Cene t

Ił

•

I

Znowu trudna sytuacja
na drogach w kraju
oniesienia
napływające
ze stolic Epr opy zachodniej i północnej mówią
o gwałtownym ataku zimy.
30 grudnia w Loooynie uno1owano minus % stopnie Celsjusu, a w rejonie Oxfordu
- nawet minus 11 stopni.
Mróz, zawie je śnieżne i mgła
spowodowały znaczne
ukłó
cenia w k omunikacji drogowej i kolejowej. Z uwagi na
atak zimy policja wprowadziła ograniczenia szybkości do
50 mil. tj. 80 km/godz., podczas gdy normalny
limit
szybkości
na
autostradach
wynosi 70 mil. W pobliżu
portu Ramsgate morze 1,3marzlo na odległość jednej
mili, tj. 1,6 km od linii brzegu.

D

I

KIELCE,

piątek-sobota-n i edziela

N... 295 (1518) 31.XII.1976 r.-1-2.1.19n r. Rok VII

I

"New York Tirnęs"
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J. Cartera \

I

by

na apel

nyscy tyjemy z proc,. Jeśli więc ktoś się zostanowi
chwilę nad swoim życiem, gd, " nowy" mijać się będzi
ze "starym" rokiem, będzie to po części refleksja o prajej, najbliiszych, zespolu.
ektyw zwany w świecie POlSKA netelnie zapracowal na
rowy boi. Pod względem tempa i efektów rozwoju na l eża 
Isko roku 1976 do grona najlepszych. Niemal 12-procentorost produkcji przemysłowej, pr_ie "-procentowy - funspoiycia, około '-procentowy - dochodu narodowego, to
oty, których wiele państw nam pozazdrości. Siedemdziesiqty
uznać wiec Ineba za kofejny udany rok, zbliżający do osiqg-

cełów, które l'OłoiyJiśnay, jako społeczeństwo gospodarujq-

zu nie, z perspettywą. na całe dziesięciolecie.

L.
ż.lczy

ZESPOI. REDAKCYJNY
" ECHA DN I A"
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mputer W II dekadzie stycznia
czytuje Będzie cieplej?
st.
kopisy W
ed ł ug

opracowanej
przez synoptyków Instytutu Meteorologii i
G os pod a.riti
Wodnej dlu"oterminowej prognozy
w okresie od %1 grudnia 1976 r.
do 20 stycznia 1977 r. w
pierwszej
dekadzie stycznia
przewidywana jest
pogoda
raczej mratna. Spodziewane
są w tym okresie temoeratury maksymalne w granicach

odpowiedział

od rnin:us 3
do plus l st.,
a minimalne
od minus
2 st. do mi'llus 7 st., przy
czym lokalnie mogą wystąpić
większe mrozy. W I dekadzie
stycznia spodziewane są raczej niewielkie opady śnie
gu.

Natomi3.it w drugiej dekadzie slycl,nia - syn ptyCY
IMiGW przewidują
wzrost
temoeraturv maksymalnej od
O do plus 5 st., a minimalnej
od minus 3 jo plus l sto raz
opad, mokre~o śn.iM!U lub
nawet d z u.

Breżniewa

Dziennik ,,New York Times" w n umerze czwartkowym wezwał prezydenta-elekta USA Jimm7 Carlera,
by odpow' d ział n a ogł oszony
przez sekreta rza ~ene ralne~o
KC KPZR. Leouida Breżniewa.
a.pel o wznowienie rad ziecll:oamery k ańsk ich
rok ow a ń
w
spr a wit' ogra nicz.enia l,brojeń
strategiCl.nych .
..N ew
York
Times" wyraża nadziej~, że
d ojdzie do szyb kiego zawarcia
radziecko-am!'rvkań ..ldego układu o dalszym ograniczeniu tych zbrojeń. co ulaniem dziennika stworzyłoby
pomyślru\
a tmosferę
dla
zmniejszenia
wydatkÓW
na
cele wojskowe.
(P P)

Księga

Kancelaria
Rady Pańslwa
zawiadamia,
że księga
ży
czeń noworocznych wyłożona
bedzie w Sali P o m p e j a fis k i e j B e I wed e r u w d~iu
I stycmia 1977 r. w godz. 11
13.

ślizgawica

wywowe
Francji, zwłaszcu we wschodniej i północnej czę~cl k raju. Na północ od Paryża nazakłócenia

DOKO CZENIE NA

TR.!

s. Carrillo
i towarzusze
zwolnieni
•
•
z •I,Zlenl
MADRYT PAP. W czwartek
po pol u" liu upuścili wie:zienie
Carabanchel w .\lildrycic sekrel</.rz generalny KC KP Hi. zpanii i siedmiu członk6w kIerowni "lwa tej partii, kt6rzy zostali
aresztowani 22 bm. W1e:i.ni6w
zwolniono za kaucją od 200 do
300 tys peset Taką
decyzje:
.powziął w czwartek rano m3drycki .. trybunał porządku publicznego".
W kilka godzin później Santiago Carrillo
i siedmiu je;:o
towarzyszy przekroczyli bramy więzienia, pod kt6rym czeDOKOŃCZENIE N A TR. 11

Turniej

Czterech Skoczni:
Toni Innauer

Jasq dla siebi
-szczegóły

str. 12

Inte rwe ncje pn;yjmujem1
w ,od1. t-u
Pasażerowi e

narzekajq

(P. P)

• 210 filmów z

30 polskich premier

D
a ekrany n ~yeh kin wejdzie w 1971 rolLu .. oh. ~l'
filmów reprezentuj cyeh kinem tecralie _ krajo . W
ere im rOlpowneehnienlu "lna)_
daie ię 175 tytułów. pozo, I
110 lal y
takupioDf" 11 myl e
kinaeh lud",jnyt"h ora
dy kov;nyrh
klub ch
filmowvl'h.
Prl' iduje ę - opról"1t premier

i

duże

życzeń

noworocznych
w Belwederze

-

Mgł a

łały

ranach •ID

30 filmów polsllich - wprow dzenle do repertuaru ekolo ~.
filmo
radltieckicb i 45 II iouyl"b
krajów
cjali tyc:soyeb.
W ·ród filmów rad.,eckll"b znajduje ę 1I10!ny utwór o tematyce
pólrze nej rei. Gleba Panfilow .. Pro tę o 1110" n ę-ro·
dzony n
usdoroclnvm f,. tlwalu w Karlowyeh Warach. Je-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Co bobaterkę Ira u tale ntowana
aktorka, Inna C&urikowa, a 011I",órell jednej A J)Cbtaci jul nie za p omnIany W ilij
"l u bsYO.
Ró",nieł ubonorowany n _,rH ami jf" I film mol daw kif"IO twó rcy, Emila Latianu o t y ela Cypnów .. T hor jrdde do oie -
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Pożegnanie

zasłużonych

pracowników

W milej atmosferze pracownicy Wojewódzkiego
Przedsię
biorstwa Handlu Wewnętrzne
go w Kielcach po żegnali grupę
57 osób, które z nowym rokiem
odejdą na zasłużony odpoczynek.
Dyrekcja oraz Rada Zakładowa z
WPHW zwróc iły się do zgromadzonych w Klubie "Merkury"
na uroczystym pożegnaniu emerytów ze słowami uznania. Odchodzący
na emeryturę otrzymali w dowód pOdzięki za rzetelną pracę kwiaty, dyplomy oraz nagrody

ZE STR.. 1

Zima zaparyskich p o rtów lotniczych im de Gaulle'a
i Le Bourget.
Na północy
Szwecji temperatura
spadła
do minus
30-35 stopni. Cały koraj pokryty jest śniegie m . Jego pokrywa
w
Malmoe
wynosi
85 cm.
Nad Norwegią wieją lodowate wiatry. Wskutek 7lych
warunków
atmo&ierycznych
w Oslo zanotow3d1o spófnienia
międzynarodowych
pociągów z Kopenhagi i S:Dt'Okholmu do 10 godzin.
Pierwszy wielki opad śnie
gu zanotowano w Holandii.
W okolicy Utrechtu z oblodzonej drogi zsunął się do
kanalu samochód. W wypadku zginęło 3 pasażerów.
W BeJgij
od wybrzeża
po Ardooy - zanotowano opooy śniei:.ne.
Służba m ete'Orologi~a infOl'muj e
o duży c h
opadach
śnieżnych w Szwajcarii. Wywołały
one zakłócenia
w
pra~y portu lotniczego w Zurychu,
a na szwajearskkh
drogach
zanotowano
liczne
wypadki
W Austrii zano owano najzimniejszy dzień roku . W alpe~1dej
ntie~cowości
R <1statt temperatura spadła do
minus 24 stopni.
Prąd chłod<nego
po . eUu
prze ·_zają~y się ~ p6łn'O
cy, ze strefy podbiegull()wej,
odnicxśły

był

okresem dalszej
konsekwentnej realizacji głównych
założeń
polityki
społecznej.
Przyniósł dalszy wzrost dochodów ludności i świadczeń społecznych wzbogacił nasze ustawodawstwo o nowe rozwiązania
polepszające ochronę interesów
rodziny oraz w eteranów walki

zimy

stąpiło zderzenie 29 pojazdów.
Szczę sliwym
zbiegiem
okoliczności
tylko dwie osoby
kłóciła
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Obiegający końca rok 1976,
choć nie rozwiązał jeszcze
wielu trudności występująna rynku wewnętrznym,

obrażenia.

pracę

'fl necy

1 :a.no
.0

ariy"u, na ul. Kralej, ll-h~t.ll
arek A.
wllje,. DacJo Da Jnc1nlę I s al
pell'1lMDY prsH ,.fiala Wp", do-~ olólnych obnień ciala.
W Bol_ie (.I mi D K ń
akle) "iak" kierowany prus
By aria G. sderzyl ię na ukręcie u011 • "zJJem"
prowac1sonYQl JlrsH ZYlmunta W. a
nczęśele kiero ey
nie dO'ZDaU
ładnych "nieB,
po atn mu
.D~
ly jedYnI .. Jawy.
@ Na
PKP w Woliey,
będ~y
danie nietruiwym
!2-1etnl Pawel O. loslal potrllcony pn" ~i~" to arowy. fi I
wl~le
części a,
Irdyi dO'Zn I
tylko leUlcb obrai.. ó ci la.

taku

objął swym
zasięgiem
Hiszpanię. · W górach Guada-

rama temperatura spadła do
minus 7 stopni. W Madrycie
zanotowano
najniższą
tegorOC7Jną tempera turę
plus
3 stopnie.
A gencje prasowe donoszą o
mgle i mżawce w Lizbonie.

Z

aledwie

żyli

"".li

NUMER 295

STRO

2

zdą

ze skut-

kami P'<>przednJch śniea już sypie pono\'roie. W
województwach kieleckim, radomskim, piotrkowskim, taTnobrzeskim na drogach sial e
się pogarsza.
W WaTszawie i w'Oj. stołecznym przez cały dzień 30
XII. padał śnieg. Drogi na ogół są przejezdne. Na
jezdniach występuje jednak ślis
życ,

kość pośniegowa. Zwalczyć

ją

jest bardzo trudno. zwłaszcza
że drogowcy zaczynają mieć
kłopoty
ze sprzętem. Wiele
maszyn "wyXTuszyło" się już
w czasie ostabniego tygodnia.
Są też kłopoty
z przedsię
bi'Orstwami, które nie przekazały
do dyspozyeji rejono~h zarządów dróg publicznych potrzebnego sprzętu.
Na
terenie
poludnio\\"Uwschodnich województw kraju pługi odśnieżne OIraz piaskarki muszą pracować non
stop. Padający bez przerwy
śnieg
pokrywa drogi coraz
grubszą warstwą. Największe
zakłócenia w komunikacji pasażerskiej j t~owej ~tę
pują w rejonie Sandomierza,
Staszowa i Przemyśla. P'O-

dobnie jest na terenie wojew6d-z.tw
bialskopodlaskiego,
chełmskiego. lubelskieg~ i %8mOjskie-go.

elU

I

i pra y. Rozszerzyły się w tym
roku możliwości wypoczynku
pracowników i ich rodzin oraz
dzieci i młodzieży. Nastąpiła
dalsza wprawa warunków pracy, zwłaszcza w licznych, nowo
wzniesionych i zmodernizowanych zakładach.
A oto niektóre waimiejsze decyzje 1976 r:
W 1976 r. 'Zakończyła się naj_
większa nasza operacja placowa. W tym roku podjęto decyzje o p'Ortwyżkach i regulacjach
plac dla grup zawodowych skupia jąCYCh łącznie z górą 3 mln
pracowników. Decyzje te zamknęły cykl podwyżek, z których w ciągu niespełna 6 lat
skorzystali wszyscy pracownicy
gOSpodarki uspołecznionej. Warto przypomnieć, że u progu tego lO- lecia zakładano objęcie
podwyżkami w latach 1971- 75
4,6 mln pracowników. Regulacje lat. siedemdziesiątych pozwoliły równocześnie wyrównać

szereg

dysproporcji płacowych
między
poszczególnymi grupami zawodowymi, a także wewnatrz branż i zakład6w.
W tym roku weszły w życie
akty prawne o doniosłej wymowie humanitarnej i moralnej.
U tawa o zwiększeniu świad
czeń
dla kombatantów i b.
więźniów obozów koncenlracyjnycb była dalszym krokiem w
kierunku poprawy sytuacji bytowej i opieki zdrowotnej nad
ludźmi, którzy położyli szczególne zasługi w dziele narodowego i społecznego wyzwolenia
kraju. Powołany zostal pań
stwowy fundusz kombatantów
i wiqżniów obozów koncentracyjnych. Podniesiono renty wypłacane więźniom obozów hitlerowskich, przyznano im inne
dodatkowe uprawnienia.
Ultawa o świadczeDiach II tytułu wYl'adków przy pracy i
chorób zawodowych polepszyła
sytuację życiową ludzi, którzy
utracili zdrowie w związku z
wykonywaon~

pracą.

szczeg6lną

uwagę

zasługuje

tu

decyzja przyznooia rent inwalidzkic h i odszkodowań mło
dzieży szkolnej I akademiakiej,
któro
ulegla
wypadkom
w
zw iązku

•
ustawa, która przyznała niemal
pełDY zakres świadczeń
ube'Zpieczeniowych o obom wykonującym pracę na necs jednostek
rrospodarki uspOłecznionej na
podstawie umowy agencyjnej
lub umowy-zlecenia. Pod koniec tego roku Sejm uchwalił
ustawę, która przyniosła zasadniczą
poprawę
i rozszerzenie
zakresu świadczeń przYSługują
cych rzemieślnikom i niektórym innym osobom prowadzą
cym działalność zarobkową na
własny rachunek.
Dalszy postęp nastąpił w opiece nad kobietą, dzi~ckiem i
rodziną. W 1976 r po raz pierwszy zaczęto wypłacać nowy zasiłek, tzw. porodowy w wysokości trzykrotnego zasiłku rodzinnego. nie mniej jednak niż
500 zł. W tym roku wsz.edł w
ży c ie znowelizowany po 10 latach kodeks rodzinny i opiek uńczy , w którym udoskonalono szereg unormowań, do tyczą
cych głównie interesów dzieci
w trudnych sytuacjaCh rodzinnych . W wyniku tej nowelizacji podniosła się ranga prawna
rodziny zastępczej, stosownie do
jej pozycji społecznej, potwierdzonej poprzednio szeregiem decyzji o zwiqkszeniu pomocy materialnej państwa dla tych rodzin.
(PAP)

z nauką.

Kolejnym krokiem _ kiernnku upow zecbnienia
ay"emu
ubezpiecseń
apołecznycb
byla

OSTATNIA PRODUKCJA TEGO ROKU

W nowym zakładzie PTodukCl/;nvm ,.Domu Modli'" PTZ1I
vI. Pocieszka
KIelcach J)Tacowoło Ul z~a; no II zmianie
30 o ób. Ro.zmaunahśmv z mutrzem Wie.!łatDq Dziewięcką:

SZ1/jemll fartWJzki szkolne. Jest to PToduJec;a TlInkoktÓTq %apoczqtkowall/ŚfnV we toud,"u br. Wczemiej
'Zl/lllŚTnV modne spódniczki % teksasu. Ozi§ mamv to planie
tV1/kcmanie 300 tv h szkohlllCh "bicwóto dziecięC1fch. Natomiast to slatnim dniu, to staTl/ffl roku, toSZ1lstkie pr-=odzi
tl/lko ft4 pierwazq
1l(. KCJŻda z no.! chce
mile i spo o;me pOtCitać N 01.1111 Rok.

wego
bliki Sudanu,
go w dniu l stycznia 19
ku,
pncwodniczący
Państwa,
Henryk
wystosował depe zę
cyjną do
prezydenta
bliki, generała Ga&fara
bameda Nimeiri.
@ Włączony do sieci
shvowej w pierwszych un:""11",,!
grudnia 1976 r. I blok
tyczny Elektrowni .. Ja
no m" osiągnął już
moc 200 l\fW. Odbiort)"
ecergti elektrycznej - w 'y.
m.in. Huta "Katowice"
otrzymali z lego nowego
kładu energetycznego
ny "zastrzyk" energii.

Polscy archeolodzy
osadę

akończyla prace ekspedycja
archeologiczna Polskiej Stacji Archeolog ii Sródziemnomorskiej i Mu:z.eoum Archeologicznego w Poz,na.niu, która prowadziła badania w
Kadero w
SUdanie. Polscy lIJI'Cheolodzy ba-

Opony

radialne D-124
wkrótce w sprzedaży
Na początku 1m roku pojawią się w spnedaży opony radiaJne o symbolu bieinika 0-124,
produkowane prZC!t Dębickie Zakłady
Opon
Samochodowych
,,stomil". Nowe ogumienie, pn;eznaczone do polskich ,,fiatów",
poddawane jest obecnie wszechst.ronnym pr6bom, mającym na
ccłu sprawdzenie jakości. wyrobu.
Polskie opony raóialne 0-124,
)ak wyk8lZ.aly dotychczasowe doświadczenia, odznacz.ają się wieloma waJ.orami eksploatacyjnymi, cechuje je duża wytr.zymalo.§ć « a dobra P'l"Zyc%epność do
Dawi~hni.

Opony 0-1.24 do "fia.ta 12Sp"
tnt~ ma-ją do sklepów już; w
s lyc::miu . Natomiest właści iele
.,maluchów" będą musieli poc:zeltać 0& nowe opon
T)~awdopodobnie jeszcze dWlJ
'.
W przyszłym roku fab,.
ł·
koneć ma około pół milion ~,>I)il
do 4użeco "fiata" i bliosko milion
do .. JnaJucha".

-

Dnia 28 grudnia 1976 r.

wa,

Tow.
w

badają

najstarszych hodowców wAfr

Z

Wzrosły

m.in. do 100 proc. zarobków
renty inwalidów drugiej grupy,
jednorazowe odszkodowania z
tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu; zwiększyły się odszkodowania i renty dla rodzin pozostałych po Ullarłych pracownikach. Równocześnie rozszerzono
krąg
uprawnionych
do
świadczeń "powypadkowych", a
więc korzystniejszych od tych,
które przewidują przepisy o
zaopatrzeniu powszechnym. Na

Kielecki
( pod)wieczorek

@ W

l..

clTogowcy

upor~ć się

•

dali tu Ślady pradawnej

w rozlewiskach Nilu,
w iek ustalOJlO na około 4
lat przed naszą &ą. Są to
starsze - poza Egiptem dy osadnictwa z rozwiciętą
podarką. Natrafiono
w
na najstarsz.ą kulturę
Mieszkańcy osady
trudnili
hodowlą i uprawiali proso.
Archeolodzy usiłują
genezę tego typu g0"P"J<laCCJ<
dziś nie wiadomo,
dzą hodowane w K
rzęta.. Znaleziono tu liczne
ki zwierząt domowych owcy, kozy, osła, psa j kot
to zwierzęta pochodzące z
n ie w iadomo gdzie wst.ały
mowione i jakimi
tarły do Afryki.
Kadeco, prowadzone
sezon6w, dootarcz,ają
resującego materiału

an tro.pologicznych .!~un,v,.,h
szkańc6w Sudanu.

Z powodu

•

wyrazy
sE'rdecznego współczucia

ZONIE i DZIECIOM
składają

KZ PZPR, Dyrekcja.
Rada Zakładowa,
Kołmuki i Koledzy
• ZPOW .. Pińczów"

w

Pińaowie

zmarł w wieku lat

STANISŁAW

I sekTe-tarz KZ PZPR,

śmier

57

CWIK

długoletni pracownik

ZPOW

Pińczowie.

Odznaczony Krzyi.em KawaJenkim Orderu
Krzyżem WalcC'UlYcb
Krzyżem

nia Polski,
2 TYSIJ\CE BUTELEK SZAMPANA ...
... sprzedano to CIągu ostatnu..h dto<lch dni U). ,,DeWcatesacll" PTZ1/ pl. Partyzantów. Jak poanJormOtOala nas zll31ęp
czyni kierowniczki Alu-ja Zu..'ierZ1/ńska - 1.0 IPTzedClŹ'll
bylll trZ1/ rodza je szampana - węgierski, TOS1/jski i UIl~ki.
Naju;ięksZlJm powodzeniem ciesZ1/l się rOSlliskl. Kupowano
również duźo owoców, słodycZlI, ciast.
(a bo)

ekirn.
W Zmarłym ut.laciliśmy ceni ne o kolegę ł to,,,,alrLYsz.a
pracy.
Czesć Jego pamięci!
Komitet Zakładowy PZPR,
Dyrrkrj • Rada ,Zakładowa
UOW "Pili z6w· w Piiu:zowi.r"~

546-k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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'ei nikt w tej chWlili ooobistego bilat\lSlU a.n.i w co'ennych rozmowach nie :z.awa.ha się pl'lZed kryŁycz
D m wypunktowaniem istniejących braków Kto obserl polslJl je g podarkę paltrząc tylko na skl~e półki. wymieni
Edwlr y e
'ast braki w :z.aopatrzeniu. czy nisk~ jakość niektó__._0...... 0 to arów. Rolnik wskaże na potr:zebę Wlęk zych dO&ta:w
teńałów budowlanych. nawozów, węgla. I wszyscy
ię w jednym punkcie: jedynym sposobem roII:wi~
ch kłopotów wynikających pr:zecież z r o z w o l u
z z a s t o j u 'jest dalszy rozrost naszej ekonomiki.
polowa lat siedemdrziesiątych przyzwyczaiła
do rozwoju rekordowego, tak pod względem ponarodowego, jaIk i docbodów luóno§cL
r o .io ,.",.LIIMC 4S-I.Ql.Illt! zmieniły się międzynarodowe wU'IlIlki, w jamU&i połska gospodarka. Natura poekąpiła pnz:~
przez trzy kolejne 1.&ta. a i nie wszystko uda-\o SIę
wewnętrznych porządkÓW - w sprawności. w efekI w tym nowym. 1977 roku, tempo rmwoju !ll'lI6i
dnatC""owane do warunków. pr:zede W'SIZy6ltkim do rozz zagranicy zaopa.trz.enia maierialospła.!; kredytów, do r07lrI1iaraw konYZlrlac:7A,nych przez własne rolnidwo wspomagane
....riście olbrzymi import ośmiu milionaw ton
kOS<Zltująey wracz z mięsem, pana.d półtora :ni-

Pośmiejemy się

Jeszcze raz
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eniaaUnek nas.z.ego przemysłu
moloryzacy jnego
- Fabryka Samochodów
Małolitraiowych
w Bielsku. -Białej obchodzi w sty<:mi-u
Siwe pierwsze pi~ciolecie. W
tym samym czasie przypada
lO-lecie Polskiej Agencji "lnterpress", Z tej podWÓjnie jubileuszowej okazji obie instytucje ogłaszają konkurs .. 126
żartów o fia.cie 126p", którego
plonem będzie wydana pczcz
"InterprE'ss" w
kilku j ęzy
kach książeczka pod
tym

B

właśnie tytułem.
W konkursie może wzi~ć udział każdy, kto w
termmie

teffi}:'a z sukce6em jest tak zakorzeniane,
ua:K~I!Il{()l""'lelK

zmniejszenie dynamiki odc7.uwa się już jako
A przecież w tym nowym roku przemysł
swoją produkcję o ok-oło siedem procent, dochód
r!1· ..~,,",ik,v wytworzony
wrz.rośnje
o pra.wie sześć procent
y pieniężne ludności ' ok. 6.5 proc., w tym. pła
- o dwa procent. W częś ... --lanu zwróconej w stro,
wieka wyróżnić trz~ba wyraz.t:.ie zwięk5ll.enie pomo;ic:', y~ d la ludzi starych. zwiękStLenie zasięgu opieki pr:zeds~ole&,o ! - , DO i zamiar oddania do użytku prawie 290 tys. rrueszD po 'al- _
zy względnym zmniejszeniu tempa, zasługuje więc
nak na miano dynamiki wysokiej. A cały ma.nev,r:r
zian)' w sferze produk<:ji rynkowej. przemysłowej
n " w d'lliale usług ma spowodować. iż będzie to rozuwa-lny, oznaczający rozładowanie obecnych napięć.
ą
przecid nie mówił, że dwanaście minionych mieył<l bez kłopotów. Nikt leż
nie obiecuje sielanki
e dwuua6tu przyszłych miooięcy. Mając najrnłodszy,
Dajnowoocz~niejszy w Eur pie przemysł ale i o1:xlwobec wierzycieli. 2lnakomide wykształconą kadrę
()
iezą ale l całe pola niegosoodarności, sta.je społe
nej k 'cr ńst '<l. jak i każdy z osobna. prz<'d rzeczywiście nieogra-.
~o 4 : z n i mO'iliwościami w tym nowym 1977 roku. Jeśli
Są bo Q'
i odzyskać większą cz~ść z 30-40 minut dnia roboem - i' o aconych codziennie w sienz:e produkcji. jeśli spożytiorliętą g!ie
ę pr6iJnują<:e w większości 75 tys. obra,bi a rek. jeśli
w K ad" do
plan poprawy jakości towarów zyska :z.apalonych
r~l . I k
wców. wówczas kwestia wz.ględnego obniżenia temIJdruh
oju pozostanie nie zauważona . Przeciwnie, rok 1977
się w pamięci jegO czas odczuwalnej poprawy sysCerz:! konsumpcji. Jak ść może i powinna się oka"" ~ paniałym zamiennikiem ilości.
al!: jak rok ubiegły. jalt ten nadchodzący. tak noworoczb il ns - osobisty. soołemny - składa się z mieszanki
óch barw. z pozycji .,ma" i "winien". Przyjęty pI"ZC'Z
okument o planie oięcioletnim zapewnia WSIUlkże, że
ry lata mieć ~zjemy to. co chcieliśmy przed laty.
ując
z taką sa.tysf~'kcją oartyjny or')!!ram rozwoju.
kolei daje znaknmite rok'lWania dla spełnienia naj)szych Ql;oois.ty<:h pragnień: zdrowia. wyks'litałcen·a.
3'11ia. dobrej pra.cy.
(lnterpre )
_.;,lnn·.\~nI7pnie.

z retuszu
odchodr.i. nowy
no.ck:tIOdZli. okres wszelobilansów i rochuońsłwowych,
prywacnych
tom jeszcze sq. Obli'ę wuyslilto
skropul~.
iono, co do zrooienio,
gnięto. wmuje s i ę zy i
. W reReksji przeglqda
kł"ó im choćby momencie
osne. blis-ki<:h. ołocle
'as\o, osIedla. wsi, w
. ._~~~ tyjemy. WszysIto gdzieś
i wpoda w przepostnq
CIOSU.
wszystko
się

ow

zopomięlOć
czasem tyłka

po Górach Swi ętoknys-kkh. ku piony kiedyś ~ celów pł"a~lycz
ny<h, gdy się ki jeszcze nie
mieszkało.
o zapomniany gdy
się lu os iadło I gdy włak-iwie
nc.jtKNdziej by się przydoł; zupełno nielogiczność. PrzeWO<Mik.
z ilustracjami. tr'ClSomi hKystycznymi i mapami, niestory, wydano go raptem pned dwvdzie-

do dnia 16 stycznia 1977 r.
nade śle
pod adresem P. A.
"lnterpress", ul. Bagatela 12.
00-585 Warszawa (z zaznaczeniem na kopercie ,,126 X l26p")
przynajmniej jeden ze znanych i ogromnie popularnych, lub naj nowszych żar
tów o "maluchu".
Wśr6<l
tych
uczestników
konkursu, których propozycja
zostaną
zakwalifikowane d
książki przez jury
z udziałem prre<istawicieli FSM oraz
"Interpressu". rozlosowane ros
taną cenne nagrody. Pie9:wszą
z nich. ufundowaną przcz dyrekcję FSM. jest talon na zakup samochodu "fia-t 126p" z
realizacją natychmiast
po 0gł~zeniu wyników konkursu.
tj. j~cze w l kwartale 1977 r.
(tnterpress)

Zamek w

n-ieroz.pozoowolnq,
innq epolcq, bl iższq
stokrotnie czasom 2eromńiego,
niż nos.zym doiom. z wpełnie innym miostem, iflflym iyciem I
Innq pooOl"amq.
Bo oto przed dwudz.esu loty,
moi
poństwo ,
K,elce
liczyły
w~zysłkiego
74 tysią<:e mieszkańców. co worto sobie uświazupełnie

Lektura czas

•

S

co bylo.
sIu laty, uołt:tuołmwszy i pojXo- domić. bo było to mniej Ńż
zi nos zdzi.v>en;e _ tok wlwszy. by od zwiercied lo/ ston połowo lego co oOecn.e, o je,kie bylo?
najnowsz'(, tok, jak wszystko w den rzut ,ko no plon miańo
snułem rozważania. mi- owym 1957 rolcu było . / otworzy- pozwala stw,erdz;ć.
że U_YOlae", zupełnie; wzbudzila le lem go mochinalnie, jed:lO i no zań tylko iego część cen. Gdy przeglQdolem włas- drugie no wyrywki czytojq<, o trolnQ. l
g/ÓW'lQ osiq ulicy
lioleczkę. w której. jalc lo Im dolej. z tym większą cielca- S,enkiewicza. koriczoce się tom,
brNO. składa sie rói-oo- wośc,q I rd%
mi się orzeQ IQ- gdzie zaczyna się ZOQooko. No
kowollł!. bo nigdy nie daioc 00 sy, że od tomtego ro- po/udn:e lobudowo zW':Jrta się
o. Qdli'!, kiedy i no co ku nie dwa dziesiQtki, ole co gola rogotk ' Krokow~łt::ej, tui
rzyda, wypłynQ/ mi no najmniej
setko lot
m in ę/o. przy parku miejsleim Wpł"owdz"e
przewodn
turystyczoy wszystko się stolo przeszłościq gronice miasto przebiegały lak

ro zito!

Przełom roku tradycyjnie skta-nia do reflt>ksH najbardziej
na wet przyziemnie żyj cy po cichu zadają sobie pytania: j .
był rok, który minął? Na co mogę liczyć w najbli7.'>zym?

Są lo z reguły pytania wielce osobiste! stąd też o ~powipdzi
na nie niełalwo, Zadaliśmy je jednak kilkunastu ludZiom zn;'lnym. Oto odpowiedzi tych, którzy nie mieli kłopotów ze sformułnwanir-m swych ocen i życzeń-marzeń.
lanisław

przyniósł

:1'\1

zczeg61nie os'atni
kwarLał
W;o<Ilo mi sit:'
tak w pracy.
jak i w ijprawach c>sObiS'tych. O szczególach
nie chciałbym mówić - wi<:kSZI)ŚĆ z n~ch znajdą zresz ą C7.ylelnit'y w moJch książka ch
Na rok 197'7 mam lylko jed .
no manen ie-życze<\ie: Wojciech
Fib k pierwszy w turnieju
.. ~a ·ters"! '1'0 nawet nic m
nenie. wier"!ę. 71' t'lk bQd~ic!.
bo lQ
_paniał}' chł<>pak.

jałt: obecnie,
ole Cromów to
WIeś,
o wszysliUe
obrzeUle
dzielnice, dziś gęsIO zobudowa-

ner to

osiedla podmiejskie. Ich
obecny W'f9lqd. określony nowy- !
mi blokami i wieżowcom i to ~J
<lopiero
przynIość,
zoczyno no
jq dopiero powoli kształtować.
Nie było jeszcze obwodn ic oni
szerokich arteri i komun' ocyjnych. ani olei IX Wiekó,v oni
ul. Krokowskiej; ulice istn ejqce
okł"eślo przewodnik jole" krzywe
i WQsk'e.
I życie kulturaloe Ole to: Mu zeum o charakterze regionalnym. 2 licea,
jedenostolatkl,
u oły wyżsre w słene niedolekt uro noworoclllO
pouczajQca. Ce~owe. jok będzie wyQIQdało miasto za nostepne 20
lot i czy z"ów ktoś bedzie w
śW;Qleczn~ wieczór sie':!>iol nad
pr7e....odnYe'Tl onn:! 1976 i bedYle si .. dl;"":' : iok lo ludz'e
żyl' ; io~ie to wszystko bv l... rom'erz,""!" i ":edz;siejsze l'wbo
la~
CTas bowiem idz e noorzód. z nim rozwój
No cóż:
dożyjemy - roboczymy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

M ja KO~O
iOW KA - ak-

OY-

•. T - litera
- To był dll
mnie wyjątko 
-vo udany rok.
"viele
radok.:i

ścigłości

że iuż i

Jerzy Burcayu

było?

Jak

pomiędzy Polską i NRD

o bsoIutnq ,

Fo~.

Dwa noworoczne pytania:

5-lecie otwarcia gramcy
Pned pięci.u la' y - l stycz.n,a
1972 roku - otwarta został dla
szprokiego
ruchu
obywateli
Polski i NRD granica państwo_
wa pomiędzy obu naszymi kr jami.
Pełne
otwarcie gran i(: y na
Odrze i Ny~ie dobrze służy sprawie dalszego wzajemnego p<nnacia i zbliżenia obu ~ czeństw, jest wymowDym świa
dectwem utrwalania się nowych
treśct w bratenkich
tosunkach
ludowej Polski i pie!"wnego w
dziejach Niemiec pańs wa roboln~ków i chłopów.

Chęcin~ch,

OMIKRON

:?rka.
- Na pytanHo najwai;nircj re
dla mnie wydarzenie w
bieltl.Ym
roku
mam prostą
powiedź dostałam
mieszkan,je
00 t~l
pory miałam
takie warunki
mie ·zkaniowe. że bardzo trudno było mj pracować. W sferze
artystycznej, zawodowej
najwau,iejsze było Ch,v
lo.'
nasa: wysiłek. nana praca ~
Krzysztofem
K ieślowski m
I
Zbigniewem
Z3paslewic:r:em
przy realizacji
elewizyjne.::o
przedstaw ienia "Dwoje na huł
tawce" przyo io ły w efekcie % lego. co słyszę wiele przeiyć widLOm
W trakcie pracy
nad t1 sztuką napisaną p~
ciet dla zupełnie innych młodszycb
aktorów, przeżywa
łam wiele lękÓW Byłam sulenie o~pokojna. co t tego w
końcu będzie. Teraz tym bard7JIe-j cies7.ę się 7 ~ukcesu Dl' era sprawa. to oremiera ..Swię
la BorvH" Bernhardta w Te trze W ~06 ł C"tesnym w Wars Wł~ Był,> to dla mnie Tupetn-_
nowe d oświadczenie. leśll ch
dzi o cały mój warszlat ldOł"
,!e; i ogromna ntyabkcja pły
nllca l: (aklu ookonani pewne~o proeu trudności Wiele
przy tym orTeds'awieniu oaucl:Y'lam

Stale właśc iwie naj ważniej
s praw. czymś. co chcla łabyca,
że-by I w przvS!łym roku prz)'no Ho mi
lak wiele rado6ci,
11''' to. te mój ,yn bardzo ~
br:r.e 1ie ('7". że le~o życie jakf'Ś oomvślnie
lę 'Ik ł da . W
m(>lel oracy arŁys1YM:neJ ..,
of'7vs 7 1"m r oku ch"ial bym l:'O le 7 c' 11a iehir tlIkle tel<sty,
którco by mnie cle!'l:yły. pod
którymi fl'V"11Ahv'l1 'Oj!: oodpis Ć
TR. 6--1

Trady cyjnie już wespól
z
OddziałE'm
Wo jewódzkim
PZU organizujemy
kon·
kursy noworoczne, popularyzujące różnorodne formy oszczędzania. Tym
razem r e d
Zbigniew
JlIjka
prezentuje
jedną z najbardziej po\\'szL-ehnych form ubezpieczC'nia. C:lego ona dotyczy - trzeba s"
memu odgadnąć
przyj c temu będą poupi y
pod bumory, tycznymi ry unkarni. W każdym z ni('b znaj.
dują
ię wytlusZ('zone sylaby,
tanowi .ee ezę 'c za zyfrowanero ba la. Konkur nil' wy_
daje się nam "byt trudny łneba tylko troebę ciNpliwotei ; wyobrainl, a rozwil\Z&
nje na unie ię niem l automatyeznie. Dla ul twienla podajemy, ii ha lo
tanowil\ce
rozwil\zanie zaez~ na
ię
od
aylaby .. u~",
ie-zaleir.ie od
K
ołazwi8ko

i

imi~

\drt'f; zami
ł;u

lo

udziału w konkursie wszystkim
zylclnikom radzimy ubt'zpiec'zye mieszkanie nie zapominając
takżc o... bagażu
podróżnym i domkach letniskowy<,b.
Roz.wiązania
prosimy nadsylac w terminie do 12 stycznia 1977 r . pod adresem: Oddział WOJcwódzki PZU, 29-953
Kielce, ul.
Swierczewskiego
21,
z dopi;<kit>m
,.konkurs
noworoczny",

N GRODY:
nes ser skónany
golarka elektryczna
III - torba podróżna
o raz 24 dal sze naltrody w potaci pOrtfeli skóna,nych. aktówt>k. su.:;zarek do wl 'ów,
kuchen e k spirytusowych, że
lazek turystycznych \lp. Łącz
na \\'art().~ć nagród wynosi
6000 zł .

l 11 -

PON KO KUR.OWY

___ _

ania _ _._,

brzmi:

.

.

rodowym Instytucie Nauk O<'jologicznych. Interesował się naukami prz~rodniczymi i społecz
nymi. Ze stopniem doktora ukończył
zkołę Nauk
Polilyczj Ciec jt'go - ~lichal - był nych. W Paryżu stykał ię li wie,-omnym
urzędnikiem
loma reprezentantami naukoakcyzy. latka, Matylda z wt'go socjalizmu.
Daniewskich, urodzila czterech
synów: Kazimierza, Bohdana,
Prowad21ił na zerok~ "'alę baJana i
tani lawa. Naj tar 'zy
K zimieu urodzil się 2 marca dania ekonomiczne I sodologicz1Sj:! r. w ' z zebrzrszynie na aie- ne. Odważnie wypowiadał ię na
ubraniach I w artykulat'h umi lubeiskid.
mie "C'Zanycb w prasie. Jego wyKa'&inUt'rl! Kdles - Krau'&, bo o
nim tu
bęcbie
mowa, był
unoiem radomskiego gimnaajum. Wycho~'any w duchu pałriotyc'&nym, od wnr nrj
mło
do ' ci hył csuly na krzywdy
ludzkie. Będ~c u~ni~m gimnaajum w Radomiu, w pólnie a
"'olecami zaloiył "Kolo Arielów",
Dai lal w ' ród radom kich robotoików i okoliczoych chlopów.
Poeta Wlady I w
Bukowiński
oa2ywal ca ..zao~m radomskiej
mareckit'J braci". J duio w t . a
bylo racji. Kaaimien aa patriot ctn~ P" tawę J:O t I u ,anięty.
powied:&i Kwróeiły .waaę świata
gimnaxjum.
'i~ pn~ taj~c pra,ować
pol~Mtnie
jako ek lt'm nau OW~IO Europy.
'Id I maturę w Kit'lcacb. Był
W 1893 r. al:ło ił się w Parypn,.';ladowany pru'" wladzt' cariy do pra<,y w Zwil\zku Zal:rakir. Zahroniono mu \\ ~tępu o
odalistów Polskit'b.
,tudia "e
,I J;. i"'l \\ \ Lsl.H' h oi('zn:n'h
urulniat'h Ro' ji i KrÓlt' iwa W rok pó ini~ j u tał ki~ro", ni·
Polki 1:0. ('-'aż . n"
b,'1
za ki~D1 s~kcjl paryskid awiazku.
wro/:,a aralu i ro ;z d·u po- Gd~ie t ylko mÓl:ł uz adniał
It't'znt'go. . fu ial
opu 'de" ro- dzi ejo '~'ą koni~czoo~ć odz}' kania
ni('Podl~glo'cl pn:~z Pol kę, ., irdz inne trony.
II' pisal do .. Prz~dświtu" i zaW 1891 r. podjąl tudia~' Pa- granit' 7 nyt'h pi m. Wędzie .taryżu, Da Sorbonie i w Międz~'na- rał się spopular:vzować my ' li "
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Przyjemnej zabawy!
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NASZYCH DNI"

owoczesnvch DI
(Część

n

minamy: .. Polska naszych dni" jest prowaPTTK pod patronatem "Echa Dnia"
celu zebranie dokumentacji
wydarzenia ostatnich
spółczesny

ilustrującej

dziesięcioleci,

utrwa-

.0

PrzezyJDly
je z ze .-.s: .. Dyml1i'1u Swię
tok nyskie",
wielki
.Jubel"
turystYCtlny
Nowej łupl
Fot. P. Kra sow Id

Kościół i klasztor z XII w. Da Łysej 06ne, ściącaJI\ turystów.
Fot. K, Kaczyński

Nasze miasteczka

obraz naszego kraju. Akcja zakro-

ztery lata, przebiega w br. pod
ięci

akcją

hasłem

"Pa no·

narodowej".

kGI JneJ publikacji naszegG eyklu ANDRZEJ FAJKoń kich pisze o tradycjach przemysłowych ziemi
Tak Jak poprzednie również nioieJS'lIe opracowa.rótem przesianego nam materiału.

Z •

~lady
ysłowej

ze

działalności

i g6rniezt!j
iemi ltonecki.ej sięga
j

przeszłości.

Swiad-

o ty
wzmianki w dokuh.nazwy wielu miejscai, li ne hałd,. żulia wieI. :ow go, szyby
dawnych
. lni,
z08talości
urządzeń
cycb do wykorzystywan ' a
j
ii
dnej. Z późniejsozego
chowały się zabytkoty przemysłowe jak
ad I osiedle w Sielpi
kutnia wodna w Staie,. czy XVITI-w ieezkł
w Maleńcu.
tęp jące w tym regionie
i aza, obfite
zapasy
kwiąca w rrekach esprzyjały rozwojowi
żelaza, szkła, papieże l:órnicŁwa . Rodolu n-azw doszukiwać
w prowad'Zoo ej ta m
i - np Huta, Huc isnica, Drutarnia, Szarniki, Kopaniny itp
nazw~a przyjmowali
ęsto tei miejscowości
się od imion (Stąpor,
Gwrr.rek). Znane
Ją
ale rody kon t ynuują .
rady je zawodowe przod( I węglowse,. w r ejonie
kich
Duracu w pobliżu
~_. __I"rk
al To Wl88rlie W'ł 
D acz
dostarczał Zy~
!,,-_,..I~~wI Augustowi żel87 o :I?
'Y
pierwszego w P olsce
ne o mosłu w Warszawie,
byt głównym dos tawetalu na wojn~ mnsBa orego
łowie X7I i w XVI[
okolic:>, Radoszyc roz
ylo hutnictwo
zkla
ła Iatniała w XVI w .
rU9Zka) O układa c h
wspomina się bardzo
w xn w. Intensywny
przemy lu nuląpił
z tOllOwania
kl'la
Kuźnice w Dziebal~o
ł .. i.nicy wymief\ia już
P6f.niej po lało ich
tw~ s ego rodu' e prz my lowe N j_
na tych l.iemia ("h i~
arki (ziemn pie<.'e do
elua), potem bud o w-ł
C"e (war ztaty, w któ! plMV:l I przerab ian?
fr urltl (. który ~ b
no sur6wkę wielkopiel) I
pudlin~aroi.
• k ór:w-ch przerabia!tę Da żelazo w pie, nnyCh), Oprócz tego
yły

układy

prod~k'J

we wyroby: dru'arnie,
rn , topornie, papie!'lnie, rurarole _ WTC7.ę 'o w kol
wodne,
fi mielenia,
I , mi i.dżen ia,
cil:Cl"

Pomyślny rozw6j
przemysl\l
przerwał "potop S'Zwedzkl". BezpoWTotn~e giną w
tym czasie
huty szkła . Dopiero w wieku
XVIll wraca świetność okręgu
przemysłowego . W czasach sta-

nisławowski<:b

powstają

topor-

nie \\ Was06zy i Jacentowie,
fabryka k06 w Swi.nkowie, szabel nie w Końskich i Gowarcz.o.
wie I wiele innych zakładów
W tych tei czasach kanclerz
wielki kOl'oony, właściciel d6br
koneckich, Jan Małachowski uZYSkuje dla Końskich w r 1748
prawa miejskie, dźwiga z upad ku dawne i tworzy nowe u kłady przemysłowe . W Pomykowie zakłada w r . 1750 m rarnię (fabrykę strzelb I bagnet6w, narzędzi rzemieślnicl.ych
i innych wyrobów żelaznych)
Końskie stają SIę wówczas waż
nym ośrodkiem zwlaszcza pl"Z~
mysłu zbrojen iowego, który dostarczał broń
dla uczestnik6w
wszyslkich kolejnych powstań
Chwalono tel
wyroby kOtleckie
n.ieJednokrotnie.
Wysoko
oceniali
tamtejszych
fachowców dwaj wędrujący w tych
stronach Prusacy:
Redeo
i
Stein . Autor książki wydanej w
1782 r . J. Osiński
("Opisanie
polskicb fabryk żelaza") wspominając o fabryce w Pomykowie pisze: "Broń tu wYNIbiana była tańsza i lepsza od zagranicznej", a inny autor (A
Makowiecki) zaznacza
"żelazo
końsk ie słynęło z dobroci,
"
strzelby z tego żela?:a r6wnały
9ię anl!ielskim"
Znana tet była kooeeka fabryka poWOl.ÓW, a w pobli kiej
Staooiekiej Woli papiernia
BaWIący 16 i 17 lipca 1787 r.
w Koń9kich Stan islew August
zwiedza miasto i jego zakłady,
w Pomykowie otnymuje wspaoialll fuzję

• Gowarczów, St.ąporI okoUcroe W3ie słynęł,.
już wledy zwła .cn J: handlu
telalllml I muowej produkcji
gw.idzi.
Końskie,

ków

D .e.n.
(.pr. thl

owa Słupia liczy 1600 mieszkańców. Dwa ruy mniej nli
przed wojną. Tak lię Jakoi skladało, że wielkie kariery
Chadzały Kobie innymi szlakami. A przecież Nowa
lupia ma praWo do miana stolicy Łysogór, !\lekki turystów z
bli iszycb i dalszycb wojewóddw. Leiy u stóp Łysej Góry, w
sąsieddwie słynnej na całą Polskę Puszczy JodłoweJ,. re'Z~r
watu modnewiowego starodrzewia. zabytkowych oblektow
sakralnych Swiętego Krzyża, a pł'zede wszystkim w pUD_kcie
stanowym masowych wędrówek w stronę Łysicy i SWlęteJ
Katarzyny. W Nowej Slupi moiDa byłoby organizować rekreacJę pobytową latem I zimą. Niemal przez okrągły rok.

N

boiskach sport<>wyc h, basenacb
kąpidowych,
klubie prasy I
ksiąiki,
klnie O 'rodek wc Zolsów będzie dysponować wodą w
krana.:h, systemem kanaliza ji,
centralnym ogrzewaniem i innymi wygodami Nowoczesne oświeUenie uliczek I deptaków,
telefonizacja, roślinność park? wa - klomby, kwietniki, to
wszystko doda uroku tym mlej9Cowośclom

W roku 1980 przez Nową Słu
i jej ,minę pruwinie ię
pOnad m I I i o n 10' i. A
zatem będzie lo kariera prawdzl.
we",o letniska. MiasteC'&ko hę·
cll:ie mu ialo podjąć
ię
roll
rłówne",o ośrodka zaopatrzeni ...
i usluI kulturalnych,
ocjalnych dła całej cminy n zpikowanej miejseowo'ci mi letni.kowymi. Stąd też
niecierpliwo" w pytaniu: kled,. wrencie CPN zbuduje motel ze slapię

Dlacnlo tak nie je t?
Pytanie to naczelnik gminy uważa l.8 nieWyt właści .
we. Naczelnikiem Nowej Słup:
jest Kuimiers troczkowski, rodalt, ~nający itwoje rodzic! ne
miasteczko jak włuną kie9Zeń
Jego zdaniem, Nowa Słup ia z~
częła
jut pełnić funkCję nIe
tylko punktu na szlaku turys·
tYcl.nym Coru bardziej przyciąga ludzi ~zukających dłuż
szego wypoczynku. W sezonie
letnim kilkaset miejsc w stacjach przed ięblorstw turyslycz.
ny("h, kwaterach prywatnych.
jest wpr061 oblężonych W okresie świąt, wolnych dni do
pracy, sytuacja jest podobna
Oblicza się, że pnez Nową Słu
p Ię przewija się rocznie ponad
pół miliona tu ryst6w Jak r6wni eż letnik6w
Są to dobre początki,
karierę

zwiastujące

przyszłą

o charakteru ponadr~ 
gion alnym
Bieżą ca
pięcia latka
przyn i~
si, dla m iasteczka i gminy duż
zmiany na korzyść Dotąd
Nowa SlIlpia nie miała tak
w oanialych obietn ic
Plan iści
przewidują .
że
powstanie tu
nowocze$f\a rest auracja z kawiarn i ą Nastąpi rozbudowa p'e
karni.
modernizacja
masarni,
budowa pawilonów handlowych,
powstanie wytwórnia wód gl
z(>wan Y("h. Ucieszą nie tylko
luryst6w lakie inwestycje w
go.podarce komunalnej, jak budowa
kanalizacji,
rozbudowa
wodociągów, oc7vn.czalnla ści k6w
lstotnt' je. t rÓwnież I to, że
pows tani e nowe osiedle domów
jednorodl.innych I kilkurod.dnnych Ozn.cza lo nie tylko po_
pr wę standardu mieszkaniowelO w tym miasteczku, lecz równiei powiększenie b zy nocle-

gowej. W każdym mieszkaniu
powinna być wygoopodarowana
przynajmniej jedna izba na
kwatery dla lelnik6w Jest to
dobry spos6b kojarzen ia Interesówlndywidualnych ze społecznYmi
W tym osiedlu za·
mieszka ponad 300 rodzin. Domy będą mialy ładną architekturę,

zgodną

z

tradycją

św i ę

tokrzyskiego budownictwa I atrakcyjne wYP06ażeDie wnętrz
Kierunek na turystyczną aktywizację
miasteczka
pocią
gnie l.8 ~obą awans całej gmi .
n,. W kilku miejl!C0wościach
umocni się baza dla turyst6w
i letników Przewiduje się r6ż
ne formy rekreacji W planie
jest zabudowa turystyczna Jeleniowa, z punktem gl6wnym
w byłym majątku obszarniczym, gdzie obecnie są magazyny Gminnej
Spółdzielni.
Stary
park,
ladne
stawy
(trz~ba
je
doprowadzić
do
porządku!),
możliwość powstania mikrozalewu na Słupian
ce, uroki okolicy niewątpliwie
zwabią tu niemalo przybysz6w
Wędkarstwo .

olażowanie.

,>śr'J·

dek wczas6 w w
siodle, zimą
natomlam rozw6j <;oo rt6w zimowyeh - oto of r a Jelpni,,wa
JeS'Zcu
większe
inwestyci ..
planuje się w takich m 'ejsco
wościach, jak Paprocice, Wólka
Milanowska . Trzclanka W oen gjon tach Paprocic będzie t2o:l
ł6żek, sam zaś ośrodek wypoczynkowy otrzyma bogate za·
pIecu I!ospodarcze I !IOCjalne:
w wY50kim topnIu rcn:wlnlę!e
tu bc:da olacówki gaslronom iczne,
przewiduje
"ę
budowę
~lepów, domu kultury. ba, na wet ma!v zalew w kotlinie bę·
dzie m6'!! ł pełniĆ funkcję ką
Diell ka
le zapomniano tei "

@ RzemidlniC1f oczekujq, iż podobme ,ak
partia i rząd wlIrażajq im zaufanie ( ... ), tak
zaufanie to wlIrażać im będq na co dzIeń
urzędl/ niż SZlich szczebli W ierze rzemieślni
ków trzeba zado§ćuczl/nić, zaufanie ich
zdobyć

( Ddnd
@l DowodzqCIlCh WIelkimi budowami, K!eTUJqcllch kombinatom. należalobll wpi$JIwać
w historię • zapamiętl/wać na równi z Itetmanaml. TlIle, te albo pamięć dla wspólczesnllch mamli slabszq, albo może nIe um - eZtś
mll do końca pOJqć nowef/O czasu, w kt6rl/m
gra'1 óre kraju rozszerza się 'p rawd zie stola,
lecz nie na polach bitew.

(Janusz Przym.1DOW ki
- "TRYBUN LUDU")

, fozołowski

-

"POLIT'XK ")

@ Przllkladów na powszechność stanowiska: co dobre to
(Lub ml/), a co zle to on
(Lub oni) ,est tak WIele, że }awisko nalezll
uznać za groźne spolecznie. Szczególnie dziś,
f/dl/ przeillu' nmll trudności. których rozwią
zanie zależy przede wszl/stkim od
naszej
pos/au'l/, od naszego samokrl/tycznego pI/tania: CO ,a rob'ę i jak to robię, abJl
A.W
blllo lep iej.

,a

(Zbi,niew Lub k

http://sbc.wbp.kielce.pl

eją

diacnostyezną ,

paliwową?

Ihi łka wykupiona , dokumentacja - GW um, a wszy tk. od
wielu lat kończy się łodkiml
obietnicami. Zmotoryzowani jut
wkrótce zaczną p io('zy~ na łe
nieruchawe przed ·ębiorstwo.
Jak wiadomo, Nowa Słupia
nie ma dworca kolejowego. I
tak już zostanie, bo nlkl nie
zgodz.i ,Ię na budowę nlaku
kolejowego, przecinają("ego Ly~o~6ry (Chociaż były plany k~
munikat'ji kolejowej na linIi
Kieke - Nowa
lupia - Ostrowiee I dalej w ~Ironę Lublina!) Brak polączen la kolejowPgo z re ztą kraju W'Lmocni rolę PK~ jako ~16wnego
przewożnika
w tym reg :oni.
Po rzebny byłby dworzec autobusowv
owej lupi: tego probl"mu nie można ball~lelizo
wać Tym bardz iej że mia~te'z
ko będzie k iedYŚ HC'lVlo przynajmniPj 7 tysieey ~l8l.'1'ch mi-szkańc6w PllI~ tpn mili"n goiści..

Czym nakarmić glodną n.eZdaniem miejscowy ch wladz
(mina musi wkr6 C'e ,Iat .i ~
zapleczem l!OSpod. rki żvwnoś
ciowpj. prz~lo,ow~nt'i do r~
na('t'1 : hlonnośd rynku lokIlInego Juf nie ty'ko. bulwy
7.i mnhM! ne. k pu,' 1 Potrzf'bny "ęd71t' ~vhki r" 'w6i ' lOra'"
bar(f7'",i rr ~N>('''I''r.,v-'' 78 t.
w ie<'Pj 7vskownv-h '> Sld k'ln
nil rozw6j warzvwnit"'wlI 'kl ~l
niowego. także l!runt "wp~" . downldwa. DlanlaC'!' ł"~6d Prodowla drobIu hvdb mlpC'7 >'lO. ryb ,łodkowodn vC'h 0' możp ' by~ w planaC'h oon' nię
ta Zwiększy 0;1
7atpm 7 'rudni .. n:e w ~ospod8r C'e ind' \'idualnee-o ! USpOłp~lnl"nel!c '01n k wn Kw Iifika("jt' . wled , I
zmysl
')re:an!za or~ki
w< ' n
e6re nad dol .v C'hC'T~ owym ni~

szę?

dolę<;lwem

.... I!dv wS'Zv9tko to
[,,nip, N"wa I·jpia wr S'Zei.. ' 1mip nal"żnc jej miej<;C'e na 11'c'e znan '1'" W"7~""\\: k W k-'lju.
T . "fI LAW
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W India.ch zj3wia się król Mahabali, w J aponii nazywa się

Duli pnz~pis na dwie sałatki
.. t~lt:wizyjn~" l\lOżna je podać
w karnawałowy wiecz6r w
rozmaity sposób: przygotowane
w maleńkich czarkach ~w wydrążony ch jabłuszkach, czy nawet upi zonych kruchych oabe<:zkacn, ewen Lualnie na listkach .;ala ty
Saldtka z selerów: 1 duży St:l€lr, ugotowany w cal.:>ści, l Ki.
szony ogórek, l winne jabłko, 2
ły.iki drobniutJuch kilkumil'me.
Lrowych kosIeczek oSlrego sera,
5 dkg uSlekany..,h włoskich orzechów, «ilka polówek orzechów, zielona pielru~ka, majo.
nez do przybrania
krąi.ki
marynowanej cZbrwonej papry.
ki, l cylrvna
el!'r, ogórek i jabłko krajemy w jak najdrobUiejszą kosteezkę, mi .. zamy z erem, skrapiamy ~oklelll ~ cytryny, baruzo
lekko solimy, mltO"llarn,. li majonezem i u~iekanymi orzechami
(moina majonez doprawić odrobiną so~u ketchup).
kladamy
w pny~otowlI.nym .. pojttnnil'zku",
IHzvbieramy
krążkiem
('ztrwonej papryki, polÓWką or7~cha wll)skitgo, zieloną
Dietrus~ką ezy m!\rynowanym grzybkiem.
Pasta z pieczarkallli: 15 dkr:
J>;~ zar"k, 1 jajko na twardo, p61
kostki "palmy", 561, pieprz, i
mala cebulka,
zielona pietruszka
Umyte starannie drobne pil'("u.rki usmaiyć w niewielkil'j
ilości tłusz('zu wraz z pOkrajana
w krąiki cf'bulą; po o ty~ię
('iu usif'kac lub pMJf'pukić Drze,
rna"%ynkę, rozt'lrzec
ze świl'źą
"palmą" (po'ostałą ilością), dopraWiając do
smaku solą
pi~pr.u m,

300 dań ...
z wodorostów
Japońmycy pnygotowują okolo 30 dań z wodorostów.
Oprócz tl'r;o w Japonii z wodorostów uzyskuje ,ię na skalę
pt"Lf'm ~Iow~ witaminy. m'lukę,
il'latynę i lf'k3rstwa. I\tni('ją tu
podwodne planta('je wodoro~tów
J.L.

"to" O-SHOGATSU, w Szwecji Jest wówczas z reguły_o. nie-

spokoJnie Właśnie o tym i o zWiąza.nych z tym tradycjach
obyczajach mówią korespondencJe.

-

W

Z REGUŁY
NIESPOKOJNIE
książkach
można znaleić
wiele in teresujących opi_
SÓW tradycyjnYCh obrzą i.

ków wilania Nowego Roku w
Szwecji. Niestety...
pozostają
one już jedynie w książkAch
Miliony Szwedów wi a obecme
Nowy Rok gapiąc si~ w telewi
zor. Tysiące z nich bije w zlości
swoje i.ony - o czym świadczy
rekordowa tego wieczoru liczba wezwań policji do konfliktów rodzinnych. SpOkojni na
ogół Szwedzi w noc noworoczną 'lCl.:zególnie rozrabiają. Jeucze w latach
sześćdzie iąty,h
wybuchały w
centrum ztQ\(holmu regularne zamieszki uliczne, do których ściągano ar.
matki wodne i policję konną
Obecnie przestawiono się na ...
zamachy bombowe, które staly
się utrapieniem straży pożarnej
i policji. W zeszłym roku np.
bomba dymna sparaliżowla tuż
po pólnocy ruch melra na centralnej stacji Sztokholmu: po.
wysadzano skrzynie z piaskiem
i kilka samochodów, a w d1ielnicy tora Essinge tysiące szyb
wyleciało od eksplozji bomby.
Wybuchają oczywiście też po
żary od ogni sztucznych, a po_
licja ma wiele roboty z pijanymi, których wiek, niestety, stale się obniża. SpraWOZdania z
przebiegu nocy noworocznej w
Szwecji
przypominają powiedzmy to szczerze _ raczej
dziwną kronikę masowych wypadków lub rozru~h6w.
TOMA Z \VALAT
( zWe<'ja - PAP)

a Węgrzech w czasie nocy sylwestrowej I powitania Nowego Roku odżywają stare zwyczaje ludowe.
W czasie hucznych bal6w 5)'1we"trowych, kiedy zegar wybije pólnoc, kucharze, owacyjnie
witani przez biesiadujące towarzystwo, wnoszą na salę owego

N

,

,,~eczor
Moda karnawałowa j~st bardu> urozmaicona. Z wyborem
s.tosownej kreacji na poWltanie Nowego Roku i na inne uroczyste okazje, których w
na<lchodzącym sezonie będzi~
sp oro - nie powinno być kło
potu.

I

...

Zróżnicowa41e są także wieczorowe tkaniny. Do najmodniejszych
należy
jedwabna
krepa, gładkie lurexy. szyfony, jednobarwna trykotina i
aksamit. Uroczysty charakter
ubi rów podkreślają róme~o
rodzaju zdobiny, jak błyszcząca
pasmanteria.
atlasl)\,\ e
""stąi:ki, strojne guziki i klamerki.

Gdynia w stylu
neoretro

Sukni!' z w~Jni npj
ozdobi"n" koronkami
pankamI.

.torif'\Y,
zl'zy-

CA,,'-Zbrani~ki
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mieszkań~ów
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dapesztu wita Nowy Rok na
centralnych
ulicach
miasta
Weszło to już na stałe do tradycji naddunaj5kiej stolicy. W
noc sylwestrową
rozba\vione
tIu my dosłownie przelewają się
śrÓdmiejskimi bulwarami. Nie.
znajomi ludzie składają sobie
nawzajem serdeczne życ~ni:l
"Do siego roku". częstują się winem i obrzucają konfetti. Setki sprzedawc6w zachwala maseczki, papierowe przybranIu
głowy w formie fan tastycwy"h
kapeluszy, baloniki,
gwizdki,
piszczałki, trąbki
itp. itd. Te
karnawalowe akcesoria są m,lsowo nabywane. Rozlega się
taka kakofonia dźwięk6w, iż
czrowiekowi wydaje się, że t.o
wszys kie bUdapeszteńskie karet
ki pogotowia, wozy straży poiarnej I ~amochody
milicyjnt>
"na sygnałach" wyruszyły joonocześnie do akcji. Stoją otworem wszy ..tkie bistra, ba.ry
i
kafejki. Ale nie widać zupełnie
oijanych, choć Węgrzy za koł
nierz nie wylewają, a nawet
za licza się ich do ścisłej .. czoł6wki" europejskiej pod wzglę
dem soożycia alkoholu. Budapeszt lubi, a co najważniejsze
potrafi się bawić.
WOJ lECH TANKIEWICZ
(Budapeszt - PAP)

BAWI SIĘ
CAŁE MIASTO

.

"przedstawiciela" trZOdy chlewnej i zaczyna się zabawa, ale
bynajmniej nie dla prosięcia.
Każdy
chce
choć
dotknąć
zwierzaka, które
prz&aźliw:e
kwicząc wyrywa się kucharzowi. Za pociągnięde prosiaka za
ogon inkasuje on co najmniej
20 forintów I jak tu nie wie
rzyć, że prosiak
przynosi preniądze ..

Gd) nia obt'hodxi w 19i6 roku
ju biltu
SO-h'cia
pr w miej kich.
W ~aJonie w_ sta owym BW,\
prz)
k\\ ~nt Ko ciu.z i oh\art. retro p ktywnll w y t wę pr c
Janu !"la
klt'jP" kieco obtjmuj 1'11 pon d póltora ty ill('a duzy('h i małych fOIoKramó , :11)_
kumentuj ,I'ych dsit'D w('zoraj~
y Gdyni, a którą fotocrafik
_wiąz ny je l od roku 19 5. 8f'd.
t.:k~·jr\\ ki b)ł w lędzit'
tilm,
c dzl .t dt'!'ydow I
ię lo.!oy przl:1I'J Gd~-ni nowo('u tc o i
m""kit'~o l'I'ntrum
~o,pod rki
mor kil'j. Zb oro,..a folokronika
mi ta uruka prudl'
tkim
bal:al'h\' t'm uję': tematvńnYl'h
wnikliwo' I rt'porler k~ i ar2
ty,t~'1'7nym kun,zt .. m.
I'otogfa my "kronikarz ruja...ta" t'k ponOWane h4:dą taki~ w
głębi kraju, a
na,lępnl('
zotanll przl'kUanl' przn: autora
jako dar dla Dlia. ta Gdyni.

"'$l:,.

A.

,

WIZYTA MAHABALI
awno, dawno temu
w
krainie zwanej dziś Keralą, leżącej na połudn·i?wym krańcu rndii, panował dobry król Mahabali. RZlldziJ tak
doskonale, że wzbudził tym zazdrość bogów i bogowie postanowili pozbyć się wladcy, który
za graia ł ich popularno i. Kr61
Mahabali musial zejść w podziemia, ale na pożegnanie wyprosił u bogów jedną laskę: raz
w roku może wracać na jeden
dzień do Kerali, aby zobaczyć,
jak wiedzie się jego ukochanemu ludowi.
Dzień
wizyty Mahabaliegl),
lzw Thiru o.,am. jest do dz,ś
święcony w Kerali jako Nowy
Rok.
W w:gilię Thiru Onamu przed
wejściem do domostw
kera!skich wznosi się piramjdy kwiatów na powitanie
monarchy.
zaś w ~am dzień Nowego Roku
dziewc7ęta wkładają biale spódniczki i kolorowe bluzki, wp;nnją k\,-ialy we wlosy i tańczq
na cze:'ć .. gościa". Dorośli raczą s'ę po!rawą z gotowanYt'h
bananów I wvmieniają prezenty. Tego ~am('go dnia nairowie
członkowie
tradycvjnej
ka.~ty
wojownikÓW, urządzają poje_
dynki na miecze. a na laguna h odbywają się wy' igi ')_
gromn\'l'h I bardzo dlugich ..hd.. i węl.owych", w których za .
i da po stu \\'1 larzy.
Tak ohchodzą 'owy Rok Hindu i w Kerali, jednak
więło
o nie wypada 1 tycznia, lecz
w końcu il'rpnia lub na poczqtku września. Również w
pozoslałt'j czę' I
Ind"
-ow"
R k ob hOOzi s:ę kiedy Indzio:j
niż u n S - w plerwsź_'m

D

Najsta-rszy
lekarz Francji
Dr _ larttl Rollet
I. Xiecd: - nie

końa)1 100

ierzono mu
oba\\ illzków It'karza woj ko" eKO, ponieważ uznany zo t I za
zbyt Jabowitego. Dr Roll~t do
9G roka iyeia ni .. rhoro\ al. Nie
pll i nie p Iił. Codut'nnil' ('hodzil na p ('ery.
J.L.
PO\\

hinduskiego

miesiąca

czaitra,
marcu
kwietmu (zależnie od faz Księ
życa). Tego dnia Hinduśi skł-t
dają sobie
uroczyste
wizyty,
panie domu przyrząda.ają sute
posiłki
świąteczne,
a
dzie~i
pusz.c:zają
wieczorem
ognie
sztuez.ne i rakiety.
wypadającego

w

czes.ny
malenino".
jednos.tka
serii .. POw jopoń
Statek
P:2:M od
i od mopod pol-

Rl-SZARD PIEKAROWlCZ
(Indie - PAP)
INTELIGENT~

E

ZAR<iWY
y robią l, 2 i
3 stycznia? Przede wszystkim w dniach tych ulJ.ierają się mezwykle
starann: ...
Panie przywdziewają w ciągu
roku mało noszone khn.ona i il
boku męża (rzadka to okazja!),
który z dumą pr!>wadzi wystrojone pocieChy,
idą na
przechadzkę
i z życzeniami do
krewnych i przyjaciÓł. Pojada
się przysmaki (wszędzie te same, pięknie ułożone w pudelkach z laki), rozmawia, plotkuje, wyciąga z rodzinnych lamusów tradycyjne gry towarzyskie np. k"ia!ów czy poe_
matów. Nie są one wcale łat
we, trzeba mieć spory zapa.
wiedzy, dobrą pamięć i szybki
refleks, by do czytanych ')a
głos fragmen tów szybko dopasować jedną z kart rozłożonych
na .. tatami", czyli matach zastępujących w japońskim domu

C

o

podlogę.

Japończy '

Japończycy,

niezależ

nje od tego ile sobie liczą la t,
uwielbiaja wszelkie Lego typu
i inne gromadne zabawy, kt6re
u nas uważa się za dziecinne.
Cenią
leż wysiłek fizyczny.
Ochoczo biorą udział w robieniu największego, noworoczne_
go przysmaku tUl. "o-mochi"
Jest to rozgotowany ryż, który
w drewnianych kadziach ublj3
się ak długo ciężkimi mlo!ami
aż przekształc:i się w straszli
":ą ciągutkę· Z tej białej ma~)'
formuje s;ę coś w rodzaju bo:henków chleba, pięknie ud~
korowanych kolorowymi, papierowymi lub plastikowymi OtZdobami "O-mochi" kladzie się tv
domowej, honorowej wnęce obok bukietu kwiat6w "ikebana" i oczywiście telewizora. W
::zasie noworocznych świąt 6w
zakalec rwie się na kawałki i
z ogromną lubością żuje Czy
to dobre? Japończycy, a Szczególnie starsi i dzieci, uwielbia"ją, Powiem jednak szczerze, że
mnie trudno to przełykać i dosłownie I w p:-zooośni.
TADEU Z RUBACH
(PAP - Japonia)

Jak

było?

DOKOSCZENlE ZE

TR. 3

bowiem satys{ak<ja w moim
zawodzie pojawia się dopiero
wledy, gdy aktor wie,
po co
wychodzi na scenę i kiedy może z niej ludziom coś wainego
powiedzieć Zyczyłabym tego w
'owym R ku wszystkim kolei: m . A nam w~ys kim ż<,byś
m\' zawsze mil'li 'lObie jak najwię~ei tlll DOwiedzenia.
\Vojci~h

K

!a
-

K

-

J.

doj~ożen~~

w
l in y

e

podłogowe

z' o
Na południowych stokad
I
WYLszego w BuJgaril C o"
pasma Rlla (p<>n&d 3 t~, mesy.
znajduje się słynny Ryls1nastyr. Stoi CHl w
dolinie nad brzegiem
górskiej rzekL Zalożył go
w. bW. Iwan Rylskl_ Rozb Qce
wany I

powiększany

28
- Wła nie 7. nią r{)a,.lll<lwicłcm
teleionicz.nie, gdy ona .. _ zam<...Jd<l'W3la - powied-ział Ba,llard.
Po planowa
Cdyś

l~m

miast~t:zko

U,10'VOC':-II!';hl .. D.U

o;yje

~nu,

kWItn,!

',!

nie-

rybackie al-ll.uwais.

)'lijający

stal

bym jak na}llpi j
tycb Tozl!'rywka<"h.

Jacka GM 0HA - trene:-a
Iskiej,
narowej reprezen
cji piłkarskiej
ud no w ostat;ch dniach u'wająceco rowyrwać na'c' na mome!lt
wiru najrov.ItszyC h zajęć

~loim

najw!ększym

niem j t jednak wygran
nieju w Wimbledonie, J
marzen.ie każdego ten!sl.s
o turnit:j jedyny w swa
dzaju, o specyficznej at
rze, wielkiej randze I pr
,lo:m specjalnym pragn
~ jak najlepsze wyniki
wej reprezen'acji Pol ki
C'harze Davlesa. Na pt: q:
rai udział we w zys ki
C2Mh .

taik

chciał

zarnlmięte. WSOJlli \.() jej rorę
&aTdło, aby mogła oddychać.

la

OLy ona._ ona

-

będzi

Lckarz był niewiele
da, ale
wł.osy
prrerzedzone.

Ball

w

...

tarszy
mi ł

od
jui

Damy jej w sa,nitall'ce tSeonu -

-

po ...\'ioo'lial - Jet.Ii nie zażyła jeszcze CZegOŚ innego, to wydobrzeje.P<lkazal

~ ru-rkę

po tabl tkach_

się

BallaTd obejrz.al

~ybko.

przy

przeciwległej ścia41ie Sliało składa 
ne łóżko ze zmiętą pośdelą, obok
cały stxJts książek
~kowych.

29
Mógł sobie wyobrarz.ić,}ak
ioo po
dniu żyła tJUtaj
jak
więźnia.rka,
coraz ba r d'l.i ej zrorz;patCz.otna i
bez
nadzieL Na suficie
wi.d-ać
było
m<lkrą plamę. To był
po1<6j,
w
kt«-ym sny cicho. umie.rają.

I

Tego po~ia akta Ma.yfield
z.amkłl~_ KiJk.a dni póź
niej Jocelyu wstala zwolaliona ze
S'llpitala i wróciła na Edith Alley.
W C7:WarteK Ballard tam pojechał,
nie
wiedząc
właściwie
po
co.
Wzbra.niała się przyjIść do poIooju
miescztkalnego j w końcu sie<i7.ial 7.
Vicky na tapczanie i pili beTbatę.
%OI5tały

Pal ac

władcy

cXOf' leżący no półwyspie
w zachodniej części Zato~ Perskiej należy do krojów, o których iyciu i zwyczajach zaczęło się mówić i pisać
w ostatnim dzii!sięcioleciu.
Powód - jal\c w irn1ych po-

IK
I

I

z nich poWlDll'n okazać się 1978
:-ok zbliżających się kolejnych
piłkarskich
mistrzostw
świata. Nie używam tutaj co!l wo
zwrotów
.. marz~", ay
"chclalbym", bowiem 10 o czym
mÓwię, nie jest
tylko molm
marzeniem, a bardzo konkretnym planem, kt6ry już jest w
trakcie realizacji i j stem prze-

•

o
yj-

j

Lciała n.a podłodze obok tel foO'U. Jej cera była blada, oczy mia-

no dwie mełogową.
No
rchitekci
po_
Podczas 0óle się W
. Meso fuonke baru samoy som sobie
anie ironosi

o

FI-

- Dobrze. S:eciant
z pall1em m6v.rlć.

i

czasem Jednym z najcennj. WiP ożone są W
ośrodków nauki I kultury ąOz
ia tzw. po_
wo _ rekreagazów. Po na leździe
podboju Bułgarii
orze i moją do dy.
. cykloergome Odbudowano go dopiero
er treningatach lW-f1 na wzór sla o
Icz eń
g;.mna.
uh stycUlych, ukłasztoru greckIego w At
ĆW! zeń
siłowych,
chowując starobułgarsld sir o
ołowego
oroz
stroJu wnęU'z, boazerU I kol rowej z przy_
ków, z których wiele za
ala cą
oglądać
ię sprzed wieków w nie
f'le nadowane
nym Sianie. Dziś Rylski
e, europejskie
slyr Jest wielką atrakcJI!
e telewizyjne.
pomieszczeniu
Iyczna Bułgaril_

zbyt dlugo już
stycznia wyjdę na ko'
zdecydowalem Się je!.Zc
""ezmę udział w nowej
turniej6w Grand Prix,
w mistrzostwach świata
ale niezależnie od tego

t ki Alfreda

Hilchcocka

.Ten M
sIYDDJ'
b~~~~
RyISkl onas ;0' ~o~a~e;n~~l

teni 'IS-

rok
był
dla mnie
bardzo udany i
chyba nie muszę
wy ja: iać
dlaczego.
Aczkolwiek
mógł
by być jesz z'!
l p zy:
zczęś
on bylo prz I.z
tak bli k. Do p lni pOwodzenia zabrakło mi eż w kończą
cym .ę roku zwycięstw nad
Conn r;K'm i Salomonem. Ale,
co SIę od wle<:ze, to nie u 11:'t'Ze: nowy sezon enisowy prl'!de mną
,-a razie jednak nie myślę o
ten 'si : marzę o odpoczynku od
raki ty, a lakże od dziennikarzy. Relak~ noie po rwa jednak

~

e

pomies,zkop-

'10/...

SIę sprawdziło!

Oby

jest bare-k i wy~w:etlone są filmy.
Mo·rynane
masowco
gośc~i
ostatnio delegację tluln,ków z
Nowej Huty. Patron obii!coł załodze rowery turystyczne, lodówki, magnetowid ora! miejsca w
ośrodkoch
wypoczynkowych
w
sezonie letnim. Ws.zystko wskazuje więc no to, że coraz bliż
sza rzeczywistości staje się wizjo
statku optymalnego, no którym
problemy ergonomii i racjonalizacji procy będQ
traktowane
no równi z możl:wościami zapewnienia marynarzom komfortu wyp:x:zynku Po procy.
ANDRZEJ SITEK

konany, że po jH'oetu mwo
'Jię d;'i:.

nun

Jacek W ZO- zdobywI'a złotego medalu
w skoku
wZ""yż na tegorOCUlych Igrzy
kach
OHmp jakich 'tV
00tn>alu.
Ł.

.Kau.ru

mi
bardzo
0CftI ić

centrum Doha, ltolicy kraj_

w sp0s6b obiektywny I racjonalny wyd rzenia
kończąceg'l
się roku. Bylo ich moż.c zbyt
wiele I zbyt byly ważne, że
bym o którymś z nlch mó!(ł
powiedzieć, że to wlaśnie on·J
przyniosło
mi najwięcej wr~
żeń I radości, czy, że właŚnie
ono najsilnIej odbije się na moim dalszym życiu. Bez ""-zg lęd
nie - uczestnictwo w olimpiadzie I zwycięstwo do nich należy. Ostatecznie zlot ych medali nie zdo ywa się ani codziennie, ani co rok W tym samym
czasie jednak, bo w okre!.ie
najbardziej natężon~'ch przygotowań
przedollmpij kich, zdałem prz~leż
maturę, a zaraz
po!em d .alem ,>:ę na studia,
co również bylo przekroczeniem
pev.rnyeb
konkretnych
życio
wych pr ów I przynioslo mi
nie rT\lllej chyba wraień niż
udział w Igrzyskach
W sum'e
byl to rc* bardzo trud"y l bard;zo rad<*lY_

obywatell, Kotar staje się coraz
bogotszy. przyp/yw dolarówzwłaszcza po podn;esie<lKJ
cen
- Ona jest panu ba~d:iA> V.-d2j~Z.
ropy - spowodował nadzwyczajna. Larry. z.apewniała Vicky. ną ole już dziś nie nojnowszą
Ale p<Xla tym... Zamilkła
na
w tym rejonie świata sytuację.
chwilę. Ha.nk
Z06lanie
jutro
Władze
przezooczają ogromne
ZWOlniony. On jeszcze nie wie, że
sumy no budownictwo. Chodzi
"contineontala" już nie ma.
przede wszystkim o slkoły, mieszkonia, szo lto1e , d-<-ogi ludność
Ki~y Ballacd pPUKil
mie57.J\azajmuje s ę - obok procy "w
nie, był przekonany, że tym sanolcie" - roh ctwem. No włas.ny
mym sprawa jest :z.ałal.wiona.
A
użytek uprawia
pros.o, kukuryjednak siedzi al chwilę za kiecowdzę i daktyle.
Najważniejszym
zadaniem jest rozwój przemyski.
30
Ootod niemal
wsz(stko
Koto( ...- - - - - musi importować, ole tei coraz
bardziej no wszyst o go stać.
n ą, zanim prt.eKr~ił kluczyk w
st.acy jee.
CAF - Camero Press
C1;rv.! a rt.e4t , 29 ezeT'W' a, godrz.. 8.00.
Ka2.de zdooie w ktrótiti j v. 'adow "Chronicie". kt«-ą crlytał
w restauracji nad ClI ty głymi jajkami, w-zmacnialo w ninl lI'CZU ie, że
co& ~t.Tacił.
mości

"Policjand wel.wani
ubiegłej
nocy prZe7. Vict«ię Goodrich do
jej mieszkania przy Ed·ith
Alley
31, zastali 24-lelnią praco'wnicę 0pieki społeczn j
w
kompletnym
rO'ZStroju nerV\:'Owym. Pani Goodrich wy jaśniła, że jej przy jaciMka,
Jocelyn Mayfi Id, 23, i Hank Stu~
ber, 38, przySiZ.li około ósmej do
domu. Sbuber pił alkohol lokoło dziesiątej stał się gwałtowny i
pobił panią Ma)-!leld. Potl'm po-s'tedł, a miss Mayfield
zarnkl1ęla

w

zaczynają ym się, życzył
bym ~ po prostu takiC'b samych tnlooo8ci z jego ocenI!,
jakie mam dzisiaj. Przede w zy--m jednak chciałbym pomyśl
nie zdać egzam1.ny końcowe
PHrWIlZECO ro. u
'udiów, a l
w spore
nie dopu' ić d teco,
ileby o amie zapomniano.

http://sbc.wbp.kielce.pl
.1.,.

je5zcze
trucmo

w

dobnych poństwoch C!y księst
wach orabslcich - to wzmożone
wydobycie i ciQgłe odkrywonie
zasobów zlotodo}nych podziemnych złóż tego ce'lnC9O SU1'OWco. Mały terytorial'1ie
22 tys.
km kw. i ludnośc;owa - 100 tys.

(Jntl'rpr

się

w

łazieonce.

(Dokoóc:u~nie

ligawka a tarlu w Doba
ltolicy Kataru.

'Ił'

D

numene)

lępnym

bok, ok~, bo1ld, lato. 4tO~-1
ko, alwo1".
k~os,
kompo1liła.
st«, uop, E.gon, ckJta, pas.za,
n;sza, walec, wyjec, orena, ostenia.

hasłem

(z

-

nr 295)

Po prawidłowym rozwiązaniu krzyżówki litery z kf'atek ponumero·
wanych dodatkowo w prawym dolnym rogu czytane w kolejności od·
powiadających im liczb dadzą hasło, które wystarczy nadesiać jako
rozwiązonie zadania.

POZiIOMO:
poelłS. zojqc,

1.

5.

PIONOWO: żobka, norko, 0to'r,
makak, kotaploz,m,
kocli,
Ateno, grynder, 50kra, pale, oboi, brawo, taco, list, rekreacjo,
aplit, katuszo, ospo, poni, nę
dzo , Opole, onuco, Aolen, akcjo, sowo, swat.
Rozwiązanie główne: "W srtu-

ce jak w życiu, nic
wo si~ nie dzieje".

przypadko-

prątka

grullłiocy;

Od 2 do 8 stycznia 1977 roku
dzieło astrologów.

żadnej odpowiedzi
jedynie powie<hieć - chcecie

Możemy

czytajcie.
KOZIOROlEC (ur. 22.XII. - 20.1.)
się

rok będzie w zosadr-ie dla wielu spośród

poprzedn iego. Pierwsze cztery m iesiqce dodzq jednak
i zniecierpl iwienia. W połowie letnich miesięcy n

zmartw i eń

mo-

ludzie .torsi

jówko. 8. oper<J Rachmo.nionowa,
9. np. ~, 10. Robert (18431910), odkrywco loseCzoki wągli-

110,

gwiazdą

lo ten mini·horoskop nie bierzemy

Rozpoczynający

Le.pus euroSlkło<lkowo

szczęśliwą

Pod

będq

wydarzeniach .

dać z siebie sporo wysiłku.
ustabilizować swe życie
Nie

musieli

ponownie

aby po
będzie

daremny. bo przygotuje grunt pod osiqgnięciCl w nostępn'j'Ch
Osoby zamężne i żonate będq przeżywały zakłócenia w tyociu
wajcaml tego będq najczęściej mężczyźni. niezoleinie od doty

nagrodo

Nobla. 12. pty.n z owoc&w, 13,
głos kobiecy, 14. do walki szermieKZej, 16. lc40mra u pasa, 18.
pnepływo pr.z6z N CWltes , 20. nie
cieoIto ipiewo. 22. izbo miesz·

WODNIK (ur. 21.1. - 18.11.)
Jedynie poczqtek roku zapowiada

się

dobrze.

Wi"kwość

nych pod kon i ec stycznia musi być przygotowana na różne
Rok bieżqcy będzie dla wielu z Was okresem, w którym
rzyć siły z zomiarami. energicznie chodr.ić wokół spraw ambitnych.
dla właściwego funkcjonowat'lia i dalszego rozwoju społeczeństwa.
kworta" tego roku ZOloho szereg sprow wszczęt'j'Ch poprzedn ł a. N. ę
w nieskończoność sprow dotYClqCych uregulowonia stosunków rodZI

~

• down'fCh rezydencjach,
23. SIlCRo, 24. Turdos merulo,
ptoIt Ieino~, 26, ek~1ro1ct

RYBY (ur. 19.11. - 20.111.)

towy

n~j, 28. ulkzołto bez
wyJścia. S1. Icońcrug.
34. koń
mo1ego wzr~ 35. jeden z
gwi~, 36. zjaM,
38.
uoł. 40. nid do łcorowon io, 41.
pofltner w łońou. 42. zobojęmie

Rok tWl przyniesie wiele nc.zęicio osobom urodlonym pod tym
wyjqtkiem krótkiego załamania w połowie lipca, pozostałe mies
Ryb bardzo pomyślne, ustabilizowan. i bez niespodlianek. Pod
dzo sprzyjojqc'j'Ch okoliczności wi"kszość z Was, i '" płci obojga
g i ę I dynam izm oraz wyzbędzie się. przynajmniej aęŚ<:iowo. . .. _-" , ~ .....
ności do wahoń I dzielenia wlosa na CZWOl'O. 010 zok:ochonych
Ryb na/pomyślniejszy będzie koniec roku.

nie.

BARAN (ur. 21.111. - 2O.IV.)
łcI~ia,

PIONOWO: 1. zwada,

połowy majo nic nczególnie
wain_go nie r.ojdzie w
• WG<. Za lo potem zdwojony przyplyw energii pozwoli Wam
stracony no poczqtku roku . Osoby somotne mogq si. Sf)odz i ewać
propozycji matrymon ialnej. Natomiast n'.które starue wiek-łttm I
ieństwa poczujq się znużone wspólnym tyciem i będq myśleć D
.trzegomy je przed pochopnymi decyzjami. Malieństwa osób
znokiem Borona nie żyjq wprawdz.ie w trwałej harmonii. ole majq
dobrych stron, których inni im IGzdroszczq.

Do

!. nap6f alkoholowy. 3. lrzyIcow.... 4. miIt, 5. rewio. 6. pMd, 7.
anatema. 9. sus, 11. ~i~ka

BYK (ur. 21.1V. - 2O.V.)

PYTANIE
-

~.

Do jaJc:WJ

pmtH StrMt/ł?

lmM\ł

cłlcecW

Do tn4"II1WIf'kł.
A "mćecł. płłflVO~?
A eo. olot't'ów tet Me
D.

11M-

Stępie.

K ielCe

W'tIHII. le wolołóvi ob"",
tn6sllJ iMIe"o mężt1.
U to«icll wrogów to
JG- nMN~.
__

". Li.o .....1d

Kielce

W

SĄDZIE

górsok~,
14. rucłloma zas~o,
15. uczulenie, 17. cooa Tonto\a,
zomienio1la w słołę, 19. k1"och.
20. J!biom~, 21 . Sik<lłt, 25. gl1niony in$~ment mUlyoNly, 26.
wydonie. 27. osi~e
Kozoków,
29. miejsce Ppocerów w m i eście,
30. oódr.ioł towarlystwo, 32. lIbig.niew eybu/soki, 33. najęte oklasłtt, 37. dola, 30. kqśliwy owad.
Treść hasła

m.e

U~U""II,

że

należy

"ECHO DNIA"
Kupon ni' 295
Ro%'WiąJO..i.

<:>

po 100 JJł - Morion
(Rodom)
BorixJra
"iecka (Kielce)

9IKO

<:>

Zbigni_

zo 50 zol -

WiGil·

Ba·

knyiówlli

IV

279

biąi:kowe

<:>

Mono. bu.=,

po 50

zł

otnymujq:

274 - Fabian Frydrych
(Zwoleń)
i Agnieuka W~
IW

(Skarżysko)
IW

275

<:>

I)(

276 -

Robert Kaczor
(K,elce) i Lucy.na Sikora (Wroelaw)
Bożena

Chojnoc·

ka (Skarżysko) i
Leszek Frcmkiewicl (Kielce)
<:> nr 277 - JolCWlta Małtnow·
ska (Zwo leń) i Danuta Gołka
(Starachowice)

276 -

Todeusz

Gn.mil

żoodCW'm.
klOng,
(Kroków) i Bronisława Lieben~
__________
~
kOl'pO. 00;011, =z
0- __
boch
(Opole)
.

pOd ko-

k&tde"o miuiqca będzil'H
pr••cbłowiat acu"órowlI W!tbu w1fdaUc61A1.
-

~~1ft

MO~.

- A
IIZ1fch

-

Jl4.n4rk. - :r zł,
" r6me -

Nie

23. VII. -

23. VIII.)

to rok niezmqconych wkcesów. Roptowne zm iany I
tuocji :zmunq, zwło-s.zcza osoby urodlone w sierpniu, do przyhamow
du i w ięluzego nii dotychczas liczenia się I dqieni aml otoczen ia .
liczności pozwolą niektórym z Wcu calkowicie zopomn let o AIeznan
wodzenioc.h w rolcu ubieglym ł wymalać kh skutki. Pi erwsze mlesłqce

wykorzy,toj no przygotowanie .;" do nowych. zwi"knonych obdwiq, k
no l0w0dow'j'Cl{ jak i rod,innych. Na Twq inicjatywę. pomysłowość
tylko nojbliisi współpracownicy

PANNA (ur. 24.VIII. - 23.IX.)
Osobom urodzonym pod tym znokiem rok 19n przyniesi. wnystko
sobie wymonyć: energ i. I aktywnoit w robocie. ciekawe lnicjatywy
ich loInec-zywistni .... io. ntezym nie zaltłóoonq hormon., współtycl a Z
rochinnym i zawodowym. POlosta ńci . nadal skromni I I wi.lk lm uny
tycznym. bo te cechy nie pozwaloją zapędzić si. pozo granice
prz., 'o'umną ocen. oktuolnej sytuacji i własn'j'Ch moili_ki.
Os
wolnego b.,dq miały reolnq nans, zoworcio
na4łŚllwego ",ołłeńl
w i.klem poz.,any"" w czasie wokoc li.

SKORPION (ur. 24.X. - n.XI.)

- "Gin.

j<!uei cbtodz""nu,
.,. mu.iaz (loh~ wtłSlI.
- DI(lcze"o~
- 80 tli ,. Kd .NI darli "a

STRZELEC (ur. 23.XI. -

21.l11l.)

~odobn,. jak dlo osób urod,onych pod znak.em Ponny. lok i dla
pod znokiem Strzelca rok bieiqcy zapowiada l i , botdLO pomyślnie
no..,et lepiel od roku 1976. PiI,<wszy kwartał uplyn'. łtoch
burz"""; ••
zwoli on pnygotowat lesza. lepSlY amb itnietso stort do reolizacJl
stłłpnych miesięcy. Urodlonym w pierwsryc.h dliellęciu dniacłt
g
prll'pomniet aby korzystajoe z sr:ec-01tj~a ui"":ech,, fortu""
f\i
drobnych obowiqzlt6w. do Clego małO nieorze.rwvc:ietona I n' ...",n''''';ołt
do
'

L.
Kjel.,.,
Nagrodę Ul naj[ept;T.11. na,zv,n
sda ni8f1l , anegdotę otrzymuje w
tym tygodniu p. Z. NadoI ki z
Radomia

NUMER 295
-

STRONA 8

W.

będ:z i e

010 w:.lu z WOJ pierwu.. półrocze tego roku będz i e owiet.
od no t4łpnego . Wyniko slqd wniosak te wszystko CO mon.
bienia I wszefki. powołnieJu. decyzje powinitH"lu podjq4! przed
co. bo w przeciwnym rOlie Ich urzeccywistnienle znoc.:z.nie I",olej.,
do tego, ob, druga połowa upłyn.ła C , ... atmod.rze stagnocJi.
I nie,ad_ol_io 1 si.bie. bo utrudnia to. le!II wręcz ni. uni.n>ołj;~r'
ni~ia aegoś godnego U'Wagl. Słot Ci ę na łtrytyanq ocenę
I dlotego uczyń to. obyś unikał w .. nyułoki raz popelnion'j'Ch

11:. pataJ
S •• rz)'11t

WIEK:

m

22.VII.)

WAGA lur. 24.1X, - 23.X.)

.I ~ ...
•
wite J)ł'u-ccvtGl [wtę IWIwlld4łk6U1.

Siemię clio

n.vl. -

Rok t_ oOf>owiada si. również dobne dla osób urodzon'j'Ch pod
klttm, zwłauczo druga jeg o połowo, która przygotowuj. solidny grun(
... os i ągn i ęcia. Krótki okres złej passy (czerwiec - lipiec) dotknJ.
tylko ...aby urodzone w pierw .. y", tygodniu poid,i.rniko. N ie _ł ... \ - _
ujemni e no dałszy b ieg wydarleń. sprzyJoJqcy decyzjom i
tok w sfene olobistej jok i zawodowej. N ...... uklod, pOlWOlq wi
prz.ezwyc,.ż,ć prleSIkody. loki. zdawały si. ni. do pokonania.

%Ood~

koioi dla pt. - ,
UJO do(fłC" .

21.V. - 21.VI).

Pierwue mi-.siqc.e tego roku
n ia przyniosq wi ększoki urodzOńY"
znoldem wydarzeń szczególni. Interesujqcych. Dobrze więc z.robiq Jeił
ten aOł no :zakończani. uprzedn io podjętych proc. Poświęćcie w i
dz ieciom w wieku .. kolnym. Wn ikliwie obo_leie ich reakcje ,
os i qgn i ęcaio w:zajem.nego zbliżenia. oportego na rrorumien lu. CI spaś
którzy urodzili l i. w pielWueJ dekadzie lipca mogq oczekiwać szybki.
pomy ślnej zmiony układów. tol< w deue zawodowej. jak ooobistej.

LEW

<:>

IW

BLI~NłĘTA (ur.

C i.k_ie zapowiada II. poczqtek rol<u. Będzi e on jakby przedł
strojów i odbiciem ' wydarzeń z Ioońca roku ubiegłego. Większość B
si . bęchi.. Ief'iej • tym roku aniżeli w minionym. tok pod względ ...
/ok i PI'j'Chiclnym. Wielu z Wal urodzon'j'Ch w pierwuel połowie et
.i. przygok>wać na walkę • pl~korzomi I oszczercami, otokuJqcyml
wodow.. a takie d"'ę spraw iy",o prywatnego. Z walki tej wyJd, iecl'
i pod kon iec roku przeżyjecie prowdziwy lukces. No Jego Ixnie b
plony ." kaidej dziedzinie awego dliałan io .

RAK (ur.

prawidłowe
rozwiązonie
knyżóweok
codziennych
bony

la

<:>

POZIOMO :

W DOMU

przesyłać

pod adresem redakcji "ED" wyIqcznie no karta<:h pocztowyoch
w termionie siedmiu dni od daty
nIn Iejszego nume1'u.
Pomiędzy
pł'awid łowe odpowiedzI rozlosuje
się dwa booy ksiqżkowe po 100
złotych I jeden bon
kSiqżkowy
za 50 7JI, Korty pocztowe bez
kuponu będq wyłq<:zooe z losowof'l ia.

Wid: o-'t.",Ż01'l l'j?
14t.
Pi~ loC km"
o.kll1'ŻOnCl
_ _ k 1'6wni4!ż. u mil 28 lllt.
- WU-kł Sqdzle. ja nie mam
.wlicza;' zmienÓGć zPZn4fl.
adoll"l
Radom

W W)'f\ioku przeprowod.ronego
Ios0w0nia bony k-siqzkowe otrzym\Jjq :

duchowsl!.i (Ryki).

za

Z.

NAGROOY:

Ten rok i'lie będzie dla wielu zbyt pomyślny, Oużo kłopotów I
będq os.oby urodzone w ostatniej dekod,ie kwietnia. Sproltacie
spokój, a przeda wszystkim cierpliwość.
Spr-awy finansowe
raczej pomyślnie, jeśli nie liczyć drobnych. nie dajqcych li. p
wydatków, Urodzeni pod znakiem Byka i lo płci obojga powinny
kich konfliktów w życ i u zawodowym i osobisty.... bo w przeciwnym
si. no spore l długo'trwale nieprzyjemnoŚCi. Wn i eść w swe tyci e
giczne d 'dalonie.

'ZybkO D

wl'ZoraJ!

b

mulee, bo to leo

aRl,

którego

potrącil.ls

http://sbc.wbp.kielce.pl

Hobby
•
nie
zna
•
granic

azcl~

fuzeum Narodobiega
końca
cja prac wybiineego malarza raPiastowa. Osogażowana
szluka
często
sięga
do
haraklerze poetycręgu wywodzi się
ardziej znanycb i
Związku Radziec,Wiosna". namaloroku. Na kielecką
yczyla go słynna
liakowska w 1\10cą się do życia naiedź nowego życia
od
obrazie akt młony pokazanej na
,wraca uwagę dowany jasny kolor
dziewczyny, skonz
ciemniejszymi
czenia, które tebnie
złością p02.ostay. Przenikający caję nastrój skupioświadczy o emotosunku artysty do
h'matu malar.twa
o, tyllt ze Plasgo z mitów, 05arodziennej neczycI.
akll bowiem byla
" Itru<' art y ty, któremu w pewci e im mo
rie przyszło zaco:yuklad.ai rmal od początku, po po~n_,d W II órym spłonęły pra"V

t

zobaczyć
kolekcję

Fot. H. Pieczul
matyJ.& pór roku powracaJ a
niejednokrotnie w maJarstwie
Piastowa, w ezym wyrażało ię
nie tylko wielkie przywią~anie
do ojczystego pejzażu, lecz takie do wspanialych tradycji malarstwa rosyjskiego wieku XIX.
Na wystawie kieleckiej eksponowane SI\ m.in. obrazy: "Zima" (1940), "Lato" (1954), "Jeli<,ń" (1956).
Ponieważ już 2 stycznia 1977
roku kończy się ekspozycja prac
Piastowa, zachęcam wszystkich.
którzy jej nie obejrzeli, by uczynili to w ostatnim dniu poka7u.

i~ .i,.~o obrazv. Tro-

AVUS

-=..a.. .~....~u.~....~aa................... .

cie ba'' -. .~. .
ł)rzedl

zość

B

"'ględeo
,włe

:z drewno

CI

,qcyml
(jdliech
Hi. b

He Listów; ile
ciężkich

I znów
i znów

oryginalną

załóg pokładowych

'iq le.r
I. w l
cje I

inicja~y\l.'Y mi e jscowego Towarzystwa
Społeczno
- Kul-

turalnego powstaje w Jeleniej
G6rze zawodowy Teatr Animacji. Kierowniclwo arlyslyczne
objąl aklor i reżyser Andrzej
DZiedziul,
siedziby
użyczyl
Młodzieżowy
Dom
Kultury.
Pierw ze przedstawienie - widowisko muzyczne "Kto się
boi krÓlowej śniegu" wg Andersena - naj młodsi mieszkań
cy Jeleniej Góry oglądali pod
koniec listopada. Jeleniog6rski
Teatr Animacji zamierza wystawiać spektakle
r6wnleż
11:
myślą o publi czności dorOSłej.

Istel·
1

IQmow

lenia.

.iernan
lesiqce
tdwiqlk

>woU

UPÓT, żebll powstać
iść t dojść do celu.

Ile chwil PTZlI Beethovenie?
PTZ1/ Corellim? PTzlI ScaTlattiml
Twe oC=lI jak piękne świece,
a w seTCU ŹTódlo pTomienia.
VVięc ;a chcialbllm twoje seTce
ocalić od zapomnienia.
KOD

aAa"-

ta.W-

OSZCZĘDZAJCłf

ICH W SYlWESTRAl

Znom ki a poń w Kielcoch (i me tyłko w
Kielcoch), klóre przy okoz.ji romycn boo ietów
moją zwyczoj lempef'OWOć swoich mężów ci<nomi. tÓfych nie powstydziłby się som mistrz Lesze Drogou. Moje drog ie, dziś Sylwestra. za
ktlko godun Nowy Rok - wyją owe doi, bqdź
c;e więc wfjqticowo m:1e dla swoich .. stCWfCh".
PrzynoJmn iej roz w roku!
Z ~YCłA wy~s.zYCH SFER
POnl Krystyno Loska ujawntła w •. Sz.pilko<:h",
że kaidy kto "posiado dobrą dykcję, niezlą prezencję i znajomość języków, III tym p o I s k i e·
g o"

może

kO'ldydowoć

no spl ero.

Gałczyński

ROMAN POLARSKl urodzIł
18 s.ierpnia 1933 roku w
Paryiu. Tui przed wybUChem
wojny wrócił wraz z rodzicami
do Polski. Podczas okupacji jego rodzice znależli się w obozie
konc~trac:yjnym,
a
małeg'l
Romka przechowywali Ich przyjaciele, Po wyzwoleniu w Krakowie wystav,riano na scooie
"Syna pUłku" radzieckiego autora. Do tej roli zaangażowali?
14-le~niego
Romana Polański e
go. W roku 1953 - za namową
AnlO'll iego Bohdziewicza - Polański podejmuje studia w ł6dz
kiej Wyi.szej SzkQle Filmowej.
klórą ukończył z dyplomem reżysera w roku 1959. W czasie
studiów angażował sic: jako
aktor. Pamiętamy go z takich
!ilm6w j"k - "Trzy opowil' 'ci"
(1953),
.. Zaczarowany
rov. C'I'''
(1954), "Pokolenie" (1955), "K,,niec nocv"
(HI56)
Wr ' kI"
(1957), .. Żadzwońcie' do" mojP j
żony " (1958), "Lotna" (1959). Potem wysląpił jeszcze jako aktor
w ,,' iewinny<,h czarodziejach",
"O iroinie Yeti", "Do widzenia,
do jutra", "Zezowate JZC%ę~cie".
Podczas studi6w uea\irował
klika bardzo in eresujących tIlmów kr6tkomelrażowych, m.m.
"Morder~lwo", "Rozbijemy u-

tpY,
~

się

•

•

Redaktor Jocełr: Semkowicz z NPerspektrN",
Ictóry publicznie oglosIł co myśli o wychowani\!
pl/korzo Wisly - Adomo Musiało (po jego występie w Belgii). podał, że nie boi się i przybę
dzie do Krokowo.

prac.. w
poWSlaJą
u .. tnografk·znym w
h DI('daleko Łowicza.
kansenu,
obejmujący
ha, jest obsadzony
najczęściej spotykalI"ia cb księzackicb.
.
zjnw ntarYzowano
tow arcbitektury lut6re z taną przeniek ns nu. Są to domy
e I bUdynki
go 'po_
Dotycbczas przenie io
zabytkow,: chalupy,
r mancie t 7.akonser, z laną z lożo r. e wioszl go roku. Przewidu
rÓwnież na \\ io 'nę
&lę do
prz 'nasz n ..
'-..IWkll,_1 parku poz taIY('h bu-

tanty Ildefons

Og-romna nastrojowość, muzYczność wierszy Gałczyńskicgo
czyni 'o poetą jedynym w twoim rodzaju. Nikł tak Jak on
nie potrafił wyrazić uroku zimowych wieczorów, w których
pejzaże I/N!brnych dró, splataJlII się z dźwiękiem barokowej
muzyki. Prezentujemy ten wierg, "aby ocalić od zapomnienia" piękno tej poezji.
(E)

•

LOKALNE. KRAJOWE . ZAGRANICZNE

dążeń?

He kTZlIku w poematlI?

są

wy pIaty z lin. Prace i maskotlki :z: Jan okrętowych wykonuje
wielu
marynarzy
m.in. starszy marynarz
Ja.n
Kamióski na trampie
"Ziemia
Olsz.tyńska".
Marynarskie hobby nie zna granic
i hierarchll zawodowych
ma swych zagorzałych zw()lenników wśród
kapitanów,
oficerów i marynarzy.
A.S.

Z

J spo
uybkl.

Tozstań,

godzin w miastach wielu?

ILe /.at nad stTof twoTzeniem?

wyrobów z metalu
dzwony, świeczniki oraz
ozdobne pamiątki. Sto mechanik Andrzej Lawendowski
wraz z magazynierem Janem
Remszą w chwilach wolnych
zajmują
się wykonywaniem
odlewów z brązu i spHu, wyczarowując z odpadkÓW
metaLi funkcjrmalne kompozycje.
Innym ulubionym zajęciem
pracowników działu maszynowego jest wykonywanie ozdobnych stempli
okolicznościowych przy
pomocy róż
nych technik. III mechanik
Marek Demski wykonał podczas rejsu statkiem "Frycz
Modrzewski" stemple okolicznościowe związane tematycz.nie i kompozycyjnie z nazwą
staVku oraz odwiedzanymi w
podróży morskiej portami.
Bardzo popularnym hobby
wśród

•

PIE Ń
III

lle w tTudzie nieustannllm
wspólnllch zmaTtwleń. wspólnych
Ile chlebów rozkTa3anllch?
Pocałunków? Schodów? KSiqżek?

Teatr animacji

KllonY"

~

można

ś

ni

Ile Ta=em dT6g PT=CblltllCh?
ILe ścieżek pTZedeptanyeh.?
Ile deszcz6w, ile śniegów
wiszących nad lataTniami?

Nie
na
wszystkich statkach są już tzw. hobby-rooms
czyli pokoje dla hobbistów.
Mimo to na wielu statkach
PLO i PZM powstały kąciki
hobbistycz.ne
usytuowane po
prostu w marynarskich kabinach. Na przykład w kabi.nie starszego mechanika Andrzeja
Lawendowskiego
na
trampie PZM "Dolny Sląsk"

.wiedzi
chceci!

~~~~ ~

Strof).}

•

•

•

Reżyser Jen, Hoffman o ..Trędowatej": "Soma rzewność. Same
Som tondetny lukier".

h,.

NARODZINY ARTYSTKI
·B-letnro Lee Rochiwił/, młodszo liostro .lacki.
Kl!1lnedy-Onossis, joli podoje omerykońMo proso - .. bez wyuczonego zawodu", otworzyło biuro
orchitektury wnętrz. Dwukrotno rozwódko stWNdzi/o, że nobrało dośw iadczeni a w unądzoniu
wnętrz, gdyż już trzy rOly
w życiu kompletn ie
wyposożalo swe duże domy w
"nowe szoty".
"Mom artystyczną duszę - oświodczylo - która
kaie mi wciąż szukać nowych rozwiązań w urzą
dzaniu wnęUx domowych". Czy woże się lo ze
skłonnościomi do rOIN' ozy'Hanla ZWiązków moł
żeńskich - nie wiodomo.
Redaguje S. KAZMIEROWICZ

http://sbc.wbp.kielce.pl

bawę",
("Zł<Jte

"Dwaj ludzlt' z szafą"
Wrota" na festiwalu w
San Francisco), .. Gdy
spadają
anioły". W roku 1961 zn:aliz::lwał we Fra.ncji film "Le Gros
et le Maigr.,", nagrodzony na
fes'iwalu w Tours. W roku
1. 3 debiutuje w p Inomd.r·lz',wym filmie fabularnym " '0że..... w wodzie'! Zdobył on
na grod~ na festlw-alu w ,'owym
Jor ku. W tym samym roku Polań ki wyjeżdża do Francji
i
rea lizuje najlepszą
nowt:lc: w
!tlmie "Sajpiękniejsze o zu\twa
świata". Pozostaje na stałe na
Zachodz!e, zachówując jednak
do dziś obywa~elstwo polskie.
W Anglii powstają jego dwa
nas\c:pne filmy
"W,tręt"
(1965 - nagrodl'DJly na festiwalu
w
Berlilnle
Zacbodnim),
"Matnia" (1966 - znowu głów
na nagroda w Berlinie Zachodnim). Polem kolejne tilmy " it'u tr
eni pogromcy wampirów" (1967) I pow. tały w USA
film 1.000iecll.o Ro emary",
W.
roku 1!f71 Pol ań...<tk i zrealizow
"Tralt'dię
ak beta". a w roIt
później
a merykań 9kc>-wl kJ
tilm "Co?". Ogromny sukces
odnló.ł jego amerykań ki mm
kryminalny ..Cbinatowo". Ostatnio zdobył najwlęk. ze laur}'
Ul film "Lokator" (nagrody vł
Cannes), w kt6rym zagrał takie
rolę tytułową. Obecnie Polański
nalciy do najbardziej ~i()
nych
reży~w
w St8Clacb
Zjednoczonych, Franci I Wielkiej Bryt Bla'i ,
Sylwetkę przedstawi my
na
zam6wienie Adama W. i Jerzego K . z Ki elc. Listy do nanej
rubryki nal .. ży
na
kopercie
opa rzyć dopi~kiem ..Na żyC%e
nic".

m
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"Przyjatń"

na

Piątek

sobota-niedziela
31 grudnia

1916 r.
1-2 stycznia
1977 r.
Dz.Li

8k'ad a m~

i)'czeDia

M E LANIOM
l SYLW ESTROM

jutro
MIECZ YSLA WOl\t

a w

niedzielę

IZYDOROM
i MAK ARYM

•

•

*

31 XII.
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*wiat·· - g. 11.

K I N A
,..B.oInantka" - JLXli. - "Trę
dowata " poiskL, ko l. I. 12. g .
1;;.30. 11.:tO i 19.~. Maralon SYlwestrowy - g. %1.30 - "Plonący
wieżoWIec" USA. pan. kol, l
"NLed.orajda" polSki, archiw.
1-2.1. - "Niedorajda" - pol. Wrn
arehlw. J. 12 - g. ».30. 11.30. 13.30.
"Trędowata " 1'.3~. 17.30 1 19.30.
:U lo kwa"
- 31.Xll. - "Wrzos"
polskI., archiw. g. 16. 18 l ZOo
Maraton ~ylwesLrowy - g. 22. _
"Ponad strachem" francuskI,
kol. i "Romantyczna Anglelka'ang. kol. Mala
la "Godu.ny
gr(}zy" 8118. kól. I. 15. g. la,
17 1 19. 1.1. "Inna" polskI,
kol. I. U. g. 9. Zestaw b ajek pol.
kol. g. 11. "GOdzmy grozy" g. 12 i H .•• Wrzos" - g. 16. 18 120.
M. sala "Bolek I Lolek" pol. kol. g. 15, 16. 11 1 18. Z.I. "lona" g. 9. 12 1 Ił. Zestaw
bajek - g 11. "Wrzoo" - g. 16.
18 l 20. M. sala - "GOdziny grozy" - g. 15. 17 l 19.
"Bajka" :U.XU. "Wielki
Gatsby" USA. kol. I. 15. g. 16
l 18.30. 1.1. "Wlelkt Gatsby" _
g. 16 1 18.30. "Przygody Gerarda"
ang. pan. kol. I. 15, g. 21.
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"Sami swa'" polskI, g. 15, 11
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l U. 1.1. "WIelka., większa.
najWlęlc.sn"
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g.
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kol I. 15, g. 11 1 19.30. 2.1.
"W1elka. większa, najWiek»2a" _
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sea.ns tllm(}wy" - g. 16, la l 20.
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"Nieszczęścia Alfreda" g. 14.
"Król, damno walet" - RF:-l. kol.
I. 18, g. 16. la 1 ZOo
.. Ann.tury'ł Z.I. nieczynne.
Przedsprzedat biletów kinowych
w klnie "RomanUca". tel. 448-1'
czynna W gOdz _16. W sobotę
_Ił

'1.Xłl.:
No;bliluy ob.. prl.bi.gał botdde pod Enotie", .",ieJu zmian I
""woki. O 110
to.o sytuacjo molo by
s/ę
podobalo.
To"i. "1Id,le od_/odo!! Ino ....

In..,,,,

m/ci.. 'm,. "II. dotychcloJ sytuocj., DRien/OH nIeco ulclody ..

t. poI uyMo
pGClU;."
na_I sytuoc/i
.oslconol.. ';erwu.a polowo
lu'''go ,opowiedo
si. ponadto
Im_iąco. lwloOtt'o 10kH wyJa,d mołe
oko...!
ttOd.....,.
bli.t/m otoczenlll 'ptOtltllq,

.1. ..

prO.l si. Twół nost,ól

aal

udany.

.i.

1.1.
,.fetwu,o polowo M.e.iqc.
......
,... .,0",.,..1t
I ...eJych IOty.lak./I.

_i_ _I.'.e. ,

pod

przyJ.mnoścl

I..łoś

Ił/.

dla

""_0

Nal.... /ast

Clobl.

IH,dJi.
""t.
"oławy
1'01_ ",i.l. JI4
I ' _ te _olno.,.,....
""Ci. .,.,Id.
.... ,...,..
•.., plon. To
o Itort"pnl. u ••
tliMY

".pIt.
1101'."0. lJo
CI.

l

lO

Ale

do

wy-

/oHol.

lI.potal,

.,.,.-.

tysłekcf-ul.. lJo
ollf. łe T_le

.t 1. ./" ",..,
toncepeie

",.."

APTEKI DVZUR Z: nr z..-101.
ul
Buczka '713'
nr !lI-lOa ul.
Slenldewicza Ił POR D II! DYZURNE: Dl. dzieCI I dorOlllycb
ul. Zelama SS Codz. Ił-.
•
/l1f'c!7If'le - gad7 ł-I!. Stomatologiczna ul
2:elazoa 15.
gOC1%
t8--2!. w sobotę - od ~odz. ll.
do 7 W Doniedzlalek.
TELJ!FONY:

"Odeon" 31.Xll. l 1-2.1. .. Ządto" USA. kol. I. 15. g.
lUS, 11.3~ ! 19.3il. 2.1. dodatkowo Zestaw b ajek g. U.
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K I N A

"Wolność" 31.Xll. .. Ojciec
chrzestny U" USA. kol. I. 18.
g. HU5 I 18.45. Maraton sylwestrowy - g 22 - .. Zawód - reporter" - wIoskI.. kol. I .. DzIewczyna
do
dziecka"
fr.-.....1.
1-2.1. - "Ojciec chrzestny 11- If. 15.30 l 19. 2.1. dodatkowo .,Tajemruca zielonego boru"
Z RH g. 11. I .. Nlech bestia zdycha" - !rancuskl. kol. l. 11. g. 13.
" letalowiec" 'I.XII. I 1-%.1.
.. Nashville" USA, pan. ko l.
l. 1(;. g. 17 I 19.
"Związkowiec·· 1-2.1. - .. Jeremy" USA, kol. 1. 15, ~. 17
l 19.
APTEK
DYZURNA: nr 2!HI4S.
Aptec:zna 7.
POSTOJB TAKSOWEK:
Dworzec Glówny PKP - 705. osiedle
Millca - H-H
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PROGRAM LOKALNY

1-2.1. -

P ROG R AM LOKALNY
9.00 "Spotkanie noworoczne"
magazyn
M.
KarpińSkiej
18.05
AUdycja regionalna w oprac. P.
Gana.

Niedziela
PROGRAM L O KALNY
9.00 "Famy I kron ople" - mag.
R.
Marciniak
16.05
"Muzyczna
premia" - w oprac. Z. Wierclak
i P. Gana.

.,Pn.ooownlk" - 1-2.t. - Pomnek dla d,lecl g. Ił !tO. ..Od
,f'(Imlu W7wvi.·· U . • kol. I.
" l': 17 I 11
PTPK
ovZ RS
nr 29-072.
al . I M.h :n 29.
POGOTOWI F.
R T
KOWP '

20 . ~

-

"Romulus I
wIoski
filmowy
hlstoryczno-przv
Wieczorynka (k
Wieczór
z
(kolor)
.. M:>tżonkowie
franc.-rum. ko

tiumow8
22.20 -

Piątek
PROGRAM I
RTSS matematyka (14)
13.25 - RTSS bIOlogia (12)
15.30 - Losowanie Malego Lotka
15.15 - Dziennik (kolor)
15.55 - Dla dzieci: Zapraszamy do
Smoczej Jamy
16.55 - •.Tajemnice mórz" - ndc.
pt. ..Zwierzęta epoki dinozaurów" - tranc.-RFN_
wioski film ser.
17.45 - "Operowe qui pro quo" _
widowisko muz. na kanwie operetki "Zemsta nietoperza" J. Straussa (kolOr)
19.00 - Wiec-zonrnka (kolor)
1 .30 - D ..iennlk TV (kolor).

,.Na wirażu"
lodramat

Niedziela

12.1~ -

:2:6.00 -

Przen"ó\\ len ie
I
sekretarza

noworoczne

KC
PZPR
Edwarda GIerka
!O.10 - Kwadrans muzyki polskieJ
20.25 - TV Teatr Komedii: J zet
Korzeniowski ••Panna mę
tatka" (kolor)
21.30 - .. Damski I(aog"
ang.
komedia film. (kolor)
D.05 - Rozrywkowy blok sylwestrowy
PROGRAM D
lł.1ł

-

,,~gaz"

l'Ut -

19.00 141.30 -

10.10 10-11 30.25 22.. . D.4ł

-

.... 1. ... -

"Jak to w rodzinłe" - radZIecka komedia obyczajowa
"Syn Spar~kusa" - wlOllki
dramat hlsloryczoo-przy&odow y (kolor)
Wieczorynka (ko~\
Dzienna TV (kolor)
Przemówienie noworoczne
l
ekrelan:a
KC PZPR
Edwarda Gierka
Kwadrans muzyki pol ~
(kolor)
. ,Fachowlec z Caracu" franc. komedia kryminalna
"Kslęznlczl<a czardaaza" węg. tUm. wersja operetki
(kolor)
"Syl. trow,. wieczóc" tart filmowy CS.RS
"Rabunek li broni~ • rę
ku' - aoc. lilm fab. (western)
"Jajko" - franc. komedia
film wa

Sobota

1I.so 12,15 11.25 14.1~

-

15.~5

-

16.50 -

9.00 IO.%tl -

14.<15 U .50 12.1' 12.40 -

13.35 U.CIO 14.25 -

15.30 15 .•

-

1'1.10 17.35 -

Nowoczesność

zagrodzie
R-TSS: Nasze
Studio Sport:
ch leda za pc'sza
Dla młodych
leranek
Antena
.. Wielkle bitwy
,.Wllfna burska "
dok. tilm seryj m
:I:
Dziennik (kolor) _ ~ 11
Rolnicze rozmo.... V ll VI]
Wielka G ra _ t, _ ~~D ~ .
"Piórkiem I wo:
lorowo I świate
Dla dzie~
slowlk" - po
czarów (kolor\
Klub Sześciu Ko n
•. Z
Sieradza
gwiazd" (kolor)
Losowanie Duźe#
Plebiscyt na
sportowca roku
"Miłość to cudo
- recital Elzbietl
wlez (kolor)
"Szczęśliwego N

ku" 1'.00 19.30 •.• -

..w 21.. 13.06 -

11.18 -

cz. 2 ra

tab. (kol(}r)
Wieczorynka
Wieczór
z
(kolor\
Baju dla doros
"Wojna l pokój"
pt ..• Moskwa" film Lab.
Teatr TV:
G.
.•NI~d,. nic "'e
Gr J dudko gra.

-

"Kowboju do
anc rum fab (
W starym klniej Kleopatra" rab. w~ sztuki G . I

U.5I -

~C1:terdz.leatolatelt 

U ••

-..r.

tab. filmu
15.41 - .. Amerykanin w
Prolram dnia
- komedia mU%.
.. Wyzwanie
dla
Robul
k>r)
Hooda " - an . f.1m Dray17.• - "Walet pikowy"
~odowy (kolor)
lilm fab .
porto .. y pru«lltd raltu l'.ot - WIeczorynka
kalejdoskop n.jclekawszych
w,.daneń aportowych (llO11.30 - Wleczóc
z
lor)
(kolor\
Dziennik
wtóczenie , 30 .• - ..Dw na' le kcr;
prumówi ni.a noworoc:z.D~
dziecka fllmo",a
go (kolor)
powieści
nfa
I
Koncert
nowor luny
lt
(kOlor)
WiednIa w programie
utwory
traussów (kolor)
Dla dZieci: Bajkowy konPoniedziałek
cert życzp.ń
PROGIIt
.. FIz Z afrykańskl .. go bu~u" ang. flIm przygo11.ł5 - R-TSS fIZyka
dowy (kolor)
wltacja
.. K t. lego oprawcy I ofia13:5 - TV Technikum
ry" - pro«r. dok. o sukcesie pol'klch siatkarzy (kolor)
Turniej 4 Skoczni - skoki
oarclar~kle (kolor)
PROGR

1t.

7.50 8.15 8_30 -

(kolor)

Blok Lilmow,.
Sylwestrowy eocktaU

t ... I .-

Uwag : Codzin,. s~ans6. pn.. d.
poludnlow"cb w
p ltczecólnycb
kloacb umie -z.cu " lowo L..udu ł ,.
Za e\\-entualn .. ,mian,. w programJe klo. red keja o.ie odpowladL

17.1'5 19.00 19.10 -

v.' .!cl'uc'"
kI archlw. I. 1~. g. 15 I Ił .•.

.. Partit
polski.

"Szczęśliwego

ku" - cz. 1
filmowej
- Wieczorynka
- Wieczór z
lor)
- "Daleko od
pl.
film TyP (kOlon
- Teatr
Komed ii:
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Marie Lafore t ł
k ą fran c .) !
Daniela O lb ryc
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Sobot a ·
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2l. ZO

Ak tualn oict
dn ia
16 .&0
"Pożegn anie
roku"
a udycja
Z. Wie rclakowe j, 17.10 W sylwe.
strowym nastroj u konc r Q!!rywkowy (stereo). 17.'5 S potka nia
z teromS7czak8ml
aud. M .
Biele ckie j
17.45
Propozycje do
KieleCkiej Listy P rzebnjów 17.35
Muzyka 18.ot .. W nastroju tartobllwym" - Bud. M. Karpińskiej
16.40

•
.... "Hutnik" .oZn ch ~' 1

19.00
19.JO
20.~

l . ... -

• ,,+n·e

.~
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..RObotnik" - Si. Xli. - .. Pleact
na Pacyliku" - Lrancusłd. kol.
g. 15...Przepranam. ~y tu biją! "
polsld. kol. I. tł, ' . 11 I l • .
Maraton sylwestrowy - , . 21. "Przepras~ .. m.
czy tu bijII?" I
., ABeja jut tu nie mles%ll:a" USA. 1-1.1. .. Płraci na pacytiku" - g. 15. ,.Prz&pra"zam. cz,.
tu bij,,?" - g. 17 I Ił.
.. tar" SI. XII. .. Najlepsze
... świ....,..e.. pols-Ie!, kol. g. 17
I 19. . 1-2.t. .. Ludzie godni
sZRcunku' wlO$ld. kol. l. Ił,
R. 17 I 1t 15. 1.1. - dodatltO'Wo
.. Urotlzlnowy wieczór" I Inne
Jki pol kol. g. 11.
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3-1 stycznia
1977 roku
11.05 -

Wych. obywatelskie - kI.
potrz bne ~ kwalitikowane kadry
RTSS matematyka
(15): Wlasności Funkcji liczbowych
TV Techn. Roln.
NURT - pedagogika: Zakład pracy jako środowis
ko wychowawcze
Dziennik (kolor)
.. Obiektyw" progr. województw
szczecińskiego.
VII.

p~.la~~ogika:

Sa12.45 -

13.25 15.50 -

16.30 lG.40 -

koszaiińskiego.

17.00 17.30 18,OS 18.35 (8):

Gra-

19.00 19.30 -

20.40 22.OS -

progr. won.:sKH:go, go-

kaliskiego. koieszczynskiego,
zielonogorskiego
Młodych

i

Polska (kolor)
Sport - sprawozdaTurnieju ł SkOCUli

- pol. film lab.
Heltf0ln.,pekc,ja
czyli
nowe pomysly MaKociniaka
Ik (kolor)

5.1.

fi -

TV Teth. Rolnicze
rla - kI. V: W staroRzymie
h. plóstyczne - kI.
VIll:
Architektura
}'m

r)

cudo

ażblel!

)

- Le

Ko
go N - •• K
J ta
C t

S - historia (3): Talce sredniowiecznych
ców (kolor)
Technikum Rolnicze
T - matematyka: Akość
geometryczna
a. Ułamki - cz. 1
nnik (kolor)
lektyw" - progr. woztw
wrocławskiego.
logórsklego, legnicltiewa Ibrzyskiego
dzieci : Entliczek slowk (kolor)
wanie Małego Lotka
tury "Pegaza"
syllum - cz. 1
-:gi na wodzie" - repio enkar ki Edwarda
la (ZSRR)
ranoc dla nalmłodsz~'ch
o~ram dla młodzieży
eZOr
z
dzienn i ero
,or)
1y Bergmana: "Nam:et_" - lJlm zwedzkt (ko-

22.50 -

23.0~

@) ekre tars fen eraln y K C
KPZll, Leonid Breiniew wyradl luduom pra..y ZSB)!,
p nywódcom bratnich krajow
so('jalistyc2-uych oru partii
komunistycznych i r~botni
ezych, jak równiei polityk o m
innych p ań Iw wcbięC'Ulo . ć
sa życzenia, jakie o trzymał
w zwil\zku z 70-leciem wych
u r o dzin. W liście do ddeonl·
ka "Prawda" L
B reiDlew
stwierdza, ie życl:enia te :10dajl\
mu
jesun wię('ej
enerltii i ił w dalnł'j pracy
o raz zwraca uwalę na za

słUPSkiego

Dla dzieci: Pora na TeIesfora
Dla młodych widzÓW: Latający Holender
TV Informator wydawnlczY
"Swiat. ktbry nie może zaginąć" ang. film dok.
(kolor)
Dobranoc dla naj młodszych
I program dla młodzieży
Wieczór
z
dziennikiem
(kolor)
.. MiJoM: nie jedno ma 1mlf:": ..Miłość AJOSZY" radz. fUm lab.
Twarze Teatru - Wojciech Pszoniak - progr.
studyjno-f!lm.
Dziennik (kolor)
Uśmiech I piosenka: .. plo.enkl węgierskie" program
rozr.

Uwaga: za ewentualne zmian,.
programie, redakcja nie od·
powiada. Program O
TV
zamieszczat będziemy w codziennych numerach lII:azety.
w

wartl\ w pi~mach z życzenia
mi calkowitl\ aprobatę i zde·
eydow&ne poparcie dla polityki,
prowadZ41nej
przez
KPZR.
@) W Pekinie zakończyła
się, po prawie tn:yty,odnlowych obradach, o,ólnokrajowa konferencja po 'więcona
sprawom rolnictwa. Prasa
chińska poin[orlD(lwała, że do
maja 1977 roku odbędzie się
podobna konfercncja po'W1ę
eona sprawom przemysłu.
@) Rzl\d indyj ki przejl\ł
na, własność obiekty należą
ce do amerykańskiego koncernu naftowego "Calte ".
Ustalono, ie rzl\d iody! k1
zapłaci amerykańskiemu koncernowI ods%kodowanie w
wy ok ości około 14,5 mln dolarów. Po pl"Zt'jęciu "Callexu"
nl\d kontroluje prawie caJy
przemysł nartowy w In~iKh.

S. Carrillo i towarzysze
zwolnieni z wi~zienia
DOKOŃCZENIE
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kał
ieb już tłum członk6w I
sympatyk6w KP Hiszpanii, wyrażających entuzjazm z powodu uwolnienia więźni6w. Jeden
z członk6w KC KP Hiszpanii,
przywódca najpotężniejszej hi·
szpańskiej organizacji związko
wej - komisji robotniczych Marcelo Camacho, kt6ry rowniei oczekiwał na uwolnionych
towarzyszy pod murami więzie
nia, oświadczył dziennikarzom,
że uwolnienie Carri110 jest
pierwszym krokiem ku legaliza
cji Partii Komunistycznej
w
Hiszpanii.
Decyzja O uwolnieniu areszt.owanych działaczy komunistycznych wraz z przywódcą partii
oceniana jes przez obserwąto
row jako !lukces sił lewicy I
porażki skrajnej
prawicy, do-

magającej

les
•

wobec
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Jezlo a Ey e
LONDYN PAP. Rejon australijskiego
jeziora Eyre do
niedawna
był
powszechnie
uznawany za najbardziej niegościnne miejsce, gdzie brak
w og6le warunk6w do życia
biologicznego.
Jednakże
od
trzech lat niecka tego największego
jeziora
Aus ralii
stała się oazą pełną
najrozmaitszych form życia. W wyniku nieoczekiwany<:h zmian
klimatycznych desz.cze monsunowe. które z reguły padały
jedynie
na północnych
wybrzeżach stanu Queensland,
w 1973 roku przesunęły się
642
km
na
południowy
wschód od Alice Spriogs w
południowej Australii. Roczne
opady w tym rejonie wynoszą<:e 101-127 mm podniosły
się do 406 mm. Sytua<:ja ta
utrzymuje się nieprzerwanie
od 1973 roku.
W historii Australii
tylko
dwukrotnie
notowaoo
tak
wielki przybór wód
jC'Ziora
Eyre. W 1950 roku w wyniku nieocz kiwanych opadów
deszczu poziom wód podniósł
się o 3,3 metra, ale
wkrótce
nadwy;i:ka wyparowała wskutek panujący<:h upał6w.
W
1973 r ku przybór był o wiele większy (6,4 metra) d2ięiti
czemu w tym zbiorniku woonym o powierzchni 9 tys. km
kwadratowych
nagromadziło
się nawet więcej wody niż w
zatoce Sydney. Jezioro Eyre
położone jest
w depresji, a
P<Xliom wody znajduje się 15
metrów poniżej poziomu m<>rza. Z reguły w rejonie tego
jeziora temperatura w środku
lata
przekracza
59
stopni

się

surowych reprekomunist6w
oraz
pragnącej przeszkodzić wszelkim
przemianom w kierunku demokratyzacji życia politycznego w
Hiszpanii.
Niewątpliwym sukcl!sem
postępowYCh sił w Hiszpanii jest
r6wnież
powzięta
przez nąd
premiC!'a Suareza w czwa,,~ek
wieczorem decyzja o rozwiąza
niu "trybunału porządku publicznego", powołanego do życia w
okresie
frankistowskim,
dla
zwalczania opozycji.
Po wyjściu z więzienia Santiago Carrillo oświadczył,
że
nadal będzie prowadzić wąlkę o
powszechną amnestię w Hisz.p:lnii. WYChodząc na wolność
powiedział
myślałem
o
wszystkich działaczach politycznych, kt6rzy pozostali w wi zieniu.

sji

•

Kamera telewizyjna
w... rurze
Jak sprawdzić jakość spawanego szWu w stalowej rurze
o {.Tednicy mniejszej niz 3 cm.
Zrozumiałe j~t, że na zewnę
trznej śdance jest to łatwe do
zrobienia, ale jak skontrolować
wnętrze rury? Jest to jednak
operacja konieczna. Rury muszą być szczelne np. gdy wykorzystuje się je w reaktorze atomowym, gdzie krąży w nicb
gorąca
radioaktywna
wod •.
Kamera telewizyjna wykonana
przez spe<'jalisl6w ang lel ki h
rozwiązuje ten problem. Srednica jej wynOlli 13 mm.

Cel jusza. JC<ina z ek P<'dycji
naukowy<:h w 1972 roku zanotowała nawet temp~ralurę
60
topni C W cleniu. W
tych warunkach poziom wooy
w jeziorze E re obniża ~ię z
szybkokią 2,3 metra roczni .

DOKOŃCZENIE
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nowall1oia komuruka<:ji
mi jsAd t> j.
Dwukrolnie
in.te:rwooiowali u nas pasażerow.ie autobusów linii "29", kursują<:ych
na trasie Kielce Kowala.
Z ich relacji wynika, że już
od cztc-rc-ch dni nic zja .... ·a
się w og6le
na
przystank u
przy ul. Ogrodowej
autobus
z godz. 5.35. Wa le klo,potu
przysparza to ludziom,
którzy jeidżą do pracy w Kowali.
FataJne
fiu nkcj()n ow ani
komunikacji
powoduj,
że
przybywają do zakładu z dużym
op6f.nien.iem.
Równi i
w godzinach popołudniowych
pasażerowie, którzy z Kowali <:hcą d tać się do Ko c,
czckają na autobus n.j('ki€'dy
i po dwie godziny.
Podobne
problemy
mają
pas3Żerow.ie korzyslają<:y z linii .. 10", .,14" i "18" (. owy
Folwark
Domaszowi e).
Między godtz. 14 a 15 na,iez ,ciej nie jeUlzi żadoo z ty<:h
autobusów. M.i.n. bardzo r,z,adko zjawia się "dziesiątka" z
gooz. 14.45 4 ,,<l6ienmastka" z

godz. 14.59.
Również
d~tyczyły

liczne i.nterwooc-je
1rinii nor ,,4". Aulobusem tym moina jiję doetać
w okolice TelegraIu. Chętnie
- aC'7lE!g61rlie w
dni świą
teC7lle korzyB1.ają % niego
amatorzy zimowych sportów.
Niestety, włal;rlie w te
dni.
a'Ul.obusy tej liinl4 jeżdżą bardzo rzadko.
Część tych sygnał6w pr7.t:kazaliśmy
dyn.k<:ji
WPKM.
Obi ano prawdzić, bo podobno ..pasażerowie
prz admją".
A
może
dyrek ja
nazbyt wierzy raportom o
wykonanych kursach?
(El

2
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sS - historia (I): Tamce liredn o ..... iecznych
drców
T chnikum Rolnicze
tOrta - ki. VI: Na dwoZygmuntów
}'k
polski - kl. VU:
usz Słowacki
mlOdych widzów: DeJe pi-:tnastoia t"ów
. polaki - kJ. U-IV Uc:.:
Uada
•
- TV Techn. Rolnlcr.e
nnik (kolor)
ktyw" - progr. lńol.
l. warszawakiego
młOdych widzów: Turj z bratkiem (kolor)
lIgon (kolor)
cUo Sport - Turniej 4
OC2ni - ~rawozdanie :r.
c:botabofen (ltolor)
y rolnlltom
branoe dla nalm.lodazycb
"gr m dla mIodziet,.
r
:r.
C1zlenn lJUem

0101')

'ojalt" - Ode. 1 pt. ,.BIaproc:z.r .. ser. fab. fUmu
Od. USA (kolor)
lU" (kolor)
renady wieC10rne _ pro"ID ro:r.r"""llowy
nnllt (kOlor)

- 7.1.
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ba". ,,Hialy tatek" rei. BoJota
%amnyjewa - ekranizacja opowiadania Oayn,iza Ajtmatowa je t peln, poezji opowicśt'il\ o
marzenlaeb
mJodeeo cbłopca.
Twórca pamiętneco "Monol.cu"
Dia AwerbKb _realizował dramat psycholoelcsDY "Cadae listy" - inter uj ee tudium po.taw nauc.y Idłl.i I .00000olcy,
1tędlłee polemikłł se .tercotypowymi, po len bo'WOymi ec:eD&mi ludz.i. Do wybitnych JM)zydj
saliczye naldy film "Gwiazda
awodnjczef:o ~
la". rei. Wladimira Motyla - o lonacb dekabrysUw, które dobrowolnie wyJridiajl\ na yberię, aby lam
daielić los męiów kaaaoycb na
katorr;ę (crajll:
Irina Kupezf'n110, Ewa zyku ka, alalia 8ondamak I lnnolllentij
molltu_w ki). W latach rewoJucji I
ojoy domowej ro ,rywa
ę
akcja filmów: ,.zwy 'ętca" rei.
Andrit'j I:.adynina, "Oaarna kanwana" r ..i. Anatolij. Bonckielo, ..zafubioo. ek'ipcodycja" i
.,zlota neoka" rei. Wienłam!
Da Dormana, a w okn~e
tal.niej woiny - m.i.n ... ~zll toJolenp" rel. LeonieJa Bykowa. Kom die - to mJn . .,Krok w Ideania" rri.
au ma
Birm a I luu.,.iń a , lf"M'7:pkiw~i t[o'ri .... LP'Wana I R m:a_a (' li a~i.

W'ród filmów czecbO<Slowaekleh znajduje
ię
utwór rri.
Vaclava Voliczka "Burzliwe wino" nawi:pujl\l'Y do
ydaneó
krT&~e,o 1961
roku.
Z kIlkun
a filmów zakupionycb w RD wymienimy: ,.Badboyena" - utwór bioerafie1DY
ukazująey Jata l 13-1819 w iycio
ielkieco
Itomp"ytora,
..n-e.ę" rei.
Jlolra JLomera,

riee DUloW ana,

surrealiliłyC'Lną

berta BeGayouna

s Jane Birkin

..z przymruieniem oka" rri. ReI fa.ntastYCU11\ "Bona Baisers de

Bonc-Kong" rd. Y aoa Chilfre
będąą parodill filmów
s Hondem, a uka ująeą ... hatorię porWP i
królowej anlielslliej. 1Lei erem filmu "wiaUo" Jed
&na aktor a, Je_e oreau,
kUlra uenUl C'l'8 tu jedną s
IJiwnych ról, obek lAIdi Bo.c.

Nowy rok
na ekra nach kin
,..D ,la owizdrzaJa" rei. BaIDers imona,
kt.órym je II S
ról Ira Praac_ell Pi ec:r.k a.
Pilmy frUJe
ie. Obejnymy
srealizowaay
)lnea
Franco
dramat P5ychololl'loDY
Ił
Adell S" o o.Iec. ·Uwym.es iD ŃrlLi Wiktora Hueo. s
abelle Adjaai w
roll elllwneJ. komedię sytuacyjnil "amotnik" rei. Jean-Palii
llappeneau a C therme Deneuve
I YVN Mont nd m,
ycht)logkEn "Liii kochaj tDJIit" rez. lau-

We W1
reb Ilakupiono mJn.
"atol film LucbJano ViscIootielO .. L'innocente·' Il Lallrl\ Antoaelli, WI D. Annuosia, ,'policja
.. ękuJe" rei. tełaoa VeD_. ,.
- o lan,a byłych polic:j1Intew l
prawników, kler:r.y pmow"IDJe
wymienaJl\ wyroki praestępcom.
.. Podejrzany" rei. Pnanl'r
Maelleeo Il Gian Maria Volonte i
"Lllcky Lu<'iaoo" rei. France o
Bo 11'10 z tym
mym alltoreru.
Wśród skupÓw dokonanycb w
WI~lkil'j Bry
nil SD idtlje 'ę
ełCJi;ny film
o eph
eya li

http://sbc.wbp.kielce.pl

Glendą Jackson
..Bom_tynna
Anciplka" I antyra&istoWlOkI film.
którcC'o akcja toczy się w RPA,
"The WIJ"y Con5Jlliracy" rei.
Balpha NelscNla. s Sidneyem
Poitierem
Pilmy made 10 U A - to m.in.
Daleń deUi.n." rei. IIlike Ni~bolsa, dramał .,.ycboloaiesny
rei. Marlina ScorseM ••Alioja jul
tu nie mie1J:lka" udium
_taej 1I0bidy wycbowujllcej
dsie kO, ae iwldnll wie)ok~ie
n&ll"rad:r.anll sa .-wll kreadę ElIea
Bu~tya, au ic ..1
taDleya Donena opany
_ty wach .,Maleeo
ęc:ia" Antoloe de
aint.Exupery, ,..Pl nl\cy wieiowie('''
'Johna GaiUermlna,
,'paml1y
pl"" Alfreda ffitcbt'o ka oraz
wc tern Joha.. ture
"O .. ta nI
)lOCJI\« _ GUG Bili" z Kirki Dl
DOIlII .. ID 1 Anthony Quinn"m.
PoJw.wllł 141 na n&pycb ekranach tuie filmy węll'ipl">l;i~,
bułlarskie, ja poński f'. braayłikle, lody ki e,
wie1namski~,
Ir
kie. fińskIe, mellsykan.ski
peruwi ' ki e,
wmf'2ue
i .. ,
duń kle.
ka kle, turet'kie
R Kamerunu,
yjamu l Kuwejtu.

n.

(pAPl

1 stycznia

TlOdycyjnym zwygojem, w
dzień nowego roku odbędzie
w Radomiu
spotkanie piłkors.lcie. Tym razem o puchor prezydenta
piełWuy

si,

ubiegać

miasta

,ję

sk oczni w

będą

"jedenostki"
Błoni i CZOl"ych.
Mecz rozegrany zostanie
na boislcu Czarnych i rozpocznie się o godzinie 12.30.
Kolejną

imprezą

piłttofską

• R::adomiu bę<hie turniej
halowy drużyn S-osobowych,
który rozegrany zostanie w
dniach 8 i 9 stycznia w hołi
Politechniki
$więtokrzyskiej
przy ul. Dalekiej. O puchar
dyrektora WKFiT Urzędu Wojewódzkiego rywalizować bę
dą zespoły Radomiaka, Broni, Czomych, Orła Wierzbica
oraz dwie druiyny kadry
lPartokiodowej rodomskiego
OZPN.

W pierwszym dniu tumieju, II stycma odbędą ti~
meae eliminacyjne. 9 stycznia półfinały i ftnoI.
(ig)

Toni Inna
klasą

Janusz Peciak:
M

Głównym
isłrzostn

celem

Bobak jedenasty

matl

Mijający Tok na dlugo utkwil
w moje; pamięci, niezależnie od
tego, jak potoczą .ię dalsze losy mej kaTleTy SPOTtOWPj. Zloty medal olimpijski w MontTealu 114 Z4wsze pozostanie chlloa
1I4;cennie;szym tTofeum w m e;
kolekcji. Nie znaczll to oczywiście, że nie pTagnę jej wzbopacić. Mam pTzed .obq jeszcze
kilka lat .tarl6w i zamie1"%am
oC%t/Wiście ń4Ttować 114 Ig1"%Y'kach w Moskwie. Ale do 114.tępne; Olimpi4dy jeszcze sporo

CNIU.

Piłkarze KUb,
wyeliminowani z MŚ

W 1I4jbliższym sezonie gl6wnym celem będq mist1"%ostwa
iwi4ta w .tonie Texa. (USA).

W Panamie odbył się barażo
wy pojedynek z cyklu eli mina-

Hmpi;'ki

m ' tn.o.tw ni&ta w :rupie lU Amet';Yki PIa.

c}ł piłkarskich

i

basenu

Karaibskieco.
Ponieważ dwa pojedynki Iak
- Baiti (", HawlIłlie l Dominikanie) nie prz7nioeły rozstrzYC- 1
nięcia, zespoły te zmierzyły się
po ru meci _
neutralnym
stadionie ", stolicy Panamy.
Zwyciężyła reprezentacja Baiti
2:' (2:', i zakwalifikowała się
do finałów strefy Concacaf.
Do decydującej rozgrywki ",
tej strefie przystąpią zespoły
Gwalemali j Salwador. (Ameryka Srodkowa), Mekayk I Iaaada (Ameryka Płn.) oraz Haiti
I zwycięzca pojedynku Tobac.
Surinam (Kar iby). Tumie'
finałowy odbędzie się w M~
syku.
Mona

Odoędą ~ę !me na
pTnlomie
wrzełmc I pa~ddeTnika. W trJ
impTezłe nie odnosiłem dotych-

Zima w pelai. Widoozna na
sdjęciach
kielecka .kocsaia
aareianka ua LeŚllym Stadionie pnsycot.owaaa jesl Juł
tI. sezonu, dzięki temu, je . .krył jlł bi Iy poeh. Slłdsimy,
ii spnsyjajlłC& aura sachęł'1
c .. podany .biektu - Klu"
Sportowy Budowlanych do
sorcanillowaola w
ielc:aeb
konkursu .toków.
Fot . .JERZY BURCZYN

c-. .ttkc:e.6w. Zloty medal o-

zobowiqzu;e. Chcqc
jednq % gl6wnllch 1'61,
mual4łbym osiqllnqć jeszcze lept'ez"u.t ttiL w Montrealu.
St4~ mnie 114 to. Mam Jeszcze
t'ezerwll. Gł6wnie U) łze,.,rne1'ce,
gclzW %daTZ4;q mi rię porCJŹki
~gt'ać

1%.,

wak"tek brak" koncentrocjl. Na
iurzll.k4ch billem w te j konkut'eftCJi ałab,zll od Lednlewo o
prCłwle 200 pkt. To bardzo duło. Trudniej będzie mi popTatOtĆ Tezultatll to pł ywom u ł oieale b ędę do tego dqżlll.

SI",

Po Igrzvakach nie miale'"
wiele cza.u _
trening. Rola
midrza olimpijsk iego jest ab.aTbu;qco. Wznowiłem zo;ęci a
tTenin-gowe w grudniu I O.tTO
zobralem rię do pTacy. 0011 role
1971 Ol/l T6 wnie pomllślnll co
poprzedni.

W Radomiu

Turniej
przy zielonych

stołach

niedzielę
2
s\ycznia,
sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowe j
nr
7
w
RadomiU przy ul. Traugutta
52 odbędzie się trzeci w tym
sezonie woj ewódzki turniej klasyfikacyjny w tenisie stołowym.
W imprezie weźmie udział czolówka radomskich tenisistek i
tenisistów stolowych.
Warto nadmienić, że zdobywcy pl erwnych dwóch lokat w
kategorii seniorek i seniorów
zdobędą prawo startu w strefowym turnieju klasyfikacyjnym. który z udzialem reprezentantów 7 województw rozegrany zostanie 29 I 30 stycznia
w Radomiu.

w

W Oberwie6enthal ukończyły
zawody dwuboIStów klasycznych z udzluem repreozentantó",
NRD, CSRS i Polskł. Prym wie ·
dli gospodarze. W klasyfikacji
zespolowej zwyciężyła pierwsza
drużyna NRD - W ehlloc, Wit.kler, Zimmerm1W\n - 1.234,35 pkt.
pn:ed drug i m zeepolem tego

się

Zwycięstwa

faworytów
W

hokejowych MŚ

. .

,

Junlorow
0"-

W kolejnycb polkanitl('h
by .... ajllcycb ' ę w Bati.skiej Bystrzycy hokejowych mi lI"T lw
świala juniorów do lal:!t,
reprt'u'ntacja Z RR pokon 1
.
15:5, a Kanada odni.,.,la zwycię lwo nad RPS 9:1.

EO

kraju -

1,129,75 pkt., C RS 1073,75 pk t. i Polską - 1057,00
pkŁ

W klasyllka.cj i indYWidualnej
trlumfowu
mistrz olimpijski
Ulrich Wehlinc (NRD) - t50,O
pkt
przed swoim
rodakiem
Konradem Winklerem - 409,15
pkt
Ntljlepszy z Polaków lani law Kawulok zajal 8 miejsce - 365,5 pkt .. a na 13 poz:v~ji
klasyfikowano Ka%imił'rza OIucopolskit'Co -

NUMER 295

STRONA 12

dla

357,4 pkt.

@) W swym drugim wy ,tępi e
w RFN pięściarze war.:izawski, j
Gw rdil pokonali w Hamburgu
reprezentaejt: ego miR ta 8.6
Podczas tel!o meczu mi~tn; 0lim!>ij ki, Jerzy Rybicki
wy_
punktowal Helmuta Huebnera.

Szwecja

wygrała

z

Oberstdorfie rozegrany został w czwartek pierwszy
konkurs międzynarodowego
Turnieju Czterech Skoczni, który w tym sezonie odbywa s~
po raz 25. Wyniki tej pierwszej próby sezonu, którą wygrał
Austriak Toni [onauer
przed Jocbenem Oanoebergicm
(NRD) potwierdziły jeszcze raz,
że
światową
czołówkę
skoczków narciarskich stanowią zawodnicy dwóch krajów i oni
toczą nadal zac ięty pojedynek
o światowy prymat. lnnauer zademonstrował doskonały niemal
styl, uzyskał trzykrotnie notę
19,5 pkt. oraz dwukrotnie 19
pkt., natomiast Oanneberc w
pierwszym skoku osiągnął odległość 110 m, wyrównując należący od ub. roku do Inoauera
rekord skoczni. Trzecie miejsce
wywalczył
świetny
skoczek
Szwajcarii Walter Sieiner.
W pierwszej dziesią tce Austria I NRD reprezentowane są
przez trzech zawodników, w
czołówce znaleźli się jeszcze %8Wodnicy
Finlandii, CSRS i
Norweg ii_
Konkur. w Oberstdorfle,· TO%egraay w slonec%nej pogodzie
i 10 stopniaCh mrozu, oglą~o
20 tys. widzów. Startowało :1O
zawodników z 14 krajów.
Nieżle w silnej międzynaro
dowej konkurencji spisał się
najlepszy z polskich zawodników - Slanisław Bobak, który
wywalczył
11 pozycję. Bobak
miał udany skok w pierwszej
serii
skoczył
na odległoŚĆ
103,5 m. W drucim skoku nie

Zawodowcy

na Olimpiadzie?
Prezes Międzynarodowej F~
deracji Hokeja na Lodzie
Gut'nur Sabebky w wywiadzie
dla RFN-owskiej agencji sportowej SlD wypowiedzial się za
zmiana dotychczasowych zasad
obsady turnieju
olimpijskiego
w hOkeju na lodzie. Guenther
Sabetzky proponuje, by na olimpiadach przeprowadzano turniej .. oDen". co stworzyłoby kolejna okazję do
konfrontacji
nn il""~"7vrh dru7vn n8 świP<'ie

Norweei

Sydney zmierzą się: Argentyń
czyk Vilas z Au tralijczykiem
@ Koszykarze łÓdzkiego S ar- Roche oraz Amerykanie - Tanlu wygrali mit:dzynarodowy tur- n r i Słockt n.
niPj wyprzedzajac
Zeleznicara
@ W J lidze angiel kiej pilBel rad. ICEO Bukar Sl~
pokarze Tanchester City zremi lem Ł6di
sowali z Liverpoolem t ' t, a San@ Po
miu rundach szachoderland orzenal z Leeds 0 :1
wych mi 'ln;o 'tw świata junioW tabeli prowadzi I.iverpool 30
rów
pro,," dzi
repr zenlot
pkt. przed Tpswkh 28 pkt.
Z. RR WJadimirow 7
pkt
@ Hokeiści Norwegii zdobyli
Polak Twardoń sk1.1svriko\1·anv
.. Pondus-Cup" wyprzedz jac w
jesl n 23 pozyl'ji z dorobki
turnieju zespoIy Danii, Holan" pk'.
@
W kolejnym
spotk nill dii I Anglii.
@ Pilk n;e
nderll'ChlU Br:.lk@ Na szlucz ie lodzonym tosela pokonali reprezent.lcit: M - rozgrywanego w Davos turnieju
roka 2:0. Bramki dla
Bl'!gów hokejowego o puchar Spengle- rze w Oberhof mlslrzyni olimra
druga
reprezentacja
ZSRR
pijska z Innsbrucka, saneczkarzdobyli: Ack.'n i Rofre!.
pokonała .T n.:mię 9 :3.
ka NRD - Margit Schumann
@) W mię<lzypańslwowym me.
@) W p6Hinałowych poj dyn- u~tanowila rekord toru CZaJ em
czu w piłce ręc%np.j mll:; 7y"o:n krtth lurni ju tenisowego w 4",S" !<ell:.

'm

2.1:20.

te

•••

http://sbc.wbp.kielce.pl

powiodło mu się
brze, skoczył 99,5
sumie osiągnął
notę 224.2 pkt.

Wyniki:
1

Toni Innauer

255,6 (104,5

+ 109,5),

3, Walter Steiner (S
252,3 (105,5 + 109),
4. Harald Duschek
248.2 (109 + 106,5),
5. Henry
Glass
239,4 (105,5 + 103),
6, AJois Lipburger
- 236,6 (104 + 105),
7. Jouko Toermenen
dia) - 235,3 (105
102),- -8. Frantisek Novak "
-

+

+ 101).
+
+
11- Stanisław Bobak
224.2 (103,5 + 99,5).

232,5 (104

9. Ralnhold Bachler
230,9 (104
102),
10 Johan Saetre (
- 229,8 (103
101,5),

Pols

ilkars
•ranking
.:y

W&

luz
ty
Zachodnioniemiecka
Prasowa ,.'International
- Korrespondenz" (ISKI
kowała swój tcadycyjn
king najlepszych piłkar
prezentacji Europy w rri---~
Pierwsze miejsce
p
RFN,
drugie CSRS, •
Węgrom. Polska wraz
nymi zespołami sklasy!
z06tala na 6 miejscu.
syfikacja:
1. RFN, 2. CSRS, 3.
Szkocja, 5. Włochy, S.
Dania, Francja, Holandi k i li
Polska,
Austria,
H'
Szwecja i ZSRR.

Czy powtórzy
przypadek Den
Przewodniczący komi t
ganizacyjnego Zimowych
Olimpijskich 1980 w La
cid - J. Bernard Feli
czył w
wywiadzie dla
prasowej UPJ. Iż maja
być sit: za cztery lata i
u::raźa oiebezpieczeft5lv.;

.. Jeśli w najbliż.szym
nie zapadnie decyzja o b o
olimpijskit'i skoczni narcI O
w Lake Placid. to prz •
Denver. które musiałn
'
zai: or~anizacje .. biale· o'
dr" Innsbruckowi.
moi
00"". . ór"vć·'

J,B

_

zakomu n

Ft'il d7it'flnik rtowl
~" riali' i twie.rtł7ą
oo~ni j w ~tvrzniu 1977
winny ru y t pr ee budo

