Zjeździe
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PZPR

Dziś

obraduje

Sejm PRL
Dz,ś rozpoczynają SIę dwudniowe obrady Sejmu PRL.

OmówIOne zosta.na pr()jekty
pl ~nu i budżetu
Ich sorawozdlJ.wcll generalnym jest 1>06. J6zef P ió kowski.
Debatę budżetową . w której do dyskusji zap isało s i ę 17
posł6w,
ooprzedz; wystąp i e
n ie przewodn ic zącego Kom :si'
P la.nowania przy Radzie Min istr6w - wicepremiera Tadeusza Wrzaszczyka.

woj. suwalskim dostarczyły 0statnią part ię dodaAlkowo wykonanych segmentów do budowy
10 domków jednorodzinnych typu
DMT-02. Prac ownicy gospodarki komuna,l oej I mieszkan iowej
w Piszu zreałiz.owa.1i zobowią
za·ni.a produkcyjne wartości 2.5
mLn zł. przekraczając tym samym swe zamierzenia o ponad
60 proc.
DOKONCZENIE NA STR. ,

przyszł()rocznego

Posiedzenie
KIELCE

PrezYdium

Nr 283 (2114)

Na wczorajszym posiedzenili Prezydium Rządu zatwierdzono projekty kilku aktów
wykonawczych do ustawy sejmowej z 23 października br. o
dalszym zwiększeniu świadczeń
dla kombatant6w i więźni6w
obozów koncentracyjnych. W
d okumentach tych zostały określone w spoSÓb
szczeg6łowy
zasady tworzenia i zarządzania
państwowym funduszem kombatantów i więźniów obozów
koncentracyjnych. Warunki uzasadniające
wyjątkowe przyznawanie i podwyższanie e~e
rytur i rent dla środOWIS
ka kombatanckiego. a także
wysokość tych emerytur i ,'ent

Czwartek, 18. XII. 1975 r.

Rok V

@

w
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W czasie

świąt

+ Zaproszenie od Gór Swiętokrzyskicb
,

•

Swiąteczne

Tradycyjnie juź w okresie
domy wczasowe i schroniska turystyczne w Górach
świąt

Swiętokrzyskich
się gośćmi

z

zapełniają

całej

Polski, dla
których gwarancją dobrego
wypoczynku jest ucieczka poza miasto, z dala od bliskich
i znajomych.

gośc i.

Spodziewamy się Wizyty
140 06ób m6wi dyrektor ośrodka. Stanisł&w German. 24
grudJn ia
spotykamy
się
wszyscy o godz. 17 na w ieczerzy w i g ~lijnej przy choince i
kolędach. Na stole tradycyjne
daollia - zupa grzybowa. p ierogi. karp. W odśw iętnie udekorowanej sali restauracyjnej
.,Jodłowego
Dworu"
pow ita
p ierwszy dz ie ń Nowego Roku
260 06ób.
Nacz elna Rada
Adwokacka
urządza uroczystą kolację wigil ijną w Chęci nach. Przyjęc i e
składać s ię będz i e z 24 dań od śledz i a i klusek z rna.ki em

Histor-a WVspv Pelika

I

II

•

I

•

eŻCIca w zatoce San Francisco
wyspa Alcatraz jak ją obecnie nazywają
Amervkanie - zawdzięcza swą
nazwę porucznikowi
hiszpań
skich wojsk kolonialnych. Juanowi Manuelowi de Ayala, który 200 lat temu spostrzegłszy
tu stada i gniawa pel ikanów.
nazwał ją .,Isla de los Alcatra-

USIO

Niedopatrzenie
ku autobusu linii nr 2 czeDOKONCZENIE NA STR••

m·"a

dziękuje
•
I czeka
fflQi drodzy,

że

narada

:Je8It dopiero w

prztł-

jodełki

po baża,nty. kuropatwy i zają
ce. W programie w iec zorn ej zabawy kulig z pOChodn iami na
Zelejową lub ogniśko przy grzanym w in ie na G6rze Zamkowej. Zabawa sy lwestrowa w zabytkowym zespole ooklasztornym w Chęci.nac h rozpocz.me
się o godzin.ie 19.30. a jej wodzirejem będz i e znany p i06e nk arz. Edward Hul ew icz.
Dom Wczas ow y w Sw iętej
Katall'Zyn ie .
- Już d<z i ś n ie mamy tutaj
ani jednego wolnego m iejsca"'mówi k ierown ik obiektu.. pani
DOKONCZENIE NA STR. 7

ces" - Wyspą Pelikanów. Wys.pa przeszła na własność StanÓw Zjednoczonych wraz ze
stanem Kalifornia (w 1850 r .l.
W latach 50 Ubiegłego wieku na wyspie zbudowano pOtężny tort.
P ierwszymi więź
n iami jego cel było 17 sy mpa tyków secesjonist6w z Połud
nia. kt6rzy zamierzali od strony morza odciąć San Francisco i przekazał złoto Kal f"armii konfederat6w. Po wojnie
domowej wyspa służyła kolejnO jako więzienie dla wojskOwych i Indian. następnie jako
sanatorium dla żołnierzy ameDOKOŃCZENIE NA STR. 7
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Kozienickie

wy.jazdy·

Tadeusz
Kwaśniewski
I
Kielc: - 15 bm. na przystan-

nie tylko ...

L

i Nowego Roku
I

. Jodłowy Dwór" na skra~u
puszczy już 20 grudnia przYJmie pie rwszyc h świątec:z.nych

Komunikacji
i
Kieleckie
TransportowoBUdownictwa "Trans

Oczekuje s i ę że w tGku
przedsta w i 0<11 e będz i e
z trYbuny sejmowej stanow:sko rządu w węzlowych spra·
wach rozwoju k·raju w roku
przyszłym p ierwszym roku
nowej(o S-lec ia.
S ejm
rozpatrzy
r6wnież
proj ekty kilku ustaw.
de-eaŁy

o kolejnych ofiarodawcach
sabawek dla dzieci lIbo!:i ch
l s.lerot, piS1:emy na str. !.,

Popyt na plastykowe choi nki
ro onie ! ażde!:o roku. Nic daiwnell'o - taka choinka w dom.
to jedno drzewko więcej sachowane w lesie.
Spółdzielnia
Inwalidów
w
Kozienicacb prodnkuje rOC2Ri.
121 ty. drzewek ze sztucsnell'e
tworzywa
wartości
ponad ! l
mln zl Część produkcji prseznaczona jest na eksport.
Na Zdjęciu: Anna Chmielewska dokonuje ostatnie!:o prze!:I~du !:otowych choinek s plastyku.
CAF- tan-tełefo te

Mistrzowie
parkietu
W
Prlławacll
zakońcsył
s.lę
VI O!:ółDopela

ki Turniej Tu
ca
'[owau,.sltiell'o. Rotr:e!:ra
ny on został w
kIMach D, C l
B . Dla
tancerzy z klasy ) l
i S, były &.
mistrzostwa
Polski.
Orll'anizatorami
turnieju
byU
tradycyjnym
~wYC2ajem:

WDK
Lablin,
redakcja
, Kuriera
Labeł kie!:o" i pa
law kie
•.Azoty "
Na
zdjęciu:
tańcz"
JANINA I ANDRZEJ
JAKUBOWSCY
I

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wrocławia.

szew- z Na przykładzie Ostrowca
ministra Przy pomocy
,

Michela TOllssainta
17 bm. prezes Rady ' Mini.ów Piotr Jaroszewicz przyjął
przebywającego w naszym kraju mtnistra handłu zagranicznego i rozwoju wSPólnracy B elgii
- Michela Toussainta.
W toku rozmowy poruszono
niektóre zagadnienia polsko-bel&ijskich stosunków
gospodaresych i handlowych.
podkreślając pomyślny ich rozwój w
OI5tatnich kilku latach. ze szcze,ó}Pym uwzględnien ie m współ
pracy w dziedzinie surowcow ej.
W rozmowie uczestniczył minister handlu zagranicznego i
gCl6podarki morskiej - Jeny
Olsuwski.
Obecny był ambasador B 0 107 i;
w Polsce - Frans R. Taele-

_na.

(PAP)

Dziś w wielu wydziałach 0strowieckiej huty można zobaczyć potężne obrabiarki radzieckie, urządz enia
hutnicze. To
właśn ie one przyczyniły się do
podjęcia produkcji
poszukiwanych, poprzednio jeszcze nie
wytwarzanych w Ostrowcu wyrobów hutniczych. Dzięki tym

czoraj zjawiło się u nos kolejno grupo .. skrzatków". Były zuchy ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Kielcach, które
przyn.iosly poczki z przeznaczeniem dla biednych dzieci.
Z satysfakcjq odnotowujemy również fakt, że już drugi raz
zgłosili się do nos pracownicy
Spółdzielni
Przemysłu ZabawkOfski-ego "Gromado" w Kielcach. Tym razem wykonali oni za·
bawki ze 5 tysięcy złotych. W sumie więc przekazali nom wszelkiego rodzaju upominków la 20 tysięcy złotych. Dz ięk ujemy!
Ponadto członkowie samorządu szkolnego Szkoły Podstawowej IM' 7 i nr 21 w Kielcach przyn ieśli nom następne upominki.
Wszystkim tym, którzy dotychczas zgłosili swój udział w naszej
okcji, "Płuszowy miś" serdecznie dz ię kuje i czeka M
kolejnych
ofiarodawców.
(abo)

I lat za próbe
miesiącu

ciąży

kobietę.

zgwałcenia

milicja ujęła podejrzanego. Był
nim 22-letni Jan Franciszek Matysek karany poprzednio za rozbój.
Sąd

Wojewódzki w Kielcach
dysponował w tej sprawie bobatym materiałem dowodowym.
Pokrzywdzona rozpoznała bowiem swoje~o prześladowcę, a
dodatkowo Matyska obciążali
swoimi zeznaniami ludzie, którzy przybiec li na miejsce przestępstwa słysząc wołanie • po-

moe.

Trzy godziny

w popsutej windzie
Zad&WQD~ do nas w\!zoraj J>3.I'l
Jemy B., mies7J!:an iec bloku
przy ul. Hoźej nr 47 w Kielcach. Wi.nda. którą zjeżd~l na
dół, popsuła się i został w niej
UWięz iony. Jego żona dwukrotnie iooterwen iowala w ADM nr
4 przy ul. P iekOSlWwskiej z
proobą o pomoc. Wreszcie ktoś
udeł się osobiście do adminisWacji. Te wszystkie interwencje Zo06taly absl>lutn ie zlekcewoII!Żone. Po 3 goozi.nach wyczek.iwa.nia skostn:ałego z zimna
i zdeme.rwowan ego mies:r.kańca
uwolnili sami lokatorzy bloku ...
wywaeając dn.wi dil w i.ndy. (E)

Bioprognozo
1Jwa~a,
ebetłnie!

pne-

kierowcy

Widzialnoie .zeze~ólnie rano
otrraainona, warunki drocowe
Die~spieezne.

Sytuaeja biomt'łeorolociesna:
saOlrtnone dole~liweści reumatyczne ł dri~ edddechowycb.
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NUMER 283

SROMA

2

Ponieważ usiłowanie jest
w
naszym ustawodawstwie karane
tak samo jak dokonanie przestępstwa, Matysek został
skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności i 10 tys. złotych
,r~yw!,y. Wyrok Sądu
Woje,!"odzkle~o W Kielcach nie jest
JCS'Z4lSe prawomocny.
DAR.

dostawom stara huta została
zmodernizowana i nadal
jest
unowoczesmana. Rośnie jej potencjał wytwórczy.
Przełomowym
jednak momentem w okazywanej ostrowieckim hutnikom pomocy stała się budowa nowego zakładu
metalurgicznego Huty im. M .
Nowotki. W 1969 roku, w
0parciu o radziecką dokumentację techniczną, przystąpiono do
wznoszenia największej inwesty.
cji miasta. Począwszy od wielkich samochodów,
wywrotek,
spychaczy po pełne wyposaże
nie techniczne
poszczególnych
wydziałów oraz technologie to
wszystko
zawdzięczać
należy
braterskiej pomocy Zw.
Radzieckiego.
Największy podziw budzą jednak ogromne obrabiarki, prasy
hydrauliczne
do
formowania
potężnych odkuwek. Są to unikalne urządzenia dotąd jeszcze nie znane w wielu wysoko
uprzemysłowionych
krajach.
Trudno wyliczyć wszystkie dobra inwestycyjne, które dostarczył ZSRR do ostrowieckiej huty. Jest ich wiele. Jeszcze więk
sze znaczenie posiadają różne
patenty i metody technologiczne, z których w znacznym zakresie korzystają
ostrowieccy
hutnicy. Wartość ich sięga kilku miliardów złotych.
Ostrowieccy
hutnicy
uczyli
się i uczą pra\!ować na nowoczesnych maszynach w radzi eckich hutach. W
kombinatach
przemysłowych
Nowosybirska,
Dniepropietrowska, na Uralu i
Ukrainie, w Moskwie i L eni ngradzie zdobywają wiedzę tachową u radzieckich specjalistów, by po powrocie do rodzinnnego miasta podjąć pra-:ę
na radzieckich urządzeniach.
O to inny jakże znamienny
szczegół mówiący o braterskim
zrozumieniu naszych
potrze b.
Przed kilkoma miesiącami załogi budujące nowy zakład Huty im. M. Nowotki postanowiły
przyspieszyć oddanie do użytku
niektórych wydziałów. To bylo
możliwe
pod warunkiem, że
Związek Radziecki wcześniej dostarczy do Ostrowca maszyny
i urządzenia. Sprawa nie była
łatwa.
Dostawy
zamówionych
wcześniej urządzeń były zagwarantowane na dużo póź niej sze
terminy.
Pojechała
delegacja
ostrowieckich
hutników. Rozmawiano z robotnikami i inżynierami. Mówiono źe idzie o
wielką sprawę, o wcześn iejs ze
uruchomienia nowego zakładu.
Radzieccy
towarzysze,
mimo

Ostrowiecki
(pod)wieczorek __ _

kudności,
zrozumieli
potrzeby. Obiecali przyspieszyć dl>Stawy
i. słowa dotrzymali. Prasownia wytwarzająca potężne odkuwki na wały korbowe do silników okrę
towych, mogła o sześć miesię
cy wcześniej rozpocząć
antywłasnych

nasze

RYSZARD MAKOWSKI
@ Trzy ważne tematy były
wczoraj przedmiotem obrad
Państwowej Rady
ds. Gospodarki przestrzennej. Rozpatrzono zasady modyfikacji
przepisów
lokalizacyjnych nowych inwestycji, omówiono tezy dotyczące problemowego zakresu planów
makroregionów oraz przedyskutowano informację •
stanie prac badawczych 0bejmujących podstawy przestrzenne~o

za~ospodarowania

kraju.

trzyło również
zapewniające

szłym roku poprawy w
darowaniu
zasoba mi
Wprowadzono także
zasad nagradzania za
dlową i terminową oraz

terminową realizację

Zmiany te wpłyną
przebieg procesów
nych w
@ Na posiedzeniu
zmian w organizacji
nionej
drObnej
podjęto takie
szające

jowego
maszyn i sprzętu
dla resortu komun ika~ji.
nowiono utworzyć Zi~ur.
Sprzętu

Oświetlen iow

lektroinstalacyjnego;
no i zatwierdzono
Zjednoczenia Górnict wa
wego i Gaz-ownictwa.
Prezydium
Rządu
wczoraj terminy 12 dni
od pracy w roku 1976.
mując tę samą ich ilosc.
źe zasady i warunk i jak
ku 1975. Dni wolne od
przypadają na: 141
7 LUTEGO,
6
KWIETNIA,
8

Wczoraj przez
radomski Klub
wijali się
rów. Reżyser
przeprowadzał

Laureatem cenionej w
naukowym nagrody imienia Marii Skło
dowskiej-Curie, prz.yzn~w~
nej lIa wybitne OSląCDlęela
w fizyce i chemii został w
br. prof. Iwo BiaJynicki-Biruła z Instytutu Fizyki Teoretycznej UW.
@ W Warszawie zakończy
ło się wczoraj 3-dniowe posiedzenie polsko-włoskiej komisji mieszanej do spraw
współpracy naukowej i technicznej, działającej na mocy
umowy
międzyrządowej
z
1960 r.
Ustalono program
współpracy
na lata 19761977. Będzie się ona koncentrowała na za~adnieniach
energii jądrowej, elektrotechniki, rolnictwa, przemysłu stocllniowe~o, ehemii. motoryzacji, ~ospodarki komunałnej i ochrony środow.-.a
oraz ochrony zdrowia.
@

środowisku

Ponad 100 ekspo1l4f6to lUdoweg o k~nt'al two. zgTomadzo01lO
na tcystawie w .Muzeum Regwnalnym to OIItrowcu. Jeat to
plon koQ,nJcursu wrganiwwanego przez muzeum dla przedstau'icieli teg-o zanikaJącego zawodu z woj. kieleckiego i radomSkiego. WŚ'ród eksponatów zwracają u.wagę artystyczne kraty
okienne, świeczniki, zawiasy, klamki itp. Kilkunastu a.utoTom
t?lch prac przyZ1UJnO nagrody pieniężne ufundowane przez
Spółdzieloze Zrzeszenie Wytw6rc6w
RzemiosIa Ludowego
Artystycznego "Millenium" w Kra.kotL"ie.
WystaWG cieszy się uznaniem zu:oiedzajqcych. W późniejszym
terminie ma być eks}>()lnowa.1I4 w innych miastach obydwu
)I:cjewództw.
GDZIE PIASEK?

Wczoraj po południu w o.trowcu S>padl dużU
d.umJlCh jezdniach i chodnilulCh trwino oylo

produkcję.

Obecnie, po kilku latach budowy nowego zakładu, na peł
nych obrotach pracują: elektrostalownia,
prasownia,
wydziały obróbki meChanicznej i
inne. W ciągu najbliższych lat
ostrowiecki
kombinat
przetwórstwa hutniczego będzie się
nadal rozwijał. Powstaną nowe
wydziały produkcyjne, zakłady
przetwórcze, fabryki. Odpowiednie umowy na dostawę dokumentacji technicznej,
maszyn,
unikalnych urządzeń,
pomoc
przy budowie zostały zawarte
ze Związkiem Radzieckim. Wartość tych dostaw sięga
wielu
miliardów rubli. Można więc
śmialo powiedzieć, że Ostrowiec
i Huta im. M. Nowotki będą
się nadal dynamicznie rozwijać
głównie w oparciu
o dostawy
radzieckie.

WARTO ZOBACZYC

A

rezVdium

oraz prZYSługując ych
dooatków i innych
@ PreZYdium
Rządu
uzgodnieniu z CRZZ _

importową

W

w,

•

Przykładem współpracy ~ospodarczej Polski i Związku Radzieckiego pomocy i przyjaźni -moźe być hutniezy Ostrowiec. Spraw
z okresu wojny i zaraz po wojnie nie ma 00 przypominać. SI\
dobrze znane nawet najmłodnym. Warto jednak pamiętać, ie
w pierwszych lataela po wojnie ostrowieckie wielkie piece ruszyły i wytapiały surówkę z radzieckiej rudy. W miarę upływu
łat pomoc nasze~o wscbodnie~o sąsiada rosła.

"Pluszowy miś"
dziękuje I- czeka

Sprawca nie .siąCDą~ zamierzoDqO skutku, ~dyi został spło
_ y ~łosami przechodzących
w pobliżu mirjsca przestępstwa
. .b. Wkrół« po tym fakcie

ad

rosnie huta

Druga deklaracja "Gromady"

o tym neze~ólnie okrutnym
przypadku pisaliśmy już w
"Echu", wkrótce po dokonaniu
prsestępstwa.
Przypomnijmy
więe, ie 24 czerwca br. na jedDej • podkieleckich wsi usiło
wano qwałcić znajdującą się

Kro"u

Posiedz

Ś?14e-g. Po 'obloWi ele
0.6b w .ta.,.szum wieku lOYW1'600Jo się. Wieczorem na glównvch ulicach poja.wiły się pCaskal'ki, .le na ooc.mych ulicach
i chOOnik4ch nie miał
tuwnqć śmel1U. Zi11Wl
dopiero no.
dIOlwe .ę 1'oz2QCZyna, cZa3 najwJlŻnY,
a.oy
administracje
3półdaielczych. mie;skich i pr~nllch po~fi przypomniały
~bie _
obowiq2lkoch.
RUm.
przejść.

"bo

.wl/'Ch

http://sbc.wbp.kielce.pl

swego nowego
o mokrej robocie".
rozmowy z kandyda
ne zdjęcia i nagrama.
mówiący o problemach
żowego "marginesu",
ny będzie wyłącznie 1
amatorów.

"Precyzji" na

Zanim towar trafi do klienta

gwiazdkę

J

UŻ

ledzv m azvnem a skleoem
w

po cz ątka c h

grudnia w kieleckic h sklep ac h dalo

!>ię

odczuć zwięk s zony rueh. W t y m okresie k upu jem y w szys t-

ko. Cz y jednak s tojąc w kolejce zas tanawiam y się jakim
spos ębem towary trafiają do skle p ów ?
W mie ście s kle p y wszystkich branż korz ystaj ą z u sł ug
Prze d s i ę b i or s twa Transportowe,;-o Handlu Wewn ętrzneg o. Zat r udnia ono 596 ludzi. d ysponuje 25<1 s amochodami l przewozI d ziennie z hurtu do d e talu 75 ton towa r ów.
- Przedświąteczn a "gorącz~
ka" zaczyna się u n a s b a rdzo
wcześnie mówi
d yrektor
przedsiębiorstwa Gabriel Jach.
Począwszy o d 20 listopa d a nasze brygady przewożą 10~120
ton towarów d ziennie.
Trzykrotnie wzrosły w tym
czasie d ostawy sprzętu domowego, a więc pralek, l odówek,

I
I

żelbetowe slupy...
-Nie- tylko
--

Nowoczesne ka biny telefoniczne
z Radom'i a-Podkanowa

BAM
W

koszulach

patowa
'''''drt.V rok opatowska
~a" produkuje męsk i e
Zakład, wybudowany
20 mln zł, dal pracę
. Mimo początko
organizacyjnych.
. l naborem
załogi,
q" już pracuje
na
Obrotach. Rocznie wy~I'l<szlo 3 miliGny koi okolo 350 mln
Odbiorcą

opatownJI jest ZSRR . W k olntlowych, wykonałlkami
opa towskieh
pracuj, budowlani
u /:i/:an tyeznych
'a dalekiej Sy be r ii.
Prty budowie Maci-

Zlokalizowana w peryferyjnej dzielnicy Radomia - Podkanowie Wytwórnia Prefabrykatów Budownictwa T elekomun ikacyjnego znana była do tej
p ory z produkcji żelbetowych,
trwałych i zastępujących drewno słupów telefonicznych. Rocznie załoga WPBT dost a rczała
specjalistycznym firmom zakła
dającym nowe, bądź modernizujacym istniejące już linie telefoniczne, około 100 tysięcy takich słupów. W Radomiu bowiem produkuje się owe 5łu
py na potrzeby całego kraju od Bugu po Odr/; i od Tatr po

Radomskie
kabiny
tell!foni czne są dziełem pracowników
m iejscoweg o biura konstrukcyjno-technologicznego.
(e k r.)

,"

Herody"

Wiele cit:płych słów pod adresem Wytwórni Prefabrykatów Budown ictwa Telekomunikacyjnego wypowiadają też wła
dze miejskie Radomia. Ok1'zu.i e
się bowiem, że w trosce o monernizację
oświetlenia
ulicznego w grodzie nad 1\Ileczna, z
Podkanowa dostarcza się energetykom - naturalnie w ramach produkcji dodatkowej 500-700 slupów trakcji ełe
ktrycznej roczn ie. Za czyn ten
załodze WPBT, nałeżą się serdeczne podziękowania.
Ale oto w ,,-"ytw:\rni na Podkanowie podjęto produk cj ę o
wiele bardziej skomplikowanych
i nowocześniejszych
urzadzeń.
Mowa tu o nowych t y pach ulicznych kabin
telefonicznych.
które już przechodzą prÓby w
Warszawie, a wkrótce po.;aw i3
się też
na ulicach Radomia.
Kabiny te wykonane zostały z
tworzywa sztucznego wzmocnionego szklanym
włóknem.
dysponują tzw. tranzystorowym
wyłacznik iem zm ierzchowym
i
samoczynnym
oświetleniem
wnętrza. odpow iednim
wytłu
mieniem, zapewn ia jacymi ich
użytkownikom dobre
warunki
do prowadzenia rozmów telefonicznych.

W Gminnym Ośrodku Kul
tury w Masłowie koło Kielc
rozp.oczęto już próby widowis.ka ,,\Vesele mąchocick ie" reżyserowan ego

a PlaCÓWka PKO
Gl)'

·

WydziaŁ Handlu
rzędu
Miejskiego

i

Usług

U-

wicach po raz czwarty ogłosił
konkurs na najlepiej urządzoną
wystawę

sklepową ,

zatytuło

w any .. Zima-75". Do konkursu

20 bm.

kiej

St

arachowic otrzy~ PlaCÓWkę PKO w
rn, przestronnym paPrz, Ulicy Manifestu'
.\ ~t· ..
'!Ij • l~SCl się
tu odtyYIOWy , ktOory do tej
· tO Wal w ciasnych.
lo,
Pomieszczeniach
'1.t.z II.
0,,1t a "owsl..'iej . Z no'z l zadOWoleni ~
praCOwnicY' PKO.

4)

~od:l.

filharmonii

z~łosiły się z~poły dekoratorskie i dekoratorzy indywidualni z za sklepów różnych br anż.
Mimo, ie konkurs nie został
jeszcze zakończony, już dzisiaj
widać jego efekty. W oknach
wystawowych wielu sklepów
pojawiły się dekoracje, prezentujące w zimowej scenerii artykuły i wyroby oferowane w
tych &klep ch.

kończą

koło

południ a.

Jednym zdaniem
@ W maju przy złego roku
mieszkańcy Solca nad Wi!ołą
otrzymają panoramiczne kino

na 220 miejs c.
@ Mieszkańcy wsi Sadek w
gminie Szydlo",iec przystąpili
do budowy wiejskiego domu
.k u ltury •
© W okolicach Grójca wznosi się nowocze ną bazę techniczną dla Rejono",ego Przedsiębiorstwa
Go podarki Komunalnej.
(ekr.)

Finał

na radomskifj

"Wiośnie"

.. Młodościa

S nr·

. Kurat?rium <?świa.ty i Wycnowanla, WydZIał Kultury i
Sztuki Urzędu Wojewódzkiego
oraz Wojewódzki Komitet K u ltury Fizycznej i Turystyki w
Radomiu jako główni organizatorzy sprawują op iek ę nad fes :walem kultury i sportu mlodz:eży
szkolnej
wojewód zt w a
r!łd?'!(lskiego
pn.
..:'vlłodościAł
illm. Id eą
tego festiwalu ,
przeprowad zanego po raz pierw
szy, jest włączenie młodzieży
~zko!nej w życie
spOłeczne
i
kultu ralne Własnego środowis
ka. Festiwal wszechstronnie uk:lZuje osiągn:ęcia młodzieży w
spOrcie. sztuce. za bawie.
Przegląd dorobku odbYwa się
w dwóch kate,!(oriach: młodzie
ży szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Na
każdy
występ
sk ładają
się
pokazy
gimnastyk i artystycznej. plastyki. programów estradowych, recytacje. zabawa . Program sportowy obejmuje zawody lekkoat!., yczne.
b:egi
przełajowe,
f!.ry w piłkę nożna, rę<.-zną i
s:atko\\'ą.
Wszystkie występy
sa punktowane.
Festiwal rozpoczął się wraz
z
nowym rokit:m szkolnym
19;5176. Do lutego
przyszłego
roku trwać
będą
eliminacje
gminne i m iejskie. Na przeło
m Ie marca i kwietnia odbędą
się eliminacje rejonowe,
a z
p ' zatkiem maja eliminacje
wojE:wódzkie. Pod kon iec maja prz~·szłego roku nastąpi finał tego arcyciekawego
festiwalu, któr.v akurat zb iegnie się
z obchodami W iosny Kulturall':Pj Z: emi Radomskiej.
(ik)

ko-n~rt

j:łZzowy

19 w kielec00 będzie się

z

uchiałern

Ada.ma ) f l1.kowicza i zespołu
.. Intf>gracja". a o /:00'1:. 21.55 w
T~atrze im. Stefana Zero rnskie~o w Kielcach wieczór jau\I
i ponji z udzi2 łem Anny Skaros i Adama ) f.a·kowicza. Na
impruy te zaprasza J:w:z K lu b
..B l1.dost ".

(abu)

dla

~ i as t a

Osoby
przyjeżdżające
służbowo do Starachowic najbardziej odczuwają brak hotelu w
tym mieście. Naczelnik miasta
- mgr Wlodzimie rs W erys poinformował na , źe w r;bliiaj -

.
mleSCle
• ,

pracę

Później z Własnej inicjatywy
deklaru ją chęć pomocy kole-

I

"Radost" zaprasza ..•

łlotel

w Staracho-

Edwarda Kraja, Rysza~da Kocela, Mikołaja Piwowarczyka,
Józefa Malca
I
Stanisława
Górni iewicza. Wszyscy wymien ieni rozpoczętą w nocy

aktorkę

przez

T eatr u im. S. Żeromskiego Marię Kubicką. Teksty wesela, oparte
na miejscowych
tradycjach, opracował Jerzy
Palysiewicz. Widowisko to zostanie zaprezentowane w lutym przyszłego r oku. Równocześnie GOK wspólnie z miejscowym kołem ZSMW przygotowuje również oparte na
tamtejszych tradycjach folklory stycznych widowisko "Herody". według tekstu Ryszarda Miernika. "Herody" pcikazywane będą w plenerze. (E)

Konkurs " Zima-75"
• 'ły Starachowice inionY m miastom i zaSWoi m mieszkańcom
Punkt informacji o
godzin aCh od 8 do
•. .•. ,,, •.• Q,- 74-84 można
Wy
gdzie i jakie u:
;bli konywane. Planuje
~ ZSzYTn czasie otw arI hUnktu informacji o
andlu.

prz ykładowo można wymienić

i "Wesele mąchocickie"

Bałtvk.

odkurzaczy. Codziennie opusz czają magazyny dwa samochody telewizorów, magnetofonów i odbiorników radiowyCh. Towar ten przywieziony dziś, jeszcze tego samego
dnia znika z półek. Tak samo jak zastawa stołowa, szkło
i inny sprzęt domowy.
Przewiduje się, że d r uga
p010wa grudnia będzie okresem jeszcze bardziej intensywnych zakupów. Postarano
się więc w miarę możliwości
maksymalnie zaopatrzyć na
ten czas sklepy. Zgromadzono już niezbędne ilości towarów, aby w każdej chwili
można je było dostarczyć do
sklepów.
Im bliżej świąt, tym bardziej intensywna praca brygad PTHW. Chleb i inne wyroby piekarnicze wozi się codziennie już od godz. 2.30 i tf>
zgOdnie z minutowym harmonogramem. Do tej pracy delegowano więc naj}epsz ch ludzi z PTHW. Wśród nich

gom. Ale I ~u.aj, wśród •
brygad s ą i takie, które wykonuj ą prawie 200 proc. normy i w go rący m okres ie zamiast 170 przewoż ą dziennie
230-25 0 t o n t owarów. Do takich zalicza się zespoły pracujące p od kierunkiem Stanis ława Kity,
Henry ka GoU i
S tefana Wilczaka. N ie będzie
przesa d ą, że pra c a tych ludzi
również d ecyd uje o efe k tach
przedświątecznych
zakupów
m ie szkańców Kielc.
(DAR)

Z myślą o zadaniach cZt:kajacych młode pokolen ie. mło
dzie ż harcerska K it:lt:ckiej Chorągwi ZHP przystąp ił a do re atów oraz kawiarnia identycznej
Obok hotelu zarezerwowano miejsce na parking dla
ponad 100 samochodów.
wielkości.

Potrzebn a n owa
cen trala telefoniczna
Starachowice
raZle centralą
automatyczną

"storo"

cej się pic:ciolatce, najdalej w
roku 19i7. rozpocznie siQ budoWQ tego nieZbędnego obiektu
przy ulicy ;\Ianifestu Lipcowego.
K ielecki
.. Miastoprojekt"
opracował
lUZ
dokumentację
techniczną
8-kondyenacyjnego
hotelu na 260 miejsc. Koszt budowy wynieiie okolo 127 mln zł.
W hotelu zaprojektowana jest
restauracja dla 150 konsumell-

dysp.Jnują
na
telefoniczną pół
o pojemn oś.:i ok.

2 lysic:cy numerów, z których
prawie 60 procent zajmu je FSC
W 45-1ysic:cznym mie"i
taka
centrala
jest
star.owczo
za
mała. W przyszłej 5-la ce planuje się zbudowanie nowej,
automatycznej centrali o pojemności 20 ty-ięc y r:umt:r6w
z możliwością rozbudowy o dalszych 20
tysięcy
nUIllf'rów.
Przygotowana jest już dokumentacja nowego obiektu oraz
lokalizacja na o iedlu Wierzbnik. PraWdopodobnie budowę
automatycznej
cent rali
rozpocznie się pod koniec przyszłego roku.
;l. P ANCZYK

http://sbc.wbp.kielce.pl

lizacji . operacji .. Perspektywa".
ZCzt:goJnym
zaan'i:ażowaniem
w jej przebiegu wyróżnili się
harcerze ze szkół średnich k arzy,ka.
Podjęli
oni
i
j"z
wykonali
wiele prac społecz
nie użytecznych. 'p. członkow ie
d~żyn H PS z I i n Liceum
O olnoksztakacego reJ'Tli)ntowali
i urzadzali klUby harceł'Skie
· łod z ież harcerska z II LO
pracowala przy budowie boiska do s iatkówki. jak również
ucz~stniczyła w akcji zarobkow l, z której dochód Pt'zeUlaczono na ".. ~kacyjny o~
POCzynkowy.
· Przy budowie bo'
zaangawwani b'·1i także harcerze r; Liceu m Eko!1omicznego oraz Tech::icz:1'·ch Zakh'dów N ukowvch.
· :łodzież tych
o-ta nich pra_
cowała
także
przy
bud ()Wie
w''':l'.lktu kolejowego. Harcerze
z T;,,<,h:1 ikum El ktrycznego ZA)bow.azali się wykonać ze taw
pcmocy naukow:-·ch dla Szkoły
POdsta\\'owej
w Leszczynach,
kojo K ielc, zaś ich kOledzy z
T .::!m:ku m Kol ejowego właczv
li ~ :ę do prac społecznie użv• z'lv 'h przy ",zpitIIlu.
(I . )

""7-
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Gł6wne

Na dobranoc

nr 277

Krzyżówka

I.

założenia:

pracy i życia

ludności
~~-------------------------------------------

Pr

Placówek
WŁADZE

służbY
RADOMSKIEGO

slepOI.

POZIOMO: 1 stosowany w
badaniach
psychologicznych,
5. pierwiastek chemic:z.ny, 6.
ćwiOUJIlie

gimnastyczne,
7.
ciemne piwo angielskie, 8. WiHa., 10. 60 sztuk, 11. podlużny
pęczek nici albo wełny, 12. z
:Piętrami, H. imię królów norweskich, 15. przeplywa pr.rez
FciPt, 16. :wiżka.
PIONOWO: 1.
do zapisu
programu telewizyjne:;-o,
2pczy rowerze, 3. cieknie z kraDU, 4. kul~mb,
9. ziemniak,
13. znany deptak z Sopotu.
R«z,wiązania

przesyłać

naleiy pod a.dresem redakcji
..En" wyłącznie na kartlWh
pocz&.owych w terminie siedmiu dni od daty niniejSfLego
Pomiędzy prawidło

DumeI'U.

we odpowied2li rozlosuje się
dwa booy książkowe po 50 zł.
Kwty pocztowe be2 kuponu
będą wyłączone z losowania.
"ECHO DNIA"

Kupon nr 217
Bovlwiąza.nie krzyżówki Dl" 259

POZIOMO:
1!Iei"W,

oko,

~drość,

mąka,

paw,

pląs,

alka,

..b.ła, strażnik.

PIONOWO:
zamysł,
Zyndram, ropa, Sląska, arlekin,
narzut, jamnik, dama.
(P)

"Przyjęta musi
być
zasada
rozwijania i tworzenia placówek usługowych wszędzie tam
- stwierdza się w "Kierunkach
działania" gdzie występuje
na nie największe zapotrzebowanie społeczne" .

Niezawodna
zapałka
Budalarr to kij z miękkiego
drewna, bez którego nie wyrusza do buszu żaden szanuJą.:y
się myśliwy z piernieDla Arantów zamieszkującego Australię. Jest to
bowiem najdawpiejszy przyrząd do krzesania
ognia przez
tarcie. Myśli wy
trzymając
budalarr
między
dlońmi mocno opioca jego komec o inny kawałek drewna.
Dłonie poruszają się szybko w
przód i w tył, przez co kij obraca się mjędzy nimi. Kiedy
ru-ewno
zaczyna
dymić,
co
przy wIM"awie można osiągnąć
w ciągu dwóch m inut, myśliwy
przykłada swieczkę z tlUb'ZCZU
iguany oraz garść huby z trawy i liści. W porze deszczowej
suchą trawę zdobywa roogrzebując
mrowiska,
w których
zawsze z.najdą się suche nasiona roślin.
(wrn)

kiem pocztowym, wydanym 26
lipca 1974 r. według projektu
Raya Werbera z Toronto.
Na
znac2ku
pokazano
jeden
z
pierwszych modeli aparatu telefonicznego Bella oroz współ
czesny kanadyjski aparat telefoniczny.

AI~)(ondet
Graham
Bell
(1147-1922), amerykański fizjolog i fizyk pochodzenia szkoc'kiego, jest wynolazcq telefonu.
Od 1872 r. pracowoł jako pro·
fesor fizjologii narzqdów
mowy i "fizyki na uniwersytecie w
Bostonie. Przebywajqc w okresie wakacji w 1874 r. u swych
rodziców w Brantfordt no po·
łudnivwy zachód
od
Ontario
(Kanada) przeprowadził
swój
pierwszy eksperyment ze słu
chawkq telefonicznq.
100-lecie wynalazku upamięt·
niła poczla kanadyjsko znacz-
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W ZSRR ukazola się caloslka - koperto pocztowo z wy-.
drukowanym obiegowym znaczkiem oploty
oraz
dodatkową
ilustrocjq przedstowiającq sta rq
kobietę w chustce no
glowie,
no tle nowoczesnego budynku.
Jest to portret Episinji
Fiodorowny Stiepanowej, matki, której
9 synów kolejno ginęło bohaterskq śmiercią w walce z hitJednemu
lerowskim najeźdźcq.
z nich - Bohaterowi
Związku
Radzieckiego A. M. Stiepanowowi - poczto radziecko
poświęci/o wcześniej znaczek. Zoś
nowoczesny budynek
no
ilustracji całostki, to muzeum w
którym zgromadzono
pamiątki
po matce i jej synach.

Województwo radomskie, o
czym już kilkakrotnie pisaliś
my na łamach "Echa", ma do
rozwiązania poważne problemy
w zakresie ochrony zdrowia
ludności. Za malo jest placówek
służby zdrowia, za mało specjalistycznej kadry medycznej.
Dlatego też władze wojewódzkie podejmują starania o wprowadzenie do planu inwestycyjnego przyszłej pięciolatki budowy szpitala wojewódzkiego
w Radomiu, wiadomo natomiast
już, że zwiększy się o 958 liczbę łóżek szpitalnych przez adaptowanie budynków po byłych urzędach
powiatowych w
Zwoleniu i Przysusze oraz oddanie do użytku szpitali w Kozienicach i Lipsku, wreszcie rozbudowę
szpitala
w Grójcu.
Zwiększona
zostanie
liczba
miejsc
w
domach
opieki
społecznej, wybuduje się żłob
ki
w
Radomiu i Pionkach.
adaptowano
na
żłobki
budynki
w
Szydłowcu, Grójcu i Kozienicach. W latach
1976-80 przekaże się do użyt
ku 5 przychodni rejonowych, 5
wiejskic~
ośrodków
zdrowia,
rozpoczme budowy przyzakła
dowych i międzyzakładowych
przychodni.
System stypendiów fundowanych, rozwój studiów medycznych w Radomiu i Grójcu utrzymywanie stałych kontaktów
z ak:a<;lemiami medycznymi w
LublInIe, Łodzi, Warszawie i
KrakOwie, rozwijanie
różn ych
form tej współpracy, zagwarant<?wanie fachowcom odpowiednIch wa.rynkó~ mieszkaniowych,
zapewmc mają z kolei dopływ
kwalifikowanych
kadr
medycznych do Radomia i innych miejscowości
województwa.
KULTURA lOSWIATA...

Ponad 100 milionów złotych,
w tym 37 mln zł ze środków
rad narodowych, przeznaczy się
11a budowę nowych obiektów
kulturalnych. Wśród tych inwestycji wymienia się nowe obiekty w samym Radomiu, 5
terenowych domów kultury i
gminnych ośrodków
kultury.
Zakłada się jednocześnie poza remontami ważniejszych 0b~ektów . zabytkowych zorganlzowame muzeum wsi radomSkiej
typu skansen owego, w
którym prezentować się będzie
budownictwo ludowe województwa. Rozszerzona zostanie sieć
szkolnictwa artystycznego, do
stałego "repertuaru" kulturalnego wprowadzone zostaną cie-

Analizator

struktury

łata

kawe imprezy, JaK np. ugolnopolska Biesiada Poezji i Muzyki Renesansu pod hasłem "Jan
Kochanowski i jemu współcześ
ni", Krajobrazy KI!1tury Miast
i Gmin, "Kolbergowskie Księ
gi", przegląd folkloru ziemi radQmskiej itp.

PROBLEMY ZDROWOTNE
- W CENTRUM UWAGI

molekuł

W zakładach "Przyrządy Laboratoryjne" w Pradze opracowano interesujące urządzenie,
analizator C-H-N, pozwalające
na badanie struktury molekuł. Analizator może
być
stosowany w badaniach laboratoryjnych naa skła
dem różnych materiałów uży
wanych w medycynie, biologii,
farmacji. Szczególne znaczenie
ma w instytutach naukowych,
w których prowadzone są badania nad materiałami podstawowymi
wysokiej
czystości.
Analizator C-'H-N jest urządze
niem w pełni zautomatyzowanym.

Wysiłki władz
zmierzać bę.
dą jednocześnie do dalszego rozwoju oświaty. Przez
budowę

nowych placówek przedszkolnych, adaptację
zwolnionych
budynków szkolnych i organizację oddziałów przedszkolnych
w szkołach zbiorczych dążyć się
będzie do zapewnienia
opieki
wychowawczej dla 50 proc. ogółu dzi eci w
wieku przedszkolnym i dla wszystkich 6-latków. Wzrośnie też liczba
miejsc w internatach i świetli
cach szkolnych (nowe internaty
wzniesione zostaną w Radomiu,
Siennie i Garbatce), uatrakcyjni się i zwiększy formy wypoczynku dla d;zieci i młodzieży,
również dla dz.ieci ze wsi.
LICZY

SIĘ

Inwazja

INICJATYWA

Opracowując kierunki
d2iałania w zakresie poprawy warunków pracy i życia ludności

województwa
następnej

Mordi~tWo, o świcie

'r~c:~~~~~c~~~i~:~~~~u~~~:~ I___!~ J
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STWIERDZAJĄ:

Bill '. proi'łzlni-

@ MonostMy pólnoc:no-wschoclr>;qo
regionu /Wmunil z _ g o Bukowiną,
naleiq do z<>bytków najwyższej, ze,<Mej klosy. ooraz bo<dziej znonych
w colej Europie. Sq pomnikoml burz~j
I bo<wnej historU państwo ....
muńskiego.
Ich budowę ...paczqtlt...
-.1 S:.ełon Wielki, waleczny ksiqi.
Mołdawi i, który przeoz pó' wieku ......
leczme powstrzymywol nopór polęi.

Wielkie zosob

"W latach 1976-80 n~tąpi dalsza poprawa W pracy placówek
handlowych i usługewych oraz zaopatrzenia. Baza materialna
handlu ule~ie rozwojowi zarówno przez realizację zadań inwestycyjnych, jak rewnież dros-ą modernizacji placówek istniejących
oraz adaptacji pomieszlJzeń, głównie w aglomeracjach miejskich".

I od razu mówi się, że w województwie radomskim
będzie
2321 plalJówek handlowych, w
tym w Radomiu - 610 sklepów
o powierzchni użytkowej się
gającej 70.600 metrów kwadratoW) ch.
Dzięki
właśnie
tym
zmial10m możliwe stanie się
wprowadzenie - w
szerszym
niż do tej pory zakresie nowoczesnych form sprzedaży, unowocześniony zostanie system
zaopatrzenia
sklepów,
m.in.
przez
wprowadzenie
dostaw
nocnych. Dostawy te w Radomiu już się odbywają. Kierunkiem działania będzie doprowadzenie do uzyskania ciągłoś
ci sprzedaży artykułów podstawowych, stałe wzbogacanie rynku w artykuły poszukiwane i
poprawa kultury obsługi.

In d oneZf1

(II)

ł Ile

WOJEWODZTWA

w

poprawa warunk6w

radomskiego
w
pięciolatce,
autorzy

~ok~mentu

stwierdzają, że dą
zemem zarówno Urzędu Wojewódzkiego, jak też t erenowych

organów stopnia podstawowego
będzie wykorzystanie wszelkich
możliwych środków i inicjatyw
ludności, zakładów pracy i organizacji społecznych na rzecz
szybkiego wyrównania istnieją
cych jeszcze dysproporcji skła
dają cych
się
na
całokształt
bytu miesżkańców ziemi radomskiej.
EUGENIUSZ KROLIClU

na plaże
Stado rekinów.
nad 500 sztuk
wody tysiące
się w morzu
ney. Dzieci
ochłody
upałami

w Australii.
Sydney wynosiła
godniu prawie 40
sza .
Niebezpieczne
właśnie w okresie
skiego lata naj
dzają wody n~ ""hrzel
py rekinów
helikoptery.

Makabryczno ksiqź
madrycka sk~upul!'tnie
ukazanie SIę plerwszo:go pod panowaniem nowego
krola "wybitnego dzieła literackiego". Jest to tomiszcze zatytułowane ,,100 dni agonii gen. Francisco Franco". Autor, zaSLt:pc~ redaktora
naczelnego
tygodnika
"Cambio l''', niejaki Oteno, prezentuje drobiaz/:ową,. wręcz miPrasa

odnotowała

nutową

relację

ci dyktatora.
Ta makabryczna
lazla
się
w
25 listopada i
przez po" .7.I.ie.isz:yr
literackich, którzy
wą tpli wości co do
artystycznych, pOLna"
storycznych.

Epizody Qstatniej wojny
ażnym
radzieckim wewnęt.rz.oym szlakiem kom ullIJGloCyjnym w okxesle ostatniej wojny była t.z.w. Pólnocna Droga Morska prowadząC<!
pl."zez morza arktyczne wzdłuż
północnych wybrzeży ZSRR. Lą
czyla on.a
najkrótszą
drogą
Aroh.angielsk z portami ra.dil.ieckiego Dalekiego Wschodu, SKąd
nadchodziły transporty
S-prLęW
wojennego. Ta magoi&trala komu-uikaeyjna spełniała też niezmiernie wainą rolę w życiU
g podarczym 06rodków pol~
Dych za kręgiem polarnym. ~lu
żyła dQ ich z.aopatrywan.ia i wywozu cennych 5'U!'owców: wę
gla, soli. drewna i futer.
Szlak ten byl d06tępny dla
żeglugi w okresie od lipca
do
pal.dziern'ka, gdy pływające !0dy odstępują od wYbrzeży na
pólrx>c.

U-boot 601 atakuje...
Hitlerowcy, dążąc do stworzen ia blokady mocskiej Związ
ku Radzieckiego, wielokrotnie
w Lozasie wojny podejmowali
pcóby atakowania radzieckiej
żeglu«i
arlktycoznej, zwłaS2lCza
na
~w.
zachodnim odeinku
Pól nocn ej lJNJgi Morskiej pomiędzy Archangielskiem a por

-

tern DikSOl1 polo.(·
lotu Zatoki Jen
tern ich atakÓW
że stacje poJa~~e~ al
Akcję
zal·n.<)u
1942 r. okręt
dowodzony

zapowiedź

branżo-

wego
"przekwalifikowania"
jednego z największych koncernów naftowych angloholenderskiej spółki "Royal
Dutch-SheU". Zajmie się on
mianowicie równieź na szerszą skalę eksploatacją i sprzedażą węgla kamiennego.
Pierwszym obszarem zainteresowania koncernu w tej
nowej dla niego dziedzinie
jest największa wyspa Archipelagu Sundajskiego - indonezyjska Sumatra. W południowej
części wyspy odkryto na obszarze 70 tysięcy
km kw. bardzo bogate pokła
dy wysokogatunkowego wę
gla. "Royal Dutch-SheU" zamierza wydobywać tu około
30 mln ton węgla rocznie, z
przeznaczeniem głównie na
eksport do Japonii, krajów
Azji
południowo-wschodniej
i ewentualnie do zachodniej
Europy. Tym samym Indonezja stałaby się jednym z głów
nych światowych eksporterów
"czarnych diamentów".
Całkowite zagospodarowanie
złóż budowa kopalń, linii
komunikacyjnych (m.in. 200-kilometrowej kolei), osiedli
górniczych oraz innych obiektów i zespołów niezbędnej
infrastruktury
pochłonie
przypuszczalnie do 1 miliarda
dolarów. Pierwsze inwestycje

Synłełyzer

mowy z Mińska
Syntetyzer mowy, przeznaczony do prowadzenia badań fonetycznych, opracowano w Instytucie Radiotechnicznym w
Mińsku (BSRR). W pamięci u- '
rządzenia zmagazynowano kombinację 64- dźwięków, pozwalającą na praktyczne odtworzenie
dowolnego zdania w języku rosyjskim lub białoruskim. Syntetyzer pracuje w Instytucie
Lingwistyki Białoruskiej Akademii Nauk. Obsługa aparatu
nie wymaga specjalnie wyszkolonego personelu.

lata, natomiast eksport węgla
indonezyjskiego rozpocznie się
w 1982 roku.
Wspomniany koncern interesuje się równieź węglem
amerykańskim (w stanie Montana), kanadyjskim (w prowincji Alberta), a takźe australijskim i południowoafrykańskim,
zamierzając
inwestować w rozwój wydobycia
w tych krajach.
(Interpress)

cbisioj

żywym

~j.ch

łlw'órców

dowych

świodectwem

malorzy i

geniouszu
budowniczych, lu·

rzemieśl",ików.

Co

dzień
dz iesiq.tki wyciecz.ee podzłw i o.
jq fresłd no zewnętrznych
kronoch
~ef'U,
które mimo upływu wi~
ków zochowaly żywość
swych bOfW.

@.) No wy5pie Mon, między Angliq
I I ,I<>ndiq , obowiqzuje
nadal ko,a
chlosty dlo mlodocioflych. Wymierza
jq /oskq z II'2'C;"y no goły .oóek d ....
I"'wema dwóch polIcjontów. Asysiuje przy tym lekorz • u, ..:du.

l teki Alfreda
Hitcheocka

-------

I

Mój kolega, Ed Crane i ja wstrzą
martwego
z.brodni:
prawdz.iwą trupią czas7Jk:ę, która. okrwawi{)(la leżała obok z.włok. Są
dząc po ranie na głowie, już pierwszy . cios, zadany z ogromną siłą,
śnięci
patrzyliśmy
na
mężcz)"Lnę
i
nanęcleie

mUSiał być śmiertelny.
Rozejrzałem

Regionalny bestseller
Okrągłe 14 1at temu n.a.kJadem Wydawnictwa "Arkady"
ukazał się ciekawy zarys monogra,ficzny- rmwoju
gr-odu
nad Mleczną ') stanowiący jak
to w podtytule zaq;naCZlQlTh()
,.sikice z dziejów miasta".
ObejmiOwał
on zagadnienia
gospodarcze li kulturalne ze
szczególnym
u względonien~em
archLtektury i urbanistyki, zawarte w 25 rozdziałach. AutOIl'zy monografii, bowiem by~
la to praca zbi-owwa., zastrzegaH się, że 7Jwracają uwagę
nie tylJk.o na kwestie historyczne, ale uwzględniają także spra'WY aktualne oraz perspektywy ... dalszego roz,woju
miasta, które w naj'blirż.szym
cza,s,ie
os i ągnie
licz:bę
150
tys. mie57lkań<:ów". Ban:!rz iej
odległa
i mglista wyda wała
się wów<:za.s ta perspektywa
aniieH p6źniejSllY płan zagospodarowania Radomia z wizją osiąg,nlięC'ia prz.ez
miasto
225 tys. obywateli w 1990 r.

mawiana
mcmogra,fia
groou n.ad Mlecwą, z uwagi na niski nakład stała się wkró-t<:e nieosiągalma,
a młodziei raldornska, której
książkę Komitet Redakcyjny
poświęcił zdąlŻył,a
tymczas.em
wejść w w.iek męsk-i
produkcyjny.
Społe<:z.nemu za'POtr:z.ebowaniu wyszło obecnie naprzeciW

O

Radounskie Towal'ZystwiO Naukowe, !Z którego inicj.atywy w
tej samej witrynie wycLa wruczej co oj przed laty i pod
tym samym tytułem **) u.k.azała się świeża od fM'by d:rukcM-skiej nowa publikacja ".Radom" .
Autorami rekstów przedstawiających his\:.arlię mLa'st.a od
czasów najdawniejszych po
dzień d;z.isiejszy są: Wojciech
Twardowski, Witold Dąbkow~
ski, Jan Botn.i~i, Jan Franecki, Czesław Zw-olslti i Marek
Gawlik. Piękne fotografie zaprezentowali w albumie BTon.i.slaw Dud·a i Wojeiech Stan.
Projekt okładki, obwoluty i
opra.c O'W ani e gr mczn e w y.lronaJ Ze.n.on Januszewski.
Przybyła w ten sposób ~
crre jedna pulblik-acja region.aln.a. Album choć skromny 0bjętościowo, Jll()'Żna
żywIc nadzieję, ż.e w na.s tępnym wcieleniu zabłyśn 'e kolorrem barw,
obsz.ernym teks-tem i podwojiOną liczbą alI'kuszy wydawniczych. Niech martwią się tymczasem księgarze jak przetrzymać bestseller
do majo~g.o kiermalSf1.u.
IGNACY WNUK
0)

Radom.

miasta.

W-wa,

Szkice

1961,

z

dziej ó w

Arkady.

zł

65.

") Radom.
dy, zł 80.

W-wa. 1975, Arka-

stąd.

2
Wymaszerowaliśmy

przez poów6j_
drz.wi na korytarz, a stamtąd do
Jadalm .. Obok kanapy, na której jak
kupa nIeszczęścia siedział Do~la6
Falconer, stał ze stoickim spokojem
polic)ant, który nas, Crane'a i mnie,
tutaJ przyprowadził.
Falooner położył swe dłooie na
kolanach i spoglądał na nas krótkowzrocznymi oczami poprzez okulary. Mógł mieć około czterdziestki
nicśmiały, niegroźny typ, któremU:
~rudno
przypisać
morderstwo. A
Jedn~k ~n zadzwonił do nas przed
godZlllą l przyznał się do zam.ordo_
wani~ Philipa Ashera. Dowodem jegQ ":'lJl1Y były zaschnięte krople krwi
na Jego prawej ręce i rękawie.
. ~wiedzieliśmy się w międzycza
SIe, ze do nieboszczyka należała owa
willa w hiszpańskim stylu, a Falconer był jego sek>retarzem. Falconer, jak sam przyznał , zabił swego
szefa "w napadz ie ślepej
wście
~e

kłości".

:Falconer
zauważyć

Iwallla
Ozerewiczne~o,
sławnego zdobywcę bieguna w
1940 r. 27 września
1942 r.
hitlocowsJti
okręt
podwodny
pI"Zypuścił atak na stację pokpt.

larną mieszczącą się na wysple
Ujedinieni a. Hitlerowcy
wystrzelili 180 pocisków Z dZlał
kal. 100 mm. Polarnicy jednak
szczęś'liwie ocaleli.
Udało
im

się

urMować

także

zapasową

polarnym
radio ta~ję i wszystke ma-tel-iaIy bada,",,"C'Ze.

w

Ratunek z nieba

jakiś

czas potem n.ieSpodziewanie zamilkła stacja w
Zatoce Błagopołuczja w Nowej Ziemi. Fakt ten zan iepokoił dowództwo sztabu
operacji morskich na wyspie Dikson,
ktoce postanowiło wysłać- tam
dwa samoloty lotnictwa polarnego, pilotowane przez; Iwana
Czerewicznego i M. N. Kamiń
skiego. Przypuszczając, że stacja padła ofiarą napaści hitlerowców postanowiono, że Kamiński wyląduje w jej pobliżu i
zbada sytuację, podczas gdy

Czerewicz.ny będzie go ubezpieczał z powletl'za. R.o1e się Jednak z.rn.i.eniły. Prowadząca maszyna na skutek złej Widoczności przeoczyła
stację,
prawie
niewjdoczną od skony morza
I
minęła ją.
Czerewiczny miał
większe
szczęscle
sta cję i zszedł do

Kombinezony
z krempliny

dojrzał

wodowania.
Dwóch polarników powitało
samolot z rad06Cią. 'Stacja ich
została
kilka dni
przedtem
zniszczona, a oni sami nie mieli gdzie rnies:lJkać. Na szczęście
magazyn
żywności
ocalał.
Częsć znajdujących Się w
" im
zapasów
postanowiono przewieżć do Dikso.n. Jak SIę okazało, był tam ... żywy świDlalt
spocej tuszy. Załoga w obawi ..
przed zabrudzeniem maszyny,
nie chciała go zabrać na pokład. Po krótkiej naradzie postanowiono ubić tucwika. Tuszę
przewiez;iooo
gumowym
po.ntonem do budy samolotu.
Jakaż była
konsternacja, gdy
okazało się, że nie mieści Sl\;
ona w luku maszyny. Trzeb ..
było
z powrO'tem wracać n ..
bI"Zeg ...
ożna sobie wyobrazić, jak
przeżywali

tę zwlokę 10\·

n icy z za log i Kamińskiego bez przerwy porzebywający
w powietrzu nad stacją. Historia zakoBczyła się jednak szcz.;śliwie i w Di.kson wszyscy onJ
m ieli pyszny obiad.
S. WITOLD

http://sbc.wbp.kielce.pl

Mary Quant, słynna londyń
ska p r ojektantka mody "mini"
lansuje ostatnio takie wzorzyste kombinezony :l krempliny.
CAF-AP

się
po dużym
ściany za.pełnione

gabyły książkami oprawionymi w - skórę, trzecią zdobiły meksykańskie lub
południowoamerykańskie dzieła sztuki: rzeźby z drzewa, statuetki i broń.
Dwa hebanowe bilUI'ka ustawi-one
były ukośnie do siebie, jedno by!:>
dll!Że i jakby z gruba ciooane drugie małe i funkcjonalne. Pomimo
wielu książek i dzieł sztuk!, po_
mie6zczenie sprawiało chłodne wrażenie, bezosobowe. Albo tak mi się
wrdawało, bo leżał tu trup i okrwawIOna trupia czaszka.
Crane szepnął do mnie>:
Robi mi się słabo, wyjd~y
binecie. Dwie

Nasze albumy

l

zdawał się zupełnie nie
wejścia.
Kiedy

na szego

3
jednak wypc;>wiadale m jego nazwis_
ko, natych~last uniósł głowę i spojrzał na mme pustymi oczami. Jego
tw~ była bez wyrazu.
- ~anie Falconer, niech nam paR
opoWIe przebieg wypadków.
-:- ~amOl'OOwałem Ashera. 0poWIedZIałem wam już o tym. Jego
gł~ .był cichy i zrezygnowany. _
Na.JPlerw. zamierzałem podejrzenie
skłerowac na jakiegQŚ włamYw~za
ale szybko z.rezyg:1owałem z teg~
pomysłu.
Nie
jestem
zcęez.nym
~ła~ą, choć zebrałem wielkie d;)sWladczenie w kłamstwach. Zresz.tą v.;;zystk-o mi jedno, co się ze mną
st~~le. Jestem zmęczooy, niesamo_
WICIe zmęczony.
- Dlaczego zabił pan Ashera? _
zapytał Crane.
.Falconer potrząsnął głową, jekb
me mógł znależć słów.
y
Dlaczego użył pan trupiej
cza.wki jako narzędzia mordu?próbowałem mu pomóc.
Rozwarł szeroko oczy.
Asher przechowywał trupią
czaszkę na :egale za bi\H"kiem. Kie_
d~ go zabiłem, siedział za biuzkłem.

(Cląc dajny w oas&ępn:rlll

aumene)

.
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PRZETARGI

Warto
'wiedzieć, ~ zobaczyć, . pói'ucl1ać ' II ~-<~arto
.
.
.
. ....
.~.
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l6.SS -

g. 15.30, 17.30 I 19.30.
"Walter" - "CzarodzieJskie dary" NRD. kol. g. 16. "Samotny detektyw Me Q" - USA, pan.
kol. I. 15. g. 18 i 20.
",1\le'\va" •. Kabaret" USA,
)col. l. 15. g. 15.15. 17.30 i 19.45.
APTEKI OVZURNE: nr 15, pl.
Konstytuc ji 5" , nr 10 pl. zwy-

17.25 -

Czwartek
18 grudnia
19·7 5 r.
Dz.iI

("ie~t \V8

19.00
19.20
19.30
20.20

l

składamy iyczenla
GRACJANO!M

uNie

7

TELEFONY: Strat Pożarna 908,
Po~otowle Ratunkowe 909. Pogotewle Gazowe 317-17. Pogotowie
S'ecl Elektrycznel 279-33. Ko ·,·enda MO 251-36 Pogotowie MilicyJne 997
Info rmacja
służby
zdrowia
czynna w «odz. 8-21. w ęo'Jote
_20, tel. 261-%7.
POSTOJE
TAKSOWEK:
lit.
Grorl~kB
229-52. nI.
Konst"tucil
228-52. Dworzec PKP ~R8-88. uL
Zwlrkl , WIgury 418-10.

BOGUSŁAWOM

julro
URBANOM
I DARIUSZOM

*

W "4' r. - _cM> rocli_ii
PokIIiego RoOie • Souecini &.
W "~' r. - o-':ie \iIlIojskow&i
AIoo6emi< Technic ....j Mn. gen. lo.... _
Oąbro ..... iego
w Won ....

.....

-

---...,

podj>isonie umowy
• Mo........ ",i~, ZSRR. Polską
ł MIlO . . . ._ .. bud..., _iq-

...

"ZwJązkowlec"

nawet

I
l

TEATR
Im. S. Zeromskiego "Fantazy" J. Slowackiego. godz. 19.
K I N A:
.,Ronlanticau - •• Ucieczka gangstera" - USA, kol. l. 15, g. 15.45.
"Noce i dnie" l i I I cz. polski,
pan. k.ol. l. 15, g. 18.
,.Bajka" - "Milość straceńców"
- jap. pan. kol. l. 15, g. 15.30,
17.30 l U.30.

"Troje ze skrzy ...

dlatego pułku" - ZSRR, pan. kol.
g. 16. 18 i !O.
HRGbotnik" - ,.Jak zdobyć prawo jazdy" francuski, kol. l..
15, g. 15.15 i 17.15. DKF - g. 19.30.
"Skałka" "Orzeł i reszka" polski . kol. 1. 15, g. 16. 18 i 20.
PRZEDSPRZEOAZ hiletOw kinowych ul.
Sienkiewicza 33 czYnna w !;odz. U-18.
APTEKI DVZURNE: nr l, ul.
BucEka 37/39 I nr 107 ul.. Sienkiewicza 15.
TE LE FO N Y:
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Milicyjne 997, Pogotowie
WSW 416-25 Straż Pożarna 998.
Pogotowie Energetyczne KIelce Miasto
991.
Kielce
Teren 992.,
Pogotowie
cIeplne
czynne
całą
dotlę
478-92.,
Pogotowie
wodno
kanallzacvlIle
5&1-11. Poczt. Informacje o usłu
gach
In.
Hotel
.. Centralny"
ne-41. Informacja kolejowa '30,
Pogotowie
hydraullczno-energety.,.,ne I dhvigowe KSM 4J4-i12,
Pogotowie cazowe czynne całą
dobę
4Z0-DZ. Pogotowie napraw
urządzeń
gazowych
czynne
"
Cod" T-II tel. 436-'72. Pogotowie
telewizyjne 477-98 Pogotowie E-

Radom
J[

"Bałtyk"

-

l N A:

"Narzeczona pirata"

-

francuski, kol. l. 1&, g. li.
,.Noce i dnie" I i fi cz. polski,
pan . kol. l. 15, g. 11.
,.Przyjaźń" .. Tonlek Sawyer"
pan. kol. g. 15.30. ..Dziewczyna i
auto" węg. kol. L 15, g. 17.3e
i li.".

"Odeon" -

,.Pojedynek na szo-

sie" USA, kol. l. 15, g. 15.30,
11.30 I 19.30.

ED

6

18.25 -

20.4~ 21.25 21.35 -

Partia w
działaniu
progI'. pub!.
"Heleny
Kurnatowskiej
!ragnlenty życiorysu"
rep.
•. Opowieść- z życia
wyż
szych sfer" - ode. IV pt.
..Upiorna noc" :filmu ser.
CSRS
Progr. lok.: Mag. kul.
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Informator turystyczny
Polski film dok.
J!4 gOdziny (kolor)
,.Sad nad
Samsopem"

na sprzedaż samochodu marki nysa towos"
nr podwozia 68218, nr rejstra~yjny CR-6109,
c~a 33.600 zł oraz samochodu osobowego "fiat
ruka 051790, nr podwozia 0957\2, nr rej. CR-~7 ."1.
ławcza 35.070 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 1975 r. o
w biurze Spółdzielni Kółek Rolniczych w Zwoleni~
war Targowy 1. W przetargu mogą brać udział '
stwa państwowe, spółdzielcze i osoby prywatne.
sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia
podania przyczyn.
PĄŃSTWOWY OŚRODEK

widowisko muz.
22.0. 23.00 -

Sprawozd. mag. sportowy
a w nim puchar Izwiestii
CSRS-Szwecja
Ję7vk
fr"ncllski kurs
I st.

Jutro
8.418 i '.Je - TV Technikum RotnlC7--e
7.35 - "Dyrektorzy" ode. pt.
"Spadająca
gwiazda" !lł
mu ser. TVP (kolor)
9.00 - Dla kl. IV: "Z wizytą w

W Pińczowie

ogłasza

Zamościu'·

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIEBIORSTWO
TURYSTYCZNE
"t V S O G ć R y"

10.00 -

Geografia - kl. VI: .. Grupy górskie Sudetów" (ko_
lor)
11 .05 - Dla najmłC'dsz" c h . 1<1. n:
,.w naszych lasaeh"
112.00 _ Ge<lgrafia - kI. VII: ..Dunaj jał<o d-roga mi<:d'Zyna_

Oddział

w Kielcach. ul. Sienkiewicza
poszukuje na terenie miasta Kielc

rodowa"
12.45

l

13.25 - TV
Rolnicze

Technikum

sucbego pomieszczenia o powierzchni do 150

Radio I TelewbJa zasobie motliwośl: zmlaD
w programach.
Polskie

strze!;3ją

które przeznaczy na magazyn
Oferty w tej sprawie należy zgłaszać do
go Oddziału - dział zaopatrzenia (adres
żej), w godzi~ach 7 - 15. Telefon 488-40.

"Start" ,.Doktor Judym" polski. kol. l. 15. g. 17 i 19.15.
APTEKA
DYZt:RNA:
nr
28,
Swierczewskiego 22.
POSTOJE
TAKSOWEK:
pl.
Swierc:zewskiego 310. Dworze"
Zachodni PKP 380

PRZEDSIĘBIORSTWO HAN
ARTYKUŁAMI PAPIERNICZYMI I SPO

w Kielcach. ul. Mickiewicza 10

POSZUKUJE NA TERENIE MIASTA KlE
POKOJU NA PRACOWNIĘ DEKORA

Ostrowiec
K I N A:
"Hutnik." "Yuriko moja miłO"c"
- ZSRR, kol. g. 15.30, 17.30
i 19.30.
,~Zorza" "Ulzana \\"ódz Apacze w" - NRD. pan. kol. g . 16 i 18.

"Przodownik"

.. Przeznac-ze-

nie ma imię Kamila" CSRS,
l. 15. g. 17 i 19.
APTEKA
DYZURNA:
nr
71,
Starokunowska 17,
POGOTOWIE
RA TlJNB.OWE:
tej. 99
POSTOJE
TAKSOWEK:
tel.
15-73 I 37-92t:wa,a: za ewentualne zmiany
w procramie kin redakcja nie odpowiada.

DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

6 do 6.45.
pracy.
_-\ndrzej Latos - kierownik
działu ekonomiczno-eksploatacyjnego WPKM Kielce: Z
niedzieli na poniedziałek nie
spodziewając
się
przymrozków, nie wy:z.naozyHśmy dyżuru nocnego. Samochody nam
pozamarzały i 15 z nich nie
w"ruszvło na trasę. Więcej
ta'kich . sytuacji z pewnością
nie będzie.

,

.

PROGRAM LOKALNY

TELEWIZdA
Dziś
PROGRAM l
Matematyka
w
9l.I<o1e:
.. Układ wsp6łrzędnycłl"
lAi.30 - Dziennik TV (kolon
16.40 - "ObiektyW"
progr.
woj.: gdańskiego, bydgoSkiego,
elbląSkiego,
1>1..
sztyń!l:tiego,
torunsklego
l'i.OO - Dla mlodych widz(M': "Ekran z bratkiem"
18.10 - Gra zespól eruziński "0rera" (kolor)
18.30 - Progr. pub!.
18.45 - Spotkania z medycyną
19 _ - D o branoc (kolOr)
19.30 - Dzienmk TV lkolor)
:lO 20 - Przypominamy,
~adzimy
20.26 ...: ,.Dyrektorzy·' _ ode. pt.
"Spadająca gwiazda" film u ser. TVP (kolor)
21.50 - Studio z Pegazem (kolor)
22.50 - Dziennik TV (kolOr)
23 10 - Wiadomoś~i sportowe
15.()i -

poó"t.

rosyjski

c
O(iŁOJIENIA

D H_O B N. E
w , POLDZIl:.LCZYM za"ladzie
lekarsko - dentystyczno - speCjalistycznym
Kielce,
ul.
Hipoteczna 3 przyjmuje codzienrue
próez sobót godz. 16-17 lell.arz
speejalista U stopnia chorób wewnętrznl'ch
endokorynolog.
Sk<>rzystać tam możne również ,.
Usług innych specjalistów ortopedy, . ginekologa.
derma tl>!oga, analirz le-karskich. Zaklad wy
posażony w
nowoczesny s!>rz~t.
Ceny priyste-pne. · Zaoraszamv

SPRZEDAM n<>wą kamerę poStarachowice, tel. 62-07.

głosc>wą.

46i18-g
HA.TAN Alkja (Kue-lce., Kochanowskiego 6), zgUbiła przepustkę
nr 366 wydaną przez Rejonowy
Ur-ząd
Telekomunikacyjny
w
Kie-)each.
4686-g
SASAL Krystyna (8:lydlowiec,
Swierczewskiego 21), zgubila legitym-a<:ję slużbową wydaną
przez
Wydział Oświaty w Radomiu.
4685-g
KSYKIEWICZ :Maciej, zam. w
Ost~oweu Sw. ZJguDlł leg.itymacię
studencką
wydaną
przez Pol iteehn;'kę Swi<:tl>krzyską w
Kielcach.
4683-g
LEKARSKO -'Dent~'styczna SpÓł
dzielnia Pracy Kielce. ul. 22
Lipca 11 - poleca usługi dla ludno· ci w SWQich zakładach:
• Starachowice, Marszalkowska 56
-łekarsko-dentystyczne
w cało ' ci. ~odziny 7-21.
• O-trowiec, aleja 1 Maja 39 lekarSkO-dentystyczne jak wyżej
i ginekologiczne, codziennie, godziny: 14.30-16.
Sprzęt
Importowany.
Personel
wysoko kwalifikowany. Ceny przystt:pne. Zapraszamy.
647-k
SPOLDZTELCZE zakłady usłu
gowe:
1)
andomierz, ul. Zeromsklego l,
godz. 14-18 (poniedziałek l pią
tek). 8-12 (środa);
2) Koń kle. 22 Lipca 14 przed I
po pOłudniU wykonują w całości prace lekarsko-d'!ntystycz-

ne -

usu,,·anie, leczenie

zębów

przy użyciu unitów importowanych do bezbolesnych zabiegów. korony. mostki I protezy;
3) Końskie. Hubala 3a m. 9. godz.
7-15 - analizy lekarskie.
Personel wysoko kwalifikowany.
Cen v Dr7vc:t~eone. Zaprac;zamv.
654-k
STt:DENCKA Soółdzielnia Pra-

cy

.. 2:aczek S\l.,feŁokrzyslc:i"

VI

Kielcach, poleca ekspresowe uslu_
gi cykliniarskie .... ykładanie podłóg wykładzina podłogową z mater:ał6w
powierzonych oraz ma!o\\-anie mieszkań łacznie z pracami
porzadkow:vml.
Zlecenia
przyjmują: w Klejcach Punkt UstUgowy .. Stu damus". tel. 448-5',
w Radomiu Punkt Usługowy .. Svz~·r" . tel. 412-11. ,,' pwn. ~7.
RH-k

555-1<

PROGRAM U
Język

Pracownik "Argedu" KielZa to, że nie odpracvwałem czynu społecznego ,la
l'zecz miasta, każą mi płacić
300 złotych. DJaczegQ?
Marian Berus dyrekter
"Argedu" Kielce: - Podjęliś
my zobowiązanie przepra.c.,)wania w czynie społecznym
na rzecz miasta. określ()11ej
liczby godzin. Wielu pracowników nie dopełniłQ tego obowiązku i dlatego zarządzi
liśmy, że za to, czego nie wypracowali, będą płacić. Oczyv\!i.ście nie muszą. ale u"''7.ględ
nimy to prLy dawaniu nagród.
(aOO)

ce: -

-

16.43 Omówienie programu 16.45
RadIorekjama 16.50 Koncert muzyki fortepianowej
(Stereo UKF
70,49 MHz) 1'7.30 Felieton A.. Mać
kowsk1ego pt. "Procesu chyba nie
będzie" 17.35
.. W
różnych rytmach" 18.00 DzIennik Radiowy
1.H P .osenki
Ry 'zarda
poznakOIł,;'" . -. t:o

16.20 -

płać!

....

..: . RADIO '

Zgłoszenia na piśmie prosimy kierowa ć do

przedsiębiorstwa pod adresem jak wyżej. T
ne zaś pod nr 437-36, w godzinach 7 - 15.

kałem
od godz.
Sp6żniłem się do

Nie pracujesz, to
'"4

przetarg nieograniczony

na samochód "żuk" A-03, nr rei. CM 52-42. rok
nr podwozia 32789. cena wyw0ławcr.a 42.500 zł.
dzie się w dniu 30 grudnia 1975 r. o godz. 10. w
W przetargu mogą brać udział instytucje pań s l
dzielcze i osoby pTywatne. Przvstęoujący do
wołacić wadium w wysokdci 10 proc. ceny
później w prxeddzień przetargu.
Samochód można
dniu 29 ~rudnia 1975 r ., w gooz. 7 - 15. Za<!"z('ga
unieważ.oienia urzetargu bez DOdania przvcrzvn

K l N A:
"Robotnike. "Tomcio Paluch"
francuski, kol. g. 15. ..Noce i
dnie" l l II cz. polski, pan. kol.
l. 15. g. 17

NUMER 283

STRONA

na

MZBM

CI!)'nne od godE. 13 do 23. te]'!f_
457-n. Informac ja sh '
zdrowia czynna w
godz. 7-%0.
tel. 411-aG. Ośrodek Inf. Usług
WZSP tel. 457-41.
POSTOJE TAItSOWEK: C.:arn6w
PiekonoWlka 515-11 . Dwon:ec PKP - 444-33. Słowackiego
łT!-71. Szydl6wek Topor ow.ktego łn-t!
Taks6wki bacał_e:
ul. ArmU Czerwonej
4ft-II. Piek<luow5ka
515-11.

1-

Strach

\starachowiCe

Kielce

lektryczno-Wodociągowe

-

wr6ble" - USA, pa~: kol. l. 15,
g. 17.
APTEKA
DYZURNA: nr 111,
l Mala 65.
POSTOJE TAKSOWEK: Dwor7.ec
Głó wny PKP 705. osiedle Milica - 22-44

potem

srybciej
aniżeli
przewidywo/eś'
Bqdi wtem oslroźny i czynny.

,J\loskwa" -

dnIe"

i II cz. polski, pan. kol. l. l.
g. 8. 12.30 i 17.30.

Odczujesz lo
skórze. może

własnej

francu-

,.Noce l

-

I

Włqcz się z calq świadomościq
właściwy
nurt życia. Mus isz
",.zelc.onać samego 9iebie i innych,
i. Kać Cię na więcej. W procy
zawodowej interesujqce
ełspe-ry
menty. W życiu prywO't.nym Bie u,iluj wywierać wpływu no innych,
bo może to wywolać niepewność
i "iepokój. Wkrótce ktoś zbNiy
się d<> ci&ble. Będzie lo jednak
AG

"Sy.n" -

,.l\tetalowiec tJ

we

lorIel.

-

ski. kol. l. 15. g. 15.15, 17.30 i 19.45.

CODZIENNY
HOROSKOP

Iylko

17.55 -

OGŁASZA PRZETARG

Da-

nia

PROGRAM I

K I N A:
"Wolność"

~o.

DYREKCJA
SP()ł..DZIELNI KÓŁEK

"

"Morskie ogniwa" -

Skarżysko

1959 r. -

W

~

wZWOLE

unikniesz przefrancuski. kol. 1. Hi,

"HelU

znaczenia" -

,.-.; ...:--'".~

kurs

SPRZEDAM nową .. syrenE:" 105.
Wi .. domość: K;"lce, tel. 510-12. po
!:0<1~.
s7.. ~na"tej.
~!11a-g

-S PRZEDAM""::fla~25 P. odbiór Z .. Moto7'bytu·· Kielce. CheMń~'<a
:PII-.
4'll1C-g

http://sbc.wbp.kielce.pl

ROZ

bezdzietna.
46. mieszkanie.
pozna pana
oferty Wrze,;zcz,

JOl.

WIEDEN.

KP Kuby

Argentvnie

obrady
18. XII. BUENOS AIRES PAP. Rzecznik prezydenta Argentyny pani Marii Esteli Peron podał w środę oficjalnie
w Buenos Aires o przyspieszeniu wyborów powszechnych o 5 miesięcy. Odbędą się one 17 października
1976 r. zamiast, jak planowano w marcu 1977 r.

,

Czerwony snleg
spadł we Francji
la.XII. PARYŻ PAP. W
środę spada we Francji czerW(Jll1y śnieg.
Według wy jaś
nJeń nauikowców fenomen ten
wst·ał spowooowany
silnymi
wiatr,amii
wiejącymi
2ln.ad
Sahary w kierunku póŁnoc
nym. Wiatry te niosły ze s0bą CUTWIOny
pył
pustynny.
Najwięks:re ilości czerwonego
śniegu spaodły w południowej
Francji.

VII

Zjeździe

IIlbyly się kolejne
d,legatów na VII
zalogami zakładów
łoj. kieleckim.
Do
na spotkanie z roPrzybyli:
I sekrePZPR w Kielcach Matuszak i Feliks
robotnik tego za"Chemaru" pÓże dla
Zja zdu wykonaprodukcyjne
mln zł i takiej
społeczne.
W
do Edwar.. chemarowcy" zaPZPR.

że

dołożą

, by w nadchoutrzymać obecne

l

tor~IÓrzy przeszli dyl

. ~zasowo użyczył

,:Ięzniom z zakła
.c I~ San Francisco,
roku miasto
~.od tl'2ęsifo-nie
ziemi;
p:z~~as I wojny świarZYmywano szpieI

lok .

pa pracy
ci.

PZPR

również

Delegaci

przyszłoś

Marek
Sowi ar,
Feliks Mlynarski, Maria Podkowa i towarzyszący im sekretarz KW PZPR w Kielcach Zygmunt Piotrowski spotkali
się z aktywem społeczno-gospo
darczym Buska Zdroju. Na tym
spotkaniu jak równi eż na spotkaniu w Jędrzejowie gdzie 0becni byli delegaci: Maciej Zapart
Alojzy Aleksandrowicz
mówiono o atmosferze obrad
zjazdowych i decyzjach najwyż
szego forum parti·i służących
rozwojowi kraju.
Kwieciński,

na

w

Zjazd:

Wiesław

hali fabrycznej Zakładów
Metalowych "Predom-Mesko" w
Skarżysku
odbyło się spotkanie aktywu robotniczego z delegatami
mandatariuszami
załogi
metalowców: Julianem
Nowakiem i Jerzym Kubiekim.
W sDotkaniu uczestniczył również przewodniczący WRZZ delegat na VII Zjazd - Henryk
Soboń.
Skarżyscy
metaJowcy
realizują dodatkowe zobowiąza
nia produkcyjne, których wartość osiągnęła już 59 mln zł.
W

Decyzja ta podjęta została
na pooie<lzffiQU gabinetu i ma
na celu - jak pisze Agencja
UP! z,mruejszerue napięcia
politYCZl!l.egoO w Maju 1iczące
g.o 25 milionów miesZlkańców.
W wyniku wyborów wyłonie
ni zostaną
prezydent, wiceprezy{jent, C'Z.łookowie parlamentu i
gubernatorzy pos7JCZeg61nych prowincji.
Data zapowiedzianych wyborów przypada w 31 rocznicę dojścia do właJ<ky
Juana
Pewna. Po 18-letniej przerwie objął .on ponownie stanowisko prezyodel'lta w 11973 r.
a jego żona f1.Mlkcję wiceprezydenta. W lipcu 1974 r.
Maria Estela Peron po śmierci męża została swem pań
stWl3.
SyttJa(lja w Argentynie
staje się C(II"8/I; budl.iej
skomplikowana.
Pogłębia
się
kry.,;ys
gospod.acczy,

W środę śmierć poniosły 3
dalsze osoby - A1berto Campos, jego doradca prawny i
kierowca . Ogółem liczba tegorocznych ofiar śmiertelnych
zajŚĆ na tle politycznym wynosi 123.

Akcja harcerzy
ze
Kto

przez organlza.cje J)l'&wioowe i łewacJrie. Obserwatorzy nie wykluczają nawet
możliwości przewrotu wojskowego.

w nocy
- :c.no
1
© W

Wiśniówce
kolo Kielc
wczoraj do tragicznego
zderl.enia autobusu PKS, jadą
cego z Warszawy do Kielc, z
"berlietem" należącym do PBP
..Orbis" w Radomiu. Kierowca
autobusu
PKS, Tadeusz G.
wskutek nieostrożnej jazdy na
śliskiej nawierzchni drogi, spowodował w wyniku najechania
na zbliżający się z przeciwnej
strony pojazd, śmierć pasażer
ki, Grażyny D. (lał 22) i
jej
rocznego syna, Artura.
doszło

Na spotkaniu z aktywem
miasta i gminy Włoszczowa delegaci Eugeniusz Wójcik i Stanisław Iwańczyk mówili o zadaniach wynikających z uchwały zjazdvwej dla tego regionu.
zainstalowano wykrywacze broni. W celi każdy więzień dysponował powierzchnią
4 metrów kwadratowych (l,5x2,7 m).
Cela była wyposażona w łóż
ko przypinane na dzień do
ściany,
mały
stQ,liczek. pÓłkę
na drobiazgi i rzeczy osobiste
oraz umywalkę i kłozet.
Zakład
otworzył
swoje podWoje w 1934 roku. Jednym z
pierwszych przybyszów był Al

ziennych. Al Capone ani razu
podczas tej podróży nie widział
dz iennego. W podobny
sposób przybywali do .. Skały"
- jak nazwali to więzienie jego mieszkańcy - wszyscy pozostali więźniowie.
Tu odsiadywali wyroki słynni przestęp
cy amerykańscy.
Pierwszy dyrektor wiezienia
ustalił w regulaminie, że więź
niów obowiązuje całkQwite milświatła

Historia WySpy Pelikanów

ll

czenie. Chętnych
do rozmów
surowo karano, kiedy w kilka
lat pÓźniej złagodz()no
nieco
przepisy. więźniowie nadal zachowywali ciszę, którą co pewien czas przerywał przerażli
wy zgrzyt otwier8flych i zamYkanych masywnych drzwi
cel.
Więzienie
na wYSPie Alcatl'az zostało zamknięte 30 CZeI'Wes 1960 roku. W ciągu 2tI lat
istnienia w fortecy tej przeby-

szkoły
znał

nr 24

majora Hubala?

ZgłQ6j]·i lię do nas haccerze
Szczepu im. "Hubała" ze Sz.k'.)Iy PQICIs1awowej nr 24 w Kielcach. Już po raz dl'ugi organizują on,; akcję pod nazwą .,Hubal". Ma ona na celu b1i2sze
poznanie działalności i życia
majora Hubala. Dlatego też w
imieniu harcerzy pros imy naszych czyteln ików, którzy k iedykolw iek zetknęli się z majorem Dobrzańskim "Hubalem"
i pamię tają jakieś epizody z jego życia. o kontakt osobisty lub
piseTnny ze Szkołą Podstawową
nr 24, Kielce, ul. Kujawska 18.
(abo)

narastają
trudności
poIiłyczne, mnoMą się incydenły zbrojne
prowokowane

© Pociąg osobowy jadący l:
Lublin. do Jeleniej Góry, połrącił wczoraj o
godzinie 23.
przed tarczą wjaZdową na stacji Radom, idących wzdłuż torów kolejowych dwóch męż
czyzn. Jeden z nich, Ryszard
M. (lat 29), poniósł śmierć na
miejscu. Drugi - Krzysztof O.
(lał 24), doznał Ggólnyeh obrażeń ciała oraz złamania lewej
ręki i przebywa w
zpitalu.

onczooiem okresu
Biuro
{ac' rOZPoczęło ener"e gangsterów. a
II
. ~~~neral ny. Homer·
~,. ora l "Ptasią Vl'ysrc~·~ ..... ięzienie. z któ- Capone, przewieziony do Ałca
Prz na uciec. Na Al- traz w sierpniu tego roku,
:z~?rowadzono
więc przy zachowaniu
nadzwyczaj.... n' Cel wY.konane z nych środków ostrożności. Od·::G.{. la.stąplono pły siadywał on wówczas wyrok za
Drz oneJ stali. której pro~'adzenie kasyn gier hazar(-P11 0wać żadnym dowych w więzieniu stanowym
r;'l':e
wszystkich w Atlancie (stan Georgia), Wsa",. glcznych wybu- dzono go do kolejowego wago)l'"lki
. . k""' ,.
pancernego,
przewieziono
"ahst
st razm
uw. nu
"l'gO
wylxzeia niemal przez całe terytorium
'<,j~;::Ot gęste zasieki Stanów Zjednoczonych. wresz~lh s eg~. a w ce- cie załadowano na prom, który
PomU~SU2enjacll dotarł do samych
bram wię-

lal Federalne

W

stolIcy Austrii

odbędzie

zawołać policję"!
Ogromne z.dumienie ogarjednego z mieSlZkańców
Sacramento (stan Kalifornia),
gdy chcąc :zakupić ciasto:zadzwonił 00 sklepu
pi€łkarM
cz-ego i w odpowiedzi usły
szał:
.. proszę zawołać polinęło

cję".

Okazało

się,

że

właści

ciel sklepu, RObert Dunham,
parę godzin wcześniej
został
napadnięty
przez
przestęp
ców, k tórlZY ukradli z kasy
kilkaset dolarów, a jegQ przywiązali do krze'Sła.
Dunham
wołał przysunąć się do telefCl!1u i tam ez-ekał aż ktOO
zadzwoni z zamówieniem, a
prz.y .okazji umożliwi właści
cielowi wydostanie się z pułapki.

się dztś
dodot~owe
plename po~dzenie uczestn1~ów rO'kowań w
sprowie redukcji sil zhrojnych i zbrojeń
w Europie środkowej. Pa tym
posiedzeniu mo nastQł)ić przerwa świąteczo/lO w rokowonioch
da 26 stycznie przyszłego roll Ił.

Q~enC:3e,
info:,muj~.:

PARYl.

Przypuszczo

się

że

międzynarodowo
~Of)ferencjo
27 poństw zochodni-ch i krojów rozwijojących się cbf-odu-

jqco w stolicy FronE:j/ no $emot spraw energetycznych i
surowcow)'Ch
zakończy
tłzi6
trzyod-niowe obrody.

BONN. Mi.nister SPfOW zogranicroych
Joponii
KiicIW
MiyOIOWO przybędzie dzisiaj li
dwudniowq
wizytq
ołicjolnq
do Bonn no rozmowy politycz.
ne I nefem
dyplomocji zachodnioni~ieckiej
Hansem
Dietrichem Genscherem. Tematem rozmów oprócz slosUf'lków
dwu-stronny-ch mojq być problemy ene-fgetyczno-slHowcClwe
i sytU<lcjo międz)'tlOrodowo.
NOWY JORK. Rodo Bezp~
ONZ
WUJowi w
czwartek po południu debotę
czeństwa

nad problemem Timoru Wschodni~o.

PARYl.

Zgodnie z decyzjq
partii Fran<:ji: FPK,
Partii . Socjalistycznej i ruchu
lewicowych radykałów, o lokże kierownictwo wielkich central związkowych w całym kroJu odbędą się w dniu 18 bm.
demonstracje
prolestocyjne
przeciwko polityce e«onomicznej i socjolnej rządu froncuskiego.
~wicowyc h

ALGIER. Afrykallsko Repubiiko
Niger
obchodZ'i dzi.ś
święto norodowe 15 rocznicę
proklamowanio
niepodlegiości .

----------------------~-----------------.

Wokresie ŚWiat i Now. Roku
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

Teresa Kowalska. - 23 grudnia
przyjeżdżają
do nas studenci
Wojskowej Akademii Medycznej i Un iwersytetu Warszawsk iego oraz pracownicy jednej
z krakowskich instytucji. Grupy te gośc i my u nas n;emal co
roku w okresie św iąt i znając
ich wymagan ia nie przygotowywaJ i śmy na ich przyjęc i e specjalnych atrakcj i. Młodzież sa:ma potrafi sobie zorgan izować
dobrą zabawę. Nasi goście zawało 1460 więźniów. z których
każdy
marzył
o ucieczce z
wyspy o powierzchni n iecałych
16 ha. jednakże nikomu nie udało sil: tego dokonać. Zanotowano wprawdzie 14 prób zorg&nizowania ucieczki. w których
u c zestniczyło 39 skazańców, ałe
26 schwytano
niemal natychm iast, 7 zg i nęło od kul straż
ników. a 6 utonęło. Jak wyn ika z dokumentów dyrekcii
jedynie 219 więźniów
zostało
,;>,'a runkowo zwolnionych przed
upływem całej kary, 74 odsiedziało swe wyroki do końca. a
pozostali albo zostali zabici,
albo
popełnili
samobójstwo
lub
też
zmarli.
Dyrekcja
parku
narodowego
w
San Francisc o udostępn i ła 0becnie więzienie
wAlcatraz
zwiedzającym.
Każdego
dl'lia
przybywa tu 1.700 turystów z
całych Stanów
Zjednoczonych.
by za 2 dolary wysłuchać opowiadań przewodnika i na włas
ne oczy ujrzeć mieJsce, zna1'le
im dotychczas z prasowej kr'.)Jriki sądowej lub telewizji.

http://sbc.wbp.kielce.pl

sł.negl i so'lie
bę<k. ie śn ieg,

tylko jedno: gdy
w pi«w82-ym dlliu
nowego roku musi być kulig.
Część m i eszkańców K it:-l.,.,kiego i Radomskiego woli ~l>f:dR.jł
święta poa.a domem; 2~ J)l'Qcowników zakładów i inst tuc;;',
korzysta.jąc
z
pośreodfliciw6
FWP, juQ; 20 gruc:Ln.ia wyjeQdia
w różne rejony kraju. Dula
grupa osób ~i św i ęta i N&wy Rok w M; ędg.yzdroja b. Inni podz i wiać będą w tym czas Ie zimowe u.roki gór. WY'\>łlOY"
wając na kilkudłliowych w~
sach w S:zlkianskiej Porębie,
Karpaczu, ~ry.n ic y i Za Qpanem. Rad
Zakładowa:F
,'poll1'lQ- HL" org<MlilZA.lje w &kresie leni dwa turn\.MIY loł
dn iQwych W <: UI ów w Ełku i
KrzelS!Zow icac h k. Krałtowa dla
90 dzieci &woich pracow lłl&w.
Do Krynicy wyjeQ:dia 60 06l1b
z Fabryk i LoZysk To'zł! b. W
tym czas ie 160 dzi<'(;i J)racown ików .,Iskry" przebywa ' bę
d:zue w Sw. KatarQ: -nie. 100 s(,udblltów
PolJtech.niki
Swi~
krZYSk iej wyjt'Żdia w góry (do
$czczyrku, Korblelowa i Jtc"kś
ni) dosk nalić swoje uanwjęt
no' i nan:cia rsk ie. DufŻy zawód
spotka I prac owni ów 'U~u
Wojewód:z.k leg~
w
Kie.Jca"h.
Kłopoty z przejęc i em ośrodka
w
marozewicach sprawi!
ie
część pracown ików urzędu, ki.órz
r e-!lŁ-ktowali n.. kil1łufklio
we w czasy w tej miej~ '1J'W~.
POZOS'fu'll ie w okf'!!fiie świąt w
domu.
Wypoczywającym
j)OI!.Qfi&aje
'W ięc życa.yć tylko śni~u. ~ń
ca - slowt'om uda.nego relaksu
ŚwJ'!ieclUlE1:0.
DAR
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Czekają

nas emocje przy zielonych

stołach.

l

@ W Bazylei odbyło się 11)- •
sowanie ćwierćfinałowych rozgrywek o Puchar Europy w
piłce

ręcznej

Wrocław

III

w tenisie stołowym
i niew Kieleach V PUCHAR GOR
SWlĘTOKRZYSKICH w
tenisie
stołowym. O turnieju tym. który li lokalnych zawodów przerock ił się w wielklł, ogólnopolSklł
imprezę,
rozmawiamy s
wiceprezesem Sekcji Tenisa Stołoweco WFS w Kielcaeh JEnZYM GÓRSKIM.
- Istotnie, nasz turniej zdobywa sobie coraz większą rangę
w światku pingpongistów.
Startowali już w nim reprezentanci Polski i czołowi zawodnicy I-ligowych zespołów. Są
dzę. że i tym razem będzie podobnie. Rozesłaliśmy zaproczenia do 49 klubów w całym kranajbliższą sobotę
dzielę odbędzie się

Ustalono sklad
polskich skoczków

na

Turniej

Czterech ·Skoczni
Do kraju powróciła z trenin-

gu na skoczniach w Innsbrucku
i Seefeld kadra olimpijska polskich skoczków
narciarskich.
Wielka skocznia w Innsbrucku
jest .. bardzo ograniczonym
stopniu udostępniona
ekipom
zagranicznym. Polacy
jednak
sp6rO ostatnio na niej trenowali, wspólnie z Austriakami.
Trener Janusz Fot"tecki jest
zadowolony z przebiegu przygotowań
olimpjjskich,
~le
twierdzi; że nie
wyłączając
Stanislawa Bobaka, jeszcze ża
den z zawodników polskich
nie jest u szczytu formy. Powinna ona przypaść dopiero
na początek lutego, podczas
olimpiady.
W najbliższym czasie czoło
wi nasi skoczkowie będą trenować w Szczyrbskim Jeziorze
i Zakopanem, wezmą również
udział we wszystkich konkursach, jakie będą org8;nizowane
po obu stronach gramcy w 0kresie świątecznym.
'l:l g:-udnia, piątka zawodnł
ków uda się na Turniej Czterech Skoczni do RFN i Austrii. Na turniej pojadą: Sła
ni la.. Bobak, Adam Krsyntefiak, Tadeun PawIu siak, ;Ja- '
nu.. Waluś i Aleksander Sło
łowsk!.

Komunikat
Totalizatora Sporloweeo
P ,P. Totalizator Sportowy zaWla
damia, te VII zakładach Dutego
Lotka z dnia 14.Xn.11115 r. stwIerdzono:
@ LOSOWANIE I: 1 rozw. Z I
trafieniami
prem.
płatne
1.000.000 zł, 51 raz..... s 5 trafieniami zwykł. - płatne po około
2fl.5łI zł, 1.651 rozw. z 4 trafieniami - płatne po 105 zł. ".403
r<nw. z S tratlentamt - płatne po
J5 zł.
@ LOSOWANIE n: 117 rozW. z
S trafieniami - płatne po okolo

!O.MO zł, '.1121

rOEW. z 4 trafienia-

mi płatne
po Sil zł,
rozw. z I trafieniami po

Ił

95.678
płatne

zł.

Mały

Lotek

1- 16, 21, 22, 23, ~5
Banderola: 115281
(1- 12, 15, 17, 22, 26
Banderola: 026952
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ju. 'SpodZlewamy SIę jednak
nIe tylko licznej. ale i doborowej stawki. Wiele wskazuje
na to, że do Kielc przyjadą
bracia Zbigniew i stanisław
Frą czykow ie z Włókniarza Lódż,
z których Stanisław wywalczył
przed paroma dn iami mi'ędzyna
rodowe w icem istrz<JStwo ZSRR
na turnieju w Erewaniu. SiJIl4 ekipę ma przysłać I-lig:>wy AZS Gliwice na czele z
Czesla.wa Now-orytą i
W i toł
dem Wwn ieą. VI barwach war
sz&wskiej Spójni ujrzymy zapewne w ielokrotnego mistrza
Polsk i - Ja-n-usza Kusińsk.iego,
a z zespołem S iarki
Tarnobrzeg ma przyjechać reprezantant kraju Baranowski.
@ Kto
będzie
startował &
nu.el'o okręl'u?
- Wszyscy najlepsi z w yjąt 
kiem tenisistów stołowych radomskiej Broni. W
niedzielę
mają oni bowiem bardzo waż
ny mecz z Eltą w Lodzi. który decydować będzie o pierwszym miejscu na półmetku rozgrywek w .lidze m iędzywGj e 
wódzkiej.
@ Gdsie będzie
rezcrywany
turniej?
- Już tradycyjnie nasza impreza odbędzie się w klubie zakładowym
Fabryki Samochodów Specjalizowanych .. Polmo-SHL" w Kielcach przy ul.
Dzierżyńskiego.
Pojedynki. zarówno w sobotę jak i niedzielę
rozpoczynać się będą o godzinie 9. a trwać będą do póź
nych godzin wieczornych .
@ Kto jest tyJ.D razem organizatorem imprezy?
Turniej
przeprowadzą
działacze Zarządu Wojewódzkiego TKKF i kieleckiej Łącznoś
ci. Ponieważ jest t"O już nasza
piąta z kolei impreza. chcemy
jej nadać odpOWiednią oprawę.
@ Proszę nam jeszcze na zakończenie przypomniee zwycięz
ł!ÓW ubiegłorocznego turnieju ...
Indywidualne zwycięstwa
odnieśli przed rokiem Janina Samborska z Motoru Lublin i Zygmunt Zwierzyk z
Karpat Krosno oraz drużyno
wo reprezentacja spartakiadOwa -Krakowa wśród kobiet i
Karpaty Krosno wśród męż
czyzn. Dla starszych sympatyków tenisa st-olowego w Kielcach mamy też przyjemną wiadomoŚĆ: w turnieju startować
będzie ponownie eks-kielczanin.
były Wielokrotny
mistrz Polski - Tadeusz Patyński. występujący
obecnie w barwa ch
Transbudu Lublin.
Dziękujemy
aa rozmowę, a
kleleekleh sympatyków malej
piłeezki zaehęcamy do obf'.irzenla atrakcyjnie npowiadaiłlee1'. się tornidu.
Bosmawlał

A.

PAWŁOWSKI

bokserski mamy już
W naszym okrę
gu pozo6'talo jedynie do rozegra.nia jedno ~potkan ie w
m iędzywojewódzki~j
klasie A.
Warto w ięc za&tanow ić się. jaki
był ten rOK dla naszych pięś
ciarzy. Jednoznacznej odpow ie'
dzi trudno oczekiwać. Były sukcesy, zwłaszcza młodz ieży. ale
były też żenujące występy seniorów. szczególnie podczas m :strz<J6łtw Polski. Rac zej naleźa
loby się skłaniać ku twierdzen iu. że jednak obserwujemy
spadek
poziomu pięśc ial'lJtwa .
jaJ!: i zai.nteresowania n im.
ezon

S

pocz.a

s-obą.

Spójrzmy. jak przedstawia s i ę
p ięściarstwo w kontrOoDtacji krajowej wśród senior6w.
Na mistrzostwach Polsk i zaję
liśmy osŁ.atnie miejs<:e. bez żad
nego punktu. co było w ielkim
szokiem dla sympatyków boksu
lir
naszym ok.ręgu. Od w ielu
bowiem lat zajmowaliśmy zawsze miejsca w pierwszej dz iesiąt.ce w kraju. W tym roku
~ było żadnego naszego pięś
ciarza w kadrze nacodowej. Zadelt pięściarz nie wy9t~ał
n.asze

Sląsk

mistrzowski zespół RFN-VFL Gummersbach. Pojedynki ćwierćfinało
we - mecz i rewanż mają być
rozegrane do 22 stycznia.
@ Na odbywającynt się w
Sztokholmie eliminacyjnym tur
nieiu drużynowych szachowych
mistrzostw Europy reprezentacja Polski pokonała Szwecję
5,5:2,5 pkt. Aktualnie w turnieju prowadzi Szwecja 14 pkt.
przed C-o: echosłowacją 13,5 pkt.

starcie .

VPo

mężczyzn.

wylosował

Na Stadionie Lodowym w Mos

zs

Sprintem ...
oraz Polską 12,5 pkt. Nasi reprezentanci mają jeszcze szansę na zajęcie pierwszego miejsca, pod warunkiem, że wygra
ją ostatni pojedynek z szachistami Czechosłowacji.
@ Młodzi piłkarze Szkocji awansowali do ćwierćfinału mło
dzieżowych mistrzostw Europy,
wygrywając rywalizacj ę w gru
pie IV. W swym ostatnim meczu, Szkoci pokonali w Glasgow swych rówieśników z Rumunii 4:0. Tak więc do "ósemki" młodzieżowych ME zakwalifikowały się drużyny: Anglii,
Węgier,
Jugosławii,
Szkocji,
ZSRR,
Francji i
Bułgarii.
Osmego ćwierćfinalistę wyłoni
pojedynek Włochów z Holendrami.

W
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•
•
mau
uraey]nym

ID

pucharu "Izwiestli"
Hokeiści zs.lla I
Finlandii
zainaugurowali w Moskwie tegoroczny
turniej o
puchar
.. Izwiestii". W środę na Stadionie Lodowym ' na Lużnikacll
mistrzowie świata pokonali Finów 6:2 (1:1, I:ł, 5:1). Bramki
zdobyli dla ZSRR: Charła
mow - % oraz Saallmow, MiebaJlow, Ljapkin i WasitJew
po 1; dla Finlandii: Wehman_
i Murie.

We

E

R~si

Miuermaier liderk, Pu~haru Swiała

Francuzka Serrat
wygrała

•

slalom specjalny
Corłina dJAmpezzo
reprezentatki RFN - ramelę
Behr o 0,31 sek. oraz Rosi Mitiermaier o 1,42 sek. W pierwsz ej
dziesiątce
znalazły
się
dwie Czechosłowaczki ;Jana
Sołtysava i Dal'mara Kuzmanonoya.
Zawodniczki miały niezwykle
ciężkie warunki -startu. Szczególnie dotyczy to pierwszego
przejazdu, który odbywał się
przy padającym śniegu i mgle.
Aż 35 alpejek z 78, które wystartowały do pierwszego przejazdu, nie osiągnęło mety, w
tym takie jak Szwajcarki Nadie i Morerod, Austriaczki Kaserer i DrexeI. Włoszka Claudio Giordalli esy Amerykanka
Lindy Coebr.... Zwyciężczyni
wtorkowego biegu zjaZdowego.
Evi MiUermaier nie startowała.
Po siedmiu
konkurencjach
kobiecych Pucharu Swiata prowadzenie objęła
Bosi Mitterm.ier (RFN) 84 pkt., przed Au~triaczką TotsebJliC 79 pkt. oraz
Szwajcarką Zobril'cen - 66 pkt.

Reprezentantka Francji, Fabienne Serrał triumfowała w
rozegranym w środę w Conina d' Ampezzo slalomie specjalE
nym,
zaliczanym do Pucharu
Swiata. Wyprzedziła ona dwie

Szewińska

ósma
w plebiscycie
Associated Press
Irena Szewińska sostala sklasyfikowana na ósmym miejseu w ankiecie amerykańskiej
al'encjl
prasowej
Assoelated
Press n. najlepszeco _portowea świał. w 1975 roku. Uczesł
Jlikami ankiety byli dziennikarse sportowi & krajów Europy; będlley korespondentami tej
aceneji. Wśr9d mężczyzn. w anIdecie najwięcej punktów uzyskał misłra świała
walili eięł
kieJ w
boksie. Amerykallhl
Muhammacł Ali, a wśród kobld
wielokrotna zdobywczynł PIleharu Swiała w nareiarstwie
.lpejskim, Austriaezka AnJle
Marif' Proel-Moser.

Po

sezonie

Tylko

_.

Dziękujemy
Dz.ięk.ujemy za
J)Ozdrc>w ie.nia
pięśc iarzom Błęk:itmych K ielce,
nadesłane
ze zgrU<pow8il\ia w

Zakopacem.

Dziś

spotkają

CSRS l Szwecji.
będzie transmitowany
szym programie TV
22.05.

Borg i H
W pierwszej
finało~ego

o Puchar
Bjoem

Bor,
w

zainaugurują

mecz finałowY
visa, który V>! ...
zegrają . tenlS1SC 1
CSRS. W
dynczej tego
Ove Ben,tsson
Natomiast w
.I
meczu, w niedzl~ ~
się Kodes z Bor,lt
z Ben,tssonem. VI
stanie rozegrana gra
ale nie wiadomo
rzy zawodnicy
lu.
Polska Telewizja
nia, by
sję z
pojedynkÓW
Szwecji i CSRS.

pięściarskim

Z

młodzieży

możemy być
w ja~ie}kolwlek reprezentacii
krajowej. nie licząc występu
Kowalewski~o
z radomsk iej
Broni na turnieju w Ostraw ie.
Z czterech naszych zespołów
wyst@ujących w
ro<zgrywkach
centralnych. żaden nie zanotował więlązych
osiągnięć. Najbli żej
sukcesu byli pięścia ze
radomskiej Broni. będący jednymi z kandydatów do awansu do J ligi. Bł~k itni ~ ielce z
trudem utrzymali się w II lidze,
demonstrując formę daleką od
tei. jaką oglądaliśmy przed laty. Star Starachowice i KSZO
Ostrowiec też sta.rtowały bez
powodzenia w rozgTyw!ca.ch Ił
wejśc ie do II lig i. Trzeba jed-

zadowoleni
na.k podk.reślić dobry start stan
rachow iczan. którzy mają z"sp6ł bardzo młody i przy odpow iedni ej
pracy
SIlkolen iowej
oraz opiece ze strany klubu, w
przyszłości mogą odnosić lIoUkcesy.
Nie mamy więc powodów do
zadowolenia z postawy naszych
seniorów. Jakie są tego przyczyny? Na pewno jest ich wiele, często obiektywnych, ale
przy rozsądnej polityce klubow ej do przezwyciężenia.
Dużo , lepiej wygląda sytuacja
wśród naszej młodzieży. Na IV
Ogólnopolskiej
Spariakiadzie
Młodzieży

http://sbc.wbp.kielce.pl

odni~iśmy

du ży

Os iąg.nięcia

p i~i a.r.zY

V!

re1<ompeDSUla
stawę senioróW
ż~ w
nasz boks zna

d:t:ić.

sW'Oie właśc iw: e
renie ~ra.joWel.

