Uroczysta akade ia

I

,,\Viaterek" i

"Węgielek"
Z tego tet pneds!ęblorstwa
wylonlly się następne, między
innymi Ostrowieckie Prxedsi-ę
'biorstwo Budownictwa Przemy
sławego. czy
Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montażowe w Skar
zysku. Nie przypadkiem też na
tywa się KPBP wśród budowla
nych
"fabryką
dyrektor6wu .
Niemal wszyscy
kierownicY'
przedsiębiorstw
budowlanych
województwa
st8:rtDwali
w
KPlIP. Przez prawie 14 lal był
tu dyrektorem obecny dyr, Kieleckiego Zjednoczenia Budow~
nietwa inż. H. Zmud.k~ tu pr.
coV':ał obecny dyrektor płockiej
..Petrobudowy",

30 rocznic~ pamietnego
..
Lo

giL!!Xego

Wlondynie skradziono

"Puchar świataS.
LONDY,," PAP.

..Puehar

śV!Lata"~
oajwyż.,>zlI trofeum VI
m1ę<!zynarodowych
!'óZIIryW\t_
plłka..."'&kich. Pt'7yznlM1Y zwycl-.
kiej drużynie VI mistn.a9:twlllCh
śWiata. ;ostał skradziony z. wy,..
stawy w Londynie w niedzielę!
w godz: na ch południowych. Fu... ł
('har stanowił część
wyStaWY' \
w tak zwanym central hallO"'!'

P~:!r.z7;::~:~~~~.1

ła nada wanto swe~o J)l"'OIgr1ł%llU •
by pain!onnować odbiorców .. I
nietwyklej k""dzl<ń:r. Potłll<t:r-< ł
W ciągu 15 lat pracy KPlIP wl
te _land Y&l'<IU ~
zuiyło m. in. 36 mln ton krupH! jut do
6l_
szywa, 75 ty. ton stal!. 375 ty •. twa.

--'-"""0

Poy "Wlałerek" I .. Wę
gielek",
które
odbyły
2%·dnl~wą podr'"
na pokła.dde statku kasmlcznego
»KMmos lUr'. wstały pue
..1...lon. ci.. Moskwy, gd,le
l'.....bocl.l\ obecni" ..e..,gó
law" bada.nl&. U ••• nl r.clzI...y ol"ld:dewaj" olę, te
wynlld bada6 I'=""ynlll
.Ię do ,",,,,..,ego
p""tępu

wled,y

""".bowanlu

się

jywy.h IStot w ko.moole.
N.. zdjęciu: ..Wiaterek"
(ł lewej) I ..Węgielek"
VI
klIni... m .. kleWllldej,
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Photofa"

Ulgi finansowo-·podatkowe
I
l

!lOK ...opatnenl. mat,,".- I Wlękm<>f6 , nich m.lazlA jut chamlaDI.. ,;."..yeli ...."""'~
łowego i
lokaU.
Istotne konkretny wyru w
roz.porza~ l
rozwoju Wiłu.r. z.w~ q
zti.aez-enf.. dla
rze-mios.łla.
du-niacb, które weszły Vi tyci. teren.!. wsi, osiedll
t m.niej...
mają
sprawy fin..a.n.oowo-poda.t~ od poc%ątku 1966 r.
Hyeb miast. dotychezu pod. tyJ:!Ia
kcnye. W wystąpieniu na plenarWśród WYdanych OIPt._tnło ak- względEm zarue-d'banyeh.
nej $eSjI Sejmu w grudniu ub. t6w prawnych
na
uczeg61ne
Aby pnysplłil'l'%Yć; dó1>łY'9ł' 1'IlOoII
roku. minister finaniÓw u,;po.. podkM!lil'llerue w!"/tUje
unJana wyeh
kadr.
rozszerzono
....

O

wj~zjał 'Wprowadzenie nowych
udogodn1eń
w tej dzied%.inie.

przf>1):is6w o ulgach inwmy(:yj...
nych. Pne>d. WlzY9tkieb
pod-

wYUumQ

wyroko6ć

ul«:&

~=~';';h 50 ll~r"':'nw=cj.~.Y:~~

czym ulgi 5tGlJOwa.no
t"!.'<>!ll. ""lei<> kraju.

b~

na
nleu.lei.-

nie od Wl"lk~ l _""lU .,,kładu rze-mhriln:lcz$t'o. Przedłu
żono takLe
~res ddkollv-wwa
potrąceń 'II' zalotności od rot

tnlaru p-rowadzo:n,j d:tlałaJności
gospodareze-J lit 3. 00 0-7 a
nawet 10 lat.
Podobny charakter ma rwol ..
nleni. od. podatków na okN\.ł 2:

lycUlej

Republik!

Wietnamu
vv:io
ski i lodzie rybackie. W .wią.
ku z tymi nowymi aktami agresji misja łącznikowa Nacz.1
n.go Dowództwa Wietnamskiej
Armii Ludowej .klerowała zde
cydow.ny prot.. t do Między
narodowej Komisji Nadzoru i
Kontroli w Wietnamie.

ostrzeliwując

przybrzeżne

lat nowo

zakładanych

u.słUg();oo

wycll ..,ldadów rzemJOŚln!ezych
w mJej.OOW<lÓ<:i.ch do ~ In.
m1eaz.keńeów.

ie

PodWYMwnO tak ..

rzemlOŚlnlilPm.

k -ę obrotu
ly •. ,I).

(z

r<>lnllwm

30 tys. &! do !KI

kr:1Wlt·S'O

"6w.

(!)okoilcun1e na st•. 2)

Podpisanie

radzlecko ...amerykaftsklego
układu I wymian II kulturalnlJ
WASZYNGTON PAP. W ame
departamencie olanu w Wa ••yngtonla nutlIpIlo ~~~~,r:;~:I~:~~;~
w sobotę podpisanie rad.lec""· b
amerykań,klego układu o wymianie w dziedzinie nauk!, \41.
rykańsklrn

Zmiana czasu
w W. BrylanU
LONDYN

PAP.

W

nifM!.lelę

wCZe$nym. ranidem w Wielkiej
Bry tanU wprowadzony :oetał cus

1etnJ..~ który oboW14zYW'fl6 tHad.:łe do

U

pddtlernikl.

W

ten

lPOł6b

14dnoioozlnn.e r6tn1ea ma ..
'EuroPY·
\1 w SlOll\llll<u
do 6rO<lIWMj ..!I6c1
zniknęła

PII.ZI!I'IOIUCZII.A

li. t, 15. U, !4 ,3.

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

wJy.t'kle l"Oduje rt.el1l1osła ul..

«1 uodatkO"We z tytyłu wyftk0.4
30 leu1a u.c::uU6w na cze~

roo""ilC%<mie "" atr.

Krótkie

2)

..~

spięcie
przyczyną zakłóce~
VI locie "Gemini-8"

,..

.

WIenIe

- :I)osI_,,& poM4 .....
ni.. dyrekłfwń. ""_WIł
pro(l1lll.l\lI! ell:SI'or!ow, Wll(Ioilm 1.370 t)'jli. lit .wl_
wteb.
'
Apel wyritlenła l1al1łępnle
_relt dał. ch .<loowll••afi
,!'ollft'11'7
w~
podjętych 1>!'''elI ..łOł~ lICI'
b,loW7eh
_
w eęlu _I~k...ooia motll- wał'lmkhr !'zac,.
'
wo'cl I opl••"lnoścl ekoportu. Dolyo... one pol"ego wyApel lItwi_wa . dlIłeJ. ..
kouyw"nla 4o"law k""płn WOła DCl' IIrze\ll:lmlje 'II'
o,.,lnyeb p""l'lIl>l_la re- .. rnlłdt
1IIIn!_"",,1I lIIł.
alizacJI uslahm"g" na 1966 aakla4ów I Ill",* hrok pl"OJtra,mu
Ja ... "" ....Ia 1 I,.. Codzl...
kości produkcji
. N,. . uko6"'en!e ebollO\!6w
ska n!. do koń.a
lakoścI na produkowane
Tyolącleuł.. 1'.6I1w.. 1'01*10.
roby 1':!'nkt>wej, f:lntont.ytl- g,; Iblegająerch alę lIIł. 1M
kowa.nia programu rO'lwoju ."""nłell ,po_ania Zsklll.
techniki {dla z!I,pe\vnlenl,,_ w dów HCP ••Iog.. '.rr&"Iq.
1957 r~ wrrostu udtłału pro. . je ......,r Impre• •i>ottoWl'llll
dukcll o naJWYI",ym pod,,- I IUi'l'011"'''0 • krajol!lll'll"
mle technicznym do wyoo" ",,...b or:u - sea.lę n.'ukllWll
kości 70 pro", ""leJ prod"k- na temat """,,"enla 1I1'l0\!.
.j\ .. lcladówl' crai d ..I... go "jębl.... lw.. dla r.,wolu •••
rtl%woJu
ruchu
-wynaJa.z .. spodarc,,,,,, Wielkopolski I
polskiego """."'ral ...
&otol pneownl<n • .I.
Apn! ...101'1 "HCI''' ową.
~l\C w pelnl
_
lee>no - wyeb_. WIMoC:!' ca olę do _y.tldeb Iroop..
socja.listyr'&nc&,o wspóbawod .. ru!ąc;l'ob 'aklltlll>w • ma...b"pl_e.l.
nlct_ pra.y opartego na r ... kll)'lI1alne
woju WSllóh"wodnlclw" we- llajwybuJ 'akości IWolcb do
wnąfnzaklad<l'wego
gło ..
N" .ak.ń ....nl. apel
SI dalej ..pel - .aloga nas." rłosl: "I'nekonanl, 1:. Irllro
I>..y.~puje do wspól...wod- ••Udamy wYsiłek calego n&nlcl:wa " ""landar p",oebod- ...go .pel_.ń_ma 'apewni Rady Ministrów I CRZ7.. ni dal"",. _:rś!ny ,,",wij
Dla zapewnienia. wykona... o......J _.IaU.tY""ne!
...
nla podjętYM zobf.t'W~Ia.ń w opOdarkl I umocni nuoą po_
""",...le pop ....wy
jakości zyeJę pom,...."" we "",pili.
n .....yeb wyrobów o""" ro,- """""ym świecie M1WlI1IIr
elI'>
"".... nl.. I Iwlęk""enł. .rek- .al"llli ...kiad6w
tywnoiel prodokcjl eksp.rlo lego kraju. _Y1lIldeb IIIdo!
_yŃ"lch IUdzl kowel ,alog" n...... przystępu
jo równlei d. wopól ...wod- cMJącyeh n_ kM;j I 0.1nitw" o tylul •.zakladu pro- ":r""'ę 40 podeJm........,la ...,.
dukuJ"ce«o wyroby najwyż nów pt'odukcy,lnYeb I SP"
JiIJ<oócl"....... • tylul I_nyeh. będ"cych wyr••.."
.....klltllu - n"jlep.. ego eks- n .....ych ilalcl..t:r....yeb ._
p<>rnra", BC:!'gltlly, które ,do- ••uć oraa pOparcia dl. pro.
były lyW! "BPS",
p"'ralę vamu parill I wllltloy lu-

"I".'J
_W....

.jon!.t;,w. od pn"""lku sk.·
byly "a nlopowoda.·
.1('str?my oowił!'m z~..
te dla. zagwarantow~
ufa belpiee-z:eństwa. na.szych
gronic nie J•• I pol ....b... p","

Jo;:'nanle ~

w,,-

odweił>wcarnł B

SIU''' Bezpi.c,eńslwo to za~ar.~!ow.n~ josl dzle,kl ...
Juslo,'.i. z~ Z"RR. z NRD l

.

~~~l:" r.~".:~;:;:;; .~J":\~k7 .

na""eJ pracy. kilim "":re,,y'
ni .. się do wzrostu sil Polski
Luuo\vl!'j.
~
Dl.terr. lei dziś. gdy .bllta się pierws.oinajowe Swlęto Pra.cy - czytamy dale, w
apelo ,.:.. ...!óga 7.aklltllóW
P", ..my<lu M,lalowego "H.
CeIĘ!olskl" poslanawl. dolo_
ly" wszelkich starań., by .,,bezrdeczyć
wykonanie sa.""
dań gospodarcz-rch piet"W$zego roku nowej plęclolatkl.
WIlie...!". się d. obeh.dóW
Ty;'I ...I•• ia
Pań.twa
Polskiego or... pragnąc godnie '1""e!ć 1I1erw"_aJowe
śwl~.,
pode}mujemy
w
związku • "Dniem Melalowca" nmę!>u)".. ..b.wlą.....
nia;
- Wykonać p<>nltll ,adania
350 ton odkuwek,
sprętarkl
powiel.... ...",ruch,wogo, 1750 ,",wor6w lO'- puj'l
do
wapóhaw!!dnle- dowoJ I "a,lleJlOO!l\ I.rm~ ....
TTollIoleuła
l'1I611wl1
rządezych. 100 ton wyrobów Iw.. • tylu!
"Brygady WyPolskle,o.
lI.cmycl!;
"oklej Jakości",

S,"W.

p......,.

_Y.

"".j

.._i.

,~przelnysłówki"
KIelecklego Przedsię
Budownictwa Przemy
wźywa
wszystkie
prl<ed,iębf"rsio",a
budowlane
na teren!. woj.wódz
kleleckl.go do llodejmowa
podobnych zobowią,ań,
l000"iecta Pań.twa Pol-

1119'
dla rzemiosła
(Dokoti"""Ul.... 011'. 1)

Ob.

Kielc
dość

,twierdza' w

lut.garyc?,ub""piecul.
że plomby
po dwóch
chacin!:

DYREKTOaOWI

Tectmtlfum Mmum-tc:m-.
?.Jll\\adn!Cie1 8tlwłY lVlł'talowtij

w
Slkartysku.. K11t1Uet1nej
WYrazy sua.r.o Włp6łęw$
z ~u .gonu

OJ A
.kl&("81.
R.duel.l.kI
"'llllowi.

Komltoł

ł

• ••·k
!tO'Od •• 1I111l1!!t'l'OIlOWl
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, ,

osc

Na zdjęciU: grupa .Iud"ulów bryt:r.!si<lrl> 1'.
• Do" •• na swojej otn:lnaln"j Ira!w!".

wypłynięci..

CAF -

AP

.. zielUi
Wpowietrzu

do spisku?

i kosmosie

-

Nie nie w!<m <>

-

Klrunleciel

-

Nie!
Byliście

żadnym

spIsku.

na urlopIe?

Nie.

-

No to lut ""pomniJcie o urlopie. Nie

miel.! url,,!>",.
trwa! dlugo.

- łSpfłlinumy" 111.05 Au ..
aktualna 18.15 Gra , ..pół

KI'"n,"""ów

li.

MactEt'łrWJilkleg.o
et)"

wypalAćr"

-
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będziecie

II

Impre'zy

rtaklady Centralnej
na naszym terenie

skoki Rys rda
Odra -- 1'11.1 0:1 (0:1)
zdobył Dom ....kI.
I.KS -- Gwardl • • :1 (1'1)
Dl. ŁKS - Kosider 2. Sal'O
r~ l Starhura po l. dla Gw&:><
dll -- Szymczak.
Zawl .. a -- WIsla t:O (1:0)
Strzelec bramki Pleszko.
J.egl. - Slą'k 0:0
(2 ~~głęj:>l. -- Szombierki
llramkę

II.

Dla SzombIerek -- Knop ! :
Wi:im
l, dl. Zagłębia.!

\Vltke PoL"ka
ocLa 231.0 pkt

Queck XRD
nota 227,0
Przybyła.

nct·a 225,5
Hachler Austria

TABELA
H ZZ 311-U
Ił 18 II-la
H 1821-11
H 17 !2-1~

4. ZaWi1ł7&

5. Z.głębl.
6.8tal

Słaby

sla

pięściarzy

Staru

U 16 31\-..2$
H lł %11-1.

7. Rueb
8. Polonia
9. Śląsk

14 B

U H 12-28
H IZ 111-10'

lO. Ltf{ia
Il.ł.KS

14
14
U
14

12.
t:l.

14. GwardIa
'I'E"o1YS

J.ln

6,

II

IZ 17-lł
12 II-U
8 !!-u
5 l2-Sł

I'lroU1WY
okręgowa

7.wolenlank&
2. Budowlani
3. Radomla.k
4. Star
5, Rl1ch

II 16 !IIl:zf·
16 1% 86:54
U 10 76:.9
16 10 16:60

16 8 6.:6$

16 SMrM
16
15
17
16
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2ł-2ł

14 14 12-18

8 65:11
6 ~~:81
2 %9:9!
O 18:9\1

