31-3 kIr;

laproszeni na lIDymarki
Swietokrzyskie"

dzenie .

Bzadu
Rządu nłt swoim
posiedzeniu omówizwi ązane z
bud.-; górniczo - en~r
..Bełchatów"

Rządu

D

podjC:łtJ

sprawIe

dostaw
w
kwartale na zaopdprzede wszygłównie zas
podnoszą toilości

węgla

prezę
cześnie

i.

rozwią.za-

.

K'eJee, sobotą-niecmela
września 1975 r.

wv
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ZainteresewaliŚDłY

arlBatorów

całej

Europy

Sanatorium ~ . falach Bałtyku ."

..
im. Adolfa

Mikroklimat morski - panaceum •
ak&.orka
Shirley MacLa.ine przyIm. do Londynu, gd'Zie
będzie w brytyjstelewi-zyjnym.
CAF-telefoto-AP

E

S

tocżnia Szczecińska

Wa'rsk~ego wyszła

z rewelacyjnq ofertq budowy pasażerskiego statku
turystyczno-wczasowo-leczniczego. Propozycja- ta
wxbudziła duże zainteresowanie w kołach armatorskich
Europy, a także w instytucjach powołanych do orgonizowania wczasów i turystyki.

Zoproj~oWCI·na przez konstruktorów ze stoczni szczecińskiej jednostko mo pełonić funkcję swoistego
pływojqcego sGncJ.toJlium.

UNEK
,.

Koncepcj{l lec zeni a
n;e któ rych
s'Coorzeń mi'k.ro·k·limotem morskim

ma już wieloletnią tradycję. o obecnie - zdaniem lekarzy - staje się koniecznością. Przyszły stotek m iałby nośność 3 tys. t&n

raJu•

OJ

mie S IGąc

j<ldnorcpzowo ponod 500
których przewi-

posożeorbw. cłło

u
VlI
przyprzez XVIII
PZPR zawie-

"Dymarki" trwają dwa dni.
o g-odz. 14 rórzpoczyna :Olę
w Nowej Słupi wytop źelaza
odbywający się w piecach dyma.rskich metodą.
jaką
pracowad.i śWiętokil'zyscy
rudn icy
przed dwoma tysiącami lat.
O pracy i życiu prekursor6w
rnaszych hutnLków, o metOOach
wytopu mówić będą zna·ni naukowcy: profesor Różański oraz
docenci Bielenin I Mazur.
"Dymarki" to tradycyjnie r6w
nieź. w ielki
festyn sztuki llldowej. Na estradzie w pODliźu "osady p«-asłowiańskiej" grać
będą zespoły fol'klorystycl.ne z
Lubczy, Dębskiej Woli. Radk:>-

wic, Bodzentyna i Lnne. :lnrganizowana
z<J6tanie
wysta·wa
prac tw6rców
ludowych. Na
kiermaszu nabyć będzie moż.na
rzeźby, obrazy, wycLnanki. ceramikę itp. Organizatorzy przr--g-otowali również liczne pamiąt
ki.
W dymarkowych
Lmprezach
weQ:mą też udział zespoły artysłycz'ne Związku Zawodowego
Hutnik6w. a wśród niell
120-osobowy
reprezentacyjny
Zespół Pieśni i Tańca
,,La8()wiacy" ze Stalowej Woli.
DOKO~CZENIE NA STR.

I

Dziś

Rządu zaleciło, II· ·

IIDUyka ńska

turystyczną

..Dymarki Swiętokrzyskie"
których
organizatorem
jest Towarzystwo Przyjaciół
Górnictwa, Hutnictwa i ' Przemysłu Staro_
polskiego.

rozpah-LolllJ
przez Ministel:VVewnętrzneto l
program spodo 1960 r. Uprzedstawiony p.",.
kierunkowo słuszny,
nim

Ziś
zapraszamy
wszystkich na wielką, tradycyjną imkulturalną i jedno-

ct>j ni.ż w poprzednim <wiesię
cioleciu.
Fundusz
spOoŹycia
wzrośnie dwukrobnie. przycho-

dziono jedno- i dwuosobo_ kob~ny. Za'pl<J-nOW()no też cały ze-

2

spół

pomieszczeń

e

rekre~cyjno

-lecznioczych. restouro-cje. kawia1'-

DOKONeZENIE .NA" STR. 11

Mmyby~

De

_ _-

~

ale jeet te ~y1ke W'YNk wy-

OIIeikiwanla w

dłudeJ

koleJN.
Fot. J. Bu~

lISweto Pal Ourudniczvch"
- ostatni akord 8 dni imprez
D

ziś. w
IJObolę
pned
południem
ot.war1a ~o
słała w
Sandomlenu
imponuj~
wysława OCrod-

nieza. Zgromadzono na

plony

OCrodnią

s Idltumuta

gmin.

DOKON'CZENIE NA STIL I

nieJ

owoce I warzywa najlepszych
ogrodników demi sandomierskiej. N. wysokiej piramidde uslaw1ODo wszelkie pło
dy piękneJ I urodzajnej, praeowiteJ I bogatej Sandomierszczyzny. Na słolaeh o dlur:ośeł 60 m PftzentuJ~ swoje

miliony dolarów

wymysłem

ludzkiej fantazji?

DOKOŃCZENIE NA STR. 11

Nie mamy

kształtowania

wocąt

Mieszkaócy osiedla .zwt..kowlec wKlelcach: Od
dłuższego
czasu nie mamy
Wody. Odnosi się to tylko do
lokatorów domków zlokal3zo-

społeczeń-

wanych w
U.IX.

WASZYNGTON
'filmowiec

Amerykański

PAP.
Peter

Gimbel z zespoIlI realizującege
telewizyjny film dokumenta-1Jly
• włoskim siatka pasażerskim.
który po zderzeniu ze szwedzkim łiniowcem "Słoekholm" za-

Mini-aparat
lotogralin:ny
, Miniaturowy aparat fotograf iczny, przeznaczony do powszechnego uźytku, zaprezent owali na moskiewsk iej wystawie
os iągn i ęć gospoclail'k i narodowej
ZSRR konstruktorzy z Ukrai n y .
J e go rozmiary w ynoszą 28x47x86
mm. Czasy migruwlki 1/30,
1/60 i 1/200 sek. Apara t w yk'}nuje zdjęc ia na n ieperforowanej taśmie 16 mtr_

przed 1ł lały. uważa. ie
pogloski o sk1lorbach w sejfach
Ionąl

•.Andrei

Boru"

~

wymyślone.

Gimbel wielokromie penekowal
wrak statku, ale nie znalazł oic.
00 wskazywałoby na ismIenł4I
jakiegoś skarbu.
OdkĄd rozeszły się pogłoski o

legeooantych skarbach zamknię
łych w sejfach
wraku ,.And rei
Dorii', poszukiwacze przygód I
łatwego
zarobku podjęli wiele
wypraw, które skończyły się jednak fiaskiem. Swego czasu mówiło się, że wartość
gotówki i
biźuterii ukryłej we wraku się
ga 2 milionów dolaców.
W katastrofie " Andrei DorU"
w 1956 roku zginęły 52 osoby
spośród pa5 &Żerów I członków zalogi. Aby dosta~ s~ do skarbów
podejmowali wyprawy ZlU:'ówno
zawodowcy, jak i amatorzy.
(pAiP,

pobliżu

ul. Rewo-

lueji Październi'kO'Wej.
DOKORCZENIE NA STB. ..

Bioprognoza
(

Uwaga, kierowcy i poecbodnfe!

Bano I ... ie_em widzia.lDOŚĆ
moueJscami ograniczona,
w strefie opadów
pogorszenie się waTunUw drogowyeb.

~~JP<

Syt.uacja bio-

meteorol~cz
na:
przedłużo

ny czas rea.kcji
i obj_wy pogor
szone~

llBGlopG

Przyjaclwliśmy nie co
m U3i uśpić male~

c:lucia.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Z
_.L ii

później.

b-o

JGllłek

Edward Gierek
w woj. kaliskim

Chemia dla motoryzacJI

------ne

U-CZYniĆ

wszys4ko, 'll.by VII
byl wspólnym
dziełem
paFiii, klasy robotniezej i ealece narodu
eto clówny
BuFi dyskusji jaka rozwinęła
się
na l'4I'Ił8SeneDym plenum
KW· PZPIl w Kaliszu, w kiól'yal brali udaial I
sekretarze
••mitetów miejskieh i cmi~
nyeh eras nae:aelniey miast i
..min a takie aktyw politynno ....espedareey duiyeb zakla-.
.'w praey _jewództwa. W 0bradaeb uetefltniezył I sekretar.
KC
PZPIl
EDWAIlD
GIEIlEK. I sek,retarz KC PZPIl
."'al CIM na
zakońe:aenie
obr.41.
Zjazd

Tece sameco duia I sekre.... KC PZPIl Edward Gienk
..
łewanystwie
cespodauy
w~_ódsłwa odwiedził Zaklady P ...emysłu
Dsiewiar51kieco
"pele" w KaJJau. Pe .apoznaniu llię. wyposażeniem i.
pl'aą peclsławowyeb wydsiałów

- _ tej

labrykI,

Edward

Gierek

społl(ał się • jej ••Ion.

zamiast drogiej
rawie jedną czwartą wartości samC!Si."hodu " fiat-l:t5p"
stanowią wyroby ebemiczne. Podo6!lie jest z WGza-

P

mi innych marek, których produkcja w du:iym stopniu uzależniona jest Gd dGstaw kG operacyjnych przemysłu chemicznegG. Wystarczy pGwiedzieć, że do prGdukcji naszego popularnego malucha ,,1iata-1%6p" potrzeba
za
wyrobów lub elementów II tworzyw sztucznych.
Zgodnie zresztą z
decyzją
Pr€zydium Rządu z 1973 r. zużycie
tworzyw sztucznych
w produkcji samochodów powinno już w tym roku osiąg
nąć średni p()ziom 30 kg tworzywa na 1 wóz, w tym na
jeden "fiat 125p" - do 50 kg,
na je<len samochód ciężarowy
- do 40 kg, a na autobus o
dużej pojemności do 200
kg. Realizacja tych zamierzeń
wymaga konsekwentnego roz-

"Sw-eto Plonów Ogrodniczvch
ostatni akord 8 dni imprez

ll

DOKOŃCZENIE
znadd~

poch!odzą,ce

.

,I

się

ZE STR. 1

tu

ek.spona4y

z sadów wzorowpoo ogrodntli:.ów - Marii Po~
i . Mi.ecz.ysłlllWa
Mroczka.
Pa.. ta poproowa.dei w niedzielę
barwny
koorowóa. i wręez.y
g<l6iPOdarzom
tradycyjnego ,.swięta Plonów Ogrodn.ic7.Q"Cb" - wład2.om wojewódzilwa tarndla"2eskiego - symp!)..
liczne wieńce UlWjte z plOil1Ó\.V
rolniczo - ogrodniczych.
Zainteresowanie "Jllrmarl!:iem
SlIoIldomi.eookim"
i
"Swiętem
PIOllów" nie słabnie. Każdego
dnia tereny "Jarmall"ku" odwiedzają tłuany ludrz.i. Nieslabnie
t8ikże tempo dokoonywanych zakupów. Na dziś i jutro hailld1oW1Cy dostarczyli świeże partie atrakcyjnych towarów.
W piątek odbył się wystę.p
radoml9kiej orkiestry podwórko
. w~ ",Halm.aków". Koncert przy
padł do gustu licznie zebranej
pubHczn06ci. "Centrala Rybna"
z Kielc, która miaIa wcz.oraj
swój "Dzień", przeprowadziła pokaay i degustacje potraw z
ryb. Z innych imprez naleiy
wYnUemić spotkailie pisarzy pochodzących z woj_óddwa tarnobne6kliego.
UczestDiczyli w
nim! Lqsek Orłcrwski - przedSltalwiciel KW PZPR, ADna Koeli._ c:1.,.-ektor
Wydziału
Kn.IIłbury i Szltuki Urzędu Wojewódrzki.eg{)., Ewa Gelębiowska
- dyrektor Biblioteki" Wojewód.2lkie:l. W czasie gpot.kania
zorgamzowanego przez sandomierską bibliotekę, dyskutowano na temat proces6w integracy.jnycll nowego wojewÓÓZlbwa
i nwżlilwości ~w()oju literatury
tego pię'lmego regioou. P06tulowano utworzenie tzw. sandomierskiej grupy pisM"zy.
Sobota jest "Dniem Ogrodnika". W g<>dzinach rannych odbyło soię spotkanie
producentów wa.nyw i owoców z wybiotny.mi naukowcami In&tytu- '
tu Sadownictwa w Skierniewicach, prof. prof. Stanisławem
Zaga.jem i Zbiploiewem Booreekim. Po ~udniu rogaty progra.m artystyczny w wy'kOlllaniu Zes~u Pieśni i Twca
"D~bianie" z Za,kładów Metalowych w Nowej Dębie, pokaz
dżudo oraz występ krakowekiej
,,szmelcpaki" .
A oto proga-am _ na niedzielę:
GODZINA 10.30: barwny korowód, wręczenie władzom WOjewództwa tradycy-jnyc·h wień
CÓW ,,$więta P10lllów Ogrod'lliczyC'h".

El
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GODZINA 11:39: występy zeludowych,
GODZINA 15: galowy wystę!l
Zespołu Pieśni i Tańca "Lasow ia.cy" ze Stalowej Woli,
GODZINA 16: program pt.
"Każdy inaczej z udziałem B.
Pisarek, J .Strseleclliej. M. Perepecz~i orarz innych piosenkarzy,
Od godz. 17.30, grać ~ie ze
sp6ł muzyczny ,,Ka.far" li: Ostrowca.
W niedzielnym święcie gość
mi horowymi będą
delegacje
robotników
najJWiększych zakładów
przemysłowych
woj.
tarnobrzeskiego, górnicy z kopalni siarki, hutnicy ze staJowej Woli i Huty Szlkła w Sandomierzu.
Uroczystości "SwięŁa Plonów"
filmować będą ekipy Te1ew.ilzji
PolSkiej.
Spodziewany
jest
taJkże przyjazd Wlielu dziennikarzy prasy i radia .
&pOłów

(mak)

woju
przemysłu
tworzyw
sztucz'Jlych. W · tym
t~ż kierunku zmierzają wysiłki resortu chemii, który
oprócz
rozwoju ilościow~go polimerów dąży do
zmiany
ich
struktury. wprowadzenia
do
produkcji bardziej
nowoczesnych tworzyw.
Rośnie również zapotrzebowanie na wyroby przemysłu
gumowego - ważonego d()stawcy dla motoryzacji. Aby zaspo]mić
te potrzeby buduje
się nowoczesną wytwórnię technicznych artykułów gumowych w Sanoku
oraa: wytWÓlrnię opon radialnych
w ,
Dębicy. W produkcji ogumienia obserwuje
się
znaczny
po6tęp,
o
czym
świadczy
m.in. przedłużenie
faktycznych przebiegów: opon diagonallnych - do 40 tys. km. 0pon radialnych do 60 tys.
km, a opon do samocho<lów
ciężarowych
do 80 tys.

. km.

Równocześnie

zwiększa

się wybór lakierów l

farb,

DOKOŃCZENIE
Będzie

też

w

staropolskiCh.
W sobotę imprezy rozpoczyna.ją się o godzinie 14, zaś ofiocjaJoIle otwarcie "Dymarek"
nastąpi o g.0d2. 16.30. W nię
dzielę organizatorzy zapraszają
w
goozionach od 9 do 19. Z
Kielc, Oskowca, starachowic i
Skarżyska

k1H"Sować

będą

spe-

cjalne autobusy PKS.

Dysk.u6ję
su~
I

bm., odbyło się
plena me
posjed%eDie
KM
PZPR w Kielca.oh, pośwlęci)
ne omówieniu zadań miejskiej
orga.n.itLacji
pariyjlnej
przed VII ZJoag.dem PZPR.
Referat wygl06ił I sEilretan
KM, Kammien Mdu__ • W
obradach miejskiej orgcm.ieacji pariyjnej uczes0truc7.ył I sekretarz KW PZPR w Kielcach, AleksaDdoer Zaftlljezyil. •
W czasie pooiedrlem.ia wybraono
na sekreta=a
KM
ZdlZisla._ Karbownika.
Dotychczasowy se<k.retall"Z, BySZIaIrd TreJ.a prze6tZedl do pracy w gospodaTce narooQWej.

p.,......

PZlPIR

w

(jjb)

na n.arnózie pod_
sekretan:
KW
Iladomiu, . J _
eeu.)

13

GMCimy bułgarskich
filmowców
WC7AlI"aj, 12 bln.
Radomia

przybyła

del~ja.

do

bułgar
~ępca

skich
fiimawców:
dyr~tora generail.nego
kine11l9togra1ii LRB, Peta- Kara,;a-, akotorzy
Dorota
Ta:noeewa i Geoq1ij Rusew,
którym tow8mys:zył meci sekretał"1: ambasady b~kiej
w Polsce Wasyl IWUJOW.
Bułg.atI'SCy

g~ie

przyjęci

zostadi przez wiceprezydenta
R adomia., C2lf8ła:_ T. Zwolskie~

.

(ekr)

(Ii)

Narada aktywu
partyjnego Radomia
12 bm. odbyła się w Radomiu - 7<w-ola.na przez Komitet Miejski PZPR JlaTada
aktywu palI"tyjnego, na MÓlrej
podsumowano dorobek miasta w okresie
między7Jawo
wyro oraz wytyC!ZOllO kieorunki dziallaJllia na ~'b1iQ:szy 0kres. I 'se'kretar.z K<m1itetu
Miejskiego partii,
Or.esław
Głoog>oIwskli, z uzn.aon.ieul mqw:ł
w swoim referacie o wysiłku
załóg robotn<iczych skier.()I\IV&nym D& wzl"06t produkcji

Henryk Jabłoński
przyjął

prokuratora
generalnego ZSRR
Romana Rudenkę
Arzewodoni<:z~y Rody Państwo
Jobłońsłl:i
przyjął
w

-Henryk

Belwederze przebywającego w
Polsce na czele delegacj.i proklM'atuory rod-lieckiej, proklJOl"Oltora generol.nego ZSRR, RomOno
Rudenkę. Omowio1lO m.in. pro-

blemy wszechstronnej
cy

Harcerze wybrali

władze

umiałem sekretarza KW
~R w
Radomiu,
J~o
AdamcBylkia, odbyła się w
piątelk w
Raodomiu
konfe-

Z

rencja konstytucyjna Ra.d<lOlski,eoj Chorą€wi
ZHP.
Komenda'llltean cbm-ąg.wi ·wyDra.
ny został Jlftwyk MarciaNk
dotychc:llasowY komendant
Huka ZHP Radoan Miasto.
W ea.asie obrad sprecyzowano Il8.jwaeme.jsze zada.nia
stojąee pl"lZled hlUCemami i ,I DIItnJktorami harce!"skiani
w
woj~ radom&1til:n.
~

współpra

O'I9anów wymiaru s.prowied-

hoki obu hojów.

Surowe kary
bao' el
za

Nowej

Słupi spróbować swyeh sił, biorąc uwiał w rY'Walizacji boczą
cej się na placu gier i zabaw

Zljatlldowy•

Dziś,

zastosowanie
wno w produkcji jak i konserwa<:ji pojazdów mechanicznych. Dąży się do wzbogace
nia asortymentu
paliw. W
1974 r. została uruchomiona
produkcja oleju wielosezonowego "selektol 10(w)30", a w
tym roku przewiduje się rozpoczęcie prooukcji oleju ,.selektol 10(w)40", przeznac~ ::me
go de ,.l1ata 126p".
\P.AP)

ZE STR. 1

JnO'ŻJla

zaro-

mających

Zapraszamy na "Dymarki"

podniesiemie jej
jakOIŚCi,
o
dObrej robocie pra.cQWIlohków
pratwie wszystkich zaikładów,
k.tórey jedmooześnie .. realizują
w,ielomiliooAJwy czyn pnzed-

Plenarne obrady
KM PZPR w Kielcach

słali

Surowe kary wymierzył Sąd
Wojewódz.ki w Poznaniu nieuczciwym pracownikom magazynu CPN w tym mieście. Za
nielegalną sprzedaż paliwa, pochodzącego z kradzieży, głów
ny oskarżony - Andrzej G. 0trzymał karę
"I
lat pozbawienia wolności. 60 tysięcy zł
gczywny oraz przepadek mienia
w całości. Udowodniono mu, że
w okresie od lipca 1971 do
października ;ul74 roku pracujlLc początkowo jako
OS()ba
wydająca paliwo, a
następnie
jako kierownik magazynu, zagamął co nai~ej 38 tys. litrów etyliny 78 - warlości 224
tys. zł. Działał 0Il w porozumieniu li: dwoma innymi pracownikami
Henrykiem B.,
który za zagarnięcie Gkoło 18
łys. litrów etyliny
otrzymał
karę 5 iat pozbawienia wolności l grzywnę w wysokości 40
tys. zł. oraz z Witoldem K. skazanym za Irradsież 10 łys.
litrów etyliny M ltarę dwóch
lat więzienia.
OskacżonYD:!, którzy przyznali
się do winy, udowodniono trzy
główne sposoby jakimi "wygospodarowali"
sobij!
benzynę.
Obsługa magazynu przez długi
okres podawała w rozliczeniach
G wiele wyższy ciężar gatunkowy paliwa niż to było faktycznie. Oszuokiwano też odbiorców
bezpośrednio przy tankowaniu
benzyny. Nieuczciwi pracownicy nie wydawali klientom całej zakupił1llej prz~ nich benzyny, lecz znaczne jej ilości pozostawiali w wężu dystrybutora. Z tej .,zaoszczędzonej" benzyny powstała właśnie
część
nadwYŻek, które
sprzedawano
po obniżonę:j c,enie dwóch

Nie

będzie

wody

Kcmumaol.:oe
Pzmedsi.ę~o
1Diynie.ryrjDycb w Kielcach, w parOZWJllieniu .z RPWiR:
ZalWiadamia, że w dniu 15 wn.eio!ia 1975 r., w Cods. 6-18 ·w ystąpią niedobory wody w
caBoobół

ąm

mieście lIIPQW<Idowame włą

ar.enian do siee1
dI*a 'iNdoIl t :8

http://sbc.wbp.kielce.pl

nowego od-

W Słqporkowie
-e · ł.ylko przemysł
ieszk& tutaj ".800 osób, a w zakładach przemysłowych
pt'acuje ponad 5,5 łys. Iu.chi. JeK więc to miasto
s&czególnym ośrodkiem. Słynie z teco, ie problem
mieszkaniowy, kiÓl'Y cdde indziej spęcba władzom
miejskim sen z oczu, tu praldYO&Die nie istnieje. Po
r'"
pracownik
p&de;mll j~y -"'pracę w Siąporkowie ma
-ę otrzymać mi_kanie. "To _ystko dla.teco mówi sckretaF& Urzędu Miasta i Gminy w Słąporkowie, MIROSŁA W
KOBENDZA - ie na SIIeroką skalę I'OBwijają swoje budownictwo zakłady pnemysłowe. Rośnie nam IłOWe osiedle, w którym
:&&mieszka ponad tysiąe osób. To - kudy pn)"Zlla - powód do
satysfakcji".

Co roku pr-zyby_ z<l'te-m w
sporo nowych ludzi.
Przyszli z innych ośrodków
--~.~~miejskieh, z okolicznych wsi.
Dostaną
mieszkanie,
jakoś
zaczną układać
sobie życie.
Jedną z ważniejszych potrzeb
ludzkich jest potrzeba kontaktu z tym dorobkiem czło_
rej znaleźć można bvło nawet
turnusach miało
wieka, który zwie się k.ulturą.
relaci e ze ślubu autentycz.nego
300 uczniów
Cierniowa była droga budowPawlaka i Kargulowej (czyżby
a zjawiiło się
lanych przy wznoszeniu Mię
"Sami swoi"?). Nic więc dziwprzeszkodziło to
dzyzakładowego Domu Kul,tunego, że o gazetę ubiegali się
realizacji planów:
nawe1; honorowi goście obO!Z.u.
ry. Budowany od ośmiu lat,
, Akcji 'Kształceni!>
A byli _wśród nich sekretarz
- 75", tradycyjnie
dopiero w tym roku, w styczKW PZPR, Brooisła~ Danek i
przez Kielecką
niu otworzył swoje podwoje
w
icewojewoda
kielecki,
Tadeusz
w pobliżu Bodla mieszkańców Stąporkowa.
Błonia.rca:yk. Dochód ze sprze~
Małogoozcz). UPo ośmiomiesięcz:nej działal
daży gazety i to dość znaczpebni, bo jak
n<>ści
można
pokUlSić
się
o
ny przekazano na budowę
uczestnipewne podsumowanie
Centrum Zdrowia Dziecka i Dodużej
iloś
wnioski.
mu Harcerza w Oiekotach.
umiej~
Dyrektor MDK,
Ludomir
Wien:ąc
zapewnie.niom kcnade
mendan.ta
zgrupowania,
hm
Jewasiński:
W bibliotece,
Wiesła,wa
Stępnia,
iż
akcja
pracowni modelarskiej, zespospełoniła
oczekifwane nadzieje.
łach artystycznych za wsze
spytaliśmy jeszcze o to samych
się - coś dzieje. Codziennie uczestników.
proozę wierzyć do Domu
- Nigdy nie byłam na ohoKultury przychodzi około 500
z-ie powńedz'iała
Mił"osława
osób. Czym to wytŁumaczyć ... ?
Kootępska z LE w SandomieKiedy zaczyna działać norzu. - Tutaj właściwie poznałapt
bliżej
prog·ram i... urDk
wa
placówka
tego
typu
harcerstwa. Myślę. że dam chyw
dodatku
jedyna
ba sobie radę z drużyną.
w
mleSC le
- jest
rze- Na szczególne podkreślenie
czą
naturalną,
że
ludzie
zaSługuje, według mnie, atmochcą zobaczyć z blisk<a "co to
sfera obozu - dodała Grażyna
jest". A zadanie dla nas, !!-by
PacłlJOlcza'k. Od pOWitania aż
zainteresowanie to podtrzymać
do ostatniej chwili było wiele
i przekształc ić w nawyk. ..
zrozumienia, życz-liwości i partnerstwa ze Sbrony kadry. Dziś
Robotn icze środowisko,
w
z przyjemnością wspominamy
którym dzi'ała MDK ma swowięc "zaślubiny z Nidą", czy
'je okreś,lone potrzeby. Już
n~y alarm w czasie deszczu.
dzisiaj można stwierdzić, że
Studenbka WSP odbywająca
jest to środowisko nie tylko
praktykę, Barbara Zaba.wa, tak
odbiorcó~ kultury,
ale także
polulbiła harcerzy. że pozostała
na drugi tu,rnus. Jej koleti:anka,
jej współtwórców. Działające
Elżbieta Ertma.n, zaś stwiocdzi-. w Stąporkowie
zeSpOły amała- :
torskie i kółka zainteresCJWań
- Mimo iż na koroniach modowodzą potrzeby a-r tystycznegłyśmy w-i~j zarobić. wybrago wyżycia się ludzi pracują
łyśmy obóz harcNSki. Jest tu
cych codziennie przy toka-rwiększa samodlDieln06ć młodz i e
!mch, szlifierkach, w odlewży
i ciekawsze zajęaia. Nic
niach. I naprzeci w tym powięc
dz ilwJleg~
że
nawet z
trzebom wychodzi Dom Kulchłopcami z oobrowiedtiego Zakładu
WychawaJWCZ€go udało
tury.
nam
się
wspamale
ułożyć
Oczkiem w głowie dyrektowspółpracę. A to, że SJ>isują si ę
ra Jewasińskiego jest orygioni na medal, to już chyba zanalny
zespół
cymbalistów.
sługa samej organizacji propoNiedawno powstały, wypra.conującej
mrodzieży
n,aprawdę
wał już własny,
na pół reciekawe za.jęcia.
.JANUSZ SAPA
wiowy styl, który akceptuje

harcerstwo?

mieście

namiotem

Tys iqclecio i szostaniu przesbr.zenią przy niej, zlllpe.fnie nie wykarzystonq i, jo4c sqdzę, kwimqcq
dawniej sa<l a m.i i szumiqcq możem roxmaitem, zamien i oną
obecnie w pustynny odłóg.
Gdy więc zwracałem w l1biegłym roku uwagę no te wszystkie
sprawy, a byl<> to gdzieś w lecie, sądziłem, że m<>że ktoś pa-

Po lewej stron ie,

między

doma-

mi akademick imi a jezdniq, przestrzeń jest ogromna.
Zarosly jq
obficie dzikie trawy. W)'buj<lly
z ie.f~ka, miejscam i sięgajqce pasa. Nikt ich nie k<ls il, choć się o
to pros i/y, nie wiem, może dlatego, że miejska tr<JWO ~e nodaje się podobnc na paszę dla
byOkl; z-byt jest ncsycona trują-

Nie zmienione Dledbals wo
myśl i nad moimi uwogaffił I zajmie się ulicq. Sda jesień, móże
nie nojlepszy czas na zckladanie
zieleńców,
cry ja wiem zresztq,
więc spodziewołem
s i ę,
że od
wio~ny obecnego roku wszystko
się

llI1lieni.

Przyszedł r<* rlOW'{. ale O'broz
2!GIliedboni-a nie uległ nnio.nie.

o,.mi zwiqzk<lffli ze spal in som.ochodowych. Hltlajqce rlO wolnym
obszane wiaWy niosły cłoleko
śmieci i papiery z ahc. :!emickich
śmi-etnilków.

T okcu

więc jest i teraz w k<>ń
nostępnego
lo-ł<J.
Nie
cło kogo -to wszystko no-leto ziemi-o, uczełni~

wiem.
ży i ClV'i<J

zlekceWtalŻył widać prz)"zlekeewa.żył chyba także słuchaczy i nie przyjechał. I jak
tu mówić o wy-

gent
jazd,

twarzaniu.nawyków korzystania z takich prelekcji...?
rnugo jeszcze kisiąrUca pozostanie podstawą kgłtw-arn~
edukacji ludzi.
- Mamy - mówi kierown ic-mca biblioteki.. Beaea..
Gl'łlelk& 11.800 1JomóW i
sześciuset czytelników.
Oczy-

widownia wieLu miaSlt wojewÓ<illtwoa. Ksylofony, metalo..fony, dzwony OI"kiestrowe, wibrafon - instrumenty zespołu., który swym brzmieniem
wywołlłje zawsze spontaniczne

wiście

różnie

różni

czytają.

Ale np. ostatnio ()Il'gani~ow...
liś.my
konku.rs
na
temat
"XXX-lecie Ziem
Odzyska.nych" i mieliśmy kilkudziesię.
ciu uC2estnik6w..

Zdjęcia mOdelal'ZY
brawa. Odnotujmy, że duże 0Pierwsza przyszła tu mło
s ią·gnięcia zanotowała już sekdzież.
Z czasem- przys~ rocja
modelarska,
aktywnie
dzice. I tak Dom Kultur,
działia kółko fotograficzne, bawrós! vi" środowisko_ Czy są
let.
potrzebni? Pytam dyrektora
Kielecki Teatr im. S. Że
J e wasińs.kiego.
romskiego na scenie MDK
- To '- pokazuje plik paw Stąporkowie prezentował w
pierów - dokumenty o tym
minionym sezonie wszystkie
co zrobil i śmy i robimy. Poswoje spekitakle. Zawsze
trzebni... Widzi pan, według
jak mówi dyrektor
przy
danych milicji w naszym mi.epełnej widowni. Powodzeniem
ście przestępstwa wśród mło
cieszą się
występy
zespołÓW
dzieży spadły
o 80 procent.
rozrywkowych. Ale... nie ma
W i ęc chyba jesteśmy poróży bez kolców. Ostatni wytrzebni. RoJlotę trzeba ciągną6
stęp zespOłu "Czerwono-Czardalej. Trzeba wiele zmienić.
ni" był kompletnym n iewyOt, choćby kawiarnia - dzi§
pałe«n. Nie po raz p ierwszy
nie jest taka, jaka powinn~
łamy prasy obiegają informa
być w Domu Kultw-y. Trzecle, że zespoły muzyczne wyba- tam więcej ruchu, inicjatystępy w
mniejszych ośrod
wy. Poprawimy to. Mamy
ka.ch
traktują
lekceważąco.
małą powierzohnię
użytkową.
Tylko że coraz częściej wiPrzy obecnej skali działania
downia ro:z.poznaje "prowindom jest za ciasny. Kto to wicjonaJln e chałturzenie".
dział by budować salę wiOowi.
- Nie najlepiej .- słyszę w
skową na 2M miejsc? Przera.MDK układa się
wspóL
b iarriy piwnicę., będą więc dGpraca z TWP. Zamówiliśmy u
datkowe pomieszczenia ..•
rt ich tr,zy prelek(!je, z których
I takie jest dzisiejsze kuldwie nie odbyły się... preleturalne centrum SłllporlroWa.
Miasta, które wyrosłe na jeden z ważniejszych ośrodków
czy miejska, czy może nkzyja,
przemysłowych
woJewóclztw..
lecz sądzę, że ktoś powi·nien się
kielecld~o.
riiq MjqĆ. W/pśc i wi e najbardziej
K. FALKIRWICZ
byłyby 00 tego
predestyllOwone
uczelnie, ole czy s i ę tym zajmq
mając
inne sp-ra'N'{ na gklwie,
nauki przede wszystk im, która,
uboczrl>ie mówiqc, uważa s i ę za
stworzc>nq do i.nnych celów, wyż
szych, <I nie do zajmowania się
wlasnym i śmiefn i kami.
Chyba
zdać by
się przyszło
na jakiś
czyn spo/eczny; pomyśleliby o
W do...,ód uznania za dobrą
tym studenci, ostatecznie pracoi sumienną pracę junaków na
wal iby d~a siebie. Niech.by bo_
wszystkich budowach wojewiem powstał no tym miejscu
wództw: kieleckiego, radompGf1k, z drzewam i. kwiatam i, z
skiego i tarnobrzeskiego, Kolewkami, moż.. z małym
boislegium Kieleckiego Zjednoczekiem. Byłoby tu miejsce i do
nia Budownictwa ufundowało
przyjemnego odpoczynku i do
sztandar dla
Wojewódzkiej
nauki; lepiej w r,<>dzq do głowy
Komendy OHP w Kielcaeh.
wj.aoomości w m iły m otoczen iu.
Coś nowego? Nie. to tylko to
Komendant WK OHP - Jerzy Kwiecień poinformował,
sa.m<>, co w zeszłym roku. Nie.
że sztandar ten będzie co rozmienione niedbalstwo opuszcze-I
r\io, nie l!ITlieOlony ternot.
ku wręczany hufcowi, kJtó.ry
osiągnie najlepsze wyniki VI
OMU(RON
pracy, nauee i dyscyplinie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Sztandar

dla WK OHP
w Kielcach

I

I
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girńnasłyka -

Sport, turystyka,

radycyjne myślenie ek&pon.uje ~ IlUcb.u fizyczoeco
dla mJodzieży, Nie uchodcr.i, ab~ edOIwiek w --'ym w·";:'
kll up_wiał spoli. Turystykę, owszem, ale bi<ecanie po bo-isIw, lesie, wśród polnych ' la:niIw? Za t.ALim lIPOriŚmenem woła

T

Miedzynarodowy
Rok Kobiet

'się:

Wariat, Wisła się pal!!... Niemal _ystkie z.WiIllZki, słowa
rzyszenia i kluby sportowe Ibiałają wyłąezm.e - w
ŚTOdIOWisku
młodych.

Oho
e
·STANISł.AWA

NOWAKOWSKA należy do grona wielolebnieh, ofiarńych i ceniOJlYlCh przez mieszkańców Radomia działaczek społecznych.
Pracę
społeczną
rozpoczęła
w
1946 roku jako jedna ze współ
założycielek Ligi Kobiet w Radomiu. W szeregach ruchu kobiecego szybko dała się poznać
jako osoba energiczna, . pełna
inicjatywy, jako dobry or'ganizator pracy społecznej. Toteż w
rok
później
pOVl\ierzono
jej
funkcję
Iłu

przewodniczącej

Za;rzą

Miejskiego Ligi Kobiet.

- Nie było nam wtedy łatwo
- wspomina Stanisława Nowakowska. - Zanim okrzep1yśmy
w cłz.iałaniu na rzecz swojelio
środowiska, trzeba było dać z
siebie wszystko, nie liczyć przepracowa.nych społecznie godzin,
nie zraża.ć się brakiem doświad
czenia. W 1947 roku nasza organizacja 7ll'zeszała 1700 człon
kiń, w kilka łat później, w roku 1954, było nas już ponad
20 tysięcy.
W latach powojennych do naszych najpowaŻDiejszych .zadań
należało pomaganie kobietom w
zdobywaniu i uzupełniapiu wykształcenia, kwalifikacji zawooowycll, W znalezieniu pracy, w
rozwiązywaniu
ich problemów
rodzinnych oraz związanych z
opieką nad dziećmi. Dzięki pomocy koleżanek prawniczek udało nam się zorganizować przy
Zarządzie Miejskim Ligi Kobiet
poradnię społeczno-prawną. Zabiegałyśmy również o to, aby
znaleić
jak najwięcej miejsc
pracy dla kobiet" zwłaszcza jedynych żywieielek rodzin. Udało się i to przedsięwzięcie. Najpierw zorganizowałyśmy szwalnię, w kt6rej znalazło zatrudnienie
kilkadziesiąt
naszych
czł-on.kiń.
Dała
ona początek
dzisiejszej
Spółdzielni
Pracy
"Wsp6lnymi Siłami". W latach
1950-51 powstał, także przy
Lidze Kobiet, zespół chałupni
czy. Umożliwił podjęcie pracy
60 kobietom. Zespół Z8)mował
się produkcją
korufekcji mło
dzieżowej i damskiej. Po czteroletniej działalności jego patronem została WSS "Społem".
Bod szyldem tym działa .do dziś,
st8lll0wiąc
jeden z większych
produkcyjnych
zakładów
nakładczych w województwie radomskim, dając w
dalszym
ciągu zatrudn ienie wielu kobie-

tom.
Autorce tych sł6w, wieloletniej przewodniczącej, a następ- '
nie wiceprzewodniczącej Zarzą
du Miejskiego LK, powierzono
niedawno zaszczytną i odpowiedzia1ną funkcję wiceprzewodniczącej nowo powołanego Zarządu
Wojew6dzkiego Ligi Kobiet w
Radomiu. Funkcja ta przysporzy Stanisławie NowakÓwskiej
społecznych
obowiązków,
których niemało było w dotychcztl60wej jej działalności. Jest
Stanisława
Nowakowska
od
wielu lat zaangażowaną i cenioną
działaczką Towarzystwa
Przyjaci6ł Dzieci. Kieruje działa.lnością
Zarządu
Miejskiego
PKPS.
Szeroką płaszczyznę _ jej spOłecznego działania stanowi uczestnictwo w pracach komisji
handlu i usług MRN. Jako wielolel>nia radna, znająca problemy swojego miasta, często dzieli się na forum tej komisj.i

swoimi uwagami l propozycjami odnośnie wielu spraw zwią
zólnych z funkcjonowaniem placówek
handlowo - usługowych.
Jest ponadto działaczką spół
dzielczości "Społem", ławnikiem
sądowym, uczestniczy
w pra-

cach Komitetu Osiedlowego nr 8.
O swojej działalności społecz
nej, o wielu towarzyszących jej
sukce8lWh mówi Stanisława Nowakowska ze świadomością swO
jej pożytecznej pasji, z satysfakcją i poczuciem d~brze spełnio
qego obowiązku.
W Radom iu działa ponad 40
k6ł L igi Kobiet. Do najaktywniejszych należą koła dzi elnicowe na Idalinie, Glinicach i 0bozisku. Koło w osiedlu Idal in
zawdzięcza swój dobry start i
rozw6j właśnie StaniSławie Nowakowskiej, kt6ra jest jego założycielką. Dziś zrzesza ono już
140 kobiet mies2)kanek Idalina. .J ego członkinie zajmują
się m.in. chałupnictwem na użytek społeczny. Produkują lalki, zabawki - z przezna cze)liem
na upominki dla wvchowankGw
domów dziecka. Od 'czterech lat,
rokrocznie, organizują konkursy na najlepiej utrzymane ogródki przydomowe. Wsp6tpracują z domami dziecka i zakła
dami pomocy społecznej dla dorosłych, ze Szkołą Podstawową
nr 20, uczestniczą w rozwiązy
waniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży. Około
3 tys. złotych ofiarowały na
Centrum Zdrowia Dziecka.
Podobne sukcesy mają na
swoim koncie czlonkinJe koła
LK na Glinieach. Działalność
obu kół wspomaga Stanisława
Nowakowska coraz to nowymi
propozycjami
odnośnie
fmm
pra.cy, użyt1!czności . społecznej
nie tylko o zasię«u dz.ielnicy,
środowiska, ale także i miasta.
Mimo przejścia na emeryturę działa
społecznie
na
wielu
fronta.ch.
MARIA SOSNAL

Tymczasem
świat
lekarski
jednogłośnie orzeka o arcyzdrowotnym charakterze gimnastyki, ruchu fizycznego, zwłasz
cza dla starzejących się organ.iz.m6w. Kto ::odziennie przebiegnie -:- dajmy na to - kilometr na bieżni, aJbo Systcma,tyaznie, codziennie upraw ia
gimnastykę, jogizm, ten z pewnością uniknie
takich chorób,
jak: zawały, miażdżyce, nerw ice, przedwczesne procesy starzenia itp. W ielokrotnie zostało udowodnione,
że
ludzie upraWiający
gimnastykę,
ruch
fizyczny przez całe swe życ ie,
O!Późnia1ą

zniedołężniałą

starość

nawet o c z t e r d z i e ś c i l a t.
Inaczej mówiąc sportsmen 80-letni jest tak sprawny fizycznie jak mężczyzna w sile w ieku; ten n ie ćw iczący oczywiś
cie.

Mecenasi ruchu
W tej sytuacji na wysokie uznanIe
zasługuje
działalność
K ieleckiego Towarzystwa Krzew ienia Kultury Fizycznej. Jest
to organizacja, która w ostatnich latach znacznie się rozrosła. Sekretarz
Za rządu
Wojewódzk iego KTKKF MieC2:yslaw
Ziętal podaje, że liczy ona ponad sto tys ię<:y zrzeszonych (dane dla woj ewództwa w starych
gran icach).
N
Kielecczyźn~e
działało
w ub iegłym roku 336
ognisk
towarzys twa,
terenowych jak równ ież w zaJdadach
pracy.
Nawet gdyby, ta statystyka
okazała się znacznie
zawyżo
na, uwzględniająca tzw. martwe dusze, pożytek z działan i a
jest ni ewątpliw y. TKKF p opula
ryzuje różne formy indywid ualnej rekreacji fizycznej jak np.
"Bieg po zdrow ie", "Sport w
rodz.inie", "Marsze i spacery",
,,&ieiki zdrowia". Są to imprezy, które zdobywają coraz
w iększą

popularność.

Program
rekreacyjno-sportowy uwzględnia ćw ic zen ia gimnastyczne w zakładach i instytucjach, w przerwie zajęć słuź
bowych (relaks, odprężenie psychicz.ne!), spartakiady o z asi ę
gu zakładowym,
os.iedlowym,
turnieje w różnyc h dyscypli nach SipOrtowych. Rzecz oczywista,
na jWiększe
z.naczenie
mają
drobne
i urozma icone
formy r ekreacji poprzez ruch;
mn iej
widowiskowe,
za to
Więcej

przynoszące

ĆWiczącym

pożytku.

Nie ma ojczyzny bez Kielecczyzny
a hienie byłego wojewódz- sobne cmentarzysko wskaZUjące
iwa sandomierskiego już na to, że przebywali tu ludzie
we wczesnych wiekach na- za.lkiza.ni
d~
kultur ceramiki
szej historii było wiele ważnych wstęgowej. Znaleziska ze Złotej
miejscowości. Niektóre
z nich znane są wśród um:.onych jako
w okresie późniejszym awanso- przedmioty ,,kultury złookieJ".
wały do , rangi miast, inne były
znacznymi osadami targowymi,
bądź dużymi wsiami,
najczę
ściej służebnymi dla zamku fl'Ly
dworu. Wiele z tych miejscowości istnienie swoje
zawdzię
cza dogodnemu poł~żeniu na odwiecznie uczęszczanych szlakach
drogowych. Taką właśnie miejscowością jest Samborzec
koJo
Sandomierza. Ta bogata wieś
niegdyś należała do motnego
rodu ryceł'Skiego. Najprawdopodobniej w miejscu gdzie dziś
Podobne
grod.zjsko
istniało
S~i kościół parafialny, było gro- również i w Samborcu. Pierwsze
dZllsko strzegące drogi prowa.- wzmianki o Samborcu poehodzą
dzącej z Sandomiet'za do Krako.- z 1284 roku. Wtedy to k~mes,
wa. Była to jedna z wielu straż Paweł z Samborca, ufundował
nic. WykopaliSka prowadzone w pierwszy kościół pod wezwapobliskiej wsi Złota wska.zują na niem Sw.Trójcy. Od 1607 do 1717
to, że w tym miejscu istniały 0- roku należał d~ sandomierskich
sady lud:bkie w okresie neolitu jezuitów. W czasie szwedzkiego
(3-2 tys. la.t przed naszą erą). "potopu" tak jak i inne miejscoW laia.ch 1927-29 a.rcheołogowie wości, pałace, dwory l kościoły
odkryli tu grodzisko oraz za- Sambonee ulegl spnstoszeniu.

N

n iebe3opieczeństwo

Pewne
które w

I

żna

ostatnim

zaobserwować

czasie mow aktyw-

ności Towarzystwa, to t.eodeu..ęje do ułatwioneJ pracy: ukie-

runkowanie na środowiska mło
dzieiowe, gdyż tam właśn ie
znajduje 9ię większe zrozumienie dla sportu. Chodzi jednak
o to, że k,toś musi oddziaływać
. nie tyle na młodzież, która sama garnie się do ćw iczeń spor- '
towych, .ile właśnie na stall'Sze '
roczniki. N iechże przynajmn iej
jedna organizacja weźmie na
siebie główny trud pracy w
środowisku ludzi starszych.
Hołubić hobbistów!
Najprostsze I najbardziej natura!JD.e formy ruchu, jak marsze, spacery, biegi, gimnastyka,
nie wymagają
specjalnych urządzeń i umiejętności, _ natomiast daJą wiele korzYści zdrowiu. Systematycznie dawkowane, ' przynoszą
pelme odpręże
nie psychiczne, poprawiają kondycję fizyczną,
hartują organ~m, w-Lmacniają mięsień serco.wy, poprawiają strukturę naczyń krwionośnych, -wpływają
przem.ianę materii; człowiek
s.4.aje się bardziej rześki, ener-

na

giczniejszy, zdillniejszy do pracy w S'Woim za,wodzie.
Zadaniem
jedna'k takiej organizacji jak TKKF powi.nno
być wprowadzan ie
wciąż
nowych, cieka.wszych form
rekreacji, często
o charakterze
h Gbbistyc:z.nyrn. KUka przykła
dów: na świecie coraz większą
popula.nością

cieszą

się

r6żne

odmiany jogi:bmu , jak np. hiltha
joga czy gimnastyka chińska
dla ludzi starszych - taj-dzi.
Przynosi, ona rewelacyjne zmiany w organizmie
ćwiczącego,
in plus oczywiście. Warto byłoby, ab;t któreś z ognisk TKKF
w Klelcach , Radomiu czy
Os t r-aWCu,
s,pecja'li!l:owało ' się
niejaiko w takich ćwiczeniach,
pod okiem fachowca. Była'by to
forma
popularyzacji
owych
ćwiczeń;

przyciągnęłaby

więk

sze grono zainteresowanych.
W Związku Radzieckim, Finlandii, ~zwecji i innych krajaCh znac:bnym
powodzen iem
cieszą się kluby "Morsów". Ich
członkmvie systematycznie hartują
jąc

cia ło

z i mną

wodą,

osiąga

t a k wysoki stopień zahartowania,
że
regula.nie mogą
kap ać się zimą w przerębli, nawet na mrozie. I jakoś grypy,
z az:ębienia. zapalenia
płuc,
o_ Staraniem Stanisła.wa Umińskie
go kościół :został odbudowany.
W następnych latach znów był
plą1ł!'owany pl'Zez liczne w tych
okolicach przemarsze wrogich
wojsk.
Samborzee na przestrzeni swojej historii mial licznych dobroczyńców, Idórzy dbaH o rozwój
sadownictwa. Jednym z nich był
Maciej Becha,
hecbu
Rogala,

miejscowy proboszcz.. JegO fundacji jest ni.in. dzwon z 1597 roku. Na miejsCOwym cmentarzu
jest nwgiła generała brygady
wojsk polskich Stefana Koszarskiego, zma.rłego w 1824 roku.
InlOl'muje o tym kblic.a epiła
tijna umiesZ'CZ01la w kościele.
Jak już wspomniano w Samborcu i o\rołicy od wieków :mane
było ogt"Odnictwo i uprawa W&-

http://sbc.wbp.kielce.pl

dla

IIlIija,ją

więc ej, ich ciała
żą odporność

choroby.
Czemu TKKF n ie
gaJIl izować
klu bu
prz)l1l1ajrnniej w
brak instruktora,
takiego postarać.
dysp()Iluje m i1i~>nami
różnych dotacj i, może
bie pozwolić
specjaJistów .
Myślę
wielką

pewne

równi eż,
że
orga.ni~cję

iriwestycje.
nigdzie

czyźnie np.
czysz usług

fińskiej

wszystkim wiadomo,
dzaj łaźni,
wielce
wśród
Finów.
skiej łaźni daj e
strzyk zdrowia:
od zewnątrz i
ga czynności
ry i całego
duje wszelkie
mięśni i stawów,
. bra -rzecz! Tak ich
landii, Szwecji,
wielu innych
pozaeuropejsk iCh
Czemu
by sobie
. inwestycji,
ona bardzo tania, nie
skompl ikowa n ego
Wydaje się, że w
TKKF nie pow inno
irnnych form r ekr eacii
wanie,
łyżwia rstwo,
stwo, tenis, jazda
masaże, turystyka
kre9lam: główny
cy w śtlOd.owisku
czterdziestce !
Na~rzeciw
społecznym

ne Komitetu
VII Zjazd
łuią
nić

da.lmy
sportu i ' ... v ,. h"k
ieh zaplecm

• •
mini

Sensacją

mody
słu

naj,n owszej
maoistowskiego

odzieżowego

spód,n,iczki mini,
p ierwszy od 10
ledwie
.. ,._ .... ,.,,0('01

II

--

m
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I

Sandomierz
jest
obchodów
"Swięta
Plonów
"'.'en"'h,'" organizowanych z inicjatyPołożony na nadwiślań_
króluje wsiom słynącym z pięk
ogrodów warzywnych oraz rówplo nów. Dzieje się to nie tylko
dobrych gleb i m ikroklimatu
tego typu uprawom, ale i wieli pracowitości sandomier, których już dziś z wać się go są to specjaliści wysokiej klaik ami.
k:ch na.dwiślań~k Lc h gminach coiej ze stają s ię gospodars twa s.pe Ja k grzyby po deszczu pojawiasady, nowe ogrody. Najbaroz ie j
gminy : Koprzywnica,
Sambow, Dwikozy i Zawichost.
'e gminy - mówi zastępca dy'alu Ro lnictwa, Leśn ic twa i Sku_
oje wód2'Jkiego w Tarn obrzegu,
Lisicki - dają 80 proc. proi fYWOCÓW całego dawnego po-

rz

s andom ierso~iego.
z<łJuważyć ~naczny

W ostatnich latach dał
spadek i tak n iew ielkiej ilości grusz, W IŚ ni czy czereśni. J;>rzybylo natom ias t jahłoni; dom i nujących dz i ś we
wszystki.ch g05 pooarstwach. Poza in dywidualnym i go spodars twami sadowniczymi, tworzymy nowe formy ze społowej gospodarki
tzw. sa.dy zbloko-wane. Powstały one np. w
Sloptowie, Go-łębiow ie po 20 ha każdy,
czy w Garbow ie o powierzchni 12 ha. CopraWda są w nich d o p ie ro początki produ,kcji, ale już dziś w ia do mo , że dz ięki tej form ie łatwiejsza staje się p ielęgnacja sadu, bar_
dz iej ekonom iczne wykorzystan ie ma6zY'Il na
które dość często indywid ualny go-spodarz
nie mógłby sobie pozwolić.
Słyn ie więc ziem ia sandomieI'ska z owoców
i war zyw. N :klt jej je-dna~ n ie mo:re zarzucić,
iż w uprawach ~bóż, czy ho dowli jest słabsza.
Bo oto zb iory cbterech zbóż są równ iei wysokie. Tarkże w hodo-wli Sandomierszczyzna zaHcza się do przOIdruj-ą·cy ch , mając np. w rOIku ubiegłY'm 41 ty.s . S71t. bydła.
wiatu
się

(JaS)

I
czasie . dwóch poprzednich .,Swiąt Plonów OgrodnIczych"
pierwsze m iejsce na wystawach owoców i warzyw zdobywała gmina Samborzec. Czy w tym rok.u
powtórzy
znów ten sukces, czy potrafi obronić łytuł mistrza?

W

- Sądzę , że tak - tw ierdzi
sekretarz Biura Urzędu Gminnego w Samborcu. Henryk Gawlik. - Jesteśmy zresztą 00
tego przygotowani.
, Nim więc zobaczymy wystawową --ekspozycję suójrzmy
na
gminę przez szkło
'powiększa
jące.

10087 mieszkańców gospodaruje na 7472 ha użytków rolnych. Największą z tego cześć
- bo aż prawie 4 tys. ha zajmują sady. Dominują jabłonie
najlepszych i popularnych odmian. Dość dużą
powierzchnię zajmuj<i także uprawy warzyw - szczegÓlnie pomidorów
i wczesnej ka,pusty. Bardzo wy
sokie plony sprawiły, że w
okres ie tzw. , SZCZytu punkty
skupu przyjmowałY dziennie
po 500 ton t~o towaru. I choć
samOChody tarnobrzeskie wywoziły go bez przerwy, to
i
tak brakowało i brakuje

Mi~ysł.w

łęki

Mroczek 'II Ostrostarosta SlIiIldomieorskich

-

dożynek

rolników-sadowników ma ~emia sondomierskG _wielu.
ustalić listę n a jlepslJ<h byłaby ona b~rdro dłu~a. Ni~
mH!1i organilotorry "Święta Plonow Ogr~clych ,
starostę i starościnę dożynkowej Uł'OC7Ystosa. My 10OClyWliście

przr pracr.

MrOClS z Osvonu u~e dziś

dŁie

, ojca, który jeSl""oJn q był }ednym %
sadownictwa na Sanwspółzałożycie-

Spókhielni Ogowocują-

Kiedy Łna'jduję czos na spoIea.nq dziolo-lność~ Ana cóż, mimo 56 kit, dziękl dużej pomocy
syna Wojciecha.
studi ujq.ceg o
laocznie na Wydziale Ogrodn ic_
two krakowskiej Akademii RO~lli
~zej, a także i .. syreoce" mogę
]eSIcze popracować w ZBoWiD
i GRN. Node wszystko muszę
mieć ZGWSle
czos na lekturę
ksiąilki i prasy
ogrod-nic.zej, udŁiał w kursoch i wycieczka-ch do
instytutów sa d-own iczych , Dość
często przyjeżdżają do mllie nau_
kowcy ze słynnym prof. Pieniąż
kiem, rolni-cy z innych regionów.
Wiele rodzin poszło w naszej wsi
w ogrodnictwie dość d<llel<o.
naśladujemy
i
Pod-potru.jemy,
specj<l'lizu,jemy s.ię tylko w jednej
dziedz.inie, bo tako jest p rz'fS zlość i ekonamiczna
racja ,nd ywidualnych gospodarstw.

opakowań.

Równ ie w ysokie.
choć
z
mn iejszego areału liczącego zaledwie 1200 ha. sa plony zbóż.

W edług ootatniego, cz.erwcowego spisu rolnego. w gml>llle
Samborzec hodowano 4620 szt.
bydła i 5647 szt. trzody chlewnej, Przy wysokiej specjalizacji
sadowniczo-warzywniczej
gminy
wskażnik
ten
jest
oość wysoki.
Doskonale obrazuje . to plan hodowli przewidUjący do roku 1980 4800
sztuk bydła i 6600 szt. trzody.
- Wszystko 00 składa się na
dzisiejsze
sukcesy.
powstało
dzięki Wieloletniej PUCy i poszukiwaniom całych pokoleń doda.je Henryk Gawlik. - Zarówno dorodne sady wymagające całorocznej troskliwej opie
ki, duża ilość maszyn i urzą
dzeń (samych tylko ciągn ików
jest praw ie 500 w gminie - na
2360 goopodarstw). czy wreszcie
bogate domostwa - sa wynikiem intensywnej pracy trwającej od św i tu do zmroku. w ielu
szkoleń
indyw idualnych.
choć nie poświadczonych indek
sami i dyplomami studiów.
Mamy w naszej gmin ie i inży
nierów saoown ików uzna.wa-

t

zakończyła żniwa.

Dzięki wie~

roku
zł

daliśmy

Tak mozna łei pOwied,&ieł •
gminie, r;dzie wszyscy •
roku na rok ulepsza1a produłt
cję. pOszuku,ia nowycb odmiaDt,
zwiękssają plony. I
taka jeeł
bogata twórczym niepokojem
cała

Sandomiersz~yzna .

JANUSZ SAPA:

Doły(:hstarościna

wem.

do.zynek -

Adela Polit

w.... •

męiem BronIsłaZdjęcia J. Burczy.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jednym z przodujacych ebo6
nie
indyw idualnych
gospodarstw :test Stacja Nas~nne
-Szkółkarska
w
Sambore..
Specjalizuje się w uprawie tulipanów i narcyzów najprzedniejszych, sprowadzanych nie
tylko z Holandii odmian.. p~ .
duje także w innych deiedzinach. W tym roku jako pierwsza na ziemi
sandomierSkieJ

całej

delę Połitów, m i esllkańców Żuro
~A

rodzin.

czystego
zysku - mówi d y rektor stacji.,
mgr i nż. Andrzej Chrzanowski.
- W tym roku prawdopodobnie sięgniemy 00 600 tys. zł.
Wielka przyszłość d-opiero przed
nami.

rzy pięknych nowoczesnych
zabudowaniach zaprojekto_
wanych zresztą przez sa~go wlaści-ciela , a umożliwiających
wzorowe prowadzen ie gospodarstwa zostaliśmy Bronisława i A-

OOKOBCZENIE

Róg zZajezierza - inicjat-ot
elektryfikacJi wsi i budoWJ
drogi. człow i ek. który bezinteresownie oddał na potrzebY
szkoły
v lasny
dom. Takie"
ofiarnych ludzi jest znacZllM
więcej. Dzięki
nim co rob
wartość czynów społecznych w
gmi·nie wynosi 4 mln zŁ Niedawno. w ciagu tylko tygod.nia mieszkańcy gminy ofiał'O
wali z dobrowolnej składki 20
tys. zł
dla najbiedniejszycb

- W u bie"łym
państwu 460 tys.

P

(gmiooo Obrazów).

nocześnie
społeczników.
Zalio
czvć do nich można np.
Mieczysława Mroez,k a z Ostroł«:ki.
członka PZPR. pre2leSa Gmiao
nego Zarządu ZBoWiD. Wielkim aktywistą jest też S••

kiej mechan izacii może sobie
dziś pozwolić na plany powię
kszenia upraw tulipanów II: I
do 20 ha, założe n ia sz:kla.rni, a
także podjęcia
upraw truska.w ek.

Kobieta partnerem numer 1

wą

nych w RWPG za wybitny~
specjalistów. mamy i wielk~
znawców sadownictwa. a jedo

ED
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Podróże
Po osiatnieh "p&pryk_yeh"
pani Zofia S. • Koń
.weli PlPytala mnie w liśeie,
~
je8t
polski
sposób' na
......y&4:. "Ciaw;le poda.je pan
pJSellli8y węgierskie, bul~a'l'skie,
• .,.nie polskie, na.we?".
OłN jest również na.sz polski
spotMob. Będzie to sałatka z papr~i po pOlsku. (Po reja jak
.wy.kle na eztery osoby).
.
Bieraemy 4 strąki cze<l"woneJ
lub sieWnej pa.pryki, dwa pomidory, 1 cebulę , sok z eytryny
lub kwasek (Wllględnie ocet ale
winiły),
sól, !lZe2yptę cukru,
pie.p1'lZ, łyżkę oleju słonooz:ni.ko
W4l«O lub sojowego.
.JallZy,n y sta.rannie myjemy,
s....-my wrzątkiem, kroimy
wypestkowaną paprykę i cebulę
w eieniutkie krążki, po.mdory
n. eząstki, skrapiamy to wszy8tko olejem i sokiem s cytryny,
solimy, dodajemy odrobinę oukl'U i pieprzu.
Uwaga - sałatkę łineba pnyrz~ iuź przed spożyciem.
Proponuję ponadto lunch po
ancłe18ku, z 4 strąków pa.pryki.
(lIIiel_ lub czerwona) 25 ak~
dobre«o świeże~o twa.r~u i 2
pomidorów.
Siar.nnie umyt!\ paprykę wYpeeMlow&ć ścinając ,.piętk i " poSypae wewnątn: solą i roztartym csosnkiem. Twaroźek rozgnieśi widelcem. jeśii jest zbyt
Oł1ci5nięty dodać śmietany lub
mleka. Dodać pomidory drobniu"". pokrojone, szczypiorek I
sól dG smaku. Napełnić tym

Przedzi nv

k~łlaeh

słrJtlU.
p.-wać

do kra.kersaw z ma-

slGn

oraz soków ow_wyoh
l " warzywnych.
LUDWIK

•

bez dewiz

świat

urysta przybywający nad Adriatyk ezyni to p~ede WSZystkim dla urody jego krajobrazu, dla płaż i słońca. Wielu
jednakże jest ~u takich, którzy przygody wakaeyjnej szukają w podwodnych polowaniach, w obserwowaniu fa.uny
i flory. CI, kłórym zdrowie nie pozwala na nurkowanie, mogą
nacieszyć 'się oglądaniem życia morza w liC'lnych w Jugosławii
akwariach, jakie )Wbudowano w pobliżu znanych adriatyckich
ośrodków wypoczynkowych - w Splicie, Dubrowniku, Szibeniku czy Pull

T

Każda

suma za skorupiaka

"Głębiny mórz kryją
wiele
cudów i wspan i ałości. Do t0warów najwspan ia1szyc h
pod
względe-m
kształtów i bar\.Vy
należą
niewąt.pl Lwie
morsk ie
mięczaki.
Zbieraniem
muszli
trudnił się człowiek od niepamiętnych czasów.
Ich zaw.utość służyła mu poczĄtkowo jako pokarm~ póżn iej muszle ~ta
ły się przedmiotem ozdoby, a
także nawet pieniądze m". Tak
rozpoC"lyna swój wywód profesor Radić, k,tóry C>prowadza nas
po założonym przez siebie muzeum w Maka·rs-kiej, dyspomljącym jednym z najwspanialszych zbiorów na 'ŚW iecie .
Zwi edzający
!!,uzeum może oglądać najróżnie jS'Ze kształ

ty, kolory
i
odcienie.
W
ciszy, jaka otacza stary monastvc franciszkański (bezp'lśred~ ieg o sąsiada muzeum), który sam jest n ie lada atrakcją
turystyczną zobaC"lYć m6żna
ponad dziesięć tysięcy okazóW
muszli i śl imaków ze wszystkich mórz św iata.

względem

ilości przewaz Adriatyku i jego
natom iast najba:-dzie j efektownie prezentują ~ię
okazy z dalek ich F ilipin - j .łk
delikatny i filigranowy ślimak
Argonauta, czy śl imak Fusus
Cofoseus, m ierzący 80 ce-ntYJIletrów długości .
N ierzadko się zdarza mówi prof. Radić - że jakAś
pasjonat kolek cjoner przybywa
do nas z Wiednia, Paryża, z
USA czy Japonii i oferuje góry pien iędzy za niektóre rzadkie ekspru!My. N igdy oczywiś
cie nie ma za nle ceny - zostają u nas w muzeum. Ze cieszy się ono du żym zainteresowan iem św iadczy choćby fakt,
że od jego oficjalnego otwa:-cia w roku 1963 zw iedz.iłO' je
ponad 400 tysięcy osób. Zacząt- .
ki zbioru datują się od jesie.ni
1959 roku, a p ierwsze eksponaty pochodzą od 200 osób. Drogą
wymiany uzyskano wiele rzadkich O'kazów. W ielką poon~c
wn i ósł w tym także najwybitniejszy współcześn.ie
znawca
przedmiotu. Am&yka.n in ck' R.
Tucker AbOOt.

Pod

żają muszle
sąsiedztwa,

Świat

w

uścisku

N iektóre
prrzykuwać

z

ciszy
"ludojada"
potraf:ą
zw iedzają 

się,

lIMełK.

ojcu,

Dq.browski (z prawej)

StGni.sławie.

przejql gospodarstwo po swym
Fot. Jerzy Burczyn

Orędownicy postępu
DOKOŃCZENIE

ZE STR. 5

CIOłS uprowio li prowie wszystko,
cc możliwe, hodowali świnie, by.
eMo. N~downo przestowili s i ę na
soocwnlctwo. Dz iś moją już 7 ho

«>grodu, z którego nie tylko wy·
wiqzl)ją się wzorowo
względem
5Pókłzie~n i . ole i wobec ... górni.
ków l Kopoln i ,,&roo(o" w Cho/'rowie. O Politoch mówią w
gminie-s.połecmicy. Taką już 0pi>nię
moją od p ierwszych
lat
po'NOjenn~h. kiedy no Ziem iach

Zochoón ich prowo-dzili wzorowe.
POóslwo-we gospodarstwo. O il e
wielkim spe.cjolistą w tej dziedz,i.nie niejaka z urodzenia jest
pon 8ronlsław. to sporo kłopotu
i trudności miało jegO' żono pochodzQC<J z miasto.
- N ie znołam procy IlO roli,
ołe czego się człowiek nie oou.
czy jeśl i tylko chce - twierdzi
ponl Ad~o.
No równi z
mężem prowa-dzę gospodorstwo,

ED
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o i znaj-cluję czas no działoln~
spoleczną·
Jako członk i ni Koła Gospodyń
W i ej~kich Adela Po lit było inicjotorką wielu
kursów gotowonia,

szycia; wycieczek do no}ciekawszych miost i reg ionów. Nade
wszystko zoś chciało ulżyć kobietom. Z tej racji zmobilizowo-lo 12
lat temu kólko rolnicze do p ierwszego usprownienio zoik~u
szatkownicy. Dz iś instalują we
ws i mog iel elektryczny. Samo -;e.st
niejako prekursorem nowoczesno.
ści. W
jej domu są wszystkie
wygody łącm i e z gazem i auro·
matycznq pralką.
- Może przekonoją się mJ.ode
dziewczęta. że życie no wsi nie
jes1 wcale gorsze od miejskiego
i zostoną no g05poclors~ morzy storościno sondomierskkh
cIoży·nek . .

Młodość szansą

rolmctwa

rzyłdo<lÓ\tv 00 poporcie te·
" go jest bardzo wiele.
z nich moleiJi.śmy, w MczY', om. Obrazów.

P

,*'"

iż

uwagę

pOław iacze

per eł

gi!Ięli

w jej śmiercionośnym uścisku .
Ok az zwany rogiem Trytona
(otrzymał nazwę od bóstwa starożytnych
Greków z orszaku
Posejdona) jest z kolei mniejszy wprawdzie sto razy, ale uwGżany za najpiękn iejszy
pośród
wszys1ikich egzemplarzy,
- Dotychczas uprawiałem Wc_
żo, trawę nas i enną. warzywa. Te.
raz przerzuc il em się cołkowicie
no sadownictwo.
mówi w
przerwie prac p ielęgnacyjnych w
młodziutk i m sodzie
Marek Dą
browski, Choć młody stawioją go
w gm ini e w gronie no}lep5zych.
- Mam trzy gotu!")ki satlu : wysoki, zogęszczony i niski. W ubiegł)"m roku tylko z dwóch hekta-rów zebrałem 50 ton j<Jblek.
W tym roku .zbiory będq nieco
mniejs.ze.
MOH!lk Dąbrowski przejął niedawno g()Spodarslwo od ojca
Ston isł<lwa. z 1<tórym
wspólnie
pracuje. Zakła-d<l nowy sod. do·
kopoje s.przęt ogrooniczy, ekspe.
rymentuje sa-dząc niskie mzewa,
owocujące jlJl.Ż w trzecim
roku.
Wszystko zoś rOlbi według nojnowszych wskazoń fachowców.
N i~ więc dziwnego. że zjeidżajqc
z lessowych wz.gór.z -do Bikzy nie
s~ób nie zwrócić
uwagi no
przep i ękne porosole
drzew por05itojqcycłl

muszO

~zo

w.z·niesień.

ewnego dnia. Laura
i
jej sta.rsza siostra Genia, córki Karola Marksa,
poprosiły
dla
;'abawy swego ojca, aby odpowiedział na ułożoną przez nie
ankietę. Marks bardzo kochał
córki i nie odmówił ich proś_
bie. Po latach, ten niezmiernie ciekawy dokument ogłosi
ła Laura Lafargue. Oto pytania i odpowiedzi tej dziecięcej
ankiety:

P

jaikie m-oŻIla znaleźć w Adr iatyku. W niektórych regiQQ1ach
jeszo:ze - jak za czasów
rzymskich rybacy używają.
tej muszli jako instrumentu

wc iąź

sygnali~cyjnegO'.
Władozyni
Austro-W~ier

płaciła

za-

raz 15 tysięcy dO'l!U"ów
(oczyw'ście w
przeliczen;u na
dzisiejsze pieniądze) za jeden
egzempla,rz muszli Epiton ium
scalare pretosium. ·Na świeci e
znanych jest obecnie tylko 10
egzemplarzy tego gatunku, dwa _
z nich zobaC"lYć można w Makarskiej.
Cenne
e gze mplar'!e
Tibia fosus (dług lego brązowego
śhmaoka) są ozdobą ga,bloty z
muszlami pochoozacymi z Morza Ch ińskiego . O p, 6cz ni'; h
jest tu także okaz dziwnej Maleui> m"aleus, którą znal eźć można jedynie w Ocea nii. w tr·opika1nych wodach w rejO,Jlle
Kaledon ii. zwan ą dla swojego
kształtu ..krzyżem Chrystusa".
Przy wyjściu z muzeum gość
może
obejrzeć muszlę Laxitas
Jap<m icus. któr ej sklepienie p~ 
służyło jako wzór
dla architektó\v
Wschodu, konstruktorów
sklepie ń
świątyń
i
. Dawne .peoflUlWiorls ·
pagód. Dwa rzadkie okazy muszli z mórz Ch i ńsk iego i Japoń
podowały wieś'Ci, w
. skiegO' zamykają tę u,nikaloą
dzIwość nie wierzyli
kolekc ję·
nam u-czeni. Między
W ks i ędze pam ią.tkowej mul!o~oIy twierdzeoi4-.
zeum znaleźć m.ożna wiele poroz~towny- Q9ńcÓ'j! no
clow;U. "Sądzę - wpisał jeden
Qu i,to do Cttz<IIJ tfwol
z profesorów Heidelbergu - ~e
doi.
d-zię.li::i 2lObac:reniu tej k-olek::ji
udało
mi się zrozumi~, Jla
Sz,1bkość pr~ywu
czym polega świat ciszy". I to
wy~oby zatem
zdanie pol€Camy tym, któriy
zaWitają pewnegO' dn·ia 00 Mumetrów no dobę.
zeum Malakologicznego() w Mabardziej
ka1'Ski~
goń<:y ,przem ierza li
NIK.OLA VAnJON
łęcze oddycha ją~
(lnterpress)
powietrzem.

Pytania
1. Zaleta, którą najbardziej
cenisz:
w ludziach ...
w mężczyźnie ...
w kobiecie
2. Twoja
charakterystyczna
cecha ...
3. Twoje
wy obr aż-e nie
o
szczęści u ...
4. Twoje wyobracl.enie o nieszczęściu ...
5. Wada, którą najłatwiej
wybaczasz ...
6. Twoje ulubione zajęcie ...
7. Twoi ukochani poeci...
8. Twój ulubiony proza ik ... 9. Twój ulubiony boha ter._
10. Twoja bohaterka ...
11. Twój ulubiony kwiat ...
12. Twój ulubiony kolor ...
13. Twoje ulubione imiona ...
14. Twoja u Lubiona p<>trawa ...
15. Twaja u1ubiona
maksy_

CAF-DPA

16. Twoje

Pstrąg
na grzędzie
Tęczowy pstrąg

k

u-

trofeum każdego
Ale oto hiszpań
skiemu
rolnikowi ' Juanowi
Gutierresowi przypadło w udziale wyjątkowe
szczęście.

pragnione

wędkarza.

PÓłkilogramowego
pstrąga
pojmał on własnymi rękami u
siebie w ogródku, na grządce

z pomidorami. Ryba prawdopodobnie dostała się tu kanałem irygacyjnym z pobliskiej
rzeki.

Geogroficrnego
sprawdzi ć te W I()O(>!l><l'"
tyce. Najęci góra le
stawien i '« s«lcjoch
00 pocktalN'te lcr~n ;k
swoioch ",opr.zedn1iJ<ow
kuset lot. No
tysięcy metrów
morza siedm ic
tra'5ą siedem 119 stu . i
tra w ciągu 59 minut.
b iegu
roiśtOw~o
prawcłz~i)Ść r-elae)1
kron ilkocIlI Cde rysta
no dobę POK<>1Iywo ne
gaczy indiań>s'k ich.
rekordy gońców
w tym somym
odległości
nie
150 ki.lometrÓW.

N'i gel Gregory, inwalida z
SittillA'bourne w hrabstwie Kent
(Anglia) wystąpił na drogę są
dową
przeeiwko mi~jscowemu
wyd21iałowi zdrowia, domagając
się odszkodowa.nia ... Gregory jecha.ł
wlaśnie
prZyrLIlanym mu
trójkołowym wózkiem inwalidzkim, kiedy silny podmuch wiatru po prostu zdmuehnął jego
pojMd z drogi.
ke.myślnośoi

Nowa werSja
spisek"?

dniu 30 stycznia 1899 roku w my ś liwsk im sameczku
cesa.rskim
w
Meyerling rozlegly . ę - w pewnym odstępie czasu - dwa rewolwerowe strzały. Od s\.r&ałów
tych zginęło samobójczo dwoje
kochanków: następca .konu, syn
pa.mJjącego
ces&rZa FrM1ois:rJ<a
Józefa, Rudolf i jer;o prsyjaciółka. baronessa węgierskie
&,0 poehodzenia., MaTy Vetse.ra.
Rudolf najpierw zastnelił rewolwerowym
stru.łem
Mary
Vetserę. Potem zwłoki u·kochanej obsypał kwiatami, pnesiedział przy za.bHej kilka &,om.m,
ja.kby łinymając makabrYCD1ą
wartę, w końcu strzałem z rewolweru w skroń pozbawił siebie życia.
Sam eesarz ~a.noiSlZe!k Józef, powiadomi1)ny e tragedii
miał powiedzi~ć: "Za.bił się jak
krawiee",." mając zapewne na
myśli bMllllnie -.kończony melodramat sytD&, następcy wonu, męża areyksi.ężnej ~ ojca

W

dzieoiom.
Zwłoki

Rudolfa pnewielZiGllll
Sł0Ź4N10 w k.rypcie Habsbu~ów, 19-1eklia Mary apoe:zęła na pobli*im emM'-zu. Niem_y po&Mtał do dziś

StaJ08ć dąi.eń

Wiatr
wOlomuń_

i braku opanowa-

Dia.
W

związku z tym wyraża po.gląd, że należałOby pnywiązy
wać większą wagę, niż to czyni

"moment
.
ne zakończenie
tychc-z:as istniał y

waelu

historyków, do licznych
i poszlak na temat
rzeczywJstej ozy urojonej. ciąży
Mary Vetsera. Co prawda nie
da się już dziś stwierdzić w
pewny sposób, C2ly Mary b yła
w ciąiy, lecz wiele jest dowodów WskMujących, że ZArówno
pogłosek

dwie wersje
Pie\l"wsza z .
ka" - u patruje
k

gedię

roi

" • ••

"

I

Interpress

Wiednia)

Z

Rudolf, ja,k i Mary wierzyli,
była.

,

że

I w tym właśnie ' widu Wa.nIkU&2lk• . "moment wyzwalają
Cy", poclczas gdy głębszych
przyczyn i motywów dopa.truje
się w nieszczęśliwym , "spa.rta.ezMY'JD" życiu kronpriD'za.
~ragedia

6.
7.

Grzebać
Szełlspir,

JANUSZ SAPA

do Wiednia i

honoru i winy

C. prawa. I

K.płer

Ił. MaąOll'llaota

11. LalU
1%. Czerwony
13. LIWra, GeBła
Ił. Ryba
15. ,.Nk co ludMie nie
jest mi ebee
l~. Poddawaj
W8Zya&ko

w

wąq,łliwOŚć.

chiś,

podobnie
po samobój-

ja.k bft.pGŚre4nio
stwie, m.7na II pewnościlt D kłaodae,.ie to RudeU zasugerował

Z teki Alfreda
Hitcheooka

o
W
hisz.pańskim
kla8ztone
MODll.anares odszukano niedawno
akta z XV wieku. 1'i"a podstawie
tych dokumentów
stwierdzono,
że Krz.,Y'Ptof
Kol umb otrzymal,
wraz z załogami swych statk6w,
:M tysięcy p-esetów na wyprawę
do Ameryki. Jeżeli
przeliczymy
te pieniądze !la dzisie jsze relaeje okaże się, że odkrycie tego
kontynentu k05Zto~alo
kr610wą
Kastylii "",led wio! p6l miliona dO-....
lar6w. Tanie odkrycie!

9
Stary c.złowiek oofnął się ~
n i.e, stanął i ze stoickim spodoojem
p3Jmył na drz. iewczynę na dole. Nie
mógł rUtc UC'lynić, J>(Ylost-ało mu tylk~ C"l~'kać.

Wreszcie
t()(lID()tŚOi.

ciła

się

dObnie

ewość

obak
ekr'a nem TV

Z
. Dcma4d

na

Wells z Marga.te

fori1łoę . na
"utelewizyjnionyeh
n&CTobkach". Za 6.000 dola_
rów ~_ów jest podjąć się wykonania prototypowego · nagrobka, za.opairzonego . w kasetkę ze stali MeI"dzewoeJ,
w
ktÓl'ej za kuloodporną szybą

pań..,ie

Inków
. uzenad.awanO' kró lewskim pogrzebom. Oiało kró/.a ł>alslI-m0<W6fW> mi>Odem, a serce u:m.ie.=ano w złote; urnie.
Wszy8tlkich
mieszkańców pań
stwa ob($wiqzywał post OTaz
wsbnzymanie się od spożywania
soli i pieprzu. lnk-owie głęboko
wieorzyl&
w zmartwychwsUJ.nie
kró/.a, dla.te.gO' pałac wraz z
mumiq bywał zamUT{)wywany.
Obwa.1'cie tego ()8I()bliwego gorobowca nastęP()W«w po upływie
raku, kiedy to urzq.dzano w
mm blllfljkiet na cześć zmarłe.go,
II ;e{/'O
mu.mię
sadzano przy
soole. Od tej chwili w kraju
C»p1"4Wę

prze6tM.oała

()bowil\Zywać

żało

ba, II podd«tni mogli znów spożyW6ć sól i pieprz.
(wm1
młodziutkiej,
pogodnej dziewczynie myśl o samobójstwie.
Tym
nie.mniej
Wandruszka
przyjmuje ja.ko "psychologicznie ea.łkowilOi:e zrozumiałe", że
to
M1U"Y
spodziewająca
się
dizieck.a Dyla ~It aktywną siłą,
~~h.jltClł
oboje w stronę
rzeozywi.st.ego SlIImObójstwa. Zdaniem hl toryk·a, właśnie młoda
baronessa żądała od koohanka
pOW'aźne~o połrakłewania kUka
razy deklar_anyeh prze'Z niego
zBllDi:nów SMDobójezych i z uśmiecheim na twarzy wyrażała
gotowość do rozsta.nia się z ży
ciem przed nim i z jego ręki.
NatAllmiast u Rudolfa jak
twierdZi WaindruS2lka .:... ~lęU . 
kic: p80Zooie krzywdy wyrządzo
sej
młodocianej,
osieroconej
biewC2lYlLi.e łlłCZYło się z występującymi od d.a.wna ozna.kami manii prześladowczej. Ceilhy
pewnej
psycmoznej
anormalności
sna.IIUł
prof. WaIldruszka właiinie w korespondencji Rudolfa z Billrothem.
swoim paranoidalnym stanie psychicznym. z nowymi dotkliwymi obci~żenia
mi psyeh.ieznymi nie mó~ł zareag_ae ,,normalnie" w sensie
tradycyjnej dworskiej moralności seksuaIDtti. która takie
sytuacje pozwalala dyskretnie
i bezboleśnie ,,.zaaranżowae".
I z:weagował inaczej. "Za.blł
się jak krawiec ... ".

W

MIBCZYSŁAW

'"

ocknęła

si!: z JlIiepny_i djon,ią uchwypo dlbródek. P!rM.v~i~()

Usiadła

za

st.T>adła orientl.aooję.

-

Fłol'ycbi.e postanowił ~bić

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wk.,.ótce wyrosnq obok nich nostępne. rodzone ręl\<O'I'I"I Młodych
go5'pOdorzy.

?

w _I\żkach
AjschylOS,

Goefue
8. Dider',ot
,. Spariakus,

gólnq

Słabość

. z imponuPISzczalek.
(wm)

ŁaMoWlierność

Ci) W ~cie dyrekeji upitala
w BinDi....ha.m (W. Brytania)
aapiaano: ,.,Jesteśmy zdania, że
w związku z budow" nowej sali
operacyjnej,
należałoby
czym
prędzej przy8łąopić do rozbudowy
kostnicy".

(w słIos1łnku do ludd)

W

Siła

mistrz&w z
organy znaj-

ł. Kaipitułae,ja

5.

bankiet

l, Pl'08tota

•

"Węgierski

hasło._

Odpowiedzi

Z.

3. Wa.lk&

Królewski

nl6 ...

Ameryka-ń skiego

okazów

cych przez całe godziny. Do tak ich należy potężna Tridacaa
giga s, zwana też "ludojadem",
która jest jedną z najw ięk
szych, jakie znaleziono na świe
cie. Jest to również najcięż.>zy
z eksponatów - blisko met.rowa muszla waży 180 kilogramów. N ie jest ona najwięk 
szym O'kaozem na św iecie . Największą i najc ięższą ujrzeć moima w kO'ściele św. Magdaleny,
gdzie służy jako chrzcielnica. Ma
ona wysokO'ŚĆ 2 metrów, a waży 800 kilogramów. Na przy ..
domek "ludojada" gatunek zasłuż ył sO'bie tym, że zd arzało

Nieznono onkieto

10-

ZIEMSKI
(Jinterpressl

umieszozony zostanie normalny ekra.n telewizyjny. Po naciśnięciu odpowiedniego ~uzi
ka Da ekra.nie lIkue się obraz
nieodzałowanego nieboszczyka,
nagrany oczywiśeie za Jeco
życia

Da

taśmie

~owi

duo Ra_ jasna prOCT&m bę
dzie zreamowany _ wkolone,
a gdyby nie udało się ge zro_
bić z. życia, pośmiertnie wykona się g4 korzystając z rQdzinnyeh filmów amatorskieh.
Wynarazca jest pnekonany
że taki n~obek wytrzym~
nawe.t
500
lat,
chociaż
po
200 - 300
l ..tach nik
już chyba
nie
będzie
się
nim zainteresowany. Nagrobki
Wellsa będą oczywiście chronione prawami au~kimi
a

Obróciła g1owę- w jego kierunku.
Zdawał o się, że nalll'le- przypomma-'
ł.a S{)Ibi.e, gdz:e jes,t i co się drzIi·ało.
ZaltaC'Za.jąc SJię, stanęła J)Q nogach.

WSlLyst.klo w ponądku, moje
dzioec'lro! zawołał Mar!z~. On
już nie ~i p&Ili .nic złego. Leiy
tam, llQ dOle.
, Dz:iewlCfl.y.na z<>i>a.czył8J JQ.~esa.
pootem spo.jNala w g6Yę. na SIt~a:

lO
- NieCh p3dlii wezwie pomoe -"
powiecklJiai S"tail"'1.ec. N je-ch panl
SIPl'OW'3tdzi poficję. Będę ,a C'lekał.
Pr<l6zę

Soię

poepie6"'ZY<:.

nosić mają nazwę "Wiecz~ego

Wehał.a. się, jakby cłlciala j~
eze coś potWlie'd7..i«, potem pOlbią:ła
lek1ro i C'hyżJo.

Walka

C7.y polilc:ia go z.n,()'WU poz.na?
Chyba. nie, bo 06iefJUlaSCle lat to
kawał cŻasu. Reporte'l'? Tak, r~
tell'ZY mogliJby znaleźć powią'l.ania.

pomnika",

Z

nudyzmem?

Władze Seaside Park w stanie New Jersey wystąpiły na
drogę sądową przeciwko opiekunce 3-letniej Jessiki Santos, niejakiej Almie Nelson.
Opiekunkę
dziecka oskarżono
o obrazę moralności publicz_
nej, ponieważ Jessica biegała
nago na nadbrzeżnym molo. W
dodatku Alma odm6w1ł a speł
nienia polecen:a i nie ubrała
dziecka. W końcu znalazł się
ktoś rozslłdny i całą sprawę umorzył.
Władze
powoływały
się na przepisy
li:
1959 r. o

walce
mem.

z publicznym

nudyz-

Wszystko
dla klienta
10 minut na wybór materia5 minut na przymiarkę,
godzina na pracę - w czasie
której klient zakładu może
odpoC'ląć w fotelu z gazetą od
zgiełku i zad.uchu ulic Singapuru i oto nowy wyprasowany garnitur jest gotoWY. Takaobsługa klienta w Singapurze
nie
należy
dziś
do rz&dkości. Tym
sposobem miejscowym
mistrzom
krawieckiego
fachu udaje się
przetrzymać konkurencję dużych fabryk i przyciągać licznych cudzoziemców, z których większość nie
zatN.Ymuje się w
Singapurze na
dłużej mi trzy doby. Co wię
cej cena garnituru szytego na
za.mówaenie jest niewiele wYż
sza nii 'gotowe«G,
łu,

Ben F:raa.er, sta,ry .inwailida, &tó,ry
życie młodej d-z.iewczyn,ie
i sam spowodował śmie~ niet'bez- '
piec-z,nego ba.ndyty, jest tym samym
Benem Frazerem, który sa laJt temu był w stolicy detektywem w
stopn iu poru czn ilM. Zwano go .,myśliwym ludzi", bo był zacięty i ambiItny w pracy i nigdy nie po!dod3wał się nawet w na.j<ba'l'od'Z"iej be7ma.dziCÓnyC'h prz.ypadtk>aeh.
uratował

Poddanie się? lroofia lo&u, pomyś:lill. ~atnie Ofiiemnaśde lat było
jedną wielką k3jpiltuilacją.
Osiemnaście
z.naleźć

żył
dil'Ogę,

lalt

tylko jedną Tń'yśl~
jak odEbrać soobie

życie.

Dlateg"o prz.y jeOO.ał tu dtz.jSli31j do
lasu, myślał o s.kończefliu z żyC'~m.
gldy stai nad brzegiem pnepaeci i
oIbserwJOwał ka<:Zlk!i. Nie JaYille5, leez
on leżałby teraz z połama.nymi' k~
mi na ónie prrz;epaJŚ.ci.
MytŚIJ.ał o młodej dziewcrz.ynie i po
raz pierwszy od śmierci Mart'b y i
I>d III()IDe-llltu spa:oo.lirWwaalia poozuł .
7JflÓW 1lC'Z1ldie dumy, doo.nał wodwięcz
llo6ci. Po l'az pierws:zy mów 1lICZU-

cie,

że

jeg~

~ysten<:tja

jeM roś

warta.
UlŚIllliedmął si~ kącikami ust. MInęło wsp6łC'lucie nad samym sobą,
mi'Dęły my-śn o sarnoł>ójsrtJwlie. Tere:z mógł już Nekat, czelka~ w spo~u._

KONIEC
Tłum,.

J.

Nogał

UWAGA.

Z

wmr

1I:«ek" - ,

tnyt<>wc. podono myłnie aość 11a hcKTa 52 zomiost 54. Powtórzo~

l

tizyiówł;i

IW

176. Pn.

pms.mmy!

NAGRODY:

z hasłem -

,

pneprowoozoonego
Iósowollia bO'ny ksiq~owe omy.mali:

nr 198)

Po prawidłowym rozwiq~aniu knyżówlci litery z kratek ponum«owanych dodatkowo w prawym dolnym rogu czy~ .,. «tAein?ś.ci odpowiodojqcych im liab dodzq hasło, ·które wystorcZf nodesłeK Jako I'O!Iwiqzanie zadarJia.

po 100 zł
B O'r.da'n Alot,
Słupico i Zofia Bielecka, Sondomierz,
-

Od 14 do 20 września 1975 r.
Za ten mini-horoskop nie bierzem, iadnej
dzieło astrologów. Możemy jedynie powiedzieć

czytajcie.
KOZ~R01EC (ur.

22.XII.-ao.I.)
spotka się ze sprzeciwem. niemntej Twych
osiqgnięć nikt nie jest w stonie podW<Jiyć. Wiadomości w
nych spowodujq sporq porcję radości. Nadal będziesz się
podjQć decyzję w pewnej sprawie. Nie ulegaj jednO« żadnym
Twoja

POZIOMO: 1. wytwarzO'na jest
przez wQ~r()bę, 3. po wchodzie
słooca, 7. złota się nie ima, 10.
płacisz przy przewozie
towarów'
,przez granicę, 11. w porzekadlewa,rt pa łaca , 12. tworzy warstwę
włó~nistQ pod korą, 14, do ()korowywania kloców,
15. porcja
~Jcu, 16. polJ!fały
między szlachtą,

32.

WODNIK (ur. 21.1.-18.11.)
Każd~ decyzjo jest dobro. jeśli podejmujesz jq
to szczególnie osoby Ci bliskiej i kochanej. Wobec

tytuł
\JIŻywa..,y
roślina olei-

"8.

duży chrząszcz.

34.

ryba z rodziny karpiowqtych. 36.
żo./.nierz ja,my cięi:kiej, 37. poniżej O' C, 39. matka Izaa,ka, 40.
wcnomi w skład serwisu obiodowego, 42. dyscyplino pr·acy, rygor. 43. dławiec, 45. pożywienie
<hi.kich zwierząt, 46. nazwa podwyższOof1ego
o półtora . dźwięKU
"a", 47. wspóJ.ne omówienie ja-'kiejś sprawy, narada, 48. młody
kozioł, 49. dekoracyjny układ otworów w płaszczy:bnie.
PIONOWO: 1. żal, przejmują
cy smutek, 2, 'wygięty pręt i cię
ciwa łącząco jego końce, 3. irytacjo, gniew. 4. część s·kładowa
dawnych tytułów grzecŁnościo
wych. 5. relacjo, 6. związek Gr_
seno-orga,niczny, 8. część ooczynio, 9. minerał, odmia,na palimorfic1Jna dwutlenku tytonu., 13.
bohoter olimpiady w 1936 r.,
15. oddolenie.
dalekość,
17.
grupo wysp indonez. w Molukoch, 20. dom Eskimosów, 21.
dzielnico Warszawy, 23. wzruszenie, uniesienie, 25. czo'rodziej, 26.
głębio rzeki, 28. wzgórze, wzniesienie, 29. fotel 00 biegunach,
30. turystyczny wór _ cJ.a spania,
gorąco, upał, 33. myśliwy 0merykoński, 35. nocny motyl, 36.
staw łączą-cy łopatkę z borkiem,
38. tei: liczba, 39. zewnętrzona

32.

ROVNiQZ<Jl\ie Icnyżó~

IW

181

POZIOMO: łątka, skłon; liJlnił,
cytra, pGpka, bry~la, nomlO, sopel, mio~to, kukło, kwinta, osa~
da. Donbos, schah, arku.sz, Morze, atłas, Altair" pióro, ambit,
Beskid, eKzar, a lej<l ,
PIONOWO: MZM, tatarak,
Alabamo, ordynans, nielot. krajowiec, orkiestro, Oko, ugodowiec, łobuzeria, Oso, dłubon1<a,
szaf'o 00. hołO'ble. basetla, relief.
RoBtiqzonie główne I "Wielka
rzeko płynie gpdkojnie - mądry
ozł.owielc: nie podnosi gIQSu".

- zo 50 zł - Anna lulc:oszek S-toszów.
Za " prawidłowe
rozwiqzanie
krzyżówek
codziennych
bon,
biqmowe po 50 zł otrzymujq:
Ol' 177
Stanisław Król,
Kielce i Ba.rbora ; Wojocie-ch Nowok, Radom,
ni' 178
Piotr Bąłcowski.
S'ka.riysko-4<am. i BohcJ.an Bisjkie_
wicz, Wrocław,

- nr 179 - Anna

~)r2esyłać

wonie.

"ECHO DNIAKupon nr 198

K.o-

rz~w,

nr 180 - Józef Stanik, Ro_
dom i Rysza..d Pułiowski, Jędrze
jów.
(f)

ZlY PIES

Mołogoszcz

WILK I OWCA

H.Bre/a

PILNY
- TotuS'iu, dziś byłem jedyn)'l'll
uczniem, który odpowiedział no
pytonie nouczy'Cielki.
A co ~ było za pytonie?
- Klio z llCI$ nioe od,!obil lekcji.

WŚROD

Co tok

DZIECI

długo ssiesz?

Cukierko.
U rIll1'ie to

kwa

znacznie

ł'rócej.

- Bo ty pewnie ssiesz bez papierka.

A. R.
Storachowi-ce

Czy 110 Chop",? - pyta

meIo-

- Słabo go wid-zę, niech się
"'ochę odwróci, io ci powiem.

maI

Innec.

nie

RAK (ur.

22.Vł.-22.VII.)

ZasKoe:zeoi-em n-iczego teraz noie wskórasz w procy zawodowej. .
Rozbroi \lo ' obecnie tych, którym bordzo zależało na tym, ab y C'ę
wać. W pewnej nowej sprowie rozeznasz się błyskawicznie. Zj edna ~
nie I sympatię. Wykorzy&toj \ci. Przedstaw swoje plany i ' na legoJ
zję. Bqdź nadal rzeczowy i daj z siebie wszystko najlepsze, o
wymknie Ci· 5ię żadna szansa. Nowi05em
mówiqc
tyd~ień
w swej pomięci l miłymi przeżyciami.
LEW (ur. 23.VII.-23.VIII.'
Rysuje S'ię pewien sukces, za którym kryje się jednak pewne
W środę lub w c~wa,tek mole kłopoty i przesncodY,
stoi .... przeszkodzie, oby zakończenie tygodnia upłynęła _50 10
wpadaj w zachwyt % byle jokiega
powodu i nie zapominaj o
wiqzkach. Dotyczy \lo szczególnie osób młodej generacji: W
niu oni postępowaniu nie ticz na przypadek. Nie zaniedbuj
ole i nie zaniedbuj swych obowiqzków zawodowych. Dobre
wach prywaW>ych. Najbliższa rodzina czeka na wiodomości od
jaciele c;hcieliby się spotykać częściej % Tobq.
ł

,.ANNA lur. 24.VIII.-23.IX.'
Bqdź przygotowany na drobne i niezbyt mile widz.i<>ne
oby nie wzięły one góry nad Twoim rozsq!'lł<iem.
pa pracy i nie doj się w piqtek ponieść nerwom. Sukcesy ~nC)INU
Nie pod ..jmuj w tym tygodniu żodnych' decyzji,
bo niektor • .1 .
byłyby do 'od_óc_ia. Zrezygnuj też z nodmi<lru przyjemno'C1,
n",sz się, źe perspektywy. które przed Tobq się roztoczojq nie ,q
dym bądź rozie _rełkie spekulocje .. ie mojq ..ajmniejslego
,tę teraz bardziej
sprawami najbliższej rodziny.
WAGA lur. 2UX.-23.X.)
Noie powinno Ci być ob;'jętne co Twój partn... myśli
W tym tygodniu O rzeczowe porozumittnie się :z: nim. Pe~a
rozwiązana zastonle pomyśln ie w piqtek. Nie zwroCOJ I
ne nieporozumien-to w pierwszych drŃOch tego tygodnia.
sób swój umysł od spraw błahych i skoncentrujesz uwogę na
dowych. Jest to nieodzowne. MusisZ- pozostać przy tym co
stety, nie mo drogi powrotu. W sprawach mieszkaniowYC h ._
spodziewane rozwiązanio. Niektórzy liczyć mogq na
milosc
wejrzenia.

sowa

SKORPION (ur. 24.X.-22.XI.,
Wspaniałomyślność mogłoby Cię kosztować

pi~ni~zy,

ru •. 23.X/.-21.XII.,

pozG grot'łi
Pozwól ;nnym
.
i nie stowicj się ponad swego partnera. Masz sporo
dy dobrej roboty. Nie przeceniaj jedno« aż nadto
nad współpracownikami. Mężczyźni urodzeni pod znaki_e._m_IO"_~
liczyć w tY"' tygodniu % burzliwymi dniami w pracy
" u
n~głe odaude, łe nie zrobiłeś jeszcze wiele w swYtn l~;d.
neN: wl' r~ "POło możliwości, aby nadrobić kl 00 przegctpl
pchać

przedsiębiorczość
Cię

Andrzej Rychel
Sto rachowi-ce
Nagrodę za najlepszą, no.szym
zooniem, onegdotę Mrzymuje w
tym tygodniu "ndrr"; Rv<"heI ze
&toraochoW!ic.

lurę

I

otwarte tego uw,o dze nie ujdzie żadna szonsa. Nie probo~ l
śladować . oni dreptać mu po pięta<:h. Szukaj własnych dr~g
nie liczyć możesz na sukces. Twoja radość życio ".ie pOWln;';rn
krytycznymi godzinomi. Musisz jednak ostrożnie i z rozsqd I . j
swymi pieniędzmi. W przeciwnym bowiem razie podarujeSI sWo
ry od dawno walczysz _I który łerGl. jest w zas ięgu ręki.

Twoja

IRan sąsiodo.

be

BLltNlĘTA (..... 21.V.-21.VI.)
Kto chce osiągnąć sukces I coś wygrać, powinien nie tylko o
ale musi dołc:ładnie wiedzieć czego chce. Twoje ' cele SQ jeszcze
zyjne. potyczy \lo nie tylko spraw zawodowych.
Błędnie
pewien zawodowy projekt I dlotego kluczysz okrężnymi droga mi
Zasięgn.ij więc rody. ' bo w przeciwnym razie drogo w końcu I Q
Wie-Ie osób zwraca się do Ciebie z prośbami, zagoduje Cię o
wy i nie wiesz jak z nimi postqpić, bo nie możesz się na nic
Nie musi.sz się w tych sprawach zbytnio galopować i roczej
cz,""u. kiedy wszystłcie one będq dla Ciebie całkow icie josne,

c;rRZELEC

NA KONCERCIE

DOpanapł_

a

mięloj.

- To nodzwycza~ne - mówi ktoś
cJ.a cłyorelollora zoo
po roz
pierwszy widzę w · jednej klołce
wiNc<l i owcę. Jok wy to robicie'
- Po pr05tu lny r(n'f dz.iennie
zmieniamy owcę.

M. Kozłowski
Bieli.ny

To na pew_

działać pod jakimkolwiek · naciskiem i w przypływie złego hu moru.
nie możesz jeszcze korzystać z pełni życia, tak jakbyś tego p rog
to je.szcze powód do niezadowolenia. Miej . zO'Wsze przed oczam i
dotychczo'5 osiqgnqłeś. Masz pewien cel, ale dobrniesz .. do nie3Q
drogami. Dla niektórych mężczyzn spod znaku Wodnika próba
do której niestety zdaje się jeszcze nie dorośli.
RYBY (ur. 19.11:-20.111.)
Eksperymentowanie to w tej chwili Twoja największa pasja , gdy
jesteś w ston-ie zbudować swą przyszłość no solidnej boz ie. Nie
okradać ze swego optymizmu. Wobec pewnych nowych wyda rzeń
trochę niepewnie. Jedno wydarzenie w piątek przYll'iesie Ci jednak
jaciele będą chcieli odwieść Cię od pewnej sprawy.
Partner
czynić
będzie wszystko,
oby znaleźć u Ciebie zrozumien.ie .
przeciw. Zaplanuj wspóln ie z nim swą przyszłość. JOlki pozytywny
to będrle no dalsze współŻ.lfCie przekonasz się ju.ż w piątek .
BARAN (ur. 2t:1II.-20.IV.)
SpOoro , sprajN godnych uwagi, ale I trudnych
im
jednak
no przeciw.
Znajdziesz zapewne
od downa Cię niepokoją. Masz coś dobrego do zrobienia.
drobne JJpominki wzmacniają przyjaźń. Dla wielu po-zytywne
woch zdroWotnyctl. Sukces, no którym Ci bardzo zależy i o
nie jest pewny. Wysiłek, troskliwość i staranność sq w tYch
bardziej konieczne. Chyba ",ie stchórzysz i nadal
będziesz
wieści
od przełożonych. ,
BYK (ur •• 21.IV.-2O.V.,
Tydzień ten szczególnie Cię uszczę'śliwi. Wska..że Ci przede
drogi. które otwonq przed Tobq mnóstwo możliwośc.i.
nieco .zagodkowy. To co teraz wydoje Ci się monoton.ne w
możesz przecież uczynić
interesujqcym. Obecny ston nie jest
partnera Twego serca, on-i nie możesz narzekać, że w prac y
nie wychodzi
naprzeciw. "Nie przesadza.j w swym
ku, bo wypędzisz z domu gości zonim
omówione
sprawy.

czeństwe.

- Poń5iki pies ugryzł moją teś
ciowq.
- CO' ma.m wobec tego zrobiH
- Niech mi pon sprzeda tego
psa..
T. Piekoj

należy

pod adresem redokcji .. EO" wyłącznie no kaf1la.ch poczlioW)'Ch
w terminie siedmiu dni od OOty
niniejszego numeru.
Pomiędzy
prowidłowe odpowiedzi rozlosuje się dwa boAy IcSoiąilkowe po
100 zł oraz jeden bon książko..
wy . lO 50 zł. Korty poc:Dtowe be.z
kuponu będą wyłączone z !oso-

Kuźnai',

zienice i Romoon S-cian:, Smago-

część skon.ij)y ziems'kiej, 41. tył
koMk.i. 44. roślioo oodowona no
ciepiłych obszorac.n.
Ti'eść hasło

propozycjo

powiedzieć .. tak" lub "nie". Nie zaprzątaj sobie teraz głowy
odległymi. Teraźniejszość jest o wiele bardziej interesujqca i
obawiaj się teź żadnych kłopotów natury miłosnej. Niektórzy
teraz no zawarcie związku małżeńskiego.

sta z rodziny motylkowatych,_ 19.
skO'n, 22. stół sklepowy, 24. aontylopa afrykańska, 25. potomeł
białego mężczyzny i Indianki, 27.
typ siedfiskowy J.asu bagiennego,
28. umówione, taj.ne hasło, 29.
lilak, 31. mia.sto w WO'j. zielonog~rskim.

~zczęśliwą

Poa

W wY'nioku

http://sbc.wbp.kielce.pl

w

beznlyślne

nie

powinno

wykraczGĆ

postępowanie.

Ce

-

Nie tak
dnia

munt Waliszewski

natura z

słodko

Słynna szwajeilrsl<a
cZt!kolada dotkliwie odczuwa kurczenie się ' ry·nków wy tu. Mimo
ki.lkakroł.nych
podwyżek
cen,
obroty krajowe spadły w ostatnich miesiącach
o
b lisko 15
procent, co przypisuje się recesji i zastojowi
w turystyce,
a t3Jkże konkurencji gorszych
jakościowo, lecz- ta~ych sło
dyczy ze wr.orasta,jącego importu zagranicznego. Jeszcze dotkliWiej, bo o ponad 20 proc., -ob. ni·żył się eksport szwajcarskiej
czekolady i obecn ie ta gałąź
przemysłu
ogranicza inwe6tycje i zatrudnienie.

Wczasy za grosik.

Na. larta 1921-1931 przypada
tz.w. okres kra.k~wsk~-pa.ryski
jego twórcz~śoi,
który rO'1lJ)Oczął się od konla.któw z
formista.mi, ugrupowa.niem wówczas

już

opuSZCZl3.jącym

Kryzys doskwiera, więc w
prasie zaebodni.oeuropej$kiej nie
bru oryginalnych
propoz-ycji
turystyki oszczędnościowej. Hinduski ekspert Maharishi Mahesh '
Yogi Llapraszoa _ -kurs "transcedentalnych medytacji", który
wprowadz.a w metodykę wyob_wywa.nia się z pełnej stresów
szarej powszedni~śei i zapewnia
"uS0męśliwiiljąey
pobyt urlopowy w
pozaziemskich strefach dwa ra'Ly deiennie". Eksperlem
od
turystyki ekml~
micznej jest równieź Austłiak,
dr
Mayr.który
rekla.muje
"gwarantowane kume.ie odch\l.d.7la.jąee w
uroczym pensjonaciku w Tyrolu". Za. je1lne 214
szylingów dziennie ('Da tę sumę
można w komfortowym hotelu
jeść, pić
i popuszczać pasa)
pens,io.nariusz.e korzystają przez
3 tygodnie z ie<lnosta.jnej diety-eud: lila śn.iada.nie s7lklanka.
mleka, CZIe):'Stwa bułka (sprzed
3-5 dnti) i butelka wody mineralnej, na drugi1! śniadanie l'Ioapa.r z głogu, na obiad to
samo 00 na śniada.nlie, na podwieczorek - na.pa.r z głogu, na
kolację znów bu1ka i _ .p ar
z głogu, przed snem - łyżecz
ka soli g_klej _
ptV.IeetZysz-

Strof)) o

W'ino lekarstwem na

"II _e

Asklepiades
Pochodz ił z Sa·mo.s i żyl no przclomie IV i lU wie4w. Jest nam
zncny przede wszystkim jcko twórcc epigrGmów miłosnych.
nich poeto odslanic swoje niespokojne życie - szuka paygód
miloS>l1ych, przy kcroe.j okclZ.ii gotów toczyć wcłkę
nawet
z
Zeusem, gdy ten przesZlkcd2c rm.t w wycioc2lkoch do kochanków lub kochanek.

'fi

la w filmie .,Król się bawJ" w
roku 1936. Potem była cała seria komedii. cieszących się dużą
popularnością
u
widww
fran<;uskich. W latach czterdziestych miał już na swym
koncie
kilkadziesiąt
filmów.
ale daleko było jeszcze do sła
wy międzynarodowej. Ta przyszła dopiero w latach p~ćdzie
siątych.

Były to naprawdę
. .złot~..
lata w twórczości tego nieza. pomn ianeg o komika . FernandeI wykształcił już sobie włas
ną. n iepowtarzalną
osobowość.
nauczył się znakomicIe wYCy-

wać
naturalną
.,końską" twarz
bach, zwalistą

0ZC0!ie.

w dziejach
kin~tnatografii
Najnowszym szlagierem amerykańsk.ieh kin jest film zatytu_
łowa.ny ,,szczęki" o potwornym
rekbrie ludożercy. Film ten. wy-

produkowa.ny przez wytwórnię
"Universa.l", zostawił da.leko w
tyle "Ojca. chrzestnego", który
dołychcz.as zajmowaJ
pierwsze
miejsce na liście filmów o rekordowych wplywach. W czasie
78 dni eksploa.tacji, od premiery
filmu "Szczęki" do 5 września.,
dochody ze sprzedaży biletów
wyniOSły 124,3 mln dolarów, Na
MOlowych miejsca.eh tej listy
znajdują się za "Ojcem chrzestnym", "Dźwięki muzyki", "Przeminęło
z wiakem", "Ządlo" i
"Egzoreysla."•

FERNANDEL
(praWdziwe
nazwisko - Fernand Constan- &
din) urodził się w roku 1903 w
Marsylii. Po raz pierwszy stanął na scenie
mając zaledwie
kilka lat. ,.Występował" wówczas w małych 'marsylskich teatrzykach. Potem przyszły poważniejsze występy w koncertach kawiarnianych. Ale mło
dy Fernand nie odnosił spodziewanvch sukcesów. Przerwał wi~ .,kar i erę" sceniczną i
podjął pracę w banku. Nie na
długo. Chęć zostania
aktorem
i piosenkarzem była silniejsza.
Powr ócił zatem do występÓw w
musie-hallach. Potem przyszły
występy dla radia i pierwsze
pł yty. Wreszc ie
w roku 1930
zadebiutował
w
filmie. Poczatkowo bez powodzenia.
~iero - w roku 1934 z.wrócił
na siebie uwagę rolą w filmie
"Angele". Prawdziwym jednak
progiem do wielkiej kariery
aktors.k iej stala się główna ro-

POC?tvaO'kę i na obserwację odjechał
dla WOJTszawy. Mówić jednak może!
GROSZ TRZYMA SIĘ MOCNO
JOlk iJrv!ormuj€ " Zycie Literackie", na gieldzie 'Staroci na Mariensztacie można kupić
"jedm.ogToszówki e-misji N BP li 1 zł ZIQ s.ztu-

jOIkqś

VII Zjazd
horyzont
do roku. 1980.
śmio.ły _spina-

dekndę la.t siedem-

jeden
okres
ku T02WOjowego
zor<leem plaln bar. o cha.rak.terze 0tv

sito

1cę".

LOKALNE. KRAJOWE. ZAGRANICZNE

Ie!lo Ws kaźni/oi mo-

K1tQNIKA WYPADKÓW
poinformow<Ua, że
Polsk.iej w Pradze
- red. KQlTo! BieleC>1c.i (przez wiele la.t praco~ to Kielcm:h, 'teŻ jako przed.sta.wiciel
TVp) pog1'yziotnll .zostuł to '11Ogę przez

.,GatZeta

Połu.dtJ1,iowa"

kxxr>eS'p(Jfldetntt Telewizji

"K{JLTllRA)

WALKA Z NUDYZMEM
W INDONEZJI
Władze indone.zyjsk.ie ostro zabrały się do
z nu.dyzme-m, szerzącym się na plaiJach u.Toczej słynnej wyspy Bali. Ostatnio

t.OOJbki

-

CJtTeszt.owano 6 obywateli wm.eryk4ńsklich i 2
/JJustralijsloich za prz€bywa11lie na plaży 'TI4{)O.
Kierowcom autobusów i tak.sówek zabranioI'l1O przewoże1via

milośt

AskJepiode9ie. ty p;jJ Co znaczą twe by, co cię boJrl
Przecież nie tylko ty som wpadłeś w Cyprydy zlej sieć!
Prżecież nie tylko na tobie wyostrzył swój
i
ńrzały
Eros nieznośny! Więc cóż żywf:em układasz się w prochl
Pijmy Bachusa moszcz krzepki, bo dzień rzeczywiście jest krótki;
Albo na lampę chcesz MÓW czekać, co radr; iść spać?
PI;my w wesołym nastcoju, bo w czosie niedługim zJotymy
Gklwę na zaw..s.ze do snu, w';erzno przed nami jest noc

arenę

sztuki. Z teg~ kontaktu wyniósł
ma.łaIrz za.mil~wanie d~ zceomeIryzowanych, konstruktyw.istycznych koouJ)02ycji. Nie m'knęły
one z obNłZów Waliszewskiego
nawet wówczas, gdy ra®elD z
ka.pisla.mi podponądki]wał się
domin_cie kol~ru, na.syconego
słonecznymi
refleksami połud.
mowej Franc.ji.
Około
roku 1925 n.a.malowa.ł
a.rtysU
prezentowany
dzisiaj
obra.:z "Martwa n.a.tura II pie.skiem".
Podobnie
jak inne
wm.esne oleje z Ca.gn.es, obru
ukształtowany został przy uży
oiu gęstej i tłusteJ materii
malarskiej, utrzym_anej w ciemnej gaD1ie. Kompozyeja. układ&.
się w formach
zamkniętych II
akcentami pla.szczyzn~wymi, zesta.wionymi gwałtownie i niepłynlllie. NOe ma w obraa.ie ~i
czego 00 mogłoby za.powiad,ać
późl'Ioiejszą
nieeo
kOkietea:yjną
dekoracyjność.
Artysta
przemawia do willz,a · wylącznie cz.ystymi formami mal-3TSkimi. 0bl1a!Z ekspo;n.OW3'11y
jest
stale
w pała.eowej Galerii Mala.rsłwa
Polskiec~ Muzeum- Swięto
k~o w Kielcach.
AVUS

miłości

osób

niewlaściwie

odzianych .

- WQlTto 1ULtarn.ioot dodać, że kqpClJ1tU! się nago jest rzeczq zupełnie naturalnq dLa miesztkańcót.o wiejsk.i.ch regionów Bali.
Redaguje: S. KAZMIEROWICZ

http://sbc.wbp.kielce.pl

vis
coonica:
o długich zę
i nieporadną
sylwetkę. W tym okresie stworzył swoje największe kreacje
filmowe. W i dzieliśmy go w takich komediach jak - "Lunatyk", "Pięcioraczki", ,,Ali Ba.ba i czterdziestu rozbójników".
"Człowiek w nieprzemakaln·y m
płasZC'1'u",
.,Prawo jest pr ....
wem". Na Zachodz ie
sławę
przyniósł mu film
.. WrÓf!. publiczny numer jeden". ,NaJtomiast n jdojrzalszą swQją kreację stworzył w filmie "Ozezwona obeTża". Widzieliśmy go
także w jednej powa żnej" r0li. w filmie .,Zakazany owoc".
gdzie grał starzejąc~o się męi
ezyznę
zakOChanego w mło-:
dziullkiej dziewczynie (w tej
roli Francoise Arnoul). Ostatnie jego filmy na naszych ekra'
nach to "Przygody komiwojażera" i "Herszt". W latach sześć
dz iesiątych jego sława
zaczynała powoli przem ij ać. W tym
czasie zagrał jeszcze w oałel
serii filmów, których bohaterem był ksiądz Don Camillo.,.
W tej roli z· ostał Dl długo W
pam ięci
widzów francuskich.
Zmarł w Paryżu 26 lutego 19'il
roku. Wystąpił w blisko '150 nI
mach.
Sylwetkę tego
niezapomnianego komika
przedstawiamy
na życzenie Grażyny Dudek _
Jędrzejowa. Prz;ypo.minamy że
listy do nasze i rubryki nale2'q
na kopercie opatrzyć dopiskiem .. Na życzenIe".

-

•••
ze

Naukowcy z Instytu'tu Pntblemów
Wodnych
Akademii
Nauk ZSRR zbadali zmiany "POz iomu oceanów. jakie zaszły od
początku XX wieku.
Okazało
się. że wody Oceanu Indyjskie-go podn iosły się o 4 cm. PacJ"'liku o 6 cm. Atlantyku zaś .,
12,5 cm. Największy
przybór
nastąpił na
Oceanie Lodowa.
tym. ~dzie poziom wody podniósł się o 17 cm.

ED

NUMER 204
ST1tONA i

Sobota - niedzlela
18-14 września
1915 F.
BIIij .kłada~

"Robotnik." " Przec~w I<:iAgowi" - jUg. kol.'<lOO. g. 15 ... WiellU Gatsby" - ' USA . kol. l. 15. g.
UUO I 19.15. Nieodo:iela - ..Pip; w

kraju Taka-Tuka" - sllWedoolsi.
g . 11 . " Przeciw Kin,g.owj" - g . 15.
"Wieldd Ga.t&by·' - g . 16.30 l 11.15
"Skałka" "Francuski ł_czn.i.k"
- USA. kol. l. 15, g. 18. 11 I JO .
N<IoedIdela .. Plerścień kBi<:~nej
A...... y"
poleki . kol.
g~
14.
"FrMlculOki łącznik" - g . Ił., II i

tJ nIda

EUG&NlOM

..

I AtIUILItJ8ZOM:
j .....

•"LeWe" kol. g. 19.

CYP&IANOM

I lIEIUl ABBOM

•

*

_iaIcN AM(j,*
aopnpi~a .,pactcI ~".
W ;8~. r. - ur. ,~ "'Ikon
wilii, poeta.
W '"7 ł. - • MHcicoch k.. Tw_
~~ ocIbudewafte n:
t_ _
.nluaeti wojenoorch Z.... 'ocIr Azo-

t764 r. -

ru-

W '973 r. - • Gdań,ku _,tqpiIe podpi .... ie " - j i • ochr..
nie "bołóws_ i _ _ _ iywrch
BoIłJku.

1.ux.
W 11167 r. - .... ",,01 .ię w Ham·
burgu pi_u, _
,,łC.opitolu" Karola Marksa.
u
W 1939 r. Gtllłia .. PCMDOrze
atakuje ,ił, niepr'yjaciel_ie w kie........ towia - Sk.ierniewke.
W 19" r. - wyzwolenie prawo.....emej chielnicy Warnowy - Pra·
gi.
W "44 r. - w Szcr.cinie P......
siębl..._
teg'ugi
Pnybnetnej
..Gryf" _hotnil_
tr_

pi_i',

- i ......'.

C:;OOZIENNY
HOROSKOP

Amfiteatr" HAbiOlwent" trSA. pan. kol. l. II, g . 11 .• .
.. A""",,,ury" Niedziela '
"Bułeoz.IC:a" polaki. kol. g. 15 .•
9!.obu z Montu>arnasse·' wtokol. <łUb . l. 15. g . 1'..,0.
PRZEDSPRZEDA1: IIltetów ktnowych przerwa llrlopowa lC.vnl - II.IX.
APTEIU DV~URN.: nr l. ul.
Buczka 3'1 /39 I nr 10'1 111. !!łen·
klewlcx8 Hi
TE LEPON Y:
PogotowIe Ratun-lr.owe M9. Po.
~otowte Ml1Icy:lne 997. Po!(<>tow
WSW 416·25. strat Pożarna 9!lR
Pogo~wle EnerE(etycUle K~lce Miasto 991 K ielce Teren "2, Po.
gotowie
woolbO-kanalb:8cy in p
508-U. Poczt. I.nforma.cja o u.lu·
g&ch
9U.
Hotel
.. Centraln v "
42O-ł1 . Jnformacja
kolejowa 930.
Pogotowie
hydraullczno-ener'!e·
tY(!'2!ne I dtwigowe KSM łl4-8~.
Pogotowie gazowe czynne cal,
d.abę
420-92
Pogotowie napraw
urządzeń
ga-zowych
czynne
w
god« 7-1'. tel 436-72. PogotowIe
telewlzyfne 477-91. Pogotowie Elektryczno-Wodoclagowe MZBM oo:ynne od godz. lS do 23. telefon 457-89,
Jnformacla służby zdrowia czynna w godz. 7-!O. tel. 481-111, Ośro
dek Inf. UsIUE( WZSP 457--41.
POSTO,JE TAKSGWEK: ul. Sło
wackiego łn-70. ta\csówki ba lItażowe
.- ul. Kościuszki
teL

469-81.

Radom

13JX.
Paźd..l.;«nilt.
a
pi_sza deł.oda

zw/oucw
jego
są
dla Ciebie
pod mokiem wielu zmian. Nie hę
dq &o jakiej zasadnicze zmiany
i tłO dłużej, aJe - będz ie ci&k.-ie... Weź pod uwagę możli·
wości lod.zie-/zgnięte

nowej zna·
kt«o
po dość krótk im
C'zCHie
przemieni się W' dlug~
łllrl.
DopifHO pod koniec
roluJ joleieś większe wydatki i 'połO
dodalk_ei
kuąlaniny.
Twój
",/op nie b,ł wybrany w odpowiednim momencie.
Twoja niec>bec<>ość w pracy
nie była si·
tuacją nojdogodnie;.zq.
wości

_ol,

14.IX.
to co nałwyl&J

Reali." -

ce-

u siebie i innych. Widzisz na

OfIóI świat i lud,i loIo:imi jo«imi
sq naptawdę. I oc8tłiajqc ."",e·
go siebie
nie
cz.rniw wyjątk.u .
Twoja saomoocena miałoby jak naj·
bHi.szq rzeczywi9łość, pnyne>jmn iej
w zomier.zeniu. Jesłe-ś OtSobq tro-

ch,

Móro

nie.zdecyd<M'Oną,

si. nie lubi

wybijać.
""orz
do Io'ańcowoicj.

ł

lalą
wyróżniał j

pewną

tklonność

-

TEATR

.... a.

-

ałba

Kielce

łapka

s.

Zeroonskiego
pieniądze i gwl.azdy"
nla"...\ci~o, godrt. 18.

Zeromskieco

na samotnego

" Pu-

mężczyznę"

R . Thom .... , godz. U.
Lalki
i Ak'Gc&
"Kubu'"

NI.e<tr;.ieia

.. Kiedy

margary,lllr.a"

g . li,

-

rood<lwLtnłe

(sala

fiJ.-

barllloO'<łt.() .

K l !Ii .'\:

",llo.m.anUca H

-

,,.Dzień sz~k.a
16, g . Ił , 1i..lO i

ta" - -oc. kGl . l.
II. Maraton &mowy g . 21.30.
- ... Królewskie marze-nje" - USA
Iwl...... ,Sz,ozury Pary:ba " - franc .
Niedzie" - " Dzień ..,akala"
- g. 15.l1. II i H .M .

k".

.Bajka" -

"POł'wan.ie "

-

fra n-

cuorloi., kGl . g . 1...,1, li .• i U. ' . CeZfC i Rozalia·' - fr.an.c .• · kol. J. 15.
&- .... Niedzieła zestaw bajek
- g . 11. " Max i ferajna"
ka"c .. k<>I . l. 15. g . 14 .• , li.. i
11..• Ce.:ar i Rozalia" - g . ,1.
,.MNkwa"
" Bezdomny" buIig.. Iooł . g . • i U . " Biala OdyseJa" b...-c.. l. 15. g . 11 i Ił.
,.w.ieś:n..iak

na rowerze'"

g . 18. "Nk o

niej nie

- bułg .
wied?:ą-c"

"Kowal
J. Slza-

K I N A:

zadzierzgnięcia

jomości,

~

TEATR

lm.

CSRS, kol. duo. g. 11. . ,Mści.ciet"
- g. 15.15, 17.30 i 19.45.
"Metalowiec" ,.PorOZ'l'llawiajmy o kobietach" USA, pan.
kol . 1. 1', g. 17 l l'. Niedziela "Jezioro s1:aorej sowy"
NRD,
dub . 1;. 11 .
"ZWIązkowiec" ,.Pojedynek
na wietrze" jap. pan. kot. l.
18. g. 17. (W niedrlieł<: g . 17 i
19).

APTEK:A
DVZURNA:
IK _,
Armil Ludowej 5
P08TO,JE TAKSÓWB':: DWOl'zec
Główny PKP 7t5. osiedle Mł
lica - 32-44.

Starachowice

ED
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23.15 . 23.:15 -

18.00 18..46 II. 1ł. 00 l'.iII 1' .30 -

• .•

-

Wiadomości Sportowe
Wieczór z Karełem &ottem (kl'1or)
Dziennik TV (kol.or)
.. Opowieści starszego pana" pt. "Upiorny sył
wester" (kolor)
PROGRAM l [
Program II proponu.je
F.i.Lmy Jana Rybokowskleg.o ..Autobus . odjeżdta
UIO" poIBki film fa'b.
"Z kamer" prze-!! świat
.,Stefan i Franciszka"
!\.lm dok. (kolor)
Program lIDkalny
Dobranoc (kolor)

"~., ,.Mr Majestydt"
- USA. koL L. 15, g. 15, 1'1 i II.
Ni-eddela - Zes-taw b~ek pol. kol.
g . 11. "MT Maj,,:riy.k" g . l~
17 i 19.
•
"Staz" - "Salari .5000" - jap.
pan. kol. g. L7 1 le.15. Niedziela
- .. TĄJemniea zie\.onego bo4:'u" ZSRR, g. H. "Safari~" - g.
17 i 19.J5.
APTEKA
DVZURNA:
nr . ,
MarszatkoW1Jka 17
. POSTO,JE
TAI[8()WBK:
pl.
SwierczewHlego )11. Dwon:ef'
Zachodni PKP SIO

K l N A:
"lłub

ik"
",Zew krwi"
ang. kcl. d~b . '" 15.30, 1,7 . •
N iedziela
"Ta.jemaica
19.30.
dzikieg" on:y-bu" pol. g.
11 .
"Zew krwi" - g . 15.30, 17.30 i 19.30
"Zorza" ,..lak to się robi"
- pol. koL. g . ' 16 i 18. NledZieta
- .,Dziwny ty>grY"" i i.nne bajki
koł . g. 10.30. .,J:>k to się robi"

g. 18 i 18.
,..Przodownik" -

,,~l

słowa

o

f~tbolu"

- ZSRR, pan . . koł . g. 17.
" Gdyby Don Juah był kobietą"
~ fr.ancueki. kol. i. II, god« . 17
i 19. Niedziela Poranek d.La
~ieci g. 10.30. ,. Ani sł.owa o futbolu" - g . 17. " Gdyby D<:m Juan
był kobl~tą" g . 19.
APTEKA DYZURNA: ft<r 1'10,
al. l Maja 3'1(J9
POGOTOWIE
RATUNKOWE:
tel. 99
POSTOJE
TAKSOWEKl
tel.
15-73 I S7-92.
Uwaga: za ewentualne zmiany
w programie kin redakcja nie odpowiada.

. big--.dy: OrkieG1Jstava
Brom •

,1.. 11.15 -

(CSflS)
H godziny (łcolooc)
..Brt_. ~ , będ<:" fIoIm dok. prod . NRD (IroI.)

n.l0 -

Wieczór

autorfti

,J...,.

PlePltt

na

"Walter" -

.. Jeremy" -

USA.

\oM. 1. 15. g. 18, 18 i 10 . Niedziela
.. Dzieci lwicy z buszu"ang. kol. g . l!. ,,Jeremy" - g. 16 .
18 i 20.
"Mewa" .. O jcie"c chrzestny"
_ USA. 1<01. 1. 18. g . 15.30 i 11 .30.
Niedzie\.a Zestaw bajek CSRS .
k.ol . g . 11 .. Oici~ ch·rzest-ny" g . 15.30 i 1a.30.
APTEKI DYZURNE: nr 15. pl.
:<:onstytu("jl 5 I nr II pl. Zwy.
-Ię"twa 7
TELEFON V: Strd Potarna !1118
Pogotowie RatlOftkowe 909. Pogoto
wie Ga",owe 317-17. Pogotowie Si e ci Elektrycznej !'i1-S3. Komenda
MO 251-38. PogotOWi. MLlicyjne

m

-

TV Technikum RoI-

' .25 i

8. . -

7.25 1.00 1 .10 -

TV Kuca Roln.l.czy
Przypominamy, raddmy
Nowoczesność W domu
zagrodzie
Bieg po zdrowie

ŃCZe

' .35 -

a.50 -

Wi.ec!:orynk>a ~oIGrI
Dd_J>ik TV (<ko\'orl
Giuseppe Verdi "
(łr.ollor)

PDDiedzialek

PROGRAM (

Wiadomości

PROGRAM I
• 12 . • i

1

lS.ł5

-

TV Te'chf1,ik"iIll

nlcze
Polskie Rad"
stnecaj" sobie
w programach.

_,ł~i .."jć

łlp<K'bowe

Plogram dnła
Teleranek
Antena
"Ze<nsta wiika
morskiego" cz. II rum. filmu
fab. (kol.or)
111.00 - Lektury "P~za"
12 .20 - Dziennik TV
(.kolor)
lZ .40 - Tydzień mag.
sr ra w
codziennych
11.10 - DM dzieci: "Mój tata jest
rolnikiem'·
14.00 - "Z kamerą wśród zwie rząt" Wspólny stół
14.30 - "Nie taki diabeł strall2my"
_ progr. muz
15 .30 - "Taki był Dzłki Zachód"
- ameryk. film dok.
18..25 - Refleksje obywatel&lde
16 .40 _ Losowanie Toto-Lotka
16 .515 - KW.adrans chopinOWSki
17.10 - Tele-Er.ho
18.10 - "Cwiczenia z wytrzyma'~
śc:i" impresja 'filmowa
(kolor)
,
18.35 - Sprawozd . Mag. Spo rt owy
19 .15 - Wieczorynka (kolor)
-

I
Mieszkańcy

Chrobrego 81
Od tygodnia
p:wnice. N ikt nie
o ·.vypompcwanie
Wła dysław

Rr~ ",oiń!illJ

w Kieka<;h:
w:t1ni ' są pracow li-cy
k t0rzy tynkował! blck.
biuali oni z p ' Hnic v
przy okazji dew ;tuj .:

RADIO
Sobota

Józef Penc. Kazimierz Szwemberg :WOrunki pracy • ekv .. omice pn:edsię~

PROGRAM LOK:ALNY
16.G OmówJenJe pr<>®ramu 16.45
Ra.dloreldoama 16.50 Audy<:).a SKP
111.00 Koncert tyczeń 11.40 Kalendarz póillPbuiebni poleca ... magazyn T . Kudelskiej 18.00 D2:lennLl< radiowy 18.10 Pioaen.lri polskie .

Niedziela
PROGRAM LOKALNY
9.00 Pocanek z reportażem
w oprac. J . Coca i Cz. Kussal.a
9.59 Komunikat "Przepi6recz-ki"
15.30 Muzy=na Premia Tygodnia
audycja P . Gana 16.00 Magazyn sportowy.

--

TELEWIZJA
Sobota
PROGRAM l
13.46 I

1ł . 36

-

TV Techni.kum Rol-

nicr:e
11i .JO 15 .40 16.05 16.15 -

Redakcja S7lkolna zapowiada
Program I proponuje
Dziennik TV (kolor)
"Pi<>senka
w
lotniczym

bio..t• • Instytut Wyd" .• nicz, CRZZ. Wy·

danie pierwsze. Stron 181. Ceno 30 zł.

Mo.-ian MoI~ki - Geneza PPR,
Wydow. Ksiq;iko i W ; >dzo.
Wyocłaon i e
drug ie i><>P'owio<le. ~.ron :547. Ceno
60 zl.
Andrzej $wiecki - Oświ<Ńa i .......·
,.je_ • XXX-l..,iu PRL. WydoIN. Ks i qż.
ko i Wiedzo. Wydanie p iefWSze. Stron
497. Cena 45 zł.
Władysław
I«>zoczuk - BiNo o tojamnk... Sluilby wywiadowcze PoIsIGi i
łtzes<y Niemieckoie.; 1922-1939. WydoNt.
Ksiq2łco i W;-izo. W)'Óonie IrzK ie poprOłllłtio.le

i

u.zu.pełn ione.

Cena 45 .....
Gunor M)'rdol -

iMeae.

ZQ(''J''S

-,-Skarżysko

17.15 18.00 -

lł .56 -

19.21 19.30 ... -

Ob>ektyw kaliSkiego,

proogr.

P_iw

nędzy

iwtotowe,go

482.

_

programu

lację

wodoc iąg . wą

l

Wtedy wła śnie nast,.
lanie piwnic. s .;on
śmy
się
z
KBM i już

W

specjaLna ekipa
wszelkie usterk :.
Od redakcji: .'. w
lekkomyś1n i
KBM zrekomPC .1SUją

sób

lokatorom?

Dwa tygodnie
nie sprzątane
Lucyna S. zam.

w

cach przy uł.
54: _ Już od
l
brudne są klaVki.
zwolniła

się

Władysław

kierowni,k
W Kiekach:-

jęliśmy nOWą sprzą

pucy i j-tJż 12 ~.
do porządkowania

LEKARSKO-DENTYSTYCZNA
SPOLDZIELNIA
KIELCE, UL. HIPOTECZNA l

poleca usł~i W zakładaeh:
1) Sand<l.mierz. ul. Żerorn.s<kiego 1
2) Opatów, ul. Słowackiego l •
3) Ostrowiec, al. 1 Maja 39
8CI

woj.:

konińSkiego.

leszczyńskiego,
gorzowskieg<>. pilskieg<>, poznańskiego. zielonogórskiego
"Za kierownicą" mag .
mot.oryzacy jny
Sobota młodych
"WlIZystko za
wszystko"
z Juliuszem Heblem" dyr.
Przeds Połowów Dalekomocskich i Usług Rył'--
kich
Dobranoc (kolor)
Monitor (kolor)
FUmy Z H. Bogartem
.. Key Largo" am~y.k.iwI<i
cłcamat psychologiczny

Stron

walki z nędzą. Paóstwowy
Inst~t
W)'da.wn iczy. Wyocłaonio pierwsze. Stron
!l14. Cena 50 21 •
Bolesław lOopu.szańsk i - ~YU"
nie Ludu P ...... iego. (1a3!>-1841) GenelICI
i dzieje. W)'downidwo literackie
Karków. W)'don ie p ierNSle. 5tron 395.
Cena 45 zl.
Koov.ad loren>: - Tak JIWOne
z/o.
Paó.-y ",.tytuł W)'d~iay. Wyda.
ni.e drugi ... Stron 369. Ceno 45 zł.
W. Ni!MnCzynow - Warioóć ""ab:.·
no i c_a~. W)'dow. Ksiqż!<o
i W ie<ba. Wydanie p ie.-ze. SWoo
637. c-a 100 ...

mundurze"

18.35 -

. .M.ioi.ciel·.
U&\., pan. kol .• l. II, g. 15..15. 1,7."
l 1... . Ni.e<tzleła - "Sześć nied~ectzi i
klown Cebuhl<,a"

recital piooenkar..ki
gi Strzeleckiej

II.Li II .• -

k ·~ .·own ik

Informacja slutby zdrowia czyn
na w E(odz. a-u. w 5ObO~ l-U.
t ..1. 261-~7
POSTOJE
TAKSOWEIt:
ul
Grodzka %2'-52.
pl. Kons tyt .. ~J1
Ul-52. Dworzec PKP HI-". ul.
:.lwlrkł I WIE(u r y 418-11.

,,'WołllOŚt"

fUm dok . (kotor)
17._ _ Sp.raw<>«t . Mag.
1'f.iIi - "Nowy Scotł &nd
ang . tiw.. lIer .
LeM - .. Przed nami

{aT.

Niedziela

"Bałtyk"

,.Synowie szeryfa"
USA, pan. kol. l. 15, g. 15 . •,
17.30 i 19.30.
Maraton fi1mowy - g. 711.30. "Dzień sZ8tkala"
ang. kol. i
i "Naj wi~ze wydarzenie 00 czasu lIPy c7łowiek "tanął na Księ
życu" francuski.; kol. Niedziela
- "Synowie szeryfa" - g. 1~,
17.30 i 19.36.
,.Przyjaźó"
- "Biała Odyseja"
- buag. l. 15, g. 15.30, 17." i 19.30.
Niedziela - zestaw bajek pol. g .
111. ~Sugerland " Express" USA . pan. kol. l. 15, g . 15.30, 17.30
i 19.30.
"Odeon"
,. Generał śpi.
stojąco" '7 włoski. kol . 1. 15, g .
15.30, 17.30 i 19.30.
Niedziela
zestaw bajek pol . kol. g. 13 ...Generał śpi na stojąco"
- g . 15.30"
17.30 i 19 .30.
_Hel" - " Zaproszo-na" - francUlSki , kol,. l. 15, g. 15A5. 17.30 i
19.45. NiediZiela - ,. Smierć na %8I(ln~cie" NRD. dub . l. 15. ,g.
I i 13.
,.Dwie DorotIkI" i inne
baJk!i pol. g . 11 i 1%. ,.Zaproszona" - g. 15 .15. 17.30 I 19.45.

20.30 -::- .,Nowe
odc.
"Vidocq
i
franc. film ser .
:!l.K ,. Z cyklu: "Róże
Cyck. AlfOJlSQ
fL11Il rou. (kolorl
12 .• - Winda (kolor)
H .• - Inf<>rm. Mag.
PROGRAM II
li.d6 - Dla
młodych
"Sport i zabawa"
li.lO - •• Gdzie jetK
- prog.r. roze .
18 .• - " Cl~j i Napoka"

1III,W -

' .55
9.00
10 .20
10 .46

Ostrowiec

(\oołQr)

M.QnMor

Słynne

etra
II: I N AC

K: I N A:

UMEłł

2:'55 32 .20 -

,... I)oIrado" - USA

*.

mI.

w

- wioski, pan. kol. g. 20.30. NiediZiela - Zestaw bajek - g. 11 i
lIl. "Tylko dola orłów"
...-.g.•
pan. k.ol. l. 15, g. 13. " Moja wOjna., moja mlłość" <- polski, kOlI .
g . '. lł i 18. " Ni.c o ",iej nie w.iectzą-c" g. • .

LEKARSKO-DENTYSTYCZNE W CAŁO

zębów przy użyciU zestaWÓW
stycUlych z importu do bezbolesnych zabieg~, W
nie koron, IIl<)Stków i protez., a W zakła~Zle h
i GINEKOLOGICZNE (badan,i e kobiet cięzaroYc ,
nadże<rek, ambuła,to.ryjne przerywanie Ciąży)·
Usług i wykonllÓe pet'6OI1el o wysokich
tj. usuwanie, leezenie

'\\'lOdowych.

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

•

zenie

Obie strony uwiklane w

sieć

_.

lata

omz to nowe rysy pojawlioljq się w inttegrocyjnej
SllJrukrur.ze "Europy miew!ięoiu", a nowet w jej ozęś
oiooh skłoc:łoowych, łctó~ ~ły Soię noj.mocrl/iej
scel/Tlentow~lIne, joik np. Un~o Benetl·uJCiU. Coś Slię zOOlY'no
psuć os.tomil() no
~rll~i BmlcSJello - Hago. Doohodzi do
drobn~h, no rolZlie zgrzytów i nieporozumień, które mogq
jednoik pl1ZY1broć większe .rozmiolry.

C

.
rozwoJ
,

basposoc.jalistycz.nego.
z nawoczesony m pronadboooi

na

WSI
społecznie,

kultural.nych. Na:-zacieranie się róż
pracą
fizyczmą
i
zrów.nywanie W góżycia w myśl las-łów
treśc i

kraju

pomyś~ności

więc zootacie
ro.z.winiętego

wyraaających

nas.zego rozOSIta,tniich latach: .,Aby
w siłę,. ludzie

"

było w mi.n.iOlllym pięcio

tak będzie w latach 1976

wie1ki program
Wy.tyC2y vn
Zjazd
prog·norz tego progrll>się k6Ztałt
og6lpań&twa, kt6re

Wykorzystywać

będzie

na.rodu, zapolskiej O'r'az moż

wsp~racy

m i ędzyna-

ka-

e-

CHI-

PARYŻ. W periw

narodu

,postulują
nową jakość
wgalIlizacyj'llą wysiłku ludzkiego. Wskaeują
na
niezbędną
lWOłecznie
kooiec:mość
ogódno-

tycz.ne

:narodowego wysiHtu w interesie w~tu jakości w sferze
produkcji. życia społecznego i
kultury.
Musimy się _ye _ w a .... c:zoasu tkuc\ch i własneco.
Mwmny wyrobić w _bie po~cie .ieco
Musimy nau-

_y.

czyć się
et ~któw

łączenia

~tymal!:n.ych

ei!:onomiczmych z

dowolen iem, z

sa.tysfakcją

za0so-

bistą.
roz.w1nąć klima.t spo.
łec=o-jpOl~tycz.ny,
uks'z.tałtować
atmos.ferę
pracy
sprzyjającą
wyOOikiej ak.tywności Oł'atZ wyscokiej etyce i . moraJ.ności w
ł-tooulllka.ch &pOłec~ych i m i ę

Musimy

dtzylud:zlkich oraz w metodach
kierowBlILia. Musimy doskonalić
systemy zarządzalllJia, kie rowania
i plaolWwania.
Zaczynamy dtzialać w nowych
wartlllkach - deficytu rąk do
pNlcy. W najbliższej pięc iolat
ce do produkcji wejdzie 1,21,5 mln młooych ludzi. Jest t.,
o połowę mniej niż w latach
1971-75.
Z drugiej aWOIly dysponujemy ooeC>Iloie . w ielkim potencja.łem wytw6rczyrrn,
opail'tYm w
dAlżyrrn stopniu
na nQWoczesn'YCh technologiach.
Wchoozimy w okres, w 1c16rym najmniejszy nakład powinien dawać największe wy>niki.
Kontynuując
komsekwent.nie
proces unowocześni allia n~e~
gos;podadd
powinniśmy
mlec
pl'lZOO oczyma starą prawdę, 2e
tylko biedni nie liczą 5lię II
. lrosztami. A nasz potem.cjaa jest
już tej mia«'Y, że:
1 proc. wzrostu dochoou narodowego w latach 1975/76 o7Inaeza 13 mld zł,
l
proc. wuastu produkcji
przemysłowej 20 mld zł,
l proc: wzrootu prodiukcj i rolnej towary na rynek za ol
mld %1,'
1 pl'oc. cszczędlMŚci stali-

200

łys,

ton,

1 proc. O&2lCzędności
energii
etlektryc:zmej 150 mim kWh.
Te lilclz.by mają
swoją n iepodJwa.żahlą wyil1lowę. Nie wymagaJą

komecł>a4"Za.
Skłan iają
przemyśl~ń
nad
treśc ią wytycznych na
Zjud ~R. Do zastllllAlwienia. się. jak naJlepiej pl'Z.enieść w
~yn słowa
pnzem6wie'llia ~ Głałl& na

daJ&zyclJ.

do

głęboką

vn

XVIll plenum:
.. O~ iodme ..... aby «18Je cWiesięei.O'l_ie uczynić O!kresem spójn,ego,
dynami_ego
1"M1WOju k-.iu i ~
pomyś~

lIIYOIJu".

JANUSZ MOSZCZEŃSKI
~)

:z c:zoroartystów ma.laJrrzy. Pierre Alechinsky spalił przed kilku dniami
w swym paryskim atelier 200
swych obraz6w. by zaprotestować w
ten spos ób przeciwk o
stosunkom panu jącym w ha ndlu dziełami sztuki na ZachodZiie.
PieTe Alechlnsky z po.chodzenia
Bell(
założy ł
wspólnie z innymi artystami:
Appelem. CorneiJlem i Jornem.
grupe .•Cobra" której nazwa
pochodzi od pierwszych l iter
13. IX. PAP.

łowych

Jeden

wspÓłczesnych

mi.ast półnoan~dl, Kopenhagi. BrUkseli i Am6,terd _o ~ l'f'%eZ wiele lat

Burzę protestów ze słrony regionol.nych Wliodz
woIońs.kicn
wywolały, po".o.fOWGne przed kilkoma dniami pr'Ze2 rządy belgijski i holende-rsłi, trzy u.kIdy aotyczq.ce gospodcw1ci wodnej. Chodzi 2M11łosxsz{l o wykorzy.stonie wód Mczy - rzeki
flły~ prrlez terytoria ń'oncji
i Belgii, o ma~ącej uJście
w
HoIOWldii. SZIC'z~ójJ\i e
istotrul
jest s,prowo zna1011ijqcych
się
po stronie bel.g v}skiej u~ęć. z
Iotórych dOSlto'l"czo się wodę pitną d10 Hokmdii.
Wolonia, będq.ccr swego rodzoju rezerwoorem wodnym calego Beneluxu czuje się urażono.
że wspomn ial/le
układy
o.siągnięto
betL
udziału
Jej
pnedstowicieli no szczeblu centrołn)'lJ\. Sporo w tym lołcolm~
go połriotyqmu, ole w specyfianych worun«och belgij&kich
sytuacja toka może
postowić
pod znołciem ZOpyłonio treść 11kładów I Ufliemcmiwioć ich 110tyfi«:ocję.

ZgII2yłem jest ~qco
łnech tygodni blokada
bagi;sktch orterii śródlqdowych

Innym
już od

spowodowcmo strojkiem
zalóg
bore« rzecznych i utworzeniem
przez me zotMów no ważnych
dla żegługl
rni~odOl'Nej
srloJooch wiodqcyc.h od Morzo
Północnego w głąb Europy zo-

chodni ej. Skutki tej blokady co·
raz dotkliwiej
odczuwa
u-anspori holenderski. Na tym tle
doszlo do
powa:inej dyskusji
m i ędzy
resortami
komuni>kacj i
. ...,
Bel9ii i HoIond ii.
W spór wmieszała się bruksels<lm komisjo EWG, która uz·
nałoo iż sprawo wykracza pozo
wewnętrz.ne st05unki dwóch są
siednich Wojów i . powinna być
przeonolizowaflo
w konteltśc i e
międzyncw:odowym. Komisjo proponuje przede wszystkim ujednolicenie
ekonom icmych MOI
soc;oJnych worunków procy w
żegłudze śród·lqdowej no obszo!Ile krorjów
WspóJ.nego Rynku.

DOKORCZENIE ZE STIL

I

tWe, scJę wrdowiiSJIowo·klnową,
gobi>llety lekof'Skie i zabiegowe
łącmie libosenomi «oz sieć plocówelc udug<l'W'fC'h.
•
PflZygotrowa'l1ie projektu st.a&u
poprzedzone
su:zęgółowym studium
u.zooodniojqc:}'IIYI
jego budowę· Opmcowol je, lICI

zos.toro

z:lecenie słoC7lM, ze&opÓł noułcowców z ht.stytu~ MGl!Skiego.

li,..,..

Gd<Hlsłcu.

Waio

fto.ego

pocIrteśłić,
lłądIu opracowany

zow całości społecrmie,'"
CllJ'I'
VII ~CIIId.. PZPR.
stał

La C«Da
przedmieściach
Paryża r021poczyna się
dziś
w sobotę 2-dniowe święto
dziennika "L'H\lmanite"
organu Komitetu Centralnego Francuskiej Partii Komunistycz.nej. Jest ono obchodzone co roku od 1930 r.
Jest to największa impreza
w Paryżu, łącząc:a w sobie
cec:hy bogatego festynu ludowego i wielkiego forum
politycznego. stanowi ono
neuve

Bruksela - Haga

toku

ZE STR. 1

-

Zgrzyły W słQsunkach'

Bzadu

rost

wodną

prl-

okazję do s.potkań przywódców FPK z członkami partii

i bezparlyjnYmi.
MOSKWA. Zakończyło się

tu wc:roraj 2-!dniowe

wod!Iliczący sen3ltu, Itato A.
Luder zostanie dzIś zaprzysiężony ja!oo unędu.}ący prezy,d ent ArgeDtymJJ, pełniąey
obowią7Jki
szefa
państwa
podczas urlopu :r.«owotnego

PMli Marii Esłełi Peron.

--------------~(~~~---------------•

Komunikat D

!N .nocy Piotra Jaroszewicza
2.

:a.nc

"Wyją,tkQWY", bea.wypa.d.kowy
Sltan trwa nadaJ. na drogach
w~€lW6dztwa radomskiego. Na
dc6gach województwa
ki.eleckiego po jednym spokojnym
dllliu znów seria tragedii: 9 powalimych kolizji, a w nich 2 0soby zabiJte i ramL\.i.
@ Na ulic,. Arunii Oz«wonej
w K iełcaeh pi.jany StanisłalW
K. wtargnął n~le 118 jezdnię
~ pod koła
niósł śmi.erć na

"-ody". Pom iejscu.

@ W Dyanmach k . K ielc MariaD M. wskutek ni~OIZnej

jM.dy "fiatem"

naJechał Da ~

nerę DMl8tu. Ki~awea
daauW
cię2!kich obra.źeń
ciała,
natom iat jego ~ Lidia pon iosła
im ierć.
@ Na traste Kije--l.łOllkow.i
ce wpadła w pośliag ,,.nysa"
ni~ie prowadrzÓlla
przez
Zen()Da S. Kie.-wca odniósł liczne obralŻenia ciela.
@ W Sob06!Zawie (gm. CzarllOCin) Michał P. (lat 23) podca.as wy!przedzabia ciągnika potrącił idącą lewą stroną jezdni
70-lełinią Julię M. Staa:uS2ka do:znała licznych zranień.

Pierre Alechinsky
spalił

·200

.swoich obrazów
dz ialali owi artyści. Grupa
.. <A>bra" stworzYła nowy kierunek we WSpÓłczesnym malarstwie. a jej członko.wie 00nieśli
szereg sukces6w przez
co ich ])I'ace stałv się szcze.gólni~
poszukliwane. Dclszło do
tego, że rJ'IIUnki A1echj.~o

spot-

ka·nie sekretarzy komitetów
centll'alnych pal'ltH komunistycznych i robotniczych oraz
wiceprzewodniczących
rz.ą.dów paootw C'7lłioJ'lkó.w
RjWPG. Z ramienia 'PRL w
spotkan ~u
uczesrtniczyli:
członek Biura Politycznego,
sekretan KC PZPR Jan
Szy>dlak. człanek Sekretariatu KC PZPR Ryszard Frelek i wkeJ)!'emier PRL Kaz.imierz Olszewski W toku
spotkania dokonano wymiany poglądÓ)V na zagadlIlienia
dotyczące daJa.zego rozwoju
współipracy
g06podar(:zej
• BUENOS
~RES. Prze-

WIEDEN 12. IX. PAP. W
dniach 11-13 w<I"ZeŚIlia br. na
~roozenie
k8lIlClerrza federalnego AU&trii, dr BrUDO Kreisky'eco, prze.b~ z nieoticjalną wizytą w Austrii prezes
Rady Ministrów PRL, Piet",
.la.r_im Wl'az z malwnłtą.
~emierowi
Wwal"zyszyli:
~a
DUSZ
Ikyalliiewiez,
zastępca
przewodniczącego Komisji Pla_ania przy Radzie MiniaiIrłxw i .~ . KanIl.1. ambasador PRL .. Wiedniu. Podczas pobytu w
miejsooowoki
Steyer, prEGlier P. .1uQSZe'Wicz
z małżonką, kMlclerz dr B.

Kreisky z małżomką OI'M: ministet" fiDeIlBów dr B. A . . . . .
_jeckjJi
zakład,.
Słey«
Ptw:h A&.
Premier PiGtr .1azu«ewiea I
kanclerz Bruno Kreis:ky przeprowadzili rar.mowy Da temat
aktualnych problemów
etIl'OpejsMich - i międzyna.rodO'Wych
DnIa d<*:coaJi oceny atanu i
perspektyw dalszego rO!l:woju
stosu.n.k6w polsko - austriackich,
ze szczególnym u,~lędnie.liem
współpracy goopodal'cz.ej.
W

toku rOlZmów Obaj szefowie
rządów podkreślili
wielk" wagę
dokumentów końcowych KBWE

z

lat szkolnych - umieszcza
w katal~ach dzieł sztuki i
sprzedaje po w ysok ich cenach
ludz'toIn. kt6rzy widza w tym
dós;k>ooałą
lokatli kaputału w
gaJopując ej
inflacji,
o kresie
Czlonkowie
grupy
..Cobra"
s ię

uważają.

ż,e

wła ścic iele

ł!alerii

- dla zwi ększ enia swoich dochOdów
sprzedaja
n a"wet
t)we nioooskona·! e
prace. co
przyru>si srJJkodę dOOremIU

jmie-

n iu sam)'t:h artystów. bow·i em
takie nie zawsze dobrze
świadczą o taJencie
ich autor6w. Spalenie 200
obr'826w
przez Alechinsky'eJ!o jest wiec
dz ieła

swoistą formą

'Protestu

ciwko takim pnrktYk-om.

http://sbc.wbp.kielce.pl

)lIfte-

Austrii

i dali wyraz zdecydowanej woli

realizacji Da płaacsyńie
i
dwustronnej.
Wyrazi'
oni
pnekoaame,
że
wcielenie w życie zaleceń KBWE
przyczyni się do osiągnięcia szyb;azych postępów w "kowaniach
wiedeńskich.
Stwierdzili oni, tle
Polaka i Aąstria wn10111y anacz~
Dy wkład do
realizacji
~
JtBWE. W tym k_łełdeie ~
kl'ełJaIi
oni wiełkie
SllaezeDie
rozwijania i POCłę~ kontall&6w przedstawicieli nądów. *yc~
pullIiezneco i apoł_D..., .-yIIwu ilraj6w, .Iaż"eyeb lIollllłnllllo
ływnej wymianie pogt"dów j ot...
świadczeń,
inteTHUAcycb
e1d'e
8trony.
Szelowł. .1111 DIld6w połwiędll
aezec6łm1 awaaę współpracy 1:0apoclareaeJ i wyruiIi pnell_
Bie, te widGCllDe ponęp" 1'_ _0ja tej w.lpwacy eru sd••"ae
ich

wiełOlltronnej

lIołyclu:...
4Iołwiadcseaia RaBowi'ł dNr" II... II. ...n1Nieooilll
jej _
jeszcse wy..." ~om ł

wsbocaeeaia • .owe formy.

Z :oado_leDi_
powitali .m
podpMa.Die '" dDiu U w .... eśnia

br. kontraktu kooperacyjno-Iicencyjnqo mię<łz" Steyer nei-

mln - Pueh Ag a PHZ
produkeji

"Połmot"

w

Polsce
.amochodó.... cięłarowych ". dużej
ladowllości. Z
uwagi na maeze&le t~o przedllięwńęcia, dokollalIa
została też wymiaJIa
Jlsłów
międ"y ministrem przemysłu maaynowel;o T. WRZASZCZ'I1KIEM
a ministrem handlu, newo,ła i
przemysłu
dr. 3. Straibacherem,
mająca na c'eJu zapewnienie odpowiedniCh warunków dla realizacji współpracy mIędzy p~emy
s lami motoryzacyjnymi obu kraj6w.
Spotkanie
było
kontynuacją
dialogu między azefami rz"dów
obydwu państw,
prowadzonego
w dniach 31 "yeznia - 2 lutego
br. w Zakopanem. Potwierdziło
00.0, że istniejące już dobre
i
p .... yja.2.nE> stosunki między PRL
j Republiką Anńrii maj" neroq
peTs,,('ktvwę rozwoju.

dotyczącel:o

.
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w

niedzielę w

Starachowicaeh
UE

Li

Na kortach Legii

su

Połska=Norwegia

2:0

w drugoligowych derbach
Kielecczyzny
.

P

o

dwvtygodniowej prMlwie piłkarze II ligi wmawiają rozgrywłli
mistrzow-

slUe. W5ród sympat,łtów futb0lu na Kieleccąinie zbliiajqca
się kołejlta

spotkań

wzbudziła
wielkie zainterelOwani.. a to I

racji defbowego pojedynku SIAlU z KORONĄ KIElCE w Starachowicach. Oba nasle zespołr
demonstruj q w ty.. _onie dobrą fonnę, którą I pewnoścłq będą

chciały

potwierdzić

nym meclU.
Storochowiczooie
I'

w niedzielprz_ę

w

rozgl)'Wkoch wy«o~toIi no rozegrofloie spollkoń ~kioh.
.krk jlloi i,nform<llVfOloiśmy., w ubiegłq tlied'2'iełę piłikOlrze Staru popisołl Slię wyjąiIkowq ~utecŁn05ćiq wyg~jqc w Bio~

dNgOligowq

l

Jog-ieAonią

ot 6:0

a w

tym t~ goKHi

Uor~h

~I$ 1 lUt.ro roze~a.n.a _tanie
spoUtań w l lidze

iWu,ga kolejka
piłk.aRy

ręcznych.

Nasz beniammek, zespół kielecltiei KorooF
l tym razem wystąpi w Mielcu.
gdzie zrniel'lZY się z Grunwaldem
Poznań
(w sobotę) i Pogonill
Szczecin (w Biedzielę). Kielecey
s:lJCZypiomiści staną przed tcudnym zadaoniem, 2lwtaszcza w niedzielę, ~iedy to grać będą' z aktualnym liderem, rewelacyjnym
~ięzeą

It.a,

wrocławskiego

SL,s-

zespołem szczecińskiej

Pog<>-

n.i. Nie Il'IIIl!iej trudny będzie dla

koielcz.a.n sobotni mecz z poznań
skim Grunw,aldem. ale ·liczymy,
że w tym pojedy.nku K(X"()I(l3 zd0będzie punkty.
(P)

Na matatlh

gO~e poiItoo.noła mi~cowq Bfoń

3:2.
dnIgołigowe ' drubardzo starwWe przrgoto.
spotkonia, które fNPOCZI1ie I~ •
godzinie 15.30 na stadionie Storu, a prowadzić je będlie jako
sędzia główny p. KrJM.cik l WarSlawy. Oczekujemy więc duiych
emocji w derbach Kieleeczyzny.
PRy okazji informujemy, i. kafli na stadionie Staru czynne
bttdq w ..ietłziełę już od gocbiłly
9.

OWe .oNe
i,.,
wywalr li4 do i!!tnejuego

nadal w ofensywie
dzień
rozgrywanych
Mińsku
zapaśniczych
mistrzostw św.iata w stylu klasycznYm był równi~ż udany dla

Drugi

w

reprezentantów Polski. Bracia
:lózef i Kazimien Lipieniowie•.
Andrzej Supron. Ada·m Ostrowski i Andl"lleJ Sknydlewskl wy
grali kolejne wałki i awansowali do czwartej rundy turnieju. Niepewny jest jednak
udział w dalszych poj~dynkach
:lózefa Lipienia, ktbry podczas
zwycięskiej
walki z reprezentantem RFN. Hansem Veilem
do'zalał kontuzji
kole na. Niestety. me powiodło się jednemu z czołowych . naszych zapaśnikbw.
Czesławowi
KwieeińHiemu, ktbry po dwóch ko.lejnych porażkach został , wyeliminowany.

Komuriikat
Totalizatora Sportowego
mi<>.

Totoli.=łor
Spo.--, zowiodaże w zakł~ Małego-l<MIoo

dni a 10 wrze śn i o 1975 roku stwiec-20 ro;z:w. z 5 łrof i enPOim i wygrane po 01<010 67.000 zł.
3.027
rOZNtl. z 4 tlralieniomi - ~ po

. z

<bono:

664 :d.
-

71.189 rolDN.
po 47 zł.

r 3 trafieniam i

W)lgrone
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. Spotkanie wywołało duże w;aionteresowanie i zgromackiło na
il"ybUlllach ~ 2 tysiące widzów. Z naszych repl'e§:enta.nt60w kouystniejsze wł'ażenłe pososławił po sobie Fibak, ..któ:-y
jednak dopiero w
tIl'zecim i
czwartym secie zademonsbrowal
pełną gamę swoich \Nnieję'tnoś
ci. W pierwszych d.wóch s.etach Polak był mało skoncenkowany i psuł wiele łatwy~h

w

klasie

okręgowej

------~

BI
w
ajciekawszym
wydarzeniem szóstej lrolei'ki spotkań w piłlkarsk iej klasie
okł'ęgowej, która roz~gra.na LOstanie w niedzielę, będzie pojedy,nek Błękitnych Kielee z
aktuamie prowadzącymi w tabeli esa nymi Radom. GospodlllI'Za1'lli
meczu są kielcza.me,
00 s.tawia ich w roli faworyta, ale rewelacyjnie spisują..:y
się w
tym sezonie zespół radotnS!k:i może sprawić ni-espo-

N

piłek.

Cruyff:

W~y.c;h~1I

się.:

Y ~ lIIYIlerzq
I lJroołq AucIe

g> Bi~

Rep ~
Haaaa j-Rensenhrinka •••

M<* Jełcx z
Lubion 'w Ołowie, Ał<S
NitoI*o ze SpoAq loorze w Sos~u. Odora I Gwordiq WOFQOWG w ()pokI,
Piosł l
Wisłołcq
Dębico w Gliwicach. SiorłIa
z
Mołqponwiq O~ w' loMObrrAIgU I StoI l G1<5 K~ce w
$1q8o w Biełsłw,
Zagłębiem

Stołowej Wołi.

P~nomy, że po kolej«och
spottoń w gAJtpie południowej Ił
ligi liderem jest Molo .JeICI przed
Odrq. BKS Biels«o, Stolą, Wi6ło·

kq i Piostem po .. pkt. Obie ftCIdru:"'y lTI<Iiq no konoie po 3
pl«.., przy C"Z)'Im KeroM zojmuje
d~_iąte, a Star dziesiąte mieojsce.
(paw)

SM

WOJCIMCH FlBAK
CAF-telefoto

.

Tour de PoIogne

Lauk

lf Mińsku

Polscy zapaśnicy

I'P

Rodom i po iłlteres'U 

jqcej grze odnieśłi ~Gi~
2 :0 (strze.lcomi bramek byłi Tadeuw NOWO« i lipiń$k.j·). Korona
lI<J4omi.aISt wyosłqpiła w Rodom i",

ligi "

ieleccy.
-. . ,.
. szczyplornlscl
,
grają 1r Mit
ZD

u siebie

Pierwszy dzień- rozgrywane;:o
na kortach warszwwskiej Legii
pojedy.riku tenisistów Polski i
Norwecii o . Puchar Davisa był
pomyślny dla naszyeh
reprezentantów. WoJcleeh Fibak pokonał mistrza ·Norwegii, Pera
Hecna 2:6. 0:4, 6:0, 6:0, a :laeek Niediwledzki wygrał z'Erikłem UUeberciem 6:8, 6:3, '7:5,
6:2. Tak więe Polska objęła
pr_adsenie 2:0 • .

z

RD

Wysoka pora.Żlka piłkar:r.y holenderskich w Chorzowie byJa w p i ąte'k przedmiotem obrad
Królew9kiego Związku Pił.ka·r
skiego HollNldii
(KNVB). Dokładne-j analizie, podczas której nie braJkowało rozbieżności
. między
opiniami tr~nera Georp
Knobela
i
pilkanami, poddano przyczyny wysokiej przegranej i nie naj. lepszej posta1WY
reprezentacji
tego kraju. Johaon
Cruyff
stwierdtLił m.i.n. "W Chorzowie
me wysiąpill wszyscy D&Sl najlepsi piłkal"7Je. To jedn.a z pny. .yn
Di~powodz:enia.
Jeieli
chcemy myśleć o sukeesie w
reW1lDŻOwym
tnee'&u z Polską,
.. rep~ji powioni corać:
Rep, Ha.aiIl i Seru;;enbl'link.".

z8powa.idają
Nepłuna s

się

KSZO w
i Naprzoc1u z Broni,
jowie, w których
tat jest możliwy.
nież jesteśmy, jak
Sadomiak w meczu z
Byli d~oligowcy
ba·rdzo
cięstwa
nad
właSillym boisku
czesnej porażce
Koielca.ch, obejmą
w ta,beli.
A. oto zesta.wienie
dzielnych spotkań i
dziowska :
O W Kieleach: ,o~b.
ki&ni - Czarni Badom.
je Z. WoskowiC'l: ze
wie.
O W Radomiu: , od•.
. .miak Proeh
_iuJe Z. Węcier ek I
-O W Jędrzejowi e :
Naprsód Broń
daiuje- :I. Solniea z
O W Końsk ieh :
N< -tun - KSZO
dziuje J. Borek z
O W Konieopolu:
Pitiea
_ powiślanka
sędZiuje T. Hyc ze
wie.
.
O W pińC1:o wi e:
da _ Star n ",,,.rac",'"
d2luje ,B. Busi.eeki z
Spotkanie Granatu
Wierzbiea w
d2ie się w środę . 17
Przypominamy: że
prowadz~ Czarni 9
Radomiakiem 8 pkt.
kjtnymi. Broni~ i
1 pkt.

Wymieniona trójka piłkarzy
holenderskich występuje w d·ruzagranicznych. Rep gra
w CF VałEmcia, a lIaaIl i Rensenbril)k w belgijsk im Arulerlechcie. WSlYSlCY
ci
piłkarze
wchod:z.iJi w skład reprezentacji HQlaooii w turnieju fina.łowJm w RFN, kiedy to Holend1'lZY Mobyli
wicemistrzostwo świQlta.
ży;nach

ł
Pla.sk.im, k.rótkim i niElQJbyt cieetapem W_wa _
Biała Podlaska (148 km) zaiIlaugurowalli. w piątek uczestnicy
TO\.lt' de Pologne dziesięciodnio
wą ryw~ję.
Pierlo'tizy etap
rozegrany został w ostrym tempie. 46-osobowa czolóWika wpadta na stadion w czasie 3.20.16,
dającym
Wysoki
przeciętną
szybkość 44.4 km godrz.. 600 m
przed stadionem kilkunastometrawą przewagę wypNlcowal s0bie 23-letnl Gerhard Lauke I
NRD i zajął pierwsze miejsce

dzia.nkę
swym coraz
szym sympa.ty.lmm.
Z innych spotkań

bardzo aktYWJlY na tcasie, ale na
wąskim wjeźd2lie w Ix'amę stadioDu nie zn.aLazł doj:odnej po. z~)i do pośc.i,gu za Laukem i ' uplasówal się na 26 miejscu I
tym samym ozasem 00 2IWycięz
ca.
DzIś reprezent.a.n.t N·RO wy_
startuje jako drugi z kolei po
Myhli.ku posiadacz żółtej k06rul'M
ki z napisem ,,.Dziennik Ludowy"
do drugiego, 180-kiilOlll€lbrowego
W niedzielę o codz. 1l w hali
etapu Biała Podlaska - Hrubie- I
sportowej w Kieleaeh
uL
f1Zbw.
Walicóry odbędzie się spolokanie bokser64łtie o mistrzosNo n
WyniK.i. indywidualne I etapu:
lici pomiędzy BŁĘKITNYMI l
1. Lauke (NRO) - 3:20.16,2. KaTad_ Mylonik. który w· prolit;
(CSRS),
3.
Kaczoorowski
(Lódź),
HUTNIKIEM Nowa Huta.
logu 2lOObył żółtą lros:7Julkę. był

kawym

• II III li
l IIII • -

za

I,dzień

Mająea się odbyć w niedzielę, 14 bm. nad kielecki m z::.leWent atra.keyjna im preza re-

k rea.cyjna pod nazwą "Pożegna
nie z latem", została odwołana
prze?: organizatorów ze wzglę
(Ju na niepogooę. Organizator Wiljewódzk.i Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Kieloach postanowil przenieść termin imprezy na lla6tępną niedzielę, 21
bm.

IPrzypominamy

prs,.

• W pierwszych spotkaniach szachowych mistrza świata
boIkejowego
tu rntiej u
o pu- Karpowa i Węgra Portischa
char
,,sportu"
padły
na;.. ' za.kończyła się remisem.
Akstępujące wyniki: Podhale No- tualnie po trzech
grach prowy Targ - KTH Krynica 13:4, wadzi Karpow 2:1.
Naprzód Janów - Legja Warszawa 3:1, ŁKS Lódż - Po-morzanin Toruń 3:Jl, Polonia Bydgoszcz - GKS Katowice 11:3
• Tr:zecia konkurencja mię
dzynarodowych mistrzostw Polski w pięc ioboju nowoczesnym
- strzela n ie - z a kończyła się
z.wycięstwem
reprezentanta
Polski,
Trybusiewicza.
Po
trzech konkurenc jach prowadzi
Węg ier Szombathely i.
Najlepszy z naszych reprezentantów,
Ka weck i
za jmuje
czwarte
m iejsce.
• K olejna partia finałow"go
pojedyn.kJu
areymist.rz6w

•
• P>rzeciwnicy Stali RzeszÓW
w Pucharze Zdobywców Pucharów, piłkarze Skeid Oslo w
kolejnym meczu o mistrzo!>two
ligi norweskiej pokonali na
własnym boisku wicelidera tabeli, Stroem,goset 3:1. Drużyna
. z Oslo zajmuje aikbualnie Iłl

http://sbc.wbp.kielce.pl

lokatę w tabeli

s

l2:~e wtorek, 16
grany zostanie w
międzynarodoWY

ski -pomiędzr
stolic ZSRR l
le WarszaWY
nicy Legii
Ursusa, n"l.O,u"b·ęd
-zie
prezentowana Dyna
karzy To~~ dY.
i Krasne] ZVll~
• W Monachl~ata
się misbrW stwa
VI
ledwie śr~towytJl·pO
rencji męczy7:n. 9
serii strzałów az jtt B
zdobyło po !)O p "_
nich dwaj PO:kiego
tytułu mistt;l~ JerzY
Gaw:likoWS ki l
ski

