s
~

od iedzil a

s ·s·e wyborców

JUTRO (w niedzielę 15 bm.)
w 310 obwodach w
Radomskiem i 553 lokalach obwodowvch
komisji
wyborczych
w~jewództwa kieleckiego wyDOKOŃCZENIE

Jak lUZ informowaliśmy, 13 bm. I sekretarz KC PZPR, Edward Gierek, przebywał
w Radomiu, W towarzystwie I sekretarza KW
PZPR, Janusza Prokopiaka i wojewody, Romana
Maćkowskiego,
zwiedził
nowy
wydział
produkcji
maszyn
do
pisania
Zakładów Metalowych im. Gen. "Waltera", które
znane są także z produkcji maszyn do szycia
"łucznik". W br. te największe w woj. radomskim
zakłady jak informowali I sekretarz KZ PZPR.
Janusz Zieliński i dyrektor naczelny, 'lada"
Błoński wyprodukują m.in. ok. 350 tys. maszyn do szycia oraz 83 tys. maszyn do pisania,
czyli o 12,8 proc. więcej niż w roku ubiegły·m.
Nie jest to jeszcze ostatnie słowo załogi. która
obecnie wiele uwagi pośw;ęca sprawie zago podarowania rezerw i zwiększenia produkcji. Ra-
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Apel
yfi.
nie

K. Waldheima
• ",OW Y JORK P AP. Sekre-

lj I

!:Id.10-

• e

ta rz generalny ONZ, Kurt
Waldbeim zwrócił się z apelem do wszystkich krajów
członkowskich ONZ,
by udzieliły pomocy Gwatemali,
podkreślając,
że pomoc
ta
jest bardzo potrzebna ofiarom

osta~niego trzęsienia uemL

I

I

Kielce, sobota-niedziela

I
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Nr 36 (1260)
14-15 lutego 1976 r.
Rok VI
:d..............................................~

"Młodzi idą"

Za sto dni matura

•

O ej

r

ima klapalóvv •••
początek

roku w
suchedniowskich zakładach "Marywil" należał do
trudnych.
Zrealizowano co prawda planowe zadania za styczeń, ale
- jak mówi dyrektor zakła
d u. Ryszard Trela
były
klopoty ...

prze rotu ojskowego
Nigerii
c rW nocy. z czwartku na plat~k
upa ohcerów
podjęla
próbę
:~~e wrotu wojskowego w Nigerii
Al ąc pozbawić władzy
g~nerała
IIp";tala Mobammeda, który
w
raI." y"b. roku obalił rzad gf'ne_
kUbU
tała u:
.Gowona. Próba zos'rtit .

aremnlooa.

o~ł;;i~~nYCkh
prZtz

W

ra.dio
omUDlkat,

l'. ig"iiW~'!<'oWY

r~ad

~odzjnacb

ni~ery)5kie

podpisany

f~d~raJny
stwJ~rdza,
ze w

1.1;:05' to!'y
"krót panUje obecme spokój I że
tJaln Ce .bę.dzie opublikowane speDłunit O~wladczenie rządowe. Ko:Ula l at W7~'wa lu.dnoŚć, aby oka ..
'WOjskoa~r~nle najwyższej radzie
t. Odd .eJ. K~munikat dodawał.
j~ly kZI~ły wIerne rzadowi podIPisk ~ C~k w celu udaremnipnia
~o, P~d
r~tce potem radio LaP"łkown~~o, Ze przywódca spiskIl
".ny D Dlmka zostal aresztol., p;oz ~tYChczas nie ZfUlUJ' jest
da.
y enta !\furtaJa Mohamme-

Po pierwsze - zdarzyła
się awaria jednego z pieców
w
podległym
"Marywilowi"
zakładzie w Stąporkowie. Awaria oznaczała zahamowanie
produkcji.
Unieruchomienie
jednego z trzech pieców groziło zawaleniem planu. Mimo
wszystko plan roczny m u s im y wykonać.
-

es
F estiwal

Róża

sprzed 800 lat
LO DYN PAP. Niezwyklego
odkrvcia dokonali robotnicy zatruan iE' ni przy remoneie wczesnośredniowiecznego opactwa w
angielskiej miejscowości Rom.o"",.
Podczas Zdejmowania ze ścian
starych malowideł znalezi.ono._
zasuszona róże. której wiek określono na 800 lat.
Kwia t róży sprzed 800 lat iest
jak dotvchczas najsŁarszvm znaleziskiem botanicznym w Europie.

"poszło

.

"

NOWY JORX
PAP. Według dany<:h \j[rsk041yoch

z

amerykańskie"

in stytucji u bi eIpieczeniowych, .
stroty materialne

--

smakuje maj
rozarzewa.

że

spowodowone w
ubiegłym
roku
orzez pożory no
terytorium USA

drogi

wyniosły

około

3.5

dolo-

r~N.

mld

kieleckieJ

ida" rozpoczął Sle iuż na dobre. W tym
roku DO r a z Olerwszv uczeslmcza
w nim nie tylkO ucznIowIe szkół
średnich
i oodstawowvch. ale
także sl!ld('nci
: robotnicv_ W
zak ładach orzpmvsło\Vvch imorE'z,' fest:walowe iui trwaia. W
.. Iskrze"
.Chemarze " .. Polmo- . HL" or!!an.zo\vane sa w ieczory klubowe, na których dorob e k swój prezentują
h o bbiśc i.
DOKONCZENIE NA STR. 11

W szkolach średnich odbywają się tradyc~'jne "studniÓWki". Często
mają
one
ciekawy
pro;;ram,
ladną
oprawę.
Tak
lcŻ
było i w
Liceum Os;ólnoksztalcą cym im. Hugona
Kołłątaja
w
Pińczowie, gdzie na balu &potkalo się no osób. ByJ polonez, który w
pierwszej parze poprowad ził dyr. WIESLAW
WĘGRZYCKI,
byly
występy szkolnego kabarelu, koncert poetycki, konkurs tallca. Zabawa byla doskonala. A le raz - do pracy, jako że matura już za
slo dni!
(jjb)
Fot. Je .... y Burczyn

R29.
Z
Z

..
•

··~AIIlU"C~+ .
S

Fatalny bieg

polskich

nsacy

biath~onistów
Lvyci

"Młodzi

Kończą się

ferie zimowe

D ferie
ziś

koń cz ą

się

tegorocz,le

zimowe

młodziezy

szkolnej - trwające w dwóch
turnusach od połowy stycznia,
do polowy lutego. W obu lUrnusach wy jE'chało na zimowe
wczasy i obozy ponad 470 ł.yS.
uczniów. zaś dla przeszło ~.5
mln dzieci i młodzieży zorganizowano wvpoczynek w miejscu zamil'szkania. Piękna dmowa pogoda stworzyła moż
liwotci zo r ganizowan :a dużej
ilości zajęć na świeżym
oc)..
nOKO~CZEN1E

Ka

3,.5 mld
/ dolarów

kulturaIn.,

młodzieży

Tak jak wszystkie zakłady
korzystające z transportu kolejowego, "Marywił" również
boryka się z trudnościami
przy wyładunku
wagonów.
Trzeba tworzyć specjalne brygady, odrywać ludzi od produkcji
by
wyładunek zaDOKORCZENIE NA STR. 11

y
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Nasz specjalny wysłannik do Innsbrucku,
red. Antoni Pawłowski i korespondenci PAP
relacjonują:
Im bliżej koó.ca tym c0raz gorzej. Tym atw ierdzeniem
trzeba
skwitować ' wczorajszy
wyst«:p
naszych biathlonistów
na XII Zimowych
IgrzyskaCh
O limpijskich.
Wprost
trudno
zrozumieć co s i«: stało I: naszym
zespołem
SUlfetowym.
który
przecież zawsze na poważnych
zawodach plasował si«: w okolicach m i pj~c
medalowych. a
nawet na ostatnico tl'eningach
wykazywał doskonałe
przygotowanie. gdy tu na najważniej
szej imprezie zawiódł zupełnie .
Sądzimy. że chyba nasi zawodn icy nie wytrzymali obciażenla
psych icznego. Należy przypuszczać.
że
kierownictwo
('kipy
pulskiej w Innsbrucku mając

na uwadze Dane dotychcZASOwe niepowodzenia zbyt dute
wymagania p06lawilo
zawodnikom. którzy po prostu nie
trzymali tego ciężaru odpowieDOKONeZENIE NA STa. lt

w,-

BioprognolG
U-ac .. kierowe,. I p .... echodnlel
Widzialność
p .... ewaźnie dobra,
drogi
miejscami.
szczególnie w
reJonach podgórskich śliskie.
Sytuacja biometeorologiczna: w
rejonac h
ęórskich i pOdgórSkich
zaklócenla czasu r e akcji i objawy
po~Or"71)ne g o
",amopor7ucia.
na pozostalym obszarze brak zakloce ó •

http://sbc.wbp.kielce.pl

Popsuty piecyk gazowy
Sikora, Kiełce uL
nr 2: Od pierwszego września ub. r oku , czyli
Lucjan

Gałczyń S kiego

DOKORCZEN1E NA STR. 18

•
Be

podejmowa.przez mło
produkcyjne i
społeczne bęG.",ee ,,"'-razem akty\\' nego udzialu mlodego pokolenia
w realizacji pro~ramu
rozwoju
społeczno~gospodarczego
kraju.
Jest to jednoczl"śnie
praktyczne
poparcie idei poł~("zenia vt"ysiłkó\\'·
7'\lS, ZSMW i SZ!I1W oraz
utworzenia jednej organizacji skupiająLej mlodzież pracuj
ą miast
i wsi.

•

le

•

I

DOKOŃCZENIE

Spraw ź
czy jesteś w spisie lvyborCÓlV!
łożone

będą

ZE STR. 1

spisy wyborców.

Przez 15 dni mieszkańcy obu wOjewództw
będą mieli
możliwość sprawdzenie swoich nazwisk na spisach.
W
ten
sposób
rozpocznie się niezwykle ważny etap
kampan ii wyborczej. Sprawdzenie spisów, to przecież n~
innego, jak społeczna kontrola konstytucyjnego prawa do
gło.sowania
gwarantowanego
kazd emu
obywatelowi. To
także
ogromne
ułatwienie
pracy komisji już w
dniu
wyborów.
Dyżury
zaczynają
się
w
n iedzielę o godzinie 9, Lokale
komisji czynne będą w godzinach, umożliwiających wSzYst
kim
wyborcom
spełnienie
swego obywatelskiego obowiązku. Wywieszki informujące o tym znajdą się w każ
dym lokalu wyborczym. Nazwiska
na spisach
mogą
sprawdzać członkowie rod zln,
a w wyjątkowych przypad-

Jubileusz
I. Kwiatkowskiej
.Jedna z najpopularnieji.zych
ar tystek na szej sceny, ekranu i
...~trady Irena Kwiat kt)',,'skn,
obrhodziła 13 bm, 40-leci e pracy artystycznej.
W uznaniu osiągniQć arf y_
.tycznych zosiała ud<'koro\\'ana
przyznanym przez Radę Pań
stwa Orderem Sztandaru Pracy
II klasy.

kach sąsiedzi lub koledzy.
Komisje
p :'zyj mują
także
zgłoszenia tele fon iczne.
W przypadku n ieumieszczenia
nazwiska
wyborcy
w
spisie lub
oczywistych błę
dów (zniekształcenie
nazwiska, n:ewłaściwa 'data urodze
nia) członkowie komisji przyj
mują reklamacje
wyborców.
Każdy ma p rawo wn ieść reklamacje w sprawie n iepraw i dłowości
stwierdzonych w
spis ie.
(DAR)

STRO

2

P ssedzenie

,iojewódzkiej

Komisji Porozumiewawczej
Partii i Stronnictw Politycznych
w Radomiu

I

W'C". . .raEZ

o cy

o scy

•

rz

z
olskie stacje sejsmiczne zano tował )'
s:Jne wstrząsy.
które Zburzyły przed kilku dniami stolicę Gwatemali,
a ostatnio wystąpiły ponownie
w rejonie zachodniego Pacyfiku. Na,z;\ służba se jsHlolog iczna działająca przy In:;tvtucie
Geofizyki PAN ~śledzi trzęsie 
nia ziemi występujące ' w róż
nych rejonach globu, Wyniki
obserwacji przekazvwane są do
Sejsmologiczn ~go Centrum Regionalmfgo Krajów -RWPG w
Moslnvie, do centrum europejskiego w Stra;;burgu i świato
wego - w Edynburgu. Rejestrowanie trzęsień
ziemi dostar-'
CZ3. informacji umożliwiajacych
badania nad
progrlOzowan:em
tych k at3.kl'zmów. F:l!e sejsmiczne dostar cz 'l ia także' infor--I
macji o
budowie
głębszych
warstw skorupy ziemskiej.
II
. Polska położona jest na
szczQście - w :;tr efie o minimaJnej aktywności sejsmicznej. ,
l'~a na ~zyc h
ziemiach zdarzają
się
jednak wstrząsv podzi~m 
ne, choć nie tak katastrofalne,
jak na wybrz eżach Oceanu SptJ-

P

kojnego czy w

I

ple~t~Sze tctajemniczenil? w świat tańc.,. P'II;/ tdec TÓŻ
.ne :tnCze~lO. a natcet polka odtańczona z pTZ!ltupem . BlIlo też
t . !ne.!e usmlecllu, gdyż prZ1J pianinie zasiadl ulubien ;ec d.zieclOrn :. sam pan dl/rel,tor, Maci"j Kośmid er.
- Zajęcia z rytm iki prou'adzjmll d lc a TaZlI 1e tU!1odniu. Potco~zenie u dzieci maja one bardzo dvże. Nn. O że nalt'Ca nie
IdZie u' 1<t8. ~ożno sil' przekonać o tllm naocznie . Dziś m'lqę
zdTadzzć, ze pleTtcszll taniec su;lIch pociech mamy zobaczq chUba już 8 marca.
Jesteśmy petcni, że ~podoba się rodzic om.
.
NIE \rSZĘDZIE TAl{ "KRYSZTAŁOWO". CIIOCI4.Z ...
Odkqd zamknięto Klub wRelaks", bu przeprolcadzić 1/' nim
remont, jedynym mie )scem tL'ieczornuch spotkań m'od~i!.'ż1/ stała Się u' centTum millsta katt'ia'rnia "K'Tl;..zt~lou·a". A. że jest
w ni .. j szafa grająca, można się nieźle pobalclć. Jllk tu';erclz'l
~.oł'oldci, jędrzeiou:io ie, • 'szystko odbllu'a s'ę li' n.ader PTZ'I3emTlf') atmo~ferze. ObU tylko ,,'rysz!'l'OI"O" b'/lo i 1(' inm:~'l
lokalach miasto, któr!/m nil pIli S można już Z'!ztCZI/Ć l1<Jln/ ;"'1stTÓj f!zczególn :f' u' ,.Zodiaku"), a nau'et ... lcprolcadz(-'n~ 000wiqzkotre; szatni! (U' "Teczo!cej") .
el/OC E-I WIEDZIE PRZEZ RYNEK. ..
... doŚć c,,~~to pr:echoclnie lekceleaża na nim zasadl/ pr:f'kraczania je~dni. nnusz<Jjqc k;prou'cóu; do nogleQo homotl'llf!ia na
§li~kit-j 1I/>lt'j''T~CI!11i. Nj~ldplu

zdllie

~'ę pamietłlć. że

tcpj-

>;ci€ na po~!/ lC niczym nie uspTav'iedliil'i" niPTOZlI'nżn>lch po5un;<:<' gTo::qc!/ch ITogf'd'(I. A
Heola droQa, calo lo': rvc/Jliu'a
tras'! pr;:elo ('."ł!, jaJ'q jest E-7, pou:inn'l buć lepjpj oi.'·:o1IO"oo.
kOliił'C:1'le.

(TIIS)

rejonie

śr6d 

1\ajbliż"ze
Polsce rejony aktywn:e :;~j~mi 
czne znajdują się na Bałkanach
i w pOłudn iowo _ wschodnich

zi l2! mnon1.or skim.

Karpatach
Jak wykazały
korzystują ce m.in.

badania wystare kroniki, w średniowitczu dość częs 
to obserwowano w pOłUdniowych
rejonach kraju ws~rząsy s~j
smiczne. W okresie-od roku 1OaO
do dziś
zanotowano na ziemiach
polskich
ponad
100
małych
trzętileń.
W
1000
roku
wystąpiło
silne trzęsienie ziemi na Bałk ana-:h, zaś
wstrząsy o<iczuwano w Czechach
i Pobce. W roo<u 1014 wystą
piły
wstrząsy
w :\lałopolsce i
na Sląsku. W 1259 r. obs~n\'o
wano

I mi

nie~vi elkie

trzcsie,nie zie-

w r ejonie Krakówa. Trzę
si"nie ziemi w 1443 r. przyniosło szkody
w Małopolsce i
na Sląsku. M.in, w Krakowie
u leg ł uszko<izeniu kośc:iół Sw.
Katarzyny. W 17;)6 r, trząsie
nie ziemi spowodowało l:czl1e
u szkodzenia budynków na Ś1 4 s
ku Cieszyńskim, V:strz3 sy odnotowano w wielu miej~cowoś
ciach Sląska i Małopolski w
1895 roku.
Całą
serię
ni ewi-Ikich trzę
sień ziemi zanotowano
już w
naszym stuleciu . W latach 1909
i 1928 r. wy stą p i ły wstrzą sy na
Pomorzu, m.in. w r c:jonie Ustki, Kołobrz eg u,
Poł"zy na
i
Szczed na.
Stwierdzono
prz,·p3dki zarysowania się murów
i pQkania szvb. P odobnie w
1932 r. przez 'kiJka t~'god ni obserwowano na ziLmiach polskich serię w<trz"sów podz.:emnych. Wy.stępow ały one wzdłuż
\V isły w wojcwództwach kieleckim i lubelskim, na ~'ZlZO w
szu i Pomorzu. By ł" to "". rzą
sy oOczuwalne pn: t: z ludzi
i
powo<iujące nawet
w niekl6-

W Kielcach !'la ul. Krakowskiej, Kazimierz C., k ie rując
samochodem marki
"syr!:na"
potrącił
p!'zebi~gaJąc~g()
przez
jezdnię

w

II

Zle'

I

W 1932 r. obserwowano p Iziemne
wstrząsy w
~oj. kiele:: im

pru/sc

tCpTO~.t

I

~

Z POH'ROTElI1 DO PRZEDSZKOLA - N.4 TA!VCr:!
Ponad 30 d=ietcczqt i chlopców po Taz drugi =.Gt,,:talo do
pTzed~~ko.la n,. 5, b1J pcd okiem
pani \~"ie s!au'u Pa/'>ifJ.ńcz'/k

,.tl;'ciOll'e ./l tu

Wojewódzka Komisja P orozumiewawcza rozpatrzyła sprawy przygotowań do wy b orów do Sejmu PRL i Wojewódz_
ki e j R.ad y . N~rod~:vej w Radomi.u. Przeds.tawiciele WO]C-I
wódzklCh ms.anCJl PZPR, ZSL I SD pOlllformowali cię 1
wzajemnie o głó ..,;nych przedsięwzięciach partii i stronnictw l
politycznych podejmowanych w kampanii wyborczej,

Nie jesteśmy wolni od sejsmEcznych niespodzianek

( pOd)lV;eCzorell ...

Lgm'P1/

.Wczoraj w Radomiu odbyło się posiedzenie \Vojew6d z_
kiej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw POlitycznych. Wzięli w niej udział: I socretarz KW PZPRJanusz Prokopiak, sekretarz KW - Jerzy Adamczyk, pre'les WK ZSL - Henryk Maciąg, sf'k~etarz WK ZSL - Stefan r lajka, sekretarz WK SD Ryszard Wdowiak, czło
nek Prezydium WK SD Jerzy Uonkisz.

"
Obradująca
w
Warszawie
konfere::lcja U 'ESCO na
temat
ochrony
zabytkowych
miast,
dzielnic i 'wsi zakol'lczyła dyskusję
nad poszczególnyD1i punktanli
projektu
rekomendacji dla
wszystkil'b państw czlonkowskich
tej organizacji. Rekomendacja dotycząca zabezpicczeni":\ zabytko..,ych obiektów i icb roli jako elementów
kS7taHu.! ::~(·y(' h.
środo
wisko, w którynl żyje człowiek
ma b yć uchwalona ńa (orum
na.ibliższej
sl"sji l,o.n(erencji generalnej
UNESCO. ~v warszawskiej konferencji uczestniczy toU.;; ..
ko 2GO przcdsta"'icieli J<ill(udzie ..
si(ciu państw z calego świata oraz specjalistycznych or~aniza cji.

Jędl'zejowski

doU

NUMER 36

calym kraju

ZE STR. 1

domskie maszyny są nowoczesne, estetyczne i
trwałe; wszystkie typy maszyn do szycia mają
znak jakości.
Następnie I sekretarz KC PZPR odv.iedził Zakłady Przemysłu Skórzanego "Radoskór". Edward
Gierek interesował się tu szczególnie sprawą jakości i nowoczesności obuwia. W rozmowie z
I sekretarzem KZ - Mieczysławem Kowalikiem
1 dyrektorem naczelnym - Andrzejem Foremniakiem oraz przedstawicielarr..i załogi I sekretan KC . podkreślił, że ' zasadniczą sprawą jest dostosowanie fasonów obuwia do rosnących wymagań klientów oraz solidne wykonanie każdej pary
butów. Ostatnio w zakładzie tym nastąpiła znaczna poprawa jakości wytwarzanych butów.
I sekretarz KC PZPR zwiedził także niektóre
nowo wznoszone osiedla mieszkaniowe rozwijają
cego się i77-tysięcznego miasta. W budowi,e znajdują się obecnie m.in. osiedla Ustronie i Borki,
w których zamieszka kilkadziesiąt tysięcy osób.
Os:edla te wyposażone będą w placówki handlowo-usługowe, ośrodki służby zdrowia, szkoły,
przedszkola j, inne obiekty użyteczności publicznej.
Nastepnie Edward Gierek spotkał się z egzekutywą KW PZPR, gospodarzami miasta i przedstawicielami kluczowych zakładów pracy. Na
spotkaniu omówiono aktualne zadania wynikające z uchwał VII Zjazdu partii oraz II plenum
KC PZPR. Podkreślono, że dzięki zagospod:Howaniu rezerw,. woj . radomskie wvhvarzać będzie
więcej artykułów przemysłowych i rolnych niż
obecnie.

D OKOŃCZENIE

W

są i
realizov.'ane
dz.ież zobo 'wiązania

stanie

n!t:-!rzeż\\·ym

Zbigni"wa S., k ór"l!o z obr,, ż pni ami c:ala prze'" iŁ'ziono do
szpitala.
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rych prz" p3dkach zarysow'"
murów. Ostatnie trzęsieni e l
mi w Polsce miało mi ej:;cc .\
1966 r. w Tatrach.
Wstrząsy
w
p0łudn '('\'
Pols ce sa echem lr zG,ień ,. .
mi na Bałkan ach i w Ka r ·
tach, zaś w śr:xlkJwej i l
nocnej części kraju są zw;~"·
z ruchami platiormy w,;ch o.in
-europejski ej, której kra \\
przeeho<izi przez ziemie pol '

mier ionośn,}
strzał ziecia
t -r-ula~I

~

II ....

Byli manelistw em os:em
Mieszkali
w
wybud ()W . :I
przez rodz-iców Alicji donn "

Goo:o\vie, gmina P av·/łów. V\-,'P,.'żyde
małżonkÓW
i stc5Jn"
Stanisława B. z teś~ianll

początku

nie u',ladaly sit; ",l"

lepiej. B. nl1al uSPOS<>O I, a,t' Il ł

poprawnego

aw anturn,.,a, b
A1icję, ubliża! jej rodz ll<Jm
za to już w dwa lata pu , 1bie z.ostal skaza ny przez "cd 'hl
karQ pozbawienia wolnuśc..
Gdy Stanislaw B. \\Tc,,;t.
więzienia, w

jego domu ~.L·

I

zrm eniio s:ę na Je p~ze. b.
pozwalał
na przy,<lad kr r z_
s.ać te;ciowi ze stooo:y, I,~., :
wspólnie wybudowali, b."!: 'l'
cony z pozost ałymi cvr . :
Romana J"
gro3il do,nu·'"
kom z byle powodu.
._
18 kwietn ia ub, roku SI .. 1
sław B. kup)! w GS c"',
pił
potem
alkohol. Pl'
urządził • przyjęt:ie dla
" _
którzy na poow órzu pfZ."o ..'
mem pomagali n1U roz ,~n(~ }\\
furmankę. W tym cZJ,~
podwórze zaje<.: hal 5,,"01!11
zem Roman J. Ston:s~:l\\' .~. c
stano\vil \vykorzyst.ac ~~,:~".,i sprowokował kolejną d . '
Fe: z teś~iem. Później "t,<_ ,.
domu, wyjął z zal';J. Jl1<··
5J<rzętnie ukrytą strz e . b<; .... ,.
powtórnie wysz,dł n.a. P,;, ' t .
rze strzelił z o<iległos l " • "
tró~ do tcścia. J. up .ldJ, ~.
chv. iJę pu:micj
nas.'lP:ł
"
zgO!1.
B Ot>
;"prawę Stanis!a~'::l _ ',r'
żoneco pr7.\:z Pr<>J<ur, tt."
jono~-ą

Star, e~1<;V;~~: "
!"ozrn- tfiJ .;'" ~~ ~.~
Sąd WujewódZki w K,' l., 1J \!I

zab.,jj('"+v:o

\V

I
.

połoWie lat sześćdziesiątych kiedy nie było jeszcze
,~yższ,ych uczelni oż ywioną dzialalnością legitymował
klelecki Oddział POlskie/:,o Towarzystwa Historycznego, Później przy sze dł regre s, członkowie towarzystwa wi~cej
zajmowali się organizaCją uczelni. Pewne ożywienie nastąpiło
w roku ubiegłym , w którym to wybrano nowe władze oddziału
na czele z dr ADAMEM MASSALSK!M. Z n im też rozma-

W su:

wiamy na temat

działalności

- Pracę w
rozpoczęliśmy

nowym składzie
od wyprowadzenia niektórych zaleglych spraw
organ izacyjnych. Wydawany niegdyś z naszej inicjatywy "Ro'·7.n ik SwiQtokrzyski" przekaza liś
my Ki eleckiemu Towarzystwu
Naukowemu.
Znając
nasze
możliwośCl, a zarut'm przesz 'ody i stniejące w środowisku kieleckim na począ tek przYiGiiśm v
prog r am minimum. Kierując ~ię
głównym zaioże:liem.
iż P TH
odpowiedzialne jest za popula ryzowanie wiedzy historycznej
w pierwszym r oku dziahlr"~"
pOłożyliśmy nacisk na odczyty.
Spory Ich cykl wyglosili pracownicy naukowi
intt'rt'~u i'>cv
się sz ćzególnie hist o rią Ki e lecczyzny, spośród których można
wymienić: doc. dr hab. Józefa
Śmialow~kiE'go
z Uniwersytet u
Łódz kiego, doc. dr hab. Feliksa Kiryka z krakowskiej WSP,
czy pr')f. dr Norberta
Koło
dzi ejczyka z Uniwersytetu Warszawskiego. WspÓłuczestniczYliś
my m.in. w organizacji sesji
popularnonaukowej na temat ofensywy san d omie rskiej. Stanę
liśmy na stanowisku, iż tylko
ścisla integracja
z st'kcja 1)1s to ryczną K ieleckiego Towarzystwa Naukow ego może dać oczekiwane rezultaty.

Giełda

staroci
w kieleckim
wydaniu
Choć była to dopiero dru~a, ~zegóż
jednak na niej
n.e było! Samowary. przed-

wojenne aparaty fotegraf.iczne. sza ble i pałasze, świecz
n.ki. budziki, gazety z wics"y 1939 rcku i jak zwy kl e
mnós two medali, monet
banknotó w.
Amat()rów na
n.e było zresztą bardzo w i elu. choć rzadz iej wymien ia ~o. a częściej kupowan o. Jak
I':ięc się okazuje mamy
Il'jeł ki sentym'ent do staroc' . Co p oniektórzy twier~z ą, że oprócz niego mamy
smyka łkę
do interesów,
Bo właśn i e
na k ieleckie-j
~:ełdzie

można

było

kup.i ć

: to niezb yt drogo starOEiruki.
możdz ierze,
a nawet
karlki pocztowe z poCzątku
XX wieku.
Zdjęcia

150 latarni
rozświetli

(.laS)
Jerzy Burczyu

radomską

Starówkę

R adomsk ie Stare M iasto. poww ()kresie ka.zim ie rz()wskim,
d oczeka s i ę
wreszc.e
stałe

•

właści w ego

oświe·tlen i a.

Stan l~

~ , ę tak m. in. za spraw ą m lej s"Qwych rze~eślników. kto~zy
przvstaoili iuż d :> ""Vk :lll"I'.a
150 stylowyctJ latarni dla star:r
m iejskiej dz ieln:cy.

R adomscy rz emieśln:cy OO5tan ow ili jednocześn ie - równ Ie ż
w tym r oku w yremont()w&ć
r atuszowy zegar ()raz za:nstal()w a ć
()bok niego oryginalne
urzadzen ie do w ygrywania kur aolltów.
(ekr,)

Bez retuszu
wystawami sklepowym i mam
problem. WłaŚC I W i e są one
irracjona lne i niepotrzebne, no, mo że jeszcze sklepów z a rtykułami przemy slowymi, które od czasu do czasu
mogą pokazać jakąś nowość, ale sklepów spożywczych w sze rok im znaczeniu na pewno n ie.
I tak każdy dosko na le w'e, co
w n ich jest. a czego n ie ma;
zr~Łlą
sami
popatrzcie,
czy
ktoś przed nim i przystaje. Szkoda w ięc, mo im zdan iertI, czasu
na żmudne i p r ac,>c hłonne budowanie w w itrynach
domków
z paczek z herbatn ikam i, z puszek i butelek.

Z

jednak
zacząłem
przygłądać s ię wvsl a'Nom z za Inte resowaniem, Po czął mn ie bGO stCJll'nio

towarz ystwa.
KTN to towarzystwo naukowe, PTH ma charakter popularn1maukow.Y. l w tym d uecie
rob imy chyba d ob rą robotę na
rz ecz popularyzowania historii
naszego r egionu. Obecnie po
kilku wydanych pracach historyeznych traktujących o ziemi
kieleckiej wspólnie z KT.' org'lnizujemy cykl spolkań z aulorami tych prac. M. in. dr SteJan Iwaniak mówił już o swej
książce
poświQ _o nej
r eformie
rol nej. d oc. dr Jan Naumiuk
będzie mówił o tra d ycjach ruchu robotniczego.
Najwaznlejszą jednak dla nas sprawą stała siQ tegoroczna sesja popularnonaukowa organizowana wraz
z Towarzystwem Naukowym na
temat: "Dzieje K ielecczvzny w
historiografii PRL". Przed tą
sesją spotykam.v Się z autorami
poszczegó lnych r eferatów.
by w rama c h otwartej dyskusji pod1iac weryfikacji nl <' ktćre
ich stanowiska. Nipzwvi<le ciekawe sprawy przedstawił już
d oc. dr hab. Zeno,p Guldon interesujący
siQ
monografiami
miast, miasteczek i wsi oraz
d efinicją
poj~cia Kieleec zyzny,
jako r egio nu historycznego. W
p rzygotowaniu są nastęl)ne r eferaty mówiace m .in. o dziejach K ielecczy zny w
ok r esie
feudalnym.
- Cały czas mówi pan , panie doktorze o naukowca c h i
ws półdziałaniu z KTN. O!:,ranicza pan niejako poJe działa
nia SWE'g o towarzystwa do ści
s l elto grona ludzi int .. rp ~ uja
eych się historią zawodowo. A
przf'ciE'i Pol!okie Towarzy~two
Hhtor ycz ne to także pasjonaci zajlnujący się przeszło~cią
kraju i narodu ty łko w ramach swych pozazawodowych
pasji.
- Istotnie tak być powinno,
ale śmiem twi erdzi ć , iż środo
wisko historyczne K ielc j est
jeszcze za moc no z ,~klen:n"
w sobie. Może lo i w ina naszej
dz ia łalności z lat
poprzednl.:h.
Wieksza jednak przyczYn~ ł,.,;",
w małym
zainteresowaniu h istoria choć by ze strony samYl!h
nauczycieli szkól średnich i podstawowych. Dotyc hczas rzad ko
spotyka'liśmy ich' na naszych odczytac h.
iedawno podjęliśmv
w tym k ierunku
p ewn p d7 ;~
lania . Dziękl przy chylności wicekuratora oświaty i wychowa nia, Adama Szymaó!>kie!:,o wystosowaliśmy list do w S7.v~tl{l('h
wiem baw ' ć
ich anachronizm,
ne wiem zresztą z czego wyn i kający: z braku
zastanowien ia, czy może z bro ku czasu
odpowiedzi a lnych ZQ nie.

•

•

ZIWlą

., .

I smleszq

0 10 jeszcze .spora część w ystaw biyszczy dekora cj ą
ś'H i a
teczną
Ś'H' ecą choinki,
skrzą
Sle bombk i i poprzyb ,erane ozdabam i gałązk i św .erk owe . Zakurzone i zapomn iane , wyda je
s ię. że ma j ą pelne szanse doczeka nia w iosny.
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szkół, zach~cający d o wstAPi
nla do P'l'H. NaplynQło 10 dt'klara cji. S:ldzę, Że l,czba Je b.
z naczn.e Sl~ zw iQkszy.
Ułatwiamy naszym
członko m
kontakt z wybitnymi nauk wcaml polsklml. jc,;tdm,V SI) bkim przekażnikiem nowości z
dZiedziny historiI. Jedml<.'zt:slIle
ułatW iamy
naszvm
czlo'lkotn
pUbl ikac je prac' popularnonau-

ko\\-.yc h

\V

naszynl p erl.;Irt\ ~IJ.

"Vl ówią

wieki", a p rac naukowych w "Przeglądzie Historycz
nym"
i "Kwartaln iku ł[",to
r y<.:znytn" .

Z kim n:1 co dzień mok ontaktować sfę w .~Jlra

żna

wach przynaJeLności d" towar yslwa?
- Najlepiej zwracać się do
sekretarza naszego oddzlalu, m;;: r
Jana Jadacha, który stale u r ZQduje
w Zakladz ie H stvni
WSP przy ul. OkrGźnej 4 .
Dz ięk ujemy za r ozmow<:.
(Ja

W grudniu

zobaczymy ponownie
rodzinę Karwowskich
Jak zapowiada Jeny Gruza..
.ię
JUZ
prace n ,d
prz yg otowan ie m trzecid c7P~i
serialu .. Czlerdzil'sloJalek". T"m
)'aum tyluł jpj b~zi .. brzm ia ł
.. Trasa Toruń ~ ka' ·. O("Zv ..qi'::·~i ~
po~taci,. będą te
same. Z taj
też
ra cj i
pisaniE' scenari US1:'"
jest nieco łatwiejsze.
ro-tpo czę ły

opracowaniu ~ct'nariu,'Y ....
marcu twórcy sl'rial ..
przys ta pia do z<ljęć.
poro C7 .s u pochłon i .. obrubka I montał
filmu . Trz .. cilł cze~ć ..6LterdziMtoJalka". s kladajat'a ,ie z siNlmiu odcinków. zobllc'llym:v wiepra wdopOdobnie w ~rudnj.. br.
Po

już

w

(JaS)

Cho inka

rzecz

tradycy}n<J
Wie, kiedy
n ie . SWI4~
to dawno minęły, już dW<J m 'es : ące po n ich i wszyscy a n ich
zapomn iel i i jeżeli nawet przyjęłoby S i ę storą, jeszcze gdZ ieniegdz ie kultywowoną t rad ycj ę
kończen i a akresu śW i ątecz nego 2
lutego, to i ta dato dawna jut
ka ż dy mn iej w ięc ej
być powin.n a . a kiedy

m fneł a .

fv1~ i m
zdan iem,
na leż aloby
bardz ie j myśleć o uatrokcyjn i~
niu wystaw, o uzgadn ia niu ich
tre ści z czasem, bo Inaczej b e do dz i wi ć i śm i eszyć. Chyba że
o to P.T. Handlowcom, z b roku innych możliWOŚC I, chodzi. Hu mor rzecz zawsze-. cenna, o l .
jak wszy stko, mus ; być podany
w odpowiednich warunkach
i
wlaśc l wej form ie.
OMIKRON

EO
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Run na pomoce nauk01Ne

for alnej

M

oniko, słodycz mojego życia, lot 5, zaprosiło mnie na
swój bal w przedszkolu Przy śpiewach, muzyce. oranża
dzie i pączkach. Poszedłem. a raczej odprowadziłem swoją pannę. bo w tym wieku jeszcze kawalerzy po panny
nie przychodzq. Dlatego romię ojca jest rllezbędQe. Daw_
no nie pamiętam tak wspaniałej zabawy. Stańczyłem się do suchej nitki. bo cały wieczór grali najnowszy przebój "Kółko groniaste". A są to - trzeba przyznać - rytmy pobudzające. rytmy pory_
wojqce. chociaż porzqdne retro. Natychmiast popadłem w nastal:
gię. gdyż przypomniały mi się !e lato. kiedy matka ~rasowoła mi
spodnie. kiedy przez kilko wieczorów robiła kotyliony I .Kle.dy mnie
żegnała: Tomciu. uważaj no siebie. żebyś się nie przeZięblI.
.. Im czc:ściej bt:dzicsz korzystał ze środków dydaktycznych
w procesie nauczania, tym dłużej bc:dziesz żył w dobrych
wspomnieniach uczniów" - takie hasło lansowało na jesiennej "y tawie kiermaszu sprzętu i pomocy naukowych
kieleckie
Przedsic:bior two
Zaopatrzenia
Szkół .. Cezas". l
trzeba przyznać, że jest w tych słowaeh wiele prawdy.

W

spó łczesn emu
nauczycie
lowi - choćby naj bardZICj
utalentowanemu
nie
wystarczy JUZ
dZIś
podręczn ik.
kreda i tablica.
Aby każdy uczeń mógl SZj bko i dokladnIe poznać ogromny zasób WIedzy przewIdzIan ej
programem
szkolnym,
zrozumiE;.ć, a .1a$1~pnle odpowiednIO
kierować
zmianamI zacho d zącymi w sWlecie
matenl i w stosur Kach mię
dzyludzkich. musI mleć odpOW Iedni arsenał środków ułatwiających to zadanIe. Stąd
w ogromnym programie zamie rzeó mających na celu
unowocześnienie
metod nauczan ia niemalą rolę odgrywają coraz
doskonalsze pomoce
naukowe. Co prawda.
n iektórzy traktują ich zastosowanie jako sposób na uatrakcyjnienIe lekcji. Nieco
dalej sięga jednak znany peoagog polski,
prof. dr Jan
Zborowski mówiąc, iż naczelnym celem ich stosowania
w inna być większa efektywność dydaktyczna szkoly i to
w
stosunku
do
każdego
uczn:a. W zupełności popiera
to stanowisko Ministerstwo
Oświaty i Wychowania. Najlepszym tego dowod em może
być lakt, iż w ostatnich latach 1..:;>0 ządkowało (,ro spra
wy p.odt.Kcji i dj'strybucji,
przy jcd.lUczesnym lwiększe
niu środków budże· owych na
ten ceL

Najbogatsza

pięciolatka

W roka 1974 na wyposażenie
szkół
dawnego
województwa
kieleckiego
zaplanowano
31
mln zł W ciągu tego samego
roku z budżetu cen tralnego
Kielecczyzna dodatkowo otrzy·
mała 15 mln zl, z czego zdecyd owaną czę.\ć. uo aż 1-1.2 mln
zł wydano na wzbJgacen i ... bazy
dydaktycznej
gmInnycn
szkół zbiorczYc·h. Dane te nie
w pelni je 'zeze odzwierciedlają
nakłady i
wydatki, albowi em poza środkami budżeto
wymi sporo pieni<;dzy przekazały komitety rodzicielskie i zakłady
sprawujące
patronaty
Dad szkołami.
Podobnie obfity byl rok ubiegły, w
którym łączny budżet
na pomoce naukowe przekroczył
kwotę 47
mln zl.
Tak
wi elkich nakładów me notowaliśmy
w żadnym roku przed
VI Zjazdem PZPR. Nic więc
dziwnego, że pięcioletni plan
obrotów kieleckiego "Cezasu",
wyn oszący 209 mln
zł. już w
polowie 1975 r. przekroczony
zos tał o ponad 7 mln zl. Jak
zatem z liczb tych wynika nacisk na polepszenie warunków
nauczania i wyrównanie dys,roporcji występujących szczególnie
między
plat:ówkami
miejskimi i wiejskimi, był olbrzymi. Czy oznacza to, że
wszystkie
potrzeby w
tym
względzie zostały 7.aspokojone?
Pięć lat
temu Ministerstwo
Oświaty i Wychowania opracowało "minimalny zestaw pomoey naukowych dla szkół podal.awowych"
obejmujący
nie-

a

m
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zbędną ilość urządzeń I narzę
dzi koniecznych dla r ealizacji
programu nauczan·ia. Ich ·wartość kształtuje
się
w granicach 285 tys. zl. Do dziś wiele szkół podstawowych nie posiada tego minimum. Pod ob nie
wygląda sytuacja w .liceach ogÓlnokształcący c h dla
których
minimum pomocy ustalono w
11172 r.

Ekonomiczne

i

oświatowe

p~

potrzeby

Osiem specjalistycznych przedsi<;biorstw zrzeszonych w Zjednoczeniu Przemysłu
Pomocy
Naukowych
i
Zaopatrzenia
Szkół .. Biofiz" oraz
kilka innych zakładów wytwórczych z
tym zjednoczeniem związanych,
kieruje się. w swej działalności
tymi samymi zasadamI ekono.
micznymi: wartość sprzedanej
produkcji decyduje o obliczu
zakładu . O czywiście ma to pośredni wpływ na sytuację rynkową . Łatwiej dziś znaleźć w
sklepach "Cezasu" model silnika aniżeli najprostsze tablice ortograficzne, czy kolorowe
słowniki dla
klas młodszy ch.
Pierwszy wyrób kosztuje 1300
zł, drugi i to cały komplet
- tylko 280 zł. Z punktu widzenia
ekonomicznego wybór
produkcji jest tu bardzo łatwy.
Gorzej, że i sam "Cezas" zaczyna przedkładać hand el cennymi urządzeniami nad obrót
tzw. drobni cą. Stąd w ubiegłym roku
wywalczył m.
in.
prawo do, sprzedaży telewizorów, gdy tymczasem mamy do
tego powołane specjalistyczne
przedsiębiorstwo ZURiT. Już
tych kilka przykładów daje
dużo do myśl enia.
Powróćmy

jednak

do producentów
W ramach
unowocześn ienia
produkcji
co roku każde z
przedsiQbiorstw modernizuje 0-

Sławni

koło

20
swoich wyrobów i
wprowadza około 50 nowych.
Nic WIęC dziwnego, że W ostatnich latach szkolni<;).wo otrzymało
dziesiątki
nowoczesnych
urządzeń, o których jeszcze w
polowie lat sześćdziesiątych nikomu się nie śniło. Oto np. w
ubiegłym
roku
pokazała
się
specjalistyczna aparatura - urządzenia
induktofoniczne do
nauczania języków obcych. elek
troniczne
uklady
lampowe,
magnetowidy czy audiotrenery .
To szerokie wejście z nowocze·
sną
techniką do szkół cieszy.
Cieszyłoby jednak jeszcze bardziej, gdyby Zjednoczenie .. Biofiz" nie zapomniala o prostych
i tanich pomocach do nauki ję
zyka polskiego, czy dla klas
najmlodszych.

Od dłuższego czasu nauczyciele bezsku tecznie dopytują się
o ilustracje do "Elementarza",
obrazy służące do rozwoju mowy dziecka w klasie I, najprostsze tablice ortograficzne, czy
plansze z obrazami graficznymi liczb oraz zbiorów. Bez
tych małych, choć niezwykle
potrzebnych rzeczy nie można
dziś mówić o wielkim posl<;pie.
Ba nawet
i w XXI wieku,
kiedy być może nauczycielowi
pomagać będzie robot i komputer, wielu spraw podstawowych, jak pisanie czy czytanie,
nie da się pominąć.

K

iedy w ubiegłym roku
Komisja
Wychowania,
Nauki i Kultury WRN
w Kielcach oceniała realizację
uchwały WRN z maja 1973 r.
w
sprawie
wychowania
młodzieży,
wśród
wielu uwag i wniosków. zapisała:
..Dostawy
pomocy
naukowych przebiegają op ieszale,
.. Cezas" nie może sprostać zamówieniom. Stąd też kuratorium podjęło decyzję, aby
cięść sprzętu
wykonywana
była przez szkoły zawodowe",
Jak z tego wynika w sukurs
przemysłowi idzie sama mło
dz ież,
Rozbudzone
apetyty
szkół muszą być zaspokojone.

z Kielecczyzny

sławnych

W działali na lerl'nach

Nie jest znana data urodzeniania Piotra \Vlostowica, w
każdym bądź razie za czasów
p nowania Bolesława Kr:&ywouste~o przybył do Połski aż II
Danii. Stąd być może powstał
jego drugi człon nazwiskaDunin. Zaprzyjaźni! się z księ
ciem Bolesławem. brał udział
w wiełu
wyprawach
wojennych, służył doradą i pomocą.
W dowód uznania został mianowany wojewoda i właścicielt"m
olbrzymich
posiadłości
ziemskich. Był spowinowacony z Piastami, a za żonę miał księż
niczkę ruską. 2;aliczał
się
do
bardzo wybitnych ludzi 8woje~o okresu. Bvł dzit"lnym rycerz~m.
dobrym dyplomatą, a
przede wszystkim
serdecznym
przvjat'ielem Krzvwoustf"ł!:O i opiekunem jego dzil'ci. Posia«lając o,romne majątki i wplyw.,

wy, bez pożądania nazajutrz
jak na żadnej innej operacji.

zsiadłego

mleka. Wyszllsmy na tym.

Dodatkowo korzyść była jeszcze i ta, ie żono mi opowiedziała.
co u jej koleżanki w procy, o ja mogłem zdać sprawę z teg?, dlaczego Kowalski, zastępca Zielińskiego. dostał ~remię .. ~ nie dostały Witkowska z rachuby i Kwaśniewska z kSIęgowoscI, Podczas
balu człowiek do takich rzeczy nie ma głowy, bo to albo .t~zeba
odtańczyć pewną normę z żoną, olbo człowieka za;~y~a n~sl~ ~y~.
obraźnia po sąsiednich stolikach, Bal nie sprzyja spoJnl malzenskl:J.
bal jest w tym względzie bardzo niewskazany. I tak mamy za dUZQ

o roz lO

wśród
wał w

możnowładców wybudoPolsce okolo 70 świątyń.
Nie Ittóre z nich przetrwały na
Kielecczvżnie
do dzisiejszych
czasów. "Był fundatorem m.in.
kościołów w Skrzynnie, Skrzyń
sku, ?;arnowie, Kijach, Opatowie, Pakanowie, Chlewiskach.

Po śmierci Bolesława Krzywouste~o w 11311 roku kraj został poozleleny między czterech

UIO

•

rozwodów na tysiqc ludności. Dlatego bardzo dobrze jest jak jest:
Bardzo dobrze, po co bal z całym tym prześmiesznym obyczajem
zawracania głowy nogami. Bale należy tępić ,iak. ro~actw~ .. Sq
bezproduktywne. bezsensowne.. jałowe. 5<:, pr.zezytkl.em I własc~w le
nie powinny być ani organizowane, an.1 tez p.oplera~e. ~dyz .jak wiadomo - bawiła się tylko burżuaZJa. LudZie wspolczesnl. nl~
powinni się bawić, zabawa jest bowiem teraz tylko. dła dZieCI.
Zaś dorośli nie są dziećmi, dorośli powinni zajmowac się dorosł~
mi sprawami. Nie zaś wygłupiać się pod muzykę·
Słusznie tei. że karnm~ał jako taki wyszedł z mody. I te koty:
liany również, bo czy wypada, żeby dorośli przebierali się w maskI
albo za małpy, albo za dzieci.
Śledzik to jest to. Na śledziku człowiek mo.że 'pog/ębi~ i udos~
konalić stosunki międzyludzkie, które zawsze I nleustann.'e trzeba
pogłębiać i udoskonalać. Podczas śledzika ?!ożna omówic szczerze
n :«: je-dną sprawę wożnq dla zakładu, załatwl~ problem: al~o wręcZ
przyspieszyć i usprawnić dostawy kooperacYJne. ŚledZik niesłycha
nie zbliża ludzi, brata ich z sobą. a nade wszystko pozwala. na
szczere dokończenie wątków z poronne) narody u szef.o. v.:łasn ' ~
w tych dniach ukazała się praca (zbiorowa) grupy SOCJologa,:" pl.
.. Śledź o sprawa męska". Naukowcy doszli w ni:j do rewel~cYJ~Yc~
iście wniosków. Twierdzą oni ni mniej ni więcej tylko to. ze sledz
posiada specyficzne dla siebie . aminokwasy, k.tór.e z kole.i dzia ła
ją dodatnio na powstawanie nl~form?lnych WlęZ.' ,dodatnich. A. o
to - dodaje zbiorowo grupa socJologow - przeclez nam wszystklJll

chodzi.
Natchniony lekturą zacząłem eksperymentować,
No to co? Pod tego śledzika. Rok Kobiet się skończył" zaczę!o
się męskie życie. Wszyst~o d.obr~e. b,y się układało,. gdy~y nie mo:.
córeczko, Ale przyrzekam. wleceJ JUZ w tym roku n,le pajdę no ~
karnawałowy. Raz 1'10 rok wystarczy, zresztq o jeden raz za duzo.
TOMASZ JERKO

JANUSZ SAPA

ludzi, którzy przed wieloma laty źyli l
dzisiejszej Kielecczyzny (między Wisłą,
Pilicą i Nidą) na wspomnienie zasłu!:,uje sławny rycerz
PIOTR WŁOSTOWIC.
Postać historyczna, opisana w
wielu
kronikach, nie tylko polski ch. W
dokumentach wymieniany
jest jako komes ze Skrzynna (miejscowość, niecdyś miasto, w
pobliżu Przysuchy), Piotr Dunin Piotr z
Dacji. Dał on podobno początek rodu Łabędziów, który wydał 5poro sławnych
i zasłużonych łudzi.
śród

Spełniwszy obowiązek wobec córki zapragnąłem też spełnić ~
bowiązek wobec żony. Patrzymy w Kalendarz: karnawał... Zaczę"s
my snuć plony. skończyło się zaś no tym. że żona zaprosiło koleżankę no tak zwane plotki. o ja poszedłem na śledzika z kolegami z pracy. Zaliczyliśmy karnawał. Nowocześ~ie. bo oszczęd~ie:
Bez wydatków na kreacje. no fryzjera. na toksowkę w tar;ftą I z
• powrotem, bez niepotrzebnych powrotów poronnych. B~z balu gło

rzeczywiście by
Agnieszki,
żon
księcia Władysława II.
Po powrocie z pOlowania ksią
ię opowiedział o tym wydarze
niu księinej. Ta bardzo się za
,niewała i postanowiła zemści
ezęsc
możnowładców.
~ł~dy
się na Piotrze. W tym ceł u ,d
sław II za namową sweJ zony
niecnego
czynu, w porozumIe
postanowił Piotra z,ladzić. Naniu z mężem, namówiła Do
dażyła się do te~o okazja.
.Jan Długosz tak opisuje tra- biesza. Porwał on Piotra z Wro
elawia w czasie wesr-la, któr
,edię dzielnego Piotra. W C'l3sie łowów Władysław wraz z' wyprawiał dla swojej córki A
komesem ze Skrzynna Piotrem rafii. Mężem jej został Jaks
z Kopanicy , książe Stodora
sa.puścili się w pogoni za zwi.!(Serbia nadłabska). Piotr zo
s~ł poddany torturom: pozb:,
wiOllO go języka, a następ~1
oślepiono i wygnano
z kra~u
Po tej e,zekucji Piotr żył Je
szcze 5 lat, zmarł w 1153 r. Po
chowany jest w klasztorze Sw
Wincentego we Wrocławiu. N
grobowcu wyryto napis: .. ~
PWłra z wierną Ma.ri a w !:,ro
złożono, l: woli ojca Wilhełm
wspaniały marmur położono".
Niektórzy historycy twierd
nem w gęstwinę lenił I tam ie Piotr skazany został za zdra
zastała ich noc. Układaj!łc się
tłę i bunt przeciw Władyslaw
do snu ksi!łzę Władysław mial wi, który dążył do zjedn~ze
powiedzieć: .. 8Iłdzę, ie
twoja nia kraju. Faktem jest, że Plot
iona Piotl"Ze, spędzi dzisiejsL\ był rzecznikiem spraw pokrzr'!'
noc wyrodniej od nas, II opa- dsonyeh braci, a
jednoczesnJ
łem ze Strzelna".
Wlostowic, knuł II moinowladcami. Post
również dowcipnie edpowielbiał:
Piotra Włostowica przekaz an
.. Kte ecI wie, esy »ie tylko mo- w c10kumeDtaeh Jak. szlacbe
ja II opatem, ale i twoja słod _eco,
rycerskie,o,
słowne,
kie,. saiywa anu l: Dobieszem". słMrieka.
Tu Daldy się wyjaśnienie: ryRYSZARD JlAKOWSJU

aynów. Najstarszy z nich Wła
dysław II
Wy!:,naniec (11051159) dążył jednak do zjednoczenia kraju, ale drogą wydziedziczenia braci. Sprzeciwiał
się
temu Piotr Włostowic i

http://sbc.wbp.kielce.pl

cen: Dobiesz
ulubieńcem

Na

skrzydłach

Ikara

Dwa lata' temu w elektrowni w Kozienicach ekipy budowla ne pracowały w
rekordowym tempie przy budowie bloków
energetycznych o mocy 200 megawatów.
Stanęło takich bloków osie m, I :anęła elektrownia. A potem przystąpi ono do
wznoszenia
turbin
pięć setmegawa
towych. Takich w Polsce jeszcze nigdzie
nie ma, będą tu, dwanaście kilometrów
o~ Kozienic.

Byłem

lu po raz pierwszy, i nic nie poradzę na to, że "pięćsetki" kojarzyć mi
się będą przede wszystkim z rozmokłym,
żółtym piachem, zacinającym deszczem,
robotą, która nie pali się w rękach, ale
którą trzeba robić. Byłem tam w czasie
dla ludzi którzy budują "pięćsetki" - trudnym.

•

B błoto.
łoto

\

- Podni eś ogon
wago!
lurek Krzem iński
Gmurowski - dwa j
llicy unosz ą lo tnię

do gó ry ! U- • !! met ry
i W aldemar

kieleccy lotw g órę_

~

&to nogi Jurka o drywają się od ziemi. Już plynie
w powie trzu unoszon y na skrzydlach Ika ra_

po kolana, cholerne
W wykopie wielkim jak dwa boiska pllkarskie żółty piach nasiąk:l
wodą, błota nie ma, ale
ja.k
postois-z parę godzin to i w
b utach masz wodę . I tak co
dzień.
Wczorajsza progno-z.a
pogody S:prawdza się:
wiatr,
zacina d eszcz
ze śniegiem.
P aręset metrów
stąd
Wisła.
Koł{)
pcłudni a
watowana
k urtka nasiąka wodą, wszystko na tobie mokre i masz już
tego wszystkiego dosyć. Wczoraj w nocy b rygada P awb
Mikołajczy ka zalewała betonem trzy cokoły estakady kC\lejowej, którą wstaną dowiezione urządzenia d,o hal bloków dziewiątego i dziesią~e
go. To właśnie "pięćsetki".
Dzisiaj te trzy cokoły' estakady sterczą obł ożcn e matami
ze słomy. A oni prac{)wali ao
drugiej w nocy, w tym śnie
gu z deszczem co siekł bel
przerwy.
W nocy pękła rura odwadniająca, woda rozmyła piaslczystą
skarpę.
zalała
studzienkę.

Od szóstej a\lltoQusy zaclynają

- Startl
Ruszają z wierzcholka. Biegłą coraz szybciej. Jeszcze 5, 3,

W szyscy stoją zafascynowani.
Jak dlugo utrzyma się oN po wietrzu?
Tylne brzegi płachty ortalionu
na wietrze. Jest przychylny dla lotnika. A ten popycha ster da przodu. I znów
mole wznoszenie. Ziemia oddalila się już na około 25 metrów. Przepiękna panorama i ta
slańce
olśniewające
blaskiem
odbitym od śniegu.
furkocą

Nogle
szarpnięcie
piach tą.
Trzeba blyskawicznie
skontrować cia lem. Zachwianie, dziób
lolni zniża sie ku ziemi. Teraz
colą silą trzeba pchać ster do
przodu. Ulamki se~und. Ucicha
wiatr. Oby tylko nie w ten
krzak róży.
Jurek stara się wyprowadzić
lotnię z pikowania. Za
chwilę
splywa już płaskim lotem na
podnóże
góry. Przedłuża lot.
Wyciąga nogi przed siebie. Lą
duje. 20 sekund przyjemności
w powietrzu skańczone.
Tekst: JANUSZ SAP A
Zdjęcia:

JERlY BURCZYN

zbierać

łudzi

czekają

cych na przystankach. Kło9Qt
jest przede wszystkim z tym;,
którzy dojeżdżają z wiosek.
Część mieszka w hotelach robotniczych w Świerżach Górnych i Kozienicach - ci mają najlepiej. O siódmej zaczyna się zwyczajna robota
na budowie.
... powiedzą - akcentuje dyrektor Zi eliński że
brakuje żwiru. I mają rację. Ni
mamy żwiru już od dłuższe
go czasu, nie mamy wystarczającej
ilości
sprzętu.
Zamiast zmontować 3,5 tys. ton
konstrukcji żelaznych zam.entowaliśmy
na
dziew:ą ty:n
bloku tylko 1200 ton. Nie wykcnaliśmy
planu za rok ubiegły, roboty są już waczn:e
opóźnione. Parę dni temu wysłałem dwustu
pięćd-ziesięc:u
ludzi na budowę Huty "Katowice". Sprzętu, trzeba przede
wszystkim sprzętu: dźwigów.
ozmowa przy "stette-

R

~ze":

- Muszę
Zrozum,

mieć
żwiru

ten beton.
mam na

pięćdziesiąt,
może sześćd-z:e
siąt metrów sześciennych betonu. A muszę i innym dać ...

Ale ja, Edmund, roOOtę
dzisiaj zrobić, mUJSzę
mieć ten beton.
N iedu.żo,
ze
trzydzieści metrów, ale mu.s.zę.
MilczeIlle.
- Jak tylko trzyooieści, to
- And·rzej - zaczynaj. Dam
ci... "Wahadło" w drodze. bę
dzie żwir.
Wiem: za kilka dni do
Świerży kolej dostarczy dw
i
pół tysiąca ton żwiru. Tu w betoniarni ,kończy
się s'pokój,
trzeba będzie pracować bez
przerwy całymi dniami, bo
wszyscy chcą betonu, a wtedy
będzie żwir. "Betonstalowcy",
będą mogli ruszyć z robotą.
Fundamenty
dziewiątego
bloku dawno już wyszły z ziemi, os:ągnęły stan
"zero".
!\'[ontuje się tam dzisiaj urzą
dzenia potężnej hali prawie sto metrów wysokiej! Na
dziesiątym trwa
praca przy
f u ndamen tach ko tł owni .•.
BUDOWA
BABIŃSKIEGO:._
W ęc to jest sa,tysfakcja, kawałek
chleba, i wszystko PIlne.
Trzeba mieć żelazne wro'Mle.
przede wszystkim zdrowie. 0"'0dz i eścio dziewieć lot z budowy
no budowę, był czas, żeby się
człowiek zdarł jak miotła w tej
wędrówce. Pamiętam jak burzyliśmy ruiny pod
Pałac Kuhury.
jak stawialiśmy FSO na Żera
n'u, pamiętom Nową Hutę. FSC
w Lublinie, budowę cementOW'1ł
w Chełmie, elektrowni w Adamowie ... I już siedem lot jestem w
Kozienicach. Jestem majstrem od
1950 roku, jedno wiem: musisz
pracować raz;m
z ludźmi, być
jednym z nich. Widzi pan, Ille
możno schować się do barakowozu wtedy kiedy deszcz, k:ed..,
z mno, a ludZie pracują pod gołym niebem. Trzeba być jednym
z nich. dopiero wtedy... Naz1wam się Babiński, Cz esław Babiński, z WarszaHy. Żono i dwe
cór~i w Worszawie. a ja - pól
życia na b u d o w o c h.
-

muszę

P

ada. Najgt)lfsza - mówią
w "Beton-Stalu" - je:;t
laka huśtawka pogooy.
Be t<>n uj e.sz w dzień - paoo,
w nccy przychodzi mróz.
Kotłownia. Za parę miesię
cy rozpoC2n ie się montowanie
urządzeń
dziesiątego
blo<ku.
Dzisiaj kierujący
tu roOO(
inżynier
Andrzej Cendrowski
chce betonewać ścianę opo·rową, Na fundamenty wje:ix:lria

Niechlujstwo i
partactwo
sq zjawiskami
Icompleksowymi. Calość o wysokiej jakości
musi posiadać' wszystkie części o wysokiej
;akości. Zawsze rozstrzyga najgorsza część,
tak jak najslabsze ogniwo.
(..TRYBUNA LUD '"
J/V skutecznym kierowaniu nie decyduje wielkość użytej si/y, lerz sposób jej użycia, jej ukierunkowania
i
koncentracJa,
sposób jej angllżowania. Tak należy rozumieć
pojęcie strategU optymalizacyjnej w zarzą
dzani!,.
(Eryk Skowron
.. ZYCIE LITERACKIE'·'

o

,

zawiedzionych zon
k,lil-letnia Japonka Misako Eno:'
ki ~ TOkio założyła klub do .. alłIi~: n l e \~'lernymi

m«;:zami. W sazwerboNała

.,,' I:~hcy Japonii
.

członkiń. PrzeWodnicząca
Oświadczyła
dziennika-

ze jej organizaCja nie za-

. ogra niczać sie do biadorozważań,
organizowała
akcje

O' teoretycznych
~dZle

rnalz~~~o~~eci wko

nlewier-

<:> Byt ksztaltuje świadomość, obecnie jednak nabiera coraz większego znaczenia i zależność odwrotna świadomość z ogromną
silq zaczyna wplywać na materialne warunki naszego życta .
(Stanisław Chełstowski "KULTURA'
<:>

Kto chce jakości wysokiej w jednym,
przestrzegać jej wszędzie. Kto ma nieporządek w glow;e, ma go w kieszeni, w
warsztacie, w domu, w stosunkach z ludźmi.

musi

o

Socjalistyczne spoleczeństwo
powinno
jak lekar::, który musi się sam utrzymyw zdrowiu. Niezbędna jest mu jednak
do tego samowiedza. Wszystko uświadomio
ne, nic do ukrycia... Bo przed kim przed
być
wać

sobą?

(Józef Lipiec -

"ZYCIE LITERACKIE··)
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wtryskarka betonu. M ootu d"
rUll"y, podłączają wtryskarkę
do sieci ele k trycznej. Kilkadzies!ą't metrów
od kotłowru.
spychacz zrywa kabel elektryczny,' jedyne doprowadzenie en ergi i. Przychodzą elektrycy, zakładają "m ufę": łą
czą przewody, zalewają
Somołą, owijają w papę.
Prowizorycznie, tyJ,ko na "lymc'L3.sem". Ale czas leci, trwa to
d06ć długo, beton
mial być,
nie ma, ale chy b a będzie ... ?
AD RES Z GAZETY : O d wrześ
ni o hl jestem, nied a wno, skąd ... ~
Adres z gazety wriąłem, a w
ogóle to jest~m z P iątkowo,
spod Czornolasu. CZESŁAW 1«)WALCZY K, tu w elektrowni i-Jnok z OHP. Za krótko jeszcze,
by mówić co dolej - pobędę.
fochu się nauczę ... Cieślą będę.
A jakby nawet nie no budowę.
to do swoich wrócę, cieślo zawsze w domu się przyda,
MARIAN JAROSIŃSKI, b rygo- cieślo: Ma m w swojej
brygadz ie paru młodych, tych z
OHP. Nie narzekam, do roboty
sq chetni. a
toki Kowałczy·k.
choć dopiero od wrześnio, robi
jak story.
Mo widać chłopak
smykałkę. Ciesielkę
we krwi ...
A ja spad Pionek jestem, l
Trupienia.
dŁisto

M

ie id'zie jak trzeba mówi inżynieor Tade usz
Dzieniszewski z "BetonStalu". Niby nie robimy O<i
początku tego roku
źle.
Od
piątego
stycznia
wylaliśmy
2500 metrów sześciennych betonu. Robota nie id'zie je<łin.ak
harm{)nijnie. Tego drewna na
przyklad ciągle nam brakuje,
a bez niego ani ru>sz. Elektrowni nie postawis-z. Szalunek, zbrojenie zjarz,mowanie
i cJ.cpiero można betonować. Roboty ciesielskie, :r.brojarskie robimy trochę na wyrost. No i to że, budowa pil"Ototypowa,
ddwi'adczeń
w
"pięćsetkacb"

żadnych.

DOKONCZENIE NA STR. 6-T
,

•

WIDne

?•
Praktyki
brytyjskich
biur
matrymonialnych mają si<: st3.ć
przedmiotem kontroli i badania przez specjalne komisje.
powołane w tym celu w Wielkiej Brytanii. W związku z tym
ogłoszono
apel do korz)'stajacych z uslug t.vch
instytucji
k1iĘ'ntów, o zglashnie uwag o
trybie ich postępowania. Przyczyną
badania jest fala skarg
(było ich 300 w samym tylko
ostatnim kwartale . ubiegłego
roku). Klienci twierdzą, że zapłacili wy soka cenę za wyszukanie przez komputer .. idealnie dobran Ę' go" partnera czy
partnerki, po czym okazywało
się , że dana
osoba
po,iadata
cechy wręcz przeciwne niż sobie życz,· li.

En

NUM ER 36
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placówka

dyplomatyez.na,
23.
24.
Fiodor
rosyjski
śpiewak
światow"j stawy. bas, 2.'5.
radZiecki kOlbtruktor
lotniczy.
twórca m.in. AN-22. 26. część
ringu, 27. tur~'styczny
środek
lokomoc jI.

przeciwdziałanie,

(187:1-1938\,

(z hasłem

nr 36)

-

Po prawiUI'.łW'ł(,n IVa. ... IY:L',U.lw "rzyŻOWkl ."c=:.y l "' ....uek ponumerowanych dodatkowo w prawym dolnym rogu clytane ., kolejnoś~l. od·
powiodcją qch im liczb dadzq ha s/?, ktore w,starcly nadesłac lako
rozwiązanie ladania.
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I
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~
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~
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15
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15

12
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~
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=
łZl
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KRZYZOWKI Nil 19
Poziomo:

jed,wa.bnik, lorneta •
powiesć. gala, Molier. anonim, zawór,
schOdy.
kwesta. banjo, Annecy, Zamość.
Nysa, okaryna, jarzębina. odjęcie. mandolina.

wstęgówka.

9

banOol, 15. przyrząd używany w
kasacl\ bil<!'towych lub na poczcie, 16. badanie statysto służące
do obs .. rwacji statyg.tyczn~j, 21.
22.

TO ZALEty
Czego łatwiej mógłbyś się
wyrzec, wina czy kobiet?
- Ta za/eiy od rocmikcr.
M. Gulczuk

Pionowo: jawa,
data. algi.
Niwka, klapa, krew, Pele, barć.
izoterma, świętość.
Moccinek.
kilometr.
grzyby.
Lewanty,
arkoza,
najem. saran, około
Azja, YWCA, pęto, midi, waza.
Rozw. ,1.: .. ZnajQmość języ
ków _taje się zbędna, gdy chod:z.i o kłótnię".
NAGRODY:

Kielce

HOJNY ZAPIS

NA POMOC

- Czy to prawda, że racjoKopytko
umierając,
wszystko co mial zapisal zakladowi poprawczemu.
- Św'eta prawda.
- To ładnie z jego strony. A

je

dużo

nę!

naliza~or

.-

.

teao zostawił?
Siedmioro.

J.

\ \

Karyś

Kielce

OPINIA

Mamo. jakie wrażenie wywarl na tobie Jerzy?
- Dos:/am do wniosku. córko,
po rozmowie z twoim norze·
czonym, że wychodzqc za niego za mqż. możesz być tylko
jednego pewna ...
Clego?
~ Ze już nie będziesz panną.
Roman K.
Joworznica

młodzieńców obserwudziewczynę w kąpieli.

Kilku

W pewnej chwili dziewczyna wola'
Na pomoc, ratunku, ja to·
Jeden z chłopców zrywa
w stronę rzeki.
- Nie tył Edeek!

się

pęd zi

U.'

Karpińska

Rodom
Nagrodę. za najlepszq aneg.
dotę, w tym tygodnj(J otrzymuje
H. Du/ęba z lącznej.
(m)

W wyniku przeprowadzonego
losowania bony książkowe
otrzymują: po 100 zł Hanna
Strzałk{)wska.
Kielce i Alina
Majch<,r. Radom; z.a 50 zł Mariusz Porczyński, Radom,
Za prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówek
codziennych
bony
książkowe po 50 zł otrzymują:
nr 14 Zygmunt Płóciennik.
Końskie i Zygmunt Komorski.
Radom; nr 15 - Alfred Marzec. Kielce i Wlodzimien Dulebski, Radom; nr 16 Jan
Luciak. Ostrowiec
i
Marian
Majcherczyk. Kielce; nr 17
Jan Skma. Rożki i Bogusław
Krawciów.
Skarżysko-Kam.;
nr
18
Walrlemar
Pająk, Ostrowiec i Anna Kuźnar. Kozienice.
(m)

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

Gość

nie zastawszy
rodzi·
ców rozmawia z dzieckiem.
- Ile masz lot?
- Sle,ć - w domu, siedem
w szkole i cztery w autobusie,

H.

-

'-' -\1

RACHUBA

'ł'

•~

- --

pi/ki

Od 15 do 21 lutego 1976 roku
·Za ten mini·horoskop nie bierzemy żadnej odpowiedzialności. To
dzieło astrologów, Możemy jedynie powiedzieć - chcecie to pne-

czytajcie.

KOZIOROtEC (w. 22.xn.-20.1.)
Wszyscy urodzer>i w d"i.och. od

S cło 20 stycmio wyk.,Żq się ....""" Sj>O<"q
I I Impetem pn:YStqp1Q do ro~iqzyw.Q,nja w$lzystlciich pt'ObleR'łÓww . 00.
zyskojq on
równi""ż wewnętrz·nq równowa.gę ducoo. Wiel-e osób urocbo,"VCR
~d tym :z.n~kie.m może bez obaw rocyzykowoć pew-ną amłonę.. jeś'" OC!yv.Nscle zdarŁy Się ku temu odpowi&dni<J okcz:ja.
Zw.rOCttj Il'iec::o uwogi no S'W'e
zdro~i~ .. Przed Tobq p~yślny i ojeko.wie zopowi-odajqcy si,. ok.res.. Mi. Uifrilcoj
prl.YJGC l oł, "'te :z.a.m.,.k.oJ się H
~j klopotomi i rodoioitcma
w ctłlerecia
kiona.ch włosne-go mieszloonio..

energ i ą

WODNIK (ur. 21.1.-11.11)
Nie poddo.j l&rc>z "ajmnlej .....j rłOWM prób;' lW'fCh ~ i dO'b.-ych ,losllnków rodzi""ych. N ie bqdi I.. iokomyślnyl Ston, klóry <>.iqgnq/eś .....OL d0-

je Ci poczucie pe-WQOŚQi i je9ł o wiele cenniejszy oołi-e-Li jakieś tam mrronk.i
o szczęściu. Bqdż nadOIł o Jotywn y w procy i ułrz.ymuj dobre ~ z otOoo
czen i em. PokCKi: teroz writ~J)Oi.e no co. Cię n.opro'Wd'ę st.ać w Pf'OCf zaWlfOd.o.wej ..
lnicjotywy w t1'" wlględbi.e ocz"jq \eraz p<1Zefoże<>i. Ni... """,i.ecłb..,j _ydo
,s.prOW' rocbin.nych, a ieśli MOSo~ dzieci, poiwięć. im więc&j 1JIWI09'Ii.

RYBY (ur. 19.n,-20.III.)
osób urodroonych mi ęch.y 11

a 21 mo.rco I'li~ ~i. ~6$OWO
n io koocenłrujq Si" obecn ie _kół 'PrON rnj./.o.,,)'Ch. Z t<>gO tai powocIu plooq
prowie że sz.częśoiem. NielcrtÓllzy urooze-nj pod Ul~em Ryb
PO-St.awioenl lO.
sło<jfI przed . koni&CZIO<>5eiq podjęcia decy.z}i. która mie<Ó będzie koIosoI"" m<>czen ie ~a ich dolozeqo ż)'Cio. N,.. podctlodź jedną.k de> tya/l spcaw leU<>U

m'JlŚln ie.

a.byś

późn iej

nie

skarżył

Jlię.

że

uwiera Cię Jo.Io;.ś
Gięiltw. Ob&cn,
.... odri~ oię w c6ni-ach od 14 de

kk)rzy

BY& (ur. 21.IV.- 2O.V.)
Przesioń GŻ tok if'lt.&l\Sywn.i. zojmowoć tię
sprowa41lli miłotnymri. Nie wys~
woj ich teren f\.Q pł6rw~le mia-jsc&. nie ł~z z inn.yom.i, UCLególnie .&CJWOdow-tmi sprawami. Poza tym jok dot'fCh.cz:~ będ.zi &.Sil olktY'N"'Y i wkJs.ciwi.e będm<es.t:
podchOÓzoił cło wielu spf.a.w. N iek1lÓrzy. a
przede wszys.tSa;cn u«Jdz.en i w oolOC"
od 22 do 24 kwietnia są nieco powśo;qgl-~wi. Przyczyno tego jeM prOSiła : w<n:
na życiowo dec'fz}o w ich sprowie "ie z-opadło. Uf'Odzan.i mięch, 12 o 15 moCJoo
ja mogq liczyć \erGZ "" pomyilny ob-_ w ż)'Oi<.! Pl"fWa4nym i
w proc,
4

"",,=.,

~owej.

BLltNlĘTA (.....
Od obecn)'Ch
c.j aniteli jest
lyk.ował
swego

21.V.-20.VI)

ż)'Ciowycn i od swego ponnero ..... oaeItuj .. <po
to obi&ktywni e moż łiw e. Jeiełi bę(h:eu W<IIl ~ boroM krypartnera wówc.r.a.s moź.e.s.z tym s.tOfpedowoć
ooł~tC i . jego
dobrą wolę. W cłlY;li-lj obecnej nilkt Ci Ri.e , może dogodz ić.. Na WSL."stko i na
ws.z')'lsNc ich kręcisl nosem. Zostooów 'lę cl:f oby prl'fCz'Y'nq Twego nie-'MJd.owolania RH, jesteś Ty som. Ni. śpiesz się z dacyzjq,. ~ONW sob.e trochę ao$U
do doglębnego prz&<>n<łlizowonio opraw, które Cię ........tuiq. Obe<:ne uklody nie "bcucho sprzYł<>jq lwY"" __ i<>rom. Uporzą~uj wwl"'łlcie drobna. legle op"""'y.

okoliculOŚci

RAK (u,. 22.VI,- 22:VII.)
W i<>le <>sób spod m<>ku Roka otaje . . _ z e l e
. . . . . - ",bi. I dloloeqO
utrudn ia Mogę do harmonijnego współżycia i UOllU'Mlenioo
L
pc:II'łIneretl1 . ~
sprawach swego zdrowioo nie bqdi. SKzególnj.e tera.z. łelc1w>m,śłny i ""8 bOJ
się oówi<>dzić lelco<'lo. DIo urodzon)'Oh międLY 104 o
17 lipoo pom-róJ"y, n_
zbyt u<:iqżliwy okres . POiotoro.j się. oby nodc:tlodtqcy tydztiet1 wnoiOs:ł w T~
życie widocme korzyści. To ><>me> dotyczy spraw z<>wodowyoch. Bqdi ~dTiej
odW<liny. wykawj więcej ionk.joqwy. Sporo Sflr'O'W, o lctór)ocQ mol'Z'l"'l I<>iy ..
zas.ięgu

Twoj&j

rę-kłi.

LEW (ur. 23.VII.- 23.VIII.)
Os.oby spod tego .noku uro<hone .. dnioch od 3 do 9 oier'pnia oierpiq ".
nGdmlernq n6f'Wowość i dł-ote.go ni. mogą sk.ooc&n<trowoć $4ę na ~h.
które powinny i muSl:q być z-olotwione .NJrówno w procy UJIW'IOdowei jole: I 'II
domu. Takiego, Q rtie it"lne.go zołotwienio wymaga obeona sr"ulCllo~ bo 2~
przeoCtwnym r<1z;.e dojd~ie do povvożnego konfliktu. Osoby urodz<Hłe mlęd~'f .
o 26 lipco powiJlOY uniJco<ó \e!'Qz wSlell.iego ryzyko. Nie _zyodoo ultladoc ,Hł
bęcnie obecnie po Twojej myś~j i wcale się temu nioe dziw. W wi~~ SIP~
w<>e:h sam ,obi.. zobl<>k~'" d..ogę do romłrz)'9Oięcio ;ch po T~ .,)'$
PANNĄ

Obecny
dri.olosz

(ur. 24.VIII.- 23.IX.)
okr.. , jest dlo wiei..
instynk.townie

j.e<:łnok

bordz>o oIotywn.,... I mimo

ok.resem

właściwie.

Wielu

>CI""

choioadoby

!łię

!:

SKORPION (ur. 24.X.- 22.XI.,
lHodzOl'l)'Ch pod zookrem

Większość

Sloorpiooa

~ _ętrzn"""

_ganG

dQLetlrC::

pogodzić
cocbi&nne
obowYiq.t\ci
z
SI mym.
lłrzecz)'W~łoinienj.o swych morzeń. S\oIn takli sH.nie od.d'I;ołOW'U~ no
postępowanie. j&st przyczynq Twego n iłRodowoleoio. Odcz.uwo to R)WPte~ nOt"
I1ajbl·iżSl.e ~boczen ie i ma.rŁwi su; z Mgo powodu. POSltGWOj
~.~ WfO"

r...,.

do

ko-

-=

bliższy tydZ i eń wśród przyjac'ół. al .. tok, aby l>pl-,.nqł on b ... spec.jok>)'C
żeń, oby no długo ułlrwOilH si-ę on w Twej pomięci .

- Cze'TlU len żeński
futbol
rozwi.a s ę tak powoli? - pyta
jeden z Kibiców.
Na to drug ..
- ,fvllslisz, że tak latwo jest
znaleźć jedenaście ko~.iet. któ'
re będq chcialy występować '11/
iednaKowych strojoch.
A. Jaworski

STRZELEC (ur. 23.X1.- 21.XII.)

...

W,ększość Strzelców I to pl"; oboigo przega.pi.lo te«n __ ........ I ., P'że
cy

zawodow ..j

nie

osiqgnt::!o

możliwych

sq z siebIe nl-8zoóowol&Oll. wewnętn.nle
por<>~lci. Urodzeni m iędzy 13 o 17 grudnia

... kGe5Ów.

Nic.

~

dz~:>tV'"

zOnlepokoJenl
'•. ~~~
czeqcr
n'. bardzo wło$CLWle W'~ l d.,.

r>Opraowdę ch<:q i OC> pc>wirmi robić. W kO'ŻdY"" bQdź .roo>ie I>~ - '
cyzjq i ~jmi.j jq moźliwre naiszybciej. Croos, ob.,.
p~~ o
_)'Ch oi.el<owych

pomyslów.

Wywoź

sI.oronnie

____

I

.-ri20<:~
ż,.--

mo

Włostów

m

NUMER 36

Df'YIII~

WAGA (ur, 24.IX.- 23.X.)
N", u!C>twioj so;l>ie ż)'Ci? I..... ~stwem, bo <>Ż ~ ~ się ... w o;:zy
im. wspolPl'o<:ow""kom. Ni.. prowJ rozwlqz~oc si-lq I .~ --,.oh pr """0
mowo bo i tok Ci ,ię to ,...re udo. Wszystkie okohcZIOOSCI sq ~ prt~ ~4
Tobi-e. ~ie dziw się więc., ze ciqgle nęka Gię uczucie Ałt!IIP~jU. Wez I.
więc w gO'fŚĆ. wani.j inne, aktywniejsze życie..
C'NOOtocllwem
"~;;r~
wskóra >t, tym bGrdziej 1>(1 dluiszq metę. Opracuj p l"", swogo ~ 'lul""
speJct.,wi.cznego chiołooi-a. o unikniesz r"O'tlCZOorow-ań. lctĆN"e 9f'OlIq Ci 1
slron rOwnoczeŚ<l ie. Ni. Iro<ó }ecłn<>k glowy I

rozterkom; jole

nożne:

iIi czę....

~ie

nić. W tych korzysln)'Ch przedsięwlięcioch
,...a,jdq poparoie ......,.go otocz ..ni·a. U rod Z"" i w dnioch od 15 do 18 wrzeŚ<lia powinni być w 9W}'Ch o<:z ...
Iciwa.n.ia<:h i z<1mioroch reolisliOmi. DZliołonio Twoje powinny być ro~qdl1:
Zachowaj spokój i zimnq kre.... Nie wszys\)oo przE!tb iegGĆ bęcnie głodkO:--.O.
nie ma powodów do powomi ..jSlych oIxJ,.., czy lIC> w ~ _rqwn .....
Twoim ż'f'Ciem osob~stym czy ~.

Dulęba
Łqczna

PRlYCZYNA

Na meczu
biet:

gwiazdą

sob,.

ROZWIĄZANIE

światła,

szczęśliwą

BARAN (ur. 21.111.- 2O.IV.)
Niektórzy przei)'WOć będq """'esy d"Pl'e$łf i munq oóę *-<: ~ ctrobq. Inni, o >tcrególBie Uf'od"""; w dniod> od 3 do 8 Iowi-elnlia mogq wskutek dobrych wplywów inn)'Ch i wI<>soym ceonY"" pomysłom. _ ić
sporo k.orzyści i umocrrić swą poz)"Cję w życiu prywotn1"". Oponuj swą ner..
WOWOŚĆ i noomiemq pobudl i wość. bo zochowooie Twe trudne jest łIęorQlZ do
zniesi-enio z.orÓWrlO prlA!'Z Twych kolegów jak i po1"Łnero. Wróć do ~ Molej
i dobrej zasady; planuj perspelct)Wiczni. swe pocz)'OGI1io l'CJIIIJIIIOdowe.

Kupon nr l i

ł%l

źródło

na leży

"ECHO DNIA-

30

podręcz.n~

Pod

e>1<r... oprZYf<l1 będtie or.cz&gÓl"ie t,om,
18 morca.

19

łZl

przesyłać

19

20

111

Poziomo: 8. Krzysztof Zanu,;si
lub lerz.v Antczak, 9. był nim
Neron. 10. niedoświadczony mło
kos, młodzik,
11.
komitywa,
poulałość, 12. salami albo ka-

14

hasła

adre,em
redakcji
"ED"
wylacznie na kartach
pocztowvch w terminie siedmiu dni
od datv niniejszego
numeru.
Pomiędzy
prawidłowe
odpowiedzi rozlosuje ,ię dwa bony
ksiaikowe po 100 złotych oraz
jeden bon książkowy za 50 zł.
Karty pocztowe
b ez
kuponu
będą wyłączone z losowania.

pod

20

m

łZl

27

I2'TI

Treść

~

t:l
19

23

125

lO

11

'.8
28

25

~y.

16

~

~

rIl t:l

29

4

1

~

17

mm m
1Il

~

24 ~

m~

8

23

(22
~ t:l
(24
(26

2~

11

26

t3

~

13

7

1Il 5l!J

1'2

2~

9

32

)

rr

7" l5l T
17

I

~

~

2

Pionowo: 1. zewnętrzna, przeblona gatki
ocznej.
przełykiem a
jelitem, 3. uniwersalne urządzema
transportowe.
dżwignice,
4.
man e wr szachowv, 5. tabletka.
6. zakład zbioro,vego żyw ienia.
7. chlop, 13.
dawna
moneta
lub medal, mające wa'l"tość zabvtkowa, 14. największe miasto i port Krety, 15. morska
żegluga nieregularna, 17, w~7.:
ny port morski we wsch . CzęS~i
C.vpru, 18. rozprawa naukowa,
19. bylina oleista
uprawiana
na obszarach tropikalnych dla
nasion i do wyrobu oleju rycynowego. 20. Z.vd Wieczny Tułacz. ze średniowiecznej leg enzroczy~ta
2. między

tropie: zaraz

będziemy

w sali • dzio-
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Kwiatowe
kompozycje
Lucyny
Demarczyk
Kwiaty są piękne same w
sobie, kiedy zaś nada im się
specjalnie formę kompozycji,
jeszcze bardziej
zyskują na
urodzie i efektowności.
Równie pięknie wyglądają
bukiety z suszonych roślin,
polnych kwiatów, zwykłych
traw, liści.
Można się

o tym przekonać
oglądając kwiatowe kompozycje zaprojektowane i wykonane przez Lucynę Demarczyk.
Siostra znanej
piosenkarki
Ewy Demarczyk,
podobn ie
jak ona obdarzona talentem i
umiejętnościami
wokalnymi,
wybrała jednak inną dziedzinę
sztuki. Lucyna Demarczyk jest absolwentką dwóch
różnych
uczelni.
Ukończyła
Budownictwo Wodne na Politechnice
Krakowskiej
oraz
Wydział Form Przemysłowych
ASP. Od 7 lat specjalizuje się
w kwiatowych kompozycjach.
Przyniosły one swojej autorCe liczne sukcesy. W ielokr ot nie prezentowane na wystawach, bardzo podobają tę
widzom, służąc także jako
wzory do naśladowan ia. W
Krakowie czynna była kolejna ekspozycja
kw iatowych
bukietów i kompozycji Lucyny Demarczyk.

'Antoni Misiowski
'- portret Franciszka Wielopolskiego
D

Wa

ly,oc1nie

temu rozpo-

nę1iśmy

prezentację portktóre zwykliśmy 0-

relów,
mianem sarmackich. Byjedynie pozornie jednodokładniejsza analiza
spore różnice warszDuża ,rupa wizerunków
jest zama.szysta i jędr
ucieka przed dosadną
ystyką
modela.
realizm wyróżniająIOI'man,; skrótowymi bez
elowaniu. Od
rubasznych wiOdcinają

się

wyraź

w sposób baruchodzić

7.11.

połskiego
idiomu
·""lar,a ... ;.. Cechą szczególną
,,?rtretów .iest oschła fnrnie po,rubiona warstwa
oraz zamiłowanie do
szczcgółów.
To
często
prowadzi do
nie zamierzonych deTen kierunek najleobrazy Anlokicio czynw latach 1735-1743. Jak
dwa łata temu na tych
Pisałem, o życiu tee:o
krakowskiego
cechu
Wiemy stosunkowo nie-

ni'oławna znane były jeclte ry jego obrazy, ż czeIrzy znajdują się w zbiolIIuzeum Narodowego w
Ostatnie badania u-

naukowym

jawniły jeszeze
jeden obraz
tego malarza w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Prezentowany dzisiaj portret
Franciszka Wielopolskiego powstał w roku 1739, zaś w zespole kieleckim zajmuje na pewno
trzecie miejsce, wyprzedzając
dwa powstałe obrazy artysty
z Sieradza i Warszawy. Po tej
sportowej klasyfikacji słów parę o samym obrazie.
Poniewa.i
jest to dzieło mniejsze pod
względcm formatu
od dwóch
pozostałych obrazów
z kieleckiej galerii, brak w nim ulubionej kolumny i podpiętej kolary. Całość utrzymana jest w
ciepłej gamie barwnej zaś kompozycja nawiązuje do modnych
w sztuce zachodniej dworsltich
wizerunków. Jak zwykle u Misiowskiego mamy twardy modelunek oraz prebę indywidualnego ujęcia osoby portretowanej. Wielką zaletą obrazu jest
stosunkowo mała ilość szczegółów, co przyczynia się do zwar
tości kompozycjt. Obraz eksponowany jest w pałacowej Jl:alerii malarstwa.
AVUS

się,

t

przekształ

jakim stopniu
Ylll procesom.
OpraUT przy .tym nowe meto-'l.I\dzenla badawcze, któo m.in. do obodkształceń
zapory
w Solinie.
w

niloścź

o

Maki w

październiku

Nawet osłonecznione chmury nie mogą dziś ujarzmić tyci! spódnic
Ani kobieta oN ambulansie,
Której czerwone setce Wykwita tak nagle spod płaszcza
Dar, dar miłości
Nie proszony
Przez niebo
Wzniecające

blado
Plomiennie swój tlenek węgla, przez oczy
Otępiale pod melonikam/.

O, Boże mój, ki .. l jestem,
Aby te zapóźnione, usta rozwarły się krzykiem
W oszronialym lesie, o bławatkowym świcie.

Sylvia Plath

Wybitna

poetka amerykańska - Sylvia Plath urodziła
w .tanie Massachusetts. Już w bardzo
młodym wieku zlWS(la pisać
wlenu i rysować. 'Polsklemu
czytelnikoWi znana jest a autobiograficznej powieści "Szklany
klosz". Jej wiersze odznanają się mistrzostwem formy, dużą
silą ekspresji. We wszystkich jednak dźwięczy zapowiedź samobójezej śmierci autorki. Sylvia Plath odebrała sobie życie
l: lutego 1963 roku.
się

w

1932 roku

(E)

BANIONIS
D ONATAS
28 kwietnio 1924 roku

urodził

się

Kownie.

Gdy

skład Związku

w
litwo . weszłd w
Radzieckiego po-

wstoł teatr w Poniewieżu założo
ny przez Juozasa Miłtinisa. Po-

szukiwał on
wówczas zdolnych
chłopców, którzy pomogliby
mu
założyć narodowy teotr litewski.
Wśród nich
znalazł się 17-let'li

.

Donatas Banionis. Wojno przerteatru w Poniewie żu.
o aktorzy musieli się ukrywać .
Ale po wojnie zaczął z powrotem działać. Banionis grał w Poniewieżu coraz poważniejsze role. Występował w roli Beckmona
w "Tam za drzewami" Borcherta,
był
Mobiusem w .,Fizykach"
Durrenmotta, Bankiem w "Makbecie", Dawydowem w "Zoranym ugorze" Szałochowa.
Najwała pracę

większą

swą

kreację

sceniczną

stll'lOrzył

w roli Williego Lomana
w sztuce Artura Millera ,,$mierć
komiwojażera" . Był już najpopJlarnięjszym aktorem
na litwie,
ale w Zwiazku Radzieckim jeszcze nie w s~yscV o nim wiedzieli.

Na zdj~iu: kwiatowe kompozycje Lucyny Demarczyk,
zawsze
przyciągają
uwagę
widzów.
CAF-Sochor

(NieJ dVskrecie
R. SMOZEWSKIEGO

Nasza ankieta, czy czytasz, czy nie .,(Nie)dyskreCje" trwa. Termin nadsylania odpowiedZi "tak" lub "nie" uplywa
15 bm.
(decydUje data stempla pocztowego). A oto
informacja z ostatnie,
chwili jednq
z
nagród dLa uczestników ankiety postanowił
ufundować dyrektor Teatru im. L . Solskiego w Tarnowie i znany feLietonista ..Sława
Ludu" Ryszard Smożewski. Dziękujemy!
SzczegÓły i lista laureatów za tjldzien.

TELEWIZJA ZBLIZA ...
Wydawca tygodnika
nadzwyczajnego
"Kurierek" (ukazujqcego się regularnie

Booion is trafił
do f ilmu podob,,"e
jak inni aktorzy teatru w Poniew ieżu.
którzy ro,.c;łow,l~ tę scenę no cały Kraj

Rod.

Debiutował
reżysera

n ejsze<'lo
łaso

Zolokiavicusa

w

filmie

najwyb it-

lilt:'wskiego

Vitou-

•• Adom chce zo-

stać człowiekiem" w roku 1959. Zagrał
w kolejnym film ie tego rei'tsero "Kro·
niko jednego dnio" • w roku 1963. Al.

5 lat na lamach "Gazety

LOKALNE. KRAJOWE. ZAGRANICZNE
NAGRODA

Wodne w Rożnowie,
i Czchowie staly się
doświadczalnym dla
Zakładu
GeoInstytutu
i w Wartam pomiae,
starając'
zapory wodne

Strot~

pi..

od

Poludniowej" Brunon Rajca zauważyl, iż Krzysztof Teodor
Toeplit z w "Pegazie" TV podczas dyskusji o przyszlości filmu na
poczqtku
audycji zwracal się do krytyka Zygmunta
Kalu żyńskiego pr zez "pan", a pod
koniec
już przez "ty". Nic nie zbliża ludzi do siebie tak jak Telewizja Polska!
Na - marginesie warto zauważyć, że Zygmunt Kalużyński przestat już
drapać
się
podejrzanie po glowie i ch'llba przez to mniej
krzyczy na interlokutorów.

POJEDYNEK

POLICJANTOW

Spór między dwoma policjantami w Michigan ( USA) o to, który z nich ma zasiq.~ć
za kierownicq slużbowego rad iowozu, o mało nie zakończyl się tragicznie. Od pojedynku. na policyjne palki oponenci przeszli do
",umiany strzalów. Rozbroili ich koledzy.

Redaguje
S. KAZMJEROWICl

http://sbc.wbp.kielce.pl

oba te filmy nie naJeżały do udanych.
OQPlero w rOKU 1964 wszedł na ekran., film. który zyskał
sobie
ogromny

rOlg/os -

"Nikt

nie

chciał

4Jmn:eć " .

ZOlo<.Qvicusa. UWOlon.y
la
,..Gen z
nOllepszych rad zieckich filmów tego 0kresu. 60nio",s l.nakomicie zograł tu
r01-': młodego chłopco WOlt~usO I otrzymal la niq nogrod ę no festiwalu
w Karlovych Vara ch.
Odtqd stał su:
iedn'fm
l
najbardziej poslukiwanych
aktorów radz ieckich o propozycje filmowe sypał'f się jak z "ękawa. Zagrał
naitepnie w litewskim filmie "Bajko o
mOI'fm kSięciu". Potem ep,lod w ,.Zło.
dzieju samochodów". Zachwycił świet
ną rolą w szpiegowskIm filmie uMartw, SelO"" , W znanym u nos ti:1'I118
.. Czerwony namiot"
grał
jednego t
totn,l<ów
włoskich spieszQcych no ?om<x

qenera'c

-=-"uple

bodeQo.

w;.

dZieliśmy go

jako Edgaro w filmie Kozlncewo "Kr61 lir l l opartym no dra..
ma:le Sze ks pira. W roku \971 grał tytułowa ro l ę w filmie Konrada
Wolto
.. Goyo'" o jego p artneromi byli m.łn ..
polscy
oktorzy
Gustow
Holoubek I
Mieczysław Voit , Ostatn io og lqdaliśmy
tego świetnego aktora w głównej roił
fal"\tostycznego filmu And rzej a Torkows 'd~ ... tj lISoloris" (no zdjęciu ). 80nion:s nadoi zwiQlony jest ; teatrem . ..
Pon iewieżu,

Syl wetkę tego aktora
przedstawiamy no życzenie Anny Dę
bowskiej z Pińczowa · Przypominamy, że listy uo naszej rubryki
należy no koperc ie o"otrzyć dopiskiem "Na życzenie".
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STRONA 9

" lo..,I.:,,,a" , .• Tak Zdnhyć pr:'ll/U\" - francu"'!";'I, kol. 1. 15,

\o\'J J

niedz~ela

Sobota -

~ł,·<lt.ida .. ~1'niL'j.... zy s7.uka duip~,' p(l[sl~i. kul. ~. BAj .• ,\\"It:l-

k
v., tnC'!.ę~~l" [r!\C' t~kl.
P dl.
.i .. ,I. .!
11...t3 i 14. Z('sta\\" b~'J('k
P·h. 1(01. g. 10.43, .,J k zdobyć
IJI'it\\ ) J.lzel.,,··' - g. lii. la i 20.
,.. Itobotnil\: ' - .. SI;\Lan:-'" - pol~kl. kol. L 15. g. J:;.13. 17.n i 19.1J.
:'\"h.'dl.it..'la
"SI;.azi.lI1'y"
g.
17. I:; I 19A3.

14-15 lutego
1976 r.
~kladamy

DziS

I., lij l 2U.

G

życzenia

,.Słi~łłl~.,·' llo~ ł n ,ku"

ZENOl'~'O~I
\\

WAU,,:"II'l'DI

l L ~. lii, 18 i 20.
"1~dzll'la I.psl~w bajek polsl':l. kll1. g. 12. ,.Odstri"al" - U.;;A,
k')1. 1. Lj. g. H •. .sl.('z~~ll\\'~gn No"C.! ł Roku" g. 1(i. 13 i 20.
~. \.nn.!t ury"
Nil'dziela
,.Prz\ ;,;qdY
Ż()ltl~j
\\'ali/eClki"ZSl o .
pan.
kI,!. dUI). g. 13.:l0.
,.C/t.) .', iC'k. klor.v PI"z('stal p'llić"
S ? , ,"~dzkl,
kol. t. Lj, g. 1;;.15
i 17 :N.
1'ltZFOSPRZJ:Oi\Z biltl6w kl.

niedzicl~

w

JOWITO~I
ł

A \;S'.1 L.Oi\I

•

*

14. II.
W 1831

r.

-

no\\ \ l'h
ul
Sicnhip\\· icza :n
c" Iln-t \\I ~ort? Ił-1ft
A I'TEKI O\'ZlIRN E: nr l, ul.
nll(,lkn 37 '19 I nr 107 ul. SIen·
ktt.'wic78 15
J'OH 'D~lE
OVZtTRNE:
Dla
d7ieci i doroslych ul Żelazn" :\,.
!-tolz. 18-22. w niedziele - go<'łz.
~ -I!
Stomatolof(i('zna ul
7.elaz.
n" 35. go<'łz. 18-22. w sohotę od
I: \<1z. 18 do 7 rano w ponieJzia.
lek.
],' F I. F. F O N V:
POgntOWle Ratunkowe 999, Po·
gnln"'!e ~!il1cyjne 997. PogotowiE'
W~ W
416·25
<;tra~
Poia rna 9~8.
Po~otowl~ Energetyczne Kielce ~lias'o
991.
KI€'lce
Te ... n 992

SłOCI'

b,lwa pod

~""n.

ur.
się
leo;>old
poeta pol.S._1 t"m.

W 1878 r.
Slotf, WyD.toy
:'1. II. n,1 '-I.
W 19.5 r. -

wYlwoltt."'\ ew,ęi.
h,tterowskiego O,",OIU kOfKe;l'

"'IOW

troc,jncgo

w

VIOSS -

ł(o~e.,.

pierwszy po wojnie
kJdnosci w Polst:e.
W 1972 r. - beUQloiJowy sto'e«
1I.04II'iC'1.'1
!tluno ~O"
wt·qo.oM .... ł
na pow ·enet'wl. Księzyco.

W

19.46 r. -

~

15.11.
W 156-4 r. ur. się GQłi'ł!O
GoHle-i (GolileuSl) 1.1."',
O~łłO'
nOll'l1 i fllOl0f w,os.~i.
pt-ZPltooo,

won,

przez. mkwłzy..;.ję·
W 1903 r. - ur. ~I~ Jó-'l.ef Cle·
c.howiC2, poeto
poluj (1.g.nąi w
11>39 r.l.
W 1927 r. rOI.po~1ęło pfocę
rozgłosn,o

luawowseca
W

1971

r.

Piętlne.go

fR.

WptOWOdlfo\.,:e dl1.ie·

-

systemu

w

monet;;tfł'\ć"lł Q

W .... k .• >j 8rylo-.'''.

CODZIENNY
HOROSKOP
14. II.
W

procy

płZeblego

zawodowej
~~:)'stko
bez
prOIJIł!mo'A.
1'<1 e-

I,:;zyc , mo~q n..J ł'I, '_', emo. Klo {omie JODie gl04fi '1lJd
swym z.y,/em p:'}w ... cn) m, •,,,,. t- Ol.
dos&onorq okozlę dOpIDWi> ..... ·( 'e
"'OIZY

s,:J>,owy 00
Zf.JjfZyj
ble i

p . _lInt:jln~i:J..J

"S7l'z<;sHwego Noirancu-.;ki, kol. l.

':0,,0:1.0.

,·f

","'0-

SIt: tal.
JeSlCle wo ..
s'eZOOOCl)'SL,
de je!#t ,e:!~Cle

cIepl ne

Pn~otowle
r~łą
~(\towlp

0"",,,<-

dohe

Skarżysko

4

AP'l'EKA
OYZUR:-'A:
nr
48,
Arnlii Ludowej 5
POSTOJĘ
T ,'KSOWFK:
Dw'}.
rzec Głównv PKP - 105. osiedle
M ilica - 22·H.

Starachowice

czyn·

Poczt. InformaCje o uslu·
911,
Hotel
,Centralnv"
Informacia 1<01e.low8 930.
PIlE:!;otowie hvc1rnulic7.no-enere:etvczne i n/wigowe KSM: Os. XXV-le·
cia PRL tel. ~1~-02. os.
Sa·
d\'
t~l.
499-59
os.
Rocianck
tel.
456-73
POgOto\\ie 'rtnowe czvnne cała dobe
420-92.
Pn~otnwie
napraw
tlr7ndl t! ń
~azo\vv('h
czynne
w
r,or1z T- 19 tel
436-72. Pneoto""te
tpl~\\·lz:vjne
m ,(ł8
Pogotowie t:lektr~'czno-'V"","ncl:J!!o\\'e
MZH:\1
czynnE' od god.
13 do ts. tele·
fon
457·89
Informacja
sl\lżhy
7,lrowla czynna
w
gor1z. 7-?0,
tpl.
481·RO
')<;rodek
Int. U_lug
\'l'<;P tel 45741.
POSTOJF TAKSOWEK: - Czu·
nów
P!p!;oszows!;:a
515·11.
Ownrzec PKP
H~·13,
Słowac·
kiego - 472·70. SZYr1lówek'- To·
p'lcowsklego 437-11
Taksówk1
bag.żowe A rmil Czerwonej
469-89 Plekoslowska 515-11.
!(1ch
42ij-11,

APTeK.'\,
DVZURNA:
nr 114,
Z ""r0I11SK ~ee:o 35
POSTOJE
TAIiSOWEK:
pl.
S ~\'ierc7t'\.\ skieqo :no. Dworzec
Za<:hodni PKP 380

SPlaw

T

E

A

T

R

K I N A

dla

to

C łebie

WQoI rJ(

.tu"",-,e

OiV'f-.1h.4.0S0we

0-

inny

Jp . OI/Itcduć

lal(, oby n"""", sy'łKlCJO pomogła C I os qgoQc .. i,:/(u . ni: dot'jchczos Olel(a)' ... p Dcy. lOJtome to
batdlo
,,~, LIliO
no

(Of.

dostrzelone
fMł

o

I

poątywn,e

o:ec

0-

przez otocJ.&me. Je;l, c ;:uz-i
dom i sprowy codz,er)". .,. e

bł:dz,e w;ększ.ych
k!OpotON, Z... kIł<l też p~Nne dotychclOSOIi'ł>t! fi eporozumienia
gron. e
I>'=', o-

CloI.

JI'Cahyk" skI"

-

"Jarvsław

polski,

pcm.

Dąbrow

lwI.

g.

U,

1, ..;1) l :.W.

"l..l'rz),J.llll" nj ch
Id, tt:.

r~Ka('h"

"I"dewinni o brudlrancu'-;Ki, kol. 1.

1.J.IJ, li.30 1 HL·n
.'iedziel .. Zestaw Llujek pol.
kol. g. 11 .•• Niewlnni o brudnych.
n: 'aCH" g. 1J.15, 17.30 l 19.~J.
"UcJc-on" - ,.Za klęte rewiry" pv lo-C,.. !'::tJ;{::i, kol. 1. lJ, g. 13.~tJ, 17.30
l :J.;~'J.

l

:';iedziela zestaw bajck pol.
kul. .t;. l:ł. "Zaklęte rl!y. lry" g. l:j.:;,f. 17 . jO l 19.3U.
"Ue!"
.. Pierwsza
spokojna
n,)c" francuski. kol. I. 1&. g.
15. 17.HI i 20.
,,\\'inneŁou w Doiljug. pan. kol. g.
y l 13,3U. ,.Roztanc/.one pantofelkI"
l inne bajkI pol. kol. g. 11 i 12.
.. \\r U 0'.\ d
Couucrc"
fl"ancuskl
kor. l. 15. g. 13.30, 11.:10 I 1~.3~.
,.'V~thel'" .. Spotkanie na Ka~jlJpt"l"
ZSRH, pan. 1\:01. g. 16.
,.l-'~q}',l."r(}\\'y k.sl~życ-' USA, 1. 15,
!; 1:: I 20.

•, IC:UL.U:ł..l

-

ni·" =:>llltCl'cl"

Kielce
'l'EATR
Im. S. ZerOnl'sh.ie;;u 1--3.KOnnica·' St. 1.
cza. godz. 19.
K l

" \i\'uriat
\ł\ H.to:.t::\\.1-

:"lcd-ticla -

l'<

~,Romantica"
,.Patt G" r"'ct 1
Blliy Kld" USA, pan H.... I.
1,8, g. 15. li.13 l 1:J.:łt}. ł":~.l.d..ton
filmowy godz. 21.3U. .. t . ,;. 'h,ns
;iaklcjl Wicie"
WłoskI. ,:01.

.k;:;~(;Wierna

żona"

lrdr,cu'skl,

icdziela - ,.Palt Garret I Billy
g, 1.3. 17 ,lj J 19.~f.
~,Bajka" .• D\\ aj ludzie z nli~
stan - fntocuski kol. 1. IS, g .. Li.
17 i 19 .•. Samotny dcteKty,,' ;\lcQ"
Kld"

-

USA, ~. 2L.
Ni!'dzipła

- zcstaw baj kc'. 12.
"Dwaj ludzie 7 1111 a st.'l ,. - ): Li,
11 i 19. "Samotny dL·kkt~·w l'lcQ"
g 2l.
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23.10 -

"Zwariowana para" -

2l.10 21.20 21.55 22.~0

-

PROGKA..~

13.45 -

PROGRA!\ll1

14.15 14.40 -

16.15 -

XTI Zimowc rgl'zyska Olim
piJskle (kolol')

18.20 -

Z kanlel-<..l przez

świat:

"Z

wizytą
\V
Snlolianie"
bułg.
film dok.
Pl'ogr. lok. : .. ORMO"
Dobranoc (kolor)
Monitor (ko~ur)
XII ZImowe l~rzyska Olim
pljskie (kolor)
21.50 -.;lI gOdziny (kOlor)
22.00 - .. StudiO
przebojów"
progI'. rozl'. TV NHD (kolor)
22.45 - "l'elefon 110" odc. pt.
,.Złodziejc
nie
wejdą
do
raju" - film ser. TV NRD

-

15.40 .
16.00 17.40 19.1,
19.30
20.00
20.20

-

franc. nowela film .
,.Złota

20.'5 -

Tarka - 76": "Vi·
Riv~r Brass Band"
recital Jazzowy
Przegląd
t wórczo$ci
A. Hanuszkiewicza;
siewanie wiatrem"-

stuLa

21.05 -

Niedziela

scenizowany
sV>w

PROGRA-'l

1.05 I
7.05 7.15 7.50 8.00 8.30 8.50 10.50 12.00 -

5.~5

- TV Technikum Rolnicze
Alarm
przeciwpożarowy
trwa
TV Kurs ROlniczy
Przypominamy,
rad-zilny
Nowoczesność
w domu i
zagrodzie
Antena
Olimpijskie
Studio
Mło·
dych
.,Krzysztof
Kolumb"
ode. 3 hiszp.-wlosk. filmu
seryjnego
Dziennik TV (kolor)

U

Bitwy. kampanie.
cy: .. Szósta
Spotkanie z górami:
herbrun II"
Dla młodych widzów :
dzieła z piosenką
.. Tatrzańska
Tal\Czy
węglcr'ki
regionalny (kolor)
.. Ludzie i
zWierzęt,"
hOIend. film dok. (kolor)
.. Operacja trust" - odc. Z
radz. filn1u s~r,
WiE'czorynka· (kolor)
Dziennik TV (kolor)
"Duda Gracz" - rep .
.. Skazany na
śmier ć"

re-

cital Kati Kovacs (kolor)

19.00
19.20
19 30
20.1;;

15.20 15 5~ ...J.
16.50 HU5 lą.10 20.00 -

n10nta ż

poetyckiCh

Poświatowej

.. Wiele
pio~enek
wiatr" progr. rOlr.
NRD (kolor)

21.50 -

Poniedziałek
PROGRAM
U.t5 I 13 25 nicze

TV Technikum

Radio
lobie
w programac-.!l.
PolskIe

"trzegają

Naczelnik poczty, Cecylia
Boszczyk: Będę rozma wiać z
tą pracownicą i zwrócę jej uwagę, aby takie sytuacje wię
cej się nie powtarzały.

"Hutriik
,.Witia, Masza
morska piechota" ZSRR, kol.
I i II cz.
polski, pan. kol. l. 15. g. 16.30.
NlccJ.Zlcla :- ,_ \Veronlka" - L.:iRR
dub, g. 11. .,\-\'itia, Masza i morsl\:a piechota" g. 15. "Noce i
dnie" - I i li Cz. g. 16.30.
"Zorza" "Kalina czerwona"
ZSRR. kol. l. 15, g. 16 i Hl.
l'o iedzlcla "l'ia tropach ben,~alskiego
tygrysa" i lnne bajki
kor. g . 10.30. "Mr. Majestyk" USA, kol l. 15, g. 16 i 1&.
.~Przodownik"
"Ten
dro~i
Wiktor" francuski. kol. 1. 15,
g. 17 i 19.
Niedzi,'Ia. "Trzy orzeszki. dla
KOpCiUszka" CSRS,
g. 10.30.
,.PI'~yj"ciele
Eddiego"
USA.
kol. l. n, g. 11 i 19.

g. 15. "Noce i dnie" -

15. II.
J.st

21.10 21.30 -

K I N A

Radom

Bajki

U

1n\. S. Zeroll1skicgo - "Fanlazy"
J. Sluwacklcgo, ~odJ;;. l~.

ll"lCs, jel.e/l chooJ./ o Sp ... ..IIrt l ' l '
woo<>we p'z6.Je
WSlySCI(H11.
Po'u.ebny będzIe z
rwoJel
!;'OdY
pto'tN(uny wjs .. ck. żeo'l P~""'t' ~'f-

17.20 18.~O l .211 19.30 20.15 -

Ostrowiec

"C9ollty,ule ploll'{'

""",owych.

16.40 16.50 -

PROlóRA.l I

XII Zimowe IgrZYSka Olim·
piJskie (kolOr)
Dziennik TV (kolor) ,
Zwi"zek Radziecki między
zjazdami I, PZH (kolor)
StudIO TV !\.lIodyeh
Progi i oariery
Dobranoc (kolor)
MOnitor (kolor)
Teatr Komedii: lon Luca
Caragiale .. Karnawał"
Dziennik TV (kolol)
XII Zim.:>we Igrzyska Olimpijskie (kolor)

K l N A

"Robotnik" ,.Złoto
dla
zuch" ał,}"c!l" USA, pan. kol. g.
16 I 19. ..Bullitt·,
U SA, kol.
g. 21.30.
Niedzi.'la zestaw bajele pol.
kol. g. 11. "Zloto dla zuch wałych"
g. 16 i 19. "I3ulllll" - g. 21.30
pożegnanie z filmem.
•. Star'·
,,\Vinnetou"
jug.
pan. kol. g. 17 i 19.15.
Niedziela - "Krulowa śniegu" 1
inne bajki pol. kol. g. 11 ... Winneto,:" - g. 17 i 19.15.

dzieci:

turek" (kolor)
XII Zimowe Igrzyska Ol:
pijskie (kolor)
.. Bank 140": Oferty
Tele·Echo (kolor)
Studi,. olimpijskie (koło r)
Wieczorynka (kOlor)
Dzienni k rv (kolor)
XII 7.imowe Igrzys ka
piJskie - uroczyste za
Clenie oli m piady (kolOr)
Bajka dla dorosłych
."łÓŻ . ~lontn u",·
... S"~
S31a Blm" - norweski
gram rozrywkowy
. 'ol ,i:l' - (' je • •, lit . .. K
tyzana" ang. filmu ser.
lnform. mag. sportowy

12.50 -

15.00 -

,,\VOltlOŚt.:·'
"Ucieczka gang
sten.... U;,A, pan. kol. l. la,
g. lJ.1:>, 17. U i 19AJ. j\lJ.d.ralon 111m.owy g \1.::. 22, - "J.. 'h! ujdzie
ej to p:JJZI;.- l" francuski. kuL
l "Upcr""j., Dąb" rum. kol.
Nie<l~iel.l .. Kajtek I Siedmiogłowy
sIllok ' węg.
kol. dub.
g. 11. ,.L'cie\.'7 ka gang,~lera" - g.
15 la. 17.:n l .L·U.
,,!\fetalowic(:U uTOInek Saw J'er"
USA, pan. kol g. 1:;.
•. Zdg:tada Japuul" - jap. pan. kol.
l. Li, ~ 17.
Ni("d7i~la
"zaczarowane pod\\'órko" pol. kol. g. 11. ..Tomek S"wyer" g. 15. "ZaglClda
.Japonii'· - g. 17.
,.Związkuwiec" "Na krańcu
ś\viata"
DlI,-;tral. kol. l. 18, g.
11. W niedwil<: g. 17 l 19.

Ola

J..lerrault - .,Czerwony

Sobota

KIN A

-

5~K·Il,

12.20 -

l

47~·92
Po·
\\'odno~konalizacy1'1e

np

nleupou. qoItOWonyct..
IHe
wyclloc_Q 110
(joUle 'owmez
Twemu PO:I"'f CNI.
Nu! mozeSl byc l&dnoł< c ~" ,c ,ny
I
zmienny. Pomysl nod sw, ''I'i .JIUg<Ho.ONym plonem, ole n E- sąai.
:ze to Co przeoslęwelnl;eSl. &~.:J.ł'Ct
sLczytem
Iwo/ctl
lłłOiliWO.>':." 1.0-

POSTOJE
TAI~SOW1,K:
ul.
2')9,52
P
1-\.".,,,. vtu
Dworzec PKP 268 88, ul.
Zw,rkl
Wlgucy 418·10.

G
22Q·52.

,.!\.1ichaś

APTEK \
OVZURNA:
nr
71.
St ~I'okunow~ka 17
POGOTOWIE
RATUNKOWE:
tel 99
POSTOJE
TAKSOWEK:
tel.
15- 73 I 37-92.

UWa.l;3! y-a
w
prl"granlie
odl>owiada .

ewentllaln~

kin

,.miany
redakcja
nie

DOKONCZENIE ZE STR. 1

od wprowadzenia się do nowego mieszkania, nie
funkcjonuje piecyk gazowy w ła
zience". Interwencje w administracji nie odniosły skutku.
Jerzy

Szef produkcji
sanitarnej
KPIB Marian Pękaiski: ZobOWiązuję się, że w ciągu
3
dni nasi pracownicy usuną awarię tego urządzenia.

3 dni marzniemy
Marian Szyba, Kielce, Jesionowa nr 11: Od minionej
niedzieli w moim mieszkaniu
jest
pęknięty
kaloryfer.
Wszyscy w domu są zaziębie
ni.

przywołuje

l<..H do porządku" Hf'N. kol.
~. H ... Spotkanie na Kac;jupei"
g. lI,. "PapIerowy ksi~życ" -. g. II

S\\

l 2-"

,,\lewa" "Lew w zimie" a,,~ .
pan. kol. g. 15.30. "Strach
na \\ rdble" - USA, p:.tn. kol. 1. I;;,
g. 17.:;1.) i 19AJ.
:\ iedl.iela zestaw bajek pol.
!:;. ll. .. LCW w zirnie"
g, 13
J 1,1.;Jł~. ,.Strach na wróble"
- g.
J i .:;11 l

l~.-lj

APTEKI
DYZURNE:
nr
15
pl. KonstytucJi S. nr 10 pl. ZwyCIP

t\\':ł

7

TLI EI-OJ'oOV:

Strat PO'ar"a 008
Pn~otO\\'l~
Ratunkowe 909 Pog').
Ir'A1E' ... ::;'azowe
łH li
Pogotcwie
En~r~t;!t;\'czne
Radonl-rntasto 9~Jl,
p. :lCd l~ll-leren 319-18. J{o111enda r-..l0
:!.3l-',; P'n~otowie M1łit'\"jne !tCn.
Inf,,'mac.la
Słuztly
.dro .vIa
c<, nn3 w ~od7.. 8-21. W subot~
.... - . tel. 261·%7.

Czytała "Przyjaciółkę"

Sobota
PROGRAM LOKALNY
Aktualności
dnia
16.50
"DZiesięcioletnia
szkoła
podstav.,.'ow'a" aud. A.
Kamińskiego
17.00 Sobotnie
popołudnie z ra-

dien1 .,W rytmie tanga" ourac. K. DZiekol'lskiej.

w

Niedziela
I.OKALNY

.. 9.00 Staszicowskie obrachunkimag. w oprac. R. Marciniak I
A
Maćkowskie~o
16.05 Muzyczna
Premia Tygodnia - aud. P. Gana
22.00 Lokalne "iado-lllosei sporto-

we.

S~o gos~

Zd-<i-slow Ska<źyńslci
n,imum rurnuńfto-pO~skł
_ńslU.
Wydown.
no. WydOlIli. p~M.
Ce<><I 25 21.

Edmund Kosiarz - Battyt
Wy<krNn. MorsJc ie . Wydon i.
5von 245. Cena 30 zl .

w...::.

Tadeusz
Mo1;f\Owski -:.
na u sch,lIru słoroiytnos". Wyd5"","
Poznańsk ie.

Wydaoie

pieofW U4ł •

220. Ceno 25 11.

CIG5U.

Olędzka Kobi"ta:
Proco wie.lozmianoM<l·

Wyda.wn iczy CRZZ.
Wydon'.
su. Stron 175. Ceno 45 d.
Julion

wowoni.
WydOlNn_
25 zl.

opieki
PrO'Nnicze,

SrIr'()t\

Władysl~

16.40

PROGR ,~M

-

294. Cen-a 40 zl.

Anno

W Zakładzie Cieplnym KSM
obiecano nam, że tego samego (11 bm.) ,konserwatorzy
wymienią grzejnik na nowy.

KI......

na krojów RWPG. Wydawo. K. qlk.
i Wie.dzo . Wydooi. p:~z.. SU-

Mieszkaniec osiedla
Czarnów: 10 bm. ck. godz. 18.30
poszedłem na pocztę przy ul.
Piekoszowskiej, gdzie chciałem· uiścić opłatę za światło i
gaz. Przy jedi1ym z okienek
uformowała się duża kolejka.
Natomiast
w ckienku nr l
siedziała pani, która przez caly czas czytała "Przyjaciółkę"
i absolutnie nie zwracała uwagi na to, że jej koleżanka
ma Relne ręce roboty.

http://sbc.wbp.kielce.pl

W_i,.

St. Re-ymonł - .
W.·
Instyłut Wyd-"~' 45,1.
donie p ierwsze. Stron 229.

Państwowy

Jacques
Nobecovrt iywo. Wydown. KsiOStrźkon"
W'fCł01lie
p ie-rwsze.
60 zł.

Wlo<hY ..
. W :..edro ,
'445. C~
kułtr

ClO<Jd. Bockv's - Sdrice o k\~,lUt
ne storopols~i ..j. PońsMOwy
S"'"
Wydowni.czy . Wydan ie pjenrvsz4ł·
802. Ceno 135 zl.
Ó'#I .,...
liście oliwek. Wiersze ~ $ot"'(
lestyńs.kich. Wybór I przek-N~lt:a l pJIt·
Shoukr i Aleksandro W ..tko wyda....
sMowy Instytuł W<rd<Y.vn'CIY·'4 11 .
+>ie-rw .. e. St<on 59. Ce<>o

Spotkanie "bystrych"

Seminarium
pierwszych sekretarzy
Kl\'I-G i KG PZPR
W KW PZPR

w
Kielcach
wczoraj trzyÓ1liowe se:ninarium pierwszycn
'el<rela rzy komitetów miejsko.gmin nych i gminnych PZPR.
Temate m
seminarium
oyły
m.in
plany rozwoju województwa kieleckiego, opraco,·ane na podstawie ucnwal
m Zjazdu partii, ze szczególnym uwzględnieniem postano~ień II
plenum KC PZPR.
Wiele uwagi poświc;cono takze
m~todo m pracy wychowawczej
oraz zad,,-niom instancji partvjnych w kampanii wyborczej
do Sej mu i rad narodowy~il
·a za kończenie seminarium
j,go uczestnicy spotkali się z
Illrynk ami Sekretariatu f/:YN
PZPR w Kielcach.
lakończyło

si~

(Ks)

Rosną

szeregi PZPR
w Kielcach

Wczora j w Komitecie Miejlkim PZPR w Kielcach odbyła
li~ uroc zystość wrc;czenia legitymacji członkowskich i kandyVackich Polskiej Zjednoczonpi Partii Robotniczej.
~1
crlonko m partii i 54 kandyr!a:Dm leg ityma~je wrc;czyli sekr,tarze K'.I! PZPR w Kielcal·h - Zofia Sakowicz i Stanisław Garbaez.
(star)

\Vczorajsze spotkanie radomskich "bystryen", ezyli lu(ui
różnych zawodów i środowisk
z przedstawicielami władz wojewódzkich i miejskich POŚWIQ
cone było tym razem problemom komunikacji miejskiej.
Zgłoszono
wiele ciekawych
propozycji, któryćh realizacja
powinna przyczynić się do usprawnienia pracy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.
W spotkaniu uczestniczyli:
I sekretarz KW PZPR, Janusz
Pro kopi ak i wojewoda radomski, Roman :\1aćkowski oraz
I sekretarz KM partii, Czesław Głogowski
i prezydent
Radomia, Tadeusz Karwi('ki.
(ekr.)

Odznaki dla
radomskich handlow-:ów
Wczoraj

w zarzadzie WSS
"Społem" w Radomiu odbyła
się
uroczystość
dekora;:ji
odznakami "Zasłużony pracownik handiu i usług" wyróżnia
jący,h się
pracowników tej
instytucji. Minister
handlu
wewnę'rznego i usług przyznał
te branżowe odznaczenia Marii
Idzikowskiej i Mirosławie Starzyk kierowniczkom stołówek w "Walterze" i Przedsi~biorstwie Budownictwa Kolejowego
oraz
pracownicom
sklepów
i
zakładów
przetwórczych:
Marii
Li pkowskiej,
'''''adysławie
P:xwlicy,
Marii Pr7v1)yś i
Stanisławie
Sarbarczuk. Dyplom uznania centrali "Społem" za zwyciQstwo
w konkursie "Skuteczne oddzir11ywanie - dobre wyniki" otrzymał
Edward RI",'''owic7I orzewodniczący Komitetu
Sklepowego przy uL Zeromskiego 99,
. Gratularje
od-nac7.onym i
,,·yróżninnvm
złożyła
prezes
WSS .,Sw,lem"
Aleksandra
Adamczyk.
(ekr)

sygnał

Krwawe

zajścia

w Argentynie
BUE~OS

nocnych

AIRES PAP .
przedmieściach

d amat

chowanie bo.bci. By-.\loly dni jak mówi dziewcz,ynko - b~.dy
n:e m ola co zjeść no obiad,
zatrzymana

kolocję·

krodz:eżą,

Dz iecko trafiło do Milicyjnej
Izby Dzie:::ko i jest gwaron-cjo. że
to tuloczko skończy się wreszcie,
Jest nodzieja. że in'stywcjo d:J
tego powolano - Dom Driecka
- zajmie się jej losem.
N'e można jednak nie zodać
PY'~nia. dlaczego tylko przy.podek umtowol
mo~
Modzię.
Dziecko ch:Jdz'lo d.o szkoly do III
klasy, W szkole wiedziono }oka
jest jej
sytuocjo, f'buczyciele
potwi-erdzaią, że cJ.ziedo
przychodz;lo do szkoły brudne, czasem - glod"e. D'aczego wcześ
niej nie zainteresoNano jej losem Sądu dlo N'eletnich. M;ticy}nej
Izby
Dz'eC'ko? Odpowiedź pnosł'Owmy sum'enlu rod-zicó" i pedagogów,
(kf)

oni
oni z
Dziecko po prostu
t mo do kogo wroc'ć,

Od pięci'u lot rodzice malej
n,e żyją ze sobą. Od
let moją formalny rozwód.
,teko prza-bywalo
do
t~o
Oso na u-trzymaniu swej motI To "utrzymanie" - omog ~ d:a d!;ewczynki
przyglą
s~ n eustonnym pijackim
VI m,esz~on'u sk~ado
, sę z b:::l:]'
i
p<lkoju
!bY'łtJ:o ma::':a, dz:od~'~, liczm~Zczyźni - i molo ~"'odzio.

Oj Pe-N1eg o czasu mo ~o Ire-

e J. oJ daia

d!iec<o no wy_

~

OCZą f:lę

Aires nie zlndentylikowani dotad

mochodó\v.

Zablokowano

rowninż.

wiele lokalnYCh dróg. Interweniujace oddziały policii ,<>stnły
ostrzelane z broni maszynowej i
obrzucone granatami. Policj '} W~
zwała

na pomoc

oddziały

wojska,

i

wic r zesa

koncernu
Lockhe

Ich dymisja wląze się z wykrytą ostatnio aferą
łapów
karską, w którą byli zaJ,11ieszani przf'dslawiciele koncernu w wielu krajach świata,
Kolchian i Haughton ~glosili
swoją dymisję podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej
"Lockheeda",
które odbyło się w Burbank
(stan Kalifornia), il'ymczaso·we obowiązki prezf'sa koncernu objął Robert Ha·ack, były prezes giełdy nowojorsk:ej,
"Lrckheeda" na
Euro?ę
Fred
Meuser oświadczył, że holenderski książę Bernhard, mał
żonek królowej
Juliany, nie
otrzymał żadnych "p:-nenlów
finansowych" od tej firmy i
wszelkie oskarżenia wysuwane pod jego adresem nie odpowiadają prawdzie,

zw:vcięzc~

I Raj.<Ju Mi<:<lzynarodowego
Zwirki i Wigury.

m 111.
lm,

Dudzl'~

b<:<lzie o p:zygolov;amach
pilota do latania zawodniezego I
taktyce latania w zawod-ch r,j-

mówić

Pocz a ł ,"<

(JaS)

zabaw na śnie~u,

turystycznych. Te foril~ ~l) zynku ~ieszyły się
i dz
~zym
powodzeniem.
l SI)' czy udostęoniono o~:,od
! t,,-\" rtowe, zakładowe ośrod
;-&OCzynkowe oraz budyn_
. ol nt> w atrakcyjn'fch
Il

J~c(j wościach.

J

l> elz'al

.
~a '
Zlmo\\ ych ferii n!'\
,u
rnusy
dla uezn:ów szle6ł
t
> aWOwy h .
A.Y'h
c l ponadpodsta:l. ~ -:: ~d~ł w pełni egza\\'v,r.n°zltWlł bowiem lep"6~(\rzystan ie wsz 's kich
. OWy, w,-o"c7.ynkow~'.:h,
t'a ,th, kUlturalnycn i

, \\Ych..

(PAP)

l'OrZni(łę

Dobre

..

pierwsze

rnleSl~CC

d początku tego r(,fiU pra-'
O cown:cy
\
Spóldzi('~ni

lobranżo'-\'ej

'lt~

,Pr::yszlcś ć"
z
pr cują
d ,brze.

Szydlowca
Tegoroczne zadania w oró.wnaniu z ubiegłym rol{lem zo-

stal\"

znacz.L1ie

z\v.r:k.:.zcne.
Spóldzie:nia speci.aliz~:je dę w
W) I.onywaniu u hl" d~a ludności i \\' t e-"'.:Icvrn roku \.\'?kona u'IUI;i za 107:'0 tys. zł.
Sp61dzit'ln

l

!lzuki\\'a~c

iunele fel;

'c.

~.,

lwnu)E' poz
rolnik' w
Dut.ki
nim

0'';0-

sprawami :rlandzk'mi. :-\a ulicach
Lond;. nu liczn:ejsze l.i: zwykl,> są pal··ole IY-lLc~Jne,
ZI!

Rekordowa liczba
bankructw w ~FN

Cr,Odz.

-'l.

•

po k d"c'k·ch h:<

('11,

n::'Jo)t~?lt:m

reio.n"
grób

z

na L's ' ld Górz! \)~~
Raoko""·...
żoln <,r~';:

brzozrl\\l'ym

kY"z\'z':n'

Gajowv Henryk Sta<.:huf1 z . :d.v opo\'.. :edz,nl m: o kat3st~\)f ~
Iotn ·ze-j prz~d 31 lat~·.
O'óż r adz:ec:;':i ~an1010t T()o7P'znaw"z'! nnd '·al!nal o:l P .l.1 1>1.~ nad Radl,ow •. ". Tu zos:ał
tra Lony prz,"z cofaj<l:e ~ . <: ..ddz :ałv h · tlerow,s ' ·e.
:-;tanal w

plo,n"en ia~h i lotem kf~Z;" 'om
run"ł na nob1is~;: lp.s, Ok',.~ <:zn'l ludność po 'h{,\\':l a n~ m:, .i -

7·nakó\v

roznoz.n"'''\\~ '7.y~~.

PolpgL róv;n:ei; za n'lSzą w vln (}?:i:.
Od te~o eza!"u w
~w·c'f)
Zmarły· 'h prz'·'·ho:lza tu hp'!', pr,e, abv ry'w:ed?:'ć gr ćb w
c em!1"m

les.(~.

Z:OLYĆ

k,,7~at.y.

•

oeJ e
Impr y
fest- au
~

DOKOJ\CZE. 'lE ZE STR. 1
\Vy ' '''P:lją tal:że zakla:1nwc zespoly artystyczne,
Tr'ł· 'l kon1,urs cz.Yt~,:liezy. W
u('z.e.,.tn c.- odi>ow::;d:lia na ov'·1I1i'1 dotYczan' P!"Zt'cz\'tanvch htw orów.
E::m n~cie odb\'\vaia ~ -; POdezas
sPQt ali w klub3t"h. , ' ,:.steiv w

kokjn"ch tl<1pah j,. _)

kon~'.{·JL'·(e. któr.v z::Jku!! 'Zony zor:nal~m p"dez".; Imprezy

stani\!

·d \\'

~alo

-;P(){'towl'i.

hah
b:'~rze

w ,d ,wIskowoud? at bardzo

z,ao'll:ć Ś\v:e<'zkę.

s~{romr:A

K :m bvl: o\\": lo'-nicy·? Grlz.1'
kh rMz nv? Kto . 'h o-'z ..\:",: t
dart'mn !' ·przez tv 1 smu".n' 'h
lal? )~<:>le przyp1of:k z~wd'"
7,~ ktoś wyjaśni <lo'·;\adn·r-j ta-

.. Pol {)-SHL" nCl orz' ,;lad z.glosIły s
do n,l>gQ tylk , 'wie osob", a w .,Chl'mnrz,," gc!7J,'> s:vtuada j(-~t ngil'wza - 1:; rnłodv,·1t
pra,·o'.I:n kÓw. Bardz. l' ,,"wielkie
jbt równieJ: zilntt'~,~ .w ni., Or'~~n ZOW!łIl\"m \\" ra llla h
fe9t.i-

j("nl:1 "C'

r":s:t'j

Gć!"'\'?

A

m4yi~

no. ze :;;/o'·a wiek i ś sDOS'b ,lo, ....
tra df)
h rodz in W d11t'~t. i
okz~·źn' ~ ?
Ola)

I:<:7.ha uczesta '-<ów.

rt.!··~ l torskim~

\valu konkurst'lTI
PrzYPl,mniim ~·.

W

Ż"

olpimuje on
t\.:r:u t'j_: rec\'tat ','ki i POezji ś!-)('wan i.
W poniedziałek, III lu lego fes
ti\\ al wkracza w no" l faze, W
1111: w·dov;·.skO\,,,·o -~'}' " >wej W
K "l 'a 'b org n.7')'.\'<1U' l-t--st o ~odzinl" 111 • lI"dziez',we Forum
Rozn·w!<i, 1 którYl:l ~a.preu>.n
(lm·an" l>ędz e W clekJwej form .e F~bryka Sa '1'10 'h I)W S-pe!'jal:zf,wanY'h .. PolaVJ-,,!-fL". W
czas~e
:e;)prp2V \\'Y!,la Ul takie
pon\llarny ze<'>'>] .. , ' o t) co". Na
kule in VIll )lIodz cŻo'.\ VIII F()I"U ru
Rozr 1';,\. ki l m·,. 'a ZaIX>"LentuJe

<Iv:
b~dzie

rozwinąć prowarzyw. Popyt na te
,,,.:vt'oby j""t duży, w tym rf'ku spółdzia:nia w.-kona okolo
4 tys. fo:iowych tunelów. Poza tym produkuje się
tutaj
s:alkE: o' rodzeniową, kryje eternitem dachy b'ldynkó\,""
Jak twierdzi zastępca
dyrektr)ra ds. tech icznych pani
Amt'lia Pajck w najbliżtz}m
cza. ie w Szydlowcu zostanie
uruchomiona pralnia, Per~oncl
zos al JUz prze ~zko:ony. w
końcu lu~c o mają ruszyć maszyny.
dukcję

marzni ·tych towarów
mógł
sprawnie przebiegać.
W bicżącym roku z ,,!Ior.arywilu:' trafi na rynel. 92 tys.
ton k?mionki kanalizacyjnej.
Wysoka
jakeść
wyrobów,
trwalcść, zape.wniają i<.h zbyt.
W parze z dobrą pracą zalogi musi oczy ~·i.ście iść rozwiC;zywa:1ie wielu prob~em6w
soc;a:nyc\1, bytowych. Przede
wsz\'stkim
stel' wka.
W
st yc'zni u ol warto stolówkę
m"alą co prawda wydającą
dania barowe. W
przyszłym
roku zbuduje ~ię tutaj stoJ{)Wk~ o znacznie wyi!ozym standardzi •
(KIl

zw:ązanych

BO. '="
PAP.
Za 'h-:>l~nioni e
m,e.k, Fedt raby Un'l • tatysOP"l !lk<.Y\.\"ał ,,' ~ Fran",tfur ·.e n. :'<len m <lan' o 00.1}~rCl~t ,\ a,'h w RF~ w 1975 r.
Dv a to l : ·zba rek r <)owa J;:icznie Zb3l krutv",a:) w u,b.
ro~u 9.195 f rm
o l, 1 por",;.
w.ecej n :ż w 1974 r. W komln.ka
',e 17.1
pro:.
d2;iala lo

Tajemnica
Lis ej Góry

można
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0rządu

członku\\'

dla

t\~Cln\~

an!

W nie.oziel<:, 15 bm" ki~lecki
Klub MPIK wraz z Aeroi<lubem
Kieleckim organiZUją .potkanie L
wielokrotnym s"molotowym n.i~
tczem Polski, kpl. pil. Zdl.isł3-

spotkanoa o godz 1'1.

\V 3l

przy ni~h żadn.\'l,h d kumenltw

do Kielc

dowO-n3,'wi~acyjnych.

*

sta\,·ił dodatkową OC:l:·onę

sobi:;ta

bisloś<:i

50-U s'"lalone sz 'zatk: d\\"(xh r:ld?~("'.:k;":h z\\':ado·~T~Ó\v ... ' .. f- h\ ~o

Dudzi!<

w czasie spotkania Z,

nęła

towano 12 zamachów bombowych i 20 inc"dentów zbruj..'
n;ch. Koml'nt~jąc śmierć F.
Stagga. rzecznik politycl.nej
przybudfl'.\'ki
JR,'\ partii
,.Sinn Fein" Scamus Lough:'an oś\\'iadczyl publicznie,
że .. odwet jest ~pra\\"a honoru". W z\\.ązku z (~m brytyjska służba bezpiecleństwa
posta\"icna zo"tala
w
stan
poę.oto\\"ia. ~cotland Yard wyb~yly j·skicgo i czolo\\ 'ch

•

ciągu doby, jaka uplyod śmie:·ci ak:yv.i t. I~
landzkiej Armii Republikanskiej w angielskim w·eZiCl1;u
Wakefield, 3.J.-letniego F: anka St.agga, w Ulsterze zano-

W

'w'eln Dudzihicm.

B:·yt:-hk:e

terrorystyczną·

•

NOWY JORK PAP, W pią
tek podali się do dymisji prezes i wiceprezes Rady Nadzorczej amerykańskLego koncernu lotniczego ,.Lockheed"
_
Daniel
Haughton i Carl
Kotchia:l.

przyjeżdża

PAP.

1\1ini~terstwo Spraw Wewnę
trznych
poda~o, że VI" \\ ·ę
zieniu zmarł 3·l-letni F~a!":k

działalność

II

Kpt.

LO:-\DYN

e

Stagg, z Irlandii Pólnocnej.
Od 13 grudnia ub. roku S:ai:(g,
kló,y bvł członkiem Irlandzkiej' Ar·mii
Republikal'lsk:ej,
pr{)wadził strajk głodowy domagając się prze\viezlE'nia ro
do \\ ięzienia ·w Ir·land~; Pólnocnej. Odbywał on karę 10
lat pozbawienia wolności za

Dvmisia rezes

( . TZENłK ZE STR. l
."ll! -

•

sprawcy podpalili w piątek przystań jachtowa, dworzec autohusowy i kilka s"lonów sprzedaży 53-

ferie z·mo-ve
;,n, SPortOwyc h, krajozna.N-

o

Na pólBuenos

Były przedstawiCiel

z"ecięcy

Zgon po strsjku grodowym

o tym, że tempo pracy
soó!dzie ni j('<;t dobre' św.ad
CZy fakt, że p:an u~lu~ za <tyczeli Zll/;ta I znaczn ie przdU"ocznnv. Spólrlzielcy kont\p.u ją
s :\!O-ią
dobrą tradyc:ę ubiE'pł(\ IX·U y
p!an
w)'J\onali
w 130

s.<;

.1 ~:

. r:l".

7 Pl"lr<'a roz)), ·z,"na

:t,t) wsv6ł

z~wodn.ct\\'o
Śr~:I:l:,' h. a 20

m!o::lz.l ',y szkół'
mnrc:a ,z.kół pods!aw(l",vch. Prz -glad v fes:tiw lu
,. 1'0(\7. i"a" o-::lbvW<1<: 51e .będą
\\' s~l;

W

k' wei -.v .jewódz1- 'I'tun' .., K.icl\\'Sz)"," k,' sobo.ty () ~Q

do'\

ki "::0 ["klln'
('~('h

w

dz n e 16.

proc~l1tac h.
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Fatalny "b iegj

polskich
biathlonistiil
~~ yj e zw · two
jki

L;

Niedziela, godz. 12
DOKORcZE~IE

ZE STR. 1

I dzialnoścoi.

12 miejsce zajęte
przez Polaków jest najgorsze w
historii startow w olimpiadach
i mistrzostwach świata.
Jak było
do
przewidzenia
I walk a o zwy"i~stwo toczyła Slę
między dru?~·nami ZSRR i Finlandii. Zawodn icy radzieccy mimo perturbacji z w iązaniami

I

Dw<onaic e

@

to

ClOS,

setnych

jaki

no

s eJcu ndy.
co dzień

je~t medostlze-Slo/ny,
W
Spol C e
wsp6łczes nym
zadecy dować
;ed-

,

neM: mOle o losach medali - 10ledw'e 12 100 se', dzielila lO' slolomie g igonci e Rosi fvf jtltuITKHfN
od trzeciego :to!ego meda lu na
tegorocz nych ;g~ Z) słoch.
. @
Wy ,qtl"",~g a
pecha .. , do
wiązań
mOJQ rodz'ecJcie szto/ett.
Po dramcxy::znym prz~b;egu szlolety 4.10 km, k edy to Bielajew
ponad ki'om~tr t:cs y pokonał no
J.odne; norCf<e
rowni eż
sztolpty
biothlonoweJ
n e
ominql
pech.
Biegnqcy no dlug 'e j zmianie Iwon
Bjokow , killto metlów
przebiegi
w... .s~a,pec Je, Fopsut e w iqzonie
I
unJcodzonv but
wraz z nortQ
szybko iedna. wym i eniorlo I zawodnlłc ten l."-O:q sztafetę wyplowadził

pOn<:M'n, e no pierwsze 11JJej~

Ice ,

(O) Jak wyn:k a
z
obsetWocji
cJde.-.nl«orry
ok' edytow anych
na

Igrzyskac h, u:o.:ze
hosteJSY noj~
mus:q
o{1powiadać
no
pyta.n,e : .. C'Zl/ ma pani dziś w ol~
ny
w i«ZÓ ,?H.
Odpowiedź
jen
led"cM zawsze tc~a soma - "NJe-stety. w ieczor mo m zajęty".
@) Piękny p"ezent
urodzinowy
- złoty medol. so~O"WiI sobie mistrz
olimpijski w ... )": 'g u łyżwiars kIm
na 1500 m ".:ofweg Jon Egil
SrOl'hoJt. 13 lu! ego w p i ątek skoń
erylon bow;e'TI 27 lot. .,Nie Ij_
ccylem no z}o-to. choć myślałem
o medalu . 1,t..::!r;o wyrozić m i moią rooo sć. r~m bor dziej
że ;e5t
Clękie;

to

mo je

zwycięstwo

P :I!"'""sz e

rawodo<:h no ~ ~ :nel rongj w;edliol Sto' he. t.

w
po~

Jego złote r~o:eum jest .56 alimpljslcim m&da e"1J zdobytym prlez
norweskich hTtĄ 0'1Y
szybkich ..
his'foril 'qrzysif z·mOAtVych.
~ O ddvor B· oa jeden z lawobie-gu

na .50 km przyspo.. e-·o.vnictWu
ełiO"f
P'\ ~zodowolony z poralkJ "fili bieou '1 0 30 km. w którym lO(Qł 19 m'e'.5ce. Slulcoł poclestento "fili lec..,ym zIoleali ..
S&elelcI. 8'00 .. dol się tom ..
ryfo.
,rył

tlo potu

notweskie ,'.

owCHłturę

mus/oł

""%łów .
(o)

, 1>0
zop'ac tĆ

PodClO~

inttuw~ncll

g"zywnę

o 'm o iady

szy-

w

I,,~

"'Lp ;O'=zn;~j w miejscowościach.

.. tym ""

Trzeci olimpijski finał rozegrano w jeźdz ie szybk iej rnęż
..·zy zn na d ystansie 1500 m.
Dość niespodziewanie zwyciężył
_ ·orweg 8torhoU przed zawod nikiem
radzi eckim Kondakowt>m i Holendrem van Ht>ldenem. Losy biegu
rozstrzygr.ęly s i ę już w 'czwartym wyś
.:-:gu, gdzie spotkali s ię StorT,Olt i KoilClakow. Uzyskali oni'
r.2,Heps-ze czasy. a przy
tym
:. (l!"w"g ustanowił nowy ~ord
D;'mp:jski.
W L-'lOraj na tafli lodowej w
O:~·mpiahal!e zakończyła się os:atnia
konkurencja lyżw ia r
,twa figurowego jazda so;(,wa kobiet. Tytuł mistrzyni 0Lmpij. kiej zdobyła Amerykanka Dorothy HamilI. Jej program dowolny, którego podk ła
oŁ'm była m.in. rosyjska
muz~-ka folklorystyczna,
wykonan~· został doskonale pod wzglę
dem technicznym i obfitował w
::czne skoki. w tym jed en
z
potrójnym obrotem.
!\a drugim miejscu uplasowała się m istrz.'·n i Europv, lfo: ende rka Diann", d", Leeuw. Jej
program dowolny stal także na
b~ rdzo wysokim poziomie.
Brawwv medal zdołwł~ 1'"~_
w:arka NRD Christine Erraolh, była m istrzyn i świ ata i
Europy, która w tym sezonie,
po kontuzji odniesionej w ub.

Rumunia ·mistrzem
Wczoraj zakończył sit: turnl"l
hokejowy grupy B. W ostatnich
spotkaniach padly
n;lstępujące
rozstrzygnięc ia . "apania
pokonaBuł!;arię

la

IIUria

1:5. (4 :3, %:1, 1:1).

zwyci<:zyła

/xM1c .. Linzu.

1.

Rumunia

Z. Austria
3•

pp Totall?.ator

, ltO

Lotka

że

IłłwSerdl:ooo

~

w

Sportowy

zakładach

dnia

.1aponls
S. Szwajcaria

L Bułcarla

z.Male-

Il.U. lm

F.

Loeowanle I: $ rozwląuń z I
,tt-attenlaml - wy~r,.n", po ok ...
,te ' •.501 zł, 51& rOżwląuń % •
tran",olam l - ...·ygran'" po 1602 U.
:al.llfM rocwlą:zan z J trall",niam!
.- wygrane po 74 zl.
~Owanle
It: $ rozwląUlń _
II . trafl.,nlam i - wygra n., po oko'to " ,lOt ~l. 120i rozwiązań _
•
uafl.,nil.lml wygrane
po
'lm zł, U.5U TM w iązan i a z 3 trafIeniami
w y", ane po 74 71.
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wygrała

•

U-li

I

P-II

I

.1u!;osławla

~

Komunikat
lotali7.alora SporlowtfO
I włacleoala.

"u!;oslawię

Rumunia

(0:0, 2:0, 1:1).

A·
3 :1

111-1.

· D-.
•
•

20-"
24-21

z

udziałem

ÓW lV

Kie

mistrza' olimp!js.'.'~M""

z Sapporo
Wykorzystując
doskonał<\
pogodę oraz wielkie zaintere-

sowanie kielczan konkursem
skoków, Klub Budowlani Kielee organizuje ponownie w
najbliższą niedzielę teg-o typu
imprezę. Organizatorzy ot"ymali wstępne zgłoszenia
s
wielu ośrodków narciarskich
w kraju. Swój udział w konkursie zgłosili zawodnicy ze
Startu Zakopane, WKS - Legia Zakopane, Wisły - Gwardii Zakopane, Podhala Nowy
Targ, BBTS Bielsko oraz WKN
Warszawa.
Oczy\Viście
oa
starcie nie zabraknie również
najlepszych skoczków z Kielc
i Tumlina, Potwierdzony został start rekordzisty kieleckiej skoczni, mistrza olimpUskiego Fortuny oraz rekordzisty Polski w skokach na
igelicie .Tanika. Gdy dopiszą warunki atmosferyczne

"
.
goscml

koszykarzy

if

,,<,'

·.PI/l;

'f~
S7punar zawi6(U

grupy B

urs sko

Fortuny
możemy być świadkami
wego re~ordu naszej

rozpoczole

NOWY JORK
rykańskie
agencje
doniosły
dziś

zawodach w Toronto
dysław Kozakiewicz
wił w piątek nowy
rekord świata
w
tyczce. Pokonał
5.57 cm.

Akademicy z Krakowa

i'-.

ze Szwajcarl" 4:3 (~:O. 0:1, 2:2). A
oto końcowa tabela grupy B.

gdde #Iły pol'c,!r..,. zostały uszczuplone. Eleł'N7I t~o kilIra nopo·

d6w -

~rnard.

r.
powraca do swej dawn.,j
formy,
Występ naszej lyżwiacki
w
programie dowolnym należy uznać za udany. Graiyoa Dudek
wykonala bezblędll;ie wszystk ie
skoki. w tym wiele podwójnych. Wartość techniczU3 tego
programu oceniona została przez
sędziów w granicach 5,0 5,3.
Ostateezn;e zajęła ona 18 miejsce.
Dzi~idsz y
prsedostatoi daieii
olimpiady rozpocsną narcian."
którzy ,,· ,.startują do maratoń
gkie!;o bi e~11 na dysłaosi., 5ł
km. W konk:ur",ocji tej startuje tnt>c h
Polaków. Równi",ż II
udlLialem n"nych zawodników
.Jana Ba~hledy i Romana Der.,ziń sl; ie~ o rozer:-ran)'
Ilostani.,
slalom specjalny. Znając dot ychczasowe występy Polaków,
tru dno
wiązać II dzisiejszymi,
startami jakieś wes",lsu horoskopy.
Z porostałych konkur.,ncji finałowy~h
rozep;rany
lIO$łanie
bie~ na
dystansie lO k m .
łyżwiar stwie szybkim męzczyzn
oraz dwa ostatni., ślizCi czwórt>k bobsl~jowych.
Zakończony zostanie również
hokr-jo" y turnit>j r:-rupy A. Pola .. y zmierzą się w swym ostatnim me"zu z Finlandi,.

polic ,;

.soo

.btvclru I . . Seel"ld przebywo
1500 poIlclo·mOw z cal.j Auslrii .
l '0'łttJ I~o DOJtanowiU d'orzysfot "'.którzy
o-z~stępcy. czu jąc

Ue

nart Bjakowa na drugiej zmianie
zwycięi;yli
zdecydowanie.
Drugie miejsce zajęli Finowi."
a trzecie po fantas tycznym finiszu zaWodnicy NRD.
Do dużej sensacji doszło w
slalOfme gigancie kobiet, gdzie
niespodziewane zwycięstwo odn:oola Kanadyjka Kreiner. Zawodniczka do tej
pory
nie
m;ała jakichś w iększych sukcesów , ale zaliczała się do ścis
łej czołówk i w slalomie giga nc;e. Po swym sukcesi., pow iedziała:
"Uwa żam,
że
moje
p ,,,,rwsze
miejsce jest uzasadnione logiczn ie. Na tak tward"j trasie najlepiej mieć pierwszy numer startowy, a ja właś
n:e z takim startowałam". DrugI'" miejsce w slalomie zajęła
dwukrotna
złota
medalistka
Ro~i MiUermaiu. Br'ąz owy medal wywalczyła FranCUZKa, De-

Tęczy

Kol ejne spotkania o mistrzostwo II ligi koszykarze kiel~c
kiej Tęczy rozegrają znów na
swoim terenie. I c h · przeciwnikiem w sobotnio - niedzielnych
mecza ch będzie AZS Kraków.
Goście okupują w ta eli środ
kową
pozycję i
kielczan ie w
zupełności mogą z nimi nawią
zać
równorzędne
poj edynki.
Obserwując osta\nio zwyżkują
cą ,formę
koszykarzy Tęczy,
można przypuszczać, że nawet
dwa · zwycięstwa są w ich zasięgu .
Byłae'y to
przyjemna
niespodzianka
dla
kieleckich
sympa tyków koszykówki.
Spotkania odbędą się w hali sportowej przy ul. Waligóry,
w sobotę o godz. 17, a w niedzielę () godz. 11.

IOWE I
NIEDZIELA

R ADIO 17.30 - hokej Polska
- Fin:andia. Z1.l5 - hOkej
CSRS - ZSRR
TELEWIZJ A 15.00 - studio
olim pijskie, 16.15
hokej
Polska - Finlandia (progr. II)
20.15 - hokej CSRS - ZSRR
(progr. II), 21.30 - studio olimpijskie.

RADIO 13.00
konkurs
skoków, :20.30 - zakończenie
igrzysk.
TELEWIZJ A 8.50 - studio
olimpijskie, 12.50 - konkurs
skoków, 16.50 - pokazy mistrzów jazdy figu ro wej, 20.00
- zakończenie igrzysk. 2!.40
studio olimpijskie.

Przed próbq niedzielnq skoczków
nCJfciarskich wróćm, na
chwil~ do Sapporo, Tam, Pfzed
• loty odniósł wIelki sukces
W. niedzielę konkurs $koków mały chlopiltC r Zakopanego ltCI Berglsd ostołnia uansa
ratowania
fatalnego dorobku
polslcich olimpijczyków w. Innsbrucku. Ale, niestety, wśród naszych reprltrentantów nilt ma
Wojciecha fortuny. Ponadto
jedna l najbardziej kontrow~
jak dotąd - fortuna nom nie syjnych postaci w historu polsprzyja. Wiadomo przecieź, źe skiego sportu. On, który w o·
obok właściwego przygotowania, statnie j chwili wsiadł na Okę·
o sukcesach w sporcie decydują ciu do samolotu odlatującego
teź szczęś~iwe
zbiegi okolicz. do dalek iej Japonii, uratował
ności.
kilka posad trenerskich, m.in.

Bez fortuny .••

pana FOftecki890,

Któż WÓ_CIO.

poza Fortunq jah tako mial
świadczyć dobrymi _,nikami no
nltCt trltllet"o skoczków' Ni lit I
Tad-eusz Powlusiak zająl 18 miejsce, Adom Krr,sttofiołr był dwudziestp ' dziltwiqty, a Stanisław
Gqsienica-Daniel uplas_aI ,i~
dopi~o na 31 pozycji.
Jak będz i e jutro ł Bet fortu.
ny - ponownie ilel Tu natychmiast muszę dodać, że chciał·
bym być złym prorokiem. Mimo wszystko życzę nasrym sukcesów.
K. STAROWICZ

4. Serr:-i.,j Rjabi.,. ZSRR

5. Dani.,l Carroll USA
6. Piet KI.,ine HolaiNia

SLALOM GIGANT KOBIET
l. Kathy Kreiner Kanad"

3. Danielle

DebunaTd

4. L1.e Mari., lllorerod
5. Mar~ Th.,r.,se Nadir:

6. Monika Kaserer Austria

BIATHLON
SZTAFETA b7.S KM
l. ZSRR
- 1:51
:!. Finla.nclia
- 2:01
1
3 NRD
- 2:04.03.6
.: RFN
_ 2:04.1\.8'
5. Norwt>c1a
- t:05.l0.~
6. Włocby
- 2:06.16'54
U. Polska
- t.ll.46 .
ŁYZ\VIARSTWO FIGUROWI!
L Dorothy Hamill (USAJ (9"
193.88 pk I.
:
!.. ~ łłe L.,.,uw (Roland'::
lS0.:!4 pkl. (ZO.
S. Ch.risłóne Errath (NROI (GO II
113.1i IIkt. CA.
4.. Ile.eU P-'Ul<lh (NRDI "'$ Ol
181.42 pkt. OJ •
S. ~ de Na ... arr~ (I~ .. f(~ ..
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