,

Oa~ Iq,o

<cA,

pod znakiem

ślubów

ł

~:~.t~!~!~~~~~Zi:!~pO~~D10~~~~y;~Sp~J

lo spokojnie. Dla jednych z.god':
nie z wcześniej:J.Zymi życ:z:enian~, były to święta wesołe. dla
innych mniej, bo z czego tu si~
eieszyć,' gdy nie ma -pracy. a
wielu bezroj;)otnym de wystarc~ pieniędz.y na pncl)'cie do
pierwsze·go. Przi'd.$w'ąteczne zakupy też minęły pO nowemu.
Be-oG kolejkowego ścisku - jeśli nie w sklepach to na ulicach można było kupować Wł9.ściwie wszystko. czeg() dusza i
podniebi~nje zapragńie pad jednym tylko warunkiem. że portfel to wytrzymywa.ł.

.loprosl&ni&

z.wiqz..kowego

spraw lagronkrnych SFRJ.
Loncara, oficjalnq wizytę w
...."'I,,wil

rozpoczyna

min ister sprow

....'rO<' [c''''I''':I1 Krry"tGf SkubiSle.... ki.

stan

prCt"Hny ma-

Zmarła

parii i

politycznych i orgo,
lnłOÓzie'io....ych
omz warunki
li71c1i".I,an'a mienia państwowego .
Wydaacniem

ortystycznym

dnia

1896
\val

>rolika
,nie.
od

IKS

nocy

l:

ił

na 15 bm.

w
0-

aktu wandalizmu
wznoszonego na
miejscowego
kośpomnika
"Kalwaria
Pomnik - przygotodo odsłęnięeia i pow niedzielę 22 bm.
""mliJollizl1i" 200 lat naszej
de nieP'!dległośd,
Redanowi urna z zieKatynia. Pomnik Z&-

PI_~kl,O\·I7:..ł

ad:r~la

rzeź-

~erz.,

?glł

ze-

byt

I~

-

Kallna;
tworzymazowiecJcJe cłazy
rodup:r.ne tak,
jak
tysią,ee poww cią!:u ostatnich

zut

ią-

'ru
iI-'
e-

n-

:J ą

ii7

3-

pokarmó'\\ przed

kielecką

bazyliką

ka-

tedralną·
Większość
kielczan nie zapomniała
jednalt o tradycji 0ra'/: chrześc i jańskim obowiązku i
udała
się do
kościołów ,
by
święcić przyniesione ze sobą po-

karmy.
W niedzielę zgromadziliśmy się
rodzinnie przy
świątecznych
śniadaniach. a dzieląc
się jajkiem skła:daliśUly sohic wzajemnie życzenia zdrowia, pomyśl
ności i upragnionego spokoju i

bardziej ucierpiały
fr-agmenty pomnika związane z wydarzeJliami ostatnich dziesię
cioleci, w tym napis katyński.
PUY
niszczeniu ' nie żałowano
trudu - sprawcy musieli poranić sobie ręce, o czym świad
czą,
ślady krwi na kamieniach.
Dochodzenie
w tej sprawie
prowadzi
RUSW w Pruszkowie, przy współudziale Komendy Głównej MO, której łlncd
stawiciele dokonali w poniedziałek wizji lOkaluej.
- Z dotychcaasowyt'h 1I11taleń
śledztwa
w)'Ilik&, że sprawcami te~o
czynu l1ł
nieletni
mieszkańcy
Podkowy Leśnej i
Brwinowa - powiedział 10\' poniedziałek
l\ieC&Ofelll
dżicn
nikanowi PAP szef ' RUSW w
Pruszkowie, ppłk Franciszek
Stasiak. lIaj~ 15 l Ił lał, a 'I
liter oderwanych .. pomnika
leieu z niell chelał lIłeiy' w
rodziłlDym aomll awoje IU.zwis-

W Wielk Niedzielę,
Z&,olllii~

z polskll tradYc:JI\, w

uied.:iclę wi~ll.l\nocną odprawiał . ' by:)'
msze święte Zmar-

twYehw.sbnla Pańskiego.
W Warszawie, w bazylicę arChikatedralnej św. Jana Chrzciciela uroczystą sumę wielkanocną odprawił
przed południen;t
pr~mas Polski, kardynał Józef
Glemp. Słowo pasterskie wygło
sił prałat
Romuald Kolakow,k' który wskazał na potrzebę
nowej ewangelizacji. - Odnowa
polityczna . i
gospodarcza w
Polsee - stwierdził - powinna iść w parzc z odrodzeniem
iyda rOdzinnego i odnową moralną

całego

społeczeństwa.
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Greta Garbo

samol ei gwiazdy

NOWY JORU: (AP, Reuter).
G_:ETA GARno,
kgcndarna
gwiazda filmowa Jat 30., zmarła w niedzielę
w szpitalu w
Nowym Jorku. Przyczyny z:;-onu oficjalnie nie podano, ale
są.~iad
aktorki poinformował,
że w ostatnim czasie poddllwana ona była dializie llcrc k. 1'0grzeb ma się odbyć w śeiśI,)
prywatnym ' gronie.
Greta Lovisa Gustafson - tak
brzmiało
pierwotnie nazwisko
artystyki
urodziła
się
18
wrzc:śnia 1905 r. w
Sztokhol-

mie, w robotni~ej rod.z.i.nie.
Gdy zma rł jej ojciec, opuścił"
w w.ieku 14 lat szkol- i podję
ła pracę jako sprzedawczyni w
domu towarowym. Początkiem
kariery artystycznej stał się
występ w ' filmowej reklami~
kapeluszy. Pierwszym filmem
fabularnym, w kŁ-órym zagrała,
była komedia "Piotr włóczęga" z
1922 r. W dwa lata później
I'rzyszedł , pi.-wszy
sukcesrola w filmie "GUsta Berling".
Wkrótce potem wyjechała do
Hollywood. Najbardziej znane
filmy z udziałem Grc-ty GlU'bo to m.ill. "Pocalunek" (1929),
"Mata Hari" (1931), "Ludzie w
. hotelu" (1932), "Królowa Krystyna" (1933), "Anna Karenina"
(1935),
"Dama
Kameliowa"
(1936), "Pani Walewska" (1937) •
Po występie w 1941 r . w komedii "Kobieta o d wóch twarzach", chłodno przyjętej prz~
krytykę
i pubHczność, Gret"
Garbo postanowiła wycofać się
z filmu. Decyzji tej nie zmieniła do kOlica życia.
Uroda i talent aktorski Gre_
ty Garbo urzekają widzów do
dziś. Zaden z Wmów z jeoj udziałem nie zdooył jednak "o!;.
cara". Nagrodę tę przyzna:no artystce dopiero w 1955 r. za całokształt twórczości. Zycie prywatne gw!a.zdy
owiane ~ył()
tajemnicą ~ nie ..... yszła la mąt.
• pIątki o jej
romansach 1'; '
różnymi znanymi osobistościami
aigdy nie znalazły potwlerdŁe~
nia. Po wycofaniu
się z fU- ,
mu zamieszkała
w
Nowym
Jorku, przyjmując w 1951 r. obywatelstwo
ame-rykań&kie.

Zdjęcia

A. Pjekarski

my
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Wzore:m. Las Vegas

,;,,'Czy"w
al w bazylice
bazylice
katedralnej VI
zainaugurowano
I
Muzyki Organowej i
Przybyli
wykoz całego kraju. Na orokoncertu inauguracyjne1!IIIII",;{'l)z~.łv s1ę utwory J. S. Ba-

Ostrowcu

Gdy na filmach aglądamy
"jaskinie gry" w Las Vegas,
Reno czy M<lnte Carlo, niejednemu marzy się wygranie
fortuny: W Polsce działa już
killgylaście ltasY9 gry.
m.in.
Warszawie, Krako~le, Wl.
Wybrzeżu, ale na Kielecczyź
nie o hazarr,itie na najwyż
szym poziomie na razie nie ma
mowy. Jednakże w ubiegłym
roku pomysł otwarcia kasyna
gry zrodził się w Ostrowcu
Sw ię!okrzyskim.
Inicjatyw

w

w tej sprawie · po'djął znany
z rzutkości dyrektor hotelu "Łysica", Henryk Włodar
czyk.

Nie opodal nowoczesnego
hotelu "Gromady" w tym
mJeśele znajdował się
popadający w ruinę pałacyk, którego
ostatnim właścicielem
była
ostrowiecka Jrukarnia.
Obiekt nie nadawał się już
do ek ploatacji, praktycznie
z pałacyku zostały tylko mu,

http://sbc.wbp.kielce.pl

.

Tegoroczna Wielkanoc katolicka z-biegła się z Wielkanocą prawoo!awną.
W warszawSkiej
prawosławnej
katedrze
metropolitalnej pw. św. Marii
Magaaleny metropolita Bazyli.
zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław_
nego, odprawił w sobotę póź
nym wieczorem' nabożeństwo

Poniec1zjalkowe polowanie na tliiewc!lyny...

k".

ia-

'e-

święeełlie

Pro'fonocjo .porno Oko
dziełem niele nich
...'O,n>,.,.;.; Leśnej dokónano

:ze-

Wielkanocne

Leśnej

leży

Katlta-

N.-\.

Odejście

Wrocławiu jest premierowy w Pol·

spektakl slynncgo. "ajbord~ieJ o·
r<>dzieckiego teatru Oramotycrnej" l Mas·
wystawią sl.tukę lu ig iego
• , Sześć ,posłoci w poszu.. w reżyreri i Anałołija

z (}b;ad~m i ' wybrał się p.:l
spacer, bo w p~u1edvałek strach
było ~k"Z3Ć gi~ n?
ulicach.
- Watahy ,iryr~stk6w z ""i ad rami
pełnymi
wOJ.!y c:w'. owały na
swe ofiary. gIówrrie w nl.olicach
kościołów. Do~hodz-,to do awantUl'. bo przenieo;ione z-e wsi dó
miast kadycje więc('j mają
wspólnego z chan1st wem niż z
umiarem. Widzi~łe1U jak w okolicy koś~:oła św. Józc!a na Uroczysku tarasowano ulicę. a
wodę wlewano do wnętrz prze.. .
~eżdżających
samochodów.
Mężczyzn, którzy prÓbowali interwenIować oblewano... błotem
czerpanym z nawierzchni w są
siedztwie ulicznej pompy. Do
milicjantów dotarły sygnały, że
w kilku samochodach powybijano szyby.
Dowcipnisie umieszczali w wiadrach kamien ie.
Znacznie bardziej świąteczna
atmosfera panowała w pobliżu
USC, gdzie od soboty do pO'liedziałku zawarto 62 ślUby. (alp)
DOKO'RCZENIE

lapowle<!.iano posie<dzenie sej·
Komisji Spra,viedliwości. PosJoomawiać

..

czył

U "oczyslości
religijne

będzie

ka y

ry, które i tak lrl..eba było 0suszać. Urząd Miasta zamierzał urządzić
w nim paklc
śl1ibów, ' ale koszly remontu i
ada{ltącji _ przekracz,.aly moż
Hwości
budżetu
Ostrowca.
Natomiast hotel "Łys ica" po,
trzebował pilnie zaplecza magazynowego. Pozostały więc
dwa
wyjśc ia albo zburzyć
pałacyk i postawić
na
jegó miejscu hotelowy magazyn, albo wyremontować . obiekt z myśl ą o wygo ~{I')dQ-

rowuniu w n im magazynu l
wykorzystaniu pał acyku na
jeszcze inne cele. Wybrano
wariant drugi i
"Gromada"
w!ożyła w remont ponad 400
mln 'zł . . Dzisiaj w pałacyku
prowadzone są jui jedynie
prace
"mak i jażowe",
ale
trzeba zaczekać z wystrojem
wnętrz do czasu podjQcia decyzji -..:cz.emu będz : e on sIu-.
żył?

DOKOS-CZE~IE
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Powiedzieli:
W ~J"awie Katty 'a zostala polltawiooil }<-,,~ka 0000 .,i"
- to sIOl\\'a preaydenta Wojeieeba Janu.elskHgo po powrocie
-

i oficjaJnej wi!Lyty w ZSRR. ~~t

to

ju>ra.wcą

przy~anie, kto
teogo zbrodniczego

jest

c~

gr,

fIu. Obeoc.nie w
mooe tylko
dalsze ustale!1ie. ~iejsc, .
\'l kitky>eh spoczywaJą JCncy z
(jbYL6w w 09ta9Zkowie i Staro-

",chodzić

•

bytu w Poloce: -

wł,wze
~raę i

6w&eQle
stalina,

aa

cze wiele kudn.OOci.

Andrzej Łapicki
ponownie

rarlziecltie,
Mlerlwlo-

Michaił GorllaC'Zow pr2~a
zal roi w te.j !;prawie baJrdll.O
dużo materia16w i doikume.ntów.
P.ryJllłas Józef Glemp, wysię
. pu.Jąc w telewizji w r,jedclBeJę
wieJkall()cną: Przyszloroczna
. pidgt2Jmka Pćlt>ieża do ojctyzny UW2.g1ędn.i tny punkty: TOC21nke naa-ooowe, zwlaSILe!Za Kon~t)1tudi 3 Maja, spo1kanie mło
dzieiy % ~ałego świata, którego
b~2iemy g.os.podananU ora'1: a,s~t reJigjjny, II więc d@ę1rczy
nien-ie a8
uzyskaJle
dobra,
~wjaSIWza za w-()111'lOŚĆ i Gll'nwik.ra-

Wa.

cj~

- StpotlkUlie w B~ tRow. koszyjka N.on()fmi mego
KBWE
ma 1ili>tory my wymiar, b0-

prezesem ZASP
43

Zjaól.d
Pols-

witik$ZQŚCią

glO5Ów w)'local !>ool1oW<lie pre:iesem. AD.dnda lApickie.:o.
Ale.ksandra Dmel]hows"ka pooinfO!1lwwała, że
zare-jemrowana
z06tała działająca pr7.y
ZASP
fUJldlN:ja "Artyści - artystoQl",
kiórej lX'lem będzie wspomaga.nie twórców, zespolów artystyunyC'h Q>ratZ; opieka lIlad beraobotnymi u ,t orami.

ontrowers je wo ół A antura nna mokro"

9la te o gOG}X>darce rynkowej,

sterowane.
stwierd7jł

mioJster współpracy gospodarczej II zagranicą Marcin Swit:dclii - uzgodniły w dokumeo-

końeowym, że
wspólpraca
goopodttrcza J>O'Winna opięrać się
na zasadach rynkowych.
Pres~J/ Banku Pnemysł&wego
)apenił, Kuab.r. 1łiaura
na
kQnf&cnrji prarowej pOOCWB po-

Nad!'liWyNajlly
Scen

Zwią.zku A.rły&tów
kich przytłaeza.jq<:ą

wiem wiąie się z odejściem od
pod7.iału
krajów (,UIope-jsJdch

t te cen.tra1nie
Ws ystkie kraje -

De<tocmSlIlacja

członków rządu i społeczeństwa,
wysok.j p;>~m kwalWIka.e,li praOOWJJjk6w i ieb zapal do praey
to eleanooty, na którycll moo..na
OIP."'Zeć wasze ref()l!'IIlY.
Ca.eka
was jednak na tej d<t-0Ike jEsz.-

bielsku. Odp;>wied!Lialność spada
~a

To :nie był jui

VI

W Kąkoilewnky (·woj. blaJskopodlllskie), gdzie popełnione
zoolaly wroonie na ioł.niElf2.ach
Armii Krajowej, 25 kwietlm.ia
p!anowlWla jest ekshumacja prunie$ieaie zwId!: do WISiJlÓ1nej mogiły. Kiedy wiadomość o
tym dotarła 00 Katedry ZaMlaóu Mroycyny Sądowej Akade-

bezczynno~ć

Mroyc~ej wIJublinie, wywolała oolbrzymie
lI.sskOCZeflie.

mii

X_bisat

remoDtowy ..'Re'łn1U''' w Chdmie pljtei premie
z ... niepn:y('h."uDie do Pla~y. J~t:. dyrelitor pUl\dził, je
.\v celu pOprawy sytuacji ' gospodarenj zakładu i l)rutnvą
nia B"KOrSZf>go okresu, kaidy
łlraC:~'l'l'Wk Il\łrullaiony na :stanowisku nier bołmet.ym musi
lłdaó $ię "na wlas»ą
prośłłę"
na C-c1»i9wy b ~p1atny urlop 0-

kolieU4łŚIlI\lwy. Kto się
'~ml\
nie . .«»oraątlk "je sh'aei nUellięf7.ną premię w wYS9'koici <4

pro('. _01l0r8w. Może by
te
.!lZal1taiewe »e".Ul" upowsnt'h»ie1•••

Ta jedyna w re-gionie p1acbwka, wykonująca bada-nia ekshumowanych zwłOlk i SIlkie1'etów,
zoolala bowiem w tym pnypadlk.u zupelnie pomini~ta. Próbowała sama nawią;zać kootakt
z Prok\N'at.urą RejOil1.()wą w Radzyn.iu PO<IIaskim, prowadzącą
śledztwo i dopiero wtedy zac!Ztilo zasta·nswiać się nad formami
ewentualnej współpracy, do C1Łe
łO jednak nie dostło. W prasie l{)kal.nej, ku zdumieniu Zakładu Medycyny Sądowej, pc>jawiła się na\Olnia6lt informacja,
że ·,.pr.kłłra.hna I.nalaala Sic: w
uudDt'j sytu~ii i poszukuje le-

iki milicyjnej
'UDAWAŁA JlJGOSLOWlANK~

O tym. ie latwGwiern9~
I!Iwyeh .~r . .u.iei .,.4rafill WYkouys'ae w ąesuł) Itnwwg)ęlllly
pisaliśmy lłli wielekretłnłe. Os-

'Iłt,..

blejt.1ll naiwnll okazała
lIic: _
ala,nka hil.mia, Bl~bie
ta a, Id_r. allła .ię nabrać na
blęk l' JU~16Wi:u'll.

'A yk'.

"k:

ar~1d

oTt. COdz. 10

tł.

tlo• • pa•• ~i"'i&ty lIapuak __ a.na kobieta, \t -ł'a la-

ka~

lUaJNI

]I~ay.1Wl

... ~e_'1I wiła
J ••O$I:n 'ii
Chce mia-

się .... ela,wałelka
i ppr.siła • ,omCH?
_wieie. prze a~ 5

kupoaiw

PI'zerwany kolp0l'tnż
"PI'zerwnne j deknJy"
Woj~ie<h

2:ulr_ski

:IO~łltriyl

00....

rl>w i W)'dawców ł.siqHi ;.Edwetd Gi..

rei! - 'nerwo. . cł~'. Sqd Wojewódlki W Woruawie zd.Ol:al 1'OJp<>'Nuedmlonio publi~jJ do a..,Ul ZOo
~O,,(1(e-nicl

było

,,~~u;

niet\lllllO.,.

Cena blq' i
do... 1t!O. \ys. 21
CU{

.. P,

.

~~lMle

s)«I~ło

W Wo<u
"'Q dEłO<łę"

sqd\l

I\«yd,mtost
... lCiC'~

lIW>i/l<I

było

bcln"g. małnialu. w komi iC',
ale ai. _1\ nasil .a załatwianie
łam aJuce łrwaj\~y~h f.rmalnośd, I1l1yi jut ezłellllinilt ju-

"qsłQwiaisJii~go lIe"p.łu. ~słratłe

dGwcg.,. "'ry sa kilII.
roapo~zl\it wyst~}ł:J \li'

.wij

cotl-.iD

lIaU :azO.

.,Ju, "wian1l~"
wyeemła _
2,S .-In. al
·ią.!
rewmd, ie 4aklil '\łllllę Z ~w
llościll w!płaeiłby ~j 'eł 1Iemis. Pr.Wem pOlega. jellllak _
tym, ie pi~"Dłą llbe te .oglah,.
ełl'Zymae aopiere pe ~łu.ęi.,
urłi wówczas gdy będaie :laję

Towar

łl!o

111.

występami

lymfZase.

at'!SłYUIl)'Uli,

g.łówki

_

,;akupy

już teraz. Prosi więl]
pa.uą tłem. • poiyukę 1 .ln
ał. Elżbieta B. propozyejl( przyj-

potr:rr;ebuje

muje bez waha.nia.,
Sprytna 4lSzutlra: wi.uąt', ie
zdobyła zaufanie gospodym decyduje się
ruliz&l]jc: naltitęp
nego pomysłu, proponuje... sfilmowanie Iramerll willeo biiu-'
. terii znaJdują.l]ej się w mienkani&. Pani Elibida - naial mczego nie poc1ejn:ewająe - pokaauje
"cudzoziemce"
kilka
pier~.nlI.Qw i łańcuszków wart yeti .Ir. 3,5 mlll sł. Oszustka,
.UYl iśeit'. takiej .kl<\ił nie
prze,a»ia. i edwrłcajl\C uwa"
r:"'JH..ly~ zalłiera. k ... ,to. '11 •ci,

na

JeoKla l\II~lć w piqtell, 13 ~m . , %0 -W
.-,.s, llł- D:oro:ki :tukrc.wsJ<iEitlu i sąd~
\lVl E. Gierek rd, w P~e
je.o~~le

\1mów.ione aa nc4iB)1 wi.ecI,Wl\e ~petkanie. w łej lIyh1ae»

nl~ . ..

wiecienm Awielllziala
i.
.,go
dnia.ue
w llaaom.iu
"!y
aUtani zneco

J~q ~ari «ł,

~

lIi€ t6r~y ,",<>fe-

pi.

ER 75
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2

rzecz jasna. !)i,e d~ho\l~l .410
slrllUlU, Ełibida
B. ~pier.
~."e"o
u~eł~
z ~

.r

1tyło
tępu

~ ~e w

:lukaua.

się,

ia"

tradycyjny

śmigus-ilyn.r:us,

ekshumacii

cle

Premie za...

W szczecbl-ie otwarta :.0..
apteka dla zwlerząt. 0prócz leków dla
domowych
czworonogów, ptaków 1 ryb 8kwariowyrh, moźna tam nabyć
karmę odżywkJ, szampony. No• Dokładnie 1116 lat tcmu u- wy punkt sprzeda<l.y cieszy sIę
ruchomiono linię kolejową s dużym wzięelem u hodowców.
Jasła
do Rzeszowa. Budowa
• W Koszalińskiem odrn>tG'lI-kilometrowej trasy przedę wano pierwsze utonięcia, głów
tej dwukrotnie puez Wisłok nie dzieci próllująeych za1yw uudflym terenie górskim, wać wiosennej kąpiel1.
trwała zaledwie ł lata, co 1wa•
'rl Jtwletnia
upływa
terżywszy na poziom
ówczesnej
zglas:zanla kandydatów na
techniki, })yl0 tempem ekspre- min
radnych dQ terytorlah'ych koml&ji wyborczych. Katde 2.g10SO~~~oźny pow siTawil cer- s:zenie
być
podpisane
iUew w Narwi (woj. białostoc. plzez coQlusl
najmniej 15 osób w
)lle) podczas wieczornego na- okręgach
jednomandatowych
OOieństwa.
Smiertelnemu
:&.a1uo lSO w
praypaóltu okręgu
czadzeniu uległ r.-letni męt wielomandat.owego. .Jest to jeayzna. wnI,U"e 1 wyposaże dyny warunek ubletarua Blę •
nie -drev,.-nianej świątyni 'spło mandat w \ych W)'oorach.
nęło_ Straty SlI3cuje się na 1,2
•
Posłowie sejmowej KomImld zł.
Zdrowia przypomnieli, ie
-.
EJo.lpa WUSW
"\V ~C!Bo sji
w
na9>'ym
kra ju relllamowanle
wie prowad.u dochod7e.nlc w
sprawie włamania do kośCioła leków jest ustawowo zabroniow Lub>.inie.
Sprawcy dostali ne.
• Jeszcze do 15 maja !Szl[cły
się do 'kościoła od strony kotkandydałowni, Wybijając okno 1 prze- rolnicze czekają na
piłowując grube
kraty. Szu- tów. Ich oferta - to » tys.
miejsc w systemie IIltacjonarkając kluczy do opancerzonego
1.ys. w
tabernakulum, dokonali wIelu nym, w tl"Dl ok. 3ł
:mlszc:zeń na oltanu
l w jego szkołach :&awodOWYCh.
• 'Filmy fabul:lrne są naisąsiedztwie, a
takie w zakrysUI. Kluczy nie 2Jlo3leźll, więc chętniej oglądaną -pozycją pl'Ozagarnęli tylko trzy l>O'llacane gramową TyP. Frz)'cjągają
kle-iichy. puszl;:t: i
ebrne wc>- jak "W,,..,ika s badań OBOP
plawie100
proc.
widzów.
ta.
ztała

» .\

łanJw 1t:ti:IlY
ezyć

u_łni

JnO«Jiby

wy.obywaJłhl .wlok"',
ZlIlumi~Die D SIle Bie miale

granie - pruclei 1IIe-lrlar.wa1iś
IDy pomoe! - oowiadczył na ła
Dlach gazety lubelskie.j "Dz.i.eń"
kie-rown.ik Katedry i Zakładu
Medycyny Sądowej AM, prof.
Andrzej Jakliński. - W 7.,,,iąz
ku I: takim rozwojem wydaneń
S kwietnia })r. lIołąuylem sitl
telefoniclllUe II pro.kuratorem AlIiamem mańką, kłóry eświad
tzył, że Ulimo trudności ekshumacja i \lroeaystośei pogrzebowe
edbętłą się w ustalenym terminie. Natemi~t m.ja prop4nycja
S2:N.lle zakrojonych badań Bie
Kpowiada pro.ll1ua'urze. lIhf;~
zgadzie sic: jedY"Die Da ul>upiełl:&enie i przewiezienie do aakła
Iła

peje1llYllnydl

sąt'y~b ś1ądy

Ireśej,

żye wyd.łtyłe szfZątki a jeiin~go
miejsca na ilrur:ie, nie jest 111'iomiast zainterl'sClwana dokład
niejszymi ustaleniami .ko1iRnośei
na
}Mtitawie
luuJail
zwlok. Na.m z 1r.11'1 takie .ie:qollne lt aas:ulamł pestc:P. ....nie .. yuje się Wys8« aindaś
dwe. a aoie więe..j - nkMłi
w~. 1,". łalU..j ł b'lluMa('J{
i_i
ai«iy nie ~lIlrJe
• e puę

)Ił. ·.~"ale "('nc~Wl'Ja.
lJtrłltluk

ww.u.w
kwał

e

h-

~ . . .et
łikwyC''Il

.ra

e,'~f''Il

...... JaUi

•

ł.

przewracając pojemniki
śUlieci. i znów usiłująl] wtarrnąe do budynku. W tej sy'\I.~
,ji strazacy postanowili urządzić

wiader,

lIa

aapasłnikom pra.wdziwy śmigus

.dynr:us i urul]homili sikawki.
Wezwano taklI] milidt:, na wiiok raclio, 'ozó v młodzi awanturnicy rozpierzchli sic;.
(PAP)

op. __

pestruł".

Z
Jluedsławi4tnyC'1l
faktów
wyruka "Wl'rai.u~, że ))l'.)unahara a .ieutaJlYl]h lIam p~y
cZY. ArniKd jedynie przeło

.aD.
$f.,a"I••aDie

Jees lłn~:ula awaotura - lak c;kreślili pnetlpolu dniowe wydarzenie prua
b,uJynlliem Miejskiej K.mełllly
Suaiy Pei.rD)-~h w S~zeciDie
ofice~wie p.ia.raidwa.
Grupa
5ł mł.dsidciw.
lejąc
w.clt:,
włar«n(ła •• łł,ulynllu słraiy.
zabieraJlłc klucsyki od jed.~co
l wozów. strazal]y zatrzymali
trzecll z nich i odwieźli clo .~
clziców. Godzinę póiniej puei
obiektem zgromadltiło się jui 0koł. - 15& awanłurnillew rzueając kamiooiami, lejąe wodę
z

..-a.

Grunt to reklama!
R~iamo.wy

ch",:' obdarowylI:lim\bw \IIPO'mini\[a-mi

l\"'~llia

jeden z Nemi~ik6w
we
Włoda.wiku,
pI"oduku.j~y
i spnroa~y nai\ańs6e po.noć
gw{)Żdz.ie budowla.>le w
kraju.
Każdy nabywca przy lIawieraniu 1l:"ansakcji ołnymuje- preaent, rzecz proSIła tym ai-ra!kcY)niejs~, im lIakU'p ~.. ifi'lIsLy.
N.p. kupując 1 kilogram gw lima mowa okzymaĆ' breloczek
dtl klu<lIY, a pony f~t~-nc>wym

stoei!Uje

n1i'weł magne-'owid.
Włocla * i nen10ieślnik nie lIa·
rzeka na 1,l"t'kwe-n ję w 5wym

aak·upie -

Mala mada - duiy e

'".

Dewiza
Rzeckieg
większo,Śd gozet ZQ-

Kolumny
pełnione

są

ogl06zeniomi noj-

'Ol IDO}t5zych
Urm zomęcoją
q-ch potencjołnegc Irltiooto th>

lrupiooia przeróilnych rowolÓW
po obnii()<l')y-<:h cenach. Tonieją
moteriały
budowlone, IlOWo-zy
sllluczne. obawie. odziei, niektóre ortyolluly s.,pożywue.
Nie
zo.wsze jed'llok j~t to UI:ZCiwo
91'0• . Bardzo o:~to ~ l!dof'Io.
że przecenione fowory to naj·

buble.

zwy61ejsze

zalegojące

go.z)'Oy od wie!u
Ilieok}ecły i lot.

mo-

.mie~ięl:y.

D(

0bll~ilka cen. o której
fOzem .pi!izemy, dotyczy z; c:ołq
pewnosclq
$oprzęt\!· nojr>k"tt-:.s::ej

klasy. ApGI'O'ura do odbioru te·lewi1!ji sote-mome.j 01ll1OC:LCnO
2na1<iem fi.rmowym [chospcnere
"ię

Intc.matk>nol cie-szy

l«:J

w-~o

renl">mą

w Po!s.ce.. joli: i w
w.ielu kroloch ZO-C-:lod'-". Przed·
~ięib:ors'iwo .,[)igitO'I", które
u nos d)stt)'bu.torem 11rlCd1.etl'ł
produkowanych przez E.cho.spche.
re loternationoł. dosrlo oownios·
ku, że lepiej opłaco się ustaIOilie n~iszej marży hondlowej,
gd)"Ż koida firmll iy.je przede
\'is.zys.kfm Z dużego obrotu i to
jest iród/em jej głównych zysków. Taka decyzjo zwięks.zy i
całą pewnością liczbę kłienłów
w sltłe-poch "Dig~tołu". 0łelUjq
one obecnie 26 różnego ro.dzo·

ju 2e,stowÓ'W do odbioru lałe·
sotel.ftornei. od monofo·

wizji

oiczny-C'h,

ręcznie

s!erowonych

do komfortowych. stereofoni-cznych sterowanych pifotem. Za
ka.i.dy

:z

tych zestawów

się obecnie w "Digitolu"

płoci

mniej

niż do tej pory średnio o
USD. natomi06t 2estmv SR ' 1
korwvemorem 1,2 DB je-st
51.y o,ż () 160 USD.

Co ciekow~ze, to wlośn'ie
otrzymu.je
nQłwy:is~e

fzcrd.zenie

w fochowy<h ClOSO'
pismach na Zachodzie. Tamtej·
s.i s,pecjoliki wSlkaxu.jq. ie E·
chostor SR-1 pozwo~o odbie-rcć
wszystkie audycJe ~itowcme %
sotełity "Ąslro" , a ponodlto przy'
sto.sowo.ny j~t do łqcl~ośc i Z
dworno kQlejllymi sote4iłomi k·
noto\'łooio

tra-l B ile. ~~óre juz Wkfót·
ce roz;poanq e-misję progra·
mów. Worto dooać.. że po ~h
obnii!łlCKh sp~ęt te n

je6t toń·

Jok~ie,k
zoch~;e EUJ.Y'.

ni.i w

S2,!
fi{]

JAN

aaudadz)e.

.IIUIfł". ... j

Czy W Ostrowcu będzie kosyno gry?
DOKOŃCZE~lE

ZE STil. 1

- Mówi dyrektor hotelu "Ły
sica", Henryk '\\-"1ooarc2:yk:
- W podziemiach palacyku mamy już swoje maga ..
zyny. Natomiast na parterze
Chcielibyśmy
urz<1dzić kas:yno Vy. W::.tępne rozmowy
w tej sprawie przeprowadZil i śmy już z Z<'łchodnioniemiec
ką
:firm q, k,t 6ra przygotowuje
kasyno w Bydgoszczy.
Musimy wejść w układy i tą
fjrm~, gdyż

nie

~3Jno wyposaże

kasyna gry, odpowiadam:ędzynarodowym stan-

~ce
tłardo..'l1,

ko~ztuje

około

mi-

liQUa marek zacllodnioniemieck ich. W maju bieżącego ro·
ku chc~byśn"\y . :finalizować
ro:z.nwwy' ze w~ponmianą firm<} w REN.
Ji: t
jednak hmy problem.
Otóż
W n'mont pałacyku
wloiJCliśroy prawie pół
mlhttp://sbc.wbp.kielce.pl

~o ar02.\lchcielibyś.-ny, by te
k()szty s~y-bkl) !!i~ nam z.wró..
dly. Jeśli więc ktoś zgłosi
się do ńas - z propozycją wynajęcia pałacyku np.
na ga-

liarda

l.}otych i -

miałe

-

ler:ę

wys tawową

i pr:r.ysta.

nie na nasze warunki iman"Stlwe, to obiekt ten wynajmiemy. Pałacyku ślubów nie
ma sensu tam lokalizować,
bo w Ciągu dwóch lat chcianQ go wykorzystać na 1en cel
zaledwie dwa razy. Na par.
1erze pa1acyku znajdujq się
ez.tery sale, w których można
· ~miało pn.yjąć ponad 15&
~i, a ponadto szatnia, tóalety. zaplecze gastrol1omicme,
\1okó.j kredensowy. Na I>ię
~ze
ą
dwa .. p<l.rtament~
po d\V~ p 0):0 je z anitaria\<>JUi o{az irzy JKlkGiki :lo led:
~y'm
·saJ.litari<i,ten1. W sumie.
po,wie.rzchnia uiy'~~wa pala-

eyku wyno i prawie 6QO Jll
kw. Cxoas dz.:a1a na D3s1l1
JJiekon.yM. Dlatego chcielibyśmy ten obiekt wynająć
od zara:l..
Jeśli jednak 11ie wil;lzie·
my s1ybko
konl1"ahe-nta, lO
zapewne je5Z('~ w r(lliu pit!.
iącym
otwo.rz.J;my kas.yn O
gry.
" (\l'ij

-

Proponujemy...

Oltii~tłlowy 1ilu1ł _.. P&lf1ne~~
w Kidca~b, uJ. :redf:SUa _
:łsprasza senior6w 19 bm o g~ z.
17 na zabawę taneczną z udz lalem ze.społu klubowego:
.
• D4tm Sroa,wisk T\\:órelyf.
"Pałae Zielińskieg." w Hieka t - .
Z-amkowa .. z.aprasU1 18 "]'J)
o godz. 1& na lfecltal A. Jat~
ma i El Sarny. W progra))1!
•

w.

J. S. ];llKh ). F.

Cłlopill. -

' (1.!

,S v

w·

Chcesz

załatwić ' sprawę?

Jedź

do

Pińczowa!

ielecki notari t
zamknięty
Nie

w

...i pO świętach
DOKOŃCZENIE

żeniami ciała. przewiez;'ono do
szpitala w Radomiu.
W ostatnich dwóch
dniach
strai: dziewięciokrotnie interweniowała gasząc głównie pożary lasów i poszycia leśnego.
W radomskiej i1:bie wytrzeź

ZE STR. 1

SWIĘTA

W R DOMSKIEM

nI

;ntów

erojq

>dzo·
teo/e-

nofo·

.Swięta Wielk!'mocne
radoianie spędtiti w rOOzinRYtll
tonie. Ciepła aura sprawiła.
. wiele osób wybrało się w
wiedz.i.ny do krewnych. znaornych. b di na spacery do
arków. W okresie świąt sporo
racy miało pogotowie . ratunowej karetki interweniowały
ponad 120 przypadkach. Najięcej wezwań było do
osób
Objawami kolki wątrobowej.
iU3Zno·ci.
Na radomskich drogach zatowano kilka groźnych wy··
dków komunikacyjnych. W
domiu. na ul. Kwiatkowskieg • w duźego fiata kierowan.~
przez Słlllni~łlllwa K., udeył 16-letni Paweł S. jadący
otocyktem marki "CZ". Nietni poniósł śmierć na miej-

u.

,eznie

miejscowości.

W

wień w
dziesięć

niedzielę
7:8Ś

osób,

przebywało

wczoraj tra-

n,ly tam jedynie trzy OSOby.

(włm)
"- 7'

-- - -

--

I

Dąbrówka

łężRa
(gm. Zakn:ew) kiejący fiatem 125 p Kazimierz

z

st wy.
ją ego.

Pasażerka.

asyn O
(Wij

,--...

PClIeł sym'boli6Dym ł:'robem
Chl'ystUS& w kościele garnizonowym w Kielcach stau(ły żoł
nierskie warty.

ltJJld'
la 11

, god~

udzia'

r~yf'

~k.(),

'8 tJ]Il·

Ja.tO'
;ra>11il

(1.1

poe••a sprzy;'la spaCefOID.
Ujęcia A. Piekarski

zy kolejne pytania w
konk .. rsie:

.cbJ

ba-

ł-yłeł ·amer~kańskie-

k-łi•
.,.. Lee Mar.via 'komplełuje
-al 12 ŻOłnierzy składaj~7
III'lIesłęltC9w, Iły .ala-

!re fllme wojennego,

k

jest brak ,,mocy przerobowych". Po prostu 7 notariuszy
zat.rudnionych w biurze przy
ul Sienkiewicza nie daje ra.dy załatwić wszystkich zgła
szających
się k1i~tó\v. A
spraw jest spor(). Obok lokali i garaży n()ta 'iu!>ze pośred
niczą
Bowiem w sprawach
spadk<l\vych,
przekazania
gruntów rolo}'ch, zniesienia
współwłasności, wykupu działek budowlanych i wielu mnych sprawa.:h. 'l} mczasem
opracowanie
dokumentów,
wydanie decyzji w każdym
przypadku, poprzedza wiele
czynnoścI
administracyjnY' ~h.
a także procesowych. Nie zaw·
sze dokumenty przedstawiaT'e przez klie,1i.6,/l· są wystar·
czają<:e i "czytelne". Czasami
stan prawny jest tak zagmatwany. z-e trzeba sięgnąć do rejestrÓ'\v sądowych i urzędo
wvch. Wszystko to wymaga
cżasu. Dlatega w cią:! t m;e·
!n.ta 1101ari . L"z:e !.'l 'IV 5~nu'e
w~'dać najwyżej 40-50 decyzji.
Dodatkowo każdy akt notarialny trzeba kilkakrotnie odnotować w księga-ch reje tro-

obliczyć opłaty
pi.C'n;ądze n!ll~żne

wych,
tułu,

i

pobrać

z tego ty-

których czę§(. traiia do
SkarbówegQ. c!~ŚĆ do

Urzędu
sądów.

Notariuszom pomagajll pracownicy biurowi. Jednak mimo tego, że panie prowadzą
ce d()kumenŁację pracują po
gotbma<:h nie są w sŁanie
zwiększyć liczby z łatwi nych
spraw.
Od kilku lat Pańslwowe
Biuro Notarialne w Kielcach
domaga się zwiększenia etatów biu.rowych. Jest już co
prawda zgoda ministra na zatrudnienie dodatkowo dw6ch
osób. ale i tak niewiele
to
zmieni. Kolejną ba'rier.ą nie do
przeskoczenia są bowiem warunki lokalewe.
- Nawet jak przYJmiemy
do
pracy
dwie
osoby.
nie będzie ich gdzie posadzić
- mówi kierowńik notariatu
Sławomir Banasik. - I tak mamy szcz~ście, że po raz kolejny Pa(lstwowa Inspekcja Pracy oostąpila od ' kontroli i nie
kazała zamknąć biura. Dosz.ło
bowioem do teg(), re nawet nie
ma gdzie składać akt. Dlatego
podjęliśmy
decyzję
o

TURNIEJ TANCA DISCO

żOnakieru

W oied"ie:lle

to

powie-

przyczyną

uderzył

przepu-

Janina
Ł.
ponioąla
am'erć na miejscu..
miejscowości Bioska (gm.
Solec~ pud koła dużego
fiat.
ki
wanego przez Sławomira
B. wybiegł nagle li-letni Martin S. Dziecko z ciężkimi obra-

~ pie·

moina

główną

nie ustalonych przyczyn

ijechał na lewy pas i
W betonowy mostek

~~ie·

,

skrócie

dzieć, że

owej,

ete tow

dla

Najpierw były tasiemcowe kolejki, półni j odl gł
terminy, wreszcie od lutego br. Państwowe BiUl'O Notarialne w Kielcach wstrzymało załatwianie spraw zw' ą
zanych z wykupem lokali i garaży. Na razi- - do paidziernika. Dla~ego?

t>zy
nie-

-zede
ito
zy.s-

~

Ć lI.tac,

w

w kłer)'1Il . .p ...

nr- M .~mieee)' oficerowie.

..Ił łWa li IIełakich aktor8
"''lpila w amerykatiakilll
li . e "Park Gork"ie~." li bob
ee łlarvina!
oda; OAzwisk. słynnej a-

Ykaaskłei
akłorki, kłóra
t ~iwną rolę w krymlYIU

filmie

"Oc.,.

Lallr)'

(towledzi na te pytania
y Wpisać do poniższego
u konkurS<lwego i raz popt'rednim kuponem

,
.
.

W sob()Łę. :U bm. o godz. 17 rOl.pocroie się w kieleckiej hali wioowiskowo-sportowej przy ttI. Waligóry V Otwarł,.
Konkurs TańcA Disco. Będ1:ie"to turniej o randze wojewódzkiej w kategoria<:h: di co-solo. di co-pacy. break-dance- 010
i grupy taneczne.
Opr6cz części konkursowej oobędą ię takie pokazy par
tańca klasycLllego. wy s tępy dziecięcych ze~pałów tanecz.nych.
koncert zespołu ,.Balkan EłecLrique" raz d i kateka prowadzona przez samego Marka Sier ckiego.
W kakcie wielog()dz[nnej imprezy czynt~e będ również
kiermasze płyt. kaset i plaka tów.
Dła uczestni ków i publiczno' ci organ izatorzy przygot w _
Ii wiele nagród - niespoozianek. Będzie w ięc można wygrać walkmana· aparat fotograficzny, r d io z
budzikiem,
dresy (pooobno bardzo ładne). a także rakiety do tenisa, para solkę i oryginalną srebrną biżute rię.
Wśród ~ponsorow na wyróżn ienie za5/Ugują: Bank PKO
SA, PZU. spólki z 0.0. "Wimed", "Kemex", "Inler-Top" l
"Bork" oraz wydziały Kultury Urzędu lUicjskiego i lUłod1:ie
ży, Kultury Fizycznej i Turystyki Uli.
zapisy ucze tników prowadzi ~Iiejski Ośrodek Kultury,
pl Partyzantów 16, w godz. 8-16, telefon U4-63.
Bilety na imprezę można kupować w kieleckim Oddziale
PTTK przy ut. Sienkiewicza 34 (r'g Leśnej. oraz w łliejs
kim Ośrodku Kultury, kłóry obok Oclizialu Wejewódzkiego
Polskiego Towan,.słwa T.n~nego jest gliwnym organiQtoreDl impreay.
(iad

wstrzymaniu wyro czania terminów w kolejl\ych sprawacll.
Być może sytuacja
zmieni
się w połowie roku. Notariusre. podObnie jak Sąd Pracy,
oczekują bowiem na p.rzepr()wadzkę do nowego budynku.
Miejmy nadzieję , że l3k się
stanie.
Nieco ml1iejs'Jle kolejki ~ w
biurach netarialnych w Piiiczowie, Jędrzejowie l Wleszczowie. Nic nie stoi na przeszkodzie. by sprawy nie cierpią
ce zwłoki zatatwiać właśnie
tam. Warunkiem wydania decyzji jest jednak uczestnictwo
w sprawie przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Kielcacłi.
Czy urz~nicy zdecydUją się
jednak DQ wyjazd do tych
miejscowości nie wiadomo.
Jak nam oświadczono
w
Pallstwowym Biurze Notarialnym w Kielcach, innego wyjścia ~tlak nie ma.
A może. prZynajmniej na
razie. prezydent miasta oddeleguje w wybranych dniacn
tygodnia swoich przedstawicieli do notariatów w Pińcwwie. Jędrzejowie
WtaszcZ()wie?
(KAZ)
"Grupa 10", Miejskie Centrum Kultury, Klub "Galeria"
ZDK, Wydział Ośl\·iat,. ł Wy1
cbowania UM, Wydział Mło
dzieży, Kultury Fizycznej l TU
rysłyki UM w
łr.wc" organizują otwarły konkurs plastyczny, w którym mogą wziąć
udzia.ł dzieci w wieku przedszkarnym (3-6 lat). ze szkół pods tawowych
(w kategoriach:
7-10 lat. H-Hi lat) oraz mło
dziel. ze s7.kół ponadpc}('istawowych (16-19 l t).

°

1

Dla dzieci
i

młodzieży

Ciekawe
co namalują?

Przedmiotem k kursu Sil
prace plastyczne wykonane dowolną techniką. np. akwarela, plakatewka, olei. tusz,
kredka, techniki mieszane, .ter. mał.u bloku l'Ysunkowego nr Z
(A3) i większe. Prace nie p ....
winny być oprr,wione. Kaid)':
ucze!itnik może złożyć nie 'wi~
cej niż 3 prace w klubie ZDK
- "Galerla.., Ostrowiee. .~1
ja l Maja łup. Dag"ł,..
Swilł tek , do 2ł maja 1990 r.
Pcace naleiy czytelnie podka !3) wylosowali': Beata Walpisać na oowcocie. podająe:
CI!ak (Kielce. ul. Jagielł<>aska)
imię, nazwisko. wiek. nazw~
- kasetę wideo. !\ol.d. E Kulaprrednkola lub szkoł,..
wiak (Kielce, ul. Zerąmskiego)
Patronat nad doborem prac
- ka<setę wideo, Jaoek Piotr
n wystawę sprawują artyści
oks, 3) ..Kokon", 3) Cłtrir.tophe
SlachursJd (Kielce, ul Zagór!: o-strowieck'ej "Grupy lł".
Lambert. 4) ..Imię róiy", 5)
ska) - cztery be1;Platne wy pokU,uy wchodzą w skład jur,..
Kirle Douglas.
i) Margacet
iycten-ia filmów w "avs". Po
Dla ,wyciezców c-rganizatoFZY,
Mitchell. Nagrody ufundowa<td.bi6c dw6ch pierwszych nane prze!: kielecką WytteiyclI 1gród prosimy Egł szać sIę do. ufuudowaH n Ijl'ody ks1ąiko
we.
nłę kaset ,.avs" (ul. Willirlcnaszej redakCji (pole. 61 •.
Otwarcie wy t wy i ogtosre.i
.,Ie werdyktu j.Uty odbęd!:ie
KUPON WIDEO-KONKU&SU n
si~ 1 cterWCIl br. w Klubie

Wi e .~ konkurs
prusł ć pod adreliem naszej
redakcji . ("Eeh. Dai.". %S-i!.
Kielce. 111. Tar,.wa 18,) '!: dopiskl~m ,.Wi.~-koDk..l'5". Te.rmin nadsyłania kuponów upływa !3 kwietnia. Wśród aUtorów prawidłowych odpowiedzi wylosujeJUY nagrody ufundowane . pr7:ez kieleck, firmę
handl.w.-u łąo,,,~ HElecłro
nic:-Serwice" (ul. Sienkie~lcsa
U): kaset~ wideo czyszczącą
z płynem orar; dwie ka et y
wideo.

Ro wtąunle
konkur, u
z
30. lU. - ~ . IV.: 1) Mel Bro·

4) ....................................................................... ~ ................. ~ ...................... .

~DK

!ij ........................................ - ..................................................... _ .................

ogłosr.one

"Galeria" o god!:. 17.

WYRiki

k n:ę:ursl1 zostaną

w pr r>ie.

6) ...............................................~ ........................_...................................... .
Imię

i

Adres:

azwisko: ............... :.................................................................. ..
~

-

...........................-......... ................._................ _............................_.
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Jak zbić fortunę

:. Najnowocze~niejsza aparat ura diagnostyczna i terapeutyczna • Najnowsze osiągnięcia techniki medycznej • Ncu'zędzia, sprzęt i wyposażenie.

Dbaloś~ o zdrowic wyraiana w statystykach osi:ągni~cicm jak
najniższego

wskaźnika

szą średnią

dlugości

umieralności

życia

oraz jak najwyż
element kulturocywiłizaeji, a także

niemowląt

człowieka,

to

ważny

wy określający stopień rozwoju współczesnej
jeden :li najistotniejszych elementów polityki

społecznej

każdego

państwa.

W dobie kryzysu ekologicznego, pogłębiającej się degradacji
środowiska przyrodniczego.,
a
W wyniku tego masowego wysłępowania chorób. cywilizacyjnyM, potrzeba ra<:jonalnego zapobiegania
wielu schorzeniom
$taje się. patr~ebą chwiJ.i. Nieustannie trwa wyścig naukł z

Na dobranoc

Krzyżowka
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czasem. O skuteczności terapii
coraz częściej decyduje technik'd - ta na najwyższym poziomie. Współcz<osna medycyna już
dawno wykroczyła poza ramy
wiedzy o człowieku i procesach
biochemicznych.
Realizacja programu
p<>i>ra'wy zdrowia dla wszysi\dch do
20;)0 roku w.najbUższym czasie
oznacza dla pOlskiej medYi)yny
ko.ncentrację na takicn
głównych celach:
..
• . ogranlc.zeru.e i znmiejszeme
zachorowań wywołanych zakażeniami związanymi z zabjegami leczniczymi poprzez szerokie
wprowadzende sprzętu jednorazowego użytku;
• 2IDlniejszenie do opiyma1nego minimum umieralności niemowląt i pow.ikłań okołoporedo
wy ch;
• wprowadzenie
nowocze!!lych metod diagnostycznych;
• rozwinięde lecznictwa kardic-logiczne.go;
.
• zwiększenie efektów lecznictwa onkologicznego;
• iapewnienie orgańizacyjriy<;h
i materialnych środków dla leczenia i rehabHitacji pacjent.ów
ze scho!l!1:eniarni wzroku i s~u
chu'
e' zwiększenie wydajności usługowej lecznictwa i protetyki
stc.matologicznej, profilaktyki i
wcze-suego wykrywania
scho,'zeI'} uzębienia i przyzębia;
• zagwarantowanie mater,ialuego rozwoju nauk medycznych
l szkolenia kadr - odpowiednio do potrzeb rozwoju praktyki medycznej oraz wysokiej rangi pOlskiej
medycyny w skali
światowej.

POZIOMO: 1) przewód rurowy, 7) szczególnyegzemplarz,
8) kompozytor włoski, przedstawiciel opery "buffa", 9} najciemniejsza część świata podziemnego, Hades, 10) tłprowadza
samolot., 11) gladiator rzymsk,i
Walczący na ślepo w hełmie zakrywającym oczy,
15) gryzoń
tropika1!lej części Ameryki Płd.,
lB} starożytne liczydła, 19} huk
WIelU wystrzałów, 20} biblijny
syn Jakuba i Zi1py, 21} .dłu ga
szpada z ostrym końcem.
PIONOWO: l} zlocenie na leki, realizowane w aptece, 2) najwybimiejszy polski kartograf, 3}
;,.1.iniany instrument muzycZi!ly,
~ poeta angicJski
(1596-1640),
5) łączy Plłnkty o jednakowym
tlin.ieniu atmosferycznym, 6} pił
karz,
12) . kościelna jednostka
~ministracyina,

13} zajmował

d08t()jne mi.ejGce w wielkanocllym k:;szyczku, H} bawełniany
$tan z Montgomery (USA), 15}
pas trawy skoszony jednym za'"
machem kosy, Hi) miej;;cowość w
Ghanie, na zach. od Akry, 17}
ryba akwariowa.
Słowniczek : ABOSO, AN'DABATA, ASER, CIMAROSA CAREW.
'

R~związll:nJe krzyżówki
syłac nalczy pod adre~e'lU

przeredakcji "ED" (wyłącznie na kartach pocztowych)
w terminie
siedmiu dni od daty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidlowe odpowiedzi rozlosuje się
_ nagrodę książkową. Na karcie
'pocztowej pt:osimy umieścić dopisek: "Krzyżóma nr 74".
Roz~iązanie

krzyiówki nr 60:

POZIOMO: jarząbe;k starosta, Ramajana, tokarz, ' prałat,
prywatka. astmatyk, andradyt.
PIONOWO: jaskra, zorza, bessa, kramarz, mata, juka, ołów,
atut, poprawa, warkot, Ystad,
Anawa.

NUMER 75
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Aktualny poziom zaopatrzenia
i wyposażenia służącego realizacji tych podstawowych i priorytetowych celów lecznictwa w
Polsce oceniany jest, niestety,
jako daleki od pożądanego. Polskie lecznictwo wymaga
całej
gamy wyrob6w techniki
medycznej, których asortyment liczy kilkanaśde tysięcy rodzajów
i typów
urządzeń od najprostszej igły do sterowanych
komputerowo urządzeń rezonansu magnetycznego.

*

* .

Szczególną okazję do zapoznania się z OIliągnięciami polskich
producentów artykułów medycznych, a także przegląd aktualnej oferty światowej w tym zakresie stanowi Międzynarodowy

Salon ?tfedyC'nlY SALMED, który odbędzie się w Poznaniu w
clnia("h 24-28 kwietnia 1990 r4lku.
BALMED począwszy od pierwszej ekspozycji w 1976 roku
zawsze spotykał.się z dużynl
. zaintercsowaniem zarówno
ze
'Strony
prodtwcntów
sprzętu
r.ledyeznego jak i lekarzy bezJ;ośrednio zainteresowanych jego
zastosowaniem. Slałosi.ę tak za
sp:'awą postępu
technicznego,
który we współczesnej medycyl)ie stanowi nieodzowny warunek pomyślnego leczenia wiciu

n

Tułacze

dzieci"

Nakładem
PIW u.kazal
się
reprint książki Hanki Ordonówny "Tułacze dzieci" wydanej w
1948 r. w Bejrueie. W C2asie
wojny artystka podzieliła los
t) sięcy Polaków
z
kret>ów
"schodnich: odcięta przez Armię Czerwoną w Wilnie zOO'tała wywieziona do łagrów.
Po
uwolnieniu przedostała się do
armii gen. Andersa,
w której
opiekowała się sierotami po polsiticil zesłańcach. O ich losach
cpowiada w książce '"Tułac.ze
dzieci ", którą wydała wówczas
pod
pseudonimem
Weronika
Uoet, z obawy by jej treść nie
śc:ągn~ła rcpresj.i na przebywą-, I
jiJcą w kraju rodzinę·

schorzcJl. Wymiana do~wiadcz~ń
i porównywanie osiągnięć
to
:,ajwainiejsze elcmenty współ
pracy lekarzy, konstruktorów,
producentów i .handlowców
z
calC'go świaia pracująCYCh dla
służby zdrowia, Konfrontację tę
umożliwia im właśnie SALMED.
W poprzedniej imprezie SALMED '88 uczestniczyło 3fO wystawców z 20 państw świa ta.
Wśród zakontraktowarych przez
stronę polSką lowarów znalazły
S\ę m.in.: aparatura protetyczna
firm BECKI~fAN i BEGO (Austria), sprzęt medyczny
firm
MILES, PHA1UIACJA,
U{B
lNSTRU1\fENT GmbH i BECKMAN (Austria) Graz cd partnerów zachodnioniemie1lkich, brytyjskie ill5trumenty ehirur«"iozne,
aparatura
labor3toryjna
przedsiębierst wa
INTERM.ED
(NRD)~ spektrofotometry I chromatografy firm lCN (RFN) .nz PHILIPS (Wielka Brytania).
Ekspozycja SALMEDU '88 zajęła po~ie:rzchnię
13,5 1ys. m
kw., a zwiedzifo jl\ 41 tys. osób,
r:łównie
praeo-wmków IiJu:i;by
z1il'Gwia.
.
(wp)

'e, którzy dorabiali się wielkich forlu.n, twierdzą zgodnie, ,;e
, do majątku jest ~ałkicm pTGste - należy jedynie wpaśe na
pomysł l'obienia dużyeh pienip,dzy. f.l'rudno uic z!';odzic się
cep!ą. Gdzie spojrzeć, aż roi się od ludzi sukcesu. Nazwi:>Danych biznesmenów, przemysłowców, rekinów finansjery
zapełnić SForą książkę telefonic:mą.

wic,
że
na I>amo, '''cdcl na czekoladzie,
lJulach, ale czy słyszał
facecie, który zbił nie'ątek na drukowaniu
i
pieniędzy? Okazuje się,
dziedzinie możliwośoi 41a sukcesu są niellgraUdowodnił to bli'lko
eeb temu nijaki Thoa Rac, który założył w
irm~ .. specjalizującą się
naleJiiu met'o d" drukGanknotÓw. Interes ten
lę na tyle Intratny, że
nęło wiele wody w Tamały warsztacik pana
oczywiście
obił pieniądze

Na stacji be.nzynowej w kieleckiej dzielnicy Bocianek
jak widać, n1.ewielki.

Niedyskrecje

-

-

WiCe1ninister chcial

Z kół zbliżo'nllch do warszawskiej mil 'źcji dowiaduje.-

,ilY

się, że

ster

MSW

się

nowy wiceminitroszczy

bardzo

o podlegle mu

slużby.

nie dnia 1Ulstępnego obLecav.e
przekształcony zo.sll\ł
organizację międzynapojazdll nie dotarłlI.. W każ·
która nie tylke drukuje
dym razie wiceminister chcial
różnych państw, ale
dobrze, a że nie WllS'::/o...
al. wyrabia maszyny SGr.
• J li('ząee banknoty, czeki,
Gdybyz tylko . to...
• DJ' i inne dokumenty tege
UNI A-PRESS'_,1.

Np. w
niedzielny
wiecZÓr zadzwonił do dllżurnego
oficera Komendll
Dzielnico. wej MO Wa'rszawa Srqdmiet::
. ,. cie pytajqc o warunki pracll
Po d.ziewięciu 'la~ilch odgrlli stan bezpiecze1st-:va w cenwania znaczącej Tali, od póltrum stolicy. Dowiedział się,
tora roku w serialu "Da.ll.as".
'nie ma już ' postaci Paml?lt· E- : że O"..vej nocy komenda dysponuje,. aż... jednym rad~o
winy, adtwarzQnei przez Victorię p.incipal. Scenarzyści kazali
wozem.
Firma Atmos, wchodząca w ł
..
. dostał .do
Pameli zginąć w katastrofie 84skła d koncernu Elpol, rozpo· jP ozy Jl wytwórnlę ukladow
Pan
wiceminister
KOmochodotVej,
gdy prowadziła
clQla produkcję sPccjalizowa. ony,
wykorzystującą
ZŁOWSKI
zareagował
bły
swojego czent:onego porsche'a.
pych układów scalonych bar- l~olo ię laserowego wpisyTelewidzowie byli niepocieskawicznie. -Oświadczył,
t2
szeni i zasypali procbcent6w
dzo dużej skali integracji, w e l:a
standardową płytkQ
natychmiast przyśle dwa ralistami protestac'ljnymi! Serial
wsp6łpracy z renomowaną fir · 11m
ą logicznego układu
diowozy...
Razem
byloby
odnotował spadek oglądll l ności i
mą szwajcarską Lasaray. Pr ze· e
mkOl' wdieni a . °bdbćiOrCY.
trzy. Do dwunastej w po/udnawet autorzy chcieli "przywró y u a
moze
y wycić" Pamelę w piętnaS'tu jakby
~"""------------------------- uuko\ any w ciągu 24 goretrospel.tywnych odcinl;ach, ale
l. D o dziś droga "o d pomymimo
oferowanego
sutego
do przemy słu" zajmowała
honorarium - Victoria Prillcipal
ł lata!
odmówila:
I ,ynda Carter podbiła amerykańsk~ !elewidownię rol.ą. lytułow ą ~!ąga 1y dotychcza w Pol- Gdy się już ma pewien maw scrialu "Wonder lVoman". Ale pl~e lat temu opusclła Hollr:
poziom
technologiczny
jątel(, pieniądze przestają
odwood, przenosząc się za mQzem, adwokatem,. d~ Waszy.ngtonu.:. l ,to§ci'
dokładności progrywać taką rolę! Postać Pameli, którą gralam, zaczęla mnie
od tego ~~asu. zagrała tylko drugop~anową ro~kę w serialu "NI~r :cji uk ad6w scalonych jest
solidnie nudzić; przypuszcz am,
Ham~e~ . PoUora roku temu urodZiła syna, Jl'go wychowywaru P \tmosie przekroczony dwuże ł część telewidowni też byla
słało się dla aktorki najważniejszc.
·krotnie . Wszystko to ra·nią znużona...
Pięć pierwszlJ(:h
. - ~ie ~yobr. iałam. s?bie żyela. poza ~os Angeles, ale okazuje 51(, l OZ)lucza o-gromny post<;p
lat "Dallas" to cudowny okres!
ze mozna l gdZIC IndZIeJ. Tyle ze w \l aszyngtonie trudnG aktorce ,lektronice dostępnej na naSzczerze się cieszylam, że wysznaleźć zaj(cie; z chwilą wyjazdu z HollYWOOd prod u genci ci~ m' ryn
. Wieloletnie statępuję w tak pasjonującej sadze
skreślają... A czuję, że pG urodzenia. syna stałam się lepszą ak· ia Polski
o przełamanie
rodZinnej, w której tyle się
lorką: dojrzałam jakG kobieta! W Hollywood byłam ciąrlc pod larga na zakup tej najnodzieje. Ale w ciągu następnych
presją pracy, nie miałam na nic czasu. Nie chciałam, ieby moj~ :ześniej zej techniki rostały
czterech 1M producenci spoczęli
1Ia laurach, żbyt zadufani w audziecko wzrastało w niezdrowym tumulcie Beverly Hills. Jedno ~s zcie u ~ieńczone powodzewmatyczne powodzenie serialu.
tylko, co mnie zdziwiłe w Waszyngtonie, to stałe przebywanie pod n .
Nie chcieli wprowadzać żadnYCh
kontrol~ s~iadó.w, którzy w~edzą e. każdym t~oi_~ kreku. Wa· ,ol,ka fabryka jest piątą tezm·ia·n, ani pogłębiać ch<Lraldeszyn,tGnska s.tehea pod ł~m wzrl~dem Jest... pro~lDcJą. . •
jt ypu na świecie. Cztery po_
rów 1Jost"ci, w tym "mojej" PaPo urodzeruu synka plęk~a L!nda przytyła l tenz uSIlnJe zrz~- t le
pracują w
USA i
meli, która stawala się coraz barca nadwag(. Z "CudowneJ kobIety" (.,Wonder Woman") sŁała Sł( rtR.
dziej bezbarwna. Eez żalu "WIęc
eudown~ -mamu5ill!
odeszłam z serialu ...

Palnelo, , ~egn(lj

. ·polsko '~ el

·otwarcie· n.

f'

iko: ~ ., .

·1 · ~wi.e

Ma:musia

Uwiedziona i porzucona
Najpierw na miliej(,
a niedluro potmn do lekarza specjalisty zgło.siła s.ię pani Alicja B.,
osoba już pe trzydziestce, żeby
poinformować o dokcnanym na
niej gwałcie. Zapytana, czy zna
personalia sprawcy, odpowiedziała, że owszem, be gwałcicie
ll'm jt'st jej były mąż Wacław

(I)

jątkiem

i tym samym

żona Alicja,
osoba niezmie.rnie
tewarzyska, która - zda j e się
- nie spełniała dobrze swoich
obowiązków, albG też spełniała
je poza domem, bo sąsiedzi pamiętają parę (orsząeych scen i
głośnych awantur, których finał
był tald, że pani Alicja B. pew-

flamą·
\1Ąłt'k . en.saC'yjny w zyciu pana B. rozwijała natomiast jego

UTR
nego dnia zniknęła z horyzontu,
znaczy - wyprowadziła się w
niewiadome
miejSce i powoli
wszyscy o niej zapomnieli.
Teraz zaś złożyła na milicji
doniesienie o dokcna.nym rwał
cie. Było tak, ze postanowiła się
osbtecznie ro-z1iczyc z mężem,
z którym notabene jest już po
rozwodzie, w związku z czym
nawiązała. z nim po długim niewidzeniu kontakt i umówiła się
na spotkanie. Ponieważ ona wyszb z domu, a on został, powinien - u waiała - podzieli5 się .
z nią zebranym przez lata ma-

Obecnie w \\'iększości krajów
świata
ma'lzyny ze znakiem
fh'mowym
Dela Kue Systems
pracują w bankach centralnych
i handlowych, instytu('jach ubezpieczeniowych
i wszelkh'h
magazyńach sprzedaży detaliczn;lj. Znane są ODe w 110nad 100
krajaCh na li kontynentach.
Tamtej.si kasjerzy już dawno
ZalJOmnicli co to znaczy r(czne
liczenie pieniędzy. Gdyby p.ozostano przy tej archaicznej melodzie, kolejkI przed' kasami .byłyby tam jeszooe większe mi w
warszawskicj r otundzie
.PKO.
czy na p oczcie (łównej. A proste operacje przekiwa.nia pienię
dzy li jednel!(o bap.ku do drugiegc
trwałyby jak u nas całe tYA"odnie. łlaszY'llY Dela Bue Systems
mają jeszczc jedną niebagatelną
lIalet(. Z największego pliku jakichkolwiek banknotów bezbłęd
nie wyławiają k ażdy falsyfikat,
bądź niewymiarowy nominaŁ
:&foina dziwić się tylko, że nasze ba.nki, kasy
oszczędności,
pocda i inne insłytucje, obra-

. eające ~o.raz wiłlkszymi.kwo ta~i
pieniędzy, . (ak \\'olilo cżerpia. z
udogodnień techniki. Dzieje się
przecież to ze szkodą
przede
wszystkim dla ' tyśięcy' ludzi tra7
cąeych
czas w tasiemcowych
kolejkach, a ponadto powaduje
slynne
już
"zatory
finansowe" będące utrapieniem całej
gospodarki.
Ostatnie jednak pojawila się
pewna szansa zmiany na lepsze
tej syluaf'ji.
Kilka dni tem.u
przcdsla wiciele dyrek('ji
kon-

cerna Dcla Rue SY!items podpisali kontrakt ~ z przedsiębior
stwem Digital na dostawę
do
Polski pierwszej partii spccjalistynnyeh 'urządzeń,
które
w
pierwszej kolejności zainstalowane zostaną w kilku warszawskich bankach. Być może o tym
kontrakcie będzie
można
już
niedługo pou.icdzicć, ŻC był on
przemysłową jaskółką, która. w
tym
przypaOku zwiastowała
wiosne:.

Ważne

dla
bezrobotnych
Jeszcze w tym mioe.siąeu Sąd
Wojewódui w Warszawie UIlegalizuje prawdopodobnie stowarzyszenie "Komitet Ob.ony
Bezrobotnych". Statutowym celem komitetu jest walka
o
przestrzeganie konstytucyjnego
prawa do pracy, organizowanie
pomocy prawnej bezrobO'tnym
oraz tworzenie społecznego ruchu przeciwdziałania bezrobo-

ciu.

Jak wyjaśnia przewodniczący
KQmiletu Obrony Bezrobotnych,
prof. Władysław Ratyński, wedlug obecnego stanu prawnego,
bezrobotni
rue mają żadnego·
. rzecznika
swoich
interesów.
Związki
zawodowe - zgodnie
z ustawą - chro~ią .boWie!ll
tylko ludzi pracujących.
Bezrobotni
ptltrrebujący
obrony,'
ci którym grozi bezrobocie, a
także osoby mogą~e
wesprreć
działartia stowarzyszenia
mogą
kontaktować . się z Komitetem
Obrony Bezrobotnych w Warsza wie, ul. BI'acka 5, tel. 21-29-63.

Salonv . Mercedesa i lIPorscha"
ll

Przedstawicielem firmy "Porsche" na Polskę oraz generalnym przedstawicielem
firmy
"Mereedes" został znany rajdowiec. trzykrotny mistrz Europy
w l ajdach samochodowych, biznesmen Sobiesław Zasada,
który podjął starania o uru.cho':
mienie w Krakowie i w Warszawie salonów sprzedaży, siacji diagnostyczno-serwisowych
sklepu oz częściami do tych samochodów oraz' "".jelkiej automatycznej myjnL
Jak poinformował S. Zasada,.
który przez lata był kierowcą
!abrycznynl obu firm, spodziewa się on sprzetlawać w PolSCE:' ponad 1000 mercedesów rocznie oraz 1;ększe liczby wozów
C:ostawczych i towarowych tej
marki. Liczy także na sprzedaż
k:l:kudziesięci u porsche.

Jak się p1anuje salony sprzedaży w Krakowie uruchomione
zostaną w roku przyszłym.

Nie su nio
z~obi kobietę ..•
...jak
twierdzą
zuawC'y przedmietu. W tym sezonie kobietę zdobi
jej wlasne cialo,
oczywiście, odpowiednio ... pomalowane, Bardzo m odne są malunki na dużych dekoltaeh.
twarzy, a także innych odsło
niętych miej.'lcach. Panowie, co
za ulr:a. CQ;ekajl\ was mni~h'Le

wydatki na damskie kiecki l
inne fatalaszki.
CAF

- . Sławomir

Wojn.o

.
Zaproszen te
Lt;ise Winger

slał~

za

fira~ką

i

na

herbatę

obserwowała mężczyznę,

A

.
- Kim pan jest? Czego pan sobie iyczy?
- Nazyvvam się Doyle - odpowiedział mężczyzna - przychodzę
w sprawie og/oszenia ...
- Ach, lak - ' Luisa odsunęla rygie.l w drzwiach. - Proszę wy.
baczyć moją podejrzliwo5ć, a/e tu dokoła jest lak pusto. Trzeba
być ostrożnym ...
- Naluro/nie, laskowa poni .. :
dalam og/oue. ~
- Winger - powiedziała Luise - lo wIośnie
nie. Proszę, niech pan wejdzie.
.
- Mam nadzieję, że nie przyszedłem zbyt 'późno. Jestem bard20
zain!eresowany tym domem - zabrzmiala lo jakby przcpraszQ.
pyloła:

Iq

jąco.

Luise robiła wrażenie, jo.kby w ogóle lego nie sfyszala.
- Czym mogę pana poczęstować f Kawa? Herbato?
- Herbala, jeżeli moina. - Doyle zrobił się jakby bardziej nerwowy. - A więc ten dom jest do sprżedaży, pani Win.ger1
. - Było już kilku zainteresowanych - odpowiedzioła spokojnie,
podchodząc do kuchni. Obserwował, jole wolnymi luchami p!lygO.
towuje czajnik i stawia go na p/yeie 'kuchennej.
- Czy lo znaczy... f
- Nie, nie podję/am jeszcze źadnego zobowiąLOnia - odwróci/a
się bokiem i roześmiała smutno. - Po prostu propoz)'cje nie odpowiadoły mi finansowo . .
'Doy/e znów się rozejrźa/. Potem sięgnął do kieszeni i wyjął cygaro.
- Czy mogę zapalić? .
..:. Bardzo lubię zapach cygora
pOIl/iedziała LUlse. - Mój mąż,
niech z Bogięm spoczywa, zawsze palił cygara ...
- Pani mąż nie żyje?
- Pracowal jako górnik i nabawił się pylicy - nal%
wody do
czojnlka. - A/e przeżył życie uczciwie w odróżnieniu od Freddiego ...
- Kto to jest Freddie?
- Freddie to był mój syn - Luise podeszla do zdjęcia w ram·
ce, które wisiało na ścianie i pogłaskała ręką szklo .l%gra/ii.
- Czy coś mu się stolo? - zapytaj Doyle.
- Niech pan wybaczy slarej kobiecie. Nie mam prawa murtwić
pa-na moim nieszczęściem ...
- Ależ bardzo proszę, los innych ludzi nie jest mi obOJętny!
- Przed dwoma laty Freddie zszedł na złą drogę. On nie był
z/ym chlopcem, musi mi pan wierzyć, ale dosiał się pod wp/yw
jakiegoś przestępcy. We dwóch napodli na bank. Dzień był jol<
dzisioj, zimny, deszczowy. Nagle przed drzwiami stanął Freddie.
Szukał pomocy, ponieważ goni/a go policja. Pomoglam mu, był
przecież moim synem. Ale policja dopadla go. Zoslal zastrzelony,
kiedy próbował uciekać ...
- A ten jego wspólnik?
- Temu uda/o się uciec. Nie z/opono go do dzisiaj. To on iwt
wszystkiemu 'winien ! Freddie sam nigdy by tego nie zrobił - jej
głos stoł się na-gle zimny. - Do rzeczy, panie Doy/e! Pan chce
kupić ten dom?
- Tak, jeżeli cena będzie mi odpowiadała ...
X"tII/aszcza w domu
- tycie jest drogie - powiedzia/a Luise starców, Nie mam nic, choć ludzie myślq, że jestem bogata. Pod.
czas napodu na bank, dokonanego przez Freddiego i jego wspó/nrka, zrabowano pięćdziesiąt tysięcy dolarów. Potem rozeszła się
pogłoska, że Freddie mio/ te pieniądze, kiedy uciekał i ukrył je
lu w tym domu ...
Doyle slrząsną/ popiół z cyga.ro. Trochę mu to niezgrabnie wyszło, ponieważ bfokowało mu środkowego polca u prawej ręki.
- Nie jestem sknerą, pani Winger - powiedział. - Wszystko mo
swoją cenę, również ten dom. Obejrzo/em go dokładnie, podoba mi
się i proponuję siedem tysięcy.
Luise nalala herboty.
- Dobro cena, ponie Doyte, aie nie za dobra ...
Doy/e zgasił cygaro w popielniczce.
- A więc dobrze, pani Winger, osiem Iysięcy d%rĆy"" ole to
jest moje oslotnie s/owo!
- Zgodo! Wiedziałom, że dojdziemy do porozumienia - powie.
działo Luise.
Doy/e wyciągnął z kieszeni jakiś papier. Bylo to przygotowono u
notmiusza umowo kupna-sprzedaży. Postowil no niej datę i po-
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no stole.

- A więc został pan włościcie/em domu, panie Dcy/e. (lY mo·
panu pogratulować?
.
Doy/e ~pojrzal na ni q, nos!epnie przymknął oczy; poblodł. Glos
pani Winger dochodził do niego jokby z oddali. Chcial cos powiedzieć, o/e nie móg/.
- Nie opowiedziałam panu do końto historii mego syna Freddiego - powiedziała Luise. - Kiedy szukol lu schronienia przed
pości"giem, opowiedział. mi o swym wspólniku nazwiskiem Horold
Slevens, któremu brakow%
środkowego pa/co u prawej ręki. Ta
on jest winien, że mój Freddie wszedl na z/ą drogę i że nie źyje!
Przysiąg/om zemstę temu człowiekowi! tup zlamtego nopodu b.v l
przynętą. Wiedziałem, źe Slevens zareaguje no ogłoszenie o sprzedaży domu ...
G/owa mężczyzny opadła. Nie żył! Luise ",zię/o jego filiżanke i
wypiła reszlę zotrutej herboty. Zemsta zosIala dokonana, nie mia.
la już po co żyć ...
(Koniec)
gę

P4Idejrzane byłG także to, że
na miejsce spotkania wyznacz.yl
ich dawne wspólne mieszkalllt',
którego do1ąd strzegł przed ~
ną i zmusił de trwałego opllSZ'
czenia przez nią IGkalu.
.
Alicja przyszła o umówionej
pone, zost3ła jak dama .pocz~·
tow:ma kawą i kliniakiem, a. e
potem rozmowa potóczyła
sJ~
nieSIl3dziewanym torem, ~o zna:
czy _ magister Wacław B. za
czął Ją nakłaniać do powrotu,
do budowania dalszego wspólnego iyria, choć już bez ślubU, CO
_ twierdził - na pewno si( po'

który ,

o.:'yslOdał . z.. s.amochodu przed jej domem. Jakkolwiek widzio/a go
Idącego sClezką ogrodową, drgnęła lekko, kie dy zadzwonił do dml/i.
Wzięła lasJ<ę i pode szla do drzwi, następnie, nie olwierając ich, la-

wiedział:
- Jeżeli zechce pani tu podpisać, wręczę poni czek.
Luise podpisała papier. Postawiła filiżankę z herbotq
Doyle ują/ filiżankę i napił się herbaty.

B.

Mar;ister B. jest o;a!owiokiem
spGkojnym i cieszącym się dobrą opinią \V miejscu zamieszkania. Kiedyś prncowal na posadzie państwowej, ale Gd paru
lat prowadzi prywatne biura doradezc 'i nieźle z tego żyje. Posiada źachodni samochód,
ale
nie jeździ po pijanemu, odwiedzają 'o goście, ale zachowują
się przyzwoicie, natomiast
co
do jego układów damsko-męs
kich nie wia;domo dokładnie nic,
bo przecież
Jtdyby ktoś naw.et
zauważył na klatce
schodowej
pod drzwiami mieszkania magistra ·B. j:lką~ panią, to żadcn
dowód, iż miał do czynienia z

pieniędzy?

. .n·······'··'·I"

.,,1~n"""""nT"";.:T~~~V~~'~~::::~:.~

OkrQgowe~o PrzedSiębiorstwa
nowa

-

Wt()rek
l i wietni 1990 r.

tel. 31-09-19,

Dziś s'kładamy żYN~ł1ia

Post~j

-

clę'ł:1row!,ch

BOGUSt..AWOM
l
APOLONIUSZOM

lm. ~aBa
nlec!:ynny.

KochaD9wskiego
KINA

"Krótkie spięcie II"
- USA, 1. l!. 1:. 15.15. "Ramuo"
- USA, l. 15. g. 1'1.38. l!l.4i.
HP.nWjaźli" brak terminarza

Kielce

,,04eon"

USA, l. 15, g. 15.M, 17.10.
pelnlą

tel.

nocny

dyżur

Zwyclęstwa

7.

slutby zdrowia
- czynna 6'-29. tcL 2Gl-!l, Informacja o usługach - :!G5-S5.
TELEFONY: Strat Pożarna 996,
Komenda MO 2'01-36. Pogoto,--ie
Milicyjne 997, Pomoc drogowa m,
Pogotowie łUtunkowe 919, PogoINFORMACJ .'

lterelllskiege

nieczyn.ny.
KINA

towie Energetyczne -

Radom 991.

..Młode stc'zel-

.. R9mantk·· -

USA. 1. 15.

15.:18. !lO.

g.

"KrOkOdyl Dundee n" - USA. l.
1~ 1:.
rl.4:i.
Wideo: .. Zwariowałem d.La ciebie" USA. l. 15.

g. 15.45,

stały

nr G7-BI0 pL

-

07-001 ul. Traugutta 4\1.

TEATR

rżyiko

Sk

18.

"MoS,kwa."
ł,Smierclono~na ..
Altcznot·ka·' - USA, 1. 18, g, 15.30,
11.3(1. ..Rybkil zwana Wandą, czyli
jak od.~yskać lup" - ang. l. lS,

toKosmic"!łle

Skarżysku-ReJowie

Ba 90 -

niec~nne,

., Nieśmiertelny·'
l~ , ~ 15. ..H(>{\()c PrizUSA, l. 18. g . 17, lł.HI.

ny -

czynne w godz.
MUZEU~1

H.

MUZEUI\l WSI KIELECKIEJ
Park Etn9graltczny w Tokarni
Wyst:1wa : Wnętrza XIX-w. chałup. Z gCOd3 Z R dk,~wlc, Dw ' c
10-1T.
stały dyfur nocny
nr !'I-OOI . ul. Buc"ka 3'1/39.

APT EKI

POrtA

O

LKKACI(

j :ltk!em

APTEKA DYZURNA: zy: ~1I7l
ul. Staroltunowska IfI.
POSTOJE TAK.SOWEK: pl. Wol-

ności

-

ul. Slenkiewicza

53T-!>!.

Ul-6l.

m.

It0 t()wle MO m. strat Po~arna
Pomoc Bc&gowa 981. Pogotowie Energetyczne Kielce - Mia..to 991. Kielce - ":fereR 956. Po-

!It..

gotowie Gazowe Sł-!!ł-!8 l It! Pogotowie wOd,-kan. c .o. elekt ryczIle RPGM cz.yime w g,ollz. 15-23.
tel. 4G!-88 ł 4311-9.. PocEtowa lnfo~macja o usługach tIł, Informac.ła PKP 936. Informacja PKS
M -n, b<KeI. ..ce~tralny" 6i5-H.
C«IfTRUM INI!'ORiIIACR TWaYSTJrCl:NE.f ..IT" teł. 480:l-66
CEynQe do li w soboty dG . 11&.
INFORMAC.JA
O
USf.łlGACJI
..OMNI" Kieke tel. '39-62 _
w go4Jl. ł-n.
USL~I
POGllUBOWł::
tu. całodobowy. teL a1-'1O- 4.~.

lO

31-29-1'.

uL

Jędrzejów

netyczna

Wsp6łcr:esne

problemy wych(nl'ania i
nauczania: Kompuler roz-

.,

wija

myśI_ie

Dom Kultu.. !, - "Kopalnie k~ó
IQ Satomona" - .uSA, ł. 11, g.
l'1. ••.Jak to &i~ robi w Chicago"
USA. l . 18, g. 19.

-

Uwacal Za ew_tuaJae ZMiany
'Ił'

prograBlje
odpowiada.

kUl

redakcja

nle

miczne
stai pracy minimum 10 lat w tym;; lat
na stanowisku samodz.iem.ym

aud . Cz. KUlISa1a

D!:iello<lłk

17.l5

S~udtO

ca.ys

ka.«!
J}rz.y

wY7Js-ze rolnicze lub' ekOfl.o-

żyw

lew.

dyn:
cyjn

miel

I
~

górz
katE
lita
wiej

dobry stan zdrowia
preferowany wiek 00 50 lat
Kandydaci zobowiązani są do cłosłllr~!:-ełlia n -

leb.r.

stępujących dokumentów!
- zgłoszenie do kOnkUTSU

nies:
Ul

kwestion'ariuS'Z osobowy, życlorys i ! fotografie
odpis dyplomu uk.1ończet11a studiów
świadectwo zdrowia
opini-e z ostatnich 5 lat pracy.
Oferty wraz z dokumentami należy składać w
dziale pracowniczym przedsiębiorstwa w Kielcach
przy ul. Mickiewiaa 10 w terminie lł dni CMł ukazania się ogłosz~nia w prasie.
'.
Informacje o sbanle i dział'alności przedsiębior
stwa można uzySkać na miejscu.
O termi·rue konkursu kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem,
200-k
-

WOJEWÓDZKI
INWESTYCJI ROLNICZYCH
KIELCl\.CH. al. IX Wieków Kielc 3, bud. C II
Z~RZĄD

W

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu osobowego marki ,.FSO-1500·',
typ 1500, nr rej. KIH 987H, rok prod. 1983, nr sil'llika
st'Opień
zł.

981337,

zużycia

we

rw

SZKLARf\j-Y zaLl"udnię. 01Poznaillik
'H. Z WArszawy .a.utobll6 nil.
198-k
SCHEMATY obieg·u · lWk'lnmentów finansowyck i :ipl'aw praoowlliOŁYOO
ilł9lylucjom i zakładom pr&C:r wykoot'jemy ....
ter.mi.n.adl uzgodnionYCh. Ki-eice, tel, lU-'187 i 448-86. 1073ł..g
FIATA 11Sp (l9M)~ telewiMl'
CZM'tł()-biały, Mól kuchenny. ła
ta.T7.eW,

Ki~.

~.

lG'll5-g

SPRZEDAM lodówkę "Mióak".
tełewi.r.ot ..l!JloeIr,konilk".
Kielce.
"'1~.

1&7W-g

PIEKOSZ(tWIK

~

3

3
~
3
:::J
3
3

E Of~rty składać pisemnie lub osObiście w dYrE~k- 3
E cji KKO w PiekQszowi.e, K:t~lce tel. ~0-55, 560-56 3
.

199-k:J

C
J
Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu~
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dXobne ,

Ogłoszenia

KIELłJCKI KOMBINAT OGRODNICZY

C

wywoławcza

Przetarg odbęd-zie się w 14 dni od daty dntku ogło- ~
szenia w prasie o godz. 10 w budynku zarządu
Kielcach, al. IX Wieków Kielc nr 3, blok C II,!
II pięl'ro, pokój nr 202,
.
W przypadku niedojścla do śkutku I przetaTgu, II
prz~targ odbędzie się w tym samym dniu O godz. lZ.
Pojazd można oglądać w godz, 7-15 na dzień przed;
prz~targiem w gara'Ż:'tl nr 1 przy ul. Armii Czerwo- nej 106 w Kielcach (na zapleczu budynku)'. _
J
Przystępujący do przetargu winien wpłacić w kasie ł
tutejS7Jego zarządu wadium w wysokości 10 proc. ceny )
wywoławcz,ej, najpóźAiej na dwie godziny przed prze:.. :
ta'rgiem.
I'
Tut-ejszy zarząd . zastrzega sobie prawo .Uł1iewaŻfl ienia przetargu bez podania przyczyn.
ZOl-K •

••••••• ".u~ •••••••••• ".un~
W

45 proc.., cena

15.000.000

na działalność handlow,
E SKLEPY MIĘSNE i OWOCOWO-WARZYWNE
E
nI:' terenie lQ.iasta i woj_ kieł~kieg~.

l6.48 Koncert muzyki svmfon;C!;-

17. 10

-

C

PROGRAM LOKALNY

neJ

E

wykształcenie

EPOSZUKUJE do WYNAJĘCIA LOK!\Lł

16.08 Wiadomości 16.«; Koncert
muzyki symfonicznej 16.311 "CO

wyborcze.

-E

-

C

RADIO
dalej z FSC?" -

~"I'""'

C

wyc

do l
W
ty
v.ra"
litUI
rew

na stanowisko dyrektor.a przedsiębiorstw

.

wę.

Za eW8Il••ł _ _ .iany w ..~ralllie t.. m.keja
nie .dpewi••••

KINO

Jesło~

STRONA 6 .

15.00

Uw~.!

DJ'-

NUMER 75

og-

n .lI/.

szablą

piórem
Spotkania z literatut'ą. kI.
V: H, Sienkiewicza
.. W
pustyni i w puszezy"
Spotkaflia z literatu!'ą, Id.
lU lic.: Witkacy .. Szewcy"
TTR Fizyka.
s. U:
Zmiany stanu skupie!!C3.
'ITR - Biologia, s, II: Owady i ich znaczenie
Współczesna genetyka, kI.
I-IV lic.: Inżynieria ge-

15.30 NURT

POSTO,...: TAItSOWEK: OSvoo...e DwocEec PKP tel 5::4-34 ul

Słowackiego

12.00

14.00

"Pegat:" .. Cd(\wl!!{c w
niu" - USA. L 18, 11:. 15.30.
lA 34.

Po-

Nasza poczta
- Wiosenny kurs szycia
"Domowe przedszkole"
Wiadomości poranne
.. Telefon 110": "O krok za
daleko" - film prod, NRD
"Domator": Przyjemne :z:
poiytecznym
D!'ogi do Niepodieglej, Id.

Vll: Nie tyLKO

1:t3O

KINO

TELEFONY:

10.45

12.50

Ko_1de

_

dni śWLąte~nycb l dni
Gd pc CT teł.. 5!3-:J!.

Pogotowie Ratunkowe

instrumentach

11.10

czynna w godz. 7.30-15.36 z wyw\łlnych

do

8,35 "Domator":

6.50
9.15
9.25

-

"Podróż

Mediolanu". cz. 3
"Wywiady Ireny Dz:iedzłc"
"Panorama dnia"
"Opowiadania wariackie"
- film fab. TP, rei:. Pawel Trzaska
KOCllentarz dnia

7.45 Express gospodarezy
8.0:; Muzyka. kI. I: Gramy na

lUNA

konkurs

znajomość branży

noSta-

Jutro

OstrowieQ .·~ ~ ł

ny od godz. 19 do 7.
INFORMACJA

23.00

pro<
nie
dy :

Różewicz

PROGRAM I

rza.

nr !9-006. ul. Sienkiewicza 15,

21.30

21.45

USA. L

.. nutIIi .... "Głupcy " ko mosu" USA, 1. lZ,
. 15.30. "Szalony Megs" - US_'\.. 1. 15. 1:.
17.30. 19.34.
•• Prz&dowaik" brak tecmin.1-

czynne

21.00

Dt

wiej

Ka'Ildydaci przystępujący do konkursu winni speł
warunki:

.,Na

18.30 "Dawniej nLi wCI':QrajH
16.45 Kabaty - ostatnia stacja
metra - schronisko
<Ha
be"domnych
19.10 Modlitwa
wiecwrn8.
II
Sanktuarium Matki BGS-klej Tucholskiej
19.30 studio Sport
20.00 "Przeboje Bogusława Ka-

53-10 I 53-88.

l

Żak

NIt!: DY~URUłĄCE: stomoltol gicT.!'. - Przychodni RejlhlOwa nc 15 ul. Karcr:ówkowska 5 - cz 'nna w dzledr.;'ele i
świ<':taw gO·d"'. 7-19., dyfur noc-

-

APTEKA Dy1;URNA: nr !9-87G
ul StaszIca 64-11.
POSTOJE TAKSOWEK: telefo-

MUZ F.UI>1 LI\T SZKOLNYCn S.

nieczynne.

-

,.Stal'U - .. Pr daŁor H
18, :. 16, 111.

tiwlab" - c zynl!e 18-1'1.

1-15.

nisław

czyńskiego":

ang. L

~Cll"

MUZEUM ZABAWKARSTWA lit. K9Śc;i\łszki II . "Zabawki

i: Suchedniowa. Tadeu!i%
malnstwo I r'!e~ba -

l

reż.

film. TP.

wela

czynne 11-1'1

.,RobotoU("

plac

NARODOWE .. PAŁAC" -

OBL~GORIEK
SIENIIUEWIC'l:A -

uL

11'
Słonec.

.i'

niać następujące

n

16.55 Język angielski (56)
17.25 Pr!}gram dnia
17.30 .. Dookoła świata":
Tahiti"
13.00 "Mąż pod łóżkiem" -

KINA

czynne '-17.

-

Im.

Starachowic.

Szczep:1ńsk!ego"

~EROMSKłEGO

Hk-

APTEKA DYZURNA: nt' U-H7
ul. Zielna 1%. tel. 5!!-'12l.
POSTOJE
TAKSOWEK: Dworzcc PKP - tel 13'1-115.

MUZEUM NARODOWE plac:
Partyzantó\'V Wystawa stała:
.. Pczyroda KIelecczyzny". Wysta.wy czasowe: "Fr3ncesco Płazza millarstwo 1 grafika" "Blały 0kces w malarstwie WojcIecha
Weissa". ..Lw6w w
rysunkach

Zam"owy -

w

REGIONALNE

MtnEUM

MUZEA.

Włady&hwa

ki.no

gen. broni Zygmunta Berlin!:,,,

nieczynne

GALERIE -

-

widacjl.

jaja.-·

USA , 1. l!, g. 15, . 1'1, l!I.

PROGRAM

ntecf:~... nne

,.Metałowiec·~

lUli.
..Studyjne" "Nietykalni" USA. L 18. g . 11.15. 19.15. Wideo :
••Kogel mogel" - pol. l . 12, g.
lIi.l5

"Echo" -

~

16.20 Prog;·a.u dni i Teleg1.ZeŁa
10.25 Dia dl':ieci: .. Tik-Tak"
16.50 Kino "Tik-Taka": ..Gumisie" serial anim.
17.15 "Telee:;cpress"
17.30 "Spojrzenia": kOHserwat.1i5ci w ZSRR
IIUIO Pro.gram lokalny
18.ts .. K'inika zdr()wego
czło
wieka": 1'hdci&n~en.ie t~
nicz-e, CI':. l
19.00 Dobranoc: "Moje przy jaciólki myszki"
19.10 Prosto z nicDa - rep_
19.30 Wiadomości
20.00 Spotkanie z minisŁr m Jackiem Kuroniem
:lO. n "Dolina nad'd ei" (6-o.st.):
"Guido" - franc. serial
ooycz.
21.15 "List;>" o gospodarce"
21.50 Studi() Sport: MS w hokeju na lod:!:ie:
USA
Kanada
23.20 Wiadomoścl wieczorne
23.40 Język rosyjski (?6)

KINA

.. Wolnoić" -

I%.

pełni

"Podejrzany·'

APTEKI:

-

tel.

./

Biuro Ogłosz~ń KWP
lU-58. czyune 'f.Jł-lli.

by"

-

TEATR

..Bałtyk" -

stela...

Dziś

Ogłoszeli
KWP
" , ..ue 5-11.

8iuro
!31-Ji -

ogłasza

(
PltOGR\M I

jutr.

Im.

E

samochodów

ul. Miclczarsklego.

Radom

RUDOLFOM
l
ROBERTOM

I

taksówe k
Armii Czerw.

u:I..

r

~

Po~tój

31-79-19.

bagażowyCh

Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi
w I iełcach '.. ,

PROSZĘ o kontakt 090'by poma€.aj~e zerJChuąć
fi~"-c()ł1l
bi 1lI.11I.lOOO ó !D.:JO na uL ~
kOl'skiego pętla 46 klob iwiadk~w w~ fun.kC}:M1&riUBZT .tO

legi tym ll,jącydt

mnie.

Ki.elre.
l~

3!-26-31.

KO!'llSOWY
sktJCł-spr~:
złomu
zWa.
rebr~,
mooel.
....bek. OIbrą.:'w,:, pier.icionk~W'. •
lan:--US2I1.ó..... kn:yżył;:ów. kamieni sz.ta'<"hetnych, antyK~w. cluet
8&tu1d , mili-lariów. ooc&7ńw.

sta-

roci.. Ta,ue kantoc wy.mjany ....a.lut -

polec-aj.ą

Lodzińscy K~a-

k~w.

Psk(}wskiego 25.
i9iHt:
..MERCEDESA 20i D" (l_l.
Buako, teł. ll-n.
l4'ł.lł-C
SPRZEDAM
koą.
Mał(t~cz S&.bi&l\~w, HajduŁ

Im3.'J.-C
FOTOKATALO<lI

.,RQMEC)".

Wrocław

3, skqlka 1008. hlł-k
LOMBARD Kiclce. Siell:loiewicza 7' (obok Hoł.el~ HCeIItTa1nego"). tel. 536-32 ud.zicla
poij."czek pod za~taw, także firmom i pczedosiębio()['6fwotll pań.
sbwowy-m.
lO79-g
. ZALEWSKA Ha1iu zgubiła.
przepUl9łkę
Ska-l'ży&ko.

tymczasową

POBROTYN Tom!lSoZ
IV LO.

leg.tyrna,cję

Z.PJI

872-:0
zgubIł
1O'r17~

I

Urocz) tości religijne
w Wielką Niedzielę
DOKON"CZENIE ZE STR. l
i
poprowadził
wielikaGlOCille
p.rocesję . revurełkcy}ną. Zgodnie z tradycją Kościo]a, obrzę
dy zwiąlLa·ne ze św-i~tem Zmartwychwstania Pańskie.go trwały
do świtu w Wielką Nied2ielę.
W KIra.kowie, 'W nocy z soooty na n ied2ielę, w katedrze
wawel&kiej. podczas końc2ącej
liturgię wieJikOOOibotnią procesji
rezu.rekcyjnej, ce1ebr'ujący nroc:zystooci metl'OIlOIita k.rakowSlki
kai'dynał Fr.neis:u:k Maeharski
przywdział hi~oryl.'2ną kapę używaną poró!.y koronacjach królewskich. Rano w nied2ielę kardynał ooprawił mszę Te'LUreXcyjną
w
kościele św. Kazimierza .na k ,raikowskich GrlLegó!"Lkach. p.ro:ed poludniem w
ka.te&n.e na Wawelu me~o.po
lita kralkowski odp.ra·wH $Urnę .
wielIkanooną. a po połudl/1iu 'celebrował ufOC'zyGte 'w~el<lla:Jlocne
nieszpoot"y.
Uroczysty pJY.LE'biEog miała .ezl li'clrc,ia w klas:ttorze ojców
pGU1~~ÓW
na Ja',sne.j G{)rw w
O:I:ęstc.:hnwie.
Triod-uum
paschal n e na .J ~ s", C'i Górze za'k ilc7,yła
n;sZ3. · w. pontyfW<aJ.n8
c.,~:",.r:l~ona
w ba~Y'li'C'e j_lO-

l

t

PAP: 'W Wilnie odbył si posiedzenie gabmelu
z ud,.,a!e'Yl
przedstawicieli parlamen.tu pod
przewodnictwem
Vytallt" "
Landsberg.sa, aby omówić "plan
posunj~t
gospod:lIczrch"
na
wypadek wprowadzenia embarga przez Moskwę, O p6lnocy z
niedzieli na poniedziałek minął
termi.n 2·dniowego ultimatum Moskwy. Litwie grou w 20wiązku z
tym m,in. wstrzymanie radz.iecJtlch dostaw ropy naftowej
l
gazu, LItewski w!cep.emier Romuahłas Ozolas zwrócił
się
óo
ludIlOścI. by nie wpadała w
panilu:, podJu:eślając,
te
Litwa
dysponuje zapasami ropy i wę
Kła
na 3t dni, a gazu na lO
dni. PONtyCy na Zachod:zie nadal wyra1ają nad2iek. 1e konflikt wstanie rozwiązany trodkarni pokojowymi i podkreślają,
że
u1ycie sily
p .... ez }JI{)skwę
mogłoby
2.3sz.kolb.ić
stosunkom
Wschód - Zachód,
PAP: - Stasiowi ko rządu polskIego w spfFwie Litwy, określo
n'c w oświadczeniu z 12 marca
br. pozostaje aktualne. W szczeg lności uwatam n rG2wlązania
lej sprawy szuka.: n:>le1y VI' rozmowach między - l'2ądem ZSRR
a władzami republiki. Wszelkie
napięcie w tym rejonie budzi u:tasa.mionc :zaniepokojenie narodu pol.!.'!!:lego;- jako s~iada naro-

19-1etnia

du Jitc,,-skiego - ośwIadczy! minister
praw zagramcznych RP,
Knl-szlof Skubi5Zewskl.
AFP: Dwustu reformatorskich
deputpwanych z grupy "Demokr<ltyczna Rosj"
zaproponowaJo Borisa .JelcyBa na Jumdydała
)1a pnewod'nicząceg& Rady Naj_
wYŻ!lZej RFSRR.

Reuter : Iri
osób
:unarlo, 8
ponad l(iO :zna jdu je sIę w S1pitalu w wyniku zatrucia pokarmowego podczas wesela w wiosce
ind)l}skiCj w pobli:tu Luckno-w,
w stanie Ultar PradeS2. Do regionu wy lano dodatkowe ekipy
lekarzy,
AFP: Firma :tagrankzna. której nazwy nie u jawniono, podpisala z Bankiem Estońskim umowę na . druk
koron estoń
skich. Pieniądze powinny być
gotowe do 24 grudnia br.
TASS: W Molicy Rumunii doEzlo W poniedziałek do
starć
między grupamł monarch.lstów i

Norweżka

aria w radziec iej
elektro ni jądr ej

antymonarchi t w. Ci ostatni \1'SIłowali zorganizować pochód p?pierający uecyz}
władz fUl unskich, które odmówiły wizy byłemu królowI MicllałowL
ADN: TI:iydzleścl lai po TUszeniu ple:r szego marszu wielkanocnego w
Republice Federalnej, '!!! tym roku demon,straeje takie po raz pierwszy odbyły sie równie1 w NRD. Zalnler~owanie nimi jednak, podobnie jak l w RFN, bylo niewielIIle. Demon tranci domagali się
rozwiązania
blG)(ów
WOjskowych 1 drastyC1nej redukcji wydatków woj kowych protestowaJ.I - przeclw bazom wc~kowym '~
ła.JI: własnym, jak l obcym.
AP: Premier W, Brytanii Marlaret Tllatcber l prezydent USA
Geoyge Bush opowiedzieli się za
pl'2ekazaniem payszJym zjednoC700nym Niemcom .. pełnej
konlr.U na .bszarze cale"o paDstwa
.cz
jakiegokolwiek
BO\ ero
.yskryminujl\cego
ograniczeIlla niemieckiej
suwerenności".
W interesie bezpieczeństwa
wszystJLich państw Europy le1y
peln c2ł{)nkostwo
calych Niemiec w NATO i jego strukturaCh militarnych - o~wiadczyll
oboje na zakol,czenie brytyj.sko-<lme r ykańskiego 'z czy tu w Hamilton, stoJjcy b r yty jsldch B rnludów.

MOSKWA
'Be1łłeT).
ak
p dał dziennik
"Roboezaja
Tribuna", jeden z reak(orow
5i1 wni jądrowej w Nikołaj wie nad Morzem Czamym
(Ukraina) zOS'al 1 kwiełnia
wy łlłelEOny II! powodu ptteeieku. W obiegu ~błodzenja reaktora wykr)'te Pf:knięcla. Reaktl&r zosłal p'Dawnie włąezoy 8 kwietnia. ale naslępnego
dnia mów trzeba b lo ws'rzymae jero pracę.
.Jak pisze .,Raboeu.,ia Tribuna", eksperei sh\1ierdzili,
że
nie do zło IM railioakbw go
skażenia ołoezenia. Gal.eb sazna~:&a, -je plotki • ))Owain j
awuii nukleamej zaala..mwaly mieszkań ów okolle Nikolajewa, jak również ąllied
niej Mołdawii.

Płonie l

Miss Universum

g.::: ~kl(>J.
Tclcwizja Pu1.'!3<a p l"'2 C"p!'O W addla "" ~ :l"'''1 i&5e 'f{łłSJY reeU.!'fikcyj"ej % Ba7.yliki św, I'iwa w
Wa~ykan je, Po mszy Jan Paweł
II
udzie-lił
b1GgosJa.~ ień twa
"U ~b i et orh}". Papież przemawiał
w wie!u języ~ach , równ.ici i w polskim.

(AP, UPI).

Machea z Kolumbii. Pozos tałe

:niedzielę W Los Angeles odbyły się wybory Miss Univerum, Tytuł ten zdobyla 19-1et-

ledem fi na li stek reprezentuje
Indie, Mek syk, Turcję, Chile,
Boliwit::, Crechoslowację i Wenezuelę. Ogółem 00 konkursu
stanęły
przed tawicielki
'11
krajów.
W tym mku po raz pierwzy
tytuł Miss Universum
ubiegala . ię przed6tawicielka
Zw i ązku Radzieckiego, 18-letnia as y stentka
medyezna z
Rygi Evia StalbG\'ska. Pochodzi ona z Lipawy. W tym sa-

WASZYNGTON

W

nia mis No,rwegii Mona Grudt.

Drugie

m iej~ce

zajęła

Carole
Seth

tr~ie

Gis! z USA,

E

Dania obchodz150.urodziny kr6lowej
KOPENHAGA (AFP. ADN. APA). Królo ' a Danii, JIIalg.uata II,

Obchodziła w poniedziałek wielkanocny 50 rocznicę urodzin, Telewizja duńska w przeddzień urodzin nadała traru;misję z gali w
openhaskim parku "Tivoli" , j~ka odbyła się w obecności rodziny
rolewskiej i gości urodzinowych. Oficjalne obchody trwa(: będą

o końca kwietnia.
Jl:fargarcthe Alexandńne ThorhiJdur Ingrid, wywodząca się z pau]ącego od 1863 r. domu Schleawig HoJstein-Sonderburg-Gluecksur,g, przyszła na świat w tydzień po napaści Niemiec hitlerowI!:i!!h ,na Da~~,. j~ko najsiarSUl córka ówczesnego nastę~cy tronu
unsklego, pozmeJszego króla Frederika IX i szwedzkIej księż
Ic%ki Ingrid (córki GusŁava VI AdOlfa).
Tron Objęła po śmierci ojca 14 czerwca 1972 r. Małż nkiem kró?wej jest francuski hrabia. Henri de Labercl
e "npaut, obei:le.- Henryk książę małżonek, Królowa Małgorzata ma woch
ynow: następcę tronu, 22-1etniego księcia Frederik i 2l-1etniego
Joachima.

mym

łsic

eny
·ze;..

ofkeIra ~yiurJiidul'h milłI\lisz)', wetkcB<i
. iJnotewao jako spoli:ejny. Lic. CHl soboty , w woje.witl~iwie
Ylbrzyk się 1ł wypadkiw
0«01\' Ydl.,
w Ilt'rye]l kilkaś.cie • •Ił 1~talo rll1ll1)' la. a
Je . :zginęły 1Ia. ooej!S('llt.
. W Rudkach (gm. Szydló\)
. erowca mer«<i~a. Mari.n P.,
e zachował ..troiności i udeyl w drzewo. W wyniku wyalłkll śntiere ponill6ła }lnyodnie zabrana pasaierka. Namart w kr.»io ie {gm. Jędejów) ~i.ął }lOCrąMny pncz
ociU Jer7.Y P. (l. S!).
W kalendarzu
1''nelly,
,. WUJUcc.
\
w

n. ,bici

F"-

koli~ji. u~.
sellełę w
kui.sk\!,

war-

id w
, dzie wyk.leił się elell'r. ós
e ~cy p.d"" towar. wy• .Jak
, iertlą specjal~l. pUyC7.ylL,,\
.. pa4ku były :&ui:rte rezjaady
i oła deklnwezu.
'IU .ie
tal raDli.... Usu,.;a.ie Al"
alo ł gOlhiny.
.nadt. fuJlkej Qariuu~
O
n.t.wali Jlnea ł",J' tlili 11

Jak :I łe~o W:f1U .,
eillr;a
'ue ]l tlili w cal m l t oje ódt:t .... ie -:rllara Je się mnit>j :ulaneR lirymi. yell nii.a e.
4ł:t.~. MMt. .je .uli ja w sa_"ell liNoł • L.

~~a

~

TR. 1

ale.k.
~
~".

~~ I

ie:n-

głoszenia

drobne

s

~

~rtam&nt

w hQteoJ.u". Fama

ten sam

fir-

cać ~ę
ją :rep!):rter ów.

iłA

ń

r9-g
hił

Z.PJI
72.-10

.wIt

na

)'Ianhal-

~ób
mi ała d

glosi,

że

w

aktOl"ka lowranagabujących

\>ol iednej ze
5"Wych
rzacki.ch
publicznych
wypow iedzi. udz:eloaei w 1999
r. magazyn owi " Life", Ga r bo
naz.wała s!ebie "mzlym ~gonk
Jiiały

.t

I' ~.

".

Dodał

l gni a rką, ped i ab' Y~2J)::j i
j ak: ośw i adi:zyla pomaga ć

biedny m dz.ie<:iom w Afryce,
nagr odę otrzy mala 66 ty .
dol a.r ów gotil.wką oraz l ic:!.n e
prezenty rzecz w . .

Jako

•

Wmi

na graniC

tym

słabo

Nowa Mi
U1liver um ma
167 om wzro!::'tu, ka. ztanowe
wlos ' i zie-lone oczy. Wymiary figury: 6-60-88 cm. Panna GrucH zamierza 2 taf pie-

"P awda" apeluje
o jedność KPZR
Dzknnlk .!"rewoa" .. ponie.białek
podk.r~lil
..... arł.y1mlc
'stępnym kooieca.no6ć
wypucowania jednolitego pro~ramu

BELGRAD, (PAP), Władze
Jugo s ławij wprowadziły o-bow ią ~ wymiany na d inary 200
oolarów amerykań skich,
czy
ich równowa;rtości w il141ej walucie w ymie-ni alnej, przy każ

dor zo vym wjewzie do kraju. Obowią zek ten dotyczy
przyjezdnych z Polski. także z
ZSRR, Czecho, lowacji. NRD,
Albanii, Mongolii,
Bułgarii,
Rumunii i WE:gier.
Nie obejmuje o~ób przybywającyeh w l'an~ ch wycie<:zek
r g11l;zowan:,' h przez agencje
turystyczne,
podróżujących
przez Jug sławię tranzytem,
prz.ybywaj:t<:ych . J.użoowo, dyplomatów, również dzieci do
Jat 14.
Przy 'yje!dzie z Jugosl wii
nie wykorzystane dinary pochodzące z tej wymiany moż
na ZlNo*llić z !>Ow!~tem na

pInd lipcowym :z.iaulem KJi'ZR,
2.aznaczając, że nie wolno
dopuścić. by partia stała się ,,1ermacj~ am.rfiuDą,
r.zmytlł
'IN
~ielo~i" frakcji. Gaze(a zaatakowała też re{OIrmi9tów, stwierdzając, że ich przywódcy
pod
hasłem
przebudowy
realizują
własne ambicje. Podkreśliła. że
nie womo pOŁW ić, by ci, którzy
planują rouam w parlii, 'nieś

li do obrad z.jazdu toodencje likwidatorskie i w rGZi.lltacie UlCrozili przebudowie.
tPAP')

tępnie: .,Nie
ct:, Ity lI(oll.l\\iric z racał •• mllie lltwaCę
~ ch łla ie jut to kt -. • kim
"iem, że mnie lulJi".
- Greta Garbo była za"ll.'sze

na

tanie QPi,l&Zcz.ala u.adko, a 'IN
tx/Wtcie podróży (np. doo włas.nej
letni j rezJdenc)j '\II Szwajcarii)
kryła twarz. za ciemnymi okul3$3mi. "Chcę b ·c "lila" - sło
wa te
'lNl' po~'iada Ga r bo
w
iednel ze SCEil filmu ..Ludzie

!ee-

wet

samotnej gwiazdy

Odejście

)O-ł;:

st-c

n

która
mówi po angielsku.

właman i kilka t~esł. 'aie) lIubieży. Jak ~",,,"lf', łapem wła

mywan paliły .::1. ' lłie .. _
molly, z k~r. Jt lIłna~zi •
akcuol'ia.
'Kielead.
.ray
ul. Cur•• 'sJUej .Wueje lIkriulli mo&.c""l, a . IIlie$zll.»ia
przy .1. Leeha uIt,a1i 1,5
In
:&l. W sebołę wieeunm w lesie JIa Tf'If'grafif', lIiunaay męż
czyzna usiłował dol!.onać czynu
luhi.C'A.ne~o .a 7-1e'nim chłopcu.
Odnotc",",an. takie dwa pfllypadai sam....jsłw.

(

ki Stalbovs kiej,

L
zed

wo-

mieście

samym l.pitalu), w od stępie
pi.::eiu dni przy s zła na świat
inna uczestniezka tegorocznego konkursu - mi s Izraela
Y"onna Kru~liak. Obie dziewczyny zaprzyjaźnily sit::, Krugliak peJnila funkcję t.Jumacz-

iywym. niezró nanym mitem05~iadaył sł:y,n",y ",'IQSkl r~
ser Ff'deric:. Fellini na wieść
o jei śmierci. "Obcf.liłltym j~
- dodał jako nloiyeiellę
zak.nlł r lici.ine«o o Daa\\:ie llino. Nadawała "inu
uratny
ch rakt r naboi.cńsh a.".
"Najbardziej reprezenlaty lI:It
1 najbartJlIiej fuęynujl\C!~ pesta' i~ 'wlata piud
'łnyUi.cs'rell" - nazwal ją
kl6ki pisan Alberto JlClra'VilI..
Znally

-
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ezerwat

BRAS1LJA.
Ag '1Cj
;nformUl'l, że lUZ piątą obę szaleje wielki poi:lr
w
b~az.yJijskim
r& rwacie
rzyrooy,
zn jdują ym się
na wysP!
lIi -Gr a , di, w s\ani
Rio
Janeiro.
Czerwony
żywioł
zni zC2ył już ponad
90 ' ty .
metrów li w. pawi rzcbni lasu,
I'zyli 10 proc.k mpl lIsu wiekowy h lir"b. Walkę z :i.ywi Jem utrudJlóa
usza.

Bronić

do

śmi e rci ...

}]A 'lilA A CReatey) X"..
,,)lO
tY5i~ckro{:"
dI2.uca ,.miany poJitYC2.ne w Europie wschodnie}
l Il~:a~ bronić do śmincl jenopartyjnego
temu
~jalistyClt
IICC. oŚ i dczył na wielkim
wiecu 'IN H:.wanle plerws2.Y sekrEtarz hawańsJ<lej
organizacji
Komunistycmej
Pa r tU
Kuby,
Hl'ge l.uuno.

wieck.ia1: "Miała arek i łajeJII
ai ~, jallie iatllła kuta aktuII.
nie JHtł.rdiła w łakbn st.pru"
pl"Jltkazae ~i""".i. Jest te takie jetly_ aU.rłl:a, ktera
n.u iJ. ell ran, wiedząc, ii zostawia. :po s.bie weznisz uloe
w pomnitDi.e".
Sz edzki pr~!esoc Slkoły filllH)wej uif FlIrlla.mmar powiedział, że ,,~mina ją jako 110gol; "kk $cllIHbi p. scheda h w
taki SJMseJt. ie Die
moit~'"
"'rwaó od nie~o IH!z,,",
Sz.-; ed4zokie
~odki
prae-kazu
pnypomtnają,
że Greia Ga.oo
była pie-rwszą Szwedkl\,
któta

)1'-

zrobiła

rnmie.
altyści.

ślIli tową
karierę
w
W
ślady }>QSz1i tacy

i i

jc;.k 111&1". Bel&m.an.,
:u: -._ S •• w,
'bi AndeuseD, Anił. Et~JrC t 06tainio LeDa eliD, nie mówiąc o re-żyse
~ ~ TlIe Be tr__ ie.

dewizy na p d tawi
n go prz
wje idzi

otJ'zymapokwit;)-

wania ,

nagorqco
O' wwdczenie

TZq.dU

raffi;llJC-

~,i t'90, 'k,(órll

oficjalnie prz1)znał,
prawcq 15 tysięcy potskirh
Cji CETÓW w Katyniu byl NKWD,
Gdl:iw się szerokim eclu?m po
'1aSZlJm kraju, II 'ak~e 2' gfaRiq, Z ulgq zostalo pr<.yjiiY!e przez
Jlolską oJ)inię public .. »q.
~
W oświadclf m 1Ze4:Znłk/ł ';;41du RP CZlllemlł m,in.: ,,NI tqpJl
ulllgo ocu1ciWllllll mom('nC ~'Uł
nia przez ZSRR odpotoied.dGI71oAci za zbrodnię d.okoRanq nil 1'01łkich ojicerAch w Kat~niv. WvuOTzenie, które mialo m{l!i e 50
Jat temu to lasl/ch ;mclefukkll,
niezwykle bole~nje zacillźylo na
dosu
ch ~iędzll 1UIszymi 1) rodami. f.•.' Pojedllnie mO~Jla
hlldował tylko n4 prawd .. ie".
Lech W alę-'ll .ttl1j(rąził m.in .•
li "v"lI/ł",;e ooJ)o iedzia ,;o!ri
Zt4?ifł /;;16 Rodzi ciel go za mo
110 15 tvslljc"~ 01' ('rów
11-

a.z

ki h.

je~

długo

O{'zekj~vm

pr:H'Z .poleczd two pobkie aklem moraN J spr 1Iiledliwo!d".
Zd niem L. Wal(sy, 11 :iosCajq
nlHlal 1I'e \lregulowalH! Tnl!estie:

"uzaania

Wł!llłych z~Tod!li

J1JIIif)-

~ój$twa, m~e,ri"r..ego z.do łuz!}»i Ii~, ",ZllWtlQ'li To.dzi?ł oJ.ii!r

i osób im bli.!!kicll, swoooanego
llod~J)u 410 m '~~c l,iq ~b fla
terenie ZSRR. Ił dla POI91,6w Il1łlocjonalnie W/ł.iUyCli.... .
P,ez,", Związku Syf)it'I/1łów. eftator RysZQ'I'd Rei.!!: ,J.Q ~ol cZ!J1iic;ny 1ni/owy kr k na Iłro
fi;'e tezils:.:zenja P'f'''lUlpola
budowę

stIiS\j;fł1t
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dzieckicA".
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A. Grubba drugim zawodnikiem

Starego Kontvnentu'

RC)łrc",entanł Szwecji M1kael AppelgrCll zdobył zloly medal. ~v
~r~c pojedynczej męiczyzn XVU mistrzostw Euro!y w ł~nJsle
stolsw'VlU które w poniedziałek wielkanoony zak onczyły SH~ w

hali &-a.~dinavium w Goeleborgu. W finale Szwed ' pokon ..~ AudClla'ja Grubbę. a brązowe medale zdobyli Joerg Boskopłf (~FN)
,i J eaJ\-Philippe Gatieu (Francja). Grubba tym samym powtor~ył
swój wynik spned 6 lal, kiedy to w . Moskwie został dru g.ll?
pingjlOJtgi$ tą Starego Kontynentu. NatomIast Appelgren stauął lUZ
po raz lrzed na najwyższym podium mistrzostw Europy (po"pl-udnio w 19&Z i w 19.88 rOku).
Finał singla mężczy_n nic był
porY'wającvm widowiskic~. O-

baj

rywale

zaprezentowalI

so-

lid uą
g"ę
pozbawion~ł' jednak
błyskotliwych
fajerwerków

Pierwszego seta łatwo wygrał
Szwed a Grubba popełnił w
nim dużo błędów. Brakowało w
jego gpc precyzji i dynamiki.
W drugim role odwróciły się , a
w lrzc =im ponownie łat'we zwyci ęslwo odniósł Appelgren. W.
czwarlynl Grubba na początku
obejm'ljc prowadzenie 7:4, jed.nak \\' k OI\cówce tej parW pr zy
wyrówn anej grze więcej szczęścia mIał Szwed i on odniósł
zasłużo ne zwycięst wo. W pólfin.ale Polak wygrał z Gatie-nclU
2 1:1 7 j Q,:!!, 21:H. 21:1l.l. Natomiast L l'... uk Ku!'harski w l/B
f inału przegrał 7. młodym Szwed em Goe(':<ncm 'Yra.ua
~1 :8.
.
19 :21. l2:11, 1&:21.

~yniki finałów:

• gra pojedyn cza mężczyzn:
l\Iikacl Appclgren (Szwecjal
Andrzej Grubba (polska) 21 :15,
15:21, 21:14, 21 :19;
.
• gra pojedyncza kobiet: Daniela Gergelczcwa (Bułgaria) Yong Ta (Szwajcaria)
17 :21,
21 :15, 21:18, 21:16;
• debel kobiet: Csilla Batorfi
i Gabriell Wirth (Węgry) - J elena Timina
i
Irina Palina
(ZSRn) 15:21 , 21 :18, . 21 :16;
• d ebel mężczyzn: Dia Lupules cu i Zoran Primorac (Jugosławia) ~ Joerg
RossJwpf i
22:20,
lcffen }<'clznej (RFN)
22:20;
• mikst: Jean Philippe Galil' n
i Wang Xaioming (Francja)
J ean M:ichel Saivc (Belgia) i Gabriclla Wirlh (Węgry) 21:13,
25 :23.

Na lodowiskach Szwajcarii
Hokeiści walczą
\\ Sz", ajl'acii rozpoczęły' się
w/'zor:v hokejowe mistrzosL \, ~
świata g-l"Upy A. Spotkania inauguracy juc nic przyniosł)' ni espodziant'k. Wygrali faworyci, a
najwyższe

zwycięstwo odnio sła
re-pr/'z/'l1tal"ja Związku Radzieckiego z Norwegią. Jednakże

chyba bardziej 00 wyników meczów w Bernie i Fryburgu interesuj ące były tego dnia rezultaty rozgrywek o Puchar Stanleya.
T ccn erzy kilku ekip oczekują
bowiem , że z drużyn, którym
nic powi€'<!zie się w tych rozgrywkach - przyjadą do Szwaj-

Słabe

wyniki
polskich siatkarzy
W Japaoii rozpoczęłY' się mi• ln9!ltwa
"wiala . siatkówki
auęzuy.,;.t grupy B, w któr)lch
·JjlezesluiClzy takie drużyna Pol"'ki, W
pierwszym występie
l1asz zespót przegrał z Holan["Ił 1:3 (-4:1li, 15:11, 8:15,
7:15)
w drugim meezu
biało
~
rwoni ulegli
.JapoDii 1:3
. 2:15, 7:15, 11:15). Dopiero w
. ·i "zet'im pojedynku Polska po>konała Irak 3:. (15:6, 15:8, 15:7).

'e

Polaków czeka bardzo trudl1e zadanie, bowiem
choć
c.Wentualne
zwycięstwa
nad
~RD i Portugalią
daje im
.»raktycznie miejsce w finało
wej szóstce nie zapewnia absolutnie awansu do
mistrzostw
g rupy "A". Jak w iadomo uzyskają go tylko trzy zespoły
1: tokijskiego turnieju.

KelulUDę opracował

MAREK mCmUAR

ID

NUMER 75

STRONA 8

o MŚ

ełap
kolal"Skieco
Dookoła
Jiolnej
był
popisem pol-

Saksonii
skich kolarzy, którzy Da trasie Bad MUDnder - K oenigsluter (169,5 km) zajęli trzy
pierwsze miejsca. Zwyciężył
kolarz kieleckiej
Korony,
Zbigniew Piątek pr" d Zbirniewem Spruchem i AnCin:ejem Mackowskim. Na czwartej pozycji uplasował się
Bulcar. Stanczo Slanczew, a
iwa dalsze miejsca zajęli
Audrzej Syllytkowski i Jaeek
Bodyk. Lide'rem po siedmiu
etapach został Zbigniew Pią·
tek i wyprzedza on o 25 sek.
Thomasa Liese (NRD). W
klasyfikacji drużynow ej prowadzi Polska. .

*

*

*

Zwycięst\vem

radziecklcl!:o
zawodowca z grupy
Alfa Lum, Nikołaja
Golowatienki
zakończył
si-:
WySClg open SeUilnana
Bergamasc!\. Tomasz Brożyna
z Korony Kielce zajął w koń
cowej klasyfikacji 19 lokd-:. ·

II LIGA
W pojedynkaCh 2!1 kolejki meczów o mistrzostwo piłkarskiej
II ligi padły wyniki : JZS Jelcz
Gwardia Warszawa 2:0, GKS
Jastrzębie Stilon Gorzów 3:3,
S zombie rki Bytom - R esovi<.l
1:0, Stal Stalowa Wola - Pogoń
Szczecin 2:0, Siarka Tarnobrz e~
- Bałtyk Gdynia 1:0, Zagłębie
Wałbrzych Górnik Wałbrzych
2:0, Lechia GdaJlsk - Miedź
Legnica 1:0, Stal R zeszów - Odra Wodzisław 2:0. Hutnik Kraków - Igloopol Dębica 2:1, Stal
tocznia Szczecin - Polonia Bytom 0:3 (vo).
TOTO LOTEK
J: 3, 4, G, 22, 35, 4~
II: 7, 20, 22, 26, 46, ł1

ese

Z.

pjłkar.ski~h

.Derby
Kielc
·
.

boisk

rozczarowały·
.

licznq widownię
przedświąteczDą sobotę piłkar~e trzeciej liCi rozeerali
spotkań mistrzowskich; Największe zainteresowanie

25 koto warzyszyło derbom Kicie, októrych mo~na powiedziee: z dużej . chmury mały deszcz. Najbardziej zawiedzeni byli kibice, liczący na ilebre widowisko, lecz zawodnicy obu zespołów myśleli więcej o
własncj skórze nii o efektownej grze. Z innych naszych drużyB
najlepiej wypadł Radomiak, który w spotkaniu ze słabym rywalem zainkasował dodatkowy .punkt. Straciła C. natomiast radomska Broń i to z przeciwnikiem zajmującym środkowe miejsce w tabeli. Granat wykorzystał szan.~ę, powiększając swe konto punktowe,
:zaś kielecki Stadion tym razem dał sobie strzelić tylkO
jt'duł\
bramkę·
- .
W

lejkę

.:. BŁĘKITNI KIELCE - KOBONA KIELCE 0:0. Sędziował
A. Porąbka z Katowic. Widzów
5 tys.
Bł<:k it ni : Miernik Iwanicki,
Megiec, Pietrzykowski, Kose-Ia Plewniak, GraJ,a, Dziubek Szwajewski, U:aspe rczyk, Zając.
· .Korona: Mlll'harski - Lasak,
Szpil'ga, Bartkowski, Wojtasiń
ski :- Lubieniecki (79 min. Grzesik), Kozak, Slusarczyk Bory('ki, Parzyszck, Szulc (79 min.
Slefański}.

Liczna' widownia, przybyła na
stadion przy ul. Ści eg iennego,
7..ostala bardzo rozczarowana grą
obu zespołów. Był to jeden z
najsłabszych poj edynków derbowych, w którym zmierzyły się
dwa czołowe zespoły . trzeciej
ligi. Na palcach
jednej ręki
moźna było policzyć udane akcje i sytuacje podbramkowe. W
rezultacie, po meczu stojącym
na bardzo miernym poziomi e,
padł wyn ik bezbramkowy, nie
krzywdzący żadnej z
drużyn.
Okresami lekką przewagę posiadali goście, ale i gospodarze potrafili zepchnąć rywala do defensywy. Błękitni nie wykorzystali w sumie dwóch, a może
trzech okazji do zdObycia bramki. Natomiast Korona miała tylko jedną sytuację, z której mógł
~a~ć gol, ~le Parz~~zek, będący

carii, aby zasilić swe ekipy, zawodnicy kanadyjscy, radzieccy
czy amerykańscy. Wiadomo już,
że z dalszej rywalizacji Pucha- ·
ru Stanleya odpadli już obroilcy t ego trofeum, hokeiści Calgary Flames, których wyeliminowal zespół Los Angeles King,>
odnosząc szóste zwyci~two 4:3.
A oto wyniki pierwszych Pojedynków mistrzostw świata:
Związek Radziecki Norwl'gia
9:1, (3:0, 2:0, 4:1), Kanada
RFN 5:1 (4:1, 1:0, 0:0), Czcchosłowaeja USA 7:1 (1:0, '1:0,
2:1), Szwe('ja - .Fiulandia 4:2
(3:2, 1:0, 0:0).
1. Z RR
%. Czechoslowad.
S. Kanada
4. Szwe('ja
5. Finlandia
6. RFN
7. USA l. NClrWell'ia

I % 9-1
1 % 7-1
l 2 :>-1
l :! 4-2
l 1 2-4
l 1 1-5
1
1-7
1
1-9

••

..

sam na sam z Miernikiem" przegrał pojedynek na polu karnym,
W

pozostałych'

spotkaniach
padły rezultaty: Zelmer Rzeszów
- Karpaly Krosno 0:1, Uni"
Tarnów - Górnik Łęczna 1:%,
Avia Swidnik - Wawel Krakliw 3:2, Cracovia - LubliniaBka 3:2.
.
.:. HETMAN Zamość - BROS
Radom 4:0 (1:0). Bramk.i zdobyli: Rysak w 40 i 90 min. (z rzutów karnyc):l), Pliżga w 49 min.
i Sachowierzch w 82 min. Czerwona kartka: O C:llkowslii (Broń)..
.:. WISŁOKA Dębica - STADION . Kielce 1:0 · (0:0). Bramka: •
Ziara w 60 min.
•:. RADOl\fiAK Radom - 1GLOOPOL U Dębica 3:0 (2:6).
Bramki: Machnio 13 min., Jur- '
kowski 41 min.,. Baćmaga 'lO
min. Sędziował J. Kaczor z Lublina. Widzów 2 tys.
.:. GRANAT
SkarżyskO
GARBARNIA. Kraków 2:1 (1:1).
Bramki: dla gospodarzy - Tt'lka 21 min., Wawrzyńczak 53
min.; dla gości - Błoński Z
min. Widzów 2 tys.
1.
2.
3.
4.

Karpaiy
KORONA
Cracovia
RADOMIAK

$. :ąLĘK1,I:NI

6. BRON ,
.'1. Górnik
8. Wisła
9. Unia
10. Hełman
11. Sandecja
l%., Wisłob
13. Avia '
14. Lublinianka
H.GRANAT
16. Zelmer
17. Garbarnia
18. Wawel
19. STADION
20. Igloopol II

25

Z5
2li
25 ,
2li
25
25
25
24

,
-1

l'
Jarl
mie

wie

pre:

eIe·J
nyc
Z wi
SZ.C2

pro'
tyc,
sko

kro
"b iG
roz]

teki

w

c yc]
mó •

40 32- 8
3'1 36-U

32 4ł-}4
3Z- 34-Z1
32 34-Z5
30 2l-Z!
29 26-20
29 %6-~
28 31-21
l!5 28 27-21
t • 25 28 Z3-1'l
25 28 19-15
25

'Z5
2a
25
25
Z5
25

26 Z2-l!4
24 Z-28
%3 1'1-26

18
17
3
5
24
-4

%6-33
25-3'1
19-U
19-55
U-44

W najbliższą sobotę
dzielę grać będą: Korona

l nie- Cracovia, Stadion _ Hetman Zamość, Brań Zelmer Rzeszów,
Garbarnia mękUni,
Górnik
Łęczn!ł Radomiak, Karpdy
- Granat, Wisła - Wisłeka, LlIbliuianka - Avia, Wawel - Uuia, I~l&epol II - Sandecja.

., .
FJ:a~nieD~

Fet. A. Piekarski

sobotalch derbów Kitle .••

Wtelegraficznym skrócie
• &padz.ist.a AZS AWF Walf:- 47-1etni Szwed wyg,rał
Safari
szawa Pi.lr MoIea został w]Uz po raz czwarty. T€>goroczMoedling
(Austria) wicemist- ny rajd był bardzo trudny Z
rzem świata juniorów. Polek w uwagi na ulewne deszcze. Walfinale przeg.rał z Włochem Da- k~ 3 zwycięstwo stoczyć miały
videm Burrooi ł :5, 2:5. W po- samochody "Toyota" i
"La njędynkiu o
trzecie m iejsce 1- cia". Jednak ta .druga fi-rina
v.an Kovae.\l (Węgry) wyg~ał z sf;raciła w trakcie rywalizacji
Danielem Lwg-iem (S7.wajca;ria) dwóch
kierowców.
Naj.pierw
5:2, 5:3. .
wycofał się Ales.,andro Fiorio,
Zło.ty ~da.l w szabli zdobył a później mi8t:rz świata )lassiWadim Guteait (ZSRR) pako- me Diasi-. (zwycięzca z lat 88
nu.jąc w :finale Oyoercy Borosa i 89).
(W~ry) 3:5, 5:3, 5:2. W poje•
Mistrz ()}impijski W100h
dynklu o t~ie miejsce Mar- Gelindo Bordin wygł"ał maratin Wenclel (RFN) wyg~ał z ton w Bo.stonie w czasie 2:08.20.
Walerym Piłkowskim (ZSRR) Drugi był .Juma lkanca z Tan5:3, 5:1. Blisko podi.um byli zanU ~ 2:08.52, a trzeci RoIandIwa; POlacy. M;p.rein Zieliński do Vera (Ekwador) 2:10.46.
był piąty, a .lacek Banasznv- Wśród kobiet najszybsza
była
ski szósty.
Por'tugalka Rosa Mota - 2 : ~.24
•
38 rajd
Safa.ri wyg,ral także mistrzyni olin\pijska
Szwed BJoera Waldecard jadą- z SeuJlL
cy samochooem "Toyota Celica
• Klasyczny wyścig LiegeGT4·'. Pilotem Wałdegarda był Bastogne - Liegc był czwa.rtą
Brytyjczyk
Fred
Gałl~her. w tym sezonie imprezą
zali-

ezaną

dQ klasyfi1kacji Pucharu

Swiaota zawodowców. Na trasie

dług06'Ci 256
km
trium10wai
Belg Erie Van Lancker, znakomicie "l"(}zprowadzony" przez

kolegów z ekipy PlUlasonic. Liderem kiasyf j,kacji indywidualnej pU<!'haru pOZ06tał Włoch
Mocen o
Arf(enłin,
który na
mecie w Liege był szó~y,
a
druźyn()wo prowadzenie objęła
g-rupa Panasonic. Polscy k()larze, przeby wająey w kra.j.u na
świą tecznym
odpoczynku
nie
startowali w tym wyścigu.
•
Puchar Świata" w sko-kach
przez .pr:z~odY' z.doobył
w
Dortmundzie
JOhn
Wbiteker
(Wielka Brytania) na
koniu
Milton.
•
W okolkaeh Szamotuł odbył s:ę tradycyjny wyścig kola.rski "Szla,k iem walk i mę
czeństwa
lud,u poznańslilego".
Trzyctapową

imprezę

wyg·rał

Marek Kamiski (Agromel Toruń) 8:36.09 przed Kazimierzem
Szczepaniakit'm
(POM
Strt:elce
Krajeńskie) skata
5 sek, i Tom~em
S1ułbają
(Agromel To.ruiJ) straLa 13
sek.

I LIGA
Cztery zwycięstwa gospoda.."2.y,
cztery remisy - oto bilaD5 re.ecz6w 23 kOlejki rozgrywek •
lI1istrzostwo piłkacskie; ekstraklasy.
W sobotę doszło <1«
spotkania na szczycie. Lider tabeli, GKS K'atowice, podejmował
Zagłębie Lubin. Mecz zakończył
się podziałem punktów. A
ot.
rezultaty: ŁKS - Widzew Lódi:
1:0, Wisła Kraków - Lech Poz.nań l :1, Olimpia Poznań Legia Warszawa 2 :0, Jagiellonia
Białystok Stal Mielec 2:2,
Sląsk Wrocław Górnik Zabrze 2:2, Za,łębie SosnowiecRuch Chorzów 2 :0, ZawiSza Bydg~ Motor Lublin 2:1, GKS
Katowice - Zagł~bie Lubin 1:1.:.
L Kato'ł'ice
!. Za.:łębie L.
3. Lech
ł. Zawis:!:.
5. Lecia
ł. Górailt
7. Wisła
S. Oliml!ia
!I. ŁKS
II. Ruch
lL Zaelębie S.
l!. Sll\8k
1S. Sial
14. Motor
15. Wid'Ze,~
Ił. la~enonia

http://sbc.wbp.kielce.pl
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