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'Z aciekle wulki
pod Rikozjq

tys. lat
prow~

przez

Zakład u Zdjęć
NiŻ'll

Goo

łnstyt'utu

Warsz·awie
historię

14.VIn. NIKOZJA. ANKARA,
ATENY, BRUKSELA, NOWY
.JORK PAP. W środę nad ranem genewskie rozmowy pokojowe w sprawie ' Cypru zostały
oshtecznie
zerwane. O
św icie tego dnia na Cyprze dosz ł D
do
wznDwlenia działań
wojennycb. Samoloty tureckie
zbombar d owały
r~łqśn;~
rad iDwą
i zg.rupowanie wojsk
Grekó~ . cypryjskich. w Njko-

ootatnich 800
przechod-z,iła
v

Genewskie rozmowy ostatecznie zerwane

w

i oc.ieplicz-

I",rwn""'<1nu\rc h

zji, Jak również niektóre inne
' rejony wyspy. Na przedmieś_
ciach stolicy wybuchły walki
między wojskami
greckimi i
tureckimi, wywiązała się również zaciekła
wymiana o~i a
przez "zieloną linię", rozdzielającą greckie i tureckie dziel nice miasta.
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•
pierwszym
dzwonkiem

I

uczniolSkill ekwipunku

się

. , koDca. W wwi lłUU • tym p ....b l emlml
dla ue.zniów, jadt i dła ich rodziców, sła
- ocbieiy, o bu wia i przybe-raw S'IIkDlnych, ."uou01a1ł&wskiego ekwipu.nku.
O tym, jak haudei
w tym roku do BOwego seZO!ftU dDwiadujemy się
rajdu PD kilku plaiówkaoh h3lndlowych Kielc.
IIlOSt.ne&enia nie napawają. niestety, s b ytnim optyZlA1'ówn~

RIO DE JANEIRO. Pe-

Indian aroorońskich
We Wklrek, po.
~""U"ClWk~j,,1 lokaJnyeh
lClbClWioć się z fe h

byli na
200 Indi&l1 z ple.
-KreM znisz.

kIedy

oni

.. CClISOIlOVY",
i uda.

dżunglę. la.
, ~ż zak<ończq re.

wy.m napis re'kla·mQWY: "Kierma,gz szkolny". Zachęc eni tym
za.proozeniem rni.Lw>ińll<:y oblegają
więc
sklepową
ladę
w
po!nlllkiwaniu obuwia. Reklama
z rzekomym kIiermaszeun w tej
placówce n'ie ma nic wspólnego. W niewiel'k.im stoisku moż
na jednak dO&tać popularne
"junilortci",
a.le
wybór
pod
WlZględem koloru i iLości wrorów jest niewiel'ki. PO'Woduniem cieszą się także trampki
i
ten.i.sÓW'ki. P~"'Zukiwane są
trepki. lo h asortym-e'llt pozostawia sporo do życzenia. Wyst~pują
braki w
dostawa ~ n.
Kierown~
sklepu nie nadąża
z I" eali'zaeją zamówi e ń.
IlOść tegG obllwia jeD-t n,iewystarcza.jąca.

Sklep nr 5 II planterią skórz.aną i obuwiem, również pod
szylde<m WPHOb przy ul.
Si~nl<iewiesa poleca .. p ierwsza-

wtedy, kiedy wlaOWego

funJceiona.

Niewiarygodne ,
ale prawdziwe
15. VIII BONN PAP. Władze
celne przeprowadzające odprawy na lotnisku w MDnachiuin
odkryły w pierwszym półroczu
w czasie rewizji m.in. halabardy i maczugi. Poza .tym skonfiskowano 70 pistoletów, 325
scyzoryków, 550 naboi, 70 petard, 65 pił, 11 harpunów i 60
DSkardów.

kom" duży wybór tornistł"ów
wielOikoloI"CJWY.ch ze s·kaju o
nietradyeyjnych w=ra.c'h. Uczniowie klas sta.rszych Jno<Jogą tu
Zlnaleźć ki1ka rodza.jów toreb o
n,owQCzesnyeh fasO'.nacll, zdecyoowanie wYlpie rają.cych ILiemodne te<:z.ki szkolne.
O sezonie szkol!nym przypowWbryna sklepu _
1

rom
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Ten "sam" wyprodukowany przez pomysłowe~o właściciela
je8t równie interesujący co naj nowszy typ
najnDwocześniej8Z6&'0 samoohodu.
CAF' - Urbanek

Ekipo kie ecko l sZVbk ścia
100 k- ome -w
O festiwolu na dfne

Przdd ekipą kielecką stanęły.
na festiwalu n ie łaltwe zadania
- nie tylko prezentacji zespołów
i progI"a,mów arŁystycz
n,Y1Ch, ale równocześn ie pełn ie 
n ia roli gospoda,rzy. Na o ce nę,
czy w pełn i
wywiązali się z
tych obowiązków przyjdzie jesz
cze czas. Na r<łlZie poprosiliśmy
komoodanŁkę
ek ipy,
Jan inę
Pierśdńs ką oraz przedstawicieli ekipy o kilka refleksji festiwalow,Y1Ch.
ZbignIew
Basa·j z DrlllŻyny
Artystycznej im. Tadeusz.a Gajcego w P ionkach: Na1b ardzl
podobała mi się ogromna żywio
łCl'WOŚĆ i bezpośr edniość n aprawdę młodzieżowy nastrój fe
stiwalu. Wszędz i e spotyka,!iśmy
się z barciw serde<:znym pny jęciem.
m. in.
bardzo
miło
w spomioarny nas ze wy!itępy w

ea

Białobrzegac h.
Byliśmy
także
zaskoczen i m i ł}"m gastem k ie-

l eock ietto k.iero w cy MPK linii nr
17, który 1 sierpnia, kiedy roz-

padał się ogromny deszcz, zaw iózł nas aż pod WDK, chocia ż
końcow o
przys tanek byt przy
ul. Buczka. Nawiązaliśmy także
wiele przy jażnt z harcerz!lJmi z

innycn ekip, szczelgólnie z ekipą białosto cką, z którą mamy
wspólne m iejsce za kwa terO'Wania..
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z kosmosu

P P. Nowe
dane o .kład z ie fizycznym Jowisza i SalurRa otrzymali badacze
k osmosu z Kazachsta nu. Stwierdzili oni mianowic ie, iż g(stośt
obłok6w w atmosferze tycb pla·
net jest niewielka. Nieznaczn e '11
te i spadki g6rnego pułapu obło
k6w nad Jowiszem. Nad Sa tur nem
grubo śt w arst wy ob/oków wzrasta nad równikiem do około lO
kilometrlHv.
15.VDI MOSKWA

Samochody Osobowe !.riogll pOruszać się na polskich drogach
z prędkOOc i ą ma'k s ymalną 100
km na g<Xlei nę. [)o.ł;yczy to ~
czy wiśc ie ob9zarow nie zabu.

OOwaon,Y1Ch.
Zarządz e'Die takie podjęli &staotn.io m inistrowLe komunikacji oraz s pra w weWiI1ętrznych.
a publikuje je Mon itor Polskł
nr 28 z 9 sierpnia 1974 r.
W d alszym ciągu
p<>Zos.taj,
obowiązujące prze pisy dotyczą
ce ogranicze nia
szybkości innych pojazdów samochodowych.
Tak np. samochody ciężarow e
o dopu.szczaJnym ciężarze cał
kow itym nJe prz e'krac;z:a·jącym
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\Próba zabóistwa za pośrednictwem poczty
Niezwykła próba
zbrodniczego zamachu została przygotowana na życie jednej z
mieszkanek Lublina. Barbara W. w marcu br. otrzymała
za pośrednictwem poczty małą paczkę. Wiedziona
ciekawością

otworzyła
przesyłkę,
ogóle się nie spodzie-

której w
wała. Paczka

zawierała...

ma- .

gdy Barhara W. włączyła tę
maszynkę do kontaktu nastą
piła silna detonacja. Kobieta
doznała oparzeó twarzy.
Nie ulegało kwestii, że prze
syła.jąc Bacbarze W. prezent
nooziewany materiałem wybuchowym.
pozbawiĆ

ją

kboś

zamierzał

życia

Sprawą

zajęła się milida. Bez trud,;,
odnale"hiono n.adawcę paczki,

Bioprognoza
Uwaga ki.et:awcy i przechodnael
WarUIiki drogowe 1 widziaLność
dobra. Sytuacja biorneteorologiczna : korzy9tna, tyLlro w godzinach

połudnliowych 8pa~
pi.Y~~f!z'y~ ,

szynkę elektryczną. W chwiU

eprawn~g

cboć

-

rrecz jasna
blankiecie pocztowym
przesyllkę

nie

-

na

nadając

podał 00.

praw-

dziwych dOOlYc'h o &Obie. Był

~

4~-le~

!!~7~ S~~~

nauczyciel jednej z
lube!skioch szkół z awodowych.
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Samochodem

Interwencje przyjmu~y
w godz. 9-11

wodę

pod

IJ5.Vlll MOSKWA PAP. zaledwie
1eikkoim szokiem
zakończyła się

przygoda
pechowej
której
L eningradu,
mklnący

wzdłu ż

mieszkan.l<i
samochód

kanału,

na~e

ze skarpy stocz ył su:
do wody. Na szczęście samochód
r: rozpędu przej eC h ał W poprzeli<:
kan.alu po donIIe i za oczymal Qę na
skrę cił

1

~e.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Na Mazurskiej
znów ciemno .••
Mieszkaócy ulicy Mazur_
skieJ w Kielcach: Na od-cinku u L Ma Z uTskiej od Kujaw-

ECHO DNIA

!STRONA 2

E
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Katarzyna Pa stern ak z A rlystycznej Dru żyny
Harcers k ie j
nr 111 ze Slara.:how ic: Najbardziej inier~sowala mn ie kon-

"

, Pińczowskie
"0

przetwory

frontacja nasze go zespolu z innymi grupam ' . W t€J1 "posób
mOł;;l:śITIy s ~ ę w :ele
nau ~ zyć,
zy kać w ;~ ej dośw iadczt:n:a .
Jan :na P :e rś ~i ń ; ka : Taki festiwal był bardzo p otrzebny w
K .€ilcach i doocze s: ę staN, że
jest to fec;;tiwal
mlodz;c.ww~' .
Nie ty lko oży w i a mias!o, lllc
j est niemalą reklamą dla naZe g o r eg ionu.

*

na naszych stołach
W

ielecko I
o fesfi olu

Za ~fOOoch

Przetwórstwa
w
Plń
Cl.owie Uwo obecn ie o:<re,s so!<u. po fosołki szpo ro;}olllej. S~up
jm>t llIlOCz.nie o?óźn i o:1y. W rOoku
ubiegłym rozpoczę-to go 17l i.pco,
>IV
t}"fTl - dop iero 3
s ierponio.
Część fosol i< i przemacza się no
mrożOfll.lci i no eksport do w ielu
oItmjów. Ro·z.pooc zęto rÓ"N~ież p/oduk-oję lloO'Nego
rodzoj-u konser'wy - golooSl'.J z fo'Sołką s~po,ro

Owoc OMI-Wo rzywneg o

' gową.
Z,oIxończy~ się już w
. ~,'flIk.re.s tl'Os.kow~O'NY".
7Jbyt
sprzyjOjąCydl

lOk/odach
M i mo n iewOlfunków
otm06feryc znych
w)niki p rodukcyjnEo SQ dobre. Skupio:1o 1200
ton tmskaweJc, z czego pQ./1od
połowę zamrożono. Dyrehor zokk>dów - Z. Barzyk poókre-śla ,
że W!pro·.Ydz ie
nie W)'!<0fi<l,fl0 w
~n.i plo,'lu sKupu, ole z·no-cz.nie
. lepiej zogoospoda rowco:1 o owoce.
Między
innymi
poch'wolić
się
mo2ln<I, że 70 pro:. mrożony-cn
trusk~k
z·ol iczo·:1o do grupy
~,eIH.sjra".
Pozwoli/o to p rzell".o' ayć plon f,~nO':1SooNy,
Oot.o-rly już do zokładu p ie.wsze poI'Iie o~órków i p<>mioorów.
Jooli ,pogodo nie spło40
z,nf)fN
.jo1ltiegoś figla, przewidywane do
.~
~ny w zasadzie 10spokoić
ropotnebowo<flie />'f1.e: łwóoRrIi.

o

W Warszawie podpisane zoporozumienie między rzą
dem PRL i uądem Z RR o
w"pólpracy w rozwoju na terytorium Z"';ązku Radzieckiego
prlHlukdi surowców żelazoooś
nych. W zamian za maszyny i
nrządzenia służące do wydobycia i wzboguania rud żelaznych
Polsk.a otrzymywać będzie z
ZSRR zwiększone dostawy t~ch
surowców.
stało

* .

W Klubie ~1P 1 K przy ul. Rew olucji Paźdz ie rn rko w ",j od k il
ku dni moż na oglądać w ys tawI;
mł od _ 'ch fotograf ików, na której zgrornadzono ok. 100 fologramów 26 autorów. Są lo prace zgłoszone na kOJlkur redakc j i tygodn ika .,Na przełaj ". T e ma,tytka zdjęć jest bardzo l'Ói.n orodna, jednak ich bohateram i
są przed-e w ' zysUd-m młodz i ludzie. Ciekawe są foto.gramy Tad li za
KlEkela,
Siani lawa
Szlęzaka,
Ry ' zarda Go!ęb :ow
skiego.

•

*

•

Wczoraj o godz. 20 w amf i teatrze
obejrzeliśmy
d ru gą
" krl!gu ogn iskowego". Jutro, 16 bm., wystąpią laurea ci
im prezy, pr eze ntują cy najltpsze
p ios nkL
Część €-kip przed s taw i ła w cz.o
raj swój pro.graom w
różnych
m i ejscowościach
K :elecc zy zn)':
Rudkac h,
Szyd łow cu.
Bu sku
Kazim ' erzy Wiellk ie j, Sie1pi, Go
lejow i e , o"trowc u, Raóo-m.i u i
czę' ć

Skarży sku.

•

o Zlotem harcerskim w
Ustrzykach Dolnych zak.ńczy.~
się
piu' wszy
rok
operacJl
"Bieszczady 40" ko!ejnej inicjatywy młoozieży ZUP z calej Pol
ski. nr ciągu najbliższych 10 la~
harcerskie chorągwie pomagac
będą przy turyst~'cznym r.a~os 
pooarowywaniu Biesr.czadów.

*

•

Dziosiaj m. in. otwarci e wystawy maolarstwa dz ieci. PrzypomJnamy równocześnie, że o
godz. 23.30 na Sw. Krzyżu wy
stąpi Centralny
Zespół
Artystyczny ZHP. W program ie uslyszymy .. N~ na Łysej Górz ~"
Mm;sorgsk iego. O godz .
22.30 na pl. Partyzantów będzie
c zeokał na
chętny c h
s łu c ha c zy
J>eCja,lny auioous, kwr m ~ą
mogli taS<ie wróeić 00 Kie-lc.
E

o

W Bld~ suzy powstanie
najwic:ksza i najnowocześniej~2.a
w kra.ju fabryka
opak. 'ań
bla.szanych. Produkcja w fabryce zosianie w pclni zautomatyzowana a 'rocznie wy twaTZltĆ się będzie tulaj ponad
tys. lon różnego rodzaju opakow ań blaszanych.
o Dziś w Dusznikach-Z.lr4lju

4.

pierws~y

dzień

d4lr()(!zn~go

29

festiwalu

cbopinowskiego.
lV
inauguracy jn~' 1lt wystąpi
orkiestra
~ymfoniczlla
Pańs(wI>wej
Filh:l.rmonii
we
\ '\iroclawiu oraz pianiści: Francuz Bernard Iłingeissen i Polak
Piotr palec:l.Dy.
kon~rcie

e

w

Kolej.owych ZaJila~h
K .. nstrukeii Stalowych w Białymstoku Starosielcach wykonano 14 potężnych diwipr&w na
których spoe_ie dach warsaawskiego .lworca cen kaloego. Kondrukcję ~monlowano już próbnie '"" t-crenie 1aklatrow a
obecnie ocukuje ona na traną.rt . . W arna",-y_

szpitala powia towego
w Koń s kich
W Końskich rozpoczęto budo'w~ Dow~gO szpitala powiatow go. Skar ży skie Przedsil;biorsLwo

' Bud wlano-Montażowe, general' ny wykonawca tej inwestycji,
: p r zy tąpilo w i y m miesiącu d o
p rzy,;otowania placu budowy i
' układ nia dróg dojazdowych.
"'. Główny budynek szpitala li. O 'czyć będzi e 8 kondygnacji. Ko zt
~ budowy oblicza s ię na okolo
256 mln zł. Pi erwszych pacjentów szpital przyjmie w roku

Trzeba dodać, że lU Z w
pi{-rwsz~'m etapie występu
ją
niedomówienia
pomię dzy
głównym wykonawcą a pod~'y
konawcami. Zalodze PBM ze
Skarżyska potrzebna jest woda
i ene rgia elektryczna, ale Kieleckie Przedsiębiorstwo Rooot
Iniynif'ryjnych
i
Radomskie
Przedsj('biorstwo Robót Inźyni"
ryjnych' nie s piesza się z wejś
ciem na budowę. Dlaczego?
(JPA)

WPTO

pn:y ul. Sienkiewicza.
la oferuj e ubiQry dla
bia łe
bluzk i stylonowe oraz p!iwwane spódniczki z elany w kolQrze gra'natowym. Najwięk.,l.ym p-o,wodzeniem cie ~ą ,się t·u·taj jed!!1ak
Pla~ó wka
d-zi ev."Cząt:

spód,nic.zt~i

SLOŃCE..;

H'UfIlor-y flum się poprawily. Na ławkach
parkach i skwerach co najwięksi optymiści
wystawiali w
środowe
popoludnie
twarze do slolica "a nuż jeszcze zlapie? ... " Slowem - jak kto mógl: ty~ko we
dwoje, lub z wózkiem, albo z dorastającą
pociechą na spacer i po zakupy. Przezornych jednak nie brakuje: choćby w sklepie "Argedu". Tanie (35 zl) plaszcze z fohi szly ,.jak woda". Slońce, slońcem, a z tq
pogodą nic nie wiadomo.
w

2,5 tony nrogą na obszarze n .ie
zaburlowrul y m I"OoZW / JilC
zybKQŚĆ do 80 km na goozinę , a
p'l'z~J<: r~.czaj ące \.efl cięiar do
.'1) Km,gooz.

MoW-cyklami mOCna je~ć z
bkoś ci.ą n ie
pr·ze.lrraczającą
70 km /god.z.
POOn ie<lien; e o 20 km granicy doopuszczalnej szy bko' i, z
ja·:{ą mo g ą porus zać s: ę na n:lsz.·ch drQg ac h samo-: hooy o-sobawe j est sp e łnieniem ży 
cze ń szerokich rze z k ie rowc ów
t" C:1 pojazdów. Ale pami ętajmy
- zawsze i w każdvch v.'arunkach 9bowiąz je
k ierowni cą rOiZwaga i oi;trożnooć. Warto wspomnieć, że w o· t atnich
m ~siącach
odnotowujemy
zmniejszenie się liez.by wypadkÓw na na.szych d<aga h. W
samym tylko lipcu br. zab.i-

ACH,
GDZIE TE "RYCZĄCE CZTERDZIESTKI"
KPT BARANOWSKIEGO.. ,
... wzdychali ałonkowie klubu tvodnegojak poinformował kierownik :sekcji PTTK
rirzy KZWM, Mieczyslaw Kaleńs~:i - od południa zwisly żagle "a maszw.ch żaglówek
"II k' leckim zalewie. Okolo godziny 18 ,,0-

mega", .. pirat" i
hanga.rach. Caly
MIMO

ró",:n jeż

2.

Z rekonesansu
ile nie bud7.j
il"'l.Cflie w artykuly
i przykry szkolnt,
d'Li te ,.:o.skzeżenia
koŚĆ
oferowa nej
&lłuwi .. ,
ktÓ-.re n
n.ies>l.ety, pm\"'Lcb
m '; es:Lkaiiców Kiele
wódziwa,

tów.

dzie

W sJrlepie WPHAPiS, ró'W-..jei
liny uL Sienkiewicaa, paonuje
od paru dn i wzmQżony ru ch.
UCZD !QW;e kupują i'lł p~:z.ede
",'"zy kim ZCt>2yty. Jet>t ich
pod do:J-statkie m. Są też te:zki
i
b1.oki
ry " unko.\\'e,
farby,
p : Óo!łJlk i, długQP ; y. Brak na1omiast n :ektóry c h
artykułów z
:mpl}rtu np. ba !"'dz.o p oszuk i wanych w ze"Staw : 24 kolorów kred ek radz.:eekkh. Z:lbrakło także
chiń,ski c h gumek
00 \\7y cieran ia, " 71t loba.r\vnych,
p a raHo!lowanyc h, które walazłyby w ielu n a byw.ców.
Za,<ka....uje słabe z6 Qpa<trzenie
w ubiory szkctlne w Kielec kic h
Domach
Towarowych.
Zwła'SfZ-c<za ,,Katarz,' na" nie zad~a do za".<upów. 'Th;uóno tu
w ogól
do strcz-ec c ko-Iw : ek,
co
p~ z.Y1>om i nałoby
szkolny
ubiór. Roodfl!ce b e zradn ie rozkhrlają~.
W
"p~haU<II·.'
'SJtu3 '~ ia n i~ o lep'Z3, ale t ~ z
poz..osta.wia w rele do ży-:- zen.a.
FartuszQ{i
tylko
granatowe.

zi.

tych i nUlny ch w ""ypaodkoch
(h g.:>Wy C:1 było o
30 proc.
mn iej n iż w analQogic znym m i ej,ą..:u roku m in iOo!1 gQ. Obecne
pOO-wy ższetli.e gr n k y s2;y bk~
ci maksyma ln e j jest v.'.i~ m.
in. wyr .. zem zaufa,nia dQ k i e r;w.'ców, że będ~ nadal jeździć
z r o,zwa.gą i 06troinJe.
Jlik po: nfo~mowa! dz ienn ikarza PAP dy.rektor B iu a Ruchu
Drogoweg() KG MO, pik. Mi- .
cha! Syc ze w s k i wyda!le .0- '
sta lo po.lecen ie,
a by
patrole
1110
zaostrzdv
ko ntrolę
na
drc-ga>::h. K !e"r 'w cy p rzek rac za jący
mak ymalne
szyl>kOOci
kacaJ1; będą grzywnami \V w y rok o9ci 200 zł, tj . najwy ższ~' m i
w postW-:>V/ niu mandatowym.
(pAP.)

Hanl!'l~wey

oka:r.ja

tym brakew
. po1łC'<ta

{2.w.
kmy
wany na pl.
gra.cJ.u w dni ach
do 3 wrze śnia,
wąip-łiW'o~',j,
My
rna-sz, za.llla nowany
na ,,5 minut" prltd

n~o,

ciem

łekcji,

p owt.anaj~y

r(>1;wiąu
się tO

d lJU-g idl kmejek i
nia klieDl.& •

Próba
zabó·

UTRZYMUJĄ

Pod ~wnll'
bójst wa H. Sk,ba.
k~')Y

..

TEMPO

Nie wszyscy 'ednak mogli odpoczywać w
popołudn ie. W zakladach
pracy
przystąpila do warsztatów druga zmiana.
" Chem6r" . Dyspozytor zmianowy, Henryk
Sóu;ka:
Pracujemy rytmicznie. Np. na u'ydzi a11' kuźni rob imy kolnierze, korpusy, odkuwki. Zaloga ma do si/;ojej dyspozycji odpowiednią i/()ść napojów chłodzqcych: mleko,
:serwowit, woda sodowa.
KZWM. Dyspozytor ;omianowy, Antoni Jamarski.
śrooowe

Na u'lIdzialolch 2, 5, 9 realizlljem,y na
noszej zmianie pilne tLWflryjne dostau: y do
fabfllk w Bielsku, Starachowicach i FSO
Zer6ń w Warszawie. RozpoczęHśmy pracę
o godz. 14..30 '" kompleci€.
(kJ)

Przed
wy,;.. cbał

-

tn.ema

laty Bogdan G.
:te swojej rodzinnej w.i

Woli Jacbowej w pow. kielec-

khn, aby na
Sląsku
ukońcozyć
" .. kolę górniczą i podjąe pracę w

kopalni.

Jego

marunia o pracy

1'04 ziemią slH'lnily się " ' krótce
i ",lody cblopak zoslal mecbanik>elll W kopalni ... ,!\larc.. l" w Radlinie w pow, Wodzisław Sląski.
G. przyjeżdżał niemal każdego

roku na urlop do 'Woli Jacbowej
i o owiadał Ńwreśnikom o swoich z:arobkaocll i .eieka",ej pracy.

Xie wiadomo jednak, czy cll~ć
zaimponol\'ania kolegom. czy JW

p rOSIli wYJ'!'tkowa be:unyŚln 'ć Ira""Iy Bogd a nowi G. przywieź'; w
C2a -e ostatniej wityt)' kilkana ':. de sztuk sp!()ollek uiywanych w

k'Opa)"i do &dpalani
ładunków
..-ylwcJlowych, Cllł'Opał< .. wierd.u,
że

znalaz. ł

brał,

je w ""yrobisku, a zacbcj,a.ł -wa ich po-

ponie-waż

mocą ... łowić ryby. 11
ladunkóW
łłłiyło d-e ,.,lIabaw· ' tlrz
z-any-Cb

'Ojca, ł:c!~je G. uprakolegów i m1 ue r z-eń
J~.. bra.t, '-łe'tni AmlrzeJ,
"''Ykrvł je.lI... k Jll'ł':WRe~ tlnia sam
lrrytkę na "tryeł.." pzie
'ł!
bance le2aly jes'.. cze J ładunkI,

z.a

rtodł>łą

!Ot

o.

~ .. ł

http://sbc.wbp.kielce.pl

saÓQ,,'1Il~.

'. n\.cil,
la v.::e oskarze ... 'e
v.-ódrzlk4 w LublIr.·
mu

kalfę 9 lat

• woynoooi.

w skutkach

.,cadety'? zniknęly 1UZ w
kłop)t brak u'iatru"

URLOPOW

łl'i a.

Lekkomyślność

Kielecki (p o d)wlec z o r ek ...
CO TO ZNACZY

gładk i e,

elarly. W ciągu weel,.! ootatnich dni był na nie ogromny
popyt.
W);'kupi()lllo
wszystkie
K l..end pytają o kolejone dostawy.
W są.si ed~im stois«u zatro;kane mamy pytają o lartu ' zk i.
Na
wi es~akl\J
dostrzegJ :®my
t lko dwa, n ieefcl< t&v.nne, z
';lano-hawe!iP Y. N ie
cies zą sil;
one- ZB1noteresawalll ieom klien-

HH

sz

1973.
tym

DOKORCZENlE ZE STR. 1

z szybkością
DOKO'RCZENlE ZE STll. 1

Rozpoczęto budoWę

Przedpierwszym dzw

STRONA!

ECHO DNU"

Dzielnice Kielc: Bociane -Nowy Folwark

•

--1----•

•

•

starszą

łfięść

dzielnicy, o której mowa, sami jej
p st~". Chodzi, r zeCl:
Folwarkiem. Ta ~ęś6
osiedla, Dlim9 prl:ymiotnika "nowy" ma niewiele wspólne:;-9 z tym, co rzec zywiście nowe. Mizerne pitIa, troch~
nieuży'ków, zaniedbane domowe og ródki
z
grządkami
kwiatów, kapus1.y, pomidorów. "Slepe"
uliczki z "koci mi łbami", dzieci bawiące się w kałużach
wody
na
wyboistYCh drogach.
Kontrastuje z tym widokiem druga część dzielnicy
Bocianek, osiedle przy szł~ci , którym zawtadnęH budewlani. wznosząc potęŻDe wieżowce, w których wielu kielezan
za,; mie M -3, M -4 czy 1\1-5. Ich powierzChnię będą okre ślać
nowe nonnatywy, Pows ' ające bloki mieszkalne wyznaczaj~
już c hU:i wewnątnosiedłowych uliczek. Wygląd każdej z
nich m a być inny, daleki od sztampy.

mieszkańc y nazywają "pery fe ryjną
,i;lsna, G cZębć nazywaną Nowym

wykopki
t. StyCIn10 w Jędll:ej.owj~. Od kUku mt~S1ęC ,. p rzewod()dqg i k.ena' bUł"1'Ol'l y . Proco jest n iet~kłe dętk.a MIECZYSLAW M.\Rac • Ki eteck i <>go
PT.ed.iębi l>rs\!Wa
Iniynielyjnych.
Mimo odpow i: ednicłl zoDezpi-ec.l.etl prlewoda. .tóra powoin.ie ułnIdnio wylt<>n,.won<e tu _ .
rob.., prowooh_ są lÓWaMri • inafCh pur..doch tego m ....to.
uH<o

tu

lAD

Działacze

tem
prac
•
oWle
osied a
,
w p ancu
et~ l-e

?alańou

a

Bu.1kie

bu.dow V

do

więc
Prze<l5:ę-

oovlin.no
nl ies-ztta ń. W
\>f Zew i.m i ano 00 odbudynków () 2-10 mie~z~ral

ocganizaeja prabUdowie nie ' m ~ gą
zadowol:i:. BPB ówa
bUdynki powinnQ by zyc w cze r\\'cu, niew nich j ~zcze k<ł.
t.o., energii
ele<kRr)b()ty te za'koic zy
pOO
koDyrekcja
wa nie wykazała

tej

przYPa<łku

dobrą

pra~y.

n

miejo,-cacłl..

(JPA)

interwencyjny
łlenr yk a

.
dyilurny
reJonGwej Zan: nergetYczneg
w

ma.my

niOC'lynny

Gad:owska -

tę czqści dzielnicy stawspólnym miejskim organizmem, w którym rolę cement u jącą
sp lnia
samorząd
mie ' zkańców,
dzialajacy
pod
szyld em KOMITETU OSIEDLOWEGO nr 8, składającego ię z
21 osób.
Uważny to i dociekliwy zespół dziala czy społecznych, k tónemu przewodz i STEFAN KARK OWSKI, doświadcwny i bardzO' ceniony
przez
swoich
wspó łpra cowników oraz mi"szkań ców
dzielniey
społecznik.
pełniący
od wielu łat swoją
funkcjI! z zamiłowaniem i ofiarnością. Nic tutaj nie dziejesię bez jego wiedzy
i
bez
wiedzy K()mit eŁu Osiedlowe!fo,
w którym działa kilka komi.;ji
probl emowych,
slanowiących
.. oczy" i
.. uszy"
osiedl()wej
społeczności.
Aktywni,
uparci,
prz ewidujący i zapobiegliwi są
kupieni w
nich
działacze.
Do;;trzegają
n:e tylk() ncecl()ciągnięcia i braki w życiu osiedla, lecz także u;;iluia dojrzeć wszystkie jeg
poil'uby,
szukając
sk1ltecznych
spo,;obów na to, by j e szybkO' i w

Obie

ją

. pory prace wartości 19 mln zł.
Wszystkie te Q>PÓi>ni ia R a~u
wa ją wąt·pli \\'()Ść,
czy I eta p
pra1c zakoń-czy się w przt!\v id~'an."'m termi.nie.
Dyrektora. Okręgowej Dyrekcji
In weslycji
lUiejs kicb.
w
K ie lc&ch Zbigniewa
Dyka
pGporosiltoŚrny
o przed;;tawienie
naj.bliższYC:1
planów dotyczą
cych roz.budowy Połańca.
- W przy.Yzlym roku d.yrekcja e l ektrowr.i I'Oz.p<>Cznie bud'Owę zasadniczej szkoły za wocIowej i te;:hnrkum, które przygot()wywać
b~ą
kadry
dl:J.
k ombinatu energetycznego. G<!neralnr wykon awca elektrown-i, kra'ko-.vski .. Energoprzem",
w ybuduje pawil on
handlowy,
a BPB żłobek miej , ki. Pon-adto kontynuowane
h<:<lą prac-e
na os.ied~u. W roku 1976 wejdą'
00 realizacji kole-jn e inwestycje : zbi-orcza s-zko-!J. gm ho,na i
przed>z>kole, bar szybkiej ob sl-u.gi o r a z botel m i,ejskJi () 12a

go C'l-aSU
telero.n.

osiedlowi

kie-

row nik Wydz ia łu Siec i M iej skiej RUT - Kie-Ic : Natych_
mi-ast wyślemy montera by
u-suną.ł ustenk:i.
(aOO)

się

tereni wiele godzin w czynie
społecznym. Teren
je-t
jul
zr6wnany i uporządkO'wany w
80 procentach.
zna4eźliśmy wielu
~Juszn'ków
tej sprawy. PrDjekt boiSka Dn rDwał

podejmowaniu pra cy przez

Sta lli.sław

okaz,ał

KanIiiIski

młodzieżowemu

\\'y jechał ciągnikiem i
bcoaami,
l'ównając
plac 001 ka.

Problemy
J est ich znacznie wil;cej niż
sukctJ,ów. Najdolkliw j zym j",t
brak wody od kilku lat. Zaczęło sil;' wtedy, kiedy
uruchomiono ujęcie wody dla p()tnleb KSM. Wówczas w calej
dzielnicy wyschly
wszystklO:
studn ie. Do dziś dowoz : s.ę
lutaj wodę boczkowozam:. Zrobiono wprawdzie
uliczne sludzienki przy ul.
Domaszowskiej, ale tO'
ni
zajpokaja
potrzeb. Mieszkańcy pozostałych
uI:c wody n:c ma.ja. paczą\\'
w.y od ul. Górnej, skO'ńczywszy
na

ZbożowC'j.

. ednym

Na

te ococznych

z

radnymł

z

zwrócili

si

dzieln.icy z prośbą
wodDC1'lgU przy ul. DO'ma:szowskieJ, Odpowledf, i~ką o-

mi.e-szkańcy
załoi nie

trzymali z
Urzectu
l\tiejski ~ ~o
brzmi: "... w tym rejoni~ z SJ:.3 -

la zlokalizDwana budowa W yższej
Szkoly RC>lniczej i trasa ul. 00-

maszowskiej ulegnie zmianie. UzbrojenL tego tere.r.u wg nowej
trasy przewidziane Jest w l"tach
1"'75-80. W zwią7.ku z tym ur7.~d
n.l.t.€-jskl

ni~

uwaŻ-a

dejm", vania bu(
prz~' tej ulicy " .

za c\,!lowe po'y
,",odoc-iąg u

Potrzeby
W tym

roku pows I

mitecie Osie('llowym
Koł

stu

l\UodzJeży,
członków .

bitny oroara-m

przy KoOricłnl

licz ze

Opracowano

dzial~Lności.

n ..·e
oło

am-

który

kolekly w\ł w i

p omieszczenie,
choeby
R jskromniejsze. Można
by
.w
n im
urządzić
jedno<:ześnie
świetlicę c~y
klub osiedl-wy,
gdy ż nie ma takiej l>lacówki
, dzielnicy. P Wl;dl'Owała i w
teł .sprawie petycja do Urzęd u
MI e JskIego. Odpowiedź nadesz.la.;
Odm()wna ...
Nie ma leź w dZielnicy przy.,
chodni
lekal'skio:j,
żłobk a",
przedszkola, biblioteki.
Nikła
sieć placówek
handlowych" z
klórych liczne czynne są tylko
do godziny 15,00 z
powodu
braku pt·r, onelu. Odczuwa ' Ię
brak sklepów branży przemy..
slowej. Kompletny brak punk,.;
low USługowych.

GdJ-bJ~ nie oomoc ~
, dobrego wujka ,:: ~

pomoc

przy niwelacji terenu. 'ie SZCZ<:dząc własnego czasu I
sprz<:tu

rnł0'4
Słaerowań

uzysK1\'\· .... ,.. u

na nauk,! zawodu.
Zeby móc te plany ·zi·ealiro~
wać i
prowadzić
codzienną
działal ność,
potrzeb e
j t

O lh-viaty, " '}' Kultu.ry F'i-

Kultur y,

i

dzie"t;

z)fCZDej i Turystyki U rzędu tiejs'k iego. Mieszkaniec OS!iedla - [l.

spotkań

Są sukcesy l ki?p?ty w naszej pracy r,1()WI
Stefan
Kark<l'wski. Za-cz.nijm.v od
pie rw5z.ych . Jest ich znacznie
mniej w porównaniu z kłopotami. Jako źe stawiamy
11
młodzi eż wypada zacząć od
spraw. które jej dotyczą. Buduj emy bo isko na NO'wvm Folwarku, DFZV ul. Gustawa Morcinka. Będzie ono
w łam~i
młodzieży z O'siedla, ale beda
z niego mogli ta.~· e koczY'5tać
doC()śli.
Wielu
n i 5~ka ó r:ó'.\"
pra cowało Drzy
jet:o b udowi .
Nie zabrakI
również
samej
młor1:l:i .. żv.
Pooad
ŁoJ. \ c-zn;ów
z
S7.KOŁY
PO TAWOWE.J
NR 15 przepracował
na t-,m

\V ydzlał

nam
chowanja

pełni za ' pokoić.

Dorobek

-

li

potrzebni

l ••

Jed ną ,

•

' .. nie
ności

efektów
dział 1w
otliedlu.
O
nielrudn . Ch 'by 0'-

byłDby

spDłecznej

przykłady

społeczni

piekunowie

t

J

lo.ch

jtUltu.
iD ą P moc ludzir\ffi samotnym i chDrym. CZęsl (l<)maga im w lej pracy mludz lez
1
Kolo Ligi Kobiet. Albo
czyn y
społeczne. CZ,!stD , żeby je WykDnać,
l,otrzeba spt:/:ętu.
m zyon.
Sluzy w takich raz.ach pDm cą osiedlowy
patron:
S lwl<lz;elnia
Pracy" . uto-Transped".

Pryp-ka-

zuje na dziala1>1(\~Ć spolf>Czn 0siedla środki finans\\ e. ud l<:pnia środki transp rtu. W
rok u
bieźacym z tego źródła Dt~ymat
Komilet
siecllowy S ty
doz

przeznaczeniem

rze-cz

dzielnicy

tyCll

trzeby osi dla.
na

W

nl3

paczy

po-

mach

wspom. ga

spÓłdzieJnię

l'rzedsi E: hiors lwo RoZnlechaniz.owanycb i
Go."
podarki faszynaDl"

bót

l\loi.na
wicle

b~'

jesz:ze

wylic .ltĆ

inicjal~'w
sam rz~ u
mieszkańców, Ale nie to
jest
wa żnie, choć wicIe z ty("h poczynań godnych jest
n l dawania. P()ra slwierdzić, ze nie
łat ... o je
realizować. mimo

opi ki

nielicznych

patr n'w

i

ofiarności takich dz iałaczy j k:
~.
dllmiec, SI. IlrawclIyk, Ił.
Frą.k. J . nug~-kj ,
lo Pęez

kiewicz, J. Sokolows k i, J.

D,,~

da.

'a tle pC()blem6w t j dzielnicy wyd je
>ę
konieczne
przypomnienie,
ż
władze
mi ;ta powinny przyjść w u~
urs
dziaŁalności
sam rządu.
co raz barduej
w zechlrORł\e j.
powinny pruwidziet w sw im:
budżecie środki n
fina
wanie j i. P()żyle<:zne to
chyba
dla bu str()n i możliwe
do
Erealizow

rJ rzeVTidu~ s;Jotka rh mło<1me y z
lekarz "1, prawnikł<?nl. po oc w

E

lnów

~e~rowaliŚ<mv.

c~
l

I

zepsuło.

Na

przykładzie

eksponow ć

Radomia

prac.

właściwych

CO'Arać

n !ychmiast

sufit

we

w runkach towaru, ani pra-

Armi a
radomskich handlowców jest d ość liczna, wy nosi coś ponad 6.500 osób, w
tym 4.000
przedstawi.:.ielek
pl'
pięk nej.
Poszczególne
prz~d iębiorstwa
handlowe
zrobiły
w ostatnich latach
wiele. by lep:ej służyć kli en towi, a jednocześnie poprawić
warunki p r cy swoim zarogam. Zmodern izowano 66 slde
pów i 24 kioski , przeka ~ano
do uiytku 19 nowych lok li.
Szczeg ' lnie dużo w tym zakres ie uczynił radomski oddział Wojewódzkiej Spółdziel

ni

SpoiywCć.w "Społem".

Ni tety, (tane te aotyczą
przede
wszy tkim centrum
mi.a ta Nadal oowiem na pe-

__ __

ryferiadi rŁa.1omi a ze świecą
szukać przyzwoitego
sklepu,
cay pawilonu handlowego. Sy
tuacjE: ratują (jeśli w og'le

Merkury
pożqdany

na peryferi ch
ratują)

n~

najlepiej prezentujące
iE: kioski cia e
budki, w
kŁó.rych
ani nie
m<>żna zgroma4zić odpowiedniego z -t 'NU ar tyku w, ni

w godziwych warunkach. Są nawet wypadk!, że
sprzedawczynie zmu zone
.
pro5:ć właściciEli okoliczl!ych
po e.sji o zezwolenie n
korzystanie z ub!k cji.
To dobrze. że mamy w R aom iu zatwierdzone plany eneralneg<> porządkowania siec i klepów w cenlt'um miasta
oraz o wierania placówek han
dlow'vch we wznoszonych nowych d ielnicach mieszkanio" ych. Trzeba jednak r6wno~
legle troszczyć siE: też o intere y ludzi, którzy mieJkają na obrzeżach Radomia ~
Idali.nie, Glinicach, B rkach , Zakowicach. To samo
zreslltą
dotyczy
rzemieślni
czych punktów u lu owych i
placówek
ga leon micwych.
(ekr.)

na

Torno.. Sk<><Upko - lCto lO<Jr obnre
temu dobrze.
WspO'11n ief1io
rotni4c: CI
186?-1935.
W,dow.

wielkopolskIego
Pornońskie.

Wydan ie
drugie.
Stron
306. Ceno 28 zł.
K"YSllol R. Mea"'.... i - ~.
...
Zdrój i "'ol~ . Prz~ ik. 'V./'f'ło-.
Sport I Turystylto. Stron 95..
Cen..

15 .1.
B"'''' Wy..,_y. Mopo I~I.,.,.... ..;
Por;'lw. Przed.. Wydaw. Kaorlog<~licz_
n,ch. Ceno 10 .1.
Woc!o.y Be.....,1 - O~....;"... ro\l04
Norodowy Kn. O"ołfń kicłt. Svon 11~
C~ 45 zl.
M.1cn1o. Woń~owia - W PfII'I<tt
Am ..yk i. Wyd_, 1s1<,y. Wydonle drugie. S!foo 416. Ceno 40 zł.
,
Sport robołmc.y. T,
Vlll 'V./ydot,,:
Sporl i Turyoslyłco. ~ 179 • .Ceno.
30 ,I.
.
Góry l-.skit.
Mopa
I~:
..... .-..- Pneds.
W.,-:bwn·
J(o,WO

~~~~;~_~_~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~~~~~~.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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J ~RONA

STRONA 4

Na dobranoc

Wirówka nr 190
h

Inlestvcie ESkulapa
•

o

po.
~
zooczen:och wp i s.oć lega_
woookól tab w oiogrom ie. Po ·
mątek

W

potu

wpiłSywon i a
OZr\Qcron)'lłT1

każdego

wyro:z.u

kreskq.

WIROWO: l . z"ie.d",ia tromwQoio·
-.a.. 2. w mitologliIi gre.cki-ei, jedno
a Go.-goon. 3. <>sru«uie w grz... 4. pól.
~ z rod:z>ioy
róż~tych o sJod·
..,., QZ'ieII",',oh)'Ch owoco.ch. 5. to jem......
oek<'ety, 6.
s '<>tko utwc>ł'zono
łMJ
ekranie I-ompy ~ obrotowej przez
IIn~ł no któ~ pcxlz ie lony ;.es-t ~brol
w proces.ie wybiera-n ic. 7. poł.oczn;e
....... t"'k,
a. kompan. przyjaciel ,
,. }ednoostko m iGry prędkości, rÓW<1oWGina prędkości
św i.atł<l
w
próin.i,
10. wyniil< d-ri..I.,.,.:o, 11. 01100001 ety.
Iowy, 12. Ioroj podlegly ch o rlOWi.
ROO>N iQllOllli'CI _ prz.esy/oć "",!eiy pod
odoroecem reOo<cł'
"ED"
wyłqc.z,n.i e
no
1t00000ch
pocztowych w te-rmin:e
.oedmIu dni od dGty " in i..iszego 00'
....,..... Pomię<by
pr<>w i dł_e
odpo·
wiecbi """I<>suje się Owo bony k,iqż
" ' - po 50 zł. Korty pocztowe bel
kuponu

będq

wyłąozooe

z

~

.. lo.

"ECHO DNIA"
Kupon nt- 190
Rozwiązanie

Włoszczowej.
Powiększa
się
także ilość przychodni obwodo-

wych,
r e jonowych,
specjalistycznych,
zakładowy ch .
Jak
realizowany jest ten ambitny
program, mający na celu skracanie drogi do gabinetów ~e 
karskich?
Szpital w Sandomierzu. J ego
budowę rozpoczęto w pażdzier
niku ub.
roku.
Generalnym
wykonawcą prac jest
Ostrowieckie Przedsiębiorstwo
Budowlane. Budynek jest wiei 0-

Plastykowe
numizmatyki

kr.zyiówki nr 173

~.

PIONOWO:
~:'"
agat,
iclheiologio, zglio$z=o, bo,
ll)Oo

Poione«.

sŁzronie "orła"

widn ieje na monecie ko.kosowa
palma. PooOobn'O na Wyspac:'1
Kokosowych z braku metali
od dawna stosowano n ietradycy,jne malterLały do produkcji monet: do końca XIX wieku u żywana tam tam środków
oIQie,gowych z kości słQn·owej.
(ts z)

•
fundacj i po.mocy dZ!iecro.m, imałalj Qicej przy ONZ.
• W roku
1891
wlaocided
kopa,lni złotY'ch p iasków na Zi-emi Ogn'istej - Popper puścił w
obieg prywabny znaczek, ~óry
pos-łużył do oplo ·~ korespondencji z jego posi.c d kl.ści do naj.
Oz.iś

bl iżs zego

pa ństwowego

o.ddzjgłu

ko!e]nd poor<lja c iekawost>ek. Pierws.zym filatelistq był
grower Monsen z ParYża. Ko.lek~
cję zawiemjącą prawie
kie wy.pusZlCzone do tego czasu
VHJlCZki pocztowe sprzedał w Par)tŻu w 1855 f. Nabył je od niego hondlujqcy :maakami Ecłu.ord
lOlplo>Ci e.

pocztowego. Listy te d~eraTy do
l'r'Zę;d1:r poc·itOw.e90 w Pl1nt<J
Arenas na terytoril}m Cnile, choć
wkl$oność
Poppera
znojdowa/<J
si ę
na
teryto.riu.m
Argentyny.
listY z tymi Zsn<lcZlkami, dodatkowo frankOowcne z-naczkomi Argentyny stono.wiq d~i ś wie~k q

,. • Termin "całostki" wpro.wadzi'l ha,ndlal'Z z.na.czków pocztowy.oh Lu is Schleringer.

Po roz pierwszy w kraju .socjalistycLnym. a miano"Nicie w Pol.!K:e o.dbędzie s ię M iędzynarodo
wy Kongres Og ro.dniczy. Kongres
org<lnizo.wa·n y p rzez Pol skq Akad emię Nauk i Min isterstwo Rolnictwa stanie się o karjq do
wprowadzenia
w dniu
jego
otwarc ia - 10 września, 8 znacz
ków przedstawiajqcych O!Woce,
worzywa i kwklty. Kai.dy znaczek
prezentuje tak.że odznakę XIX
Międzynaro.do.wego
Kongres'll
Og rodniczego - .. Og ród rajski".
Na znoCZ'koch zobacl)'my: trus.
kawkę (50 gr), czarnq Po.rzeczkę (90 gr) , jab)ko (1 zol). ogórek (1,s0 u), pom idor (2,70 p),
groch (4,50 zJ), bro1~ (4,90 ~).
~ t.U!rqj.ę ~5 ~h /
-

w.szfst-

• Pierwsz;e pod lepki do wklejan ia ko!ek<:jonowanych
maczków wpr,,···~..J_:t ,...... F ra.ncj i p.
Rokki.
• Jed en ze rnaclików pocz;ty
NRD prze.dstawia
rodz ieckiego
uC2!n:o Seriozę Bietko.'N!;kiego r
Czelo,bińska, w wieku 3 lat. Oj.
ciec Seriozy, inżynier, sfotografował swego syna przed 10 laty
I lidjęc:ie to zaopatrzył
podpisem: "kosmonauta nr .... ". Zdję
c ie to o.bie.gło wiele gazet i czasopism. Poczto NRD wypuściła
ten 2looaek ~ okQ"1iji ~·!etC i2

kondygnacyjny.
Zaplontowano
już ściany IV piętra, rozpoczęta
roboty ' instalacyjne.
Trwają
również
prace przy obiektach
towarzyszących
tej inwestycji.
J edny m z nich jest hotel dla
pielęgniar ek na 65 miejsc. 0bjekt ten jest już w tzw. stanie
surowym . Podobne tempo prac
utrzymuje
się przy wznoszeniu budynku mieszkalnego dla
personelu szpitala.
Aktualnie
wykonuje się tutaj roboty instalacy jne, stawia ścianki działowe.

Mima tempa prac nie zagraterminowej
realizacji planów, które
wykonana
dotąd w 75 proc., przydałaby
się na tej budawie
większa
załoga.
Za mało tu przede
wszystkim murarzy, cieśli, robotników
niewykwalifikowanych.
żającego

Szpital we Włoszczowej buduje .JęcJrzejowskie
Przedsię
biorstwo Budowlane. Przygotowano już teren pod budowę.
Niebawem rozpoczną pierw.ze
czynności budowlani.

Na
Wyspach
KokOS<ltwych
(Ooean Indy josoki) od n~r~lwna
znajdują się w obie-gu pl~ ty 
kowe m o nety. Ła twym w obróbce materiałem do ich prodU'kcji je5t polimer. Plastykowe krą żki z w ytł-oczonym na
n ich wzorem pokrywane są specjal n ymi
b arwn:kami, rup:e
barw i się na cz-erwQD.O, centy
n.a nieb:e:::1kQ. Po

POZIOMO : dowo.jac:.zloi, . bwlio, Ta·
cyt, dolo. brawo, W,i sł'O, Ne.mo, no·

cek.

W planie inwestycyjnym specjalne miejsce zaj.mują szpitale. Są one budowane _ w Sandomierzu i Staszowie. Rozpoczęto też przygotowania do budowy tych obiektów w Kozienicach, Koń skich, Jędrzejowie i

rzqdkość.

Szpital w Staszowie
budowany jest od 1971
r.
przez
Buskie
Przedsiębiorstwo
Budowlane. Trwa tu już końcawy
etap robót. Wewnątrz obiektu
pracują malarze
i Jastrikal'ze.
Przy stą piono także do
wykonywania elewac ji zewnętrznej
głównego
budynku
szpitala.
Pracująca tu ekipa jest jednak
za mała . Powinna się ona skła
dać co najmniej ze 110 osób, a
składa się zaledwie z 60, dlatego 'Okres prac
wykończen io 
w ych wydłuża się. Tutaj również, w
są siedztwie
szpitala,
wznoszony jest ha tel dla pielęgniarek . Prace na tej budowie także dobiegają końca. W
bieżącym roku oba te obiekty
zostaną oddane do użytku. Cykl
budowy skrócono o cały' ~ok.
Generałnym wykonawcą przychodni przyszpitalnej na Czarnowie w Kielcach jest Kombinat Budownictwa
Miejskiego.
Nie u strzeżono się, niestety, w
przy p adku tej inwestycji, niedociągnięć. Zbn Wolno POsfęW
ja J?racEl n.:! Ee1 budowie. Plan
~bot na rok b ieżący wykonano zaledwie w 36 proc. Załoga
pracująca tu przeszła na teren
innej
bUdowy.
Prze rwane

Solidarność

Z ...

wielorybami

Na niedawnej, międzynarodo
wej konferencji w Londynie
przedstawiciele Japonii odm ówili przyłącze nia się do akeji
ochron y wielorybów, argumentując, że ich mięso i tłusz.ez są
dła nich jednym z
podstawowych produktów. To stanowisko spotkało się z dezaprobatą
w różnych krajach, zaś w USA
trwa kampania na rzeoz bojkotu towarów japońshlch. Uniwersytet Harvard wycofał duŻe zamówienie na mikroskopy
elektroniczne firmy Nlhon Electrooics Co. Anulowane są też na
amerykańskim
rynku
liC'Zne
transakcje z firmą Niso!1an Motors, producentem znanej
~-o~odu

H~un".

prace miały być
ód
lipca
wznowione, ale jak datąd generalny wykonawca słowa nie
dotrzymał. Przychodnia
miała
zostać
przekazana da użytku
w tym roku, zgodnie z postanowieniami a skróceniu cyklu
inwestycyjnł"go.
Dotychczasawe
apóżnienia w realizacji
tych '
postanowień wskazują
jednak
na to, że prac nie ukończy ~,ę
w terminie.
W lipcu br. mieszkańcy Radomia mieli otrzymać przychodnię

przeciwgruźliczą,

wznoszoną.

przez Spółdzielnię
Budowlaną
,.PiCfl.ier" w Radomiu. Ale w
czerwcu pracowaŁo tu tylko 8
pracowników.
Wykonano
ca
prawda
zaplanowane
prace
budowlane, ale pozostały jeszcze wykończeniowe, które są
prowadzone opieszale. I ch zakończe nie przewiduje się
dopie ro we wrześniu.

Od
lot jQroje socja,lis.t)'ICZlne
wS/;>Ólpro:.ujq w szerok im
progro.mie ba.dań morza na po:brzeby rybo~ówstwo. Integracja
ta
$obwarza SprZ)1;ajq-ce wO'run·ki do
bardziej efe.kotyr.....nego wykorzystania potencja/ów boodo.'MCzy:.h
o roz prz)'lnos i k,rajom socjolis·
tyczny,m keonk,reóne korzyści. Wyni,kojq o.n-e z możliwośc·i przyspieszen ia tem,po i poszerzeoni-a
zc'!<.resu badań w po.w iq-zaniu z
a kblKlInymi zamierzeniami
g<>spodorcz)"m i rybołówstwa. roZtpomo-nia złożonych procesów bi<>Io.giczony.ch i ch.emicznych zochodzQC)'c.h w toni morza o.ra ·z 0prccOoW<Nl ia kO.mpl'ekSOiWydt r6del.i progna.sty=n)'Ch.

dla
Wrocławska

skiej żeglugi
nych. \Vro dl
dlatego
armatorów
we wrocła ws
.ności i du żym
otrzyma CPX.
do przewo zu che
przeznaczone są
derskich i
Na zdjęciu:
CPN.

W cdu po-/ączenia sil i środo
ków Itraje socj-alio~tycznę-, po po.
cząbkowych
dwu·gtrollinych
kanta1i<ota oh nawiązo~y
w5· póhpracę
wielosbroon;nq_ W lipcu 1962 r.
za"N(]·rte zostało m iędzynarodowe
porozumien i-e NRD, Zwiqz.ku _Radz iedkiego i. Pols'k-i o 1Mip6t.działa.n i u w dz.i-edzin ie . rybolówsbwo
mor!Ykiego, rozszerzone w latach
na.stępny-cn o uaział Buf.gorii i
Rumuni i w tzw.
p i ęc io porozu
mienie I)Ihadde. Kra je lJoczestni·
czące w porol'u-mientu podejmujq wiele dlugotermi'noWY'ch przed
s ięwz.i ęć l1Ouł~owych i go.spodar- '
czy<ch w z<l'k,resie rybołówskwa
m..i n. dla wspó~neg'o o<pracowomo kOfT1lpllelk.so.w'(ICh
mo<nog.ra ,Hj
wydo'jno9ci
bi ol og ic~nej
mórz :

Poważnie

opóżnione są
praprzy budaw ie w iejskich ośrodKÓw zdrowia. Jest to wina
wykonawców, którymi są remontowo-budowlane
spółdziel
n :e pracY, podległ e WZSP oraz
przedsiębiorstwa
budownictwa
rolniczego.

ce

tak np., wbrew przyjętym
nie
rozpocż~to
jeszcze dotad budowy 'Ośrodka
zdrowia w Stromcu (pow. Białobrze!!:i).
Prace miały f ~ zacząć w lipcu br. Ich w'<o ' ·~w
ca - Przedsirbiorstwo Budownictwa Rolniczego w Bla19brzegach nie
spieszy
się
jednak z budową.
I

założe niom,

Tak

się

tempa prac na budowach pla- ,
"Ó"wek du-żby zdrowh. Od teg" zalt":lv lJuecież tak wi~ł. pchle wykorzystanie nakbdńw
inwestycy.inyrh i przede wszystkim zaspok"ieni e
wi .. lu
notrz.... w zakresie opieki zdro·
wotnej.

Batory Stoon.e m iol l l lat, k~.cły z
pl<>nqcego domu uro\OWGł 5~"Nq
l'Od.i~ i zoolyonql
na ooJq Ang li...
jaJco wzór
dzioelności.. W wi., 13
k:st B<>rry zaczqł
z<>źyw<>Ć . t>Or1ootyloi.
w 17 r<>lw tyc.i'O po lubił ..11<00,,1. zoś
;a.ko 23-loote1'< lobio! keln"", w knaJ·
pi.e. Sqd londyń.lci
.ko·zol Borry'ego
na 3 J.ato w i ęzien:.o. co n.i.. wydoie
.ię z.b,ot. dhogq
w lliebanooInI'"' ż'/Ci-ofoyosie.

p""_

MARIA SOSNA.L

Sporo jest jeszcze na świecie
do dziś nie wy jaŚonionych zjawisk. Niektóre z nIch,
mimo

tajemniczości, dają się "mierzyć

(np. graWitacja,
magnetyzm),
inne, niestety, są jeszcze niewymierne przy pomocy istniejących obecnie środków technicznych.
Telepatia,
zwana
ina-c?.ej informacją biologiczną,
należy do tej drugiej kategorii
zjawisk. Wielu jednak
uczonych uważa, że przekazywanie
informacjI
biologicznych
n.a
odległość odbywać się może za
pomocą bardzo długich lał rad iowych wytwarzanych w komórkach mózgowych człowieka
induktora
i
odbier:mych
przez komórki mózgowe innego
człowick-a pereipienta. potrzebna moc do
wytwarzania
owych fal radiowych jest wręcz
znikoma. Wiemy jednak,
że
najdoskonałsz e układy
radio-techniczne
stworzone
przez
człOWIeKa
są
Jeszcze dale kie
od Ideału. Dla przykładu: gdybyśmy dziś chcieli skonstruować
z najbardziej miniaturowych układów
t echnicznych
model
ludzkiego mózgu, potrzebna by
do tego była pojemność kilkudziesięciopiętrowego gmachu, a
do uruchomienia - kilka tysię-

ludiD

rN~06.zc;za u
r>O nod·

~

o:.eorpo......--,dl

@ PSlIC.llOly
posio.dajq
mokomoicie
z.o.r'9a.nizowonq
,.s~użbę
be~piecmeńSItwo". Przebywa jqc d r ogę od ..la do
1tw:.oIów, konystOoiq po<łot>bn i e i<>It sa·
mołoty,
z .,korytcrzy
pCt·JJ'i ~h··.
noo Ictóryoh ruch ,..?ul",,,,,,",y je-.st j>lOe;<
s.pec;ak>& p=OoI'i>ilotloi.

?

W pracaoOh badaowozych pię
c io'porozum ieonio baordzo szerodc.i
ooziooł ma.j q
poJsokie
pla.cówlki
naukowe, a szczegól.nie MOIf"slU
łn!fty~ut R)"b ocki z Gdyoni, dytS>po@ SIocłIcl smole buroł<<I ~""
n uj ą-c y nowo:ze$onym
sto.bkiern
I'IC>S4"IQC690 cb:Jto
no wybne ioc.h Mor.zo Sró<h·emnegl>. odktyl w 1590 r.
naukOJWo-bada.wczym ,'p~of. Sied
O
,]"ier
de
Serre.s.
ol-e c.uk i eł' krysło
leoki". Polscy oczeni uczes.lIniozq
l iozn.y wydobył ~ nrego
cbpiero w
m.in. w program ioe badań wszech
roku 1747 A. Amggraf.
Jego <łC'l'eń.
oceatnu. nowel3o sprzęłlu IQI"Ą<
Aohoro . 1'Ow.,.ł
p ierwszQ w świec i e
oukr"OWl'lIi ę
buro.czOf1q
no
~ierTloi<Jch
ozego,
n.p.
połowów $oprzętem
polskieoh, w Kononaooh
na
Dolnym
ele,ldtrylCZl1)'1m. ON pra.cach z za··
Slq.lw.
kresu biologi.i i ichtiologii morza. W efekde międz)'Ino.rodowe
@ PeWien
lnżl"'''''' z New Mexoico
w'foa.lorł lo·ser:. który okazoł s.ię bez·
go ws, p6tdzicłania u.czo,nyooh sp.re
ceon.q pomocq ctlo , ' _idoomyc/l. U·
cyzowano rór",lrli eż beru·n'ki rozrIqozen::e to jeSlt tok małe, Ż.,. m i eś·
wOłU budowniotwa o,kJrętoweogo i
ci się w OPf\CI'M:1f! z.wykl'fCh okul«'Ów.
Wys
ył-o ono st04.e
m.e>'Nlidocl.ne p roflot ryback ioo. Pra ~(it}'cZollYifl1 spraw
dzia,nem os i ql9.nięć sq wyso.kie ' m.i:en ie poOc.Z&lWO'f'\oe. któ re no troliojqc na prz .... kodę, odIbi'ioiq się od
efe Idy połowowe flot kora.jórN son:-6j, wro:.ojq.c do czułego odbioOorn-i·
kG.
N iew:-domy
zo9tOlje
OS'WzŃony
cjalistycZln)'l:h i czołowe miejsce
przy
pomocy
sl"9"'-m diw i ęlcowego.
m ..in. pooISolde.go · buodownictJw.o 0od'b;....,.~o prze. m~ę u·
krętow.eQo w d~i edz ~nie 1<omtrUl1c
mie-s.lXllDClq w \M:hu.
cji i wy!Jwolf"zaoflO SltallkórN ryIboiC-

•

teki Alfreda

Hitchcocka
10
Mindy?! - zapytał, nie czekaj'lC na
odpowiedź, otworzył drzwi szeroko.
To nie była Mindy. W drzwia<:h stal
ltaymond z n()źem w ręlklll.
W godz inę późoruiej Raymond zapukał ' do
pokoju s iostry. Siedziała skujona w fotelu.

Tak - powiedział. Przykro mi,
siostrzyczko. Naprawdę przykro mi. Lubiłem Kevin a.
Zostaw mnJ.e. Chcę być sama.

-

Gdy

wyszedł

z pokoju, wszys tk o

za<:zę

ło dopiero dochodzić do jej św i ado mości.
Kochała Kevina, kochała i brata ...

Oboj e i Mindy i Raymo.nd , n ie wiedrz:ieli, że choć Kevin dOltirzymał sł()wa i
n ie zadzwonił na poli c ję, był jeszcze redaktor dyżu.rny. A musiał pow ie dzieć redaktorowi
dyżunnemu,
dlaczego
się
wsi«"zymuje z napisaniem pełnej relacji
z morderstwa.
KONmc

• ,.tum.: JAN

NOGAJ~

~ioh.

1
Z'Qorgan irowa\l1ym
aśrod'ku, aby
nie tros~czyć się Q zoopatrzenie, nocleg i.tp. M Oa,Wo.ŚC i tok·ich właśn i e wędik(J·rskich WCZ<lsów gwo r~rlItiu,: q o~ro.d-ki i sta",icc PZW Oorgo,nizuj.q<:e tAJoroosy

-Robert E. Alter

Pożar

wczo~ko.rSokie.

węd'k.o.rskkh

Y't'CZO'W-c h

mie;scach i te rmo:.n ach, plś.::>łem
ju.ż n(l lomoch "Echa'!, na począt.lku seoLO!1u.
N~eoo p6in iej
dowi e.dlz~ał.em stę., że nie spot.
koły się o-noe z wi ększ ym z,O·: nteresowaon-:oem wędi~o rs.k i ej 'brac i. ByJem tym faktem o - tyle
roz iw!ony, że w4elu wędoko.rzy w
p.rywo ~n'I'Ch
ro.~mo.wach
tv,':ermi, że ch-ętn-: e $opędz i loby wczasy na-d jeLiorem.. ale właśn i-e w

nia" się nadawcy i odbiorcy -na
odbiór fal
elektromagnetycznych emitowanych przez mózg
o tej samej długo ści. Dziś nad
zjawiskami telepatycznymi prowadzi się badania na uniwer. sytctach wielu krajów świata,
m .In. w Ameryce i
Związku
Radzieckim, stosując przy ty.m
najnowocześniejsze
zdobycze
nauki i teohniki. W Anglii już
od stu J.t działa Towarzystwo
Badań
ParapsychOlogicznych.
Parapsyeholodzy twi erdzą,
że
co 5 człowiek może
wykazywać zdolność do spostrzegania
. pozazm ysłowego . Podobno l!ar. dziej rozwinięte niż czlowle~,
zdolności
t elepatyczne
ma!ą
zwierzęta. Mrówki np. prawIe
w yłą cznie poro zumiewają
sic:
przy pomocy f~l elek.tromag ne tycznych. Nalezy ~~ęc . .przypu szczać, że zdolnoscl blolnf~r
macyjne człowieka są przeJ awem ataw:zmu, śladem poz(>stawionym przez naszy.ch dalekich
przodkÓW.
Cytowany
nemu człowiek owi zna.idująee- wyżej prof. l\Ianczars~i. prz~
!llu się na wschodnim ~ybrze puszcza, że w przyszłosCl będZie
Zu .Stanów Zjednoczonych . Za- możliwe przywrócenie ludziom
~nle .. polegało na wyciąganiu zdolności telepatycznych.
W~.
k talii. 5 kart o różnych zua- badaczy amerykańs kich . stanie
ach I przekazaniu ich myślo się to w... 2040 rok •. Wowczas
Wo odbiorcy na odległość po- "rozumienie się bez słów" ~ta
~:d 2 tys. kilometrów.
Kani- nie się udzialem
wszY!!klCh.
n notował kOlejność wycią Możliwe m"\ być też
"nagry:
~n~ch kart i czas ich nacla- wanie myśll'nia" na taśmę
l
Odanlat' 70 proc. kart odbiorca następnie odtwarzanie g?
~~
CZy ał prawidłowo.
dom ysły i przy puszcze Ola dZls
d W Polsce już w 1946 r. prof. zakrawajlł na f antastyke. Le~z
Z~k~tefan Manczarski, dyrektor na naszych
ocz"!,ch •. fanbzla
Wadu
Geofizyki PAN
w staje się rzeczywlstoSClą· • Tak
Wjarszawie stwierdził że
na- więc za parę lat, kto wIe ...
n ~zanie łączności
ielepatyczopr.: .JAN LECmClU
eJ zaleine jest od "nastroje-

kk spęd\t(] Soię tam czas i
Poslużę
w jo-kkh wc,runkach?
s i ę przykład.em ZoIes ia k. Bo r·
czewo, w wojewódZiłwioe olsz,tyń_ im.
TiOomte;s.zy o.9rodek proow<ldZli
W07:Osy wędt1<a.rs.kie, w 14·dniawy 1lutnn\JsooCh.. gWOofO.n1!U.jqc oprócz wygodnych pokoi, ooło·
dozienn-e W)'IŻ)'IWi.enie Ooraz mi-ni·
mum WC'zas<>W)'(:h r()Z·rywek kul.
tura~n)'lOh. Do d )'lSJlozyoji wędku
jcrcych sq ~oodll'ie i ka·jaki , a co
najwo.i!ni.ej.sze so·mo jezioro jest
bogot.e w rybY'. BGrd-ziej szcze·
gółowych ionł()ormocji u.d·zlielq zointeresoo"No,n'jlm praco.wnicy biu·
ra Za.rzqdu
Ok ręgu
PZW w
Kielca,oh. Dooom jeszcze, że
na ~z
okręg
obl'Z)'lTlał po trzy
m:e}sca·, w dWu tuornusach.. rozpoocz'IIna,jąqch się 4 • 19 'oIIIII"leś
rlio br.

bioinformac ja
te

powoozen.iem,

sotaorszych

ctśn.ieno; oe .

Cw,nnego ; pó!lnocnego Altlaon.t)'lk u. wym·iany
p rognoz rybackich, ~nfo"mooQj.i i cIanyc.h o wyoojn~ łowisk oralZ
efek,tów 21Wiadów lowczydl. Reał i za-cjo w$opól.nych zooań aodibywa
s i ę w opa.rdu o Ceon·trum Ko<>ord )nac)'ljne pr.zy ~ns,tyt ucie Oceanologii im. Sz irszQlWO w Moskwie.

Gdy nadawcę umieszezono
w
D!etałowej komorze,
przesyła
~e myśli na
od ległoŚĆ
byłu
nIemożliwe. Bardzo interesujące.
doświadczenie
przeprowadzono
w 1959 roku w USA. Na pokła
dzie pierwszej atomowej łodzi
podWOdnej ..Nautilus" w odizolowanej kabinie
umieszczono
P~wnego męiczy znę. Kontakt z
Wm utrzymywał tylko
kapi~an i marynarz przynoszący mu
J~dze~e. Tełepata ów, co druta dZIeń o umówionej
porze
przekazywał swoje myśli in-

Słownik
wyrazów
obcych
PWN oa str. 751 wyjaśnia...telepatia - sporne i nie wyjaś
ruone naukowo zjawisko przekazywania myśli bez pośrednic
twa zmysłów (bez
bodźców
wzrokowych, słuchowych., dotykowych) lub widzenia
przedmiotów niedostępnych obserwacji wzrokoweJ".

no.tychm iost "wszczyna olcnn H •
c.:es.zq
5'ię

ogromrvym

Bołty.cikiego.,

O

zapowiadał

@ W Republ ice
Federo~j
Nioemiec ukoz.oly
s:ę
w s.pr·zeCotży 2~
gorki r>O rękę.
które opróoz w.:l<ooZ"f'N'CJft:oa cZO!S4J mierzQ ciśl1Ii en i e krwi
w ongonizm ie cz.ło.wieko. W W)'IPOdku poc:klz:-esi e'n/ o
s. i ę
c i śn,i E1ll''''
zeZegoonk.i-ciśn.ieniomlerze

dobrze

Z tych wszysłkirh ni~"lłmii:
~ań nasuwa się j eden wniose\::
koni~c:lne jest
przyspieszenie

,

gore«

oceanograficzny'ch

na budowach w Kielcach i Radomiu
Coraz więcej wiejskich ośrodków zdrowia
• . Przybywa lóżek szpita Inych

Wyjątkowo dużo zadań inwestycyjnych, bo aż 59, ma
do zrealizowania w województwie kieleckim w bieżącym
roku, służba zdrowia wespół :z przedsiębiorstwami
hudowlanymi. Na ilość tę składają się obiekty dla potrzeh
lecznictwa zamkniętego i otwartego, zarówno te, których
budowa jest kontynuowana, jak i te, do budowy których
przystąpiono w tym roku. Przeznaczono
na
realiza.ęję
tych inwestycji 265 mln złotych.

sreśoiol iot..rowych

'w badaniach

Kłopoty

•

12 W'f<'O'lÓil

Współpraca ,' krajów RWP~

5

http://sbc.wbp.kielce.pl

~~~~~~~~~ J

•

*

$pro.wa orlJl9oo·, o ~órej shlw
dotyczy l1Zeokń Nidy i nie
tok da...... nego jej zatrucia . Otóż
po powroc.ie z Uil"lo.pu dowie·
dozl:oł-em się od Y\oCI,jomego węd·
kaCZoO, że odlowił on w rejon ie
Motkowic (o więc w s'refie zatru.tej wody) ki,llco łodnych les ' l
czy, ~zoczupo,k<J i parę olrowW)'ICh kleni. Sam był rooziwiony
tym fo,krem.. p-on ierNO ż pojecha ł
tam na ryby nie I~.czq.c na suk.
oesy. TwierdlZi teź, że k~edzy
n.:.e boordro wierzy<K. w te wy.
n,-ki,
pa<rę,

Otóż 111oU5Zę stwierd-ZJić, że jest
to jlJ1Ż Irtóryś z r.zęd·u S)'9nał a
pojawien:1\j s ię ryb w zatrutym,
w IClyietniu, odcinku N;dy. Dz i ę
ki dłU9otrwołym opadOom . po·
ziom wody bordzo. się podn iósł,
a po.woolZi()l'lI'O fala na W;.śle
niejako "wpę<ll'i ła" duże ilości
ryb do N':dy, k.tórq z kolei wę
dlru.jq one w 9órę. Ta somo fała przyspie~,zyło proces ~
t2oOJl'i Q noetk i.

Jeffry

Davenport

w sypJalni
z

zaointeresowaniem

prze<!zytał ilnforma<:ję: najwiecej wypadków zdarza się w domu. C odziennie w
USA umiera w domu śmiercią tragiczną
tysią<:e

osób.

Pogrąż ył

Się
w zadumie. Zruena'W'i.dzona przez niego babcia nie lwbiła gorą cych k~pieli. Szkoda. Od lat denerwowała go ciągłym gderaniem. Przy tym
była bardzo bogata. Umiała trzym ać swoje pieniądze. Grupie to, stwierdzi ł Jefky.
Siedziała

naprzeciw

niego.

~ztywna,

.mil czą<:a, jak każdego wie<:zoru. Jeśli się
do n iego O<Izy.wała, to zawsze z jakimś
poleceniem. Jeffry spojrzał na zegarek.
Należało już uClU<:homić

telewizor. Zawsze

słu<:hała wiadomości o wpół do dziewiątej

w ieczorem.

2
"Nieznana, starsza kobieta została zamordowana w smerenie domu przy ..... zapowiadał spUker.
ieznana, starsza kobieta, powtórzył w
my śl ach Jeffry.
Babcia podniosła się energicznie z krzesła.

Mam tego dosyć. Same bzdury
Idę na górę.
_
Dobranoc, babc iu.! pożegnał 'ą
.mile Jeffry.
Rozglądnął się po pokoju; lubił ten
dom. Nagle wpadła mu pewna myśl do
głowy. Nabił tytoniem fajeczkę, gdy babcia była na dole, nie wolno .mu było palić. Nie lubiła fajkowego dymu, natomiast u góry, w sypialni, za~ze zapalała papierosa przed spoczynkiem, potem
czy t ała ks iążkę. Zaciągnął się dymem.
Właści'\Vlie nietrudno o wypadek. Gdyby
zasnęła z zapal()(lym papierosem w rę
ku.. . To był niezły pomysł. Zasypiała
zwykle okoro dziesiątej. Gdyby o wpół
do jedenastej podTZudł jej tlą<:y niedGpalek papierosa? Zostałby panem tego
domu.
_

mruC"Za~. -

(Defre6.eate w następoym numeneł

ECHO DNIA

STRUNA'

wiedzieć,

""rto

ąc:zenia

bktadaol7

M,ARIOM

Jutro

BopROM, JOACHIM~M
1 AMROZYM

W 1769 r. Bonaparte.

99'1.

Skarżysko

*

.... Się ""0;><>1_
It I N A

W 1940 r. "alerowc, pny.
z WCKSiI.OWJ do Ośw ięcimia
pi_uy tr-Sf>CH1 więiniOw IicJ",
er 16641 osobo
W 1944 r. - pi..rwne pa wyrwoleniu posiechenie KRajowej RGd,
Norodow..j w LublKUe.
W t94S r. - ~ .... i .. Kor ..i.

wieżli

CODZIENNY
HOROSKOP
Jaki iesteH
lubin ro.bić z ,ieb 'e boh<Jle·
ro. lubisz być pr~...ódcQ. prowodyrem innych. Chceu ; bJj.e.sz Słę
o to, o by z C i eb.e b.rcno przy..
kkxJ. o-by C i ę poar;w i ono i chwQ~
łono.

PosiadC'lls.z

jednok

w i ele

,arie
uwtedy
pewnie ; s,woboo#1:e . Chce-Sl być
w każdej
dz i e<h ilłie
najlepszy.
lecz dC1'/eko Ci jeszcze do doskonałośCI;. Gdy wprow i as'Z kogoś w
poó~iw, ClUjesz SH: pewn i &j i zapoml'nosl o swoich braJHxh.

wad

ukrytych,

których

no

uzewnętf.lnifeś . LubtSlZ
pajać
sł a wą,
cwien się

nie

się

Kielce
TEATR

Im. S. Z erlłlliSk>ego _
urlopowa.

przerwa

K. I N A

"Romantica" ,.Druga
twarz
ojca chrzestnego" - Wł o ski, ko1.
L 16, g. 15.lO, 17.30 i 19.J().
..,Moskwa" - ,..1 i szczęścia Alfreda " francuski , k o L 1. 14 , g.
" 11 l 13. "Zuzanna i zacz-aroWa...-y pierścień " - :'-IRO . kol. l. 7,
godz. 16. " pragniona miłości" b utg. kol. du.b . l. 16, g . 18 i 20 .
" Baj.ka" -.:.. ,.Królowe Dzikiego
Z achodu" - francuski , ·kol. l. H,
C . 16, Ul i 20.
" RObotni k" ,.~1:ia to w
CZ&fi'" węg. koł . J. H, g . 19 .
"Skałka " ,,100 karabinów" _
USA, kol. 1. 16, g. 16 . ta i 20.
"Letnie" - q!\łayerh ng'" - iran
puski, pan. kol . J. 14, g. 19.45.
• ,Amfiteatr" nieczynne.
PRZEllSl'WL:EDAZ biletów kIno.
WYCh - ul. Sienkiewicza J3, I:od~
H-li.
DYZURNE APTEIU : nr l, ul.
Buczka 37/)9, l nr 107, ul. Sienkiewicza 15
T E L E F O N Y:
Pogotc>wle R8tunkowe 999, Po.
gotowle Milicyjne 997, Pogotowie
WSW łl5-25, Strat Potarna 998,
Pogotowie Energetyczne Kielce Miasto 464-30, Kielce-Teren 430-63,
P~oto w!e
wodn» - kanaliz"cYine
588-11. Poczt. inf rmacJa O uslugach 911, Hotel ,.Centralny'· 420-41,
l<l (ormacja kolejowa 130. Pogotowie hydrauliczne. energetyczne t
d źwigowe KSM 414-62, Pogotowie
gazowe czynne całą dobę 420-92,
Pogotowie telewizy j ne 471-98, Pogotowie Cieplne czynne od go<l%.
7 do 15, tel 478-92. od I:odz. 15
de> 23 - tel. 440_32, Pogote>wie elektryczno-wodociągowe MZBM czynne od godz. 15 do 23 telefon
457-89,
[nCormacja
sl użby
zd rowia czynna w
gOd"'. 7-20
tel. 481-10
Ośrodek InC. U8ług WZSP teł.

.. Wol"-O·ć" "Pccląg 010 stac:li
NiebO" - CSR , koł . 1. 16, godz.
15.15. 17. lO i 18.45.
" ·wiP·
91Jez:ioc{) osobliwości" - 301 . kol. 1. 14. g. 17 i 1!.
"l\'l etal owteC'"
.. \Vielki lup
gangu
Ol-sen,," duński ,
kol.
l. 1'1, .(. 17 i 19.
"Z\vią-zkowiec''' ,.Odstrzał"ł US . kol. 1. 16. g. 17.
AP'I'EKA DYZURNA nr 47,
l Maja nr 34.

Starachowice
It I N A

"Robotnik" ••Roman t yk"
w<:g. k o l. 1. 16. !(. 15, 11 i 19.
"Star" ,.Dzie ci lwic y z buszu" - ang. koł. duo. l. 7 . g. 17.
"P :)

dru.gli-e j

s tr ni.e

słońca""

ang. k<>J . I. H , g. 19 .15.
APTEKA DYZURNA Zer <>msk·ie-go nr 35.

K I N A
,!Ba!ty~" dz>e srmerć "

"Wyba~em

bę

- Ira,nc uski, kol. I.
16, g()dz. 15.30, !7.30 i 19.30.
.,Przy jaźń" - ,.Jak to s ię robi"
polski, kol. 1. 11, g. 15.30, 17 .30
i 19.30.
"Odeon" "Mania wie l kości"
-francuski, k3l.. l. 14, g . 15.3&,
17.)'.) i 19.:10.

PROGRAi\l III
15.00
Ekspresem
przez
świat
15.10 Dyskoteka' pod gruszą 15 .:10
"Ostatni szlir" 10..45 Rozszyfrowuj e my
piose"ki
16.05
Rejon
SWiętokrzYSkie j 16.15 Spi~wa EI pida 16.35 "Popoludnie w Paryiu" gra zespół J. Lewisa Iii 45
Nasz rok 7ł 17.00 ,Ekspresem przez
św:iat
17 .05 ,.Człowiek podziemny" odc. pow. R. Mac D o ndl_
da l'i.15 Kierma..-z płyt 17. 40 Slowo i dźwięk
18.10
Piosenki z
różnych obrotów
18.30 Poli t yka
dla
wszystkiCh
18.45
Renesans
muzyki chóralnej 19 .00 Eksp, e se-m przez świat 19.05 Ren e s a ".
muzyki chóralnej 1'.20 Ksiąłka
tygo dnika. Z. Broniarek: .,W3i ka o Pałac Elizejski, 1974" 19 .35
Mu-zyczna poczta UKF 20.00 •. 17
sierpnia
Rumanowy
ŚJ' od
kiem" 20.30 Kroniki włoskie 21.OG
ltlterradio mag. 21.30 Lato w
filharmonii 21.~ Opera tyg Odnia.
G . Verdii: "Lombardczycy" 2~ 00
Fakty dnia 22.08 Gwiazda siedm i u

wie-czo-rów

-

Don()van

we

.

2:! .15

RADIO
PROGRAlII I

14.06 Cztc>wiek i środowiSKO 14 .~
Spotkanie z folklorem 14.30 Sport
to Zodrowie! 14.35 WakaCje z muzyką
1~.0'
Listy z Polski 15.10
Wak.acje z muzyką 15.30 Estrada
przy Jażni llUO W kręgU wlo skiej piG8enki 16.30 Aktualn o ści
kullurakle 16.35 Grają zespoły
n~wo c\.ea""kie 17.00
Radiokurier
17.2ł Rywnostop 17.40 Klasycy na
beat wo 18 .110 Muzyka i Aktualności
18.25 Non stop przebojów
19.15 G ...."aZody światowY<:h estrad
1•. 45 Rytm, rynek, reklama 26.116
PolSka poezja śpiewana 26 . ~0 Z
Teatrem I Armii na szlaku zwycięstwa
:!O.5O Kron i ka sportowa
~.
K n<:ert życzeń 21.35 Dźwi<:
kowy plakQt reklamowy 21.>0 D.
Cla r k gra stare rock and rolle
H.IS Kwintet Jazzowy A . Ku ' Y_
le wieza ~~ . JO Studio nowosci ~3.B5
Ko.res.pondencja z zagranIcy 23 .10
Dy$oteka przed póln.ocą 0.102.55 Pr<>gram nocny z Poznania .
PROGRAM II
14.011 W i."., j , lepiej, ta"iej 14.15
Czas i lud«ie
14.3~
M. T lppet:
"Ritu<H d&nce.s~ 15.00 Radiofe"ie
15 ~ Co się wam w tej audy .
na j b3,rduej pndob:ł? 16.110 Anlena
nowaloorów . 16 .1~ Z nagrań soli-

JERZEMU

lkieroWltik<lwi . restauracji
, w~t~rzy_ ka~
vvyrazy glębakiego
W\SpGtc:wda i żalu
~ powodu śmierd

MATKI

Co

wiedzieć,

zobaczyć,

wieczór pow. w wydan i u diwi <:ko\.vym JlBeniowski" ode . 7
202.45 Gles i legend3 23 .00 Wiersze
z różnych stron świat3 M e ksyk
23 .05
Lal>oratorwm
l!J . ~24.041
Na
dooran<>c ś{>iewa
M.
sard<>u.

20 .2.0 22.:lO -

16 .43
Omówienie
pr<>gramu
16.łS Radioreklama 1v.58 .. Muz 'ka
naszych przyjaciół" 17.28 .,Kult uralny wrzesień" fel. J. G ca
17·łO
,.Stereobigos
muz y czny"
(STEREO na UKF 18 . ~9 MHz) l .8<1
Dziennik Radi~wy 1<1.08 PiO<ie<1ki
dla Marii.

.. Cz",orOb<>k"
pUblicystYkI
Z
cyl<lu :

to
TV

j eszcze
pt. ,

Dzienn~k

22.50 23.05 -

W,,'IU Cml ()S CI

!3.30 -

kronika
ta w k olarstWie
w Mon trealu
Magazyn ITP.

PROGRAM LOKALNY

17 . ~

-

Pr~ra m dn..
H Ven detta"
"Limanowa

111~

-

gram pu bli',ysl:Y<1l
Dziecko w

1!1.36 17.<1<1 -

zwabić

słych

18.00 -

·TELEWIZJA·
-.
16.-18 17.tla -

19.:10 -

Dziennik TV (k<>l r)
,.\V dniu irnie-nin - l\'larii"
Dła młodych WIdzów: "Teleferie"
- Lato na wodlcie
- Tygo dnik D o ryc h Wia-

~O.so

-

19.05 19.20 19.30 -

JtEgzam m

!1.~

-

31.~

-

22.86 -

22.35 -

Progra m na

pubłł cyslyc .n y

Gra sportowa
FHm l: serii: "Skarb 13
domów"
Kronika W-wy i Maz<>wsza
Poligon - magazyn aklual
Iloś c i wojskowycl\
.
TEST
Dobranoc (k olor)
Dziennik TV (kolorf

Jutru
00.00 11&.45 -

"Porwan ie", ode.
rialu T VP
,.Maki Is yk
dzieck;i film
lor)

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH "ISKRA" W
UL. MIELCZARSKlEGO NR 45

OGŁASZA
dO

~OJ

DODATKOWE WPISY

ZASADNI~ZEJ SZKOŁY

ZAWODOWEJ na ~

pzkoła kszŁaJJci rw na!Stępujących specj<ł'ln.oociach:

..i-

TOKARZ, - FREZER,
MECHANIK MASZYN I

\ . (ślusarz)
' -- ELEKTROMONTEP...
!!arunki przyjęcia:
ukończony 15 roiK życ:ia~

-

SZLIFłEąz,

URZĄDZEN

HYDRlAULłK.

ukończona szkoła pods.tawolwi,
stCłJn wrowia.

dobry

Kandydaci ubiegający się o !!.rzyjęcie d .. s*oły winni
dokumenty:
' .
podanie,
pisemne wY'ra,żeni~ zgody r~zJDców lub opi-Elk'l1llldw
)
na naukę w obranym zawodzie (o9wiadozerrie wg WZ()Iu •
- świadectwo ukończenri'a szk-oły podstawG'wej,
.
I io- 7)aŚwiadczenie lekaTS'kie o sta.nie rorow>ia (Slkierowama ~
) dania wydaje sekcja &Zikołenia ,z.alwod;Olwego - !ŁT "
IK ielce (po.kój l1Ir 18),
t
. ~ 4 fotografue,
_,. ~
oraz przedłożyć do wglądu odpits ~tiu urodzmLa lub ,dow
._ .
bisty rod'Zków (opiE.kunó,w).
u
j' Okres nauki trwa trzy lata. Uczniowie w okresie nauki z-awod
mują następujące wynagrodzenie mie i~
W
I roku nauki
260 złotych
-- w II roku nauki
380 złotych
w III roku nauki
1000 złotych.
Ponadto uczniowie otrzymywać będą:
4>

i pom-oce naukGw~;
•
u-cznlom n~ezam-oinym zakład udzielat będ,z,ie po.tnoty mater~~
u.cz.ni()m zamiejscowym, polSia,dającym ~e wyru1k:i w naoce
szym roku przyznawa.ne będą kwatery;
"
"I
_......,.,w.an tU.
ł- u-croi-owie klas tneddh za dOOr~ wyru'ki vv nauce l z,..;· ....
i
ot-rzymywać d()datkowo premię w wy.s<liltośd 25 proc. Za6a.dnic~eg~
~ grodzenia oraz m-ogą P<> ukończeoni.u ZSZ otrzymać skier&.....ao te •
,f ni.ego Techni'kum Mechan.i=nego;
będ
_
!pO zakończeniu roku szk<>1nego najlepsi ue-&lioWoie kony&ta~
ą
ni.e z H...odniowego obozu m} 00 z ieio"Wego;
...... w niedz.ielę i dni \V'()lne 00 ~ra.cy O!"gam.iz.owa:n.e
tJ'C7;o -kraj oz n a.wcze.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie doo Noly winni
Fabryce Łożysk ~ych "Iskra" (w sekcji sd!: lenia .&wockweltG ). 'II
TernuJI składania dokumentów upływa Z DNIEM :u SI~N~ l
Nauka l'ozpo.czyna się z dniem 2 wrześni'll 1974 l".

_
_

!bezpłatne podręc-znitki

;14

składają

praeownic,. zakllWlll
2661-g

.

Znan e

i
pr<>gram
24 gC>dziny
,.Koncert na
str um.e n lach" TV Rad zieckiej
Czym iy je 'Wili

d o m ~ ś('i

-

18.15 18.35 -

lan<>wsk iegn
D o b ra n oc I k~",;l
Dzien-nik TV
Kale jd oskop
repo r ta ż

PROGRAM I
li. 30 -

Kwartet
tolda
Lu
'\vykona niu

19.2.0 20.20 30.35 -

Dziś

(Itd.. 512-65 do 512-69, lW€!wn. )-0 -

It I N A
.. H"tn ik" .,P odróż w
XXX-lecie" polski , I. 7, g . 1• . 3(1.
J-,Zł:łrodn.ia
w klubie tenisowym "
- wio ki., pall. kol. 1. 14, g . 17.3&
i 19.:10.
..,Zuna'" - .,K t o wierzy w bOC",~!· .. potski, l. 16, g . 16 i 13.
"PrzGd.ownik" ,.Arcym\Etrz"
ZSRR, pan. k:>i. 1. H , g. 17.
i Ig.
APTEKA DYZUIlo.~
nr 116,
N<>w tlo lJl .
UWAG ! Za eweotualne zmiany w lJTogTanue
redakcja
odpawi .......

ETRYKOW.I

TEATR

stów zaproszonych do studia PR;
skrzypaczki
jap c ńskiej
Masuko
Ushi.ody i szwajcarskiego pianisly P. Sigrista . 16.43 Warszawski Merkury 16.58-18.20 P r ogram
W ·,""lOR-TV 18.20 Rad iowy terminarz muzyczny 18 .30 Echa dn ia
18.40 Nauka praktyce 19.00 P.
Warzecha: Repetizioni 19 .13 Ję
zyk an~elski 19.1iI Jazz 19 . ł7 J .
Oienbach: "Opowieści HoHmanna' J 23 .00 Co piszą o muzyce
23.20 Jazz 23.35 Co slychać w
świecie!
23.40
P.
Cz.jko wski;
Wariacje Roc o co o!'. 33 na wiolonczelę i
Oorkiestrę.

Ostrowiec

Koł.

Im. S. Zeromskiego - nieczynn;)' (przerwa lUlapowa).

-

Warto

nr 114,

457-41.

Radom

n

posłuchać

,..Het'· - "Wielka włóczęga" franc. pan. kol. t. li, g . 9, 11.15,
i l~.Ji. ,. Jiti.ewczyr..a szuka SZCZ(Ś
cia~ ang. kol. L 16, g . 15.30,
1'1.30 i 19 .30.
,,\Valter" "Heca" RFN J
k 1. l. 1&, g . 18 i :Mł.
.. ,Mewa'· .,Winne t.Qu i
król
narty" jug. pan . kol. dub. 1.
H , g. lS.H,. 17.3łł i 19.301.
DYZl! RNE ~PTEK' : nr 15, pL
Konstytucji 5. nr 10 pl. Zwycil!st wa l
TELEFONY: Strąt P<ltarna 993.
Pogotowie Ratunkowe 991, Pogoto·
wie Gaznwe 224-30 . Pogotowie Sieci Elektrycznej 279-33, Komenda
MO ! 1-36, Pogotowie Milicyjne

Czwartek
15 sierpnia
1974 r.
Dziś

zobaczyć,

http://sbc.wbp.kielce.pl

.,/ (CHO

iJa.dowanyeh pne>: dykta.torsIii J'eiim
generała
Alfredo
S trousnera.
W ASZ NGTON. W środę za
komunikowano w Waszyngtonie, że pierw zą za mor ską
podróżą Geralda
Forda jako
prezyde nt a USA będzie wizf.ł.a
państwowa
w
JaponII.
Ford zloży ją pod. koniec bieżą.eeg o r o.k u .
NOWY JORK . R zecznik FeCleralnego Urzędu do Walki z
Narkotykami zakomunikował
w środe że w ub. tygodniu
policja ';owojorska skonfiskowała o,;romną parlię heroiny.
75 kg heroiny wa.rtości
112
mln dolarów dost~rczono mOrzem z Francji w antykwarycznym meblu. Policja zat~y
mała pięciu handlarzy. z k1or)"ch I.'Zterech ma obywaleilitwo francuskie.
MOSKWA. Polską jubileuIiZOWą wystawę l!:0spot1&l'CZą ~

Moskwie odwiedził prze wodm czący Rady
Związku
Rady
Najwyż~'uj ZSRR, a zarazem
pr~wodn;"sąey
Centralnego
brUj,du Towanystwa P,,?,Y.jaźni
Radziecko - Pol skieJ,
Alek...iej Szytikow. a takie
po raz drugi, tym raz~m z
ma.łionką słynny lot!"k -:-:
kesmenauta gen. mjr GleocglJ
Bincgowoj.
LONDYN.
Mięcbynarodowa
Federada Bobotników Transpertoowych (lTF) pod,kła. decyzję o powszechnym
boJkocie hansportu do Chile i z te
go kraju w dniach 111 i 111
wneśnia.

AIRES. Na UniBuenos Aires
s &lidarnośei s
1.tÓł"e
li się lI....,Jl>1 . . .,R więź

1 szerokiej
1I1nywtkieh pne-

.""VP~n.,~..

ma

już

BUENOS
AIRES.
Zarząd
powszubnrj konłedCC'adi pracy Argentyny udzielił w śro
de pepareia polityce prezyden
ta Marii &leli Peron i potę
pil .ara"ianie terroryzmu w
kraju.
MEKSYK. DaWaj mIJa 10
Fooznica Mwareia Kanału Panunskie«'u. W eiągu &CI lat
łym
lO-kiIOOletro""ym sz)~
Idem wNnym
przepłynęło

&95.004

a4łli.

800 tys. lat
bJąga .

D&v.ma . eć rz.ecz.na.mtltliaJa Ó06'tosowyWlaĆ si~ do ht-

iIl~jącego podłoż.a, Każdy kolejny loóov;iec zasypywał d olne odcmIki rzek. ~tÓt'e musiały
lI1S l1oO'W'O
wykształcać
swoje
doJ..iny. Stąd najw ięk,sre zml>a-

tJly
się

W biEgu l'7...ek obserwuje
na Wt:entie PIOlst.tli. pólnoc-

nej.

(PAP)

Zmiana na stanowisku prezydenta USA, a więc szefa
rządu jednego z wielkich mocarstw świa.towych, musiała
wzbudzić ogromno zainteresowanie opinii publicznej i kół
poli!ycmych, daleko po~ granicami Ameryki. Trzeba przy znać że nowy prezydent Oerald' Ford stoi w obliczu wie·
lu trudnych problemów. W
swym w~rkowym wyst ą.pie
niu w Kongresie wskanł na
szereg z nich i podkreślił, że
za swe podstawowe zadanie w
dziedzinie wewnętrznej uważa
przeciwd:da.łaoie

gwałtowne

mu ","U'ostowi inflacji, a takie zaleczenie ran, jakie w ży
ciu publicznym USA spowodowały
długotrwate kontrowersje związane ' :le sprawą
Waiergałe,

Z naj",;ększym jednak za..
intereaowaniem spotkałY się
te w y powiedzi Forda, k~óre
dotye;cyly problemów polityki
J:a ran.iunej. Już od chwili
wejścia do Białego Domu prezydent starał się kłaść nacis~
na ko.nieczność ko.ntynuacJI
kur u IHlziedzic:wnego w tej
dzied~inie po administracji
Nixona i jednym z pierwszych
jego. oświadczeń było zapewnienie, że na st:r.no isku doradcy ds. bezpieczeństwa oraz
sekretana su.nu pozostanie

Henry Kissi.nger. Następnie w

llnUł włorkowym przemówie-:

STRONA 7

OrłlA

Zaciekłe

K. Woldheim
przerwał

urlop

15.VIH. NOWY JORK PAP. Se-k·reto,rr ge-nera~41 y
ONZ. Koo
Wo l<!:hei m, pnyby4 w MCy ze
środy no czwartek z Loooyonu
do Nowego Jorlru. ZO<kom'J<!l i kowoł 041 d'l:i e-nn~ karz<>l11 n<l lotnisk u, że chce wzi ąć udzi al w
wpowieodz.iof'lym n<I czwortek-po
połudn i u pos ie<lzell i u Rody Bez.
p~ze l)stwa
ONZ w sprawiE
Cypru. K. Woldhe im w zwiqzk{J
z sytUlOcją na Cyprze p rze-rwa I
swój u.-Iap spędzony w AU5t rM
i w ś rodę przybył do Londynu
gdzie przeprowadził rozmowy z
pr-em iere-m Ha rok:k!m W ilsonem
i mi·n.;s t rem
spra'N 2<lg ro-llicznyd1. JO'mesem ColI<lgho.nem na
te-mot kl)Q:ysu cypryjskiego.

Asad W Jugosławii
14. VIII BELGRAD PAP. Prezydent Syrii Hafez As.ad
przybył w środę do Jugos ła
wii z 3-dnw ' ą wizytą ofic jalną. Ma on przeprowadzić rozmowy z prezydentem Tito.

Przedstawiciele
rządu Portugalii
.
udali Się
do Mozambiku
LONDYN PAP. W drodze
do Mozambiku znajdują się
przedstaw iciele rządu portugalsk iego : minister spraw zagraniozn yc h Mario Soares, minister ds. koordynacji międ'l.Y
terytorialnej Antonio de AImeida Sant06 i m inisler bez
tek.i mje. Arnesto de Melo
An tunes. W ś rodę opuśc ili on i
Lizbonę udając się do Londynu. skąd w lecą d o jedneg~ z
państw połud niowej
Afryki.
Przeoprowadzą lam rozmowy z
przedslawicielam.i Fron tu Wy
zwolenia Mozambiku - FRELIMO na temat przys.złości
lego kł' a ju .

pod
DOIKOBCZEN1E ZE STR. 1

Do
~gólnie
1I1W"i .. k1Ych
walk de lo w rcdonie Alia Milia, w o<11e~łości 3 km na pół
nocny zaehitd 011 Nikozji, gd;oie
ezołgi i
wojska turecki .. , wykruz.ająe
~za
Jwntrolowany
prul: sieb-ie kory tar?;, ruszyJy
w stronę Kytrei i Famagufity.
Weelu,; informacji przet1.stawicida ONZ, zażarte walki mię
d'&y Gwardill Naro<1ową i Turk&mi eypryjskimi
irwaill w
wielu rumieszkalych regionach
w
pólnoeno-za.cb01lnic j
części
Cypru. swlaszcza we wsiach
Limmi .. ilis i KokJcina.,
ikuji w
Nal>omiasl w
wyniku r_mów, jakie przedsta""iei~le ONZ przeprowadzili
z G.'9.-ócł"w em wojsk tUHeki h
i ~kłej Gwardii Naro41owej
walk i u bly 'Ii chwilą zapadnięcia "mroku. PlM'ezum;eni
w td prawie ograni za
się
tylko do ~WU{;y Cypru i
jak się ztl1oje, obewillzuje , tylk. dMsrejDocy;-o ra.n·a.
JU~_ik ONZ na Cypnc poinf.rm.wal. iż w wyniku śro
Ile..-yclt dacIalań w.j~'H. yrb 22
ilriniruy sU ONZ na
y pne
&Mi... l. rum ych, a tn; eh (żoł
nierzy
au riaokieh)
JMlftie lo

mu Gerald Ford p dkreślił z
naciskiem, że zawsze popierał
wybi tną

po'it ykę

za"ranicz.ną

swego poprzednika i że unlleru. ją kontynuować. Zwr ócił
ię on imie nnie
do Związku
Radzieckiego obiecując, że dochowa
wierności
poIit~'c e
osta.tnich
tr zech
lat. zmierzającej
do
koe gzyste ncji
i
współpracy
w
imię pokilju.
St wieTwił
pny t y m
d{)bi~nie ie l
"wieku
nuklearny~ nic może hyć żad
nej alte rnatywy wobec pozytVWll ycb i pokojowych tos~nków mię dzy neszymi narOOami".
Słowa &e, z~odnic zresztą z
w. rażoną przez samego prezydenta intencją. z(\stały pr~y
j te nie t ylkO jako deklaraCJa
połit ·czna. ale też kon~retne
zobo",iązanie. Spotkały lę .one
li
TtYWD"l reakcją w WIeI
kraja;h, w
tym. ró~,' nież w
Związku Radziec~lm ! ~ol ce.
Dot:vch za.sOWf' oSlągnlf;'~!~ ~
litykł odprężenia na swiecle

ezeństwa

li: 20 I~a br. Dokumen1 dom~a 'lę natychmia~
lowego zaprzestan ia walk n A
Cyprz.. i wznowi nia negocja cji dła pl"Zywrócenia
poekoju
na wyspi.e.

Wkrówe potem oobyło sit:
drugie
posi da.en;e
rady.
"związku z
y m , że walki na
wys pie nie ucic bly po uchwa-.
leniu rewlucji. Po dwu i pół
godzinnej
debacie posiedzenie
odroczono bez ustalenia terminu wznowienia ool'ad.
W Ankarze zostalo opublik owane
~ ia.dczł'nie rządu iureckiegG gło=ą.cc, iż operacja,
rozpocu:ta w śrGdę ranG przez
wojska turC<'llie "ma na celu
rc aliz3c,k IU6wyeb praW wspó},.
noty lur eddej i nie jest wy_
mierzonapr~iwk4 Grecji a-ni jak iemu olwiek innemu narodowi".
Prem ier ~ji.' Kar.man ......
złożył O" ' wiadczł' nie, w klór ' m
os karż yl
Turcję o naruszeni
norm prawa międzynarodow
go. Gre-.:ja - podkreślił Kara_
manlis
możliwe

wania
przed"

poeejmie wsze I li ie
dla pokrz yiowymierzonycb

' J"IMl.ki
akc l ,

niesa,.,~lości C)' pn>
za.r:raźnją.t"ych
pokojofti. Ił

i

eal)'m

ś\vie4:ie.

śnUere.

w

rano, ł'~U wa.r s&aie&"
odb y lo się
" ..... Iane
... ...·n
k W. Bry ta.nii, Greeji i Cypru, posiedun>e Rady
Bes.piwxeństwa, któ rł' mu przewodnie:.)'1 delcC'at radziecki, J.
Malik. Uchwalona jcdnl>myśl 
n re rezolueja wyrai a ubolewanie z powodu wU'I.wimia walk
na wyspie i wzywa IIiOIr_y kenmktu oJo ninwl_r« podpośro1łę

rą.tlko,.' ania

się

~tanowie

niom rrrolueji!Rad

Bezpie-

W ~rodę . 14 bm .• Gucja 1><'inrormo,,'ala . firj alnie o wy ....laniu ~ę z _ j kowej .trulltury bl(llru
.4.TO. Przed tawiciel AI('n 6 'W'i atłczy.l
jedna.k,
ie GHda pozo tanie polityanym C2,ołnki .. m Paktu Póln
noatJantyck i go. Grecki pnedslawlcirł
m tW"ewał decyzję
rządu t~- m, że NATO nie zdolalo zapobire k ... fłiktowi mię
dzy czlonkami Paktu Pó/noenoaUanl yelUeł!:o
Turcją
i
Greejlł-

Ameryka Łacińska
- hrud, elloroby, bóstwo
~a fljełll.anU

ei z kr a' w l ..... yn an""",,kan kich.
vbradujący W
M~yku nad :r.a-

Ton y
'rod o '" i 'ka w kraJach W' O rejonu, dOS2li
d-o
'" niosko, H
powa1niejs..c.Y"1
problemem, i i spaliny S:lD10 cbo-

już bowem trw'ałym derob-

<lowe ~zy odpadki przemy lo" e,
są obja" y lrady~yjn el:'o
zacofaDla: bruó, noroby ullostwo luóno ·ci. Sie ~ -Iko najbardziej zaCo-

U.VIJI

:t

Pierwszy
tydzień nowego
prezydenta

alki
•
ik ZJq

MEKSYK

PAP.

Eksper-

kłem

nic

za'

lu dzko ' ci ł kontynu wat~o
pr&tt u, z la zcza
dalsz~o
rozwoju pozy-

tywnych sto unków mię dzy
U A a ZSRR odpowia.da inter om w zystkieh na.rodów
i światowl!l;'o ~k ju. O t ym,
że leźy ono również w intere·e narodu a.mer)'kań kieg
świa.dez~- ć mo-że fakl. że urówn
nato jak i hba R e prezentant~"
uchwaliły jednomyślne reUllucje,
kltir eh

wypo,,,,;adaja ie; za. zapewnieniem dą lo'ci dot:<'C~hcas lCj
polityki za,;raniC2:n j tego kraju.
iewątplh ie
są
nadal w
USA koła zainiere ewane ut rudnianiem procesu odpręzc
ni3 i r07.wijanicm wy'cigu
zbrojeń Chętnie wykon tah by onc do swych eelów te
fragmenty przemówienia prez\·denta. w których \. pomniał '
o~
p~trzebic utrzymywania
n? dpo\ 'ednim poziomie potencjału
mili\.arne,:;o. Jednak
powszechne poparc~('. z ~kim
sp tkały ię w
S 1\ WI ~o
krotni powta.rz De zapoWIedzi kODhnua.cji poJity~i. od)Jręienia i w półprac
_la~
ez wymownie
t Ol, jak":
laoO\ -isko
zajmuje w teJ
p ra",ic J:dee.
Da
więk
~zość
po!eezm j ya. a.m rykańskiego. LUDWIK MY AK
~APt

°

http://sbc.wbp.kielce.pl

°

fane regio y . -jej kie, ale i wielkie metcopolie i
wszelkie io n

mi st.a Iw których mieszka polowa z 32U mln LalynoSów), są p -

2b3"ione
naleŻ) tych
urz dzeń
kanaliza.c •jn) h i sanitarnych.. ""
rniaslach łylko co zwarty mieu-

kaniec korzyS'-a z kanalizaCji. Woda pitna Je t doprowadza na jedynie do budynków zamieszkałych przez niespelna polowę ludno';ci kont} D"n!u. W , Iu.iaslac
liczących
pow}'zej miliona ludnu' i, "00.
j Ił
jl;lI.

'z;

un~dLeń

mi~jskic b
że UJłił

tak 2,aniecz)"52,CZOna,

wsz"lki", La adom higieny. Po-

wietrze w \\ iełkich

Iniastach j .t

3-4-kro~nie bardziej
zaoiecz 'sCZOlle nit prLewidują norm )'. W
szczegolnie trudnych waruokacll

higienicznych i~ ją mie zkańcy 9ledli n :ty. jakie otaczają ka wielkie nl;asto Anler)·ki La-

de

ci"skiej. Także w pustynnych,
I bo zaludniooyctl. r"jonach wiej
ski h mie I. Be)' nie mają niezbęd nleil
nych. są

uTzatłuń

kaoalizacy j-

po"aolG ,"" hawieni moiliwo';"i kon:)'
.ia:a opieki lekarskiej.
.....r ..ok It ludno 'ć niekraJÓW jt>st nadal nararóżne Chorob y
'2akażne.
p. w la ch J
1572, t ylko w
W

~ych

k~órycb

żona

na

Gwatemali i

wador'Le,

zmarło

~- s. ludzi z powO<l u "piczer" onki. Syu.ację po~arsza takt., te A
.,r ka Laciń lI:a
ma jeden z najw)'lszych na świe
około 2ł

demii

cie " 'skalników przyrost u naturalnego. tJ': stnicy konferencji,

podkrel
chronę

zwracali

j e potrubę walki o o~rodowiska
naturalne~,
jednak Ul agę, te prio-

r ytet powiane miet upowszHhnienic za ad bideny oraz szyhlli
rozwó.i urządzeń kanalizacyjnych.
zaopa t nenir
'IV
~ pitn
i po.
lep z~";e opip},; "'karskiej n ....
Judno"ci" k<lDotynent...

StRONA

a

ECHO DNIA

Na torze w Montrealu-.

Janusz Kierzkowski bra_m medalista

D2!iś o g>odezi'lllie trzeciej n3U rane<m cza~tt
eu.ropejs>k ie go wył;:mien i wstali pierwsi m ", d:llisci kolarskich mistrws,tw św iata w M()Ill,t realu. Niestety Januszowi Kierzkowskiemu n ie
udało się obronić wobytego p:-zed tokiem w
San Sebastian mistl7Al'W'Skiego tytułu. W silnej
stawce 30 rywali, którzy 5'tanęli na 9ta.rcie
wyścigu
torowego na l km, Polalk uzysk'!!
tr.7.e-ci czas dni·a , zdobywając brązo wy medal.

'

(
..c,.", .."'o;" """,.,.,.:.:., ,

W meczu na

Mli.strzem św.i.ata został repreze-nta'nt ZSRR,
złoty medalista z 1971 roku .i sr ebrny z roku
ubiegłego EDUARD RAP P, który uzyskał
czas 1.07,61. Tytu~ w icem i.strz,t>ws-k i wywalczy ł

Broń-KSZ

Wlocll Ferruaio Ferro 1.07,66, a bralZAYWy
m.edal przy padł w udz iale Januszowi Kierzk.aOwIIJklemu 1.07,79. Dop.:ero szóste m iejsc e
ujął jeden z faworytów tej konkuren:ji, Duń.
czyi)[ NielS Fredoo.t"1:' z czasem 1.06,39.

Już

Nasi
brązowy
medalista,
!7-letni
~ANU8Z
J[IERZK.OWSKI z Dolmelu Wrocław 0<1 szeSci ..
· vUzymuje się w ścisłej czołówce światowej,
Pierwuy sukces odniósł na Ir;rzyskach Olimpijak.ieb w Meksyk .. (1968) zdobywając brązowy medal. 117 tym' samym roku był czwarty na 'MS ."
MOnłeviden.
W 1969 roku został . wicemi..t .... em
świata, dwa lata później wywalczył na MS w
Vareee czwartą lokatę, a Olimpiada w ' Monachium
przynio8ła mu znów wysokie, piąte miejsee. Przed
rokiem, na torze w San Sebastian odni6sł swój
.ajwJękazy sukces zdoby..,aj'ł" złoty. medal.
Jał

piei"W~zy m din,bu MS w Montrealu o<łJbyły
rÓW'1l iei eliJminacje na 4 km. Wśród 16
Ul:w.odIJ.ików, którzy awansowali do nas~ej
I'undy znalazł 9ię .Jan Jankie",j"z. Uzyskał 0'1
dziewiąty czas dnia 5.02,22, wyg.rywając 1:
Kol\l!JDbijezykiem Parrą. Drugi z naSlZyc'h repre2entan tów - Czesław Lan. miał 18 rezul..
łat eli m iJn acji (5.06,80) i odpadł. W walce o
wejście do 1/8 finału .Jerzy JankiewM:z unierz.y się z re-prezeDJta.ntem RFN - Thurau, kt6J
ry w eliminacjach Illzyskał czas 5.02,13.

W

mę

SJoończyly się bokserr'9klLe wakacje. Trwają intensywne przygotowama do se2lOI1IU ·je9iermego, który rozpoc:zruie się 1 wrześ
nia. ~wi1iśmy więc :zorientować czytelników, jak przebiegają przygotowalnia naszych :ZJespolów do rozg~ szczebla
centnałnego: walczących w II lidze pięścia.rzy Błękitnyeh Kielce
li KSZO Os trowiec oraz ubiegającej Się o awans
dIo II lig;i
BocvlIi Radom.

Co

o drugo igowy

rekonesans od KSZO Ostrowtiec, drużyny, która po pierwszej rundzie =jmuje ostatnią pozycję w
dmgoJ.igowej tabeli. RQZtIlawiamy z drugim trenerem zespołu,
Br0n4slawem Kulńc1otm.
Rozpoczynamy

nagz

o Ja przebiegają przygotowania do drugiej I"U!ldy rozgrywek?
Treningi _

'WZ.1IoOWiU śmy

1 sioelr1pnia na wULsnym obie /vcie
~ym.

Od 15 sierpni.a rozs1ooszarowany obóz
cz1ro/.eniowy, który trwać będzie
do ftozpoczęcia rozgrywek. Prze.k wszystkim chcemy z.wrócić uwag( na uzys1wnie przez bolcser6w
oepowiedm.iej
1rondycji.
Aplikujemy !WSzym Z/lIWodniloom
00 &rugi dzień biegi po Górach
SwięMktrzys1>tiCh oraz zajęc ia na
ka.jo1o(Jch. Sądzę, że zawodnicy

Lotek

3, 6, 20, 23, 32

Bandelo!a,;. 0927~~J

3e-

2>Onu.

o

Czy pmlSW'idujeoie

jakie§

w zespole?

- RJoozej nie. Sz /viekt dT1lży
ny poz,ostaje w za.9IUIzie ten sam,
z tym że w!JOOfaJ.i się już defi nitywnie dnvaj sUhrsi wiekiem za wod-nicy Bimek i Korcza.lc.
Z nowych /Jwa,ny w z.espole zobacz ymy dawnego
z{/IWodnUm
KSZO - Kazimierza BrykI, który przebywa w
Ostrowcu od
dluż.~zeg.(} cz.asu
oraz
naszego
wychowanka, reprezentanta województwa junWrów Henryk~ SwWerskiego. Prowdopodobnie w pierwszym meczu wystą 
pi.my w !WStępującym zestawieniu, od wagi papierm.oej do cięż
kiej : Pasternak. Kamiński, B iń 
crok, K.()rp~k, BryI, Ham burda
Swbd(m~loi, Lewamoowski. Szy~
mań91oi, Pastu.9z1oo i Serndrowicz.

o

Wa9Za 9)'tuaocja w
grup ie
n ilo jest n.aj.lepsz~. Jak w idzicie
Pr.ZYSZlOŚĆ swojego ze9pOlu?
-

poCIZynMny

Mały

dobrze PI'ZIIf}Otow<mi do

~

pi~kaJl"S,kiej

a

Hutnicv nie rezvgouia 'z walki
będą

w clirl.llg.;eoj kolejce SJpOt-

żyak. O :zel
klasy woje- ' (0:0), St_ fi
woo7lkiej d()Szl'O do o;pobk.a.nia
Czarni Rad,om 1:0
na "szczyc1e". W Radomiu zmie
Końskie RU<lh
rzyły się ze sobą pretendu.jące
(1:0), Naprzód
' do mistrzowskiego tytułu OC u- . _
S .. ohedniów U
ży ny Broni i KSZO. Radomscy
metalowcy wykorzystali aotut
wła-snego ·bo i&ka i pewlllie po1. Broń
konali
hutników z Ostrowca,
2. Błęk·itoi
umacniając
pozycję
lidera.
3. Neptun
GoSlpOdarze byli lepsi, Czę5,to
ł. Nida
ata'kowaJi b.rąmkę Adamsk·ieco,
' 5. KSZO
który n ie należał. do silniej6. Napnó4
szych' pu.nklów· swego zes połu.
7. Orzeł '
Piłkarze..
Broni ' przewy:l.s:Mli
8. S~ar n
gości., I szybkością, grali skład
9. Granat
niej w polu i stwarzali sobie
wieJe dogodnych sytuacji pod . 10 .. Orlic:z \
11. C ..arni
b,aJl1Iką przedw.ni.ka, z których
12. Ruch
padły jedna'k tylko dwa gole.
13.
Proch
W
ich drużynie
szczególnie
Korona
groźny był _ skrzydłowy Banl'.7Jkiewicz, a Mierzwiak P<l'piW tabeli strzelców
omł się kiJlooma
efekbow.nymi
waodJzi Wiąk z KSZO
strzałami, z których jeden trana
s'wym
koncie l
f·i,ł
w
poprzeczkę.
P ewny m
. przed Mierzwiakiem l
pU:lllk.tem zes·połu był również
Grędą
z
Nidy
i Młtya~
bramkan: Wojnarski.
tuna po 2 bramki.
Drużyna
KSZO r()zcza,r owaTrzecia kole jka
la.
Za'wodJni'kom
brak
było
zegrana zostan ie w
szybkości i dynamiki w gr1:e
18 bm. Zm ierzą i1ę
Obrońcy
popełn iali
błędy,
Czarni II Naprz()dem
napastn'icy zaiW'Olla.ili w syt u.miu, RUelh z ProchePl
ae jach
podbra.mlrowych.
Był
żysku,
Orzeł I
bowiem ()kres gry; k iedy ':'l.utWier7lbiey, Nida I
nicy ,.przycisnęli" Broń (w druPińczow ie, Orlic. ~
giej połowie spotkania) i mieli
w Sudtedni9wie I
szansę
7Jdobycia koontaktowej
Bronią w K ielcach.
brannd.
ze St:o.rem fi
W sumie zwycięstwo radiona środę, 21 bm .
A.
miaon było w pełn.'; ~u.ż.one,
a przy ba rdJziej sku.tecznej grze
na.pasot:ników mogło wypaść je.:- zwy"ięzcą .
Sl2>Cze efektowniej.
wyścigu kolarsk tegoT U.
W pozostałych wczorajszych
P mx "
Wilhelma
'
Fra-newzem
perraL
meczach do dużej niespodezia.nSzwa
jcar
F'retz,
klory
ki doszbo VI Skarżysku, gdzie
swego rodaka K ul"'"
miejsocowy Granat przegrał z
ben iamilIl>kiem - Orłem Wierzbiela. Udanie
WYSooo,rtował do
rOl4grywek Neptun Końskie, a
Błękitni
wygrali u siebie z
pińc :rowską Nidą i a·waillsowali
na pozycję wicelidera.
NajlePSZY % polak~'" - .
A oto kom·plet wyników: Broń
ki za j mu je Slodm
dO
Radom KSZO Ostrowiec 2:0
stra.tą 5.45. se k : r.KtO!
klasyfLkadi
go ki
(1:0), Błękitnj
Kielce Nida
als
prowadzi K oW
a;.IU
Pińczów 1:0 (0:0), Gra.nat Skar.:. Piłka rze p en

kań

Bardzo d'ObrlZe spisał 5'i.ę drugi na,gz repre.
zen,taollt, 20-letni Benedykt Kocot, który w silnej ~awce wywal czył ósmą lokatę wyn i!kiem
1.09,00, wyprezedzając m.in. sławnego _ Francuza.
T-.tina (zajął !-O miejsce).

Przed
jesiennym
gongiem

"s~czycie"·

Isbotnie, syttubCja jest

cięż

był

zygnu;e.my z prooT.ongowania 1»bytu w II li4re. Momy obecnie
1roTZy.stny u,/aa.d spoLkań: dwa
na wyjeździe, a trzy na wl.a.sny·m ringu. Naszym pkIlIlem jest
wygranie wszy.st/cich spotkań u
sie bie i jednego na wyjeźck<i.e.
To d,o,l,oby nam 8Zanse tJotrzymam.ia się. Na własnym ringu
gOŚcłm1/ zespoły Metalu Tarnów,
Gwardii
l.ódź i Mow Jelcz, z
którym), mam 7Ubd..rieoję, powmn iś m1/ wYIJTa.ć. Dwa wyjazdqwe
mecze Tazegramy z Wa~ką Zabrze i Stalą Rzeszów. Te spotkama będą dla ft.a.s decydujące.
Będz ie cięilw, ale nie mmemy
się
pr~eśni.e
Będziemy
walczyć

"óst';'

Sprinte

Dziś W

poc:WJGwać.
00 loońca.

Przy o/oaJ.tji chcia,lbym zO>lllpe/Qdo.a młodzieży w Ostrowcu,
ze nasza se1ccja przyjmuje chęt
nych
00 uprwwWmia
bolesn.
EweTlotu.a1:ni kandydaci mogą się
zglaszać w
ponieazi.allci, środy
i piąblvi, po {}Odz. 16 w sied!zńbie
klubu.
f;OOĆ

Dziękujemy za rorz:mowę i t:yozymy 9Ul«:e9Ów w pierwszym
meczu z MetaLem Tam.ów w
druu l w~.

deo pokonali Fe
br amkę
zdpbywa j ąc
lego

Kielcach

.Korona - BSG Einheił
Dziś na sta.dionie przy ul.
Mielczarski'er;o w Kielcllch
odbędzie
się
towarzy kie
międzyna·rodowe
spotkan ie
piłkllrskie
pomiędzy
miejsoową KORONĄ j zespołem
BSG EIWHEIT
PanowBerlin z NRD. Poozlltek meOZIU o gOdzinie 16.38.

'1

ka, ale nie bez~jna. N ie -re-

Kompl~~ . zwy~ięsł~ Lewandowskiego
.•

Pr~ed przysŁątPlentem

do

~~~,nel rw;t;y rtr~zgr:r~eok, 00-

~espo w
z ~le.J grupy
w II lt.dze ~kse:s.klel przedstawia Się · na -_~pu·ląCO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metal Tarnów
Walka Z:o.brze
Moto Jelcz Oława
Gwardia ł,ódź
Stal Rzeszów
KSZO Ostrowiee

5658-58
56 59-:>1
5656-54
5656-54
5 5 5S-52
5 1 41-67

•
Zoop6ł osbrowieck ich hutnLków k.orzys-tał w rund'l>ie w iosetlJllej z 14 zawodników, którzy' ~roczy·l~ !11 waJik wyf.)rY-.

waląc 19, reml!mjąc 3 i prze-

grywa;jąc 29. POilladto pięściarze

KSW w
trzech
wypadłko3ch
oddaJ i punkty walkowerem, a
raz wobyli punkty b ez walki,
•
Najle-pszym
bilansem z
bokserów KSW może 9ię poszczycić
Lewandowski,
który
oan,i<m komplet zwycięsbw (5),
w
tym trzy waJ.k.i
wygrał
przed czaGełll Po trzy zwycię
stwa odnieśli Korpik i Bióozak,
a po dowa Haraburda i Pastułz
k-o. Tych piędu zawodników
ora.z Kamiński i
Slusarczyk
wystEW'Owali we wmysllkich meczac~

mistttaw5'kkh...

C7Jttlir~

krotnie

bo'loS'Olwail.-i

Senclr-owkll

Opałka, przy czym pierws zy
z nich poniósł tylko jedJną po_
j

ra.żJkę. diwie wa.hk.i. uemisowal
i jedoną wygrał.

•
była

NaJwięcej

ostrowieccy

pwnk.tów

zdo-

pięściarze

wa.d!Le p6l1średniej -

w

8, (cztery
występy
Lewandowskiego
w
tej kate,gari.i) , a n.as-Łę.pnie w
iroguciej
i
piórkowej po 6.
Najwięllmza luka była w wadJze średniej, w której za'wodnicy KBW nie zdobyli ani jednago pUlnlk:t.u, a w pa;pierowej
~ m~z~ tY'lko po dwa pk,t,. __ J .

http://sbc.wbp.kielce.pl

C r w:a. p odczaS
han cruyft !
na ooez zostal.
mi kar t k ami za
wanie sil!.

Szozda przed
t na szosach

