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Słowo [!~E-YJ-~~~ 
j~JTydde6 Zdroweco Uśmiecl!u,akcjł, która od8 do 15 mĄ)a przeprowa- dzono tylko w 3 radomskłeb pod-
dzonazostaruepodpattonatemoddzlaluołwiatyzdrowotnejWojewódzldej stawówkach oraz w dwóch pny-

WY D A N J E RAD Q M s K J E ~_'d~ej~':;:!~emiolodcznejiWojew6dzldej PnychodnJ Stomato- ~~~~ii~J.~.: ~~~~~:~k~~:S~~: 
stwa Zdrowia, województwo ra
domskie otrzymało Ił dodatko
wych lamp, kilka zakupiono t et ze 
środków komitetów rodziciel· 
skich. Dziś lakowaniem obj~to jut 
cały Radom: roczniki szcścio-, 

sicdmio- i ośmiolatków. Za rok 
- zapowiadają dentyści - dojdzie 
jeszcze lakierowanie gładkich po
wierzchni zębów. 
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Uroczystości 3 Mctia 

Kamień na drodze 
Głównym punktem łwitta 3 Maja w Radomiu była msza św. od

prawiona przed połudnlemwkościelegamizonowym. W uroczysto
ści wz.itli udzlał przedstaWiciele władz wojewódzkich, samorz~~do
wych, zwf4zków kombatanckłch, wojska i młodzieży szkolnej. 

Mszę: mial odprawiać biskup, 
lecz ostatecznie celebrował ją ks. 
prałat Stanisław Wrodawski. Wo
jewoda lhigniew Kuimiuk wystą
pił po mszy z krótkim przemówie
niem, podkreślając znaczenie 
Konstytucji 3 Maja. Poczty zloty
ty wieńce przed tablicą upami~t
niającą Konstytucj~. 

Tuż po mszy dOSlło do pnepy
~lwlkl między pn:edstawidelaml 
partłipnwkowy~h apolkh;. Prawi
ca zamierzała zorganizować po
chód w stron~ pomnika Czerw
ca 76. W oficjalnym programieob
chodów pochód miał dojść tylko 
do budynku Urz~du Wojewódz
kiego. Policjanci zamierzali 
w ~ońcu w ogóle uniemożliwić 
prawicy włączenie si~ do pocho
du. 

- Nie ma jut stanu wojennego 
- przekonywał mundurowych 
Wiesław Mizerski z RdR, trzyma
jąc w ręku transparent ,.Radomska 

centroprawica. Koalicja samorzą
dowa". Policjanci ustąpili. 

Z przemarszu zrezygnowały 

władze wojewódzkie i samorzą
dowe. Tak.te Kompania Repre
zentacyjna WP i poczty sztanda
rowe szkól radomskich odeszły 
z pochodu. Przed pomnik.-ka
mień dotarli przedstawiciele 
ZChN, PSL-PL. PChD, KPN, 
RdR, ,.Solidarności" i kilkuset ra-
domian. ' 

- Dzisiaj nikt lu nas nie roz~ 
dzi- przemówłł Jan Rejczak. były 
Wojewoda radomski. - Możemy 
jak co roku zebrać się: przed pom
nikiem, by strzec wartości 3 Maja 
i Cz.erwca. 

W innych przemówieniach 
podkreślanÓ znaczenie zjedno
czenia prawicy przed nadchodzą
cymi wyborami samorządowymi. 
Po złożeniu kwiatów odśpiewano 
hymn i .,Boże coś Polsk~". 

(sok) 

Festiwal przy pustej widowni 

Najgroźniejsza dla z~bów jest 
próchnica. Jak twierdzą dentyści, 
dotkni~tych jest nią 97 - 99 proc. 
osiemnastolatków. Atakuje jut 
dwuletnie dzieci. Nie leczona gro
zi powatnymi konsekwencjami: 
spowodować mote zapalenie 
mi~nia sercowego, nerek., angi- . 
n~ ... 

-Naszym celemjest promowa
nie prozdrowotnych zachowań, 
zwłaszcza M ród dzieci i młodzie
ty- mówili organizatorzy Tygod
nia Zdrowego Uśmiechu. ' 

Dentyłd apełu,k: by miet zdro
we zęby, nałdy jeśt surowe owoce l 
warzywa, unikatsłodyczy l słodkkb 
napojów guowanych, ~ayt: zęby 
dn- trzy razy dz:lellllk nie lrnkej 
niż 3 minuty, uąnt past zawłen
JI!.cycll Ouorl codwa-b'ZJ'lllies~e 
·zmienia!! szczoteczkę.~ 

Przede wszystkim przed próch
nicą chronić trzeba dzieci. 
W szkolach podstawowych woje
wództwa prowadzi się: tzw. profi-

t'M:Ua w Radomiu 

Krótki 
przemarsz 
"Nicb~yparasołcmdlltada.e-

10 r74du•- pod takim hasłem prubie· 
gał w Radomiu pierwszomajowy wice. 
Obchody zorganizo'J>'Jły OPZZ i SdRP. 

NaplacJa&ielloństiprzybyłook.lSO 
micszbńców miasu. Do zebranycli 
przemówiła Rqiu Pnmrsb, posłan
ka, przewodnic:qca OPZZ w Radomiu. 

-Czy nasz rl4d uobil wszystko, co 
powinien? - zapytała retorycznie. 
- Tempo zmianjest zbyt łlamazarne, 
rałniebezrobocie. Ktedytmotnaotrzy· 
!llltwtedy,gdyzaszanla1ujesię:strąi

ltiem. Nadal nie mówi si~ całej prawdy, 
choćbyosukcesachrądu. , 

Stalllslaw l.ałlllienkl, przewodni
czący SdRP• Radomiu, :zapropooował 
przywrócenienazwy ulicy l M;ija. N~o
strzej przemówił Gtupn~U.•w· 
skl,szefOPZZz,.t.ucznikl•. 

-Spolykarnysię:przed.pomnikiem 
głupoty"-po•icdział. -Giupotyostat
nich41at, wciuu których wladzaumia
latylkoburzyć,aniebudować. 

Po przemówieniach ruszył pochód 
doulicyteromskiqo,przedfontanny, 
Idziezakończono uroczystołci.Zebrll· 
ni nie mieli ani jednqo czerwone1o 
sztandaru- symbolu orpnizaCji robot
niczych. Wiectrwal45minut. (sok) 

Folk dla elity' 
Za aranżacjt, ,.teatr instru

mentów'" l klimat duchowy, jury 
l Festiwalu Muzyki Inspirowanej 
Folklorem Połskim i Obcym po
stanowtto przyznać pierwszą 

nagrodt zespołowi" Matragona 
- Orkiestra Jednej Góry" z Sa· 
noka. Równorztdn~t pierwsą 
nagrodt otnymała ,.Chudoba". 
Grupa wrocławskich studentów 
podobała sit przede wszystkim 
za "najlepsze przedstawienie 
tradycji słowa". Dodatkowe wy
n!łżrdenla ob"zymała Sytwla Świ
ołoel<a. 

Spośród 10 zespołów i wyko
nawców wysl~pujących na resti
walu, jury nagrodziło również 
.. Czeremchę" z Czeremszyny 
z woj. białostockiego oraz wyróż-

nilo Zygmunta taka z Radomia 
i grup~., Wind Rose" z Białegosto
ku. 

-Co robi młodzież w Radomiu, 
skoro nie widać jej na koncertach? 
- pytali muzycy z Matragony. 
- Mimo, że Sanokjest mniejszym 
miastem, na takich imprezachsale 
są pełne. Przychodzą ludzie, któ
rzy nie tyją jedynie rockiem. 

Radomskiej publiczności nie 
przyciągn~ły na wet znane zespoły 
.,Kwartet Jorgł" I.,Varsovia Man
ta". Widownia składała się: niemal 
wyłącznie z zespołów biorących 
udział w przesłuchaniach konkur
sowych zainteresowanych gra
niem muzyki inspirowanej rolldo
rem. Nawet przypadkowi widzo
wie mogli si~ jednak przekonać, 

te roiklor to nie tylko kapele ludo
we spod Przysuchy. Można było 
usłyszeć bezpretensjonalne wy
konania pieśni macedońskich, 

ballad celtycko-irlandzkich oraz 
typowych dla Łemkowszczyzny 
i wschodniej Polski. 

-.Zauroczony muzyką zespołu 
"Kwartet Jorgi" postanowiłem 
zorganizować spotkanie muzy
ków zainteresowanych rotklarem 
- powiedział Zbigniew Zieliński, 
dyrektor CK "Poludnie". - Zro
dzi l si~ pomysł restiwalu. Choć 
była to impreza elitarna, mam na
dzieję:, te pozostanie w kalenda
rzu kulturalnym Radomia. 

Ortanizatorem restiwalu było 
CK "Poludnie" i "Resursa". 

(eska) 

laktykę: egzogenną {zewnę:trzne 
działanie na z~by), czyli m.in~ 
szczotkowanie preparatami fluo
ru. W odstę:pach 2-tygodniowych 
przeprowadza si~ je pod nadzo
rem piel~gniarek z przychodni re
jonowych, ponieważ w połowie 
radomskich podstawówek nie ma 
gabinetów stomatologicznych! 

- Dentyści, i to pracujący na 
dwie zmiany, powinni być w każ
dej szkole, niestety, Ministerstwo 
Zdrowia wciąt zleca nam nowe 
zadania, a pieni~dzy na nie brak 
- powiedziała dr Balbsn Zahor
sb., inspektor ds. stomatologii 
dzieci~cej w Wojewódzkiej Przy
chodni Stomatologicznej. Doda
ła. te według ministerstwa w jed
nostkach społecznej służby zdro
wia priorytetowo traktować nale
ży pacjentów w wieku O- 18Jat
dorośli mogą leczyć z~by w gabi
netach pi)'Watnych ... 

W ubiegtym roku rozpoczę:to 
lakowanie z~bów u siedmiolat-

· -Jeśli za kilka lat program pro
filaktyki nam zaowocuje, nie ~
dziemy mieli jut tylu pacjentów 
-cieszy się B. Zahorska, choć do
daje, te "prawdziwe erekty wi
doczne będą dopiero u dzieci tych 
dzieci" ... 

W TY&odniu Zclrowego Uśmie
chu dentyści uprasuj~ do gabine
tów na przeglĄd zębów, Z&łasujlłCJ 
się mali pacjenci mop lk:zyt: na u
ponUnld:pastydozębów,szczotea

Id, układ id do ksJ~iek, naklej id. W 
szkołach wyświetlane będą filmy 
ilustrujące, jak dbać o z~by i jak 
prawidłowoje myć. 

EWA URBAŃSKA 

70 proc. długów umorzonych 

Ugoda "Radoskóru" 
z wierzycielami 

"Radoskór"podpisal w sobo
tę, 30 kwietnia. ugodę bankową 
z wierzycielami. Jeśli w ciągu 
miesiąca nie zostanie zaskar
żona, zakład przekształci się w 
jednoosobową spółkę skarbu 
państwa i otrzyma kredyty na 
zakup surowców do produkcji. 

Za podpisaniem ugody byli 
wierzyciele, którym zakładjest 
winien 64 proc. długów. Por~r 
.zumienie przewiduje umorze
nie 70 proc. długów ,.Radoskó
ru" (w sumie wynoszą one 467 
mld zł), zamianę dalszych 20 
proc. na akcje oraz spłatę pozo-

Śmierć pieszego 
W Wincentowie, gmina Skary

szew,"fiat 125 p" potrącił idącego 
środkiemjezdni Mirosława W. lal 
32. Pieszy zmarł. Do wypadku do
szlo w nocy z soboty na niedziel~. 
Kierowca był trzd:wy. (sok) 

stałych 10 proc. w ciągU trzech 
lat. Nie zwalnia natomiast 
przedsiębiorstwa od zapłace
nia zaległych składek ZUS (po
nad 90 mld zł). 

W imieniu skarbu państwa 
ugodę podpisał dyrektor Izby 
Skarbowej w Radomiu, Janusz 
Kot, w imieniu wierzycieli- dy
rektor radomskiego Oddziału 
Powszechnego Banku Gospo
darczego w Łodzi, Zbigniew 
Stam.irowski. Obecny był woje
woda Zbigniew Kuźmiuk.. 

(san) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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3 M;\ia - święto narodowe Uroczystości na Jasnej Górze 

Potrzeba "mądrej zgody'' 
Potnebę "mĄdrej zgody" w pracach nad noWĄ Kostytuc:jĄ RPzukcento

wal prezydent Lech Wałęsa w prumówieniu wy&łoszonym z okuJ! hięb 
narodoweco 3 ł\hJL W nrDCZYstej odprawie wart przed Grobem Niemane
lO t.olniena w Wusz:awie wzięli udział przedstawideł e niJwyis:eycb władz 
państwcnrycb. Decy7JĄ ministn. obrony narodowej oddano salut z 24 salw 
annatnicb. 

te biskup polowy WP, gen. bryg. 
Sławoj Leszek. Glódf oraz przed
stawiciele korpusu dyplomatycz
nego. Uroczystość zakończył 
przemarsz Kompanii i Orkiestry 
Reprezentacyjnej WP oraz pod
oddziałów poszczeaóln ych rodza
jówwojsk.. Liq:nie przybyli miesz
k..ańcystolłcy. 

Maryi Panny 
Królowej Polski 

Przypominając znaczenie 
Konstytucji 3 Maja z 1791 r., pre· 
zydent z.wrócił uwag~. że w pra
cach nad nową konstytucją ,.bra
kuje nam dzisiaj ( ... ) determinacji 
i skuteczności naszych wielkich 
poprzedników". "Mimo trwajljcej 
od S lat przebudowy państwa, na
dal nie ma podstawowego aktu 
prawnego. Budujemy gmach bez 
solidnego fundamentu" - powie
dział .• Dzieło twórców Konstytu
cji 3 Maja powinno być dla nas 
pnyk.ładem. Potrafili oni wznieść 
si~ ponad podziały, ambicje i ura
zy. Dali wzór dojrzałości obywa
telskiej, odpowiedzialności i pa· 

triotyzmu, tolerancji i mądrej zgo
dy. Tego nam dzisiaj bardzo po
trzeba"- zaakcentował. 

Odpraw~ wart przed Grobem 
Nieznanego Zołnierza prowadził 
SzefSztabu Generalnego Wojska 
Polsk.iego, gen. broni Tadeusz 
Wileck.i. Na płycie GNZ złotono 
wieńct od prezydenta. Sejmu, Se
natu, rządu i korpusu dyploma
tycznego. Obok. prezydenta 
w uroczystości wzi~li udział m.in. 
przedstawiciele najwytszych 
władz państwowych z marszał
kiem Sejmu Józefem Oleksym 
i rządu z wicepremienn Aleksan
drem Łuczakiem. Obecny był tak-

Ustaw~ o świ~ie narodowym 
3 Maja uchwalił Sejm przed 75 la
ty, 29 kwietnia 1919 r. W tym sa
mym roku, roczn ica Koru~tytucji 
z 1791 r. była obchodzona po raz 
pierwszyja.k.oświ~to. Dzień 3 M a
ja był .łwi~tem narodowym przez 
cały okres [( Rzeczypospolitej. 
Władze komunistyczne obcho
dzłły je uroczyście jeszcze w 
1946 r., ale w 194 7 r. zlikwidoWano 
je zast~pując świ~tem 22 Upca.. 
Swi~to 3 Maja przywrócił Sejm 
w 1990 r. (PAP) 

Senator Pastuszka 
w USA 

We wtorek a a l Ubej Góru 
w Częstoellowie odb,.ty się uroczys
tośd NIJłwiętszej Maryl Pu.nr 
Królowej Pobkl. Rano u J asnej 
Góru byl prezylltDt Lec:b Wllłęsa.. 
Pftmler W.Wemu Pawtat. prud
stawłdele ~· i pułameata oraz 
delepc;le hulowaSw z calep ~a 
wz:lęU albial w JUbotórskkh a ro· 
czystośdada, które stanowiły tet 
etatralny pallk.t okilodów stllłeda 
rue.hn IDIIoweco. 

Sutn9 pontyfik:al"'l dla .stu tysi~ 
pielpzymówi wiemyt:h odprawił k.ar
dynatFranciszek:Macharsk:i;homilię: 
wyposit pcynw Polsti, kardynał Jó
zef Glemp. 

O&ólnopolska Pielgrzymk:a Ruchu 
Ludowecospotkalasi~ rano w Cz~o
chowie przed kościołem iw. Zygmun
ta. Po uformowaniu pochodu, k:tóreao 
czoło stanowili c:zlonk:owie władz 
PSL, przedstawiciele rządu i parła· 
mentu, w towarzystwie ok:. 500 pocz· 
tów sztandarowych, zebrani przeszli 
alóWR4 ulią miasta na Jasną Górę:. 

W Kaplicy PamiQCi Narodowej odslo
ni~totablitęl pami4tko~ Wincentego 
Witosa,atak:tetabliceupamię:tni~Ace 
Wojciecha Końante&O i Romana 
OmowsldeJO. 

W swojej homilii JózefGlemp u
przeczyt opinii, jakoby Polacy odcho
dzili od BogL O!oć obraz społeczeńs
twajest smutny z powodu przekracu
nia wszystkich przykauń, to sn:ech 
nie mate przyb)t rzeczywsiolei laski, 
niemotezaciemnić światła łuki, któ
ra jest w narodzie - powiedział pry
~ 

,.Re&ina Poloniae letare - Raduj 
si~. Królowo Polski" -mówił kardynał 
Glemp, wskazując rodzinę: chrześci
jańskąjako podstawę: tej radOLłci. 

~Raduj się:, Królowo Polsk:i, bo jes
teśmy wierni" - powiedział prynw 
przypomin~ciluby Jana Kazimierza 
z r.IS6S i zwrócił uw~ na zawarte w 
tym akcie obietnice poprawy losu 
chlopów;jatieznałazłysi~ tet w Uni
wersale połanieckim Tadeusza Koś
ciuszki. (PAP) Warszawski 

wiec 1-majowy 
Wspólny K'iec członków i .sym

patyków OPZZ, SdRP, PPS omz 
innych ugrvpowari, skupionych 
w SLD, tilkoticzyl p rud wantJlws-· 
kim pomnikiem Nike 2-godz:inną 
lewicową rrumi/utac;h 1-m({iową 
w Wars:awie. IHiqar;j~ poszct~
z{Jinych ugrupowań lewicowych 
zloi;yly prud pomnikiem wi~ńce i 
kwiaty. 

sy. Nieubieralijednakt;łosu,J(Iyt

jak podkreśliła Spychalska - rna,jowe 
świę:tomaprz«<ews;zystkimcharakter 
związkowy. Po przemówieniu repre
zentanci lewicy dyskutowali z uczest· 
nikami pochodu. Kwaśniewski n>zda· 
wał autosrafy, Spyt:halska wysłuchi· 
wała opinii w rodu,ju: ,.Tak mało was 
wtelewbji". 

W miniony poniedziałek dele
gacja Kom isji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego uda
la si~ z oficjalną wizytą do USA. 
Jej wiceprzewodniczącymjest se
nator z Kielc, prof. Stel'an Putu
S.U. 

Prezydent wręczył 
ordery Orla Białego 

Przemawiając na wiecu, przewod
nicqcaOPZZEwaSpychalskaskryty
kowała ,.niek-tórych~ liderów NSZZ 
,.Solidamość"upróby,.l'aralitu&05-

podarki akurat wtedy, Jdy S)'luacja si~ 
poprawia". 

Jak nas poinformował, polscy 
parlamentarzyści~ przebywa
li w Stanach Zjednoczonyth do 
li maja br. W programie wizyty 
m.in. spotkania z k.ongresmena
mi, z przedstawicielami Polonii 
oraz wykłady na temat k.oru~tytu
cjinauniwersytetachwWaszyng
tonie i Filadelfii. 

Zokaljiświę:tanarodowego 3'M~a 

prezydent Lech Wałę:sa WTQCZył we 
wtorek: w Belwederze 6 osobom insyg
nia Orderu Orla Białe&o, nl,jwy:t.szego 
polsk:ieao odznaczenia państwowe~(). 

Ordery otrzyma!! : Ad.lm Bid 
- dzia.laa ruchu ladoweco, ostatni 
f;yj~ aa.esiDik mosldewskieco 
procesu ,.16", Aleksander Gieysz
tor - historyk, Zona Morawska -
dzlalaczb Towarzystwa O pieki nad 
Oclem.ała.lyml w Laskach, J an No-

nk-Jerlorańsld - "kurier :t War
s:r.:awy", publk:ysta, Stan isław S to
mma-dzlalaakatollckli J erzyTu· 
rowta- naczelny redaktor,. Tygod
nika Powszechnq:o". 

Zwratając się do odznaczonych 
prezydent powiedział m.in. ,.NitdY 
nie pytaliście, QO Po/ska mote uobić 
dla was, alec:o wy motecie uczynić dla 
niej. Tejmoralnej zasadziebyliście i 
pozostajecie wierni~. 

(PAP) Spyt:halska powiedziała, te ,.nie 
jest to dobry moment do konfronta· 
cji". Wyraziła tal, te w nesocjacjach 
Karty Gwarancji Społeczno-Socjał· 

n~h nie ma przedstawicieli ~s·. Pod
kreślilajednak, te światludzi pracy 
jestjeden.,.OziśfZ4diparlamentna
potybją na wiele trudnOIIlci, proble
mów, a muszą i powinny- i ~ziemy 
teao pilnować - realizować program 
koalicyjny,proaramsiłcentrolewico
wych zmierzaj.11cy do zdecydowanej 
poprawy sytuacji"- dodała. 

Aplauz zvomadzonyt:h wywołała 
obecność na wiecu WojciechaJaru
zelskiego,któryniemosącprzecisn~ 
się: przed pomnik, za J)Qłrednictwem 
swojego ochroniarza złotył wi4U"k:ę: 
rótowych rót. Jaruzelski powiedział 
dziennikarzom. te pierwszomąiowe 
pochody są dla niego ,.sentymentem i 
tradyt:j.f'.~Od lat uczestniczęwtyt:h 
ui'OCZ)'IIościach, pochodach i nie wy
obratam !Obie - dopóki pot~ę: się: 
poruszać - atcbym w nith nie uczest
niczył"- wyznał. ~Dzisilj niepotrzeb
'nie się: odcina część społeczeństwa. od 
tejtradyc;ii"-dod.ał. 

30 zabitych, 50 rannych w katastrofie pod Gdańskiem 
Na początku wiecu policja zatrzy

mała kilku ubranych paramilitarnie 
ludzi, nioących czarn' Oq:ę:, którzy 
sk:anduj~,.Preczzuczciw4praq, 
niech tyje sabota!"- usilowali zwró
cićnasiebieuw~.Doszlodoprzepy

chanek: zwi4zanych z odbieraniem 
manifestantom uarncj Oqi. (PAP) 

Autob~sy śmierci 
W wiecu udział wzi~li m.in. paslo

wie SLD, zAicksandrem Kwdnie"WS
kimorazmarsz.ałekSejmuJózefOlek· 

Zgromadzenie świadków Jehowy 
l maja, w kieleckiej hali widowiskowo-sportowej, odbyło się jedno

dniowe zgromadzenie specjalne świadków Jehowy z naszego regionu. 
Wzię:lownim udział ponad półtora tysiąca osób. 22 nowych wyznawców 
przyj~ło chrzest. 

Podobne zjazdy odbywały si~ w całym kraju, a w naszym regionie 
jeszcze w Radomiu i Starachowicach. 

Przepraszamy 
W wydaniu sobotnim w drukami zamieniono strony sportową oraz 

informacyjną w wydaniu kieleckim i radomskim. 
W imieniu drukarzy- przepraszamy. 

Wszystkim Przyjaciołom i Znajomym, 
którzy okazali nam współczucie 

i wzięli udział w pogrzebie 

śp. Cz. KOTA 
najsenleaniejne podziękowania slda .. 

..u; .. 

30 łmlertelnycb oOar pocblonJII trqk:znyWJP8dek drogowy,jak.l wyda
rzyi się wponiedrlalek wieczorem natrasle prowacłz.l!icej docentrum Gdańs
ka. Ok.codz. 19 autobus PKS relacji Zawory - G dalisk rjechal na ul. Kartu· 
sklej," gdańsklej dzielnicy Kokoszki, na pobocze drocł l uderzył " przydro
fJJe druwo. 

Jak powiedziała dziennikarzo
wi PAP Irena Wojda t, Ie kan woje
wódzki w Gdańsku, w szpitalach 
przebywa 50 osób, z tego 12 
w Szpitalu Miejskim na Zaspie, 
łówgdańskiejAkademii Medycz
nej przy ul. ~bink.~ 16 w Szpitalu 
Wojewódzkim im. M. Kopernika, 
3 w szpitalu przy ul. Łąkowej 
i 3 w szpitalu w Kartuzach. Co naj-· 
mniej S poszkodowanych znajdu
je si~ w stanie ci~tk.im z urazami 
głowy i kręgosłupa. Liczne~ zła
mania kończyn, a czę§ć osób hos
pitalizowano z powodu odniesio
nego szoku. Informacje o stanie 
poszkodowanych pasaterów 
można uzyskać dzwoniąc do 
GdailSka (nr kierunkowy 0-58) 
pod numer telefonu: 41-10-00. 

Prawdopodobnym powodem 
katastrofy była awaria przedniego 
prawegok.ola.Jakzastrzegłsi~as
pirant Marek. Fotc:k., dytumy Wy
działu Ruchu Drogowego gdań
skiej KWP,jest to tylko hipoteza, 
gdy:t. ostateczne przyczyny okreś
lą biegli z Wojewódzkiego Labo-

ratorium Kryminalistyki, po wy
konaniu niezb~dnych ekspertyz. 

,.AutosanR miał 39 miejsc sie
dzljcych i 12 stojljcych, ale jechała 
nim znacznie większa liczba pasa
żerów. Autobus został niemal 
kompletnie rozbity, co, zdaniem 
policj~ pozwala przypuszczać, te 
jechał on z dutą p~dkością. 

Przy uwalnianiu uwięzionych 
we wn~trzu pojazdu Judzi, praco
wali policjanci z oddziałów pre
wencj i i stratacy z jednostki ra
townictwa drogowego. Pomagali 
im te:t.ocaleni z katastrofy pasate
rowie, którym udało się wyj§ć 
z tylnej czę::.łci pojazdu przez roz
bitą szyb~. Jeszcze o północy dro
ga była zamk.ni~ta dla ruchu 
i trwało usuwanie resztek autobu· 

'"· W związku z poniedziałkową 
katastrofil autokaru, wojewoda 
gdański ogłosił dni 3, 4 i S bm. 
dniami taloby na terenie woj. 
gdańskiego. 

Dla uczczenia pami~ci ofiar 
opuszczone zostały do polowy 
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masztu flagi na budynkach admi
nistracji państwowej i siedzibach 
organów samorządowych; odwo
łano tet p lanowane w tych dniach 
imprezy rozrywkowe i artystycz
no. 

Wojewoda przekazał rodzinom 
ofiar i poszkodowanych wyrazy 
n~gł~bszego współczucia i żalu. 
Poinformowal, że odpowiednie 
organa ijednostki państwowe zos
tały zobowiązane do otoczenia 
opieką i udzielenia jak. najdalej 
idącej pomocy poszkodowanym 
i rodzinom ofiar. 

Trzy osoby zginęły a 17 zostało 
rannych w katastrofie autokaru 
wiozącego wycieczkę uczniów z 
Bydgoszczy,jaka wydarzyła si~ w 
nocy l bm. na trasie n r l w Bogu· 
sławieach (woj. włocławskie). 

Wracający z wycieczki do Za
kopanego autokar prywatnego 
biura podrOty RGiobtravel" ude
rzył w drzewo. Wg wst~pnych us
taleń policji, nie było żadnych 
czynników zewn~trznych, które 
mogły spowodować katastrofę 
- najprawdopodobniej kierowca 
zapadł w drzemk.~. Na miejscu 
zginęła pilotka grupy. Dwoje ucz
niów zmarło w szpi talu. (PAP) 

Reda ktor wydan ia 

Grzegorz śclwiarskl 

Redaktor depes zowy 

Marek Ma.clągowski 
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l Maja w Moskwie 

Niech się święci Wielkanoc 
10-tyslęau pienrszo~o-. 

mmifestac;ja ~n ej opoZ)'cjl pra
wteowej Ilewicowej w Moskwie ucz
ci la" likdzielę pamlętoftuubiec
lorocmyda st.rf z m1Ucj11 na Kałus
kJdaR.,.albdl. 

Prawosławnym zwyczajem, nie
daleko miejsca, gdzie rok temu 
przelana została krew, na asfalcie 
Leninowskiego Prospektu spo
częły wielkanocne pisanki, kawa
lek ciasta. kwiaty. l maja Kościół 
prawosławny świ~tujc Dzień 
Zmartwychwstania Pańskicgo i 
zgodnie z tradycją Rosjanic od
wiedzają tego dnia groby swych 
zmarłych, dzieląc si~ z nimi po
karmami ze świątecznego stołu. 

Kolumn~ manifestantów z ra
dykalnej Rosyjskiej Komunistycz
nej Partii Robotniczej, maszerują
cych na lewej flance i skrajnic pra
wicowego Rosyjskiego Związku 
Narodowego, po prawej, poprze
dzał transparent ,.Chrześcijanie 
za komunizmem"' i czerwona fla
ga z wizerunkiem Zbawiciela. 
Z megafonów płynął glos przy
wódcy radykalnych komunistów, 
WiktoraAnpiłowa: .. W dniu świę-
tej Wielkiejnocy chrześcijanie 

przebaczają swym wrogom. Ale 
my nic moicmy przebaczyć ka
tom Rosji". 

W newralgicznym punkcie 
przemarszu blisko 10-tysi~cznc
go pochodu- na Kaluskich Rogal-

Afryka Porudniowa 

Wielkie święto 
czarnych obywateli 

W miastach zamieszbłych przez 
c:z:amycb mieszkańców Arrykl Po
łudnlowej, w poniedziałek wleu.o
rem wybuchła wielb. nadośf z po
wodu. odoszoneco przez pnyw6dcę 
AfrykdskieJO Kongresu Narodo
wego, Nelsona Mandelę, zwydęs
twa wybort:ZeJO w pierwszych wie
lorasoWycli wyborach w kraju. 

W Sowcto, twierdzy ANC na 
południe od Johannesburga, wy
buchła radość, jak tylko zakoń
czył swoje pncmówienie Nelson 
Mandela, który ogłosił zwyci~s
two słowami: "Nareszcie wolni!". 
Setki osób na ulicach śwl~towaly 
zwyci~stwo tańcami na ulicach, 
śpiewami i toas1ami szampana 
oraz okrzykami na cześć Nelsona 
Mandeli. (PAP) 

CIA pod ostnałem krytyki 

Szukanie 
drugiego "kreta" 
W Kongresie amerykańskim na

rasta krytyka Ceritnlnej AJencji 
Wywiadowcuj {CIA) po zdemasko
waniu podwójnqo acenta Aldricha 
AJneg, skazanego w miniony 
czwartek na karę do:l:ywotnlego 
więzienia za sz:piecostwo na rzecz 
ZSRR l Rosji. 

Członkowie obu komisji ds. wywia
du-SenatuilzbyReprezentant6w
coru otwarciej sugero~ reduk~ bu
dtetu CIA po zakończeniu ..zimnej 
wojn)""iwytykająjejlicznebl~yinie

dopatrzenia. "Czy naprawd~ polrze.. 
bujemytyledzialalnościnpiegowskiej 

co przedtem?" - zapytał przewodni
czącykomisji wywiadu izby, demokra-

tyczny kongresmen z Kansas, Dan 
Glicbman. Z trytyą CIA wysą,pil 
także wpływowy senator Dennis 
Decone i ni z Arizony, pn:cwodniczący 
analogicznejkomisji w Senacie. 

Tymczasem CIA i FBI szuka,Rdro
giego. kreta•wqencjiwywiadowczcj, 
kt6ry,jaksiyądzi,m6&ł razemzAmo
sem przekazywlll: amerykańskie sek· 
retypaństwowedoMoskwy.Jednymz 

podejrzanychjest nietyjący już Wy
gier z pochodzenia Steve Weber, jo
denzszcf6woperacyjnychwwydziale 
sowieckim CIA, który w niezwyklych 
okolicznościachzmarł w zeszłym roku 
na Węgrzech. Weber jestjednym z 20 
podejrzanych o współpra~ z Ame-

(PAP) 
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łtach, gdzie w ubiegłym roku do
szło do starć demonstrantów z po
licją, w wyniku których im;ert po
niosła jedna osoba, pochód za· 
trzymał si~ i uczcił minutą ciszy 
parnię:.!: ofiar wszystkich demon· 
stracji pierwszomąjowych w histo
rii ruchu robotniczego. Niedaleko 
miejsca, gdzie równo rok temu 
roz~dzona ci~tarówta zmia1· 
dżyła jednego z milicjantów, na 
asfalcie Leninowskiego Prospek
tu spocz~ly przybrane krepą kwia
ty, wielkanocne pisanki, kawałki 
ciasta. 

Nie niepokojeni przez nikogo 
demonstranci udali si~ nast~pnie 
przed Uniwersytet Moskiewski, 
gdzie pierwszomajowy pochód si~ 
rozwiązał. (PAP) 

Chińska 
mafia 

w Pradze 
Dynkc:ja prasklej policji z:amie

na w,-stvit z proib~ o przydziele
nie do Pracl ofkera chbbkiej poli
cji, kl6ry poJD6cłbJ CZHk::lm poll
ejantom walceyt z coraz bardz:lej wl
dOC'l.JUIWStollcyCzeachi~mafi4> 

W Pradze mieszka obecnie około 
2,.5 tys~ Chińceyków, kt6rzy ~ 
pozwolenia na pobyt długoterminowy 
lub stały. Policja ds. obcokrajowców 
szacujejednak,żenieleplniew~ 

kiej stolicy tyje lO razy wiycej obywa
teli chińskich. Od dłuższeJO czasu, 
zdaniem policji, w Pradze działa rów· 
nietchińska mafia, wałkaztlórlliest
zeWZ&l~unahermetycznoićchińskiej 
spolca.nołci - praktycznie niemot
liwa. Spra~ sprowadzenia do Prqi 
chińskiego oficera policji przekonsul
towano już z prudstawicielami policji 
chińskiej. (PAP) 

Bezrobotny 
milioner 

BaHłtotay ojdec 11 dzieci ..,.... 
we 6-uatsldm lotka 55,5 mla Craalt6w 
(16.,3 mi• marek ałmdeddda). Była to 
drup pod wqlc4ml W)'Mkośd 1r)'JfaJUI 

w historii. 
60-letni m~czyzna, mieszka

jący na wyspie Reunion (Ocean ln
dyjski)wdepartamenciez.amorskim 
F~cji, jako jedyny skreślił sześć 
wygrywaj4C)'ch liczb. O swym szcz~ 
ściu dowiedział si~ z gazety .. 

(PAI') 

Polski sukces 
i oskarżenie o plagiat 
Irlandczycy Paul Hanington l Otartłe McGettincan, wykonawcy plo

senki.,Rock-n "RoU Kids", zdobyli pierwsze miejsce w ukończonym w so
botę w Dublinie 39 konkursie plosenluusklm Eurowbjl. Suk«s odniosła 
Polka- Edyta G6mlak: ")'konawczynl piosenld .,To nie ja", ~mu,kc dru
Cie miejsce. Nazajutnpokoncerde Cestlwalowyro braelskl plosenkanJonl 
Namtri zarzucił plagiat kompozytorowi piosenki "To nie ja''. 

Nameri wystąpił w poniedzia
łek w izraelskim radiu mówiąc, że 
to on jest autorem utworu. Name
ri twierdzi, te piosenka" To nic ja" 
jest kopiąjego utworu sprzed 61at. 
Piosenk~ zatytułowaną "Zako
chany mę:tczyzna" Nameri zgłosił 
w 1988 roku do Zarządu Izrael
skiej Radiofonii w ramach elimi
nacji do konkursu Eurowi~i. 

Piosenka nie zakwalifikowała 
się,jednak Nameri nagrał ją dla ra
dia izraelskiego. W poniedziałka-

wej wypowiedzi dla rozg.łośni 
w Tel Awiwie, piosenkan oskar
żył polskiego kompozytora o pla
giat. Rozgłośnia wyemitowałaoba 
utwory, nakładając na siebie obie 
ścieżki dżwi~kowe. Nameri zapo
wiedział podj~cie odpowiednich 
działań. Powiedział taktc, te 
zwrócił si~już w tej sprawie do iz
raelskiej agencji muzycznej 
AKUM. Podkreślil , te nie chodzi 
mu o pieniądze, ale o honor mu
zyka. 

Poproszony przez Radio ,.Ko
lor" o komentarz, kompozytor 
piosenki ,.To nie ja"- Stanisław 
Syrcwicz powiedział, że jest 
wstrząśni~ty tą wiadomością. Sy
rewicz twierdzi, :te utwór ten 
skomponował ju! 10 lat temu 
w Londynie. Angielskie słowa na· 
pisał znany autor tekstów Don 
Black. Stanisław Syrewlcz powie
dział, że utwórzostał nagrany i ro
zesłany do wielu wytwórni fono
graficznych, jednak nigdy nie po
jawił si~ na rynku muzycznym. 
Zdaniem Syrewlcza, który usly· 
szałzapośrednictwemRadia,.Ko
lor" fragment izraelskiej piosenki, 
izraelska wersjajest dokładną ko- · 
piąjcgo utworu, skomponowane
go w 1984 roku. (PAP) 

Wyspa Skarbów 
konkurs "Słowa Ludu" 

Konkurs rozpoczyna si~ likowane w gazecie będą rów· 
29.1V. i trwać będzie do 4.VI. niet wywieszone w redakcji. 
br. włącznie. Kaidego dnia oprócz n ie-

W konkursie mote brać dzieli i dni świątecznych 

udziałka1dy,ktoposiadakartę uczestnicy zapoznąją się z 
konkursową. publikowanymi zestawami 

Katelakarta składasię z dia- liter i cyfr, następnie po odna-
gramu zawierającego 187 pól lezieniu ich na swoich kartach 
uporządkowanych za pomocą zak.reśląją wskazane pola tak, 
dwóch współrzędnych: pozio- aby pozostały one czytelne. 
mo- kombinacja 17 liter alfa- Jeżeli zostaną zakreślone 
betu, pionowo _ kombinacja wszystkie pola danego obick-
liczb od 1 do 11. Na diagramie tu, właściciel karty otrzymuje 

znajdują si~ obiekty wygrywa- nagrod~. 
jące w 6 kategoriach: Żadna z nagród konkursu 

_ niespodzianki (obiekt _ nie mote być wymieniona na 
2 poła do skreślenia_ pozio- innąlubnagotówk~wprzypad-

m~) l mln (obiekt- 2 pola do ~~·-gdy jest to nagroda rzeczo-

skreślenia- pionowo) rod~~:~ldem odebrania nag-

- turystyka i wypoczynek - osobiste lub telefoniczne 
(obiekt- 3 pola do skreślenia) zgłoszenie faktu wygrania do 

-20 mln (obiekt- 4 pola do Biura Konkursu "SL ... Kielce, 

skreślenia) Targowa 18, teł. 459-19 w cią· 
-"fiat 126p" (obiekt- 5 pół gu 48 godzin (wygrane z sobo-

do skreślenia) ty _ w poniedziałek), 
-mieszkanie (obiekt- 6 pól _ dostarczenie karty kon-

do skreślenia). kursowej do redakcji .,SL" 
Od 30.IV.94 r. publikujemy wraz z wycinkami wszystkich 

pewną li~ współmdnych, publikowanych do tej pory 
np. A-5, S-9 itp. Zestawy pub- zestawów 

Spra'Wd~, czy linie 
przecięły się na polu 

z naryso'Wanyrn obiektem 

@@)@ 
.Jeżeli tak - posta'W krzyżyk 

na S'Wojej karc.-le_! ___ _, 

Wytnij! 
Zachowaj! 

sa 
KUPON 

NR2 

IDzilnaplupecjolno llawtnr. 1B 1AZ, 2D 21A, 06 sos l 

2 

5 

7 

9 

R Z M D Przykład 

li 

--~ 

Przecięły się linie prze

ciągniętezewspółrzędnych 

SZ,SM, 7M. 

Trafione są trzy pola na 

obiekcie z czterema pola

mi. 

Zasada skreśleń: jak w grze w okręty. 

Codziennie wygrane pieniężne! 
Codziennie wygrywa 
szczęśliwa karta! 

Szanowny Czytelniku! 
Uszkodzone karty 

nie biorą udziału w konkursie! 
Sprawdź kartę! 

Jeśli zauważyleś przesunięcia cyfr lub liter 
-zgłoś to do Biura Konkursu - w środę! 

Telefon: Kielce, 459-19. 
W soboty biuro nieczynne! 

l 
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TYGODNIOWE STRATY Z OBROTU AKCJAMI 
BEZ UWZGLĘDNIENIA PROWIZJI 
TYDZIEŃ OD 21JV DO 28.IV.1994 r. 

·6.7% ·6.76% -6.76% ·6.8% 

Ubiegły tydzieri przyniósł ko· 
lejną fal~ spadku cen zdecydowa· 
nej wi~kszości akcji. Jedynie ci, 
któn;y zainwestowali 21 kwietnia 
w walory . Mostostalu Warszawa" 
osiągn~li niewielki zysk. Pozostali 
są teoretycznie stratni o wartc»ci 
mieszczące si~ w pn:edziale od 
-6,7 do -20,1 proc. Teoretycznie 
dlatego, 'it akcje motna by/o 
wprawdzie kupit 21 kwietnia 
(z wyjątkiem walorów ~Kabli~ 
i ,.Krosna"), ale nie mo1:na ich 
było w l3 przypadkach sprzedać 
28 kwietnia, ze wzgl~du na nie· 
zrównowatenie rynku. Pozostałe 
11 spółek notowane było ze 
znacznymi redukcjami sprzeda1:y. 
Na prudostatniej i ostatniej sesji 
omawianego tygodnia wystąpiły 
znaczne kłopoty z płynnością. 
Obroty były kilkakrotnie nitsze 
ni1: na sesjach poprzedzających. 

Spowodowane to było zachwia· 
niem równowagi popytu i podaty. 
Po fali wzrostu nastąpił gwaltow· 
ny spadek. Inwestorzy reagują 

obecnie bardzo nerwowo na naj· 
mniejsze oznaki spadku cen. Tak 
było 26 kwietnia. Po poniedział· 
kowych nadwy1:kach spn:edaty 
potaniały maksymalnie akcje 
wszystkich spółek z wyjątkiem 
,.Mostostalu Warszawa". Stało si~ 
to chyba ,.z rozp~du", poniewat 
spółka ta jako jedyna notowana 
była w poniedziałek z 40-procen· 
tową redukcją kupna. Na wi~kszy 
popyt miała te1: zapewne wpływ 
najnitsza nominalnie cena akcji 
warszawskiej firmy. 

28 kwietniaspadłymaksymal· 
nie kursy ju1: wszystkich bez wy· 
jątku firm notowanych na GPW 
w Warszawie. Tak dute wahania 
kucsów dowodzą, it wi~kszość in· 
westorów nastawiona jest na grę; 
spekulacyjną i szybkie osiąganie 
zysków. Nie traktują oni giełdy ja
ko miejsca inwestycji długotermi
nowych. Jedni starają si~ prze
chytrzyć drugich. Tracą ci, którzy 
mają najmniejsze doświadczenie 
i po paru niepowodzeniach wyco
fują si~ z giełdy, zostawiając na 
niej cz~ swoich pieni~dzy. Nie 
bez znaczenia dla ogólnej kondy· 
cji giełdy jest też zapewne nerwo
wość wywołana sytuacją społecz
ną i polityczną w kraju. Nie spn:yja 
ona wzrostowi zainteresowania 
s i~ naszą giełdą przez nowych, za· 
chodnich inwestorów, a nawet 
mote skłaniać dotychczasowych 
do wycofywania z niej swoich ka· 
pita/ów. Ubie&IY tydzieri pokazał, 
te równowaga osiągnięta niedaw
no, dziij:ki administracyjnym de· 
cyljom zarz.ądu giełdy, była- nie
stety - bardzo krucha. Nieprzyj· 
mowanie zJeceli "po kursie dnia" 
-inwestorzy obeszli składając złe· 
cenia z limitami poza widełkami 
wahali kursów. Widać z tego, te 
próby korygowania rynku decyz
jami administracyjnymi nie zaw· 
sze są skuteczne,poniewat:potrafi 
on je obejść . Wydaje si~ ponadto, 
te czlj:ste zmienianie reguł, i to 
w ostatniej chwili, mote stanowić 
dodatkowy impuls destabilizacyj
nr. {wj) 

MOSTOSTAL WARSZAWA 
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W OSM w Miechowie nie czelu\ją na nową ustawę 
"0 spółdzielczości" tylko inwestują, produkują i zarabiają 

Polska ekologia 
we włoskim kubeczku 

W ubiectYm roka tylko łwacb:idcla pro«nt spóld:delnl mleczarsldch 
wknJuo~c;nęloZ)'Skł. Nald;ydo llieh Oluęaon SpóldzlelJlla Mlea.arsb 
w MJechowie. Jej prues Leszek Nitwinkonie mazhulzd, że nonlub mo
wellzowana ustan "0 spOidzielaośd" natyd11nlast w n~downy sposób 
ro~że WłZ)'Stkie problemy spóldzieleów. 

-Czekamy na nią bardzo długo i temperatur~ oraz pobierają pró-
- mówi - ale nie wolno czekać • by na zawartość tłuszczu. Maszy-
zzalotonymi r~kami. My- motna na nie oszuka ani dostawcyani od
tak powiedzieć -wyprzedziliśmy biorcy. I wszyscy są zadowoleni 
postanowienia nowej ustawy chociaż czasem chfop klnie, bo 
i spółdzielni~ zacz~liśmy trakto- nagle pompa przestaje ssać, co 
waćjakswoją własność.Z takiego oznacza, te mlekojest za ciepłe. 1 
przekonania wypływa wiele ko- T n: e ba zabierać konew z powro-' 
rzyści, bo choć średnia płaca u nas te m do domu. Jeślijutro powtórzy 
jest ni:tsza od .krajowej, to wierzy· s i~ to samo, koniec z dostawą mi e· 
my, 1:e tylko od nas zalety, kiedy ka do tej ~leczami. . 
płace b~dll wytsze. - Mus1my .kupować surow1ec 

I każdy się stara, ~~::S~~:!~ci~~r!;J~~::~ 
począwszy od dostawców, ~~~:n:-:.~b~i~ ~7~~~j:~;~!~~ 

~~ńdcz~~~ do'7e~S:ą~:~ nych konserwantów, a nasze serki 

m~•eJ~ym nit w mnych _spół· ~r::~~~;o~:~~a,~~g~~Y ~7X~~t 
dz•elmach. Do. trzech oddz•ał~w , 8 twarogi w zale1:ności od opako
~S~ (w ~aw1cac~, C~arsznl~Y wania 1 lub 10 dni. 
1 M!e~how1~) codz1enme pł~n•e Dobry surowiec, dobra techno-

~~ 're'~~ h~~w t;~.ek~~::~~ Jogia i staranna praca. Ot i cała ta· 

z8 gmin. I co watne, wszyscy dos- je~~~-w Miechowie od roku ma 
tawcy są członkami spółdzielni swój znak firmowy _ niebieska 
i otrzymują po 2,4 tys. złotych za kropla mleka z nazwą miasta. 
litr m1eka. Nigdy nie było zaleg· Szkoda, te jej wyroby nie trafiają 
!ości w płaceniu za surowiec, pro- do Kielc _ m.in. 10 smaków jogur· 
ducenci otrzymują pieniądze do tów, 5 rodzajów twarogów, kilka 
15 kaidego miesiąca. gatunków "fromage" i kilka śmie-

ku: s~i~~~;;k~k~~ j~~~~~ ~~:·twardy ser "podlaski" ze Sła· 
ale ta jakość zaczyna si~ jut 
w oborze dostawców. 

- Kilka miesi~cy temu kupiliś
my w Niemczech trzy samochody 
cysterny- mówi prezes Nitwinko. 
- Nie były nowe, wi~c zaplaciliś· 
my za nie tylko miliard złotych. 
Nowy kosztuje od 3 do3,5 mld i na 
razienasnatakieniestać. 

Tn:y cysterny przemierzają co
dziennie dziesiątki kilometrów 
i odbierają mleko bezpośrednio 
z konwi, a specjalne urządzenia 
natychmiast wskazują ilc»ć litrów 

Zdrowa żywność 
Ponad polow~ produkcji wyro

bów z Miechowa ~adają miesz
kańcy Krakowa i Nowej Huty. 
Resz~ wozi si~ do Somowca, 
Zabrza, Olkusza, Zawiercia, Wol· 
bromia no i oczywiście sprzedaje 
w Miechowie i okolicach. Do 
Kielc jest za daleko, bo OSM nie 
korzysta z cudzego transportu. 
Ma własny. Hurtowni~ i kilka skle
pów tet. 

Na razie tylko na mleku, ale 
wkrótce na wszystkich wyrobach 
z Miechowa widniał b~dzie napis 
- "z terenu ekologicznie nie sk.a
tonego". Prezes jut zaciera r~ce 
na samą myśl jak zareagują na to 
mieszkańcy Sląska, bardzo uczu
leni na zdrową tywność. A ta 
z Miechowa i okolic jest rzeczy
wiście zdrowa, nie ma tu tadnego 
pn:emyslu, terenjest nie skażony. 
Ale nie tylko napis o ekologii 
i znak firmowy przyciąpją wzrok 
klientów. ·osM spn:edaje swoje 
wyroby w bajecznie kolorowych 
kubeczkach i pojemnikach kupo
wanych we Włoszech. Są one tań· 
sze nit gdzie indziej, a Włosi zo
bowiązali si~ za darmo wykony
wać nadruki i rysunki. Jest inte
res? Jest. 

W ciągu dwóch ostatnich lal 
w OSM w Miechowie dwukrotnie 
zwi~kszono ilość produkowanych 
asortymentów. W tym samym 
czasie stan zalos:i zmniejszono 
z313do212os6b. 

Kto tu rządzi? 
Leszek Nitwinko jest chemi

kiem, prac~ w OSM w Miechowie 
zacząłjako laborant, od dwóch Jat 
prezesuje tej spółdzielni. O takich 
jak on mówi si~ młody, zdolny, 
przedsi~biorczy. 

Wiele spółdzielni nie tylko 
mleczarskich stoi na skraju bank· 
ructwa. Przyczyny są rótne. Ale 
jedną z nich są na pewno nietrafne 
decyzje zanądów, których pn:ed
stawiciele trzymają si~ starych za· 
sad, czekają na dyspozycje i zarzą. 
dzenia, boją s i~ ryZyka, czekają na 
nową ustawę. 

Tylko po co? 
Pn:ykład Miechowa i kilku in

nych spółdzielni świadczy o tym, 
1:e i bez nowej ustawymotna moc
no stać na nogach, inwestować, 
produkować i zarabiać. 

ELŻBIETA WIKW 

Nie dajmy się bezrobociu 
KIELCE 

• Kiennmlbdziałuspnedażyl 
serwisu (wytsze wykształcenie, 
znajomość angielskiego, obsługi 
komputera, marketingu, prawo ja· 
zdy kat.B, pozytywne zdanie tes
tu), pncewnlltów działu serwisu 
sprzętu biurowego (wyskz.L wytsze 
/średnie, znajomość angielskie
go, obsługi kotnputera,prawo jaz
dy kat. B, zdolności manualne, po
zytywnie zdanie testu)- przyjmie 
PPIM Promont ){jelce, Tua:onl8, 
teł. 430-96,484-21. 

e Seluetarł:ęzemt,Jomok:~ 
anglelskJqo łub nłemJeddego, ob
słu&l kompaten l prawemjazdy do 
pracy w Holandii. Tel. 00-31-174-
814-339 lub 00-31-652-814-053 
lub 00-31-652-986-399, firma 
"KOAL B.v.• S.s:ravesande. 

e Absolwentkę średtóej szkoły 
ekonomicznej do pracy w .ksi~go
wości przyjmie Przedsi~biorstwo 
,.OPTIMUS-ITECH", ul. Sien
kiewicza 43, teJ. 66-21-11. 

e Ks&ęgoą na pół etatu do 
prowadzenia ksi~gi podatkowej 
zatrudni Agencja Handlowo
-Produkcyjna ,.Łukasz", ul. 
Okrzei 35, teł. 66-48-73 (w godz. 
7-17). 

e Oso~ do ltuda liter w b· 
mieniu zatrudni~ - Kielce, tel. 
23-529 (do godz. 9Jub po 20). 

e Młodą oso~ z ....,.kształce
niem kaletniczym zatudni~. Kiel
ce, tel.61-79-14. 

e Technika lub łni. budowla
nq:o z praktyką (z Kielc, wiek 35 
- 40 lat, z telefonem i samocho
dem) zatrudni~ do prowadzenia 
remontu obiektu k. Ch~cin, teł. 
Kielce, 61-44-05. 

KOŃSKIE 
• Akwb:yton poszukuje Wy

twórnia Artykułów Spotywczych 
w Końskich, teł. 22-06 lub 63-92 
(wieczorem): 

SKARŻYSKO 
+ Pracownika ze ml,jomo~ 

.księcowoścll sprawzbytu (mile wi
dziany stat) oraz ltrojezeao do szy· 
ci a odziet:y roboczej pilnie zatrud
ni Firma "LULEX" w Skar1ysku, 
teł. 530-797. 

WLOSZCZOWA 
O Sz:Ufier:r.azpraktyk.lj(co naj

mniej 3-letnil\) poszukuje Zakład 
Mechaniczny we Wloszczowie, 
te1.428-94. 

KTO ZATRUDNI? 
T Kobieta ze średnim wyksz

talcenlem technicznym, z 20-let
nim stażem w administracji i labo
ratorium budowlanym poszukuje 
zatrudnienia od zaraz. Kielce, teł. 
31-11-33. 

"'f" Mlody,24Jata, mechaniksa
miK:.bodowy podejmie katdą pra
c~. Kielce, teł. 446-37. 

"'Y Kobieta w §rednim wieku, 
ze średnim wykształceniem, po 
kursie fywlenla zhlorowe&o, z doś
wiadczeniem w handlu l ustuaacb 
poszukuje pracy. Kielce, teł. 
512-31. 

T Pode;im~ prac~ w zawo
dach: munn-tynkaa, ddla, de· 
brz- blachan, zbrojan- betonlan, 
posadz:bn, posiadam kwalifikacje 
i uprawnienia budowlane, 30 lat 
pracy. Wiadomość: Kielce, ul. Za· 
górska lO m 5 (po godz. 15) . 

..,. TecbnlkbudowłanJZupraw
nieniami, ze znajomością robót 
spawalniczych, z prawem jazdy, 
samochodem, 20-letnim staiem 
na stanowiskach kierowniczych 
(dysponuje betoniark~ 250 l, rusz· 
towaniami ,.warszawskimi", przy· 
łączem elektrycznym i magazy
nem) szuka pracy. Kielce, teł. 

31-39-20. (ap) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" 

Przeciw nadużyciom 
Niepokojącym ljawiskiem 

w działalności Fundacjl .,Pol
sko-Niemieclde Pojednanie" 
stał się od pewnego czasu na
plyw dokumentów o Wl\łpli
wej wartości i próby wyludza
nła pomocy finansowej przez 
nieuczciwych ludzi. Pojawiły 
się przypadki ponownego 
składania wniosków o pomoc. 
już po pobraniu pieniędzy za 
ten sam okres przymusowej 
pracy w Niemczech. 

Z niektórych pseudodoku
mentów, zaświadczeń z instytu· 
cji ubezpieczeniowych i oświad
czeń świadków wynikają nieraz 
absu rdalne informacje, wskazu
jące na prób~ nadutyć. D la przy
k ładu : ktoś powołuje si~ na 
świadków, potwierdzających, że 
wykonywal prac~ niewolniczą w 
Niemczech do 1946 roku, inny 
-te przymuszany był w III Rze
szy do sprzedawania gazet jako ... 
4-letnie dziecko itp. 

Ponieważ tego rodzaju zakusy 
na uzyskanie p ieni~dzy z FPNP 
zacz~ły nabierać cech masowoś
ci, zaistniały obawy, że mogłoby 
dojść do niewypłacalności fun
dacji i obniteniajej wiarygodno
ści. Postanowiono zatemzaost
rzyć wymagania, dotyczące skia
danych dokumentów, w szcze
gó lności zeznań świadków. Sa
mo zeznanie świadków jut nie 
b~dzie wystarczające. 

Do Regulaminu Komisji We
ryfikacyjnej FPNP wprowadzo
no m.in. zapis, te do wniosku o 
pomoc finansową mogą być do
ł ączone ,.oświadczenia co najm
niej dwóch świadków z uwiary
godnionymi podpisami, których 
osobisty udzia ł w zdarzeniach, 
b~dących przedmiotem oświad
czenia, jest udokumento· 
wany". Mote być w tym celu 
wykorzystana korespondencja, 
zawierającapieczątki pocztynie
mieckiej z okresu i miejsca rep
resji o raz zaświadczenia komba· 
tanckie z instytucji ubezpiecze
niowych,jak ZUS, KRUS i inne, 
jeteli bę:dą do nich dołączone 

kserokopie d o w o d ó w , doku
mentujących doznane prześ l a
dowania. 

Wprowadzone rygory dają 
gwarancje, te ś rodki z FPNP tra
fią do rąk ludzi rzeczywiście po
szkodowanych w czasie wojny. 
O jakie pieniądze idzie stawka? 
Generalnie, wobec rozmiarów 
zjawiska nadu1)t, z pewnością 
niemałe. 

W indywidualnym wymiarze 
jednak kwoty są niemal sym bo
liczne. Np. w województwie kic· 
leckim najwytsza - jeś l i 
chodzi o robotników pracy nie
wolniczej - wypłacona dotych
czas suma nie przekroczyła pula· 
pu 10 mln złotych. Byli wirJ:nio
wie obozów koncentracyjnych 
otrzymują w przybliżeniu dwa 
razy tyle. Lichy to grosz i niews
półmierny do ogromu dramatów 
ludzkich, przetytych pod okupa
cją hitlerowską. 

W tym kontekście bardzo 
inieszane uczucia budzi fakt, te 
próbowali si~gać po te pieniądze 
ludzie, którym si~ one w ogóle 
n ie nale1ały. (•p) 

Bez telefonu, 
jak bez traktora 
Rozmowa z dr. KRYSTIANEM PLEWKO - redaktorem naczelnym 

,,Przeglądu Telekomunikacyjnego", organizatorem konferencji 
"Telekomunikalja wiejska- bariery i nadzieje" w Kielcach 

e Zańnteresowanie tematem 
telekomunlkar;il wiej skiej przesz
ło oczekhrania orpnizatorów._ 

- Rzeczywiście, do udziału 

w sesji zaprosi l iśmy 250 osób, 
a przyjechało ponad czterysta. 
W ostatniej chwili dowiedzieliś 
my si~, .te kielecki wojewoda Zy
gmu nt Szopa zaprosi! na obr'ady 
70 swoich wójtów. 

e Czy skład osobowy zapro
szonych &ości pouantowal, ie o
wocem konferencji nie będzie j e
dynie zbiór referatów, • Ie konk
re tna pomoc:? 

-Tak, udało nam si~ zaprosić 
przedstawkielf wszystkich chy
ba najwatn iejszych fi rm telekO: 
munikacyj nych, obecni byli m1-
niste r łączności i pełnomocnik 
rządu ds. telekomunikacj i na 
wsi, prezes PAR, i prezes Tele
komunikacji Polskiej S.A. To z 
jednej strony, z drugiej mie liśmy 

wójtów i organizatorów komite
tów, spółek i spółdzieln i telefo
nizacj i wsi. 

Dyskusja prowadzona była 
w taki sposób, te wszyscy zainte· 
resowani mogli zgłaszać si~ ze 
swoimi problemami od razu do 
kompetentnej osoby. 

e A efekty? 

- Udało si~ je osiągnąć przy· 
najmniej w kilku sprawach. Na 
przykład do tej pory bardzo cz~s
to by ły kłopoty z rozliczeniami 

pomi~dzy Telekomuni kacją 
Polską a małymi operatorami. 
Spółdzielnie traciły na podziale 
zysków z opłat te lefonicznych. 
Ministerstwo Łączności w zasa. 
dzie nie mogło nic zrobić. 

Minister mógł jedynie wydać 
zalecenie, ale Telekomunikacja 
nie musiała go respektować. U
dało si~ j ednak doprowadzić do 
porozumienia i wiceprezes T ele
komunikacj i uznał ministerialne 
zalecenia za wiąt:.ące. Kolejny 
zysk konferencji, to deklaracja 
Benedykta Wojtyńskiego, pre
zesa PAR, który obiecał poszu· 
kat cz~stotliwości radiowej dla 
systemów radiowych na wsi. To 
watne, bo tradycyjne systemy 
ląc~ności nie wsz~dzie si~ 
sprawdzają. Główny inspektor 
Państwowej Inspek-cji Teleko
munikacyjnej udost~pni wszys
tkim zai nteresowanym bank in
fo rmacji o urządzeniach te leko
munikacyjnych dla wsi, obiecal 
równiet pomoc specjalistów w 
razie technicznych Idopotów ze 
sprz~tem. Wiele spraw znajdzie 
na pewno odbicie w postaci no
wel izacji do ustawy o łączności. 
Ważną sprawą jest zmiana 
uprawnień minist ra łączności, 

w taki sposób, teby mógł pano
wać nad stosunkami pomi~dzy 
Te lekomunikacją a małymi re
gulatorami. 

Pomóżmy Kamllkowi 
Rada Stowarzyszenia Porno

cy Dzieciom "LIVER" w Kra
kowie zwraca si~ do wszystkich 
z gorącą prośbą o udzielenie 
pomocy 7-miesi~cznemu KA
MILKO WI MOC. którego ży
cie może uratować tylko prze
szczep wątroby. 

Ci~tka, skomplikowana cho
roba KAMILKA wyklucza na
dzieję na wykonanie zabiegu o
peracyjnego w Polsce. Aby tyć 
- chiopiec m usi wyjechać na le
czenie za granic~- koszt opera
cji wynosi 60- 100 tys. dolarów 
USA, a czasami i wi~cej. 

e Pelnom~~dads.tele
k.omunlbr;ii n.a wsł. Sta.llłsł•wPo
plolek, podkrdlał, te problemem 
niejest sprzęt. ale płe.du. Czy 
uczestnley konferear;ii opt'K'OW&Ii 
jakiś sposób na zdobyde fanda-

""' -Na pewno nie uda si~ wycią-
gnąć tych pieni~dzy z budtetu 
państwa. Szan~ na zdobycie 
środków finansowych dają ra
czej inicjatywy społeczne , szcze
gółnie wiejskie spółdzielnie te l e· 
foniczne. Musi ich jednak być 
znacznie wi~cej nit dotąd. Ko
nieczne jest stworzenie dla nich 
mechanizmów prawnych poz
walających na pozyskiwanie ka
pitału. To sprawa najpilniejsza, 
bo dopiero wtedy potyczki z or
ganizacj i mi~dzynarodowych 
staną s i ~ dla nas dost~pniejsze. 
Inna motliwość to two rzenie 
spółek. kapitałowych z udziałem 
Telekom unikacji Polsk.iej. 

Ko nieczne jest takte przeła
manie pewnych stereotypów. 
Telefon na wsi odgrywa zupeł· 
nie inną roi~ niż w mieście. Apa
rat telefoniczny to urządzenie 
potrzebne ro lnikowi tak samo 
jak ciągnik czy kosiarka. Każde 
gospodarstwo to przecież mała 
lub duta firma. A czy motna so
bie wyobrazić firm~. do której 
nie można zadzwonić? 

Ro~.~Mwłała 
AGNIFSZKA KRAKOWIAK 

Każda wpłata to dar życia. 
N ie bądt oboj~tny - pomót 
cierpiącemu dziecku i zrozpa· 
czonym rodzicom! 

S towarzyszenie udostępnia 
swoje konto bankowe. Mofna na 
nie dokonywat: wplal w zlot6w
kach i dewizach: 

PKO S.A. O. KRAKÓW nr 
5.35078-7007439-2701-10-
1110-"LIVER" - KAMI.LEK 
MOC. 

Kącik rencisty 

Wypłata zasiłku 

chorobowego 
Bytem pracowniidem prywat· 

nego zakładu w Ostrowcu. M6J 
były pracodawca dobrze prospe· 
rował wprzeszJoki. Terazzadłu
t,.t sit l zawiesił dzlalalnaa! swo
}eQO zaldadu przeplsU}IfC QO na 
małtonkf. Kilku pracowników, 
taldch jak }a. cifltko pracowało w 
masami. Teraz jeste$my (nie 
wszyscy) na zwolnieniach lekars
kich. Pracodawca oświadczył 
nam, te nie ma z czego Jłłacit 
chorobowego. ZUS tet nie chce 
nam wypłaclt, pOn/ewat zakład, 
chotzdutymzadłuteniem, ale ff
gouruje w rejestrach. Powiedzlano 
nam, te obOwiązek wypłaty zasił
ku spoczywa na pracodawcy. 
Prolrurator, do którego zwrócJi$
my slfl o pomoc odesłał nas do 
ZUS. ten za.ś Odmawia wypłaty. 
Co mamy robit?- pyta ,.m11$1łrr" 
z Ostro,.... 

Przepisy ubezpieczeniowe do
tyczące zasiłków chofobowych 
nakładają obowiązek wypłaty tych 
świadczeń przez pracodawcę. 

Dzieje się tak chociażby dlatego, 
1eulatwla to sposób jego rozliczeń 
z ZUS. W takim przypadku praco
dawca powinien wypłacić zasiłki 

chorobowe 1 o Ich SUIT'If zmnlej
azyćaoble opłatę składki ubezpie
czeniowej. 

W ostatnim czasie ZUS odnoto
W\J)emy coraz liczniejsze przypad
Id nieuczciwych pracodawców, 
ldłny nie wypłacają z.a.sllkOw. $41 
tacy, którzy nie wypłacone kwoty 
zasiłkówrozticzają z ZUS l A jest to 
przestępstwo zagrożone stosow
nym artyłculem kodeksu karnego. 

W pana przypadku trudność 
w wyegzekwowaniu naletnego za
siłku polega na tym, te zakład nie 
jest wyrejestrowany w ZUS, a wla
ściciel zawiesił działalność. W ra
zie upadłości zakładu, bąd.t.jego li
kwidacji świadczenie to przejmuje 
zus. Musi być Jednak dobfa woła 
pracodawcy, który do ZUS przeka
:ł:e zarOwno zwolnienia lekarskie, 
jak l dokumentację z całego okre
su choroby. Bez tych dokumentów 
nie motna bowiem stwierdzić za 
jaki czas wyl(orzystano zwolnienia 
lekarskie oraz- ewentualnie- wy
placooo zasiłki. Mimo wspomnia
nych trudności propoou)ł panu 
zgłoszenie się do Inspektoratu 
ZUSwOstr~ (toij 

Sesja studentów w Kielcach 

Człowiek i środowisko 
"Czlowitk. i Jeto środowisko" 

pod tym laasłemwdD .. di4-S~a 
odbędzie się w aall Wy:l:szej Szkoty 
Pełk1odcz:nej w Kklcadl lU se.Qa 
Stadenck.kh K6ł Naukowych. 
Vaelniajest je~ w u.,iu, klbra 
orpnha.Je tego typu imprezy. 
W tym roku po raz pierwszy wysą
P~ z rereratamł równld stadend 
z Politechnlki Swiętok.nysk.jej. 

- Czeao nalety si~ spodziewać 
w czasie tegorocznych debat? 
- pytam Alebandrę Micllno 
z Działu Spraw Studenckich, 
współorganizatork~ sesji. - Porna
gam w przygotowaniach dr Jerze-

I .ZtvWPU 
Pod adresem władz filatelistycz

nych, działaczy PZF w kol ad! i okrę:JU 
kierowancą przcrótncpytania. Jedni 
p~oradę:cozbierać,innijatzbic
niĆ.jeszcze inni w jaki sposób zdob)'Ć 
rzadkie dzii walory filatelistyczne. 
Trodno naprawdę; udzielić katdcmu 
z pytąj~h takiej odpowiedzi, która 
by so zadowalała. P05Wlowiliśmy 

przcto,korzysta.i<lczraddoświadczo

nych filatelistów, omówić szerzej sens 
filatelistyki. Zbieranie zniczków 
poczt~h stało się: w naszych cz.a
sachjcd~ z ft~Jbardziej popul~myeb 
form zbieractwa. Znaczki zbic~ 
przccict emeryci, maJe dzieci, które 
o filatelistyce nie~poję:cia,uczy 
się: zbierania znaczków i filatelistyki 
młodziet szkolna zrzeszona w mło
dzict.owych kołach filatelistycznych, 
nie zawsze zarejcstro'IVIfli w szcrc
pch Polskieso Zwi\zku Filatelistów. 

(e.LII.) 
2.C1EKAWOSDJ 

• W latach szdćdziesi-'tych tego 
stuleciaprasadonioslaowprost nic
zwykłych okolicznol;ciach, w jak.ich 
odkrytyZ05lałjeden znaczek"Post Of-

mu Michcie opiekunowi SKN 
Historyków, które jest gospoda
rzem spotkania. Z roku na rok. 
wzrasta zainteresowanie pracą 

w kołach, której plony poznajemy 
w czasie sesji. To nieprawda, te 
studenci są leniwi, że nic nie robią. 
-Kto finansuje sesję;?- Otrzyma
liśmy 5,6 mln zl od rektora i 20 mln 
z MEN. Z tych pieni~dzy ufundu
jemy nagrody dla uczestników, 
chcemy tet zorganizować wy. 
cieczk~ do Muzeum Przypk.ow
sk.ich oraz uroczystą kolacj~ na za
kończenie obrad. 

LIDIAPOLIT 

ficc~ (.,Mauritius~). Oto jesieni-' 
194) r.oddzial radzieckich partyun
tówwzi-'1 do niewoli niemieckieco Je
nerała. W trakcie rewilji znaleziono 
przynimzlol-'papiemtni~wypełnio
~ znaakami pocztowymi n1 wycin
kach. DowódCI oddziału, N. Glad· 
czenko podejrzeWił,że kfl'M one wat
~tajemni~. b)t matejakiś szyfr. le
go obawy nie zostały jednak potwier
dzone. W roku 19S6były partyzant, 
a wtedyjut intynier,zapreyjl:ł:nił się: 
ze znanym filatelist-' W. Paninem 
Opowicdzi•l mu o okolicznakiich 
zdobycia tych zuacz.ków i podatOWił 
je w dowód preyjaini. Obdarowany, 
odklcjl\i-'c te znaczki w wodzie prze· 
konał się:, że podjednym z nich ukr)'ly 
był blę:kitny 2-pensowy .Mauritius". 

l.NOWOSC1 
•ts maja, w 50 rocznicę zwycię:stiej 

bitwy 2 Korpusu Polskiqo w Monte 
Cassino, Poczt1 Polska wptOWlldzi do 
obiecu znaczek poatowy o wartości 
6000 zł. Przedstawiono na nim blalo
-czcrwo~ Jiqę: pod roinami kluzco
f\1 benedyktynów i kWIAty maku. 
Autorem projektu, koperty FOC i da
townika jest artysta plastyk Andrzej 
Heidric:h. Oto reprodukcja. (lu) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra



STRONA6 

TF.ATI POWSZECHNY IM. JANA 10-
CHANOWSliEGO- nieczynne. 

KINA 
WOKI~"RtsltSI"-,.Iktotom6wi?3"

USA, l. 12,1- 15.30, 17.30, .PsJ" 2- ostatnia 
kd - poi., I.IS,~o l9.30. 

.łłfl" - KIH stliJjH- MAF -a. 3.30, 
.I>oKonalyświat"-USA,l. IS,&.ll, I 7JO, 
.Chlopi~cy świat" - USA, L !B,&· IJJO, 
• Wielehalasuonic"- ans., I. I5,&.20,,.Ja
cek i Placek" - pol., bo. - na umówienia 

""'" MUZEA - WYSTAWY 
MULE~r.i1 OUĘGOWE- RJllłk li -

.Ksiądz lin W'tśniewski (1876 - 19>43t, 
_lanim powstało miasto", · kolekcje i 
unikaty w zbiorach Muzcum Radom
skiqo. Czynne we wtorki, środy i w 
czwartki wgodL Ul-I S, wpi~tki 10-13, wS&
bolyiniedzielele-17. 

ODDZIAL MULMI SZnJKI 
WSf'ÓLCZFSNFJ-Do. F..urrti i Do .. G,
ski, 11. łraH4/S - wystawa malarstwa Ma
rianny Wiśnios. Czynne od 111orku do 
czwartku w&Qdz.lO-JS, odpi~ttu do nie
dzidi - 10-11. 

MUZEUM WSI RADO~ISKJFJ -
III. Szy.IOYitcbl7, tr1.2S$-91- stansen 
bartniczo-pszczelarski, dworek, zagrody 
chłopskie, ekspozycja wnrtrz. Wystawa 
..Sztub ludowarePonuDaugavpilsnal o
twie".Czynneodwtorkudopi~tkuw&odz. 
8-lS,wsobotyiniedzielew&odz. I0-18. 

GALEiliA ,.RESURSA"- wystawa do
robkuZWPCK. 

m .,Lam~t· -u. 1.tr1111Stiep - wrs
llwa malarstwa,srafitiifotosrafiistypen
dystów woje.-ody radomstiqo. 

MCKil - ui.Trallll!tta -wystawa pastełi 
pt_lima- Radom" Boteny Poplawskiej. 

GALERIA WBP - 1!. Pilsdsldtp 11, 
salaJ6- wystawa "Leszek Kotakowski- fi
lozof,pisarz,publicysta". Slłlacbpozycja 
ekslibrisów ze zbiorów Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznejw RadorniuorUII"f· 
dawnii:tw WBP. Czynne w godz. 9·19. 

TEIHONY 
Pogotowielbtuntowe - 999,Strat Po-

1afllł-99i,oficerdytumypolicji - 997, 
komenda policji - 291-91, pogotowie 
Un.alizaqjne -~. guowe - 992, 
cieplne-993, ene~tyczne-991. 

INFORMACJA PlP- tel.63-29-50. 
INFORMACJA PXS -tel.267-76. 
RADIO-T .-\XI -teł. 91-91,31-76-76. 
1T.LE-TAXI - dworzec PKP, 

tcl. 63-22-n. 
POSJ'ÓJ T.-\XJ - ul. Wałowa, 

td . 63-J6..33. 
P0~10CDROGOWA -teł. 981;ul. War

s:zawska,czynnacodriennie wsodz. 7-IS; 
osiedleGol~biów:czynnaał•~-

PARKINGII SI'ACJE OBSŁUGI-Ct•
trum:ui.Kelles-Krauul,Ustroaie: ui.Ga
prina1, MicbiOw: ul. Królowej Jadwigi 2, 
Sobiest.iego18, Golębi6w:ui. Andersa l. 

SI'ACJE CPN - całodobowe: 

Źól 
(teł. 
s:za~ta(tcl.404-9l). 

APTEKI 
[)yturpelni apteta przyul. l905 Roku 

20, od 2maja -przy ui.Żttomsk.icgo91. 

. RADF.NTAL• - Prywltll PnycliHaia 
Stomtolodau, ul. Midltwiaa &, 
ttl.iJł-441- pcłnyutresustusstomato!o
pcznychzortodoncją. Czynnacodziennie 
wsodL 9-11i lS-19. 

n:LEFON DY:t.URNY 
SJ'RA:tYMIFJSKlfJ 

631-&38, czynnycał• dobf. 

Srnisc.-l/ll.itN-Parcti-Srnice - teł. 
117-36. 

BIALOBRZEGI 
MGOK - wystawa Józcfy Dąbrowskiej 

,.Nad Pilicą".Czynny od poniedziałku do 
sobotyw!(ldL9--19. 

GRÓJEC 
KINO w Cntr'lll1loltury łqillllalnej

,.Porana czarowmce"- pol,l. l5,&. 17, 19. 
APTElA - całodobowa sprzeda! leków 

-pi. NicpodiCJłoSci l9. 

SLOWO RADOMSKIE NUMER 101 

ILŻA 
KINO • O..llltvy- nieczynne. 
MtJZEUM RECIONALNI- wystawy

. Kultura materialna micszbńOOw rqionu 
iłtectiqo", .Dziejemiuta i rqionu od 
czasów najdawniejszycli do chwili obce· 
net, ,.Świat tońowist". Czynne co
dziennie wplz..!J-14. 

CAFE- GALEllA Dl - wystawa malar
stwa Wojcietba J~ry. Czynna w 
!!odL. l6-22 . 

łfSTAURACJAJLOW.NOCNY ,.ły· 
msb• · tei.J0-36,wl(ldl.JD-4. 

KOZIENICE 
MUlEUMREGIONAUfE-ai.Pvbn. 

Sb- wystawyJambo, Kenia•,_sztuU!u
dowa - obraz codziennego realizmu". 
Opnkzponiedzialtówctynneoodziennie 
wl(ldz.9-16. 

DOM lliL1UIY- Galtria Ctft- wys. 
tawa prac plaslyanycb Stanisława Cluycia 
wykonanych tecllniqwypalania. Czynna 
wpXIz.J6-20. 

ruNliT POMOCY DOIIAŻNEI -
czynny caq dobf, tel. l4-21-{19. 

AP1I.XA- dytur pełni apteka przy 
uL Warwmiej 6. 

PO~IOC DROGOWA - 14 &oUiny -
•l. h4om$b46- tel. 14-56-óO. 

LIPSKO 
KINO .Osbr"-nieczynne. 
LlPSKlE CENliUM IULTURY -stała 

wystawa nt.historiiziemi lipsticj,etspozy
cja fotovamów .Polskie strojt ludowe". 
Czynnecodziennie wsodz.I0-18. 

SZKOLNEMlfl[UMWSI-czynneod 
ponitdziałtud6Jri4tkuwi(H1t. 9-14. 

OROŃSKO 
CENTRUM R7JŻBY POLSII.FJ -

teł. 219-16. wewn. 214, pałac - wn~tna 
dworskie z Ił połowy XIX w, Galeria 
.Oranteri.a" - W)'5lawa rzetby Tomasza 
Domańskiego pt .• Sztolnie", Muzeum 
RzetbyWspółczesnej -.Rzdbyi obiekty" 
ze zbiorów mapl)'IlOwych, Sala Rzd:by 
Monument1lnej - wysuwa poplenerowa 
pt . • Natura papieru", Kiplica - wy
stawa .T111dycje histol)'tln~kulturalne 
OrOI\sb ".Czynnewtwtorki,Srody ipi•tki 
waodz. I~I S, w czwartki, soboty i nie
dzielew&Odz, I0-16. 

PIONKI 
KINO "Kuyu• - nieczynne. 
MIFJSKI 0SRODEK kULlURY- Ga

leria ,.Format" - wystawa Boteny Marczy
kowsł.ieipt.,.lbrymoje". 

MS UCHA 
KINO"l..~ta" -nieczynne. 
Ml.IZ.EID.1 IM. OSIARA KOLBERGA 

(4dr De!lłliiskidl) -al. WOPII,ttl.ll-4 
- stalawystawablouaficznaistyloweam
tacje -.mętrz. wystawy c:z.asowe "Archi
wum rodzinne Kolbergów" -depoz)'t Kny
sztofa Kolberp z Poznania, .Ceramika lu
dowa ziemi radomskiej"- ze zbiorów Muz
eumWsiR.adomstiej wlbdomiu. Czynne 
odponiedziałtudopi.tkuw&odz. 8-1 5,so
botyi niedzide w&odL le-15. Wsoboty 
wst~bezplatny. 

APTEKA - czynna codziennie do 
godL21, tel.22-29. 

STACJA CPN- czynna codziennie. 

, SZYDLOWIEC 
KINO"Pan.liUt" -nieczynne. 
MUZEl.IM LUDOWYOł INSTRU-

MFNJÓW MULYCZNYOł (zamrk) - wy
stawastala,.Polskicbpeleludoweiinstru
menty muzyczne", czasowa - harmonie ze 
Zblorów lll'łasnych. 

WARKA 
MUZEUr.IIM. KAZ.IMIERZA PULAS

KIEGO- ekspozycja sil/a .Kazimierz Pu
lasti iudria!Polatówwtyciupolitycznym, 
społecznym i kulturalnym Stanów Zjedno
czon)'(b",wystawa,.lsaacBasbevisSillltf" 
i . Brabanctie koronki"- collaaeDanuty 
Ireny Przybylskiej. Czynne codziennie 
oprócz poniedzialkóww &odz_ I0-17. 

ZWOLEŃ 
MUZEUM RIGIONA~E- ekspozycje 

stałe: ,.Fakty i bipotczf, .Łowcy mamu
t6w". Czynneod.,..1ortudopi•tkuwl(ldz. 
8-ISJO, w soboty i co drun niedziel~ 
w&odLB-14. 

Muzyczny lW\i w Radomiu 

Pan Chaaback 
na fletni gra 

Pierwszy dzień maja był w h- fii św. Jana i szefa Klubu lnteli
domiu dniem melomanów. gencji Katolickiej. Sarn chór, wy
W kościele parafii ewangelicko- st~pujący w strojach regional
-augsburskiej przy ul. Reja wystą- nych, zaprezentował si~ bardzo 
pil chór z Jaworza (Cieszyńskie), solidnie. Specjalnością zespołu są 
a w kościele garnizonowym kon- dawne pieśni religijne. Wśród 
certował na fletni Pana, Dymił tych, które zabrzmiały w kościele 
Chub1ck. Wizyta chóru protes- przy ul. Reja, najbardziej podoba
taDekiego ze Śląska Cieszyńskie- ty si~: .Hymn ambro~a!lski", 
gojest,micjmynadzie~,zapowie- "Drzewko nasze zielone" i "Mo
dziącz~stszychkonta!r;tówztam- dlitwa" W.A. Mozarta. Kto mial 
tym regionem i kułlurą jego dobre nogi albo sarnochód mógł 
mieszkańców. No i wreszcie dzie- bez trudu zdąt~ do kościola gar
je si~ coś w kościele ewangelie- nizonowego na recital Dymiego 
kim, bo katolickie świątynie Ra- Chaabacka, rumuńskiego wirtuo
domia od łat są stałym miejscem za fletni Pana. Fletnia Pana to zes
spotka!l z muzyką. Koncert chóru ta w piszczałek, z których katda 
zJaworzabylzatemwydlffzeniem wydąje tylko jeden diwi~k. Ten 
podwójnej, a może i potrójnej ran- starogrecki instrument rozsławił 
gi ze wgl~du na aspekt ... ekume- również Ruinun, Gcorghc Zam
niczny. Wśród publiczn,ości wi- fir. Chaabackjest uczniem lamfi
dziano bowiem proboszcza para- ra i gra wsz;ystko. Stąd populamy 

charakterjego wyst~pów. Podczas 
niedzielnego recitalu Chaabacko
wi towarzyszył na organach i syn
tezatorze Robert Grudziell Artyś-
ci wykonali m.in. utwory Bacha, 
Fibicha, Glucka, Schumana 
i kompozycje samego Chaabacka 
inspirowane folklorem bałkańs
kim, cygańskim i żydowsk.im. Jed
ną z nich była .Elegia" poświ~co- _ 
na ofiarom wojny w b. Jugosławii. 
Chaaback udowodnił, że nic na 
wyrost zwie si~ uczniem Zamfira. 
Bczbł~dna artykulacja, nastrojo
wośt wykonań zyskały mu po
klask publiczności, której komer
cyjna synteza Bacha i Ennio Mori
eone wcale a wcale nie przeszka
dzała. Recital Chaabacka był os
tatnim koncertem, niezmiernie 
udanej, Radomskiej Wiosny Mu
zycznej. 

KRZYSZTOF żMUDZIN 

Pomagają 
z serca 

-Są ludzie, dla których olesienie 
pomocy nie jest rruesem, ale po
tneb-, sttta - powledziała Wiesła
wa Olech, wlcepruw~ z.
n.,du Oddzlalu PCK w lbdomiu, 
podczas UltH:ZJ'stośdnkqi7S-Ie-

Przyszedł mróz, 
jabłek mniej 

daWe:':aj=~!miiwzi~-
li udział działacze PCK. honorowi 
krwiodawcy, władze miasta i wo

"jewództwa. W okolicznościowym 
referacie przypomniane zostały 
tradycja i osiągni~cia pracujących 
społecznie członków. Długolet
nim działaczom pi-zyznano od
znaki honorowe PCK. Otrzymali 
jem.in.:AnnaNocał,HenrykCho
lewa, Znmunt Jurtk i Paw-el Hu
manek. 

o:u:m~~J;~~i::~ ti:::X2~ 
ska, Krzysztor Piueckl oraz zespól 
taneczny .,Akant", (eska) 

Premiera ze "Słowem" 
Na premier~ filmu" Wiele hala

su o nic" zaprasza dziś o godz. 20 
.,Resursa". Dla tnech osób, które 
zgłoszą s i~ w dniu projekcji z dzi
siejszym wydaniem ,.Słowa Lu
du", przygotowane zostały poje
dyncze zaproszenia. 

Teatr 

O około IOproc.będll.nl:lszeplo
nyjabłek w lym roku. Winne kwiet
nloweprlYDIJ'Olld. 

Pnymrolld spowodowały unko
dzenłe ,-.Uw kwiatowych drzew 
owocowych. Uderplaly g.łóW'Die od
miany populamych w Grójecidem 
jabłoni - ,.lobo" l .,cortland". 
W gmbUe Goszczyn - jak powie
drlalnam Slawomlr Slabusze11'Ski, 
kierownik działu sadowniczego 
Oddziału Doradztwa Rolniczego 
w Grójcu - uszkodzone zostało 

~ikg~~~R J;~~~~~~!i;rd~i;~~~: 
nież uszkodzenia kory jabłoni od-

bei:Ślie~~a!i~~~ :fao~~w~~~ 
drzewkach na wysokości 30 cm 
pop~kala kora. W związku 
z uszkodzeniami pąków, a takie 
przemiennością owocowania sta
rych odmian, plony jabłek w tym 
roku mogą b)'(: niższe od ubieglo
rocznych o około 10 procent. 

~~f;';~ii:Ó~~żeli nie ~dzi(~~ 

,,Antygona" u bratanków 
Sukces w Budapeszcle odniósł 

radomski Teatr Powszechny, który 
wsaHTeatru.,RS9"u.prezentowal 
,.Antygonę" Soroldesa, w reżyserii 
Zbigniew• Brzozy - poin(ormowal 
dzlennlkany dyrektor .,Powsucb
neto" Wojelech Kępc:r;yńsłd. 

Dowodem mogą b~ też opinie 
o przedstawieniu, wyrażone przez 
krytyków i teatrologów w~gicr
skich. "Bardzo profesjonalne 
przedstawienie - powiedział 
m.in.Anglik Toro Medlock, wykla-

d owca w szkole teatralnej w Buda
peszcie. - Doskonałe aktorstwo, 
świetne glosy, znakomite songi 
chóru. Duże wrażenic zrobiła na 
mnie muzyka, zwłaszcza jej 
współgranie z akcją sceniczną. 
Świetny był Kreon ... " 

-Szokiem dla mnie była muzy
ka, która w tym przedstawieniu 
współuczestniczy ńa równych 
prawach z aktorem - stwierdziła 
K.t•lin Laban - dyrektor Teatru 
"RS9". (bk) 

Ostatni trubadur 
"Jakiekolwiek bę:dą perypetie 

historii .. ., dopókijeszcze serce~
dzie zdolne do oszołomienia, do
póki małe dziewczynki kołysać 
~dą lalki, ;lo póki będziemy ba
wić si~ w chowanego ... Dopóty 
§wiat będzie nucił piosenk~ fran
cuską ... "- slowami LouisaArago
na rozpoczął swój recital piosenek 
Geo11esa Brassensa Witold Szule, 
aktor Teatru im. Wiłam a Horzycy 
w Toruniu. Prezentowany na 
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu program, zatytuło
wany: .,Bahru, którym odszedł 
czas", pokazał w Teatru Pow
szechnym lrn. Jana Kochanowside
co w Radomiu, • lym umym u
Inaugurował dzlalalnoU: trzeciej, 
bwiamlanejscenytHtru. 

GeorgcsBrassens(l921-1981), 
francuski bard, jeden z twórców 
współczesnej piosenki poetyckiej, 

pozostający we Francji niemal 
świ~tością, nie jest tak znany 
w Polscejak, na przykład, Jacques 
Brei. 

- Brassens - powiada Szulc 
- podbil Francj~ nie tylko swoimi 
piosenkami, ale poczuciem hu
moru, a przede wszystkim - tole
rancją dla tego świata, w którym 
przyszlo mu ż)t. Swój program 
skonstruował zatem tak, by 
wspomniane cechy udowodnić. 

Piosenki układają si~ w życiorys 
poety. 
Młodemu toruńskiemu aktoro

wi z całą pewnością udało si~ za
chować klimat piosenek Brassen
sa. Zarówno tych latwiejszych 
-"Mały miś" ,jak i tych wymagają
cych dużych scenicznych umie
j~tności - .. P~pek żony policjan
ta". Dysponujący duZą kulturą 

sceniczną i dobrymi warunkami 
wokalnymi aktor przekazuje nam 
swoistą filozofi~ życiową Brassen
sa, zawartą we wszystkich jego 
utworach, a zwłaszcza w tych os
tatnich, powstałych już podczas 
ci~żkicj choroby pieśn iarza. 
"Śmiert tak, ale nie zaraz ... ", "Gdy 
życic moje ścina mróz". Rozpo
czynająca spektakl i kończąca go 
piosenka "Mamo", jest właściwie 
klamrą spinającą calośt. (Reżyse

ria: Marta Stebnlcka). O stron~ 
muzyczną spektaklu zadbaJ, jak 
zawsze umiej~tnie i troskliwie, 
Kon512nUn lvlev. 

"Bulwar, którym odszedł czas" 
rozpoczął dzialalnośt "trzeciej 
sceny". Czy jednak nie jest ona 
zbyt duża jak na kameralny spek
taklczy kabaret? 

BARBARAKOŚ 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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HURTOWNIA FIRMOWA POLSPAN - KRONOSPAN - KJK - -płyty podłOiłOWe 180 x 1300. ••b l bak- Z90 tys./m kw.+ VAT 
trwale. estet)"czae. łatwe w ..oatatu. ta.Die w eksploatacji 

- blaty kaebellDe. panele boazet')'jae. płyty Dleltlowe 
- płyty wUr. zwykle i piUniowe. obrzeb płyt 
poleca. IC..IK- Hurto'tiVnl• FYy# Wiórowych 
Kielce~ ul.. G ~xn.a 25 ,1Bl..4S0-83 ,czynna od. B do 16 .u:w1. 

PHPU ~LIS~ sp. z o. o. ZG0RSKO 7 t, TRASA KIELCE-CHĘCINY 

:~M~:~.7~~~~j~7:~=~ 45-16-76 (7 -15) 209,.., 

Panasonic 
Tanie 

drukarki igłowe i laserowe ... !!! 

TOP J mll'll)" ..... łlł-'4aęłci J ~ .. b.,,Mnlly, k.tltjl J Rkl~Ui,~ti!W:i,tiiMJ 
J.acylilbrWpne Jlillłt')'łlłrfrwBD:ift,.,.:UC( .... lll~). ......... 

Kielce, al. 1000-Jecia PP 4 
tel.0-41/477-45,tel.lfax04J/463-14 

1n411 

J Rbzb.erik.mi.Wkąnn ..... k)1tnict. J ........... ,.._. 
FILLA KIELCE, ul. ROLNA 6, rodz. 8-IS, tel. +łG-03 do06, wewn. 26, fu lt-ll-23, 

DLA STAŁYCH OOBIORC()W ·DOGODNE WARUNKI PŁATNOSCI 

PPHU "TERCET- B" 

oferuje: 
-luki hamburskie, kolnierze i Z"lll'ęiki stalowe, uszczelki 
-zawory: kulowe, motylkowe, bezpieczeństw~, zwrotne i inne 
-manometry, termometry, wodowskazy, odwadniacze, osadniki 

Glazura i terakota 
z Opoczna. 

Oferuje oficjalny dealer 
"VlSpoł" International 

salon sprzedaży 
Kielce, Krakowska 284 

(obok CPN), teJ. 528-13,435-50 

''"'' 

BIS PRESS pilnie zairudał 
•llrlJbanlzoCicb.,.,..p~wzięQII 

·IMII~I~ 
..,.._.leiiMMiow'l'dldoelnolzJ
CII,."_, 

Po oknllłe prObnym ołeruJemy lla• 
IIIPfect. 
~W«<I.m.. 
Pro.lmyo)ak~IM~PIDiłll· 

mc. .... pod,clreHm: 
BIS Pllf.SS .._m Wuuaft, 

•L FHAł 17 ... raua.•rlł-~-

PBPDUBOWIK 
Roboty budowlanC"J 
~lzic .... c. 

Sprzedat krf90w, l\8kryw, 
rur betonowych i tetbetowych, 
bloczków, pustaków i innych. 
VAT. 

Tel. 484-n, po 19. 
114111 

do tynk6w zewn. i wewn, dachowych, drewna. 

Kielce, ul. Krakowska 62, lei. 516-45, tel./fax. 61-os-85, 

czynnll8- 16 
przy zakupach pow. 10 mln- udzielamy rabatu, 

wykonujemy również roboty malarskie. ""'' 

~~ 
Sap Da 

Kielce, ul. Magazynowa 4. 

.A.~r"GGu;y.Jn•"PcL 
.A.nYI.kQdn• "'10'-
"-, .-. 

.....-. __. Itp. 
~~Itp. 

111'11& 

WYTWÓRNIA 
MAKARONÓW 

KIB.Cf,ul. t.WłfESTUL.I'CONE0067, 
tel.68-50--44 

poleca makaron 
w cenie 7.400 zł 

za0.5kg 
(Cena zawiera podatek VAT) 

109111 

- ciepłomien.e, regulatory temperatury l ciśnień 
- wzbieracze, naczynia przeponowe, pompy do c.o., chloratory cu .. - Kliftew~ PRZEDSTAWłCIEL 

ntemieckiej firmy 
- gnejniki aluminiowe (prod. Włochy), magnetyzery, odmulacze ł:DWARDOWI LASKAWSKIEMU 

WJ1UJ uc::uR&o wsp6kzKia z ,.wołl• j-'nd 
- oluliny do rur poliuretanowe i polietylenowe 

MATKI - siłowniki do z:awor6w elektrycme i pnelllll2tycme. 

Radom, ul. żeramskiego 75 (bud. ZUTE), tei. 45-53-27. 

Ośrodek 

Jazdy 
Konnej 

w.Borkowie 

zaprasza na naukę 
jazdy konnej 

dla początkujących 
15 godzin - l mln zl 
te/. 11-09-77, 11-09-92. 

131'911 

'p'&,DA~· 
~, . 

'll'lerzri!aieaobydałzolxyjaa 

,o4k!Mowa ;-: 

LER-
ufalto..,.. ... o,, 4SI&Qii&; 

PRODUeEiVf 
"T es" Spółka l o.o. 

Z6-021 Nlwkll>aJęszyclde, ' 

tel0.1~~7, 
ttł. (041) 11-09-76 w~wn. 7, 

telu 0613~32, 

woj."kJelecldt. tlS1J 

Polak.l ~ MotorowJwydDerźawllub ~ 
- w SUriysku-Kamlennej, ul Płnkowa 26 oraz w Sbtportlowle 

ul 22 Upea 7, biKiynkl typu jednorodzinnt90 wraz z buctynkami 
warsztatowymi • 
-wZwoleniu,ul.t.romlkle(tOSbuctynełt~ 
- wPrzpusze, ul KIMowaka 17; Busku-Zdroju, ul ŚW*ezewatle-

go 19; w IOtłc:Kh, ul Wojska Pollld-s~Q15, woliMI powlem:hnirl NI 
działalnoit IJOSPOCIMt:%4-

w powytszej sprawie prosimy kontaktować się z Zarządem Spólld 
Kielce, ul. Słowackiego 16,1el. 61-36-46. asm1 

specjalista 
położnictwa i ginekologii 

przyjmuje 
wtorek, środa, piątek 

godz. 17 - 18 
osiedle Ślichowice 
ul. Massaiskiego 18 

DojazdMPK 
linii 8, 15, 23, 46 

te!. 68-97-70 

l Parkiet Bukowy! l OD 117.000 DO 289.000 l 
SklepWPH 

• ""10-""17 
'!ul. Wojska Polskiego 255. 
(Bukówka), tel. 61-1~~1?i 

oferuJe wyroby 
CHEMU BUDOWLANEJ 
-kltjt,lugl, uplehlt 
-tnby,llkltry,tynkl 
-aystemyltkkiehdoeiepleń 

po promocyjnych etniCh. 
Zalnltrtsonnt 

firmy f burtormit budowiant 
OTIZ 

sldtpy zaptasumy do rnpółprtcy. 

poleca 
Sklep Sportowy 
"źegganki" 

ul. Warszawska 147 
''"'' 

Skład reklam: .,Exbud 13" Biuro Reklam .,Słowa ludu", teJ. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za t reść zamieszczonych ogłoszeń. 
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NUMER !Ol 

!Sm®ID& 
<!lnn• 

PROGRAMI 
6.00 Kawa czy herbata1 
9.00 Wiadomości 
9.15 Mamaija 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzie· 

ciach 
10.00 .,Hasło: Kocham cif' (S) 

-serial prod. USA 
10.50 Muzyczna Jedynka 
10.55 Takijestświat 
11.20 Wiosna- Lato '94 polskich 

projektantów mody 
11.00 Wiadomości 
11.15 Magazyn notowań· 
12.45 Dla młodych widzów: 

Młodzietowe Studio foe· 
tyckie oraz film z serii 
,.Wombat"(8) 

13.30-15.55 
Telewizja edukacyjna 

13.35 Sztuka bez tajemnic 
13.45 Dzieci mroku - film dok. 
14.05 I co dalej, panie Hartwig 

-film dok. 
14.:25 Katalog zabytków - By

tom Odrzański 
14.40 Ossolińska książnica (l}

Fundator 
15.05 Anty-Daniken (3)- Obcy 

i mies.zk.ańcy raju 
15.25 Historia Polskiego Radia 

(l) 
15.50 Jakaszkota? 
16.05 Dla młodych widzów: 

Młodzietowe Studio Poe
tyckie oraz film z serii 
"Wombat"(8) 

16.50 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17.20 Klinika zdrowego czło

wieka- Tarczyca 
17.40 Profamilia-programJ.M. 

Jackowskiego i Sz. Zaryna 
18.05 .Hasło: Kocham ci~" (5)-

serial prod. USA 
19.00 Wieczorynka- .,Smurfy" 
19.30 Wiadomości 
20.10 Studio sport - Finał Pu

charu Zdobywców Pucha· 
row 

:Z:Z.OS Puls dnia 
22.20 Program rozrywkowy 
23.00 Wiadomości 
23.15 Muzyczna Jedynka 
23.20 ..Ja. Natalie" - film 

psych.-obycz. prod. USA 
1.05 .Zycie moje - program 

Małgorzaty Snakowskiej 
2.00 Zakończenie programu 

7.30 
7.35 
8.05 
8.35 

9.00 
9.10 

9.40 
10.05 
to. to 
10.25 
10.30 
11.00 
11.10 

11.55 

13.00 
13.15 

14.10 

14.55 
15.30 
15.35 

16.00 
16.05 
16.20 

16.50 

PROGRAMil 
Panorama 
Przeboje Dwójki 
Program lokalny 
.,Kacper ijego przyjaciele" 
-serialanim. 
Studio Dwójki 
,.Miłość ( dyplomacja" -
serial kanad.-argent. 
Świat kobiet 
Muuy in Gondoland 
The Lost Secret 
Muuy Comes Back 
Bonjour ca va? 
Studio Dwójki 
Studio sport - Trzy kwad
ranse ze sportem 
Teatr Faktu: Harvey 
Sarner "Sprawa Andersa" 
(1), ret. Stefan Szlachtycz 
Panorama 
Studio sport - Krew, pot 
i chwała (S) - film dok. 
prod. ang. 
.,Janosik" (9) - "Pobór" -
seria!TVP 
Źródło folk.-show (powt.) 
Powitanie 
.,Kacper ijego przyjaciele" 
-serial animowany 
Panorama 
Magazyn przechodnia 
.Miłość i dyplomacja" -
serial prod. brazyl. (powt.) 
Totalizator Sportowy 

INFORMATOR SŁOWA STRONA17 

16.55 Studio sport- Mecz to w a· 
rzyslti piłki notnej: Polska 
- W~gry (2 połowa) 

17.45 Reporterzy Dwójki przed· 
srawiają 

18.00 Panorama 
18.03 Program lokalny 
18.35 Kolo fortuny 
19.05 Świadkowie XX wieku 
20.00 .,Sprawy Rosie O · Neill" 

(12)-seriaJUSA 
20.45 IX Warszawskie Dni Bale-

tu 
21.00 Panorama 
Z1.30 Ekspresreporterów 
:Z:Z.05 "Pracująca dziewczyna" 

(4)- serial prod. USA 
22.35 W Nowym Jorku jak w te-

a trze 
:Z:Z.S5 Polscy operatorzy w Los 

Angeles(l) 
13.30 TeatrEkspresji 
0.00 Panorama 
0.05 Chick Corea - koncert (:Z) 
055 Zakończenie programu 

~~:;:;:e:1;~ ~~ 
infonnuje, :ł.e 5.V.I994 r. nastęl 
pnerwa w emisji progn.mu II tv 
(28 kanał) w godz. 9-14. Prler
n spowodonna będzie praca
mi konserwacyjnymi. 

POLSAT 
ąOOWydzialzabójstw-serlllkJYIII, 

prod.USA16.55Powitanie17.00Jaklojdec, 
taldsyn-aerlal komediowyprod.lr. 17.30 
Oełekly.rołłploknepanłe- serlalprod.łfgen
tytlsklej18.30Lftł!.Joumai-11'119UY"mody 
19.001nlormac;e19.30Delwer,OSI&Inldlno
Uur-aerialanim.20.00Ddas·serial20.58 
łnlormaąe 21.00 Ktoł u drzwiani - film 
prod.USA-Ir.22.351nlormacjeibiZnHinlor· 
macje23.00Detektywllpltknepanle-aerlal 
O.OOLilkJoumal-magazyn mody0.30 Dal· 
las-seriai1.15Potegnanie 

POLONIA 
7.30Panorama7.40Gotowanłenaekra

nle 8.00 Rodzina Leśniewskicłl (l) - serial 
~30DekalogX-Ii'nłab.9.30 10.00 ... 
To 

G-Meronepod(MIIprof. M.Oemlańsklego 
16.4521amusatechnild-F~-· 
lazków17.00TeleexDreu17.15 lra-
busie(6)-seriaiTVP18.00tisl -wspól-
czesnołć18.30ZPolskirodem19.00RObta, 
co cłlceta 19.2000branocb 19.30Wiado
mości20.00~sez:onu-llmTVP21.00 
Panorama2125GośćTVPolonia21.35Bib
ko,corazblib!i(16)-aeriaiTVP23.00Fłmy 
dolwme~~tmeO.OOPanorameO.IOSportna 
satelicie 1.00 ZUońclenłe programu 

lVKKIELCE 
9.00 Sprł'lii'OZdat* lobdlodów 3 Mate w 

Kielcecf1925 Koncert organowy Roberta 
Grudnia-PfC9'atnJ. Gatblcu9.40 MIOICZ· 
neplanlno-bajkldladzledii.OORO!owa 

=~=~~r=:;,::: 

ry-błłkl:dladlied19.00Spotklniateatral· 
newKlełcadi19.15Rekontra-teletumiejlll 
telefon19.3SKimawalamerykaflskl-melo
dramat prod. USA 21.10 Kleledd kwadrans 
(powt.) 21.30Przełlaltekstowy 

.,DAMI-ł'LUS" 
17.1Sinformacjaoprogranie17.20Wia· 

domoki(E.81irwska}11.3SABS_ -1Udy· 

cjacllzmołorymwlrr;dl17.550bajollto
wle-magazyn11.102akotlczeniell'ogram.J 

Powttrtlgodz.19.00120.30orar.10.30 "._ .... 
DAMI-2 

10.00 BUoobrotu nlen.ldlomo$OII 
10.30 Tllildylk 10.35 &Iły f)t*l- Mrill 

~s~~~~= 
13.15ZaldeterMry-iknobycz.prod.poi
Kiei!S.OOT~11.50Eiboobrotu 
nleruchomołc:ia17.30Teledzlennłkll.30 
Teleclysk IUS~rybaka-Nrial\925 
S.,..doponlldlilłiQI-Iłlrillkom.20.00T• 
ledllennik20.10W'Iadcll'llllietz4ł-ttder 
22.00Cineml,cłleN..-nołltnik.."". 
22.30 Mllotć III apmdat-Nin ol:lycupwy 
0.00Teledzilrd:0.10TIIIgamla 

TVK OSTROWIEC 
18.30 ZapoMidt prr!Win'IU 18.351Uy 

rvblklt21-mkliseriiiUSA192S~dopo.. 
nledzialku(l81-seflllkomecllcMy20.00 
~dca~·lłrillrUSA21.4SNoea1nlk 
fillmwy-Cinernl,dnemL.-CinaiPUw 
ATV22.1SWołćnaapneciat-llmobycz. 
Jl(od. IJ. 23.4SPioaenklnadobranoc23.55 
Te~egazata'M<.Oslrowlec" 

TVKKCINSIOE 
18.JCI~Pf(9tmU IUSButyry

baka!cz.2)-"*''serriiUSA!92S~do 
ponie<tzW1w(18)-sertllkom.20.00'Midcl 
~l- ... łlntastygnyUSA21.4SNo
lalniłl:flmowy-Cineml,cłlelnL..CaniiFb 
wATV22.1SMilotćnaS9fzedlt-lhlobycz. 
prod. lr. 23.4SMuzycznedobranoc 

RADIO KJELCE 
S.OONowinklzRidiowll6.00.16.00, 

22.00BBC6.07, 16.0S~dnia8.30 
lmpulsyi.40DzitwprC9'amit8.50Ridio'llla 

=~~~=~s~ 
9.\St.łuzykadllwszystklcłl\0.00, 14.00, 
20.00Magazynn\orlnlcWtY 10.10.12-to 
K~oglotzeriowy10.30Znuzegoara. 
'Mlm11 . 10Sprawanadzlł12.00Piuswpo.. 
IUdnlei2.30Wiudowydlrytn\ld'I13.10Rot· 
mdotcilmuzytawopr. D. Słoti14.15Prze. 
bójuptzebo;em\5.\0AIMrldlo-motor•· 
dio18.00Pius18.30~pruykac· 
kle] - 1Ud. M.Sednlfsklei19.40Top30 
- Danoe CNrt 19.55 BUnie do pcóJszld 
20.15Radlopokolac:J23.00Muzykaor~ 
WI24.00NocneKielot 

RADIO ,.JEDNOść" 
6.0(1PrzebudzanldiiiiZ'fCZI'It6.30.7.00 

Senwls6.35KalendlriUimnadzlł6.50Sia.r.o 
nadziś-preygo~owt~MlmniWS07.0SMu
zybreRekl)inii7.1STrlllSII'Iisjl mszyhłf
tlj z kośdoli św. Trt.;cy 1.00 Poranny b6ok 
m~.•wnin: 8.00,9.00, 
10.00Senrftslnlonnlcy1ly8.30SerMsspor
towyUSI<alendlrbnllldził9.10Fiynek 
pracy9.20Duzykonkursospor•niQCOdł 
9.30Gołdewstudki-P«tRomul Strzlpbala 
-kOI'I'IełldlntSirllyMie;skii/10.1SKomunl
katy, ogłoszenla11 .1SŚWittiBemardelta 
Sobi'ous - czyli. Ewa JOzełczyk 11.30 
Wsi)(N:modiiWapoludnkMa-AnioiPań
ski12.1STrzykwadranseziiKilYkiJiduycz
Nj13.00Popoludnlowyb6ok~ 
lorrnacyj!y.•wnim:13.00,14.00,15.00Ser· 
V.Uinformacyjlyt4.1SKorrullklty, oglo
szenla 15.30 KWecld Dzllnnik Rd:My 
1S.ł51nlormala'kull.ralny16.05Wslystko 
popolsku-prow.TomuzPieruli:1625Ry
nekpracyi6.35Collycłllćwl10(-Cl)'lre
porterzyTeieWi~KiblowejKielcewRidkJ 
.,Jednołt' 16.40 Audycji mlodzle2owl. 
17.00,Solidlrnoeć'proponujt-1Ud.Zirt4-

dufłe(llonu$~HSZZ.Soll
dlrno6ć"17.4SDI.Ityk0nla.no~~ 
dt17.50Gvriazdlftczoru-programT.Pie
ruka 18.30 Dotnnockl. • wrMj: 18.30 
Wl~mlradio,mamo18.4SW'«zomamod
łlłwl dZild 19.00 ~. oglomria 
19.05Gok:le.l«k..Migoniii20.00Muzyczne 
PllD!QI\Iflłe 20.30 'Meczoma modlitwa Koł· 
ciola21.00Ustl.przebo;Owcll~. 
lwnlej: 22.00PowlestnadobrliiiOC:Jezus 
zNazaretuRomanaBrandstaetlerlc:zyii.An
drzej~•O.OONocnawzg(nl.r 

Re4atqa llie ....-l.ą..łtGhl-.kł 
u zmbay w prepude 

Sport Sport 

Emocje 
jak w l lidze 

Zaledwie trzema poaktamJ 82:85 (42:41) przecnlł)' koszybr\J Słani 
Stanebowł« w ton.rąsldm spolbJr.la t 1-Uao."., Wls~ Krak6w. · 

Star: t..pb 20, z.Jit(:tkowsb 20, Kędzior 16, Poc:heł A. 9, Slyad 9, 
Laskowska 6, Jackowska :Z. 

N~wlęcej dla Wisły Płatkłewia l Raban po 18. Widzów 300. 

Poóopie<:metrcnen~ tłóreprzcd 
ponadmi~"')'WWkzyłypiawszoliao'a'J 
-.stli>'Vft1łrCłCbwei~'lri· 
dooristotdolwiadcZonltiutrtiiiCJWIAłdrwty· 
~cUtnklllr.Ni&Wm.czrtoJIIZ)'padet., łlc 
flktcmjelt,tcwruz~m sif Mpu· 
Wicl6-lrctnicjAallcGf«, • zapOISI.Ira· 
dlolrkki 'łnt~poorraiiiO'A')' dudl, ppoclynie 
~srKoot-taicj l otlltiCUIIłj. Tak 
bytouróWTIO•picrłnzllj,jatl•dnl&lcJafkl 
apotkltlia.PopicrMizrdl ...,.ro'llflllll)'dlminu
Lit:hwllmio. W'lłła pi'O'a'lodtilajod: r6tniq l4 
pkt. (l9;1S)~bei'Cłt<IMprnz~ 
z ou,ibatdłicj cloohrbdaollrdl IJłO.,dl u
.-odrliackMattStan-łaoru.z butlłpinic 
rzu~n.tm..,a.-. KoiCJncmonutrna
letałyjednak dDSwu.W)'Il.IRZJ'Iokolka....S. 

IIJCioaktjiU,CyLątl.apondewu,stl.imA-' 
~idopn&rWJdutanielpodzaaDb-pro

-..dze:fticStarujcdnYJaJ'Illlktem. 
GnpopneiWicdltzłlldzaliap~ 

bplcrwszelOminuL W'IIIa mhodskOC2)'łl 

lllkilkanlkicpunklill•.llł podopie<:mcMa
rlu.l.aj'"pi'ÓioO'ni)' ZIIiwclcnnt tfllntt
tmałollnł.....to,lo)'tamobtlllsifudala.Z. 
llntlopomr*'llllllllttąlkq, i troc:łlf 
~MIIIID JIDratki~kia
ałlltJłyllllłoonoliZIIIJ'IU.t)'llllwdtitj, tc Yf'/• 

1!4PiiJ bu kont~~ Nltuq 

""'"'-
Sobolnoe lopOIUnieb)łotatt.&okaT"J4dD 

wypróbowarua!IOW)'dluwodlliaet WStaru 
ndriHutowala l,_lctnoa E-t..k ... ta lopła 
kOIZ}'btbStllollobntllrtOII'IiStartuLublul. 
Mocr~IIOcm~jnl:pa~pardl 
r~Kh iwszystlo .. ~uto,ot.,.. 
wncl.no" UJrJJ'mrM•buwKIIStano.Noeclatol
ehalanato...-(eutana patZp001)uiObolni 
mec:z: Ukraolllui t'Wib ~- t16n ;at 
•krfłllwnu,._.,.dnlłtay klulou Wota 
jal KnJ'clo'q. ch<t t ~eniem tliGlU 
"'JJł~Wicupozrcjiłf~CJ()o. 
t)'dlcz.u łllłl • LllpiW;Il. cntr•uc t l6fa 
•lllicJao;o-e) hdzeu,._....•••łu4miCJKu 
MteJ~ II4em koezybrb,atUIUeuło.· 
kkmbdr}'~ Ukrainy 

Nic 'lriadomo IIIIOIIUIII, at lUteii SI.Y\0 
usiliJeuuPiet...tokz Woctz....Uclt.Pro
...stonc.l4 fl)_,-,leQuMidmuUpoJICIO! 
lif""'hapn:ed ~napternlOiiiO" 
10'fdlparl.JdiCIL 

Zauy jal]Vl.podDIInalfVPf• l lloize. 
1Wu IWc'A'ClęLI l)'ftlo~ ~l: Wa<4 
Gdynia, Wlótniuum llllłyslot,Polooi,War· 
~UW&, Wi~ K•at6•,AZS PCWIII\, AZS To
rw1i or.u...tneo:,. dnd,..-.•EIUOpOc Oiompi4 
l'oz:DaA'C:ZCU.~ nu..,clkic-,e. 

caucous.uoa 

Enduro 
w Grodkowie 

W sobotę l niedzielę, na bardzo dobrze prz)'lotowanyclt trasach w Grod· 
knie, rozq:nmezostaly Ul l IVIWlda Mistrzostw S wiata w motoqłdoWJU 
n,Jdacll Endunt. Na stude stanęło ponad 70 tawodnlk6w, w tym eała knJ•
wa cr.oł6wb. Nie ubrakło takile repmentaniO w naszeco rqlonu. 

d Jak będzie 
-~ w finałach? 
W sobotę, witali BłękJIDyt:b w Kielcach, takończył się strdowy taml~j 

junłor6w l juniorów mi odstych w bobie. Finaliki automatycułe upewniU 
sobie awus do llD.ałów Mistrzostw Polski, które odbę~ się od 5 clo 8 maja 
w Su:udnle Ounlorzy mlodsl) l 26 - 29 maja we Wroclawla Ounlorzy). 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra



STRONA 18 SLOWO SP OR T O WE NUMER !Ol 

Sport Sport Sport Sport Sport 

W sobotę w stolicy rozegrany zosbl plerwsr:y finałowy mea o młstnOll
two.Polski, w którym pllkarze ręczni WARSZA WIANKI pokonali bron~Cij 
tytułu ,.sl6demkę"' ISKRY IGelte 18:26 (12:11). 

Warszawlankto: Laba, O&laz~~, Rydz - Smółka J, Wełna 4, Surmacz 4, 
Stopczyńsld 6, SledleckJ O, Badowskl4, ZcJinlcld l, Lis 6, Jędraszka O. 

Iskra: Kośmider, Pac:zkowskl- Luberedli l , Lubasld l, Bupj J, Bu dny 
3, Blacha 7, Malinowski 4, Maimon O, Wdslo O, PnybylskJ 6, Jaszauk O. 

Sędzłou:tl P. Franaak, W. MkhaliłtzKrakon. Widz6w400 (komplet). 

Prawdziwą huśtawk~ nastrojów 
przetywalikieleccykibice,którzywy
brali si~ bezpośrednio oglądać sobot
ni mecz. Wprawdzie zacz~lo si~ od 
prowadzenia 1ospodarzy po strzale 
Batlowsklqo,jednaktowlaśniemis
trzowiePolstiatdo20minuty dykto
wali warunki gry na parkiecie. Duta 
w tym zasługa doskonale dysponowa
nelo Alcksndn~Malinowsldep, który 
łatwo radził sobie z warszawsą obro
ną zdob~ąc bramk~ za bramką. 
Wllminuciebylo6:3,nieoopótniej 
7:4dla lskry.Kiedypokilkuznakomi
tych ugraniach kielczanie w 19 minu
cie obj~li prowadzenie 11 :7, zanosiło 
si~nato,ittradyeji staniesi~zadość, 
bowiem podopieczni trenera Edwarda 
S~bały wygrali cztery spośród pi~ 
eiu ostatnio rozegranych spoikarl 
z Warszawianką. Niestety, w tym mo-

meneie nastąpiła dziwna. metamońo
za naszej,.siódemki",zaś urazści~gna 
Achilessa doznany przez Mallnow
skiep dodatkowo podziała depryrnu
jąconakieleekizespói.Wtejsytuaeji 
Wanzawlanb nie tylko zniwelowała 
+-bramkową st rat~. ale tut przed 
przerwą obj~a nawet proWltdzenie. 

Po zmianie stron praklyanie tylko 
przez kilka pierwszych minuttrwały 
nadziejegraezy lskrynauzyskanieto
rzystneiO wyniku w stolicy. Potem, 
llówniezaspra~doslr::onalewsobot~ 
dysponowanych StopayAskiqo i u
sa,Warszawiantauzyskałabezpiea:
nąprzeW~tgt: bramto~. W47minueie 

lrybylojut24:17dlagospodarzy. 
Za6w jed.IW: nutQIIa mskalnQ~C!I 

,rumiazla mhtn6wPołsld. Penł
IDifSCZtltolecmlzaczęJitradti15WIS 
lwkońrdwces~laaJewldeb.Uet-

Juniorki Famaru 
w blasku "srebra" 
Ze Rl!bmynU medalami Mistrzostw Polskl Juniorek powróciły do Kiek 

zawDdnkzkl FAMARU, uezestni~ce • hall dilrlcldej Sośnicy w finało
wym tumleju plikarek ręcmycb. 

Kielc:zankijeehałydoGliwiezdorob
kiem2punkt6wipocichulia:ylynawy
walczenie miejsca na podium. Podwóch 
wysokich zwyci~słwach z AZS Wrodaw 
i ~- O.on6w podopi«:tM trenera 
MNianaSłewruka~łypierwsząlotat~ 
w grupie i pn:ystwily do pojedynku 
o zloty medal zdrutyn~Sełnlq GIIwke, 

Gospodynie,wskiMiziektórychzn.Q
duje si~ at 9 reprezentantek Polski ró!-

Jiejczr:fcigrynicudaloimJi~zmienić 
niekon:ysłne1orezultatu. 

"" FIIUł - AZS Wrod.aw 21:19 
(12:10). 

Bramki dla ticlczanet: Plw•warsb l, 
Juusuk l , Dulitj l , Wydaonalec l, 
D. R~bou 2, Gn~ba4, Wleaof'łl4. 

"" J'a.ar - Rlldl O...Uw 24:15 
(10:7). 

Bramki: Wydlo....UCC 7, Gnba 6, 
WiecurHS, Ju~~SUk4,D.IęboaiMa
twlcbpol. 

Inne wyniki: R11clo- VaJM'ria 26:15, 
AZS Wrodaw- VarHria 24:23. 

O miejsca 7 - 11: Vano\'la- Ba.kW Na
wy54cz23:20. 

S-6: AZSWrodaw-MLKSChddei 
24:20. 

3-4:StartEibb.c - Rudll6:1S. 
1 -2:Seś .. tca-FaiiW21:22(14:7). 
Bramki:Wydla .... iec IO,JaiiiUUk4, 

Gruba,Durłt,liWlecuorekpo2,D.RtHA 
iMutwkkapo l. Ponadtowca/ymturnie
ju crały: Widu., Jaku.bowsb. Srae~a, 
Jurłduła. 

Dobylsknl~ .. .,.nw.
ala.Na41scbM"_,.b._,.._ 
otokczai tmtera JIICU Zcll~ 
prewMzilljldlyłko27:MI..,_..sb
tecmynutUsa,~lda"')'...... 

OstatecznicpierwsząJe~"mis
tnowst.iego szleml zprn~1 Wusza
wianb, jednak $prawa tytułu roz
strzygnie si~ jut za kilka dni w Kiel
~h. 

Mimo poratki IJ1l kielczan moda 
si~ podobać, • na 1\J,jwytszc noty, 
oprbcz wspomnianego wcześniej Ma
li.aowskłep :włutyli llłac:M oraz 
Prz,b)'łsld, który imponował skuteez· 
nośeill.zwłaszczawostatnicltminu
tachspotkaniL (WW.) 

03 miejsce: Ś"* Wrocław- Pttr.
c:hemlaPłodl27:28(15:16). 

O S miejsce: Wytnel.e GU*k 
-lłlltalkK:nlt6w2 1 :24(9:13). 

07miejsce: ZqlęWet.W.-Aałla
.. utt25:21(12:10). 

O miejsca 9-12 Pop6 s-dJI 
- GnMia losali•34:M(1,:13), Uała 
TarHw- Pop' Zllbne 22:28 (14:12). 
._ ..... &. 1'7 u 614-85 
z . ....- z. 17 2J 518--D'J 
3.G.... Ul li 644-'731 
4.llaia li •• 9 1--661 

Dwazwyei~twa pozwoliły drutynie 
zbOomia ~~pierwsze miejsce w ta
beli po tund.zie U51dniczej. Teru: 
pinpon&istów e:te~' mecze play off. 
które wyłoni~ zespoły Walt:Z4te o tytuł 
mistru.Polski.Piei'WIZ.IIdrutynlt.mie
rzysi~ztz'4Wartlj,a dtup z trzeci~. Z""'
ci~ zqnj~ o l miejsce. 

Wmeezut.Wiwe\empunktydla Eu
romirexuzdobyli:Sklenki2,Ałulilk 
2, I.'KIIarUI l l.u!Mkl l oraz deble: 
Sklenti, l..a.ntl i llłSI6skl - A .. -...._ 
· Pewn• niespodziank~ byli ponżka 

MardM l.lłSIMklecozDia.ltrea Plerr
wlenkwea, znanym radomskim kibi
com z wys~pów w Broni. Drugi punkt 
dla 10spodarzy zOobył Fn~•bwski po 
zwyci~twienadLatklta Klłdwsldal. 

Oto wyniki poszez*lnyeh spot
kań: Domapł1- Skierski (-IS, -18), 
PleriewlerDew- Kusiński (20, 13),ld· 
niat- bdllrHI (13, - 20, - 15), 0...· 
pła, Fl1llłllewJtl - Sklenki, K.dauskl 
(- 14, -14), Pieriewiert.iew, Ldniat 
-1.111161tl, .ua.łllk (-16, -22), Doma
pła - I.IIIIMU (17, -18, -16), Pierie
wierziew-Sklenkl(13,-18, -20),ld· 
niat- ADalat (-19, -16), Frukowskl 
-Kucharslti(20,-9, 14). 

Wspotkaniut.Baildonem,najlf(lf. 
nicjszym rywalem Oo tytułu mi$1szow
skiel0, punkty dla furornirexu zdoby-

li:Ad.amiat2, Kucharski 2, Kusiństi 
i SkieBki po l oraz debel Kuchanki 
- Sticnki,dla Baildonu: Bł1nczytl, 
Błaszczyt,Kolod.ziejczykl . 

Oto wyniki poszeze&ólnyeh spot
klń:t.owicki-Sklerski(-I0,-13),Na
piórtowsti-Kuchanlti (-13,17, -12), 
Błuzc:zrl- Kusiństi (10, 17), Koło
dziejczyk- A"--at (- 14, !S, -14),lo
wicki, Napióń:owski - l.cłwski, 
Stlenłd (-20, -11), Btuaayt, ....... 
Uiejczyk-Kusiński , Adamiat(-12, 21 , 
17), Łowicki -l.lłSIMU (-III, -16), Na
piórkowski -.u..iat(-12, -13), Koło
dzietczyt-Kuehanki(-16,-14),Błuz· 

cąt-Skierski( 19, -1S, 11). 
(Q) 

Inne rezultaty: Llwel ZieJou G6n 
- W1wel R.U ŚI..._S :S, Za&lębla La· 
bln · AKTSIMti:2, AZSGU"t·Iar
,.ty~4:6,hc•iSle41ce -~ 
,.. OstrUa 8:2. 

l. U.OMUU'.X 18 3J 146- J4 
l. W l .. • 18 33 149- 3 1 
3. t...el 18 lJ ,._ 81 
4. Zll~ 18 li 91- .. 
J . AKTS L611t 11 18 '71-112 
6. W•wd 11 18 9 1- 8J 
7, Klrpa;IJ 18 U 75--JIJ 
8. AZS GI. 18 13 81- H 
,_ ~te...... 18 3 39-141 

11 . ....... 18 2 B-Ill 

Gratulacje dla Leadera 
W ostatnim meczu roZłt)'wek I ligi 8 tenisistki stołowe LeMera Broni 

pokonały Konreks Lepka 8:6. Punkly dla LeOera zdobyły: Człptnce
wa 3, ZublJr. 3, Smiechowsb l oraz debel Czipincewa, Zubiłt. 

OtowynikiposzczecólnychspotW: 

~.::.'7-1.~!~\~~~~!~~~ 
<~~-~~;!h;!!~ ~~~al~~ 
ayt.PU.rc:zyk(- IS.- Il),C&fpll.cewa, 
ZMit- Kozioł Nal~:tek(ll, 11), Czf
pt.cewa - Pilarczyt (9, 7), Plachta 

I~Ś~~~~-N~~:!~(( :~: 
-17, 17), Czlp~Hewa- Kozioł (S, 4), 
Śmiechowska - ~k (-11, -Ił), 
Placlota-Nalaz.U:(-10.-II), ZIIbłk-Pi
larczyt(l2,13). 

(Q) 
Inne wyniki: Lewart - Brv .... łuka 

6:8, AZS Gd.aisk - AZS Wrodaw 2;11, 
MMKS a.e~ .. o • A21; Clt51adr.awa 8:0 
v.o., StartNowyS.CZ-SKS40W-nl:4. 
l .......... .u 18 33 . ....... 6l 
1. Lf.ADU: 18 n 131- 8 1 
l. KR!feb 18 1l 111- 8l 

Wiccmistn:o:otwo k~u jest i tak du
tym sukcesem tielczanck, które 
wubie1lym roku pod szyldem Budowla
nychzdobyly Mistrzostwo Polstijunio
ret młodszych. Wśród podopiecznych 
treneraMarlanaSiewruka whaliSośniey 
n~lepiej zaprczentowalysi~ Rea~taWy
tbo,...lec i ApieszkaJaall$lH., któll: 
lnalazłysi~ w .,.siódemce marzcń•tur
nicjuorazbramkarka, MonlkaWkło.a. 

Najwi~cej bramek w imprezie ldoby- r 

Tenisistki l..eadcraju! przed tylad
niem upewniły sobie 1wans Oo llili A, 
ale mecz l Konfetsem potraktowały 
prcsti!owo, ch~ udowodnić najlfot· 
niejszym rywalkom, U przypadl imjlk 
najbardziej zaslut.enie. Rewant u po
rat.q w Lepiey w pełni si~ powiódł, 
at.-..yci~st.wo_lesłtymcenniejszei!zos
talo odniesiont w osłabionym Kładzie. 

MMpnata Tualsb. u wql~du na kon
t~,skrcczowallw picrws:zym seeie 
społkanil z~ Plluc:zyk. Swoim wy
st~pcm pomoa/a jednak koletantom 
o tyle, t.e umo!liwila trenerowi Aml.rze
jowi W'!1trakowi dokonanie rOSt.ad per· 
sonalnych. Swoj~ sza~ wykorzystała 
Mac .. SaiecMWib, która zdobyła cen· 
ny punkt wylf)'waj•c z wytej notowan• 
J.._,i4 Naluek. Pierwsze skrzypce jak 
zwykle 1tał1 Taaara Czlpi.cewa. Ras
janklzdeklasowalaswojerywalkipo
zwall;i.lc im zdobyć uledwie kilka punk
tów w katdym z setów. Bardzo d.obrt.e 
lfałl równici Malpnata Zublk, ttór1 
przegralatyltojcdneloseta:t Helef14 
Kozioł. Tylko dl• Aur Ptadlty rywalki 
z Lepiey były ~e~byt mocne. 

4. AZS Wr. 18 ll lU- H 
5- LnnJt 18 11 119-117 

laRuataWydloqQłec-2S . (pali) 

Za mało odporni ... 
Nie udało się zawodnikom kleletldej Iskry W}'lflllayt: medalu podczas 

ukońaonego w Lubinie finałowego turnieju Mistnostw Polskl Juniorów 
w piłceręanej. 

Podopicczn.i tren~ra. Stu.Wan. H aj· 
dy~~liczwanąlokat~wkr~u,ehoćnic
wicle brakowało, by wystwili w finało
wym pojedynku, Ondyna lskTJ miała 
jutzaliczone dwa punkty~ pOlfinało
wych zawodów nad Pogoni~ Zabo:e ł po 
wylfaniul llkn,Walsdya sta~adodc
cydu,Rcelospolkaniaopierwnemicjsce 
w crupic l cdańskim Wybruilta Do l 
min.wsz)'llto toczyłosi~qodniezpla

nem,kiclc:zaniegr~~szybkoi skutecz

nicprowadz.ili4:2i nicniezapowiadało 
• katastrofy•.Wtedytowlaśnie~zio
wieutaralieu~ Urtką DawWaMI· 
tbalkiewlaa.kt6rymusiałopuścićpar· 
tiet.Postraeiejednecolnąilepszyeh:za

wodnikówkiclaanic:zalamaliJi~,eałko
wicie D<ldaj~c ini(;jatyw~ w r~cc ryw11i. 
W d111&icj pOlowic :za nieSportowe u
ehowlllie zdyskwalifikowany ~0$\al Pa
weł T~riewski, który nie móał wystąpić 
w meezu o ti"ZC(:i~ lokat~ z Gw..-•t.. Opo
le. Mi~dzy innymi brak te10 zawodnika 
orazsłabaodpornoltpsyehicznapome
au z Wybnde111 zadccydowaly, !c kicl
c:zanienie:tnaletlisi~napodium. 

"'"' lskraKiel«-lskra Wolsuyw. 2l:20 
{12:1). 

Bramki: MlcU.Udewla 7, P. Sleczk1 
i Pal~tdl po 4, Miętka, T~dewskl i 1'reła 
po 2, J. Sieczka i L.11aezyMIII po l . 

-.\ lsllra- W,.toruie Gllaibk 19:21 
(12:17). 

Teteiewslli i Paladl po S, P. SitQb 
iL.1luczylbldpo).J.Sieab2,Trełal . 

Inne wyn.iki: Wybruie- Pocd Zalt
ru28:23,1illn.W.-Poto,22:21 . 

07-II:ApyłlolaWanzan-P .. d 
Zabne 27:2S. 

OS-6:l.aclęloleLabla-JskraW. 
H:2S . 

03-4: 1W.L-Gn.nlla()pełe28:J I 
(12:12). 

Bramki: Mkło.alkkwkz 7, Paladl, 
J.Skakai P.Sieczbpo S, L.11a~l 
3, Gneak, Miętło.a i TRia po L 

Ponadtowd!lltynielskry&n~lijcsz
eze BlaRklewia i Lasola w br1mcc. 

O l -2: Wybndt G4d$k - PelrKU
•IaPitdl27:19. 

~ ~ ~ 

DzisiiJO Jod:t. l7whllipn:yuL.Krl· 
kOWikiejnpilhrur~i Iskryli Kiel
«podejmuj~ MKS Kolbkit w kolejnym 
spotkaniU baratowym o wejłcie do 11 
li&i. (pali) 

Zawodnic:Uom. trenerowi oraz 
spańsarowi dru!yny, Zllipiew•wl s..-

(.W) llldtawl8llltulujemysutCC$u. 

Weterani 
na medal 

Z udziałem fiO zaw1Hinik6w z kilkunasiu klubów, w Dobryszycacb kolo 
R.adomsbodbylysłęiVMistnostwaPolsłtl WeleruówwpodDosze.UU dę
iańw. Banłzo dobrze spball się •tled województwa kJeledlqo, zdob)'W11-
J.: m złote ijedea snhmy medal. 

W kateaorii wqowej S4 q pierw
sze miejsce ząj-' Wo.łdedllar4yuhld 
zkieleckiejT~,osiągającwdwubo
jurezultatiOSQ:,któryjestll:kordem 
knju. Równiet na n.ajwytszym stop
niu podium ~ WIM~iałtn :t..l
jewsld (T<tCZ~), który w wadze 64 q 
uzyskał w dwuboju 210 q, Nasz wete
ran manJi, na co clzień mieszt~~cy 
wSkartysku, ustanowi! dwarekordy 
świata- w podm~cie(120 kt;) i w dwu
boju. 

Trzeci medal dla Kielecczyzny wy
walczy! wkatqorii wqowej IJ ta Ma
rek Ropsld ze Stuu Starachowice, 
podnosząc w dwuboju ei~ 215 kg. 

WklasyfitacjiklubowejTęaazna
IWa si~ na 6 miejscu w knju, podob
niejak litke w rywalizacji miast, zaś 
wśr6d zwi~w Klelec:kł Okrępwy 

Z~ PM.osrnlro Clębarów sklasy
fikowano na S pozycji. 

Impreza w Dobryszycach stała na 
wysokim poziomie, padlo w niej at 16 
retordów.łwiata,20 Europy i 46 krajo
wy<h. 

~ ~"' 
Ostatnio w Warszawic odbyło si~ 

walne zebranic sprawozdawczo-wy
borcze Pol.skiqo Zwi~u Kultuf}'5-
tyti i Trójboju Siłowe_.. Wieepreze-

~:~feda~si~ok'f:t~:i~ 
~~i~~=:ask~~~:.>. 
~~a.~(t~s~~n~~~':;t~ 
n1dto Wojdech Kard)'llabki i Waldc· 

~~:0':'2f~~ ~~~~~~t 
wclziedzinietulturystyti. (pak) 

6. AZS CzfJI. 18 U H-J11 
1. 01ct- 18 u n-•• 
8. AZS QL 11 11 N-- 111 
'· Siut 11 ' 7._116 
"· su w--.. 11 ' a-1<11 

- W swojł.) lłhapletnld lwierze 
Dle pmięlllll l.ak ,.asmej niedzieli" 
kierowców Aulomobi l łd•btl Kielec
kieco - powiedział nam kierownik 
naszej ekipy podczas l EliminacJi 
Górskich Samochodowych Mis
trzostw Polski na Górze Swi~tej 
Anny, 'Medaw Slróf;yt. - To był 
pn~rizł,.,- btaklłml. Nie ftłt, te 
p~piiJjray .. łu•aandl łłOWep 
sezonu bez AJułrzeja Godull l l'tetn 
Ku:imlerczaka, klórzywródlideA•
Iomobllłdllbtl Kntltowsldep, to dwtU 
nasi ~lepsi kter.wey, ToiUSl Knt-

Falstart kierowców 
kowsklorazPn'eł Kałat., Dledo
,asuz.enlzosłaliiMstutt&,pyisę
ddowle zahatlonewall łdalkl ba· 
plecu6sl- w ldl SUłOdtoDch. W 
podobnej sytucjl znalazło sl~ ldlka
nutulnnycllkieroweów,cesprawile, 
żewsxystkleldasyzostałyt.debraple
tonne. Na cłomlu zteco Robert Po
dolsld mial kolbJę l rozbU samocb6d. 

W klasyfikacji 1eneralnej elimi
nacj i bezkonkurencyjny był Andrzej 
Godul•, ścigający si~ od nowego se
zonu w barwach Automobilklubu 
Krakowskiego. (wid) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Sport Sport Sport Sport Sport 

Czarni zagrają 
o trzecie miejsce 

CzamiRadomwostatnlchmecucbsertiDStdnlczejcośdllwSosnowcu, 
cdl:le r:mlenyU słę z miejscowym PlomJealem. W sobotę ndomianle pne
cn112:3 (15:12,10:15,15:6, 4:15, 11:15), •nledzielęD"ewaniowall się aos
potlanom WJCI'l'"J~tc 3:2 (13:15, 15:7, 15:9, 12:15, 17:15). 

Czarni: Sbnpa, SUK. MllrMUk, 
GnkiiiJ, Slo.U. Stępleli oraz Luk.,.. 
skl.fllalt..ui,a..dala(~wsobot~). 

Radomianie mielijeszcze s:zan~ wy
przedzić Stal Ny~. ale pod warunkiem 
CO~mniejjednesOZW'JCił$twawSos
nGYICU i dwóch poratek stalowdtw 
w Człstochowie. PodopieCVJi Walerea:• 
Janłaece zrealizowaliplłn,łlewnie

dziel~ Altbru Nysy niespodziewanie 
pokonali akademików i wojskowym 
przyjdziewłltt)Ćobr~wymedal. Jest 
tollltftf:J•I&kcetCDoydt.cbotzlln· 
&Id diMJ tal AUIIJ, tł6n1 -flellę J•t 
Jliepcnrt6rzyć. 

W IObot~ n~domi1nie crlli Mrdzo 
nieWwno. Potrafili wycrat trucieJOsetli 
do 6, by w kolejnym pnelfiĆ 00 4. N~ 
wi~kszym m~nbmentem w ITU woj
skowych bylo to, te nieumieli ukończyć 
•t&ku:r:kontty.Małoskutecznibyłi: Ar-

tar Mu-a i Darluz Gnkbly. Wys.. 
tarczy powiedzieć, te ~lepszym •taku-
;,.cym w uspołe Cumych byl Płwel 
Sła.U.Trudnolic:r:ytnasukces,sdyu.
wodl4siatkane,naktórych opierasi~ 
a:r~podsiat~. Pnyslabszejdyspozyeji 
tych zawodniłów i spótnianiu si~ do 
~krótkiej•rOlłf)'~cyrłdomi.ln, Ałl· 
druJ Skorup. niewiele mósł wskórać. 
tymMrdziejteprzfkeiez.aa:rywkidale· 
kie bylo od doskonałości. W tej sytuaeji 
plan układa.i<11cy 1taki :r:e jrodka nie 
móa:J si~ powidć. Mimo to radomianie 
skutecznie opierlli sił sospodanom i 
przy wi~kRej koncentracji moa;li wy~ 
pierwszymeczbezkoniecznościrozary· 
.... aniatiebreaku. Wdec:y~jpartii 
a:QsPOdarze prow~dzili rOtnie,. dwóeh, 
trzechpunktówiniedalisobieodebrać 
:r:wyd~stwa. 

W niedziel~ wojHowi równiet pro
wad:r:ili2:1..,.selllch,ale takjakwl0bot\l, 

ozwyd~wiedecyOOwałapi,.liiJ)łrtil. 
Wydłwalosi~.te CU.rniponownie ~ 
musieliuznatwytsz.olt.U:r:itów",bo
wiemprzełf)'WI.lijutiO: Il.Zdolalijed

nak wylflł kolejno czury piłki i obMć 
prowadzeniei4:13. WkOI\(ówceiiZCZ#
cie ldmiedm~ sił: do zeSłH)łu :r: Rado
mia. Przystanie IS:ISpoprłlmie..,.ata
ku ta(;hQwal si~ Artar Mina:* i nido
mianie odnidli z.ututone zwyci~stwo. 
Ra~:r:sukcesu zostalajednak:r:!nłr»
na informacjami :r: ~howJ, te 
miejscowy AZS pr:r:e&flil ze SW,. NJS&. 

Wsobotfiniedzielfr.domianiemU
erqsi,wewłiSllejhal.i:r:Ptomieniemjut 
wmec:u.c:hpl.ayotr. 

(ą) 

W innych pojcdynbc:h AZSIY1wal 
Cąstod10- pokoaal SCal N714 l:O 
i ulea:J wrewantu J:l . 

l. Ya..a 41 11 tt-JZ 
1. NJu. 41 " &S-.st 
3. CZARJirl 41 " at-65 
4. KaDa~tn ... 56 u-as 

Wpojedynklc:homiejsc:a.S-Spa.ily 
nast~p~,.ce rezullllty: Qea.kc Wdt
rzydl-wt6błln81ebb-Biab.IJ i 2:3, 
Stlloa c.rtów-AZS Obz:t,-a l:O i 1:3. 

s. WijDian .. " 75-81 
6. StilOli ... 58 75-7'1 
7. AZS Ol. 41 56 G-IT 
a. Otd-'te ... 48 ..,_, .. 

Zudzialem ISOuwodniczekizawod
nitówzeałe&Ok~uoru:aości:r:Ku:ach
llllnu, Sinppuru, Mal~i. R~i i Nie
miec, w hali wars:r:awskieao Torwaru ro
Ze&rllle zostały 11 Mi~dzynarodowe 
Misinostwa Polsł.i Kuns-Fu Wu-shu. 
Bardzo dobne zaprezentowali si~ de
biutuj~wteaotypuimprezieprzedsta
wicicle KieleckieJ() StowlfZYSUnia 
WschodnichSztuk Walki Tans-Lana. 
zdob~c: dwa s.rebme medale. 

Szkolny .błąd 
Tomasza Brożyny 

Wfotmietradycyjnejpółnoenejdru-
14 k>Ut~ wywalctyla lwat~a Juec:b, 
nieznacznie pn:eJ.rYWĄj~c zloty medal 
z zawodniczą rmyjJl4. W tej samej for
miev.iróddtieci(l0-12lllt)dn•RPGZY· 
'*za.i.lłT-WeMłowsld,minimalnie 
ulepj~ rywalowi w w1lce o ru,icenniej-

Dwamedale 
kieleckich 
Modliszek 

s:zy k~t.. Poruodto Mlrodaw Dud1 
wformietnldycyjnejpółnoc:nejzbroJ"Ii~ 
skluyfikowanyl0511łnau.bstymmiejseu. 

- Jestem mile ustoczony postaw" 
moich podopiecznych - mówi kiciceki 
insirutlor 1 jednoczdnie kierownik 
polstiejekipyKuq-FuModliszti,AIId· 
ruj Cał'lJ.IIk. - Nasz. drutyna, która 
była jed~ :r: ~młodszych w mistrzos
twach, wywalczyła dwa srebrne: medale 
iprzyodrobinies:r:c:zę:śc:iafTIO&Iyonebyć 
zcenniejsua;okruszcu. Jutdziśpraa;n~ 
z.apros.it wszystkich miłośników 
wschodnich sztuk walki na spotkanie 
zChiilczykiem, YaTiu Chmciem- mb
trzem systemu Modliszki. który 
wdniadJJO-J3czeiWCIIOik:ić~d:r:ie 
wKiek:ach. (pak) 

W Polkowkacb ukończył się 6-etapowy kolanld wyłda "Szlakiem 
Grodów PiastowsJdch", kl6ry dla kadrowiczów byl ostatnim spnwdzianem 
formy pned rolpoczynaj'cym się 6 maJa w Trutnolie Wyśdaiem Pokoju. 

WimpreUe łWtO'Nali równietz.awod· 
nicy DEK- Mebli Cyclo--Korony Kielce, z 
kadrowiczem. ToiiWHIIIBro~nacule. 
-W)icia;dllnasrozpoc:z.,.lsi~bardzo 

dobrze - mówi lfener kielc:un, lr:r.ymar 
&uH..- Tomek Brotyna po udanej u
cieczce na pierw5l)'m eupie i zwyci~stwie 
wjd.dzieindywidualnejnacu.sb)'llide
remiwszystkowskazywlionato,teutr:r:y
ma przodownictwo do mety. Niesuty, na 
pn.edostatnim.p;,.tymelapie,pope/nilon 
s:r:l.olnyblo11d,lekc:ewaqc:u~kilku
nutoosoboweja:rupyt"olarzyjutna.pierw
szych kilometrKh. Chwila nieuwqi kosz. 
towałaaoat6minutstraty ispadekdodru
aiejdzicsi,.tkiwaeneralnejkluyfikac;ji. 

OtokońcowakolejnoUw)ici&u: l.f'a. 
lffiN!Htwłt4lt.ł (Lina: RoverLeaia War-

Śmiertelny lmola 
Natonelmola w San Marino do

szło do tradc:znych wypadków. 
Podczas wyśdru Fonnuly l śmiert 
ponleiU Brazylijczyk, Ayrton Sen
na i Ao.striak, Roland Ratzenber&er. 
Wyścig wrerat Niemi«, Michael 
Schumacber. 

u..WI),2. 1.anłlydii.Ik(AarofarKmnik), 
).Dwiur.lluuawskł(Vktoriab:ibórz). 

Warto z.amac::r.yt, te klasyfikac;j~ aón--
11,. ""Yirlł lad.len: SCafkj, ktOry jlł.o j~ 
dynyztiek:z.anznalutsiłwczoiowej, J6-

osobowejlfUPiell.l.pi~elapie. 
Trener kadry, WI-IJ ~b ustali! 

skladl!aSlejdrutynynaW,tciaPotoju.W 
~kipie obokTa.uza Bni;Ja:rtnaletli si~: 
Darłau Baruowsld, 8erun1 Badaa, Art•r 
lneiuowiK."ttrWM«tiił'llweiJI.1Nł
wletlzkl. 

WC%0Tijkielczani~f}'"Wilizowali..,.Kł.

towic:ac:b w .Kryterium NO.-. Wyłc:ia 
wyarlll J.eH. Mlc:llewb(Victoria ll,yb-
nik), natomiut M.t.u Bllnlkl był 
czwartyalazlai«<StafltjpifY. 

Z róznych aren 
.... !,!:,:-,a::",~j':r.::. 
36:11. 

\) hdow lJMrwci• h<Mri•. pirt ~ 
.ęia}lll ~~.__,,,..""""'" 
. ,. • ..-.,.....,.OMVllt.lft(Fn.QtllU~. 
SW.kuotł; .. l"IJdędwMil,jJetW W NIL 

IIIIII Przedłużone 
I!Bj nadzieje 

RADOMIAK-JAGIEILONIABIALYSTOKZ:I (0:0) 
Bramki dla Radomiaka: Kozi d S9,Wxltowla: 86, dla Jaaiellonii-Otb 77. 
~ Berudat jato Jłówny (Pomaii), oraz Stachowsti i Nowak. W i· 

dzów-3000. 
Radomia.t:W~-Bł&oftld.Bobaap, Wlldlowla,Cap()'lł,SW.,Jbsk

*1, lołld, J.ullaU- MaduUo (od 46 min. Palud.}, SWac&a. 
lółte kartki: R1dewski(Radomiat), Stnczewskł(Jaaiellonill). 

StTZłłlJIIpinaWICIIowk:zawl6mi
nuc:ie spotkan..i.a prudłutJłnad:r:ir8ekibi· 
eów Kldomiata na awant 00 ekstrUluy. 
Wpn~wdziestratiOOpro~h zcs.. 

poł6wwynosi4punkty,lle~emic:jsi 
I)'TIIp&lycy _zielonych~ nadal wier7<11, te 
ichpupilimłnapokrzytowa.nieszytów 
Petroebemii łub Stomilowi. Nie~ 
li~..,. d)'"łtłlpCje czy jeJ! to motliwe, nale
ty pochwalić pilkarzy Rldomlab s:r:cze. 
Flniez.alll•llpołowie.()czywiłeienie 
bnlkowatoblf(lów,pokt6ry~:hlośc:iemo
lli~ob)ttolejMaole.leczwsumiepo
ey1ywyprZeWatyty. Niebyttojes:r:c:z.c:r:es
pół~ pierws:zej rundy, n..cr tonxkwen
łflieilkutecznie,aletilbatejiłwiadczy
lo o tym, te niektórzy pUkanejakby u.
czę;lisifbudzić:r:lelarJU.Doi)'CZ)'toprze
de: wszystkim labla SlMaakL Po fliZ 

piennzywtej ruDilzie sm,jpu Radomiata 
,.szukał• pilti, byt lktywny, próbował 
suzelatiwyprac:owlłkoleaomdwiedo

stonalel)'lu.acjedo:r:dob)'eialoli. Szto
da, te l.Wpiew Wadtowkz nic potnftł 
w 66 minucie 1kiao"WE piłki do siatki. 
Zcebabilitowlłs~jcdnak20minutpót· 
niej~ RadomiUowi nryc:i~ 
Iwo. Jeso stTZłł :r. woleja z oŁ li metrów 
bytprzcdniejmarti. 

Podobnej urody byt ao1 ~dob)1y przez 
Grupna Iadeb z rzutu wołnqo. Po
mocnit Rldomiab ~ienr sprawdził 

czy jest jabł tuki w murze u•liiWionym 
pr:r:c:r: obrońców &ości, po czym płftnym, 
tec:łlnieznymstrzlłemzlewejlqiposłlł 
pilk~w lewy, IÓ!IIY N s bramki Jq.id1oni. 
God:r.i•i~przyujotu,iiuu~.tejest 
totrzc:ciabramta(z4oslllnich):r:dob)1a 
zestaleprrq.mentulf)'. Nie mamynie 
pneciwkotejspccjall:r:.KJi-. 

Gościenicosraniculisifly\kodoob
rony,przczcomeabytdołtinte~· 
cym oridowbkiem, ae:r.kohridl: nie stał na 
W'JI()kim paziomie. Przy "Wi\ltuym 
s:r:ezpciu Jqiellonia lfiOib. nawet wy
wietłremiLWS6minuciewł"Wietncjl)'
tuacjiznalazłlifS..HIT-.Illeslrze
lił staw" Wprost w Zllł&nktn WńWa. Do
picrownminuciebiałostoce:uniezna.. 
letli~bn.apokoiWliebnlmkaru.Ra
domilb. NutTZłł z narotnitapola tame
lO zdecydował si\1 Wprow.dzony 9 minut 
wetdniej Maftk Otto j aolkiper "zielo
n~h-niezdolalli~pilki,cboćta 
otart1musi~or~. 

W drutynie Radomiata u.debiulo..,.al 
21-letni Alblikasit hh>dlt:r:GórnibZło
tOf)ja.Nieujrzc:liłmynatomiasto.ri
Czykjen.,którywub.tyaodruuniepojawil 
si~ na treninpch. Niewykluczone, te 
wzi.tltobiedosereasloWII prucsa, Ta· 
ftnu~kt6ryP'Oinilao 
z obowi4zl!;u llY w Radomiatu, ;śli nie 
wytateu.anptowan&a._ 

ZBJGNJEWI'\/Sl.KO 

Pechowy finał 
Pl:llłOOIEMIA I'L()(]{-BLĘKfiM 3:1 (l :O) 

S~dziował J. Kat w Warszawy. Widzów 7 tys. 

Bł~kitni : Laklewla- Szplep., z,.Jac, Gębun- Michalak, Lachrinek, 
Graba, D:dube:k., Wołoszyn- S~ewski, Kapukik (od 89 min. Tobola). 

Płocc:y piłkanewystawili w nie
dzieł~ swych sympatyków na trud
ną pró~nerwów. Jeszcze na kilka 
minut przed końcem gry zanosiło 
si~ na to, :t.e lider straci punkt, bo
wiem skazywani na wysoką pora:t.
k~ podopieczni trenera Janusza 
Batacowsklq:o ani myśleli tanio 
sprzedać swej skóry. Finał tego 
spotkania okazał si~ jednak dla 
kielczan bardzo pechowy. 

O wszystkim zadecydowała jed
na z ostatnich, rozpac:zliwych akcji 
gospodany.Sz:arl:D.JiłCJ•polu lw
llym Pacbelskl "tfelrto1Jllie" padł 
namunwępowślizgu.Gębury,au
blter bez wahaala podyktował ,Je
denastkę", któ~ Dylewsld z:amlenlł 
DaiOia. 

Sytuacja ta tak bardzo wybiła 
z rytmu graczy Błę:kitnych, :t.e nim 
si~ obejrzel~ znów Laldewla mu· 
siał wyjmować piłk~ z siatki, 
a trzecią bramk~ dla Petrochemii 
zdobył po rzucie ro:t.nym ponow· 
nie Dyłewski. 
Zgodnie,.zpłanem" punkly po-

zostały wi~c w Płocku,jednak styl 
w jakim lider wygrał ten mecz, 

z pewnością nie przypadł nikomu 
do gustu. Wprawdzie długimi ok· 
resami optyczną przewag~ w polu 
mieli pilbrze Petrochemii, jed· 
nak niewiele z niej wyniltało. De· 
fensywa Bl~kitnych, mimo i:t.osła
biona brakiem pauzujących za 
kartki Adamusa l Stodle1o, nie 
miała problemu z likwidowaniem 
ofensywnych poczynań płocczan. 
Tak było do 35 minuty, kiedy 10 
gospodarze, w dość niecodzien· 
nych okolicznościach obj~łi pro
wadzenie. 

Wysuni~ty kilka metrów przed 
bramk~ Lu.kiewk:z spodziewal si~ 
dośrodkowania Ma,lchnab., tym· 
czasem ten bezpośrednio posłał 

pil~i!~si~:~{y gola, kielcz.anie 

nie zrezygnowali z walki. Ich wy
sil ki uwieńczone zostały powo
dzeniem w 79 min. Wtedy lo, po 
szybkiej konlne Błękitnych., Graba 
dokladnie uceotroft na clowę do 
Michalaka, a ten stoj4c S metrów 
przed brarnk.,. Petrochemll nie miał 
n~mnlejszych lrudnokł z umiesz
czeniem piłki • siatce. (wid) lWIH~~~otltMitl 

r...,_,d•C4Qsb,N!b ....... pKoula 
li~U"-1(31:1S)łli:U(lS:l1). 

-lWII•~~~,..,..,ał
li:l&·Cioilol:l(ł:l).lomPW.·~l:l(ł:ł) 
Jl:IU:a"-nt.ŚtMI:"'"w....':t(l :tJ. 

~llłi~l)"ellfbłotJUtctWJłdpDNIIola 

II LIGA* II LIGA* II LIGA 
m..a,.i-nnllłolta4tr,Jr.V•..."..,•lillf,.. 
-*l)osi.Sn-orjcar, T_, ...... 

-liNjltQęb·~--...,-..ł,U,.oł 
t..z1b11JriU.~..,.at:AIIullllłtwlJ·MIIM 
Hto~R:tl ł IN:M., on-M tol.ci<· , ...... PKm 
U:H,III:lłlll6:tt(.._I....,. .. ""Pi_.,1, 
S..W.•S..S·L'IUJmlM:StLN:M.Saale 
Saprfs-ks·D..tftlftads tM:It,fi':IJł'l:lll, 
NnVtrklalcb·NnJmt,Nłii'I:III":I\,QI
tll' ... a...-.c.....!N:MtttS:M,Has
t..IKW.·r..&o.IT .. ._,.II,:\Nl łłS:IN, 
fłtMabl s- · GrWao Stilo Worńon 111:114 
1117:111. 

Dziś w Kielcach 

GRUPA.I 
t. ou.,~a l6 
1. Ra.k6w l6 
3. MiNi 26 
4. Situ 26 
5- SS.k 26 
6. Stil .. 26 
7. Pelollia 20 
S.Nąn:U 26 ........ 26 
IO.Udiai>L 26 
II.CIKNry 26 
U . Arb 26 
13.04ra 26 
14. w.a.n,a 26 
15. 1)dly 26 
16. Ledda"- 26 
17. Dau 26 
II. GwaN.ia 26 

GRUPA.I 
Ja 4%- U Olimpia - Miedt 
3T 4%- 11 Elana- Tychy 
l6 33- 16 Stilon - Bałtyk 

li 35-29 Lechia Gd. - Połonia B. 
lO 38-10 Raków - Chrobry 

2ł 25-13 Lechia Dz. - Odra 
Arka- Naprzód 

2T ll-11 ~ Wałbrzych -Śląsk 26 38- 11 ~za- Gwardia K. 
26 31- 34 
25 l9-l7 GRUPA.D 
25 16-lt Stomil - Motor 
25 26-34 Szombierki - Okocimski 
24 17-31 Resovia- Avia 

21 19-.31 Bełchatów - Hutnik 

21 35-48 Bug - Wlókłlian .. 11-17 Petrochemia- Bł~titni 
Hetman - Stal Rz. 

IT 30-48 Radomiak -Jagiellonia 
11 17- 51 WlSłoka-K.arpaty 

GRUPA.II 
0:1 l . Pttrodte.ła 16 l6 44- 18 
3o2 l . Slo.il 26 l6 36-11 
1:0 l . RADOMlAK 26 32 37-11 
OoO 4. lkh:U16w 26 32 33-19 
3o0 5. Molon 26 li 19-lJ 2:1 

6.~ 26 27 23-22 2:1 
0:0 1. wr•kaian 26 26 zt-lt 
3o0 l . H•t.ik 26 26 17- 31 

9. Szo-*iftti 26 25 11-11 
łi. Hetau l6 25 11-11 

Hl 11 . .h&fełl .. la 26 13 31-31 
2:1 11.Aria 26 13 11-15 
1:1 13- KarpiJ 26 13 Ił-Zł 1:0 14-StaiRa. 26 22 13-U 
2:1 U. Wisleka 26 :u 27-38 Jol 

16-0k~ 26 21 33~1 0:4 
l o l l1. 1leHria 26 21 l.J-Jt 

"' IS. Baa 26 IT 22 .... 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Sport Sport Sport Sport Sport 

W'ęcej kartek 
niż bramek 

Mało emocji doslllrczyli kibicom piłkarze eksttalduy w kolejnej serii 
spotblli. Druąna Górnika po nikłym rwycięstwie nad wan:u.wslą Polon~ 
umoenłla się na pozycji lidera, bowiem con~cejJJ zespoły stnclly ponkly. 
W minionej runcbie pa dl o 19 bramek, za to sęcbiowle pGkazali atl4 kartki. 

-o- Zapęble Lubin - Miliarder 
hiewyO:l (0:1). 

Konieczka 40min. Widzów 2 tys. 
-o- Pogoń Szczecln-Rucb O.onów 

2:1(2:0). 
Pogoń - Szubert 15 i 33 min.; 

Ruch- Jaworski 58 min. Widzów lO 
tys. 

-o- Górnik Zabne- Polonla War
szawa H (2:0). 

Górnik- Szemoński 10, Kosela 
16 min.; Polonia - Lesiak 81 min. 
Widzów39n. 

1) Widzew Udi - Stal Stalowa 
WolaO:O. 

Widzów2692. 
1) JAdł Pomań - Zawisza Byd· 

cosza3:2(0:1). 
Lech ~ Dembiński 48, 71 min. 

(kamy) , Skrzypczak 75 min.; Zawi
sza - Stankiewicz 26, samobójcza 53 
min. WidzOw 2 tys. 

1) Hutnik Krak6w- LKS L6dt0:0. 
Widzówl,5t"ys. 
1\- Stal Mielec- Wisła Kraków 4:0 

(2:0). 

Cztery mecze 
bez porażki 

Wdwtk:h~tecznychkołejkachnaszedm:tynyniedoz:nałypGrai.ld,od· 

UOSZIIC dwa zwycięstwa l dwa remłsy. 

SI"'t.DZiifl.CAMC>UllóW 
• AOŃ IADOM .. .l (l:ł) 

Br.mli zdobył; bwl w SI i 71 min. 
ltoii;GnMwsti-NirwłH-*I (ISRłb .. 

lti).JisUc.ttk."...Jc:Q•·NPU(46SI~r-
llltmi).MIR:bi.I .... H.l.all~ ·~ .. "_, 

t.bttcbnb; Druklł(Sp61dliela~ 
l'ilb~elłnW odniośli U$1111~>M lW)'ciłs

two ~w prtcknlju c.alqO IIIUI:U drut)'n.! 
bardziąKul~ Wpnwdziedopr:>.crwyp~· 
watalippodartt.kclniepui!Wili tmusEdo 
llpiiuiKji hNrtl~ .. l\6-rydwu· 
kroi.U.popis:al oiędabrJmiinterwcncji""mi. lre· 
neru.bbwtotlbwsklmialipOrcprclcllf.icdo 
woitłlpGdopicttQ}'dl o ta,tcwpinYlZ<;iClpci 
SJIO(bltiłzbJtlł~Oed!lłH~dodefensywy. 
No~:~~aęf.Qe nielotońurto tii~•o utr.t4 br.mtL 

W dtupj palowie illiQII)"Wf pr:>.~~li rldo
lftiutic i r.HkH.umentOWIIU H dwiema bnmbmi 
zdobJ1yrni pr:>.uT-ml....ti.N~pierwftl· 
pUinilradomiln~al dobrepodanie 
WtjdotdaP.o ........ i t-'n)"lll $1nalemz16 
metl6wamidcilpilkf Wtii&l(:e. lp6fniej uutiiZI 
~~blitcjpilli odbttcjp~z bnmkuu po 
stru.k ""'J'C'C•okli r linii ll&ku.Zaskan:cni 
lllimabrotrm sprawyppaclarujvtdo kańca 

spo~Unil aiebytiwł"llltzmitnt rezultatu,wy. 

UzuMc w kań~~~ondteyjnc. 

-II.:ORONAiliUCEI:ł 

~Morb•II'-k(l..ublin). Wid.tów; 

'""· Broń: G.....W-~BIIKI.l .. 
ftlaJ"k.CM!tt-Rłblhll(nT.ayt),Miszlal 

(~SI,~),l.taMk,IM.Io.m)ok·ltnl. .. -.... 
SroP zaw6d 511«bt lic:114 12tsZł tibidlw 

PfZ)'torodl " wtort-lwi~ltune pr:>.ed· 
paludnienaRI~PI'Zl'Ul NaN!owiua.CIIo-
dzi llioe l)'kowynikrtmisow)', bolenji:Stwmi&lł 

sprawitdłiwy, CO o &rf.iak:lllpftzentOWlliu
• odllicyatluzcspol6w. WboiJkow.,chpoc:yna· 
niachwił<;cjb)4o prtypadku,nitprtcl!l1łluydl 
ako;ji. S:atc61riieuwiocla 8roń. S)'TIIpltyeytc
JOllubu licl)'l~ lcpOdotlrymwyRfPicwMonz· 
kowie ,......alową"betlrvduupon,j•sifzK
~- RidornianiejalftllniepOtRrdi pt"tetloQć 
~podpolellrMpci..ktdi;utca~:tubłif; 
IOdal.,\obumyjlniepotdkJnlinawetw~bar· 
dzitldofiidnychS)1aKjac:h,jalcbotlryT
bnlwtlminucił,licdyloprtcchwycilniecd· 

nepodlnieobroilc6wiumiasc.pockj6t"blitcj 
bramki pr6t.o-tz 16 metl6w pn:tlobowlt 
f'WnlGIIL Podobnil>niepandnia.u.d!owalsi~ 
.,.)~min..CCWojdrdlP.owlft1ll,ll~m-';i.,: 
pr:>.tdJObotjtdynicbnmbruprzńezdnyd zbyl 
PG5PicsQtsiłloddanita:tstrułu. Jutdoto6ct 
$pO!llnia!!Uq~posiada~ op{I'CZIIIJPI2tWI· 
łf. Zkto>rt~~lnitwielewyftibło. 

raoot""""' 
-UZOOSTI.OWIKl:ł(t:ł) 

Bramkizdobyli: Jull-} (69, 72ił2minl. 

~: ~~~~· hltr (hmobrzłl}. 
Wi4z6w;700. 

Żóttabnll: btUO'If~ (KSZO) 
Proch: lltftdl·łb-n.l4bl,b!b.Mi

cUblliłł~, tm.......U,.._.. 
(611'KMctl),Oal.,..._i,J .. ik.N...U,l.._ 

KSZO: Siyayibkl ·~tt. Wraa,hrn.ti, 
Otręk ()\WrQ.d),f'kt...,.(!6P'KUnr.),Gau

~ MHWr .. Witlcuu...t;l, t. ....... *l, I..--P~tck 5PQI.llnia,robardzoWabavazobu 
wron,du!onif«<nrchpodańisuzaKiw.Dopiero 
wDminutiellłkoczonypodaniemiWałlMK

kl z S meli6WR1Uiil "'JJU)Sl wl.Hzb B ... cb. 
Wllminurie .WU.DnfUibwKI,a wl4Janl 
~ celnit Rr:>.tllli na bnml~ l(ltci i Woj
clłłłiS.,~ibklz~lf\ldtmobron~ 
ich•rzatr.J=p~tdprtłfW\Sb.-..lrMI· 
c•al~poj)isałsifli"IOCn)'D'IItrUłtmzp6twolcja, 
po kro>rym piłtł wybil bramtan KSZO. 

Barnak30, Fcłierkiewicz36, Czy
rek 50, samobójcza 78 min. Widzów 
3,5 tys. 

"!)Siub.Tamobntc-WartaPoz
naU:l (0:0). 

Siarka- Zag{lfski 65, Stefanik 90 
min.; Warta- Kiełdanowicz 66min. 
Widz6w4tys. 

1) Lep WU"SD'II'I- GKS Katowi
« 0:0. 

Widzówlltys. 
1. G'raik 26 M a-n 
2. Lqia 26 J.ł łl-18 
3. l.KS 26 J.ł U-16 
4. Katewice 26 J.ł 36-11 
.5. hp6 26 ]e Z.C-18 
6. Ledl 26 28 31-2.5 
7. lhldl 26 28 32-20 
8. Miliu*r 26 26 32-14 
9. Hetlli.ł. 26 26 zo-n 
10. Zalltbie 26 2.5 3.5-3.5 
11. Wiftew 26 25 26-29 
12. Warta 26 Z4 2.5-34 
13. SW SW 26 21 17-26 
14. SUI M. 26 21 24-ll 
1.5. Siub 26 18 21-40 
16. Wlsb 26 11 24-37 
n . Zawisu 26 17 27-47 
18. Polo•la U 16 z.t-4ł 

PQcZ41tkdru&ie:iJI(IIo"II'"Jbtl.WJ1Uu.Oop~ 

row69minuQemlwoiiiJWJłonalrt.lrłłlM-
n.piltfpn:eclutyt~..,._llka.allld
biflliłCJMan:lro.hd;piftft4.&16wl"!"wfbmy 
RiJbrlmkizdobJłp.-.tuniLWittyminuty 
p(dnioj leawn~wodnil wymmewt"OWilt (lb.. 

rońtów,$1r:>.diiii!OCII063tem,pilbodbilasiłod 
slupbiwpldładosialki. 

Gokie rozdntnimi 1)'111 ńttem JlfZYSIVIili 
do bardziej zdecydowm)'CII &IUilw. J...._ 
M-tWekpoiadywiduUrcjatQi.stndilmocono 
poziemiwboczn4Aatkf,audtwilfpo•rzale 
C..n~pilbodbila$ifodJIU$1U..Do
bii~~~Le-':a.ndl 
wybillllrtUi robry.Wł21Dini!CieMiłda.hd; 
pr:>.echwycitpodanieplkiizl4 mel!()w ptulim 
Rrzalemwdoi0Jr6&zaot.,łlruciqoaola.Ew
ntmenlftllooisbdtpilbnlicll: tlu)'C:uybat
trick,ratWt!Dwodni.blaplaiiZna!rybunacł.. 

OOI(TAUIIC>W 
· raoc::Bf"'I!!Imt:l(l:t) 

Br.mti ~dotly~: luft-6.lllliiL (l)-dla p 
podarzJoru~wl4min.diiProdlu. 

Sę;driowal: sa...-lr'-'"'r(Chdm). 
Ptoc:łi; ...... ,..".,~ ..... Ha.o

"'. ~""'*" .,..._, Mkbbfd, "'"' 
(TJMII:bl.) - Oelb...U.JIIIil( ...... ), 

Kolcjneb&rdz.odobre511«llftitroupali 
podopieczniCm~et~hnefo~pil· 
karul'rodt ... Trm~emMboł~zl'lonek 
nbuklo~:t:ZPQ& i milliicli zadowotif oię Rmi· 
xmn&.JOilCJfll" bolsklłwluł.a.lemimo,te 
by~~lepszyiiiUłpolła'lodJOSpO
darty. Odybywpimrszcjpołowiemeav.wy:l· 

mieni!4obljfwytonystii111JIIIIIf0ał.IWKI 
- jqollnalwladn)'lll ll}"'u(lbroQilp>]liptr 
micjscowycłl · wynik\onfroalll:iim6cibyb)ot 
juu ulorzystnicjszydlapci. Wdnl&iej~ci 
py•ron•przewmj~llldalby~PfZJiezdn~ 

;eduttoppodartepoprobkm.~tycmyrnr:>.u· 

cicbmymoi:IKii prowadzenie. W\rólo::e wyro>w
naiMurłiJ .. Ik,leQ:pnwidlowozdobyteaoao
ll,nicuznałbardzollaboiwonniezoprow~· 
cytospolbniopll!bliorzOMłma.Zdtltrmi· 
nonniposła•~alł!itn.pilbnezl'ionclrtuei~ 
na$U)fc.alc'1WcwnicjętnokiidoprowMłtiUdo 

remisu. Bardzo bdnJm lUZalem z lS lllłtWw 
wAmGoltitnkobramkimicjscowydlpopis:alłif; 

SII ..... MkUI!kllbytot:I. Nazdobyciet-.y
ci~bramlinie..,.,.&rCIJ'IOjlltCWll. ...... ...., 

.... ~~""""'''klayMrut"fi• 
....... lllb~bll[jwlębqaut 
lrm.llc*'tmtr~....-..•Mn~tMuo ..... 
• Gto~P•.:t-JnłPW!Ibob•<Wriptlt• 
b....._ 1:1, 1\IUt "Jcit:st-o• bwbę" SJo
... rst..c.hlb1;1.0..-.ą'lltXrtDito~Jito· .. 
... >~""'--Grijec· ....... lll:ł {4;1) 

lnmtiDiobyli: r..ld -l (ll illl'lill.~ · .. 
~-lllli 60 11liii.~Ntitl-l!miii, Modoih 
- 49- . (U, c.il- llllliii., LUltwla-911mm 

Mazow!u:~-~(46LIIllltl1a), 

Klasa 
okręgowa 

lrwaJt.GIIk.W ....... UI·'-t,U,ItJ!Illl". 
UI(1!UIIrU).M.fd;·P.oorlak,Madrillo,........U 

bdomutii. Cirb-b.-Mtkl,(kMsz (łi!Su

"),T~Nflolttl-lnlllitr,G-ro.-,jNtl,lrte
Ml.M~{ICI~·~htt•-rstl. 

WlfOillaNdw6dl~ .... tabtll,aspirait
(Jdl do fVIili, zdeądonaie lepiej upreuatowali 

~l')ąOdlrU. O.IIi~.mit:li pruW~Cf, łltwo 
Gxhodzilltlodot;oda}'CIIIJI...qi"nekdidl.bdo
llllłllirtałkowitie uwiodll,aiowitl• po1116s!.zielo
IIJitl·Gnfrwt~t,tt6typowr6t~ tlotcspoiQ 

paodiiJf:l•łlllłbt'~j.WłllojtsUUdodat, lt 
DatfllfJ~dWdl eoli r>dollnal!lłiiiOM 
llliet ,.-et....;edo"'*tollr.lliiiMu - r...to Gktl. 

-l...._O*IJWł -~l.:ł(I:J) 

Br..ti~Saflll· IJIIWI.di&IIIW.Ił, llo-
IR-. (20,".11,77), .......... 11J1 - !()Cii7ł min.},a.c.l:o 
·SI -.(k) ... l .... ..,iaoti. 

lta5k; Są!Ml- WWcak, l.Mon...U l)" .. !l, 
S..,.,~ Pohck. Slvld. )brcido•tki 
• z..-.sw.c:kl (11~ 

Zwol.-ta.: ••Qt -Mrtatk, M•liłl"6tkl. 
~ Oabi'Ul · IW:~ !•S Lnl .. O'łkl~ 
lro-t.l...,.,SPWłq.ij · ltpb (7J~ ..... ~ 

Gos,ocbrz:ejtdJQicdol l lllimtty.to)eWdoiiiG
-nl••lłlrl'lflrwsz:eillrldi,byt<rbwQprtf(ln)'11li 
pr:t~ol.alwokmaati.rtltrmllłboólo pto 

lltlwali,u.llr\UIIIkic,łi6rqdlięllW)"bomcjdyspo
tyqiwz:eltdiejoclllid~ W)'Soltie!W)"Ółl\

Wlawiwo.!ilt--n..cntbl:t(l:t) 
llramki: hsatzyt -7611li&. iU rnirl. 
b.-nu: 1f.SW:·m.l,lrąa.Ga0łrftskl, 

~··a...klma(~ ..U,su.t,ltpbkl. 
P.nO! PhtW) ·llMI,Jma,t. 

Pkla~Mlchs • w.m.w..._ 5m..t. c.,; 
-Ilfnltosll.'--"'ll.lam, ...... ,........ 
lli.~ (46 ftobnll). 

S,0..~,$flf...tliSWJ .. łfiiiPI\y\OID 
rlllbolikillwllly,pokoa.Jf; ..,-kj DOIOWIIIJPiooL 
l'imfsuQłlt.callie upowildllaZW)'Ciflt ... 
Jospudartr. Do,iere w*-PJ,.nii .. itjfQwi jai 
bn.~HpCUgWI•lo...lii..u cl"rlr:J iie Uubtbylo 

diOIOatłlt. Pi!UGwarazymaliZłldl~dollrłmki 
strntonetl'rtcl~M~ 

WMliSI.Niftkt·PIIn.NallWwb1:ł (l;l) 

BrUlll tdolorti: llll: - 34 .. ift., cn,bnti 
- !CIInl\1. 

KCRicaote: c.r..:rn-l ... r-aa,b•Mitl. 
~- M .. onkl,hłnl.X.nrłd,Sn ... k 
·JutatL ....... 1(46 CRrwlinti). 

PiliuPultill;S\rzaD;owstJ-N.)Aololla, hu· 
bwlli.~SittdoN·Cw,lo,C,..t,T .... 
'""ln.lo·~·loJ<Uosll,~ 

ldeflllwelpanlłił t riliq. Gołt:ic nlfl9(1lrafdi 
prutiwtl>ri "'llłiodiiJM illkooll•icjscowrcła.Jq 
::ti~ob6t...niQrt;J. ~~~enbytłlaby .. widowis-

W OndWlmWa.- PniiiiKłU,U.I :t (1:11 
Br..WzdoiiJ"II A.Sr,-szb - t! .. il.dlaOrlaot"u 

Pwl•••rnlll. dlłraici. 

Mocny 
Orzeł 

W~~ltltaiTDdMę.,.._....,.ial'bb~w~:ą~
sd,wbaqerU .. Mr!Uw.Wiapreziestarttwaht41uwo4alk6w&ISki•W•,wtJ111cki· 
prZip"lllicDe: utnlaa, IW...U t miru Oitnl"fl')'. • 

BardzodobRe wzawdach spisali sił! podopleani ArtWI Kafllbb. młodzi zapaśnicy 
Orła Wierzbit:a. Reprezentanci woj. radomstiesow swydl kaiCJoriadJ wqowych uptaso
walisi~nac:zołowyc;h~Otoszczc&ólowerezultaty:JOtc-J.Mariallu-sD•
TytanGiszo'l'ice,J. IHrMPiftnllzb- Orze1Wierzbica,33tc-l.JIUSIPIIwłtwKI-Ce· 
lulozaKostnyn,5.Gnepn:Czrf,6.JKft:l.m.-obajOrnł.37kJ-I.~~ 
-'l'osoń RudaŚ~ta, 3. Gnqen Nkwa*ia- Orzeł. 41 ts- l. Marluz Sknyc:uk- Sila 
Myslowicc,6. ArtwStępid·Orztł.4Stc- l . ltarUDMtt -SilaMyslowice,l. H.rt 
lropft,4. Lataa:Latala- oba,i Orzeł. SO ka-l.AHrłej Sawikn - Ukraina. SS tc - 1. 
Gncpn~wUJ- PTC Pabianice,5. PittrGf)'I-Orzeł. 60 k& -I.Mariu Kita-Górnit 
Zabrze. 66 ts -l. Oaa1aa Bani.- Sita Myslowice.73 ts- l . hwd Gnr.owb);- Celuloza 
KostiZ)'ll. 8S kJ-l.SiaJlrj Strybw- Ukraina. 

Wtluyflkaqi dru:t)'nowejzwycię:tytzesp6łTytanaGiszowiec·63 pkt., którywyprze
dził Sił~ Mysiowice - SS pkt. Na tneciej pozytji uplasowały si~ utn~ina i CeluJota 
Kostrzyn po 42 pkt., na pi4tej- Clruł Włtllłlks- 37 ptt. (J4) 

Młodzież 
w formie 

W mhaio~q nleth:łełę w Radomiu odbył się U tumieJ kJasyflbcyjay do 
Mistrzostw Polskl jlllliorów l juniorek młodszycli w jHo. 

Powody do Pt$owolenill IDOM mieć 
sWtuĄcy w tej imprezie uwodnicy obu 
rw:eyehwojewództw. Szczecólnie dute 

:lt':!&~~~!~~ 
Jalowt"~Wt z Bl~titnyeh i ..U.e hcU.It 
1 radonukieso Startu, któny zwyeił!tyli 
w !JW)'<:h kateaoriach wqowyeh. 

Oto wyniki: 
~.....a: 

SOQ- I . .hleekeąt-Padwal.arnolć, 
S. Jlaflł Sębwlkl- lat Kielce, 7. J_.. 
t.wrr.- Start Radom. SS la -t. Gne
pns.Mwski- PTS Sicd.lee,l. nu, F•· 
~ - Bł~titni Kielce, S. Minłlław 
Dncea- :t...ł. Kielce, 7. Ralal s.IDk -
Start. 60q- L BartJ..Mj M.ttdl:.
Lublinianka, 3. Artw W-'k, S. lnJwł 
G..wt i LU..Tw-R- WSl)'5C)' Start. 
6S q- l.lbrtł.-kj Wadi - Padwa Za· 

KLASA A 
-Cr JliCIIII"W•Ju6w-VlklWo•l:l 

(O:l}. Węprzewsld SS min.: Zakruwsłtl 
20(karny),I1~27,D.1Jta71min. 

-Cr Onitka ClfoUb-Ja• SUrysuw 
0:2 (0:1). MardUJewkl: 4, Sąik 88 min. 

-Crl..e&łHGI•trKZÓ"II'-ASSP\oakl4:2 

(0:2). Ototlij 2, W•lski, Krzd.Uak; Jaus, 
Westwalewkz. 
~LIS JKUs.t- LZS Załeske 4:1 

(0:1). Jaworski 2, st-:k, Lb; Wor-... _ 
-CrlltaaU~6w-JMbJM .. t.3:2 

(0:2).~2.""ntk:lJII:Htt2 . 

Piliea!Ol:Sancai-~OsU.d;L,Nab ... 
lł;ł(60Cąo:toi:),~~Woflasak, 

S!Mbb.~s-.$1oA.cld{11~ 
PmztliJIIIH1JfUWIPuidaladollordzicj 

dajmlf:plljttJCII~zNo.JGWlasi&.Gos-
poobrzeliiSII"lńa~sifJI6"11Ditr.alorlti),Uófe•jlrZf· 

MJmicidwo>d!JIRJ!Iłdlldii!OIIr~"'P 
lami.W5lllllill.-.witdłiwrrtmil. 

1\bwkaS...-.._Grijef):l(ł:ł). 

llrai!W:~6S,IJ..14,IIplstłł2111iii.;IM· 
QetrU!ł71111irL 

Zawisu:Wo..-.-IWel. ~t., Głwm.tl, 
~·........,..O!~~łlplskl, 

"'"'0'Nikl·llla,~ 
~;~· ...... ln .... Gaik, 

WljdtcMIU-IIMpb,IMłntftld,Nt}rk-hwlll 
(1(1UlWa),lobdotb, .... ...ti 
Fa_,_i~wyaot; .. ~ 

,..., .. lldrtzii"Wiłllitaoso..i.W~ftdialo 
IIZftlt-.,11zo6tillua)'dlju1prudiDeCZłiDIIIJIII" , 
ran,~. 

molć,2.1n;Jme1Ski!D- Start, l . M_.. 
d•IDIMzltj- KSZO. 71 q - l. Madej 
Sualr: - KSZO.l. Rafal WMłll: - Start, 5. 
Pn.e.,-st.w M~ - Rldomiak, 7. 
Marfasz~IMłcUIWaper
~ Start. 78 q- l. IM!n4 J.t•wi«
Blł!kitni,l. MicbłBMieckł -1..k. 

Jaltrtd.t.U.: 
40kf;-I.Aaetll Wobb- Lublinianka. 

2.~t.da.wsta-KSZ0.44 ta
I.Barhn llnyria- tak, l. Ma.w.Się
,le6.4.AauSWkcb- obieR..Idomiak.. 
48kf;-I.I-M.w.k-i>MhfaZa

mość, 5. ł..1nmlt ·-- - Bił!kilni., 
7.A~etsaHn.o--2.at. s2 t 1 -l. Aa
uPadub.,l.AallaT._wsb-obie 
Stare. 56 ta- t. 8elltłl 8aą(b- Lubli
nianka,2.Aua~II-Start,S. Anlika 
O.riej-1.ak.61ki - LM.,uleut..ł 
PadwaZamość.l . ....._. Wjjdk- Start. ,.., 

-er Polonla lita - LZS BI1:USl•wlec -
nie odbyl si~. 

J • .bUr u Z4 45-11 
l. ASS u n _.._ .. 
l. Japar 15 .. ,._,. 
ł. l.e .... u .. 31- 16 
5.Pe&e.ia " 17 13-lł ._ .,._ •• •• ll-:n 
7. Je .. llisk •• .. n-u 
a. Vild •• .. 18-lł 

'· llła•b .. .. U-lł 

tt. zalesi« •• • 16-·U 
ti.Bnlllłewkc: •• • 17-34 
u . ...... .. ' 14-38 

IIIUGA 
lnnewynlti; łoboca:l-lltłce·..._.. 

.. to .. \:ł(ł:ł),Lflla....,..·~t.Kło 
l:l(l:ł), ..... Sk4b·IAWińllłbt:t (t:ł), T~ 

..-II • Cnlla t :l(ł:t),~Ji.b,........ • 
Gnlli:J(t:I),GnaatSbftJUo·St&'noti<* 
n::Jłlłl:l (l:t);W!Gretr:L.WW.b-T-'ol:l 

U:t), ...... ·Grud l:l(l:l),ISZO·.!ifMjzl,k:a 
l:t (t:t),GIIIik-L,-siaZ:IU:IJ.Gnala·~l:! 
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