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Zapraszamy !

i~tyk ZKsiążnic Wielkich
'ci na Kielecczyzną
.

.

.

kwestią bezsporną, źe
koście le pa,rafialnym

.

Wielkich (pow.
jest dziełem
o
wa rtościach a rtys Ale burzę dyskusji
dopiero
hipoteza
naukQwca. pro~
któr y
wysze d ~
poli
Wita Stwosza. Kwe wa nie został a
kdnoznacz nie przesą 
Pewne jest natomiast,
ufundował
pleban
z Koprzywnicy, a
obrazów zakoń 1491 roku. O d tego

Rok IV

Wczoraj .
przedstawiliśmy
na łama~h "Echa" zespoły,
które w czasie Dni Przyjaźni
w Magdeburgu zaprezentują
folklor
ziemi
kieleckiej.
Wśród
uctestników
będą
takźe
reprezentanci
innych
dziedzin źycia kulturalnego.
Filharmonia im. O. Kolberga wystąpi ' z koncertem
muzyki
polskiej.
Pierwsza
jego część poświęcona będzie
klasykom
naszf"i
·muzyki.

czasu tylko raz, w 1875 roku, Zygmunt Saski przepro-

.
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ZbroonitZf. zamach
p c')dczas wiecu
antyfaszystowskiego w Bre.cii (W ł ochy)
na P łaza delia L oggia eksplod o w ała
bom b a
podłożona
prze z n ieznanych
sprawców.
W wynikU eksplozji śmierć
po n iosło ,
os6b, a wiele zostało rannych. (Szczególy
na
. s t r . 1).
Na Zdjęciu:
zmasakrowane
cia ł a
d wóch ofiar
przykryte
płachtami
na miejscu wybuchu.
CAF- t e Jeloto-Unifax

I

Znajdzie się w niej uwertu ra do opery "Halk.a" Stanisława
Mon iuszki oraz Kon cert
fortepianowy
e-moll
Fryderyka Chopina. W dr u giej części - muzyka współ
czesna: III Symfonia Graży 
ny Bacewiczówny i Etiuda
Henryka Czyźa. Solistą konce rtów,
k tóre
.poprowadzl
Karol Anbild będzie pian)lOta
Włodzimierz
Kutrzeba. Wy stępy
kieleckiej filharmc)Ou
będą okazją do zapreze'n towan ia
słuchaczom
niłjci~kawszyc h
pozycji
muzyki
polskiej.
Zupełnie
mny charakter
będą

Zabawa dla wszystkich
We:roraj przyj~lh9my pierwsl:e zgł~l:oo;a tl('z~OO i'k6w naszej
u 'ba.wy z okazji Dn ia Oueo ka.
Dzisiaj podajemy natoomias t sz(.'Zeg6ly impr"zy , kLara - przv pomnijmy - odbędzie Się 1 czerwea br. Zb iór ka uczest.nilk6w
o godz. 14 w Parku M iejskim (t-uż obok bra my we jściQw ej
,przy ul. Sw ierczewskie gQ).
Impr ezę inauguruje wy ści g kolars ki "Następ c y Srozdy na
start" - dla c hłop ców w w ieku od 5 do 8 lat.
Na stę pnie dla chłopców i dz ie w e ząt, w dwóch grupach wi ~-kowycb. : S--3 i S--IO lat, odbędz ie się gonitwa na wrotkach.
Dahza część impre~ y odbę<h: ie ,ię już na pl. Obrońc6 w St9.li.ngrad-u - około godz 16. Będz ie tu ll1Qżna obserwować wyś
cigi samochooów zd3.ln ie sterowanych dla dz ieci od 5 do 10 lat
i wielką zab awę mal u c hów 3-5-le tnich, które wznosić będą
"parace z bajk i". Atrakcja będzie niewątpliwie turn ie i D
n ożn e j, kt6ry zostan ie roze grany na sześciu pla'n szach syq.temem pueharowy m (zwy ci ę-z ca ka żd ego pojedynku gra d l ł e i).
- Nagrody - jak n am pow i edział z-ea dyrektora WPHAP:S
- R emigtwz Wiatrowsk i - już czekają na zw ydęz::6w. Dz iś
moge pow iedzieć tylko. że są n iezwykle ciekawe .
Zgło,ze n i a do sob otnie j imprezy przyjmu je
dział
łaczo.ości
z czytelnik ami .. E ~ ha" - pokój nr 11 - telefon 4S8-96, od 9
-do 15.
(Itr)
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miały

występy

zespO łu
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Dziś

plenarne

obrady

Sejmu
Doniosłe
będzie

znaczenie 8połec..,;
wprowad zaetapami
podwyższanie
świadczeń
dla emerytów I
rencist.ów,
p rzewidziane
w
projekcie
u tawy o
zmianie niektórych p rzepisów e
zaopatrzeniu
emerytalny .....
która staje dziś n a posiedzene
ne

miało
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. ".

y rodzaj
estępslw

Zakład mały :

znaczy -

że

/w>itów

z

park ~ng&w

Nowym Jor/:u wy 130 1I1ln dolarów

- W czor aj, w
towarzystwie
przedstawicieli
inwestora,
czyli kierownictwa spółdziel
czej Od łewni ZeUwa i StaIiwa im. ,,!2 Lipca", ponownie
odwiedziliśmy budowę nowej
odlewni,
. zlokalizowanej
w
,

kcmpetentneyo biur~
ze suma ta n i-e jest

~ If;a3Wdą. Prawd~ iw a

li d 32 tys. dolarów!
fa wyegze/cwowami a

lowOt wynajęt.o

at

agencje, jC'lc do%rZw~brać zalerd:uJie
ti

tronu

·K andyd atki do

On e
N-o

ł<J:mOł:lh

loodyń<9k,i eqo

moStelphen
zo
do-

g.o.zy.nu "MOoc COIII's"
Birmrngoom, Ulln-OoWOII1y

Nasza dawka
wita miny "U"
czyli

.. ~,' Vśini"ech ,'.: ,:;..
; ;a"'Uśinilcli>
-:- Czy pójdziesz
grz.e-b Kowals~?
- Z ja/ci.ej racji?
mój nie pójdzie",

brego lInowcę ' temotu, opowi<lda o pGrlrno:h
no
w,..d{ln iu,
mogQ>C)"Ch wchodz i ć w rod1ll'bę
joko ewentuolne k<Jon d ydo.llki do
sbaonowisko
mo~ż ()flki
nos-tępcy
tronu .
lo kond.,.dabkę numer. jeden
uwoJ.ono }e~t lody Jone WeJles Iey. corko księcio Welliong to-

On na-'
(tb)

29.V. SZTOKHOLM PAP. Tegoroczny sezon żeglu~owy na jezio
rze Siljan w prowi ncji Dalaroa
zainaugurował
parowiec ,.Wa sa",
wożący turystów po tym na jp!~k
niejszym
jeziorze
szwedzktm,
Tym samym parowiec rozp oCz"ł
setny rok słU Żby, albowiem został zbudowany równe przed »tu
!aty. ~ 117. roku., ,

•
wazny

Niewacblowie
k olo ". Klelo.
niby niewielki, jednak po całkowiłym zakoócze.
uiu budowy pracować tu bę
dzie około 450 osób, co prsy
nowocRsnycb . .urządzenlacła
nie będzie stanowić wcalo
.małej załogi. Zre ztą wiad ...
mo, że 7.akład mały nie znaczy mało ważny. Jego' p rofil
produkcji mówi za si bie
Zakład
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et

Stó lat, sto lat ...

Nie pójdzie
na pogrzeb

(II)

mało

Bioprognozo
wszy~ k,'.e do,.
ne. oby wybór padł no
!)jq.
DOKONCZENlE NA STR. 7

no. Po.sia<kJ ono

Uwaga, kierowcy i przecbedniel
Widzi Iność i w arunki drogowe
przeważnie dobre.
Sytu a cja biGmeteorologi«na:
w
godzin ch
rannych i południowych objawy
zmęC'ł!e nia.

' tS

ana a c ja " Koza a

,,23 1c:wi-ef:n.i.a 1943 roku 1'Gdomscy gwordziki pod dowództ wem JIYfI,(l Z ebraka "Kozaka" dok.ona.Li udanej alvcji 00)0wej na dygnltarz!l "rządu CCu z K ralrowa i dystryktu 1'4doms/dego rzucając wiąz/oi granatów do "Deutsehes H<Iou ",
zablrjając 7 dygn,taJrzy a raniąc 17. N iemcy wpa.ctli w szal.
Agernci ge.sta,pn inwigiLowa/4 szczegóLnie zajooLe
k.i.e /.eoclk.će
i ra.domsIGie środow o /co /comunistyezne .... "

Tak brzmi fragment historycznego szkicu o bojownikaclI
ruehu oporu i działaczach komunUrtycznych - b racia.ch S\ooo
wroń9k kh, d2Ji.alających głównie w Radomiu. Tekst ten opublikowany będzie w czerwoowym numerze "Prz.em.ia.n", które
już w tym tygodnlu ukażą się w sprnedaży.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Dziś plenarne

~ Daiś
się su;ja

obrady

.. r _

naliaaeja
tej re'.rmy k_ztewae będzie
.rawie 5 .Id III w skali
If"_ej. Przewiduje się rów.Iei ....żliweś(i wezHniejsze•• Jlruehedzeoia kobiet na
_r:ńurę. Kewnie ważki jdt.e detyczy węisze,o krę,a
_ólł jest projekt ustawy
•
aepałneniu
inwalidów
wojeuByeh
i
wojsko:wych
~a ieh rodzio; o:macza on
lD.m. aoaezne podwyższenie
not dla ł.yell ~rup.

.a

Dla r.blików,
_le~.

a takie

8połeczeDstwa,

XXV-h~ei a
Niemiwkiej Republik; ~moluatynnej ~;e

.ę

daiś w

laba wY8łueha .nlormaeji
miAisva a.,caw aapamcaoyeh,
Stefana Olszewskiego • w Ynikaeh posiedzenia
Doradcze,. Komitetu Połityc:me~o
Państw
Stron Układu
Warszawskiege oraz niektórych allpektach polityki zagranieznej
PRL. Następnie
hba rozpatrzy wspomniane
WYUJ
projekty ustaw. De
dySkusji nad nimi zapisało
się
szerer; p.słów. Sejmowi
przedstawiony będrie
równie~ projekt ustawy o unę-
dzie ministra spraw zar ranicznych. SprawozdawC!ł projekt.. lM' poL .ysard Frelek.
Na pw-ądku dlliemtym
dłiĄ

dla

lilię

łakie

ok.ręcu :tt.Meek w N.D. Oba te
nadmorskie re«iooy .. tntymuĄ
41>11 eaw"a przyjaeielskie 11... takty i ~-"ł Wl!lpÓłpraeę ..
....nyeh dsie.JUnadt i"da.

IN skrócie

W poreie Jll"omowym ..
Swm-j.;eiu n~ Mi' ieauJrurłlC'\ia _ e j . J.iftii kolejowe-

..prem_ej
Swin... jśe.ie
Y8U.c1. Zbi~ca się eona _ wej..
ściem
cło
ek&pl.a.taeji na tej
Hftii now4l«o prOilllu k.lejowo- am.ebodowego mf. ,,Mikołaj
Koperruk ". Na jer:o ~1a.tJ.zie
mieści

kelnor_wo 36 wa-

się

eonów kolejowyeh i

ehody

_0-

22

ei~u.we.

~ W t1«4I(!ULym koollu...ue Da
Dajł~JlMY
h.tel ..-bitioWBki w
ult. r_u, swyoięśyl hołel ".8ile8ia" w Katow~ przed MoIa-

kim "Gr.... Bełelem "
"""'lID ,,Merk .. rym".

~

I

. Z ostatniej chwili

-J-

iaterpełaeje

peRIslde.

kłere

Swm-.iś4>iu

wielln
wie..: przyjami s udaialem mienkańeów w.j. sz.ueciDskieco i

sław Cał»aj.

.espatrzeoJe tyeh
aktów
(ld.rycla aprawozdawą jest
. . . AI(red Przydatek) po...M4u pierwsze ezyt.anie
....jektu ustawY • funduszu
alimentacy jnym;
l eguluje
_ trudnlł sytuaeję tych matek l cI_ieci, a takie rodzi.ew w podeszłym wieku,
kłćirzy oie . byli
dotychczas
w mnie wyegzekwować naleinych im alimentów. Tak
więc Ba por~dku dziennym
thlsiejszych obrad parlamenta UJala_ly się propozycjc
lf~dD, będąee kolejnym wyrasem realizacji nakreślonej
",RZ part ię akt.ywnej poJity,IIi Hejalnej. Te akty prawne
.rzedsł.awia Izbie w imieniu
~du
wieepremier
Fraaei·.-kllaim.

pc-zy

weź_ie ud~al

nasu!;. k ·raju ilel~«:a
ZSRR, kŁerd pruwedniesy czł_«* Pre~ydium Akatie-mii, sekret.a.rz W yooalu BiooIu~mii i Ch~mii, pt..t. Alelui_tier Baje...
@ W :&will&llIł z p.n.ypa4łają
eymi w tym roku jubileuezaali:
XXX-lHia Polski Lud_ej i

jest aaiDJeresew_e w d0brym wyk.rzystaniu k.żcJego
l!Ikrawka aiemi, is'ołfIe Ulaue.le
pt:.jekt ustaWY
pnewidujlłcy pedwyikę rent
dla właśeicieli gospodarstw
przejmowanyeh przez pań
stw.. Chodzi oatura.łnie •
ludl!i w pedeszłym wieku ,
nie mających następeów, nie
moglłeych już _bie dać rady
II rosp.dantwem. Prusłanki
tej u tawy przedstawia minister rolnictwa
Kazimierz
Barcikowski, a 8prawozdawcll projektu jest pes. Wlad~

1leJ-a. Pelna

~i

była d.
~ja AN

Sejmu
...

w W~wie edbywa
2cromlUbHlia Ot;ólne-

go Pol6kid Aka.deDlii Nauk pośw;ęł'Mła 256 N>C2-niey pow8baia Akad«nił Na.uk ZSIlIl. \V

(FAF)

że

.o&OliCUNJII ZIC ST.. l
żeliwne

l staliwne,
q
w
naszym kraju
Materialem
deficytowym.
V6i lIię więc- dzieje Da tej
JMłI-.rie, "
jtti zrobi_.?
GłiWDa
hala produkcyjna
Jai ped dachem, aezęt. rotlić podłoża
pod
maszyny.
red daehem także budynek
_płeeaa
technicznego, gotowe pomieszczenia
ma'llZYMW, powstajlł mury gmacha
-adminimracyjnego.
Frzypo·...Ijmy:
termin
próbne,o
weu-aehu nowero zakładu lJTOd_ń teg. roku. Fonadt.,
jak Informują: inwestor, geJM:rabty wykonawca, KPBP,
JMl8łanowiono
skróeić
ter_lo budowy o dwa miesi~ce.
'l'ymezasem ""ezoraj Da bu~_ie panowała niemal martwa elna. Majst.e r dyspono_ł tylko ośmioma robotniW Innym miejseu pra"_ł.
kiJka
robotników
JecłDelfO
II
)NHl ykoBawców

".mL

kieleckiego " In stal u". A
pr eeiei roboiy jest jesacz«:
huk. pośpiee.h konIenDY tym
bardziej
ie lUZ napłynęła
pierwsza partia maSZYD, a w
Jipeu
pewiony
nadejść
wszystkie.
Warszawski dostawca urZlłdzeń
" Predlt'w" będzie zarazem je montował. C. powie "Prodłew",
,dy hale nie będ=4 jeszcze ~.
towe? Dlaczeg o
przerwane
robeły JWzy budo",,;e odlewoi ?
Otói za.Jop budowlanych
przen.ucono
na~Biedni",
pilniejsą
budowę
- Fabrykę
Wyrebów
PapierowyCh. KOlejny
et. .
jej
rez.budowy
ma
Iłye
zakończOllY
w
czerwcu. Po
"em pójdrie snów ~łówne ucJerzenie Iła odlewni«:. Budowlani zape"'TJliają, że i iu
dot.rzymają terminu. Trzymamy ich wic:c za słowo i prunosimy się na sąsiedDją budowę skąd relacja jutro.

5-0s0bowa grupa polski h al
pinistów
zdooyla
him lajski
szczyt Kallgooham (7902 m) do tej pory nie zdobyty.
.Jak czytelnicy zape~e JMImiętają, :z. ekspedycji tej pn.e-

kaeuj<'D)y systenlatyc1JIlie rdacjE jej uczet>łoika, kiE'lczaniDa
doc. dr io.i. ZlNcmuu .........

-Mop.

Na6ł:ępla

kor~

eja a hiom.alajsidej wyprawy ju
170.

Dziś
się

w

e

goth. 11 tD1Isł~ tli Klubi.e
..JCIubje N4MlCzl/Cie14" 1łarnwuń.e

"Mrooktwy" i
11 ki.e·/ ecWM ukOI ~lłwowych. W "MeorK1W1/ffl" ~
~ soię pief'WSzok'-iki ~kól z _
~, l , g,
11, lB, . . ..KJuboie NtMlCzycieła" - z n.,. 5, 1~,
20,
~, 27. WlJI9!eJ>t/ dedyo/«mwu byill mo•

za.
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~ 1Dlł2'bya tremy i ,.pvm.kloclł;n.ej"' fIłr
"jfClZ1ti, "k~ preJte7l'iowoli wi~e , to..".iec i
J'ioe~. I'r.oroMowiłi -;c~e frOf!1rte.WłJ
~_

~

pn~

_
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l'OJtłl
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że

~i.e

zno;du-

w.

~ tw.tqclz,oioo bmtńem wyMOtW
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KW-

='~€1ł

Wll~

lIl-OOlW

jq ~ obejrzei.- ".,

~h. CZeT1( 6.

TANlEJ l SZYBCIEJ
silłllki

IWV
~~4
15, Jl'"Z'l"Ii 4lłbimni
...... ~ Mę przechodJ»e. zDtrzymyulQ!t

'Wd

11

W " PYChot1ou" OethOnyw4uy
rfJd.2'i>CÓw i ich pocioch,
$l'z()Ii1.I)IWq Qbnii-kę C>OIl. Joon-o u

Serv:".

~, Ił. ~ c61~ w~eez,kł.

.;ewt

mibtoriów,

pieorwotli

pJ.8rW$Zych

ce·n.1Dłillm-i

t.fJoWM4ł,mi

.upóu>

dozie-

wykor.<y;;llłjqc
st~k 2 ~~
4gllWl.lła D~'ln pfJ-

00 l
~ , k,tóra propon()llł)Dła oIT1Mcyjtne 3-.0< • iowe
4}/lo1'1litu.1'hli (s2a!'ittOtW4', UT-rowe) dla d zieci 10
w~

op łakanym

w

stanie.

serwację·

W gruooiu 1972
roku w
Krakowie odbyła się konferencja specjalistów z ca łej
Pol ki. P.róbówano dociec, w
jaki
posób, w tak krótkim
czasie mogło dojść do mi zczenia beżcennego dzieła. Naj
częściej
wymie-niano
dwie
przyczyny: 460-1etnie
arcy-

podkład

jeszcze raz
skrzydeł

arcyd zieła.

prowadzone kosztem
złotych, trwały 2 lata i
ły zakończone . Obecnie
7.y przechodzą jeszcze
musową aklim a tyzację

kowie w warun kach
nych do pan uj ących
ciele parafialnym w
cach W ielkich.
Jak peiDformowala
Anna
Piasecka,
PKZ w Kielcach,
ka:ch ellerWe3
meDty oltarza
Kielecc2.yznę. Tym
wcześniej

pom yślani

rzeniu w keśŃólkl
warunki"", które nit
!przy ja4i Di zezcoła
ołtarza.

Dni Kliniczne
'Buska Zdroju
W dniaeh 31 maja i l cacrw
ea br. trwae b(d'ł DNI KLINICZNE BUSKA ZDROJU.
~ to kolejuy zjaul naukowy lekarzy wejew4Hbt.wa łUe
Jedli~o, .organizowany przez
Otłtłlriał W.jew&ddl:i P.Jskie~. T.warzystwa Lekankie,;.
eraa dyrekcję P.P. UacIr _ _ lla Busko-Solee.
Precram

eMu

IIWNJ"

być zmnJ.."Jlięta 20 JTW>J{1. SpoIlkaJ,a się jedtaJ..;'m ~mit'l t>eore$QwlJ!7l.Wm ze :!trony wM!ołu

.,o;ww-

WYSTAWA P:;ut14TEK

.te

z

OSÓb,

wał się

znaJdo-

Ale w Praeowni Konserwacji
Zabytków w Krakowie u6ało
się po 3-1etniej
pracy usunąć
z.niszczenia. Od nowione
obrazy znosiły trudne warunki kl1matycme małego koś
ciółka w
Książnicach
przez
Hl lat. W 1971 roku na p o",->jerzchni obu skrzydeł poli.ptyku pojawiły się zacieki.
Proces niszczenia przebiegał
w zastra sz ają co szybkim tempie. Malowidła pokryły bursztynowego koloru kropelki , far
ba w wielu miejscach zaczę - _
la odchodzić. W tym s.tanie
rzeczy zdecydowano się natychmiast na powtórną kon-

je . )ię

lec 'J:'fIoO Zarzqdou Aptek.

7U1'1c

Proora.m

konserwacji
temperatury

zabieg, poliptyk

~

n09"ód 1000zqdu GIównego Robo(rrioz.ej Spółdzielni
Wydow r ':"2ej
.,pro.so-l(siqżlco
Ruch". V: :ród k>lxeo./ów nogród
za twórcze i Cl'gonizocy;ne o-

BWorlmme prZl/f}o.tCllDfłn>ej

W~ug

tM

doIloc~

nyc:h

~TalV~ , /w1ełocjo~

mtULU:

peratura i
ciele,
a

_ęczenie

:z a1uuzji 3() ~ bibtDy pod Molllte C4l~,
która 1.0 TOCI2»łCll P17!AP1l'1ll41 na ~Ił 18 m4llj~.
AutooN?m wysWwy, tak OIrfłY7'!~e u.syru.owD/lle;
i

mogł o

klima

wadził k{)()serwację arcy~zie
ła. Kiedy więc w
1958 r oku
zdecydowano się powtórnie na

W'onsz,.we

lNIOC~e

Kielecki ( podJwlecz.o rek...
.CYrWABl'R _SERCA" DLA MATEK

d zieło nie
sić zmian

)llierwwWC.

wypełu~

~f~ra'y

Wa

__ -

siążka-Ruch-

siqgnięcio

(Ta)

DOKOliCZENIE ZE 8TIl. 1

Sukces polskich
alpinistów
Dziś
przed południem MinIsterstwo Spraw Zagranicznych
Nepalu potnlormowalo olicjalnie,

MłewY
~łón

Poliptyk zKsiążnic Wie
powróci na Kieleccz

00 /; do 11 lat.
jeszte:ze w...iy.

Wybór

tlb-r4llnM

jf>~

(ik)

.J'r~e
I'rocę
ZfMlodową rozpoczynał ~2ed 23
loty w ..SIowfe Ludu". PfJteS'2edł

naczelny ,edoJdor
Tooeusz Savej.

_.zysM:je s'ZCzeble kariery dzien"ikarsł.iej. Be-z ~zetWy, po dzień
dzisieojs.zy, zwiqzony jesl z rodń>nnq Kiele<:cz y.:mq. Z~sle poświr:co jej wiele energii i uwogi, z wyjątkow q ',osiq :Hljmuje się jej problem omi.
W ~jełniu 1972 ,ollu red. Todeusz Szwej stooql no czele zespołu mie5ir:czniko
5pole<:zno-kulturalnego " Przemiony", AtóTY zysłał robie S1ybko wielu
wiernych czyte/nilców i sympoty/Iów nie tylko !IV woj. AielecAim, ole tallże pozo j e-go 91'0oJcami. "Przemiany" ukOllujq 5ię
w nolcloOzie 20 Iys~y egzempIany - co daoje kieleckiemu
miesięcznikowi
zdecydowonie
pierw51e miejsce wśród regionalnych perKxJyków w l,oiu.

Wy.róiinienie
red. TodelJYo
Szwejo jest ,ównoczMnie wyra.zem uZ-nD,?ia "dl.., caJeg.o zespołu "l'rzemJfNI •

Grotulujemy l życ.zymy wielu
dolS1ych sukcesów w codziennej,
oopoo.vied:Uałnej
P'''LV
dljeoo.łt~ie;

http://sbc.wbp.kielce.pl

'IJ(~

asie Ostro"miCł
powieCie

Na

nów

w

ciężko

ranny ~
Dąbrow ski,

rozbił się

"żuk,wa
przez
Miecr.)'3Ia
Przyczyną wyp;;:U,
rian

opony. Kierowca
brał pojazd z baz)'

nim na zabawę·
Do czołowego
sy" prowadzonej
Tarkę, ze "star ~J]I •
rowa} Czesla w
jednej z ~~c
tara"
bitej kabwle '.SoznaIa
Ewa Burek d
oorażeń

było
nł'go w

ku

ciala.

.

pekn i .Ie
ukladzje

ny~y· ·

.. Do tragicznego,
:Uo w Su~1JW l:iO(lOl)
przy budoWI ~q.t'k
Fran--:i .zek Jan )lia l

. zcrytu ruo;zt~w:
8mitlt't .J:Iil llueJS~u.

ECHO OMA

STRONA I

Prz~jdi,
Szydłówek

zobacz
i daj nam
spokój

piękn ieje

.
,
wlerzyc •

';

pooostoły

po &..dow;e IwJ~oro 00PI'""Z
Miejs«';.
Prz.edJi4·
bio<slwo Wodociqg_o-KCNloHz<>Cy'jn.·'_
Z chi6C),."łi~O'r5i~ieg o obow i ązku ~.
cłZltJ i jmy
zowort-e w Ij.ści;e
1\OIN.6g0
c<ytemił...,
<><'gum ..nty.
Ok=uj" ';'1,
M poro-ro.i.e
wiOtr'f9O'dne W'łjośoj.enie
<o.w"""" k;tko
błęooych
i-nlormocj;,
Spr.-o pi_.,zo - Z"r<qd Rem<>nłu
B udynków. jałt: poinformował nos k.i.
OOIWr.;k, ;nż . S tCH'1 i-skJw Bnzeiliłtslci. n.;..
<gody r>O
remont
kopMłny
budynku,
gdyż
tQoktyem.ie. je.ot _
p",."n""""",y do " ,.<blórlcJ. Akt mimo t.o.. wlGioic"'l bud)'Olou .....
...
bo ... iq-": o".pr<>WO<hić
_jtt
do
noleiytego poaqdl<u, przy ezl"" \oo$~
ty r _ t u obc iqi<>jq aOmi<>is\NJtoro.
NOR cry.telnł4c. nie mo równ;.eż rocli w drug im pu<>lc-aie
wyjom:enla.
To 1>;'" Mi,.,jsJo;e P nedsiębi.......... Wodooiqgo~oonoJiu>cyjne
jest Wu... łł
bolGgonu u zbit!gu ul.i.c Wojsko Polsłtiego i Zgody.
Proce Pl'ZY budowie
kol.......
~; Io oo.wiem KomunoJne P.--d~iębhr>łw., Robót loiyr>j.eąo;"ych, , * -I>łł W!'R1( z ~ied~lbą przy III. Si_loiewiJcBa 68' Iotonnu je flOII !l-OO
dy....k-to<-o Proedsięb_.., Wodooiqgowo-ł(O<l<J!t'lIOCvjnego, Adom Ci"", .
W Hoj s~;; poz<>Słolo r>Oom ....;....
rTI(Ć.. ~ jole piso! .. l1śoie do - sz&j ~ii pCW! Todeusz Fron~
mWNł6g0

....,.....oi

OIN'ocowo--

ob.

To do

się

u sunięci.

p c>-

--------~~~~~1

miejski

LK W Kielcach
be. o go<k. 10 w
NauczYciela w K iel Okrzei 9) roZ'PoczVIII Miejski S t a Ligi Kobiet. W

Irliija

sprawozdanie
'970ZM L K za 0 ~
197-ł r. oraz wy;ządu i delegatek na

olew6dzki LK.

wlościcielem

wiol.,

p<>!Ii<odnego

""'-"

Iou jeoot To<ioousz N<>W<>ic. W I>jm jednaoIt oęk. i. w <>sł<*>ich dnóoch pan
NowoIt z~ol t..... punkt ..,.,...

c/.oo.ty.

je<łyo'"

ma6eńlll
!jÓme ~ ldoIoC.

llO_iojqc

boIag<>nik w miejscu.
1.,.,e od oCnony fonnoloei. T _ p..na.m

:zJO.MCJlj..

,.,...

wątpić,

że

l1iCIINe

w-,jooónieni..
zdopInguj.
wloidio:olela
__Ii pr""f ul. Wojsko PoIslo;ego !II
.. _
... ..,.... po<'Ządkóow.

Zdaje się, że poza sat'/lrykami nikt w kraju nie zajmuje się badaniem w jaki
sposób są zalatwiane
wpisy
,;uwieczniane" w
księgach
wniosków i zażaleń. A problem to nie blahy, ponieważ
opinie klientów mogłyby doprowadzić do
usunięcia istniejących
błędów,
przyczyn
konfliktów, jednym
słowem
do usprawnienia
nie
ty lkO
handlu. Jak życie uczy, jest
to bardzo teoretyczne
i
1b
pewnym sensie
idealne zamierzenie...
Dlaczego?
Ot,
świa4czy choćby o tym przyklad na.szego czytelnika, który pewnego grUdniowego dnia
wpisał swoje spostrzeżenia do
takiej właśnie ,.pamiątkowej"
księgi w sklepie WSS nr 100
przy ul. 2eromskiego 36 w
Kielcach . Już w tydzień póź
niej otrzymał
nieprawdopodobne "wyjaśnienie". A
oto
jego tekst:
"W odpowiedzi na zgloszoną skargę z dnia 2Q.Xll.1973
r oku, wyjaśniam, że wyjaśnie~
nie na pańską skargę znajduje się w tejże ksiqżce na
następnej stronie".
Jest to jedno z na;ciekawszych
wyjaśnień, z którymi
mi eliśmy możność
się
zetknqć, a oparte na cudownie
prostej zasadzie: przyjdź i zobacz, Ił najlepiej jakbyś dal
nam spokÓj. Zastanawiam się
co powodowalo owym panem kierownikiem, który nie
miał ochoty na.pisać zwyczajnie i PQ prostu, jak zosta«s
załatwiona
ska-r[J(l
naszego
czytelnika.
(kI)

Gdy o

slo
•

•

Oddział

ZzPHiS

Zarządu

w

Ki ek:ac h
nam treść Ol"zecr.enia
wyuzego, które ma
ce brzmienie:
"Dlely

stanowią

li

Kielc",

Głównego
przekazał
Sądu N 1następują
śwtadczełV.a

płemęine
przeznaczone na pokrycie zWiększo nych kosztów utrzymania praco wniIa w czasie
po<1róży stuż1> owei, dlatego w !:asadzie n~ Dr>Ogą być uważane Ul
ryczałoowe
wynagrodzenie
za
gO<tl.iny nadliczbowe, chyba że umOWa stron pos lanowlła )naczeJ.

Pracownicy umysłowi wykonupcacę podczas ttw. delegaałui:bowy c h., • więc polla

jąc y

.ta-

cJi

s ro

N i kt • aas nie ULlikoM! kCNli.aklu II u łu,"ami. _wet
je om l o lłe_ Ty lke że nieje dne lllu II DU. ,d,.
oh &dri li nimi ię zeł-kollć, c ierpnie skóra.
chciał

W marcu, w tym I' li, oddal·m ubran1 do punkt.u pt·alffiC2lO-farbjar;oki go w
K ielcach
prz.y ul. BUC7lka. Te-rmin odb · :-u
był wyznaczony na 4 kwk'"lni&
Z I ilef"ll się, z od i z umową
po wyczy.WJC7-cme ubr nie. z.d:zJiwiłem. się, że punkt
lu wy

nie wyw iąza ł się z umow y. Od
o!<ienka z kwibl"k'm od :szło jeszc-ze kilka oiób. Przy_..;u:>dlem za
dy.'a dni l też okazało aię,
że

moja garderoba ni got,owa. Nerw y mni trochę poni.o<:ły, powiedziałem coś o balar::< ·0 i
zaradnośoi. Tak j ak ja, z kwitkiem
<>de;::zli i inni. Za trzy doby :al w
przyw!;drowalcm z nadzil"ją, że

lalni może już raz. Srodze z.a-

wi.odł~m aię. I wt<!dy pow la lem
aię na racje
id wo-politycm.o-moralne, zupełnie nic-.">c"'trz:bnje
.. ~
do ta.k małego niepol'ozumienia:
kli nt - pUn!kt usługowy. Za"" -t
t·
J
.. ,OZl ero nawe , ze nI
zap cę
wcal , lub polowę reny. Z kwitkim od okieonka odem1i inni. tak
jak ja. CMy po rac:
czw3!l"'ly,
było bo
iem dlni po t nninie,
pr:zysz tem i ujrzałem s
je
ubran~e czy9te, z ra<io' i i wzruSZCII1ia. ni mQgłem wW<l"-z.w$ć

słów.

SzNll<"ffi

!n.(."Zę~l!i.wy.

cił m całą 9umę. Inni
kwlbki~ od okli>OOika.

z..'ll>la=ti. II

Odpowiedzi redakcji
,'pr _ _ iey ban.cllll

,

t e ktików,

0,tyOddIA ał

Z UR T

Ki eke informuje, że SORiT nl"
13 w Opocznie dy.poouj<! }uż
be-zp:ecUl ile mi do OR ,.Adam"
(pl ówka tylko ch-w i loowo ni.
posiadała ic h na stanie). Gw...
rancja

na

bejmuje

s przęt

RTV

be"łIpł~1:nej

we

_

w~

b;,zpi"':·1:Il1'l<a.

prado.

Oddziału

PKO w-

P ińc zo

i w Starachowicach
ili klio:nta z
mylny
wpis .tan.u O<!?..cZęd"IW..i
i meterminowe załatJwiooie s pr wy.
N.
lwierd20ne
n ie pr a widłl)wu8ci
w
obrskKke klie-n ÓfW
wie,

jak

prz.epr

zwrócOłlo uwagę
dycekŁor-om
ododI2liałów PKO w P i ńcrDwi
i
SbK-acłN
lICł\, l,,-..
ponł:r~

Śladem naszych interwencji
W

• * .

zwią!2lku

z
i.n.terWeDCjll
Maje w &kiej z Kie>1c dotyreklamacj i
pó!;b
damskich WZSP Radom ~
wiedziało, że' r elda'ffiaCja
w~łU
czącą

Łała

zaJa1iwio o3.
P ien · ądze
p:l'%e ' ooo na adres kHdlUki_
W

. * .

odpow ie<łzi

na OOotatkę zaw nr 109
"Echa"

mi~'1';~Zollą
zatyruro..vaną "Błędny wpis d.
~icC<lol>t PKO". dY'l'ekt>oor Od-

--- -...

nicy

d7.i~łu

Pt'CO ;ntonnuje. 1:e z.lTÓW.ao PJ'
W~
VIi jeW'Ó<hk·eg

Slltoścf pny:padlti
wt-oczy ły się.

takie nie po-

.* .

(abo)

22 marca
br. w "stari&GI ..
wiokim (pod)wi_rk." nap ,saliśmy,

że ul. Krótka w tym
mi c ·'le, ze względu na fatalnv
stan nawier-zchooi, sta~ow i pow żne zagroż~nie
dla
poj Lo
d6w. W odpowiedz i na naszą
kryty cz.na
notatkę
Wydzi3.Ł
Gospodarki Kormlll1aln j, P/"1:~Łrze.n;Aej i Kotnl.bllik!łcji Urv.;du Mia-ta i Powil.tu w
tu"
choowkaclL wyj
a m.,n;.: ...

zw ią7J!:u z przewidywaną budow
kanału Durzowe.gQ przebudQwa tej ul.icy byłaby n ieopla_
całn . Niemniej w n:ljbliiszym

C'Zasie lXlSlaoie ooa doraroie uuporządkQW na a n M<!l"Zch.flia

.* .

wyrówoana '·.

13 marca br.

(JP

)

na

p· ' aliśmy

~zez 1>«sonel skl~p6w rn i~{l ych nr 88
i JOl ooow iązującycb z rzą<lzeń

t.,.-naj;

=

'- - - - - - - - - - - - - -

Telefon interwencyjny

..D yrekt&r fi~ę IU.m uobi".

Dyrekcja WPHS Odd2.iał w
K ·ekach ud?ielila nam odpow iedzi w której m.i n. czytamy:
.. W slo:>unku do p~r aelu 0bu skl"pów dyrt:kcja
za.<t 'lwal
,8n cje
dyscyplin m e i
t k: k ic rownlc:.ka sklepu nr 88
zo.tala przenie io n
n
spr~
poży w-z., o. K:e
dawcę skI pu
l"own ic-zc ,kl~pu nr 101 udzie-

lono uf)Omnien .a I z

wpi.a-

n ie m do akt Ojob?wvch. P
sŁal

załoga

sklep·

""

nte

prz",ni t:~tona do
kl",.pów
spo1:Y' zych. Z:lp ~"""ll!a'my j { l (\z 'nie. że \v.,zt:lk l l! pC'~~j·i wv
zł j
prscv l>ę<ła z
.h
b
wzgl łn-Q:iclil hnJ;iIoow n,,"

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZI!

-?-

(r7 01)

w

łI!I

Ord yczyiaskl

.04

gO<lniu .

Wojeieeh

<hiału pr.z~
pa sażerskioh PKS Ki~lce~ .....
W zwią?Jku z w;pcowaodzeoleal

kierownik

nowego

rozkładu

kł&oj

ja-zoy

rowcy mogą się mylić, aole ,.y.o
bl!acja taka nie ~ fełInie6.

P akowanie

obowiązuje

W.Ł.

z Kielc: - W sftde(Jłe
WPHAPiS w pobliW ~ .
PKP kupowałem tapety. j( i~
dy poprosiłem o zapak~
ekspedienL1<a powiedziała. M
papier i s7.mrrek muszę 8Ob~
kupić. Czy słu6Il.nk!
U])6kł

dziab..!
WPHAPiS
Klientka

kierowoIIi

og6Ln<Jhan.d100weg4
Kielce:
~
miała

prawo

tąda4

i pa.pieru i S0J1Urka, a eIairpe1

go dać. PrrzeprasruMYIy.
więc klientkę za niewtsśc ifllo.r1l
bsługę, a ekspedienke ~

dient"ka

c.imy

ign or wan ia

w zak r 'le prawidl w j ob>lug \ kli Eo nt6w . TyŁuł
artyk lu:

.... ..

pczezJ_~
....... _ w.
ubl_ głym o roku.
Do ~tu
gam - ir7JO\villkiego przy ul ~
sziea w Kielcach zaoi-o&łem. Zlega.
r k. T ~ po jego odbiór:" prz;ycł».
dzil m kiłkakrotru.e. TQ punkt
był 7-amkm ęly,
!lo cza.9OIm en
ni naprawiony. Z wi-e1ką u.IgIa
go odbiorałem. Co prawda. mam
roczną gwarancję. ale ni.e skJI)..
1"7."
alom z niej dotąd, 0h001oł
k
zegar e raz spieszy ,ję. ilulyq
razem spóźnia .
J e-dni cl\ci.elliby z tyoch ~
dów wysnuć ni wlaściwe wruski. Ż'e w w lu~ach nic si
n ie
·1
poprawlo. iflolll,
7.<3
W"7.il"OElły~
C<'ny. A ja t\.,icrdz.ę. re ..., -pwcówki, po prostu, kli
.
Bo
wazą_
czymże wytl
.
że w t rminie nie w}"CZ •
mi ubra.nia, n ie naprawi.ono _
k
gar -a A prz<'cie-l za !'tan WiluA:
ich or~anizację i tenninQwe wy'!:
wią-z.yw ni ~ię z umów, k tQ '
odf>(lwiada. I temu k-omuś Ile
przYktooy p!"7:YPOffiflą. re na Ia,u..;
r ach nie można l'J)OO7.ąć. OT_
~ ńczyć z zaba 11 (hokol)f b.-Illti
JOZEF WIt: ZBA:
l

Jan

Na liczne i.nterwoo.cje

.... ~

DOKOŃCZENIE

miejscem pracy, nie mog~
w zasadzie do magać ~Ię wynagrodzenia !:a pracę W godzinach
nadliczbowych. Jeżel' jed nak pra~
cownik umysłowy <xrzymał wyraźne
zlecenie kir t"owniclwa z ~
kładu pracy, by pod~l!:"s delegacji służbowej poza stałym m iejscem za rudnienia wyk onał prace
niem<ńliwe do wykon ania prze!:eń
w normalnym czasie pracy I lo
takie. które :p;arówno wykonanie
w godzinach nadlic!:oowych, jak I
il ość racjonalnie zużytego na nie
C!:a u, mo4le być dokładnie skontro lowana - wówczas brak jeat
uzasadnienia, by w takiej syluacJI
pracownikowi nte pr!:yslugtwalo
roszczenie U pr acę w god7.inach
nadliczbowych".

pcapoo

sobie. .. . .

Przypominam
podobneg

Krasnej ~t t1'l5I:o r llll:

łym

cd,.",

uwagę.

Łą czona

J_

plrZedai

BOOec- z K i

. - PIrrq
ul. Miekza.rSlkiego i K irCZÓw.
kO\M5k,ie j w K ielca-ch
diwa
prywat-ne
"ziel iaki".
W.
pierwszym z nich ziemni ....
ków nie sprzedają. a w ~
~im odma.wia ię sprz.eodaliy~
je<li nic j.nnegQ się nie ku,..
puje.

unista·w Guzik - IQ
_ nik dzial>u branż,owego W()jewód'lJkiego Zrresz&lia Handl\l
Prywa nego i U. ług w Klieł~
cach:
Nieoc wadzenie
przed-aży :z;iemni~k • w może
być usp-rawi€'dliwione
N tomiztS t ~n
ż ł cr<>na, g
.na
w. r ·nla. Spr wtWirmy 7')wró-

ciUlI .na to u wagę(aboJ

STRONA 4

STRONA •

•

Na dobranoc
~

.;

){rzyżówka , nr. '125
•

•

Diabeł, młynarka l
..
'

_ V'o

przypłaciło życiem

kontakty. Wiele młynów
spłonęło. To był już os'tatni
akt długiego dramatu, w którym różne splatały się nate

mJętn~~~i.
POZIOMO ,

1.

zbiornik

na

śmieci,

S. epol<a

poleogenu. 6. kawio<. 7.
sżpólta. 8. metoda rozlicleń bezgotów
'owych. 10. pisze lewq rękq. 13. ar.
c:hoUc. 14. do kierowania stotkiem. 15.
JH:O!'\ieniotwórczy pierwiastek chemiez.y ó I. o . 85, 16. astronomiczny przy_
bqd . optyczny.
PIONOWO : 1. podlega lucyperowi.
l. ropne zapalenie gruczołów łojowych
pc.ńelcl . 3. człowiek majqcy jol<qś pa.
olę; 4. część nogi.
9. dzieło sztuki o
.dOlNodnione-j prowdziwości. 10. komor
w .'imacie zwrotnikowym, 11. zdobiq
loblecq szyję. 12. zespół harcerski.
Rozwiqzonie krzyżówki przesyła e! noleiy pod adresem redakcii "EO" wy.
łącznie no kortach pocztowych w terMinie ~edmiu dni od doty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe od.
powledzoi rozlosuje się dwa bony ksiqi.
l_e po !50 zł. Karty pocźt"we bez
lupontl będq wyłqczone • looowonia:

..ECHO DNIA"
I[u_ nr 125
ROZWIĄZANIE

POZłOMO :

KRZV20WKI NR 107
kolegium

strych.

ropt,

lew kot. pole. Maryla. omozonka.
PIONOWO :

lo, wmellno,

kopernik, -eto,
sterta, Apollo.

Idyl.

leKarz

·. r·aażi

Przemiany gospodarcze spraże
małe.
roz.siane n 3. d

wiły,

Polak bohaterem
tadżyckiej

epopeI•

Polak, Czesław Putowski jest
bohaterem powieści radzieckiego pisarza, Jakuba Nalskiego . .
.. W górach wschodniej Suchary". Jesot to powieść historyczna, oparta na autentyc~nych wy
darzeniach z lat walki o władzę
radziecl:ą
w Tadżykistanie. W
1922 roku Feliks Dzierżyń ki
skierował Czesława Purowskiego do Azji środkowej w celu
zgniecenia kontrrewolucji. Pod
dowództwem Polaka rozbite wstały oddziały jednego
z przywódców kontrrewolucyjnego powstan ia w Tadżykista.n ie - Ibra
himbeka. Putowski został boha- '
ter~ narodu tadżyckiego. Jego
grób znajdUje się w stolicy Tadżykistanu Duszanbe. gdzie
jWna z głównych ulic nazwana
jeSlt jego imieniem.

Słońce
•

I

zdrowie

rzekami mł.)"ny stracily' rację
bytu. Wiele z nich, opuszczonych przt-z właściciel.i , popadło
w ruinę. Powodzie - przy braku
kOll!iierwacji znisz"zyly
młyńSkie stawi dła, jazy i ślu
zy. Woda zniosła zapory.
Waln ie jej w tym dopomag.ali melioranci. Trwała euforia,
03uszamy ba'g na! Prostowano
~j~c_ rzę~iJ . z!._mien.i~L)ę . W. .
proste kanały, wycmano drzewa i krzewy. Ta radosna twórczość jeszcze gdzieniegdz ie trwa,
a jej rażącym przykładem jest
dewastacja uroczej doliny Wiernej R zeki. koło Małogosz.za.
To m ia ła być nowoczesnosc. A
woda znów szybciej spływała w
dół. Do Wi s ły, do morza.

•

•

•

Paoo deszcz. Krople nasącza
zi e mię. Łączą się w strużki,
strumyki. Pł y ną do rzeki. Wije
się ona zakolami powoli, len iwie. Młynarze regulują swe
śluzy . Podno.>-i się poz io m wody
w setkach, tysiącach stawów i
jeziorek. Nakłada s ię areszt na
miliony metrów sześcien·nych
wody. Będzie ona
pracować
przez wiele dni. Obracac mł y ń
skie kola. Zan i m dopłyn ie do
morza,
sp3dnie
już
nowy
deszcz. Młynarze uregulują ślu
zy ...
Ale n ie. W iek pary i ele ktrycznośc i.
Szybciej, szybciej.
Po co mły ńskie stawy? Po co
bagna. po co zakola. Łąk i mają być suc he. szerokie. r zeka
prosta. Zanim deszcz przesta n ie padać. wody już n:e ma.
Płyn ie szyl>ko.
Do W i sły. do
morza.
Ale wiek pary i elektryczności potrzebuj e
wody. S 3mochód o ' ooowy zanim powstan:e
w fabryce - 300 m sześc. wody. Tona stali - 20 m sześc:en
nych. Płaszc z ze sztu czn e go
wlókna - 1 m sześc i enny wody. Włączyłeś w m : esŻkan : u
telewizor, lampę w kuchni, w
pokoju, żelazko:
zużywasz energię elektry c zną 1 m sześc.
wody na jedoo w ieczór. A woda nie chce czekać. Płyn ie
szybko. Do Wisły, do mocza.
ją

•

•

•

Woda nie może nam uciec. To
jest su.row:ec, którego n iczym
. WpłYW )N"Oomieni słonecznych Da ~,a.nizm człowieka może byc
n ie da się za stą p i ć. Cóż jed·nak
łu.rzy6łoy i niekorzystny. Ozłowiek od zara.nia swoje,~ ist_
z tego. że ilość wooy w rze.u~i~ adaptuje się do warunków środowiska. Ludzie żyjący od
kach województwa jest n ie co
'Wl~_ w ~~refie ~orącej mają skórę ciemną, zawierającą duże
w iększa n,iż· potrzeby przemvPeśel barwDlka, ktore chronią ich prze-d srkodliwvm działaniem
słu. roin ictwa i go" podark i ko- .
munaln ej . n'awet w 1990 roku,
prem.ieoi smnecznych. Murzyni prawie ni,dy nie chorują na raka
k iedy w :ększość jej spływa do
.~óry. W strefie równOleżnikowej C2:lowiek ma skórę cienmą ł.ub
morza w ciągu niewielu dni
~W~.;.):~d~ ~.r.!,fL ~~!!o.~~eL~~l!.~ł~n~U~~ą !!rwę . powodzi. przvczv:!lii-ią.... Pru' 0. o~y mogą . uzysk ac {Y-IkÓ przejściowo p&łI WPJ'ywem ln1ellsiW'"
- lfii'iJT-s:rrar.:tllr'"w zeszłym ró~ze'i0 dZIałania promieni słonecznych. NiesaleŻDie od swięk_
ku brakowało nam na różne
potrzeb y gospodarcze ok. ~
azenla barwnika w skórze, promienie słoneczne zwiększają równIeż
mln m szeście-nnych wody. A
wytworzenie witaminy D, która ·ma· działanie przeciwkrzywiczne
co będzie w tym roku? Buduoru zmniejszają wydziełanie gruczołów łojowych. A więc kojemy wiec zbiorn ik i. Ouż~ . porzysłllle dzi ałanie umiarkowane,o opalania obserwuje się ~ krzy_
jemne. Zab:e r amy jednak n3
~icy, w trądziku młodzieńceym, w łus-l:czycy. Oprócz t~o przenie cenna z:em·ę. a przvgoto bywanie na świeżym powietrzu, ką.piełe oraz umiarkowaDe opawanie miej3ca dla . _dnego m e tra sześc:ennego WIOdy ko~ztuje
boie wskazane jest dła osób, które nie cierpią Da nie'K'Ydolność
okołl) 30 zł
krążenia, nadciśnieDie ora2: których skóra nie je t DadWTailiwa
1800 h ekta rów z3.jmuj~ zm.:<zna działanie słońca. W miarę starzenia się skóra staje się' barczon e .zb:orn:k i p.nv młl·n'l .::h .
dziej sucha, zaczynają wyst~wać na niej plamy barwnikowe.
ta:łak ac h. sbwy.
D?:'ś tn n3.
Na.tomiast plH'iarzające się pr~ wiełe lat drażniące działanie
o~ół n ieużyt l ,;. A j ut~') ? Jut~o)
promieni słonecznych może mieć rakoliwórcze działanie. Nowo- • musi tam znowu b yć. w o-1 ' .
t wory skóry spotyka się częściej u osób, które wyk.aozują skł.lm
'Il OŚĆ do przebarwień i odbarwień.
Szkodliwy wpływ wywiera słońce na skórę biał~o czlowieka
c!>l)p:ero po wielu latach. I tak około 30 roku życia u bl<'ndynów,
a oltoło 40 roku iycia u osób O ciemnej harwie wł(losów zaczynają występować na skórze plamy przebarwien iowe. Swiadczą
one o trwałym uszkodzeniu skóry, Rzecz oczywista, że wszystkie
u jemne skutki działania promie·ni skmecznych, opalania się "na
siłę" występują wtedy, gdy przebywanie na słońcu nie sprawia
Z sejfu w mieszkaniu arcyjuż żadnej przyjemności, gdy skóra piecu, a zaż y wający kąpicli
biskupa Jerozolimy, HilariolIłonecznej czuje się osłabiony. Dlatego też o-palanie Dależy dawna Capucci złodzieje skradii
kować zlWzynać od 15-20 m inut I nie od ra70U w pełnym
dewizy wartości prawie 300
5łońeu. Nie trzeba doprO'\vadzać do uczucia :r:męczenia, bólu ,ło
tysięcy dolarów. Pi eniądz e te
wy i zaczerwienienia skóry. Przebywanie na po w ietr:r: u i słońcu
składały się z
drobnych dep&winno być przyjemnością. Po 40 roku życia trzeba bardzo
pozytów wIernych z tamtejroozwa.żJ1 ie korzystać ze słońca, gdyi w tym wieku pod wpływem
szej gm:ny gre·::k okatolickiej,
tl admie.rnc«o opala:nia się łatwo powstają trwałe Plamy barwktórzy pr:,vnęE 7łożyć swoJe
'ikOowe, ktilre wy.m "ł(ają badan;a przez derma.toIO«"a, bowiem
OS7.c7.Pf]ności
w bezpiecznym
"'&ll one .b y.i: ~.;:~~!em !l,!O'W!aGlej c~orOlby' o(óJ.nej.
Dr LEOH
miejsc~

Miejsce
godne 'zauf ania

Sprawa

~t

Holendersc.y', ~sudniGy
W Holendrach koło Chm-elnika

waŻona.

Realizuje
się już specjalny program rą
tO'Wan ia wody, zwany programem małej r etencji. Przez 4 lata odbudowano lub zbudowano
od nowa 535 stawów i spiętrzeń
ną
rzekach: Zatrz ymują one
prawie 8,5 mln m sześciennych
wody. Tu kaŻdy met, objętości
zb:ornika kosztuje tylko 8 zł.

•

•

T

•
I

przemysłowe. Zbudują
tam one · także ośrodk i Wyoo.
czynku nied?:1elnego dla załóS(.
A produkcja? Na tonę stali potrzeba 20 metrów sześciennych

Pałac

~rody.

Możliwości
budowv zb:orn ików czy spiętrzeń na rze k ac h
badane sa w gm 1nach wzorcowvch. Znaleziono 11 m :ejsc. B~ _
dzie ~ię tam budować zb:orn ;_
ki w zna cznej m ierze wv s:!_
kiem społ", c znym. Czv warto ?
A ile ko.'ztuia w .Y<u<zone pola?
Ile dO'Woien ie wody. gdv wyschmą studnie? A gdy poża r ...

p o.,- CII.ceJSIU, .. p ler NSlY
cj i" p owstał w PC;':lq-'J
Ludwik Napoleon B 0l10;")Ji'!!,
w nim joko prezyd ent w

52.
zaś

cjolnq

ki.
słał

centa

uC'!€"kła

żeglowna.

Ż3

można

cie

CZO iÓW

przygot OYlOć

dla

.JULIUSZ .JAN BRAUN
1>0

250 osób.

pała c owo

sł użbę:

cnony. 10 sł użqcy:h. (.1
- wych. "S bieliż"iore Jc, 2 ~;
osób perso., elu P()(fI'''''''
c y o.,i po-i l ega)q m:l,~~,.:tł

ta, która dysponuje jod łosP

Nowe dokumenty . odsłaniają
tajemnice zamachów we Wln ....c"-.
okumenty
wykazują,
że
VenLura brał udział w
przygotowaniu akcji bom'bowej w Turynie z 11 maja
19t;9 roku. Sam potwierdził w
dod:wdz<! niu: "Bombę do s tałem
od Fredy w Padwie. Zawiozłem
h do Tur~'nu i przekazałem
nie znanemu mi z nazwi ka czło
w iekowi wieczorem 10 maja, w
barze przy hote lu "Genio",
Na pl>dstawie tych zeznań i
p&:lobi e ństwa
urządzeń
wybu:
chowy ch organa śledcze doszły
do wniosku, że akty terroru
bombowego są dziełem tej samej
organizacji, a
,łówn i e
Giannettiniego. Istnieje równiei
inny dowód. W nocy z 6 na 7
sierpnia 1969 roku, dokładnie w
24 gojłziny po ,wybuchu na ko~ ·
łei w pociągu . od.choozacym
ze stacji. Pescara t Franco Fredi
zatrzymał się w hotelu, w mia_
slecz.~ u Ałba Adriatica, zale dwie 40 km ed miejsca zbrodni.
\V pobliżu "wcozasował" jego
kolega, Giova.nni Biondo wraz
z rodziną. Akt oskarżenia dowodził, źe Freda kierował akcją kolejową, zaś Biondo hył
jednym z wykonawców.
.

Pociąg na tra~~ ;brodni
w

1&73 rok~ ~r,ana Ści,ani.

prześla

się

nej w
Washing_
76 pr otez
napraw;
darem
. które Pozosta_

Miał z nią dwóch SYlIlÓW, córkę
i jesrzx:ze jednego syna, Jana,
mojego ojca.
- . Mówią o nas Niemce, a
pl'7AlCie:ż ja myślę, że już dziad
był Polak.iem, bo kochał tę ziemię i na~vet gdy po kilku latach dorol>il się tutaj ogromnego majątku, to siedział w Holendrach. dzieci po pol ku uczył, a synom przyka zał n ie odchodzić
od tych 40 hektarów,
które sam rękami , lasowi wyrwa!. I fantazję też miał cał
kiem naszą - polską. Ojcie<, 0powiadał. że z d ziedzicem Tań 
skim z Lagi-ewnik, gdy wyszf'd ł
p ijany na ryne k. to obaj na ko nie siedli i założyli się, który z
nich przejedzie przez pla zastawiony
gliniakami
jakiejś
przekupki . nie tłukąc dlZbaoków.
A mówią , żeśmy Niemce. To
si€d;zial ja bym tutaj . jak była
wojna i Wn<: bym wbie znowu
stąd. jak mój
ojc-iec i dziad
brał? I go"J>(Xiarzyl
tutaj, w
Holendrach?
MAREK DARMAS

cownlk księgarni Ventury z Trevuo. W 1!72 roku oświadczyI on
lędZ"iom
śledczym, . ,ze
jego szef
i Freda POS3y.k iwali niemieckicll

!5 minutach w rZYIIl8k.im Banku
Pracy. Trzecia w tym samym
dniu o 17.22, zaś czwarta, rów-

znal on sztuk tyCh

tego

d nia o

uwagę

Policja

11.38.

na mocny zapacb

gorzki ch migdałów, charakterystycznYCh dla binitrotylenu, naj.
siJoiejnego spośrÓd klasycznych
""odków wybu chowych. W 2 lata

pancerzy do min . "ventura -

lekcji. Ow :&t~ssari
nym pfj!y ~aclele Jll
czasów, kledY '
profaszystoW~~1 Jll Z
hVie
"TrevI 'z"li
Ventury utw or .
soą firmę ."En~e '"
książek zaJąl SI\it
da
ZlLŚ fj!y ~
Mtssarleg o ~l alO
Fredy w czaSIe
dów do stolicY

póź ni ej

kar:lbi nierzy

środek

wybUChOW Y,

szywym

odnaleźli

paszportem

wraz

z

Fredy,

°

o · jeslllCCe. jed-

ten
fał

w

ślady

godzinie 16.20, tego

którzy

bombę zabrali.
Zelazną obudowę miny, produkcji NRF, włoska telewi ~ja pokazała
wieczorem 12 grudnia 1969

Wśród

obejrzał

milionów
ją

telewipra-

również

ce.

tokże

silników spo· ·
róine środki ocr:

owadobójcze. '

oc,z yslclo jqce

itp.,

odwoniojq-

używane

Et! 'laey

Uwaga: urząd

ni:>.

Z teki Alfreda
Hitchcocka
l
nizm zna Jdujq s i ę jeszcze w powiJakach. Jednym z główny c h źródeł zot ruwoo i o sq nosze kuchnie- i p i ecyki
gOlowe. Sto ją s i ę one corOl bordzi ej
podobne
do
jakiegoi laborator ium
chemicznego racze j "ii do klosyczn~
go m Iejsca
przygotowywan i a
posił
Zużywają

o lbrzym ie ilości tlenu,
produ kuląc
przy
tym
niewidliolny
dym. obarczony szkodliwymi substancjam i. "Włączo się" tu dodatkowo ków.

chlor,

ulatn i ający

s ię

l

gotowonej

wody I lUp . D zialo on tym szkod·
liwiej . że VII poł qtzeniu l zawi es i nomi tłunczów i o lejów Jedno kuchnio
wytworza . rocznie przec i ę)n i e
100 kg rozpylonei .. brudnej . mo·
zi tłuszc zowej" . Mógłby k'toś spytoć,
dlaczego w iec nie g i niemy mosowo
w tak ich warunkach? Odpow i edź prosto
dlotaqo, ' te
owe
codz i enne
dowki
.. truc izn"
są
no raz i e
min! o
molne . N i e w i emy za to , jok wI)lywoja one n'" nOH t)ł'(10n il m po dłuż 
szych ok resach d li", lon io I CZY nie
im na leży o "zyph!;I']': nereo rh?fób,

galOWO

do

ns które !udii' Trepie r2psdsJG

dziewczynę
mów w m iasteczku poskutko
wała i dziewC'l. yna r ozpoczę·
ła dia log z lotnikiem-samobój
cą za pośrednictwem radios ta
cji . Krót ka rozmowa przyniosła na tych mias towy
r ezultat.
P ilot
zakończył
4-godzinne
krąże nie nad miastem i wylądował .

Po licj a n ie podała nazwisk
pary, która spowodowała ta kie zamieszanie. a także nie
ujow ,niono, o czym młodzi roz
mawiali o pómocy na lotnisku.

Shane Gould
modelką

na

3

I

dOl I

w tej sprawie podo policji Rzymu i
:l \'Iediolanu, ale aoi tu, ani tam
nikt się nim nie zaintere&ow at.
Dopiero w 1972 roku sędziowie
śledcz\' dowi e dzieli s ię o istnie niu p~ otokolu z tamte go przesłuchania 00... pewnego dziennikarz a
a nastęl)nie zn ałeźli
dokum~nt w archiwum po~icji
medjolańskiej . Uznając ten materiał za ważny, trzej śledczy:
D 'Ambrosio Alessandrini i Fiasconaro - ' postanowili
pójść
t y m tropem do końca i zażą
dali od policji p e łnej dokumentacji w sprawie czarnej tecozki,
jak również trzech br~zowych,
sprzeilanych wraz z Dlą wysokiemu mężczyźn ie .
(dokończeole

Nazywam się Brook,s muknął. W nocy, hm, sądzę , że za duż o wypiłem..
N<>, tak, pozostawmy ten ws tęp Chodzi
o t<>, że w dTod ze pOWlI'otn e j do domu
napadn ięto na mnie , zrabowano mi . porfeł.
- Ok ay, m ister Brooks - rzekł e«n zapraszają co. Pros 7.ę s.począć!
Po tem wyciąg,nąlem formu l arz, zapytałem go o im ię i adres . Mie z kal, czego
można b yło oczekiwać po jego kosl:t()wnym ubraniu. w reprezenta cyjnej .dl:ielnicy. gd zie wille na zewnątrz nie wyg l ądają
podpadająco,
lecz ich wnętmt',
ho, ho! ...
G dz!e mIał m ie jsce napa.d? zapytałem urzędowym tonem .
Na t.o on z pewny m wahGn iem, nie6ły
chanie zaż-en owany:
- Na Park Avenue, przy Sześćdiziesaą
tej Tr zec iej U licy. Około trzec ie j w no.cy.

2

-Ato był,o dzisiaj, c:zy wczora.j w
nocy?
O n ie , to m i a!.o miejoce w minionym li topadzi-e!
Zatkało mnie.
W. ~i .topaO-zie? Mister Brooks, pt"oszę! D ZI laJ mamy pi ątego ma ja. Dlac.z.ego, u licha, pan tak długo czekał z don iesien iem? .
Był bardzo pokorny, gdy wyjaŚlnił:
Og romnie m i prz ykro. Zdaję oobie
sprawę , że popełniłem błąd. Mam jednak
nadIZieję, ~ gal) zrozumie rrió ją sytuację.
Widu pan, jestem żonaty, a . M a be l. moja
żona, j est, hm... bar dzo energ icz na. Nie
chdałbym, aby się dowiedz iała. że wtedy, hm ... No , był-em .wtedy w .barze, 'gdzie
panowałe wc ale
ruchliwe nocne życie.
Ładne damy i tak dalej, n o i miałem
mocne w czubie. N je wyobraża pan sob ie, jaki m ia łbym teatr w domu . gdyby
się O tym dow iedzia ła m oja żona. Dlatego n ie poruszałem tej sprawy. OsŁa.lecl:
nie nic w i ełkieg o się n ie stało Jakiś Ulbijaka powal i ł mnie p ięś~ią na podłogę
i zabrał porfe!. To wszystko. Noszę przy
sobie 'l az wy c-zaj tylko k il ka do 'arów. A
telto w iecZ<lr u nie m ia łe m w porfelu Il«li
centa. Kilka ban,lrnot6w w sadzi łem u-

przf:oCln.:o do k ies:ron.l{i kami zel!<::i. Oczywiście mia!etn też sygnet i ze garok, ale
ten fac eŁ n :e zabrał m i tych prze<imioŁów. Wz:ął Łylko portfel, a w
portf-elu
był-o k ilka kart kredytowych i moje pl'aw<> jawy.

19 9

że

wać mają tek

3

uwa gę

ona.

PeW1!lego poranka przY5fLedł do mnie d<>
rewiI"u. Był wątły, twa.rz • wyrażała ła~
godlll.ooć i dobrodusz·noś ć, a ubranie jego
wyglą.dało tak niepodpadająco skr mni-e,
że rz.ucał o się w ocz y, i ż mu siało kOSfl!:to-

I

roku. Zwróciła na oią
sprzedawczyni ze skle pu
galanteryjnego
w Pad wie. 0:

jutro)

ALO.JZY KALINOWSKI

skarbowy!~

nos w gospodorstwie domowym. Bodoni e nod ich działaniem no orgo-

ze-,

Zdjęcie czarnej teczki zamieścił

"

przez

'

Zacząłem

Protokół
wędrował

samego dni a. Wezwano saper6w,

roku.
dzów

o

na
pierwszej stronie dzien n ik
"Gazettino di Venez ia" 13 grud- ,

http://sbc.wbp.kielce.pl

dowiedziały 1iię

przemysło~ych .

linowych,
kożojqce .

ciel sklepu.

Piąta "maszyna piekielna" nie
zdążyła
wybuchnąć.
Znaleziono
ją w czarnej teczce w jednym z
dżwigów
Banku Handlowego w

Mediolanie

Itłodów

mu s7czupłerou m-:iczyźnie . Zeznar:ie potwierdził również właśd

Angelo.

Policja... zaciera

miczne, rozpylone: . w powietrzu. - Noleźq
do n ich' : ' dym "" I sadzo J tO-

mi kupić kilka
do mio, ale ja

przed wybuchem d okładnie taką
samą teczk ę sprzedala WYSOkie-

mieszkaniu inżyniera Giancarlo
Marcesina. Bioitroty len przekazał

mu brat Ventury -

kazał

części
odm6wiłem".

świadczyła·

wludziach·...

dla

Rajch

12 grudnia IKS · roku o godz. II
wybucbla bomba w boiu MedioBanku Rolnego przy
placu Fontana. Następna po

lańskiego

zwróciła

Potrze

Rudol1

oowatnia na tle religijnym lub
politycZnym. a może wyrok są
diowy? Pewne jest tyLk,o, że
przybysze byLi. ludźmi pracowitymi i , zaradnymi. Gdy posta~ili. zatrzymać się 10 lWometrów od Chmielnika, musieli od
razu mocn.o zakasać rękaw y i
wYÓ2lierać puszczy ziemię, któr~ . dałaby im wyżywienie. TySIące drzew legŁo pod
ich siekierami. a ki€dy wyrąbali szeroki przesiek , za.brali się 00 budowa.nia domostw. Chaty stawiali w rzędz.ie, jedna za drugą, obszary pod uprawę :wstawiając na połudnłu. Takie były
początki osady,
która do dz iś
w gmil')ie Chmielnik n.osi nazwę Holendry Potomków p ierwsozych
osaóntków
miejscowi
nazywają Niemcami.
Na jstars.zy m iesz.kani-ec wsi,
ewien 32-letni instruktor
prawie ooriemdziesięcilOletni Ansamolotowy z Salzgitter,
toni Skiba rzecz ujmuje tak:
głęboko zawiedziony postawą
- Sq Ni e mce, ino pomieszaswej byłej przyjaciółki, która
ne. Ale n.a:zwisk..'l ma j;'\ jak
odrzuciła jego uczucie, wsiadł
Niemce: ten z końca wsoi Rajch,
w awion etkę i zaczął krążyć
\rolo 3zk,oly. Putelbergi. K ale są~i.ady... Rajcll najstarsrzy,
on
nad miasteczkiem Paderborn,
wam najwięcej PD'Wie.
gd zie mieszkała jego wybranJ edziemy na ~ wsi. Siaka. Jedn ocześnie , za pośred
damy prued domem, pijemy
nictwem
swego
przyjaciela,
kwaśne
ml-eloo. kt6re podała
· przeka za ł policji list,
w któnam pani Maria i słuchamy orym zagroz i!. że jeśli d ziew powi-eści Adama Rajcha.
- Jest.ern Niemiec, tak: mó- · ' czyna n ie zmieni stanowiska,
popełni samobójstwo, kierując
wią we w si. Moja rodrnina mieszka w tym miej9C'U od dwus tu
samolot na miasteczko.
lat - fundam-enty domu, który
Policja wprawd zie bardzo
tu t~az sŁoi, budQwał j eszc ze
szybko odszukała dziewczynę,
dziad Ru.d.ool!.
N i-a znałem go,
ta jednak nie miała ochoty
alo OJCl-ec o nim opowiadał.
na ."randk ę" ze swym byłym
Dziad mial 30 lat. g<!y przy jeprzyjacielem,
t ym
bard ziej
cha.ł tutaj. jak<> jeden z dwuże pora by ła późna.
Dop iero
nastu
pierwszych
o'>lldników.
grożba zniszczenia kilku
doPrzywiózł 2le sobą Niemkę,
a

nież

D

Może

umarła,

P

p rzerobioM

Wialkie zmian y nostqp
deotury gen. d e Gau '
wszystkim, po odb ud/)'lf'
non , ten poloc staf SI1~
stojnych gości. Wob ec
prze-n :ós' s i ę do op
łewskkh".
Bi uro
od tej p"'y
go piętro. za i
mieniono no so lę
nistrów .
Według trad yc ji - --od
łowa 'iti ciągu tY9:l dntJ
przez m~ż':l stanowis.k~

5zvł>1<O

Przed k!lku dn iami, ' jui
napisaniu tego artv• • kulu, dz ięki zde VOOW3_
nej i'{\terwencii Wvo?:ial'u Rol_
n ictwa oraz 'Wy~2iał'J G O<; poduk i Prze str7."nn~j i O<:hronv
Srodo w " ka Urzędu Wo ie-wódzkie-~o zmie n :ono cześc'owo za.
kre'"' p.r'ł:c p"()"A.T~n7")1"lvch v..' rł-,,_
linie Wi&nej Rze-ki. '
(JJB)

hIt

tacu tylko pod grzewan:t
wiezione z resta u roc~l.
p ia ło dobre imię

z naszej w si. gm iny. po<wiatu.

PS

Auriolo

o kupac p

zainstolowano w bocznI""
suterenie. w ielką ku<::hn ·~

One same n ;e. Ale i tei spra'W'T
n:e da s1e zał atw:ć b e z
n ich s1rnvmi <ztu~zn yrn : jeziorami. 7 aś wo.la na h·ki. na T)().
l~ . W !Klg w s!prln; to iuż ~Ió ._
n ie sorawia te e:o. bv kronla
n~e

rezyd encjq pre-zjdef'110

W
czosie
pusty. Zo

wędrówk i.

gdy ta

Sq

zole.

n ie-bezpieczne

i istot żywych sq tzw. aeroto wszel~ i e substo.ncje Chfh

przesz.edl na katolicyzm i oż~ł
się
z Polką spod Łagiewnik.

Sposób no

Po koronac ji , juko
się do P ałac~
od r. 1814 Po łoc E:

prze-niósł

Oczywiście maI", zb io:-n·:ki nie
z a l~ł\v ::l c;'T)!"a\VV zaop~trz-e nia w
wodę
Eł ~ ktr(}wn:
.• Kozien ice".

de "'~"""?:l.J

zacząć,

Pokumenty? Tych równ ież brak, a właściwie nie wiadomo czy są . bo odsyłano nas
po- nie ' do kościoła i gminy w
Chmiclnńku i do
'Switów
w
pobliski.ch
Lagiewn.ilmch,
ale
nic z tego. Pozostało wi(!C w ierzyć ludziom.
Prwd 200 laty, 12 oSadników
z t.eren.u dziSiejszej Holand ii
106 zaprowadzi! na skraj puszczy pod Chmielnikiem. Trudno
dzJiś dociec. 00 skłoniło mieszkańców żyznych ziem nad Morz.em' Północnym do tak dalekiej

zakłady

W is ły

można

jak

sady.

retencja" t<> nie tylko
magaa:ynowani e wody. hamowanie jej odpływu. Takie ra_dyJ5.alI)a . ochrona przed ~ją
gleb. Ochrona studni przed wysychaniem. Łąk przed jałowie
niem. Tego n ie da s'i ę j'Uż liczyć
w złotówkach. To wre zcie szan
sa dla wypoczynku. Jak mił-o
wypoczywać nad szeroko roolaną rzeką z dala Ód tłoku wielkich ośrodków. Dol>rv przvkhd
dał PD'wiat kO'necki. Małe źb:or
niki budO'Wan e są tam przez

u~zvnien:a

.opowieść

ę

bajkę, bo najsiarsi
mieszkańcy wioski nie pami,!:tają początków pierwszej 0-

"Mała

CZy

NajbardZ iej

człowiełco

enca

Stary młyn. Ciągły szum napędzanych wodą muhanizmów. Piękna młynarka j parobek. Stary młynarz,
który z diabłem w zmowie gromadzi skarby ...

młynarzy

o

•

Mała

'Dramatyczny '· rozdział . do
tajemniczych opo;wieści o tym,
co dzieje się w młynach, ł dopisała ostatnia wojna. Poło
żone na odludziu
stanowiły
często oparcie dla oddziałów
partyzanckich. Tu zaopatry wano się w żywność. Wielu

Pierwsi przybyli 200 lat temu

wielka chemia

teraz

pojmować-

A ch, zł<>dz iej zabrał karty kredytowe, a teraz z nlch korzysta i w m-i ędzy
c zas'e na pańskim koncie urósł potę'Żmy
ra chunek ...
M ister Brook.,; powoli p otrzą sną ł siwymi skron:ami, jego wz r ok błyszczał nerwowo spoza oku laró w w zł otej oprawie.

Trzykrotną 1:dtą medali tkę
olimpijską-,

Australijkę
' hane
Gou ld, oglądamy w roli modelki . prezentu jącej kostiumy
kąpielowe.
Kontrakt
przyniósł jej, jak się ocenia. kilkadziesiąt tysięcy dol arów.

pAF:-Unifax

N ie. s ir. Jestem ostrożnym człowie
kiem interesu. wi~c m:tyc hm :ast p()Wiadomiłe!Yl towarzystwa kredytowe, aby anulow ały karŁy. Pańsk i e przypuszczeni a
są my lne. Sam omal zapomniałe m o tym
rabu nku. A dzi'Siaj otrzymałem pocztą to
oto.
Podał mi li"'t. Było t<> wezw~oJ1ie urzędu
skarbowego. M ister Brooks pospi<.-6zył x
wyjaśn ieniem.

(Dalszy

ciąg

W

następnym

IlUlilerze)

ECHO ON1A

!T1tONA'

Środa

29 maja
1974 r.
Dziś
~

skJi&dallll' życzenia
MAGOALENOM
BOGU8LAWOM
. J MARIO l
julro

FERD~NANDOM

. i FELIKSOM

•r.

W 1917

•

*

się

urochil

John F.

Kennedy, pr ... ,.d .... t USil. (w latodo 1961-03).
W ,.32 r. - otworcie w Warslawi~ Instytutu Rodowego.
W 1943 r~ - hitł.r~wc, rouln. ..

lali

no

P...... iaI<u Stonisl_ SIl..,.
pij... pnywódcę Gl w Won.owie
1914 r.).

( .... .

W

1960

«_rły

r.

poIsioi

zobaczyć,

wiedzieć,

W rto

"Przyjaźń"
"Lautarzy"
ZSRR. pan . k ol. 1. H , g . 15.30,
17
i 13.30.
,.Odeon" "Siódma kulaH
ZSRR, kol.. L 14, godz. 15.30, 17.30
l 19.JiJ.
"Hel" .,Goya", I i II
cz.
NRD , pan . ko. 1. 14. g. 9. ,.0tat.ni wojownlK" USA, pan.
kol. l. 16, g. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
i 19.30.
"Walter" "Smierć w WenecJi" - wlosk<, pan. k ol. l. 16, g.
16 i 19 •
• ,Mewa"~ "N o wa misja korsarza " - francuski, pan . kol. l. 11,
godz l~i.lO. 17.30 i 19.30.
APTEK .<\ OYZl.'RN .~: nr 15 pl.
Konstytucji 5 I nr 10 pL Zwyc.i~st wa 7.
TELEFONY: Stra~ Pożarna !19',
Pogotowie Ra tun k owe 9S9, Pogoto
wie Gazowe 224-30, Po~otowle Sieci Elektrycznej %79-33, Komenda
MO 251-36, Pogotowie Milicyjne

m.

,

POSTO.II!:
TAKSOWEK:
ul.
Grod"ka 221·52, pl. Konstytucji
na-52, Dworzec PKP m-n, uL
Zwirkl IWigury 418-10.

.ostoł
hanclłowy

otwarty
poń

. * .
CODZIENNY

Skarżysko

KoI9bneg.

lit I N A
..Wolność" uDziewczyna _
ka szcz<:ścia" ang. koL 1. 18,
~. 15.15, 17.lO i 111.45.

HOROSKOP

Jaki ie5teś ł
żo<:kwł

U4Jdno.$cf.
n;.e
~,aJ1'.WZ
"nie".
Du-żo
rzeczy IcHotwiosz z IIśm;ech-łHJ1 na uJCocn,
OOnlOt' w
rym wyprxJku /est
Ci
pomoc<ty.
2.,..j.e.s.z
dni.",
d~S ;<&J'uym,
nie
m~l oię ","gdy o jvtro. J...
>leś
przychylny ; życ~iwy
dkl
bliź"ich
;
dl<>
MI.."óI pracowni·
ków. Ni. po/roll u ,,/kogo s«r.zyw.
d~;Ć CH'ti nilcomu zrobić na zlo-śt.
Jesteś
prostoUn;Vny i nie WIlOsłowo

kręt<>dwa.
OsiągoS'Z
z,arÓWl'ło /100
polu

sukcesy.
le>Jnoki
dow<>j.

spole<:zn&j

jM

, .Myśl

,.swit" -

f>.osio</OS#. dOjĆ poczucio
hu.
moru. M '. ist·nffljq
dIo
Ciebi"

je5.

I

duż.

cJzieJ.

TEATR
Im. S. :,teromsłtiego - ".A:ruat"
... A. M. Swinarstueeo - g. lI.
K: I N A
"Romantica /" "Ojciec chl'ze9tny" _ USA, k l. L 18, g. 16.4i
i t9.
,Bajka" "Człow'iek
ork.i~
sl~a" - francuski, pan. koi. l . a,
godz. 18, 18 i 20.
"l\-toskwa" .,Powrót re\volwe
rowca " - USA, kol. 1. 14, godz. 9.
.,Marysia i krasnoludki" - polski, kol. I. 1, g . 11. "Jeździec
bez glowy " ZSRR, pan. kol. l
1'1, g. 13.30, 15.:10 i 1'1.30. "Ojciec
chrze<itny"
USA, kol. i. 18,
gody.. 20.
"Robot.ruk l t
"Zaczarowane
podwórko" polski, kol. l. 7,
godz. 15.15 i 11.15. "Oszukany" USA, kol. 1. 1.8, godz. 19.30.
"SkaJka" - ,.Popieraj.cie swego
SZ ryla" USA, kol. l. U, g.
16, 18 i 20.
"Leinie" ttNiedźwiedi i laleczka " - francuski. l. 16, g. 20.
OYZUR E AP'J"EJU: nr l ul.
B uczka 3'7/39 I nr 107, ul. Sienk iewicza U.
Y:

Pogotowie Ratunkowe 9lI9, Polotowie l\.:ilicy jne '97, Pogotowie
WSW 416-25, Straż
Poźarna 908,
Pogotowie Energetyczne Kielce Mias to
464-30,
Kielce Teren
. 311-63,
Pogotowie wodno-kanaliz.cy jne 50s-H, PoczL lnCormacja
o usługach ~Il, Hotel .. Centralny"
ue·n, Informacja kolejowa 9311
Pogotowie hydraulIcEno - energety czne I dźwigowe KSM 414-02,
Pogotowie eazowe czynne całą
dobę 4!0-92, Pogotowie telewizyjne 477-S8, Pogotowie cieplne czynne w gOdz 7-15 tel 478-92 od
godz. 15 do ~3 - teL 440-31, Pogotowie
elektryczno· wodociagowe
MZBM czynne od godz. 15 do 23,
teleCon ~7-89 , Informacja służby
zdrowia czynna w
godz. 7-20
t el 481-30
POSTOJE TAKSOWEK: ul. Sło
wackiego 472-10, plac dworcowy
444-33, ul. Planty 437-11, pl. Obr.
Stalin"radu 426--'8. taksówkI baga żowe III
Swi<:lokrzyska 469·39.

Radom
T B

T R

1m. S. Zeromskie!;o - niec%yn.ny.
K: l
A
"Bałtyk"
.. Cenny łup"
f ranc. pan. kol. L Iti, &- n .15,
. . . i 19.ł5._

I

I . Starachowice

~

Kielce

1 serce" -

l 11 cz. ZSRR, pan. koi. J. 14,
godz . 17.
"MetaJowjec·' ,.GoiC'l~' USA,
koł . 1. 16, g. 1"1 i 19.
"Zwiazkowiee" "Z d~ 04
,*iełku"
ang. pan. kol. 1. 14,
godz . 11.
APTEKA
y:,tURN t _
..
1 Maja 34.
POSTOJE TAKS()WElt:
Dworzec Główny PKP - 711\1, olliec:lł.
MlIlea - Z2-H.

.,Robotnik"

T E L E F O

posłuchać

K I N A
, •.JaaO&ik*"

pokik i, 11::001. i. 7, g . 1110.40, 17 1 lI.ze.
,,sur'" - .,El Docado" - USA,
L H, g. 17 i 19.15.
i\P1'EKA
D y:,tURXA4 IW 114,
Zeromskit!go l5.
POSTOJE
TAlltSOWEK::
pl.
Swierczewsklego 310, DWGrz.c
Zachodni PKP S80.

Ostrowiec
,,,BotuikJit CSRS, koi. 1.

l'

godz.

u)(oc&i....... ......
g. lIi.3IQ, 1'1'" ł

li.

"Prz.odownik'· "Król Maciuś
l" - polslci, kol. l. 7, g. 11. ,.Dok
tor Popa ul" fcancUOl1<.i., kol. 1.
lA, godz. 19.
APTEK:A
Dy:,tUIlNAt . ~ 110,
Nowo~ki 1/3.
POGOTOWIE RATlINltOWII: teL

99.
POSTOJE TAKSO WilK: teL:

i

J7-r-.

TELEWIZJA

li-n

RADIO
PROGRAM I

14.06 Koniakowskie koronki pie
śnią przetykane 14.35 Z antologii
polskiego jazzu nagrania pianisty M . Kosza 15.10 Włoskie pły
ty 15.35 J. Strauss: CIagm. "Zero
sty nietoperza" 16.10 Z polskiej
fon~leki
16.35 Melodie z Kraju
Rad 17.00 Radioku~ier 17.20 Beat
znad Balatonu 17.30 Transm. meczu pilkarskiego
Polska-Węgry
18.15 Muzyka i Aktualności
(w
przerwie) 18.35 D .c. traosm. meczu 19.30 Gwiazdy polskich estrad
19 . ł5 Rytm, rynek,
reklama 19.55
'l'rzeżwo o alkoholu 20.00 Naukow
cy
rolnikom ZO.IS Fonoserwis
20.47 K ronik a wportowa 21.00 Ekonomia na co dZIeń 2.1.15 Orko J .
Lasta 31.:15 Koncert chopinowslri
za. l. Mikrorecital J. Strzeleckiej
:!l.lII
J\1otosprawy
:!l.4S
Nowoorleańskie zt'8poly
23.10
współ
czesne big-bandy 2S.35 Sweet po
1!rancusku O 16-2.55 Program nocny.
PROGRA:\f II
14.00
O zdrowiu dla zdrowia
14.15 "Gospodarz" - rep. 14.35 Agencja muzyczna 15.00 Dla dziew
'-'!:ąt i
chłopców 15 . -łO Graj kapelo, graj od ucha 16.00 W tr ce
o słowo I t reśc 16. t5 J . Haydn:
K"ncert
wio[onczelowy
C-dur
1820 Termi.n.arz mu.zyczny ( IbenlZ\ 18.
Echa dma 19.00 Z nag ń Ch. Parkera 19.
Teatr PR:

zobaczyć,

19.JO -

Dziennik TV
Z cyklu:
"Mity I rzeczywistość" franc. film
tab. pt. "Podróż w mUczeniu"
2l.50 - Wiad . sport.
22.00 - .. Połaniec godzina ze..
ro" rep ..
U.lł _
Dziennik TV (kolor),
PROGRAM II
17.00 - Poradnik turystyczny
17.:16 - Wiedza i film: ..Łęczydd.e
świątłci de('U()J1Y" i
"Wesele łowickie" .
18.35 - Przez muzyczne XXX-lecie: Wielkie
ooiągnięda
pierwszego dziesięciolecia
lt.20 - Dobranoc
19.:10 - Dziennik TV
1II.a - Sprawozdanie •
mectU
pilki
nożnej
NRD
Anglia
lIO.20 -

lutro

6.10 7.00 8.30 -

Fizyka (291
Uprawa roślin

9.1M1 9.341 -

Jęz .

11.00 l 'S.§ -

14.:111 -

tęc zy" _
serialu czechosl.
polsk. dl.
.. Alca traz
amer. filo,
"Al Ca pone i
Jęz . p olski dla
TV Techniku11l
Botanika (I!)
MeCha nizacja
"Łuk

PRZETARG
ZARZĄD SPOŁDZIELN}:

PRACY
ZABA WKAR.SKO - METALOWEJ
W Kielcach, ul. Sportowa. 50
OGłASZA PRZETARG NIEOGRANIClON1
na sprze~aż następujących ruch{)ltW)ścłł
l) przyczepa samochodowa. typ D-36
2) samochód marki "żuk"
3' ka.bina samochodowa marki .. nysaW przetargu mogą brać udział przed iębi orstwa
we, spółdziekze oraz osoby fi zycroe. Ofe-rty
nyeh kopertach naletŻy składać w biurze
cach. przy ul. Sportowej 50, kod 25-045. Spół dzi elni a
sobie prawo wyboru oferenta lub uniewaiJnienia
bez podania przyczY'n. Ocena tecłm1croa wyżej
pne<kniot6w dokonana przez biegłych PZMOT
do wglądu w biuTze S'{>Óldzielni w KieJ.cach , u l.

PROGRAM I'
p<>łitecbnika

TV - ~yk..
Elementy fiayki Clillła ......
ł"4:o (cz. I)
16.11 - Elementy fizyki atala .....
lego (cz. II )
15.~ _
NURT - Pedagogiko
18.:10 - Dziennik TV (ko[or)
16.48 - Dla dzieci: ~D~ęlc:1 l _
ry"
1'1.1' - Losowanie Małego Lotk.
17 . • - Magazyn ITP
17.:111 _ Transm. meczu pUki lIot
nej Kadra PZPN-W~,.
ok. 18.15 _ Kronika W-~
I Mazowsza (........ r)
IB." - Dobranoc
14.48 -

BEZ NAMYSŁU
WYBIERZ ZAW
BLEKTROENERGETT
a uz9Sk__ re1:DBiei
__ochodowo pra
jeśli zgłosisz

OGŁOSZENIA

"Zona" - .. W IJU6tynl. i p _
czy" I ! II c:z. polBlti, koL ~
7,

.. Kiedy kto
zapuka" słuch.
20.45 Jazz H.
A.
Schonbel"g:
"Verk.larte Nacht·' 21.50 Wiadomosci sportowe 21.55 Radio-szko_
le 22.10 Koncert Chóru PR i TV
we Wro cławiu 2Z.30
Uniwersytet
OIRT 21.00 PrzeWodnik operowy
21.40 W . A. Mozart: .. Eine Kleine
. 'achtmusik KV 525.
PROGRA I III
15.05 Program dnia 15.1'
Pi~
bluesów 15.30 Herbatka przy samowarze 15.50 Autorska plyta A.
Lee
16.15 Jazz i kolekcjonerzy
17.15 Mój magnetofon 17.~ Co w
prawie piszczy - mag. 18.00 Piosenki z • różnych
obrotów 18.28
Solo na kontrabasie 18.45 Kwadrans dla zespołu .. Homo Homini" 19.35 Muzyczna poczta UKF
20.00
Reminiscencje
muzyczne:
Młodosć A . W eberna
26 45
.. To
straszne" słuch.
21.HI Wiersze
śpiewane Aragona 21.:!S Na estradzie zes(>ół " W ishbone Ash" 2l.50
Opera tygodnia. C .
Monteverdi:
.. Powrót Ulissesa" 22 .0& Gwiazda
sie dmiu wieczorów - D. Martin
~2.15 Trzy kwadranse jazzu
23.85
Przeboje M . Legranda !l.56-M."
Na dobranoc gra A. MakowicE.
PROGRAM LOKALNY
141.43 Omówienie programu Ul .•
Radioceklama 16.50 .. Zlot przy jatni" - kom. B. Henia 17.08 Program dla wsi w
oprac.
Z.
Wierciakowej 17.50 "Siadem naszych interwencji'·
aud. S.
Chmielew9kiego
111.11&
Dziennik
Radiowy H!.OS Pi08en1d s
Li81y
Przebo jów .

wiedzieć,

DROBNE

MAŁżEŃSTWO,

lit I N A

a.lO.

Warto

Obcokrajowcy,
pasz'ukuje mieszkania a wygodami,
wneblowaneg,o l wyposażo
nego ,.... 6 miesięcy. Kielce. hotel .. Cen.t.calny " , pokój U2,
Od
gOdz. 17 i 19.
:!03'l%-g
ZALINSKA KAZIMIERA
(porąbk!l), zgubiła
zaświadczenie
do
biletu miesięczneeo PKS na tcasę Elieliny Kielce.
20371-1:
UNIEW A2NIA się ~ecenie wy '
piaty z 3. IV. 74 r., aeria C nr
5m59, wystawione przez
Przt!dsiębioratwo
Obrotu Zwierzętami
Hodowlanymi w Kielcach na nazwisko Puton Józef S. Stan.isła
wa zam. Otruchów, pow. Zwoleń.
20367-g
WRONJ<O JÓZEF
z.am. Małe-'
szowa 72, p-ta PioW'kowice, zgubił
dowód rejestracyjny
motocykla
wydany przez Wydział KomunikaCji w Busku.
203i9-&.
UNIEW A2NIA
<:
skradzione
dokumenty wydane oa nazwisko
S\.a1>isław Preuss zam. Kielce,
Zagórska 6487: prawo jaZdy, kartę
r ej es1lracy jną
samoc hodu
"fia1:-' 125p, pozwolenie na broń
seria A nr !H;;51/j z dnia 3'l. L
11168 r. wydaoe przez KW MO
Kielce, le~tymację PZL.
!0373-g:
Z DNIEM l CZERWCA a74 r.
Wliewazoia
się
wszystkie
pieczątki posiadające
w treści następującą

nazwę

przedsiębior-

9twa:
"Kieleckie
Przedsiębior.stwo Budownictwa Miejskiego Kłelce,
ul.
Karczówkowska
58
lub skrót KPBM Kielce".
312-k

SlKOty lA
DOKSZTAŁCAJĄCEJ Nr 2

~lASADIICZEJ

yv SKAaZYSKU-KAMIEiNNEI,
przy ul. GORNICZ& 41

SzIDoIa ta przyjmuje jeszcze c h ł o p c Ó
wieku 15--17 lat, zapewniając prak tyczną
zawodu, a po jej ukończeniu pracę na
prowadzonych Ba terenie S kar i y s lo a

Podczas nauki przedsiębiorstwo zapewnia

sięczne wynagrodzęnie w wys. od 150 ~o

oraz ubranie robocze, sprzęt i narzędZi a
także posiłki regeneracyjne pOdczas pracy,

Szczegółowych informacji udziela ~ię YI
talI'iacie szkoły - teł. 25-43, w ktorytll
jak najszybciej zło:i:yć niezbędne

W KIELCACH, UL. DZIERŻYŃSKIEGO NR 95
zawiadamiają, że w dniach od 10 do 30 maja 1914

t: ... ~.

ROZPOCZYNAJĄ REJESTRACJĘ PRACOWNIKÓw
DO PRACY SEZONOWEJ
przy przerobie owoCów i warzyw w 1914 roku.
Wszystk,i ch chętnych prosimy o ~glaszanie się do &e'klcji
OOwych, pakój 26, w g<>d~rnach od 9 do 14.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Posiedzenie
ura Politycznego
C PZPR
liTa. 1

D

k~y

partyjno-rządolf8
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do Polski

ty ell .amieneń. Biuro Poli. tyesae .aueetttowalo pr.ed"a~io_
kierunki miałam&.
Podkreśl_o.
że
szt\lIe,:ólnie
wa.iDe jest :u.pewnieme m4liliwie Dajlepezych warWlków
~j ezęści oieei i mło_cży.
która II róinyeh W1I«lędów nie
po_

Ogłoozono. że

na zaproszenie KC PZPR i Rady
M ini&ts:ów PRL prrz~
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w

pneby"..e
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. . .~

oficj a'lną wilzytą przyjaźni

__

pa rlyj no-'l"ządow a

delegacja N'RD pod przewodnictwem I sekłTetarza K C
N~em,iecltieoj
Socjalistycznej PaTłiJi Joonoooi. ERICHA HONECKERA.

mJenlranła.

"pl'~

Biuro Poliiyezne
wało też inform_ję

wiClepl"emiera Mł_ysJawa Ja«ielskJego • jego ~aełł w :t1alaediI.

,,~enc;e
że II

urlopowego.
lundunów

i

lIWilol_OWyeh
powaine
aa rozwó j bazy
BIł

w_-

IIltwZOIIej lH1 ped.siaw
Polski L udowej. W
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wy poezynlnł

młed.iy

Z różnych
w mieście
SkOrY." ..... w br. 4,5
I mł odDri.y. Zwięk
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Idrowotnyeh. Z ..--

si( Grzysia

KAIJl. Amerykańsld Mkrełarz staD1I Henry 1Os8iDger praedlużył • jeden dzień
SWOJ
p.byt
_
BlliIkim

5-dnlową
wIlIy łą . . fi cjalnl!
kanclerz Republiki Austrii.
BruDo Kre illky. W e ..asle
__ ro pobyłu w ZSRR
kanclerz K relsky odwiedzi
Kijów. II k tórego bezp8Śred 
Ido wda _ ę w tlrogę powrOłDą d. Wie dnia.
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w
Ilwillllku
II
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poro.umieuia w sprawie rp
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....
Aloiellia alicji
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Zw.

~----,

KOPENHAGA
P AP.
JToJwcahlra Gem~al
ma. po ZIlflO'Ul41nW si<ę z 00flitym matec ia)em dochOOlŁeCl io 
'W m .. ~ aJW!ie podoe bko.wo-.tiJI.an..oow yoh
mac-hi&ac:i.i
0tSia--

KAIIl. Min biler spraw lIagraD'esnyeh ZSJtR. AlHłrlej
Gr_ yk o IJHltllał lJi ę we
wtore k w Dam:udlU z s ekre laraem sta nu USA HeDr y -lU i~erem. "
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pa rt.;~

adwoi<:ata

Mo-
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lJ!"~rałm': . W wvbo<adl
w gmudllfU 00. r~ zóobvł aż
23 m a ndat w na ofółl:lą l i<~zbę
w

\ l'lf\.

~ silę pn.YfWód'~

o.-u-

gieó eo do
litvC01ej.

wrelłro6ci ł)M"hi PO-

ZapowiedlŹ w)'tocz'eo.ia
G1L6J)«lCeS\l karne~o wywoJab w kopeflhask';c n \uoł.ach
-politycmy b ogromflCł ~ - acje.
Plraee stołeozooa jest ~odna w
0QlW;';' ie Oo(rornn.a wQ~.-MIć
F'olketingAl w 'j)Ow; e 3ie za
fDi ~e-m
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J ·t to
jedyny
wybitniLj zy dz;ałacz UOR poza
amym Ch :rak :em. któcy
znalazł
'i ę \\' , k ładzi e nowego
rządu . Czł o nk o w ie partii g ulIi s Łowski , j ob j ę) i j ednak resorty ha ndlu i rz e m : , la (VINCENT
A -SQUER)
i
obrODy
(JACQUES
OUFFLE'T).

W gabin ec ie Chiraca
zert>lf
ważny c h re-01't ó w objęli m lod-z.i, malo do
j
pory zna n i
dz i ałacz",
bądż
też
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pu~
b iin ie js ze j rol i w
W
skład
gabinetu
w e:zlo
blic znym.
Tak
wi~
JAN
kilku
wybitnych
Ct>f1trys tów,
PIERRE
FOC RCADE
zosta ł
którzy
przez
SZe6na ' i ' lat
m in·i.stre m g <podarki i fina nrządów
UDR poWlita wali
w
s6w. a JEAN
AUVAG~Afiopozycji.
JEAN
LECA 'UET
GUES praw zagran icz nyc h.
Z06tał
mi·n i trem
spraw iedl iW i ę s zość
z n ich nal eż y do
wości . PIERRE ABELIN
lanął
bli k ich i dł u go l l nidl w.i p6ł~
na czele nowego resortu do
pra c- wnik6w pre%ydcnta.
spraw współpracy, a MICHEL
Dz i ś w południe odbyło !li ę
DURAFOUR
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ki erować
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pos iedze n ie
now go
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radykalnej
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do spraw r form.
aby w łu ha ć
~z i a
sze fa
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mini trem
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od wybuchu bomby

Skandal polityczny w Danii
29_V.
Daliltik_

PARYZ . 2IJ.V. PAP. W e wt~
Tek o godZin ie 18.00 w Pałacu
Elizej kim
og ł ZOn<l
l i 5t~
człooków
n wego rządu p1' nlie.-a JACQUESA CHIRACA.
Mit1istrem ' tanu i mlm ·trem
praw
wewnęirznych
7A><tał
MICHEL PO_ -lATOWSKI, <:zlonek partii n i ezal eżny c h rt:pub likanów i jeden z najbliższych
współpra cowników
Gi carda
d'Estainga. Inny prz~' wódca te j
p arti i MICHEL OR -A..lI:O objął resort przemy słu, a CHRISTIAN BOKNET _
m in i terIltwo N>lnictwa.
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Wojewódzką Olimpiadą Szkolną ~

Przed

Lekkoatlet i Z "EkonomiIta"

••

o'

Wojewódzka Olimpiada Szkolna, która przeprowadzona zostanie w dniach
15-16 czerwca w Kielcach, będzie wielk.im przeglądem naszeg-n sportowego zaplecza. Postanowiliśmy przedstawi ać naszym czJłehl ikom najlepszych uczniów - sportowców, zanim oglądać ich bętJziemy na bież ni, boisku czy macie, podczas czerwccwych zmagań. Poznajmy ich bliżej! No .początek trójka lekkoatletek z liceum Ekonomicznego nł" 2 w Kielcach, wychowanek nouczyc.ieli wf - Mirosławy i Edmunda Sarnów.
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SzrmkiewicI -

lnOt\U;Lystko,
roz.pocZ)llno.to
00
szermi-erłci w Sr.koje
Podstawowej nr 1 w Storo.chC)łNicooeh. Lub ilo le/c kao,tletykę do tego ~tO-p
nio, Ż~ w domowym ogrooz ie,
no . wkl.snorę-cz.nie
wyokononej
skOOAi ćw i czyło skok w dol . i
WlIW}'Ż. Prawdziwy lekkoa,tleotyczny ven~ng podjęJ.a
w Liceum
Ekooollłioc:znym. Przymo.je, że poczqllllowo
i,n ten sywne
zojęcio
spCM'towe i obowiQzk i szkolne
ston~y trudność. Póż".iej go·
dzen~ sportu Z nOltką , stoło ' s : ę
rzeczq no rmclną. Najlepszy wyn;k to mistrzostwo Polsk i junioak 5łcrszych w slltofeóe 4X 400 m,
dGb)'lte w Wałbrzyoch-u . Je,j re-,
lOrd i-łc i owy w skook,u w do I
lf)'006i 5.52
m.
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lCIoniou mo.tory' wyobiero s i ę no
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Grażyno Różycka zdaje
w tY'm roku mo,t·u.rę, o rozpo cZ';'Qo,!Q. uprowio,nie
spor tu
w
Um iOol1owico.ch (pow. p Il1CZOWski), gdl!!oe uCZęSZClOJO do szkoły podsba_ej. S pecjolizuje s i ę
w. -sko·ku
wzwyż, a
na jlepszy '
jej wyonik wYnos i 165 cm. Początkowo, po rozpoczęc-i u nauki
w. liceum Ekonom icUl y.m, trudno
jej było przvstosowoć
się
do
obs-orbującyoch cZ<JS i s i ły zaJec
sportowyoch. Po p ierwszym, trudniejsz)"m okresie, w c i ąqu kiH<u
Io.t poo%/.a obowiozkom UoC!eonn >ty i !ekkCXl<tIe~ki. G rożyno ch.c e
poojąć studiq floQ Wydz iol e Geogrol;; WSP w Kielcach.
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mIeJSce w fionoJe ogółnopolsk i e
go czwórboju lekkO<ll'letyczneg o
o
puch-ar "Świo,to
Młodych".
Sto.rto'JllOO>lo no ' grzysko.ch i s.po,rto.kiodrie mł.odzieiy . Najle,pszy
w)"ni.k w skoku w dal - 5.44 m.
Dos-kOollOołe umie pogoori ć sport
z nGuką. No.jwiększyoch entuz jostów _oich sportowych
wyczy-'
nów m.o we w!<J,s.nych rodz i.coch.
W chwiw.:h wo!nY'ch od Z<ljęć
lu!:>i ~ochoć fl1'U'zY'ki.

•
Mówi d ','rek.to.r lic. Eko!'lo·
m icmeqo nr 2 - Henryk Flo. rin: "Przoostowione
dz i ewczę!o
są wzorowymi ucze.nni com i i cIa ,
łoowyomi sports.menko'mi.
Wysoko
ocenio.rny w no,szym I ~ceum u- o
miejętność godzen io tych d wóch
spr<YN. Po."uje u nOos,
wś r ód
ucz"';ów i floQ·uczvcie! i, dobry kli·
mot d!o sportu. Os iaąnięc io u·
czennic i ltcm iów, którzy z rocii swojej do.brei
postawy
w
szko·le i no boisku spo rto'Nym
są
W)"rói:nioni,
uz ys kiwcne
są
d ,ięki w!o,ściw e j praoCy n<1"JCzyc ieli wf, o to/He w<zysl'k-ich pe..
dGqogów. N{1.~i ucm iO''':e towcy l wyojqtlikową dumą

p rezeflo.ruj ą

bo.lWy srkoły, Sport
uczy d)'sc)"p!kny, w)'r<Jb io
ombicję i umie-jębnoość orgo1n-iz.oWOon io
sobie procy. Te cechy po,s-ia.dają floQoSze dzierMczę10
i chłoopcy
i ro flo()oS cieszy",
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Wczoraj ... Gdańsku reprezentacja I'olaki w · koszykówce pokonala Argentynę _19:69 (2~:ll), Najwięcej punktów dl:> naszego zespolu zdobyli - Jurkiewiez 2ł i
Durejko 15, dla Argentyńczyków
- Gherman 21.

Rekord świata Melnik
Na zawodach lekkoatletycznych
w Pradz e dyskoboll<a rad z iecka
Faina MELNIK,
ustanowiła
rekord świata uzyskująe odległoŚĆ
łi9.,a

m.

Wieczorek,
Andrzej
.Jóźwioki, .Ja.cek l)rogosz i Jerzy
Ba.na.sik to czwórka motocyklistów kieleckiej
Korony,
ktorzy zakwalifikowali się do
fińału
rajdowych mistrzostw
Po1ski w rajdac h szybkich. W
tym bowiem roku mistrzostwa
rozgrywane są według nowego
regula.rninu i po . trzech rajdach
_ eliminacyjnych tylko najlepsi
mają prawo startu ' w decydują. cej rozgrywce o
mistrzowskie
tytuły. Nic więc dziwnego, że
trzecia w bi eżącym sezonie elim_nac ja rajdowych MP, rozegrana w okolicach Babiej Góry z bazą w Za woi,
sta la
pod zna-ki em za cięte j walki o
prawo start u- w finale. Najwięk
sze obawy mieliśmy o w ielokrotnego mistrza Polski - Zenona Wieezorka, który nie startował W pierwszej eliminacji z
powodu k()lltuzji ' i jego zakwalifikowanie się do finału stało
pod ZIIlaki~ za.pytania. Kielcza
nin poj ec hał jednak doskonale.

spisał

rajd w
sukcesem
stÓw Korony,
którzy
puchar WOjewódzk iej
Sportu ' w Krakowie.
Trzecia eliminacja była
dzo ciężką próbą dla
ków i motocykli (deszcz,
Z 3.3 rajdowców, którzy
szyli na trasę, tylko l!
czylo zawody, a w
i 175 ccm sklasyfi
ko po jednym "a'wodni~U1 J

Dziś W
.

z~wodn/ików

~l~syfil~acji

Dziś

SMÓW

na

możem y obejrtt<

interesuPtc" spotkania
karskie. O pdz. l T.3'
smitowany będzie ' w
mie I z Krakowa
' dry PZPN.

oraz o 29 se-k. Jt;rsz&!l'da Szurko_kie!:',. i Szwe da Cronlunc1a •
Zespo~o pl'owadzi Polska O
5 se.klJllld przed Sawecj~ i 14
sek: Pąed. HOliOodil\.

lun4 przed ' Ry~za~deD! Szu.,.kow9kim i' Holendrem R:aa.sem.
Na mecie w jednakowym c:zasie zameldow'ała śię duża 4 grupa ,' •
,
. i w .
"
pó dwóch' etapa ch nie nastą'p : h'
w ,ększe z.mianv. Lidere m wyśc>igu jes t' n'ldal AItdrzej Kacz- ,
ł
marek, który wiorzedpi. o 5 .
$e ktm-d Szweda .JJ)~a'ln.ona,··. o
•
-.:
10 se k . H'31e<ndic1 Van D ~,n 00- '
[.
. Po dlużs:zlej pr:zerwie kierow.. ka. o 15 sek. Sinęer'l. z NRF,
cy, członkowie Automobilklubu
o 20 ·~ek. Norwega ' KlavenesA '
Kie l-eckieg<o znów wystartowali
do całIoOOC2lllego konkursu spraw
IIościoweg<o o tytuł. "Cal'U3O lcierowniey 74", Organizatorzy'
przeprowadzą w tym roku czte-,
ry próby (raz w kwartale).
P ierwsza z ni<:h odbyła się uI biegłej
9Oboty ' na m alowni<:zej
łące
w olrolicach
Bocheńca.
Na starcie stanęła N"koroowa
liczba
kierowców
amatorów.
Wśród
44 samochodów przewagę
stanowiły "skody".
Tożoa przy
pusu:zać. że ta tradycyjna impreza bę<nie się eieny!a w tym
roku du żą
popularnością. J e j
a trakcję pOOl1o()';Ii je<oZCze fakt,
że na zwycięzcę oczekuje głów
na na.groda w po,taci ra idowe j
kierow!l,iey. N<owym eleme1ltem
w tej imorezi $a pyta n.i.a z zakre<>u
be-z:pieezeń twa
ruchu

równ ież w

Zespołowo
kończył się

Andrzei Kaczmarek nadal liderem
Drugi etap ~y§"igu kola,r'3kie. g{) Dookoła AngliI, r07.egrany ze -

się

ccm Jacek Dro!:'05',
drugie miejsce ,

Na szosach Anglii

~Swi:h11Oi1l 'do Mal'vern, długo 3.ci
102 km, wygnł Szwed Gron-

MP

zdecydowan ie w
pow. 250 ccm prz~ d
kiem z KKCiM oraz
bowym
kolegą 
.Jóźwickim i pe wn ie
awa ns do nnalu .
Wygrał

Auto·'mobl-.II··S'CI- zno'w
'
',Carusa"
O t Y-t II
"

.

drogoOwego, na które
powiedaJieć kazdy
oto
wyn iki
. A
eliminacji "Carus o
cy 74". W
1. - KrzysztQf
Zdzisł aw

Marek
Sikora .
ccm: 1 - H~ ryk
2 - Bogusław
Zbigniew """"i",OOW"-:
1150 rem: 1 tręga,
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ZesQołOWQ

TotaHzator Sportowy
zawiadaza'dodocn.. płłkors.:Cich l
25/26.V.1974 r .' .twi.... drooo:
7

że - w

rOlwi QIOń l
13 trafieniami - ..- wY9ra~
po 31.493 zł, 149 ro~iqzoń z 12
tra fieniomi wygrone po 1479 zł,
1704 rozwiQza.nia l 11 trafieniomi wygrane po 129 zł. 11.032 rozwiqzo·
nia z 10 trafi eniami wygrane po
19 zl.
W ze,kładach
Tota-Lotka
z
dn ia
26.V.1974 r. stwierdzono: 3 rozwiqza-

ne

n ia l
5 trafieniomi Pfemiowym i wygrane po 944.11'4 d . 143 rozwiqzań
%'
5 trafieniom i rwykłymi - wyqrone
po ok%
19.000 zł. 11.423 rozWlqzania
371

z
zł .

4

lieniomi -
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3 K
Klasa 1300 ccm: 1
ne<k, 2 - R y3Z8-ord .
3 - J an.usz Drożdz. ~
ccm i powyżej: J;.k~
_ Ry;.ro:rd Ko,trz Zygmunt Dziu la. 'ej~

.*

W nied~elę, 26 b(11·
d?lielni w Kielcach
AP oraz
na zakończeme ,
tury na J~l .O\V~
j.a7x:ly spra W~OSCI I 1.1
ców amatoro w .
cieszyła SIę d uż y!11iC .
waniAm
Na ~t!l~A
sa~~óW. W 'rCJU
byty trzy kob i;ty
sÓw!tarzy. P robY w
Ilamowan~u oraz
garażu.
W ielU
ra?: pie!'W!OZY .
t~iej
i:!npre7lI"
W'l·l-(
aby, . .
:wwać

o:z;ę5Cle;.

