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Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz na wielkiej manifestacji
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Order Budowniczych Polski· Ludowej
dla ziemi lubelskiej
Krzyż

KIELCE

.,,,

Sroda, 17 lipca 1974 r~ ,'Rok IV

delegatów 18 krajów

rum

polonijne~74rr

Wielki Orderu Odrodzenia Polski
dla IDiasta PKWN

No ziemi lubelskiej, pierwszym skrawku Polski wyzwolonym spod okupacji hitlerowskiej, kolebce naszej ludowej pań
stwowości, odbyły się wczoraj obchody
związane z XXX-leciem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Społeczeństw-o lubelszczyzny serdecznie powitało przybyłych
na uroczystości: EDWARDA GIERKA i
PIOTRA JAROSZEWICZA. Obecni byli:
MIECZYSŁAW
JAGlElSKI, WOJCIECH
JARUZelSKI, KAZ IMIERZ BARCIKOWSKI,
STAN ISŁAW KANIA,
STA NISŁAW KOWALCZYK, JERZY ŁUKASZEWI CZ, ANDRZEJ WERBLAN, STANISŁAW GUCWA
i ANDRZEJ BENESZ.
DOKO · ('ZENIE

NA

STR. 2

Jabłońskiego

H.

Ectword

:;~J:~,,~~I:~;:'~~';';~:
.~

na \Vawelu zainaugurowano wczoraj wielkie
Dr,.ed..tawicieli PolonU zagranicznej ..Forum 1974".
ponad 200 reprezentantów środowisk i stoJlU1UIU.l'~Y<
z 18 krajów. Tematem przewodnim tereprezentatywnego, spotkania jest wkład
Polonii zagranicznej w rozwój nauki kulzacji światowej. W uroczystości inangura~yjuej
HENRYK JABŁO:NSKI.

ta. Sesję oŁwQrzył
tał proC. J .... usz
Zabie-rając glos

zbudowana

rekordo ym
tempie

Po wy3ł.ąpieniu przewodniczqceęo Rady Państwa, referat pŁ
. ,Wkład Polaków, Pol.sXi i Por<lI2lWój

nauki, kultury

prze<łsta-
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To b y ło lO czerwea br., w
nl e ds.ielę , o ~och.. 18.30. W
sali kontroli sY/tnałów telewizyJnych w PlOaracb koł. Klej.

»rzed plaDO.aDym lermiDem

odebrane na moolt ue pierwszy obraz prze słan)' poprUJI
r:&.dzieeki aputnllr &yp_ .. M.ł
Dla".

zność

lelefoniczna
wszyslkich solecl
Kielecczyzny
m. In.

zarządu-

koniecs.o·ć

kooejaruI nios ey10m w eiężki h
e
W7c~, a ~easpiraCJe rruc s"'-"płynęły na dereallsa-

z

każdym

lem

miesiącem,

Ch./;',a lub.,.klege
CAF - tel.,.,..,

Stacja satelitarna

i gości powi_
Gros%kow ki.

cywilizacji świata"

..tonda.

via "Malnio" do Pso

du do dorobku ludzkości. (Omó_
wienie tego wystąpienia podajemy oddzielnie na 9tr. 7).

lonii w

dełcorvje

Z Kamczatki

Henryk J&_
błoaiaki w obszernym przemó_
wieniu podkreślił, że spotkanie
je9t świadectwem więzi wszystkich Polaków, ich przywiązania
do narodowej tradycji i sWi. chelnej dumy z pol9k.iego wkła_

i

Gie<_

TJt.. f

kwarta-

przekraczając

plany. Pozwo
lilo to na podjęcie zobowillza-

króceniu całej akcji do
1974 r. Niespo~z ..anka
przy zJ:a jedoak wcześnIeJ. bo
oto dZiś prz pr wadzona został p Hl rwsza rozmOWa z sołtvsem wsi Ciekot,. w powiecie
k ieleck im, w ieńcząca zarazem
trudną akcję udostępnienia telefonów wszywUdm aolectwom

nia o

końca

MV In!. AlWItteJ .l elonkle"lez " 1>0..,1
,.}'1Or. at.cjL

Zbrojny pucz na Cyprze trwa

Makarios Dlob· izu·e

eniu rl6wneco dyapo-

Zdjęcia: .l u .. Y Burczy"

Interwencje przyjmujemy,
w godz. 9-11

N Z dawka
witaminy .. U"
ezyli

Budica telefoniczno ł
Pan I:.&komlec. z ul. L. Wawkiej 88, informuje Da ,że

siły postępu
16.VII
LO DYN,
NOWY
JORK PAP. Wbrew faliZYWym
infonT\3Cjom
ro<G>OW
ni.a-

nym p = re hantów z gwardii narodowej o śmierci prezyd nta ~
"
przywódca Cypow
ano we
ONZ w N
zdrów i ca-

rzyń

W~ tę p()t. iel'dz.i ł w
w&.or k w I:U:>t~ Gmm mil""
r
·pr w z3,raDi'=:mty~h, Jam e C11-

lagl\af\, kt ry
· wll~dczył.
Ż,
WIelkiej Br
n.\ wyrlllUI
na przyby('je arcybl ku

rząd
7.~
~

M'lkari

do jednej z brylyJ-

lIIdch baz woj'lkowydl na wy'-

1

Za

ladą

CZII jest ,,~bus'

Owszem.
Euroa>1ll'

P liki

CZII
(t)

od kilkunastu m ie ięcy przy'
jego posesji stoi zdewa tow na budka telefoniczna. Informował o tym już kilkakrotnie
pracownik6w RUT w Kielcach. Bezskutecznie.
K iero'W'Oik działu sieci miejskiej w K 'ekach l.ieezyław Kwiecień:
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STRONA 2

ECHO DNIA

e

•

lf\lVsi kiem

Budowlany zamęt
w Jędrzejowie
Me wiemy, jak intensywny
to lH:dzic rumieniec, ale pra·ul\v
nicy JędJ'njowskie~ Przedsię
biorsllwa Budowlanego rum ie.ić się będ~ ze wstydu na pcwIM.

W pierwszej kolejności odrwiepla.e buoowy w ~

~y

lIh>szow>e, gcu.ie
Jl'U
wZIW"i
kzy budyn .... mien.&alDe OJa u
10C'1 Fa.b.ryłti Kotłów. Pie.rwlizy
.łuekt,
ltgounJe z wezeŚniejs:t.ą
deklar.u:ją, miał bye oddany w
łym mies".ąeu . '.1'ymczasem Koń
ł4Y się tu m()ntaż łJStat.niej kOllldy,;nacji w ' tempłe
iście zół
WilD i nie ma mowy, aby roboty za..kończonu wcześniej niż
w sierpniu. Drugi budynek, któ
re,;o oddanie przewidywano w
sierpni u zbudowano dopier o na
wysoko&ć
jednego
piętra.
a
Cueci,
przewidzlnny de oddaaia we WTześniu we ma jeszcze
&,otowego stanu zerowego, Cl:yli .
piwnic. Dooajmy, że lPB na bu
c1ęwic w Sędziszowie
wykoD'ało
• d.otąd zaledwie 18' proc. za,dań
.,lauu roc:z.nego.
I, Pned6iębiors two to ma takŻe '
]plka innych, n iemal historyczDy ch budów w Jędrzejowie. Co
~łY chać zatem w rejonie pow~tającego przedszkola dla dz ieei
pracowlll ików
"Rekordu" ?
Ponieważ było kilka term :n ó w i
obietnic, których nigdy nie dotrzymano, os tatecznie JPB przy
rz ekło inw es torowi oddać prze d
~Zlkole w przeddzi e ń 22 Lipca.
N iestety, nie wierzymy w ten
term w1. Maluje się już wprawdzie ściany wewnętrzne, ale ..•
pozostało jeszcze uporządkowa
Di e terenu i zagospodarowanie
go oraz prze kopanie kanału
. sanitarnego i założenie instala~ji do odprowadzania ścieków.
A to potrwa na peow;no dłużej
Il iż tydz i eń.
Jeśli
dodamy, że
llrzed sięb i orstwo to nie oddało
jeszcze stołówki za kładowej dla
.. R ekordu" (termi.n mi.nął w
drugim kwartale br.) i powaimie opóźnia budowę żłobka,
ło chyba wszyscy przyznamy, że
p ierwsze zdan ie w naszej relacji
jest w pełni udokumentowane.

Wspomn iane budowy w Sędzi
.zowie i w
.Jędrzejowie
są
pierw szoczędne
dla sprawnego
funkc jonowania zakładów: "Re1!:ordu" i Fabryki Kotłów. Przed
nJkQle i żłobek gwaorant'\lją spo,ój wielu matkom pracują c ym
'tV .. Rekocdzie·', natomiast mie
ukania w Sędziszowie będą m ia
ły decydujący wpływ na spraw
ne i szybkie pozyskanie specjalistów dla nowej fabryki.

Wydaje flam
d:,\)rego dzieje

się,
się

że

zb 'dowaJiśmv
coś

(Omówienie

nie-

w JPB!
)PA)

W KKK
p l

rocznicę

DOKOŃCZENIE

Na w'Stępie swego przemówi"nia Piol·r Jaro;;zc wicz przekazał
w szystkim
uczestniikom
wiecu,
m ies zkańcom
Ch e łma
i bGha tel!' S'k iej ziemi lubels kiej,
k,tóra zaszczytnLe zapisała
się
w na6zyc:l na.rodowych
dZliejach, gorące pozdTGwienia
od
Komitetu Centralnego
PZPR,
Rady Państwa, Rady Mini8tr6w i I sekretarza KC PZPR
Edwarda Gierka. PozdrGwił ()3
również

ZE STR. 1

mieszkańców

całe j

Pruski, oraz
r<Xlaków
żyją cyc h na o.bczywie. S&deczne
poz.drowienia skierował Gn rów
nież do nar<Xl'\l radzi'i'ckiego i
bra·bnioch narodów całe j socjali!;1ycz.nej w spólnoty.

Lublin wzbogacił
się
tego
dnia o pie.rwszy odcinek trasy
WZ - liczący 4.5 km i wykonany o 4 miesiące
wcześn i ej
niż planowano.
Również we
wtorek w Sali
Kolumnowej WRN, gdzie przed
30 laty obradowały
Krajowa
Rada Narodowa i PKWN, od ·
była się dekoracja odr.m a cze n iami pań5twowymi ludzi najba.rdzie j za-służony c h dla rozW(}ju
w oj e wództwa_ Zwra c ając się PoO
wyrói.niOlly c:l I sekretarz KC
PZPR
powiedz i ał:
Składamy
wam serdeczne gratulac je. Hów
no: z e śn i e życ zvmy wam i wasay m najbli Ż!: zym, całe j
Lub e l s z c zyŻDie,
j es zcze
pi ękn ie j
szy ch dni i je szcze wspan ialsz ego rozkwitu.
Głównym akordem
uroczystości
by ła
man if€sta cja
w
Ch e łmie Lube l skim z ud!Zialem
ty si ęcy m ies zkańc ów mia s ta i
c<lł e go woj eWÓdztwa.
Zgromadzen i goraco powitali Edwarda
Gi e rka . Prz e mówienie -.>Jjgło
sił Piotr Jaroszewicz. W skali
cał e go XXX-lecia powiedział
m.in. prem ier mate·riałny i
cyw ilizac yjny awans mas pracujących
jest hktem n ieood .
waża}nym. (Omów ienie wystą
pien ia podajemy obok).
Ostatnie słowa
wystąpienia
premiera informujące o przyznan iu województwu lubelskiemu Orderu Budowniczych Polsoki LudQwej , a miastu Chełm
Krzyża
Wi elkiego Orderu
Odrodze nia Polski u czestnicy manifes ta c ji przyjęli długo

Przypom i.nając,
iż
w Cheł
mie Lube ls kim rozpo c z~.ł dzia łainość
p ierwszy
zwi e rzc hni
organ wyKQnawczy władzy ludGwej
PKWN,
pre mG e r
stw ie rdził, iż plakaty M a niie stu Lipcowe go zwia,tGwaly nową erę w dz ie jach na slZe go narodu. Pows tan ie PKWN w p a miętnych dniac h Ji.pca
1944 r.
i oglosz.~ie prz e ze ń deklara c ji
program o w e j oznaczało
prz eł Gm w his torii
Pol3ki, n ową
j a·kość w proce s ie !1a czyc:l walk

ni ep o dl e głościowy c h.

lVraz z utworzeniem PKWN
stell' n.a.wy państwowej i 00powied",ialnGić za losy lI'alI'odu przejmowały po raz pierw
szy w dziejach, siły lewicy
społecznej klasa robotnic.za w sojuszu z ehł()pstwem
i postępową inteligencją. Od
te,;o momentu interesy ludu
pracująee,;o
i demokratycznych sił narodu stały się mulrzęd,ną racją poli"Yki państwa.
Ideały, o które walczyły cał e pokolenia polskich
rewolucjonistów i po&tępowych
patriotów, za które <XldawaJi ż~ 
cie najlepsi synowie klasy robotniczej i narodu, widząc rę
kojm;ę niep<Xlległości
w
jej
głębokim związku z postępem
i demO'kra:c ią, doczekały. się urzeczywis1nienia..
R6wnJeż na pla zczyźnLe mię
d!Zynar<Xlowej pows tanie PKWN
oznaczało nową jakość Polityczną,
która
nad ała
sprawie
polskiej, jej miejocu w Europie wyższy wymiar.

trwałą owacją. '

Z kolei tekst uchwał Rady
Pa ń.s twa odczytała prof.
Halina Kożniewska . Podkr eśla s ię
w nich historyczne zasługi Lube.l<zczyzny
i
C~ ełma,
ich
v;-kład
w walkę z
hitlel'owsk ;m najeżdżcą.
E. Gierek ut.lekorował sztandoar WRN - O rderem Budowniczych PGloki Ludowej
oraz
Sztandar MRN w Chełmie
Krzyżem Wielkim Orderu Od.
r o(łzenia Polski.
Za te zaszczytne
wyróżni ::
n ia po(Iziekowal
w
Imle nm
,"ołecz o ru;fwlł Lubelszczyzny
Piotr Karpiuk.

IlekiI'oć sięgamy pam ięcią d()
w ydarzeń roku 1944, tylekroć
naS1:a r efleksja ZWTaca się ku
awangardzie tych si.!: spoJ.eeznych, które powobly do życia
ludowe państwo polskie.

Awangardę tę .. tanowila poprzedniczka naszej partii PPR, której rodowód jest nierozłąMalie sprz-f:"I'Iięty z działalnościlł
polskicb
kemlHlis-

Kielecki (pod)wieczorek ...
(

LOKAL CIA.SNY. ALE Wl.ASNY

I

JedllT14 w KieZcnch k3ięgaornia muz!J'Czna przez
wU?>le lot d.zoie/IUa wspÓlny loka.! z księgarnią
.m. Ste/ellna Ż,e.r'OfTI,$kiego przy ul. Sie nl:iewbcza.
Placówka ta otrzymala ni edawno wl.1S'ny lokal
przy ul. Wewlej, gdzie dotąd mieściI się amtJlk,W4U'uw. W nowym pomieSllczen,W
jest nie
w iele wiecej miejsca ni.ż w VO'Przednim, oblIZerrTUejsze jelst natomiMt zaplecze przeZmIczone 114 ma.u=vn ksiqżek, plyt i nut.
Mieszkańcy K iel.c n;,e
~
~n4 z tej
zmiany. K ilku klientów przekazało 114m WC2'O roj opinię. iż noWI! locum dla wydawnictw
muzyczn!J'Ch jest m4l.o dostrzegalne dla przechodniów, . że tego typu księgarnia powin1Ul $'l ę
mieioić przy jednej z glównych kieleckich ulk.
Narwet na reklamę nie moŻ1I4 przez1Ulczyć odpowiedniej ilości miejsca, f)I1yż nie pozwala 114
io niewielka witryna. Samo pomie$zczenie mroc:rJIe i mimo tD$ZyrtJro ciG.\lne Wkże Me
Z4łChCC4 do wejśCia...

JAK

SIĘ

(NIE) JEDZIE Z "ORBISEM"
W SWIAT

Ta i e mccnDą 1oolejkę, n :e po
ralZ
pierwsc lI
zresztq, za.st&Uśmy wczoraj w ,.Orb ~:e" przy
kMie prOUXJ(J,zqcej $przed4ż b-i let6w zagrlmiciznych w gOO.rlnoch od 10 do 16. Jedna z kiel~ne," z podziwu
godną cierebi wośeią stała w
tej kolejce a.ż czt.."Ty godziny (I), żeby móc
zQlOpa,trzyć się w bilet JroLejowy do · Berlina. Byli też i tOJCY, spoza Kie/.c , którym w d.odel'!>I,:u
nie udało się niczeg() załatwić. Minw dlu!]iego
czeka.nia odeszli z przysłowiowym kwit<loiem ' tuż
przed zamlo7liięeiem " Orbisu".
c.zy nie

~

by (przlf1lCljmniej w o!"' resie
ur/.opotveogo) przedłużyć gOOz';'1l uTzędowCJtnia w ka.sie, o której mowa, Ju-b utrudnić tD niej drugiego pra'Cowni loa
10
CI1W
3.zybszej orul~ t!ICh, którzy wybierają się 10
sz,e.roki iwiat?
(MAR)

tzw.

narud
mocne podstawv

ncz1łtu

całego

wystąpienia

P. Jaroszewicza)

tów w ;kupow~nym kraju i
na tery t Ol'i mn ZSRR.
Jako
mark sistowsko-leninowska par
tła klasy robCltniczei, ,;łębok I)
związalJla
z
na.rode.rn,
PPR odczytała t.rafnie naka7,y wynikające z sy tuacji historycznej i prawidłowo zastosowała
je w
kształtowaniu
stosunków ze światem zewnętrznym. PPR w przeciwie·ństwie dl) ugrupowań 1'0litycznych prawicy
społecznej wy<'ią~ęła ws'!ystkie
wnioski z trage1lii w~zemiowei i id
nastep.stw~
Konsekwencją t~o było oparcie
programu walki , o odzyskanie niepClrlległ~o bytu pań
stwowego i pnemiany
społe('znp. na braterstwie
brr) i,
pr zyjaźni i sojuszu politycznym z Krajem Ra.d.
Po pnypoomnieniu faktów z
n:J.j n ows z z j hi . torii Po13ki Ludowe j bohat e rskich
ZJJllagań ludowe.go Woj;;ka Pol~kie 
gG, któr e ram i ę
w ram i ę z
żołni erz em radzi eckim wyzwalało tereny polskie, walk partyzanckic h, które
rozgrywały
się mJn.
na ziemi lubel skie j,
P. Jarosze w ic z podkr eslił,
iż
Lube lsiczyz na wni os ł3.
g<Xlny
wkł a d
w zw yci ę ;; two nad fas zyzme m, od e gr a ł a wa w ą rolę w form o w ani u o rga n ów wła
d z.y lucowe j. Lubli n był dlI'ugim po Chełmie mia s t e m , gdz.ie
miał
swą
s i e dzibę
PKWN, a
nast ą pnie
Rząd
Tymc zarowy .
Kiedy nas tał czas pokoju, mieszkań c y

Lubel ~ zc zyzny

Rozwmął

się

w

tych strGnach prz e my sł
chemicz.ny, m aszynowy,
motoryzacyjny, r()lno-spo żywCzy, le kki i materiałów budowl an;yci'l.
MOŻlla by
dłU€o
wymieniać
nazw" wielkńch sl).~ i al; < tv('zn ~ " 1
p~~iorstw jak FSC, Pu"

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kraśnik

ważnym

jest on

ośrodk iem

kultury, którego
robe k wa ży spo=o
ł a go kraju . A
wied:zi.ał P iotr
d.zieło
jest
nies
. proces r ozbudowy
n·iania g(){;poda.rki
taj - jak i w
COTaz większego
Wiele
zes Rady Min
03 ią,gnięć Pol ski
iż decyzUe
VII i
num KC, roo:win iete w
l e VI Zj azdu PZPR i
stanowieniac h I
.
ferencji PZPR, w n
ożywcze

życia

wartości

spKHeczn ego
roz.wojowe j.
zy G
,,'r7''V'.'M"·'
ł ec znyc h
wo

d~

i

go;.podarczy ~ h

gi
obowi ą zu
plI'aktyce
n o ł eczn !)-diUl_·
nei po
ludzi prac Y,
wy produ,'< cy;ne,
cesom
g'~ s podar czym
rOZl!'D3.chu.

stanęli

ofiarnie na rus ztowan iach odbudowy. Wprawdzie wróg ;dasowy i tu, podobn ie
jak w
il1ny c :) r e jona ch, u s i/ Gwał dezo,ganizować życie,
l ecz
nie
był w
stanie od·wróc ić b 'e gu
historii. Ra cja d.ziejowa i naJżywotniejsze
interesy
narodu
byly po ' nasłZ.e j stronie. Mąd
rość polityczna władzy
lu.:lowej, bGhaterstwo żołnierza' polski ego w czasie wojny, przyjaźń, sojus z
i pOmoc
ZSRR
sprawiły, że Polska <><kodziła
się jako państwo
nie·podległe,
jedno·lite pod względem
etnl.
cznym, w h istorycznych pia .towskich
granicach.
Dokon.ał
się akt s-prawied1iwości dziejowej, naród pGlski powrócił na
zi emie
praojców
nad
Odcą,
NY6ą Łużycką i Bałtykiem.
Odrodzelllie
się Polski w
nowym kształeie ustrojowym,
w nowym układzie sojuszów .
polityc2II'lych i więzi
klasowyeh otworzyło przed nami
nowe,
niespotykane
nigdy
pnedteftl możliwo "ci rozwoju. Zyskaliśmy jako kraj i
naród szansę odmiany IWOje~ los u . Szansy
tej
nie
zaprzepaścili śmy. Nasz~ legitymacją są wyniki esiągnięte
W
procesie
socjalistycme,;o
budownictwa.
W ciąr;u ludowego
XXX-lecia, wysiłkiem narodu pod kieTownictwem partii zbuilowaliśmy mocne
podstawy
socjalilOtyc:z.ne,;o
spolecZI'ństwa. Sodalizm
stał się
faktem Określającym ,;łówne
treści
żyeia narodu
i j~o
rozwoju. Inna jest dziś Polska,
inny
żyjący
w
Bid
człowiek. l\lamy pełne praw()
stwierdzić, ze minione XXX-lffie
st31llewi
histOTy~y
etap
w
naszych
dzi e jaob,
etap W którym .~okOilał s ~ę
zasailniczy zwrot w naszych
Jlarod.wyeh 105a~h.
Mie~kań c y
Lubel s:wzymy i
samego Chebna mogliby wiele na ten temat
powiedz.ieć
na
pod-;tawie
własnego
d()świadczenia.

ławy,

prz eobra.zily
region u.. Dziś

rozwojową,
najwyższyeh

tujemy

to

ja

nięcie i
aby stało

naszej
ten sposób
tworzyć

lepszego zasIIOs:aJ,u"J
społecznych.

jest wysoki, nie
ey Odpowiednika VI
ci
lO-procentoWY
W2rost plac
łach 1971-74,
datkowe decyzje
sodalne przyję te
num KC PzpR,
rozmach w
tyeji.
Po
zarysowan iU
trendów rozwojowy"
do roku 1990, w kI .
my wytwoczyć doC~
dowy 4-krołnie wi ę j(,·
becn.ie i potro i Ć do l"
mają,tek narodowy, . p.
w icz. w .. kazał, iz )UJIi
go kraj U. tak jak I I
siej.s2Y, są z.wiąiL3ne .
nictwem socjalizmu.
rozwojowa _ to sIr
Zjazd'\l. Budują c sOC
naszym kraju opief '
dziemy na sci:j y/I1,
na J.istycwym w~pOI
brat.n.imi krajam i ";"
nymi. Rolę klUCze:.
sze.j pol'i tyce oógr ) ".
tak jak dotY~~~:1.macnianie i roz" 'l.
jawi, SOjU6ZU i II ·
nej współpra cy z. ,
socjali zmu i po.:<OlU
kiem R a.dziecki/l1· .
ne d-rogi terażn iej;;zC'
s złości narodowej pc
kuwa P olska ZjedDl>'
ti a R obotnicza.
W z3.końeze n i u ~
stą.p : en:a piotr Jar
informował, iż Vi J'. '
sług ziem i
lub~ j.'1
mieszkańców VI " a .~
Ludową i VI p racY,t
1
myślności w ok re.
ll1
cia, z inicjatyVl"'Jl
cznego . KC PZ!'.~.
stwa nadała WOJ~tr
be lskiemu Ot 1ftl
ezyeh Polski Lud'.
tu Chełm _ 5.rs1;
cłtt. Odr.dzerua

ćCHO

STRONA'

DNIA

agazyn le
oskóru"
Dzień

dobry kierowco!

Z dzieckiem
w · podróż

się opinia, że z małymi dziećmi
n ie można
odbywać dalekich
podróży samochodowych. Wiele

tada

Ki no 'etnie

••
inter encJI

h czytelnik6w o
wie napełnia
Z-aliśmy
do
rachowic ach. 0odpowiedż z dn ia
w której czytamy
emy,

że

1 ~~~~: 1l1(;J~~~!IIi~r"tvio prowadzi

nasu
SprZ3_

wyrobu, tj. bu.tli
które napełniane są
Inej Rozlewni Gazu
w Stąp<>rkowie. W
powyższym nie ma~~;~~l o~.'ilłi!ll!~.i&TWl na plombowaniot

p iwnicach budynku nume-r 24
pnzy ul. o-«rzei. Czytamy w

nim m.w.:
Kanał centralnego
ogrzewan ia został odkryty przez pracowników Rejonowego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cie pln ej
w K ie lcach - i to s powodował\:> dostanie się wody d eszczow ej 00 piv.'Tlic. Prace przy re~ncie
p leszal~.

kanału
Władze

po,tępują
soółdzielni,

0-

po

ukazaniU się notatki w
Echu
dnia", interwen iowały u '~hdz
m iejskich. Sprawa podobno je,t
na dobrej drodze.
Ano jXY'...zekamy, z.obac-zymy.
.

(K.F.)

Telefon interwencyjny

Sielpi

w

U

w tym prawdy, bo Istotnie podr6ż z malcami bywa z róż

W Si dpi tuż nad zalewem,
Wojewód",ki Zarząd
Kin w
Kielcach' uruchomił kino letnie, w którym oprócz seansów
film1)wych odbywać się bedl\
potańcówki przy muzyce z płyt.
W po!:odne dni już od godz.
17 wypoczywaj'.'-cy w o~rl)dk.u
oraz sielpianie bed'ł mo!;"li bez
d.,datkowych kosztów bawić się
codziennie do I"odz. ZO, to j~s'
aż
do ~eansu. e .. n:v hilet'w
ws~pu jak w
kinach drul"iej
kat .. t:"oTii .
7aha.wa przy d .. ktownym 11'wieUeoiu. a nast!'!,"i..
obrjnenie filmu na świeiv-m n8wiet.rE," z"t1owoli z newuoś ..i"
ws"vstki"lt bvwalrów
ni"k
n "1"8 oŚTodka wYPocllynkowoI"e.
(d)

,,,II(,,

nych powodów ucią żli wa. Bardzo wiele zależy od tego, ja.k
sobie
podróZ
zorg:mizuj e mv.
Najważniejsze
to znależć
właściwy rytm jazdy.
Naimniej kłopotów sprawiają
niemowlęta
do 6 mie<ięcv,
które przesypia ja bez zakłóc eń ,
także w samoc:lod7.ie, swoją 6godzinną porcię snu.
Dzieci do 3 roku życia wymag ają czę;;t.s.zych p rz rw w !=odró ży. Radzę
tosować tak
r egułę
dwie godziny jazdy,
p6ł godzi.ny prze rwy. Gdy doskwiera upał lub jedziemy J>'.l
złej
naw ierzch n i, trze ba po
k3żdej godz:nie ja.zdy robić 10minutową

przerwę.

powyżej 4 Jat,
trzy go"''!inv j87.dy samochodem b z trudu. P

StaNU dzieci,

wył.rzvmują

DOKONCZENIE ZE STR. 1

7.0-

przy p awiJoh, a obeoo ie
przy bloku W-70
zo,tanie przed po20 przy ul. Zag6r-

•

Budkę usuniemy w termi.n ie do 10 sierpnia. Ukradziono z niej bowiem aparat
telefoniczny i nie nadaje się
w tym miejscu do powtórnego instalowal1ia.
Od redakcji: Budka telefoniczna? Raczej widmo, ktoce
straszy cd jesieni
ubiegłego
roku. Czasu na uporządkowa
n ie tej prawy było mnóstwo .

Opinie czytelników
ubiegłą n iedzie lę pan MaHełiński wytbrał się w
podróż do Ciekot.
Samochód
z godziny 8 przez dłuższy czas
n ie zjawiał się na stanowi ku

W
rian

na kieleckim dworcu. Naszego
czytelnika dyżurny ruchu uspokoił

budującą

dewizą:

,,Niech się pan nie przejmuje ... " Tylko dzięki życzliwej
cadzie pan Heliński doczekał
się wres?:cie aut busu. Że opóżniony? Ze o zedl dopiero
o godz. 9.40? Bagatela - niech
się pan nie prze;muje...
(kO

Lisia naszych

dłużni ków

Karygo ne!
pisaliśmy o
mies zkańców blo-

20 czerwca br.
kłopotach

ku nr 16 przy ul. Lecha. Chodziło
w
naszej nota ce interwencji o zabezpieczenie
mieszkań przed wodą, która
systematycznie
ściekała
po
ścianach
w dniach deszczowych.
Kierown ik ds. tecł-nicznych
Spółdz.iełni "Rzemieślnik" w
Kielcach Lech Tamo\ ki
obiecał wówczas zako' cZe'lie
tych prac w cza ie dwóch tygodni.
Minęło
25 dni. Grubo 'POnad trzy tygodnie. Wła <'ni
w
poniedziałek
przyszła do
na jedna z mieszkanek
bll'k~ p. Pią ek.
Prosimy o int rwencję
jeszcze raz. Ozi iaj, po wczo -

trzech godzinach trzeba jedda.IC
koniecznie zrobić prz rw<:. I
znowu, w r azie upału lub złe j
drogi, przystanki musza by~
częstsze. Trzeba też pam.iętać o
tym, aby uprz yje mn ić dzi cio m
jazdę,
zająć
je cieka wym 0powiadaniem, pokazywać mijane po drodze obi kt. 0-.,'" ś
niać je.
Bardlzo ważne jest wh~~:"'Ve
usadowienie dzi eci w sa.mocn1Jdzie. W żadnym wypa~ku nie
moga one siedzieć obok k.ierowcy. Nalepi ej. aby m 1<1' 6stwa spoczywały w gondoli glę
bolciego w6zka. albo też w 1<0szyku. Starsze dzieci. do 6 lat,
l)owinnv siedzieć w necj .!n vm
krzesełku, dobrze, jeś l i <kldatkowo można je j ~Z"7
P!"1:V"tw ie rd7.ić
P3sami b'!zni z.,itstWq do t?teJIJ s moch,,<low _ ~OI.
nz:. ci onwviej 10 ht rtV)~~
już
'edzieć ~ame n
ie-1 olu
s m",.h'Y.!·u. kon i!"I'm'
ierlnak

I

4

P""""'lY hvĆ' zaoi~
fi ~3mł.
.T . 'Ii dzie,.i ~a I!Ioon". 'lO7l "'."'ie ;'m .".~Ć \V
mo('"hl)f1~i _.
P~"sz" nip rławqć im ;eił" Ic
o
T':)1( ol')c::P.,.fl,.·, 1(-l~i"~v"',
:P. 1~
1-; ,.", f' P t1c'a rkłow . ,.., \1"ol'l,f.1' ił " ..
"' 7~A",.,,," 'vv",~rłtc-t, n' o t'ńi)...
7"8 "",,7 o}";'. by ci?,iiOrko ""0łp".i

rajszej
burzy
mam
wody w mieszkan iu.
ch.odzić
po pokoju w ka:oszach. Od tamtego czasu ni",wiele
przy
naszym
blol'u
zrobiono. Admini tracja? Cóż,
rozkładają bezradnie ręce.

sił')

1""1)"\

" ,..';'om

Juh

,'f,

c:~.r'T''''''hlVh· ie

"';"' ~ l"''''rn

f>.t'l '1i"'i a

.... "':1,.,...: ° 1 7l111hr::Jr n~ ...... A; "-. !..,.f,,,,-y"Y'
)ft., con l( ,..,,.V,.. ... 1')"" v • •T ~[' h..,.,.i .. t",, _
Jl""V "~"";cł:)~ " ł..,.,.h ",t:' "",."'l,a,..,,
,. .,~ ~,1", ,.. h
~,.".;. ~ dzi oć~i nie
h ........ ?":o ł!l~ .. ł .. .,."P"'''
MON'K

Sprawa ma wyrażny posmak
bezduszn tc i.
Czym
wytłumaczyć
uparte
me -:. otr zymyw2nie terminów? Kto
będ zie
płaci l
za po vtórn
malowa ie mieszkań? J esz ze
raz trze b a pos t wić t
pyl.anie oczekujemy poważnej
odpowiecb:l
od
IZB 1
k . ry je t Itospouarzem
ektu,
D . I nr "
.. R%etakie od ni fom
mieślnlka".

(kf)

w

szych
g
l o","OWO ...~

Do dn.M
losil.. poł_
iI_ dni po ~
• urlopu

D. W.

Wracaliśmy. Droga przel wieś
nie byla najgOł"szo. Koniec moja, iyto w polu jui się wykłosi
lo. Zostowiliimy za sobq więk
szość domów - • pewnej chwili uwogę pnykulo hGCionie gniol
do na lopoli. Tuż obok mola,
po~ielano chałupka.
Przed domem kilka drzew starych, próchniejących - z nich wiśni tego lo
la nie będz ie. W prqdroinym
rowie ~Iadko gęsi. Starun a 10potnono, ICłmyślono, zosJuchana w sobie.
Bocianów nie widać. Pytam o
plaki, ale w grun~ie rleczy interesuj mnie la kobieto, a ono
pn ~ c"wil. ",ao;yy_
... bo:ionył
ie pn I-:i , tego lato. Pan si~ d ziwi ł Ano nie
mo i ju ż ...
... Pon skąd? Z redakcji f Z
Kicld
... Ano la' ~om o jest~m. Sama
ja" palec. Choć "/lo;ciwi
to
córkę mam, oh gdzi_ ono... Powiechialo : Jad
do O-uyno.
Tom mam robot. At. gdzie ona
jest - to ja ni wi
<ryst o to tO~
się od
śm ierci mę ż a. Zostałom I niq sa

mo - do obrobienia było 3 hektary. Nie pO\'1iem, córko bylo robotno - do CIOSU. Potem tylko
la chłopokomi patrzyło. A mnie
sta.-ej corOl trudniej, trudniej sil CorOI bardziej brok. P~Ć lot
t u wy~ła la mą'. Myślałom wnys o idzie ku lepStemu. Ustatkuje się. Gdzie tom. lho~;h.ił

n z o
e

się wnUCZ& -

a ona wciqi lekko ...
. .. Przestali mi nać ze sobq.
Wrócilo do m . _. Z dli~:kiem.
"SDł"zedaj - mó iła - momo to
go podo~two." Midiśmy pójść do
mia to.
... Spnedal:am.
on :ię dziwił
Spne al "'
m)' ih zrobiłom.
Zo~t I
t(lko la cha lupko.
Cho ~oł(Jm wnu~·ko. A cno ':ą!l
le było w ,ho ze. PC'·."iodo:a Clę SIO
li:
kierowcami j eżdziła.

Nic dobrego I tego me wyszlo.
Dliecko corOI bord~iej lan iedba
n , ja rady dać nie m~910m.
Jak wróciła, CZCHem w no:y, to
potrafiła w złoici mnie ud nyć.
Piłof Piłal I to było niedobr .
._Wrende i ojd c pnypomni al sobie o dziecku i 1000I O ł ~ię
starać
o dom chiec!la. Wzięli
wlluc~:t a na j~sieni - pe"'lIMie to
i lepiej, opiekę b dIie mieć, spo
kój .
_.W lutym pl)Wiedzialo mi - wyjeidiam. W,jechalo chyba do
tego Cieszyna. I tak je-sLm tu
sama. Nikogo... Z gm iny tylk o
wystarali mi si o lapomoqę.
Ponu to się może tylko lak Idoje, ale lo lociny grosz. Od cza su do CIOSU trochę gą siątek cho
wam - żyję. To - naw~t chyba
pan nie wie - jałti woine .
•.. bocionył Ni pnyl :ialy Lgo lata. Zawsze byly jak tylko
pomiętom - o lo
prz~ :i_i ho,
ha, pmt'li~ szei::dziesiąt lot - o
teraz nie ...
Jo k pan my 'I ił Czy w ty m
C ie zynie to ono 1Il0jC:zi;! proce
To prze cież mim., wszy<tko - cór
ko.
'(o FAlKIE\i lez

http://sbc.wbp.kielce.pl
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"Port
11

SierPDia _ 1970 r. pierwsze . wgiębienie się czerpaka poglętiiarki w muł zapocząt~owało liajmększą inwestycję
morską Polski budowę Portu Północn eg o. Dopiero
3 miesiące później nastąpiło ostateczne zatwierdzenie założeń
techniczno-ekonomicwych. Fakt
ten gorszył ludzi o mentalności biurokratów, ale napawał nadzieją ludzi czynu, którzy właśnie w działaniu nieschematycznym widzieli szansę
nadania p:T2edsięwzięciu należytego tempa i rozmachu. Nie
przerażało ich ryzyko, nie szokowała myśl, że dokumentacja
techniczr.ll nadchodzić będz ie "kawałkami" w czasie budowy,
a program badań naukowych nie jest jeszcze zamknięty. Gdyby trzymać się sztywno obowią zuj ących wówczas przepisów
i respektować niepis-ane zwyczaje, port
zacząłby pracować
dopiero po 10 latach. TYątc;;.as em budowniczowie i portowcy
przy g o~owują się do przyjęci~ pierwsze go. statku .18 :;li!łaa br.,
przyspieszając o 10 .t gqdnl. il- tak ·luz.. napięt~~erfut-n ' " dY~_ ·~
tywny. ZObowiązanie · tarde podjęły ?alogi ~onaa 2Óprzedsię; '
biorstw, uczestniczących w budowie, pragnąe w ten sposób
.czc~ć jubileusz XXX-lecia PRL.
ych, które
zadecydowały
e
Po co nam Port północ·ny? w
kształcie
i lokal izacj l portu.
Idaoań i projektowania n ie rozNajpro.sŁsza odpow iedż bn.mi
dzielano w tym prz.ypad.k u na
aby przyjmować wielkie
dwa etapy. (;""s Z.OYUl.O naglił.
S1tatki,
takie.
które
pczynajGłówne
problemy techntczne IlO12 wy.....ów
_ _rch • .....
mniej, gdy chodzi o tran$;po.rt
watorsko pomyslanej inwesty- .
....JCIo .....uenioch WPÓ"'Ć - _
ła.du-nków masowych i ropy cji trzeba było rozwiązywać
woIIóI Iiab w cIi_.....i. .
09raz wyra:bn iej dominują w
.,-Ie kaid_
potu 0_
rownocz~snie za pomocą badań
światowej
żegludze.
cz-r- ..,....q .
terenowych, laborat.ory jnych i
, WIIOWO : l. I_ha, Io:ba. 2 u,t>Na konieczność budowy Pormodelowych oraz obliczen teo•• achnqcr '001...... żrwic, _
...... ej
tu
Pótnocnego
n ieodm ie-nn:e
re tycznych.
lub .,metyanej •
lub ;.,.
wskazywali n aukowcy
z In:Szereg impulsów do podjęcia
"reJa ....puslczołn ikOC.'ft, 3. stoi ftłI CM-stytutu Morskiego. Tę samą
badań lub
wprowadzenia poI. wyiN.j ves"";. t. ·.,. ..........,....;
o... ji drobno - . t a ",iodli_. 5. koncepcję forsowało Biuro Pro- pra wek projekl.Owych wynikło
_ż. być .........,. , .
nos.
jektów Budownictwa Morskiego
już w
trakcie budowy . P.er7. ss" ....... i • notdu .00eni. I . h"~
w Gdańsku. Tym też instytuwotn ie planowane usytuowan ie
cel, • . JOWli~ć. 1ł. aeść. sława,
cjom wypa dło wykonać lwią
głów'nego falochronu zmieniono,
il. - r pi......an i "tor filMowy.
część prac
ba dawczo-projek toprzesuwając go o kilkaset me12. uzck_islro. .
trów.
gdy podw cdne wiercenia
. Ilo_iqsonia prz. . ".ć 1H'Iei, po<I .
edreseM red_ej; "ED n .yląa:nie na
geologiczne
zdysk walifikowały
'arloch poatow)'Ch • tenN"ie . i ....iu
podło.le-. W - początkowej
fazie
4fti od d.... nini-i"ogo
budowy falochronu brzegowego
..i<tchy prowidl_ ocIp_i..m _lobył on
dwukr otn ie rozbijany
suje .i" ctwo ~, niqil<__ po 50
pl'zez sztormowe fale, nac iera"'. Karty poatow_ ..... , , _ .... q
__• • l _ i a .
jące z siłą 40
ton na kaŻdy
metr · bieżący. Dopiero skorygowanie linii brzegu, tad< by poRadiomechaai k Valdemar K e..Eq-lO DNIA"
chłan iał część niszczącej enertner z Łotwy skonstruował un ig ii, ~mieniło
sytuację.
Przy1(_
kalną gitarę elektryczną. która
kładów szybk ie go i ·skutecznena~laduje dźw ięki klarnetu, trą
go reagowania
nauki na pobv saksofonu. a nawet orgatrzeby inwestycyjnej praktyki
Rozw;ązonie krzyżówki
nów. Na r azie przy kombinomożna by przytoczyć lJI1acznie
wane j grze autor gra jednocześ
1\ł'148
w:ęcej.
nie jakby na dwu ins trumenGeneralne wykonawstwo porI"OZIOMO : dolmi.... . - . soli. d ..
tach, ale zapowiada. że wyc i ś
tu
przypadło "Hydrobudowie 4"
reu, akt. tur. wpodka, kit, team, lanie z g itary cała orkiestrę miez Gdańska, przeds ięb :orstwu od
temik.
szaną.
Każda
struna
posiada
PIONOWO : dMPOła. m ....d... • ..
lat
wyspecjalizowanemu
we
wibrator i r e"ulator
peł1. zakaz, łI"c*tat, rosomak, lik"",,, ' · własny
wznoszeniu budowli morskich.
natężen i a głosu.
(PAl)
....ot.
Współdz.iała z nim
po.nad 20
przeds i ębiorstw
z
gdańską
"przemysłówką",
"M09t06talem". "Elektromontażem" i "Instalem" na czele. Na - długiej
liście dostawców, ktÓTą otwiera
30 kamien i ołomów z południa
Polsk i, znajdujemy zakłady :z;
całego kraju.
ueśc ioli t

.....,.qNok •.

..,...zu •

.api.,..'"

POlski

.~ .

.

~qc

ile ujemne działanie alkoholu na sprawnosc kierowcy
j elit d&kła4!nie poznane, o tyle
wpływ leków
na
sprawnoŚĆ
psychofizyczną
prowadzące!:"o
pojazd mCilłla.niezny jest jesz-

cze
niedo."lateC2:1nie
IDn_v.
Przypuszcza się, że 4-16 pro·c.
kierowców, którzy
spowodowali w ypa':'ki, .... ajdowało się
pod wpływ em przyjęte,;o przed
rozpoczę ciem jazdy leku. Wiele
l eków dziabjąc ych na
sferę
psyc hic7Jn~ człowieka Gru centralny układ nerwowy, podawanych często w celu ~pra
wienia sprawności psyehofi1:YeUlej, zna.oznie obniia spraw_
ność ruchową oraz reakcje psychiczne kierowcy . Do leków
t ych międz y
hmymi
należą!
librium, valium, oxazepan, hydroxisin um. benactizi'na,
mella ńl, neulep!il. To sa.mo dotyczy środków stosowa.nvch
d.
na.rkoz y.
leków
n~en.nyeh,
przeciwbólowych i narkotyków
OstroLnym trzeba być równiei
z l ekami Obniżającymi ciśnie
nie krwi (re u pazil), m_opę!ł
nymi (ohlorotkizyt, hydrochlorotkiozyt), zmniejs.zającymi ła
kni e nie (psyehendryna, amfi.t......
mina),
przeciwu~uleniowvmi
(fen,u-olim., benalłryl), rozkurłl'Z'owymi (a.tl'opina,
scopola.min~,
avioma.ri.na) oru lek1l.mi
przeciwgruźliczymi. Niektóre •
tyoh leków wykluezaj~ całko
wicie zdolność pr&wa.ihenia poja-MÓW
m ech a.n iezn ych
lub
zdoln~ć tę o,;raniezają.
inne
dZia.łają po dłuż~zym czasie, a
jes2KDe ~ ą bardzo niebu-

pieozne pny uiyeiu
po
raz
pierwszy. Nie z.ost~ły tu wymienione,
rzecz
oczywi6ta,
wszystkie prepar~y wp ływają
ce ujemnie na sprawnoŚĆ kierowcy. Każdy ki e rowea udają
cy się do l-ekarza i o\,rzymują
cy r~ptę winien obowi ązko
wo zapytać przed opuszczeniem
,;abi.netu lekarskie,;:O, czy przepisa.ny lek
nie
będzie mi'"
wpływu na sprlloWDe prowadzenie pojarzdu. Wiele z
wyżej
wymieniOolly·ch leków oraz inne, jak np. fenaeetyna (8kład
nik tllbletek od bólu ,;łowy)
pod wpływem .a.l.koltolu :an&mnie ~rBmi.cza spra.WDość
kierowey. Dochodzić może
W9WOZM do zaburzenia. równ-owa. i,
ogra.niozeBia JJCloln8ŚCi kojarzenia, szybkOŚci refleksu, zmnie j
szenia wr&żliwośoi na światło,
zwężenia
p31a
widzenia itp.
Niektóre
leki
tak
bllordzo
zwięk:sN.ją
wrażliwość
na alkohol, że na.wet niewielka jega da.wka (małe piwo) wywiera silne
d'lliałanie. Niektórzy
lekarze postulują (pisząey
te
"łowa również dołącza się do
nich ze swoim skromnym ,;10sem), aby polski przemysł farmaceutyezny na opakowa.niach
i etykiełkaeh leków iłlformo
wał, że lek zmniejsza sprawDOŚĆ kierowcy i jest szcz~ól
nie niebezpTeiizny pny równoczeSllym spoiyoiu alkoholu.

nośc ;~

Na. zakończenie naleź y
EapropO'tl.Ować jesua:e jedno hasło:· ' .. KIEROWCO,
ostrożnie z
lek:.L.lil

_ ..

-

•

•

~.

"_

.

że

cnień

ry z dnia na

nia
nęiciej

przez
częściej

naszych ~wórc ów.
.Na zdjęciu:

nosi"

Da

pl&eu Za.mkowe g.,

weszliśmy

Udtl"l~ai"'..rli

CAF -

KUCIEWICZ

wieków
ły na P omo.rzu
rzys\.wa naukowe .
łożono
towa....-zystwo
w Toruniu - bro n
sach zaborów
,to:. .....;~
praw Pol5k i do
odzyskan~u

p<>wrocie w 1920 r.
Polski p<>wstała w
ważna plac6wka
Instytut Ba łtyck i.
w ianych
stal"ań
społeczeństwa ,

. ni.l:.!\ • .kI'Jill.

:~ie

gda ńs kiej

J,. .:J

władzy

22 lipca 1944 r. PKWN wydal
history "zny ltlauifest, za·
progntn
dzia.łania
obozu demo kratyczne,;: o w Pol-

~wój

wierająey

p recyzy;n e j obróbce służyło wIo-śn i e do oiosonio koś
ci mamucich, użyW(J{lycłt jako
mGterioł budowłony. Nie molez';ooo
notomdo,jlt
przedmiotów
świadozq.c ych o jak ichś ortys tycz.
nyoch zokltOf"esO'WCJ.nioch dow.nych
miesz:lc:oóców ,.momuctclt osiedli".
Powstały i.nteresujqce hipotezy

no temot

ówcz~nyodt

wędrówek

dz iała

Retyser francuski, Louis MaUe
ostatnio krytyczny 'ilm
na temat au\.omobitowego nie·
zezęiela ludzko ci. Film nakręcił
w .... l<Jaclaeh samochodowych Citroeoa•.. ku r do ' ci dyrekcji. Cza.rna reklama - \.o dopiero rekla_
aakręcit

m&.

wy22;;zych uczelni.

lICe. Manifest wel".l
"ód polski do
walki o zwycięsJ.it .
wojny, e wyzwolenIe
sklch na lIIaehod~i e,
Pola.ków na. ziewie
i szeroki dostęp do

u-OOjqcy.cn - się z Europy 11<1 Syberię w pogoni za
mamutami. Naukowcy przypu~z
=ją, że fYoNe szlo·ki myśliwych
wiodly z dołiny Angory do bo·
senu rze«4 Jenisej - choć sq
przesl(]lnk~ , że natrofiona no ślo·
dy }okiejś wielkiej pradawnej
ku,ltury, zajmującej ogromne ~
łacie dzis1ej.szej Syberii.

l r"budowy

kraju na
usadaeh.
Byl pro,camem zerokiego a.n\yf ... z tow kie,;o froot" narodowe,o, kierow ne,;o prs" Pol
ak, P"ńię Robolnics .

,

,nj tt Ś

rO" "'"...._ ....

ność zlWlieśnienia
jaźni

z b ratnilll .
dzieekim i inny!lll

l\1anifesł Lipco.~I r
k;nstytUCJę i l .....

w polsce
lkO
mokratyczne : ca
ność wszystkicb ..
nose organizaCJI
zawodowych,
religijnych,
b ~y 1/
eześnie, że SWO o

I

w~oloz.ku
w
mnieJ _ więcej w

łó.łko.

pt.zeszlo

pr:z.eobroie-ń,

I

Od

wj e-k~mneg.o
storoiyln;ym
Eg ipcie.

IV tysiqcleciu p .n.e.,
dzies iqtki
stylowy~n
od gustów i o-

zoleżnie

byc.zo.jów epoki. a tolci" J~J ok1uol·
nycn możliwości techn iCZl1'fCh. Zo,;odniay typ m ..blo uksrtoltowoło jui ' fed·
nok storożytność: w Egipcie - le-kk ie

W ~qcY'fT\ . tyogOOn.ioU no ekrotlOdt
g/ównydt k-ion Kiek i
Radomia obejrzY'fT\y k-iłko no·
wych, nie zopowio-donyclt j_.
a . przez no.s mmów.
.. GN IAZDO " - barwny film hip rodt.Jkoji polskoiej. Ake}o toczy s i ę przed tyos i ącem lat.
Cedyn.ia , noc przed bitwą. któ·
rą no.w.jutrz moją sk>czyć wojowie
MieSllko I z oOdriałorm
morgrooegQ
Hodooa.
Gięaco
chory, mojo<:zqcy w g<>4"qcz.ce
Jrr.,iąię. WSpomMa swą drogę do
~zny

Z teki Alfreda

łóźko

a

o
jednym prostym wezgłow i u,
w Grecji i Rzym i e - o- dwóch eso-

wato wygiętych oparciach. Gdzieś ok.
II w ie-k u n.e. Rzymianie dodali tne.
cie opcwcie - zapiece«. Od tego ro ..
dzoju lóika wywodzi się jui w 1><0- [ - - - - - - - stej linii no.sza kanopa .

N Ił ekranach
w1odzy... Wiek X. Zogub ionY'fT\
W!Śród
la-sów i bag ien k-rajem
Polon rządzi sklry ksiqżę Ziem<>m)"Sl tMtHtajqcy ko.n-tolrtów z są·
s i a<ło.mi, Ic.tóre w przeszłości n4erzodko kQ~y s i ę dlo ~o
trog ic z-oie. Z iemom)'Sł jest stoq
i myśli o przekozGIl iu władzy jednemu ze swych lIrzedl synóW...
Reżyserował J_ arbkowski, o w

rolodt głównych występu.jq
Wojciech Pszoniat, Wonda Nfi!.

mon. Fronciuel: Pieczłla, CzesI_ won.jko, Andrzej SIałOW 
ski, Bolesław · Plołnicki i inni.
(...Romontko").

Ostrożność

Je6l.i wieNYć · aUlery1<ań.s;kim
towar.zystwom
ube?piecze.ni&wym, to w stałlłe Wirgi:n.ia w
ciągu: ·edne-e0 ro.k,u ~ęlo pod
kołami
samocbOOów
10.000
psów. 11.600 kotów. 10.800 królików,' 10.000 szopów i 4 śmiec
dziele. W tym samym roku w
wyn iku zde.cze-n ia poj&?Jdów z
dzik imi zw i erz.ętam i śmierć poniosło 40 ludzi. Jeśli do
te &O
dodać, że w
ub iegłym.
rok-u
zginęło w USA z winy
k ierOwców pojaz;dów meohauicznych ponad
40.000
jele Ooi, to
takty te z.da.jlł
s ię
woł a ć o
w i ększą ostroźność na drogac h
publicznych. C iekawe . że n a jmn ie jsr.y wska.tnik ilośc i przejechanych zwierząt posiada Afryka. mimo za trzęsie-ni a kóz,
owiec, psów, kur włóczących
się po w ioskowych drogac h.
K ie r wc y afry kańscy
m ją
jednak
zwyczaj
hamowania
przed ka:ix:lym zwierzakie m i
s~· a go z drogi sygna łe m
perswazją lub k ijem.
(wm)

łennej

pos~powych

'.J.,-------------------http://sbc.wbp.kielce.pl
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wiedż".

Ulokował ,ię w małym
peosjOolla.cie
przy dworcu i czoujnie ()bs& wow al okolicę. Po trzeeh tygodniach, ni o U&pOkojony, powozi ął
pew.n~o
słonecl.M!gO
jesienneg<> dnia decyzję. Wsiad ł do taksówGci i kazał s i ę za wieź ć na ltk-raj miasta. Tam spacerował
po
zagajnikach,
wre9Z>Cie spokojnie poszedł w kieorunku

WSPANW.E StOWO - WOl·
Drzewa stawały się rz&ÓS2e , 'NI'eStl;de
NpSC' ·. - bof'M1y d ramat popo d-rug iej stron ie · la8ku ukazały ~ię hał
lityocmy
produkoji
rodziecłoieoj.
A.lccja t<>czy się w bl1że.j n4e o- dy ze śmieciami.
. I.
kreślonym Ic.raju Ameryok.i taciń·
3
skiej. Grupo rewo.łtJcjoni-stów
dejmoje śmicłq o«.cję uwoW1 ieNa.gJe Piern-e przystanął ZaskQCZOllY i
nio wię-źrnów połitycIJnyoh OS(I.
zaklął. TaJc~ tam gdzie pięć 1M temu bydronydt w
silnie
· swzeżonej
twierdzy. JedY'fl'l'"' sposobem do- ły ruiny dom1ru, stal teraz piękc1y dostanio się do twi&rdzy jest wy- mek seryj.ny, z czystym i oknami, okol okO-pon1e podkopu. Ten trzymają
ny ogródk iem z pa.rkanern. na
dachu
cy w no.pięc i u film otrzymał na
domku była antena.
lJ'b ieglorocz.nym fes~walu filmoDaremny trud! Na peWo\10 znaleźli pieW'l'"' w Moskwie złoty medal.
ni ądze. Pa k.iJ.ku m inutac h jednak PierReżyserował Vrtoutos
Zalall.wieius, w ro4ach glównyoh - Regi. re w eey dował się wej ść do domk.u .
Na drz;wiach przymocowa.na była karmontos Adomoitis, lńna MironniCIenko, Rodion NClChapietow i ~ a: "Wynajmę pokój soloidnemu panu " . Obok szyld z naz.. . k ·
Lombard.
in'". C.,Mcnkwo").
Za.p'I.Ikał , d'l'Zwi oł.worzyła bosa kooieta .
"PRYWATNY
DETflKTYW"Jestem z . tereso.wany wynajęciem
baf.Mta komedio detektywfstyocz:11<1 proo ukcji Gngi ek1c i ej.
&:ki i e pokoju - powiOO-Z ial.
G4nley, z<!'trudniony w jednym z
K-obieta była lOZykowna i lad!na, dom
robatniczydl kluobów liverp~. czysty, a pokój, zgrabna mansarda, ś li 
morzy oby być jedoocz~ i e sły<t.
=ie urządzony.
OY'fT\ de>telctywem. p iosenkarzem
i autaorem powieści luym.ina~yoch.
Właśówie nie jest em ~a wyJest n iesr.częśliwy, poniewoż jego
najmować
ml'1w · a
pa.ni Lom.bard.
dz iewczYIl<J
wyszła lO mQoŻ za
Moi a córKa
dobrze
zarabia, a ja
z.nienowidz<Xlega brato. Joko pre- mam n · ezlą rentę. A le cz-uj ę się dość s azent urodrinowy Eddie funduje mo Ln.a. Teren j est już
roz.pa r c lowan y ,
ogłoszen i e do prasy. w IctóI"flT1
wnet stan ie
tu
ied le. Pośpieilzy liśm y
ofOf"~je ~j e u.slugi }oko pryię z budOową , bo b y ł y w tym m iejsc u
WO'Wly dete«Ływ. Ku swenw zdu.
dobre jeszcze fundarnen.ly po jak iej ś rumieniu otrzym"je tojemnicze wezwanie do hotel-u ... Rei:)'Serowoł
Stephen Freors, w roo ~ej
występuje sł)'OlOY Albert FinnlłJ.
de r ze.
e mąż ~acował s i ę chyba'
(..Walte.-" ).
arL
Pooodto z fiJmów omowiGnyocń
W yn ajm ę ten pok ó j prz rwał j e j
już: pn.6C nos w tym tygodn iu
p , rre. - D l a form
ości: j tern z zaob ja.,.."., toItie. jot - .. TASMY
'ociu el try k iEm.
PRAWOY" ("Romontico"). "ETo
wietnie! Za.~z~ dobrz
jes t
W~ a-tCE SPAĆ", ..sMARKULA • "PAN ANATOL SZUKA MI- m ieć ! acoowoc a w domu .
M am jeszcze \Koś bę. Nam i ętn i e 1Iu LIONA" (..Moskwo
.PIOSENkować . Cz y i t n iej e moż, liwo ś ć
KARKA z TAWERNY", "DZIECI b· ę m aj
LWICY Z
BUSZU", .. CENNY znalerlienia d la mn.i.e k ika w pl'WlO .tUP"
( .. RoboWt ik").
"WtOCH cy?
- J
tam d<>6yć mi.ejsca. Mocie pan
SZUKA 20NY" i "WIOSNA PA.
zaraz oglądną ć.
N IE
SIERlANCłE"
(..~ ").
W piwnic y plWl()wal ten sam porzą.d
,,ZaRODNIA
KLUBIE TENISOWYM",
..PóJDZIESZ
PONAD c o w cał y m d mu . karb powiln ien znaj~C;>,~M ". ,.sAMI SWOI" (" Przy- dow ać się za ty lną ścianą·
Gd y b ym m óg ł zająć to pom ieszaeJOlO ) • ..MltOSC STRACEŃCÓW"
n ie... - zaproponow aŁ.
(..Odooo").
Z€ooziła s ię. W prow ad z ił s ' ę do dom(wt)
k u tego s am ~o <kIi a . Ponie waż gospodyni nalegał a, zameloowa ł si ę [Ql'mal n'e. P otem poma ł córk ę wła ' ide i i
zuć
i,
n arzeczonego
córki. Yv n ne
I ()lT\card
clę
b yla ł adną blondy nk ą. p r &.C owała
j a ko
k a jer k a w k lepie d el:katEl6awym .
Jej
Prof. dr Da.nJel Ey ... bec z
pn e nallzowal t s ilłce prz pad'
n arz.eczony.
przedawca
samQChad6 w ,
k6w rozwocl6w l don edl do
laur ice Ronet, był mniej y m p atycmy.
.. nloeku. te zftaC7;nie es c ej rox·
wodz", .ię Da skutek zdrad mal(Dokończ
e w następnym numeru)
~ JUklc:h paJane, nit
nlep a l"c~.
Praca profesora _. la opubliko·
wana w periodyku naukowym.
N

nie zawadzi

Hitchcocka

Zgasło światło i Pierre u ć:rniechlnął si~
w ciemnościah. Pienią.dze leżą w pe wnym miejscu , zamurO'wane w fundamentach roz.padającego ~i ę domu . . Wokół te·
go domu były krzewy , śrn ielin :ska, n ie
przebiegała tam żaana ulica. Jego wspól n,ik Alberto, mały Włoc h . 7lOStał wted)'
zastrzelony
przez
policję. Nie musiał
więc się z nikim c:i'zielić .
Gdy ówa tygodnie p6i.niej Pierre wyszedł za bramę więzienną, rozglądnął s i ę
06trOOnie. Gdzieś na czatach na peowtI1.o
jest pol.iocja, z peVlllloorną ta.kIie ,.Niedź

la~u.

t późnie

nifest głosU

świoto

•
Naj,to<.., mebel
khwili poj~ienlo się

myśli~h.

nad cl.alalal.noŚClilł or,;anów adwioistracyjnych. 00 zna
1ao;lo sw ' j wyraz w przy jętej
przez KI ajow Radę NarodowIł
11 wne ' nia lJł44 r. ustawje o
or,;an~jj ł
luNie dUalania
rad na.rodowych..
PKWN natychmiast ~w1,. ł
Nowe wladse pnywi,.,.waly
orA"a&:Ia administraeyjne ~wo dutą wacę do r _ud y lułan
pnez okupanta IIlemiec- dowe,;o Wojsk Po L~ e,. i nak le,. oraz poUcję tzw. Guber- d ..nia mu
charakteru
demo0.1
eneralnej. Pelnię .. łauy kr tyczne,;o. Wyebods
ze
siu "n~&o li lżenia, ie P
łl.a
musi zwię zyć wij achi ł w
~alce.
iemum! dla podu ,,śl ~.nia
wojej w.1i wy-a leni
Waliclmowski kraju I odzyskania aiem lIachodnich I pólo
'Ich. W zwi •
k" li tym PK
wydał
r
sierpnia lM4 r. deluol e m. ill_
sacji eztec-eeh rocznikiw (1921192-1) do woj ka. W
p Jewie
iierpnia w rejonie iedlec. Lakowa, Pnemy ' la, L"blina. a
nieco później i
Bialym tok!!
rozpoczęto f rmow nie % Armii
WP.
państwowej na terenach WYIilimo pl'OW chenia pu.... pod
WOlllnych pnejęły or,; na cen- ziemie
rej
pro p:.,; ndy
i
t",lne PK
i terenowe rady
walki zbrojnej pruci wko m narodowe. !l ierpni
194~ r
b ilizscj i do ludowe,;o Wo' k
!:K:W.'
dal dekret o powo~ Polskie,;o, d 18 wrze ' oia l ł
ru~ wladz
I J fi instancji, roku z,;ło ilo 'ę do rd tracji
t l"
un:ędów wojewóih.kich
II t~renów
zwolonych 72.
slaro~i' kich, Irminnych ora~ Oiób, a do 25 ,rudni:. - 128..329
. olt ów. Aparat administracyj li których sostało IImobiliz,oWIl·
:
zo tal
podporz14dkowany nych 105.
żolnierzy.
• zpo rc~nio wlachy eentralneJ.
tym u
ruy na.rodowe 0'e, cL 0..)
(lnterpR86)
tn:. mały funkcję kontroli spocłowy

DOwych,

wiedział

nowej

mu •udok> się oogo.doc(ć właś
ciwośc i !JrzewcZ& "bruno.tnioko".
Btoń wyrobioną z kamien+a pod~

m iała

swego u-ni·wersyte tu.
Oczekiwana chW'ł ~
po . wyzw~I_H.l k r aj.u
kupacji hitlerowsk:eJ.
pn ia 1945 roku
Po~ki Ludowe j
we-rsvtet w Torun iu
Mikołaja Kopern ika.
Na ziemiach h",'''''''lIa,_.';'

l
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Pierwsze decyzje:

ReweIocją było Gd4t<)'lCie pro.
do~ego "systemu grzewczego".
Odsłonięto bowiem \rzy palenis.
ko. w których - o d~iwo - moleriono pozos~ości spalonego
węgła bruno1nego. ~oło się..
że miesZlkoooiac SyłJ&rii z epokA
komi8(lnej był nie tyłko budO'WnłcZY'fT\, ole i geolog iem, które-

dowono

lipea 1944 r. w Cl.t·e lmie
Lu belskim Krajowa Rada
Narodowa
powołal"
do
sycia władzę wykonawcz!ł w
postaci POlskJe,o Komitetu Wy
awolenia Narodowe~o. Fakt ten
oznaczał
utworzen ie
po
ra.~
pierwszy w Polsee rZlłd u robolalikiw i chłopów. Nowa wła
dza.
ludowa,
r e prezentolwalla
p' ze. PKWN. powstała II inicjatywy Polskiej Partii Robotniezej. Skupia.ła opróc;& dział"cz-y PPR
aktyw odnowiunej
Polskiej Partii Socjalistyczne j i
radykalnyeh
ludowców
ze
Stronnictwa Ludowe,;o oraz postępową in,eli,;encję, liorganiwwaną w Stronnictwie Demo kra
tyc'lmym. PKWN opi erał się na
sieci ra.d narodowych i Armii
I ,udowej utwo:-zon ych uprzeunio w konspirac';, jak równie-i
n.. aktywie dzial:l.Czy polSKich
powracaj~cych
z ZSRR i skupionych wokół Związku Patriotów Polskich.

--

downych mieszkoń-coch Syberii historycy kultury materialnej i archeolodzy wiedzą n iewiele. Toteż odkrycie śła·
dów dawnego życia no tej ziemi
_ pochodzq.cych z okresu, w którym no miejscu dzisiejszej tajgi
ugo.niały się ma m ut y/ zointeresowoła cały świat
nauki.
Rzecz
dzioło się w Acxińsku, w pobli.
żu rzek<; Czulymy. Bodocze od·
leglej przesz.lości natrafili tom no
pozOISta~ości
do<wn)'Ch
siedzib
ludZ!kkh. mooowoflyoc.h z... kości
mamutów.
.J<ły: motnude musiały dźwigać
całą kOO5trokcję
tooego
n·iezwyi(łego domostwa.
11<1
którq
prowdopodoboie noc iQ9a.no skóry zwierzę-ce. przy.syopujq.c je ziemiq. W okresie zimowym colość
budowli ooiej)Joooo bryoIomi ś.nie·
gu. tok jole to do niedawno czynili Eskffitosi no pól.ncx:y S yberii
i Amet)'k'i . Dolną pon;ę budo-Mi umies"Z'CZ<WlO w riemi.

O

Nad historycznym

- ·M;'Illster; t ';;0- - K~itUty R~
publilci Sri Lanka zorga'Ilizowało zbiórkę na remont najwięk s zego w świecie pomnika
Buddy. Operacja będzi e kosztowna, ponieważ
posąg P<Ł>j
siada 135 m wysokości~ waiy
110 ton i znajduje ~ w ser-

.•

~

Dookumeoiy wykalZują, Że już
w średn iowieczu rOlZpoczęły ~ię
starania o wy żs zą uczelnię na
Pomorzu. W 1386 r.
papi eż
Urba.n VI wystawił w Genui
ak.t zaloożenia szkoły w yższ e j
czyli "s.tudium generale"
w
Ohelmnie nad Wisłą. Bada c ze
twierdzą., że uczeln ia ta dziah ła jako wyższego stop nia szkoła średn.ia. ChOCIaż prze z
pewien cz.as była jakby filią U niwersytetu Krakowskiego.
Istnieją
przypuszcze-nia,
że
do chełmińsk i ej s zkoły uczęsz
czał rÓ~!'I\i e ż M i'koł a j Kop ern ik.
W XVI w. istniałY w Gdań
~ku, Toruniu i Elblągu gim_
na-zja aka-demiokie,
działajace
do XIX w ieku. Były Gne Powaroymi OIŚrodkam.i nau-ki. Ich
najw-yźsze
klasy odpowiadały
dwom p ierwszym latom 6wczesnyc h stl.1'diów un iwe<rsyteckkh. W XVIII .tuleciu powsta-

z.wałowarkoła dowarki,

.di.un.g.\!i.

.}

Sześć
starań o

tak ie jak w górn ictwie odkrywkowym. Stan ow is k o załadunko
w e znajduj e się na pirsie, 'O pół
k ilometra dale j. Węgie l podany zostan:e taśmo c iągiem na
wy soko ść kilku.nastu
pię ter
i
stamtad dop iero wpadn 'e rio
ładown i statku. Wysoka wya~j-

~~

stwierdzić,

PRZEMYSŁAW

o tym. co paC. wodą. wiedzą
fachowcy. La cka na tomiast fascynują
urządzen i a
techniczne
portu. I tu na każdym kroku
trze ba by używać partykUły
.,naj". prawie w szystko tu prototypowe. n ie mające odpowi~d
ników w innych naszych poe_
tac h.
Pon.ieważ
sŁa-l\{)wisko
paliw
płynnY C h będz ie gotowe dopiero w przyszłym r oku, przyjrzyjmy się tylko ciągowi transportu węgla. Roz.poczyna się
on wywrotn icami wagooów. które potrafia o!)różnić kilka poc-ią..."Ów dz iennie. Dalej
węgiel
wędruje taśmoc i ąg iem na plac
składowy.
gdzie "gospodarują"

Prorok -idzie
do remontu

~

w budowc;: portu XXI wieku.

Port XXI wieku

potężne

::

urząd:i.eil' pó~w'ofi

wa!gonów, wagi elektronowe i
stacja próbobran ia, elektroniczny system fazolokacyjny, słu
żący bezpiecznej nawigacji.
Już za kilkanaście (lub kilka)
dni port rozpoc7Jll ie przeładun
k i. a~e nie owacza to końca
pracy' dla , b~own iczych. NJ!justanie
·p r.awdoWdobhi.ej nie
' oiia;\> ta\(że -~.. po . ukończeniu baZy paliw. W każdym razie. naukowcy i
pfQjektanci pracują
nadal. przygotowu jąc grunt do
da lszej rozbudowy portu. W
obecn ym k ształcie ma O'tl przeładowywać 11 mln t.oo.. Jes-zcze n iedawno. kreśląc pe rspektywy do roku 2-tysięcmego,
wym ieniano astronomiczn ą licz...
bę 70-100 milionów ton rocz··
Ostatnio
n ych przeład.unków.
pcQPOIlowane założenia mierzą
daleko wyżej - pOnad 200 mili()łlów ton. Bez przesą dzan ia ó
przyszłości moina z całl!, pew-

.'u

o

..

' systemu

zapełnien.ie ładowni 100-tysięcznika w ciągu 2 dni.
Zwraca uwagę szereg urzą
dzeń dodatkowych, służących utrzymaniu
sprawnOlŚci
ciągu
węglowego
i podkreślających
nowoczesność portu: najwydajn iejsza w Europie rozmrażaln.ia

-Cała orkiestra ·
jednej gitarze

l_ekarski Leki a sprawność
kierowcy
notatnik

f:

-tropie,
;,momucich' osiłRIli'~"
tło

na

wyznac._,

_m..... ....

."

ność

"'.

po- I-------

t------

H

),

w

p.l.
ioa
i zdradzi
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zobaczyć,

wiedzieć,

V'Jarto

Środa

17 lipca
1974 r.
D:tiś składamy

b'czerua

BOGD ANOM
i ALEKSYM

jutro
SZYMONOM
i KAMILOM

*

W 1339 r. - imi erć królowej Jadw igi.
W 1901 r. - urodzil się Bruno
Jo.sieński,
poeta rewolucyjny (m'ł.
w 1942 r.).
.
W 1945 r. - począ1ek konferencji
poczdomskiej.
'
W 1955 r. - wJdobyto pierwszq '
tonę rud, żelala w szybie nr 3 n0wej Kopalni "lęczyca lU :r.bu~
"ej w rejonie od~rytrch _ 1954 ,.
złój; rud, ielolo.
W 1960 r. - odslo-";ęc·ie pommka grunwold~kiego na polach bitgruntfold""iej.

"Przyjaźń"
"Przygody małego Bimbo " rum. kol. I. 7, g .
15.30. "Zbr od n ia w klubie tenisowym" j u g. -wl. pan. kol. l.
16, g. 17.30 i 19.30.
"Odeon" - .. Mił ość straceń có w "
jap. pan . kol. I. 16, g . 15.30,
17.30 i 19. 30.
"HeJ" - "Z księgi królów" ZSRR. pan. k o l. I. li, g. 9.30, 11 .30
i 13.30. "Dzi ki e dz.iecko" fr a ncuski , l. 16. g. t5,30, 17.30 i 19.33.
"lValter" "Prywa t ny detektyw" - ang. kol. J. 14, g . 18 i 20.
"l\-fewa" - " T r agedia M a kbeta"
ang. p a n. kol. I. 16, g. 17.30
i 20.
DYZURNE APTEKI: nr 15, Dl
Konstytucji 5. nr 10 pl. Zwycię
stwa 7
TELEFONY: Straf P"żarna 998,
Pogotowie Ratunkowe 999 . Pogotowie Gazowe 224-30. Pogotowie Siec! El e ktrycznej ~79-33 . Komenda
MO 201-36. Pogotowie MilicyjnI!
997.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ul.
Grodzka
229-52.
Dl. Konstytucji
228-52. Dworzec PKP 268- 88, ul.
Zwirkl IWigury 418-10.

Skarżysko

w,

Często

się

clzl'w i u.

K I N A
"Wolność"

CODZIENNY
HOROSKOP
Jaki jesteś t

węg. kol.
1 19.45.

j6StSŚ

f'(K-

czarowon, tym, że Twoje propozycje IW pra<y zawodowe-j nie sq
prryjmowCNte do /e<1/ izocji, zo.stOljq
odrzUCOfHł. Po pfIOstu z<o bardZ{)

Kielce
T

E A

T

R

Im. S. ZerolJ1skiego -

ny.

"Letnie" -

"Czerwony

płaszcz"

duńSki, pan. kol. I. 16, g . 20.
nAmfiteatr"
"Gwiazda Południa" ang. pan. kol. l. 11,
godz 20.15.
PRZE1'SPRZEDAZ DlłetOw kino~~l~ - ul. Sienkiewicza n, godz.

-

OYZURNE APTEKI: nr I, uL
Buczka 17/~9. I nr 107, ul. Sienkiewicza 15
E F O N

Y:

Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Milicyjne 997, Pogotowie
WSW 411-25. Strat P"żarna 198.
Pogotowie Energetyczne Kielce _
Miasto 464-30. Kielce-Teren 00-63,
Pogotowie
wodno - kanalizacyjnE
598-11. Poczt. informacja o usłu
gach 911. Hotel .. Centr alny" ł'lO-4l,
Informacja kolejowa 930. Pogotowie hYdrauliczne. energEtyczne I
dźwigowe KSM 414-0 2.\ Pogoto wie
gazowe czynne całą dobt: 420-92.
Pogotowie telewiz yJn e 477-9S. Pogotowie cieplne czynne od god'!:.
1 do 15. tel
478-92. od g o dz l.
do 23 - tel. 443_32, Pogotowie ele ktryczno-wodociągowe MZBM czynne od godz 15 do 21 telefon
457-S9,
In f ormacja
służby
zdrowia czynna w godz. 7-20
tel 481-80
POSTOJE TAKSOWEK: ul. Sło
wackiego
4'n-70
dworzec
PKP
444-33. pl. Obrońców StalingradU
426-48. ul. Planty 437-11, taksówki
bagażowe ul. Swlętokrzys:.a 459-39

Radom
T

E

A

T

Im. S. Zeromskiego
ny .

R

nieczyn-

K J N A
uB a łtyk"

-

.,Mania wie lkości"
USA, kol. l 16, g. 15.30. 17.30

1!1.3ł.

16, g.

nadzy"
ts.15, 17.30

Starachowice
Jt I N

ł\:

,.Robotnik" "Pójdziesz . ponad
sadem" - polski, kol. l. 14, g, 13,
17 i 19
"Star" "Echa dawno minionych dni" ZSRR, pan. l. ll,
g. 17 i 19.15.
APTEKA DYZURNA:
n..
29,
Marszałkowska 17
POSTOJE
TAltSOWEK:
pl.
Swierczewsklego 310, Dworzec
Zachodni PKP - 380.

nieczyn-

KIN A
"RoDlantica" "Taśmy p.caw ...
dy" USA, koL l. 16, g. 15.30,
17.45 i 20.
"l\I05kwa" uBullitt" USA,
kol. l. 16, &. 9 i 11.15 "Wspar,,;ałe słowo wGl ność " ZSRR,
kol. l. Ił, g. 13.30.
"Bajka" "Podróż w XXX-lecie " - pol. kol. l. 7, g. 16 . .. Nagrody i odznaczen i a " po :ski,
kol. l. 16, g . 18 i 20.
"Robotnik" - nieczynny.
t,skalka" "I\Il ał ż onkowie rok'U II" rum. kol. dub. l 14
g. 16, Ul i 20.
.
,

1

1.

oblokach ,

w obecnych cza'so·:h la duie tern·
PO. z.a duży rormach . Jesteś staroświecki.
prrestO'rzo,fy. W widu
5prowach ni e nadqżasz za ogromnym po.stępem.

T E L

".Jesteśmy

-

"s wit" - ttSmiech w ciemnoś
ci" - ang. kol. 1. 18, g. 17 I 19.
"Metalowiec" - "Bilły J"ack·· USA , kol. l. 16, g. 17 ł 19.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec
Główny PKP 70S, osiedle Mi
lica - 22-44.

jesteś
ode<rzeczyw isto ści .
n~
ży.
jesz ttNoźniej$lośc i q.
lecz jesteś
opóźn~y
w swoich
~yslO!Cf,
o 10d""J ,.ę lał. N ie umien żyć

buja.... w
w.ony od

posłuchać

Ostrowiec
K I N A

"Hutnik"
cz. jug.
i 1830.
.

"Sut jeska" I l
pan. kol. I. 14, g. 16

II

"Żorza u

"Palec

-

boży"

Warto

Listy z Polski 15.10 Włoskie plyty
15.35 Ope r etka , j e j twórcy i wykonawcy 16.10 CiEkawostki "Polskich Nag r ań" 16.35 Pio senki w
WE" sji instrumen t alnej t7.00 Rańiol<uri er .
17.30 Kabare t ' piosenki IS.00 Muzyka l Aktualności
lS.25
Kronika
muzyczna
19.30
Gwiazdy
polskich
estrad
19.45
Rytm, ryn e k , r eklama 19.55 Alkonol,
alk o holizm ,
alko hol
20.00
Nauko w cy - r o lnikom 20.15 M e~ odi e r o zr ywk o w e
20.30 Kronika
spo rto wa 21.00 Spo ry o wartości
21.15 T. Mimms (t r ą bka) 21.25 Kon
c e rt cho p inow ski 22 .15 MikTorecitał wieczoru Z. Koncz 22.30
M otosora w y
22.45 Gra
Zespół
J. Mikuły
23.10
Billie Holidav
(W 15 r oc znicę śmi e rci) 0.10-2.55

Program nocny z

Wrocławia.

wiedzieć,

PROGRAM LOKA·LNY
16.43 Omów. pr<>gr. 16.45 Radiorek!laroa 16.50 "Nasze spra\vy " kc.rn. J. KOłodzieja 17.00 Pro gram
dla wsi w oprac. R. Fatygi 17.50
"SIadem nasz ych interwencji"
aud.
S.
Chmielewskiego 18.00
Dziennik Radiowy 18.0S Piosenki
z listy przebojów.

Dziś
PROGRAM I
16.30 16.40 -

PROGRAM 11

17.00

.4.00 O zdrowiu dla zdrowia
14.15 "Kroniki ciąg d a lszy" - re p.
14.40 J. Ph. Rameau:
"Orphee"
15.00 Radiofe r'" 15.40 S. Pironkow:
S y mfonia na instrum-enty strunowe 16.00 W trosce o słowo i treść
16.15 F.
Mendelssohn-Bartholdy:
Koncert a-moll na fortepian i orko
smyczkową
IS.20 Terminarz muzyczny (K. Tausig) lS.30 Echa dnia
IS.4O Mag. handlu wewn. 19.00 Gra
piandsta J. Korossy
19.30 Te-a tr
PR: "Pierwszy
dzieli wolności"
- słuch. 21.00 Koncert przyjaźni:
Drezno Wrocław 21.50 Wi.adomości soortowe 21.55 Obrazy rodzinne 22.10 Koncert chóru a cappella PRiTV w Krakowie 22.:10
Po premierze opery ,.Chłopi" 22.50
Wiersze F. Petrarki 23 .00 $oiewa
F. Tamagno 23.40 W. A . Mozart:
2art muzyczny F-dur KV 52!.

17.15
17.25

PROGRAM III
15.05 Program dnia 15.10 Dyskoteka pod gruszą 1~.:9G He·rbabka
P'rzy samowarze 15.50 Szcześliwy
Harlem (I) 16.15 Lato w filharmonii 17.15 Kiermasz ołyt 17.40
Vademecum nr 14 18.00 Kroniki
włoskie 18,45 Kwadrans wokalizy
19.35 Muzyczna pOCZ'ta UKF 20.00
Reminisc(>n<:je
muzyczne
20.45
Teatr
PR:
,.Róża
zmartwychwstanka" słuch. 21.10 Twórcy
pr7. e boiów - L. Reed I B. Mason
2t.:t5 Dwie
gitary klasyczne
Alber-Strobel 21.50 Opera tygodnia. K. Szymanowski: ..Król Roger" 22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów - lo. Prus 22.15 Trzy kwadranse jazzu 23.'05 Misterium mu7.Ve"7.ne
zesnołu ,.Ossian"
23.5024.00 Na dobranoc śpiewa Nada.

zobaczyć,

17.55

lS.30
18.50
19.20
19.30
20.15

Dziennik TV (kolor)
.. Gustaw
Zemła" rep.
filmowy (kolor)
- Informacje, towary, propozycje
- Losowanie Małego Lotka
- Z cyklu: "Przewartościo
wania" - Manifest Lipco ...
wy
-"W słońcu Karakorum" polsid film dok.
- Kronika Warszawy i Mazowsza (kolor)
- R eportaż z budowy Kopalni "Rudna"
- Dobranoc (kolor)
- Dziennik TV (kolor)
- "Operacja
Zagiel-74"
(z
Gdańska).

20.30

Jutro
8.30 9.00 10.05 -

M.,teJmal:vka'''''·
semne
(cz. IIl).
Pora·nek
szych
Matematyb
Pisem ne
łań

lO .•

-

(cz.

"Tunel

--"Człowiek

bez adresu"
radziecki film fab. cz. II

POSZUKIWANIE
LUBELSKIE
PRZEMYSŁOWYCH

W LUBLINIE, uL L.
zatrudni natychmiast na nowo powstałych
domiu, takich jak: Fabryka Maszyn do Pisania,
kłady Naprawy Autobusów, Wytwórnia Tam
Zakład Produkcji Pomocniczej oraz na
.
kiego - Cementownia "Nowiny" koło Kielc i
Lipsku, następujących pracownj.ków:
2 KIEROWNIKOW BUDOW
7 INŻYNIEROW LUB TECHNIKOW
ZE SPECJALNOSCL,\: INSTALACJE
2 TECHNIKOW STAŻYSTOW
- MAGAZYNIERA
Przfidsiębiorstwo zapewnia wszystkie
czenia nowo przyjętym do pracy. Zapewnia
teroWi ie w h-otelu robotniczym.
Warunki płacy i pracy do omówienia w
W Lublinie, ul. L. Herc 7 (pokój 13, parter)
ul. Kozienicka 10.

ZESPOt -SZKOt ZAWODOWYCH NR l
Zasadnicza Szkola Zawodowa.dla

polski , kol. l 16, g. 16 i 18
uPrzOdownikJt "W
lml~ni\ł
narodu włoskiego" - wioski, lwI.
l. 16. g . 17 i 19.
APTEKA DYZURNA: nr 69, Pol
na S4
POGOTOWIE RATUNKOWE: tel.
99
POSTOJE
TAKSOWEK:
tel.
15-73. 37-92.

Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Św,
ogłasza wpisy
do klas pierwszych na rok szkolny 1974/75 w
zawodach:

UWAGA! Za ewentualne zmhw programie redakcja nie
odpowiada.

Nauka trwa 2 lata, wiek kandydatów od 15
PRZYJMOWANA JEST BEZ EGZAMIN6w ·uTc'rn-r.'nl\l'V(
W okresie nauki uczniowie otrzymują wynagrodzenie
czne w wysokości:

ny

-

'.

.... ·.',RADIO .
,

,,~

.PROGRAM I

................

14.00 Pieśni i tańce pol9kic h Górali 14.35 Rytmy nastolatków 15.05
~~

Ogłoszenia

drobne

SPRZEDAM "fiata 125p 1500" .
Kiel c e ,
Bohaterów
\Varsza wy
15/82 , telefon 471-67, po szesnas~e j.
W33-g
SEKUŁA Józef (Prawę cin
lsf
zg u bił
d o wód
rejestracyjny nr
CL-6590
wydany przez
Wydział
K o mun"k a c j i Opatów.
39978-g
OLsZEws~ - zygmunt
(zar;~
Pionki) zgubił przep u s t kę
st a lą
nr 9195, wydaną
prz ez Z a kł a dy
Two rzy w
Sztucznych
"Pronit ...
Erg" VI Pionkach .
3a641 - R
- MNICHSta nislaw (zarn . Radom )
zg u bil dowód rejestra cy j ny m OlO
cykla nr CB-i672, wyd <: ny prze z
W ydział Komun i kacji
w
Ra d om iu .
35C4~ -R
KOWALCZYK Jan (z:lm . Pio n k i)
zgu bił p r ze p ustkę st a łą
n r :wJ1 .
wyda n ą przez
Za k ł a dy
Tw o rzy w
Szt ucznych "Pronit-Erg" w P i",, kach.
35645-R

-

cieśla
montażysta konstrukcji
murarz - posadzkarz
dekarz - blacharz

żelbetowych

- W klasie I - w klasie II Ponadto W klasaj:b
proc. wynagrodzenia

520 zł
600 zł
II istnieje możliwość uzyskania premii w
W zależności od wyników nauczania.
WszyscY It
o~r~.mują .bez'płatni~ pelne umundurowanie szltOlne oraz ubranie robOC _
OłOWIe znaJdUJący Się w trUdnych warunkach materialnych mogą otrzyiJliJ'
mogi kwarta]n~ ''': kwocie od 300 do 700 zł. Uczniom bez możli,,!ośel d~
szkoły zapewnia Się bezpłatne zakwaterowanie w Hotclu PracownIcZyJtl .
w intęrnllcie szkoły oraz odpłatne wyżywienie w stołówce pracowniczt~
wie b~dą odbywać praktyki zawodowe- na budowach prowadzonych prJfl
brzeskie Przedsięb~orstwo Bud?woictwa !'"rzemysłowego na terenie butY. ~
AbsolwenCI szkoły maJą zapewDlone zatrudnienie I dobre :l$!o .
możliwość kontynuowania nauki w Technikum Budowlanym d~~
cych, które znajduje się przy TPBP. Istnieje również możliwOs c ń
za granicę na budowy eksportowe. prowadzone przez Tarnebrzes~ t
si~biorstwo Budownictwa Przem YSłowego . .
Kandydaci ubiegający się o pnyjęcie winni przesłać
następujące dOkuD!enty:
podanie z określeniem zawodu
życiorys

świadectwo ukońc7.enia szkoły
świadectwo zdrowfa

podstawowej

3 fotografie

BI~ższych informacji udziela sekretariat szkoły

godzmach 8-15 (telefon 36-46) w dziale kadr i szkolenlll
dowego TPBP w Tarnobrzegu ul. Moniuszki 6,
wewn.72.

http://sbc.wbp.kielce.pl

::CHO DNIA

c ·ejszy glos OISI{i I
te miedzynarodowej,'
I

. jsza więź
wy

między

ląpicnia

H.

Polakami

Jabłońskiego)

niei'ealne. AJe budowa M.lła
Się wJelkim mobilizującym haslem, symbolem twórczych sil
wolnego ludu.. Dziś Nowa Huta, daje ponad
czterokro~nie
lyle tali, co h'uty pnedwoJec ne-, tj. ().'wlo polowy calej. ob ecnej produkcji.

na

Nie pozostawaliśmy W tych
najuudnidszych czasach bez
pomocy podkreślił mówca
- Jeszcze w czasie toczącej
się wojny szła do Polski ze
wschodu pomoc
w
postaci
wę~la,

żywności,

STRONA 7

c:t.łl

na c'e

L. Brei11iew wyj.. 'nia p~Oo
bierny ideol~ii OQ'lLZ pracy
wyeh&wa,wcrzej i politycznej.
@ WASZYNGTON. W WaszY"j!'t01lie to:ną s ię od pOonie-d.ziałku roamowy między
del~adamł NRD i USA w
sp:ra-wie nawiąz8!'l h stooU'llków dypl matyezmy~h mię
dzy obu tymi państwa.mi.

H, Jabłoń6ki zwrócił uwagę
na fakt, źe w ciągu trzydziestu lat od odrodzenia
naszej
państwowości gcuntownie zmieniła
ię
nama
samo.wiedza
narodowa, Mamy pełne prawo
m6wić o jedności
narodu, bo
caly je~t zgodny co do
kierunku dauzego rozwoju o.jCZYzny. Powszechne
i stale
si ę
pogłębiające jest poczucie odpowiedzialności za losy naszej
narodowej z.bioro.wości, bo mamy poczucie ogromny<,h i niewycze rpanych iI tkwiących w
naszy m społeczeństwie .
Prz
odni czący Rady Pań
stwa powiedzial dald: Czy to,
0:0
talo się i dziej nadal w
Polsce jut jakimś niewytlumaczaln y m cudem, bez I:lęb
szych, hi toryC'lllych uza adnień? Oczywiście, ie nie. To
tylko nowe waruoki w wyzwolonej Pol ce pOZWOoliIy ujawnić gę
talemtom , przynieść dekty pOolskiej p~acy i
zdOolnościom
or,ani:lacyjn y m.
I na tym tle dopierOo moma
rozumieć wielki wklad w ży
cie i.nnyeh narOod 'w milionów
osiadlych w'ród nich polsłUeh
emi~rantów.

Dz.isiaj nikt w Pol ce nie
musi szukać pracy
poza ojczystymi granicami. Tu znajduje war\IDki ro.zwoju i wykorzy tania tkwiących w nim
moi.li,wośc!. Im bard2.iej rośnie
gospodarcza i kulturalna
po.zycja Pol -ki oświadczył na
zakończen ie H.
Jabloński
im mocniej ze stanowi ogniwo.
sil pokoju i
tępu,!m donośniej rozchodzi się jej glM
na
ar nie
mic;dz.ynarodowej.
tym w io::lttze tei mu i b ć jej
p:>czude związku z t mi
-z tkimi, kt6rzv ze w
In go z
nami pnia 'yr061i i m~a st:lnow'ć
1>""111,.. t
ooro.'tumi ni~
mi"<lzv nasz m 1 innymi narodami.

lacji lącm ' i alel.tarłlej w P -arach rozpoczęto w
czerwcu
ubi glego roku zakb.
daj c dla tego n ietypowego obi kt.u 36-m1;l zny cykl inw -lycyjny.
Generaln
wykon
two zl ono Klei kiemu
P rze ';ęb ior twu
Budo....'Dicl.wa
Przem slo
o.
- Gdyby pan jeucze pn d
l r kiem chcial potw iecdzen; :n!ormacji, ~ tę budo.Wę ukoń czy my
!tora
roku prz d
t m:nem.
"-,,edziaJb m. ze
to j ·t ni moiliwe - mówi k ie
ro n :':, in ź- Janu z kupin.
Fakt czo;e. Gdy
dZiś
spojrz ć na :Iówny b iekt i olbrzy
m'
ani n
o
dnicy 12 m tr w I za nsl lowaną na
50koki 26 metrów. trudno uwlerzy~, 7
j~ zez.!' nrzed rokiem
Ju. W P rub. rósł l . Tt-zeb

s
DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

I

,

I

Przcd, .3wicie l bryty j,kiego
bm. na koo-

p:e,

MSZ ~wi2dczy! 16
fer.~ncji
pra '1:;.we j,

że

rząd

W. Brytanii nadal uwa ia ar cy .. 1< pa M aka.r i .,a 23 pr~zyd·"c.l 
t.a Cyp
oraz wyrazi! w:>bl'c
wl~d~ ~ecI'cj.ch
z:rn i epokojeni e
z ]Y'.JWocoU wydarzeń na Cyp!7.e,
Alrcyablkup M a kari·o>, z.a poŚfCÓ'l.'.c wcm rad ',:>,Ig':j i .,Wolny
Cyp:-" zwrócił !,'ę z apel2m d ·o
w ·~Y"lk.Jc h
wk~lkliC'h
mocarstw ,
:> w my _t.k.ich za'l>rzyja'inionych
Majów i w "~Y"'tkloC'h miłujących
pokói narodów Q u-:hi e le-li e poparci:) nal'Odowi
cypryi;;kiemu
w jego w alce o n.iezlwi lość i
w

pr ~fW'

obroni

d m 1Clkra,jycz.nych i poparcia decyzji oomowy

ma

"Forum
polonijne-74 "
DOKOŃCZENIE
wił

ZE STR. 1

pro!. Bo«-dalll Su.ebOodolski.

Stwierdrzlrl on na zakończenie,
że d.zjs;ejSlZla Polska, ufna w poh10jQWą przysrz.łość świata,
budu~ swą moc i żywi wszyst-

kim

swych

obywate-li.

Nowa

rz~ywistość staje się
żyw tnym źródłem nasrz.ej roli w
śwk"Cie i nQW)"Ch powiązań mię
dzy PoI~ą i PoJon·i ą zagramiczną.

UozC3tn-ic:zy "For'lJm" zwiedzili na~Pflie n i które ekspozycj Pań twowy~h Zb:·:x-ów Sztuk! na Wawelu i byli obecrti na
uroc:zy<"tym konC'Crcic.

•

CD m

Wczoraj w Radomiu zainaugu
uroczy,to"
'i związane
zrowano
obchodami
XXX-lecia
Pobki
Lud
ej i i,wi~a lip.."<lW go,
Przy plycie pośw'ęconej pamię
ci dzia laczy KPP i pod pomni_
k iem
Zwycię twa
za ciągnięto
warty honorowe . Przedstaw:cie le wladz miejskich zloż-yli pod
tymi po.mn ikam i wieńcc i wią
zanki
kw iató-w. W
Urzędz:e
Miejsk im odb. lo s'ę też spotkanie z przed tawicielami
radomskiego świata pracy, nalomia st późnym popoludn:em roz
począł
ję /{alowy koncert J.pcowy. \
jego prz~rwie za luieni radomianie odznacz ni zostali w· ()i(imi
odznacz' n:ami
pań twowym ·.
Rada
Pań twa
przyzna la d
kt rowi Zjednoczenia Przed .ęb.or ·tw Wyrobów Odl wniczych l a ' lawowi
Kop t ń kiemu
Krzyż
Komandor ki Ord ru Odrodzn.a Pol~ki, zaś Krzvże Kawal r
kie t ni la" owi BuchYJ1 kie
mu - prl wodn!cZ8cemu K!nllit e Miej'kieg) FJN, tadano I
Fr"cuo" i z KM MO i J ÓL ro"i J(<kU'~yk wi z Ojl wni
Ra.dom-k.o.:h.
(ekr.)

się

w _m

świc;tem,

w pez

podJ>()r'Ządkowa

dyktaturz.e greckiej.

St.-:li,y przedstaw iciel Cypru w
ONZ, Zenem Ros-ide& otrzymal
00 prezydenta Makariosa polece n i za2.::} .anria zwolanla w trybie pilnym Rady B ezpi CZRń 
stwa ONZ dla rozpatrzenia sytuacji pow. tall'j na wy,<;pie w
rczultacoie zbrojneg;o puczu prne_
o1",,~ legalnemu rządowi kraju.
W cz:\,.,ic po<l:oollel!1ia J{urt
W:Jddho;m zapozna! Radę &."7.wa z syLuacj::} na Cyp!'2e na pod.'>lawie i nformar.ii
otrzymallych od sweg specjalnego przed ~taJWi.ciel:l na wyo:pie
i
cI doCM'Ó!lcy
m ięd'!:ynarodo
w~h
'1 pokojowych O Z na
CYDTIW.
S kretarz
generalny
O Z wy;<1o:;rywal we wtON'k!lOty Ó'l rząd6w Grecji, Turcji i
il'lJ) 'Ch
pań.lw
utl'Zymujących
bli o<i
o~i z Cypr m, aby
J)OW'<l..--z.ymywały
'ę 00 w"'7/'ł
J<'ch
'alao1 przyjaj::}cy"h dalSZ"'mU n:t,ileniu prz mocy,
Wg
mich infonnacji agencji zac lY.>dnich , arcybisi<up
Makari(>J
. il Cypr i udał
i.ę przypuszcza In' e via Londyn
• OWe<!O Jorku.
R beliancl z. gwaro" narooow j utw"Y'Zyli nowy., rząd" i
m.ianowaJi .,preeyOmt.a" Cypru,
n iejaki g'l Ni.cJw./(l,sa Samprona,
' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

La "",:ł kn

i K ir~ n l ja.

.:. Ihiś podt'jmuh pracę
.Ha k .....ju uwa kolejne wiel_
ki
&biekly
lubińskOo-~I. _
!;&wsklel:o z ;ł bia mie-dz.io_
W~G'G: zbudowan~ w
r kord&wym eza ie 4 I t Kopal_
nQ.a
Miedzi "Rudna" oraz
dru,. zakład "G logów".

- .

S rocie

.:. Z dw&rca gl~wllerro w
Krakowie wyru 2.
d2iś na
~r~ do Suchej B
kidzłti ej
!)ierwszy pociąrr el~ktryczny.
Dz.ięk.i zobowiąz niom kOole j.a.Tski1:'h ekip
lektryfika_
c j", eh, 60-kilometerowy odcin .Ii; Ska wina ucha Be _
kicbka przekaza.ny zostal d.
ksploatacii G 5 m!e"'r,cy
. ej niż p()oC'~ątkowo planaw_o.

p i=ń

Łączność

telefoniczna
dla wszystkich sołectw
DOKOŃCZE. IE

ZE

TR. 1

K ile-cczyzny, O Ollromie wykonali go udan a mOLc ŚWldd
czyć fakl . • z tylko. dl3 podtrzy
mania
prz ~wo d.jw
lclclcnicznych wbud~ vano 100 tys. slup6w.
Za
n P;E;koy

Nie zajechali
daleko
Do K mendy Powiatow,rj MO
BialOllwu&,aeh wpl. n~1 md_
dunek, ie miej owym ml;xlz-irń
COrD skradzionCl lI"y rGW ry lury ycznc. Dowiedz;,,1 ię o lym
lakei lak ÓWk.lTZ R zard Tro'J dzll

w

0'

Ułn.

krMka,
d i.o._

I~a

)

(P:kr.)
ta~jl m:,wi
Oolecki ki ro"",n~
t hn.cwy
klu..
- Obrót nteny mu i być . :śle
z yuchor D1ZO wUly % orb.tą l acji al litarn j. Prz_z caly rok,
xauh: dn:3, G kaid j I: dzin: , z d ki dno i co do Łkun
dy
nlena m i być doki dne
ki rowana w
lronę
pulo.ka p~alującel(o proJ:ram,
W pomi 'zez n .u oook - _ala komutacji i kon troli ygna lów. Pn,
pulpici
'Ierowncz m klHldy
nauk Z RR,
ł
z:rnierz.
urgu~o
i I nż.
Tadteu'z Bllgucki. Dl' kutują ...
•
światła na pulp.c·
t
rown ic z m,
Iychać
przyjemny
z m pra ~u jących urz,!dzeń, a
n mon t.·ze k.cntro.lnvm widać
"raz ~
mitowany v ia .,M ł-

To
mgr ini..

Z lamczat
do P r

Wg Q'ol.:l!tnich d,:mk»icń, walmiędrzy zwolcnn:kami prezy(lrtr.,t~ Ma"{'l~': ·3 a bu.nt.ownikami z gwardii n D"~~~vej, którymi
0'\\XlI~~3 O!l(,~l
ie greccy,
t<F.lZą ~I;ę
ał,)\vni ~
w mia ;;.ta-ch
J...ilffi.:ll'1y'>!,
P.lf"
Fama gusta,

ki

.C"luwerenn()Ść.

Budowę

n ... " .

ft

I

'e

Ol

informują: !

s~rOow.c:ów:

przętu
dla komumkacJI l
łączności itd. Już w
począt
kach 1945 r.
uzyskaliśmy z
ZSRR pożyczkę dolarową dla
umożliwienia
nam
potrzebnych zakupów. Nawet
największa jednak pomoc nic by
nie
zdziałała,
~dyby
nie
widka umiejętność twórczej
pracy nasze~o narodu.

•

MOSl{WA, Ukazał sic:
lu zhi ' , Jil'rz mLwień, wypowiedzi i =lykułłrw sekretarUl generalnego KC KPZR,
LeWlida B;ciniewa "O komu.nisty·:a:nym
,y chuw~.n.i u
ludzi pra~y". ZmaJa2!y si~ w
nim d",,,umenty i ma.tr-.iały
z lat 1964-1974, w któ-rych
@

http://sbc.wbp.kielce.pl

Radomski "Walter"

zbiera sukcesy
Dz.i' po południu w
Domu
Kultvr
Za lad6
M lalowycn
.en. .. v.'a!te a" w Rad
-u
21
się mila
Ul'o-:zystość.
Za w DnU uzy kan
w kra~
wym w~łzawodn:ctwie w !'Oku ubi glym z
a t go l a ki du otn:~'ma
zlandar przech
i miDi, a prz. my lu m _zv O "
o i Za!"zlldu Gł6wne
go ZW~ą;D!{u Za 00
ego Metalowo.:ów.
Przewidziane -a tez odznac% ni
państwov.·e dla najbardz.iej
z l UZNlych przedstawi ie-li ulo/(i, która - prz~-po mnijmy dzkri.y pi rW 'ze m iej ce w kra
.
ym konl!:uxs'e .J)obrpj Roboty".
• Cekr.)

eCHO DNIA

SfRONA.

....

lo.,

Edstroem:

Poiska powinn'a wygrać
ze

' SzwecJą

Dopiero teraz, po 10 dn iach
od
zakończenia
mistrzostw
św;ata w piłce nożnej, telewidzowie szwedzcy dowiedzieli
się od najlepszego napastnika
d,:użyny
szwedzkiej,
Ralfa
Edstroema, że podczall meczu
Polska - Szwecja, w p :erwszej połowie s-potkania uratowal on Szwecję od utrRty

19-21 bm.

w Kielcach

Mistrzostwa
. . , Polski
JllDIOrOUJ

w płYUJaniu

19. bm., od godz. 9 rozgrywane będą eliminacje. O godz.
16.45 planowane jest uroczyste otwarcie imprezy, a o godz.
17 rozpoczną się finały konku·rencji pierwszego dnia zawodów.
(ab)

G.

Kwiecień

czołową juniorką

w Europie
Bardzo

dobrze

łuczniczka
Stelli
Ora,żyna Kwiecień

spisała
Słowik

się

w

pierwszych n ie oficjalnych mistrzostwach Europy juniorów rozegranych w miejscowości Treve
w Wielki.ej Brytanii. W zawodac:J, w
których
startowały
reprezentantki: Czechosłowa c ji,
D!LDid, Polski, Francji, Holand~i,
Belgii
i
Wielkiej
Brytanii,
kielcza·n ka zajęła trzecie miejsce wynikiem 1014 pkt. Zwvcfe>Żyła
A. Jesetycka
(CSRS),
która uzyskała 1071 pkt.
(ab)

2:0

bramki, wybijając ręką piłkę
strzeloną
przez Gadochę z
rzutu rożnego. Edstroem powiedział w
wywiadzie telewizyjnym:
..Polacy mieli prawo
do
rzutu karnego jeszcze przed
strzelf!niem bramki. Strzeloną
z rzutu rożnego przez Gadochę piłkę wybiłem ręką tak.
że trafiła w poprzcczkę. Gdyby nie moja interwencja stracilibyśmy bramkę.
OczyWISCle PoJakom należał ~ię
rzut karny, ale na szczęście
sędzia nie zauważył".
Edstroe m dodał: "Uwzględ
niając fakt, że uniknęliśmy
karnego. trzeba przyznać, że
zwycięstwo Polaków było zasłużone. Nie przyznawałem się
dotychczas do tego przewinienia, robię to teraz, gdyż nic
ma to już znaczenia".
Relację

Kieleccy sympatycy sportu
będą mieli możność w dniach
19-21 lipca oglądać ciekawe
zawody pływack i e. Na basen ie
kieleckiej Tęc z y wystąpi ponad 200 mł<>dych pływac z ek i
pływaków walczących o tytuły mistrzowskie

Edstroeana potwier-

d z ił bramkarz drużyny szwedz

kiej, Ronnie Hellstroem, który wystąpił w TV wraz z
Edstroeme m.

Najmłodsi -Polacy,
najstarsi - Włosi
Interesu.jące
przeciętnej

jest

zesba,w ie-

wi~u

n.ie

u.czestni-czą-cych

w

drużyn
fincałach

X
pibk31l'91tich
mistrzootw
9w'ia.ta. WyniJka z niego, że
matmy
drużynę
przyszłości.
najmłoószą w światowej elicie. W najgorszej sytua-cji są
pod tym względem W«>si:
Oto przeciętna wieku S'Zesnastki filllaListów;
- 24,8 lat
1) PoISka
2) JugOSoła.wila
- 25,6 ..
3) Brazy1ia
- 26,1 ..
4) Bułgaria
- 2J6,1.
5) Zai.r
- ~,1 ..
6) Ha:iti
- 26,2 ..
7) Sz·kocja
- 26,4 ..
8) Urugwaj
- ~ ,5 ..
9) Alrge n,tytna
- 26,8 ..
10) RFN
- 27,4 ..
11) NRD
- 27,5 ..
12) Szwecja
- 27,6 ..
13) Holl3«l'dia
- 27 ,7 ..
14) Au9trali'll
- 27,7
15) Chile
27 ,9
16) Wł~h:r
- 28,9 ..

Kadro kolarzy no IMS
Z ponad 30 mlodych ko1any, którzy przebywali na 0bozie we WłoS'Zczowej wytypowaJlo kadlf'ę na
Il!rzyska
Młodzieżv Szkolnej w Warszawie W .l ej skład we<zło dwóch
za-.,i()dnj,ków Broni Radom
Waldemar Gadaiski i l\fat'"k
Wal"wf:ki. dwóch kalany ~w;
tu Wo1ka - Mi~zysbw WojłJtl i Andruj Sn.hs. Z Korooy
Kł<>łce w składzie kadry zna@ Zuriehskl "Sport" wytypowN najlepszą "jedenastkę" św.!,.
ta. Pismo to umieścili» w niej
trseeh polskich piłkany: De,,Dę. Lalę i G~hę.

pięcio
z08tał Ja-

@ Mistrzem Polski w

leźli
sie
Mirosław
Ramillcsek l Ryszard Fijałkowski. a
z Opocz.n.janki - Henryk ZaJęeki. Rezerwowym jerl
Rysz~rd Stnelczyk :r: Broni Ra.dom.
Osemka kolarzv. pod kierunkiem trenerów Sobura i Zdziecba, Ul'zv,gotO'Wu ie s ię
intensvwnie do występu w WllNzawie.
(ab)

@ Na
ton"
illilowym w
Exetoc reprez"nlaeja AllKlii 041niooła trzecie III
k~lei.
ła&.we
zwycięstwo nad polskimi źu~low
c:wni 73.:35. W jedenastym wyś
eigu najiepszy czas wie~&ru 0-

he,łu nowoczesnym
nuaz
Peciak z warszawskie~
IAoUlika. Piąte miejsce wvwa1• .'ł b. świetny pływa,k KSZO i
AlI8 W~rszawa - Zbiltniew Pa

celt.

Helsinkach zakończ"ł
się dwuiłniowy mecz 1ckkoatlel)'CSIly ZSRR - Finlandia. W
kcukur«mej,i mężczyzn lekkoaAileti
radzieccy
t.riumf()wali
:Af.;2Z11 pkt. a w kon·kurencji
_
l"kkoaUet-kl raclzi.eckie
@

W

ęł7. 7~l~

szybko

si~nęł

Pol ..k

ZeoO'll Plech -

70.6.
@ W

8tawropolu

dyskobol
Wikj,Qr Penzik~w ustanowił rekord ZSRR rzutem 65,n Jest
.. &n«i teg0lr00Ul7 re'AuUał IIĄ

"Towariszcz·'

zwycięzcą

"Operacja Żagiel-?
51 jednostek, w tym "Dar Pomorza", do
godzin nocnych oczekiwało na pomyślne
Zwycięzcą
re.l:at "Operacja
2agieł-74" na trasie z Kopenhagi do Gdyni, liczącej 320 mil
zootał statek szkolny
bandery
ZSRR "Towariszcz". Był to jego debiu.t w tej wielkiej mię
dzynarodowej imprezie że~lar
skiej zakończony wspaniałym
~u.kcesem nad groinymi rywa-

laJTlL

"Towariszcz" jest 3-masztowym barkiem o nOŚlności 1.727
ton. Posiada 89 m długości, lZ
met.rów szerokości i zanurzenie
5 m oraz ożaglowanie
o powierzchni Z tys. m kw. Zabiera na pokład 250 osób zało~i. z
czego 200 stanowią uczniowie
szkół morskich. Portem macierzystym statku jest Odes-sa. W
zwycięskich regata cli statkiem
dowodmł kpt. Oleg
Wandienko.
Statek zbudowany w 1933 r.
w Hamburgu, w czasie ostatn i.ej woj,ny świa towe j został
zatopiony na Bałtyku w pobliżu Sbrll>ilund<u. W 1947 r. zo:rtał
wvdobytv z dca przez radziec_
kich i polskich specjalistów i
ratowników morskich. Kadłub
e ..ropejskich
przedln.i rek.Grd
m.

8ładionaeh.
był Itoruy o

Po1.01

@ Borys Kułapn, z_tal pierw
ssym kenerem repre2:cntaeji ho
kej()wej ZSRR. wielokrotnego
mistrza świata. Zastąpił on na
tym stanowisku Wsiewołoda Dobrowa.
Asystentami Kulagina
będą znani niegdyś na.pastniey
reprezenta,eji
Konstant.in
Łoktiew
i Wladimi-r Jurzinow.

@ Pitll'W'SZoli:;()wa "jedeIl'Mtb"
angielska T()tten.lJ.am
lIo!spur
podpisała k:mtrakt z
pomocttiki"m Glasgcw Ra.ngus. Alfie
Connem. Gr:l.1lZa zakupiono
transferow. sumc ISO tys. funłów•

III"

http://sbc.wbp.kielce.pl

s-tatk-u został następnie odbudowany w stocz,oj NRD w WisDlM"Ze i wszedł o.n do słUŻby jako
radziecki statek szkolny otrzymując nazwę "Towariszcz'" po
żaglowcu o tym i.rnieniu, który odbywał służbę pod banderą ZSRR szkoląć słuc.laczy radzieckieh szkół morskich. Dawny "Towarincz" za.topiony został na Morzu
Czarnym w
1943 r. w czasie walk z hitlerowcami.
Obecny "Towaa-iszcz" przebył
pod żaglami ponad 200 tys.
mil mo.rski.ch odwiedzając porty 25 krajów. Niejednokrotnie
odwi.edzał porty Morza Sr6dziemnego i Oceanu Atlantyckiego. Na statku odbyło praktykę
pona.<f 5 tvs. kursantów, JK'zyszłych dowódców statków
radzieckich. Wielu z nich dowodzi wieloma statkami ':lll.ndlowymi floty ZSRR. Do pamiętnych kart histoorii
barku
naJeży 8-m .esięc zny rejs aookola Afryki w latach 1957-1958.
W późnych godzi.nach wieczornych okazało się, jak wiele szczęścia mieli kapitanowie
i załogi pięciU jednostek, które 00 godziny 16 minęły linię
me'ty regat "Operacji Zrugiel-74".
Jako drW!i zameldował się na
bie.inH<:ach mety
o
godzinie
14.04 brytyjski jacht "Eya.ine".
Była to zarazem
pierwsza z

na
szuI
51 jednostek.
koło ' 20 m il

rek wieczór
glowie<: RFN'
Za nim jeszczt
sŁał w miej3C UkW odległOŚci o
na podmuchY
a NRD-owski ;11'1- • •
ny "Wilhelm
mety około

i:

PP Tot.a liutot
wiadamla. że

karskich z dO'1
stwierdzono:
trafieniami - .

klubowych pucharów
23 lipca w ZUI'ichu odbędzie się
losowanie europejskich pucbarów
Wśr ód
30 mistrzów
krajowych
znajduje się Ruch Cb()rzÓw. Do
rozgrywek o PZP zgłC'Sily się 32
ze.społy.
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