ONZ

, " p r zedstawicieli g retu ceckle j sPQłe<!znodo
wznowienia
w i~asie
. tni a ubr. rozm6w w
' \\' ;e ur egulowania
kwey jsklej.
radiowa
w
nada je Jwomunilka'ty,
yc h utr zy muje, że wojt;n!ailSkie po prrekroni ; g' [,n ic y
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z•• 1.0'] od Jezio r a Wd:k ł<l-

•

Obradowało

rii zajęły miasto Mutukula i
obecnie po.suv.-ają się w kieptwku su>licy Ugandy .
• Komisja P<>lityczna '4:1'0madz.enja Ogólneg<> NZ uchw aliła w ponieddalek r e i.Olucję, kt6 r a wzywa Radę Bezprleczeństwa ' d<>
wprowadzenia obowiązkowego embarga
na dostawy br<>n-i i sprzętu
wojsk<>-wego do Iz r aela.
• Rasjstows~a
ReopubJj,ka
Południowej Af ry ki skoncent ro wała duie sily
wo}skowe
wrołui
g r anicy
angolskiej.
Minis'te rstwo Obrony Angoli
w ogłosronym w ponied,Zlialek przed północą komunikacie stwierdza również, że samoloty nieprzy jacieJsk.ie przepr zeprowfldziły leCą<!
na
w1~ kiej
wys<>-koki r ajOy
roo.poznawcze nad terylori'll,m
k raju.

cenzuro anvm
skarż)'ISka

o,

", Odlewnia Zełiw a
" Stąporil:owi e. Na
l/.e ka cale Białe ZaNa pr zykla d
"Tn.us, kto\~'a na 24 li.stopa.Q8
la 127 wag()nów
typu
'k a" oQ',·i aJa raptem ...

WS2-yscy się boją "o.sJo wego",
bo opróc z kar t rz.;.ba się potem
tłumaczyć p r.zed władzami woje-w6dekimi. Nikt nie ma ochoty pisnąć, że kolej me dowioczhl
w
umówionym ter malfl ie
węgla, a po trzech dn.iach nawet nie r aczyła powiadO'mić, że
d06tawa 'na.stą.pj w środ4l:u n0cy. a~ ,,06-iowe" lic z yć się bę
dz.ie. Tak było nieda WilO w Ję
dJrzejowie. Za.mia.st kilk.un.astu
p.rzys-zło z ładunkjem k !,lkad~e 
siąt wagonów. Oczyw iśc ie, czas
l'Ollładunk·u musiał być odpow~e
dcio dłuwy. K a,r y )edma'k po-
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wagonów, a ile

nie
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Roie najle pge? Kto wje esy p-rftll
dłuCi e lab prakty ko_ ·n e metody nie b yly b llrdsiej *klltenne? P ~ecież kole j d.bne wiedzieć powinn a i Wie ile jest _m ówień,
ile ese«. "r'l-eba wywieźć
w określ-ooym c ..a ie. I
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je zadsni a realizował a met.dyCSftie, r eru "rnJe, zrodme z u-
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\\.'~ strat.. or;ólna
l, kOłl'j nie aal a l~s.ie ~r.eb itJt" a Bliiyn
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II.
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29 listopada
Dzień

Republiki

wa his\.4lryczne
wydaclIeni. związane ~ w J u~s
JawU a datą 29 listopada. W
dniu tym '" 1943 roku, ki.edy
part yz anek a Armia NarodowoWyzwoleńeza pod dowódzlwem
.J. Br.z-Tił4) toczyła walkę z hitler.w kim okupantem, w boś
n'ackim miasteesku J'ajce w.ak.ńczyła
'ę II sesja
Ant f~
SI. stowsk.iej
Rady Wyzwolenia
. Narod.wero J'ugoslawii (AVNOJ)
która określiła podstawowe ('ele usłrGjowe i s.połecz.ne jugu
ktwiańsłtiej walki w zW6Ieil~u,
i J!'3w.lała do i cia pierw Le
or&any władzy ludowej.
W d~a łata później, 29 liuopada 194.5 r ., wybrane prz('z ('aIy naród Zrr.madunie Na r 4IdAlwe prokłamowalo Jugosławię

D
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Federacyjną

ReplIbliką

Lud.wą

(od 1963 r. - SecjalistycUla Federacyjna Re-publika Juroslaw it).

'.

Prell'ra.m AVNO.J, którer. Inicjatorami bylii k.muniści, .-ł.
~ jedn.o·ć .......ters.tw. i równeupraWłliełlie _ystkidł
naredów .Juresławii, wytyayl je-

Burmistrz
San Francisco
zamo~dowany
NOWY .JORK PAP. W r ..... • • mie~im Saa Fr .. nci_ . . ..aI w ponied.ialek zam o r do w any lt.. r m ist .... tece m i"'a G eorce M~oRe .ras i Dłl Y HI. n ek
wład~ miejsk ich Ha rve y Milk.
Oba m.r del"lltwa ~OlIłal y d u oRane p rsy • • yeiu Itren i palnej.

TIl. 1

i rozwój eksportu. Poprawa wyników w inno opi eroć s ię
o posiadane zasoby i środki,
drogą wzrostu gospodarności i
wykorzystania istniejących rezerw, wyższej wydajności pracy, bardziej oszczędnego użył
kowania materialów i energii,
większej dbatośc i o jakość wyrobów.
l ist zwroco uw~ na konieczność właśc i wego
przygotowania zakładów procy do okresu zi mowego zarówno pod
względem produkcyjnym jak
I
socjalnym Trzeba dolożyć starań, oby zakończyć bieżący rok
możliwie najlepszymi wy nikomi
I dobrze przygotowoć się do za-

STB . t
Prezydium Rady Naj_
wyższej ZSRR, Leonid B rei niew.
P l enum p rzyjęlo odpowiednią
uchwalę w sprawie om.lwianycb
prob lemó w,
rozpatrzona
też
sprawy o r ganizacyjne.
Zastępca członka Biura Politycznego, .ekre tarz KC KPZR
Konstau4in Cser n-ienlr..o
został
wybrany członkiem Biura Politycznego. Na zaslęp(:6w człon 
ków Biura P olitycznego
KC
KPZR wy b rano Ni-kołaja Ticb o_
noWa i Ed uarda Saewar dnadze.
Sekreta rzem KC KPZR został
wybrany Mic ha ił
G . r b ael.4lw.
Plenum KC zwolniło Kidłł a
Maaurow a z obowiązków czlon ka
Biura
Polit yczneg<>
KC
KPZR % uwagi na lan jego
rorowia i na jeła prośbę.

NOWY JORK. PAP , W to.k.u
obecnie _
XXXllr
sesji Zg'romadzen-ia
oe61ne.go
Na rodów Zj-ednocronych debaty rowroje.niow-ej
szcz.e.gólną
u<w~ę poi;więc a się p roblematyce środków m«sowej Z-8gVady, a Z1Właszc:za b roni n-uk·l eamej I chemkznej.
Dlatego
tei z duiym ~ainle resawaniem
przyjęty

WlStał

za~·nicjowany

prze'l. dele.gaeję polską projekt
re-wlucJl Zg romadzenia Ogólnego w sprawie cał-kowitej 00minacji b roni cłlernicz.nej, które sp rawiło, że na6Z kraj me
s7JCzędzi wysiłk6w
d'la pr~
strieerenia opracowanie umawy
międJZyna rodowej
w
sprawie
wyeliminowania
śmiercionoś
nej broni che.miczne.j z a rsenadDoCl&ewe kier unlti pr~yll!dego
r_woju kra ju na n~wycb polityesno-s połecz.nych . a saclach. K .muniśei ju r;-OIiłowiańscy boWiem
tył k . w soc;alistycUlych p r u .brażeni~h k raju wiG2łeli Iłr.
JP;ę de łepge go jutra, a te 1&1&uyło pow.lanie d. żyoi a ł udo
wer o państwa, które jedynie ~ a 
pe.wnić mot!'Jo
pn:y~wyeięż .. n.ie
wiekow€«,e Ne6ranfa i wewnę
tnme~o romioi a kraju.

Swiuto
przviacrł
O słuS&l1.śc, Obl'1U1ej wf;wcaa.s
drogi świ~dćzll .... r.bek 064ain.ich
d74esięciołeei
oraz
ogromne
pm;emiany w ekol14)mice i zve-iu społecz~ym _ych jurosłe-wiańskich JH"IIY jaeiół, do-kAl-nane pod wodą Zwi~~ku Kemunistów .Ju«4I6Iawii. Miarll tych
sukcesów jesł m.in. euem.st.krotne . powięks&erue produkcji
przemysłowej i pon-ad dwukr.tne [.Inej - w »&równaniu 11 0kre-sem prud'lll'ojeJmym. W la-

roku przyszłego. Sytuacjo
jest na wietu odcinkach trudna.
Slowio to p rzed w szystkim i, k tórym leży n o sercu sprawa rozw oju kroju zwiększone wymogania.
Edward Gierek wyraz ił podzięk owonie działaczom
party j nym za dotychczosowy wysił" i wyraził przekonanie, ie
nadal nie będą szczędzić sił
dla w y konania trudnych zadań.
P rzypomin ając zbliżojącą się 30
rocznicę
zjednoczenia ruchu
robotniczego I 60 rocznicę Ił
twon enia Komunistycznej POItli Polsk i .,.zwoł do godnego
uczc:z&nia tych rocznic jeszcze
bord ziej akływnq,
wyłężonę
p rocą·

(PAP)

Wizyta E.
ojtaszka
w Australii
SYDNEY PAP. Na z.aproo.z.e_
Iliie mi.nis<l.r a s.pra,w UI~a.niC7.
nych Związku Australijskiego,
A ndrew
Sha r pa
Pea.coek ~
Ptzybył

~

oficjalną

wizytą

do tego kraju minister spraw
zagranicznych
PRL,
Emil
Wojtasaek. Jest \0 pierwsza
wizyta na tym szczeblu w
Australii w historii Polsld.
W pQnie<lcz.i ałek, w p ie.rw9Il.ym ckiitU ~w-ego pobytu m inister Wojtlas?ek przeprowadrLił
ro:unowę ~ premierem rv~u
stanowego Nowej
Południo-

Polska pr9pozycja
w Komitecie Politycznym ONZ
1ł!:wają,cej

ierka

•

słwa

DOKOŃCZENIE ZE

•

\\ oje\\lXIwer. P rzed " I'rzemyslu Z boi o-

DOKO HCZENIE ZE

cz.ą cy

HIZ8ela prz
na

List

plenum
KC KPZR

łÓw

wszy&tikilch paMt>w

świa

ta.
W)'il·t.:pując Ł.aku w ia'nien.i·u
ok. 30 p.nl&t w, któ re
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• W Ostrowcu na ul. Ce«ieln ia.nej Alfred C. (lat 31) ki-l'l'uj ~ samochodem "żuk" potl"ą.:ił
Anil'łę Z. (lat 69), która do.nała
... i~ikłc h .brażeń ciała.
•
W miejseowości Nadzów
,mina Racławice z nie ustalonych przyczyn spaliła się stod~
la ze zbiorami war~i 100 ły
si~ey złotych na sskodę WJa.dylolawa A.
• W mie~Clw9Śei Pi~rowieoe
gmina ł,.puslIno .d zwarcia w
in!>lałacjj
elektryunej
paliła
się sł.doła i obera wartoś('~
GO
ty ięcy złotych na sskodę M'euysława K.
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lUiemvnaszvch II-ligo ców
•

71 kilometrów trasy •

11 prób

•

Rywalizacja o nagrody kieleckiego
zwycięzców

w klasie

zgłoszenia I

samochodowa
JUŻ ·

niedzielę

Hystko na to wskazuje,
źe samoohodowa "Barbórk:&-78" odbędzie się - podobnie jak w ubiel"ł y m roku w zimowej scenerii. Trad ycji
stanie się więc zadość, ale SądZl
my, że śniel( nie odstraszy kie _
rowców amatorów od udziału w
kończącej tegoroczny sezo n automobilowy imprezie organizowanej pod patronatem naszej
redakcji przez dzia łaczy Automobilklubu Kieleckiego, a przy

W

współudziale Oddziału

ympatyc)' boksu w Radomi u mają powody 110 radoś
ci. Już od przyszłego sezon u
~dl\ bowiem świadkami II-ligow ych
pojedynków
pię ściarzy
BRONI, którzy w minioną n iedaielę zapewnili sobie awans do
dru~oli«owych szere«ów. Powrót
drużyny metalowców do II li«i
wypadł bardzo efektownie. Broń
Itył. bowiem zdecydowanie najłepscy_ zespołem w swojej grupie i wyraźnie wycrała rywalizaeję H
swymi przeciwnikami.
Pnypomnijmy wyniki radomian
w zakońCllonych ),ojaeh o awalU:
z M_urem Ełk 13:1 i 1:1S; z
Hetmanem Zamość 11:3 i 16:4, z
Met. re ... LubU" 1:J2 i 12:1. T.
Htatnie zwycięstwo nad lubel-

S

~
_

~..ą."1l

. . . .1 .

peflawił. · kropkę

Warto dodać,
jui: pa r u

ar..i

że
pięścia tze
piąŁy awansokażdym ra-

wali do II ligi i za
z~ni
dzał

do tego sukcesu doprowaich tt'ener Henryk KOZIEł:..
który w latach pięćdz iesiątych.
nillei;ał do ścisłej czołówki polskic h bokser ów w wadze śred
niej i półciężkiej. W tegorocznym sukcesie pomagali mu - i
to z widocznym skutkiem
szkoleniowcy KasiRtien Butku"
i J . . . f Wójtowics, którzy p rzed
laty także zaliczani byli do czołowych w kraju
pięściarzy
'tV
swoich kategol"iach.

•
miejsce
jaiora Lechii
Spo-r" slJ'k.ces odniósł młody
~u-dokd.
ki-elee-łciej
Ledl.ii.J..cek S kowerski
ulobywając
pienvsz<. m~e 'tV swojej wadre na o gÓlllopQlskiim turnieju
k ·las yfH. lcyjnym junl()!'Ów mło<l
s zych " Opolu. Skowerski ]Xlkonał
kole jno Grl.bskie~Q z
J ordana K ra ków i Da.n iana z
GKS J,'.;;trz bi f', a w tina-le wygl·~t z B ....han...wi_e'ft z ~IKS

1.6odi.
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:;"KCJa OOKJ"r:;ka Broni, mająca
bogate tradycje (przypomnijmy
medal olimpijski Kaziinierza Paździora na igrzyskach w
1960 roku w Rzymie), przechodziła r6żne koleje losu, ale w 0statnich latach, dzięki ofiarnemu
wysiłkowi szkoleniowców i działaczy osiągała cel, jakim był pow rót do II ligi. Z grona oddanych tej dyscyplinie działaczy
wymienić . należy , wiceprezesa
klubu do spraw sekcji boKSU inż.
Rajmunda Sswondera, kierownika sekcji Stanislawa Kwiatkow~
"kie". i jej opiekuna, Jana Pałyńskiel"o. Dwaj ostatni działają
w sekcji bokse r~kiej B r oni już
od 15 lat. I jeszcze jedno. Metalowcy wywalczyli tegorocsny awans własnymi wychowankami,
_ w dsisiejssym sporcie naleźy
d. rsadkośei. J ~ dynie Se rkowski
nie jest wychowankiem radomskiego klubu.
A oto zawodnicy, k tórzy \1czestniczyH' w tegorocznych rozgrywkach o awans:
• Wal"a m\l!lZa
Andrzej
Górka, lał 19; maiej Markwał,
złoty

W górnym rzędzie od lewej: trener H. Kozieł, B.
Markwat, A. Górka, S. 2;eromiński, w środkowym: B.
Zeromiński, B. Jabłecki, S.
Serkowski, A. ~luś ; "tV dolnym: A. Tycsyń8ki, K. Korczak, Z. Fituch, kier.wuk
sekejl St. Kwiatkoweki.
Poniiej: A. W ....i.k.

l\:lięuzy

wojewódzkiego PP Totalizator
Sportowy w Kielcach.
Jak nas poinformował komandor imprezy Marek Sikora, samochodowa :,BarbórKa-78", któ_
ra odbędzie się w nadchodzącą
niedzielę (3 grudnia), rozegrana
zostanie na 71-kilometrowej trasie i będzie równocześnie trzecią eliminacją mistrzostw Automobilklubu
Kieleckiego w samOChodowych rajdach popular-,
nych. Startować w niej więc
będą mogli kierowcy nie posia_
daj ący licencji . sportowej.
Na
trasie znajdować się będzie 11
prób sprawnościowych, a trzy z
nich nazwane Małym Lotkiem,
Dużym
Lotkiem
i
Express
Lotkiem
rozgrywane będą
o
nagrody PP Totalizl'tora Sportowego. Ponadto jak już informowaliśmy wSllyscy
uczestnicy
"Barbórki-78" otrzymają wypeł_
nione i opłacone kupony "Duze"o Lotka" na zakłady w dni.
3 grudnia, które ponadto wezmlll
ud~ał w losowaniu 15 samochodew osobowych .,syrena".
Klasylikaeja rajdu barbórkoweKo prowadzona ~dzie oddziełnie dła poszcze«ólnych klas
samochodów, a "Echo Dnia" funduje puchar dla zwycięzców w
klasie "małego fiata". ktera tradycyjnie je. najliczn'iej .bsad1lan~ prs" uCllestn.ików impreay.
Start do " Barbórki-78" nastą
pi w nieduelę o Irodz. 10 • par-

lat 11.
Wal"a ko«ucia - Sławomir
11.
• Wara pierkowa - Bo"tlsław
2;eromiński, lał 20 . .
• Wal'a lekka - Bordam Jabłecki , lał %6.
•
Waga lekkopół~dnia
Stanisław
Serkowski, lat 25,
Grse"on Lewandowski, lat 19.
• Wal(a półśre dnia - Alfred
Kluś, lat 19.
• Wal(a lekkośrednia - Andrzej Woźniak, lat 25.
W81"a średnia - Allam Tyczyński, lat 33.
• Wal(a pół cięźk a - Roman
Lesica, lat 24, Krzysztof Korcllak, lat H.
• Waga ciężka
Zdzi~ław
Fi! uch, lat 28.
.
W walkach o awans do II ligi
pięściarze Broni wygrali ::'0 p"jedynków, 13 zremisowali i 15
przegrali, a w dwóc h przypadI<;ach oddali punkty walkowerem
(dwukl"Otnie w wadze koguciej).
Najlepszym bilansem walk w
spotkaniach o awans mogą się
pochwalić: B. Zeromiński 5
zwycięstw i 1 remis, Woźniak 4, zwycięstwa i l remis, Jabł ecki
- 4 zwycięstwa i 2 remisy, Lesiea - 4 zwycięstwa i 2 remisy. Nie
przegrali również walki Markp' i Korczak, ale boksowali
tylko d w ukrotnie.
•

Porażka

2;eromiński, łał

koszykarzy

W Lexington polscy koszykarze
spotkali się z zespołem College
Kentucky - mistrzem USA drużyn z college 'ów. Polacy przegrali
to spotkanie 68 :80 (32:43). Najwię
cej punktów dla d ruży ny polskiej
zdobyli: Mieczysław Młynarski 22
oraz Leszek Chud eusz 14.

r.aj]fpie; się Wie<i l.i~
nasz v nl m:oaynl ?~~~cjarzomt reprez'hllap ;om wojc-.l.6dztwa k ieleCkiego w rozgl'ywkach o Pu_
char GKKFiS oraz PZB. W n ie dizelnym meczu rozegranym w
Lesznie ulegli oni wysoko reprezentantom woj. zielonogórskiego aż 4:18. Wb rew pozo_
rom, kt6re sugeruje re~ultat
spotkania. walki były
bA rdzo
wyr6wnane, a trzy ]Xljedynki
zakończyły się porażkami J naszych · zawodników s!Qsuń.kiem
głosów sędziowskich 1:2. W; tym
samym cyklu rozgrywek r niorz:r Rado.mia Qrze~rali na V\lfjeż
dZle z B1l1łyms!Qklem 3:19. '
• 'IV uzupełnieniu wczo rajszej
informacji z meczu GKS Kato_
wice Star S tarachowice ]Xldajemy, że punkty dla Staru

•

Nl~

zdobyli: K utera dwa oraz Korpik i Oź,dżyński ]Xl jednym.
• Sympatycy pięściarzy kieleckich Błękitnych są zaniepo_

Wokół

.
ringu

sytuacją,
się oni na

kojeni

w jakiej znafiniszu rozgl'ywek o mistrzostwo II ligi. Nikt
raczej nie przypuszcza ,
aby
kielczan ie musieli opuścić szeregi drugoEgowc6w, ale wszyst_
leźli
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kinlru pny ul. KGlł~W'
stadionu Koron y), a
pierwszego zawodnika ni
spodziewany j esi okol.
12.30 (meta znajd ować się
w miejscu startu).
Jak wspomnieli~
mochodowej
71 km i p rowad.ić
Kielc przez Suków,
Borków z powrotem
wa, a następnie pru!
Leszczyny, Cedz ynę n.
Kielcach. Mapkę tr.,y
mieścimy w
jed nym z
nych wydań "Echa".
Czekamy więc na
zgłoszenia, które pr!~
1'0 Automobilklubu
w Kielcach, ul.
lefon nr 499-10.
zwlekanie ze zgłOSI
limit startujących .i rsl
czony (50 samochodow).

Przy zielonym

w
Wa rtościowy

i~lcces

wała na »wyro kon~:e
..tka &tołowa polonU
Barbara K01! ieł

Si-edLca~h

~urnie

I

dzięki cz-emu zdaby ~u
p r awo 9tarW w ~urDlel
nopolsk im z udualem
szych krajowych
Dobrze spisała
r ównież I.abeJa .
LZS SKS Wsola Z~j.
miejsce. W turniejU
Andrzej K iełb.~'. l
skiej Broni był drugI. a
Wiatrak ze
S!.a ,·tU
cZiwarty.
~atomiast w ~~ r ni~jU
wyro w Tarn ovne Ą
tenisistki stołowe ..
Akademic zki takU
się w czołów~e.: J\
jan na trzecIej
nuta Kacllmars ka

. • od
ko będzie za!e~ec
ostatniej kolejkI
stawienie par l'e-~ t ka
teresu lą~e DW~ 1 w
pie rws zego .n1!eJS~~Zl<S
Carbo GlIWice .1 zda cb walczą na wYla tom ia5t
w Kielcach. na na
udaJ'e się do PIłYI ~
Soko e .. ··
tamtejsz:r m
Wisl a
wie n1le)3co wa
Moto Jelcz i ten
dzie miał
dla kolejności
części tabeli
jest dla naszych de
rzystne. ~le Pl.~z:ie
muszą oni 50 I
się do meczu z
własnym rin!!U
nie są osta tnIm
pie.

