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rządów

Społeczeństwo

s.tolicy·

złożyło hołd poległym

w walce o jej wolność
.Uroczysty koncert w Sali Kongresowej PKiN
17 styci~ 1945 roku żołnie
rze Armii Radzieckiej i ludowego Wojsko Polskiego w tołcu
wielkiej
ofensywy
styczniowej
przynieśli
Warszawie
wolność.
29 rocznicę tego historycz.nega
wydarzenia stolica powitało wczo
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Piątek,

18 stycmia 1974 r.

Wojewódzkim Zjazdem ZBoWiD

Dziś

lee,

I

kadencji plenum Zarządu
Okręgu Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację, poświę<:one przygotowaniom
do
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lU. LONDYN

PAP.

George

Wil-

1;-, tnies*oniec Kelt....ing _ W. Brr

to.

jak

zwykle
z
którzy są
pOI.ie.vai cały
zOltał przez
Korzystają

tanii • • opcN4<_oI swój .....o<:hód _
miejscu niedo.wolonym • pobliiu posterunku policji. Wkrótce do jego samochodu %bIiiyło się fv ....cjonaritJSJto
policji Mari-ie O""."idge i .oinItosowola noI.,u,y..-.dat. Willi...... był
jeclnoi tal ocz_ony uoodq poIi.
cjcn6i, fe powiedział póiniej cmennikon.om, ił "gotów byłby zapłacić man
dol koidej wysokoici" •

Osiedle

B

partii

~ałokształt pracy Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w roku
ubIegłym podporządkowany był pryncypialnym zasadom wynikającym
z uchwał VI Zjazdu PZPR, wytycznych CKKP i planów działania Ko.

mitetu Wojewódzkiego PZPR.
Generalnie biorąc działalność Komisji koncentrowała się wokół
problemów orzestrzegania leninowskich norm życia wewnątrzpartyj
nego, usuwania z życia społecznego przejawów niegospodarności,
nadużyć i innych ujemnych zjawisk, umacniania ideowych, zaangażowanych postaw członków i kandydatów partii.

Energetyk coraz piekoiejsze

o

lani

· wejdą

.na kozienicki Nowy Swiat
Odwiedziliś my
niedawno
mieszkaniowe osiedle Energetyk w Kozienkach, przeznaczone dla budowniczych i
załogi
Elektrowni "Kozienice" w Swierżach Górnych. W
ostatnich miesiącach wiele tu
zmieniło się na korzyść. Uporządkowano drogi
między
osiedlowe, wytyczono . chodniki.
A mieszka już W osiedlu sporo ludzi, gdyż budowlani prze
kazali do użytku 15 bloków
mieszkalnych oraz hotel ("samotniak" ), nie licząc szkoły.
przedszkola i żłobka.
- W trakcie budowy znajduje się jeszcze 7 bloków

mieszkalnych
informuje
dyrektor RPB, mgr Jan Darmas - wkrótce
nato.rniast
rozpoczniemy budowę pawilonu
handlowo-usługowego
i
rejonowej przychodni lekarskiej. Prace zakończymy cało
kowicie w roku przyszł}'1lIl,
pozostawiając w osiedlu
dobrze utrzymane drogi
oraz
tzw. małą architekturę ...
Budowlani z RPB nie opusz
czą jednak Kozienic. Jak się
dowiadujemy, władze powiatowe zatwierdziły już wstęp
ne założenia nowego osiedla

Prezes przesiada się do "stara" • Karty drogowe
wypełniane "z sufitu" • 18 samochodów zatrzymanych
w drodze na "majówkę"

Na papierze nie zaoszcz dzimy paliwa
POWiedział

jest .r k Mona

mi,
Li-

Iłtr<»znego,

to taki
stary obraz.

Rrządowy program oszezęd
ności paliw i energii zapoczątkowany został wydaniem
w listopadzie ubiegłego roku
zarządzenia
prezesa
Rady

Ministrów, w którym mowa
o ograniczeniach w korzystaniu ze służbowych samochodów osobowych w niedzielę

Księżniczka .Anna
-ije gniazdko?
PAP. Księżnicz

są rnąz, Mark PhilP~Zedmiotem

za-

WSC.bskich dzienlondyńska, powo
zaWsze na ,.źródła,

podała, Że młodzi
małżonkowie zajęci byli
ostatnio urządzan ie m pokoju dziecin
nego. Fakt ten dał powód s p ekulacjom. że księżniczka spodzie

w iarygodne"

.wa

się

pociechy.

święta

oraz obniżeniu dopuszczalnej szybkości pojazdów na dnlgach, do 60-80
Imn na godzinę. Dodatkowo,
w celu poprawy gospodark i
taborem samochodowym, w
każ.d~j
instytueji, zakładzie
pracy i
urzędzie nakazano
zmniejszyć
zużycie
benzyny
o 33 proc. w porównaniu z
J kwartałem 1973 r. Od l
grudnia 1973 r. tj od dnia w
którym zarządzenie weszło w
życie, inspektorzy gospodarki
samochodowej Wydzi ału Komunikacji Urzędu Wojew6dLkiego w Kielcach przeprowadzają systematyczne k()Iltrole na drogach i w bazach
transportowyeh.
- Na ogół
mów i k ieEQWIIli:k Lnspektoratu G05po-

O tych wiośnie sprawach mówiono m. in. obszernie w tra«cie
wczorajszych obmd plen<Jrnych
WKKP, z udziałem I wiceprzewodniczqcego Centralnej Komisji
Kontroli Partyjnej - Stamsława
Pawlaka.
W sprawozdaniu przedstawionym członkom WKKP, jej przewodniczQcy, członek CKKP
Eugeniusz Wójcik
stwierdrił
m. in ., że w czasie minionego ro
ku, zgodnie z zaakceptowanymi
DOKONCZENIE NA STR. !
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Plenarne obrady WKKP

Dziś
odbywa się w Warszawie XII plenarne posiedzenie Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej poświęcone omówieniu programu rządu PRL
w zakresie realizacji postanowiań I Krajowej
Konferencji
PZPR.

w

wojewódzkiego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. Przedyskutowano i
zatwierdzono
sprawozdanie z działalności w
ostatnich trzech latach. W okresie tym ponad 26 tys. byłych
uczestników walk
o
wyzwolenie narooowe i społeczne, skupionych w 464 kołach, aktywnie
uczestniczyło
w realizacji zadań organ irz:acji.

za

Kil

C PlP

pracy dla kraju

jem okres przyspiesz-onego, niezwykle dynamicznego rollWOju.

Posla a ideo a
i moralna I centrum

KłELCE

-

adświęV10ie
udekorow~
piękniejsza
n.i.ż
kiedył<ołwit*,
przeżywajqco wraz z całym kro-

roj

Samochodowej
mgr
Włodzimierz Kowalski kiercywcy, kierownicy baz transportowyeh, dyrektorzy, stosują się do zaleceń zawartych
w zarządzeniu prezesa Rady M1nistrów.
W
grudniu

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9--11
Na tropie usterki
Józef Kwaśniewski z Klele:
W bloku przy uL Dębowej 2
mamy awarię przewodu kominowego w całym pionie.
DOKONCZENIE NA STIl. I
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Bioprognoza
" - ki..-y i pnedoodniel
R_ _ócbiolność lokoIni. ........
CZonG. drogi śJis1lie.
Sy1uocjo biometeorołogiCJna:
o.botizona sprawno.ić d:riołoniG, z~one
de>legliwoici ~.............o i _
w.oiIiwość na bóle.

Marian Branda
" odzyskał" syna Christiana
~8J. NOWY JORK PAP. Przed sqdem w Los Angeles zakończył soię
spor Ulanego aktora Marlono Brando i jego byłej żony Anny Kashfi
na temat prawa do op ieki nad ich synem 15-letnim Christianem Devi. Proces .trwał 13 lot i zokończył się połowicznym zwycięstwem
Brando, ktory uzyskał prawo odwiedzania syno. Chłopiec pozostawać
jednak będzie pod opiekq mQ'tk!i.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ubiegłego roku
zatrzymaliś
mor 48 dowoo6w rejest.racyjnych kierowcom (11 spoza
województwa),
kt6rzy
w
dniach wolnych od pracy korzystali z samochod6w służ
bowy-ch. 34 dowody złożono
dyrektorowi Wydzi ału Komuni.kadi Urzędu. Wojewódzkiego z woIlioskiem o wycofanie
z eksplo()atacji zatrzymanych
saInoQChodów. Po dokładnej
analizie wszystkich przypadków ostatecw<ie zdecydowano
wyeofać z ruchu 18 pojazdów.
Podane wyżej liczby mogą
błędnie
sugerować
optymistyczne wnioski. Że tak nie
jest przekonują często żenu
jące sytuacje, z jakimi stykają się inspektarzy w cza~ie kontrQl,i.
Niedziela, 16 grudnia 1973
roku, szosa pod SzczekoQCjnami w pow. włoszczowskim.
Patrol
zatrzymuje
"stara"
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w SzczekocioIlach. Kierowca przewozi w kabinie 4
osoby. Wśród pasażerów prezes wymienionej spółdzielni,
który oświadcza inspektorom
że musi korzystać z samochodu ciężarowego , gdyż nie
załatwił sobie jeszcze zezw.lenia na używanie w niedzielę służbowej "warszawy". W
taki więc sposób pojmują
lli~tórzy
sens zarządzeń o
koniecwości oszczędzania pa)iw. Pl"zepis zabrania w nied-zielę
jaa;dy
samochodem
osobowym, można więc angarować
kierowcę
,,5taTa".
Byle tylko nie hańbić się
jazdą autobusem.
dotąd
moiliwości

Ogr&mne i

rzystane
rua benzyny

nie wyko06%Clędza

w dalszym
ciągu
duże
instytucje i bazy
transportowe wielIcich przedsię
biorstw. W listopadzie 1973 r.
lIwczesny zastępca przewodniczącego
Prezydiwn WRN w
Kielcach skierował do wszystkkh wydzia16w komunika_
cji presydibw rad narodowych
urządUGie, dołączając do niego wyłla.z jednostek, w których
mają

Młodzież

likwidacji ulegają etaty kierowcy. Skreślając z ewidencji
85 samochodów w
przeds ię
biorstwach, ułatwiono w pewnym sensie takie gospodarowanie pozostałym do dys pozycji
taborem, aby zapewnić 33 proc.
oszczędności
paliwa. Wkrótce
jednak okazało się. że to pociągnięcie
było tylko półśrod 
kiem. Przeprowadzane obecnie
kontrole
inspektor6w gospodarki samochodowej wykazują,
że niekt6re
jednostki prowadzą
złą
gospodarkę
paliwem.
Kierownicy odpowiedzialni za
sprawy transportu nie rozlicza_
ją
na
bieżąco
kierowców,
przymykają
oczy na ewidentne przypadki fałszowania przez
kie rowców
kart
drogowych.
plombują liczniki samochodów
w ten sposób, że w każdej
chwili moiliwe jest d05tanie
się do mechanizmu zegarowego, co umoZliwia wykazanie
więokszej ilości kilometrów niż
faktycznie przejechano, a zatem fikcyjne i zawyżone iloś
ci zużytego
paliwa.
Np. w
PrzedsiębiorS'twie
Budown:ctwa Przemysłowego "Cemeniobudowa" w Nowioach, w ogóle nie prowadzi się analizy
zużycia paliwa czterech samQchod6w.
Innym przejawem niegospodarności jest przykład Kieleckiego Przed6iębion;twa Instalacji
Przemysłowych,
gdzie
iI13pektorzy nie stwierdzili dotąd
żadnej
oszczędności
pali_
wa. Możliwości takie
byłyby
gdyby tylko dyrekcja cofnęła
kiero 'cy zezwolenie na garażowa. ie samochodu w Niewachlowie. Obliczono, że w ten
spos6b n ieopot.rzebnie traci się
na dojazdy 300 km (30 litrów
benzyny) miesięcznie.
Do końca bieżącego miesiąca
inspektorzy
gospodarki samochodowej Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w
dalszym ciągu kontynuować bę
dą
kontrole w przeds iębior
stwach branży budowlanej. W
lutym br. inspekcje obejmą
dalsze zakłady
i instytucje.
Warto by wiedzieli o tym
wszyscy zai-nteresow~ni dyrektorzy i pracownicy transportu.
Sz:koda ryzykować, gdyż inspektorzy w przypadku stwierdzenia złej gospodarki taborem,
lub paliwem z całą stanowczoś
cią

będą

domagać

się

skreśle

nia z rejestru dalszych samochodów.
MABEK DARMAS

Technikum echanicznego

zorganizowała wystawę filatelistyczną
W dniu 29 rOC7lrucy wy7:Wolenia Kielc otwarta została zorganizowana przez Szkolne Koło Filatelistów przy Technikum
Meehanicznym wystawa filatelistyczna. Ekspozycja obejmuje
17 zbior6w młodzieżowych razmieszcZ()llych na 50 ekranach.
Wśród
wystawionych zbior6w
spotkat można tematykę zwią
u:ną
z kierunkiem nauki w
szkole, np. poświęconą motoryzacji jak "Swiat na kółkach"
I "Propaganda ruchu drogowego". Wydantl też ciekawy, 0pracowany przez młodzież kataJog wystawowy.
_______________________
1
Wystawa mieści się 'lir świet-

cząsteczki

Odkryto
W
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NOWY JORK PAP. Rzecznik
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Odkrycie to wywołało du:ie zainieresowauie wiród asł;roao1Diw.

DNłA

ECHO

licy Technikum Mechanicz.nego
przy ul. Ja,iellońskiej 32 w
Kielcach i czynna jest do dnia
20 stycznia w CodL 10-17. Do
jej zwiedzenia zacbęcamy nie
tylko wytrawnych filatelistów,
ale i młodzież zrzeszoną w
szkolnych kołach filatelistów.
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przez egzekutywę KW załoienia
mi. doprowadzono do po.wo/ama przez instancje powiatowe
nowych komisji. To.k więc proces
tworzenia komis ii w powiatach,
w których dotychczas one nie
is.tnia/y został zakończony.
Jednocześnie
rozszerzono zokores działonie komisji kontrołi
partyjnej, powołujQc również ich
ogniwa w 9 czołowych zak/odoch
procy województwo, m. ..... w
FSC w St-a.rochowicach, KZWM,
"Chemorze", "Iskrze", "Rodoskó·
rze", IM im. Gen. "Waltera" w
Radomiu,
ZGk/adach Tworzyw
Sz;tucznych w Pionkach, Hucie
im. M. Nowotki w Ostrowcu, ZM
,,.predom • Mesko" w SkGfŻysku.
l kołei mÓW'Ca omówił przebieg i tematy cztere<:h plenarnym posiedzeń w roku 1973 0roz przedstawił ważniejsze sprawy podjęote i rozpotryowol1e przez
P4"ezycł~um WKKP.
Oprócz orzecznict/No partyjnego, WKKP rozpotrywało skargi i
zGŻalenio
dotyczQce ZCN"ówno
niewłaściwej postawy Iloiektórych
członków
partii jal< i pracown.ików adm inistracji poństwowej,
gospodor<:zej, stosunków między
ludz;kich w zo.kło.dach i inSltytucj.<Kh oraz spraw socjaLno-bytowych. Najwięcej tC?Q rodzaju
skorg napływa z kielc i powiatu
kieleckiego, Radomia i Buslro.
Po
omoWleniu
dziolaJności
mie}Slkich i pO'Wio4loWych komisji
kontroli portyjnej - przewodniczący WKKP - Eugeniusz Wójci~
- przedstowi/ wnioski no rok ~e
żQcy. DotyczQ one m. ion. dalszego doskonalenia procy WKKP i
terenowych komisji III zakresie
konsekwentnej kontroli realizacji
uchwol partyjnych, doskonalenia
nodzoru nad orzecznictwem partyjnym, uwolnienia szeregów por
tyjnych od osób, które z różnych
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mieszkaniowego, którego projekt opracowywany jest przez
radomski "Miastoprojekt". No
we bloki mieszkalne, w których zamieszkają równiei pra
cownicy elektrowni ocaz innych
zakładów
przemysło
wych, wyrosną na
N<>wym
Świecie
- w
peryferyjnej
dzielnicy Kozoienic położon~
od strony Radomia.
Aby usprawnić prace budowlano-montażowe,
Radomskie Przedsiębiorstwo Buoow
lane wznosi w Karienicach
własny poligon budowlany, lo
kalizując jednocześnie w tym
mieście kierownictw<l
rejonu
odpowiedzialnego za budownictwo w Kozienicach i Pionkach.
(eIlr.)

Wczoraj w

Wp
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Na
gują

szczególną uwagę 'Zasłu
działania zbowidowców

w zakresie wychowania patriotycznego młodz.ieiy, przy
jednoczesnym utrwalaniu wie
dzy o latach wojny: i odbudowy kraju. Kilka
tysięcy
spotkań w szkołach i na obozach letnich, wiele izb pamięci narodowej utworzonych
w miastach i wsiach, lub mo
nograficzne opracowania wydarzeń II wojny
światowej,

Bielecki (pod) wiec z orek...
SMUTNA "KOMEDIA"
Mimo w~le;. pon-iedzial.kowej adaptacji
teleWizyjnej szlaki Żeromskiego pt. "Udekla mi
przepióreczka" widoumi4 naszego teatru zapeł
niona by14 wczoraj do ostatniego miejsca. Przeważała mlodzież, wśród ktarej byli też uczniowie Szkoly Podltawowej w Nowinach. Przyszli
z racji zainteresowań "szkolnych", jak równ ież
dla lwn/Tontocji teatru telewizyjnego i żywego.
W niemaly klapot wprawi! jednak niektÓTlJch
afisz obwieszcza.jący sztukę jako "k.ome'Iiię w 3
a.ktach". Zdumiona tym napisem była także
przedstawicielka. Teatru
im. S. Żeromskiego,
pani Halina Bientacka.
Dla 1I4S "U cieklG mi przerpi6re>C2lk4" jest
smutną

spro.womi
cy po=C9
treli partyjnej
sku.sja, której
konał
I
wi,·"o"...
CKł<f> -

"komediq".

40 WYTRWALYCH
Nawet deszcz ze śniegiem i śliskie chodniJci
nie powstrzymaly
od
obejrzenia " Szymona
z p~yni" ponad 4f) wjelkich sy~cdyJców Jpotkań Dy~kusyjne~ KWbu Filmow~go. Wyjqtkowo wczOTaj odbyło Jię 01ł0 11) klnie "Skałka",
do którego wi00d4 błotniste, nie oświetlone

ch.ci4loby rię powiedzieć - peryferyjne oplotoki.
Nic więc ~i:~megQ, że nie·którzy pObłądziwszy,
ledwo zdqz!łli na poprzedzającą se4n3 gawędę
A MOOją d.rogą, to trzri>a by pomy3leć
szej do kina d:rod.ze.

fJ

1ep-

M/LCZ-,,\CY DEMON POLSKIEJ PIOSENKI
. ~ trzech dniach występów, WCZOTajszy relubianej pi.<>senkarki, Ewy De1fl:a.:czyk zgro.l'1llUk:il już mniejsze grono wielbłClell. glównle inteUgem:ji kieleckiej. Słuchać
zaś tej artystki trzeba po prootu umieć. Różne
tu 'n6S.troJu! w!l~ona1U! po m i$trzQWsku piosenki
spr~wlly, ze WIeczorny 1«mcert minąl niczym
cłtlll zna.-nej i

z

b~za

trz4J.$l.

. . A ~ pani Ewa potrafi nie

tyLko świetnie
ale także... mUczeć, przekonał się
dz,~ikarz •. E.cha" przez długi C2ll.5 - be~ku
~zme - .• zabr,eg~jqcy o wypowiedź dla czytelników. DZls ostatnia SZQnw dla niego i dUJ tych
któ!z'Y ~hcq posl'Uch.ać "milczącego demona
SP!ew~,

skie, piosenki".

-

http://sbc.wbp.kielce.pl

pol:

(JtsS)

to tylko niektóre z
cy kół i instancji

Bardzo
ZBoWiD otacza
lIl()tnych swych
wy i sieroty
nierzach i n",nvZ<IU~
nie trzy lata
szą

poprawę

w

Udzielono ponad
koV\'}'ch i sped
globalna wartość
terialnej wyniosła
tys. zŁ Ponad 6 t~
zyskało uprawniellla
płatnego korzystanIa
i usług leczniczych.
Z dużym więc
id-zie związek na
Wojewódzki Zjazd
który 10 lutego br.
dotychczasową

wytyczy nowy
łania na najbliŻSze
brane zostaną takZe
dze okręgu oraz
V Kongres ZBoWi!!.
tym roku zbierze SIę
szawie.
Niezwykle
niem w czasie
obrad plenum
czenie
przez Radę
kom walk z
re
najeźdźcą, akty~'lIY

nilmm i dz.iałaczC:O
Kawalerskie Orderu
nia Polski
Koeoeik i
Radomia, JerzY
Kielc i Zy,m uJl1 f.
z Chlewisk w pO

wiee!gm,

STRONA 3

ECHO DN1A

źby także

w Ostrowcu
Starachowicach

ch m i-esiQoCa~h Os·.\'Zbog acił
się o kil-zeź b i form
prze~
Wykona~i je sW-

w hutni":e no

plenen:e

Rzeźby

WQ-

z kamie-

u, betonu ustowiow s-póldrielczym 0mes,zkoni-owym iro. 25PRL oroz w lallw mloch miasto.
l
wiel u form prze-

prezentujemy no
Wyko nał ją miejscoTcdeusz Kurek.
fQrmo SD
pr:red

h

..Turys ty<:.zno". Wy-

wał

ją

•.kaktus". o

miesz:końcy Ostroawoo

tni.&c".

.*

Również

władze

dzielnice
prezentowały
się
boi"dxiej okazale. NOJWiq,rOlllO

Ch~cl

razy w

G<>-

wyp;sane
że sklep
otwarty od 8 do
nie i j alrość towaformuj ą.

lwia wiele do

życze

ekspedientka
resztę
poza sklepem - pi, z Wołicy.

* .

o wysypisku
SkarzyskU na
placu
Towarowej
w poblitu
przejazdu
kolejowego.
la lEm służyŁ dzieciOlIl
~ teraz wysypuje się
':mieci. Nasuo czyteloostulat. abY spraw
uprzątnęli plac,
może

wybuchnąć

Nie jest to p ieTwmies:z-

P'l<:hodzą cy 0::1

lrżYS~a: Wydaje się,
mIejskie
powinny

"zg~nić wres,cie loka~vn:~ka śmieci.

czy

w zakres-ie konsulplastycznych z ort. plasłylkiem
- Grażyną
Romon.
Efekty tej ws-półpraq już wio
doć no skwerach osiedla
Na
SkOł1'p4.e. Stanęły tom pi_.

$Ze

rzeźby.

że

w innych

Pod na.s.tępne. takpunktach młast

to • .przygotowuje

lUplego Zarząd

Woje-

Prowadzić

będzie

kurs przygotowawuczelnie. Kurs

z matematyki.
języka

i

języka

.
się będą
Językowym.

W

t~ miesiące. ZaSIę bt:dą dwa ra-

~ dWie godzi_

Szez~ są do
1~7 'l ~ółQWych in01 ~!ur() 'TVP w

U!.

Lesna

się

teren.
(Mr-Ma)

Fot. T. Kurek

•

pZSZą···

Mieszkańcy

bloków nr 44 I 46
pczy uL Zecomskiego w Kielcach
mają pretensje do zarządu
SpóŁ
dzielni Budowlano _ MieszkanioweJ "Pionier" o to, że nie ma
kto odmiatać ze śniegu chodników l posypywać ich piaskiem
W wypad·k u gołoledzi. List w tej
sprawie wysŁany zostaŁ dO prezesa spółdzielni. Sąd~imy więc. że
i nasza interwencja poskutkuje.

. * .

9

rolnicy"
są
W
w Składnicy Maszyn Rolniczych w Kielcach (ul.
Mielczarskiego) brak części zamiennYCh do maszyn rolniczych.
Sprzedawcy odsyłają klientów do
.. Agromy" w Radomiu. gdyż 5ami nie mają wpływu na poprawę
zaopatrzenia
składnicy.
Smieszne to, ale jak wynika z listu
naszych czytelników, prawdziw~.
(rym)
ro~aczy.

gdyż

W Ostrowcu

.

w

W
odśnieżaniu
Ostrowca
wykorzystuje się m.in. 5 piaskarek na podwoziu "stara", 2
piaskarki ciągnikowe, 2 ,.jelcze" z plugami. spycharkę typu D-50 oraz 4 samochody
skrzyniowe
dwie koparki

również

tel
l.ijb)

(5)

nie opróżniono pojem
Stan taki trwa od
miesięcy, choć zgodnie z umową ekipy ZOM przyjęły oboKierownik Administracji Bu wiązek wywożenia śmieci trzy
dynków Mieszkalnych KPBM razy w tygodniu".
Tadeusz Cegła, przyszedł
do naszej redakcji osobiście,
by przynieść pismo i udzielić
wszelkich wyjaśnień dotyczą
cych sprzątania śmieci przez
ZOM w Kielcach. z terenu administrowanych budynków. W
piśmie czytamy m .in.:

Oto paradoks!

ników.

z ZOM-em

późnienia

z4arzają się przez
rok. Dlaczego autobusy
na dalekie trasy odchoezą w
wyZJIlaczonym czasie, a te z
bliskich stale się opóźniają?
Można to zro~umieć
w wypadku zasp, klęski żywioło
wej. Co jednak powiedzieć oczekującym na
deszczu, w
błocie
lub na śmierdzącym
dworcu kieleckiego PKS pasażerom? Megafoo zapowiada
po<istawienie autobusu na stan0wisko. a on nadjeżdża dopiero za godzinę.

cały

Przez kilka miesięcy uwaznte
obserwujemy
dworzec
PKS w Kielcach. Smutne to,
ale kielecki dworzec uważany
jest za najgorszy w kraju. Takiego bałaganu już
nigdzie
się nie spotyka.
Często pi-

szemy o tym. alarmują czytelnicy - pasażerowie, ale poprawy żadnej nie widać. Ba.
wydaje się . że jest coraz gorzej. Odjazdy autobusów. zimą czy latem są -iezgodne z
obowiąZlującym rozkładem jazdy. Szczególnie obserwuje się
to w godzinach szczytu. Tysi",<. ludzi wraca do domów.
mają bilety a przewoźnik nie
gwarantuje im nie tylko wygodnego, ale i punktualnego
przejazdu. Ludzie tłoczą się.
częsllo dochodzi do
bijatyk,
awantur.

Nie jesteŚIDY pewni czy te
perturba<:je w komunikacji
autobusowej kiedykolwiek bę
dą
zlikwidowane.
Każdego
dnia bałagan jest większy, a

Dość
dokładnie
obliczono,
ile metrów -kw dróg przelotowych i lokalnych tras komunikacyjnych
Ostrowcu posypuje -się tej zimy piaskiem,
chlorem i solą. Ta ogólna powierzchnia wynosi ponad 270
tys. m kw. Wedlu~ pierwszych
szacunków
powinno
starczyć 3 tys. ton piasku, ponad 100 ton soli i kilkanaście
ton
chloru.
Przewidywany
koszt akcji zimowej w Ostrow
cu wynieść ma 2.5 mln zł.

"białoruś".

porządki

Służba TUChu na kieleckim
4worcu nie może opanować
syt'UQ.cji . Stąd ogólny bała.gan.

2,5 mln zł
,
w snlegu

Utarczki

Wyższe

z

Na temat spó:mi~ń do pracy spowodowanych niepunktualnością
kursowania pociągów i autobusów pisaliś
my wi~le razy. Straty wynikające ze
spóź.nień
sięgają
powainych kwot. Są przyczy ną wielu zakłóceń
w przemyśle i budownictwie.
Jak
nam wyjaśnia PKP. na trasie
Skarżysko Kielce pociągi
opóź.niają się z powodu re nowacji torów, których stan
wymaga przebudowy i przystosowania do zwiększonej
ilości pociągów. Dawne
:zaniedbania i brak konserwacji
sumują się obecnie ujemnymi wynikami. Stąd przy"kre
dla kolej.ni<:twa i pasażerów
zakłócenia w ruchu
pocią
gów.
Inaczej wygląda ten sam
problem w PKS. Tu od dawna daje się zauważyć obniżenie dyscypliny wśród praco'W-ników. Tłumaczenie się
złymi warunkami atmosferycznymi. brakiem pojazdów,
części
zamiennych. czy wreszcie brakiem kierowców nie
jest pełnym i właściwym tłu
maczeruem. Snieg i lód nie
zawsze są na drogach, a 0-

tocji

"Zrozpaczeni

~,pisze

czeka na nowe

współpracę

z~telnic»
W

• Sta.rucho.-

wi-c zotroszczyJy się o to. by

jest l blo.chy stalokr;zemien.io. lYJboc nooz-

10

niektórzy
- ,.spu-

Siary d orzec P w·Kielcach

nikt się tym nie przejmuje.
Na dworcu w godzinach od
14 do 18 dzieją się dantejskie
sceny . W tym czasie nie spotka się dyżurnego TUChu, milic;a.nta, który by ingerował,
,taI'a-l się zaprowadzić ład i
porządek. Pasażerowie
zdani
są na laskę kierowców, a ci
narażeni
na awanturnictwo
pasażerów. Taka jest prawda.
Kiedyś na plac dworcowy
.mo:ima było wchodzić tylko z
biletem. Dziś wejść może tu
każdy , kto chce. Tak odjeż
dżający . jak i szukający kontaktu z cudzą kieszenią lub
zaczepiający samotne
dziewczęta . W tak rUlChliwym punkcie konieczna jest stała, operatywna placówka MO lub
ORMO. Nie tyl1ko dla utrzy-

sprecyz,owanie
tej sprawie:

stanowiska w

rzeczywiście.

bę4hie

reakcja

- W ciągu dwóch dni praca ZOM musi ulec zdecydowanej poprawie. Przeprowadzę rozmowę z kierownikiem
zakładu i pracownikami odpowiedzialnymi za zaniedbania i zobowiążę ich do właś
ciwego wykonywania swoich

". .. Mimo wystosowania do
kierownika ZOM dwóch pism
- z t6.IV. i 17X.l973 r. mimo kilkunastu telefoniczczynności.
nych rozmów z kierownikiem
zakładu,
dyspozytorami
W
dalszym
ciągu pisma adOd redakeji: Wyda~e nam
sprawa zaniedbań w wywoże
niu śrrueci z osiedla nie ule- m.in.istracja prosi dyrekt«a się tr~hę dziwne, że doszliś
ga poprawie. Po interwen- MPGK. jako władzę zwieńeh my do tego. aby przeprowacjach następuje poprawa przez nią ZOM, o skuteczną inter- dzać specjalne rozmowy i na.
kłaniać pracowników do wytydzień, dwa i
hist<Jria się wen~ję.
konywania właściwie powiepowtarza. W okresie lata nie
Poprosiliśmy z-cę dyrektora rzonej im pracy.
wywożono śmieci przez 6-7
(kf)
dni, obecnie od 3 stycznia MPGK - Józefa Woźniaka, o

http://sbc.wbp.kielce.pl

żerami.

Smutne
to
refleksie, ale
prawdziwe. Takie jest bowiem
życie na
kieleckim dworcu
PKS. Czy musi 0'110
jednak
takie wlaśnie być? Tych kilka spostTzeżeń i uwag w imieniu tySięcy dojeżdżającvch do
Kielc pasażerów,
kieru;emll
do kompetentnych czynników.
Czas
najwyższy
zająć
się
tym, tak ważnym dla stolicy województwa pToblemem.
Czas uporządkować zaniedbany dworzec, me czekać
GŻ
wybudUje się nowy.
(mak)

Lepiej późno
niż wcale

Kielecki tunel
dworcowy
"pozyskany'·
dla reklamy
W sierpniu 1973 r. pis!'liśmy
o projekcie wykonysbnia lu.
nelu dworcowego dla reklamy
kieleckich przedsiębiorstw. placówek handlowych i kulturaL
nych. Od tamtego czasu upły_
nęło sporo wody w Silnicy i na.resuie dOWiadujemy.
się,
że projekt już wkrótce doczeka
się
pełnej realizacji. PiŚtemy
"pełnej" ponieważ i kolorowe
przeżroeza i metalowe gabloty
są już r;otowe. 48 takich zeStawów czeka na oszklenie. za.
montowanie i założenie odpowiedniego
oświetlenia.
Wykonawcą
kolorowych
przeiroezy
jest jak nas
poinfórmowal
inspektor Wydziału Kultury U_
rzędu Miejskier;o w
Kielcach
- Boiydar Łukasiak - łóchlta
"Reklama". Do końea
marca
tablice rekla~we zelit_1ł a.
mies7.CZone w tunelu.
(kf)

Telefon interwencyjgy
DOKONCZENIE ZE

s~

1

Kierownik ADM .sady, Sta.
nisław
Mróz:
Komin"iarze
ci ągle
sprawdzają uszkodzony przewód. Już wkrótce powinny się skończyć kłopoty
mieszkańców.

- Jeszcze nie zbadalem sytuacji i prawdziwości stawianych nam zarzutów, ale wydaje się, że ZOM zawinił tu
- Jaka
MPGK?

mania porządku i ładu, ale i
ochrony pracowników PKS
przed zbyt krewkimi pasa-

A jednak czynna
Nasza ~yłelniczka II Kielc:
W bloku przy ul. Rewolucji
Paź.dziernikowej 97 nieczynne
są obydwie windy. Jedna już
od roku.
Bohoa
brek, kierownik
administracji KPRI: Od 4
stY'C'Wia czyOllla jest jedna
wiJnda.

Rur nadal brak
W grudniowym numerze
,,Echa" pisaliśmy o kłopotaCh
z wodą p. Marii Małysek
mieszkaj~ej przy pl. Obroń_
ców Stalingradu w Kielcach.
J.ak nas poinformowała sytuaU,ia nie uległa zmianie-.
Dyrektor MZBM RYSzard
Piotrowski: W tej chwili brakuje jeszcze 18 metrów rur
3/4. Do końca stycznia prace potrzebne do wykonania
odpowiedniej instalacji
Z\)staną zakoń<;zon~(łd)

STRONA

~

tydzie~

wTV
Sobota -

Sroda -

19.1.

TV Tecbnikum Rolnicze
14.25 - J"zyk
polski
lekcja
powtórzeniowa
15.00 - Ch<omia lekcja powtó-

rzeniowa

.

"Antena"
intorm.
o
progr. tv i radiowych
16.3& - Dziennik TV (kolor)
16.40 - Dla
dzieci
"Niezwykły
mecz" - film (kolor)
17.00 - Teatr Młodego Widza: K.
Berwińska J,Próba"
18.15 Nie tylko dla pań
18.35 - "Godzina Orfeusza"
19.20 - Dobranoc (kolor)
19.30 - Monitor (kolor)
20.15 - "Moby Dick" ameryk.
film fab.
22.05 - Dziennik TV (kolor)
22.25 - Wiadomości sportowe
22.35 - "Canzonissima" włoski
progr. rozr.

.

16.15 -

Niedziela -

20.1.

7.30 '.05 '.15 -

TV Kurs Rolniczy
Przypominamy, radzimy
Nowoczesność w
domu

8.35 -

1G.Z8 -

Alarm
przeciwpożarowy
trwa
"Bieg po zdrowie"
Dla mlodych widzów: Teleranek:
W starym kinie: "Złodziej
z Bagdadu" - film archiw.
Dz;enniJi: TV (kolor)
"Muzy bez etatu" - progr.
poświ"cony ze"połom amatorskim (kolor)
"U sołtysa" rep.
"Autor i jego piosenki"Jerzy Ficowski
"Aby dzieci wiedzialy" cz. I widowiska teatru lalek
"Piórkiem i węglem'PKF
"WychowawciI królów~'
progr. film. o Janie Dłu
goszu
Losowanie Toto-Lotka
"Wielka gra" - teleturniej

17.10 1 00 -

Sportowy

zagrodzie
'.45 9.00 10.20 U.10 12.25 12.55 13.20 14.10 -

14.55 15.25 1'.3$ 16.05 -

.. 'l ~~ -

• "0 -

o:

~

~2

00 50 -

Reportaż

mag.

sprawozd.

Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)

-

21.1.

12.45 -

TV Tecbnikum Rolnicze
Matematyka - lekcja pow-

13.25 -

Uprawa

tórzenio\~ta

roślin

-

lekcja

pov.·tórzeniowa
1'.3&
16.40
17.30
17.55
11.10
18.25

-

111.45 19.20 19.30 20.15 -

21.20 22.15 22.30 -

urodzony"

,.Spróbujcie
nas
zrozumieć"
film angiels'-i z
cyklu: "Lo\'e Story"
Dziennik TV (kolor)
Gra "Kansas City Stompers" (Dania)

Wtorek -

22.1.

"Jenny" film z serii
"Strzały
w DOdge City"
(kolor)
10.00 - JęzYk polski dla kl. VI B. Prus "Anielka"
10.
- "l znów nlam swój domU
- rumuńsld film dok.
11.05 - Język polSki dla kI. III lic.
Pirandello "Tak jest jak
się państwu zdaje"
TV Teehnikum Rolnicze
_5.211 - Matematyka - lekcja pow'.10 -

tórzeniowa
15.55 -

Uprawa

roślin

-

lekCja

powtórzeniowa
1 .311 16.40 -

Dziennik TV (kolor)
Dla dzieci: E. Burakowska
"Dokąd iśc"

"Rodzina Durtolów" - film
seryjny prod. franCUSkiej
Dla młodZieży: "W bliskim
planie"
18.00 - Dla młodzieży: "Uniwersytet 8 milionó\v"
1 .25 - Kronika Warszawy i
tazowsza (kolor)
111.45 - Z cyklu: "Artyści których
podziwiamy"
Etżbleta
Stefanska-Lukowicz
1!1.1~ Przypominamy, radzimy
1'.28 - .Dobranoc (kolor)
19.30 - Dziennik TV (kolor)
20.15 - "Jenny" film z serii
"Strzały
w Dodge City"
21.115 - Swiat I Polska (kolOr)
21.50 - "Podróż w jedną stronę"'
- film
estradowy
TVP
22.2111 - I>Eiennik TV (kolor)
Z2.lS - Wiadomosci sportowe

17.05 -

17.35 -

9.00 10.00 .
11.05 12.45 -

niowa
13.25 14.40 15.15 -

Botanika lekcja powtórzeniowa
Politechnika TV Fizyka
Mechanika ciała sztywnego
Własności mechaniczne ciał
odkształconych

NURT (Pedagogika) - wybrane programy polityki
oświatowej w
PRL
16.30 - Dziennik TV (kolor)
16.40 - Dla
młodych
widzów:
"Harcerski raport'·
17.10 - Losowanie Małego Lotka
17.20 - Informacje, towary, propozycje
17.30 - Sylwetki X Muzy. K. Wi15.55 -

chniarz
18.00 18.25 18.45 -

"O pożytkach z
nących" rep.

mrozu pły
Wrn.
Kronika Warszawy i Mazowsza (kolOr)
,.Są poeci" progr. z cy-

klu:
. 19.20 19.30 20.15 22.45 -

23.00 -

"Zdarzenia,

13.00 13.30 -

zmyśle

nia" (kolor)
Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
"Czajkowski" radziecki
film tab. (kolor)
Dziennik TV (kolor)
'\\'iadomości sporto\ve

Czwartek 10.00 10.35 -

24.1.

Język

polski dla kI. II lic.:
"Czajkowski" raaziecki
film fab. (kolor)
,.Drezdeńskie
skarby"
film dok. NRD (kolor)
TV Kurs Informatyki

sterov.,'anie

procesami

in-

westycyjnymi
Matema·.yka w szkole
TV Technikum Rolnicze
15.20 - Fizyka lekcja powtó-

14.00 -

rzenioVo'a
-

lekcja

pow-

tórzenio.wa

-

Dziennik TV (kolor)
Dla młodych widzów: Ekran z bratkiem
PKF
,,!'\oc Walpurgii" - scena
baletowa (kolor)
Kronika Warszawy i Mazowsza (kolor)
,,25 lat RWPG"
Przypominamy, radzimy
Dob:ancc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Teatr Kobra: Edwin Lan-

21.25 21.55 -

mi"
"Rodzina"
"Rzecz o Alkasynie i Ni-

2.2 35 22.50 -

Dziennik TV (koior)
Wiadomości sportowe

16.30 16.40 17.45 17.55 18.10 18.30
19.10
19.20
19.30
20.15

colecie'~

Piątek
9.10 10.00 10.30 11.05 -

-

,.Zona z orchidea-

.

25.1.

"Czarne chmury" odc.
V filmu seryjnego TVP pt.
"Czarna sakwa"
(kolOr)
Geografia dla ki. VI
,.l\Ieszed - I - Misr znów
ozy je" radziecki
tilm
do". (kolor)
Dla kl. II Uwaga. niebezpiecz~ństwo!

Wychowanie obyw. dla kl.
VIII
TV Technikum Rolnicze
12.45 - Hodowla zwierząt lekcja powtórzeniowa
13.:!'ó - MechanizacJa rolnictwa lekcja powtórzeniowa
Politecbnika TV l\latematyka
14.40 - Indukcja matematyczna
15.15 - Ciąg artymetyczny i geometryczny
16.3& - Dziennik TV (kolor)
16.40 - Dla dzieci: "Pora na Telestora"
17.211 - Wychowanie fizyczne receptą na
zdrowie
17.45 - Dla młodzieży - TygOdnik
Informacyjny Młodych·
11.1le - Dla
młodzieży:
"Dwie
szkoły" telekonkurs
111.25 - Kronika Warszawy i Mazowsza (kolor)
12.1le -

18. 5 -

Do

naśladowania!

z

a

23.1

.,Gniewna podróż" - buł
garski film tab. (kolor)
Chemia dla kI. "'II - Odkrywamy świat atomów
Historia dla kI. V - Przebudzenie Pompei
Fizyka dla kI. VIII - Prąd
elektryczny w metalach.
TV Technikum Rolnicze
Fizyka - lekcja powtórze-

ham -

Dziennik TV (kolor)
Dla dzieci: Zwierzyniec
Echo stadionu
Kurier Kielecki
Oferty
Kronika Warszawy i Mazowsza (kolor)
Eureka - mag. popularnonaukowy (kolor)
Dobranr.c (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Teatr TV: J . .ranicki "W
kuźni

7.10 -

15.55= Botanika

"Czarne chmury" odc.
V filmu seryjnego TV pt.
,.Czarna sakwa" (kolon
Festiwal Piosenki - Luksembure 73 (kolor)
Inform. mag. sportowy.
Dobranoc dla dorosłych

Poniedziałek

19-25
stycznia
1974 roku

.,Falochron"

-

H

,lIIta im. M. Nowotki jest

w 03t tO\VCU potentatem
pod każdym względem.
Ogromny zakł&!, z tradycjam:, dysponują,c); doborową ka
drą

inżyniery jno-technlcz.ną,

bogaty. Ale racjonalizatorzy z
Ostrowieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, które
przy hucie są przysłowiowym
kopciuszkiem - dumn~e zadzierają głowy. Na pro:estrzenl lat 1965-73 ' aż 5 i:ch wn:osków zostało op3!tentowanych!
Huta nie może się, niestety,
poszczyciĆ takim bilansem z
zakresu postępu technicznego.
W O~O kadrę racjonalizatorów. na którą za·wsze moż
na liczyć, staIlQwi ponad 100
pracownIków.
Rekordzistami
pod względ-em pomys!oVl:-OŚCi,
która procentuje za.oszcz,ędw
m'mi zlotó ..... kami sa: Kau~ierz Polano wsk i, Kazimierz
Dziekoński,
Stanisław
Malinowski, Jerzy Marcinowski,
. Wiesław Dobrowolski, Lucyna
Rogala oraz sam na-cze.lny dyrektor - Jan SzczawińskL
Pod względem Ho'ci wdraża
nych wnioS1!\ów zakład od kiJ
ku lat ~na.jduje .się w crołó~
ce
swojego
~jednocre,n!a.
S.,.,+.idczy o tym mnogość dyplomów. które z.<kl.bia ściany
dyrektorskiego gabmetu.
Dobra passa trwa nadal. W
roku 1973 do komisji zakłado
wej wlpłynęły 84 wnl<,."k'. z
których ł8 przyjęto. a do koń
ca roku wdroŻlOno 37. Za>st-osowanie ich przyn:oolo korzyści wa:iości 1.5 mln zł. Sl'Czególnie dużo pom\'słów wpły
wało W okres:e budo·wy
P:-eców tU'nelow,,'Ch w za,~dadzie
nr 1 Pl'Zy
Opa.tow3:J(:iei.
Niemal na,tvchm':!srowe ich
wdrażanl.e PoZ'ł.'01:ło skrócić

bu.do'ł.'ę

o 6 miesięcy! Wiele
wn:ook6w wdroŻOono w trakcie urucham;an:a nowej produkcji betonów
ogn:o,tt"wałych, a systematycznymi dostaw'Cami dobrych pomy.slów
są pracownicy z dziaJ.u ręcz
nego formowania
wyrobów
sk<llllplikowa.nych. Dz ięki kh
pomysłom

się

pr1Ze.dłu

dukcję 7Jnacznej ilości a.sol'tyment6w, wykonyw2J!lych dotąd ręcz,nie.

Dobrzy racj<maHzatorzy nie
Aktyw
wyrasta z warunków, jakie dła jej
rozwoju się. stworzy. Znamy
przykła4.v z wielu dużych zakładów przemysłowych. w któ
rych ruch
racjoonaliza.rorski
utyka 00 we ie~t doceniany ...
OZl\lO są tym dobrym przy
kładem,
na którym powinni
się wzorować inni.
.
Co zatem decydude, że tak
niewielki zakład może się poszczycić tyloma racjonalizatorami i ich nieus.ta,jącą aktyw-

rodzą się na ka.miE'Ilm..
DOŚĆ ra.cjonalizałorska

ul..

w
pieniężne otrzym ują
aułorzy, ale tak żt
którzy w jaklkol
przyczynili się . do
wdrożenia wrucsku.
Wydaje !Uę,
tony z OZMO
pochwałę,
ale
nią także ci,
jąc o efektach stad
stwarzają dogodny
rozwoju postępu
Innym pozostaje

klasnąć,

zachłysn ąć
słw()<rzyi

klimatem i

noścIą?

podobną

Powoo:reni-e to gwara'ntuje
atmosfe.ra, ja.ką się stwaI'Z_~
dola post~pu teJchn;,cz.nego. 'ie
~a.rzyło się je=ze. aby z lek
ceważeniem odr:z;ucc,no
jajkiś,
na'wet najbaNlziej błahy pomysł beą;
jego gf'l'ntownego
przean2!lizowania. Był nawet
c-l«es. kiedy dla za.chęty przyj
mo-wano wszystkie Vl'TIioS'ki,
jakie .....1pływały. Nagrody ple-

pu technicznego.
JANUSZ

atmosfe rę

n :ęzne.
d7i~ki ope!'a.ty'ł. ności
głÓ'Vl"nE'!!O ks:ęgow~o. wypła

cane sa autorom natychmiast,
co jest istotnym bodź~m materialnym. Dro~a od ,.pomysłu
do 1Jucmvsłu" tylko w nielicz
nych przypadkach przekracza

Na dobranoc

Krzyżówka
POZIOMO: 1. zespól muzyków,
6. koleżanka A~i, 7. człowiek
zmarły
śmiercią
gwałtowną, 8.
grzb!et w Tg!rach loch., 9. obec
nie Turku, 10. żadna osoba, ża·
den człowiek. 11. przeplywa przez
Sorogossę, 14. ukrop, 16. droga
wysadzono drzewami, 17. bylina

rep.

Dobranoc (kolor)
Dziennik TV (kolor)
Spiewa Henri Des
"Panorama" - tyg. public.
%1.35 - Teatr T\."' na świecie Fan ""'avrincova - "Rodzina na pokaz" - spektakl
TV Czechosłowackiej
22.:!O - Informacje. towary, propozycje
22.3& - Dziennik TV (kolor)
22 .• - - Wiadomości
sportowe
i
s rawozdanie z Międzyna
rodowego Konkursu Skoków Narciarskich o Puchar Beskidów
Uwag": Za ewentualne zmiany
w pro&ramie redakcja nie odpowiarl3. pro~raDl II TV zamiesztza~ bt:dzj~rn" w codziennych nu19.29
19.30
211.15
20.55

udało

żyć ż)"wotność form
metalowych oraz zmechaniZlować pro

-

aeradl cazety.

http://sbc.wbp.kielce.pl

• W ongiels!.'ej
monkiej W"'= ....lsea
no wschód od
zwykle

nr

Frcncuzi
loń.kq

trująco
piła do

i leczniczo, 18. na.rty, 19.
wycinania otHorów, krzy.
wim itp.
PIONOWO: 1. pomologio. 2.
miasto w woj. Iltbelskim z dużą
fobryką łożysk tocznych, 3. metodo lffobio/'}io węgla za pomocą
sprężonego powietrza, Ulojdują.
cego się w nabojnicach umiesz.
czo-nych w otworach strzałowych,
4. jednolite tło zadrukowane
jasną farbą, no którym następ.
nie druku-je się fQ;(bą ciemniej_
szą tek~t. ilustracje lub fnicjały,
5. gałąz astrofizyki zajmująco
się zagadnieniem roślinności no
plane!ach, przede wszystkim no
Morsie, 12. polski historyk i pisarz (1495-1575), 13. autor powieści pt. "Timur i jeg<l druży
no". 15. nazwo klubu sportowego wioślarskiego ze Skarżysko.

"ECHO DNIA"
Kupon nr 15

•

I

Rozwiązanie krzyżówki przesyłać n<lleży pod adresem redakcji
"EO" wyłącznie no karto.:h pacz

towych w terminie siedmiu dni
od doły nlnleJs.zego numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi r<lz!osuje się dwa bony książ
kowe po 50 zl. Korty pocztowe
bez kuponu będą wy!qc.z0fle z
lo.sOoWCJ./l i<I.

I

też

pOW'ołono

ia.

którego

łryIwoć no

to-m

obowiqzlc·...

mof'ZU. czy

lt'!

Froncuz;. Stonow'sko

dZr5
cłu

dzień.

10

Groźbo

froncusk'ego

no

istn:eje, o/" lei wyd r>t';'
n.. jest poważny. pobort,l
w:e-m nie zm'e'\iły s.ę
wy.>oszq S i pól pen"

Małe

na jednej ze
treści komunikat :
kańcy powiatu
Roczne kursy dlo
nych z obsługą
pensjonatach,
,
roch prywatnyC" jCI
Zakład DoskonalefI
wego".
Po pneczyto"~~
na "ziemi obceJ '
nieswojo. Coś
wersow%. Ja~ u'q
potrafią, org anll ~~
ludzi obsługi rU CeI.

'""io!

go. Każdy

obyW?\

je w pensjonaCie

STRONA I

,

muszą być przykryte

"Swięta

Krowa
-Pani J."

Wręezora.

mi na r0K'u manulicy
kartka
jeśli przyjdę do

haUańskiej
obiecywała, że

restauracji pod nazwą "Swięta
Krowa Pani .l.", to pedawae mi
będzie autentyczna
aktorka
Że _,,}>an.i
~." K'warantuje,
12:
zatrudnia
jedynie bez robotne
aktorki z Broadwayu. Na drugim roK'u otrzymałem
druK'ą
kartkę. Wynikało
z niej, że
Linda LoveIace osobiście
występować będzie na Broadwayu
w głównej roli W komedii pod
tytułem
"Góra od
piżamy".
Zamm będzie zrozumiała
implikacja wynikająca z tego anonsu, trzeba
wyjaśnić,
kim
jest pani Linda Lovelace.
Otóż przed kilkoma
miesią
cami wyrozumiałe na zmianę
obyczajów seksualnych władze
nowojorskie,
normalnie
mrużące oko na filmy porno, wyświetlane w kilkudziesięciu kinach miasta dla spragnionych
mocnych wrażeń starszych panów, nie wytrzymały
filmu
pod tytułem "Głębia K'ardła"
i . zakazały jeK'o dystrybucji i
publiczneK'o wyświetlania. Bohaterką tego
okrzyczanego za
najbardziej pornor;raficzny f Hm
świata dzieła była właśnie · Lin.da Lovelace. Na fali skandalu,
jaki powstał po wydaniu
są
dower;o Z:lUZU rozpowszechnia' nia- filmu, pani Linda w aureoli
męczennicy
jeżdziła
z
wykładami
po uni1l\rCrsytetach,
zdobyła
pewner;o rodzaju sła
wę w prasie, no i dzieki temu
ber- innych kwalifikacjj niż u-

i Hodowla

drobiu ••• pod ziemią

Na Wydziale Architektury i
Urbanistyki Politechnilti Warszawskiej . mgr inż . arch. Jerzy
Lapiński obronił W roku ubiegłym
pracę
magi5lerską
pt.
,.Kombinat drobi ar-ki na 200 t yięc y niosek
studium", w
której sugeruj nowe rozwiąza
nia
problemów technicznych.
Tym nowym. wręcz rewelacyjnym rozwiązaniem je't umie-;zczenie pomieszczeń dla drobiu

cyjnych umożliwi wykorzy-Łanie
nawozów oraz dwutlenku węgla
produkowanego przez kury w
czasie oddychania - do dOkarmiania roślin. Warto, by pracą tą, która może je:;t
wą nowością szokująca zainteres-owali się specjaliści w celu Vł
sto-,.owania
jej wni<lsk:ów w
praktyce.
(Interpcess)

miejętności ok~e w
filmie
"Głębia
K'ardła"
otrzymała
K'łówną rolę
w
produkcji na

Broadwayu.
W
produkcjaeh broadway owych do otrzymania roli trzeba mieć wartość
wehikułu,
który ciągnąć będzie spekLakl
i napędzllĆ publiczność. Talent
m~iej jest ważny.
Nic
więc
dZiwnego, że pani J. może oferować pieczone kurczę podawane przez aktorki. Bardzo wielu
bohaterów
telewizyjnych
felietonów i długometrażowych
filmów pochodzi ostatnio nie z
gl'ona
zawodowych
aktorów,
ale z grona osób zdobywają
cych rozr;los na wzór pani Lindy
Lovelace. Chodzi
przede
wszystkim o ludzi, których wizerunek dosłownie i w przenośni stał się
popularny. Na
przykład dzięki
skandalowi obyczajowemu, w który została
zamieszana,
karierę
filmową
zrobiła nikomu nie znana piosenkarka Nina Pallandt. Udało
się też
zdobyć
sławę
idola
wielu nieaktorom, którzy
zaczęli od reklamowania w telew}zji ~akaronu, pasty do zę
bow, pIeluszek dła niemowląt
czy nower;o typu maszynki" do
~olenia. Producent ich zaangaz~wal, ponieważ byli ' wszystkIm znani , ukazując się
na
wszystkich ekranach.
Czy trudno się wobec tego
dziwić,
że
aktony
niegdyś
sławni, znaru na całym
sWlecie, obdarzani wyrazami hołdu
przez miliony łudzi
r;arną
się obecnie do reklam
telewizyjnych, ponieważ
niezależnie.
od tego. że można na tym zarobić

zupełnie

ładne

pieniądze,

jest człowiek przynajmniej na
ekranie, skoro innych
filmów
kręci się mniej. Fred McMurray
reklamuje firmę autobusową,
Henry Fonda aparaty fotor;raficzne, Mickey Booney, bożysz
C2le na zych mam, zapewnia, że
banany Chiquita są najlepsze.
Joan Crawford rekłamuje, podobnie jak David Niven, linie
lotnicze. a urocza aktorka i
pieśniarka Doris Day nar;rywa
właśnie serię reklam
pokarmu
dla psów.
JAN ZAKRZEWSKI

pod ziemią·

-AFP

Autor pracy na podstawie
wnikliwej analizy proponuje u mieszczania pomieszczeń dla dro
biu poniżej strefy przemarzania gruntu. tam gdzie uzy'kać
można stałe
warunki fizyczne,
uniezależnione
calkowicie od
zmian warunków zewnętrznych
S)'3tem podziemnej hodowli pozwala na lO-krotne o;zczędno'-ci
terenu. Praca przeWiduje d:llek'ł idące usprawnienie i skrócenie komunikacji wewnętrznej.
np. ciągów żyw ieniowyC?h, produkcyjnych, nawo'2lOwych.
Mgr Lapiński proponuje fuzpodziemnych obiektów fermy drobiar'kiej z na<iziemnymi
szklarniami. Ten bowiem ..oże
ncli." dwóch zakładów produkję

Idem

turystycznych -

nikt

nie

słyszał.

Jasne więc, że większość naszych prywatnych kwater turystycznych pozostawia skromnie mó
",iąc, wiele do życzenia. Prymityw w najwyższym stopniu, wa-

do

, .?
CI.

runki sanitarne prawie żadne.
Właściciele nie mają zielonego
pojęcia o prowadzeniu stacji tu~stycInych, a prowodzą je, bo
Jest taka potrzeba.
Z tego samego bierze się brok
personelu w.,Jodłowym Dworze",

Członkowie
Klubu
małych
iedźwiedii

.. WytrzyPolarnych"
ze _tanu Wi con in (Wisconsin's
Har?~
Pol ar Bear Club) w
mlescle
Milwaukee
pl7.ybyli
pierw,zego .stycznia nad brzegi
jeziora Michigan. Mimo że temperatura powietrza i wody .dochodziła
do zera stopni. 12
śmiałków zrzocilo cieple ubrania. rękawiczki. płaszcze, szaliki i trzewiki. aby na.,-tępnie zanurzyć się w locio\Vat~j wodzie!
..Tego roku byłO tak r.imno w pomina .. weteran" tych ką
pieli, Joey Sutter że woda

gdzie
niektórym sprzątaczkom
kierownik musiał wyjaśniać do ~
czego służy... muszła klozetowa. :
W końcu zrozumiały.
.
Od lat usilnie staramy się o
pozyskanie turystów dla naszej t
skądinąd pięknej ziemi. W Planach mamy budowę ośrodka w
Paprocicach, Widełki mają się
stać miejscowością wypoczynko.
wą. Zastanawiam się, kto będzie
tych turystów obslU9iwał~ Same
uroki ziemi i krajobrazu, piękna
historia, nowoczesne domy, nawet z największym i wygodami nie wystarczą.
Trzeba ludzi i to ludzi dobrze
przygotowanych. Inni szkolą, a
my na Kielecczyźnie czekamy. ·
Na co czełramył Nikt za nas tego nie zrobi. A wręcz odwrotnie
znojdą się tacy, którzy zapytają
- z czym do gości ... ł

j

ANDRZEJ MASLANKłEWICZ t

•

się
nawet
ciepła.
Kleci)' jednak wynurzyliśmy się
7. jeziora. to
poczułem,
jakby
wiatr przeciął mnie na póL."
Jede n z członków klubu mial
flcwne za~trzeżenia co do kąpie
li. Po jej zakończeniu zapowiedział stanowczym głosem:
,.W
rHntęonym roku zrobimy to ... w

wydawała

sierpniu!"

z

powodu
braku ropy
zastrzelono
SS niedźwiedzi
Wielki japońsk.i ogród ZOOlogiczny
miejscowosci Noboribersu na wyspie Hokkaido, gdzie zyło aż 1';7
nie<lż", ied"i, był ost3.tn:o widownią dramatu. Prywatna firma, do
której na ~ely to zo<>. porta "owiła
zmn iej.'7.Yć
o 113 i~ość "","ierząt
i w~d~h ~'ecenie zastrze lenia

Yl

56

n;edżw:-eózi.

kona<ly.

stwa

Wy,ok

Dyrekcj a

został wyprzeds'ębior 

swój krok tym. że
z powodu bra!<u ropy nie m<lgla
tłumaczy

roztapiać

sn iegu . który zapetnił
OÓ~'aoc:łzającą
wyb:eg
od
przylega jacych do niego pól i
wcl>ec tego pow&talo niebezpiefosę

że
misie wy>do&taną
się na wolność i staną si ę groź
bą dla życia olool\=nych m ieszkań06w. W J-,"'1nii. gd'Zie lud'Zie
z dużym p ie tyzmem odnoszą się
d'1 r>:zY':-~..jv i ?wlerząt. Wl'CIarze,,'e to wstrząsnęło opinlą P'Ilbliczczeństwo .

Dq.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Z teki Alfreda
Hitchcocka
Wszyscy w iedrz.ieili , ~ mns. Hu.ddi,n,g ;z.ab:,je kied)'ś swojegO męża. Nie mogło bY'ć
inaczej. JesZlCze nie'liU'Pełnie go zab ił a,
ale ... niemal. Był na \V1PÓł żywy d!\I\,>3.. trzy
ra'zy w tygodniu. Jak dal€Ko moja pami.ęć
sięga, zawsze tak bywało. Za każdym razem sąs i edzi słY1Szeli okropną kłóbnię i hałas i czekali na to.
że, tym railem palili
Huddiog postą.pi nieco brutaolnie,i
niIŹ
zwykle i wyciśnie ze swego mę7.a życie.
Mrs. Hudocl ill1g była kobietą jak góra.
Gdy są;ła ulicą, wtedy n:e koły'sała s ię ja.k
pan : Rodne)", n ie dreptała jak żona doktora LQ.nga, nie. ona parła przed siebie
ni.czym czołg. Ramiona miała jaok bokJSer
zawodowy a bar:,: jak tragarz; mój taltuś
twierdził, że ona jest i edn "m. w:-~l1r:,'l1 bi
cepSerr1.
Mi.ster Hudd:,n.g . na-,omla,Ł by-i. t.11l!oo
maleńkim człowie=kiem. kariero niemal,
niewiele większym ode mnie. Ale za to
był przyjemnym mężczyzną.
Nam. dzieciom, jeśli ~dolał przed żoną ukryć k ilka
groszy, ku.pował cu-kie:"ki. Czasami gry-wał
z nami nawet w piłkę nożną. czasem sę
dlziowaJ nasze mecze. Zbyt częs·to jednak
to się nie zdarzało, bowiem paolli Hudd'n.g
od święta wypUs.2lCZala go przed dr2lwi d-cmu. My. d :eci. IL1b:h~'l1y go, choć 1!.:,o-chę
wstY'dził)'lŚInY się za niego za, to, że dawał
się ~llJtl1!'Chilw.ać ŻlOnie.
Zda.,zalo się to za wsze p riZOO za.pacin ię
ciem zmroku. Słyszel iś my dokładn ie (),dgŁo.sy a.wantury.
ZaVl"Sze był-o tak S2mo.

Pa,tI!i HLXłd in.g
rzucała
w męża garnkami i naczyniami i g-oniła go po cał ym
domlL K.rzyczala przy tym i p~s.2lC.zala bez
prz~rwy, a kto był nieświadom tego. co
się naprawdę dz i ało. mniemał, iIŻ ta bie<!na k-obieta odbiera n~esłychane cięgi
NŁ.gocly n ie słyszano,
aby pa.n Hudd:,ug
wyoclał z siebie głos. P rawdopodlObn.i€ nioe
zdołał nigdy dobrze za'Czerpnąć powie,tr'Za
podcza.s ocieczki. Ona natomiast darła się
na pemy regulator i dorośli posyłali nas
szybk~ d-o domu. a ~rn; C-7 o '1r:>,li p<> "'vnitk
awant.llIry_
Zwykle oopędza.la go w swej f~ -: i
krótko po tym wypadała z oomu zb:egają:c (:ke\\'!li aollymi s'Chookami
pięć
stoPlIli
w dół i ryeząc niemal pędziła do na.szeg-o
d<loffiu. Galopowała po naszej we:an.dzi€ i
wypłakiwa-ła się przed moją mamą ialoc.
j.a-k t-o znowu skrzywdz:J ją pan Hood hng. Taotl!Ś i ja wyrm'kałiśmy się tvlmymi drewiami i biegl"'my d-o oomu Hiood Ługów.
Wyglądało
tam. jakby prrez
mies,zikanie p!"'Z€"'zbo t('rnaoo. Wszędz ie leżały potłu.crone

naczynia, meble były przepoprzewracane, kiedyś
n,alwet;
p:-zewrócone było pian..n.o.
Zwykle mtaj(lowaliśmy p&."la Huddi,n.ga
w łazi.ence, gdzie próbował się posklejać.
Cza,.s.ami leżał niePf'Zytom.ny na podłodze.
To był też powód, że ta.tU1Ś zabi-eral mnie
ze sobą: niegdy nie wieda::.a.I:, czy będzie
potrzebny lekarz. Hu<idil!1g-owie nie poosiadal i telefoou, żadne towarz;l....stwo telefonic.zne nie chciało już za.kładać im stacji,
bo wciąż ją nisZlCzyli.
My, dzieci, nazywałyśmy ją Hoza,,-ownicą". a gdy sbu'Cha.łyśmy, jak ona ~ biła,
mówilyśrny: "dzisiaj
jwt 2lIlQWU saba!
czarowoi.c". Sądzę, że tak właśnie zaczęł-o
si-ę owe gadanie. Wszyscy wiedzo:e-Ii, ŻA:!
......aueśniej czy póin.iej ona
za,tłucze
g-o
na śmierć. A my dzieci w:edziałyśmy 00kła,anie. kiedy to n,a.sota,p':: w nocy przed
dniem Wszystkich Swiętych, wtedy prrzecież wiedźmy odbywają swe czary.
- W nocy prze<! dniem Wszvs".JCoh
S",,"iętych czarownica zab:je go _ . IllÓWiłyśmy przez całe la.to, początkowo dla żar
tów, a potem sa..rne w to ~'ieI'Zylyśmy.
Oczyw:.śde było t-o
tajemnicą
d zieci do
mc.men.tu. kiedy z początkiem październi
ka wygadał si..ę duży Wi1l:e Dobso·n.
sunięte,

(Ciąg da)~zy

w

nas~pDym

numerze)

STRONA ,

ECHO DNIA

Warto

Radom

Piątek

t 8 stycznia

1974 r.
Dzij &kładalą'

tyczenia

PIOTROM
ł MAŁGORZATOM

a

juko

MARIUSZOM
I HENRYKOM

ności

1196 r. - . - . . - ,
w WOl'SZa.i~.

lIpÓS

1ud-

W 1919 r. - --.:ie tontenlftCji
pokojowej w I'aryiu, po I wojnie
Ślłiotowe;.

W 1940 r. - ~ Kozimi. .
rn.....o-Tetmojer (ur. w 1165 r.J
załojenie Wyźs.zej
Mary.norłri
Woj-e; im.

W 1946 r. -

Bah. W_erpI_ •

•

Gdyni.

Skarżysko

CODZIENNY
HOROSKOP
włoski,

JesI'" MOITdy, nieugięły j wy.
tJwały. W życiu Twym molo jest
pięknych słów ł czułych gestów.
Jeśli sięgnąć do iwioto roślinne~
gap możno Cię porównać do ostu
no

łące

No

pozó,

sltromny.

l N .&

~

"wolnoś~"

jesteśł

Jaki

Wielkfe wakacje" -

francuski, pan. kol. I. 11, g. 11.30,
i 13.30. "Gangsterski walc"
francuski, koL l. 16, g. 15.30,
17.45 i 20.
~ewa" .. Dziewica i Cygan"
ang. kol. l. 16, g . 15.30, 17.30
i 19.30.
t, Walter" "Tragedia Makbeta U
- ang. pan. kol. I. 16, g. 16 i 19.
DYŻURNB APTEItI:
nr 11 pL
Konstytucji L nr 10 DL Zwycięstwa 7.
TELEFONY: Strat Po:tarna !III,
Pogotowie Ratunkowe 99, Pogotowie Gazowe 224-30. Pogotowie SIeci Elektrycznej 279-33. Komenda
MO 251-36 Pogotowie Milicyjne 97.
l'OSTO.JE
TAKSOWEK:
uL
Grodzka
229-5%, pl. Konstytucji
228-52 Dworzec PKP 268-88, uL
Zwirki i Wigury 418-10.

•

*

n

11.30

W 1125 r. - _ClICie T _
Wi ...... iego w MooIrwie.
W 1POl r. - ur. się JHOf. Al ...•
sand.... Kosiba, geogrvf, geołi~
bodoc. polarny.

Szkot,

TEATR
Im. S. Zeromskiego .. Król
Mięsopust" J.M. Rymkiewiczs
- godZ. 19.
KINA
.. Bałtyk" "Był sobie glina"
francuski koL l. Ił, g. 15.31,
17.30 i 11.30.
"Pnyjai:6'ł ".Jarzębina czerwona " polski, kol. L tł, g.
15.15, 17.30 i 19.45.
"Odeon" .-.Zbrodniarka czy
ofiara" - jap. pan. l. 18, g. 15.30,
17.30 i 1'.30.

..Hel" -

. * .
W

pos'uchać

zobaczyć,

Wied2i8Ć,

ł.oIuosty,

p<z_o n~jedno. Mocno >ie<!z.i
w z iemi, n;e troci z nią zw;qz.
ku, talr joIr ; T, nigdy nie by.
WO-Sl
od8IWOny od
rzeczywistości.
A IooIce7 B.,..,a;q
niem.-Ie. ale
dają gwOl'OllCję no
pnetrwonie.
Dzień
UJCzęśliwy
lO, 29, Ico/~

kol.

-

.,Audiencja"

l. 16, g.

15./5, 17.30

i 19.45.

"Swit'" -

"Dzieciństwo, pOWOła

nie i pierwsze przeżycia Giacomo
Casanovy z Wenecji" włoski,
l. 16, g. 17 i 19.
"Metalowiec tt "Pippi w kraju
Taka TUka" - szwedzki, kol. l. 7,
g. 17.••Komandosi" - włoski, pan..
kol. l. 16, g. 19.
"Związkowiec'"
- nieczynne.
APTEKA DYZURNA:
nr 148,
aL Tysiąclecia 11.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec Główny PKP
70S, osiedle Milica: - 22-44.

czerworry •

.--------.1
Kielce

"star"

ItIN'"

"Mt:żczyzna,

" .

"Bajka" .. Klan
Sycylij czyków" - francuski, pan. kol. l. x:..
C. 15.30, 17.4:; 1 %0.

,,::eol:
Odyseja
USA, pan. kol. 1.16

.. 13.45 i 16.30.

-

"CzłO-wiek

orkiesue"

francuski, pan. kol. L 14, g. 16,
DKF - g. 28.
PRZEDSPRZBDAZ
DUetów Id.owycb - uL Slenkiewicza
'"
•

&ocIz. 11-11.

DYZURNE APTJDU: nr 1. ul.
Buczka 37/31 l nr 117, ul. Sienkiewicza 15.
TELEFON Y:
Pogotowie Ratunkowe tsS, Poeotowie Milicyjne 997, Pogotowie
WSW 416-25, Straż Pożarna 9911.
Pogotowie Energetyczne Kielce _
Miasto
464-30,
Kielce Teren
łJCHI3, Pogotowie
wodno-kanalio
zacyjne 5111-11, Poczt. informacja
o usługach 9U, Hotel .. Centralny"
420-41, Informacja kolejowa 1130
Pogotowie hydrauliczno - energetyczne ł diwigowe KSM łlł-02,
Pogotowie gazowe czynne calą
dobf: 0-92, Pogotowie telewizyj.
ne 477-93, Pogotowie cieplne czyn.
ne w goclz. 7-15 teL n8-!12 od
.och. 15 do 7 - teł. łłl-ll. Pogotowie
elektryc:mo-wodociągowe
1ZBM czynne od eodz. 15 do J3
telefon ł57.....
POSTO~E TAItS()WEK: ul. Sło
waCkIego 472-70
plac dworcowy
33, ul. Plamy '1.31-11, pL Obr.
atalIngradu
5 ....8. taksowki ba-

we ul.

15.15 16.38 1&. • -

17.20 17.45 18.00 -

18.%5 UI.45 19.20 19.30 20.15 20.55 21.35 -

13.05 -

-

,,sukces

czy

więtck..OOZJSka

469-i9,

L

II,

g.

~

Dyskoteka

przebojÓW

m.40

Polskie f_iwale pi.osenk:i
16M
MuzyJta i Alktua lności 18.25 Radrowa
kron' a
InIllZYC2lna 18.15
~h
kSi~skiej
lady

Gw.iacr.dy

estrad

-

•• !IIi

-,.n:..

blioc~y

przy>jaci6ł"

-

~am

9ie

w
Jł

! l. • aUiO -

O

te

-

..11; -.J.

JUU'O
Ul 11.80 -

Festi .. a \Ou
Be-rlinie (kOlor)
gOdziny (kolor)
rodzinie
pom>8nl.a pcogr. pub ·c.
r06yojski (104)

PROGIlAK I
Geografia dla Id
.. W tundrze i
Zoologia dla kI.
Mięczaki

..Moby Dlek" f1Im rab. (kolo r)

10.30 -

Kielcach, ul. Słowackiego nr 12
ogłasza

dodatkowe

18.45

Z
~.10 Rewia
k.arnawaloowa %D.5I Kronika spor;towa
3LH Rewia ka...-nawa wa
11~ MilOŚDikDm wielkie-j pianistyk:i
rl.15 Rewia kar nawa tGwa
O.JII Koncert żJ'(:'Zeń od Pc>lonii
0.3C)-C~ Porog. IlIOeny ze Smar.e-

aiha.

PROGRAM fi
IlU. Więcej. lepiej, taniej 1'4.15
Tu R~ct.
. " kwa 101.35 Muczyka
4Ijperow.. l.5..08 Dla. ~~ ,

przyjęcia

do I klasy

3-letniej

ZASADNICZEJ

SZKOŁY

ZAWODOWEJ,

KUCHARZA

WARUNKI PRZYJĘCIA:
- ukończone 14 lat,
- Ukończona szkoła pddstawowoa.
Dokumenty (podanie i świadectwo szkolne) na1€1Ży składać, osobi8cie
do dnia 25 stycznia 1914 r,
.
- w Oddziale Przemysłu GastronomilCzneogo w Kielcach,
ul. Kiliń:stkiego l lb;
IW Oddziale
Przem)15łu Gastronomicznego W' RadOO1nu,
ul. Zacisze 3;
- w Oddziale Garmażerii Filia w Radomiu, uL Traugutta 62 .
Inauguracja roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 lutego 1914 r.

Ul

-- -! -PROGRAM I
1Ił.!15 Z nowyeh nagrań pol.skiej
muzykI looowej 14.3:> Gorące rytmy 15.10 Pr;zeboje z westernów
Ui.30 Koncert bez bHetu ~.1' 1poiskiej fonoteki ~.JS W żołnier
skiej pieśni
1'1'.00 Radi.ok.... ier
17.!!O

.. ~

KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH

W

nieczynne.

' R-ADI'O<: -~.~

-

niemiecki ~
Dobraooc
OUennLk TV (kolor)
Zapisane w pa-rn lęeC
Ul Pol6ką" -

Warunki pracy i płacy do omówienia W dziale
nym przedsiębiorstwa, W godzinach od 8 do 14.

w zawodzie

APTEKA DYŻUR A:
nr
Ul,
Nowotki 1 3.
POGOTOWIE RATUNKOWE teL 99.
POSTOJE
TAKS()WEK:
teL
15-73 i 37-92.
UWAGA! Za ewentu3lne zmiany 'tV repertuarze kin, czynione w
ostatniej chwili redakcja nie odpowiada.

~-'.

J.

1:9.20 1'9.30 -

DŹWIGOWEGO

młot"

"Wakacje we czwokoL

s.potkanie z jaaell
0bJi,cze jazzu.

108..5e -

GASTRONO~CZNEGO i GAlUdAŻERYJNEGO

KI N A

-

JS.a -

WOJEWODZKIE PRZEDSllBIORSTWO PRZEMYSlU

"Hutnik" - "OStatni wojowni..k łJ
USA, pan. kol. L 16, g. 15.30,
17.30 i 19.30.

"Przodownik"

1t1.ao -

ŁADOWACZY

!!Il935-g

::'I

włoolki,

Kun

Sterowanie
mOCbodów
Bi1lWy. k:ampM'lie,
cy

SUWNICOWYCH

Ostrowiec

"ZOrza" -

SOClrlC,1II1.

pracowników fizycznych:

bulg. kol. L 14. g . 17 i 19.15.
APTEKA DYŻURNA:
nr
U4.
35.
POSTOJE TAJt,SOWEK: pL
Swierczewskiegd' 310, Dworzec
Zachodni PKP - 386,

ro" i 18.

!'T" -

PROGRAM
,.Pollena"
lwsmetyCDl}'

MAGAZVNIERÓW WYTWORÓW

drobne

PIETRASz.EK Ryszard (Cmińsk
Kościelny, pow. Kielce) z,gUbił leg.ty.mację z biletem mtesięcznym
PKS, na styezeń, trasa Bobrza KlieLce.
20929-g

Wiadomości

ul. F. Dzierżyńskiego 151,
zatrudni natyehmiast:
praoowmków umysłowych:

uEl Dorado" g. 15, 17.20 i 19.411.

Ił,
"Kowadło

cz. I.

Nierówności
algebraiczne
- cz. fi.
Dziennik TV (kolor)
Dla dzieci: ,'pora na Telesfora".
TUrystyka i wypoczynek
Dla młodziezy: Tygodnik
Informacyjny Młodych
..Dwie szkoły" telekonkurs.
Kronika Warszawy l Mazowsza (kolor)
,,Najsrarsze miaSto świa
ta" - z cykiu: "Wykopaliska, odkrycia, sensacje"
Dobranoc
Dziennik TV (kolor)
.. Naszą rzeczą jest ojczyzna" (kolor)
Panorama tyg. public.
Teatr TV:
"Obcy przyszedł
na farmę" wg
Miki Waltart
Informacje, towary, propozycje

UNIEW AZNIAM zgubioną
pieczątlu: o treści: "Warsztat
mechan'k.i pojaZdowej - Slzydlowiec
ul. Bankowa 3 - Rudnicki Zbigniew".
20933-g
GRZEGOLEC Andrzej
(zam.
LeSZ-Czyny pow. Kielce) zgubił legitymację wraz z biletem miesię
cznym PKS tUI miesiąc stvezeń,
na trasę Leszczyny Kielce.

który

lUi się podoba" - francuski, kol.
L 16, g. !t, 11 1 13. "Miasto nieujarzmione" - polski L 7 g. II

"Skałk.a"

-

na miarę d06rej roboty" - Glos
ma radca prawny 17•.;0 .. Z naszej taśmoteki" koncert rozrywkowy 18.00 Dztennik Radiowy
18.08 Z jednej plyty: Chór i orkiestra B. Bacharacha

Ogłoszenia

Dziennik TV

U.lI -

t7..H-TV

PROGRAM I
POlitechnika TV Matematyka
1ł.4O Nierownoścl
algebraiczne

:żeromskiego

"Roma.ntica" - uGod.zin.a szczytu" polski, kol. l. 16, godz.
15.30, 1';'.30 i 19.30•

,,::..obotni.k"
k06IJliczna" -

ton "Bez marginesu" -

TELEWIZJA

-

Im. S. Żeromskiego "UciekQ
mi przepióreczka" - godz. 19.

18i20.

..z

zobaczyć,
23..15 -

KI N A
USA, kol. l.

.,!\loskwa" -

chllopców 15.40 Ama torskie zespo..
ły
pned m>krofonem 16.90 Alfa
i Omega lAi.l5 Estrada młodych
muzyków
18.30 Radiowy termi_
narz mlltlyczny 18.30 Eeha dnia
19.40 LUdzie, wśród których ży
jemy
19.30
Odtw. koncertu
z
oka:rJ;i
Z5-1ecia
filharID01'l.l1
w
Szczeci-n.ie :11.50 Wiadomości spor-"we
!l.SS Warsza·wslI:i jazz
lrompozY'Cje H. Majewsklego 12.10
Magaz}'1Q studencki 23.00 Nowa
muzY'ka naszych !>ł'zyja<:iół 23.40
muzyki dawnej.
PROGRAM lU
15.es Progr<NXl dnia 16.10 Katalog
piosenki brazylijskiej
iQ.3ł
.. Angielsk.i. zakład" - słuch. 15.50
.. Weź ten kamyk" gra trioO
"En1erson, Lao..ke
and
Palmec"
16.15 Grają uozn.iowie Liszta: W .
Tl!manowa 117.16 Mój magnetofon
117.40 pogod'ne biwala 18.00 Muzykalny detek.tyw I*.45 Tylko po
hiszpańsku
19.35 Muzyczna poczta
UKF
20.00
Mikrorecital
J.
Clarea 30.10 Blues wczoraj i dziś
- ~.J5 Gra zespól Papy Vi.kin.ga
20.50 Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy 21.50 Opera tygodnia.
G. Gershwin: o,Pi>rgy and Bess"
2%.00 Gwiazda siedmiu wieczo<'ów
- M. Rodowicz ~.l<j Trzy kwadranse jazzu
23.85
Koncert dla
melomanów 23.50-24.00 Na dobranoc śpiewa A. Celentano.
PROGRAM LOKALNY
16.43 Omówienie programu
16.45 Radiorekiama 16.50 ..W pracy i po pracy" - aud. w oprac.
R. Podlewskiego "Sladem inwestowanych milliOrdów" - Felie-

wiedzieć,

I--Starachowice
"Robotnik" -

TEATR

Warto

•

,.................... ,................. ,."
u

o
o

o

El

o

o
o
o
o
o
o
o
o
a
o
o

o
o
o
o
o
a
o
o
o
o

...,.................................

50~k

SAMODZIELNy' ODDZIAŁ WYKONAWSTWA INWESTYCn
przy KIELECKICH ZAKŁADACH WYROBÓW METALOWYCH
w

KiełCMh. uL Dzieriyńskiego 21 -

(&eL 410-11, wewn. 1łł. 141)

OGŁASZA PRZY JĘCIA
de OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY młodzieży męskiej mającej ukońezone 11
z terenu miasta Kielc i pOwiatu kieleckiego na roczny kurs oauki zawodó,v:

,.1,

•

MURARZ
CIEśLA. SLUSARZ KONSTRUKCYJNY
• SPAWACZ GAZOWO-ELEKTRYCZNY

sa .w!na_~odzeniem w stosunku miesięnn7ID 6JO .. plus premia do

mozliw?Sc~ zakwaterowania uczestników.

O przYJ~lU decyduje dobry stan zdrowia.

Ucze:tru~om po. Uk?ńczeni~ kursu gwarantuje się pracę w wyuezonyełl
Zgło_zema nalezy kierowa c pod wyżej po-danym adresem.

,....•...............................

--~~~~~~~~~~~~

http://sbc.wbp.kielce.pl

ECHO

DElHI.
P'ojl<
22.5 Już
IJS. <3OCII'tJ
_
_ _dzień
ów

••

porozumienie o rozdzieleniu
wojsk na froncie suesko - synajskim

-o

62 _·

WadÓOł ~ klÓrJ nieaat ColltD

wtci.

_aliż_ol tę

.. •

Indicach. %qdojq oni

q~ocji

gałq i

,"'odów.

pa...~

III.

in.

110-

WASZYNG TON. I'oinfonn _ _ ....
preącIent
RidIwd
Ni._ przedstawi na wspóln,... posiad'Dniu obu
__ do-

tai. ie 2t IMa.

i"Zł>

roane O<ęd".

•

łt.ongres:u

o słoni_

POJt-.

PaeMÓWienie będz.ie ł:ranIftIi4cM=",
pn... ws.zysłłoie _<je tełewilyjn_ i

JlOPENHAGA.

Nowr

dilc:widow a ć

:lito Chris:tiarlCl",

6uń4i

I%qd

.,woIne mio-

si"-zibtt hippiesów,

osób,

_óaęgó. i młodpch
·ęzy. rocIzinq.

wor,

Idćr_ .~

U - c...

ono .oKoIo w ...... u 1971 w .... penha·

.... ei
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Uroczysty koncert

Sali Kongresowej PKiN
29 rocznicy wyzwolenia Warszawy
IMI!IJOJIiICZ.ENllB ZE &TR. 1

na celu zoprezentowonie w War
d«obku wszysliich regionów kroju, rozpoczęła otworta wcza.-oj w solach PKiN wiełko
W)'I5towo osiągnięć
gospodor.
czych i SpolecM'fCh lubelszczyzny pŁ ,,lublifl
Wo.rsz01Ńłe".
o.aro;o ~, IttÓf"O cie-szy
się wiełkq freltwencjq zwieclzojq.
cydl, dokonał wojeJM>do lubełsIli
Rynard Wójcik w obeonośd gospodcwzy stolicy.
SZCWIńe

1.

~

12
Y

WEJ,
A

w

odbył

Z ołcol'ji 29 rocznicy wyzwoIemo siIołicy w MU2eum HistOł"fCz,
nym m. WorsltJNI'f odbyło się
spotkanie z ottoches wojskowy.
mi, morskimi i Iołniozymi oraz
ich zastępcomi okredytowonymi
w Polsce. Goście ZWiedzili nielGtóre ekspozycje muzeum i obej
rzełj filmy poświęcone ~y.

Sołi 1(000000eso·
się
uroczysty

pod hasłem "Noszq rze-

ojczyzno". Na koncert
Wojciech Joruzełslli,
JÓleł

Tejchmo, Je-

gospodarze sto~ojewódnwa wCHszowskie.
Jozel em Kępą i KOlimieR-o!toSIewskim a.-oz uczestw uroCIystośc;och war.
gospcxlo.rze ziemi lu.
z _ Piotrem Karpiukiem.
bYIi
ombosada.-owie
echoslowocji i NRD.

'·Q'U!WICI.

ez

widowni, obok przed5towispołeczeństwa stolicy, 10. dziołaczy AJChu robot.
I weteranów watk o wy_
n~r?<i0we i społeczne,

goscle WarszOJNy _ przo
Pracy z ws.zystlc:ich wcoraz przodujQq żoł.nie
o.br.ony powietrznej kro
tnzynieryjnych.

rOZWoju Worszawy i jej
w og~lnonafodowy dowlceprzełNodn iczący

Norodo.wej

_

Zabroł również

Rod

N nkIQcy
y

Woje.

orodowej w lu-

Władysław Kruk, przed.
rozleNit ziemi kibel.
.
stolicWczoroJ'
. zall1~ruguro.
y wlelkQ, 19-mie' mprezę
. " pn. ,.Ponora.mo
10 • Część artystycz.

W'tPełniły

wyst~y

artystów sc~ łubeI-

~i~o.Iecio"
ItiłodzOf"QanIlOlW<mq z irricJasto./ex::znyd) i
'~q
"l

,

Cieple wiatry odpł"ęźenia w
mięoynar~wyeh
siootu.nkaeh
wie~ równiej, chociai DMie s
JDDie~ sibb w Ameryce Lacińskiej. Pohrierdsa to
wypowiedź złoiona
pned
kilkoma
dniami w Limie przez preayd_~ Peru, cen. .JuaDa VeJasee
Mvarado, który saproponował,
aby Peru i 5 slłSiednich kr..jów Ameryki Łacińskiej omro
siło swe zbrojenia na okres Ił
lai.
Powszechnie wiadomo, ie Ameryka Łacińska to "kontynent
Clodu i chorób" - jak ekrcślil
~
wybitny
brasylijski
uczony
zmarły
przed
kilkoma
miesiąeami
.Josue de
Castro.
Tym smubńejssy
jest faki podkreślił Velueo
Alvarado na konferencji prasowej, kiedy zapropeoował prller
wame wyścigu
urojeń ie
aamiast na rozwój gospoclarcsy
na zych krajów, na likwidację
anaUabetyzmu i chorób, wydajemy nadal olbMymie sumy na
abrojenia. Szacuje się, że tylko
w ub. r. rządy latynoamerykań
skie wydatkowały na roabu.owę i mlHłentizaeję swych armii
ponad Qli!iM'tl dolarów.
.Jak sure~ podobnyeh, 'b8preerie1lsowyeb (w tym rejonie
świa~) propnyeji, i ta inicjaty-

Dziś parafowanie doniosłego dokumentu na 101 km

szosy Kair - Suez •

~e,_li_.

:zanWetIIG

STRONA ,

Osiągnięto

pa ...";'. Na >iaaI pn]ObyIJ liane
_ _ iane, • tynI • ......
s.ocjolislyc:zn,.n.

d ełegaq.
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Oświadczenie Kurta Waldheima'

11. L KAm, WASZYNGTON. PAP. Rządy Egiptu i Izraela
w czwartek wieczorem o osiągnięciu porozumienia
w sprawie rozdzielenia wojsk na froncie suesko-synajskim.
Porozumienie to podpiszą w piątek na 101 kilometrze szosy
Kair - Suez szefowie sztabów sił zbrojnYCh Egiptu i Izraela
w obecnośCi dowódcy doraźnych sił zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie.

oznajmiły

Treści porozllID'ienia na razie nie ujawniono.

Oficjalny komun-ikat egipski ogłoszony w czwartek o
godz. 20.00 czasu warszawskie
go stwierdza co następuje:
,.zg~dnie z decyzją
konferencji genewskiej, rządy E.giptu i Izraela osiągnęły przy
pomocy rządu USA porozumienie w sprawie r<n}ączen-ia
i rozdzielenia swych sil zbroj
nych. Porozumienie to podpiszą w piątek 18 stycznia
w
południe (o godz. 11.00 czasu
warszawskiego)
na 101 km
szosy Kair - Suez szefowie
t5ztabu 9ił zbrojnych Egiptu i
Izraela. Strony zainteresowane poprosiły dowódcę doraź
nych sił zbrojnych ONZ gen.
Ensio Sil asVU<l, aby wziął udzial w uroczystości podpisa-

nia".
Komunikaty tej samej treś
ci ogłoszono jednocześnie w
Tel-Awiwie i Waszyngtonie.
W stolicy USA odczytał go
dziennikarzom prezydent Richard Nixon. Oświadczył on,
że komunikat czwartkowy oznacza "dopiero pierwszy, ale
bardzo ważny krok torujący
drogę do trwałego pokoju" na
Bliskim WschodzJe.
Amerykański sekretarz stanu, Henry Kissinger, kt6ry
przez ostatnich siedem dni
pośredniczył
między dwiema
stronami spędził czwartek w
Izrat!lu na rozmowach z premierem Goldą Meir i jej ministrami • Przed
wieczorem
gabinet izraelski zaaprobował
fonmuę rozdzielenia wojsk.
W Asuanie prezydent Egiptu Anwar Sadat, przebywają
cy tam od kilku tygodni na
rekonwalescencji, spotkał &ię
wieczorem % wicepremierami
pel'awiańska
maiłe, sprseesne

wa

:ueaa~

ie

w

wabudsila resreakeje. N"x
dsiwne-;;o,
zwaiywszy,
Brazylii od 11 jui lat

rąd~ żelUJlIł, dykiatorsklł
Ją reakcyjni wojskowi, że

rę

ieb
popleczniey
usadowill się u
właiby w Bolitwii latem 1971 r ..
• w Chile - we wraeśnia 1Ie-

Inicjatywa

Peru
szłe«o

roku. W Brasilii nieoficjalnie
odrzucono propozycję
«en. Velaseo
Alvarado, jako
nieuzasadnioną, tłumacząc obecne wydatki zbrojeniowe, jako
konieczne dla zaęwa!"antowania
bezpieczeństwa
Bruylli i wywiązania
się
przez nil!,
a
JeJ ,.zobowiązań międzynarodo
wych".
W Santiago, rzecz jasna, róWnież odrzucono ideę przerwania
wyścigu
zbrojeń.
Tamłejsu
prasa podległa juncie gen. Pinocheta a miejsca wystr.u:Jiła z
dział Vnbego kalibru,
usiłując

swego gabinetu, przyw6dcami
Socjalistycznego Związku Arabskiego i redaktorami naczelnymi czołowy~h dziennik6w, aby zapoznać ich z
treścią porozumienia.
Według doniesień
agencyjoddziały izraelskie mają wycofać się na linię przełęczy Mitla i Giddi, przebiegającą
około
40
km na
wsch6d od Kanału Sueskiego.
Twierd:z.i się również, że ar-

nych,

mia egipska pozostawi na
wschodnim brzegu Kanału Sueskiego kontyngenty w sile 8
batalionów. Na obszarze mię
dzy pozycjami egipskimi i
izraelskimi (niektóre źr6dla
twierdzą, że w pasie o szerokOŚci 10 km) rozmieśCi się jednostki doraźnych sił %brojnych ONZ.
Sprawa rozdzielenia armii
na froncie synajsko-sueskim
była
najpierw przedmiotem
rozm6w wojskowych przedsta
wicieli Izraela i Egiptu na
101 kilometrze szosy Kair Suez. Rozmowy te, prowadzone w obecności generała
Si4lasvuo, załamały się 29 listopada.
Po pierwszej faziE obrad
plenarnych bliskowschodniej
konferencji pokojowej w Genewie, rokowania na temat
rozdzielenia arm4i Egiptu i

Burze nad

Izraela pOdjęto w grupie r0boczej ds. wojskowych
:z1ożonej z przedstawicieli' Kairu
i Tel-Awiwu. Grupa 'zbierała
się w Genewie pod przewodnictwem generała Siilasvuo w
dniach od 26 grudnia do 9
stycznia i osiągnęła pewien
postęp,
zwłaszcza w kwestii
ogólnych zasad rozdzielenia
wojsk. W ubiegły piątek na
Bliski Wschód przybył Henry Kissinger, aby pośredni
czyć w sf,inalizowaniu
porozumienia.
Dziś,

18 bn., na 101 km szoKair Suez porozumienie podpiszą gen. Mohammed
Gamazi, szef sztabu sił zbrojnych Eg·iptu i generał Dawid
Elazar - szef sztabu armii
izraelskiej.
~y

* .

•

18. l. NOWY JORK. PAP.
Sekretarz
generalny
ONZ,
Kurt Waldheim wYraził gł~
bokie zadowolenie z powodu
osiągniętego porozumienia w
sprawie rozdzielenia
wojsk
izraelskich i
egipskich na
fron~ie
sUilSkim. Stwia-dził
on, iż zawarte porozumienie
stanowi waźny krok w kierunku. wcielenia w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa
ONZ w sprawie pokojowego
r()związania konfliktu bH:'Ikowschodniego_

Jest

rzeczą

oczywistą

powiedział

K. WaJdheim - iż
Organizacja Narodów Zjednoczonych, doraźne siły zbrojne
ONZ na Bliskim Wschodzie,
jak
i
siły
obserwatorów
ONZ, udzielą wszelkiej niezbr;dnej pomocy w realizacji
zawartego porozumienia.

północną

,

.

CZęSClą

Buropy

37 ofiar śmiertelnych
PARY2

PAP.

W rezultacie

gwałitownych burz, jakie przeszły w
nocy z 16 na 17 bm.
nad północnymi rejonami Europy, a zwłas2lCza nad Bretanią

i kanałem La Manche, 37 osób

przekonać

społ

_ _ two Chile i

~acraniCZlUł

opioię
publiCZ114Jakoby Chile miało WYJJłtltowo
niaki budżet wojskOWY (a
w

istocie jest on proporcjon:llnie
do liczby ludności najwyissy w
Ame-ryki Łacińskiej).
Natomiast w Ekwadone i w
Kolumbii, również sąsiadu~yeh
a Peru, ideę Vclasco Alvarado
przyjęto pozytywnie. Kolumbijski min. spraw zavanicznyeh
AlfrCC'o Vasquez Carrizosa po_
parł ją,
sprawę

proponując

omówić

tę

na zbliżającej się konferencji szefów dyplomacji krajów latynoamerykańskich. Prasa w stolicy Ekwadoru, Quito,
daje -do fl'Ozumienia, że tamtejszy rząd wojskowy gen. Guillermo Lary Rodrigueza takie
prayqczy się do inicjatywy peruwiań kiej. O wielkim znae'Jieruu tej sprawy niech świadczy
fakt, ie nawet prezydent Boliwii Cen. Hugo Banzer
przyznał: "lepiej kupować traktory,
niż zbroić się".
Koncepcja zamrożenia
zbrojeń
w Ameryce
Łacińskiej wzbudziła także szereg pozytywnych odglosów w
innYt"h kra~h tCC'o ubogiego,
wstrząsanego
konfi;ktami społecznymi

kontynentu.
RYSZARD GINAL8KI

http://sbc.wbp.kielce.pl

(PAP)

poniosło
5m.lerć.
32 wypadki
śmiertelne
wydarzyły
się
na
pełnym morzu, gdzie wichura
dochOOziła do 144 km na go_
ÓiZinę. Znaczne straty materialne, odru>towano także w
Brytanii, Belgii, NRF i FrlłD
cji, w południowej aęści Eu-

w;,

ropy i na Bliskim Wschodzi.e.
Obfite opady śniegu, które
~iły m.in. w Jerozolimie,
BeJrUCie, Damaszku i Ammanie, były przyczYIl<I opóźnienia
rozmów, jakie Henry Kissinger
J>l"Owadzil w C7wartek z przywódcami izraelskimi.
Cypryjski statek "Prosperity"
z 18 osobami na
innym ze statków ,.Martha" wybuchł pożar,
'fE następstwie którego z~in.ąl
Jeden z marynarzy. Pięci006o
bowa załoga duńskiego statku
"Merc Enterprise" zatonęła na
wysokości Plymouth.
C2!I;erech
marynarzy
fińskiego
statku
porwala wysoka fala z nabrzeża portu w Breście.
zatonął wraz
pokładzie. Na

. Akc~ . r~towniczą utrudniały
ClemnOSCl I gwałtowne wiatry.
Wyrwane płyty c1wdnik(}w,
powyrywane z korzen'am.i drzew~,
blokujące
drogi i szosy,
ZDls zc.zone linie telefoniczne to rezultat ubiegłej no::y.
W NRF odnotowano ~y
wypadk i
śmiertelne.
m;m.
wskutek zerwania kabla maszyn !sta kolejowy został porażo
ny prądem elektrycznym. Na
lotnIsku w Bruk~ eli· gdz!e wichura dochodziła do 120 km
na ~Zlinę. mniej ze samolDłY
mus.Jano przYl'l"ocować do ~
lotoWska specjah!ymi blQkami.

STfłONA
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PIŁKARZE BUt.GAJUI
ROZPOCZĘLI

piłkarze
szyku jq trzecie uderzenie....

Polscy

(Korespondencja z Bonn)
Lawma piłkarskich informacji w prasie NRF trwa. Nie ma
dnia, aby pra,a, radio czy telew:zja nie zamieszczały materiałów poświęconych mistrzostwom , analizujących ,zanse
po~zczt.·~,\lłl yeb drużyn.
Za najważuiejszy mecz pierwszej runny eliminacyjnej uznawany J"",t pojedynek zespołów
NRF l NRD, który rozegrany
zo.tanie ." H.,;mburgu i z pewnością z"dpcyduje, która z tych
drużyn
awansuje do półfina
łów z 3t' 1
Dużo
uwagi poświęca prasa
ró,,,-n:eż
polskim
piłkarzom.
P<>czątkowo
po wyelimilIlowa_
IDU Anglików
wyrażano
nad
Renem
nieśmiałe
obawy, że
brak Anglików, byłych misu-zów świata, może znacznie obniżyć
atrakcyjność
tego roczn~'ch finałów. Teraz już nikt
nIe ma takich obaw.
Wręcz
odwrotnie, prasa podkreśla walory drużyny - mistrza olimpijskiego. Zwraca się uwagę, że
Polacy zdobyli złoty medal w
Monachium wygrywając m.in.
z zespołami NRD, ZSRR i Wę
gier.
Na łamach gazety
"Bonner
Rundschau" w serii prezentującej 16 finalistów materiał o
polskim zespole został ()patrzony bardzo
znamiennym tytułem: "Polska jedenastka zmierza do t"eciego ude"enia",
Zwycięzca
olimpijski i "zabajca ATlglii" - pisze dziennik
chce
teraz
wykorzystać
wszystkie możliwc>ści do trzeciego uderzenia, zgodnie z polskim przysłowiem "do trzech
razy sztuka".
.. Bollner
Run.dschau"
opisUje
także szczegółowo plan przygotowań
polsKi"'j drużyny do mistrzostw.
Opracowane łon zostało
na podstawie nieoticjalny.ch, dziś
już
częściowo
nieaktualny.ch Unfo~macji
naszych przedstawicieli,
kto"zy przebywali "'" Losowa·nlu
we Fr ..nkfurcie nad Menem. Ga.

zeta stwierdza
także,
że
roz ..
grywki ligowe w polsce zostały
całkowicie
pod.porząd'k()waJle
intere90wi reprezentacji oraz zamieszcza dość szczegółowe charakterysty·ki
polskich zawodni_
ków. Czytelnik zachodnioniemiecki
dowiaduje
się,
że
polski
pramka·rz Jan Tomaaewski po
meczu na Wembley uznany został
przez wymagających Anglij<ów za najlepszego
bramkarza
drużyny, stoper Jerzy Gorgoń ~
zdaniem gazety potężny wymiatacz o a Uetycznej figurze dziesię_
cioboisty. Ch3Jfakteryzując kapitana polski ..j jedenastki
Kazitnierz,a

Zwycięstwem koszykarzy
już po raz czwarty,
kończył
się rozegrany
w
licy XV międzynarodowy

Mos
zastoturniEj, zorganizowany z okazji 29
ro.::znicy w yzwolenia WarszawY.
W finałowym meczu Moskwa
pokonała Legię
73:66
(32:39).
Był to interesujący
pojedynek,
w którym "legioniści" przez
dłu ższy czas prowadzili (do 33
min.). W drużynie
gospodarzy
bardzo dobrze grał do przerwy
Kozak, świetnie rozgrywał pił_
kwy

PI

Luka w regulaminie
Ostatni pojedynek eliminacyjJ17 w lidze okręgowej siatkarzy,
pomiędzy KSZO i Procuem
nie
doszedł do
skutku.
Siatkarze
Pionek, mając już wcześniej
zapewniony awans do finału,
postanowili nie pojechać do 0litrowca i oddać
punkty
bez
walki. Ponieważ w
rozgrywkach finałowych nie zalicza się
~ników z eliminacji,
Proch
mogł sobie pozwolić na porażkę
w~lkowerem. Gdyby wyniki z
ellminacji zaliczano, do takiej
sytu,a~ji by nie doszło. W przy
SZłOSCl trzeba będzie więc zmienić regulamin.
A oto końcowa tabela r()zgrywek eliminacyjnych:
J. PrOC!h Pionki
14 12 38:14
!. kó", ni Skari. 14 11 35:21
3, IK
Ko'&in.icc 14 l. 32:25
ł. K 20 Ostrowiec Ił
9 34:19
l. CI mi Radom
14
7 28:26
.. AZ Ki.. lcc
14
S %9:_
f. Ch m r Kielce
14
! 12:34
.. ~. taga'
14.
2:42

L. U.

t.l2manego

przez

fachowców za so:óstego piłkarza
Europy w roku ubiegłym, gaze·ta poświęca sporo uwagi jego ży_
ciu prywatnemu. Autor został
jedna'k wprowadz()ny w błą.!. bowiem pisze że Deyna jest ojcem
maleńkiej córecz.ki Marioli. Tymczasem Mariola jest żoną pilka.
,eza, a kilka miesięcy temu urodził mu się sY'n Norbert. Pisząc
o skrzydłowych naszej reprezen·
tacji - Grzegorzu Lacie i Robercie Gad05ze .. Bonner Ru.ndschau"
stwierdza. że są to .. niebezpleczni szybkobiegacze".
Najwyższą ocenę ze wszystkich
polskich piłkarzy zyskał sobie w
.. Bonner Rundschau" Wlodzimien
Lubański. Jest on zdaniem autora "polskim Netzerem,
Becken ..
baueorem i Muellerem w jednej
osobie". Ocena ta jest nadzwy.
czaj pochlebna, bowiem akurat
ci trzej piłkarze NRF w oczach
zachodnioniemieckiej opinii spor·

towej uważani są za najlepszych
nie tylko w ich kraju, ale także
w świecie i z tego powodu 'W.
stali kreowani prawie na bohaterów narodowych.
Dzi.. nnik przypomina żartobli.
wie,
częła

że

się
Chłopiec

ka.rier a Lubańskieg<> Zaod niewinnego oszustwa.

ten w 1956 r. aby uchodzić za H-latka i mÓc zgOdnie z
przepisami wyst<:POwać w druźy.
n ie trampkarzy dod3ł sobie dwa
lata. W wieku ł6 lat wystęoowal
już w
pierwszej re\Yfezent;tcji i
strzelał
bramki. Jest niewątI>·.
wie jednym z naj le pszych i naj.
wszechstronnie;r.zyt'h
pilkarzy
Europy.

Piłkarska kadra
.Bułgarii
udała się
do
Welini:radu
gdzie przygotowywać się bę
dzie do finałów mistrzostw
oŚWiata. Trener Christo Mladenow pow()łał na zgrupowanie 18 piłkarzy. 26 stycznia kadrowicze wyjadą na
Cypr, gdzie rozegrają dwa
mecze kontrolne. W pierwszyi:1i dniach · lutego pn:ewidziany jest wyjazd do Grecji
na jedno spotkanie z miejscową drużyną klubową, a 7
lutego drużyna uda się na
dwa mecze do Kuwejtu.
~.
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KWATERY DLA
FINALISTOW
zespoły, które walbędą w
Monachium o
medale mistrzostw świata za
mieszkają
w
mieście
XX

Cztery

czyć

Olimpiady i nad pobliskim
jeziorem Tegernsee. Jak oświadczył
główny
kwatermistrz mistrzostw Willi
KueHne, dla finalistów przy
gotowano kwatery w h()telach:
"Lederer"
w
Bad
Wiesee, "Bachmair" w Rottach Egern, "Hilton" w
Monachium i w Szkole Spor
towej w Gruenwald..
RIV A W ROLI MENAZERA
Luigi Riva, znakomity napastnik włoski wystąpi w
roli menażera bokserskiego.
Wraz ze swoim przyjacielem,
sardyńskim

pięściarzem

za-

wodowym Antonio Puddu i
jego
promotorem Vittorio
Stugumolo pragnie doprowa
dzić i zorganizować" pOJedy:nek o tytuł mistrza świata
wagi lekkiej między Puddu
a aktualnym mistrzem Rudolfo Gonzalesem Meksyk,

na boiskach Kiel ecc-~~-'-Wczoraj poznJm wieczorem,
na posiedzeniu Komisji Gier i
D,scypliny Sekcji Piłki Nożnej
WFS w Kielcach podjęto uchwalę,
że
rozgrywki mistrzowskie

Jutro

plenarne zebranie

WFS
informowaliśmy, jutro tj.
sob()tę 19 bm. w sali konfereneyjnej Urzędu Wojewódz_
kiego w Kielcach odbędzie się

Jak

zebranie plenarne Wojewódzkiej Federacji Sportu.
Głów
nym tematem obrad będzie zatwierdzenie programu rozwoju
s portu w Kielec ~z vżnie na lata 1974-90. Początek o godz. 16.

skwy
W

Wa szavne

Frołów, słabiej nat()miast spi
sywał się DoIczewski. W ostat-

ki

nich minutach spotkania, kiedy
boisko opuścił za 5 przewinień
osobistych najwyższy w naszym
zespole Kozak, koszykarze
MoskwY niepodzielnie panowali
pod obiema tablicami i w efek
cie odnieśli ZwYcięstwo . Najwię
cej punktów dla Legii zdobyli:
Kozak
27, Dolczewski 16
i
Korcz 12, dla Moskwy Diaczenko 19.
miejsce
W meczu o trzecie
Sląsk Wrocław wygrał z Pragą 84:72 (43:32).
Piąta
lokata
przypadła Polonii Warszawa po
zwycięstwie
nad Budapesztem
85:76, a siódmą wywalczyła So~ia .wygrywając z reprezentacją
JUD10rów Warszawy 101:59.
Za najlepszego zawodnika tur
nieju uznano Grygiela ze Sląska
Wrocław, a najskuteczniejszym
strzelcem okazał się Węgier Gal,
zdobywca 154 pkt.

l'ak
m~'Zu

padła druga

bramka w
- AC Milan, zawysokim zwyc:ię
801eOOr6... 5:1.

4~jax

konczonym

stwem

P
W Nowej

l

Zelandii

Na zaproszenie N()wozelandzkiej Federacji Zużlowej do tego kraju udali się reprezentanci Polski - Zenon Plech i Edward Jancarz- W towarzystwie
najle~zych żużlowców Europy i
Now~J Ze~ndii mają oni startowac w kilkunastu turniejach
indywidualnych,

w klasie okręgowej '
juniorów rozpoczną
i trwać będą do
Do tego czasu,
ceniem PZPN,
nJ mi~n *a,je,.ó,dztwa,
weźmie udzial
rozgrywkach o
Inauguracja wiosennej
rozgrywek odbędzie się :
trowcu (KSZO miu (Czarni - MKS
Broń
Napnód),
Wielkie i (Sparta - Koranal.
kach (Proch - Raclomiakl,
cach (Błękitni - Orlicz)
sku (Ruch - Pilica).

w

(InlerpreS5)

oszykarze

l\rygrali mn-ej

DeYDę,

"

PRZYGOTOWANIA

prymat
Przedostatnia kolejka VI
strzostwach juniorek
sła dwie niespodzianki.
torkami były siatkarki
nych ze Skarżyska. W
miu, walcząc niezwykle
nie, uległy wprawdzie
2 :3, ale p()konaly 3:2
lanych. Z zespołami
mi po 0 :3 przegrała
K ZOo W
Pionkach,
Prochu
uległa
0:3
Radom i wygrała 3:0
Radomiu" która nie
na spotkanie.
l, Broń Radom
11 11
2. Budowlani Radom 11
3. Skónani Skari.
10
ł . Start Radom
10
5. KSZO Ostrowiee 10
6. Proch Pi_ki
10
7, Radomka
1.

Szybowcowe MŚ

Polaków nadal brak w
W czwartek
rozegrano
w
Waikerie
trzecią
konkurenCję
szybowcowych mistrzostw świa
ta. Zawodnicy klasy otwartej
mieli do pokonania trójkąt dłU
gości 333 km, natomiast dla k1a
sy standard wyznaczono przelot po trasie trÓjkąta długości
294 km.
I tym razem pogoda sprawiła
zawód. Niespodziewanie, w
()statniej fazie lotu, gwałtownie

•
W rewanżowych pojedyn- spotkaniu Pucharu Europy buł
•
Rozegrany
w
Gdańsku
kach I. ligi hokeistów padły garską drużynę Akademik Sofia
międzynarodowY turniej w pił
następujące wyniki: Podhale 102:85.
ce ręcznej kobiet wygrał Start
Naprzód Janów 5:3, GKS Tychy
Gdańsk przed Slavią Praga.
- Zagłębie Sosnowiec 5:3, ŁKS
•
Siatkarze CSKA
Moskwa
~ GKS Katowice 2:0, Polonia
zakwalifikowali się do póUinaBydgoszcz Pomorzanin 7 '4
łu Puch~u Europy zwyciężając
Baildon - KTH 16 :2. W tab~:
w rewanzowym meczu Partizali prowadzi Podhale 36
pkt.
na Belgrad 3 :0,
przed Baildonem 30 pkt i Na• Nowym trenerem piłkarzy
przodem 28 pkt.
I-ligowej Odry Opole został Jerzy Wrzos. Dotychczasowy szko
• W towarzyskim meczu pił
leniowiec zespołu E.. Jarek
karskim Piast Gliwice przegrał
będzie jego asystentem.
z zespołem NRD - Stahl Riesa
•
.
Siatkan;e
AZS
Olsztyn
wY1 :2.
• Koszykarki MTK Budapeszt
gralI rejlanzowy pojedynek w prz e grały w
ćwierćfinal()wym
•
Koszykarze Realu Madryt I lidze z zespołem Stali Mie- spotkaniu Pucharu Europy z
pokonali w
ćwierćfinałowym lec 3 :1,
Politechniką Bukareszt 67 :69.

zanWy wznoszenia
się przeciwny włatr_
wielu pilotów musiało
w terenie, niekiedy w
leglości od lotniska w
Spośród 28 pilotów Id·
aż 16 nie doleciało do _.,[M_.
tomiast w klasie standard
trójkąt przeleciałO zaledi
zawodników. spośród 39
jących.

Według
nieoficjalnYcb
nych w klasie ()twartej
wali
AmerykanieMoflał przed RichardcI1l
nem. Uzyskali oni
przeciętne

prędkości,

72
km/godz,
70 kmfgodz.

a

i umocnił
miejscu w

na

J ohnso'

•••

się

łącznej

po trzech
W
brak

agencyjnych
dotychczas

reprezentantach PolsJO.

http://sbc.wbp.kielce.pl

