Dziś W

stolicy

D ziś

w KC PZł'R odbędzie Slę narada aktywu
gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. W
obradach wezmą udział sekretarze ekonomlczni,
kierownicy wydziałów komitetów wojewódzkich PZPR, aktyw partyjny dużych przedsię
biorstw, wieewojewodowie, przewodniczący rad
narodowych
naczelnicy w i ę-kszych miast.

Fot. Jerzy Burczyn
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Były

dzieci
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kę
zuchów z SP nr 3 w
Kielcach. Przyszli do nas ze
swoją

opi ekunką

przynosząc

książki

zabawki

zebrane

opady śniegu sprawiły,
że
wczoraj na Psich
Górkach w Kielcach pojawili
się pierwsi entuzjaści .saneczkarstwa - ulubionego sportu

Celem dzisiejszej
narady
jest omówienie podstawowych
zac':" związanych z rozwojem i dalszym .doskonaleniem
oraz rozwijaniem gospodarki
mieszkaniowej
komunalne j.
(PAP)

Obfite

I

sekretarz
generalny
~rganizacji Narodów Zjednoczonych U Thant, został pochowany w niedzielę w Rangunie, w specjalnie zbudowa·
nym mauzoleum, w centrum
miasta.

Sanna
na Psich
Górkach!

Pomyślne zakończenie

najrnłodszych.

Na stokach Gór Swięto
krzyskich pojawili się natomiast w niedzielę pierwsi nar
ciarze. Największe opady śnie
~ wystąpIły w rejonie Łysej
Gpry i Swiętej Katarzyny.
Temperatura spadła w górach do ' minus 4 stopni.
Zawiedli się natomiast tury'ści pod Giewontem. Całą
niedzielę padał tam deszcz.

- Dla dzieci - i zaraz dodaje - dla takich co nie mają zabawek. ..

lołu

8

"Sojuza-t6"

XII. MOSKWA PAP.

Po poprogra
stotku

m,śln,m zokończeniu
proc no pokłodzie

mu
"Sojuz 16" kosmonouci ANATO~
UJ
FIUPCZENKO j NIKOLAJ
RUKAWISZNIKOW powrócili na
ziemię·

DOKOŃCZENIE NA STR 7

Po uruchomieniu stacji w Psarach

DOKONCZENIE NA STR. 3

Noszo łqczność
satelitarno ze·świotem
satelitarnej
O stacji
uch k. Kielc
fiCjal~e

oiwarcie naziemnej
w Psamiało miejsce niedawno, ale stacja rozpo-

wynosi 500 km, a apo~eum 40
tys. km. Praktyozna możliwość
od hioru wynosi dla nlU ok. 8

częła

odbiorczo-nadawcze na satelicie z natury rzeezy
DOKONCZENIE N A STR. 7

działanie dużo wcześniej:
za jej pośrednictwem można było
o~lądać
otwarcie wystawy

XXX-lecia

PRL w Moskwie;
w świat pnebi,,~
Lip La w Warszastacji rozpoc:zęto
. w czerwcu 1973 r., pierwsze transmisje nastą piły w lipcu 1974.
Oznacza to, że budowa stacji
trwała równo rok, co jest rekordem - przynajmniej na sklł
łę cu ropejską·
Tak zatem weszliśmy w sy~
tem ląc'llności satelitarnej ,,Intersputnik". System ten, obejmujący 9 krajów) socjalistycznych - a mianowieie Buł~arię,

~odzin.
Urządzenia

prz ekazała teź
uroczystości 22
wic. Budowę

zwycięstwo

W Grecji
AtenaCh

pnych r~ulta
referendum
. politYe'llne~o
l e zwolennikańskie~o odzWycięstwo.
za republiką

NA

STR. 1

wśród kolegów.

A

Joasia NiedzieLska

maleńka
(ma do-

i musiała ją
mama) do kosza na zabawki wkłada sukieneczki, buciki. Może komuś będą potrzebniejsze?
Z niewiele starszą Tamarą
Mikurda próbujemy rozmapiero

roczek

przyprowad zić

wiać:

-

Ile masz latek?

-

Dwa i póL.

-

A

dla kogo przyniosłaś

tę lalkę?

TARZYNKA

Sześcioraczki

w USA

Fot . .leny BurCZyn
---~

Oryginalne
oświadczyny
Fred Gilbertson z Eugene (Oregon) wybrał niezwykły sposób 0swiadczyn. Na tablicy ogłoszeń umieścił następujący tekst: "Cheri... poślub. mnie. F red"... Cheri
woody z Cottage Grove chciała Odpowiedzieć w podobny sposób, ale ponieważ kos?:towałoby
ją to 150 dolarów, rozmyśLiła się.
Postanowiła dać mu odpowiedźć
osobiście .
rzeC'l jasn'ł twierdzą
cą·

Czechosłowację,

Kubę,

Mon~o

liC;, NRD, ,Polskę, Rumunię, Wę
gry i Związek Radziecki - obsłu~iwany jest przez satelity typu "Mołnia-2", krążące po orbicie eliptycznej, nachylonej w
stosunku do równika po kątem
ok. 63 st. Czas obie~u wolt'>ł
Zie mi trwa 12 godzin: peri~eum

Ciekawy nabytek pińczowskiego muzeum

Butapren

będzie

Stanisław Iwański z Kielc:
Od dlużs z e go czasu pOszukuję
w K ielcach nafty i butaprenu.
Nigdzie nie ma.
DOKONeZENIE NA STR. S

9.XII. NOWV JORK.

Chorlotte
Lon~e,
26·letnia Amerykanka • San Jose •

KolifornłCl urodziła w niedzielę
sześcioraczki:
..

stanie

dziewcz,nki
2
chlopców.
Motka i niemowlę

ta

aujq

się

do-

brze. Chorlotte lan
ce w ubiegłym

ro-

ku urodziła
ClWO""
roczki. które zmar-

I,.

W przYSZIYDl roku zohaczymy
pamiątki

po Adolfie

DOLF DYGASIŃSKI c,aukowiec, prlllyrodnik,
pisarz. Obok Sieroszewskiego najwybitniejszy pr~ed-

A

______~----------------~' I

Pechowy upadek I

---

_"'. Jujka

53-letnia Olive Rus ell, mieS1lkan ka Burton - on-Trent otrzyma/a 18 tys. funtów ociszkodowania za
nadzw~czaj przykre następstwa wypadku jakiemu
uległa w miejscowej sali do gry w bingo. Oparcie
krzesła, na którym siedziała pani Rusa"U, załamało
się i upadła ona na pO(lłogę doznając wielu stłuczeń.
Pani RusBel stwierdziła, że wypadek ten spowo'll)wał u niej głęboką depresję i zanik zainteresowania .
seksualnego do ~ej 52-letniego mę:ia_

Dygasińskim

stawiciel naturalizmu, daleki
od poddawania się jakimkolwiek szkołom czy teoriom literackim. Wniósł do skarbca
polskiej literatury bogactwo
nie znanego bliżej
świata
przyrody, odkrywając
tzw.
dramaty zwierzęce. Tak najlapidarniej
scharaktuyzować
można postać A. Dygasióskiego i określić jego miejsce w
dziejach rodzimej
literatury.
Taką na ogół wiedzę o pisa·
rzu zarejestrowała nasza pamięć z la.t szkolnych. Niewiele natomiast wiemy o tYął,
iż ten starszy od Prusa p'i sarz,
~OdzoDY w lą39 Il"! w: Niego,:

http://sbc.wbp.kielce.pl

slawi(:ach, w pow. pińczow·
skim i związany następnio
kilkuletnią edukacją

II

Piń

czowem i Kielcami, miał wiele wspólnego - jako lituał
z redakcją •• Glosu", "Wę
drowca"
i
"Kuriera
Warszawskiego", że wiele podróDOKONCZENIE
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Bioprognoza
Uwaga, kierowcy i przechodnie I
Widzialność dobro, warunki d,oiJoprzewaznie niekorr,stne.
Sytuacja
biometeOrologiem.: ." 10ostrzone dolegliwoi~
reumatrczne I
drÓS oddechowrch-

we

ECHO DNIA

STRONA l

Sobota i niedziela
w województwie
Hm .J erzy Os mólski
kome ndan tern
Kieleckiej Chorągwi
'Z udzial.em II sekreta'l'Za
KW PZPR, Zy gmu n ta Pi olrowskie&,o, n aDz.e lnika ZHP,
J ene &,o Wojciechows kie&,o i
dyrdktora generalnego MiniIIlI.ecstwe Oświaty i Wycho_nie, Stanisła.wa Bohd a n oMesa obradowała w Ki e lc:acll Rada
Chorągv.'; ZH P
8m. S. Zerom ki€'go. Głów
IlYm temate'l11 posied?e<rl ia
było w)"tY<:ze<Thie da.L"IZego prog l'6lllJU d2liałania w mInach
:!IMlIl:IiIllgurowa.nej
w czasie
łeg.ooroc7mych walkacji hrurcer~ lej akcji "OieOOotty ,,74".

W 2iWiiązlru z pr.z8lscn.em
dootycllczasowClgo komoodanChorągwi, M ariana S u r my na gt,a,nowwko z.a.s.t~p c y
4oierownika
Wy>dJZiału
Propagandy KW PZPR, Rada
Chorągwi
zWQln.ila gQ z
1ll1/1kc }i w ZHP. Nowym komendaaltem wybrnlll'Y został
hm . J e rzy O s móls ki , dotychcrz.asowy zastępca komerndan_.ta Choocągwi ZHP w Kiel-

. ta

'dlch.

ZoIl d'\lże OI'1ia.gn.ięci.a w prawychoWlalW'Czej
z mlodrz:6eżą
M a r i an
S u r ma odoznaczonv został
Meda·l em
K<JIIllisii' Edukacii Na'OOd<lwej, Były na<:."WlniJ<:
ZHP,
Stanisł a w
Bohdanowie z odma~v zo--.Łał ooZiDa!ka .. Za
;ca6łu.gi· dla
K.ielecczyzny".
O!bm,a'ki Jamka Kra",-i<,kie~o
. oIlr2vm,a,li:
zlota Alic j a
Z YMowicz z Kielc, a braz<>-'W I! K azimie rz Sz()k a ł ~ki
,E - Kaz,imi e ~y Wielkiej, Bvlv
k om.mdmnt Chora~i ZHP,
• ~ie kierawnik Wyc'm'.a lu
OrgRn'.wocyjoej!o
KW
. 'P ZPR w Kif'l<'ll<'h. Sta..is law
' Semprllm <Yl=acr.onv woŁał
' ~
"za m~u.g.i ella
ZHP",
(.JaS)
cy

:.-

Górnicy "Grzybowa"
wykonali
zadania roczne
w

dlotę,

K qpaJni

~flii

7 bm., góron icy
SierIci
Gcozybów "

I"O"Zn~'

.
,
plncz
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i ował ,

że

ZE

uze m
STR. 1

do

grona swo ioh
Antonieg o
w y bitne go
pOls kie go kr y t) ' ka i pisarza~

prz y ja c i ó ł zali c zał
S ygiety ń.s kiego,

ZHP

zaJClaon.i.a..

WYrloo~li

1 mln 100 tys, ton
.. włt~o zlota".
Do końc-a
~a
do9t3Jre7.a
))OIl.aO
p lall 80 tys, ton . Z alkled ten
Il>IIdElly 00 pr:oodującycb na
KIiekccz in.ie,
(jw)

yłe

Cie
ZllajduJe s iQ- 12 listOw, 22 (otograJ..c (jraz dujeta~ja A . Dy~il 
s lllskl LgO, ktorą Uu·L.}" maI L. n,da.i~t.·jl

go ',

ub..Urlćra

wyjt'wzając

- V\ ar 'Ldw ")klew 1:l90 roku

t ek stanowi" zbiorowe
zdj~cia
rodzinn e. Wie le fotog l'a fii p oLhodzi z Ojcowa, J;dzi e p isarz
bardw c zc:sto spc:dzał wolny
CFl~. a także z Bra z:v lii ,
gdzie
prze bywał jako w s półpra c ownik
"Kuriera Warszawskiego", Na
jLdnym ze zdjc:ć ł atwo rozpoznać Marię Konopn ic ką w towarz:vstw ie córki Dvgasiń skicgo
- ZofiL Są też w - tych zbiorach fotografie
w pomnia n ego
już Antoniego S.y ,:!idyń sk icgo,
Pamiątki
po pisarzu
ziemi
kie leckiej , A. Dygasi6skim zo-

00
Brazyhl JaziU korts.pontien\.
tego p is ma.
.
Te oraz wiele innych, bardzo
;,ie brak ci" kawo~kk wsród
listów, Ju t np, liq Gebl tllIlt: ciekawyc h
danyc h
odnależć
ra i WolHa, n oszący datG l j
mo'l.na, chcąc poszerzyć 'zakres
cZ.rw ca llJtJ . roku, p isa n y do
znajomości biografii
pisarza i
córki pisarza - Zoili Uy ~a.iil
jego twórczośc i, \V dokum enta ch
skiej - ~\ olćl' towej, W liscI " tym
zakupiony c h w paździ e rniku br.
wydawcy pros zą
adresatkG
o
przez Muzeu m R e gionaln e w
w y rażenie zgody
na wydanie
Pińczowie od pani Janiny Mienowel DygasińsklCgo. Chodzi o
czyńskiei-Lewakowskiej,
bra tas taną
udoti !ępn ion e
zwiedzają 
nowele ,,\Yi1k,
psy i ludzie·· ,
nicy St. r.!i eczy ń ski e go, który
cy m piJiczow 'kie muzeum doZając ·;'" Ut w ory te Gebył
serdecznym
przyjaciel e m I As"
pi ero w przy szlym r oRu, po zabeth~t;~ i W~lff z.anlierzali zaDyga si ń s kiego .. , Dokumentv te,
końc z eniu remontu pomieszczell
mieścić w
serii
wydawniczE'j
to przede w s zystkim rodzinna
muzealnych, Bc:dzie to ekspoBibliote
ki
Uniwersyt<:tów
Lukores ponde ncja o r az fotografie.
zycja stała·
,,.Cz e r\vona Lu
dowv ch,
.
. Wszystkie te pamiatki, poc hoZainter esowanyc h
żyt,je m
i
f estiwa lu
Oz'dobą pińcwwskich zbiorów
dzace z prywatnych zbiorów J.
twór czością Dygasińskiego
odn ad 3 tys.
jest również m. in. list Justyny
Mieczv ńskiej-Lewakowski e j , ?Osy
jamy
również do
Arc
hiwum
a matorów,
Lisowskiej, siosiry Natalii Dyzwala·ią ustalić wi ele
faktów
Powiatowego
w
Pi ń czo wi e,
wo do w i, a tak że
gasińskiej żony pisarza. List
badź to nie znanych w - ogóle,
gdzie sk rzętnie przechowy wa ny
&,raniczne .
ów zostal napi sany w 1883 r.
bądź tylko PGwierzchownie biojest odpis aktu urodze nia pisaZawiera wicIe uwag odnoszą
garfom pisarza i historykom lirza ; p isarza, który potraf i l hi.:. \\l" " 7arszaw ir
cych s iG do pi sars~\~'a . G. .Zat eratury.
'
s t o ri~ zwykłego mysikrólika za8 bm.
obrad y IV
pOlski e j, A. U y ga s InsklCgo l J.
mienić w hymn na cześć przyWśród zakupionych przez 'pińZjazd Towarzys!wa
Ka , pro·wi cza .
_.
rody,
na
cześć.
życia.
cwwskie
muzewn
pamiątek
w
am
a
R
odzin y.
Do wspomnianej lUZ ZofII
(~lAR)'
on d o tychczaso\\'~'
Dygas inskiej - córk i pi ~arza.- ,
towar zys twa, a takle
adresowany
je<t
takze list
ś 1i k ie r unki d alszt' ~o
pier w szego
kustosza Muz" lIm
" ia.
W
pi c rw sz~' m
Swiętokrzy s kiego ,
T a d eusza
zjazd u delegaci
WI05zka,
W
liście
tym
s
p
ra,,;rozdatlia
autor
przek 3zuje
wiele incel'.'O us l ępująCl'r. o
fQrmacji o Dygas i ńs kim. DoG lówn c!:"o TPR. "ror.
tycza one, ,ja k wynika z t e s ława
Górn ickirgo
go ż lis tu" li czny,"h Jakt~w ni"
tr zech r eferatów
znanYl' h najbli ższ~j rodzJnl1' p'W bież qcym 1'oku po 1'az d1'u.
wych.
sa rza, odnoszących siC; zwla.szDi organtzowany był tV Ki elNiemało klopotu "prawili docza do okresu jego mlodos .,,
cach plener rzeźbiarski. Rzeź
"tojnemlL jury pod wodzą red .
nauki, szkole realnej w Kil'lby, które pou·staly dzięki
tej
Wi~ława Barańskie go ez!onkocach w l1imnazjum w Warszaakcji ,można od kilku dni oglqwi e ' st udiów na Uniwt'rsvtt>eie
w ie siedmiu amator 'kil'h k111dać na ulicach
stolicy
tl'ojew Pradze. pra cy lite racko-d. i, nbów frlmowY('!l K i elecczyzny.
wództwa.
Wczor aj
w Klubie
nilGlrskiej w
"Kurierze Warktórzy zaprezentowali wezoraj
MPiK przedstawiciele środowi
szawskim" i peoago!!i (',.n .. j w
w WnK 18 filmów z:.lkwalifiska kieleckich plastyków wzię
że ń 'kich zakładach
nallko,,":>'eh
k<lwanych do
wojc~ ódzk iello
li udział tv spotkaniu z okazji
s toli"" . Dokument tun p ochodzi
przeglądu.
Noc
Jlowila
już
zak011czenill II Mie;skiego Plez lA27 roku,
m ia ' to, ki~v JW długiej naraneru Rzeźby "Kielce - 74" oraz
F o totrrafip uoehodzą
z
róż
dzie ogło''ZOno. i;c T nagrodq
oficjalnego
otwarcia
drugie;
nvc h okrf'sów ;iw ·ia
DYl!a 'ń:'
zdob, 'l AKF " Rytas" z 0"0(>7;ekspoz1lcji rzeźby plenerowej.
<:kjpflo. \\Tif'k~#(ł t yeh
pnnljnna, za film pt. ,.Kuźnia". N8,
Na spotkanie UJ p r zybuli 1'ÓWgrłldc
indYWidualną
za film
L a t e m , br, ak !)'w
nież
sekretarz KM PZPR XXX-lecia
zdobył
kndrzcr
O<ld ztahl
P TTJi
ZOFIA SAKOWICZ i tt'icepreKurbańtlki
l..Moie miasto") J)
cy kl w Y('iccze k do . _
z1ldent miasta. JAN STRO.Tkieletok iegp klublt " Gong ".
alic e uropejskiCh kraJow
WĄS.
P l"zedstatviciele
władz
grOfię
..regionalną"
prz~'znan')
kraeji ludowej. Jutro:
poinfo1'mowali
o aktualnlJcll
młodym twórcom z AKF "Rebm., w klllbic ~'TK
problemach miasta.
Przedstatleok ~;' . działa ją cego przy MDK
Sienki e" icza w KI r
wiono również proqrllm dzia l aw Kielcach, za film pt. "Tka cz..
li s ię wrażenianli
nia tv dzil'dzinie kultury art y1<0·', IV na,:!rodę ża próbę podprz y ja.riól oraz za . I
.tuczne; tv nadchodzqcllm 1'oku.
j~ci a
tematu pubJi " y s tycznego
m y ft"l\ kręcon~ w. o
zdobył AKF " Bły sk" 1 Buska,
PO'cząt ek sp otkanI'
W czasie spotkania zaprezen" Pierwsza próba"
(JaS)
tOl"an1/ zostnl, tVlldnn!1 stnrabez
ofiar
śm
i
e
r
teln
yc
h
niem lInodz ieżowe; Radli Ktllt"ru 1Ifiejs1<iego
O środka
I ,..
Opady śn ie gu, którt'- wy tą
~trukclljno-Metotl"rzneg()o,
plapi ły wczor~j na terenie n a,z,!Red. STANISŁAWOWI STEFANł
kat poet 1Jcki. Plakat zawierll
go województwa s pra ",,'i ły d ULe
wyrazy € J ęb okiego współczuci a
U'if'rsz" kieleckich poetów,
tv
zagroźenie dla ruchu kołow<,go
ldf'k~zośd najmlodszego
naleona więks zości dróg, Z p ierwszej,
" 'P()WOOU 2gP1'lU,
lenia.
(jjb)
po ważnej próby jawy n a obl'JMATKI
dzony ch szosach k ierQw l:y wyszli na ojtół obronną rc:k ą. Nie
akł a da ją
obyło ~~ he·z wypadków, ale
n ie było oliar śm ie rteln ych .

Zakończenie
pleneru rzeźby

Filmowcy z9poczna I
,

f

gorą· ·

W klubie P

Wyprawa

ił siedlDiu

w.

i

za.no

Kielecki

(podJwieczorek ...
NAJSOLIDNIEJ MY JEMY

SIĘ

RANO

Tak
można
by
tvyu:nioskotl'Oć 2
-pracy dacji ):N)fflp
za silaję cej o~iedl& Czarnótv, Szydłótt·ek oraz t~'il'lkie zakłady
jlTzem ys ł oll'e jak np. "Chemar" tv tcodę.
- O ile do godziny 14 tt'Szystkie pompy procowały pelnę
pa1'q powiedzial starszy maszynista, Jan Gluszak
to
w godzmach tdeczornllch zmniejsza się za})otrzl'bou:anie ludn oid. Wyłqczamy tdęc jeden ze$pó l , choć mimo tego licznik
d o bi,a te n iedzielę do 7 tys. metTów sześciennych n a dobę .

K WI A TY N A

WAGĘ ZŁOTA._

... sta ;ę się dl a tych kielcz an, którzy UJ nil'dzielne popoludn i e zec1lcq złożyć tdzytę solenizantom, N a próżno poszukiw ano ich tt'czo"llj tv centrum miasto. Z OPTI'3ji ,.o towala dop ie1'O kwia cia1'nia przl1 ulicy ZagÓ'rskiPj, gdzie właścicielka
.zdrlHbHa , :że ze względu na bra k tow a", wi fk noU punktów
,en po -prod u z a mknięt a .

J EDNA. POCHW Al;A I W IELE NAGAN
Ta ~dtłfJ ".'(''':11 si~ pef'Son~101!li 1'e.',uu·/lC')i ,,LłI~()f1óTłk a"
.fa blflttaU>łcZlJ4 o b$łuDf, d zifki któr ej w 'ó qgU 20 -minu t moi l1 G . bYM' ~ncze- II (16(/ z. 17 zjpać- t T.lK hdlHliou:y- fli>iad. Zaś
UlI I. fI/tf4łft tn&,;111a pTzyzn a ć
2&
b l'\ld~
k i.fl!!, :ze J1.td e
fJl~l"fłle. W IIJ2'cz~ionf' spodki i b ..uo .iMq- '~".,.atuyę.
li tef1f' vM«ł, d_l. h e ~I%C~ 4.& ~.
(J.8)"

JM

• W Slupi Starej, w powieCIe
k iele c k i m , Jerzy VI', Koni eczny
stracił pano anie nad kierown ic ą "muscala" na śliskiej szosie i najechał na prz, ' drożne
drzewo, K ierowca d oz n ał ogólnych obl'aźeń cia ł a, Pojazd z'.tał częściQWO rozbity,
• \V Dąbrowie, w powi", ~ i"
k ielC<.'kim, wpadł w pośhzg .amochód Alfreda Domańskiego.
Nieostrożność ki e rowcy ~ pow t>
dowala, że po ,.w)·lądowanill'
w rowie, paro żer ki samQchoGu,
Leok'adia Domańska i Jan i:1 a ,
Rapae ka odniosly l iczne obraże
nia cia l3.

W d niu 7. XII . 1974 wku zmarł

BOGUSLAW JAKACK I
długoletni,

W Zmarł m straciliśmy od danego f
rzysza pFacy i kolegę .
• Wyrazy gł bokiego wspÓłczucia rodzinie
~ kła d a j ą ·
!Ili Za

Samborcu, w po""'lt'"ie
Jerzy Kwa ~ .' k
w czasie holewania " moo;k iczem" "~ 'rooy" uderzył w (urmank<:. Zona ważn icy . Weron ika
KMwacka, ooz.nała ogóln, 'h I'<braj;eń
c i ała.
PojMd
ul e c ł,.
r()ozbici u .
• W WJDlY!;wwi , w pow'eeie radomlfkim, staflęła VI piom ieniach 81od&1a J1.Jf,~a · d o
Tadeusza
KlJI;'złal •.'
SpłonQly
nar-z~ia 'i ma %YflY rolnicz,
ogif,B pt':zeGifu.ł- się także >la
daeb - oOOry. . Ska ty- 5ięlajll 100
~s. :U. Pr:ll'~Dą - p. '
. b " ; a·
•

• ' polskiego
cenklny pracownik R ozglosDI

w Kielcach,

k ierownit'lwo, PO!" . R a
koleżanki l koledzy II RozgłoSDI F R

W

sandom~rskim,

:wadlitw. ~'je e1e'

~~...

http://sbc.wbp.kielce.pl

8 grudnia 1974 r , po długich i ci~żkich
~marł VI Ki l e a eh w w iekU lat

lO'

J{ie

~TRONA

ECHO DNIA

Cenna inicjatywa radomskiego

,Pluszowy Miś"

ywa tak, że przez kilka
lat % rzędu mŁody czło
wiek, uczeń szkoły pod
stawowej lub średniej, przechodzi codziennie obok zakła
du pracy i nie bardzo orientu
je się, co też tam dzieje się
" środku. Bywa i tak, że kie
rowniclwa tego czy innego
:takładu borykają się, niekiedy perD1anentnie, z brakiem
młodej
kadry' pracowników,
a jakoś nie przychodzi im do
głowy prosty pomysł organizowania spotkań z potencjalnymi kandydatami na wykwa
liIi kowanych ,robotników, rze
mieślników,
pracowników
służb technicznych.
czyli po
pro tu z młodymi ludżmi dziś
jt'!oo:tcz.e uczniami. A fo wzajemne niedostrzeganie ani owym młodym ludziom, ani za
kładont nie wychodzi na dobre.
- Pragnąc wyjŚĆ naprzeciw
uczniom
kończącym
szkoły,
pomóc im w wyborze wlaści
wego zawodu, zacz-:liśmy od
informatorów mówi
kierownik 'Vydzialu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzę
dl! Miejskiego
YI'
Radomtu.

B

1e na miejscu była
mo ~li wość ich zakupu. Za swoje .. kieszonkowe"
kupił malego bl' ązoWe;!o pieska i książeczkę . Ofia J:Owa l to
dla ierot. Mily gest malca.
Na stole pi ętt'zą się zabawk i. Misie, laleczki, samoch o dy. Pod ścianą ktoś postawil
anki. Sporo tego jesL
J ak to w zy.sbko ocenić?
Wartość
zabawek można VI
pr'zybliżeniu określić ale za
nimi kl')' ją się przecież ludzie.
a razie mali, na razie przyszli do redakcji, bo t'ak doradzili rodzice ale dzieci
nauczy]}' się chyba czegoś bardzo '\Ą,"ażn~o zdobyły po- ·
c7.ucie patrzenia trochę dalej
- poza swoje zabawki,. a jak
dOl'Os ną. oby im to pozostało.
W innej już skali .
Lista ~fiaroda wców
liczy
kilkadziesiąt
nazwisk. K ompletny wykaz zamieścimy i nnym razem. Im wszystkim, w
imieniu dzieci osieroconych,
s'kładam y już dzis iaj podz i ę 
kowania.
(kf)

* .

już
mamą

si~

kończył.

przyszedł

Piotr

Nit, wzi ął ze SQbą

za-

powstaje

m?
i

Klub 'N auczyciela

d ,.iś. w

poniedziałek

lH na kolejne s potkaStudium Wiedzy o Kultu-

. Na lemat "Jak powstaje
",IiwIc będzie reżyser
Kluba, . autor takich
jak .. Chud·y · i inni"

Zdi~:

Jednym zdaniem
•
396 l11i=<,k6l' 'W -dwóch kolejnych nowyc h budynkach za mierzają oddać jeszc%;e w tym roku . na osiedlu Us tronie pracow nicy
Konlbina t u
Budownictwa
Miej3kiego 'W Radomiu.
•
Jladom$ki oddział Polskiego
Zw i ązku Emerytó\v, Reucist_
ów i
Inwalidów dziękuje Spółdzielcze
mu Prze<lsiębiorstwu Handlow e mu W ZSP w Radomiu za nieodplalne wypoż y c zenie autokaru,
dzięki czemu 34 . emerytów zwie.. I IHO

•

Majdanek.

40 tysięcy ~'Zlonków liczy Już

radomska organizacja Towarzystwa Przy Ja źni
Polsko·Radziec kiej , która nawiązał a
obecnie
· ścisl e kontakty Z
kolamI TPPR
w powi e cie r a<lomskim.
(ekr.'

JeDy Bllrczyn

k Ika

O.

PInie
•"
"tu • .

l Cl my

pi e niądze.

Czytelników '

'·'lTnie ~ię Wreszcie uolein uliry Wrzo~o_
POl
. na odci nku ~
., łeg{) do ul. :2:Oł.
?
.,. <i<
• Dzieci unr a • SzkOły Podst.t_
"i W'~ Zlenn ie przem i t._
'./ . . ~ ton, w bl~cie

Wydziału

Za- !

rozjaśni
będ7.l.e

w

g-łowach,

wybrać

łatwiej

przYBI,. __

wód.

Dodatkowe mieszkania

dla Ostro
•
l StR chowie·

trudnienia,
mgr
Bogumiła
Grzesiak. J>.arę
kilom-etcew
.ja~dy i oto . Fabryka Łącani
'ków w Radomiu - Pocłkano
-wie. Młod.zirizwledza wy200 'dodaJko:wy<th miau.ka6. _
chiał 'JJlecbaniCllDy, modelartrzymają w tym r.oku mieszJ,;ailuh;, wa'l'sztaty szkolne, ogl"da
{'y Ostro<wca i SŁauchowic.. VI.
.!:oJowe produkty,
,zapoznaje
dyrekcji Ostrowieckie,gQ Pnedsię II warunkami 'Pracy. EoiębiorsŁwa Budownictwa ~ól
tem - .spotkanie ~ przed ta-nęgo - ~łó.wnego
wykooa.w cy
wicieJami
lIrzedsię.biol'stwa.,
mieizkań _
tyah miaat-.. prść najpotrzebnj~· zych inpoinformowano nas, że ~łOC.
formacji. Te ~ zaś istotne:
odda .p onadto w Ostro:weu pora
pla1li!m jeden pawilon usług_
Fabryka Łączników dy ponll
~je wł~
.s:z.koą
wodoww., 'WY produkcj i ·NRD. W.rto cI~
dać, że 'plan budownictwa mlenową, świetnie
wyp
ieD~,
.stwarza łei młodym ludziom · szk'aniowęgo tego -roku prceds i-ębiorstwo :wyk_lo jut '"
warunki do dalllej aaukibe:l:
~RrwCU.
(JP A)
odrywania się od warsztatu
pracy...Marny przeci'eż u nas
studentów-robotników i techników, wy też, pOdejmując
pracę, możecie iść w ich śla-

Komunikat MO

,

Świętokrzyskie

B.odna'I>ka z Kielc : _

'pory n.ie otrz y_
I iPj I>UW1edzi. Jeśli nie
ilIl i, \\,'~~zl~z, parę następ-

cji .zawed_e.i

zaprasza

W ypr z e da liś my. Na stęp

.

każ

Muzeum

'u~\ą ~dzi., w przyszłym

wys łane do pr:>_

kierowaliśmy

dego roku wydane drukiem
opracowanie dotyczące aktual
nych potrzeb różnych miejsco
wych zakładów pracy, po pro
stu wskazywaliśmy na jakie
wolne miejsca pIacy może liczyć młodzież, która nie chce
podejmować
naukj w szkołach Wyższych. Niestety, nie
w pełni owe informatory spe!
niały swoje zadanie._
Ale od czego PQlIlyślunek.
Skoro młodzież waha się z
wyborem przyszłego zawodu,
skoro nie bardzo jest 20rientowana co też kryje się za
murami tego czy innego zakładu, przeto lukę tę trzeba
po prostu zlikwidować. I stad
~ łaśnie kolejna, cenna naszym zdaniem, inicjatywa Wy
działu Zatrudnienia UR, 'pole
gająca na organizacji "dni otwartych drzwi radomskie/:,o
przemysłu i budownictwa".
Zakładowy autokar, w nim
spora grupa uczniów ósmych
klas Szkoly PodstawoweJ nr 28
i inspektor do spraw orienta

nów, do Zakładów
Metal ...
wych im. Gen. "Waltera", d.
innych zakładów. Obecnie zapowiada organizację dalszycIa
"dni otwartych drzwi radom!>kiego przemysłu i budownictwa". Młodzi uczestnicy ,tycia
"wypraw" wiedzą
JUZ, ,lub
będą wiedzieć, jak prodUkuje
~się maszyny do szycia i pisania, jak wygląda taśma mo.
tażowa aparatów
telefonicznych,
poznają
produkcyjno
procesy w "tytoniówce", W Fa
bryce Farb i Lakierów, Radomskich Zakładach Fajans.
i Ceramiki Technicznej, ' Fabryce Wyrobów Emaliow. .
nych. Z pewnością wielu dzisiejszym uczniom spodoba. si,
w tym czy innym zakładzie"

O6oby, które były świadkaJbl
pobicia kobiety. a nastcwni.
kradzieży torebki
damskiej '"
dniu 28.XL1974 r. o godz. 5.30
w rejonie uL Kąpielpwe~ ..
Kielcach przez męż czyznę śred~
ni ego wzrostu ubranego w kur"kę koloru ciemnego, proszone' ~
o zgłoszenie się do KM MO.
Kielce, uL Wesoła 43, p. 10 w:
godz. od 8 do 16, lub skontak~
towanie się telefoniczne 29-794.
Osoby, które były świadkaml
wypadku drogowego w
dniu
:.. na kOł e j n y seans filmów, pod24 paźdZiernika 1974 r .. w goczas k lÓl'ego WYŚWietl on e z o staną
dZinach wieczornych, 'w Sk:0l"~
czte ry filmy produkcji polSkiej:
"karbiec
kultury
got)'ckieJ",
zycach (pow. kieleckli), w wy_
",Arcbitektura
renesansowa
w
niku którego poniósł śmierł
Polsce", "Barok w Polsce", " S ztuStefan Zielonka zam. Skort.eka wieku oświecenia w Polsce". szyce, proszone są o zglos.; tenie
S<slns odbędzi e si ę w s a li krnosię do KP"-MO, Kielce, uL Ma"'o--OO czytoweJ muzeum przy pL
riana Buczka lO, pok. 405; tePartyz antów 3{5 we wtorek, 10 bm.
o eodz. 18.
tefon nr 29-358 lub 448-42.

Sosno ws ki k ii!'h,klc~u. "Argedu" nr l w
~.
~afta jest w sprz'J ~'[ ~~,zYm s klepie przy u~on ,t'Vo'ICza. B utapren rlo-

1)0 / .
Od l' )

świaiowych

- Do
placówek 0-

ydział
Zatrudnienia l
Spraw Socjalnych Urzę
du Mi~jskiego w Radomiu zorganizował już 20 tego
rodzaju wycieczek do RadomSkiej Wytwórni Telefo-

interwencyjny

zrJ;t~ł - OddZiał Kieł"e :

poszczególnych

.W

(jjb)

br. r e klamow8_
\lPlOne w pawilon:e
. ul. Cza rnowskiej. Na
Moj llQPi.sano - zwrot
.. mo uil.el·wencfi, !.lo
lll t'llląd zy mi nie wyl "Wi
.
erucba - kierowWS;".rIY kUłów przemy-

Włodzimierz Kuczyński.

d y» •.•

II'chodqcej obecnie na
.. Opowieści
w czer-

.

Zatrudnienia

łodzież

do wszystkich dzieci

przeci e~

Wyd ziału

I

Myślę, więc pisz~
Ludzie

chodzq w Kielcach

jak im się
bliżej przez

najprościej

pod.oba. Jedn'IJlli
trawnik, iń11m
skosem.

Od slowa do slolCa, bez
specjalnych posiedzeń, decyzja
zapadła. Najpie'rw na jednej,
potem na drugiej ulicy ustawlono
eleganckie
siatkowe

plo tv.

000

Ostatnio więc projektodawcy z~eciLi ta kże ogrodzenie
dwor ca PKP.
- ' ALbo jest przejście podziemne j ak w ~a'rszawi e, albo go nie ma - Żdel1eTWOWaZ

Postawili plot

Tak dalej być nie fnąh OTzekli ci, ktÓT'l/m podejmowanie decllzji PTZypisallO.
_ .J' •
- Może
ro wy
ś.,...... Ktem
przekopać i w odq zapełniĆ. · 1- wioTa %t'ozumiala w Cżl1ln
Skrajem zaś posadzić k'wiat- ' r zecz.
NaWet
najba rdziej
krnąbrni
przechodnie muszq
ki ...
.::: Pomysl n iczego, ' tyw %8 waUć <W skrzyżowania i tu
nie po pasach . (które sobie
u nas·z wodą krucho.
• ._
bo ząb
No to przeg'/'oazic p ..,ta.- musimy wyoarazi ć,
cza su zupebcie.:.; .je .wymazal),
mi. W innyCh miastach g-rodzą, tn<>Że i nam za zk llk przechodZił na drugq stronę
uliclI.
wez?nA-

sk

któf1/ś ze zleceniodawc61».

Mil'tom/

kosztol1·alo.
Niestety ~ece1iiodawcy pło
tów ·nie stawia] , ·a robią to
Franek z Józkiem. ~c kie-

dll przllsz ~o im grodzić p~ś
cie M d1v8rca,
to Qwsze
plot postawili,
ale co dwadzieśc ia metrów dz iu'/'ę zo,stca-

wili. Plot jest. Franek z; Józkiem forsę wzięli, bo m(Jjs1er
na slowo uwierpyl, CI ludzie
jak chodzili
na skró'1I tak
chodZił. Now ość
polegli jednak na tym, że wyłaniają -słę
zza pł otu jak zjaw y i wpad4jq prosto pod samochOOlI. '
\

...

Jeżeli J)"rzez na.jbUższtl ~tvi:
dzień nikt- nie zginie tV tli

miejscu, to pomy3ł '/'acjÓ11
zatorski Franka i Józ,",
stanie z a1cUpi011Y . przez pre:ydenta i dobrze
sprzeditn.iI
Jako ekspo-rtowa myśl dr~o:
WG na gieldzie w Paryżu.
jeszcze nikt na taki pom'j,sl
nie w]>4dl.
I

zor

tJim

KURZAWA

~~
_.~~~~~==~~~----------~-----------.-------~
....:.:.::
+

http://sbc.wbp.kielce.pl

STRONA.

STRONA.

I C~ego

Mieszkać

lepie
zn czy. lu

"Nie odchodźde. gitarzyści"
MU2~Q., -

Jan' 'Wojdok, s.lowo - lou __ ~ ~ •.,;Niak

Już

IXkhodzq gitarzyści
przez deszczowe ' dni,
siedmiostrunno ich muzyko
wypiera/Q świt.
Złcoto jesień }uż zamyka
siedem swoich brom,
nie oochodźde ' gitorzyści
9ro~ie jeszcze nom.
Zimo za pasem,
umo za pasem
o lecie trzeba
Z{)·pomn i eć
Jesień }tlż

kolejka kandydatów do mieszkań posuwa się
. - mimo wszystkich znany ch ,rudności - naprzód. Potwierdzają to m.in. ostateczne szczególowe
wyniki spisu powszeChnego z grudnia 1970 r . Wynikające zeń informacje o .syiuacji mieszkaniowej są ważnym fragmentem obrazu życia
kraju. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Drapacze chmur
zmieniają

krajobraz

W okresie między _spisami,
tj. od 1960 do 1970 r. liczba
mieszkańców mia t wzros ła o
20,1 procent, zaś ilość nowych
izb o 40,1 proc. Najszybciej
przybywało mieszkań w budynkach najwyższych, ofiarujących lokatorom komplet no woczesnym udogodnień: win':
dy, zsypy i pralnie z szuszarniami. Wysokościowe budownictwo wzro s ło w tym czasie

już.
przeszła

przez rude losy,
lecz wszystkie drzewł
oszronił

D

ługa wciąż

mróz.

Nie odchodźcie gitonyśd I
przez wysoki śnieg,
zanim .slońce nie uwal.,.
w lód zokutych rzek.
Srebmy tolor za muz~ę
chojno Zlimo do
dołoży PQ lusterku
~ lodowego szklo.
Zimo za pos.em.~

przeszło
piętna s trokrotnie,
zm i eniając kIJłjobraz nie tyl-

ko wielki ch, ale i mniejszych
miast.
Drugim ryse m charakterystycznym był dziesięc i okrotny
wzrost zasobów budown ictwa
spółdzielczego. Także z tym
typem budownictwa wiążą się
dodatkowe korzyści dla mieszkańców:
organizacja życ i a
społecznego w osiedlu. Rozwija się ono rozma icie, w za'eż
ności od miej s cowych warunków, tradycji, od obecno~ci
d ziałaczy z prawd ziwego zda-

Cnota
na-g rodzona
Kiedy Gunnar Nilson opuszwięzienie
w Gi:iteborgu.
gdzie spędził szereg lat, wśród
innych rzeczy osobistych oddano mu pęk kluczy, wykonanych
przezeń kiedyś wytrychów, które doprowadziły go do wyroku.
Były włamywacz miał
jednak
dobrą wolę poprawy. Udał się
do jednej ze sztokholmskich redak cji, położył wytrychy na
biurku redaktora i uzyskał umowę na
opracowanie swoich
"Pamiętników przestępcy".
Oświadczył, że to mu sil;
lepiej
czał

Piotr Janczerski i jego Teatr Piosenki
o Piotrze Janczerskim nie wy.-t-fezy powiedzieć, że śpiewa, v.;y

jest także dobrym oq~a
niutorem. Stworzył Teatr PiosenId . .1""0 marunia spełniły sit; na
..,eni e kameralnej
T",atru Rozmaitości w l..odzi gdzie wraz
• naw,! J:rupą "Bractwo Kurkowe 1791" powstały wszystkie pro..-amy zespołu.
Pierwszy program Teatru PiolIeJlki, oparty na polski.u muzyce lUdowej - nosił tytuł "Pejzate polskie". Z niego nagrany zo.tał longplay "Polskie dnvo.y". Następny program pt. ".1uż
.... iazdeczka się kolebie" Piotr
.Janczerski wystawił w 1972 r. , a
utrwalono go na plycie w rok
pótniej.
"Tneci
program zatytułowany
~e, miłość i tolk" został Z!ls 'r0Pr~ _cy~lo;.m rzeźg ludoranclm'" z K3nstantynowa. Czwarta
premiera
Teatru
PlO8e'nJti "Bractwa Kurkowe,o"
odbyła "ę w Operze Leśnej, po
Inauguracyjnym koncercie festi.tępuje,

walu "Sopot-74".

Program

nosił

" Muzykon na Cłos ludzki".
Zeapól Piotra .1anczerskiego duło występuje w kraju i za granie". Na estradzie wyróżnia się kultur", elegancją i swobodą bycia .
Dlatego też "Bractwo Kurkowe"
.ależy do grup najbardziej lubia.ych.
TWor zą ją:
Dominik Kutanet, gitara, harmonijka ustna,
banjo, śpiew; Jerzy Górzyński ~tara basowa. harmonijka ustna,
łpjew (byly gitarzysta Maryli Rodow1cz) , Andrzej Thenard - gita..a , śp.iew,
Zbigniew owakfortepian. konga, śpiew oraz Eu...._
Mańko perkusja.

dalsze swoje propolisty i kartki pod

Zgłaszajcie
lderując

zycje,

adresem: "Echo dnia", pl.

Obroń

ców StalingradU nr 2, 25-367 Kielce, z dopiskiem -

"RYTMY".

PS. Katarzynę
Ziętal ,
zam.
Brzezno 40, poczta Miąsowa, pow.
.1ędrzejów informujemy, że do '
Karela Gotta można pisać pod
adresem

"Pragokoncert" , Praha I,

Mala Strana, Maltzske

Nam. l,

opłaci.

(,';RS .

Na dobranoc

-*-

wiejslci

-

.:.-

~

PIONOWO : 1. doslawo, przywiezie·
nie

towaru

rzędnik

skieh,
stępna

nictwo,

w

3.

do sklepu . 2. wysoki ukolonicx:n państweuropej·

uosob ienie

towarzyszko

niezgody,

Aresa .

4.

nieod·
mianow-

niegodziwiec. 9. napój alkoholowy, 14. miasto w powiecie świec
kim nod Wisłą. '"

,

tarno-technicznych w miesz kaniach. W 19 10 roku wodę
bieżącą
miało o 72
procent
więcej mieszkań niż w 1960,
WC o 97,5 proc. więcej, ła
zienki o 145 proc., centralne
ogrzewanie o 247 procent wię
cej mieszkań. UdogOdnienia te
ułatwiły życie aż 2 milionom
800 tys. osób. Równo tylu, ile
w tym czasie w ogóle przybyło w mias tach.
.
Nie należy stąd oczywiśc i e
wysuwać wnios ku, iż każdy
przybysz ze wsi lokuje się w
mieszkaniu nowocześnie wyposażonym.
Wiemy bowiem,
że lwia część osób rozpocz y nających ż y c ie miejskie staje
na końcu k ol e jki do nowy ch
mie s zkań c ze kając na n ie po
kilka lat.
M im o cięć i osz czędności,
w latach 1960-1970 budowano m ieszkan ia
obszern:ejsze
niż poprzednio. Rozlużniło się
też
w nich trochę. Zam i a ~ t
ws każn i ka 1,53 mieliśm y pod
koniec dziesię c i olatki średn i o
1,32 na izbę. Zwięk szy ła się
przy tym liczba o ób m iesz kających s tQs unkowo luźniej,
a zmalała,....... najbardziej mieszkaniowo zagęszczonych .Ogó
łem 1 milion 120 tysięcy osó b
prze s tało dzielić izbę z wię
cej niż jednym w - półloka t o
rem. Zaś ponad dwie trzecie
mieszkańców budynków prowizorycznych przeniosło s:ę Jio
trwałych.
~iemal
co drugi
mie zkaniec miasta miał już
dach nad głową w domu
wzniesionym po WQjnie.

jJ

~ ~

Aparaty na podwodnych sankach

1966
115
1967
122
1968
132
1969
139
1970
147
W oczekiwa niu
cztery kąty, młode
stwa lokował y się z
któregoś z rod zicó r.
n ie d otąd samod

P gactwami

o goń za podmorskimi bo -

żych

modzielnych
w
Szczecińs k
skiem i we
liczba nowych
była

znan iu

Przy
pomocy
spe·cjalnie
skon.>truowanego
urządzen ; a
fotote:ewizyjnego s tatek "Vald ivia" (RFN) prowad zi na Pacyfiku badan ia t zw.
guzów
. manganowych, uż ywając do
transpo rtu aparatury, c zy rac zej wleczeni a po dn ie, swego rod zaj u p<>dwodnych s anek. Urządzenie fotot.elewizyj ne - sk ładające się z bard zo
c zulej kamery telę wizyjnej ' i
dwóch foŁokomó'r, źródła św:a
tła, elektronicznęgo układu
bły s koweg o , . bate r ii zasilają:
cych i 'u~ład u zd~' nego s terciwania całoś cią aparatu r y obserwacyjno - fotograficz nej
p r zy<>tosowane jest do prowad zeni a badań na gł ębo kości
4-6 tys.- metrów pod . wodą
C e lem tych bad ań je - t okreś
l ~n:e
możliwości
e k s ploracji
złóż cenn ych k opalin , zalegających dno oc ea nu. Na iśtnie 
n ie takich zł ó ż ws ka z ują m.in.
właśnie badane "guzy" manganowe.

naj

i

ko 3 procent,
mym czasie
procent m ieszkań .
rudno sp r o;tać
nym potrzebom
n iowym trzech
grup ludn ości,

T

wyż u młod ości,

ze

ośrodków
-wyż.u lud zi

\\'
ku. W r oku
no w mia s
172 ty s iąc e nO
ale nowO
szczan" by ło aż
przy c zym wyż
lej depcze po
lan y m. Mi mo
każda rod zi
własne, dos
potlrzeb m i es

IRENA

Przed

młodości

Wprawdzie per saldo nie
on metrażu przyśrednio na osobę

zmniejszył
padającego

{~~~ ~ lUóry~ z .22~~- '

~"«fVz1'bywał wprost ze wsi,

z domu robotniczego itp), ale
przyros t zasobów mieszkan:o ~
wych ledwo nadążał za tworze~.k!p . ~2.wy~h rodzin. Wyglądało to tak:
',.;.

6.

I 3~O, gramów
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4IiI Turzyóski~j.

POZIOMO : porcelano, konIakt, dno.
ronek, ikono, wat, Rustowi. epilepsjo .

PIeNOWO : poidzi"",ik . rolooloo, I. .
ka, ontykatode, Re, nowies Notal.

PowodeJll do dumy i... premii
finansowych
dla
pracownikóW
czolowego w Kirgizji Strefowego
Zookombinat~ pod miaJItem Frunze jest nie tylko wykonanie, ale
i przekroczenie ai o 3 dekagranly
płanu produkcji specjałnej na UH
rok. Dział specjalny obejmuje pobieranie jadu żmij, wielokroć cen
_ niejszego niż złoto. O jad ubiecają się radzieckie plac6wki naukowe,
producenci
lekarstw z
ZSRR i wielu obcyeh krJlj6w.
Niedawno odleciał z Frunze do
Paryża niezwykle cendy pakiecik
zawierająey
ł4
gramy jadU
imii z farmy pod Frunze.

oka z ują

telewizyjne

i IP t:>grafujące.

znań s kim.
nych m ieszka ń

szących się

głębokościach

się też urządzenia

W zro ,ła

kraju.

doprowadziła już

do opanowania szeregu me tod ich wykrywania. W ykorz':f tuje s ię w tym celu satelity, pecja1nie kons truowane
wieże i platfermy wiertnicze,
różn e go
rodzaju echos ondy.
CZę5tO
pomocne
w
badan ia ch mors kiego dna na du-

ło się więc

żeńskich

morzo

"Cenne surowce na dnie oceanu

...... <>~
!:>'lll

Statystyka i anegdota

rllonad plan roczny

prośby

:k6w: Alieji W6jtowiez, Beaty Go8pOdarezyk - ze Sta rachowic, LiTeresy Jt.uraś - - 1
POZIOMO: l. zwyrodn ielec. 5. ke·
• Radomia, Barbary SlusartfY~
lonia gredb założona w VIII w. p .n.e.
Barbary Milar~zyk. - Z KJ~ro
w płd. IftJlii, m i eszkeńcy .łynęli z ze'
_a, (pow. kone~ld). Ew~' l.osiów
milCW>Ołlie do zbytku i wygody (lEK·
- • KielC'. Zof.. Gral;l""'wSkiej _
SYKON PWN, sIr. 1134), 7. jednostai'
• S\ld\t'dniowa oraz, ':'JJodzhniena
ny St"'er , 8. odprowodl'o Icrew z lewej
"'~Ideco - !... .P",;drzejowat _
~ serco, 10. duchowny żydowski,

III

wyż małżeński.

dom mieszkalny, 12. slyl
w pływaniu.
13. miasto w Wielkiej
Brylonii z elilarną szkołą dla chłop·
ców, 15. bieg przed skok iem L Wpe<!r-16. wykonanIe wyroku.
~
11.

8

U'l

-b~ocłwomi

.:. Pierwlą znaczek
pocztowy
łwiIKie
zaprojektował
ongielski
lan
i
.sięgarz
James
Chalmen
. "782-1853) . P'Iedstawiol on królowq
Wikto ri ę .
Jego cena w,nosiła
jeden .
pens.
Nie znano jeszcze wÓWC-Z05
perforowania
i z aricusza
liczq.cego
240 znocJ.kow naleiało je bardzo
ostroinie WJCinoŁ Autorem pomysłu per·

-·7

~3

Jednak w połowie ub. dziesięciola tki rozpoczął się tzw.
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t

5

zo

i mieszkania

Krzyż6
.'

Pogoń

~3 ... Z
'-·m o
-<e;g-~

Trzecią ważną cechą minionej dziesięciolatki budowlanej
był przyrost ins talacji sani-

W yż

tyłuł

~~IJdj spełniam

rzenia, często od
naglących
potrzeb, na przykład zorganizowania opieki nad dziećmi.
gdy spóżnia się budowa przed
szkola.

~

manganowe "guzy"

•

statek "Vald ivi a", stwierdzono,
że "guzy" mają k szt ałt kartofli i zawierają dużo manganu, kobaltu, niklu i miedzi.
Zdaniem specjalistów wystę
powanie "guzów" może dowodzić istnienia na dnie Pacyfiku znaczny<:h zasobów wym ie nionych pierwiastków.

Z teki Alfreda

który po dzie5 i ęciu
1atach
eksperymentowani a w roku '.47' skonstruował
przyrzqd
do
perforowania. Otrzymał

on od rzqdu angielskiego nagrodę w
wysokoici
4000
funtów
Jlterl ingów.
Pierwsze znaczki perforowane ukazaly
Si4lł w styczniu 18S4 r. W Polsce pierwszy znOCIek wydano w 1860 r.

*

Wyróin i ając,

si"

pokainq

tuną

obywatel

francuski
Jacques
Meunier
I
ustaleniem swej p r aw·
dz twej wag i. Za każdym razem, k ied y
próbuje s ię lważyć na uliczne; wa·
dze automatycznej, wyskakuje I otwo--fU
karteczka z napisem: "Na wagę

ma

tr udnośc i

wolno

wchodz i ć

tylko pojedynczo".

Na ekrana.c h
b ieżącym tygodniu na ekrana ch głównych kin Kielc i
Radomia obejrzymy k il ka now ych, n ie zapowiadanyc h jeszcze prze z nas filmów.

W

Hitchcocka

. 'o, owan;a . b1ł ' rlonek.,. Henry A,che"

us.z

jest

pracown ikiem bazy

transpor towej du że go
zakładu
przem ysło w e go.
Wiele
czas u
s pędza
poza domem, jeżd żąc
s łu żbowo po Polsce. Zona r obi
mu w y mówk i, że
zan iedbuje
r odzi nę,
poświęcając
czaS!:3
p odróże i p isa n ie
opo w iadań,
które
zamieszcza
w
cza;~

l
W barze "Lido", kiJka bloków od hollyWQOdzkiego toru wyścigowego, było ciemno jak w sztolni. W zacisznej nis zy męż
czyzna o długiej twarzy mówił cichym
głosem do dwóch innych mężczyzn i kob iety.
Okay, powinni śmy p<> raz ostatni
zrekapitulować sprawę! Dallas Gaghan wskazał końcem długiego cygara na
w ysokiego, uśm ie chniętego męźczyznę: R ichard ...
Uśmiech )VYsokiegQ pogł.ębił
się,
gdy
odparł:

Siedzę na moim miejscu
na torze
wyścigowym, blok A, dokładnie na wysokości mety ... Gdy tylkQ
zakończy się
piąty wyścig, wy chodzę do przej ś cia, b iegnę na szczyt trybuny, skąd mam widok
na parking za trybunami. Podnoszę rękę

z programem tyle razy, ile mą numer
"DRAAIAT
NAMIĘTNOSCI"
zwyc ięs kiego konia!
- barwny d.ramat k ostiumowy
- Dobrze! - Gaghan slcierował cygaprodukcji
kanadyjsko-fra ncllro
na mężczyznę z kwaśną miną, na któskiej . Czuwając
nad
łOŻe m
. pi:l ma ch literackich· Po kolej rego głowie widniał tuzin starannie rozswegó umierająceg.o męża
T an y m polece'hiu "w y jazdu,
<:zesanych ' włosów. . CarL.
n,ota-rlusza, Ehzabe.th . w :>pom ina , deusz wywołuje awail tu r:ę" . • w
młodość i dramaty czne . dz:eje f
bazie, czu'jąc się, pokrzywd:to ny
. pi e rw, zego. mał ze ttSt1.Va. .poś!.1 przez kierown ik a , który w jego
2
b i ła Antoine T ass'-,
dz iedzica
przek onaniu
·ni·esprawiedl ~w ie.
K a moura ski w północn e j
Ką- . rozdzi ela
zadania
s łużbo w e ...
Siedzę w moim wozie na parkingu.
. nad·zie. Bruta-Iny ' i' śtale ni e':I 'ł 
Reżysero\\lal Roman Załuski, "w'
Na torie' nie ma w pobliżu żadnych pusyćony ero~yczni"e m aż uczyni ł "
rolach główny ch - Aleksander
jej życie piekłem. W p io;,r wIwaniec, Joanna .Jędryka , Anna
bliczny ch telefonó\v. Ale telefon znajduzych miesiacach cią ży
Elila Seniuk, Barbara " Brylska, .Jan
je się w moim wozie... Uważa m na Ribeth sch r o n i ła się u sW:J ich c;o
Nowicki, Irena Kare! i inni.
. charda, jak czę s to macha programem.
te k, ale i tu n ie m ogła un i knn ć
("Robotni k ").
Potem dzwon ię na ty chmiast 'd o - -;,Royal
czę s t .':c h ,"v izyt męża... Reżvso;, 
"GRZESZNA ~ATURA" - . Cafe" w Downey i podaję Marlenie kto
r owal Claude .Jutra, w r ola.: h
barwna
komedi'll
sytuacyjna
. z~ciężył.
głównych· w';stępują GeneprOduk cji - wtos k iej.
1\I1I00a i
.vieve Bujold (,.Anna
tvsh ca
piękna Giorg ia
jest zakOChana
- Pięknie, pi ęknie. Gaghan zwródn i"l, Philippe Leot..rd, Camilw swoim
mę żu,
dyrek tone
cił się do dziewczyny. -A ty, co masz
le Bernard i inni. (.. MQskwa" i
banku, w spokojnym prow:11czynić? .
i
"Przy jaźń").
cjonalnym miastecz ku. Pnyw
y
kła już do te go, że mąż po
NiecQ pulchna ~iewczyna spojrzała a8
"GODZINA ZA GODZINĄ"
powrocie z pracy
jest
n iebarwny dramat ps ychologiDzięki dotychczasowym obGaghana.
zmie
rn
ie
zmęczon y i n ie zw::a.czn y prod'ukcji polskiej. ' Tadc serwacjom prowadzonym przez
cając na n ią uwagi czyta gaze- ' Siedzę w "Rovalu" obok kasjerki
ty. Pewne go dnia młQda kob:egdzie znajduje się telefon. W mojej tota zupełni e przy padkowo trar e bce znajduje się dz~esięć szal ików o
lizacja pro jektu budowy w ioski . miej sc dla zawodników i dziafia na wiec zbuntowa nych k oróżnych kQlorach, jeden dla ka żdegQ kobiet, do magającyc h się W ięK
olimpijskiej w k sz tałci e pira- łaczy. Przypuszcza się jednak,
nia w wyś cigu ... C zarny jest dla Ironia
szych praw do stanowien ia
o
mid pozwoli na zrealizowanie że ze względu na kalendarz za
numer jeden, bi ały dla numeru dr.ugiesobie i w yz w olen.ia się spod papostulatów samych sportowców, wodów liczba aktualnie m iesznowan ia mężc z yzn ... Reżyse r o 
aby wioska n ie .była kam ie n- kają cych w w iosce n ie będzie
go, zielony 'dla trzeciego, pomarańczowy
wał Franco Giraldi, w
rolach
nym pomnikiem, lecz prawdzi- przekra czała 9 ·t ys. · osób.
dla czwartego ... Gdy tylko zadzwoni Carl,
główn yc h
.Monica
Vi Hi,
wym, wygodnym mieszkaniem,
Wstępnie ustalono,
że
w ysopodnoszę
słuchawkę,
wylrluchu ję
który
Claudine Au~er, Ora'lio Orl_nprzypominającym rodzinny d om.
kość opłat · za d zienny pobyt w
koń zwyciężył. Potem kładę
odpowiedn;l
do i inn i. (.. Pr zyjaLń ") .
- Chodzi nam o to dodał
w iosce i wy ży wienie wyn osić
szalik na s zy ję. opuszczam
kawiarnię l
1. Dubois - aby u: wiosce pa- będz i e ok. 20 d olarów kanadyj Ponadto z filmów
omaw ia:wychoozę na ul i cę· ..
nowal klimat ciepła i serdeez- skich, czyl.i o ok. 20 proc. dron ych ju ż przez na:l w tym tyności. W tym tL'z ględzie archiżej ni ż podczas igrzysk w Mogodniu zobaczymy takie jak. 3
tektura musi by ć naszym sojusz nachium.
POTOP" II cz (Roman~ica"
nikiem. Wioska swą supernowoUstalono już także ws tępne
i'
"Baltyk'J; ·.. PUŁAPKA"'"
czesną architekturą
nie może zasa dy żywienia . Nie przewidu - Swietnie, kochanie! W tym czasie ja
DELCIE DDNAJU" ("Moskwa"),
je się prowadzenia indywidualznajduję się na ulicy naprzeciwko w nie"NAJEMNIK" , " SPRAGNIONA
nych kuchni narodowych. P oMIŁOSCr",
"POTOP"
I
cz.
le galnym b iurze zakładów mojego przysta nowion o zapewnić ta k boga(,Odeon"), "POROZMAWIAJMY
jaciela Arte Sly kera. Zobaczę cię około
t y wybór dań , aby zadowo lić
O KOBIETACH" ("Walte.r").
. trzydz iestu kroków: od "Royal Cafe". Bęw s aystk ich.
(wt)
dę wyglądał przez okno i rozpoznam koprócz budy nków mieszkallor szala, a tym samym będ ę wiedział
nych i admin istra cy jnyc!\
. nuiner zwyci ęs kiego
Konia w
piątym
na teren ie wioski znajd? · wy ś cigu. W minutę po ukQńczeniu biewać się będą tak że biblioteki,
gu! O tym czasie za pomocą szwagra
teatry, ośrodki kultury oraz pa:
Arte Sl.vkera nastąpi krótkie spi~cie ... W
saże handlowe. N.a powierzchm
tym krótkim czasie ode mnie zaleźeć bę
fakr6W pOwstanie ' ha w o lny m
dzie, czy . zdołam Arte Slykera namówić,
powietrzu wielki teatr. W cenczy przyjmie jeszcze jeden zakład, miatrum Wioski znajdowa ć się bę
nowicie mój ...
dzie do stę pny dla wszystkich
NajwiO:kszym
gwiazdorem
ostatjej mieszkań ców ogro~ny ~a
- Tobie przypada najtrudrriejjW;e . . . . .
nich
spadocbronowych
zawodów
P1'2ecież przypominąć powierzch
sen. Centralnym punk tem WIOFrancji w Vichy byl minister do
nie - przyznał Carl.
ni KSiężyca, chociaż żyjemy w ski będz ie pl. Narodów otoczospraw poziomu życia - Andre
Marlena przysunęła się do Gaghana.
dobie lotów kosmicznych. Pro", ny kafejkami i salonami. r ozJarrot. Minister otworzył zawody
skokiem z 1100 m pros to w środ ek
,ekt wioski powstal m .in. po rywkowymi. Przypusz.cza Slę~ ~(!
Dallas da sobie radę zapewniła.
nakreślonego
kola.
Wtajemniczeni
długotrw ałych
rozmou;ach
z właśnie na pl. Narodow Umle}Krzywonosy drań Slyker będzie na kolanie
byli
zdziwieni
ani
tym,
że
burmis:rzami podobnyc1t wio- scowi się wielka międzynar odo 
nach błagał, abyś p<>stawił te dziesięć
skok był udany, ani tym, że starsek na poprzednich olimpi adach wa giełda wymiany znaczków.
tował w Vichy, byłej
siedzibie
tysięcy dolarów!
"
tv Monachium, ToT(io, Meksyku,
plakietek i propor czykÓW. Warrezydenc ji kolaboranckle~o "rzą
- A owe pieniądze masz ze Uódła ,
Innsbrucku, Grenoble i Sappor- to podać, że wokół placu. ~o
du" Francji z czasów II wojny
które n'lwet nie chcę wymienić? "- xepyświatowej. Anrlre Jarrot był kieT O. Starano
się
wykorzystać
wiewać będą flagi uczestmkow
dyś znanym w kraju m.otocy~Ii- .
tał ponuro i p<>wątpiewająco Carl.
Wszystkie doświadczenia gospo- igrzysk i tam te ż odb ywać si <:
stą sportowym, a w czasIe WOjny
Uśmiech Gaghana stał się mnie; N4ł0~arzy poprzednich olimpiad, a- będą uroczy s tośc i 'p~n.oszema
_ lotnikiem wojSkowym, który
Y ustrzec się blędów, które o- tych flag po przYJezdzle p osny:
trzykrotnie lądował na okupowant popełnili.
szczególnych ekip.
nej ziemi f~ancuskiej z dzia~ acz,a 
roi antyfaszystowskiego podzlemla,
Wioska olimpijska w MonZBIGNIEW KOWALSKI
z bronil i amunieją dla partyzan
trealu będzie miała blisko 10.000
tów,

Iro midy
eolimpijskiej

f-------..;.;,

O

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Warto w'iedzieć,
poniedziałek

I

9 grudnia
1974 r.
PzU

akladamJ' :UczeoJa
LE~KADIOM

~

l WIES·L A WOM
jutro

J ULIOM

.

~V\RIOi\I

I
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'608 r. - ur. się John Mili historyk ongieiski .
W "95 r. - ur. lię Dolo(es
łbonuri ("la Pos ionori o '" ) .
W 19.:22 r. - Gabr iel Narutowiez
.,brony lo.stał prr.el Zgromadzenie
W

poeta

ton,

Norodowe

p rezyd entem

W '"2 r. d.yn .... odow.,SlO

RP.

" Odeon" "Goście"
USA,
kol. 1. 18, g. 15.30, 17.30 I 19.3D.
" H eP' - "Milion za Laurę' polski, kol. b.o., g. 9.30, 11.30 i
13.30. ..Mężczyzna, który mi się
podoba" francuski, kol. l. 15,
g. 15.30. 17.45 i 20.
,,"\\' alter" nieczynne.
" lewa" - "Szepty ikrzykP' szwedzki, koL L 18, g. 15.30, 17.30
i 19.30.
DYZURNE APTEKI: nr 15, pl.
Konstytucji li i nr 10 pl. Zwycięstwa 7.
TELEFONY: Strat P o żarna 998,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Gazowe 224-30, Pogotowie Sieci Elektrycznej 279-31. Komenda
MO 251-36, Pogotowie Milicyjne
997.
Informacja służ6y zdrowia czyn
na w godz, 8-21. w sobotę 8-20,
tel. 261-27,
POSTOJE
TAKSÓWEK:
ul.
Grodzka 219-,2, pl. Konstytucji
228-,2, Dworzec PKP 268-88.
ul.
Żwirki i Wigury 418-10.

Skarżysko

/.

ulwon.,nie
M i.Zw iązku T.,I.,ko"",·

Aikacrj"~o.

"W 1973 r.
narod_ych.

-

ole

wybory

CODZIENNY
HOROSKOP

Jaki
Je.J'tej

jesteś
w

himer.ycIIl'f

KI

rod

wywołuje
lolam oń. Czy

ty
w ić

"Potop'" - I CZ.
polski, pan. kol. b.o .• g. 18
I ł.
Dla .z.kół - g. 10 i 13.
"Swil" - nieczynne.
"Metalowiec" - nieczynne.
"Z wią.zkowiec Jt nieczynne.
PTEKA DV:2: UR 'A:
nr . ..
Apteczna 7
POSTOJE TAKSÓWEK: Dwotzec
Glówny PKP T05. oe1edłe Milica - 22-44.

~

t
uCluciac lt

Starachowice

u Ciebie momen·
nie do

spraw bez
jednak.

w i e lu

wów l
w ie4u

Po miętaj
przyja ciół

.się

tylu
że

nef·
molZ

liczqcych na Ci.·
i nie" zapominoj o życJow ej
dtIWjz;. " w szystko za -wszY.3tlro ~yt żyje się tylko raz".

hi .

1

l

TICATa

...... k.o ..... ki"c,o - n.t..".,......
II. l

..Po~op "
2 1. łb.

jug.
ł 19.46.

-

.. Potop·' I CJI .
b.o.. g . n.45 i
li. cz. g. 13 dla

"Zyć

na

kol. 1. 15. g.

przekór"
J5.45. 17.45

,,~loskwaJJ " Wódz India n Tecumeeh" - NRv , pan. kol. b.o ...
# . t. 11 i 13. "Dr amat nami~
Ilości"
kanaayj ski, kol. 1. 18.
&. l~. :$O. 17.45 i W.
"Robotnik" - nieczynne.
.~kałka·J "Nie ma mocnych"
.... polski, kol. b.o., g. 16. 18 i 20.
I'.RZEDS l'ltZ.E;UAL. IJileww kinowych ul. SIenkiewicza 33,
&odz. U-U.
DYŻ U R E APTEKI: nr 1 ul.
lIłu czka 3',/39 i nr 107, ul. Sienkiewicza 15.
T E L E F O N Y:
Pogotowie Ratunkowe 999. Po"otowie MiliCyjne 997. Pogotowie
WSW fl6-25. Straz Pożarna 998.
PoeotowIe Energe.tyczne KIelce lIIIli.as,o 464-30 Kielce Teren
ł:łO-e3 . PogotOWie wodno - kanall_ cyJne 508-11. Poczt. mformacjl!
o usługach 911, Hotel "Centralny"
110-41. InformaCja kolejowa 930,
l'ogolowle
hydrauliczno - energe,,"czne I dŹWigowe KSM 414-02
. ogolowj~ napraw urządzeń ga:
W wych czynne w g 7-19 teL 436-71
Pogotowie gazow~ czynne calą
dobę 420-92. Pogotowie telewlzyjDl! łi7-98. Pogotowie cieplne czynne w godz. 15-7 - tel 44jJ-31. Po
lotowie eiektryczno-wOdociągowe
MZBM czynne od &"az. 15 d o 23,
telefon 457-89. Illlonnaej a służby
m rowia czynna w godz. 7-20
tel. 481-80, Ośrodek In!. Usług.
WZSP C!I'(-41.
POSTOJE TAKSÓWEK: ul. Slo-.a c l<iego 472-70. dworz~c PKP
'U-33, pL ObrońcÓW Stalingradu
42ł-4f1, ul. Planty 437-11, tAksó .... ki

bagażow~ ~1. Swiętokrzyska 469-~

i
....

Im.

Radom

-..j

TE i\ T J t

••

żero ... · łdeco

~BałlYk" -

~__~
__u
__ow
__~
___~I.
K. l N A

,altól i

HNajka"

K. I N A
"Robotnik" - Kier ownictwo kina nie przysłało ter m inarza tJ,lmowego .
" Star " .. Grz-e ehKatarzyny" CSRS, kol. L l :;, g. 17 i 19.15.
APTEKA
DVŻVRNA :
nr te.
Swierczewsklego 22 .
POSTOJE
TAK8ÓWZK.:
pl.
S-wierczewskiego 310. Dwonec
zachodni PKP - _ .

N A

,......... "ica" poJJlki, plln. kol.
~&.ł~.

-

meeayn-

.. I N A

.. Potop" II c.z. polalu , pa . kt.l. 1>.0., g. 1l dła
aleM, 14.Jł. J7 i l~.:;O.
..Pnyja iń·· - ~.Gczettrul. n t~
re " - v. !oski, kol. l. 15. g.. 1~
. . ! Ił.

Warto

PROGRAM I
14.00 Wieś lań czy i śpiewa lł.~
"Czterej
pancerni i
pies"fragm. musicalu 15.10 Miniaturowy koncert
' symfon iczny 15,35
Muzyczny kulig 16.10 Kro,.uta muzyczna 16.35 Z fonoteki .•Polskich
Nagrań" 17.00 RadioKurier
17.20
Kompozytorzy X muzy - A. Korzyński 17.-10 Gra
i śpiewa
E.
John f8.00 MuzyKa i Aktualności
18.30
Pn;eboje
non stop 19.15
GwiaZdy I""lskich
estrad
19.4;;
Rytm. rynek, reklama 20.00 Naukowcy rolnikom 20.15 Płyto
tek a :!O .50 Kronika sportowa 21.00
Studium Wiedzy Polityczno-Społecznej
21.1;;
Wiedeńskie
echa
muzyczne .21.45 Kwadrans z
R.
Stewar!em 22.15 Mikrorecital wie
CZDru - M. Rodowicz 22.30 Rytm.
taniec I piosenka 23.10 V Konkur. Im. P. Czajkowskiego w Mos kwie 0.10 Koncert życzeń od Polonii O.3O-2.~ Program nocny
S
Lublina.
PROGRAM u
14.00 ' Wię cej, lepiej, taniej 14.15
Siadem inwestowanych miliardów
14.35 Muzyka
polSka
ubiegleKo
stulecia 15.00 Dla
dziewcząt
l
ch10pców 15.40
CygańSki
tabor
16.00 Czy zna'"
swoj e
prawo?
16.15 Gra W. Wilkomirska 18.20
Termin a rz muzyczny (J. Turina)
18.30 Echa dnia 18 . łO Zapraszamy
do my'lenr. - dyskusja 19.00 W
stylu boogie-woogie 19.30 Rośliś
my z NI~ razem - B. Ko~ut 19.40
Koncentr s ymfoniczny 21.!IO wlad o
mości aportowe 21.55 Studio W"PÓł
czesne: .. a jmnieJsza mił03ć iwia
ta" .łu ch . 22M
O7I .. la
A.
Schoeoberga U .!łII J-au la t nte.r~ziestych .

zola I·

Kielce

./

- A

"W.oJno&ć"

co je,t w ynikie m -..odpowi-ednich
uk/odów" domowych, idqcych nie
.zawsze zgodnie
l.
Twoją
wolq~
Twoja upa rt ość
nie jest ..dobrze
widziano w s,ód otoczenia, a po--

nadto

posłuchać.

zobaczyć,

"Hutnik" .. PrzYl:ody m.leco
Bimbo" - rum. kol. b.o., g. 15 .:10.
"Rak" irancuskl. kol. 1. ił,
, . 17.1 i 19.30.
"Zona" - nie<."zynne.
" Pnodownik" - ,.Pif:Ć ł.,twycn
utworów" USA, kol. 1. 15. g .
17 i 19.
APTEKA
DYŻ U RNA I
ar .,..,
al. l Maja 2.
POGOTOWIE JtAT UN KOWE: tel.
99.
POSTOJE TAKSOWEK: tel. 15-73
l 37-92.
Uwaga: za ewentualne zmiany
w programie kin redakcja nie odpowiada.

InżYDier()wl

JANOWI
K06AKOWSKIEMU

PROGRAM III
1' .05 Program tlnla 15.J 0 JlC>C1lnUo polakiej piose nki IS.Je KwaZATORSKI Ste!Bn (um. Cmińak
pow . Kielce). zgubił legityma c,i<: do biletu miecięcznee<>
PKS n . u-a&<: Bobrza - Kielce .

Wyręba,

2H5-g
MASZYN.!;

dwuplytoW,\. st.ojąc'l. pcawie now łI • • pru
d..m. Kielce. O ",ei 19,':13 m . n .
2t62-g
ARMATA Ha.W>a (zam. M&ltoszyn, pow . }{jelce. zgubiła l~itymację do biletu PKS
na trasę
Mak«lZyn - Kielce.
2964-&
PRZEDSIĘBIORSTWO Remontowo-Montażowe w
Lodzi Oddz. w
Radomiu, zgubiło dowód rejeetra cyjny S"atn<lchodu Jrulrlti "żuk" JW:'
ceJ. CB 3588. wydany przez Wydloiał Kornun1kac~ W Radomiu.
29H-g
KROL WacŁaw (Kc.ajn<l - Zagóra) zgubił legitymację i bile~
m.ieltięczny PKS traaa Sw. Katarzyna - Kielce.
2967-g
STĘPIEŃ Tadeusz,
zam.
Nied fwi ed l: S4. zgubił bilet mie1lięczny PKS z zaświadczeniem na traSE: NIedźwiedź - Kielce,
r
2963-g
BA BECKA Henryka (Kielce. Ewange!icka 2) zgubiła leffitymaCle: znlzkową nr n, wydltnlj przez
ZMS Kielce.
2980-&

-

wyrazy
głE:ibqłiego współczucia

z powodu zgonu
SIOSTRY
skla<iają
Oddziałowa,

POP
oraz wspólpraeownicy
:& Krakowskiego Biura
Projelct6wo-Badawczeg'o
. Blldowruc'wa
Rada

K~lea.eh.

672-k
PODZ~OW

-li:

zobaczyć,

drans akademicki 15.45 Muzycz;;'a
wizytówka z Peru - zespół "Urubam ba" 16.00 Pod daChami Paryża
16.30 "Morska podróż" Ch.
Corei i S. Clarce'a 17.05 "Sprawa
honoru" - odc. pow. 17.15 KiermaS"L płyt 17.40 .. W teatrze bajki
cudów" 18.00 Muzykobranie 18.45
XII Festiwal Muzyczny - Bydgoszcz 74 19.00 .. Długo i szczęsli
wie" - odc. pow. 19.35 Muzyczna
poczta UKF 20.00 30-lecie teatru
krakowskiego: J. Żmijewska 20J 5
$piewa B. Kapica 20.45 60 minut
na gOdzinE: 21.45 Opera tygodnia.
G. Menotti: "Medium" 22.08 Gwiaz
da siedmiu wieczorów - L . Ru-.
ssell 22.15 Trzy kwadrans e jazzu
23.06 Z nowej płyty H. Hancocka
23..Ui Wieczór dla dwojga
PROGKA t L OKAL Y
16.43 Omówienie programu 16.«;
Radioreklama
16.50
Fala Mlodości
aud .
A.
Kamińskiego
- Radioekspres - Drużyna ze znakiem jakości Młodzi
rolnicy 17.-10 "Carmilla
czyli
hrabianka przez wampira ukąszo
na" aud. T. KUdelskiej
(powtórzenie) 18.00 Dziennik Radiowy 18.08 Grupa " Andrzej i Eliza" .

--

.

TELEWIZJA
~'

o.-

Dziś
:16 ••

PROGRAM I
NURT Nauki

-

ne
17.30 11.~ lI.H' -

Ul. . l-ł .•

pom.,._

Dziennik TV (kolor)
Dla dzieci: "Zwierzy~
Echo &ladionu
TV Kurier Lul>elałl;i
"Przed kamer.ą kameralnie"
śpiewa
Elżbieta
),gra. (kolor)
Kronika Wara:awy l )4a:wwsza (kolo r)
"Mam pomysł"
progr,
z cyklu~ "Sza re "a zlot."

11 .30 II. łO -

-

Ogłoszenia

drobne

SOKOŁOWSCY
T ..<ie_ i łUy.ty na ~m . SZCZe<>rlO zgubi,1Il 1eg.it.yma cje i J:>j,Iely m ie<!lięCSlle PKS
na .......'1 Szczecno - Kielce .

%tft-I
W.oJClK Marzena

(S a ruaonÓw),
.szi<oln.'l wy-

qub iła le~t)'mację
daną

p rzez MPM w

Ki~łcach.

m~g

S-KORKOWSKI
K<>lliecpoł
glarlOką

nr

L_e«.

z am.

z&ubił
żeJurt~teClikę
27~( Ki.
2982-g

OSTROWI!:CKIE
Przedsiębior. two .Budownictwa Ogólnego w
Ostrowcu
uolewa:'nla zgubioną
pieczątkę o treści:
.. OPBO kle- _
rownik Budowy Fabryki Domów
w Dyminąch k.Kielc Henryk Karasiń-ski'· .
2975-g
BANASl,K Henryk
(Gruszczyn,
p-ta Krasooin). Zj!ubil legitymację
szkolną wydltną przez ZSZ· nr 3
Kielce.
2971-g
- JANASZEK Wiesława (Kielce.
Emilii Plaler 16a), zgUbiła legitymacjE: szkolną nr
10
wydaną
pr= Zespół Szkół Technicznych
ZUCHiAP I.4.ceum Zawooowe Kiel
ce.
2972-g

Dnia 4 gr-uónia 1974 r. zmarł
JÓZEF PłWOŃKI

-

diugOłeotni pracowniJk Rejonowej ,SIpókl.zi eln1

Og,roonicw-P.szczelait'Skiej w K iekacll.

W ' Zmarłym spółdzielnia straciła ofiarnego i eenieIMgo
pracov..'Iłilka,
.W 'ftart.'I głE:bo}tiego wspól~~
RODZINa
sklada~

ZAR,zĄD.

Pn:em"słowe~ o Odd:&lał

w

dz.iewi_ą

wiedzieć,

669-k

---

POP, RADA ZAKŁADOW
l PRACOWNICY RSOP KIELCE.

--

Dowództwu, Ofi.cerolU, Pod
of'icerom oraz Zołnierzom
Jednostek Wo);kov.'ych w
Kielcach.
K ierownict y,,"u.
Koleżankom i
Kolegom
z KZWM oraz wsz.vstkim
którzy Vi tragicz..nYch cil~
!laB chwilach p'JSpics.<:yli z
~eI'deez:oą pomocą i wzięli
udział w pogrzebie ~

Mjr .ltOMA~A M . D&JA
se-r<le=e podziękowania
'kładajlł

l 'Yb

http://sbc.wbp.kielce.pl

--

ST~ONA

ECHO DtA....

,

W

Dzi,iaj o godzinie
się w Paryzu
szczycie, z udziewi\,;członkowskich

.. len
inirjaiy wy
końca br.

~wołany

J?J:a.ncji,
piastuje

przew odniczącego

nej EWG.
. PrzebY'waijSA izraelski mini b"
n~ran icznych.
Jigacl
ie dziś pierw.. amerykań
slanu, H~n
Tematem
być kwestia c\\ zn owicnia rokrajami arabskimi.
swojego pobytu w
AlIon ma ~ię
ko ć z ministrem
. /Urm Simcmcm
Kongresu .
Opublikowano tu
i maleriaspotkania ra. ński ego, które
i 24 listopaila
Wladywostok u.

Mała

zbiorze lvm zamieszczono
takźe ucbwaię Biura Politycznego KC KPZR, Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR i R.~_
dy Ministrów ZSRR " O w Ulkach spotkania sekretarza g"neralnego ~C KPZR, Leonida
Breżni e wa ,
z
prezydentem
uSA, Geraldem Fordem" .
BONN. Pod hasłem "Za spr:>wiedliwą
i pokojową przy-'
szlość " zebrał się 8 bm. w Bad
Godesbe rgu koło Bonn K9ngr es Pokoju , Rozbrojeuia i
\VspóJpracy, który zgromadził
blisko 600 ucze slników z cale j
Republiki Federalnej Niemiec.
Obrady
olworzył
wybitny
działacz zachodnioniemieckiego
i międzynarodowego rucbu pokoju, pastor l\<larlin NiemoclIer. Pod 1rceśli ł on, że zgrom'ldzenie to slanowi ważny etap
w działalności demokratyC'znych sil w RFN na rzccz pokoju.
KAIR. Rozpoczęła tu 8 bm.
obrady scsja Prczydium Organizacji SolidarnoSei Narodów
Azji i Afryki. Uczestnicy liesji omówią s~, tuację w były ch.
koloniae,h portugals kich, wpływ
procesu rozładowywania napięcia
międzynarodowego
na
utworzenic systemu zbioroweKO bezpicczeńs lwa w Azji, problem pal('s lyński oraz sytu:\cję
na Bliskim Wschodzie i
na Cyprze.

DOKOŃ.CZENIE

opowiedziało
się od 65 do 75
proce-nt b,iorących udział w gŁo
sowaniu, podczas gdy za pr.zywróceniem
monarchii
oddano
zaledwie 25-35 proc. głosów.
Nawet w rejonach, gch.ie tradycyjnie
przeważały
nastroje
monarchistyczne, liczba głosó\\1
od~anych na króla
Konslanty-

Żywe echa rozmów
Breżńiew-d'Estaing
R ezu ltaty rob ocze j wizyt y sekr etarza generaln-cgo KC KPZR,
Leonida Breżniewa we Francji
i jego rozmów z prezydent 2m
Valer y m Giscardem d'Es tain_
giem ora-z nowe radziecko-francuskie dokumenty, p odpisane w
czasie wizyty, są żywo komentowan e we Francji. Sprawozdawcy radia i telewizji pod kr eślają, że rozmowy wykazały
zdecydowane dążenie obu stron
do dal szego rozw ijania przyjacielskich sto unków w interesie narodów Zw iązku Radzieckiego i Fran cji oraz- dla dobra
sprawy światowego pokoju

mysz

bezp ieczeństwa.

olbrzymi -"jumbo-jet"
m ała

m)'lSZ

w pani~ ę

wieiz n alazło estatnie
w praktyce duńkom unikacyjzarząd latnict-

zakończenie

juza-16

ZE STK. 1
, o godz , 11.04 czasu
oparot

lądujący

" SOjUl 16"
Zwiąt-

6·dobC>'Ne9a lotu
przeprowochona
programem badau rz ąd z enia um oż~ i

lączen ; e

statków w

~osmicz n ej, sprawdza
sYstemów orientaoroz uną
kosmonou_
worun-ki
w
te zes.pały
ne zgodnie
nast ąp ić

!!9o radziecka_
eoKSperymentu, w
~ostoną połqozo

ICZOe

Obrady gminnych
konferencji partyjnych

wa otrzymał alarmu j ącą wiadomaść, że przestało dz i ałać jedno ze stacji naprowadzających
systemu VOR, dzi ęki której zblirojące się do terytorium Dan ii
$amoloty pasażerskie mogą regulować kierunek latu da docelowego portu . Dzialolnaść stacji
VOR polega
no
wysyłan i u w
eter Mązek
fal
dźw ię kowych ,

W sobotę i w ni edzielę obradowały w gminach Kielecczyzny

Odbierając
dźwiękowe sygnały
samolot K0f'ł9uje swój kąt lotu,

u

.,Sojuz" i

Alonn dotyczy/
stocji VOR
na wyspie Moen, która dz i ała
automatycznie ' i nie jest obsadzono personelem techn icznym,
Nadlatujący z po/udn io elbrzym
posożerski "ju-mbo- jet", nie od-bierając z Moen sygnałów, mieł
pewne trudności z dotarc ie m da
kopenhask iego lotnisko Kostrup .
WysIano n<l Moen ek ip o stwierdzi/o, że w aparaturze nadawc.zej stacji zagn i eździły s i ę myszy,
powodu j ąc
zakłócenia '!"
funkcjonowan iu 04Jaratury. EkIpo techn iclna
złożyło wniosek
o uzupełn i en i e wyposażeni a slocji w dodatkowy system olarme~
wy. który sygnal iz owałby centroli w Kopenhadze pojawien ie
się w stacj i Moen małych gryroni.
DO:KOŃCZENIE

STR. 1

ZE

ZE

STR. 1

mocą

byt: sa.~ila.ne tylko. b-:łe
riami 5lonecznymi, totez łeh
moc nie jest zbyt wielka. DI ..tego jednym "' najważniejs"ych
unądzeń naziemnd stacji s:,telitarnf'j
urzl\d:lenia slu:&ą.,e
wzmacn.i aniu odbieranyoh. et Y
nadawanych sYlfnałów. Aby 0Kra.nic:lyć do minimum szumy
",łMne aparatury, wzmacniae~e
zanurzone sl\ w oickłym azocie
o temperaturze 7'200 st. C.
\Vamacnianiu sYlrl}~łll służy także antena paraboliuna o śred
nicy kitkunMtu metrów, słu7.ątla
jednocześnie do odbioru i flPliaji
programów telewi:r.y jnych
uy radiowyeh. Dzięki an!.enie
sygnał (proJ:J'am) nadany pr:&u;
' satelitę. uler:aAey w ezasie prubiegli ok. 40 tys. km ocromnem.. osłabieniu, sostaje .... ,.moe• i_y ok. 200 tyli. rasy.
Antena s&aeji naziemnej je~t·
.. tale aakierowy""a.a na .tadę

8"

k ....ic_1I prsy p4t1ll"y 5ped.~

.yeh meehaRiamiw, podobn_e
jak t. ma midsee, w .bIIe.. _ . toriaela aat ... llomi"lulyoh puy
wIelIliola lIr"'aiaek ...1......"
. .wyeh.' 11..... _ ......,. · te _ !!IłaeJi w Psar~h 8hr....._e . ~...--

. kolejne konfere n cje
sprawozdawczo-wyborcze PZPf!.. W obradach wie j s kic h organizacji
partyjnych uczestniczyli . czło n
kowie egze kutywy KW PZPR;
w Chmielniku - woj'ewoda kielecIci A . Polowniak, w Wodz.isławiu zaś II sekretarz KW
Z. Piotrowski. W sobotę w 0 ·bradach konferencji w Samsonowie
uczestnicźył
sekret rz
KW - J. Stański.
.
W cza~ie dyskusji sporo miejsca poświęcono lokalnym problemom i za/(adnieniom organizacji
part)' jnych.
Wszystkie
konfere n cje dalv wyraz pełne
mu popardl\ dl'ł pro~ramu roz·woju gospodarki ży wnościowej
uehwalonego przez Sejm.

Zielone zapory
,Drzewo

uratujq

nosze

miosto

plO$ku. ochronią przed s po łinomi
i upole m". Pod Iym hasłem pod jęto
w Ironie w ie lkq akcję
zadrzew ian ia

od

kroju .

W

roczn ie'
sumy

samym

12

~eh ero ni e

milionow

pn..-znaczo

się

drzew.
no

s~ ę
wle-łkle

s,od z!

nowadnoioni e

trawn ików j klombów. Od rOKu obaw iqzu je zouqdzen ie przewid-ujqce . korę
do trzech
lot
w ięzi enia
i wysokq
gr z'f"N'"ę

z.o lI'Iiszczeflie drzewa, A

u

nos ?

ejalnym mini-komputerem , sa.pto,ramowanym
Wf
danych
matematycznych orbity lot .. staeji kosm icUlt'j.
Na razie staeja w
Psaraeh
słuiy przekazywaniu i n:,dawa:
nin programów tełewizy Jnych l
radiow ych , ale po sai?Stał~wa
.. i.. aparatury tl'łefoD1.c "!ł!'J
eo ma n .. stąpić w naJbh,.s"ym

Nasza
łączność

satelitarna
eusitI! / ' ~synay bę4ł"i~ hakJie
,.,. clla r_ów t~lef_te_y~!
lołi.rye\l sa pośre"nlel~~ ~Jl
b4daie moina II'rOwad,.lC .. r.w__ "śM. Psary .. pewni .. b!? ~
1WI!ie . tdef~lł- takie' ,. k_JII..i Ewropy .. .ebocbłte-j.
.Ja1&> ' w ........., sy.telll ,.k
..........." . . . .iw-' JMt~

na bvla bardzo niewielka. Jak
pisze' kores pondent agcncji AFP,
Grecja tradycyjnie republikańska masowo
glosowała
przeciwko monarchH.
iedz.ielne referendum w sprawje przy wrócenia monarchii w
Grccji było już piąlą tego rodzaju konsultacją od 1920 roku. Zwolennicy monarchij przegrali dwa poprz.ednie referen.da, w tym ostatnie, które odbyło się w lipcu 1973.
Premier
Konslantinos Ka.ramanlis i jego rządząca pa.rtia
Nowa Demokracja
zachowali
neutralne
stanowisko
wobec
kwestii mcmarchii.
Niczależnie od tego , jaki bę
d",ie ostaleezny wynik referendum, w ponied,ziałek ,
9 bm.
,.,hiera się - .po raz pien, ! ),
od
kwielniowego wojskowego
zamachu stanu w 19.6 7 r. - parlament. W najbliższą środę premier Karamanlis
przedstawi
program swego rządu. 11 bm.
parla.ment wybierze tylnczasow e go prezy denta kraju, a następnie zostanie
prze dstawi ony
projekt nowej konslytuc ji, określająeej pr.erogatywy prezydenta i kompetencje premiera .

Z os tatniej chwili
We<llUg ostatnich doniesień,
przeliczono już 9/10 głosów. Za
ustrajem republikańskim oddalo swoje glosy 69,2 proc. obywateli, natomiast za monarchią
- 30,8 proc. W Atenach w nocy ·z niedzieli na poniedziałek
ponad 100 tys. osób urządz~ło
wiec, na którym świętowano
wyniki referendum, odrzucają(;e
mo:lliwaść przywrócenia w GI"!c j i ustroju monarchicznego. Uczestnicy wiecu ni eśli transpa_
renty i wzno ili hasła o bre~ci
antymanarchistycznej.
Premier Karamantis 09wiauczyI, że w y n iki referendum
"muszą b yć respektowane prz,,:r;
w szystkich G r eków " i położyly
kres ni e pewności co do przy8ztegn ustroju Grecji. Również

Powrót arcybiskupa
Makariosa na CyprJak donos z ą z Nikozji, uroC"'LYśc ie i serd ecznie powitali
w sobotę mieszkańcy
C ypru
pre zy d enta Makariosa, który
powrócil do kraju po prawie
pięciomiesięcz nej
przymusowej nieobecności. Rzą d ogło
sił 7 grudnia dn iem wolnym
od z aj ęć. Na wiecu, na ktQTym przemawiał arcybis kup w
godzinę po przylocie do Nikozji, zebrało się ponad 100
tys . Cypryjczyków. Ulice miasta były bogato udekorowane.
W szę dzie wida ć było portrety
1Vr'akariosa.
obeonie przez sai4'litę ruchomc-10
l,' pu
Molnia". Jednakie
pnewidyw;;le jeS~ i to w
nieaby t odle,ł e j przyszłośei :r.a.inslalowanie stacji kosrniczn d
na s atelici e stacjonarnym, umiesze:wn ym nad O ceanem Indyjskim , gdzie będzie s~~le w
"a~ięgu w szysl kich
st~JJ
na,.iemnycb,
uczestniczących
w
lIyslemie " Inters putnik" .
Jakie Sl\ praktyczne zalety
Jąeznośei satc litar".ej·! _ ~e~t ich
8"4"rel, ale do naJwazDleJs% y,, ~
nai4'żą:

możność

jednoęzeslH' J

lą clLllośc i

ze wszyst~imi . stada.:
mi na .. iemn y mi z Jednej "taCJI
lIatelitarnd, niezawodność działania , prz y wielkich odlegloś
.,jaeb znacznie niż~ze koszty na _
&ław_ia i odbioru. przy ląez
.ośe; tdefcmicznej możność nayskania bezpośredniego pol-\_nia ,. abonentem w tlanynl
lo·raj ...
DIIiewięć krajew .aldy cle
.... i".di "Inte~p.u.*n.ik", al., nie

.r-

wtlą'stkie.

nlaJłl

J""

Raa1e~e

.t.Hje· st.t.,Jitarnfl.
Polska Jes'
o.warty... krajt:m , kWl'Y'.
kal takli 5taej;ę - po ZSBR, JeM_
_ - I CaeehMłowKJi•

".Y.-

~

http://sbc.wbp.kielce.pl

-ouow••

przywódcy innych partii p'Jn ..
t ycznych powita li z zadowol 'J.,
niem w y n iki referendum.

Kanclerz RFN
powrócił zWaszyngtonll
Kanclerz
RFN,
Helmu~
Schmidt, p owrócił w n ie dzi ~ lcl
z Waszyngtonu da B onn. \V cz asie pobytu w Stanach Zjedn o.
czonych H elm ut Schmidt prz'!_
prowadzi! rozmowy z prezy d e ntcm USA, Geraldem Fordem, n •
lemat wielu akt ualnyc h probIllmów p olitycznyc,ft i gospodar.
czyc h. Przede wszystkim doty_
czyły one trudności
gaspodar.
czych, z jakimi borykają się obecnie kraj!: Zachodu.
O wynikach rozmów w Wa.
zyngtonie
poinformował
H.
Schmidt wczoraj teleloniczn.i •
prezy de nta Francji.

Zgon

wiceadmirała

Nikfrłaja

Kuzniecowa

8. XII. MOSKWA PAP. W
wieku 73 l at zm arł w
Moskwie wybitny w-ojskowy, wi ..
ceadmirał w stanie spoczynku
Nikołaj Kuznieco w . Nekro log
w związku z jego śmiercią
podpisali
Leonid
Breżniew,
Nikołaj
Podgorny,
Aleksiej
Kosygin i inni przywódcy ra.d zieccy
oraz
wybitni
do ..
w6dcy wojskowi.

Takeo Miki
premIerem Japonii
9.XII. TOKIO PAP. Izba Re..
prez enŁa ntów wybrała dzisiaj 110
w ego przewodni c zącego Partii LI
b e ra Ino-Demokratycznej, Takeo
Miki, nas tępcą doty chczasowć g,o
prem iera Japonii. Kakuei T ...
Daki. Za kandydaturą Miki .."
izbie ni ższ ej parlame ntu ja_
poń S k iego grosowa!a 27S deputowanych (na ogólną liczbę -taa
oddanyc h gło sów). Pozostał e glo.
sy padły na kandydatury przy ..
....ódc ów 4 par tii opozycyjnycn.
W izbie wyższej p arlament u
Japoń s k ie go (Izba Rad ców) gło
~ow anie ma się odbyć l'ówn id
w pon iedzia ł ek, ale w godzinach póżniejszych .

.

a

Seria katastrof
samolotowych
w Szwecii
•
S.XII. SZTOKHOLM P AP , 'W
dwóch mie'i ę cy
Szwecji 9 ka.
tastref samolotowych - w szy~l,.
kic w lotnictwie wojskowym_
Najbardziej tajemniczą oka7..lla się o tatnia katastrofa, która
wydar zy ła ,;ię w pObliżu w y spv Ol and. W po "ietrzu zd e rzysię dwa ' amoloŁy waj sko we
typu "draken", które brały udział w grupo wyc h ćwiczeniaf'h
nad Cieśniną Kalmar s ką. 1;'iloei
inn ych samolotów zaobserwawali, że po kolizji nad m o rzem
rO'Lw~nęl y si ę dwa spadochrony .
Jeden opa-dał sży bciej, dru.i
zaŚ' bardzo
w olno. K iedy na
mieJSCU upadku s padochronów
zjawily się ratownicze śmigło we, z mo.rza wyklw ic,na t:--l ko '
jednego pilota. Spadoch r oD dł'u
, i ego był pusty. Los 31.-1et.fti~ co .
'p ilota, Kr isłe-ra _Lai'ssona, je1t
"iezsMlY. Prll'waopodobnie je,e.o
ciaro pozo taJo· w
pada4 ~ c:ym
tiG· morza sa.m .. loci e. Spec jaT'aa.
k-0mi6ja J>fowad2.i dochodz@'ll·i C!,
jpll się . mogło stac, ~ spad<>eMGlt rozwinął >l ę. ł avadł do
_ _ _ hM MJl~a.

cią gu ostatnich
zdarzyło się w

Iy

ECHO OMA

mtONA 8

Pod koszami II ligi

E1iminacje ME

Znów tylko jedno ~wyci

Trzeci /remis
_ piłkarzy NRD
Na stadionie w Lipsku, w ()becności 35 tys. widzów, r'epr'!zentacje piłkarskie NRD i Helen sOOczyły kolejny eliminacy iDy po jedynek' mistrzostw Europy w grup ie VII. Drużyna
gospodarzy' była faworytem, ale
w fatalnych warunkach atmoafery.c2.llyc h, podczas ul e wne go
deszczu, nie potrafiła uwi eńc7.Yć
sukcesem żadnego ze swy~h
licznych ataków. W bram,:e
gośo~ świetnie spi"ywał się Piol,
który
umiejętnie
dyrygował
również kolegami z linii defe nlYW'Ilych. , Pojedynek zakończył
się rezultatem bezbramkowym.
Drużyna NRD , w trzech kolej.ny<:h meczach ME uzyskała
remisy (poprzedn io z Francj ą
2:2 ro-aoz I sla ndią 1:12, Zdan ie m
wielu
fachowców
jedenastka
NRD praktycznie pogrzebaia już
uanse awansu, W meczu z Bel
ca® w ataku ' gospodarzy zabrakro kontuzjowane g o SparWIIBgera.

Ta.bela gr"u;py VII :
1. Bel~a
Z. NaD
S. Feanda
ł. Isfandia

3
3
2
!

5
3
1
1

4-1
3-3
3-4

1-3

Sukces Broni

przy zielonym stole'
Duży sukces od.nieśli tenisiści
.lJolowi radomskiej Broni, wygrywając
w rozgrywkach ligi
między\Vojewódzkiej
z prowadzącą w tabeli Eltą Łódź 6:3.
Najlepszym zawodnikiem radomian był Głogowski, który zdob ył dla swej drużyny 3 pkt. W
d.rugim meczu Broń pokonała
Slal Radomsko 8:3.

o

kószykarzy l
piątku finałowy

Od

turniej o .wejście do I ligi

Kok~szka, Gajda i Kicka·
•
na kieleckim ringu
Już OM
book<:lOU w
oklamję

Ogląd.alIl.j,a

owłowych

pięśdamzy kraju, którzy wy st~ 
pią w turni-eju mistrzów II 11-

g;i, w l~cych o a,wa'llS do elostrakIaBy. J8Jk poda,wa,liśmy, na
kietl€'OkiJm rLn,gu
spotkają
.. ię
czbelry zespoły: Górnik Pszów,
Za~łębie Lubin,
Zawisza Byll~OSZ'CZ ONlIZ Slal Rzeszów.
.
pięścia
GÓl"D~k
posta.c.ią
tej

N3\jb<Wrdziej znanych
rzy ma w ~wym zegpole

Cwl.ovią
d.rUiŻymy jest reprez.ent.an.t Polski, orąw" "
medalista ootatnilch mistrz tw świata w Ha-

pww.

watnie zbi gniew Kicka. Pow
.Gól'n.Lku
występują
r€lp:rezetn.t.amci Pol9ki - ' BiegaIski, Gajda i R. JagieIski. Nie
mn.iJe.j w.a.ni
pięś!=,iaNe
są w
gkł.adzi.e Stali Rzeszów. Wystał'
czy wymieoItić tu ILazw i'9ka 0setkowskiego, Kokoszki, Os z taba czy Suleli. Pozootale ~
ly - Zruglębie LubilIl i Zalwi.::aa
Bydg.()l~'!Z,
choć ruie posiadają
już j)alk utytuiowamych
z8JwodlIluków,
ruie odbiega.ją
poziomam od dwóch wyżej wymi.enionych drużyn. I ch siłą są hard2JO w,YIrownane składy . W tych
zoopola.ch należy wymienić lak.iIoh Z3Jwoon.ików
j8Jk
Rinke,
Korpalski i Radke z Zawiszy
ozy Niemltiewicz z Zagłębia..
DIaodIIJo

Ki.eda:za!llJi,e będą więc świad
Kalmi w.j,~lu emocj<mującyoh pojeodYlIlików, gdyż przy tak wyI"l1wuJ,afnY'm poz[omi.e, k.aożde 'lJWy-

awans ,do II ligi

Budowicini Radom

.nie zmarnowali szansy
VVa.:..... ą o awans do II l,igi
koszykarze Budowlanych Ra40m w pelni wykorzy~tali atut
własnego boiska kończąc pierwli&ą ru.ndę
rozgrywek' zwycię
.twanu IIlld AZS Lublin 78:;;:;
(~ :~) oraz Avią Świt • . ik 7~:a3
(36:26). Szczególnie cenny
Jest
tiukce$ radomian nad prowadzą
<:ymi w
tabeli
akademikamL
Gospodarze mieli' przez cal~

m ecz

zdecydowaną

przewagę

l

nie dali żadnych szans lubelskiemu zespoiowi. W drużynie
Budowlanych
najskuteczniej&zymi zawodnikami byli Wicik
i JaJ'ecki.
W niedzielę radomscy koszykarze bez trudu pokonali Avię,
a trener tt. Fedorowicz mógł w
tym meczu wypróbować r ezerw owyrh zawodników.
Punkty dla BUdowlanych zdobyli : Wicik 26 i 6, Jarecki 19 i
%3, zC'zerba 11 i 8, Dulba 10
I 19, Minda 10 i 8, Korczak 2 i
2, Pawelec O i 8 Redman O i 2O miłą niespodZiankę postarali ;ię również koszykarze
kieleckiej Korony wygrywa!ąc
wyjazdowe pojedynki z AZS w
Białymstoku 81:52 (3-1:25)
i w
Zyeardowie z Zyrardowianklł
":85 (39:42). Młodv zesnół kielecki gra coraz leniei i w drugiej rundzie roz~ryw ek może
by~ gro7nv
dla najleos7.v('h.
Punkty dla
Koronv
znobvl i:
Kazia 20 I 36, Gruszka 1'1 i ' 10,
"'erskl 14 i lZ. Górnicki 14 i

będlZie na wa.gę 8JwanI ligi. Z prz-eglądu n,azwi;"k wyd.aje. się, że Górnik
Pszów i Slal Rzeszów są ~w
nymi k.andydatami na a,wans,
ale trzeba panniętać, że j_t to
tU1'1n.i.e<j trzydniowy i mecz,e bę
dą r-ozgry W8Jne dtz.,i,eń po dn LU,
W t8Jk.im wypadku Z8lW'SlZe łat
wo o koIL~UZję czy )n.n.e pczypa.dJki , które nawet najlep.."Wgo
oięgtwo
9U do

kiLk.a all<i zwo1etMuilcy
K ie1c.ach będą m i.e<li

3, Suder 7 i 23, Piłat 6 i 1,
Kwiecień 4 i 3, Chibeeski O i 2,
Saletr.. 1 i O.
Nie powiodło się natomiast
koszykarzom Stacu Starachowice, któr-z.v przegrali na wy jezdzie z
AZ
'Białystok
41:17
(17:17) oraz
z Zyrardowia"ką
48:89 (2'1::11).
Po pierwszej rundzie rozgrywek o awans do II ligi na czele tabeli znajduje się AZS Lublin - 10 zwycięstw, przed Budowhnymi Radom 9 zwycięstw.
K r!tu Kielce ma na swym
koncie 6 wygranych spotkań, a
Slar Sbrachowice - 2.

pjęŚOL8Jnza

mogą

wye1imin<Jwać

z tUI1ll>ieju. Tylko drużyna wy.
roWlll'6lna i z · dobrymi rezerwami może liczyć na aWlms.
Tum.iej rozpoczlloi-e się w pią
tek, 13 bm. o godz. 17. 9 !.ej
samej godzirue roopoozynają ~ię
wa.lkii w sobotę, a w lloiedrz.i.elę
o godz. 11. Ponadto w sobotę
i ni.e<dzielę jako przedmeoz.e odbyw.a.(: się będzie tUł'ln.iej jUIlli.orów
kadry 5'p8l('ltaikJiadowej z
t~h woj.e,wództ w .kra.kowsk.iego, opol5>k iego i k ielec kJieg o.
(j)

Rezerwy ROW
rewela~ją

Pucharu Polski
Występują-cy w klasie wojewódzkiej piłkarze ROW II
Rybnik postarali się o kolejną niespodziankę w rozgrywkadr pucharowych. Po wyeliminowaniu z Pucharu Polski
Legii Warszawa i Polonii B y tom rybniczanie pokonali Lecha/ Poznań 2:1 (0:1), awansując do półfinału.

W rozegranym wczoraj drugi:m mec'zu ćw i erćfinałowym
Górnik Zabrze wygrał w Katowicach z GKS 1:0 (1:0), zdo bywając

ze

strzału

zwycięską

bramkę

Znów tylko jedno zwycięsl-w()
:mm.otoW18l1i na swym kon.cie kJoszyka.!'IZe
ki,eleckiej
Tęczy
w
s-pobk.atn.i.a.ch
o mistruJ6ltwo II
LL~i, ch.oć tym raze-m Z8J[1,()Si1o
~ię Da i<:oh podwó}ny sukces w
pojedYl1lk.8Jch z AZS Kraków.
Ni>estety, powtórzyła się 11.i9tol't.a s.przed dwóch tygodni z
m-eczów ,...z Piotroovią. W SIObotę
k ilelc.zani,e stale prowa.drzi1i r6ż
n10ą ~ punktów, by do5łow 
nie w ogtatm.ich 35 sekundach
3potkalnia pOZ'wol:ć sobie odebrai: zwyoięstwo. W rezultacie
wy gNł'li
krak-owscy
a.kademicy
70:66 (29:34), w czym pomogli
im w samej końcówce 3wymi
w e rd)"ktam.i rze-31ZOW;1Cy sędlz.io 
w ie. IlbOa s.pr.aowa , że n.arsi ko9Zyka.rz.e ni.e wytrzymali mee7JU
k.ondycyjnie, a prrede wszystkim wykJa.z.a.li małą odporność
psyC'h.i>c0n.ą.
.
Nied.7Ji,et1my poje<lymetk Zl3.k.oń 
czył się wY'r-ażnym zwyoięsŁwem

Porażki

radomianek
.
• Stal~wej Woli
N.ie

gię w
dł'lUogoli,goQlwym

dal.3zym
ko."IZyk.arkQffi Budowlanych
Radom. W
kolein~h Slpotk.anii8iCh mistrzowsk.ich
r<a.dom i.amJki
przeg raI y
dWUl~ł'IOtn.i,e w Sta.1owej
Woli
ze Stalą 31 :77 (36 :38) i 44 :55
(21:21). Nasz Zlel:.pół jeody.nie w
drugum mec<ZlU zdolał n.aw,iązać
równ.&rzę.dną - wiblkę z drużyną
g'O\1poOOc.zy
i
prze:z
więk..,e,ą
ozęść pojedynku stawiał zacię
ty opór.
W wy.ruiku porarżek w Stalowej . Woli, przy równoczetmych
dwóch zwyoięstwach Stali B rze,g
nad'" MDK
Wa!'SZl3.wa
68:50 i
68:45, ko.ozyk8lrki B udOWlan ych
zn.ahizly się na oot3ltn,im m iej,cu w tabeli. Pr<>wad:zi AZS Lubliln pł'lZed Hutn,ikiem Kraków
po 15 zwyoięstw. Stal Brzeg ma
na swy'm koncie 3 zwycJęstwa,
MKS Wal'Szawa i
Budowlani
Radom - po dwa. Ta trójka
będzie ryw8Jliwwala między sobą o Z81Chowa'llie l~g<>wej egzyst: lIlc<ji.
Radomia.nk.i
koÓC'Zą
piel"W>c-.zą
rumdę
rozgryw e k
(14-15 om.)
orurdtz.o w8JŻnymi
poje<ly.ru!GWni ze Sta,lą Bł'IZe.g w
Ra.domiu. Mają więc SlZI8Jnsę P'Jciąg.u

praw ić

wi>ecLzie

swoją

loka.tę.

Niepowodzenia
piłkarzy

Lazu.rowicza.

Talk więc w
półfinałach
Pucharu Polski, które roz\!gra.ne zostaną wiosną przyszłego roku, wystąpią zespoły
Górnika Zabrze, Pogoni SZC'L'~
cin, Stali Rzeszów i ROW H
R ybnik.
Przypominamy,
że
zwyćięzca tego turnieju reprezent.ować
będzie
Polskę w
europejskich rozgrywkach Pucharu Zdobywców Puch~rów.

. ;,,~

wodnych KSZO

Rozegrany w Warszawie refinabwy
turniej
halowych mistrzostw Polski 'N
piłce
wodnej nie przyntó3ł
su·keesów
zes.połowi
KSZO
Os~rowiec. Hutn icy prz~grali
w stolicy ze Stilonem Gorzów 5:14, Legią Warszawa
3:6 i AlIkonią Sz-czecin 4:5.
Mistrzostwo Polsk i przypadło
w udziale Arkonii, przed Le gią, Stilonem i KSZO.
wanżowy

Tęczy 79:6" (46:35),
nLeż jego
pr ~bi"g
zaoięty . Kielcz,8JD i"
na.k zn-ac zlloie l ę pit:j
botę, prz.e.de W5zy.>tkim

Go"poda.rze dobrze
sobie w obrolloie, k u
tYŁy li o piN<'ę pod
źl.e by ł'O
również z
r,zutów do klo.>Za. W
wyru meczu na dobre

niej.

z~pool.e Tęcz y z a.; ! uży1i
ski i ~llIIrcheI.
sobotę

•
sie

Niespodzianką w ekstrakla-

kosz.,..~(arek

ŁKS Łódi:

u

była

Spójnią

porażka

w

Gdań

sku 52:65.
• Siatkarze
Resovii
zajęli
drugie mj<'jsce na mi~dzynaro
dowym turnieju w Su hl. W
swym ostatnim występie rzeswwian,ie pokonali mistrza Japonii
zespół Shinnitetou z Tokio 3:0.

pchnęło

belczałll
nią
pozycję w
warsza.w~k.a
Sk ra
w y g,ł'Iał;a z S"3.flk ą

36:67 i 67.:64. W
spotk.aan.ia..ch padł y
wyniki: Korona K raków
AZS Pruszków 8j:6~ i
AZS Warszawa towice 71 :6G i 83:7~ ,
Łódź Piotrcov ia 82:,3
W tabeLi lloadal
WaffiZ8JWa 13 z w.vcię;tw
Społem
12 z wycię,tw.
Baildon i Tęcza ll1ają
kotlJCie po 5 w y
a z:ajm ują cy
tabeli S - AZS Pl'
no. Teraz ocz e k ują
jazdowe poj edynki
'.ra,l"'nQbł'lZ ~ gu, a
gł-e m.eoze z Ba,i
t.ow iC8JC'h. N a,'z"m u
oiężko
swoją

w.ięc

będ~ie

pozycję.

Zawod
rozpoczęli
24-letni narciarz a
Hank Kashiwa
'
wygr-ał pierwsze
go sezonu
wodowców w
na le slalomu giga
pokonał Francuza
larda, który
.
zawodowiec. TruCie
zająl j ego r odak Jean
gert, również debl
sj.onalista.
.
Jean Claude K,llY
trzykrotny mistrz
Grenoble zostal
wany, a 'Austr iak
(mistrz świa ta
wyeliminowany
wyścigu.

Zawody te
dwóch 'rów
zasadzie hp7.[)C)Sre u ""
ków syst",m.ell1 hd3l o
Gigant w. V~t1 og
tysiace wldzo W •

Sprintem...

http://sbc.wbp.kielce.pl

'l'1

go j uż w
lepsq,.ej formi.e.
dla Tęczy
PUIIlikty
Ma.rchel 23 i 19, Bądel
TIuczyński 10 i H .
8 i 17, Skwa rlińs ki
Schmei~1 l i 2, Świat
kowski 2 (dwaj o3t~h,i
w pi.erw"zym meczu).
TylI«> jedno zw

• Drużynowe
mistrzostwo Turniej
wygrali
siatkarz.e
Pohki w boksie zdobyła Gwar- CSKA Moskwa.
dia War.izawa wygrywając
w
• T nisiści Japonii awansodecydującym pojedynku z Wy- wali do półfinału Pucharu Dabrzeż"m Gdańsk 12:10.
Trzecie visa zwyciężając Filipiny. Ich
miejSCe zajęła Gwardia Wrocław po zwyci~stwie nad Olimpią Pozn3ń 12:8.

I ligi jugOSłowiańskiej pierwsi
zameldowali się pilkarze Hajduka Split .
• 11fT międzypaństwowym meczu hokejowym reprezentacja
NRD pokonała Rumunię 3:1.
• Rozegrany we Frankfurcie
międzynarodowy
turniej szermierczy wygrał polski szablisla
Zbigniew Matwiejew.
• W towarzyskim meczu pił
karskim Luksemburg prz egrał
z drugą
repreuntacją
Bdgti
1 :8.
.
następnymi rywalami będą Australijczycy.
Hokeiści Polonii Bydgoszcz
• .Mistrzami rundy jesiennej postarali się o ni<:spodzianl<ę w
w bułgarskiej e ks traklasie zo- rozgrywkach I ligi ZWycięŻ3jąC
'stali pilkarze Slavii Sofia, na- 4 :3 i r emisf.ljac 6 :6 ~ mistrzem
tomiast na półmetku rozgrywek Polski, P<>4Ihalem Nowy Tar-g.

gNIł

wmiediśmy

5,

15.

