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przemówienie
sa retarza KC PZPI

Przedslawlclele
władz wojew6dzkich
Kielc I Radomia
z wizytą u pracujących zał6g

Edward Gierka

KIELCE
Nr 1 (1224) piątek, 2 stycznia 1976 r.

Slahy i

Rok VI

Bale w

zakładoc

Miłą
n ie podz.iankę sprawiły ostrowieckim
hu tni kom wNidze województwa k ielec k iego, odw ied za jąc w noc sylwestrową załog:i niekt6ry.ch
wydziałów huty. Tuż przed północą
przybyli
do hu ty I sekretarz KW PZPR
AleksanderZarajczyk, sekretarz KW PZPR
Bronisław
Danek, przcwodniczący WKKP
Eugeniusz
Wójcik i wojewoda kielecki
Józef tańskL
Gościom z Kielc towarzyszył I ~ekretarz KM w
Ostrowcu tani ław KarbowniC"lck. prezyde=tt
miasta Jan Slusarll oraz inne 0- oby
W serdecznych i szczerych słowach mówiono
o bieżących zadaniach Załodze stalowni marten owskieJ
leksender Zarajczyk w irrUt'niu KC
PZPR i władz wojt'w6dzkich złożył gorące podz: kI) \'ania za całor'lCzny trud za dlJdatkową

procy

SYlwes r wy rajd "Echa"

DRODZV RODAcvr

ozdrawiam Was gorąco w uroczysty wIeDuży ruch panował w ostatnim
dniu
czór sylwestrowy. Za parę godzin zamroku 1975 w kieleckim Urzędzie Stanu
kną się ostatecznie karty starego kaCywilnego. Od godz. 9 do 16 połączono
lendarza, ale życie całego naszego na-lu, życie każdej polskiej rodziny pomałżeńskim węzłem 20 p::tr_ Odwiedziliś
dążać bę~zie dalej swoją codzienną,. my jedną z nich. Pani ZOFIA DOMAGAŁA
pracowitą drogą. Droga. która przyniosła Polsce
wzrost jej sił, i znaczenia, a wszystkim Pola- i pan ZBIGNIEW LASOŃ poznali się
przed rokiem_ Pracują oboje w kawiarni
kom - więc
pomyślności i więcej satysfakcji
z owoców wSllólnej pracy.
"Relaks" nad zalewem. Jako jedna z nieRok, któf} mija, nie był łatwy. Wraz z powielu par małżeńskich od razu zaczynają
stępem kraju rosły szybko nasze ombkje i jeszsamodzielne życie we wła nym mieszkacze szybciej rosły potrzeby. 'ił mijajacym roku
niu. Na we elu w mieozkaniu rodziców
przezwycieżołiśmy niemało trudności, ole dtięki
panny młodej grupka najbliższych. Młoda
wysiłkowi cołeg" noroJu polskiego, który żywym
tętnem pracy wype' ił wszystkie dni i godziny,
para przeżyła jednak wcześniej niecoOsiognęliśmy z.,m:erzone c_le.
dzienną przygodę. Wesele miało być już
Nouo ojczyzna rozwijała sie szybko, a społe
25 grudnia w "Relak<;ie".
czeństwo odczuło pO'nowę swojego bytu.

produkCję
warto'ci IH mln
złotych. wykonaną w odpo '" iedzi na 11 -t Edwarda Git>rk'l.
Z Clono dobr gO zdrowla hutn ikom ł kh rodzinom oraz j •• k
najlep zych wyników w ., 03 Y
W
1976 rok I Kierownik Drvgady inż \fil'('7V ław Glb,,1 ki,
wvtaoiat'zp - R!'nr
Wvkrot:'-. Wlnl'l'nty D u da.
Zdz is ław
Goral oraz 'Inn! o.martl'nl)wcy"
za p ~wn ili wladze. 7.e o~trowil~c:OOKO. 'CZEN IE NA STR. 7
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Sluba

NoworO<ml, toast I lekrełan IW PZP. w )[łe~ _ . . .
saad.r ZaraJc:zy
,sekretan IW PZP• • )[Jeleaela _ .....
Dlaław Daaek WIInleśll wapOlaJo z lI.bllka_ • ~

młodej

Pet. A..

pane: p. Zefil
Domacale

i

..

Zbiplewowł

Lasoniowi
Ił
dzielila Krys&y
na Piaseckaza tępea klerow
nika kleleekieCO USC.
Poniżej: PrsF
Jęcie .... eselae..

Problem,
Zadania

Pol. J. Bu.rcsJ1l

•
bryłka ołowi., kłór.
wytu 'Iono pne4 okeło ut !ały.
Prudmiot. kCo aie w,dob,'"m z zirmi ani nie kupU",.
w
kltpie •
pamilltkami. 0lr7ymalrm CO jak. prrm ię, a
jak ię tal. - opowirm.

-

o

le

L y, a zwl~ zeza lr, kiUre
b:orly &ri polami bItew, staly ię
o~ cnie modne w"ród
zbirrae?;V oami ttk. W miarę jak na
r ) nku pok zUA się coraz ło aoWt \ ykrywac:ze
metali _ (rl f'kl ron icsBe aparały ycnali:aująCt nrezy t k małe na ...... & jak
n p. ~uzik od munduru)
coraz
więc j chętnycb przyb .... a, najcz ·ci ..j norą b prowadzić we
po ukiwania . .,Jrdna taka n x
- hl da op!"rintrndrnt n roll OWf' o pola bitwy w Petrr burI:U (tan Wircinia), Larry Hakf>l przvn i więcej
zni.-zneń
n l~"U
tulrcir rrozji". Bo
oezyw" ie
ponokiwc7:e
ry~

la... cdzie sacbo.aly .~ Ma4y okopÓW, .,iwak • • WF oN.ów. Kopii. prs" _tyel.
4e-
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Ostro CO urodzaj
na synów
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p:~rw.szvm

dn .u 1978 roklt
w O&tr wleckom !l7J!)lotaLu do 1:0d.z'" v 15 pr"Z)I"&Zło na św :at T
dl.; ' .
w
tvm 5 c:hbopc6w.
p rw ..gQ syna o och:. 020
urocn ł
Boi n
Cham

pr rown'c

duh.

przy

połozne:

m .ehcrywego .• Arge-

pot

Lidia
lina !\fajch r.
D

h
a v -towaly
Pron bis I H~

W""-v kJn1 matkom
gr tuJ.Ije",w!
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Na kilka dni przed końcem ub.r. zwróciliśmy'" Al
dyrektorów największych ':układów prsemJ'S . , . .
i zjednoczeń w województwach kielecku. i nMIa_ '
skim z prośbę o odpowiedi na trzy pytania:
l. NAJWIĘKSZY SUKCES 1975 ROKU?
t. CO PRZESZKADZAŁO
PRACY?
lo NAJW AZNIEJSZE ZAMIERZENIA W R0KU 19761
Dziś odpowiada
dyrektor Zakładów Cementowo-Wapienniczych "owiny" - inż. Ry zarn OKULICKI:

l

Do na&zy~h najw ęk"Lyc h
• sukcesów w r ku ubie vym zaliczamy
opracowan:e
technologi i produkcji cemen tu budowlanego marki ..2-0"
oraz o :ągntęcie dobr 'ch w _
n ików w ;:)rC>Ce ie jego przemysłowel;<>
wyt.warzan ia. W
1975 r . w ramach tzw. wdr tania
wyiej
wym ;en o nej
tedlllol
i
wyprodukowano
100 tysięcy ton cementu bttdowlan
o arame-!rach od-

http://sbc.wbp.kielce.pl

powi adają~yell
po iej aa.tnie. Efelctem stosowlIlia ~
we] technologii będ7.ie zwięk
szen ie produkcji cemeotu_
około 15 proc. w stosunku do
w i elkości
produkcJi cem tu
portlandzkiego
be? żad
nych now)"ch nakładów inwe>tycyjnych.
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bioll1et oroloa;icUl :
obol tona pra n
J wy pogor zonrI:o
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.Syl
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TR. 1

DOKO 'CZ • I
li,

c a"

prz.}jęc"e

- Ul r. lo Iylko ... paktory zamja t do
USC IrafU do z.pll)-. Przycz,yIłl\ byly IUldm
n obI wy orzyja.
kol
w.
zucili 1(0 w
.lw - i ni l.dąi.ylJ zJapac!

na m100 go,

końcnk>

ię

iedMk

dobrze Podwójn \'I',..~le to chyba dobra wróźba.
Skład my
mI
i J).'lr2A' • rd C"2ne Życz"
ni.a l k

t TIuujem

yl\\'

w4:l!lrówkę.

•

W leC2.Ól'. N
'r7

.pI

trowa

•

uhc.ach lioz:ne pa. Wiele z
w k
k.ch zaA byly 10 z.aba-

Z&Ce n,a' ba

wy baców
ud.>n. W
IIi j sali Klubu Kult ur}

lIi

Samochod w

wl l-

F:lhry-

Specj Hz wa-

~.Polmo-SHL" -p~o
\in>wą noc orawl
6110

'vl-

Do

strukeje i mooderl'li:Lacj~ nie·
których urz.ądozeń 'IV ,.Nowi·
nach Iln by zakład teIJ m gl
os.ągnąć pro. ktowe ~Oli.
ci prOO\J.!ocyjs1 .

1W

Th'uodn-o&oi sta.ramy &ię n.rze·1
przy wydamej DO·
mocy
dyrekcji
Kle!eol'\kue·
go K oombi n atu
Cemootowa.
_Wap.enmC'Ze€o, Zjednoczenia
Prz.emysłu CememWlWego, Wa.
p;e-nilli'C"U"go
Gip6o.wego VI

OSiągnięć :r.a.licz.amy takUl'uchomienie w .,Nowinach
II" elektrofilt.rów piecÓIW 0brotowych Po przeprowadwnej rekonstrukoji pooCKl trzynastokr<>tnie 1lrlllliejszyła lę
emisja pyłów do atm(}sf~y.

pracy
przesz.kCKlz.ała
nam przede wszystkim n.epełna
s-prawność
niektórych
prototypowych urządzeń w zakładzie nr 2. Ponadto wiele
zakłóceń
w codZiennej pracy
powodowały
nierytmiczne i
niepełne dostawy suro~6w i
materiałów (gips, żużel. mlelniki, wyroby ogniotTWałe).
Najwaź.n:ejszym
naszym
zadaniem do wykonan ia w
1976 roku jest uealizowanie
ustaleń
zawartych w programie technicmo-organiozacyjnym, obejmującym
rekoo-

zwyclężyc

So!mO'W'Cu oraz miej6cowycb
władz potit cmyoeh
adm J D!.

st.racyjrJyoeh.

Orl<i~

tra

układowa

FS

ól.>.
Na p:II'kl cje tJoczno b"lo do
bWe-go rana. a Oł'Jlćlnl=IOI'l.~ ze
Zbi . wem 1\1at1e~m i I)('lmn~ roję wodJ.ll'eJ
r d. J ••uem
lIaru zaki~m z: z:aklddowuj rozpn
lo li
l le atr.k-

.,Polmo- HL".

Kielecki {pod)wieczorek ...
'ieprZld mnll wiatr i deszcz, a nade wszllstko "svlwestroJ)Towiłll, że kieleckie ulice iwieciłll pustkomi.
nowego roku upłllwał pod znakiem. rodzin-

(s~r)

po kanie

2

odbyło się
lI.ładaclI pracy.

Didl

DOKOŃCZENIE ZE 8TH. 1

że

.ię odbył

52r;tko

prze

Sekretariatu KW PZPi
Z prezesem WK ZSL

- Dere- ki

31 grudnia
rocznicę urodzin prezesa
WK ZSL, MIECZYSŁAWA
DEREJSKJEGO,
członko
wie
Sekretariatu
KW
PZPR w Kielcach spotkali
si~ z Jubilatem. B ' Ia to 0kazja do złożenia serdecznych życz6ń i podziękowań
za d t~'chczasową
pracę
stronnictwa, do omówienia
aklualn:ch
problemów
rolnictwa
oraz
udziału
czlonkćw ZSL w przeobra60

"PIAF" BEZ POWODZENIA
notowano w kinach i teatrze. W tllm ostatnim na spektaklu sztuk Witkiewicza zjawilo się zaledwie
kl,kadzie iqt o~ób. Podobnie bllło i ~ kinie "Moskwa", gdue
J)Tł!Z nlOll'ono film biografiCZfilI o znane; piosenkarce franCUSkiej. Edith Piaf
Spodzie 'Oh:mll się kompletu widowni dorosłe; powi clzlalll nall pracownice kina. NiestetJ/, posJ/lwestrowe
::rnl;'ez nie dolo znać o sobie A na dodatek kielczanie nie lubują się w filTl,ach biograficznllch, choć są one bardzo piękne.
PIERWSZY - NIEZBYT UDANY
- Tak, tok - powledziała popularna sportsmenka Miro-:Sła
wa Sarno .v plerwszllm dniu nowego roku włamano nom
Się (jO sOHloch du, zni zezono wJ/cieraczki, radio ... Gdllbll nie
to. bl/loby fajnie Ja oczywi!cie zaliezJ/lam spacer z małą, a
mą:: wraz z czt rdziestoma zawodnikami mimo -deszczu
u'lIbrol .·ę na trening do wsu, gdzie uroczyście powitono
Nowy Rok.
(JaS)
Słabą

fr

ku:enc1ę

ruo ocz e

za
DOK ŃCZ

lE ZE TR. l
codziennq, c- , nq p cę dziękuję gorąco
olskiej klasie robotniczej, polskim rolnikom, polskiej inteligencji. W 'mieniu Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w Imieniu lodl centralnych stronnictw
sojuSlniczych F.ontu Jedności Noro '.z, w imieniu Rody Państwo i Rady Ministrów Polskiej
Rzeclypospolitej lldo.,ej - skladam im wyralf
uiJcunku i utn nia.
Za

tę

DRODZY PRZYJACiElE I
okój i belpieCleństwo jest nacleln,m doblem c:alej ludzkości i kaid go czlowieka.
• soko oceniam, .,ięt pnemian" które
rok 1975 pn,niósl w stosunkach mięcbynarodo"ych. ~.,iot .
li' .,ielki krok napnód w kierunku pokoju, belpieczeństwa i d
) sqsiedltwa po jedz y poń5twomi i narodami. No noslym kontynencie Konferencjo BelpiecIe . s wa
i Wspólpracy zalońnyla się sukcesem. Utrwalony tostol nieodwołalnie ponqdek terytorialny
i oolit,ctny ukuta1to any w wyniku twycięstwa
nad hitlerowskim foszyz .em. Zarysowola sie
rspektywa dalSJe o posteau w kierunku odprę
ienia i powstn,man:o wyścigu zbro·eń. Te konystn pnemia y Jawdzi etomy w '." e; r' .ne po o· ej polityce krorw soc'alistyunych,
a pnede wn, tki moralnej i mo erialnej sile
Z.,icp:ku Rachieck' o - gló.,ne~a nectnika
sprawy polJoju. Z głębo q sotyslakcjq stwierdzamy, iż to if noSIo ojclyzna, Polsko ludowa
miosla wainy wklad w dzieło pogl iania jedności i umocnienia pc.tencjalu soc'olistyctnej
"spólnoty oral w k taltowonie pokojo ch sło
sunk . w mi dzy państv ami o odmiennych ustrojach.
Patnqc z ułno~ciq • pnystłoś&: - u progu
nowego roku - pozdrawiamy gorąco nOSIJch
przyjaciół i soju51nilców.
Z gl bok Hrdeunością kierujemy najlepsz.
iyCIenia do narodu radzieckiego.
2yczymy szczęścia i pomyślności narodom eolej socjalistycznej wspólnoty poństw.
Po drcnwiomy .,szystkie narod, w Europie I na
iwieciel
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ń kił nol' yl ~ tro
pr ('I)wnif'y ZW , polem" w KIl'I('a('b.
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Zdjęcia

Jerzy BurcsyD
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żeniach
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ur
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II.

społeczno-ekono

micznych kieleckiej wsi.
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.
przemoUJ enle
,
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DRODZY RODACY!
krac.ojqc w nowy rok złóżmy naj,epsze
iyczenio polskiej klasie robotnic:ej, 9 J.
nikom, hutnikom, meto owco , wló nianom, budowlanym, polskim rolnikom, polskiej
intelinencji, wszystkim ludliom pracy nasIego
kraju, jego miast i wsi!
yroimy nOSIe gorąc
uClucia polskim rodzinom, po sliim koble om,
pobk.iej mlodzieiy, .,eteranom walili i pracy 10slugujqcym na najwyższy Stacunelil
Połqczmy się my . ą 1 l).ni, kt' rzy dzisiejszq
noc sylwestrowa spędzają no swoich posterunk,!ch; z ~a~ogami za lodów przemysIowych, t koleJarzami I procow",komi transportu, Iqcznosci,
słu~b, zdrowia i służb komunalnych, żolnienami
WOJs.ka P~!skiego. pracownikami milicji i Słuiby
Bez~lectens!1lla. Przesyłam im wszystkim ,lOSIe
.,spolne gorące pOtdrowienial
P~~drawia.m. c~ło . ÓW i landydatów naszej
poru I, 'polskieJ Z,ednoCtonej Partii Robotnicze'.
2ycu; .m, oby w roku nadchodzącym jeszCIe
lepiej spełniali woj obowiątek no koidym stanowi . i odcinku procy.
Kieruję potdrc-"ienia do c:t!onków sojuszniuych stronnictw politycznych, do wszystkich dtiałac IY Frontu Jedności Nnrodu.
Zwracam się z ... rdecznymi życzeniami do nanych rodo Ó., iyjqcych pota granicami kraju,
któny pragnq rozwoju Pols'.i i umocnienia jej
znacz_nia w •"';ecie.
DRODZY PRZYJACIElE!
ok 1976 będIie dla nas rokiem jeszcze ambitniejs'ych tada,; i jeszcle rozleglejszych
perspektyw. Te tadania i te persper.t,.., ukazał VII Zjazd naszej portii. Celem - jak od lat będlie NZ/Ost sily no tej socjalistyctn j ojczyzny
i pomyślno' ci ludzi p'ocy. Aby osiągnq': ten cel,
musimy wszyscy od siebie więcej wymagać. Musimy podnosić jakość pracy - !lIówną pneslanke wyżste; jolcości warunków iycia narodu.
50 idornie te~palaj y swe wysil ki w imię
.,spólnego dobra. t,czmy naszej ojclfinie no."ch osiQanięć, doIsz 00 pomyślnego rozwoju.
2,czę Wam wstystkim, Drodlf Pnyjociple,
Drodz, Rodacy, SICI ścia osobis ego I pomyśl
ności dla Waszych domów.
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Ziemi Krako sk:ej
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odom o

Cę
rweze, naprawy artykułów gospodarstwa domowego.
usługi
J>06adzkarskie.
O ludziach. zwł aszcza o Inwa_
lidach. też się pam.ęta. :l-1 . ędzy
spóldzielczv ośrode-k lekarski
przy ul. Zwycięstwa na co dzień
świadczy pracownikom "Pracy"
n.ezbędne
uslug:. o~owadzi 0kresowe badan:a. w!'az ze służ
bą

rehabilitacyjną

spółdzielni

kontroluje stanow:ska robocze .
Potrzebujacych kie!'uje s : ę do
sa nR tonów. na o!xwz~' le-:zn iczo-wypocz"nkowe.
n:e-odolatnie
za.opatruje si ę ich w sprzęt :
artykuly !(06pOOar twa domowe1(0. W'cepreozes sp6łdz·eln'. Bożena
Zakrzewska. PQ:n(ormowala nas. że dla ' !lwal:dów " kup;ono 38 pra,l ek 16 odkurzaCZY. 6 froter.,.k. 30 koc6w elektrycznych. 6 maSZvnŁ' do gole_
nia, 2 motorowery, 140 krzeseł
inwalidzkich,
wkrótce
n'ljbardz.;ej
:>oszkodowanvm
prz,vdzieolać s:ę będzie ... soecjalne amochod~- osobowe.
:\la rad~ka .. P:-i1<Ca·' konkretne ~rspektyw' dalszego
rozwoju. Za os:e-m m.:~ : ~y od·
dany z06tan:e do uż,·tku now:v
zaklad. któr:v Dl"Zy.:z)'ni S.ę do
popra,wv warunków pracy. Ul 3
lata wchod-z: do re!:za ci: kQSZtem 70 mil:onÓ'W z'otvch nowa inw tycia z peln~:m zapleczem reha.b:J:tacyjno-5ocjal_
nym. Ludzie ",'idząc dbałość o
ich zdrow;e. o ich ma:E'!':alnT
byt, pracują wydajniej, na ife
!ch lttać.
W o:-z' "Z1\'m roku
plan
produkcyjn~.I~owy
soóldz.:elni będ2ie WYŹSl"- od tegorocz.neogo o 12 mln zło'" h. z
tym, że wórl<lŚĆ proc!\lk
rvn'kow j zw:ęks:zy s:~ o 3 m;l;.on\' zł "-ch. In".. al :dz: ,,·:t'dza. że
,;a potrz< bni
społ
zeńs!","\!. a
woja Pi'8CIł gwócan ula sob.e
COl:' z l
.... a:-ułll< · żv a.

j:

E. KRÓLI KI

Nie ulega wqtpliwości. że pro·
blem mieszkoó jest IV tej chwili
jednq z najbardziej
pilnych
spraw, nie ty/leo IV naszym wo.
jewództwie. Szybki rozwój prze·
myslu czyni oktuolntm pytonie:
jak w krótkim czasie zapewnić
nONym pracownikom mieszkania?
Podobnie jest w Jędrzejowi e.
NojwięJeszy zak/od IV tym mieś·
cie "Rekord" wcioź potrzebuje
lochowców. 10Hody Mechaniczne i Jędrzejawsk,'e Przedsiębior.
stwo Budowlane muszq również
dysponować argumentem w po.
staci mieszlcania. gdy chcq zyskać wysokiej 1cI0sy specjalistów,
Dochodzq do tego jeszcze spra·
Ny nierozlqcznie zwiqzane z pro·
blemem mieszlamaw m, a więc
leonieczność przep'owadzki ludzi
zajmujqcych rudery plzeznaczot.e
do rozbiórki I mlodych mol.
ieńs!w. Tylko w mTnionym
ro·
ku, w n'ewie'kim przec I eż Ję
drzejowie zgloszono 274 wnioslei o przydzial nowego lokalu.
- Większość podań należalo
uwzględnić i umieścić ubiegajq.
cych się no liście przydzialu -

W fabryce mówią na nich po pro tu - "objeżdżacze"_
To drażniące nieco ucho określenie - acz w zupeł
ności oddające charakter pracy skojarzyło mi
się
z innym, podobnym określeniem: oblatywacze. A więc
ryzyko i odwaga, pokój i opanowanie, po trzegawczość i wysokie kwalifikacje.

g91etni pr cownik FSC
Jan Jabłoń ki. Ma aktualnie
17 uczniów, kierowców legitymujących
ię pr wami jazdy
II kategorii.
le je ZC'l:e trzy
miesiące musz
się dok zla1cać, by usiąść za kier wnicą l
wyruszyć na t
pi kielną tarkę na torz
pr b .

K żdy
musi
po dwa sa-

JANUSZ PAŃCZYK

Tadeusz Wątły kierownik wydziału
P-4 (wydział
montażu ostatecznego
samochodów, przy którym funkcjonuje tzw. oddział prób drogowych), wsadził mnie
naJpierw do starej "warszawy"
(bez niej nie mógłbym
się
sprawnie poruszać po zakła
dzie mówi) i zawiózł
w
przeciwległy kraniec fabrycznego terenu na tor prób.
- Oddaliśmy go niespełna
dwa lata temu - wyjaśnia. Dawniej próbowaliśmy samochody na państwowej, ruchliwej trasie Starachowice - Ostrowiec. Jazda była niebezpieczna, przeszkadzaliśmy innym użytkown ikom drogi, nie
wszystkie manewry
można
było

wykonywać.

Nowy tor prób ma ponad
dwa kilometry długo c!. Na
wyznaczonych
odcinkach
sprawdza się
przy piez 'ne
pojazdu, układ
kierowniczy,
hamulce. Niespodziewanie zjechaliśmy z asfaltowej nawierzchni na tor przeszkód i wysłużoną
rzucać

"warszawą"

zaczęło

na wszystkie
strony.
jaz.da po betonowej tarce lub po wzniesieniach i nagłych spadkach ni.
naleiy do przyjemnrści.
ale
jest to naj lep 'zy sposób
na
zbadanie resorów samochodu
i amortyzacji.
Rzeczywiście,

Po zejściu z taśmy montażowej
każdy
"tar"
mu .
przejść sprawdzian na
tym
torze. Samochód zwykły
w
ramach prób powinien przeprzynajmnLj 15 kilometrów. Samochody specjalne
- od 15 do 1500 kilometrów.
Dla tych ostatnich (są to głó
wnie wozy terenowe o napę
dzie na wszystkie trzy o 'i ),
dodatkowym miejscem egzaminu są piaszczyste wertepy
nad rzeką, za miastem. "Stary" terenowe pokonują
tam
strome, piaszczyste wznie~ie
nia, brodzą po wodzie - poddawane są te5tom, wyma ającym wielkiej spr wności od
maszyny i człowieka za kiejechać

rownicą·

Kierowcy...

..Objeżdżaczy"

pracujących

w oddziale prób
drogowych jest osiemdzie ię
ciu. Prawie codziennie z ta m
montażowych
schodzi okola

mówi leierownile Wydziału Gospodarlei Terenowel Urzędu M:os·
to i Gminy IV Jędrzejowie, KOR·
NELA SABAT.
Jeszcze w grudniu 109 rodzin
znolaz/o nowe locum w dwóch
bloleach przy ul. Przypkows/uego
(niedaleko dworca PKP). Część

100 pojazdów.
więc "objechać"

mochody.
Stefan
Stani zew ki
mistrz tego wydziału
mówi:
Nie jest to łatwa praca. Od
na zych kierowców wymagamy bardzo wy okich kwalifikacji. W czasie próbnej jazdy
kierowca
musi
dostrzec
wszystkie wady i usterki
w
samochodzie, usunąć je, wyregulować wszystkie urządze
nia i podzespoły i oddać pojazd do magazynu gotowy dla
odbiorców. Wśród kierowców-mechaników
mamy wielu
dobrych specjalistów i dlugoletnich pracowników, takich
jak: Zdzisław Winiarski, Ryszard Szkudłar ki,
lIenryk
Dzioba, Kazimierz Lejnikowk:, Henryk Pleni' źek, Zy,,munt Cie'nik, Witold Jóźwik,
W ród młodych
wyróżniają
się zaangażowaniem i llmiejętnościami: Jerzy Zyc hiskJ i
Jeny Mo kał.
No i przede W.·zy tkim sam
mi.:;trz - Slefan Staniszewski
jeldzi na "starach" od
początku ich
produkcji.
Jego
młodszy brat Wiesław 15
grudnia 19~8 roku prowadził
pierw~zą ci~żarówkę .. star 20"
d o Warszawy na obrady Kongresu Zjednoczeniowego PPR
PPS.
- Jeś!i mówimy , że dzisiaj
praca kierowcy .. objeżdżacza"
jest ciężka - śmieje się
p.
Wiesław Staniszew ki mimo, że "tary" ą już niemal
doskonale, niezawodne i nowocze,me to pro 'zę sobie
wyobrazić,
jak
'ę
jeździło
pierwszymi
gzemplarzami,
właściwie pr totypan.
samochodów.
Na oddz.iale prób drogowych
potrzeba dobrych f chowc6w;
ludzi dla których nawet
w
naj nowszym .,starze" nie ma
tajemnicy. Mu zą znać każdą
rubkę, wiedzieć
o
kaźdej
zmianie konstrukcyjnej. Nie
każdy kierowca moźe
zostać
.. objeźdżacz.em". Selekcja jest
surowa. Ostatnio przy wydziale P-4 powołano nawet 3-mieięczną szkółkę dla
kierowców i mE'chaników,
którzy
chcieliby pracować w tym zawodzie. Szkółk~ prowadzi dłu-

jących

no przydziol. Potrzeby N
tej dziedzinie przerostajq więc
aktualne mailiwoścI linon<oNe
miasto. l drugiej strony wio·
domo, że nawet uporanie się z
tym problemem
prowadz, nie·
uchronnie w stronę Icolejnej bariery nie do przebycia. Jest nią
.vykonowstwo. Prócz Jędrcejow.

Jędrzeiowie
przybywa mieszkań

W

wyremontowo n(ch mieszleań od·
dano do ko':;co roku przy ul. '"
Stycznia . W ten sposob zostały
zospoleojone najpil", jSle potrzeby mieszkaniowe J,.:ircejowa.
OcrYYlI/śc,e n'e będzie to ozno ·
czoć likwidac jI lub ch ćby no·
wel znacznego z/ogodzenio pro·
blemu. W ioclo'Tlo bowiem, ż
znów noleiy zburzyć w Jędrze·
jowie 20 ruder, o ich lokatorzy
stanq zaraz w leo lejce oczeleu-

s jego

Przedsiębiorstwa

B ~ d')",,

lo"eg') "je mo IV tym m'e ,c,e
innel speC/olistycln I lirm y, kto·
ro bi'aby w stan e wz/qC no
sleb,e cIężar b udownictwo mieszkonio.vego. Nic dz,wnego, ze
w tej sytuacji w Jędrze;olvie rOlwija się budownictwo indy,v;dualne U"qd M,asta , Gminy
sluiy " ,dliom daleko idqcQ pOmocq. W 1975 roleu oddano >II
wieczyste uiytkowanie 65 dzia-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Budowa pierwszej
w WOjewództwie
kolejowej estakady
W Słowiku pod Kielcami łrMI
budowa jedynej jak dotqd
•
naszym województwie estokad,
kolejowej. Estokada to przebiegać będzie nod rzekq
Bob~
trasq E-7 i torami kolejowymL
Jest ono jednym z kIlkunastu 0biektów (mostów, wiaduktów) budowanej linii kolejowej Sitk6wka-Szczukowice.
Prace przy budowie tego 0biektu od w iosny 1974 roku prowadzi
Przedsiębiorstwo
Robót
Kolejowych nr 15 w Warszawie.
Rozmawiamy z kierownikiem r0bót - Jonem Uczciwkiem.
-

Najbardziej skomplikowane
proce montażowe nad jezdniami i toromi. M.in. jedno z
podpór estokady będzie bardze
trudna do wykonania, poniewai
wchodzi w linię
kolejowq. VI
związku z tym będzi my musieli
zakładać odciążenia polegajqce
na
zamontowaniu
stalowyc"
dźwigarów wspartych no drewnionych klatkach
z podkładów
kolejowych. Budowa takiej ~
pory trwać więc będzie dwa razy dłużej oii: jedena tu pozostałych. Dodajmy, że roboty ..
muszq być wykonywane prą
minimalnym ograniczeniu ruch.
pociągów. No podobnej
zasodzie budowaliśmy tunel pod l0rami przy dworcu PKP w Kla..
cach.
są

Zakończenie budowy e,takady
zaplanowano no czerwiec przyszłego roku,

(E)

lele no osiedlu lomośc;e. Wlodze miasto pomogły wlaścicie·
10m w uzyskaniu moteriolów budowlanych. Elelct~ Stoi jui talii
65 domlców jednorodzinnych w
stanie surowym. Chętnych, itdrzy chcą mieć w Jędrzejowi.
wIosny domele jest więcej. Od
15 grudnia wydawane sq d&cyzje o przydziale terenów pod
budowę no
osiedlu
lie/onfd.
200 dziolek czekać będzie no
właścicieli no osiedlu Murawiec.
W ten SpOsób, poczynając
już
od
tego
rolcu
ło/wiel
nam będzie dysponować miesz~oniomi z budownictwo rod narodowych, spÓ/d.ielni 1 zokladów procy - twierdd pani Sabat. - Sqdzę wi~c, że przy szla
pi cio/atko w znacznym stopniu
zlagod:i rl.licyt mieszkań IV naszym mieście,
DAR

ED

NUMER 1
STRONA

3

3- 9
stycznia
1976 roku
Sobota -

3.1.

H.H -

"Radar"
I I .• - D2.ienmk TV (kolor)
11.0. kt)"'''
program
woj.:
gdańskiego,
byd. . . kl~go , elbląskiego. 01... tyńsklego. torun kiego.
11.1' - Jazdy na
nartach
uczy
Karl Schranz
Ił ." - "RaJd
~",r.y(·h
samo,'hodo" ych" ('1..
l progr.

,.o""

1'.20 !~.jO 10 .20 1O.ll! -

1r1.25 22.10 2.2.30 -

:aJ OC! -

rOLf.

Sobota mIodych: Antrakt
"RaJd starych
samocho-

11.06 11.51 -

duw"

-

CZ

1l progr. fUZ.f.

Forum z mln. przem chemicznego MacIejem Wlrow
klm
I I . • - Dobranoc (kolor)
1. 30 - Mon-itor (kolor)
• .• _ .. Aferzysta" radz tllm
fabularn y
2l .5ł ~ nnlk TV (kolol)
:112 10 - Wladomo~ci
portowe
sL2I - Z naJlepez)'mi tyczeniami
cUa ZPO Bytom p ·og'.
roerywk. (kolor)

1'.16 -

Njedzj~18

-

'.lIIi I • 56 -

4.1.
TV T clulikum Rol-

nlcu
TV Kurs Rolniczy

,.li -

' .00 - Przypominamy. radzimy
Jl;owoczesnoi;ć

w domu
ugrodzJ
Bieil po rArowle
1.60 - Program dnia
1.111 - W ladomoscl aporh)we
.01 - Dla mlodych waltów: TeJe-ranek
Anten a
1. .... "Carav"totgio" - orlc. OM.
wIolkiego tIImu blog
11.111 - Lektury .. Pe~8%a" (kolor)
U.OII - D2.iennik TV (kolo)
12 .26 - Tymlf'o
maI( ~raw
codZIennych (kolor)
1& 50 - Pa gl~d plonlJny (kOl.)
n.:JI - Turni J Czterech Skoczni
t r.nem. z Innsbrucka (kol.)
19 .11 - Loeowanie DU1ego Lotka
111.30 - Dl
dzlecl: .. O czym mó_
wia pory roku"
l'~ Z
kamera
w~ród
zwie_
rząt: Wielkie w~drówkt
11M - TV spotkanie z b~lladą
prottr. rozr.
11. 55 - Progr. pUblll'.
1. ... - NIKapomniane mt'lod e
progr. muz. (kolor)
1• ..1G - Wieczorynka (kolor)
U.JO - Dziennik TV (kolor)
.~ Sajka dla doroslych
• • )0 .. RodzJna
WI .t,·oaków"
ode.
kanad.
filmu
aer.
a .• - "Sentymenty" - kabaret
llterackl (kolor)
:111.21 - Informacyjny mag . sport.
D .GO - .. Przeboje dwóch . tlIlecI"
prOjO".
rozr.' TV
C RS
1.10 -

• .• -

Sroda -

Pon iedziałe k

-

5.1.

l. 011 -

11M -

"Sza.re

m.lll I.

)O -

. .... -

.M -

" .• -

łl,).n

ser.

CZt,;

uCzterdziestolatek" - ode.
ost. pt. "K<>ZI<>I Ofiarny,
czy Id rotacJa" - tllm ser.
TVP (kol<>r)
t .OC! - f"lzyka kl. VII:
IU.OO - IIlstoria kI. V:
11.05 - Ilistorta kl. VII:
12.00 - Ch mla kI. VIII:
1l2. 5 I 13.26
TV Techllolkum
Rolnicze
14.~ Kurs p:zygotowawczy na
.....yzsze uczelnie - fizyka:
WykI. wstępny
18.16 - Kurs przygot. na wy:!.sze
uczelnie fizyka: Kinematyka.
punktów mate.
n.lnych
- l'iURT

16.6G

11'H~

•• ~.H -

11. lIR.lI -

:at.

-

11 .30 1'.40 -

no brLe
17.00 17.J(I 17. 40 -

111.60 1I.~0

-

. ... JOlO ]11 .• -

'.40 10.00 11.00 1C!.30 1606 16.30 16 ~O -

l7 OC! -

1'.10 1AI.30 Uł.20 1~.jO 20.20 -

:!:2 5& -

1AI.30 1f.4' -

, OC! 10 ot -

chełmskiego,

JW)'Wsku:- Ro.

lubelskle/to.

lom1)·oekif'go.
plocklego
'Ol dlecklego.
skierni('w;c.
ki 1C0. ""wal5klego. wloclaw kI go
Turniej Czterech Skoczni
tra ..."'.
z
BUicheehoten
Fakt)'. oplnl...
hlpot<,zy:
;;:~~;"P"rymentu
ciag dal _
".trt>l~ckiego.

17.01 l. Ol -

11. 21 -

El

Stl't1i1o TV

Mlodych

NUMER 1

nie przez
dni li=nych rynkowych a trakcjd. Oto dla przykładu:
Centrala Handlowa "Arged",
a poprzez nią przemysł elektromaszynowy zapowiada na:n
co najmniej 2O-proc. wzrost
dostaw ~woich wy'robów. a
•.ich" w)"l'oby. to tak poszukiwane pralki automatyczne,
których W tym roku bęcYz. ie
ok. 150 tYI5. (w roku 1975 nie pełna 64 tys.). Przy czym
pralek ma być nie tylko wię
cej. ale w drugiej polowie roku majdą sic: W sprzed aży lak pr-l.ynajmniej
twierdzą
hand10rwcy nowe modele

Na dobranoc

Krzyżówka

nr

8.1.
RolnI_

.•Smlerć

rowerz}·.ty··
hlszp. film fab.
Hl. IOria ki. VI:
Jęlyk polski kI. VII:
Decy'Je piętnastolatków
TV Technikum Rolnicze
1I1;l!('matyka
w
szkole:
"Uklad ,",spólrzędnych"
OLU nnik TV (kolor)
.. Obiektyw"
program
woj .:
poznańs ·jege>.
gorzowskiego, kali kiego, ko.
"inskI go. lesz.czynskl go •
pilskiego. zielonogórskiego
Dla
mlod"ch
widzo ..... :
Ekran z bratki m
Pohgon (kol<>c)
~:kran
I t}'cie: .,Dr Jeck) II l mr Hyde"
l>obranoc (kolor)
DziennJk TV (k
r)
PrLypomlnamy. radzJmy
"Za mml .zla amoIerć"
w Io.kl film fab. (kolor)
Pegaz (kole>r)
J)7;lellnik TV (1ool<>c)
W lado mo. et -.:><>"to""e

-

9.1.

Rolni_
cze
Dl. najmlodszych kI. III:
Dla naJmlodC)'ch: - "U_
wa~a.

lł.16

-

. " fW)

-

12.~

l

14.40 -

15 . 1$ -

pl-aah·C"ZM

DzJenr>ik TV (kolor)
"ObIekt vW..
pr0/tram
vol: b!alo.tockiego blal_
skoPodlaskiego,
clecha-

tylko przeglą
że nie zabraknajbliższych 360

du wynika,

żywienia"

'.OC! I I.JO TV T~ hniJ<um

ki

nk>

•. Inst)'tut
X Y Z -

Pi ą tek

kl. I

VH-VIII'
.
lJ:JI I H OC;
TV Technikum
Roml""
Ul ot - Na wIdkim I malym .. k ra_

Z

pobi~nego

cze

6.1.

Wychowanie

różne rMOł'ty.

ki~IO .

I.OC! i 6.30 TV Technikum

.211 -

(kolor)
Dla n"Jmloduych matemat) ka:
Język pl ki kI. IV'

S~n tradycyjnych podarunków ma się, nieM~y, k u k oń
cowi. Gdyby jednak miłe niespodzianki spotyk ały nas tylko ten
jeden raz w roku, życie byłoby nieco smut ne. Zeby więc nic
rozpoczynać nowego roku ze zbędną melancholią, poświęćmy
nieco uwagi rynkowi, a dokładniej temu, co n owc«0 i cieka wego dla tego rynku, {'zyli dla nas ws?:ysłklch, pnyr;olewują

Dla dueci: .. Co to JestT
Lo,""",anie Malego Lotka
Informacje, towary, propozycJe
Moniuszko bez a.ureoli plogram muzyczny
Spotkania
z
medycyną:

CZ\\-'a rtek -

]>1.50 !.l.1I -

. .. . I 1 .:Je TV Technikum Rolnl_
,,",e
I to - "Rod"na Whlt ..""ków" _
ode.
kanIId .
filmu
_ r.

id

cz. I
Dobranoc (I:olor)
Dziennik TV (kolor)
:0.20 - Filmoteka
.... cyd:uel
,,~nie-rć
rowe.rzysty·'
lloi02p. film ... na.-krymin.
11.40 - Czym zyJe świat (kolO<")
22.1 0 - DzI~nllik TV (kolor)
22_25 - \\ Jadunloscl sportov..e
2'l.lO - "Tak Jest. jak sl<: pań_
stwu zdaje" (koJo.r)
18.50 19.:ao :9.JO -

NarD

Wtol"i!k -

r<sztą"

Z

Dobranoc (kolOr)
Dd n k TV (k.,lor)
T atr TV: Mlch .. 1 \'. Cu_
%0: "Kapelusz peJ n d~.%_
""u" (kOlor)
Swiadkowie (kOlor)
Dziennik TV (kOlo r )
Wladom.,.c l .r>ortowe
Spotkanie z H, ....rem KI_
rowem

na

mat matyka:
Ilorazu dZIelenia
cz. l
DZIennik TV (kolor)
.. Obiektyw"
program
woj.: lódzklego. kieltckicgo. piotrkowskiego. radolllku'co, s-i(·rad'2.kd:~go, lar"pojl:cie

pomYl/I"

l • .• 19.» -

Rolnl_

'.00 -

13215 -

1325
TV Technikum
Rolnicze
NURT filozofia: "ReII
Jako forma ,;wiado_
motci
poleczn .. J"
Dziennik TV (kole>r)
,.Obiektyw"
prOj(ram
woj.: krakow kl~lCo. krosnle""klego. nowOS;ldeclue_
110.
pnem )"sklego.
rze_
,,"ow.kic/to. ta r no\\". kl~li:o
Dla
mlodYl'h
wldzó",:
Zwlerzy .. lec (ko lOr)
".che stadionu
"D2.ień po dniu"
rad •.

I

7.1.

8.00 I ł.3G TV Technikum

I'''' -

n .•

Dobrano<: (ko\oc)
Duennlk TV (ko.k>r)
puypomlnamy.
radzImy
"Czlerdz.ie tolate-k" - odc.
Olt. pt. "Koeioł Ofia.rny,
czyli rotacja" - film ler •
TVP (kol<>r)
Inte rstudlo (koJo.r)
DziennIk TV (kolor)
.. Smiejmy się z "ieble"
prog ram rozrywkowy
WIad. sporto ..... e I kronika
konkursu skoków narciarskich.

Zapowiedzi rynku 1976 r.

15.50 -

niebczpleczeńBt\".o·'

"Za nimi ... Ia smlerĆ" _
wiOlki IiIm fab .
G<ografla
Id.
VII'
13.~ - TV Technikum Rolnicze
TV kurs prZYlOt. rut ""YI.SZe ucz.elnie mat~m.
tyka: "Rownania ale br._
iczn .. CI:. II
l".: ku" pr~ygot. na "y~
. ze uczelnie matelna.
tJK8: .,R6wnania algebra.
iezn .. - "". III
l'iURT
Pedagogika:
., l'iu:powodzenia

lAI.JO 1640 -

17.00 -

l.kulne"

Dziennik TV (kolor)
.. Obi ktyw"
program
"oj.: wrocla"..klego. jelenIogórskiego.
lelnickle_
kiego. ""albrzy kJego
Dla dzlect: "P<>ca "" Te-

POZIOMO:

nowosć.

rełor

PIONOWO: 1
rełigia monoteistyczno pows-tala w VII _ku
w AroO'l 2. wczesno potrawo sezonowo 3. upotr)'WOnle w czym-i
włos.nej korzysc i. zysleu. 4.
hna
slużąco do
holowania
stotku,
5 n~omko en re. przymówIco . 10 .
czlow'ek mający wiele lot.
nlemIody. 11. pożywioo. e.
po!t<W'm.
13. szlomownik. bog .er. 15. dolno częSć. d"o.

odr......

Rol.w CłU"" ' .
łYŻOW." pn6lyłoć "<).
I••y pod
redo.C] .. EO" wy.
lącz.n e no ltof1ocłt pocztO'lN)'Ch w w m n e- J. eOm \I dnI od do ty n,n; wego numeN. Porr. ~zy prow dłow e od.
pow;edzl ro.tl.,.., ,e • ę dwa bony .. qj.
" - po 50 zł. Korty
pocztowe
bN
kupoftU będq wyJQC""". l ' - " o .

wiedź

sukcesywnego WU'os t u
dostaw źelazek % tenIlor egula torem. robotów lruohennych.
nowych wzor6w i k olorów
garnków ema liowa'llych, aluminiowych. i łączonych z tych
suroW'C6w.
Chemia
dwóch
przygoto'.vuje
nowe
wzory
kompletów z t.worzyw szt uczn ych 00 wypoiSaźenia łazie<nki,
za,gospodarowal!1ia k'Uchni w
szereg drobiazgów i.tp. N ie
braknie OC7.yW1iście nowych
wyrobów k<l6mety=nych - o
to j u ź WCZCŚTI iej 7la.trOS'LC'Z y I a
s.ię .. Pollena",
a efekty tej
troski mają być widoczne niebawem W sklepach, a także
w wyglądzie Polek ...
Szeroką gamę nowości, i to
n~e w minimalnych
seriach.
za powia.da
także
przemysł
lekki. Aż 40 pcoc. ca lej prodUlkcji mają stanoW1i.ć tu wyroby nowe. nOWQC7.leS<ne i z.modernizowane. Za.powiedź mile
brzmiąca
dla ktaż<k!go ucha ,
tym bardziej , że ponoć w yrroby unowocześnione i z.mode.rn i7.0wan e nie z.awsze będą
pretendowaly do cen nowośc;.
Tako'N'e rt'.zerwuje się wyłą<:z
nie dla prawdziwych nowoś 
ci - tak przynajmniej zapowiadają
kierownicy zjednoczeń
i resortu. Otrzymamy
więc nowe roozade i odmiany
tkanin bawełnianyc h. welniany<:h i jedwabnych. Ich nowość będzie polegała na zmianach surowcowych przez
zastosowanie
odpowiednich
mieszanek podniOlSą się walory ua.ytkO'N'e tych materiałów.
będą lekkie, m.ięktkie i przyjemne w uchwycie, łatwe W
kOClserwacji. A więc zestaw
zal~ dość pokaźny. Sam.a tyllro branża bawełniana przygotuje i dos.tMcrzy 00 sklflPÓw
ok. 70 mln m nowych ja.k0Ś
ciowo, WZ<)I['tliczo i kolorystycmie tka.nffi. Będą więc n<>we rodza.je druk-owanych i o
W7J0'!'ach i.akardowych tkan in
n.a bie1i:z.nę połcielową. 8 mb
nowych tkanin koszu lowych.
25 mln płaszczowych itp. Na
p/a zcze ciep~jsze przemysł
w~łnla.ny przygotowuje nowe
odmiany lodenów IłłC'ZOC1ych z
moha irem, dalll6kie tweedy,
dzian i.ny tkaninopoclobcle, bist.oc z w~ą i elaną. W dziewis1l' twie ocrzekiwać mQŻemy
w ięk~zej ilości bluzek i
wetecrirów w modnym ,.~(>lk:>
w ym" w ydani-u. Pon« popra-

Cudroziemki chwałą
krakowskie kosmetyki
Z r

17.1I -

Rozw iązonłe

IInyiówlci

nr 267

POZiOMO
ą'" co,
s.p'q.tt.:. Nat.
r.m s , A)now... _ ... on. E"W-", 1eI.,m,
Amodo. oDeotulo. Eldot'odo. """wa..t,
OIygnm.o. zom-n, stoJo. e-«Ipo,
racJO,
k>l'nodo. bod
\
r:;<Y'N ~it
not.m·
C'

PIONOWO :

mon_
<>M_.•
~

IV." o,

Kl.m......
ł\On

...,..,'-<1.

Tu,ów. o.....
Ol
hOCl,
• •bno •
Ma!,o. Oeqo.. 100-

01 9 erd. Kono(op . . .~ - . 10bon • .-010<0. mocn • og~e. lwom.

I

...... _ . vlóowne :

......1«1

•

_",ej

~.

".

"To

wod>ł ...

..........1

~

III

zaopatrzen Ie dJ.a niei małych dzieci, g.ctzle
w liczbie kHkudzielSięciu m iIdonów sztuk ÓZliecięcej kon fekcji dziewia·r skiej, ponad 5
mln szt. będzie wy:robów ca ł
k iem nowych, o nowocześnie j
szych rOtlwiązaniach s.przyjając ych wygodtzie małych obywatel~ i ich matek.
PrzemYl5ł
lekiki w swych
pla n ac h uwzględnia w coraz
szer szy m stopniu nasze w yma.gania w wyposażeniu mieszkań.
Prze de wszystkim w
dywany. chodniki i wykła
dziny podłogowe. Nowych w yrobów z tej dziedziny otrzymamy 4 mln m krwadra towych, w tym będą uznane
jurż przez ryonek aksm instery.
dywany boucle itp. Dostarczy
ich nowa fabryka HDyWilan"
w Łodzi I rozbudowane Kowary.
Pomyslarno takie o lmyslach. Na p ierwsczy ogień id ą
namioty. Ma ich być nie tylko więcej, ale przede wszystkim lżejsze. Mają też być bardziej 2ll'OOnicowane w zaleiności od te«o, komu będą słu 
żyły.

Mile

dla

złaknionego

domo6ci.

polskiego ucha.
tego rockaju wia br7Imią
ebletnlce

przemysłu

mołoryzacyjDC«O.

Plan n.a rok 1976 w porównani u
do
przew3.dywanego
wykonania za.dań za rok 1975
wyka:z.uje ponad 17,5 proc.
wzrostu. Przy czym na.jbarduej interes ującą dla licznych zwod enników
cztocech
kółek jest zapowiedŹ zwięk
szenia dostaw małego "fiata ".
Na rynek powinno kafić ni.!mai 50 tys. "maluchów". crzyll
pra wie o 20 tys. więcej niź w
ro.ku ubiegłym.
czywiście
niać

O odmianywszystkie
i W71fosty

t.ruclno wymie -

nowości .
iloś-

ciowe dOlStaw w licznych rynkowych dziedzinach. Tych kil
kanascie
przykładów
może
jednak służyć ku pokTzepieniu serc i stwierdzeniu, że
jednak trochę milych niespod'danek nas czeka. Tyle, że
nie już. natychmiast od drugiego styomia . a le przez caIy okrągly rok. I tyle. że nie
są to podarki, które przYlliesie nam w wor ku św ięty Miko.łaj, ale które sami zrobim y.
sami wypracujemy. Być może będą one tym milsze i bar~iej coo ionl'.
ELZBJET. DĄBEK
(Ioterpres )

Małe
Kolego

u na rok w:zr la powyu-obów w\"Chu~ących z krakowskiej Fabry_
!ci Koe,metyków "Pollena-Miraculll'm". Z 1.I'Znaruenl WYP J v,.;adają się o nich na!'2e bardzo wymagające panie. zadowoleni są z nich pano'\l\;e.
K metyki tR od'1A1aczają sIę
bowiem wysoką jakością. w
pełni docenianą i prZf'Z cudzoziemc6w obu płci. Swiadczy o tym w&rt06ć e-ksportu
Irrakow ki~o .,M ·ra.cu m" na
obce rynki . Irtón w ostatnich
8 latach ww;r0llła ~
Irrl'lbrle!
puJaroość

"ECHO DNIA"
Kupon nr 1

lesfora •

Dla
mlodych
widzow:
Szperacze
1806 - TV infoc. wydawnlczy
1'.:0 - Czlowiek
I
przyroda
h' zp. hlm dok. 4kok>r)
1850 - Eureka (kolor)
Ił.:ao Dobranoc (kolor)
19.1O - Du~nnik TV (kolor)
11.06 - Panorama
~ 50 Podró,.. z Ha .... w...,
film rau. (1oo.1or)
.., 2<1 - J)zQennlk TV (k lor)
2% .35 - WUtdomO$cl .portowe
t..iwaca: la ewentu .. Jne Lm1.lay
•
pro&ramle
redakcja ale od·
. . . Iada. Pr...r.... D TV .a·
......"..,t Iotdd...y .
~e.·
Irl'dl ...... K aeh ._~.

,.

mo. 6. podnosn k. dżwlgnla,
7.
Wionnetou. 8. chłopczyk. 9. wzrost
cen toworów lub klH'S>U
pap iercyw wortoSclcywy-=h
no gleldZ'ie,
11. gromado w?łków. 12. w je<:oonIe. wjerożon ie. 14. ponstwo
z
carem no Iron ie. 16. ok~eśleni e .
te.rrmn, 17. poslu<:ho.n ie ooz' elone komuś przez osooę no wysok,m stOf'lowlsku.

małych pralek tego typu. Dla
pań d«nu mila bęózlie zapo-

si ę
mowląt

wi

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rok, rzec
lo Jnoczy w borze.
też 1 wybiciem północy
s ię dla niego
ciche dni
mu. Również w zgodzie z
cją zamiast
czeń, zlożyl
ionie
swoją pijoną
lepetynę.
chcesz - warknąl, gdy go
podn i eść i upcxlobnić d o

-

bal jest balem, a jak ci
pcxloba - to iegnaj ",.
lo . I spotkali się dopiero okol
polu dn ia . Ona zoplakana z
mazanym na tworzy
szm i nką on sponiewierany
coś n ie

koc ąc y .

A

przecież

wszyscy
ie inirnier
lir
talri slateczny i spoItojny
wiek. Wzór w zokładzie
i w ,odrinn,m domu. Ale
w i edzą,

Eg

I- p l

•
I

wróżbici

Planety

..,

r

•

L.

zlmn

zysk

( II)

a
ony

Z teki Alfreda

"Astrologia jest sdukll interpretacji" - twierdzi ledea
z czterech redaktorów wydawanych eoroC2;nie w RFN kalendarzy astrologicznych pt. "Lorcher" - Pronay.
Do ja.kiego stopnia udowadnia prseklin&ny pues utrologów dyrektor branży tekstylnej, & zarazem cieszący się sukcesami pisarz - Ludwig Reioers.

ejja-

) y-

Goethe: pijany kapitan
czŁ..!ę~y N ~r?
• W wydanej pru:.t si.. bie k5i~
żeczce pt. "C2y na.prawdę pomożna

spotka~

nislaw Stasz;
bielach I ubiorze damski

ysidą

;ylrsL
ar-

.ei;łu-

:ha,
rialice
~o.

JW-

ego
.97 5

dziedzin 11
żllcia,
interesowalbIl
Sztaszic. Ten
wicie 1 1'01nia bill pisaem, ekonom~stq,
geografem, prawrla gogiem i wllbitrn stanu. Mial też
nil pogl.ąd na tet ubioru da m:.kie'en iu temu poświ-:
" lej sca
w znanej
nad
żl/ciem

roc.
$lowy

zwraca

rio kobiet pols kich

dla ojczyznl/ chwidam y! Jeszcze sporio ratowania ~ol
W i~c ej nasza Polka
Po :akiem,
niźli
li"ll anka wladn-:la
'>l. Przychwalajcie
. ż e im najlepiej
a przez
RzeczYP')ę

stanie si-:. Taż
na niszczy się,
j ed wabie, drogi,(.
u: srebro i zloto
sukno i plótnC'
. dl/ml/, cy, holaju tamogła.
nieszczęśli-

bil

t uch sobie muns trOje utwÓTzcie.
z e m l/ślnl/

ublGr

przywarom poprzydllmio~.a

les zll się swoIm
p 't in WlI mnie
P/ci waszej po-

chlebiać już

mnie nie fest
wolno. Natura
naszej zlJrni
nierównie więcej od innych
krajów wam urodll wyaz:eL;l.
W Polszcze stroje wllmyśLne,
tylko krlljqc waszq piękTl.OŚć,
krzllwdzą naturll dzieŁo. Zawsze piękniejsza będzie Polka,
chociaż tlllko w biB/11m muś
linie, niżeli z sztywnymi bOTki, Niemka chociaż w żóLtllm
z dużymi parterowymi kwiatami grodeturze."
Taką opinię o kobietach polskich
wl/powiedzial
ksiądz
Stanislaw Staszic 190 lat temu. No cóż, my wspólcześni
mężczllźni,
o wspÓłczesnych
kobietach
optmę
tę nadal
podtrzymujemy. A swojq drogą, to filut
bl/l ten ksiądz
Staszic.
J.L.

400 milionów
Afrykanów
około

mieszkańców zakomunikowała ostatnio w Addis Abebie Komisja Gospodarcza ONZ dla tego kontynentu (ECA). Do roku 2000 ,prz7
obecnym
pozlOmie wzrostu demograficznego,
liczba
ludnoscł
po.... iękuy sio: tam dwukrotnie l
wyniesie 12,' proc. ludności ziemskieJ. Według danych ECA, sredni roczny przyrost naturalny w
Afryce wynosi 2,' proc., a śred
nio osiągany wiek - 45 lat. NajgęścIej
zaludniona
jest wyspa
Mauritius - 440 ludzi na km kw.
a najrzadziej
Botswana I Libia,
gdzie średnio na ,eden kBomelf
kw. przypada
tylko jeden czło

400 milionów

wi.,k.

fa)

o"och to mu się. ka sprowa. A tok w ogóle to
'zo. Zol~wo twarz Igr~kowski jest porzqdnym czło
lochudra. Ubliia wiekiem.
iOnie, nie przebiera
W Nowy Roll wczesnym ranA " ogóle, to taki kiem do Zetowskiego ktoś zateell.
lefonowal. Zetowski
prawdę
mówiqc - nie spodziewał się tego
telefonu. Jak pnystoło no po-

al ma
spokojnie
kielichem, a
mu ~e z czuba
.. ~_ _"- I na stronę, by po
.. pełnej lor: - .Ow'sk, potrafi nowet
Jednq 11'10
wadę - na
o chodzi
uwoia, ie zo;'p. - to męs-

d~astki.

Paskudne potknięcie zdar.zylo
mu się przy hOrQSkopach dla
Willy Bran<łla i Georr;esa Pl>mpidou, ktc)rym
pr-upowiedzial
na rok 1914 ..OWOCI1l\ wsp()łpra
cę polilyczną".
Kancl .. n
RFN
opuścił
swój 1LI"LI\d, f n.neusk i
pre-zydent zil"tnSki r;lob.

Prawdy dawno odkryte

Pod koniec roku 1974 Afryka liczyła

wied1lii.Jy to gwiudy?" opowiedział m.in. o lym,
ja.k lo
zwrócił się o.wbn.o do dwóch astroloc:-ów, pro~ ieh o horoskop dla jednego i teco sa.m~r;o,
nie!Loaner;o, jak im po~z ia ł,
ezłowil"ka.
Jedl"Jl interpretator
c-wiud na podst.a.wie ieh konstelacji stwierdził, Ze musi to
być .yfilityczny, ponury, r_pity kapita.n. który zatonie wr:\s
ze .... tkiem. DrUKi był zd1Ulia.
Ze w r;rę wchodzi tępy. e'Pi1~ptyozny Ne«r, któret;o Po$Ml cłz.i
k,e Z/Wierzęta.
Horoskop,
pn.edłoiony
oba
misflrzom przer& Reinersa Ił1Lle
żał
do...
Jobanna
Wolffl'Ulc-a
Goether;o ...
Ast.rolod-zy nie prujJnują się
jedna.k takimi
omyłkami.
W
c-rudni u 1973 roku pra.cujący dla
koncernu prB80Wer;O 8pri!Dr;e.-a
.stroloc Genuit zapowiedział n1l
łamaeb "Bild am Sonntaf:''', że
lalo 1974 będzie ,,suche i r;or~ce".
Było t. jedna.k, jak się okazało,
najbardziej d _ w e lalot stulecia. W tym samym horOlSlkopie, mÓwi~e o piłka.rskich mist.rzostwach świata., nie dosłlner;ł
żadnych wpływów r;wiezdnych,
ktc)r .. jak się potem okaul.
- doprowadziły je-dna.k do Jlwycięst wa zaehodnionie-miecki ..j j ....

ym

nqdnego człowieka wypoczywał
po balu, od czasu do czasu zabawiajqc się w ti, fi, ri, ti z paniq Krysiq.
kochanie. O- Ach to ty
kropn ie jestem zmęczony tq nocq. Ten ruch ciqgły w zakładzie,
to doprawdy mordęga. Ledwie
iyję.
Dwie awarie w ciqgu godziny. I wyobroi sobie kochanie, je to zowsze na mnie musi

Nie sprawdzUa się też prognoza
Ba lemat zdrowia Brandta , kt6ry
w marcu miał cierpieć na Icho ..
rzeDlia dr6g oddechowych. "Moina podejr7.ewać - pisał .... 6W("'35
tycodnlk "Der Spiecel" - U Genuit w przypadku kanclerza za ...
miast na "Bliinięta i .,Wenus"1dał .Ię . . . . larą mad rość chłop_
ska, te katar zaw.ze powraca.
Owcze.nemu ministrowi lina n ...
-<iw. Helmutowi Schmidtowi radził Genuit w Iwym boroskopie,
teby .. raczej wyeofał .ię" & poIilyki, IJdyt ma salJrotone 'erce
i Iyll~m
kraienia.
Tymczas~m
Schmidt został kanclerzem, a _
JelJo ercu nie sły("hat do lej pory. Zr~ 7.t" - dodaje tYlJodnik mou Ilę 1darzyć, te Schmidtowi
to crozj. J[omu jednak nie IJrcni1
H

Mial tri sprincerowski astrololJ
.woje ... kCH)', chociaż nie'.t:wykle
uholJie. Bel i bM horoskopu moina było prze .... ldzi~ć pod koniee
1'13 roku, ie VI 1".. "Izrael Itę
d~ie mial trudny rok". że prze ..
WodnlC2ąCY
CDU, Helmut !tohł,
"tna
.poro
prze ciw ników",
te
"Brandt nie zostanie prezyd~n ...
tern Bunde,republiki I będzie nim
Scheel" (wiedziano już o lym od
pażddernika). że ... tanowlsko prezydenta Nixona Jut w Dajwyt..
nym niebezpieczeństwie" (by'" to
już po afene Walerr;ate,.
T3k więc przepowiednie lIIynnycb wr6żbltów to nlc inner;o.
jak umiejęlna Interpretacja polltycznycb wydane6 obliczona _
&dobycie popularno ci I Z71ku.
KONIEC
ALOJZY KALINOWSKI
(Interpre s)

Ek p rt
dczyn i
chem"czny
Kai4a c1Uedzina nauej .co.podarki korzysta z wyrobÓW cli WICkie,o prz.edsiębiorlitwa. kł.Óre D.Osi
dOIĆ dziwną nazwę:
Polskie Odczynniki Chemiczne. Wytwarza li,
tu rocznie od !łOI do lSON róż
nycb .ub.Uncji cbemicznycb. Są
to przede wszystkim odczynniki
chemiczne (i icb zestawy', jak
np. wykrywacze Caz6w przemy słowych,
papierki wskaźnikowe,
Wity diaCno tyczne, wLtOrce chemiczne. Produkuje się tu takie
czy.te surowce technologiczne l
tarmaceuI.yczne.
W &ym roku prOd ukcja POCb
będzie
~yisza
aż o n
proc. od
ubieljorocznej, a warto dodać, te
jej wartoit przekracza l m iIla rei
złolycb
rocznie.
Przedsiębiorstwo to
I<oord)'nuje
równiet wytwór("zo t
od czy nnik6w w Innycb zakladacb, ... jmuje
się tet icb dYllryblJcją, importem
i ek.por\em.
Z POlsklcb od czynników cbemicznych korzysta przem ys I :uoIJraDiczny. Imporlują je prócz kra
jOw RWPG, Irao, ..Juf:Ollawia. LI·
ban, Szwajcaria, Indonezja.
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Jest tu napisane w zez.woleWat.son przeczytał gloś
no: .. Karabin M-l". CłJyba pllSlQwie
nie sądzą, że zastrzeliłem żonę z
karabinu, prowadząc
jedalOcześnie
58moch6d?

mu, sir. -

- Nie o tym samym C'2.asie i nie
z tego budynku - odparł Albindi.
- Jestem raczej ulania, że Z3.stJ.r7.el!ł pan żonę pół godziny wcześniej,
a m ianowicie w swoim ogrodzie za
lWoim domem. Jakiego kłamstJwa
pan użył, aby skłonić żonę do czekania w wozie, podczas gdy pan za
pomocą arabiny wdrapywał się na
jedno z tych wY60kich drzew? Czy
wmówił jej pan, że
b(:dzie padać,
a pan zapomn iał nożyce tam na gó1'Ir.e, w koconie drzewa?
-

Czy jestem
Watson.

ares7llowlKlY?

zapytał

- Jeszcze nie powiedział Albindi. - Mamy świadka, który obserwował pana,
gdy obliczał pan
kąt strzału na budynku.

Zidiociały, stary pijak! Trzech
może potwierdzić, :U MildTed
jechała ze mną w samochodzie.

luc:hi

- Omal sami nie wpadliśmy. Ale
wtedy było bardzo ciepło. Pańska
ko.szula była przepocona, gdy widziałem pana po raz pierwszy. Wtedy nk sobie nie pomyŚlałem, bo
także się pociłem. Ale tamtego v..;eewra ja nie jechałem przy zamkniętych szyba~h i nie miałem włą
czonego ogrzewania na pełny regulator. A pan to uczynił, mis4-er
Watson. Pan pomyślał o wszystkim,
zamknął pan nawet drzwi, gdy Sper-ry na pana najechał, a pan wyskoe2ył z samochodu
i
zaczął
cały
teatr. O jednym pan tylko zapomniał: wyłączyć ogrzewanie. Gdy pan
sobie przypomniał, było już za póź
no.
Kiedy dzisiaj chciałem panu dowóz, zauważyłem, jak cieplo jetlt w środku. Ale me ja ...1,,czylent ogrzewanie.
"-arezyć

Zimowy

. .
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peJzaz
tatrzański

Zrobił
ludzi!

to

jed8t z pańlllk icla

- Przykro mI - kont) nuował Albindi. - Swiadkowie zgodnie Jtw ie!"dzili, że drzwi i szyby w pańsłum
WOZI były zamknięte, a z im wyCIągnęli my zwłoki, zrobiliśmy zdję
cia. Zdjęcia wskazują, ie ogrzewanie było otwarte. Lekarz potwierdził w międzyc7..asie, że to wszy!ltko "'ystarczy, aby opóźnić ochło
d%el1le zwłok o co najmniej pół godzin_·.

wypość. Te przeklęte sylwestrowe
dyżury zupełnie mnie wykończq.

tono, którq Zetowski był wysłal
do Krynicy nie wytrzymalo, przerywajqc potoII kłam stw.
- Mój d rogi. bal się skończył,
nadarza się więc znakomito 0kaz;a by zrzucic maski. Niech
zapracowany pon Zetowski pokOle swojq
prawdZiwą
twarz,
takq jakiej nłkt nigdy nie widzi, bo pan Zetowski, jak wielu
innych patroli w iyciu grać róine role. Pned szefem układny i
zgodny, chętny do dyżurów i ~
datkowej procy - a w domu ponury, zmęczony i noposUiwy. Al. tak w ogóle to porządny czło·

Drzwi

otworzył

młody

detefttyw.

- Zn3leżrbmy karabin - zameldowal. Leżal na j ednej z belek
podtrzymujących dach.
Alblooi

zwrócił

i~

do

Wa~ona:

- Panie W alson , are6tl.tuj~ pana
pod 7a z Ih m ,a mordowan·a żony.
Od tego momentu może pan odma.wiać ze<31an.

w iek.

Otoi włośnie sKonczyiy się sylwestrowe bale, jest oItozja by w
nowy roll wejść bez maski. Trzeba jednak jq Jdjqć. Kto się na
to z~bedlieł
ANDRZEJ MAślAHł(IEWłCZ

Hitchcocka

KONIEC

I

http://sbc.wbp.kielce.pl

Tłu

• J. NOGAl

It I

Piątek

.,Bałtyk"

ra" USA.
le I %0.1 5.

2 stycznia

*
"'*'

... .,,, F""""i .....
k--'iopdon,
K.. inq
KołIq.

Ieł-

CODZIENNY
HOROSKOP
r,wym I ,.eI"y... rÓlrtOrod·
,",mott.

",III

rHl<a~

k./ko

męcie

m.U
lttolrl
...

..

no--

uda-

ol,.·

tym

'Zeruu ... k,f'~
J.

l
H~kt~~n.

-h .....

"Til lr, -

Tek

Sil"

-

nica

,-

-

Hutnl"n _

•W

STRONA

lrht

Wltkh..""'!

6

.... I kl~ R~dl() ,Tele ... ",)
•• .t ..e!;aJa .obl~ motllwo ł zmi~1I
... program cb.

PRZYJDŹC IE,

kiero",~nlctwn

kIn.

go
.
"Zona" kierownictwo
klna
nie przyslalo termlnarUl rlIm()w Co .
..Prlo(lownik" nleC7.ynn~ .
.\PTEIt ." DVZllL"IA: .. r ". "'Polna a. .
POGOTOWI'" Jt 'loT NKOW.: ł>e_
le-fon '"
PO TOn:
T t{SÓW1:1t I
teL
1) -71 I 17-12.

\'''' ~.: 7& p.w"n&ualofO 7mł. nv
IIro'!:r ...,I.. kin r .. d I<cJ. nie
orlllowl da.

w

.".:: ~-:" RADIO ~~/-:~J
PROCR

'"

~<._.. ;.,_.-

i dokonajcie zamówienia od p ow i adających w am
tka n in , a z pewn ości ta forma s p rzedaży w peł 
ni was zadowoli.
13-k
."!.

.~

11.40
ktualn. dn i l
Ml~~Y
nami rolRlkaml - .ud Z. Wi 'rCl kow!'J l R. F.lygl 17.00 "G 'I tldy I
~'87dkl"
_ (STEREO) 17
Sld m n"""'ych In .. rwen~jl - .u.1
S Chml ... lew kiego 17.45 Propo'yC' Je do K lel ... eki~j Laty Przl'boJbw

.

.

. TELEWIZJA
.
.
.

PROCR

I

'" I

T\' Kurs Przyg t ...... ,,"czy
- :\1 u'ma yk 1· Rown n\a
alg bralczne C7 I
:5 '5 - TV Kur P rl:' ~ .tnV\·awCl~!
Paca kontrnlr
nr l
In ]Q - 1171 nmk TV (kClIllr)
LAl ki ....OhiQktyw·· - prn~i wnl:
k ltnvdC'kl RI.....
hl~bkt ~'ł
cze toc O\\S~:i o
I)r. ,1.
~kle~f)

17.00 1716 -

KASA OSZCZĘDNOŚC I

ODDZIAŁ

w Kielcach

Dl .., drieci: Por:} na T e.
lt.';.,(orn
Dl
mlodych wirl7.ów: L,,_
t. J C'Y 1I~I ~ n<1"r

że

z dniem

l styczn ia 1976 r. uruchomiono
EKSPOZYTURĘ

z
pi.wnicy służące nam 'a k:!
pr lnia zostało
pnE>kaz a-ne
harcerzOl'Il na magazyn pnE:bu turystvcznE>~o. W na-zym
bl ku ~ieSzka 50 rNkin. Pralnia naprawdę jest nam potrzebna. a sprz t h rc ['Ski
m ma ma!!azynorwać e:<lz[ indz~j .

siedzibą

W ŁOSZCZOWEJ,

PKO we

w Narodowym Banku Polskim

Oddział WŁOSZCZOW

, ul. SIENIUEWICZA 32 .
telefon nr 216.

Ekspozytura PKO świadczy

usługi

w zakresie:

OBROTU OSZCZĘDNOSCIOWEGO
UDZIELANI K REDYTÓW na zakup artykułó
przemy low ych i usług
OBSŁUGI R ACHUNKÓW BIE2t\CYCH i rac

Wand

Szymańska

-

z-c
Wydziału Goopo-

ki ro~tka
darki
Tenmow j
U1"Z~
M iejskiE>go w Kielcach: R1zumi my problemy lok tor w.
Bv jednak od<Iać im to pom'i -zcze.nie mus[my -r.n 11' •
rcerz m za t~ze. J t to}
moiliwe
ier w II
cz,u roku 1976.

ków o

ie~wieie

pieczyw

Kllkakmln i
dzw~l.i
10
na czytelnicy. k rżąc "'ę. ż
w kieleckich ski pa h spt''l'!da je ię ni świeże pieczywo.
Z-ca dyrektoca Ib_ ekonomiMno-handlllwycb Wojewód:rkiego
Przed iębiortw.l
Przemysłu Piekarnic-ze.,o
Witold wiercz: T
pra vda.

al w kre~i świąt
zam' wi nia handlu znac-zni prz.ra sta'a naq możli ..... ~i produkcyjl _. . 'p. 24 gru 1n:a z:\mówien :a \\'\'n 'Iv 13~ V'n)'
pirezvw . gd\' tvmcza t'm n3su z.l In ;ć pr dukC'vjna .. v_
n i t vilto 60 t(l'O W z ,-iaz', l
7. t m
:th' "pr ta' tym • trz"b .• m. mu,:my p'<~
oi 'C'lV 'i
przyn~jmn,.'j
dZIi'it

vo-rozliczen iowych

Kom binat Budownictwa fiejskiego

redakcji: nie j teśmy
u ·atvsfakcjr.oowani tym t r_
min,'m. Czy 50 rodzi.n mu ,i
cz kać aż pół roku n
r 1nię we wł sn}'nt bl ku?
(AOO)

zczędno' do

udzielania informacji w prawie kred ytów
down i cłwo m ie zk niowe i k a p italne

Od

LOK 'L . Y

.

I

\VYBIERZCIE

zawiadamia PT Klientów,

J80 .

. ... ~:~" ....

l

l

Polega ona na wyborze z kolekcji próbe k tk anin, produkowanych przez ZPW im. M. Nowotk , :
w Tomaszowie Mazo 'ieckim.
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PRZEDSI~BIORSTWO F~ HANDLU ODZIEŻĄ ..OTE X" I
W KIELCACH
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w Kielcach, ul. Karczówkowska 6
(telefon 4 0- 61 do 84)
OGŁ

Z

PRZET ARG

..

na prze c.żE>ni w obrębie pl c6w budów w roku
Ziemi. material6w budowlanych i wody, w n
miej 'cow ciach: mia to Kie!c i Cedzyna. gmina
Przedmiotem pnetargu je·t cena

za przf'wiezien:e

odległość do 2 km w ciągu jednej godziny środkami
wraz Z załadowaniem i wyładowaniem materiałów kaŁ.

i III (przewozy kamicnia budo\vlanego. ziemi i piasku. w!
rob6w betonowych itp).
Bliższych informacji w . prawie warunków przeta!l~u
konania przewozów udziela KB:\I Kielce - dział
tu - Kielce. ul. O. Kolberga 2 (Herby). w godz. od 10
oraz kiero\'..-nicy budów w Kielcach i CedzvniE>. W
mo~ą ...."Ziąć udzial przed:iębiorstwa państwowe. sp6
C'le i osoby prywatne. posiadające
zezwolenie na
wan:e zarobko~ 'eJo tran 'portu drogowe~ . Oferty
kowanych kopertach należy kladać do dnia 20
1 76 r . w KB, I dzial transportu Kielce-Herby. uL
ben~a :!. Otv'arcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 1970
o godzinie 10. w siE'dzibie gla-zające~o. tj. w dziale tr<1
sport l Kombinatu Burlo \·nict ..... a :\Iiej ki'E~o Kielce-Hpr
ul. O. Kolb~ ga nr 2. dla budów polożonvch na terenie mia
Kielc. oraz w dniu 23 "tyc'lnia 1976 r .. o t;odz 10 na
WIP w C'dzyniE>. 7,astrzl' ';} .>l~ praW<l dowolnego
of'rt'nta lub unieważnienia prz tan;u bc-z pod nia przy

\\.~z('t.~nit~j .

( .)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Podziękowanie
pracę
D;)KOŃCZEN1E

ZE STil. l

nutni.cy DilłdY nie zawiodą
li i rządu.
w serdecznej atmoupłynęło
podobne spot,~ w nowym zakładzie meJrgiezny m. I s kretarz KW
członkowie
egzekutywy
di załodze e1ektr05ta1owni
li <;kowanie za ofiarną pra(.raz serdeczne życzenia DOwe. Ob luga pieców
ej martenowskich
mała od władz wojewódzw:ązanki
kwiatów
OTdZ
Hlono symboliczny
toast
re pką '>Zampana.

"",

Łka

otk'

noc sy1w€ trową zaloga
, .'" ni
martt'nowskiej
dała
, ,<iarce narodowej o jeden
'p stali więcej niż planoW sumie, jak nas in lorw. ł inż. Jóuf Kowalski, nozmiana o tatniego dnia row produkowała 280 ton stali.
'.I"r.' ż w elek rostalowni 0rr, r;t o dobre efekty. W me ,,·trowieccy hutnicy dobrze
. -towali w nowy i976 rok.
(Mak,)

*

wszyscy

mogli
wyPraoowa' L w K ielcach ok. 200 l>ra, ..'ów PKP. Na stację K .e1ce

··!,.'\\'ać

vam
pet ·
13-k

bawić się.

i

'K.e przybyl przed pól nocą
rz KW PZPH w Kiel-

l>

ZYlrmun( Piotrowski, by
kolejarzom
noWOl'OCU1e
i podz:ękować za calo• '.!l.v \.rud.
Transport jest
"" m naszej go6podacki w (rd7.i1
Z. PIotrowski - od
7('j pracy zależy powodzeme
u naszy~h za m ,erzeń.
,reLa.rz KW PZPR odwiedz:1
t

,.a

na

t.a\\'Tl.ę

dyżur

t ..li

r<llZrUjdową,

\\' n' <yhH r \'ą
na.st.awo.:czy
Tarleusz

•
l

trud

PleM.a i ope.-at« s.7.ClA)k ham\llo()wyoo Aona Wub. W ma9Zynowni )JIf.a.oc>Wali J~y Cukaj i Bocelan Kary~. Juz tn,,ci kolejny sylw.,>it.,r SPt:Ilz.ał na
8tanowlGkU pracy dyżllOlY ruchu
Tadeusz

. ..... ..

KO<Aeł.

I sekretarz KW PZPR w
RadomIU - JaDusz Prokopiak
oraz wojewoda Roman MaćoWllki odwiedzili
Zakłady
Metalowe im. Gen. Waltera,
"pronit-Erg" w Pionkach, Elektrownię .,Kozienice"
oraz
Zakłady
'{api cerki Samochodowej w Grójcu. Sekretarz
KW low. Z. Kwieciński i wicewojewoda Tadeusz Wesołowski
przebywali w ,,Radoskórze', Odlewniach Radomskich, Fabryce Łączników, w
,.Hortexie" w Przysusze i "Ge!'
lachu" w Drzewicy. Sekretarz
KW Jerzy Adamczyk wspólnie z przewodniczącym Wojewód-zkiej
Komisji
Kontroli
Partyjnej Stanisławem Sempruchem oraz wicewojewodą
B. Prusem wizytowali Zakła
dy Przemysłu
Tytoniowego,
Zakłady Mięsne . Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego w
Radomiu "Hortex" i OSM w
Lipsku oraz browar w Warce.
Sekretarz KW Krystyna Fłr
manty i wicewojewoda E. Ję
drzejewski przekazali życze
nia zał~om Radomskiej Wytwórni Telefonów, ZPO "Modar" w Radomiu, Cementowni
,.Przyjaźń"
w
Wierzbicy,
Szydłow'ecko
Kunowskich
Zakładó,,· Kamienia Budowlane'Zo i "W3ł'elu' w Szydłow-

cu".

noworoczne C KPZR
Prezydium Rady ajwyiszej ZSRR
Rady Ministrów ZSRR

siali z okAuji śwoięia n.a.rodoweRepubliki Kuby - 17 ... LJli-

~

r:y zwyrię ~a reWOlucji kubao-

do l M"kretarza K

KoPutu Kub , premÓfta hwolucyj~go RU\du RepublilIi Kuby. Fidela Castro Ruza i prezydenta RepubHki Kuby
Oswaldo Dortioosa Torrado de~ę, w której pne6ylaj~ przywoorom kubaóskim a za ic!h poŚFedniclwem
KomitetoWi CeoicaJuemu KP Kuby, rządowi rewołueyjne.mu i brairuemu narodowi kubańskiemu oajserde('z,..
~js7.e r;rawla.cje
i braterskie
akWj -

IIDU.BilIstyeznej

rtJro""lit"nia,
PZPR, Rady

MOSKWA PAP. W MookVI'ie opublikowano orędzie noworoczne Komitetu Cen\Jralnego Komunistyczn j Partii
Związku Radz.ieck.; go, Pre-z dium Rady Najwyższej ZSRR
i Rady Mmistrów ZSRR 0ręd;z.ie st wierdu. że naród Tadzi eC'ki , aktywnie wprowactz.a..
ją<: w życie
plany leninowsk,iej pactii coraz inlen ywniej r<YLwija
wspóI:zawoOOict W'O SIOCjaJislycz.ne i prz.yg.oiowu.je t>ię Oc XXV Zjazdu
KPZR.
Cala
15 -mi1ionow.a
partia - głosi oręod'Zle - pod.
surn<>wuje wyniki dotycłlC7.a
sowej pracy i osiągnięć, r'mrrunUlje nie-doc i~nięcia, wykorzy !.uje rezt>rwy.
zdobywa
sukce5Y w rozwijaniu wszystkich sił twórczych. Swój kole:Jny z.jaxd partia wita jako
monolit, kitle
zjeodnocz.ony
wook61 leDinowskie«o Komitetu Centralnego.
W dalszym ciągu orędzie
podkreśla, że jUli od
30 la(
naród radZiecki tyje, pr~u
je i buduje nowoe ~ecz.eń
stW'O w wanml!;ach pdroju.
Orędzie pnypomćna , te w minionym roku była dbchod2ona
uroczyście
30 roczrtica zwyeic:stwa w wielkiej wojnie
narodowej. To wiel1Die zwy-

Jmu·niu ł\\J
i RzĄdu
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\Q; Tradycyjnym zwyw.a.,iem

saa

Pompejańs&ieJ

w

w

Bełwede
\IV
dniu

ru. _&a1a wyloiooa
1 stycyuUa księga iyetz.eń n4l"'0NUllOycb. :ZYoza»a pomybIDeC.
i S2lOZęŚ1iweco roku 1976 dla Bad;F Pansl.wa i jeJ przewodnielu\eego IIeor)'ka

Jablońslliel;o wpi-

..q delegacje orp.oi:l.uji

apo-

za1óC produkeyjnycb.
PC2lOOstawieiCle środowisk I.wMm;yeb oraz osoby prywaime. D.
llBię~ wpisali at: &ei aefowie l
cdoDk.owie pned ta:wiciehiłw 117plomatycznych, akredytov. ani w
Foboe.
@ PierwIrą dziei DOW'eCO r0ku byl a.onnałnym dniem pt'aCJ
dla za.ló, but. kopali, cullrowDi.
kolejarzy, porloweów. Uezne zalecrmycb,

kłady Po rea.lizacji ubiegłorocz,
nych plaaów przystĄpiły do wy-

koDaDia zadań _ e j ~01a4~ od l stylIZItia pracuje po w.ysk . u pel~ aloIDo6ci produkcy~j wal-

cięstwo

D. W Bucie im.

•

V.

Sldół

W.
na

cloznel

obra.1eń

Na

Pol
DY

i.

iyn.. nia noworo(; ne dla .lerzelo Czeka' :& ma~acji Kielce-Ber by,
Fol. Jerzy BuraYD

W

"

•

r~

\.emu Zar7.qd

Po;s!;.'eeo

ra<lzIC'CId~o.

lIieprzeciętny

tale n t
MOSKWA PAP. Jedeo s oaJych. nr.-Jk.ańCÓW DU&II'I.a
Grorat y j, WlIŻYnl er A. Lealar.enko sk~ał ~ 200~e

pow~~.

astronoma

amatora j

Dom

t

teraz

w~

_

jak

w.pazw.aly

gruM ,~.. m:y pokn,iową daJiką
wlnorołl
motn.a
2IObaczyć lyllw u ~i prawdzi.~ minrv..a 'fil

galc!mek

-x--

nlotwie i hodowli kwiatów.

Związku

Głow

M04Ioco-

wraz. z Mtn16*- lwem Ot;w..a.ty i Wycllowa.rua og!o&u"
konkurs dla dzieci i młod<l.i ży
occoz
nauczycl1:!ll pod Mltlem
"Bezp;.ecz.'l e w ruchu dc~o
wym". W p e-rw1R)<'1ll etaPIe kon-

Jutro
elaks"

iwrsu naj żalo zło.żyĆ Pl6eIDne
pr3l'e mówIące o metodadl I rormach
upow8'ZeC'hrll1!ni.3
d
beą:) eaz.eń&twa ruMu ~ wet{
\\any('h w szkoła h, dr 7.Y'naOO harcerskIch. Wpłyn~l"

&::

-12 stroni

2583 prace z caJeoj
jedną %
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Polaki. Jako

ch J)Otr.Iktowa.-
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no
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W.
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łCZ

I.
&..cl.epu
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J.aelE~ły, dzJelająOOfiP pr"Ly

Technikum
Me<.na.n.;cznym w
K..elcach. JeGo tez prz.eds!.aWlci e ~<:ni ~ do ehm WlOCj i cenlcalnycb, rozegranYl'h
niedawno w
Warso.aw-.e. Mało
nam donie6Ć, te ucz:ruowj,e k; lectuej
011' Ous/.a.w Zeoder,
Marek Wydca i LeslJek Stcu>ór
zdobyli ÓI'\.IfOi m.ejace i puob.ar
Komendy Głównej MO, ~u
ją,c

jedynie

eeo

r'CIlI'~ warTechnJ:Iwm łhef'ge-

W ma.ie f.i.nalow(!J ~ oW3'Nka Il:00Iwnru ~ dł.a n.auC2,)"Cleli,
Irtón.y
rJoczyli w
c~wych
prac zaWJeraJących
e pom~y i Iulnkretne rozw.ą.zanta meIIod oauar..arua
d
~ rówruet

utalni ka

ni ....

1851

•

ruchu
Z~~
CO loomklll"6U 2J08tał ~clcl
li !I
Teril.n wn

O«'nia
tx;nę

-

I'U x

o .. j.

ex

'Tu ci .... a 'o ka: VII
ł'rry I&naleu
m.'na
labli ł)
am.~tko",,~ UluDdo","am, pr~ d
paru laty nie ku czci
ohna
Ilrowna, Je, 1& ..... iedako ,kto ~y
a !Dęli w
je j Co rł bl'lii",
Nap' niedwuEoaeJ.ni.. uceruj ..,
i.. fundaterki - I' I nkini~ or·
a-anizll<'j. "CłHy Am·ryłlań ki~j
R~ olucji" nie .. i larY1''''':l'
Iy
ię 1& B wn m. Te "Córy"
o dzi' maTU • (; Jnl ł'iu kola
III l tii o wlfk albo i
: ('ej.

-

n.:.t'W)eji!O

t ~
e
Harp....
ł'r'k:>la, a IltOrr'j wielki póź.
OJ j ') prł'z,t!l'nl
tan w :1.j-d·
n
onych
Th m
J U .. r n.
aa('h Yt"ajllt' "'e widoki,.m mial
powil'dLi f: "lVart.. b lo pnrplyn,ci
Atlanlyk, i by lo po-

J

r}

c

baczyć".

tyczny pocisk".

.t_

ha
aa

I

w~

c'l)raeell.

('ych kol~ja
FZPR, ZYI-

nI-

OrędzIe J>(lIdikr~ ie podn.iesi eme Ó(j)(f(Jbytu
D.M'00u
b~ d będrŁi
:..a.W3U' na; WIaliDie'.i zym celEm KP'Z.lR
pe.ń

SąSledzi

:Ile mil-

l!łowy.

uH.:y S\\ięlokrz) sklej w
O t owcu. Zdzisl"w C. jadąc ,,n..
)d(m"
nie zach.,,,, " I na)cotylej
oslrolnoSd I uderzyl 'Ił przyd:otny ałup .
SamochÓf\ z<'ńal
uszlo:O<tzon". KJ.... owca nie dOlU1al

życ%~nia no oro('zne
dla pracuj
w noc sylwe~tr wą sekretan KW

socjaliun

podkreś'la,

c

F.
kierując
aamochod~m
marki "tla(" naJ~al na będą
cego w stani": rlliHruźwym rowerzysto: C2€Sl awa D. (lat 19). Ro•

]udtz:i

-Re rez ntanci kie ec i

",,,,,,.,ch u:nuna Sob-

Jc.a!

v. e""Y'sta

dobrobytu

dz.ieckich.

• konkursie .,Bezpiecznie , ruchu drogowym"

jed'lc
rowene u,stal potrącony pr:z.eE samoc11ód macki ,,2Iłł". Rowerzysta do_
znaJ Clę klch obra:ten.
• w Tokarni (gmina ChC:OIny)

sie:

porawą

A.strooomie nie jeBt ~ ~
dynym botJb" iIlot. l~«l.Io

Źle

noiOllY rok u.płynął pod znakiem
wielkich
OIiiągn~
Zwią7.ku Radzieckiego w dziedrz:inie budown ictwa komum-

-

ooiarn'.l pra-oo pn.ynjosła wybilne
rezullaly.
P.orny~n.ie
U1staJy wykonane podslawowe z..ad.ania ~eoC:Ulo-e\wnO
miane Ó'Liewiąlej ~io1aUd ,
która nie miała
.oble równ)'ch, jeśli chodzi o
ze.kres
realizacji celów związanych li:

postępu.

orędzie,

Orędzie

wn cy

pięciolatek
iągrUę1.o d.aL5rLy
h' t«ycz.n
P06t~ na drodrl.e
do komunizmu. J.AJdzie radzieccy szczycą sit: tym, że ich

jest

nie nar us:z.aJn ą rę1{()jrnią
spra.wy pokoju, demokracji

cownia blach kuoser"jnyeb.

k""') ll-leuti W ~a.law
w st.anle nletrze-Lwym

32 .

~o,

dobitnie

stycz.nego, w wa9ce o po'kÓlj
bez.piecz. ń.slwo
1la:r.odOw.
Nowy rok, stwrerdza or~.
przypada
na . t ' ku dwóch

i

pełen ,ości, zarówDO ch.i~
i dorosłych .

głosi

l:1:C.

EJ,
~

O rędzie

@ Edward Gie.-e&. HftWl'k Ja.blo' ki i Piotr J _ k z pru-

.JAN DZU:OZJC

Wn zynglon (PAP)

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

lnaJ!' lÓw)
~aJulujEmy I
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Sz ecj r "em
sa obójcó

w

ow, Rok

Broń

ygrała

derby Radomia
W Nowy Rok odbyły się
pUk r kle derby Ra.domla
pomiędzy zespala mi
Broni
Radomiaka. Pojedynek
po lnier uJącym przebieg'U KJ'y zakończył
lę zwycię5twem
drużyny
Broni
2:' (1:0),
która zdobyła
pu('hac prez:vdenta miasta.
Bramki
dła
zwycięzców
zdf)byli: Jłlana zkiewi('z w
25 min. I Czaplicki w 47
min. 1\teC"l: ob rwowało około 2 tys. widzów, a sę
dziował
J ... n.y Fig-as z RadomIa.
pf)tkania pomlęd-zy naj.
lf'p:zyml zespolami Radomia maj~ wejsć Da siałe
do kałl"nd na Imprez I bę
li
r07ll'rywane w plerwzy dzień roku.

Yilowiedi

a ill
RodaIoo)&

..soWleWI:,~

~i:zDWał.a

tu"

anltietę.

M.....

n rodoow

·ki.:go -

Po dwóch koakunac:la
Dadał

Bobak

Pod znakiem
su.premacji
za wodników Austr ii i NRD
sloi le-goroczny Turniej Czterech Skoczni. J(>go n.ajwlększą
i nd ywidu.alnością jest jak dolV'l'hczas nie mający jeszcze
1'8 lat austria<:'k.I skoczek Tom
In n a.uC!'. Wygra.ł on pi<.'rwszy
konkurs burnieju w Oberstdorfie, a w Nowy Rok, na
skoc:rni w Garmis<:h Partenkirchen ponownie sięgnął po
zwycięstwo. lonauer
wyprzedzit swt'g'O
rodaka
Karla

Ml~y

David Koley

Korni.t>etu OlimPIJlord Itilłanill.

pierwszym sportowcem
te"*
ws.r;y. Afryki

nadzi j~

.. M
~

~iłlł Ił

c:y

Rewelacyjny Toni Innauer
ponownie najlepszyI

Spor-

ncJI'N'Or'OCW'

w Ittórej m .in.

pł"ll&wodn '

Tadeusz Pawiusiak siódol Y w Ga-Pa

H".

pom)'tolkty dLa DM

ki<h - powi~dziallord KilIanin.
_ Wierz'l. łle wszystkie H,WC>dy ()Iimpf.jcj.e odbywat ~c bed.
w l.aC'łlu por-ą-iaW 1 pokotu".
Pn:.eIW'OÓB~

MKOl.

pnJ&-

ka2lllOł

tyczen
or~iozatorom
I~sk
OIimpijskidl 1980 r. w
M~wia.
"J_tem przeIoonany.
ż
lmpi.ada w Moskwł., zakon....., ~ peln,.-a wkoeeem"
slwlerdzlł lord Killanin.

Najlepszym sportowcem Afryili w roku 1975 wybrany
J:06t.al
za wodowy
bokser.
mistrz łwiat. wagi pi6rkoweJ
David Kotey 1 Ghany. Dru«ie miej6ce zajął długodr.;tan
sowiec etiop&k:i, Mlra Ylftar,
a trzecie średniodystansowiec
VUberl Bay z Tanzan i. Na
~wat'tym mie~u ~klasyfiko

wana roE:tała sprinterka
ADnum (Ghana).

lice

Kolumbijczyk Viclor

Dra
po raz trzeci triumfatorem
biegu syl estro ego wSao Paulo
W noc lylweo.Lrow, na uli.cacla
p
lo odbyt I"C lradY'C7in'l

r-rr

zc~
Paulo było

.ę

do bleCU W !aG
Wlde sław europejIkid\, Fin X - Virea zaj-, 2$

bIeg. .. którym ~ wielu malrolTu t,.ch l koatleŁów. Po
r.:u: tru!<'>l 7;W Y .ęnca zoetał Ko-

miejece mając ponad 2 mm ut y
"aty 60 zwyoIę2lCY. a Szwed

\umbl~ VieMr
ono. ktÓO'
u...c.anow ił I'('jrord lira.)' tma I" et! I

klokatę.

długo6d)

lin

8,.8

rerz:ultaw.n

2313.2Stariowa.ł.o

u.jów.

248 lełclIoo&Uetów I

Mon obj~ł prowadzenl e zarar; po
ioe i jedynym
zawodn lern. Ittóry ZII~ata.l mu
na ll'Mie
byt
AU8traU~yłl:
.,.... N. mecie 80Mł !lItracII 60
2'iw)/'Cię:lr'l' 17 3e'Icund. Trzeci b\'ł
WIo<:ł1 F~ P'a-. W ..ód I!O
r,aW'OCiotków zagraniCZllWcn. któ-

J3

,

adrycie pierwszy
ZWYCl~tW<"olT\

nand4I

Cerra~3

ł'«
zakończył
~lę

H'SZ;paN

Cerndy

ro7~rany w Madrycie bieg noworoozny. Na trasie d!Ugotict
6 km Cerrada uzy~ wynLk
15.:12.02 i W:vprzMzlł o 7 ge'kund
Angb kAł Chris Stewarta i o 8 sekund z.t'-<Z!(H·OC7.Jl () triumfator:] t"go b '" 'U, S"kt)'a ta.o.a . tC'w da.
C 7.war t(' m 'i
7..1j q l
łJ

s 7.ó

ED

n 'Ua.riano llaro.

NUMER 1
STRONA

8

Anden Gaerdend

wywaklr;ył

13

W biegu QrtDwał

także Połeezk..
Ukońor;ył

lak Edward
bieC na 35 poz;ycJ i., 2lO9I.awiaMe w tyłe kitlku znanych dlu-

w czołówce
Schnabla
i
reprezentanta
NRD, JQCbena Da.nneber;;a.
Tym razem naljlep iej z Polaków spis ał się
Tadeusz
Pa.wlusiak zajmując
siódmą
pozycję.
Stani ław
Bobak,
który w Oberstdorfie był pią
ty, skakał słabie' i uplasował
się na Z2 m iejscu , a pozostali nasi skoczkowie mieli trudności z pokonaniem granicy
80 metrów. Najdłuriszy skok
w konlntrsie oddał w pierwsz~j próbie lonauer, który uzy~ał odległo{' 95 metrów.
A oto wyniki: 1) Inna·uer
(Austria) nota 231,3 pkt., skoki 95 i 89 m. 2) Schnabl ( ustrla) 229.6 pkt., 91 5 i 92
m. 3) Dannebe~ (NRD)
227,5 pkt., 91 l 91 m , 4) Bachler (Au tria)
214,7 pkt.,
87 ,5 i 87,5 m. 5) Borowicyn
(ZSRR) 213 pkt.. 87.:1 i fJ7
m., 6. Gruenigen (Szwa'caria)
- 212,9 pkt.. 88 i 87,5 m , 7)
PaW'lusiak (polska)
212,5
pkt., 87,5 i 87 m, 8) Hans GeOt'~
A!!Chenbach (NRD)
208.6 pkt .. 84.5 i 88 m . 9) Dielmar Aschenbl!ch (NRD)
208 .6 pkt .. 86.5 i fJ7 m , 10)
m.7
Karaol.1'l.ow (ZSRR)
pkt.. .87 i 85,5 m. ~) Bobak
- 196.7 pkt.. 82.5 i 82.5 m,
36) Krzvsztofiak 181i,7 okt.,
80 i 80 ' m, 60) Waluś - '166.3
pk ., 80 5 i 73.5 m . 72) Stotowski - 155 . ~ pkt., 73.5 i 75.5 m.
Pe dwócłl konkursa('h prowadzi lonane!' (Austria)
48 .5 pkt. przed Danneber~lem
(NRD)
477,3 pkt.,
S('boabłem (Auslrla) 467,8
pkt , Bal'bl~m (.'\nslria)
461,8 pkt., R. G. ASl'benba('bem (SRD)
455 pkt. I
Wannerem (. u tria) - 445,5
pkt.
IÓdmy jest Stanisław
Bobak 435.9 pkt., na. 20
mlejs('u
klasyfikowany Jest
Pawiu. lak - 411 ,6 pkt., Knysdoflak zajmuje 35 lokatę
38!ł.3 pkt., a Watuś Jest 37
387, pkt.

N le 1>0""10010 Się n3 zym hok(':"tom w :ch o.<t.atn·m wy<tę 
pie na m :edzvn'łrooo\Vvm turn'<'iu o pur-h ':lr S':wnglera w DaV()<;. pt)lal'v 00 pf"ktownym 7Wyciest",-i'" n<!d S7W'lic'a.ri a (lO :0).
tym ra""m ol'?:e<r~a1i z I'limpij-

c;ka rpn"n7f\"t""1:'l C7("{"h""lo\vadi 2:5 (1:1. 0 :2. 1:2). Br'łmk' clla
Pol ol{: zdobyli Kaj7('rrk i .Jas-

Turn ie i wvg-ral i ml')((zi hokeC7echo~lowacii. którzy stracili tvlko iedl'n punkt w r<>mi<;«)Wy'TTl
ooiedvnku z NorwP!!ia.
<!<;Oi reprE"7enta'l1ci 'IN pewnym
~E'fl .,ie ~prawili
zawód. oow il' m
mieli ~zansp roobyć pUl'h~r N:('"te-tv. naj~lab.zy · m"C"l P olacy

ZW ycIęłaIq
Przy p i~knei słonecznej pogod2rie. w doskonałych warunkach
na .,.zybkiej tras·e. przy udziale
około l!! m. widzów odbył .9141
w Zakopanem 13 narciarski b iel!
svlwM",rowy. Na starcie <rt:męły
34 zawodniczki i 68 zawodników.
Kobieoty b'egalv na dv«t.ansie S
km, a mQżczyźnl 12 km.
Od pier....~ch metrów b iegu
kobiet na 1'Z01o wv~zlv reprezentantki CSRS - Atena 8arlosova i Mirosława JaskovskOl.
Później dołaczyła do nich Anna
Pasiarova i tak w trójkę upJaooował'l' ~ i ę n.a trzN'h plp.rw"zvch
m:ej"C'ach. Z PoJ!"k jedynie nna PawIusiak u. iłowała naw ią
zać walkę z CZe<'hoslowaczkaml,
ale musiała uznać kh wyż. zość.
W b:e~ mężczyzn lut na p()cz.a.tku prowad7..eonie ob l el' Wieslaw Gębala i Jan taszeł. Ob,dwaj podyktowali ~omne tem_
po, z..,"UbiU rywali i prze?: niko~ nie z.agrożE"Ili dOOieltli do mety razem. Sędziow ie przv-zn,all
im w<>póln.ie pie~ mi jllCe.

IIrMy 19t'Oft\&dzIły SIę ~IN
ty
Y w .d:zów.

łIU

Po !'al: piec ws.zy odoyl .. c \.M::ile biec kob,et. które Iłtartowaly
na tej samej kas ie 00 męiczyi
nL Zwyciety1a Cbrisia Vałen
sicelt (RF ) - 28.39 przed Jat'Itelioe Ha._ (U SA) 29 .51 I Ev,
GustatssoD (Szwec-la) 31.02. W
b iegu loob:et wystąp , ło 17 zawodniczek. Rezultat 06 ią~.ęt ,. [)rzeJ:
Cbrhtę Va1 ... n Irclt był pr .wdl. wa r'wclarją. UkońC'Zvła ona
b '~ w doskonalej form 1'.

Mały

lotek

1 - 1, 2, 3,7, 2t
Banderola: 688211
II - 5, 11, 12, 30, :n
Ran erola: 638 ')76

I, ,,

S

19:\

.. 5
4 2

211~

4 l

8::1
7:11

Kan.adze

uem , .
wa.L z CZlOlowym zespolem I r.
zawodowej Montreal canad
3:3.
@ Mistrwwie olimpijscy w
keju na traWle, reprezcn
RFN przegrali z Paki tanem '1
@ Weteran australijskich I,
tów 41 -le tni Ken Rosew~ll '
się

do

pół f

tenisowych mistrz.ostw Au sl
zwyciężając w czterech
sc
17-1etniego Brada Drewetta.
@ Na torze w InzeU odbyly ;
tradycyjne noworoczne za
w łyżwiarstwie szybkim.
kobiet najlepiej zaprezentO'w I
się Kanadyjka Cathy Vogt, k' ·;'
ra wygrała b iegi na 500 m i 1,\1
m etrów
rezultatami ~n,'~
1.36,0.
@ Zwycięzcą konkursu ko
narciarskich
na
olimpUs .
s kocz.n i w Seefeld wstał
zentant RFN. Kramer który
zyskał odlgłości 70 i 72 m .
@ Rozegrany w
Wiśle
koul"S skoków na.rciarsk !c h
kończył

s ię

zwyc ięstwem

boisty
Apolomusza
Tajnt·r
który za skold długośc i 51 .5
50.5 m otrzymał natę 213.5 pk'
@ W kolejnym $potkaniu
bywajacych się w Finlandii
oficja)·nych mistrzostw św
juniorów w hokeju na
Czechosłowacja
.u ,"'~· ""',,
Szwecję 4:2. W turnieju
d1li zesPÓł Z RR.

...

@ Rozegrany
m

,ędzy narodowy

jowy
wygrała
RD przed cze.ch<ooł.:>w'łCk:im
spoi m VZKG V tkO'V
reprezentacjami Austrii i
d i.
@ Radziecka dnlŻv;oa
wa Chemik pok('ol\8ła
kl ~pó! O"nawa

)

Radziecki oszczepnik chce

zwyciężyć

świ.atowydl.

B Iec w Sao Paulo wywołał
w ielkIe raintereeowa.no.e i __ ol

7

l

@ Przebywający w
hiJokeiśct CSKA Moskwa

kwalitlkow.ał

Zakopanem

4

Sprintem ...

iśoi

II ala I Sta ZII

z drużyn,! r7 oto końcowa .

bela turn:eju:
l. CSRS
2. Finlandia
3. POLSKA
4. Szwajcaria
5. Norwegia

kil'r~ki .

(JQ

pI)'WtaneoW'OÓW, którrr notowani. ~ wytej od n l~ na li

zagrali wla<śnie
cho.slowacką. A

1

dz· j
Janisa Lusisa
,. by ę~nąć pO 7.1 ty m-=d~l
na olimp <17.1<' w Montrealu tr-zeba bQdz.e pot;leć ()6b."Zl~ .\.t.
It!'I:l~ć 92 metrów" pOw ,.. dz:aJ kden z najJ....opszych spe.:jal'stów
w
t ..j
konkur~cH
:>ortu. Jan '· t.u;. C7.lerokro.lnv m ~ rz Eur!)pv n'e trl . n dz~ .. ż· w rol.gr~wc~ o nle<Wlow lro! a W ~rzyska"h monlr lskkh bę<Iz: ... m ał.
ro d>
P ''''"l '{iz n:o.
W
ootatn (' n
dn ch L ts.s roZI>'~·z..11 pl"'lV ')tow n a do starl~ w
ol 110 . 1dz ('
T ~·,r .oul V f;(oz,m n <t!
I'r vn <>S! l. p'u rad?' ,,-1< ' n l lo kk·tnll. " ... zbvt w ,dl, ch suk ",Iow.

J~o
łym

najlepszy w .v n k w ub'+'(roku - to 85.02 m. Lu.;.s
taJ< uLabadnia
ten fakt: .. W
1'175 r. trenował em mn j
lntens ywn'e i ogran:czylem kaI<c'ndarz swo:ch st rtów. Dal"m
wYI>O'.'ząć mojemu or)(an;unow;
pnNl czekajacym mnie wys ilki~m tre.n·ng wym. którego Ci> lem je.;t slart
na 01 mf)iad~ e.
Leż .10 Lo w plan e mo·ch f)I"LVgotol'.·ań do glL'fik w 19;6 r ..
który ustal.1 m tul. 1>') o mp '1dzi .. w !\Ionachium. Stal' cm w
l\tnntr('aJ' 1 znm er am
z3kollczvć moją sl>ortową k r: rę".
L' s
w

·"p"tO\\

ri~ZVSh]

http://sbc.wbp.kielce.pl
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