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rządu • . aktualnych
problemach
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zagranicznej
PRL, Informację tę przedstawi minister spraw zagranicznych, STEFAN OLSZOWSKI.
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Piekuwwskiej i Jana Po li
. ~ o smac:mJ poolłek .
Opiekun.ryw~e kloas IV EIz- ,
bieta
NowakJOowska.
Malia
Markowicz. Kcystyna Suwała,
Anna Szufeł i Mteczysła w
Korlel również mówią o obawacb młoc:tLieży przed teg:l- ,
COCUlym egq.aminem oojrza- '
łości.. UC2XllOwie, ldórLy IlllJą
zaległo ki sz.czegółilie w nauwnęln SP rK

ad
e -o
A-

ce jl!l'lyka obcego, mogą mll~
tnłdl100ści w n.adt'obleniu ich
w ciągu kilku tygodni. Ci.,
którzy nie byli. w nauoe 1''1.-

,

SZCZęSClarZe

tematYC7.I'1l. maj

jednak sz· oaę lU.Upełnić wi. domości pod-

czas popołudruow c
Ul jęć
dodatkowych w ~upach tematyc:mycb. Jak: inl<Kmuje-

hoc: lim, CJOi

C

~u

wszysie VI

dytelttor z.kJG1y ZoILa su:- pień~ ta fot'Dla' dokształcam

cy IJlOIjq
Ilt-dzóełę.
końcu
s~
~.
No tę ~ nie ~ct . ę
~
Ell!n<Jt~
~

przypadła młGdzieźy

'iportów

~ytYwnt:

W 5Iklep-.e re Slpl'zęteAł turystycm'jm
i ~ przJ ul.
S~ 36w~nart

do gustu
i z pewno ' ią pczyraesie po-

wyniki.

Zauważ liśmy. że w czasie
Qbawy nie było czasu na
przedmaturame niąlokoje
i
humory wszystko
dopisywały. z.yczymy by na egzaminach był podobnie dobcy oa-

s1rrój.

Tekst i zdjęcia
AL
ek . ki

.

mo
butów l

n 4,e

powułrujacy ...

jliŻ

od

sprzętu.

~ ~

~ -

od paździeo'
butów f1oCK"C'orskkh w tym sezonie w ogóle nie
b~. O t)'ł"R. że jest ZJom(J ~

woIuoV

po·

Poi~~.

I'CWMlioa*-a..

.Ki&Magdrn'lJn

HCJoIitrtQ
pGtflłtom~Q nos. re O'>t<Jł;IMa
dostONG ko.IIlu ~ butów 0(11'oioorsIk-iclt j butów l ~ b.,..
ła
VI li~le.
Wtedy t-et
SikIep ~ 2 (O ~
wiq-zoń n~odl .
PIooówoku
oferuje 00 ~ (J~n+e
jed)nie n<JIty cbooęGe' (1.2 m)
,ono be;r oparcia co 080 zł.

740 dotych.

zostoMmy

Podobną

VI sk~

~

sytuocję
R~

t1l. r.a~IUl-ie aó.
Ił <II\t\ooioo.t ·e ~ycb..
~
bteg-.óe • ~~ tir
:Ił

~eIocji WPHW ~edUe
r~ się. te ort~"r
~eg<t>
jq~~
OC) podtz;lICIłoU między ~ltidl

W

re

miesz.kańc.ów

W()o~

było

n..e

~,

"'OBka
lE&alot:-

s~lu6i.

lKa W\lłej aA.ifiłe>ll~j'J.Ge),
W' u.z~anw mtejsca w
_ w w m cq:y ~ole pec)alaeti. Zakoooni1Wl., fil .odku
I)ÓIIp,OC

l)l'awQl!k:a

ratz 9()CjOloga.

It.wrzr

OOz.Ieta,i..ł rtiezbE)doa.ych poeM . .Ie-fltI ~ec~ny nie moorZe por.zv.;ść

00 lWich sam. w Y'l'ęcut ~
e-kiuoa
• es,. .piekllnow apołees
nych
..my (Jaił " stalkieUl.

- Staty"tycz:nie - tak. Jest
ich w Kielc ch 00. Problem po.lega aa czym i.nnym. Jest to
l<:adca l\ld~l w tarszym -wjekn,
powy:i:ej 00 lat. O601:1y pGni.rej
~ Illllezą

w

eodwóch

wyjątków (jest tak

pczypadk cn)
da wylwnyw ma tej
pracy bcalmJe. jest ooW'iem bard _ cr;asochtOlClna, wymaga clerpliwoflci, po&więc__i dla innycb..
piekuaowie z: wielGletnim !Xarem
już po pcO&Łu unęcr.eni..
cocaz mniej SPC:lWG[ fizyczn.i.e.
wycz:ecpoaon. codzienll4 krząt:lni
Il.ół wokół ~o(łiecl'nyck. Byw •
ie sami ctKKują i pota,ebuj ()pielti
.
Zdacza lę. z:e na jedonegG ople-k:una przypada 50-00 poaopiecz:nycn. Wtedy trudono jest podołać
oowiązkoQl .
Opieku_ie jedna~ rzadko z nten r_ygnuJą VI
k:azdej du.eLnicy je;d; pnynajmniej jeden C'eJou Gplekuńcz;y,
w większ:yclt osiedlach Iływa icb.
kilka . N[ł. w dZlelnicy SrMULie!.cie-Wscłu)d pcaeuje T ople\oI.IInÓ..., sopot ~ych.. Do n8il.ł>.<K
szych ~ścód tej iódemki natez m .w..: J.Anina Uz,.esak, Jaelwi,;.. Szym~ńska. Mnia M
czyk, luli nna Sm":l>C'&Yk. PracUJe tez: tut J Hetena LawcDw,
młodsUl :itazem pracy. ale cówn.le-L <kIslwnale wywiązująca ię
re swoich obowtąŁków
Na
Czaraowie do pieku.nów - weteranów zaliczają się : Józef Leeh
pet-niący tę funkCJę
od 1960 c.
(ma pod Gpieoką 66 osób), Zdziataw K rdB.Ioki. k.tAKy od LOOt r.
niesie pomoc chorym, amot.o.ym,
stacym ludziom. Działa tu takze
jako ()piekuł\ Józef A ach,. bardzo : eon.:ony pt'Ut!lZ podop l ~L.ay~ b .
Lista nazwb·k ()pieku.nó w jest
bardzo długa Każdy z: aicb. UlsługUje na
uzn nie i
zacunek,
ą przeciez rzecuukaro. skczyw-.
izonyoh [)t'ze<!: lO&, WlC'a1'Jo.wt. [la
ich niedole, chętnie niosą im pomoc.
Mówi lIie:, źe odkĄ. fil apiece spolemnej zatrudnieni ą dat.WI rac.wnicy oc;allu - cacja
był.
.pielum.o.
apołecznycll
je~ v:all:roi8oa._
- A.b<;GlutOle nie. P.cacę opłe
kunów. na ech yva.ną
erdecz:a.oi.ocią. życzliwością
d.la podl)piecr.nydl, og!romn.l lJlIa·~-II
ich pol~eb. niezwykle cen tro y .
Nie ma w niej rutyny i biurl)tylltG

Chętnych

dą

,

w gory

I<:caclł- SpołecUle;
fwt.k.cji &ie
ZlłRłtel'Utuy
powawiać
aikeg.
pi)i;roo ~iekuftów . Pc

oew.wr.

socJllln" wpc:awdr;ie jest . .er..
tepiej pn:"g~W'''łl, teocet,~
de w,-tt_,.",aftta sw.jej pclKll'.
Je IM"Y: łlllA 1ł4ł6;"t~" __
",oo-efi. i trciewece...~ e

•

~_luJireoocjt !Me ~ być_J...

-uc- ..

Pc _nitC-, -=jal.i .iIe li4 Z&......uaoi. ~_~ ~....
il{MttecrAych. J!!O\łlll
ak·
[MMłUlt:ać ł cz,..i" te. ()pi8:_
ie 1>4 -.dał ~ ~
~ukiwafl"

I.kie apca.,. _"pilaie;ł_ienia
OMtIlajlt . . . . ._

• ".t
uw

-

Hleesa.Y ełt!

o..t

tnic11 l.t -Cłl ~
Ulej
!łanIM
si,
zmienił. N~e <tz;nacUl
na - jak
dawnieJ - t"lko zapomogi.. ~
za pienięduni ·podopiecz:e.,._ t»tr ebne są róź.ne inne rr.ecr.,. alt. pomoc lelęgnacYJDa, ~lloe
w pcowadzeniu gO&pOO.acstwll ~
mGwego. g ()waniu (J!MiiJ.k8w.
robieniu zalcupów,
pl'Ulta.ai",
Fundusze na te usługi ą. ale
fne ma ich kto śwtadcz:yć. IH-ak
bowiem sióstr PCK i ()piek~ek
PKPS. N ' icłl pomoc cr.eka według aa.s!:ego
r<nezaaaUa
180 O&Ób Przybywa ludu samoł
(lych i ~e cbJoxf\!h. k.wałł
fi-kuJąeych się do tał:ej ~ek:i UF
zakładacll
pocnoey
potecr;lłej.
Ni€6te~y,
w placówkach treli.
miejoc jest Iłardro mat.. W uległym roku wptynę ts de •
1:&
pOOredaictwem
<tpiełnulów
potecz:aych
U2 WQiOoolk"", •
[łTzyz.nan e miejsca w d_actt ...
pleki Licz:l:Ja tych wntoolUlw a
k:azdym rokiem rośn.i.e. Webee
tegG faktlJ jeste ' my ber;cadM.
N a Gpiekunów spada. W" z:wi.~
ku z tym. dodatkowy obItWt~
p ieki

spot

- zagwarantowanie poallłC, t,....
w8zystk lm. którzy nal miejsca te

czekają .

~rzyspiesunie

Łecm{

nów załatwi nia tyd. spcaw.

Opiekunowie
połeero.i Rla~
więc wiele (;K'acy. Icłl d.uałatnMe
d.atuje się od 1959 roku i nadal
Bez niej system pomlłCy społ2C1l\
nej nie może i nie powiniea
lunkcj(Klować

R_awiała

MARIA 808KAJ.

W Kielcach

Nowa ksią~~
telefoniczna

dopiero

W 1984

rokuJ

teleloo.lcz.n3,
k;tór,
po ługują SI.ę
m'f$Zok'lń-cy województw!l klieledtiego pochodu z: lat tg~t7I.
Od tegoo cza.~" unieoita it pr&_
Wle pot wa nurneców. Dotycz,.
bo zarówno boneo.łów prywatnych.. jak i itl6t>ytucji.
Kjed,.
KJ.ią.zlqa.

beonie

więc bęodl;temy l1JIIeć IlOwll,

tua-tną

kSląikę

ak-:

te~f<>niCZllląT
Jak (»wooc ffi.()W'<l«W n ił
...
W9j~.Acim Ucz:ędz.ie Teleko-

munikacji w Kif'lca ch Z:Oiltaoie
wydana dopteoro pod kDniec 1984 roku.
Wprawd:!ie
mi la lłię u~ać jetiz.cze
w
be., te wslcz:ym;m
jej dnIk
r. k:ilku powodów. Najwaiaie;"
gzy z: ruc-h
kote,;o.. uni_a
wielou numerów telet.006w
..
Kielcach . W lutym be. Un1cbomiorut ma być w
'iellu Uroczysko cen.tc ·ta, kt6ca
pno.eJmi.e CJokIołItt t",,"a ~.
<ma

wg.

zaNA:e

sa,ę

80_

łlutłtorw ę

w t)1fTl rolt... jed)n:e 290 por lłOIIt
zjazdowych, 1100 p<W butów z
I~. 9{)(ł 5p;'NGrów. Z eo&u-

cenw iii. na 8
uku,.
numer" IJ4Irzymają tel: pcKł"ll
dal."Ze tetefOonów
w <J&ied1a.cla

pElI" sonoeII Uoopołów 1116 mo.. po-~ ~ l'OOopCJbujq pr1fMJt-

wi~ wydam
z:glWtoi
wie<h:ł.I\ w
hl- . L' ; '

.", producenci.

Prognoozy

r.o

~ seozoon

tooe nie pnedlstCM'iojq

'ę

ooi-

I~

~szonsę ~~
nio poda.ir to)dl t<WootOrÓw hon~ lJp<Jtruoją VI ~e

t)'II1Io

t.ei
!fkoo

~uaojó
~.
pod obIęi1Onq .,...

poZ~ ię. 0600 roib.Jp ~z~
I» ~ór~'jOCh ceon<JCh VI \co.
rn':sie (30 t)5. llCł parę nart).

http://sbc.wbp.kielce.pl
pmy ul.

s ~e-j.

OIpieka

(ł _ _~w

oert_ W

OoiIto.. not.omK.olst

CZQ iedynie dr~e ~

~ta...

pCI[

lit,.w.c;llllk i (M'ganitMcja.ou, apo.too7AyQIil

.

J'Nel.
-"'rMtt.
~-"

I

l

łAM

dy, $kacp.a. Szyillówek.

Tek

r. zl4lObył&>bJ

nad l nie tua
Na margcneooie ty
uwag Basuwa !lOę pyt<.ook: dJaczego aapor-z;oest.runa wyda W31l.l. dodał
kbw, jak ba ClZ.yru()l~ ~e
parę lat temu przy wptO'Wadzen.iu 1m-J \icW)y ~h
numerów.
(a-e)
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\
;

c

przełomowej

,.

T" j ówdzie la.nsawane <;ą iuy j .l k oby wlil.dz.a nie b ył a ~inie
resowana dział al no ści ą sam orządu, a ludz.ie bojkotowaU rady pra:
eownicu. Na udowodnienie leg o przytat'<l.a się nieprawdz..iwe da.ne
Ue-zoowe, że w Polsce m:uny ok. 50 tys. przedsiębiorstw, samorzą
dy :r.aś powstały z.aledwie w 3 iys. za k ładów - powiedz.iał, zapro_ y na osta tnie posiecly.enie ~~mowej Komi"ji ds. Samou"tdu
mjnister W. Baka . Prawda nat.omiast jest t:lk.a, ze przedsiębiorstw
uprawnionych do tworzenia &amorądów mamy w kraju 6:;SO, natomiast ponad polowa :I nich C3620) dó 31 grudnia ub. roku otrzymUa pozytywną deeyz,ję w sprawie powołania ra.dy praeowruezet
kończyły s:ę iarty. zaczęły
s ię schody za ,knylmąć
by należa ło po w ysł;uchn -

S

8111 poselsk! e j dyskusji na te.mat probl emów i kł()potów te-

eo

rozkręcają cego si ę j.uż chyba
dobre ruchu samorządoweg9.

.ea

Pi.erwszy okres. k:edy to samopowstawały
bwrm.ej z
woLi władzy nii niemnie <."'LY
wręN ni~hętn ie
nasta",,";..onych
aałóg, pn:yruósł plOlll. który n ie_
eo klilu.je sta.tystycZolJY optvm iun
~imi&tra . Wedłu~ bardzo or,oobcy-jnych obliczeń komisJi, spoIle ~w dzia ła n i e l el. a 111 i e. cnnana to. Ze pow~
łBD.e zoota.ły w sprzeez:oo{;ci %
~wą o samorządzj,e z wne~ 1!l81 r, StanowISko posłów
.. tej kwestii je.l;ot )ednoz.ńaCUle:
klmie-je ~jr=n1e, u bądź wył'U!dy

~ odbyły

się
n !~odn ie %
bądź zaniedbano
ezy
~o któryś
z pun.k1Ów
ecWcy
~woływacia
rady
łIOOwni.el:eoj - i
zatwierdzenia

fnWeJJl,

~
_

tiu . A :l3item IloOwe wybory
y statul Tym ruem nad

odon<l8cia

dz..i.alalllości samorzą
. . s obowiaa.u~cy:mi a.ktam.i
~awnymi czuwać ~zie Naj-

...,.au Iloba Koontroli
•

(~hwałę

tej .prawie Komisja d6. Sa-

~w
juj; sk i erowała do
ł>.rezJ'(fium Sejmu) Gw<>l.i SDra,,~1~ naleiałob., dodać. i.e

tw pra"lnly J(a1~a tias. k.tól"V
-.a'lla.nował Pr2:Y reaktywowaniu

, tworzeniu nowych rad praro_i6yoeh. ma swoje u-&1ło rorw_
lliei w n ie&w iadornOOci albo
~ nkwied:z., za~
Nawet
wielQ chialaczy saroorz.a(Iowvc h
a-i.e wa tak podstawowego dokuJIlentu jak sejmowa \!.Stawa o
aeJDO("7.ądzie.
Ci
natomiast.
którzy ustawę %nają - gubią
iii. w szc7.ef(Ółowych pn:ep!S8cb .
9g.I'an icz.a.jac~h
prz~' :owo.
łlajpierw na ok res sta!flU wojenaeco. a teraz le~o za w ieszenia
- I)iekłóre jej przeoIsv JeiIł to
aatwięoksze w ~l chwiJi u,tra1)ienie t~h. którzy. samorUld..,
tworzą i tvch. którz., nad nim i
oezuwają Ów
głód
in formad i
!I8SPOkala~ POwi<n,n~ w pierwszej
'lrolejn<llki radc., praw'I'li w 2.3'kładach oracv i Dtl.n1<;!v k""'lsul łaey;ne
p r zy
WRN. Radcy
ltr.W!Jli 6oc§~ nieoche-tnie wvw ia~M się. la.k do tej pory. % no-

Zakłócona

noc

48-letni bezdou "\y micsz.kaJliec San FranciSCQ, Michael
(»Conraven, który w poszukiwaniu przytulnego schr on ienia na za po-wia dającą
się
mroźnie noc wszedł do pojemJlłkQ na śmieci , nie oczek iwał
widocznie, iż pracownicy służ
by OCz.yszczania m iasta zjawią
się 'tV pracy punktualnie.
Nieszczęśnik

obudził

się

'tV

ostatniej chwili, kiedy razem
li calą zawartością pojemnika
zdą.tył już wylądowa~ w stercie odpadków, przeznaczonych
-do sprasowania pny pomocy
hydraulicznej
prasy.
Jego
krzyk
usłyszeli
pracownicy
służby oczyszczania, wyciąga
jąc delikwenta w skarpetkach,
wściekłego
i obnucającego
piJnych śrniteciany stekien
przekleństw.
Przypominającego
straszydło,
oblepionego
śmi eciami

O'Conravena umieszczono w
szpitalu ze względu na koniecznoś~ ustalenia, czy przypadkiem nie doznał złamania
:i:eber. Ustalono przy okazji, że
cierPi on na c~knycę.
NUM~q

=

21
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wyeh obow i<jz.kó-w, zai puc·kty
koo ultacV)ll e dooo.ero powstają,
a dezinformacja i n ie-rZ-adko plotz.blerają
obn~
ŹlIlJWO.
Adm inistracje %.ilkłódów kon:ystaj.ąoc z nieśw i adomości
samorządów co do ich praw. wyko-

ka

-

l"'Zy5t1.lją s)-tuację i pr6btl.ją podporzad.Jtować
sobie nowe dała
bąd·ź po p rlOO!\I i g'llOrują ich uchwały .
P<l6łowi.e
ra:/; j~zc%e z całą
mocą pood.kreślUt,
ze _orąd

jest nieulezny od a.dministraej!
i:ułen jej o~_
;uH łngerowae w

I

nie ma prawa
kco posta.nowlenla. ani ki ro konir.lowu.
Na straży u.praWlllień samorządu
będzie
s'.a.ła
Najwyższa
hba
Kontrqol·i, wyda je sif: ~ak. Ze
dopóki sami d.z i ałacze nie pOC'%ują s!ę aJUtmt~z:nymi repi'e~tantam:i swojegO prze<i.s.i ębior
litwa i dopóki n ie uwierz,ą. Ze
u 'wa,rowane

usta wą

ttoraw'nie-

nie
są tyl1
ko
martwą 14teF~ ..rawa dopÓt.,
" tej próbie sil J: adm.inistraeją Ulwsze stać bę<i4\ na sła~ej
pozycji .
Co z.robić ulem. a.by uwiel".lyJ i? Już t!ła.iś w ia<lomo. że sa
w obow iąozują.cych a.ktach Drawnych przepisy. kłóry.ch br.zm ienie. a raczej bralt dokładnej i
jasnej i-llterpretacji może budz ić
I1zasaOO iOlllą
nieou.fn.otć
Chodzi
tu m.in . o obow i ą.:z.ują.ce w ~
k·re.sie zawieszenia stan-u wojennego prawo o rganu umveiels.kiego 00 Ul wieszen.i.a d:tlalaln.o6ci samonądou .• 111' pr zypadoku
d.zi ałalnośc i nie~odnej
7. prawem lub in te resem sPOłecznym" .
Fwmula to og.roomn ie pojem-

nit!

samor z,ąd'll

na i lJloOŻe

z.aiGtm«

D.ebezpi~
czeństwo
jej nadużywan.ia
Dobrze s ię w ię c stało. że Sejmowa Kom isja UoC'h waliła wn iCJlSeok

de marS<Lal'ka Sejmu o koniec:nOOci i.nfo r-roow aui.a jej o każ
dym vrzypadlku skor:zvstania 7.
tegO prawa. jak równ:ei o uzasa<l1nien iu t nk iej decV7.j.i.
iele kontrowersji bu.d-z.i
kwestia uda;ialu pr~ed
staw ic ieli samorząOO w
radach :r:rzeszeń Do tej pory
bow,em zasiadają tam w yłą.c 7n ;e d:rreoktorzy przoo.si E:tbiorstw.
nie ma nałom :aSlt orzedstaw:eiełi załóg. Jak w iadomo. UZeM.enia powstawałY w ok r etlie . gdy
samorząd leszcze n ie t1mkdon~
wał. stad często 7ldirza .s ie. te
powstają('e (}ziś -adv Dracowni(,ze odgraźaja s ię. hi pierwszą
decYl7.~ jaką
oadeima bed:cie
wystil-pienie ze zrzeszenia W
spra w ie tej Kom i~ja ds. S a·morza.d·u l'Ó'V."'Il iei zajęła 7ldeero<>wane tanow''9ko: deeyzje rad
zn_ii podejmowane ~ 11dualu przedstawicieli le~alnie
dzlabjąeyeh rad pr:leown;czvch
~ sprzeezne
_ obowiązuhcym
pon~dklem prawnym.
I wreszcie - na·bardll.:ei dlrażl1wv pmblem Wybór d yrt.>k !.ora . M itów i antaj(on·i zm6w w~
kół tej sorawv narosro co ni~
miM"a. hm bar<!.ziei ZE' p~awo
staft1u woje-nnel!~ w 1>row~zało
W ograniC'Wl"ia Dziś jP(l..,a·){. a

etamodoza
"mrAmialej Di"
M:ałiouka brytyjskie~o następ

tfy ironu. k&jęcia. Karol;,., jeszcze 40 niedawna określ:1na mianem ,.sby Di", stała się w p ierw_
szym roku malień lwa kapr~ś
nlb lIpart_ dziewesyJUl. niezbvf
UCząctł się u
swym ńaNZym
o 13 lat partnerem.
Zdaniem pnblieysiy I Nigela
Demp5tera s HDailv Mail", Oi3~
na otaesa się w-rł~cznie rówieś
nillami. i~oruje etvklete i nie
lubi rodzinnvch spotltaii, które
ia nudzą. Dempqter nbo1ewa
lIa. losem księcia Karola i
pl"Z('widuje. Ze rozłam mied7V
nil"zbył dobr~nlł parą będzie si
stale ~łębia6'H

IJ.je

bOWiązuje Zasa4l3, że powoływa
nie dyrektorów przedsiębiorstw

bez zachowania trybu konkursowet;o jest sprzeczne " usla. wą .,
samorządzie. (Chociaż pam·iętac
trzeba, że 30 go!"oon ia ub. roku
Rada M inistrÓ'w ~b06:ła listę
1350 przedsi~b;orstw. o podstawowym z.nacz.en·:.u <!Ja g~

. . .lnl""v·....

. prze,;rać? Gdy d~iś myślimy o stanlf' ~n~":l
la,y, w _ daje uę, źe najwainiej!ze pyianie, 0:1
odpowiedzi, właśnie tak brzmiało: czy łliUer mO'Że
potyczko:, pl>jedynC'l:~ bi twę. Leoz r:zy moie pn~r ~ ć
wielki.
_

jaok-:mi borykają
. samoa: ząd y,
nie z,amy;ka s i ę ociywiście na
tyoch paro, l.3Syg,nal itroowan-ych
zaledov;,ie sp rawach. JEfit i.ch
mlac:znie więcej. a naleiy prz:ydtzrli;

PU5ZCzaĆ. że bęózie jes~ wię_

cej. bo żaden nawet na;bar<i'z..iej

p:-zewid'lL}qcy usta woda wea nie
jest w stan ie przew idzi~ w.szysGd}l'by jeOOaok spróbować krótko podeuffiO'Wać wmoski wvniok.ąjąee z ~o pie-rwcz~o pionierskiego okre'IU doział30ma samorządów. dowie wP'l"awy
rysuja się na:i09łrzej: W<"iu jeli0C:z.e
brak zauf~a do - im!.endi władzy i nodf;ta wcywy
często brak w ied-zy o najbarmiej toodoam 00 ta lln'Vch
sprawach Jeśli }uj dtl.iś lY.)wied7iet
można, że ~i() d~ i~o t>!"Oble _
mu rozwl$Z3ć Me bęod!zie trudno.
wysta.re-zy tyNto zadbać o let!IS"Z'" prz,ePłv'W tll f()l'm2Cr. i jak
najszybsze uMK'bom~en-ie ' J)IIlo(lkŁów koosuJtacyjn?Ch -,.. !lo w
pierwszej kwestii sprawa nie
jest . an4 łatwa. ani nie ma ro
Ji~yĆ n~ lei szybkie załat.wie
nie S ame deklaracje o dobrej
",'<>I.i .... ładlzy nie wvstarcUł Kon i et'Z.Il e jest konrek weon me OI'zes:br?~anie przez
Mlrninll;tr~c~
ustawy o samot"Ząmi.e I O<'llrona wV'I'I lkaiacvoch z w-o IIktu
oetllveb upr3W1nieś rad pracow-niez_ll.

t'ltiego.

ALDONA

ł.U~()~

.

Na dobranoc

~ZJŻÓwka

nr 21·

W Alaeh~im dwur:ze - SI
(mieści się tam d!zij
Dluzellm

w Dołędae
roh ulacheckie«o) TUDOW ki
Teatr pruelllaje rzeea o rebelij galicyjskiej i powslaDiu krakowsk.im 1&47- (iDseeniza.rja Rys...rda SmoinFskie:ó). "WieeeorJ
.... Doł4lue" zbudowane lIIl na pamlęłGika Marii Gu_therowej
(Uftlariuss Krzysztofa Nowaka) wów~ kilku~tołetłlieJ
dziewC&ytly, miesalta.nki ter:o dW.r•.
Widownia tłojeidH ... Dolęci ~wo autol»a5-, aęieio
wo AJliami Cw spektakl wkalkulowano simę, ia aie cJ,opisaje,
więe jetdzi Iię wo.ami chłopskimi). Spntakl Zael:yDa się parę
kilometrów pnri Dołęgą. Widowni. w drodze -spolyka pałroi
iandarmów autriaekieh, e. dalej - nie S4łradsimy. Tneba
poj'eehae, sołta~ł.
Foi. Jan Pękala
km . . Ta-rnowa -

b]~ ta,kri~iem .
IltUe'ro·w~:t'" na' źdźc"'. rlaf;:t1tl
bvć moU to.k

Między

POZIOMO: L rodz.uny skaut..
5. instrument perkusyjny. myne Le. 6. rod:zlaj sieci, długi sznur
połąCl2lOllY % ~eregiem sz.nu.rÓw
opatrronych haC1.ykami; służ, do
połowu w~orzy 1 ionnych ryb
dennych. 10. tematyka miłosna.
ll. rz.adkość , osobliwość. 12. _
wspołczueiem o kimś nieszczę
śliwym,
zru:ltanym
(anagram
wyr . BEGONIA), 13. warowna
<l6a.da koz.acka.
PIONOWO: Z. liL powt6nenie tego samego wyrazu mb
zwrotu na początku kolejnych
w e-rsów lu b członów zda'D!>&..
3 ml'eJscowość w Górach $wię
toltrzyski('b, u podnóża Radostowej. uw ieczniona jako Gawronki w .•SyzYfowych pracach"
S, 2er-omskiego. ł. rozstanie, 6.
owca cienkorunna pochodzenia
hiszpańskiego, 7 samobieżny pociSK !>luiacy do niszczenia pod'
wodnej części okrętu. 8. produkt
odpadowy
burak6w
cukrowych: wyslpdki, 9. _..stołowa
łub jugodowiańska.

na

Sta.lmgrad mial .swój w ymiM
m at.erla1ny.
Pó~amiliocow.
a r m ia niemiecka :w&tała .... ye-limi.uowa.na :/; walki. Hit.le-owell:a
mas.zyneria utl'a.cila 1..500 czol~ów I dzial n-ttJr.mowych, pocad
'3 ty;;. Ba.mOolotów, 12 ty. ória1
i JDO'Ździoer:zy, 76 tyli. poja.zdów
mechaooiCUl.Y'Cb.
POW6>\;ała luka
. trUJdDa do wy.pełllien"ill . Zaja;ma-1y s 'f: pl iIllY . stl"a t.ec.ioc2:noe.

new.no · n i.

. n leodmien.nv suk~
tci: b:rla .. Wunderw.a-

ercach

nośc i

prawem a

aidego wcbodzącego
do
sklepu ..Pewexu" lub banItu PEKAO wita tajemniesy
szept:
bony.
walntę,
sprzed;,.m. kupię. Natomiast uważny ~zytelnik ogłoszeń prasow)ch często moźe napotkae anonse rozpoesynająee sie od z.rania: ,.po prowrocle a za~m
tfy kuplę._" lub "powranjące
mu I Z3panitfy sprzedam".••
~łosaenia te ą po prMtu propozyeA zswarcia łransakcJi w
~'wardl"f' walecie. Również na
gleJdaeh samochodow"cb nleklóre li ofero-an"ch maszyn, oprócs eenl' lłotówkowej maJ:!!
wywieszon_ propo-syeję w Mnaeh P1!:KAO.
U nil"jednf'l!:o człowleka sły
Jr.ając~~o ~e oz podobnymi pn:ypadkaml rod~ się watpliwoś"L
Czy obrpt ~u:ranicznvmi łrod
tami nłatnil'ZY11li tetd w PolS4'e
lenlnv. ezv tri dewizowi f'rIf"stepe-v Beza na pohhil;we~ or~ nów śclęanla?
OI",wiaz'l1ac" stan prawny w
raltn';l" Do~laiJ"Tli:l i obrotu za~ra"il'7'1vmi śron ami
nrenu''''nvmi qf"\nowi lt.,.,qtrn rł~ <Jn~
c;!to," ",yittt'"".,.n !!. Dpwizv \t"f\łno
~or",,.l ... ,, ł "! 1r t ni .. m'" -;"ł!"W!"'.t-

życiom

kil UUm:lC2Yć się kiedy i w jaki sposób wszedł w ich posUdame. PuestępsS .. o slanowi ą.a
tomiasi wuelkl prywatny obret
dewiumi, a więe jak kołwiek
umowa kllpna - sprzedaiv i:Sy
inna esynno~ praWl'la. w której jsko środek płainiesy wysSępuJe walnła

.bola.

"Ziela
Państwo

zainteresow:me jest,
aby wszelkie transakcje dewi1owe odbywały się la jel:0 pośred
nictwem. Działa wł~c w nanym
kraju sieći wyspecjaIinw nych
sltlepów i instytucji b:1nkowvch,
w któryeh le~:llnic mozna wym ienić dewilEV na bon., PER O
lub de łówki, Jak tei nab,.jó określone towary. N lph d mhf,
1+ w
mvSl JJn:I""i~ów b .,nv
PEl{ O nie ~ą ~~od l<3 mi de łzo -

n ie -

Jeśk

SW lllot

r.

nad

. noc. ~ świlt
stal i.ng r a.drzie .

nadcjąg;nęła

Z3ezął s.łę
w
Bitwa >(ał~adzka dała 011~W led-Ż na naYwa2>n lej60ze p.v taOle tamtego aa.u. ~w ;oedoż \II

. mi.ała . dar baśniowei ' wody' ży
cia. D!a !ion;ml,.-a.c)i, partyzan- '
thw, oddzjałow frontowych, dla
ciemiężonych przez hiJt;lereWCów
narodów Niewiele słów. w~ało
do leoksY'koonou lud2lkości w .sposób tak o<'Zywistv jaJ[ StaJingrad D7:is,eiszy d.zisięoeio!atee:
_ PDl e na hasło
Stal-ial,grad
odpow!ada odzewem: k<JoCiol. kłę
ska N:eom.ców Ni e wiem. jak
Amerykanin, Fran('Ua C7.y Jaooil"..zyk. Al e wtedy słowo St:al:'1~rad
znali WfnYSCV.
Byt może t ..,-lUto ta.k.. wojoę
m;)Żna

przez !IIZokdy ionicjaBędz..i.emy o nich inforna bleiąoo. Mamy też
te zw ięksluć się bę
Kielecczyźnie krąg mispraw morskich_ ludzi
bądź

sympatią

. we OC'Zy i

sert"8

W)·brzeiu.
Ctłmp)

zwillzka I tym woli Dabywać IHJ
cenie.
prawny stwaqa orogromne irudJak bowiem złapania
na
- udowodnić
_warcie tr1lS:1keJj
!tdy oble strony ..
interesowane w 11jej w t:lebokiej ta8t311 lri .:łówn,..

IIb)wać

.,y_

którą

w ygrało

s'.ę na.jp:erw w sercu . Od Stalin_
gradp Ul CQ:ęła się agonia bille!'Owski<"h kohorl Mówiło się początek końca . I tak było. . ,Zaskoczyła......
radziecka
machina
woje nna. Rustyła jak walec rustorii . którym w istocie była.
To bvło<> 4n lat ~ B i.twa
skoo .zv ła sif: % lu~o 1943 r.
J aJti śl ad zoetaw i ła 'If świado
rn.oeci pokoleń? azym jeet pam ięć o Stalingradzie dla · l'UCa.k~, pod.a żają,cei sk
,em Dr%eP?ŚC!?
Ootvm' zmem.
P~e
wszystk im OPtvm;unem
MAREK JUSY-Q
(lnterl)rHS)

te już ..... kró~ dowi-adomości o podej-

"'Iv"' ~ _

wygrać.

bywatel przekonał się o tym
nabywajIle od "cinkciarzy" switek .,Iielonyeb". które okau~ się zwykł .. makulatutl\. Zdarzaj.. ię i sytuaeje sabawne.
Mienuniee Sz~cina kwpił jak. orvl!:inalny banknot l .. dol.
US
który
tylko
jednym
uczer;ółem
różnił się od pierwowzoru
zamiast lHIsłaci
prezvdenta widniała na Dim
':4:ba diabła s wysta.wlonym ję
ayklcm. Tqo 'Y1'1I banknoty At

na

złote

masowo produkowane w USA.
jaJro z:lbawka dla dńeei.
Na oryginalny pomysł wpadł
handlarz walutą mai~ trndnoś
ci Zł' sprzeda'a b:tnknotu jcdnodolaro wCll:' o pn:erobion~o na stu·
dolarowv. l:dał .,je on do P:lnil'nkl lekkicb obyczajów
wyc;,,~; liz wane' w ob lud%c cu_
dz",.lem"ów. Po nz~odnil"niu CI"n" ..za o'\'ht1:p" na kwotę 50
do ar-w wręł'Z l jpj ~e fał -

http://sbc.wbp.kielce.pl

,,KONANDOSI Z NAWAR<>barwny, PQDOł"amieialY,
wojenny tiilm przygodowy prodlukc)j anf;iels-ki-e.j. Kontynu.acje
przyeód dwóch · głównych bóhak!cllw powieści "Działa NawaNIoDy", Ałioriain lIaeLe,.Da. 'I'ym
razem majot MaJ.lory i 5ioe-ru.nt.
Mille«" :ros_ją wysłani wr• .z % .

\Rymu ' je.;;rl;C2e ~uGnjejscl.y J\O&i.<&z do wykonania. Alt ja r~

-tnaaełl

Nr -

Tri w <llnateczIIIi39

....... yeh kilt Kielc l Baa .. sapowia._yeh Je-e )Inft

*Y....nl. aa

... film_w.

~yskoot.ow_y
material_
ookonanłem h ; łoieory7JIJW

l września

_wy"

lit lfiriIleym

' ''mia, .heJrsym)' , kilka ·

Ale ' był j i.nny wym iaor ~·ill
g,raóu. P~cb.!
y, P6ycho1oe~

ny, po.Htye:z.n

anach

Na e

. s.ę, że mogą przegryw!łi.

leiy nad m.rum, ale

I

K

-

. • -Stao

ob-!'ony.

Dete-rmi,nacja
'" tri.u.rnt ZW)"t:lę&tW••
~ja.&l i-e
spl'awd.2lW.l, że mogą
wygrywać. Niemcy dowiedeiel.i

roz.pac-z
oor.ony

zadawali.

0:vtan:3

- By.li!aD' pod ' douiym wra- ·
Zeniein tego, co llObaczyli.i;my~.
apełeOUla świadomość les.
informuje dr Włatlysław Fiprlakt. jest eiVloe aBikonla.
aki, kurator oświaty i w,.c~
NIe jesteśmy weUt! takim Barotw8illia w K:eleach. - Zwi.edzili.~
dem morskim, e jakim marZl'I
my Liceum Morskie oraz Wyilwerca
Gcłyni
Eureniun
sZlI S~dę Marynark.i Wojennej.
Kwiatkowski. Wiele Jest )es:Kze
Byliśmy t.eż orzyjmowani przez
do arebienia w tej c1ziedzillH!.
Tematyka ta omawiana była
z;alogę "Daru M10dz0ieiy" lakie
podena I O!;6hlopolskleJ Konfeproblemy związane 2: mou.em
rencji Kurator6w O,wlały i Wy_ - mało Zd'lane są ~ecrerutwu w·
{"bowania kt6ra odbyła oI~ "
głebi kraju lakże mal"Zej byłe
k06cu ubie.:lel!:o rokll w Gdaóska.
w
o-kresie
międzywojennym. Uczestnicy konferencji mi .. 1i okakiedy to n.iepodległa Pol3ka odzję spotkał ale • ludźmI morza.
zyskała 10-kilometro.wy pas wyrapoztlał z aaproko DrT""8'awl~na
prob,pmałvka morska.
brzeia. Ile bvło WÓWl"Za5 autełl
tycznej oas}i ''111' oro.pagowaniu
spraw tn<J("sk.lch. Be OOm, z ;41.
Rozwu.zania przesyłać naJdy
ro~o taktu posiadania do6tępu
pod adresem redakcji .,EO" wyde morza
~nie fili
karłach Doeztowvdl
Podezu konferencjl " G4ańaka
w terminie siedmiu dni od lIalY
posła wio no .prawe jasno - kmaninie~o numeru.
Pomiedzy
tykli morakIl .. "leły zainter"o.,.a~
młodzleł. Po proatu "'llIezyo'! III do
prawidłowe IHlpewiedzi rO'lllocu"r~m.ó'W
nanczania.
jf'
~e
1 .. a~rodl: k~hil:"W!\
Karty pocztowe bez kuponu bf:Z pewnością młod.tież wojed\ wył",ezo_ Ol lesowama.
w6dzt 8 kieleckiego włączy się
do zbiórki pieniędl.' M rze<:'l
spłat d}ugów zaciągniętych na
..ECHO DNIA"
budowę .Daru Młodzlieiy" Fundusze na to moina g:'omadzić
Kupon nr %l
przecz; zbiórkę maJrulabu:ry, l~
\erie i inne imprezy.
Ale Da łym nie mozna poRoz"'~zanie krzyżówki nr ł
pnestać. Ja widzę t. znaeozPOZIOMO: kredytor . Slcz.erba.
n~ szerzej mówi korator, dr
hymn. POrtil'ra. ek<Tllisja.
Władyslaw Firarski. Problematyke morska trzeba .. łlłczyjó
PIONOWO: brąz, odczyt, Sterdo prKramo s%kolne~o. Moina
ne. wrza wa. sr;pieg, chrust. Emiją znakomicie wykorzystał na
lia oojd.

P

re

~I ~~np~w~ ~bbe~

8y. morze było w na
oJ,,~.

~" .e w·.eJ e je:st Chyba ba•• oN , :".0Obrosły taką
lezen.d·,
l&{
w .eLk ą
i.Lterat.u.t·ą.
'I e-rmop.te?
\-\~3i.er :.oo? Vercru.n1 S:\o~' a staLn g-radz.ka toczyła .9!~ pocad
pół rQku. Była i bi.twa, • wOJQą .
Fu n a ata·ku przek&tałcila się w

n.ie
Pofa bez

w

k1ocpo-

z

j1U.i.

r. na nla..... fJo,.: ..l n.e _

ze sm.erte1n ?

:zaw i łoścL

!ÓW,

1~

AolcJnej opt".l. a"J~. hGpa na.. \\.g
ro:...ilUó.~.z.U,
,:;,pllchrz.e
h,.. uoc:ł.n~..a.
'::;~a'_'~l'ad...
LL4 b..L.e cow""..dl
<1yW .L)l · m.ało
zadac pan.-;\wu
ram .cek.emu k()1ejony ('.<lo>. mo-

zapow ied·ziaJ!lą jut p r~ieź wła
sną v,'1"kład<n.i ę
konku-rsowych

i1ię

L~.I.Ł"nl

Pnełoły/

fll.e--..::\..lCtl .sz.~abo",1...'o w lla·r.y~j'..~c..
no ",lH.!.ł1U Ulkall.ujące k,.""1.r.l'!1'

darki, w których prawo lo iest
w ' islotny sposó.b ograniczoce).
W a·r Ło, aby rzad P06p;eszvł się
i )B,k najszybciej· opubEkowal

L

W centrum Dues'seldorfu

tal-ng a

,

WGzys<'y o tym w:€<Ia.a. o-

ista prooblemOw i

bitwy

d7:iesi~Wma
komandosami alianck.imi do walC'Z.llcej 2: h~tle
rowcami Jugosuw~i. Mają 2111
218.dani.e .....ykonani-e wyroku na
agencie D1iemiedtim dzialającym
w jueoołowillflsok.i.ej par tyuntee.
Będą
jednak musie>li pomóc
ta1tH komandosom, IIWn, O--

Soię' w roku 1943, a_ Nm
Inyma w niorus.tającym napię
oi.u i oolitu je w karioołomn.e

grywa.

wyc:z.yny bohaterów. Reiyserował Gal'
HamUt_, w . rołach
głównY<.ll Rolterł Shaw, Harrieon Fo-nl, Ba.rbara &eh, 1!dwaril 11'0][, F r _ Nero i iInII.i .
("Rom.a.ntica" i .,Bałtyk") .
- "MUPl">ETY JADĄ 00 HOL:
LYWOOD" - barwna kIOomedi a
produkcji ang<i~lskJej. Populacne z t.elewia.yjnych proerainów
Muppety :wstały tu wyprowad'Z.ol')e z \eatralnej sceny w _r-o!Q św;.aL Prosta tabuQ, na~uwa

Komu goryl

za 30 .tys. dolarów?
W "resie kilka abierłyeh
lat Bel.ia stala się rajem dla
umarlerów ęJl;zotyesnyeh «atank6. rwierąt. leili kłoś ' np.
praptle supokoie swój eksłra
w~a"eki' gust. może knpi6 !lObie dorodnet;o goryla jui za 3t
tys. elolaró.... , wzglęlłnle
sa
maeznie niższą eenę młlHlet;o
SSl'mpansa lab papu~ę kakaelu.
Kaidero rok. r01lJ!rGwadza się
do róinych pańsłw aacbodnioellropejskj~h
około
!II proe.
zwienllt wywoioo!eh s Afryki, zbijllj~ na el!:zotvemym bj_nf'Sie nieha".atelne forŁuny. Jak
th tej pory, walka s tym
przemyłem
daje dość nikle
ruuUaiy.

zywe

l~

dol. po czym otrzy-

mał 5ł dol. reszty. ,.panienka"
gdy zorientowała się. te została

oSlukaDa. natychmiast
pona najbliższy komisariał
HO. Oboje lostali 'łk:lzani przes
qd: on sa oszustwo, ""a obrót•.• walutą.
bierła

iekiórych obywateli obuna i draini fakt, iż A~raniczne

środki

płatniese

znaJdnJ:t się w lak
mas.wym obie&u Nie brak I głosów
histerycznych. te raI na Z:lWue naleiałoby zrobił z tym p9nó\lIeIt. ~oda. ale jak1 Pneeiri
realnie Istnieje jedyna metoda
zlikwidowania
pnestępezoiei Hwizowej - tloprowads.enie do
,,.tuaefs... w
której zlotówka
słanie lię watut.. ..twardlll" to
maesy, ie- ~zie _ Jlł moina
swobodnie wymieniał
lranku
na dewizy i odwrotnie. Jf"dnakie Ile wz«lędll na n~ .bec:nlł svtuacje ptat..'liCUł jest to
przyszłośł ranej odler;la N a razie możemy ~dynie u tr ndniać
i eie handl:tnom
i uświ3da
miać przV1ladkowycb
przeslepciw dewizowvch, te mop:a nie
tylko narazi e 'o;if: n:l surol!;;.i! odpowiedzial.,ość
:\rna. :lle talrze
pał.. ofiarlll I)q:,,~twa,
obiria,
rablJnku,
OLF
GR:Z:E~O Z

.,l-ilm6w

do
dnlg:i",

amerykańskJch

opowi8da

()

w~rówce i.a.by Kannitll i }eg()
przyja.cioół po sławę i ka riffę w
s~icy świa.t.ow~go filmu . Cała
opowi~ nasycona jeltt cytata-

mi % biriori:i kina, t ~ tylko.
że rozegranymi przez zabawne
Muppety FUm reżyserował James Prawley, a w epi'Wdach wys\ępujlJ h<>l.ly wO<>dalki-e s ławy OlWOn "Wellea. Ja.mes Cobum,
Telly Sav"lM, Mel Breoka, EIliot" Goald, Bob Hope i imloi.
(~Romantioca") .

,.MARLA I MIRABELLA" barwna baśń filmowa produkcji
rumuńsko-rad:deckłej.
lest to
opow~ o pn:ygodach
dwóch
sióstr. wędrują.cyc-h po z.aczarowanym świecie w po67.ukJwa~
mądrej i dobrej królowej. Film
wyskał N~rodę
najle»"Z1ą bajkę w

Specjalną za
konkursi~ tildzieci i młodzieży na
w Tallinie Reżysero

mów dla
festiwalu
wał lon
POpe8Ca-Gopo,
za~ał

również

jed-ną
ni~go

który

z

głów

nym ról. a obok
- Giltla
M:uinescu, Medoa. Mari_n i
i'flnL C,.Hel").
Ponadto z fUmów
omawianych już pcrez nas, w tym tygodni'U zobaczymy takie jak -

"Sprawa Kramerów" (.. R.omant.i.ca"),
.. Limllzyna
Oaimlcr
Beua", ".Jak rozpętałem drug"
wojnę
światow," ,
"Trzy dm
KoodOl"a", "zandarm na emeryturu" (,.M06ItWa"), "Czarne
sknydła", "Osl.atni film o l4u
CudzorieDlBkiej". .. Wez,eśniejsza
emerytu ra" C>oStudy jne"). .,Męi ·
ezyini w iYciu Marii", "Czule
miejsca", ,,Dziewe~yua I chło
pak" ("Robotnik"), .,Wyjście awaryjne" i ..sprawa Kramerów"
("Bałtyk"), "parUywa dW1łllMt
u" C,'przyjam"), ,.2andarm w
Newym Jorku". " Kłamczucha"
"VioleU.e i i'rUlCOis" , ..OtaHa ~
Bah»", "Chłopi" ,.pa.n.ny z Wil·
k." (,.poIrolenie"). "Przypływ
UC7itlć",
..Gwiezdne
wojny"
LH~~

~~

Czy wiecie,
•
Najorygina.lniej!>za st.udnia
się "" Ciesz}·n:e.
Legendarne jej por-zatlri sięgają
8! O r<>lru. M!<"li
"e przy mej
,potkać
trzej b"aroill:
&lIko
M,eszk.o i Czeszko.
wyoc. Cm-r)

~najdu .)i'

Woj!lieeh Ludwikowski

- Sam pan tu jest?
Szwed skinął głową twierdząc:o .
- O.K. - ciągnął. - Chcę popłynąć do Tunezji. Pan mi będzie
l.owar zyszył .
Ile czasu potrzeba?
Jaka to odlegloś~?
W·i.k:L11g słuchał tych słów z S~
rok o otwattymi oczami, wity z pantałyku. Wysunąłkoni~ języka opuścił v,rzrok na pistolet.
'
. - Oj{. - powiedział wbre·.v JK>ble. - 150 kilometrów. ~iem 16_
dz,in.
. - Niech pan piło4uje 1 wycD04zi
w morze .
Zrobił mieioc~ , '"teby Dl\l WDO'łli
:wi~ manewxowanie i nie spuszczaJąC go z oka po6z.edł spraw<hit ~
zerwuar paliwa. Mówił prawdę. 30ł
litrów benzyny. '
,
Był zadowolony. Z sza1y, ~:l.ie
~yły mapy lDMynanlcie, . w~i~j
Jedną i uwainie ją pn:estudiował.
Pod",zed/ do Szweda, podkładając
mu ma~ pod oczy. Potem wrócił
··na -swoje poprzednie. miejsce ale
nie tracił z oka rucMw jeńca. ,
Był d~ta~zniE biegły w na.wigaeji morskiej, ieby się _7JOrientowa~, u tamten bierze kun; w dobrym Il:ierunky i nie !!tara SN: wpro'A' adzić ~~ w bhld .
osiągnęli

. K iedy

pełne

IBOlloe, .

Harry się odprężył, ale nie na tyle
żeby od/&łyć pistolet. Szwed był
atletycznej budowy i wolał nie ryzykować

więzień wielokrotnie próbozacząć rozmow-:, a~ Hany
Shulz n ie chciał jej podjąć . Zadowolił się otwarciem małej lodówki,
wyciągnięciem % niej dwóch butelek pi~a, % .których jedną podal
S~wedowi, a drugą sam wziął.
Musiał się zaitanowie. Na razie
wszystko dobr7le się potoczyło. W
kaidym ra~ie, jeślJ idzie o jeg<) u-

Jego

wał

cieczkę

z

S~ylii.

Sz.częśliwy pomysł z wynajęciem
kutra. Jeśli nie to, czy udałoby mu
się wymknąć policji
albo innym
idącym je€0 tropem?

Mafia królowa-ła
władczyni Sycylii,

jako absolutna

a on byt sam
przeciwko aumii niezliczon,ch mafioOOw . gotowych go. zabi~. Tak
przemyślawszy wSlZYStkO, dosrredł 'do
wniosku. że nawet po zlikwidowa-

niu pierwszej pogoni, nie mógł być '
wcale pewien, c~ wyjdzie cało i
zdroWi> z Sycylii.
Szczęśliw ie, że trafił na tę ł6d-i
i n8 jej pilota. Ale musiał przyznać, że jego wyprawa na Syeylię
to było peł~ fiasko.
C zego się dowiedział -za pośred
nictwem mecenasa R.ogazz.ino? Ze
Barto Scalisio ma d w ie siostry? To
mało J:>rosił adwokata o informacje.
czy Barto ma !onę i dzieci, czy utrzymuje z nimi kontakt., czy ma
kontakt z siostrami?
Mecenas Rogaz.zino trafił na właś
ciwy trop, żeby zebrać informacje
i pi ęk n ie dał się wystawi~ . Swiadczy to dobitnie, że w tych stronach
pełno jest ludzi od~anych bez reszty Bartowi Scalisio t ~ było niebez-piecznie tam si4l wałęsać zadając
pytania na temat capo maffioso.
Otrzymał jednak inną lnfonnacj~: Barto Scalisio nie miał jut rodziców, co znacznie ograniczało zakres związków rodzinnych lub uttU~ , które mógłby
pOi:lJOS-tawie w
ojczystym kraju Były , oczywiście .
dwie siostry. żona i dz.ieci. jeśli je
ma
.
Należy także wziąt pod uwagę .
że adwokat nie pow i edział mu całej prawdy Jeśli ied n ak sam był w

grZoC mafi05ów, dlaCz.ego g<> zgbiłi?
W zystko ma już d ziś nieWIelkie
znaczenie, bo on sam nie może wróci~ na Sycylię bez ryzyka Mrd-7o
poważnych kłopot6w Na i~orsze jest
t.o. że Barto Scalisio .trzv'11a . teraz na ba czności. Musiano
go
ostrzec.
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15. "S~ika" - . bul!':. PK. kol. l.
l•.

1

U .li.
APTKltA DnURNA: Dl" ,.........
ul. Apte«na T.
POSTO.n: TAłt80Wl!:łt:
Dwlłnec Główny PKP - 735. osiedle

eg.

.,U!kochatla tGnIa"
18. g. 15. 1'1 l I'.

,.RO"8ł";lt" - ..Par!<tywa dwunaatka"
USA. k..... L II "-

u .•.

_bolę

~ynne

&4

w

g~

dzinach od I do 14 oastępujące
przychodnie rejonowe z ~abine·
tarni ogólnym. dl:iccl.,:ym. zabiegowym
oraz
stomatologlczoym : Przychodnia Rejonowa nr !
- ul. PocIeszka U, or J - uL
ZetIlZ1l. •• nr li - ul Pomon;ka
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c .....
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ZAKł.ADY PRZEMYSf,U ODZIEWWRGO '

CI.

H

,.NIDA
KIELCACH, ul WE8Oł.A 51
(teL łlł-lI, w. lit.

W

S'iada.j

WY,JjiQaJ<1\.lI!ll

Z . -"

ZATRUDNIĄ

NATYCHMIAST
aO KOBIET

leocJtu
że~
pony

w charakterze
SZWACZEK-KRAWCOWYCH~

Pebki. Radi. I Tek.iaja _sobie mriU • • • •k.·
Dalii. aml.. ... pNeraalłe.

.trzeca.ilł

praeownika oraz

Wymagane
zawodowe lub

wyksl:tałceP.ie
kUni

W~

DROBNI

w

wą

r.a.sadnioze

NJlWn'

z.:rb"c<

ZDZ.
sr--temłe

tein

alroroo.ym.

w

kojarz,
mał
Mawym<mialne
Ou,dyn Z. 9k.cytkll
:!Z-k.

"Marury"
336.

PANU Adamowi Skrzyniarz6wio właścic ielowi taksówki nr
boczny 1026. ?:"- oonies\erue pozoostawlonej w jego !>amocb6dzie torebki r; dokumentami i
pieo.iędz.mi składa pod.zu:k6wanle SŁ szowska;
83l1:ł-g
KOWRON Elżbieta zgubiła
przepust~ę. wydaną pnez Zakłady MetallJlWe "., Skal"Żysku-Kam.

82..1IO-g

ZIĘTAL
Danuta
zgubiła
wkładki
zaopatrzenIa C-236480;
C-23fl986; C-231i987. wydane przez
Wojewódzkie
PrzedsiębiOl'Stwo
Handlu Wewoęol:rulega Kielce.
8304-g

-

bocizl

Czesław
l:aopaŁrzenia

zgubił

wicy.

C-TI213Z,
prze?: szpital w Mora8316-g.
BOIŻeo a

PIWKO

Wlkładkę
wydaną

zgubiła

zaupatrzenia c'-837847.
przez Urząd
Grmoy
830l~

Bodrrent,YKl.

POLAK Jaol.OSZ zgubił leg,ityrnację
7.k.oloą Licelilll Zaw6daweg w Kielcach..
831l-g
GRZEJSZCZYK M ll1'061aw r.,eubił
~.ty.ma~j~
mi.e&ę=ny
PKS.

7Jlr.olną.

br_

Kiek-e .

bilet
SiKa8.'ł48"",

,.spot.mf"
WOJEWODZKA SPOLDZlELNIA ~ywCóW
uL Świecczewśkiego 29
25-013 ODDZlAL KftLCE
OGłASZA PBZET ""KG t'fmoGRANICZONY
na wykonanie 8 wózków etażowych do rozrostu'
pi.eozywa dlI.a pootrrz.eb naszej piekarru. oc l, przy ul. Gło
wackiego 7.
Oferty należy Składać w dmi.ale .iln.wwtycji i lr'eIIDOIDotów przy pl. Qbro.ńców ,Stalingradu 1.
Korrcisyjne otwarcie ofert oostąpi w dnm 2:M.,1003 ..
Ol~ n, w drlli.ale mwestycji i reJllOll'ltów.
W przetargu mogą brać udzial · prz.edsiębiQl"Stwa państwowe, spókbielcze ocaz prywatneI
Zasbrzega . ę pra WQ wyboru (jfe:i<mta OOWL l.mjewąż- '
nienia przetargu bez podania przyczyn.
36-k
z,gubił
C4.l~L~.
~h.rukę

w1<lładkę

wJ"doa,aą

pn:.ecz:

przer;

Sw-ięOOolocoz.y<>ką.

·

ce.

8306-g

WOJClECHOW KA
r:~a

C-OO'l'569.

wikladk;ę
w,.d~1l

Darw :.a

UIoOpa~a

pner:

~orioce.

83l3--g

SĄPOR Janiona
t~ję remci&t,..

opaŁrz.ema

wydam.e
Kdc-e .

?gubiła ~
w1tła.d1kli.
r:a-

C~.

pl'2:e!:

l:.'TRó.TWĄS
biła

PUK

c-łll3644,

,.AIr.na.btK,."
8307~

Genowe!a
rencistT.

r:g,J-

legIit}'lnaC'ję

lm5-.g
Stanoi6lław
r.g
ł
z.lI.opak'r:eorua C-7473'r.t•
wJdan4 przeor:- PKS ~a:
a:J1O-.g

kę

wa.

zaopatrzen:a C-4l5W131.
8łtł'-.g

MlSLEW lCZ
w.ld:adkę

wy1daa

M.1C"'Ot>1aIW

~U'bił

zaopa.tt'7..elfla,a F~li:l64.
przez Za.kła<ly M . 11.

JOKIEL

w:kładkę

SZVMKIEWICZ Elibiet. ~
l:Ji.ta. Wet OŃ!9i~T PKS. oa
kasę Grz)"łUal'ków K.ioeolce.
8301-«
WC.ISŁO
St.;)lł1ird_
z,gu,bił
wkładlkę r:a.opa«zenila C-~.
wyd.a:ną pr"l:et!
PKP ~

-.g
WÓJOIKIEWlCZ Amdrzej igllł
bił
wotiadlti z3Jop Wz.eru.a
C07~
C~
C-6'l1M5O. C0'IIł05m.,
1II")"dane pNJet1J
PTSL
__ 8.

http://sbc.wbp.kielce.pl
r..,....-.ńw..

8~~-<l!

~-!!

zg\ł'błła '

Zor.i.II.

zaopatnetii-a. -wYdan.i\
,.PIrogaJ" ~a.: "

'młj;

łł3OO-.g

MOCZULIS
Ad.a.m
!!gUbił
w'kładlkę zaopajbcz«Jia. C~ł33286..
wytlaną ~ MCh«n.... K iel-

RU'l'KO'WSKA FA.ilbt.e-t.a.. lWl1<.orw9ki
W~ioł.tecz. Ru.tk~
..... A.nAa. ~ Sytwł..
z.,,"'UIb t
wkład;ka
za9oJ)a.t...zeoia.
wyd~ ptfU!C MPK Kldee ()Caz
bnl.eot,. ~1f\.('j ja0dy MPK .
8312-g
-sKÓRA Ry:slla.rd 74:U't.ł -;"l<LoI,dk.ę ~łlrz
• wyrlaonlł prza
UMnG SIx.tledln"iiow.
8314-.g
- Tw-A:N - A..ndrz&j ~ubił w4dad.o

SZ~YK

LAMCZYK
AIrWc
wkładkę zaQpaIlruoni.a

BOJ A.RSKA

Mi0r06f

biła

w.' ~u-

wok.ła~ zaopa-ocz~a Clb"7Y83. wydam:ą p~ W8 WZ

Kle lce.
8lJ)7 -g
P[ETRZYK
Józel.
~bjł
w kładIki. z,aopa t;rz.e 0Il03 C-mll sal4C-i)~t 15. C~131, o;vyda&e ~7.
..Bud~l" Kret
i
wyda!n
pnerz UM Kielce
~

C-z;,,,,_

~K
=U
~S~I~
~~
J~an----~~
~~
~·-~
~ad-

kę

zaopa.tr-zern,ia C-7~ wyI K.oń..-Aóe

dallllł pr-z.et!:

KUCHO!REW
M~j
r:gubił
Wkładkę zaooopatn€onia C-ił:M
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. . .~n",k,,
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pelnym zbiornikiem. Cena wersji sian4la.rol ni
pen:W 7 mi~w lire .... c"..n:uł. łys. o1<,]arów), a więe tyk .....010 · en .»filata 127". który stal gic: Il'aj»opu-

b.rn· jSQ,ym
samocłwdetn
we
Wl4WZ4.'1'1i, ale .I.ry :o p1Hlktu
wilbt-nia 1Ie-nJi ureDd! mięolzy
DM"4HłoWlej

jest ju ź pr·:u'słca.r.zały.
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S:Z~ID 7" lII.li:w-dew Iir ' w
;n.l..I.......
które są
prolO4!i_m__ i
aa
..-~ ._poaiera. J.i w .... j
el...·ili 3M T _liw
~j)oje
praeę ,.. r._tRikiw. Bo .tewa
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luaja

adm.ni.,troacją

ze wsrzystklicb adanón~~trat(-ji , ja;kie pa:z.n.ała Am.e-ry8ta w latach »0",,?,~ycb" jalk to 4lII!ore6l.a kJGm«Jta.boc- "Li.liiE'ral'lUnl j G~~"'yl'
W~tabJ Koby z.
'
A oto parę limy b (·.etkaW'6Zych «>cen j opim.ii.
AJd!:nandel' BoowJlll, .kom_tato.- poHtyt"2dIIY .,.~ł", "Sł. ., że
_st~e _ d~ lat.a Bae pr YnlKleą RE-3€.a.n~Wi ~ dobrego.
.J~
c~~ o ~li.t~ę .,.,t>:->~~ . moż)iwe
~t Pl"WIJle obDi ż,eel.ioe tempa )ntJacJl, -Y'\o'1l_ w 1IJE'łt1llrY"h dzj~ P28llY5łU ifd.
Al4: ..•oea4lUl_ł;.a" n1E ma i.a4My -r
~lyw , bo ł!yłlU\ię
Bo_n.a: "Reoaga,n pObuje Il6r.EorterO'WaĆ: .2, :xx ~eklU w ~
XJx. A łtc niem-oźliwE".
Jeś}t cbOOtti 41 p&~tykę ~am..-aną, to - wooluJ: Jrome-nta~
"~_tj.i" na&J~,j się w ..ażn~
juli;
lIIr1.iś
_l"4l'W1IiłlH> ' 9J
p1eI'Wl1Zym l'2.ędIz.i~ ;ełlti cboOz.i 4) "~:kJ«ię. AJr l>ył RM>:ie .,iorąc
PoG -~ę :naeb-ojE 56jusulMbw. ~ł}' Dom JIOłIła.e'M ';"4ma~
Pt""'fiej 1I_ftl~y _ej poli-ty)rj , Ut.'U.ywi ją "'odM.: łludrt.it>j eola8tyC2.Jlą •. B,ł lJM)7.e :ltOsta.lą iK njel~ :z.mmej ~ aJDft'yłl.. ńskie wydelIO . na
0tD~. ..N~e-j &I",,"""~ &- .
- w ł!'lIl~ Iwor:;
w p&liityce 2.agnm~ej po:wst.a.nie takj sam - pr~ ' wkoO odjJr~
ie;niłl, Ul konfrOl1ta ją, za wy
igiem zbmjeń".
Zael~a dyreirtoTa J,n tyt.utu A~ry1ta~"'9 e€
j KAlJladYJs=t
AkadHJl. Nói4lk ZSRR W . ZU~ 5Jl. 2&)ął s:l4: _ " tlwu.lł!'łtij ... l
rządów Reagana poe k~tem' 9lfJfIU:ni!..bw radziail4)-IMJlN:y1tell:*k
Są Ml~ Ue oceflja ramieckQ \lICW8ly . Wasz)'nglOJl BlIIłlral ~~
w uanK,ktn4l6ci ich pogarsumia. ONYWl' ie, między Da)po'tęZ.We~
~ pn.edst.awioielami dwocb 4Idrt:bn-ycb sy teJJlÓW spoJ.eę:lllO~~
nom.icUl!cb ~yły i będll P!'2eamośd . Ale SIl i wl!ilJlÓllle problemy,
w ~WlązaYlJU których obie S'Irony są z,aintccfti'O_e w jedDa-kowym ~iu. Głównym 2; Jbi<,b je!It :z.apobWt.eme ~łJje weł
ny .
W~arw ją.c na 1.emdo."fl("je wOO«:2Ge w samYl.-łl St_ch ZjoeollOononyeb. i w~ód ich soju<sul.ikó-w, a przeriwstaWliają..-e ~~ OO.tydł
M: ali oweJ »O~t.YC(> Ree«alla. Zurkin pyta: CZJy te roo14a zmuszą
BJ.lly Dom 00 o-pamięlania sit:?
Ale, jak podJ7re.slają rad z.ietty kOJl)E,ntatm-2y, 06tatnie pub}iCllll<"
wy~tąl}Jliern.e Jll'Nydenta. w tym ~ or\"due . ,10 .staiJlioP p.a~a",
wyg~.A.l4'le n~ WSiJ>ÓJn'm posiEihe-»ju 4100 i.7.b K~esu, świ.w.·zą
o tym, że admin1l5lro('ja Reeł!:aDa, niestęty. n.ie wyciąołlDęła :ialt.Iny.-h
JJełJlk :l 7.aloMl,..")) (!o<.śwjado.:zteń !lwu-h
s1-"ltni h l.a.t. ZJydl lat :lll'j
p-Q1itTkti.
-ZOZ. LAW ROMA:NO W SKI

:: soboła ~ niedziela na dole kopisowei taśmie '; ;
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wiedzi Angolę.
Zambię.
Mozambik:, Zimh.-.bwe,
T~n:tani,
Kenię i Ugandę.
Podt:tawowym
km podróż~'
jest próba znalezienia rozwią
a .. n·;) , roblf<omu N ...mibii. •
• Pil4't:a Wolny('h De-mok.ra-·
Ulw Jllm.sa-Di~richa Genschera, która po zerwaniu koalicji
s S(Y jaluł'mokraiami I ł. ' nnym
zwrocie .".. prawo ku obozowi
ehadpcji :tnalaz)a ~ic: na
dnie
popularn ści, nadal nie trad.
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Ut;

Reag611l

8Cm

Sukces polskich
hodow ców golębi

w. l"h organizacji 28Wodo-.:ych,
a w 19 przypadXa('h odmóWlOlłO
ktycznych przyczyn ~złemy
re-jestTaeji.
mot}! podać wlaściwą odpowi-edz a nie
rzeooe skreślić.
• Od 1 l~tego I'ytru..y, ,..a(iuk)
• pefruity i :t rzadka pejawiają
ce ~ię Dr. rymu ~rańCQ;e znajdą gę w .... olnej sprzedaży.
Tym amym 2a .... e zo..--tanie
roz -iąza ny problem :l jakim
handel i ~o organi:r.a-.:}e b0rykają się od dłuższego czasll.
'!fi jewedzlii Dem Kultury w Pnyanac
bowiem • trzeba,
i
KJeWaeb ...yjm.~ aa)Jisy
na
sys~
Tcglarocntacyjny za~~
'~Jejlle kuny łańn t.War1Y.suwany w ooniesieniu do tai!:
't~. I, U i Ul ~Jłlllja. ItMłatwo J16ulącego się
artykułu,
I*r.aclli·le
I ..... ia t llla
nie sprawdził się w pratklyce.
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Dorota Tlalka
znów w czołówce

radomskk h siatkarek

Skutecz a

Radomka lepsza od W~ły
. Kraków!
.
oraz lepiej spisują się siatkorki RADOMKI Rodom w rOIgrywkach o mistrzostwo I ligi Przed tygodniem radomianIti
pokonał, bez stroty seto Zawinę Sulechów, Q " miniony
piątek i wczoroj zanotował, no swym koncie dwa bardzo cenne
zw,cięstwo . RADOMKA wygrało bowiem w holi "Zrembu" ze
STALĄ Mielec 3:1 (15:12, 4:15, ' 16:14, 15:4) OfOl l WIStA Kroków 3:2 (15:10, 6:15, 15:12, 6:15, 15:5). Zwłaszaa nied~ielne
tWYC4ęstWO nad m4strzyniomi Polski z Krokowo jest duiym luk(lesem pocIopieaĄych trenera Romano Murdzy, które coroz .ku·
łeaniej walczą • utnymonie się w 1·1i9OWYm gronie.

C

Piąt kowe spotkorW~
z druży
ną Stoli M i~ ec zo«ończyl o się
pewn"m zwycięstwem rodom ionek, w kŁór'fCh zespole noj l. piej spisywały się Halino Zielińska i lidia Tomczyk Niedzielny pojedynek z krokowską Wisłą byl bofdziej zocięty i dostorczył wiele emocji.
No jcie-

kowszy byl trzeci set, w któsio tk«1ci Rod om ki popisywały się skutecz.nym otokiem i
dobrym blokiem. W decy<hJją
cyom, piątym secie roo.omian«1
przyspieszyły tempo gry i dość
szybloo objęły prowadzenie 8 :2,
by w. e fekcie wygrać tę port i ę
rym

Gdyby Radomiak

wygrat
Z

Górnikiem Zabrze...

• ID_et. w lla40mi. Ilru.gc.li,owi
pUkane
RAUO~AK ."
fl)~~aj. na .. lunym 84ad.ienie
"".1~łe ~ z jesieni spoUta'
nie o awa.ns d. ćwierćfmala
Pudla. _ Polski .. Molow ym w.pł)~m ' eb~raklasy.
GÓRNIKIEM Za b l"U. Gdyby ndoJllianie w ygrali len mł'C1l,'" W na.lępoym pucba.rowym pojedynku :t:mi~r?:vliby sie!3 marca.
TownieS prud własną widow"ią. .. innym zespolem ekstrak la y - RUCUE1\f Cborzuw! W
PZPN CHlbylo się bowiem 10s0'Ul!a.nie ćwieri'finalowych polkan Pu-eha.ru Polsk i. w wynikli
któr~o
'&wyeięsea
spotkania
Ra.dom ia k
Górnik Z ab ..."e
&ra~ bęlUie z 'Rucbem Cborzów.
Pueb arowi rywale Radomialta. piłkarze (.órnika Zabru
pr~ebywaj~ o\)e{'n;e w Ameryce
Południowej. t. »woje lournee
ro.tpoczeli "d porażki z m' l ...um
Gw lemali . zespolem Communicalions 0:1.
(ap)

Piłkarze

Broni
gra i w Lublinie
Drugoligowi
~mskiej Broni

piłkarze
razakońc!y1i JU/:

plerws~e

w tY,m sezonie zgrupowanie tren:ngowe i wró-

cili z Piolh' k
n3
kiOnt,r nuow:::ć

wamfl

do

własnym

gózi-e

cJ.o

będą

Radom'a

boisk~

przygolo-

v,'iosennej

rundy

rozgry\\ ek, Przed powrotenl
00 Radomia zespół er~)D i udał . si;: C:o Lublina,
roz:gryW<IoJa C lclm kontrolne spotk·anie z
Mecz

miejscowym Motorem_
wy~rali gospodarze 3:!
(1:1), a
l<! radomian br,mki
zóob"~i - P y_iak i
lrzemiń-

UG)

ski
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STRONA 8

15:5. o tym sa mym cały mea.
Wcz-oroj w zespole gospodarzy
mów do n<ljlepszycn noleżoło
reprezentontko
kroju
Halino
Zielińska, o dz ieln ie d <>trzymywoło jej hoku Bogumiła Nowa·
kowsko. W W iśle fi(] W)'f'óini e ·
nie zosłuiykl Róiańska.
W spotko'niac h ze S tałą
Wisłą siotkorki RAOOMKI
występOYKlly w nostępującym skła
dzie: Mociejak, Zielińska, Nowakowska, Wawrzeńczyk, Tomark i Ozime!!, o fi(] rolioOrlę
wc hodz Uy !lO boisko
DeI·
ayńsko i lędrejek.
W pozos toł'fCo s potkon ioch
I ligi s+.otkorek tKS wygroi ze
Stortem lódź 3 :'1. Zawiszo Su lechów pokonał Wi~lę
Kroków
3:1 i Stol Mielec 3:0, Czor ni
Słupsk

odn ieśli zw)'dęstwo nod
Stolq Brelsk a 3:1 i ulegli Plomteni.owi Sosnowi.ec 1 :3, o Spójnto Gdańsk przegro!o
z Plomóeniem 0:3 i Stolą Bielsllo 0 :3.
TABELA
l. tKS lódi
12- 2 :51-14
2. elan1i
11- 4 38-19
3. Płomień
,- S 29-20
t. Start
a- 6 32-23
5. Wisło
a- 7 31-211
6. Stal Bielsko
6- II 25-28
7. Zawisza
6- a 25-211
a. Spójnio
6- 9 ' 21-34
9, RADOMKA
5- 9 19-34
10 Stał Mielec
1-14 14-43

Kolejnymi
będą

I)'NO Ik om i

siOotk<W'ki

tKS

Startu
(op)

tódi.

,.

Rodomki

K{)lejny du~y sukc{)S odni()óJa cwłowa polska a lpejka, Dor&b Tlałka. W rOre"grany m
w
szwajcarskiej
mi e jsoow<l9c-i Les D:'a bJ.eret5
narciarskim slal-omie specjalnym, zaLiczanym do punktacji Pucharu S wiata, n.....--za
reprezentantka zajęła trzecie miejsce. przegrywając jedynie
z.e _ zwyciężczynią .
Wł{)~zką l\olartą Rosą Quario
i Han ' 'Venzel z Lich ten§t.einu
Mal!:orzata
Tbłka
była 12. a Ewa Grahowska
23, Jedn·a z fawor;"tek.
Szwajcarka 1\-lonika Bess, zajęła dopIero 15 miejsce.

Sukces Austriaka
Zwyc:ę.:,twem

Austr iaka

Franza Grubera zalw ńczvł
się w.zegrany w Kranjskiej
Gorze narciard ;:i slalom specjalny o Puchar $wiat'<l.

DrugI był Szwed SIi, Strand,
a trzeci F,'ancuz Mkhel Canac.
Faw<ll'vci
Szwed
In~eJJlar

StenmaTk, .'\mC'rvkanin PhiJ Mabre i JllgCS!Qwianin Boja n Kriid n ie ukoń 'z)I'li slalomu,

Rekordowe wyniki
Marity Kocb
Znakom. ta
lCKK.oallelka
NRD - 1t1aritt. Kocb , uzyskała p<>dcza~ .aw{)(}ów halow)"<'h w Saftenbergu
dwa
najlepsze na świec.e <~' vlllki
w krytym obierl:cie w 'konkur~ncjach
'''Printcr.:;!t;cb
Koch przeb;~ła 60 m w Cla !tie 7,1)8 sek .. a 200 m w 22.63
S€'k, Na t().mi a,' t w nowojocsktiej Madi~i>n " Squ!l.re Garden czarJl.O>kóry Amerykanin Carl Lewl!I, skoczył
w dal 8.54 m, Jest to najlepsozy reą:.ultat· na świeci-e
w tej konkurencji uzyska ny
w hali.

Polska "siódemka"
trzecia w Hiszpanii
Rep rel!e nta.<'j e

Pol ki

II

°

c nne

zwycięstw Staru
O Wa ełem

_yka.rł!:i

STADU Slaonchowiee nad"ł d'Jie-lnie walcs~ e
.'nymallie .~ .. drUJ;ulit;owyt"b p-rrfl!;aeb. Tym ra~m
$taraebowic&anki :ościly pod Wawe-Iem . ,d-ne dWllkrolni-e
.. mienyły się li AZS AWF Krakow. Sob .. tni mec. wygorala cłru
iyna ,o.spoda"y 79:" (39:34), ale w nied~ielę ST~R uewaniował się a.ka.dem~k..m. odnosllllC cenne :t:wyoi(:Stwo 6:!:47 (35:2;;).

o prułne;1I spolltaii .. Krakowie po;nrormował nu lrenet
starachowiek ich konyka.re.k .JJI,nus,& SEREK.
-

W

sobotę

na<;~

Na.'iZa

dT Jź yna

r{)ze~rala s1:Jby mecz i dozn3l::\
z.a.:.lu żon e] oorażki P()Iladto a.:ż
cztery za.wod.nic~ki - Mikola-

jewska. Oremus. D'lidowska
i
Wrobel op clściły boi~ko za p:~ć
przewillień osołJoistY'l' h , co oc-zyw iści e musiało
się
odbić
oa

koocowym rezuHacie pojooynk·u Natomiast w n,oouele rewa.nż ud.a.l
nam si,ę w pel'l)'
Moje podopieane tym r :nem
celniej Ira fiały de ko.9llJl. ale o
sukcesi e zad~yd.wała przede
wS1iystkim bard~. dobra ,ra ..
obronie w&1yslldcb kOS'lyk :trek ,
s,zczeogóln ie d«v'l'zV to Barbary
Wróbel. która we wc,wra jszvm
sPOt.ka.ni·u wfcl : ml·now.ała ~ gry
na ;~kute<'znJejsz.ą z a.kaoem:'.'zek
- DUlnę. Zdob yła o na w .sobo :ę
aż ?.8 pkt
poc!{'zas I!'d)" w('wra .i jui tylko 11 pltt W sUłll.e
jes-t.em z.aoowolon y z ni ed,zicln€ł({) W Ystę.pu
z.espo.l 1. Mam v
jut na konc'.e i>siem z;w'·{'~
Jest W ~f';f: rea.Ina szansa
bv
wkr&t...:-.e OP'lSCIC prz.edootatnią
lvkate w tabeli Na.;;tęDne mecze gramy' dopiero za dw a tvgodn~ - L wrod a wską Odrą' ...
~ieb:e, M ~"Lrn y wygł'ać i>ba 'po oov'nk. ...żeli C'ocemy utt'zy-

!w

.,siódemka"
p·erws.zą i druga reprezentację " .... panu !S:U j 4a:!3,
wygrała 1. Francją 29:~, a
u Igła
.J u,osła .. li !3:!4 i
~'1lD 18:2%. Tu r>n.:ej wygr.sili
pił:-arze rę=4 NRD prze-d

J uKoała will.
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2. CZARNI
3.. Stoc-zniowiee

T
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:& .. Iumczv~ y ·

w bali sportowej
Radomiu uaytłniowy

wC'o&oraj

Broni •

piłkal'.y
ręeanyeh
o
\\' y:&wełenia, w którym
rywa li zowały
..siodemk..i" AZS

<I. Lechia
:;. " ·ilam..
G, Gwardia

~tł-
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! 67-U

3 S6-U

14-18 46-43
13,11 <19-45
11-13 48-49
l -U U-54

7. ,\ZS
WF W-wa
8, tal Grudz,
9, l'cl!oit
1'1, :>la'r .. w
W obotę i n;ed:r:irłę

9-1:; 31-56
9-1;; 35-56

CZ \n:-iYCH zmlE'rzą
.\WF w ~ ar zaW'E',

ię

6-18

E r ~~
W
mt'lYL1loh

l
krllkowskj.m
AZS punkty dla Sl,lf u l\łobyłY!
M ikolajewska
2-t-23.
'\tadej
1~12 , J:tkub .. w.ska
9-8. Qrenl US 5 -11. G ;trb l!C'I ~. GOlę
h iows.l' a ~-II Wróbel 2-8, D"id"wsk. ~&.

W OOl.O:>tałych
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uz\~kano
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~-63

:;-19 38-61
ialkarzE'
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a"h U
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niki' o\ZS LabIin -

ROW Rybnik 6;;:57 i 51:11. A.ZS Rz~o'"
- Kl>Cona Kraków 3&:39 i ~;:49.
Odra Wro cław - A.ZS Wrn("ła_
62:17 ; 69:-11 ISal Bne~ - Stal
Shlow,\ W&1a 60 ~ 66 i 5T:&!,
T .-\BELA
1. ROW R y bn ik
2. l a l SI. Wolt.

~-!

ł.

19- ~
11- ;'

11

U

3. Słal Brze,:
13- 11 37
4. Kc.rona Kraków
H-U 35
5, '\ZS Kr!lków
11-14 3-1
6. Odr a Wr_law
9-15 33
1. \Z l.ublin
8-lS 32
l , AZS R zeszó w
9. STAR Starach.w. ~-U ~
3-!1 ~
1G. AZS Wrooł.ł"
Ko.!~,ne
mecze koszy,<a-ri<i
Staru gr"ć będą dopie ro 12 ; \
13 I:tet:o 1: Odrlł WI'Mław w

,

u

-

Sta.t'a('h.owic~h.

(pt.,,)

:.\WF Wusilawa, AZS Biały s' ok,
Jaranda Cieehanów, LubIinianki i :IDiejseowej Breni. Impreza
zakooczyła się bowiem nieone_
kiwanym
ukeeSE'm wys' ę pu ją
eyeh w n lid"e f:ospodarzy, a
l-ł . ,o""y AZS AWF
Warszaw a
lIajął dopiere trzecie m le~e.
Piikarze ręczni Broni przegrali wprawdzie z Jurand em
Ciecbanow 17:18, ale zwvcięza
jąc Luh1iniankę 16:15, AZS Białys.lok 20:17 i po najciekwzym
pojedyn:, . AZS AWF Wa r.sza..wa 23:21, ~pewnili sobie· pie-rwsze miejsce, Na drugiej pozycji
up!aso ..... ala
s.ię
~ublin iank ...
ktora te.i: odniosła trzy zwycię:;twa,
wygrywajac z AZ
AWF Warszawa 26:23 AZS Białyslok 25:19 i Jurwdem !5::!G.
al,: wspomniana wcze "niej po-

raLka z Bronią zadecydowała
że lublinianie zObtali zdvslanso~

wani przez radomian. 'Trzecia
lokala pr'Zypadła
akademikom
z Bielan. którzy pokonali 'AZ'
B'alvstok 28:~4 i J u randa ~5 : ~,

Korona .trzecia w Tarnowie

tabeli p~/.e"":Iga Stonni
S~cz{"cin i t'z:arnych Radom nad
Dozosld!ymi ry alami jest nadal zdecydowana. W dalszym
ci~gu trwa więc wY'cie: o pi·cmlOwdną awan3em do l ligi 10_
kat.~
pomiędzy
s7czeci,'t:rltimi i
raooł1'lslc:im\ siatkarl3mi.
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TOTO LOTEK
19. 28, :ł2, 35. 43. -ł
3. 7, !Z, 29, ' lO. 31
ZAKt._ SPECJAL:'\IE
10. 21. 27, 29. 36

s.ię w 11 lidl.e Są<iozę ,
-ż e
za woonLcz,ki nie zaw.ooa i z gra ą n~e gOI'zej nlZ w zwyci~kkh
potkan bcl\
ze Stalą

Turniej niespo :lLianek

Puebar

I II -

mać

et

~urn:eju
p<M{)nała

i~tolnie

rze CZARNYCH
Radotu
rozpra wili się bo~ iE'm z bt woieil\ we wlasnE"j \ali z drol:oli~owym
beni:lminłtiE'rn,
lal'
Grudz:l\d:r: - w sobotę 3:0 (15:'"
1~:2. 1~:6) oraz w nit'dziclę ruwniez 3:. (15:5, 15:6, la:.). Pojedynki W oba dni trwaly po ppl
I:odziny i b~'ly j{'dnostronn)roi
widowiskami, !:dył ';0' ie u"t~
powali radomianom
kilka Itl:l'
o czym mit:dzv innnni ś .... iad("zą
rE''Zultaty po~z ~7ególuych ('tuw,
W pozostałych spo •.• ani ,C.I II
ligi pl'owadzącv '" t~bcii si tkarze Stoczni znf'cin l'ó'ł;ni.L
n ie mieli kło~,(hÓW z
po"o ~:\
ni~m Lechii w,.. Tom::!.zo,,':c :\l~
zowieci-:im. SZC'zednianie dwukrotnie wygrali z gospodarzami po ~:O. Po:w.ó lo uzys'{ano
następują.'e
\': y !\ik;: Wit"ma
Łódź Pogo,i Lębork 3:0 i :leO,
Stocz:liowiec Gd3ilSk AZ:S
AWF Warsz.l\'la 3:0 i 3:1. Gwar_
dia Sz"zytno - :'olarew Ostrołę
ka I ::l i 2:3, Renu::t! v
lycl,
os~atnich pojedynków SIł nie~podZlankami.
I

II lidze ' koszyka'(ek

scowoSi'i Akala de Henares
m~ęd.zynarodowym

..

~~-:-:~f~y ~-:

w

piłce ręc:z.nej m~czyz:n zai«:la trucie mlejsce w ~al<:cńc
czonym w h;s';Jańskiej miej-

"Spacerek" Czarnych
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o
.,spacerek"
•
wiceli.:Jera
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wan

natomiast Jurand wygra!
Białystok

27:17,

r; AZS
zapewniając S G-

b ie C7warte miejsce,
A 010 końcowa labela tur'lUe-
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3, AZ
AWF W-wa
4. Juraud
,-\ZS Bi .. l y tok
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'497-95
4437-84
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Za najlep>7.egn zawodnika tu.rnieju uznano Mac;E'ja Fiedorowa z AZS AWF Warszawa. za
n a!!e pszego bramkarza - Tom:l~>:;A Chojnows!lic,. z J uranda Ciecha'lów, a najskutecznic;~7ym strzelcem ok azał
si~
jego
koJe!!a kl"b()wi'. Marf'k
-J'.!.\C'f"lYliski, który ulQbyl 25
br,mek,
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Medale m odych
lekkoatletów
Pierws:&e w tym ruku medale na mistuoslwach Pol.stti juniorek i j uniorów zdobyła 1ekk tlatl~tYC2 na

i Kielc, O

młodzież Radomia
m ; ł~
nie,podzian:<:<:

po."arał się !\liro law DJ'yja z
Radomia«a wygry'.... :tjąc pod za..'>
halo',' ych MP juniorów mlodsZYlh (do lat l,) kon:-urs skoku w dal obi cującym rezulta tem 6.90 m
J ego
kolclau .. a
klubowa. A!:ata Rdzanek zostala wicemi;trzyni kraju w b,egu na 600 metrów CZ3~em t3ti.73,
a brązowy medal na tych
3mych mistrzostwach zdób .... t .Jarek zny,;ieł z IIZK. Kozienice, który zahł trzecie miej:>e"
w b:egu na 2. km
v:vnikiem

5.43,20,
.
. 'atoruia3! w Zabrz,

dzie o
m i,trzo\\ sk:e tv luł-rvwalizowali j miorzy sŁar,'i (do lat 191.
D"ro'a \VuJ:nuk z
kiel(>(" icb

8:tdo·.\'lanych
p<:hnięC'iu

kulą

wywal"zyła

sr,~brn'"
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rezultatem 1~ . Q8 m. Kielczanka
przegrała z Ren atą
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z!" ze S tartu F.1ilt=lg,' li 6ra uzY"kal:l 14.:n m ,
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