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• Na forum 17 zespołów problemowych
• Przywódcy bratnich partii wyjechali z Warszawy
w

środę trzeciego dnia VII Zjazdu PZPR - obrady przeniosły się na forum
zespołów problemowych, obejmujących tematycznie wszystkie dziedziny działania partii i państwa, W dyskusji, odbywającej się w roboczej, rzeczowej atmosferze, zabrało głos kilkuset mówców.
Także kilkuset uczestników delegatów na Zjazd i zaproszonych gości - zgło
siło uwagi, oceny i postulaty na piśmie. Ich wypowiedzi będą uwzględnione przy
opracowywaniu dokumentów, jakie przyjmie
Zjazd . PZPR i w działalności nowych centralnych władz partii, które zostaną wybrane w piątek.
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pożegnanie

Breżniewa

Niezwykle serdecznie żegna_
no wczoraj w Warszawie LEONIDA BREZNIEW A udającego
się
w drorę powrotn~ do
Związku
Radzieekiego.
Na
Dworeu Centralnym - udeko_
rowanym nagami obu bratnich
krajów - przywódcę partU radzleckieh komunistów serdecznie łell'nall EDW ARD GIEREK. HENRYK J ABLONSKI,
PIOTR JAR08ZEWICZ. Mieszkańcy stoliey zll'otowall Leonidowi Breżniewowi gorącą owa-

Ogólne ramy tej dyskusji
sprawozdan ie Komitetu Cet'ltralnego PZPR za G-.
kres od VI do vn Zjazdu, r~
tera< programowy BiW'a PoEtycznego KC - ..O da.ls.zy d:,.naoro ic zny roz,wój budownictwa
wytyczyły:
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E. Gierka
i P. Jaroszewicza
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Nr 277 (1208)

KIELCE
Czwartek, 11. XII. 1975 r.
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Kraj

Rok V

Przy pożegnaniu sekretarza
generalnego KC KPZR obecni
byli członkowie delegacji KomunistYC7.DeJ Partii Związku
Radzleeklego, która nadał uc7.cstniczy w obradach VII
Zjazdu partiL

region w dniach Zjazdu
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Zjaadu parłU koncentraJłl uwa&ę eale&o spoleProrram rozwoju apoleczno-&ospodarczqo kraju w
najbliższych latach jest tematem dyskusji we wszystkich śro
dowiskach społecznych. Towarzyszy jej - obejmujący nlo&i
wielu zakładów pnemysłowych, pracowników rolnictwazjazdowy czyn prodUkcyjny. Robotnicy pełnill dzic łątki tysięcy
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Spotkanie

10 bm. w siedzibie Komitetu Centralnego partii odbyło
spotkanie I sekretarza KC
PZPR - EDWARDA GIERKA
i prezesa Rady Ministrów PIOTRA JAROSZEWICZA z
kilkudziesięcioma
delcratami
na vn Zjazd PZPR, działa
nami organizacji młodzieżo
wych, wchodzących w skład
Federacji
Socjalistycznych
ZwillZków Młodzieży Polskiej.
Spośród l 811
deleratów
unestniczllcych
w
obradach
najwyższt:ro forum partii, 180
to ludzie. którzy nie przekroczyli jeszcze 29 roku życia.
W spotkaniu
uczestniczyli
również czł. kowie Biura PoIitycznero I
ekretariatu KC
PZPR: Edward Babiuch, Jan
Szydlak, Jerzy
ł.,ukaszewicz,
Józef
Pińkowski,
Andrzej
Werblan i Zdzisław ZandarowskL
Przewodniczący Rady Głów
nej FSZl\1P - Zdzisław Kurowski wskazał na wysok"
aktywność produkcyjnIl i społeczną młodzieży, która licznymi czynami I
zobowiąza
niami
produkcyjnymi
cIaje
najlep zy dowód swero odcIanla kierowniczej sile narodu - partii.
Dełecat na ZjazcI. slu ... rz •
Buty .. Katowic~" Mieczysław eIIkulskl
przekanł
I
sekretarzowi KC
PZPRsię
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Opcócz delegatów
na
Vll
Zjaw. w dyskusji toczacej się w
zes.połach wz·i ęli udz.ial wybitni
d7..ialacze polityczni i spOłeczn' .
wybitni naukowcy i twórcy.
dz.i,ałacze gOOpodarki i OIŚwiaty.
W dyskusji dawano wyraz ogólnonarodowej aprobacie. akce-ptacji i głębokiej satysfakcjI z polityki partii wytycz.on.ej na VI
Zjeździe oraz z real izacji jej programu. PrZ4!'dstaw ia no sformułowalle w toku
ogóJmOOlarod1>wej dyskusji
przedzjazdowej
licz.ne wnioski i proPOzycje. które pow ie rzyły deleg atom ich
macierzyste organizacje partyjne i środowiska.

'fi 17 :z.espolach probl emowych
poruszano zal!adnienia najistotn le.isze dla wszechstronnege rozweju kraju. dla realizacji pr~
gramu wyrażonege zW Ięźle sło(}
wami "aby Polska rooła w siłę
a ludzie żyli dostatniej". Wyrażano glębokie zadowolenie z decyzji partii i rzadu. które pozwoliły os iąg nąć bezprecedeos.>we w ponad 30-letwej hIstori i
Polski Ludowej tempo wU'ostu
majątku narodowego i poprawy
warunków bytowych ludności.
Jednocześnie z gosPodarskim zaangażowaniem
wskazywano. że
po to, aby było możlIwe za.wokajan ie coraz wyższych aspiracJi społeczeństwa. kon.i4!'Cwa jest
rzetelna. solidna praca kaz~o
PQlaka z O6Obna i wszystkich
mieszkańców Polski razem.. działanie na rzecz wysokiej jak.o6<.'i
na każdym odcinku.

*

W 17 zespołach problemowych, w których dyskutowano
o podstawowych dziedzinach
naszego życia ak.tywnie uczestniczyli
przedstaWiciele
województw kieleckiego i radomskiego - delegaci na VII
Zjazd i bezpartyjni, zaproszeni
do dyskusji jako ludzie q dużej Wiedzy
i doświadczeniu
społecznym,
Ich wystąpienia
były spre<:yzowa5le ' i r07lWinięte w oparciu o w»ilOSki z
dyskU6]i przedzjazdowej.

prublllowvch VII liBZdu
W zespole prob1ernowym. któr'y
się zagadnieniami umacnia-nia i r07.woju partii 01'8&
doskonalenia jej roli kierowniuej stwierdzono. że w okresie
po VI ZjeżdLie nastąpił WU'08t
aut«yłetu
organizac:ii partyjnych i członków partii. dalsze
umocnienie
kierowniczej roli
partiJ. śc-i6;Jej$te powią'Uilllie jej
z całym społeczeństwem.
Na potrzebę pełnego wykorzystania możliwo&ci aktywnego .
intensywnego dzi.ałania. stworzonycA przez dokonane zmiany
OI'ganizacyjne organów Władzy i
administracji
państwowej
wska:z.ywano w zespole omaWiającym zada~ia w z.akresie da!szego pogłębiania demokracii 50cjal~styc:z.nej i umocnienia socjalistycznego państwa. Praktyka
pOtwierdziła słuszność tej reformy.
Tro&ka o wyższą jakość pracy.
pelne wykorzystanie potencjału
produkcyjnego i walorów gospodarki planowej dominowała w
dysku ji toczącej się w zespole
olJl6wiającym T)roblemy dotyczą
ce r«woju przemysłu. zespole
po&w ięcony m zalożen iom politVki inwesty cyjnej oraz w zespole
zajmujacym się zadaniami w zakresie doskonalenia systemu zarządzania
i kierowania gO&l>Qdarką narodową. Oceniono 'PO'LYtywnie wyk()f1anie zadań inwestycyjnych nakreślonych przez
VI Zjazd PZPR. Jednocześnie
zwrócono uwagI!: na szerel! wyst~pujących jeszcze w iej dziedzinie ujemnych zjawisk.
W zespole zajmującym się problemamI komunikacji. transportu i łącz.n.o6<.-1 zwracane uwagę
na znaczenie. jakie dla wielu
dz' łów gosPOdarki ma P<>dno~z.enie sprawności dualania w
tych dzi4!'dzinach. Podkreśla·no.
że wymagaia one rozwoju zarówne jakościowllł!o. jak i iloś
cioweJ!o.
W zespole omawiającym zadania w zakresie dalszego rozwoju nauki i techniki stwier-dzoJW. iż istnieje t)Otrzeba dals~o
zacieśniama w iezi z produkcją.
rozwijania p~lskich SPeCialności
naukowych oraz efektywnego
wykorzy~tywa-nia szybko zwicksz.a.nych na te cele. środków .
zajmował

Wie-Ikie mo.iliwości zwiększe
nia dynamiki rozwoju g06J)()(lark.i nar«lowej zawarte są w dalszym pogłębianiu socjalistycznej
mtegracji gospodarczej w ramach RWPG. do której Polska
wnCJei konkretny. stale rosnacy wkład - wskazalloO w zespOle
omawi.alącym
zaeadnienia
wspó.}:pracy gospodarczej s zagranicą.

Podkreślano, że ~łę
bienie l)O'W)ązań
handlowych.
prodoukcy}n~h i nau}(owo-tecn-

n' :z.nych

RWPG
jedeon

Polski

z
krajami
nalciy jako
z J)Ods.tawowych celów
ł.rekiować

Sprawozdanie

HewizVin i
PZPR
(omówienie)
okresie sprawozdawczym Centralna Komisja Rewizyjna pogłębi a współpracę z terenowymi komisjami,
udZielając im pomocy w ustalaniu kierunków kontroli.
Zwiększył się zakres działania komisji rewizyjnych. W okresie międzyzjazJowym CKR przerrowadzi:a 91 kontroli problemowych. Badaniami objęto ogniwa partii wszystkich
szczebli.
Wiele uwagi poświęciła CKR prawom związanym z jakościowym umacnianiem partii. Komi je reWizyjne aktywnie
włączyły się do przeprowadzonej z inicjatywy Biura Politycznego KC i zgodnie z rezolucją I Krajowej Konferencji
PZPR prac} wewnątrzpartyjnej, związanej z wymianą legitymacji członkowskich PZPR. Instancje i organizacje partyjne nadały sprawom przygotowania i przeprowadzenia wymiany legitymacji charakter szeroko zakrojonej kampanil
ideowo-politycznej. Działania te sprzyjały realizacji uchwał
i zadań, które partia rozwiązywała między VI a VII Zjazdem
W swym sprawozdaniu CKR stwi~dziła, że nastąpiło dalsze umocnienie 1 usamodzielnienie podstawowych organizacji partyjnych. Podniósł się poziom zebrań partyjnych, które

atraiegicZJlych

przyszłet!o

pla.nu

pięciOletniego.

O zagadnieniach J>()IPTaWY :z.a~
patrzenia rynku wewnetrznego.
rozwoju u.slug i doskonaleniu
pracy ha.ndlu mówiono w zespole
J)OIŚW6ęconym
stll'awom
produkcji rynkowej. W pr2.Ywej pięciolatce produkcja przemysłowa przeznaczona na rynek
wewnętrzny zwiększy się o »OIWłd 42 proc.
Wsze<:hstronDa dysku je jaka
toczyła się w zespole omawiają
cym zadania polityki rolnej i
wyżywienia
narodu wykazała.
że założony
na lata 197~O
wzrost produkcji rolnej o 15-16
procent oraz dostaw artykułów
żYwnościowych na rynek o 3537 proc.. jest w pełn.i realny.
O potrzebie zmobil izowania
dalszych wysiłków i iniciatyw
dla wzniesienia "drugiej Polski" mówiono w zeSPOle problemowym budownictwa mieszkaniowego_ Dorobek dObiegajacej
końca pięciolatki
pozwolił
na
sf()l['mułowanie programu mieszkaniowego przyszłego planu pię
cioletnillł!o przewidu j ac ego
budowę nowych mieszkań dla »Onad 1.5 mln rodzin a wiec o
400 tys. więcej n.iż w latach
1971-75.
Dz ;~1ti polityce, partii
w ostatnich pięciu latach został rozwi.nięty
i udoskonalony nasz
system ochrony zdrow ia - mówili dyskutanci w zespole poŚWięcon ym
temu problemo i.
Rozszerzono zakres
prZ4!'dsię
wzięć
profilaktycznych. rozbudowano bazę lecrz.n icza.
Kompleks zagadn ień zwiazanych z formowaniem czlov.:ieka
epoki rozwiniętego społeczeń
stwa socjalistycznego w Sfdze
ideologicznej. politycznej. SłX)
lec2nej i kulturalnej omawiano
w 4 zespołach problemowych'
dalszego rozwoju socjalist)'cznych stosunków
społecznych;
pogłębiania pracy
ideowo-wy chowawczej i rozwoju kultur v ;
Uldań w dz.iedzinie wychowa-n ia
m.łIodego pokoleonia oralZ problemów umocnienia rodzin. Dyskutowano m.in. o projektowanej nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. majacego
służyć ochronie
rod7..in:v jaKo
podstawowej komórki sJ>Ołecz
nej. le-pszemu
zabezp iec zen iu
mac ierzyństwa! interesów dziecka. o potrzebach rozwoju róż
nych form opieki nad dzieckiem.
zwłaszcza wobec coraz liczniejsz.ej rzeszy kobiet godzących 0bowiązki małk.i s praca zaw~

Po dniu pracy w 17
problemowych VH
Zjednoczonej Partii
w:znawił dziś obrad,
Przewiduje się, że '"
wieczornych delegaci
wyboru Komitetu
Centralnej
Komisji
PZPR.
Kontynuowana będzie
która stanowi prlegląd
dorobie u i doślII'ioócJeń
zocji i instancji
leich zakładów
rolnictwo,
regionów kraju.
centruje się nad
lizocji zadań
no Zjeidzie, o
runlei rozwoju kroju '"
pięcioleciu.

Oczekuje się,
tym dniu wezmie
dziesięciu mówco"'.
są rÓlll/nieź dalsze
proszonych no VII
stowicieli partii
robotniC1ych.

W środę, 10 bm.,

Polue: GUSTAV
UDAR i TODOR
I'ZJ pnelll/odniczyli
IlPC1. WSPR i B'"
. na VII Zjazd PZPR.
drogę

powrotn~

jów. CzłonkOWIe
partii nadoi ..t"HIJlI'··
dach Zjozdu.

dową.

W dyskusji w zespole prableJn()wym stosunków mied? narodowych podkreślano. że pOlska
polityka zagranicz.na cieszy s1ll:
pełnym zr<nUmieniem i pOIDoarciem
ca1ego
społeczeństwa.
Priorytetowym zadaniem bYło i

w coraz większym stopniu stają się główną
strzygania węzłowych problemów
Wzrosła wychowawcza rola z.ebrania
cje partyjne d~ wagę przywiązują
zycji zgłaszanych na z.ebranidch, na
informowani są o sposobie załatwiania
Wiele miejsca w sprawozdaniu poświęco~och
listów i skarg. Podkreślono. że po VI ZjeźdZIe ~era
roku na rok malał. Niemala część ·tÓw za\~8Ch.
cenne dla partii sygnały w różnorodnych ppodfa al'l'ki.
stów staje się coraz bardziej rzeczowy i gos
I CZą one o szerszym spoj,zeniu na po<:zcz g6~ne
autorzy listów sygnalizują zjawi ka wyst~pU) ące
pracy czy środowisku, przekazują uwagI k zują
o gospodarność, porządek i uczciwość, _~ a
niedociągnięć, zaniedbań i nieprawidłowoSCI . oOKre QJ
Praktyka ostatnich lat potwierdzila . - p eczot'
sprawozdaniu - że sprawne, szybkie I skut zkie
nie instancji ł organizacji partyjnych na ludjk
znieczulicę społeczną stanowi ważny CZ)'oo
i rozszerzania więzi partii ze poleczeństw elll .
pływające z listów i skarg wykor?ystuj~
d zi ałalności instancji partyjnych. Zaufam e
t
tii naklada na instancje, organizacje i apa ra oe
wiązek zwracania
iększej uwagi na spraW
spraw wnoszonych przez obywateli.
. "
Komisje rewizyjne wiele uwagi pośwlę~lł. dZOJ1 {l,
tyjnej i prowadzeniu dokumentacji. stwler pel Ol
gospodarności i dyscyplina budżetowa są '!' ki"
gane zarówno w instancjach terenowych, )a
Centralnym.
adzonyc/1
Reasumując ustalenia kontroli przep~~WIOO"t
VI a VII Zjazdem CKR stwierdza, że dZla a a był:!
kresie spraw objętych kon1rolą prowadzon
wo i zgodnie z uchwałami VI Zja?du.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kraj i region
w dniach Zjazdu
Młodzież

ZE STR. 1
zadal'k i poprawy zaoprzyjęły

I,-",,,e m

w

ar ty kuły

spożyw

pn.mplowe , a
plln

i1

s l.cz~

z wię ksze nia dostaw
miesz k ań. W wie-

prapunkty inrorm żna uzyskać
wiadomości
na
Id podjętej w
dv;kusii. W
Hucie
pra~'Ow n icy
zwracali
lU rozwój
współp racy
a w szczew,p \ ldziała nia w dueza kładach

•

w6dzltwa kieuwaga śle
V[[ Zjudu PZPR.
n3d orogra·mem d 1",,' (,j

w·dką

CtAN...... JU

l

umocnienia

u . s ę nie tylkO w Pav , )Iau.k i w Walf:w naszyc h rodzLnh. z;I.klad a cłl prac y.
'lae-ln iac h. A oto
<!doz i lwh:i pra~
wysta,pieG ",rk·a i P iobca
robotn ik
H'!lY ,m. M. NQwot·
"J' Z re!ecaCów
pa,rbii i rzad u
, . ,,, h w a ru,n1ci 00\lusi my 1epit'j
, ,,,,kOnia -

Jhv

B t()~ ..tlia

pcogi:'a~"I,hQwa.n • a nawet

' <: może dz iesiąt
z kla<lów prZ<!'ffiYt._ 3· " ł>r~ gad . Wiele

'yk"lat~j WCZ()("3,j swoje
!.>di n ł . N p. zada.n·ia
Ileln w v k.()Ilał

oa-

Buiku. R()(Zny
zr" ah'llOw ł y Za-

w

OUonkowie z.."vYS z k iel eckJej
FSS .. Polrno-SHL" w dn iach
Zj.a.zdu odwi edzają byłych praC'Owników zakładu, da.iałaczy
spolecz,nych i polityc:z.nych, wrę
c zając im kwiaty
i przekarz.uj.ąc pozdrow ien ia. N iespodz iankę taką spraw iono
już
m. in.
St.an isławow i Porąbańc owi , Wła

dyslawie Polut oraz d elegatowi
na I Zjazd PZPR, b y łemu sekreta-rzow i KZ PZPR, StaJlisła
wOWoi Zychowi.
(JaS)

Legitymacje
dla Kandydatów
i członków PZPR

Dldjl,"r~,i.

*

weteranom pracy

w Końsk ieb. Z
.,: h wyw iazała

,

lnwali'_. W
z ()\ta1Vo'I.• tkową prod:uk1 mln zł prac ()wl,uowa<llą

Pucy Wyr -

ich .. Radomia.to 4472 tys . zł.

W Wliehu org8llizac jach pa,rtY>nych ~jewództwa radomskiego w dalszym cią gu odbywają s ię uroczyste ze bran: a, w
C2iasie któr~h przcXiując ym w
prac y zawodowej i społ ec znej
rQootnikom. cMopom i przedstaw ide10m wteligen c}j pracującej
wręcza
s :ę
le /( tymac je
kandydack ie
i
czł o nkows kie
PZPR. Do te j pocy w Radom iu i w c ałym v:oj e ",ód;ztwie
~g>i tymac j e k a·ndydac k :e otn y mabo około 600 osób, zaś lt'gi tymacje czlonków p art ii - 150
aoktywnych mieszkań c ów m 'ast
i wsi.
W ięk szość przyjętych wszeregi partii kandydatów to
(ekr.)
rn/Ioocttież .

12 milionów złotych
od "Termowentu"
, Do grona 50 za k ladów p r odukcy j ny ch i ' usŁu '1ow" c h woje wództwa rad omsk :ego, k tóre
przed termi ne m w ykonały zaoon ia bi eiącej p:ęc :ol atki . zapisała s i ę równ i eż za łog a Wytwórn i Urządz.eń Insta lacj: PrzemyslQw ~ h .. Termow~ t" w Ra_
oomiu.
Dz i ęk i
zr ea J.:zowe n iu
przed czasem te gor oczn ych zadań (produk cja poszuk: w a.n~·c h
wentylatorów, podg rzev.-ac zy i
nagrze wn ic) radoms.k·j .,T <o,rmcwent" zaopatrzy przed :ę b:or
~ 'w~
krajowe j centrale eksportowe w dodatkov.' e wyroby
wa 'rtośc i ponad 12 m ' Lonów zło
t,VICh.
(ekr.)

h wy w i~311.i s ,ę

r."iey

Kobiety z Belska

~4Di.IlJ'

Koła

W Fabryce SamDChooów CiężaroWJcb w Starachowicach pracuje 5.610 kobieł, w tym ponad dwa ty i'lee W bezp"średniej
produkcji. Stanowią one 32 proc. O&"ółu zatrudnionych. Na rówIW z mężczyznami stojll puy skomplikowanych maszynach, piastują odpowiedzialne funkcje w biane konstrukcyjnym i administracji zakładowej. W międzywydziałowym współzawodnic
twie z powodzeniem uczestni~y T7 bl'y~ad kobiecych. W roku
bieżącym kobiety przepracowały w ozyt1ach spol~znych i Pt'odukcyjnych 77 tysięcy ~odzin.
jlllŻ zrealizowanych,
inne są
Starachowickie kobiety w
finalizowane.
niczym nie ustępują mężczyz
Do chwili obecnej 200 konom. Gdy trzeba
w niebiet zostało przeszeregowadzi elę stają
przy tokarkai:h,
nych z niższych grup zawododbają o wygląd e tetyczny hal
wych do wyższ y ch a tym safabrycznych i tam, gdzie ich
mym otrzymały większe zajest dużo, nigdy n ie brakuje
robki. Bardziej
opera t ywne
kwiatów w donic'l'kach. ustaawansowano nawet na stanow ionych na szafkach, parapew iska brygadzistów, k ierownitach.
ków sekcji i działów. 60 koStarachowickie kobiety: obiet otrzymało w tym roku
fiarne , pracowite ... ale jes.zcze
odznaki "Za s łużony dla FSC",
do tego roku były mało d0tj. więcej, an iżeli w cztere ch
strzegane przez dyrekcję, najpoprzednich latach tej pięc io
bliższych przełożonych.
Jeszlatki. Do szkół wieczorowych.,
cze rok temu n ikt n ie trosz.
zaocznych,
p()dsta wowych i
czy! się o ich żyde poza praśredn ich oraz na różnego rocą. Gdy dzielono nagrody, dydzaju kursy wewną trzzakłado
plomy, odznaczenia, miejsca
we skierowano 494 kobiety.
na wczasy czy 00 sanatoriów
Latem 31 matek z dziećmi
- kandydatury k obiet rozpaprzebywało
na 24-dniowych,
trYwano w ostatniej kolejnobezpłatnych wczasach w sanaści. Pomijane one były
przy
torilim w Muszyn ie ora.z 26
awansach i k ierowaniu 00
ma tek na wypoczynku w Mię
szkół
w celu podnoszenia
dzyzdrojach. Pomyślano na.kwalifikacj i.
wet o zakupie bardziej esteOstatnio na kobiety zaczęt~
inaczej patrzeć w FSC. Uaktywniła się działalność za!dadowej Kom isji Kobiet Pracujących. Kobiece sprawy i 00lączki stały si ę te matem prac
i badań fabrycznej pracowni
socjologicznej oraz spotkań!
dyrekcją i ojcam-i miasta.
P omyś Lny
by ł bieiący rok
Badania
socjol o gi~zne
na
dla racjo.nalizatorów skarżys
poszczegÓlnych wydziałach ok ich ZM
,,Predom-Mesko".
raz ankiety wy kazały , że 240
Ch<lĆ złoży li oni m nie j wn i()Skobi et, to jedyne żywicielk i
ków, an iżeli w roku 1974, to
rodzin, egzystują.ce
w trud·
jednak wartość ich jest więk
nych warunkach. W oparciu
sza o ponad 100 proc. i wyo analizę i.ch sytuacji domoni()Sła 2.5 mln zł.
Podwojona
wej opracowano w zakładzie
została liczba patentów przypr ogram pom.ocy, który m.in.
znanych za nowe technologie
przewiduj e: pomoc materiali kQ(lstrukcje, których autoną , bezpłatne
żłobki ,
przedrom wyplacon.o 2 mln 150 tys.
szkola i kolonie dla ich dzi~i,
złotych. Tu warto nadmienić ,
umożliwien i e podnoszenia kwa
że zakłaoowy KltLb Techn ik i i
lifikacji na kursach , organizoRacjonalizacji zd (Jbył wyróż
wanych w godzinach pracy.
nienie w konkurs ie na najWiele
tych punk tów Łostałl)

Golpod!ń

Wli.ejskich W BeWw. w W O }f:wooztwie radom&kWn, w,ystlJtil}wały w zw".ądm % oocadBm:
VII Zj8tZdu pari>it aą>el do
wszystk ich k()biet tee;!o wo~
wództwa o aktywne wląclZ~ i e
się do rea-liucjt
czy . IW pcoduokcvjnych i S4)0lecUlycb na
rzecz radomddej W g; . Apt-l n. e
pozosta-ł bez odpoWlied!Z:i. ZjazdQWy CZy;ll kobiet ool"eu !l1ę
już na ! miL()I}Y Z}o1 Y.;)I. PraC'Ują one przy
pllC'zą
OWEfllU
w i i ooiedli, budowie ohek tów
uż y t ec7Jl ośc i publoicrmej, w t ' m
~iet lic . w i ejsk~ch domów k u lbucy, przy z.adneW'Wm ~u U!>'c i
<kóg.
(",1'.)

ty~znych ubrań roboayeh dla
pań z bezpośredniej produkcji. Sprowadwoo na ra~ie 600

kombinezonów z lekk ich tkanin o modnym, mro<nleWwytn
kroju, które panie bardw SGbie chwalą. Jedyne żywiciel
ki rodzin lub kobiet,. z r.odz in
wielodzietnych
mają
pierwszeńst'N'O
w przyd'lia'le
mieszkań.

Dużo

zrobiono w tym roku
doli k 'et praclljeszcze nie wszystko. Na tzw. zakładzie d lnym
kobiety nie mają przycooooł
lekarskiej.
Potrzebny
jest
jeszcze jeden żłobek i pl'redszkole. Sprawy te są Wa.lwiane, tak jak i po.stulaty o
budowie ~chanicznej pralni
bie lizny przy zakładzie GrU
baru szybkiej obsługi z moż
liwoś cią kupowania gotowych
dań na wynos.
Kooietom z FSC można tył
ko życzyć, aby ta brosbl dTrekeji o nie nie wyga.sła z zaulżenia
ją~ych. Ale

dla

kończen i em

M i ędzynarodowe

go Roku Kobiet. Zdrowy ~
są dek i poczucie odpowie<Izi,Mności za wszystkich praoowników zakładu nakarz:ui-. . ,
taką p())itykę prDWa<lzić ~cI

ci!, C11e i na

co

dz.ień.

S. PAŃCZYK

Racjonalizatorzy
redom-Mesko"
z

"

Mieszkańcy

dały przykład
Człoonk hIli e

z

Buska dla swego miasta

Mieszkańcy

Busok ZcLrojou ()w tym
mleSCI.e
zakłady pracy rea-lirz,u,jąJ w tym
roku liczne czyny społeczne i
produkcyjne. Do najważniej
szych prac na rzecz miasta należy budowa parku w
osiedlu
karpa, mającego około 2,5 ha
powierZChni. Wykonano tu już
okolo 75 procent robót. Zasadzono 5 tys.
krzewów,
800
drzew, wyasfaltowano
alejki.
Pokryto asfaltem również okola 1 km alejek w istniejącym
parku. W czynie
społ ecznym ,
którego wartość osiągnęła już
około pół miliona złotych
buduje się chodniki przy ulicach
Kopernika i Stawowej.

raz

istniejące

Bistra, kafejki, pijalnia napojów

Wśród
czYnów
produkcy jnych najw iększe efekty przyniesie przewidywane przyspieszenie o 3 miesią ce przekazania do użytku linii produkcyjnej .. buskowiank i" w Państwo
wym Przedsiębiorstwie ..Uzdrowisko Busko-Solec".
Wartość
dodabkowej p;rodukc ji lJti ~ćlgn i e
3,6 mln złotych.
Rejon Dróg Publiczn ych
w
Busku Zdroju wyk<lnal już d ~
datk owe odc inki dróg i
u lic
wall'lio9ci ponad 1.200 tys. u'O'
tych.
Okolo pół miliona
złotych
przyniesie
czyn pracowników
Spółdzielni Kraw ieckiej wykonującej przede w szyst\cim
ubr nia robocze.
(jjb)

chłodzących.
",

Kiekoch wc i qż b-oltuje lo- punktu jest uzolemione od ter·
kati gas onomicznych, a mint! zakończen i a remontu cole·
szczególnie
tzw.
m<llej go budynku, w którym mo znagastronomii, gdzie można szyb- leźć pomieszclen;e bar. W re·
ko zjeść, coś wyp ić. Plony w w indykowanym lolealu przy ul.
tym względzie SQ co prawdo op· Sienkiewicza 32 (w pobliżu tea·
tymistyczne, ole do ich real izacji
dość daleko. Konieczne jest nasycen ie pullktomi molej gastro·
nomii śród micie io. o ulicy Sien·
kiewicza pne<le wszystki m. W
Urzędz i e M i~jskim po nformowono nas, że już p rz}'9oł()W\Jje się
przy ul. Kil i ńskiego loka l na p ijaln i ęw i na. kg<> otwOfcie powin- tru) otwart~ zosta.nie bisti'o, któ·
no nas.tqpi ć w iosnQ przyszlego re będzie się specjalilowało w
serwowaniu hlfczo«ów. W po·
roku.
przy ul. Sienkiewicza 39, w mieszczeniach zajmowanych te·
pobliżu 5;łnicy. zaprojelctowono raz przez sklep z wyr()bami me·
bar kawowy. Uruchomien ie tego tcrl~ u zbiegu ul. Sienkiewi-

cza i Wesolej uruchomiona za·
stanie
kawiarenka .
Aktualn ie
władze miasta szukajq loieolu dlo
tego właśnie sklepu.
punkt gastrooomiczny
Taicie
serwujqcy wyłqcm i e drób, uru·

lepszego organizatora miesiltca wynalauczości Kielecczyul1.
jakim tradycyjnie uznaw.ao1
jest wrzesień.
Spośród 377 wnio 'k6w, jaki,
złożono z okazji VII Zjazdu
PZPR, ponad 250 wstało ju.ł
wdrożonych,

szczędności
mln zł.

przynoszą<:

w

a

w,YISokości

(JaS)

Biało-błękitne
tablice informacyjne
Ze pól budynków ko ciota 0.0.
Bernardynów budynki b. Kolegium P ija rów, b . k~ol61 św.
Wacława, ro(tatka pn:y ul. Warszawskiej, cale Stare MiAl to
l
Rynek - z domami GĄSki i •
sterki - wszystko to zal czane
jest w Radomiu do zabytków ob
j ę tych opieką konserwatora. TJ'Iko sama stolica wojeWÓdZtwa po.siada 160 obiektów znajdujących
się pod ochroną,
natomla8t
W
terenie też nie brak pomnUt6w
zamierzchłeJ

przeszłości.

Z okazji trwające~o MiędZyne
rodowego Roku Ocllrony Zabytków - na zabytkowych obiektach pojaWiają się bial~błęłd
tne tabliczki informacyjne.. Zamówił je Klub Milośnill:ów
Badomia i Ziemi RadomałdeJ. zd
wykonała
zalo~a
Zakładu
Un;Ildzeń Grzew~rch ..P redom" . .Jut
wkrótce będZ1emy wiedzieć.
U
przechod7.imy obok
dostojnych.
wielowiekowych pomn:i.1tów ku1tury narodowej.
(ekr-ł
dynku u zbiegu ulic Wesołej ł
Czerwónego Krzyża . Przenies;<M'<J
zostanie z uJ. Buczka _i.alni"
ryb, a jej mi~jsce zajmie letnio
kawiarenko pod parasołCKlft. Podobny punkt zamierza ~ię \IłU
chom i ć przed
barem .. Bartek"
oraz no placyku przy ul. Sienldewicza w pobl i żu placu Moniuszki .

opt,-

chGm ion1 zostanie
w pom iesz.
czen iach
opuszczonych
przez
spóldzielnię den tystycznq przy ul.
Sienkiewicza. Bisko, gdzie będz i e
można nap ić SIę kon iaku, urzQdzone lost<mkt no pcwterze bu-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Plony, jak fOL się rzekło.
mi styczne. ale wcale n iełatwe do
szybk iego zreal i zowan ia. Przede
wszystk im nie ma p,zedsiębioł'~
stwa, które byłoby zdolne srybko p r zeprowadz i ć tzw. ad<rptacj ę lokali. Jeszcz~ raz więc daje
znać o sobie słabość pod wzglę
dem tzw. mocy przerobowych
Przeds i ębiorstwa RemontowG-8udowlanego Handlu We'Mlęłnlne

go .. Budrem".

(Q

Na

Krzyżówka nr

271

My'l

pośród

t

wjlż doświadczeni~ ~ 1

1J~OO~+~ l~ .~~:} 4) ~~br\"t

,"5.

ap~t
sault1~r miliona ~l
elu nie, 9. część Ipadooh.ronu,
11. urocaysty przegll\d WOJsk.

PIONOWO: 1. cykliczna forma mUllyczna, 2. część papierou, 3. WCllasowisko nad PopraaMII
:f'c\ano, tr tul , !.. opera
• Ca
dr:sim, \ 8
naJwiększa
raeka
e Francji.

1

Bocwil\zania pn:esylać nall'źy
adresem redakcji "ED"
na kartach
poczto:
wych w terminie siedmiu dm
ec1 daty niniejszego numeru.
pod

wył~nie

praWidlo",e~odpo",ie

... ...Iosuje , się . d a ' bfny
Ilałaik,we po sd zł. IK
ty pocz.hl bes kuponu będl\ wylączo
IM • losowania.
ECHO DNIA
Kupon nr 271

. . .wi .....ue IInyiówki nr 25S
POZIOMO: Le8mlan,
_Ia..a, lIarałka.

br~llC,

PIONOWO: Ereb, meCI, niuch
rwa, .og, amrek, lupa, abak.
(p)

\1'.

Komputer

metro

I

*

W lulym

przys"~go

roku rOI~ ';ę w Innsbrucku ko~j
De lIiomowe icrzy Ira olimpijskie.
Dla upamiętnienia te~o waż!)e
ao wy~arllenia sportowego Poezla Pol ka wprowadzi w stycznia 1.75 r. , IInaesków pocztowy~ presentuj~cych
poszczególne dyscypliny sportów zim.,wyeh. Na sDaczkach tyeh przedsławloao: 58 gr skoki nareiarskie, 1.00 zl - hokej na 10.lIie, 1.50 si - lłalom, 2.00 zł
- łyiwiarstwo, 4.00 zł - saneellkarstwo, 5.40 si - dwubój.
)Ja kai4łym, maczku umie_ono r.wnid znak zimowych
ian,.ak olimpijskich w InnsNucku.
Projektantem znaczków jest
arl. płastyk - H. Matuszewska.
Zn&ClSki wydrukowane ~ technillą rotograwiurowl\ na papiersc kredowanym.

•

*

•

Dużym
zainteresowaniem
wśrid zbieraezy cieszy się wy-

a,_ niedawno w NRD seria
pr~e.h~wia~ea antye.ne ze~a\.
ry I • }lat 1583-1738. Seria obej...Je , .naczków. Zegary te
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wzięcia jak generalny plan urrużnych form eksbanistyczny Bagdadu, przy czym
portu ten jest <!byba najjak gdyby kontynuację dawbardziej upłacalny i ponych poczynań stanowią . aktua~:
trzebny. Eksport wyników pracy szarych komórek mini""al~. . ne pr.ace na opr.acowaOle WIZ)1
nie tylko absorbuje i to t!t'lfo , ',stollcy Iraku do , roku 2000. W
tyin . samym kraju na południu,
w niektóry ; h przypadkach, nanad rzeką Tygrys, Polacy prokłady inweslyeyjne nie uszczuwadzili prace nad zagm:podIlToplają puli
towarowej z rynk.u
waniem 250 tys. ha ~asolCnych
krajowego, za to ~ wyz~aczm
pustyń. Polska ekipa pra;ował a
kiem możliwości teehmcznyeh
w bardzo trudnych war unitach
kraju, prek.ur~orem
eksportu
tak pod w~ lędem technicznym
'I{~[óW przem.yslo.wych:. Poljak i klimatycznym. Można tt>.l
slb m" już w teJ dZleaz
poprzytoczyć
przykłady
p io~ier
e
yn!skich
prac polskich specjaliśtów
kI
alerialne zaezynaJ!\ sfę hnad wprowadzeniem upraw buczyć, jako 'Że wartość .ekśpo~tu
raka cukrowego w Libii oraz
"Polservice" - centrah, ktor~
założeniami rozwoju przemysłu
zajmuj ~ się handlem pomysłami
cukrowniczego w tym kraju.
_ wyniesie w bieżl\eym roku
Zdobyła także uznanie działal
ponad 90 mln zł dew. Zanosi
ność naszych
urbanistów przy
się zaś na to, że w najbliiszl'ch
odbudowie
zniszczonego trzęsie
latach ~artośćl; lego A ek§P'~IUl
'niem
z.iemi
miastalSkopje
w .Jutooż. b)c \lotn~Dln~J\VodIW o:
gosławii, gdzie polscy architekna. NaJwi~kS'J:e snn' e ma i tu aJ
ci
wygrali
międzynarodowy
rozwój dorad dwa technicznego,
konkurs na plan urbanistyczny.
a więc tzw. consultingu, a takProjektujemy drogi i mosty w
ie usług.
Libii i Iraku, przeprowadzamy
W ramach doradztwa techniczs~udie. nad projektami zagosponego "Polservice" ,?f~ruje. sze~o
da,rowa.n.ia rejonów rolniczych,
~ą gamę specjalnoscl obeJmUJą
a także nad odkry c,iem i zagocych
Ol\lict'lw0l przetw~rst~o
spodarowaniem
nowych złóż
rOlrlo-$ożywtze,
poszuklwaOle
geologicznych np. w Nigerii, ale
zł6ż,
surowców
mineralnych,
też są prace zupełnie nowe. W
rozbudowę
infrastruktury, a
Austrii projektowano, z udziawięc dr6g, mostów. linii e.nerłem polskich specjalistów. urzą
getycznych, a także u~ba.n1sty
dzenia elektryczne, wykonywakę, architekturę, geode~Ję l karno tam także bardzo skomplitografię.
W tych dZledzlDach
kowane roboty montażowe w
nasze usługi techniczne i ekodziedzinie konstrukcji stalowych.
nomiczne zdobyły już dobrą
Polacy obsługują oczyszczalnię
markę, a polscy eksperc~ czę
ścieków w
Benkhazi w Libii,
sto sa zapraszani ponowOle dl.a
w tym samym kraju nadzorupodjęcia kolejnych prac. Zrobiją
budowę
cementowni,
a w Alły im reklamę takie
przeds ięgierze pomagają zorganizować
instytut inżynierii morskiej.
W tej dziedzin ie potrafimy
przedstawiać obecnie oferty lep! s~ piż kol\,kut;,enc:,i z szeregu
\ r
omowanych firm, czego dow em są' wygrane' przetargi.
1
Fi.rma Siemens (RFN) zapro- I Rocznie opracowuje się oferty
iektowała sy~em
sterowania
dla 250 tematów. Dzięki temu
ruchem metra w Kol()M za po- ! można było w 1974 r. wygrać
mocą
zestav..u
kmnputerow.
przetargi i zawrzeć 144 kontrakElekironioz.nego nadror~ ruchu
ty o wartości 107 mln zł dew.
pociągów z.lokalirz..o.wano W duZnamienne, że trafność naszych
żym węźle
kolejowym, przez
ofert w tych przetargach. w
który I przebiega na ~1nę do
warunkach zawz i ętej konkuren120 pooiągów. W C6l.trali systecji, jest bardzo wysoka. Co
mu obserw()wany jest na odczwarta polska oferta wygrywa.
dzielnych monitocach każdy kieSą to zaś przedsięwzięcia barrunek, z jakiego p1'Zychodzą podzo opłacalne, j eśli zważyć, że
ciągi, a na odpow iednio
oz,naprzy projektach, zwłasi:za wy!«>wanej tablicy można. obserkonywanych w kraju, zaacgaWQwać ruch w&zystklich
pooiqżowanie dewizowe jest niewielgów jed.oocze{mie.
kie. Wszystkie te atuty powinny skłonić zainteresowane placówki naukowe i zakłady przemysłowe w kraju do składania
moina takie podziwiać w mucoraz bardziej atrakcyjnych 0acach drudeńskich.
fert
do
nowych inicjatyw,
•
zwł~szcza że zapotrzebowanie na
świeci. jest coraz większe. My
Poczta norwerska pnypomzaś mamy
wiele dziedzin, w
niała, H Spił8be-l'«etl or.. kilka
których placówki projektowe i
wysp na Morzu Północnym, obbadawcze
mogą
- bez uszczerbjętych wspólnI\,
nazwlł
Swalku dla działalności w kraju bard od 50 lat naleill do Norprzeznaczyć
znaczną czeŚĆ powc,pi, Z tej okazji wydano więc
tencjału dla potrzeb
eksportotny maczki okoł;e.noieiowe.
wych.
W f>Statnim lO-leciu z.naczenie consultingu ogromnie wzrosło w wyniku stale zwiększają
Stanze )i nowoclJesne ..~rętr
cego się stosowania naukowych
sa tematem 7-snaezkoweJ senl,
zasad
eksploatacji
surowców
wydan4'j w Republice Dominii postępu
uprzemysłowienia.
kańskid. Seria ł.a owiera rówZwłaszcza wiele krajów rozwinid blok.
jających się,
które dzięki ropie, a także innym surowcom
•
posiadają obecnie poważne środ
ki finansowe, stworzyło w tej
Kanada nie uslaje 'IV wydadziedzinie ogromnie chłonny rywaniu zn..-ków okoliezn~io
nek. Wyspecjalizowane firmy
wych swillzanych z olimpiadą
consultingowe z państw zachodw Monlrealu. Ostatnio ukazała
nich, startujące do przetargów
się dalssa seria trzy&naczkowa.
ogłaszanych w tych krajach, zaNa znaozkaeh przedstawiono nalecają często metody wymagastępujące
dyscypliny olimpijskie: surmierkę, boks i dżudo.
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P.mi~a.y

Pod odneskorby

Polska na śvvlalovvyrn rynku

dobran~

•

*

*

P rt

jące

największych

C

osiągnięć

technicznych. Robią to w tym
celu, aby inne firmy z ich krajów mogły tej technice sprostać
w wykonawstwie, dostawach urzadzeń. W ten sposób właśnie
n&stępuje
najsilniejsza promocja rodzimego eksportu. Firmy
consultingowe z krajów socjalistycznych przez wiele lat nie
miały własnego dorobku i z tru dem mogły przekonać swych
partnerów o tym, że zapewniają jakość
usług identyczną, a
często lepszą niż konkurenci z
krajów kapitalistycznych. Ostatnio ta przewaga staje się coraz
bardziej widoczna. W Nig!:rii
np. j ak oŚĆ wykonywanych przez
polskich specjalistów pomi aró~v
geofizycznych z samolot6~. Ole
tylko dorównała usługom sw ladczonym przez najbardziej r enomowane firmy, ale znacznie je
przewyższała,

zwłaszcza

jeśli

chodzi o czas wykonania, Polskie ' biuro projektowe w Libii
w krótkim czasie wykonało Droje.kty 2.5 tys. km dlr6g i mos~w
według najbardziej wymagaJą
cych norm amerykańskich.
Czas więc obecnie na lepsze
Zdyskontowanie tego dorobku i
wyrobionej marki. Trzeba kl!ntynuować

wysiłek,

Bezpieczn
spawanie•
Spec.jaJną

P1'Zezn.aczon,ą

kunkę

dla

VrooIl!ionych przy

rozszerzając

korzystną ekspansję eksportową.
Wymaga to jednakże
ściślejszej
współpracy z całym

tak

zapleczem naukowo-badawczym
kraju. Czas na to, aby w biurach projektowych i w instytutach naukowych, tak jak to ma
miejsce w innych dz iedzinach,
nie ,9g raniczano się tylko do
eksportu nadwyżek, ale bJ świa
dom ie tworzono pewien potencjał z myślą o działalnośd T,a
rynkach zagranicznych .
Trzeba zwłaszcza szybko opł'a
cowywać oferty,
żebyśmy
n~e
tracili szansy tylko dlatego, ze
działamy pod tym względem za
wolno. Bywa i tak, że znakomity projekt ma srzatę grafic zną taok uboga, że cała praca nie
budzi zaufania,
zwłaszcza w
warunkach niektórych krajów
rozw ijajacych się.
Wszystko to wymaga pewne"O rozmachu w
działalności
;wiazanej z aktywizacją i chyba można mieć nadzieję. że nowe zasady uzależniajace fundusze na ten cel od wielkości eksportu stworzą na r.eszcie korzystniejsze warunkI.
ow inny więc powstać eJ.ti,
py ludzi o dobrym po;uomie zawodowym, ale Jednocześnie ze znajomością języ
ków którzy byliby do dyspozycji i moeli w ka,żdej ch.wili
wsiąść w
samolot I ruszyc w
drogę. W wielu krajach opłaci
łoby się także rozszerzyć naszt;
placówki różnych central badz
spółek i .tworzyć przy nich biura ekspertów "Polservice" tak,
jak to robia inne kraje socja~iBty\:!zne. Nie stać nas na to. by

P

Pl'Z~yć

tai!:

korzystną

złow iek s i ęga coraz śmie
lej po nied~tępne skarby
dna morskiego. Pćha go
tam nie tylko zwykła ludzka
ciekawość. nie tylko awanturnicza żyłka zdobycia fortuny
(jak ma to miejsce w przypadka<:h poszukiwań zatopionych
prze!Z p iratów fregat i galeonów
pc-!.nych złota), aJe ta,kże - potrreba współczesnej cywilizacji
i realne spojrzen ie w przyszłość.
Kurczą się bowiem
naturalne
bogactwa naszej ziemi. a wciąŻ
nie wykorzystane. rzec można
n ie tknięte pozootają olbrzym ie
zaSOby spoczywa:iące na dnie
mórz i oceanów.
Nauki\wc
opracowują
już
sCheIhaty przyszłych podwOdnych kopalni w celu wydobycia
na pow ie rzchnię owych skarbów, Oceany świata zawierają
1.320 milionóW kilometrów sześciennych wody. W przeliczeni u
na metry sześcienne daje to a stronom iczna liczbę z 18 zerami.
Wartość tych wód jest. na razie
przynajmniej. nie do określen ia .
.Już sama sól morska jest bal'dzo cenoa. Litr morskiej wody
zaw iera 35 gramów wli. 45 g
chlorku magn ezu. 17 g chlorku
sodowego I 11 g siarczanu magnezu. Wody morskie pOSiadają
taką ilość różnorodnych soli. że
całą kulę ziemską można by pokryć słonym płaszczem grub06ci
47 metrów. Ale sól nie jest najcenniejszym bogactwem mórz.
Ich dno zawiera skarby znaczn ie ważn iejsze, bow ie m niemal
wszystkie rudy i surowce wydobywane obecnie z ziemi. a wśród
nich jakże potrzebna człowieko
wi r~ naftową. I to w n ieprzebranych ilościach. Są ri!wn ież pokłady złota i srebra. jednak wydobycie ich przy aktualnym rozwoju wsoólczesnej techniki jest wciąż nieopłacalne
z.byt kosztowne.
Inne metale doczekały s i~ już
eksploatacji z dna morskiego i
to na skalę przemysłową, I tak
np. magnez - lekki i cenny surowiec do budowy samolotów.
jest dz iś w USA niemal całko
wicie pozyskiwany z morza.
Rzecz jest nie bagatelna jeśl i dodamy. że na duży samolot zuży
wa się okolo pÓł tonr teJ(o srebrzystego metalu. Morskle zasóbj.
bromu oblicza s i ę na 85 mln ton.
Od ćwierć wieku przemysł che-

s:z.atIlsę·

HARCIN BYBAK

ny Pracy i
wych wespół ze
Instytutu SpawaOla
nE>go. W kurtkA: wszyta
ka z elastYC7J\ych
rz;ywa sztucznego, VI
przepływa woda
węż'em
z sieci
Kurtka jesIt Iffika. noe
je ruchów i JTl{)Ii.I\3 VI
cować przy
stopni C. Gdy woda
za bardrw, teonOt>t.at
ją
do tempet'atllIY
Spawacze y,-ida0 3 Ją
pod 2lWyklą odzlel

Świec,.ce

moda

Lekarze zamków

Węg ierski

przystąpił . do
zwi ęks zeQla

drogach i. w

ue

ra

wypuszcz~Jąc n

lia i odzleZ z
jący.:h odblask
we wyrobY
chronną dla .
mysłu i sluzbY
motocYklistów I
·r ~ wod:z.en i ern
·
k Im
lsko .... t
równ ież od~ a
fektowna . I z
spotkała Się
.
niem węt iers k1eJ

W Vaduz, stolicy L ic htens~i
nu,
uroczyście
podejmowano
niedawno uczonych z różnych
krajów Europy. którzy wyrÓŻ
nili s i ę w udzielaniu pomocy
przy ratowaniu
zabytkowych
za.mków na teren ie tego ks i ę
stwa. M iędczy>naro<wwy Instytut
Zamków Historycznych udekorował 14 uczonych honorowymi
me<ialami. W ich liczbie było
d'wóch polsl<ich profesorów Ste.tnielaw Lore,ntlz i Alf·red Majev.·sk i.

m h: zny ~Yskuje ~n surow iec
z wody morsk,iej. P ierwszy amerykański statek przetwórn ia tego pierw iastka. przerab ia
w clągu godz.iny w tym celu ponad półtora miliona litrów wod y morsJdej.
Zapasy miedzi w morzach 0cenia się na 10- 13 mili-ardów
ton. .Jedynym jak dotąd jej
"konsumen tem"
jest ootryga.
która ' przyswaja pewne ilości
m iedzi z wody morskiej. Teraz
- kolej na człow ieka. Głeb i ny
mórz zaw ie rają także jod. bor,
żelaz.<>, manga.n.
oetas. cynę,
cynk. rad. ołów i - nie należy
przypuszczać.
że
człowjek. ta
najbardziej n iespokojna. przęd
siębiorc.ia. , C'hei wa 'i
tWórcza
istota na Ziemi, poz.ostaW\ dlugc
te skarby w spokoju. Podwodne
kopalnie mi.n erałów Już w n iedalekiej prz.yszłOŚCi staną się
potężną
i
wyspecjalizowaną
dz.iedziną nowego przemysłu.
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~ajdroższe ~ozy
W niebezpieczeństwie
W roku ubiegłym skradz.iono w RFN 64.749 samochodów, z czego udało się odnaleźć 21.677 wozów, a więc
33,5 procent. Zakłady ubiezpieczeniowe wypłaciły właści
cielom skradzionych samochodów ogromną sumę odszkodowań na kwotę
110.048.904
marki. W tym roku złodzieje
upodobali sobie jednak najdroższe auta ("mercedesy") w
cenie od 40 do 60 tys. marek.
We Frankfurcie nad Menem
zniknęło bez śladu 90 takich
aut, w Hamburgu ponad 100.
Policja RFN wyjaśniła ostatnio
mroki bezśladowego
znikania samochodów. Okazało się, źe są one wywożone
do krajów arabskich. Jedna
z
dróg
prowad ziła
przez
punkt grankroy RFN z Austrią
w
pobliźu
Salzburga.
Jedna część bandy doprowadzała samochody :z RFN na
parking lotniska w Salzburgu , druga jechała nimi do
jednego z włoskich
portów,
gdzie ładowano
samochody
na statki. Jak dotąd złapano
i 06adzonO w więzieniu tyłko
płotki gangu. Wielcy szefowie
rezydują najprawdopodobniej
w Damaszku i jak dotąd są
nieu<:h wytni.
Przy jednym z członkó w
bandy znaleziono U kluczyki
samochodowe
do
nowych
"mercedesów". W domu miał
on również specjalną kartote-

kę WQf.l.ÓW, które były już na
oku.
Kradzież
następowała
dopiero wtedy, gdy przyszło
zam6wienie
na
odpowiedni
typ wozu i kolor. Znalezi ono
również

dziesiątki

fałszywych

numeTów
rejestracyjnych
i
wykryto, że fałszowaniem papieTÓW samochodowych trudniła się mała
drukarnia w
jednym z miast w północnych
Włoszech.

"Mazurek"

•

•

matorów jednego dymka
przybywa w tempie. któ:remu n ie może podołac
przemysł tytoniowy,
mimo 0:strzeżeń medycyny i coraz bardziej udokumentowanych zwiazków
przyczynowo-skutkowych
miądzy paleon iem a zapadan~em
na raka, przede wszystk im płuc.

A

Palicie -

"Rasowy" palacz nie gustuje
w papier06ach z filtrem. b0Wiem zatrzymuje on n ie tylko
wi~,<szość związków powstał yc h

w prOcesie spalania tytoniu, ale
i z.mn:e.it>za o polowę z awartość
nw.oty'llY w "małym dymku".

no to palcie!

Trzy kilogramy tyton iu prz.ypada obecn ie roczn ie na statystycznego Polaka. Gdyby ~p,~
rQ6 palić jak dawni IndlaD1e
fajkę pokoju. w chwilach
wyjątkowo uroczystych nie byłoby

Jeieli już
to tylko z filtrem

pł'oblemu .

Kierownik Krakowskiego Centralnego Laboratorium mgr inż .
Tadeusz Roman, OP ierajac się
na w ieloletn ich badaniach i uz.yskanych wynikach w kraju i
w świecie twierdzi, że nikotyna
n ie jest tu największym wrogiem zdrow ia palacza. Więcej
d.o pow ied zen ia mają tu inne
zw iązk i
powstające w procesie
spalania pa:p ier06a jak tlenki
węgla , zw ią z.ki azotu. aldehydY.
węglowodory
n ienasycone tzw.
smółki.
One to właśn ie S iej ą
spustoszen ie w płucach palacza.
I n-ic tu nie poradzą żadne środ
ki J)6eUdozał'adcze jak szukanie

•

le OS
Dobry filtr jest obecnie na:iskuteczniejszym środkiem antvnikotynowym. .Jeszcze
skuteczniejszym jest niepalenie papiero.s6w w ogóle. Palaczom chcą 
cYm zrezygnować z na logu na~omiast pozo.staje .. TABEKS" Jeden z najlep6zych środków.
WyprOdukowanych
w
kraju .
gdzi.e Udają się najlepsze tytonie - W Bułgarii.
Pap' rosów z filtrem robimy
obecnie coraz Więcej. Gdyby nie

kłopoty i trudności z importem
i wną surowcó'N' - włókna acetatu - moina by już obecnie
w iększość polskich
papierosow
produkować wyłącznie z filtrem,
z J)()Żytkiem dla zdrowia przeciętnego palacza. Przeprowadzant! w krakowskim laboratorium
badania wykazały. że możemy
w tym względzlt! oprzeć .sll~ tei
na krajowych osia~nięciach . .Jeżeli znajdzie się protiucent tzw.
filtrowych wkładów do papierosów (przemysł włókien sztucznych) - można by ograniczając
~mport
k06ztownego surowca.
zaspokoić
zapotrzebowanie na
papierosowe filtry
przemysłu
tytoniowego z korzyści~ dla ~
la czy, krajowych zasobow deWIzowych i importowych kłopo
tów w tej branży. W filtrze jednego papierosa znajduje się ok.
40
tys.
włókienek,
cienk ,ch
jak wloo. zatrzymujących drobiny nikotyny i inn.v ch związ.
ków,

A

•

*

na pytanie dorQ6łych palaczy - pan pa.l i ? najlepszą

odpowiedzią.

powszechną
w esołość
Dz'ękuJe. nie palę. ale
gdy mnie częstuja ...

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

budzącą

jest:
lubię.

tIERZ WB()BEL

W GdańskIeJ Stoczni Jachtowej " to&,i" dobiegaj~ kooca prał'e wyposażeniowe na
y.s. ,,~fa:zurek ", budowanym
dla kpt. Krystyny Chojnowskiej-Bi!'kowskiej, która jako
pierwsza Polka wypłynie w
samotny rejs dookoła świata.

Sztuezna wiklina
Elk.~pan.sja tworzyw SŁtucz.nych
za tacza coraz zersz.e kręgI
ostatnio także w przf'myśle mebLar,\(o:m . .Jedna z firm amet·ykańskich podjęla produkCję Ickk im m belków w wi j&k.im s-tylu
h:"~zpańsko-meksykań k,m
(\.zw. tyl paCo) wykonywanych
niegdys z wikliny, wykorzy tując do ich wyrobu pręty z laminatu zklopolie tr()wego. Laminat barw;o!'lY jest na wzór
w pkli.ny . Wykonane z niego mebelk.i mają być równie lekkie
i pełne wdzi ęku jak z wikhny
natUl'aLnej, a przy t)'llll wyir.z:vmaJ.sze mechaniczn ie i oałkowi
aie odporne na działanie k1.Jma-

Wi~jów.

Przynieśliśmy też do schronu camasę żywnOŚCi, książek, bielizny, a także świec, zapałek i przyborów toaletowych i... czekaliśmy na
kata str ofę·

łą

Po~m ojciec umarł.
siemnaście lat temu.

Było

to o-

Jeśli już zaczęłam powoli wątpić
katastrofę atomową, nadal pozostałam ostrożna. Dwa razy w roku
sprawdzałam schron, wymieniałam
żywność, wietrzyłam i prałam bieliznę. Dawałam do przeglądu
generator,
polecałam
uzupełnienie
zbiornika świeżym paliwem.

w

Blisko domu pozostawiłam kilka
drzew owocowych. Wielki sad i graniczące z nim pola sprzedałam zarą,z po śmierci ojca. Sama nie mogłam wszystkiemu
podołać, a nie
chciałam angażować nikogo do pomocy. Kazałam sobie za ogród i
pole zapłacić gotówką, bo ojciec i
ja nie ufaliśmy bankom. Wokół domu mieliśmy kilka pewnych schowków na pieniądze, jednaiLnigdy nie
wiedziałam, .ile po iadam gotówki.
Wydawałam mało pieniędzy.

~
Jedyną łączność ze światem stanowiła s krzynka pocztowa oddalona o milę od domu, przy autostradzie. Co kilka miesięcy deponowałam w skrzynce listę zakupów i pieniądze, a uczynny listonosz przynosił z miasta zakupy i kładł je

obok mojej skrzynki pocztowej.
Pewnego popołudnia, kiedy właś
nie pracowałam w ogrodzie zbierając warzywa dojrzałe do zawe, kqwanla, \ w moje życie
wtargnął
JRoger Hałley.
Był on może rok lub dwa młod
szy ode mnie, czterdziestoletni przystojny mężczyzna, Tak, Roger był
piękny ze swymi czarnymi włosa
mi, białymi zębami, szerokimi barami i wąskimi biodrami. A kiedy twarz jego układała się w fał
dy uśmiechu, wyrost tajałam.
Jego samochód miał ' defekt, więc:
:zapytał mnie, czy
może z
mojego telefonu zadzwonić do war z.tatu naprawczego. W najmnleJszYIJł
litopniu nie był zaskoczony, gdy usłyszał, że telefonu nie po iadam.
Ni~ zastanawiając się długo, uprOSiłam Rogera na szklankę her-

b
baty, choć z rolą gOSpodyni nie byłam obeznana. Pomimo
że upał
dokuczał mu bardzo i wyglądał
na z.męczonego, odebrał ode mnie
11:0 ze.:z ~mido!,ami i z.ieloną fasolą 1 zaruósł Je do kuchni. Pogwarzyliśmy trochę, pomógł mi wło
żyć POmidory i fasolę do weków i
przyjął nawet moje nieśmiałe :zaproszenie na obiad.
Krótko mówiąc, już nigdy nie odszedł!

Następnego dnia pożyczył sobie
st:arą torbę z narzędziami mojego
ojca, aby
zreperować
samochód.
Potem zaparkował wóz :za domem.
Powiedziałam już, że byłam zadowolona z mojego życia . Ale zadowolenie a szczęście, to_ dwie róż- ne rzeczy i teraz poznałam różni
cę· Byłam szczęśliwa, po raz pier",,-szy w życiu szalenie Zl.'zęśliwa._
kilka tygodni.
Przyjęta po ojcu moralność nak~zy:vał~ mi, jeśli nawet bojaźli
wIe 1 meŚmiało, nalegać, aby nasz.
sto unek został zalegalizowany.
Roger przytaknął ucieszony
'!IV
ogól e cieszyło go w zystko co' proponuję i czynię. Pojechał do miasta celem załatwienia formalności.
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"Odeon" - "Dzień Izakała-' an~. kol. 1. lli, g. 18 i 19.
"Hel" "Poj~ynek na wietrze" jap. pan. kol. 1. ' ta, g.

Czwartek
11 grudnia
1975, r • .
D-.ilij składam)'

15.30, 17.30 i 19.)0.

,."'atter" -

tyczenia

JukO
ADELAJDOM
l ALEKSANDROM

*

W 18.3 r. - .... się Robert Kocio,
.iełłW uc.:a.... , ni .... iedli. od-k"wca
bok..,.i;I .q.gli~a i cholery (Wart
prq!llów powodujqcych gruilicę.
W 1941 r. . Ni"""" i Wioch,
• ,powiedział, wojnę St_m Zjednoaon,M..

• kraju fabryIIi
wych. Nicb•••

płrt

N~ba<d~ei oi~ ;one koneo~1y I
d:lliololnoK: ""el_i« będ.. en w
',aeete; tJe40dlie miasiqca. I to
"" w.q,tlt.ch polach Twaje90 zoInferesowottio - społecznym,
zo",ooIawy", I tow,,'zy,k/m. S"othni<J
~ ludźmi
dawrtO nie widz;Ołłymi
IłOWe

wrażenia

I ;ntorefujące doznonla. W polowIe sły
anio JpoI~ .. ,,'on;a ptLYjaci61 ,ów,"ei powinno ptzeb'« w
do,lronoiej
/(on,ec .Iy_

Kielce
TEATR
Im. S. Z4!romslr..iej;
"Fa.nta_
ay" - J. Slowacki"go, godrl:. 19.
lt I N A:
•..aomaotica.u - "Narzec.Gona pirata" - francuski, kol. 1. 18, g.
15. 5... Noce I dnte" l 1 I [ cz. polliki. pan. kol. 1. 15. g. II.
,.BaJka··

-

-

}a-p. pan. kot.

1'1.Ci

l

sacnuraJa •
ł

.. H()nO('

l.

le,

g.

lG.3ł,

:!Al.

,,".sIkw .. .. Policja przyglada su:" - wioski pau. 1001. l. 15,
g. 15.f~, lą." i l .46.
"Robotnik" - "Czerwone t białe" ~kl. kot. l. II>, g. 15.14
i 11.IS. OK" g. 18.15 film
prod.
Ag. "Bllrtłeby" (pula :tpe_
cj3-I ..... ).
,,sk Ikll" - "Tylko dlll <Hlów'·
- a.,g. paa. kol. l. 16, g. 16 . .Ił
ł Ił.

PRZEDSPRZFDAZ biletów Idaowycll ul.
Sieokiewiesa S3 a"noa w cod~. U-II.
APTEIU DYZURNE: ne l, lit
Buczka 17m l nr lt'l uL Sienkiewicza 11.
SOI'! L E PO N Y:
Pogotowie Ratunkowe "', Poeotowie MU\cyjne 997, Pogotowie
W. W 41S-!5 Strat Potarna 998,
Pogotowie Energetyczne Kielce Mias
"l,
Kielce
Teren m,
Pogotowie
cieplne czynne
eeł
dobę
nl-'%,
Pogo\(>Wie wodno
kanailt:acyjne
101-11, Poczt. Inrormacje O uslueaeb
'11,
Hotel
~Centralny"
u.-41, Informacja kolejowa no,
Pogotowie
hydrauliczno-energe_
tJ'czne I dfwigowe KSM U HI!,
Pogotowie gazowe ezynne calą
dobę
41'-t!
Pogotowie napraw
urądzeti
gazowych
czynne
"
&odz 1-1'. tel. 431-7%. PogotowIe
telewh:yJne 47'HI' Pogotowie &lektrycznO-Wodoclągowe
MZBM
a:J'nne od CodE. U do U, telefon
457-",
Informacja
slu,"v
adrowla czynna w
godE. 1-21,
tel. 411-". Ośrodek Int. USłu&
WZSP tel 457-41.
POSTO.nr l'AUOWEK: Czarn6w
Pieltoazowaka - 515-11, Dworzec PKP - łf4..S3, Slowaekiego
- e12-7'. Szydl6wek - Toporow.klege - 117-11. Taksówki bacaArmll CEerwoneJ Plel<<>OIFowaka
515-11.

----o

!!.-!: ..

Radom
ItINA:
- .. Złota wduwka"
francuski, kot.. I. 15, g. 15.30. "Noce I dnie" I I II cz. pol ki, pan.
koi. I. 15, g. 11
,.r... ,.j iń" - "Wąwóz zapomni.a.nydl b śni" ZSRR,
pan.
kol. g. 16.:te, 17." I 1'.30.
,.Bałtyk"

EU

NUMER 2n
STRONA 6

%2-44

Starachowice

<PImo,'.....".

etNO rtOd rnalc;em Zdeftfłrwo*o
nio .. sptawoch swoich ; kogoś
"'''Alogo. lno4l, kIÓł,.,,, Pflycftyl,.OK ""el powożnie pod UW09ę WAGA I STRZELEC.

w ramach eksportu

rnowa

"POLMOZBYT" W KA

H

D<>bra.noc (<kol<>r)
Dzjennik TV (kolor)
Pieśni Be<!toovena 'piewa
Jolanta Omil}an
:lO." - Bez dy&O<l3n u - gra zespół
,.Konsonana"
%'1.00 - 24 godzmy
:bUlli - Te S3ll1e mi~:i<>Ca inne
sprawy:
.. W .cszaw9\ne
trasy"
%'!.1l:i - J<:zy.k f-caonOl.l&lti kti!C~
19.29 .)0 !O.!!I l

"POLMOZBYT" \V W
przy ul. Stalingradzkiej :16.

l :It.

TV TechnIkum Rolnicze
Geografia kI. V Najpl<:kniejsze kr;.je śródziemno
mon'ue
PO'Wl. DTV lit czwartku
Wychowa,oie
techniczne
kI. I lIIIk.: NOIWe
za.8t09Owa-nie techniki
wychowanie
oby wa tel,",ie kl. VIU: WynalM:cy
l ich pomysły
13.25 - TV Technikum Rot-

6.00 l 6.30 lU,. -

10.001 U.05 12 .•

-

lit .• l

n'icze

».S5 -

NURT
psyehole>gła:
Dziectoo ...,ybHrlie zdołone

PolskIf!

Radio I

5t",e~.j" sobie
,.. pr~ram.aeb..

Zakład Energetyczny Rejon Radomdamia odbiorców energii elektrycznej
Radomiu. że z dniem 10 grudnia 1975
zmieniony numer telefoniczny Pogotowia
tycznego Rejon Radom-Miasto z
na numer 991.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie
nowy numer 991.

!-II"mla.

Telewizja

mołliwo§Ć

It I N A:
",RObotnik" "Noc-..! l dnie" I
l!l~
polski, pan. kol. I. 15, C.

PRZEDSIĘBtORSTWO

ZAOPATRZENIA
"C EZA S"

i;:

W KIELCACH

"Star" "Swój wśród. obcych
obcy wśród
swoich" ZSRR,
kol. l. 15, g. 1'1 I 19.1~.
APTEKA DYZURNA: nr lU,
Zeromskiego 35.
POSTOJE
TAKSOWEK:
pl.
Swlerczewskle.go 310. Dworzer
Zachodni PKP 380

Ostrowiec

./

K I N A:
"Doktor Judym" _
kol. L 15, g. n.30, 17.30

• .Hutnik'· -

polslti,
"Zorza" "Druga twarz ojca
chrzestnego" - włoski. kol. l. 1.

g. 16 i 111.

"Pr~downik" ,Rudy 111"
NRD, kol. l. 16, g. 1'1 I 18.
APTEKA DYZURNA: ne 7', aL
l Maja 2.
POGOTOWIE
RATtlNkOWE:
tel. 99
POSTOJE
TAKSOWElt:
teL

15-73 I 37-9!.
Uw gal za

ewentualne zmian"
- prOt:ramie klo redakcja nie odpowiada.

.. > RADIO, .' :.

"-'

R .... .,.-. ' . _ .

..'

.{:

_

PROGRAM LOKALN"Y
16.:'3 Omówie-nie programu 16.4$
Ra?oreklama
16.50
Z
cyi<lu:
"Nie tylko o f Umie" _ felleto>n
T. Wiącka pt ... Spojrz~nie od ku_
chni" 17.00 Muo:yka naszych przyjeciół (STEREO UKF 70,"
Hz)
17.%0 Audycja aktualna 17.łO "W
rÓUlych
rytmach" 18.00 DzIennik Radiowy lł.IG PlOs~nkl Adama Skorupki

T.ELEWI~JĄ
Dziś
PROGRAM J
Matematyka w Mkole: _
algorytm dzielenia "pa..>bem pisemnym
U;.lO - Dziennik TV (Kolor)
lAi.40 - "Obiektyw"
_
progr.
woj.: poznańskiego,
gorzowskieg<>,
kaliskie!: ,
konińsltiego, leszczYMkiego, zielonogórskIego, pil_
skiego
1'100 - Ekran zbratAclem
ltU)5 - "Pan
Twarool.vski·'
!ragm. baletu <,<o!.or)
HUS - Spotkania w drodze
l1li.16 - Spiewa
Mar...
Facab.
(Kuba)
19 :;O - Dobranoc (kol-or)
l~ . JO - Dziennik TV (kolOr)
~O . :lO - Teatr
Sensacji:
Joeeph
Kesselrlng _
"Arszemk i
stare koronki"
al.30 - . .Pegaz" (l<olor)
22.15 - DzIennik TV (koloc)
32.30 - Wiadorn<>Ści $pOrto...,..
32.40 - "Wie-.kopol9ka" tańct:y
śpiewa
JIC'OCr.
rM.!<' .
U.Oj -

wewnę

dla mieszkańców z terenu
województwa kieleck ieg
został wytypowany

PROGRAM I

lt I N A:
"Wolność" "Piat" - francuski, kol. 1. La, g. 17.JO l 109.45.
.. Tomcio
Paluch" francU6k1
kol. dub. g. lS.16.
'
,,.MetaJowiec'" - "Dom lalk'''' _
a....g. kol. 1. 15, g. 17 i l'.
"Związkowif"c" Mania wielkości" - !rallA!uski, "kol. g. lir.
APTEKA
DY2:UR
:
nr 48,
Armil Ludowej 34.
POSTOJE TAKSOWJi:K: Dwor7:ec
C?lówny PKP - 705, osIedle Mihe. -

marki "ZASTAWA BOO P"

Jr;zy.k
rosyjski
kur.
pOMt. (IooLoc)
lIr.a Z cyllil·u "MoJe mi.a4to":
ARd.rychów (k<>lor)
17.:11) - .. OpowieśĆ z zycl..
wyzszych , ster" _ ode. I ser.
litruu CSRS
13.00 - "Najwazniejszy d.z:i.eń tycia" - ode. pt. ,.GąaZCZ··
blm TVP (k-olor)
1900 Progr. lok.: .. ł..ódź fil18.:15 -

Jutro

pilłnio

CODZIENNY
HOROSKOP

przyniosą

skrzydł-a_

Skarżysko

po_słał fundu .. poUNICEF.
W 1945 r. - uruch_ienie pie,..

W 1946 r. -

-er d.ieciono
~Iej

"Troje ze

tego pulku" ZSRR pan. kol.
g 18. Ul i 1IO.
".Mewa"
"Konformi;ta '
wioski, kol. 1. 141, g. 15.)0, 17.JO
i I .Je
APTEKI DY2:URNE: nr 15. pl.
/ Konst>·tucjl 5 I nr 10 pl. Zwycies! 'a 7
TELEFO 'Y: Strat Pota rna 9011,
Pogotowie Ratunkowe 909, PogotowIe Gazowe 317-17. Pogotowie
S'ecl Elektrycznej 279-33. Ko "enda MO 251-38. Pogotowie MlllcyJne 997.
InfOI'macJa
slutby
zdrowia
czynna w godz. _21, w so'lole
1-20, tel. 261-27.
POSTOJF.
TAltSOWF.It:
ul.
Grodzka
229-52, pl.
KonstytUCji
228-52. Dworzec PKP ~~S-S8, uL
Zwlrkl IWIgury 418-10 •
ł

DAMAZYM
l WALDEMAROM

•

.

PROGRAM II

PP "POLMOZBYT" W KlE
uprzejmie informuje PT Klien
do wyda wania san)~~odów

zawiadamia P. T. Klientów, że z powodu
ryzacji rocznej sprzedaż POMOCY
i DRUKÓW będzie prowadzona tylko do
grudnia 1975 r.

Uszkodzona antena
Macia Urban - mieszkanka bloku przy ul. Doiej 48 w
Kielcach: W ub. roku w
czasie wichury uszkooz.iła się
antena zbiorcza. Do tej pory.
mimo licznych illŁerw'encji W
administracji i ZURiT, nikt
nie kwapi się zreperować.
Zy~munł

nik zespolu

Kipiel - kierowinsb-Iacji anten
ZURi:I' - Kielce:

zbiorczych
- Mieliśmy ta,kie zgłoszenia,
wysIaliśmy naszych
pracowników, którzy usunęli usterki
i sprawdzili działanie telewizorów w 6 mieszkaniach.
Wszystko było w porządku.
Najprawdopodobniej w pn:ypaóku pani Urban zepsuły
jest telewizor. Sprawd2limy i
postaramy się UiSunąć przyczy'ny złego działania telewiroM.

Samowolny ajent
J.D. • Kielc: - 5 grudnia
br., o godz. 15.3 , do punktu
skupu opakowań przy uL Topolowej 7 w Kielcach zaniosłem :Mi butelek. Otn:ymałem
po 2 zł 50 gł" za butelkę. Jeśli
k ient me zgadza się na tę cenę, ajent nie pnyjmuje butelek. Twierdzi, że jegQ cennik nie obowiązuje. Dlaczego?
Barbara Zawłoeka referent dualu opakowań PDS Oddual Kielce: -- Będziemy
rO'Zmawiać z ajentem w tej
spra wie. Nie wolno mu w ten
sposób postępować.
(aOO)

KOZERA
Motdnice) zl\ll b~
cyjny clągmkl nr
ny pneo: WydzlJI
RadomH1

BYSIECKI
leJP ymacJ<'

zgubił

DNIA 1 grudnia w !u.rgon~tce
"ttilc" nor WB- -.311, jadącej
na
be"';e
W .... 9Zilwa Radom znaI~QIl() magnetofon i aparat fotografioczny z
la.mpą
blyskową.
Po odbiór zglasza<: 81<:
Radom,
ul. Struga 'l'% m. t, po g<><łz . 16.
17t5-R

KUROS Stanisła.w. !!am. Krajno II U, z.g1Jbl1 bile< miesi<:czny
PKS trasa Krajno - Kielce.
łS4I-C

SPRZEDAM "syrenę" 1414, .tan
dobry. Wiadomość: Kielce.
!el.
504-92, po szesn~tej.
ł655-g
"BMW" 1_ sprzedam. KIelce,
tel. 530-23, po szesnastej.
"FIATA" lZ'1 P, prod. lt'l4
kupi<:. Kielce, tel. 428-3:5.
4659-g
S.XII., godz. 13, po>:O!Jtawlono w
taksówee czamą portmonellk<:: z
o!e""ęduni. talonem sub8l<rypcyj!tym na encyklopedię oraz rachlIDkiem za benzynę wystawionym na Z.E. Kiek:e. Ucuiwego
kierowcę taksówki lub
znalazc<:
JK08Ze o zwrot za wynagrNlzeniem pod adresem: Kie""e, NowowiejSka 16'174, tel. 47'7-34.

----------~---~-g

-K""O=R-=E=P"'ET= YC:Tr
chemii uduelam. Kielce, Sniadedkich lIS. oficyna
4t156-g
SPOł..DZIELCZV
zakład leka,sko-<lent. - specjalistyczny - Ję
drzejów, plac Kościuszki S świadczy usługi: @ lekarsko-dentystyczne ..., całości ora!! pr.ześwietlenia zeb6w, wtorek godzmy
14-20. czwartek _13, piątek 1419; (O) einekolo~lczne: czwartek,
godziny 13.30-17.30, sobota 14-1'.30
między
Innymi: badanie kobIet
cl<:żarnych,
leczenie
n!ldte:e.k,
ambulatoryjne przerywame cla?y
Itp. Sprz<:t Importowany. Personel wysoko kwalifikowany. Ceny
przyst<:pne.
m-II:
SZA UJ swój czas! Szybko, tanio ! 90Iidnie wyleczysz swoje
uz<:bi~nie wraz z uzupelnieniem
protetycznym w Lekarsko-Dentystycznej SpÓłdzielni Pracy:
- Ki~!.ce. Hipoteczna S (/l'heCnie pracuje 4 lekarzy den~y
stów) w godz. 7......31;
- K;"ke. Sienklew>c-za 61 - Jak
wytej i pr1!eśwletlenla z<:bÓW.
Sprzęt importowany. Pl!It"SOtleł
"
WY90k.lmł kWlllłlrikacJam< zawodOwym!. Z~ra9Za.my.
89II-k
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wydaną prl" T'

echa VII Ziazdu PZPR
M'ha ob.... VII Zja&e1u PZPR wsbeKaeily się o

,rttmówienia LEONWA BREZNIEWA oras referai.
JAROSZEWICZA. Wieje Bwalli p41Święn się tei spot-'
parui kOJDvnistyesuyeh i robotniesy~b kral. "".••~.n"'· ..h kieny ueH8łniesyłi w Nradaeb vn ZjazOpr Ół'z tyeb dem_tów prasa, radio i telewisja wienadal pn.yo06zl11 wlasoe korespondeneje z Warmaatmosfuę 'wóresej pr.ey l •• my S wielk~h
jaka ,hm,inuje w nanym kraju w dniaeh Zja&e1u.
l

~zc:r.ególDych
kore~ pondeRci

Problem atyka VII
upowszechniona
<11~mpla ny
colud, w dziennikach
i teltwiz:vjnych oraz
rza\op,-m, stworzyła
Itaz;ę do datlsz,,~o
~'i.dz~' o
współ
bEż-zego zapozdorobkiem
nasz kraj w
i am bitnymi
p!"Zys złotć.

VII Zjazdu
zainteresowaji, jeszcze
v Polskę
i
Sl,·r'·kl m kręgom
CSRS. Przyczvt.~. bardzo
obl obrad Zjazdu,

którt' zajmują wide
miejsca
w
czechosłowackich
kodkach
' masowego przekazu.
Relacje z przebiegu drugiego
dnia obred malaz)y się na czołówce
środowej
prasy. Oprócz
sprawozdań i kom en tany ,
utrzymanych w niezwykle ciepłym
tonie i pełnych uznama
dla osiągnif:Ć PRL, gazety za~ieszczeją również liczne zdję
~Ia.

W relacjach z tego dnia praczechosłowacka
wybija na
czoło referat Piotra Jaroszewicza oraz przem6wienia powitalne ~nekazane Zjazdowi pruz
LeoDlda Breżniewa i Gustava
Husaka. Podkreśla też znaczenie warszawskiego
spotkania
przywódc6w
partii
komunistycznych krajów socjalistycznych.

sa

aCJe zagraniczne
-

u

kieleckim i radomskim
TR. 1

ra Politycznego Komitetu Wykon!,wczego, sekretarzem KC RPK
- Comelem Burticą, zwiedzoła w
środę Zakłady Metolowe im. Gen.
"Waflera" w Radomiu. GOści
poinformowano na spotkaniu z
załogą, że zakłady już w paź
dzierniku br. zrealizowały zadania planowe obecnej 5-latki i zamierzają do końca 1975 r. wyprodukować
dodatkowe wyroby o
wartości 500 mln zł, m.in. nowoczesne maszyny do szycia i pisania. W swym wystąpieniu Cornel
Burtica podkreślił, że udział delegacji rumuńskich komunistów w
obrodach VII Zjazdu PZPR pozwolił im jeszcze lepiej poznać działolność PZPR i narodu polskiego
w dziele budowy spoleczeństwo
socjalisty~znego.

goz sekretarzem
naczelnikiem _
przewodniczą-

zakładowych

WYdz iały FSC
ma~taż u

somo.

gOŚCio m przekodar - popiersie
Gorąco iegoPu~cila miasto

(TH)

Delegację rumuńską
powitali
no ziemi radomskiej przedstawiciele wladz portyjnych z sekretarzem KW - Krystyną Firmanty
i wojewodą Romanem Mać
lowskim. Obecny był również zastępco kierownika Wydziału Kultury KC PZPR - Jan KosalL
Przybyłe również

no ziemię radomską delegacje: Komunistycznej Partii Argentyny. Komunistycznej Portii San Marino i Partii Postępu i Socjalizmu Maroko,
udały się do Pionek. gdzie podejmowane
były
przez dyrekcję
oraz aktyw
partyjno-społeczny
"Pronitu" o następnie uczestniczyły w spotkaniu w Zakładowym
Domu Kultury.

Ostrowiecki
(POd)wieczoreb ...

BRUKSELA. W nocy z środy
no czwartek przybył z Waszyngtonu do Bruksdi sekreton: stanu USA, Henry ICissinger. Weźmie on udział w
posieozeni-u Rody Minisłeri cM
nej NATO,

BERLIN. Warszawa jest
w
tych dniach w centrum uwagi opinii publicznej NRD. Prasa, radio, telewiz.ja obszernie
relacjonują przebieg obrad VII
Zjazdu i eksponują spotkanie
przywódc6w
partii
komunistycmych, krajów
wspólnoty
Ilocjalistycmej.
Wydarzeniom
tym poświęcone są niemal cale pierwsze
strony
i
wiele
miejsca na kclumnach
wewnętrznych
dzienników centralnych NRD.
We
wtorek, w
głównym wydaniu
dz.iennika
telewizyjnego, sprawozdaniu ze
Zjazdu poświęcono przeszło 20
minut.
SOFIA. W prasie
sofijskiej
nadal dominowały
materiały
poświęcone VII Zjazdowi PZPR.
lO bm. centralne dzienniki na
pierw zych stronach zamieści
ły
przemówienia
sekretarza
generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa i sekretarza KC
BPK, Todora 2:iwkowa. PoinfOnTIowano także o
referacie
Piotra Jaroszewicza.
Dz.ienniki zamieściły zdjęcia
L. Breżniewa i T. 2:iwkowa
p~zemawiających
z
trybuny
Zjazdu, a "Robotnicze ko Dt'ło"
zdjęcie
uczestnik6w
spotkania przywódców partyjnych.
RZYM. Srodowe gazety włos
kie opublikowały obszerne relacje z przem6wienia sekretarza generalnego
KC
KPZR
Leonida Breżniewa,
na
VIi
Zjeździe PZPR. Gaz.e ty cytują
słowa uznan ia, wyrażone przez
L. Breżniewa pod adresem komunistów polskiCh w związku
z rez~ltata~i osiągniętymi w
rozwOJu kraJU, a takźe celami
wytyczonymi na przyszłość.
•
PARYZ. Wszystkie dzienniki
ka~usk ie
dę

PARY2. Prezyde-m Froncji
Vale-ry Giscard d'Estaing kontyonuuje w Egipcie oficjalną
wi zytę, Jego pobyt w tym kroju potrwa 5 dni, o rozmowy.
jakie prowodzi w Kairze dotyczą
przede wszysłkim stosunków dwustronnych, w tym
dostaw f-rancusłci<:h reaktorów
atomowych i broni.

IlIch.

jaką

BERLIN. 125-milionowq tonę
towOfów w swej 15-letniej histOfii przelodował w tym tygodni-u port w Rostocku największy dalekomorski port
NRD. Mimo jesiennych sztormów nie słabnie tempo procy
rostock ich dokerów.
MEKSYK. Ministerstwo gospodaf'ki wodnej Meksyku opublikowało raport, z którego
wynika, Ż'e powodzie. jakie
nawiedziły kraj od początku
br., wyrządZiły szkody no sumę 48 mln dolarów. W rezultacie tej lcIęski żywiołowej
ucierpiało 237 miast i wsi.

MOSKWA.

Pn:ewodniczqcy

PrezydiLłm
Rody Najwyższej
ZSRR, N1kołoj Podgomy ORlI

prezydent i premier Afganistanu,
Mohammod
Daud
podpisali w środę protokół w
sprawie przedłużenia no nostępnych
10 lot Układu o
neutrołności i nieagresji, zowortego w 1931 r.
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Dzienniki informują też, że
w,e wtorek odbyło - się spotkalue przywódc6w bratnich partii
z krajów socjalistycznych u('Z.~yM w obradach vn
Zjazdu PZPR.
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sekretarza
generalnego
KC
KPZR, Lecoida Breżniewa
a
te~ewiz.ja nadała w głów~ym
wieczornym dzienniku obszernr fragment t e go przemówiel:11a. Prasa paryska podkreśla,
ze przywódca radziecki omówił
sboou.nk i Wschód Zachód po KBWE w Helsinkach
potępiając m.in. kampanię ~
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wyeliminowany I

Słali

Mielec'

ćwierćfinale Pucharu

w

llkarse STALI

wyjeździe, 0:1, by w
rewan ż u
pokonać rywali w takim
samym stosunku. Dogrywka pojedynku w Mielcu nie przyniosła zmiany rezultatu
i dopię
ro rzuty karne zadecydowały
o awansie Stali. Wreszcie
w
trzeciej rtlndzie, po pechowej
porażce
w
Bratysławie
0:1,
mielczanie wygrywając wczoraj 2:0 zapewnili sobie awans.
Spotkanie
w
Mielcu
było
jednostronnym
widowiskiem.
Goście nastawili
się
bowiem
na obronę własnej bramki i
tylko sporadycznie kontratakowali. Gospodarze pnez długi
okres nie mogli sobie
poradzić z defensywną grll Interu
i dopiero pod koniec pojedynku zdołali strzelić dwie bramki. Pierwszą zdobył w 75 min.
Selndaki, drul::a padła w
85
min. ze strzału samobójczego,
po rzucie rożnym el::zekwowaJlym przez Karasia.
Natomiast Sl~k Wroelaw nie
sprostał 'tV wyjazdowym pojedynku piłkarzom
Liverpool..
Anglicy. mimo ambitnej
P<>stawy naszej drużyny, odnjeś
li zdecydowane zwycięstwo 3:.
(!:O), a strzelcem
wszystkich
trzech bramek był Jim Ca..
w 22, 29 i 47 min. Wrocławia
nie rozpoczęli z rozmachem I
przez pierwsze 20 min ut gry
śmiało atakowali bramkę gospodarzy. P6źniej jednak inicjatywę przejęła drużyna
Liverpoolu i już do końca meczu dyktowała przebieg wydarzeń na boisku. Nie bez wpły
wu ha wysoką porażkę Sląs
ka była słaba postawa bramkar~
Kalinowskleeo,
kt6ry
dopiero po puszczeniu ttzeciej
bramki zaczął
interweniować
~ku~ecznie. Mimo porażki, druZyDle wrocławskiej należą się
słowa uznania za prowadzenie
otwartej i ambitnej gry z renomowanymi
Anglikami
u
kt6rych Pierwszoplanową' postacią był reprezentant
kraju
- Kevin Keecan.
.
Pucharowa środa przyniosła
również duża sensację. Ż rozerywek wyeliminowany IIOstal
słynny Ajax Amsterdam.
Holendny przecrall w
Sofii ,.
Lewsklm Spartakłem 1:2 (1:2).

MIELEC

n~nsy

mecsu
lU
rundy
Pucharu
UEf' A pokonaU
na
własnym
boi8ktl Intel' .. Bratyaławy 2:0
(0:0), awał1lluj~e do roqrywek
ćwiuĆlłinałowyeh.
Nie
powiodło
się
natomiast
drużynie
SLĄSKA WROCł..A W, która w
wy jaMowym pojedynku przeeral a ośmiokrotnym mistrzem
AnClii - Liverpoolem 0:3 (0:2).
Tak więc mielczanie jako jedyny polski zespół zakwalifikowali się 00 grona ćwierćfi
nalistów w bieżącej edycj i europej 'kich puchar6w. Jest to
jak dotychczas największy mię
dzynarodowy sukces
drużyny
Laty, J[asperezaka I
Domarskieco. Warto więc z tej okazji przypomnieć drogę pił
karzy Stali 00 "ósemki" Pueharu UEFA. W pierwszej rundzie nasz zespół wyeliminował
dURską drużynę
BoIbaek JII'
wygrywając
z lbią awuok.rotnie - 1:0 i 2:1. W drugiej natra,fIot na r~eze.ntalnta NRD _
Carl Zei,..
.Jena.
Mielczanie
pn:egrali pierw"zy
meez
na

Kończy się

rok ..

Coraz mniej imprez na spor-

to~ych ~renach.

Opuścili

już

bo,,,ka piłkarze, zakończyli rozgrywki bokserzy i przedstawieiele wielu innych dyscyplin.
Na placu boju pozostali jeszcze koszykarze, siatkarze i tenisiści stołowi. W ostatnich tygodniach bieżącego roku nasi
kibice nie będą mieli zbyt wiele Otkazji do oglądania zawodów. Jeszcze tylko w najbliż
szą sobotę i nied>Zlielę
drugoligowi koszykarze Tęczy zmieczą
9ię w Ki€lca h ze StK>łem Łódź
a siatkarze Sk6l'zanych podejmować

będą drużynę Sygnału
W tydzień później wal-

Lublin.
czące o awans do II ligi k06zykarkli Steru rozegrają VI Starachowicach zalegle mecze z Sokołem Ostr6w Mazowiecka, a
siatkarze Czarnych i KSZO zakończą
we
własnych salach
pierwszą
rundę
rozgrywek w
lidtze międzywojewódzkiej. I to
ju~ wszystkie
imprezy, kt6re
odJbędą 9ię na naszym teren ie.
Chyba, że spadnie śnieg, to VI
09Ła.tl1'ian d.ni u raku oglądać hę
daiemy 'tV K ielcach na Stadionie Leśnym n8ol'Ci8rski bieg syl-

'Czy mistrz olimpr
I pr~epłynie 1500 m poniżej 15

Śląska w Liverpooiu,

Porażka
zm.arnowali
i
P nie
wezoraJ w
rewanzowym

U EF A

Ponieważ pierwszy mecz trch
drużyn wyerali
Holendrzy
w
identycznym stosunku,
sędzia
zarządził doCrywkę. Ni~ przyniosła ona zmiany
wyniku, a

rzuty karne lepiej eczekwowali Bułgarzy (5:3). Drugą niespodzianką
była
porażka
na
wlasnym boisku piłkarzy Romy z belgijskim zespołem FC
Brugces 0:1
(0:0).
Pierwsze
spotkanie również wygrali Belgowie 1:0 i oni awansowali do
ćwierćfinału.
Nie zdołały odrobić strat radzieckie drużyny.
Wpl'awdzie Spartak
Moskwa
wygrał z AC Milan !:O, a Torped. Moskwa odniosło zwycię
stwo nad Dynamo Dre ..no 3:1,
ale wyniki 4:0 dla mediolańczy>ków i 3:0 dla piłkarzy
z Drezna w pierwszych pojedynkach - zapewniły gościom
awans. Do ćwierćfinału awansowała również hiszpańska Barcelona. Zespół Cruyffa iNce... ·
kerua pon<lownie wygrał z BOD_
yedem, tym razem w
Budapeszcie l:'
(pierwszy
mecz
przyniósł zwycięstwo
Barcelonie 3:1). W "ósemce" znależli
się także piłkarze Hamburcer
SV, którzy wprawdzie
przegrali na wyjeżdzie z
portugalską drużyną Fe Porło l:%,
ale zwycięstwo 2:0 w pierwszym pojedynku zapewniło im
awans.
Tak więc piłkarze Stali Mielec znal e żli się w dOborowym
towarzystwie. Ich ewentualnymi rywalami w walce o awans
do półfinału Pucharu
UEFA
są zespoły: Liverpoolu, Barcelony, AC Milan, Dynama Drezno, FC
Brucges,
Lewskiego
Spartaka Sofia i
Hamburcer
SV. Kogo los przydzieli mielczanom, dowiemy się już
w
styczniu. A 7 marca przyszłe
go rolm pierwsze pojedynki
ćwierćfinałowe .

-

(paw)

Z meczu
piłkarzy
Stali
Mielec • Interem Bratysła
wa. Tym razem strzał Jana
Domarskieco (pierw: .y .. lewej) był niecelny.
CAF-telefoto

Step hen Holland, australij&ki
eksmisŁr1:
świata
na
1500 m st. dow. wygłosił ostatnio opinię, która zbulwersowapływak,

ła

pływacki

światek.

"Złoty

medalista olimpijski z Montrealu przepłynie dystans 1500
m st. dow. poniżej 15 minut"
- stwierdził Australijczyk, ale
n ie umial
wska,zać
swojego
kandydata do tego wyczynu.
Opinia jest nieco szokująca
zważywszy, że aktualny,
niezwykle wyśrubowany rekord
należący do najlepszego pływa
ka ostatnich dwóch lat _ Tima
Shawa
(USA)
wynosi
15.20,91. Czy w okresie pół roku możliwy jest ponad 20-sekundO'wy mok? HQłland uważa, że tak.

indywidualnośc i

dystansu.

włoskiej

Jan Bachleda

bił

"minutowe
jako pierwszy
stans poni żej
nie poniżej 20 min.
specjalistami 1500

trzeci

przełamywa li

we tego rekordu
Amano (Japon ia)
rok 1938, Murray
!'ia) 17.59.5 8 a8M (USA) 1964 i John K :nsell a
15.57.1 - rOIk 1970.

w slalomie specjalnym
Jan Bachleda zajął trzecie miejsce w rozegranym
w
austrIackiej
miejscowoścI Gossensass
slalomie
specjalnym. Polak uzyskał
czas
134,28.
Wygrał
Szwed Ingemar Stenmark
129,4ł przed
19-1etnim
repre7.entantem
AustriI,
Jozsefem Hessenbergerem
134,21. Trasa slalomu
była bardzo trudna,
a z
158 startujących. sklasyfikowano lale dwie 27. Konkurencji
nie
ukończyl1
m.In. tak znani zawodnicy,
jak Christian Neureuther,
Max Rie/:"er (obaj RFN)
czy Austriak Hans Kniewasser.

JIJMI nnale
w
W Uppsali

niej ten isoWY
tuje m.in.
•
grze

"Złote rękawice"

dla Średnickiego

pojed yn

cięsko

grupowe i w
się z RumU nem
Nasz tenisist~ VI
pokonał k oleln~

hanssona 6:1, 6.
na McNaira

miejscowości

A4>T!~a rozegrano trzecia konku-

Szweda ove

Pucharu $wiata w konk;trenc.łi kobiet. Był rua bie~
Zjazdowy. którego trasa liczyła
2.350 m. a r6żniea wzniesień _
645 m.
Triumfowała Austriaczka Bri.. iłu Totsehnin w czasie 1.47,49
przed swą rodaczką Elfi Deun
1.47.58 i Amerykanką Ciady
Ne~ - 1,47,91. W pierwszej
dziesi.ąt~ uplasowało się aż 6
reprezentantek Austrii. Faworyt~a tej konkurendi. złota medalIStka z SaJ>POro - Szwajcarka Mvie Therese N&>die miała
upadek.

6:4.

rencJę

W«łtIrowy.

Jest

pływakiem,

Sukces Austriaczek
Wf!

ciągu

W

ta na tym dystansi e
pr8Jw iony o ponad
lipca
1923 r.
Borg osiągnął na
Goeteborgu czas
stępnym reku,
kord na 1500 m
min. lepszy, gdyż
due w Paryżu w
drew Murray
stralia) przepłyn ą I
w Cza8~ 20.06.6. W
konał on Borga,
wk,rótce
rekord do'ON'W!ldZl!l!
końcu, w roku I
19.07,2. Szwed Arne
5-krotny rekordzista
1500 m należy obole
ton_... (USA) do

Fibak Wyst~pi
nale gry pod
ln ie z IlIt .ws p6
' <k'
polsko-rumun. f!t
przedW'ko pa ·
skiel McNair -

Zakończona

_tala dorocz.na
klas.yfikacyjna bokse·
r6w o .. Zlote rękawke". organizowana przez redakcje .. PIZCank1eła

gllłdu SpocŁowej!!o".

Pi.erwsze miejsce i •. Złote rę
kaw ice"
zd-obył
reprezentant
PoI$ki w wadze pap ierowej HenrYk Srednieki z GKS T.ychy
- 655 pkt. Drugie miejsce w
konkurs ie zajał mistrz EurOOT
w wadze cieikiei. Andrzej Bi~
calski (Legia Warszawa) - 545
puDlktów. a trzec:e mistrz Europy w wadze leokkośrl'dn :"i
Wi~ław Rudkowski (L~ia Warszawa) - 520 pkt.

-
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• ~ęścian:e Avi Swidnik po_ się w Monachium, zgłosiło się
konali na wła nym ringu I-Ił 360 zawodn iczek i zawodników
gowy zespół bułgarski Nikełaj z'28 państw. Najliczniejsze ekiŁyskow Jamboł 14:4. Najlep- p~, liczące po 40 osób, wy.taszym zawodnikiem gospodarz," W1ą zespoły ZSRR i Polski.
był
były mistrz EUł"oPY , Ryszard Petek, kt6ry zdeklasował
aktualnego
mistrza Bułgaf"i i,
Stefana Awramowa. Bułgar zostal zdyskwali.tikowany w HI
rundz.ie.
• W meczu tenisowym e
Pu c.~ar Davisa
reprezentacja
Ind u prewadzi z Japonią 2:1
Niespodzianką
była
porażka
• W pierWSZYCh spotkaniach
Hindusa Vijaya Amri!.raja z odbywającego się w Krakow ie
JapońCZykiem Kamiwazumi 5:7, tw-nieju siatkówki żeńska dru6:8,7:9.
żyna Wisly Kraków
pokonala
• Do udziału w VII halo- kadrę "B" 3:1, a siatkarki kawyctl
mistrzostw
Europy w dry "A" przegrały z siatkarzalekkiej atletyce, kt6re odbęd!ł mi AZS Krak6w 1:3.

Sprintem ...

,

• Komitet Wykonawczy Europejsk.iej Federacji Boksu AmaŁocskiego powierzył RFN organizację
pięściarskich
m istrzostw Eu-ropy
senior6w w
1979 roku. Postanowiono r6wniez, że w
przyszłorocznych
młodzieżowych
mistrzostwach
Europy startować będą zawodnicy. którzy ukończyli 17 lat, a
nie przekroczyli 19.
• Najlepszym tenisistą sWlata
bieżą cego
roku
według
"World Tennis Magazine" ogłoszony
został
Amerykanin
Arthur Ashe. Triumfator tegorocznej "Grand Pr ix" Argentyńczyk Guillermo Vilas sklasyfikowany zo,tał na tej liście
oopiero na szóstym miejscu.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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