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KIELCE
2&2 kandydatów w dziewię
ciu okręgach ubiegało się
wczora
w Kielcach o 50
mand:\tów radnych ,
Jedni
rl.'prezcntowali konkretne ugrupowania polityczne, dru dzy org'anizacje społecz
nI.', jcszcze inni - po prosl u Blok
Socjaloo- 'Byt owy,
Zdecydowałi się przyjąć o(lpowil.'lłzialność za sprawy miasta w tyeh, trudnych, peł
nych nie rozwiązanych problc-

•

Protest
kolejarzy
przerwany!
S:l.('z~góły

Ik

na str. 2

mów, czasach. Nasi ft"I'ot"terzY'
rozma~ :aIi wcz:lr aj z niek t órymi wyborcami,
W kom j~ji przy ul. Ur~ d
n;cz.cj, obcjmuj:,rej w:' oorcó N
z poludn 'owcj c zęści mia~ta,
o mandaty ubiegało się :>1
kandydatów, Rozmawiamy z
jednym z nIch - Jerzym Makowskim na co d zicń arty~ tą fotogra[:kiem, człon'<. ; ~m
SD:
- Jako Wyborca opowiadam
się za prawdziwą
demokracj ą , dla ludzi, a nie dla polityki. J ako zaś ka ndj'(lat na
radnego
stawiam
przede
wszY ~L kim na rozwój kultury,
która traci coraz bardziej na
znaczenIu, W ~kazuie się obecnie na sprawy ekonomic zno;!,
' na pien: ~ldze, a jednocześn 'e

za!!'acQIUIEmi,

przykłady

godne napiętnowa
nia, Gd y bym w ięc zo stał wybrany. będę kładł nacisk na
roz.wój szaroko p ojętej kul,~u
ry,
dziedziny
zaniedbanej,
lec;: jakże ważnej".
W le j samej koń1 :sji glos'lwala Stefania SzluIik, rencistka, była pracownica Z nkladów Dmb:arskich. O to,- co pow iedział a report~ rowj:
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126p • Telewizory
Radiomagnetofony • ZumraLurki
LOt" wki
kolOl'OWC p~ll- !'ec 111 •

Itusz

duża de~(lrulizacja
mlodzieży, która z:lm;a~t
się
uc zyć. pogłę biać ~woj:j
w:edlę, handluje, Sl'.varzan;.:! klimatu d la ekonoml;::acji życ:a

Świętokrzyska

p owoduje olbrzymie sl r aty w
lwlturze, ak",e tej na e0

Loteri
Fantowa

-

JaJ, wYllika z informacji
uzySkanych w biurzc ge neralnego k.,mh;ar2il. wyborcze!:,o, w wyborach samor:tąuo,,\'~ ch
wzit;lo uuzjał
ogółem
<12,13 proc.
uprawuionycll.

g od!. .

sta-

ego) li

r<~ s:'o
iy :;k: ' ,

:y

u.i,

17,

~O\V ;·.t/

~Ol'Olła

Dqh:'Tar" \,j~

iiicr.z:ł

rNJredo 1.1

Ł~n(a

de i
K !c 1-

~n;

w

N :\

kicleckim

SWUJ

glo .. 0(1,1:\10 36,65 proc. wy-

Z dn:o no dzi eli w skle pach
m'csnych ro~nq cen y. Na jbardzie j
2ouwalolnh~ d ro'że je d rób.
W
sklepach prz emysłowych różn ie.
Pewne g ru py o rty kulów t a nieją; .
inne noool d roicjo, W ię ks z o ść
z nich o cze kuje jednok no noby""ców. Rynel(' vueszc;e unormowany? O cryw i ś:;;c-, ni~! No lom'ost ceny wyśru howo ne ponad vs~elk;e, g ranice. S!qdtd
b'a k nabywców,
lm1i()t~CZli;Nł€

woj,

;'o,-c(.w, 'V samych Kiclcacl~ frek wel1cja ~ Y:lietsla.
3!l,95 ' proc.
WojC\ ódzki

\\ lo!<alu Obwodowl'j Komisji Wyborc-I:('j
ki{'lec t..it"j dzielni cy blików.

ka ń., y

komisarz

Od 6 czerwca w stacji fabrycznej

wyborczy w R.ldu!r.iu poinfurmował, że w
ulu brało ud~iał

głos,)wa

37,4 proc,

uprawnionych,
Na st\'. 2 ~amies2:czamy
wypowie dzi
"ener~lne::-"
.(o'ui!far1ó\ wyborcz('gll, J.
StęłJnill, u frekwencji.
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pru' jechać
tr,1,~
z
Radom 'a do War'iw,\'v
Odp!~tność l.a wvpo~yczcn'c \Yj,
t; crana ~~l, : e jedlla:t. 2. [!,'_
ry. a o~t<ltecznegf) rnz.łtcz.clI ia
k It n.t bq.dz.:e dr,kony',\'nl prl._'
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J -t tr)

k ' rej \! n1 k
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l,yczaln:.a m.lych [w
K:ieo1t zaw:era umON~ l za,ladem uslugow -hand!o',vym I1ilJ krócej na jede:1 dt.icil. a najd!u i.ej I,a jeden m l e-iąc
pl. C! to ty, zł za Ij Q~ . 0trlym je a uto Z pelnym bak:em pal :wa. Za tę
kwol~
może prz.e jechać 100 km, a za
, aż d y
na tępny p-rl.ejccllany
K.lomelr bc;d.dc pbcił po 100
-

mi-

spozywczyeh.
gdy
ealy kl'aj , .ru"zył'''
~ l tak już p uste sklep:,-,
W l\lus w ie w ciąg
[,;;Iku
g 0,: ' '1 sprzed3l1o miesi{;('Lnc li;t:: ma~ ł 3 i oleju roślir.n(~J!o.
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Tak
DOKOŃUŁENJE

:l>E STH. l
i.aglooować,

Przyu},ain
liezę

głosowaliś.......

pepr;:,'IV~ sybacji
w k-raju·. na s-p&KÓj, k~Ó!"y jest
nam wszy~tkił)l bardzo po-

00

na

t:rz€uny. Jako renc;stte wiedzie
mi "ię nie n4ljlep~ej, ni<!Cale
4110 tys. zl r·enty wysiarcz.::\
na njewiele. Mam jedna~ natJzieję , że sit: poprawi...
Wienę również, żi! przyradni z teg{) okręgu zad,bajl} o
l~p_z.e
zaopalrzen:e
sklepów, mOŻe prz.y pomocy
pó1.dz.ielni uda im się zorganizować w
naszym osiedlu
pocztę czy · s klep z artykulami chamicznymi..?

-

~z.li

Przed lokalem Obwodowej
Komisji Wyborczej nr
47
(mieszczącej '111; w
Adminisl.racji osiedla Sady) spotykani ma'żeństwo Lucynę i Ja-

00

Palczyńskicb.

na

głosowa

. nia przys zli z wnuczką, 2-letnią Kasią: Postawiliśmy na
·kandydatów lewicy. a
konkretnie z SdRP .- ·mówią.
Nii! mam zautan;a do
innych ugrupOWaJ1 politycznych - dodaje małżonek. Choć o wyDone zadecydował
program tej partii, a zawiera
on m.in. to, czego oczekuje, my: .,żeby była praea, a za
nią godziwa zaplata!". W sytuacji 2..1grożeriia
bezrob~
cj.i!m to mnie przekonuje.
Głosują~ na tę listę P')parliśmy
też
mieszk31łkę

-

na-,zego budynku (Nowowiejska 24) - nauczycielkę, Ewę
GrenlJę·
Wątpliwości
nie mieli. Halina i Mieczysław Woj1eeey (oboje em~ryci): Głoso
waliśmy tylko na
kandydatów KKO
"Solidarność" zgoonie oświadczają małżon
kowIe. I po ~hwili dodają: W lenymy w rząd Tadeusza
Mawwieck iego i Lecha Wałę
s~. Co prawda, teraz
także
nie j~st najlepiej w Polsce,
ale trudno w ciągu roku naprawić błędy poprzedników ...
Zagaduję też mężczyznę w
średnim wieku. Nie chce podać
Jlaz.wiska, ale chętn i e
rozmawia. Należałem
do
PZPR, więc poglądy mi zostaly. J~stem za SdRP. W Polsce było jak było, ale obecnie

jest

gorzej ...

•••
Z lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Dr 9 (Przeds2.kole nr %5 pny ul Toporłlwskicgo)
wychodzi młoda
para, jak s i ę trochę później
okaż~. małżeJ1stwo z 3-letnim
stażem: Marzena i Mirek. _
Nie mieliśmy
konkretnych
kandydatów, więc P')parliśmy
organizaCję.

- A konkretnie?
- Program KieleclUcgo 'Klubu Bezdomnych. Sami j~steś
my bez mieszkania i - co
!?orsze - nie mamy szans, by
Je otrzymać. Próbowaliśmy
wynająć jakiś lokal ale za
niewielki kąt w Kielcach żą
da SIę od 300 do 500 tys. zlotych, plus opłata czynszu i energii. Nii! stać nas na to.
Jakie widzicie rozwią,
zanie trudnej sytuacji mi es zkaniGwej?
Trzeba zrobić tak. j:lk
na Znchgdzie : budować mieszkan,a , a ,płaty ko ~ztów ro~
kl,Hiać iokat"J'om
na wiele,
wide

lat

•

•

'iUłdER
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STRONA 2

Po ~umie,
ożywiJa
SIę

okoli! godz. 14,
fre-kwe-ncja w
· Obwotlewej Komisji Wybereuj nr 5 ,SP nr 16 na Szydłtiwku). Rozmawiam z Anną
Wiljc:ik, z za.wodu inży niereri'l
budown ictwa.
- Mnie bliski e są poglądy
i cela Chn:eścijaiJska- Demu-

. kra!.ycznego Stronnieh"'a Pracy. Glo~owC!łam więć na jego
kandydata - mówi.
Andrzej Bo:-acki <lat
29)
jest członk i em wspomnianej
kom ;~ ji, sam zaś glo sował \li!
swoim osiedlu - Na Stoku w
SP nr 33: Mialem jednego faworyta, a był nim Jacek
Frydrych, obacnie chyba nadkomi sarz Pol icji Państwowej.
Spodobał mi się
jego program, jaki przedstawił na jednym ze spotkań przedwyborczych. Mówił m.in. o ko-nieczności poprawy bezpieczeństwa
w osiedlach i w calym mieścii!. Tegp ludziom potrzeba,
tego oczekują...
(jeb)
RADOM

o godz. :l otwart.o w Radomskil'>lll 434 JO!kale wybo-rcze. Uprawnionych do głosowania było 526.54a o.s ób. w tym w Radomiu 159.27~. W szranki wyborcze stanęło 3"721 kandydoatów, z których w nowych rarach zasiądzie 1364.
Przed siedzi.b ą Korn:sji Wyborczej nr 74 w radomskiej
dzielnicy Borki. kilka minut
pi'Zed 11 społykamy Zofię i
jana Mllc-ie-je.wski<:h. Towarzyszy
im
trójka
dzieci
Izabela,
Emi1ia i Paweł.
Jan Ma.cieje-wSlki kanil yduje
w wyborach. j~o nazwisko figuruje na liśc:e nr 3 w tym 0k,ręgu zgłoszonej prz-e-z Komitet
Inj·cja1.yw Społe<::znych.
- Podoba mi się bard.7.o prosty i prze-ji"zysty .sposób głoso
wania - mówi. ubie-tający się
o mandat radnego. Os obiści e

j~tau

:;.wołe-.-~i·kiem

gl~O'Wa

ma na kaLdydałów, a rue na
DOłiOŃCZE)f~E ZE ~'TR. l
lrsty, ale de.n10k!"a.cje z-achodn1e.
na. "ióry~h przeci~ się wzoruieO wieje · Iiczn i ejslą kl i entelę
my prze-konąły ~ię d~ o:bu t'yc.h _ moją ·f1owm;ost - I rud niący
się
sposobów. Nie chcę się wyposp r zedożą
erbwoinq.
Przede
wiadać o swoich szansach, ale:
wszystkim ó lóteg o,- że dy~ponuoc.zywiscie chciałbym , aoy .•mo• ją artykuł am i poszuk;waoym i, a
ja" lista uzyskał a j'ak najwaę
ce-j głosów. Na pewno nUlJJ~ je, także dlatego, ie le. znajoujqde-n głos - żony , dodaje z uś
' ce się również w sklepach, sq
mieehem.
jedncik w
handlu
obwoźnym
Osiedle Gołębiów znajduje się
tańsze. I(!ienci zcstconawio jq się.
w okręgu wyborozym nr 3. Zgło
szono w nim :14 kandydatów na
fi jistarb. Ma·ndaty otrzyma II
z nich.
W chw-i']ę po oddalliu głosu
w ob wodzje wyoorczym nr 27
rozmawiamy ju ż póza jego
siedziba - z Tadeusze..-n K9-

w

wański,m. mieszkańcem Gołę.i>io

wa II. Idąc głosować miałem
już ustalone.go kandydaia , p -z ~'
nazwisku którego postawJe-m
"X". Znam go od la.~, jest bowiem k~!egą z pracy. Uważam
go za dużego formaiu sJ)oleczni,ka potrafiącego zaangażo-wać
się w działanie (i.ja dob~a OdÓłu. Mj-'"8]ę , że to samo
mOŹ:13
povl"ied·zieć o wszystkkh pozostałych, których dziś wybi",rzemy. - A w ogóle wiara w a.ktywność i sprawność
nQw:,ch
struktur samorządowych sprawiła. iż zdecydowałem si.ę wziąć.
udział w wybor ach.
Kilkanaście
minu~ po g ~ dz.
16 odwie..na.my k()misj~ nr 78 w
peryferyjnej d7.ielnicy Radomia
- Jeżowej Wol! . P rzy listacb
wyborców k·jikUl>soboW3 ko!ej-

k'!,

- Sk o ll cLyła się wła "nie popołudoniowa
msza w pobliskim
kościele. stąd też t~ większe zainteresowanie - IDÓwi p:-:lewodnicz.ąca korni·s jL Mar-zena Re-mbisz. Podobnie było o god?:. 9 i
12. Głosowanie p:-zebiega bez
zakłóceń . więksw.ść lmlzi
zna
tajni,ki głosowania i od razu udaje się za kotaorę aby dokonać
wybo ru, O pomoc zw r acają się
tylko star-si. Do godz. 15 spOOroo
1617 uprawnionych zgłosiło sie
~ osób, daje to f-rekwencję 21
·p!'oc.

Generalny komisarz wyborczy - o frekwencji
o

oe(;nę wyborezej frekwendziennikarz PAP poprosił
~{,Deraln~~e kemisar:ia
wyborcze~o, nIL JERZEGO STĘPNIA.
Liczyłem na wyżsa~,
be
IIO-proc. frekw nej~ Nie jestem wisc zadowolony z wyników. Przyezyn t .. kie'; frekwencji jest dużo. \Vybory odbyły się w okresie najgorszym
dla koniunktury politycznej, w
złej sytuacji gospodarczej. Na
to wszystko nałożyły się strajki, a Wał*:.sa mówił coś o wojnie. Ponadto w wyboraeh nie

('ji

wzięli

udziału

żołnierze

służby

czynnej, padenci w szpitalach,
stndenei,
którzy
prz('l)ywają
poza swoim stałym miejscem
zamieszkania.
Wybory
pokazały
pewną.
o naszym kraju, o naszym
społeczeństwie.
DuZa
ezęsć spośród ty~h, którzy nie
poszli głosować to ci, którym
jest wszystko jedno. Nie chcą
oni brać odpowiedzialnośd 2a
to, co się dalej będzie działo \V
kraju. Ich sposób . myślenia
praWdopodObnie jcst taki! jeśli
pójdę, zagłosuję, to poprę kogoś i wezmę w ten sposób odprawdę

. .sw

powietbialność za to, eo się bę
dzie dalej w kraju dzialo, a
przeeież nie wiem, jaka bę.lzie
przyszłość. Na wszelki wypadek nie minzam się do te~o
wszystkiego.
(PAP)

Zawieszono strajk
w "Jutrzence"
W piątek
łudn,iowyc<h

w gQd'Li·nach I>GPOw Spółdzielni Inwalidów "Jutrzenka" w Garbatce-Letnisku w .woj. radomskim zakończany został kilkudniowy strajk okupacyjny. jak
już infoMnowaliśmy załoga protestowała przeciwko zamiarowi
zwolnienia O'koło 150 osób
%
pracy na ogólną liczbę zatrudnionych (razem z chałupnikami
350 OSÓb). O szczegółach,
przebiegu i zakończeni'll strajku poinfl>rmujemy w kolejnym
wydaniu naszej gazety:.
(włm)

FME.

kieleckim MPIK

Odwołano

sażerskiego,

VI

pierwszej ko-

lejności lokalnego.

Z
iriformacji
udz,ielonej
dziennikarzowi ' P Ar przed
godziną 7 rano 28 bm. przez
głównego
dyspozytora PKP
wyp.ika, że ok. 86 proc. dalekobieżnego ruchu pasażerskie
go w kierunku Pomorza przywróci się jeszcze dziś. Natomiast w ciągu kilku godzin
wznowiona zostanie lokalna

http://sbc.wbp.kielce.pl

decyzję

o strajku okupacyj ym
Jak j~i jllfł)FmDWa" ~ my, w \'Q,.tku: Ff'ferendum prze,;n:.h; adZ6nego w~FI),d~ załegi kieke.l>;i{'ge, :Micjskiego Pi"le~~i'l;)iDcs ...·a
Kepnmi\i.ac:yjnf'go " s~.aDi)wio no, iż jcsJi do :;7 IlJaja J,le z,..>:;!aną. podjęte ro~m owy lub det'yz·je Gut·;;-Il:lące Jlo~t ... ~aH;w pra" vwnil,:(,,~·, i4I 28 maja. c\J2j)oez:;:ie się w· MPK "trajk .ln!lJ.>ac~~jny.

24 maja u zgooj") !{)!1 o poro:<.um;enie między prezyde<! tem
m iasta , Bogusławem Ciesidsldm,
a
przedsta wicielami
trzer:h z.wj~z.il:ów za wodowych
dziala jący~h w tym przed się
,bl0rs twie ( .,Solida-mość '80",
" SoHdarność" i ZZKM) i rady
pracown:czej. VV myśl tego porozum ienia, prezydent miasta
w09wiązał się do 30 maja b,.
zapewnić
środki na place
w
wy~okości
wynikaj,\Cej z ż:-t 
dań załogi z g maja br. Ponadto prezydent zobowi<jzał się.
iż nat.ychmiast . po. uzys~niu
informacji o (ozstrzygn i ęcinch
na >zczeblu centralnym po informuje zaJogę MPK o szczegółach tej decyzji. Prz.ypominamy. że 28 inaja mają się odbyć rozn10'vo,' y w Minb tcrstwie
Transportu i Zeglugi Hórskiej
przedstawicięli
re ~ o rt u z reprezentantami
KKK
PKM
NSZZ "Solidarność". O wyniku tych właśnie negocjacji
prezydent Kielc poinformuje
niezwlocz.nie zalog~ MPK.
\\' wyniku tych u stalćń załoga MPK
postanowiła
zawiesić decyzję o strajku oku-

o t.ym wQY5tkim p ")~dor 
mowa! dz.iennikarzy na zwoJa~
nej w p iąt ek konrercJ~eji prasowej wiceprez.ydent
Kielc,
Tadeusz Poddębniak. Stwierdził, że na zap{)wiedz:ane podwyżki płac dla p racov.-ników
MPK mjato mu"i -wyg<lspodarować 6 mld "zł.
Są na to
Hanse, ale koszt~m innych
dz;edzin go;;podarki kOnli.ma:nej. Zdecydowano się na to,
gdyż

'5-paraliżowanie

mia~ta

strajkiem w MPK spowodowałoby zl'u:cznie większe
straty
fii1a11sowe. Chodzi jednak C)
to, że przeznaczenie 6 mld
zł z biednej i tak ka sy miejskiej na lJoJwyżki plac w MPK
nicz.ego nie za.łatwia, bo k to
zapłaci podatek od tej kwoty,
sięgający
okolo ·30 mld zł?
Dlatego najbtotniejsze decyzje zapadnq w Warszawie. Czy
władze w stolicy zdecydują się
zwolnić tę kwotę od podatku
od plac? A m<Fże w wyniku
rozmów w ministerstwie znajdzie się inn e roz.wiązanie satysfakcjonujące zdeterminowaną załogą k ieleckiego MPK?
(wt)

podtrzymując' jednak akcję protestacyjną. prowadzona od 10 maja br. Nie-

pacyjnym,

dotrzymanie zobow'ązail zawartych w porozumieniu spowoduje rozpoczęcie strajku o':
kup3{:yjnego bez ostrzeżenia.
Komitet Protestacyjny MPK
zaznacza, iż trwający protest
nie ma charakteru politycznego, a sygnatariusze porozumienia zapewniają, że będą postępować zgodnie z obowi ązu
jącą u stawą o związkach
zawodowych, zgodnie z prawem.
Komisja Zakładowa
NSZZ
"Solidarność" w M:PK popiera żądania załogi przedsię
biorstwa i decyzje KKK PKM
NSZZ "Solidarność" z 5-6 maja br. Ponadto Komitet Protestacyjny popiera wysiłki dyrekcji przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów płaco
wych.
_4

Protest kolejarzy przerwany
W poniedziałek nad ranem
kolejarze zawiesili strajk. Jest
to efekt rozmów, jakie w nocy 2 27 na 28 bm. prowadził
z Krajowym Komitetem Protestacyjnym Kolejarzy Polskich
w Słupsku - Lech Wałęsa.
W wydanym oświadczeniu
komitet ~trajkowy zaapelował
do rządu m.in- o rozpatrzenie
pro\)lemów kolejarzy.
Kolejarze zapowiadają stopniowe przywracanie ruchu pa--

dloczego tok się oziej?
Czy
przypadJ.iem nie mo "'y
do
uynienio re sprzedoiq protekc-,rjl'ą, Cl
·i ęc tskq, w
które j
p rOOucent .preferuje
jednego
odbior«:, Cl innemu odmowie
oo!olo>'lfy. Pól biedy, je "i
rO:lnico w t:enie idzie do 20loladowej Itiesy. Wszystko
wskazuje
no lo, że jednak do prywotnej,
wedle 2050dy: zarób som .i oojlo robi ć innym. My żoś udojemy. że nie wid .. imy lEJ 9 igon. tycznej !pekulecji w mojes1oc ie
prawe i ;;:oci~kojqc zęby wyc;qgomy ~!lol" : e 2łotówloi z p~rt
felo.
(w~)

komunikacja pasażerska PKP
na ter enach objętych poprzednio akcją strajkową kolejarzy.
Ok. 1,5 doby może potrwać
przywrócenie ruchu towarowego w PKP. "Np. w Szczecinie i Gdyni stoją olbrzymie
liczby
pociągów
z
róż
nymi ładunkami , zarówno dla
krajowych jak i zagranicznych
odbiorców.
(PAP)

Rusza
Fantowa
Loteria
Świętokrzyska
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

w Kielcach. Cena losu dne 500
wygrać

zł,

za
towary

wej wartości,

jektóre mowa
wielomilionoz "maluchem"

włącznie!

Dochód z loterii przeznaczony zostanie, jak co roku, na
cele spolec-zne,
m.in.: dla
PKPS, Komitetu Akcji stop!
Dziecko na drodze!, na k sią
żeczki mieszkani<Fwe dla osierocooy-ch dzieci , na fundusze
wspierające działalność twórczą w naszym regionie.
Wygrane premiowe od 30 do

100 tys. zł realizowane

będ ą

przez sklepy WPHW --(PHW,
PR-U), zaś wygrane powyżej
100 tys zł zrealizuje w formie
artykułów przemY Słowych K omitet Organizacyjny w Kielcach (Ta.rgowa 18).
Zachęcamy do gry! Już za
500 zł możesz sta~ się po6ia.d a czem saJll()Chodu!

...

35 lat MPK w

Skarżysku

Przewożnik
W zwlqz.l:;u z

o~tbb!.k(l'toonlJ'l1l

.,.a I"'/'!ach "Echa
Dnia" nr 88
z 8 maj4 1m r . IJTtllkulem pt.
.. f'[!OKURATOR U MY Ł RĘCE"
P"~'lJę do wiadomości c ~ ytelni 
k ,j'1.' informację
u?!upelniajqcq
w .< {JJ'1!ni a"7ly. /JIf't ykul:
Zadani ·m ~$tęiJowania k.ame gu M etiJIpie ~s t ~wani.a przygo towIJWC!~go je at uil'talenie cz y
rzec!ywi 'cie zosrtalo 'popelnicme
pnestęps-two ,
/"t o
jest
jego
~lJrawcą, zebranie i zabe.piecze " ie dowo<lów
i
pootawielli4
sprawcy w ~tan os.k.arżenia. W
przvp.adilm u.slalert;/J" że przes!ę p. ~l wo nie ~ai1't~ialo fub uraJe

n ie oost arczyło d&wodów , by wydalenie płodu by lo na s.tęp.'f we m
czynu prz e 5tę pczego, _ w z wi ą.a·
ku z czym prokurator t/11l10TZyl
w nini ejs.t ej spra wi e d och odzenie wobec brak u ~tllie cznyc h
dowodów świ ad czących o zai ttnieni u prz lllStęps-t W4.
W !a;kim
przypadk u Hłe by/o to .,mnyw3ni e rąk " czy li zbagQ·telizowanie
sp rawy, lecz b ezwzc1ędn a Iwniecz'loOŚć.

Zbadanie wy·lypa wanej

fJTZez
dobylo n iedoptls?!cz.a.1Ile w pr:edmicr
t o wcj sprawie,
pO'l;eważ n i e
p'llicję Iw/Jie~y. <:'óra miala
konać a borc ji, bez j ej zaody

naszych publikacji

em

r um or p stąpi
zgodnie z prawem
jr- , I 1':'11 !Cll! U dł.lttJQdutu. pr()~(t
T~;'~" !iI'nar~rJ, po~fępowanie.
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O ,,~: ' Z.ilni.. się W n jbIi;J>:ll'm
('łasi..
dl> pl , '1N0'k Sł.U1:RY

Km"/l.

Pom ..i (·ie luchi m pop4)mo f'v.
Lif'ZyłJ'\y
h U U1"u l ł!lrną s:poł~n' 

tnt'h uj4<,ym

na W

7

dewa sta cji prl 'slanków i nJgm inne zrywa nie ro zkładów jazdy.
Przyk lym finok'm ('I!a ~ilku~et
p as a żerów

lO kor':clfł a

da "na ga pę"
p rzeka zywa nym

lub

r

',Ię ,.JZoli~tem

prz~z

wys iadającego p a saż ra . Ta '( a
jalcia
kosztuje o becnie 30 t/s. d. Tylko w I kwartale br. Npływy z
m(mdatów p rzekroczyły 9 mln zł.

A na co możno
czasief

liczyć

w

najbl iżs!ym

- Trudn o d!: iś w rÓ CIĆ, Ile
p rzybędzie tra s i lin II, He jednoste k l icZfĆ będ:!ie tabor MPK.
to dop:era po ka że CI a , . N Jto mi a st w n a jbliżslej per6pektywie. w są sie d !twi e
d worca
PKP zosta nie ustawi on y plln t
in form a cyj no - dyspo zytor ~ki
ze
sp rze dażą
bile tów i no,tQpi
p rze dł u ż e n ie lin ii ,,19" do końca
ul. K ilińskiego.
Jeslem pelna uzna nia dla nas:!ej za/a g i. Jubileusz 35-lecla
jest okazją do złożenia s zacu nku i uznania lud ziom. kto rz,y
sercem i plOCą związa li się z
MPK.
(I! }

Na tropie przybyszów zkosmosu (2)
DOKOŃCZEN IE ZE

STR. 1

po ni<:h s prz.ątać,
żel;)y Niemcy n :e dow iedzieli
"ię o tym. Bo jakby si ę dowiedzieli to by zab ili, jak tych
ll'dzi z Królewca ...

tr LCba

było

To WZ ó.L·Le je.,t w la .",!· ,';1;: ' 1
G()(lciarLY. na~L:1 wła ,>o ośc ' " .
Pani. co badała !'Ikałę z r}' sunkami POwl~dZlal:l że!)v j'l
przykryć ziem i ą. Trzeba
tell
kam i eń za ypać .
bo
!ud~.e
mogą
ZAli.,z.czyć
te rvsunk:.
Ale tak jakoś sch 4 ~i o. Muszę prt.yp mnieć
yl1(JVJ !.

re-

by z.a . y-p~l kłffitel(. QI, t. ,
zrobi.
A gdzit:! m:e;·'.lOi·
1,_
dzi~. którzy bad li ten g. ' ~
z ry-sunkan'i? - 'pytamy
U
Łąck-iej.
N \ec;"leko
shld. Ona ch Ile} je.,t w dr.mu.
żel,;na lł\Y

p. llI ; l

GCH' CI. 7 . _

wq i i'dz!~m v dl) I'"llti L'łclt . _j.
(wł

F(iL. A . PJt~kar"k i

"T
w.ł.;.iin.c
wlasn',ścią" -

je
mówi

Gond"rz.
Mój
d(.i:ld~k

m:;';'
mówi!. i.~ ;ego
to byi na t:. In wzgó-

rzu :tra<7"()ll/ pr7._l d'abła.
D!atego ~toi tu kilpl:c?k3. Ale
d"póki mój ~yll n:e odkrył
t~ ch ry.mr.:t0w na ~laz : e. to
!udzie chy,o::t n 'e w _.:!t.ie!: o
n'ch Nic o ty.n n.e m,) \'lli.
','! ub e·;:·m m!'u prą j echali j<1cy'i uc!en! : b:Jdali to
wzgór~e i ten k:lm:crl.
Pytali ludzl. J:\ p:lm:!;t:llł1.
! '!edyś m·w!utll). L" na tym
wl.gJrl.u nJłj,zą by ć !'k arb:•.
To chyba bujd a. Mn :c t n :ljbardz.iej Jh,cl<.b'\ ~'.~ je.?i r k (J.
W<lda n igdy w nim Ilie wysydla.

"Ol",tego s toi la kaplic zka".

Oi dzie{l doni 'sl n!l mnie w ])4)rallne} a'6(J!JC'}l, ie nibiJ to /(1-

ją ' .,robO/1>I/Ci!, ch'Jdai i to nic
jes! t a,I(ie !Je!t"ze. bo po droo:!e

kle'1'u a ta/;ie11lu !cltetc,rlljcie
"Echa Dllla" lIie /Jo<hba ;ę pul$1ca pu!ityJ(!! zaor,111ic1:na, gdy
jem"
pa1ul,a
s i~ .
Jar: 1~ie
wiem co. Ja Sl~.
brmł Bo!e
1łie O Ił;eu.'fł7l! , /Ja ku idy lila $100-

może

.'\

C~ _-ł (l

.., ·h.

.1t~ ;łu i-!

dla

f kw;etnia 195!l r. na ulice Skariyska wyjechały pierwsze autobusy komunikacji miejskiej. Rozpoczynano skromnie od 3 wozów.
obsługująqch tny linie, ale po jednorocznej dzialalnoścl
liczba
linii zwi ęks~yla się do sześciu. a :wtobusów do 9. Zakład Komunikacji Miejskiej konysłal wtedy z budynku gospodarczego pny
łaini lI)iej5kiej. Wszystkie prace naprawcze, bez wlględu na pogodę i porę roku, wykonywano pod gołym niebem. Na
ncz~ści~.
sta n toki nie tmal zb yt d lugo. bo w 1951 r. Zokł.:Jd KomumkaCJI
Miejskiej zoslał pnenie'siony do nowej zajezdni pny ul. 1 Moja.

Z każdym ro kie m przybywało
a utobusów i powię k s zono strefę
oddzialywoni<J
komu nika c ji
miejskie j. urucho miojqc
nowe
linie do Suche d niowo. B liżrna .
Pa rszowa i Majko"No.
~
Wainq dotq w historii za-o
kła d u jest 1 stycznia
1967 r.
kiedy to uchwa łq Prezydium
MRN z Miejskiego Przeds i ębi o r
stwo Go spoda rki
Komunalnej.
wyod rę b ni o no . Z akłod Komuni kacji Miejskiej, tworzqc od ręb n e
p rze d się b iorstwo
pod
nazwq
Miejskie P rzedsię b iorstwo Komunika cyjne.
W u b. ro ku no 36 li.niach
MPK w Sk arżysk u przewiozlo ole.
25 mln p asażerów.
Od kilku lo t sytuacjo ekonomiczna MPK w S k a rżysku jest
trudn a . Wplywy z b iletów pokrywają o k. 50 proc.
koszt?'N
utrzymania , a więc przedSię
biorstwo musi korzystać z dota cji . O trzymyw::me kwoty nie
wysta rczajq jed na k no po krycie
wszystk ich wyda~ków . Na przykł ad. na bieżqc y
rok M PK w
S karżysku
otczymuje
d otocje
10,2GO mln zl, a więc o 3 mld
mnleJszq od zópot.rzebowanej
przez to p rzeds:ęb;orstw a .
O d 1 marca br. ,owieszona
zostalo lłn ' o ,,36". o od 1 Majo
skrócono lin ' ę ,,2J" i zo.niast
do Majdowa autobusy kursują
tylko do Ubyszowa. Decyz ję tę
podjęto po
uruchomien iu ":::1
tych trasoch au tobusów PKS,
W roma ch redukcji
etatów
zmniejszono w ub. roku o 37
pra~ovmil:ólN adm in·; tracy;'nych.
Trwa wiG~ walko o p rzetrwanie: cztery lato temu p rze dsię
biorstwo d/sponowalo 94 (}g cobusam i, o dzis ioj je-st ich
o
clwadzieś:ia mniej.
Od v/elu lat trwają wbiegi
o budowę now~j zojedni. Wladze miasta już d aw,~o plZyzraIy MPK dużą powierzchnię przy
ul. Szy:lłowskie j. Tu mo powstać
nowo zajezdn io dla 150 au lo ·
busów. Irl'lJestycja ta nie zl'alazla się dotąd onł "N p ionach
inwestycyjnych mia ta, CJni wojewódzk' ch.
- Prob le mów i bolączek mamy
dużo mówi dyrektor MPK.
Wł a dysławo
tonok - oslotnio
np. zaparowała dl łwt'a m(Klia

m
••

ll4 li' l :I\'ę. P i>tit:l j, i .. - X"
;łt lIrzy ?1 ~ .. j
1Vy i \V,! r dL''' '' .
ki
l;z(,Mw,,~
l.. t;g.. lffi"·uł .l t od łnn',{('lt
' ...l~ i I.) l"d
~ ł ~H: d.,i nł
ii;,,~ kh 'I;·ll' wi lu I i .ui .

.T;'!:l'!c '!~

nteU'cno,.za -IJlłllIJUJQ
ni ,! -,tt!tnich l':-OOP'·lnź:1łÓ!J..ł U~:;!!J cy 'l.'"l'li w nk1ł. nic!Jllll 'U b~
ben i pi"t ich ~'e bro,I'/. Dz~
r·q'l ]C,:;t •• na-,z" i slr~ e! e qo nit·
t,,";rJ B;ur!} Ochrony R!ąd .. , uJe
a rmi.a uJcr/}lych ooro;rców. w Tazie potrzeby W1flkcrku}q,ctjCh ,,1nic?!Jm diabeł z pudeU:a.
Niegd'j$icjne orly n4nej satllry ro/Jlące kokosowe Intereslj na 0p",,"a"iu komuny ($(Im plllcitem
Ul Nowym Jorku dzil",ieć dolrów za Pielrzaka) dzii mają
posl:ubtJ1l2 mnyd.t.a i wyraż'Iic
00 n1!. yl:J
loty nie ma prawie
- Pie-! r~a"a. k1óry coś tam ~!czP.!c III/l I zaraz -dosła l po ł/Jie.
a
Oloa L;'Di,i ka a.Oł'XiD~t.j (" z u'"tc" odrCld."nC'{lo narodu.

''.iai

N!ezabiłolD,klej. n!~ tull:o 4P'JIJel.I!la ertJl4I 'C,,~
crr,,ł;jr·. ~lf! tarOmlII
D T4
lercc ę
· dl prl!
DrC'wi !il. ż" ta k ą
!/ło.W !l (r,il1;';l<q. ni,. N;\!~ />;.10"')łk'{} na wlrnnej p ierSi wlJ"h •

p.
.,

!O-'a

d!>"ll'Ill. Mnie CZ/I:e.m t et to i owo I Hlerwie, a'c (lly m"ie lłJpa
do 1)h(!l1!;a Z" t'·ien?i. to tao'; l ł ~
kO'l··pwuję i kamufluję
St{ je

o rządzie dobrze,
°

że

często

sam

juł

nie

wiem
00 mi ch.od:zi. OSlta/nio
d:iabel mllie .ku.ril abIJ pi,ać o
gniJCłCy.ch ziem n i3l<ac1l,
'GM1 ..
nagle znielubił na.sz
w chodni
sąJiad i nie kupił ich od na-s.
a j',i sam Lucy/e r kazd mi 00ponl>l:'łqć

coś o po:W!lCe ztl9r~·
nlC,nej . Afcrę natuc1lmial4- WlI tt>ęS:lJl Zt>ig"!ew Sz.iX!C'pańczyk z
kieleckiego radia t już: na dru-

http://sbc.wbp.kielce.pl

że

~e dopa§ć

LODU

1;:0-

'!a" Ide!:€).

mające swoje prId<ltia-' y
tak!c
10 Kiel ach.
Gd!ic mOlie
ę-l l! em!1
odpad/,owi rÓwl1i ...

w'(,',:

z

n;epotrzebne110

.• E:: 't.:I

/)nio "

T' WI1C1Ć sjr: z T~>4a,ktor.?.", Sz "~e
pańCZUJ.;C1P , który mil pr,lI"d:=i-

albo wcale...
poOlqrły,

mnie zaw

ma'ldo p sla

~!lJdy.

ale S,aepaJłczl/k
myśl , "ie pogląif ja Pucha )//-')!(! P-JZ'lQĆ opi nia
publiczna sprzeniewierz~
SIę dobrym obyczlljont ="ka,zl'jqcI/m krfpać le.t(łcego. Bo ja, re U.kt sil spod Uq,1c.tt "RSW P"asa-K.iq~/,a-R·lcfl·· jtli. lełę. a
wk,6tce sturlaom I/ę z ę?Ó 1' 1."
pi~t ro Olllan!:.ka TJr~/J 'fIlT ~ ", ...j
do są'iedniegll, gd'!ie TC'je

c'erpulc na

I,te goś

t,.,-

we fJTZ!JllIlIsICO w rlld;/! ,
s "-II-'I
m-o.'!e spo',oj" ie ~Ied!ić I n's ~ ~
czyć wrogów
R!eC'Z!/P~ 1'VXiiej
PolsJciej. Ale naiwlli'liejne , ~ .:?
w1f/Jrawszy wlaŚi:itoy
szta)ł{wr
stal
się przez to 1)Qsiadacz<,,'n
karty cz!onk'J!'.'~k;ej i mołe za ,,sze :'!atrz'!snąć za ~oblJ drzwi, uchylając je tyHc()
dla pratL'o my'ln'/Ch WybTa1;CÓW. A że pYZ(
oka!ji nie DOtran cnr,j'mć Iłr~~
lematy:~i grtSpo!ia.TC~e i od . -.,.tlfki zag raNic!".?}? N o cr./!.
"
nie mu ~ .
RYSZA R D

PUC~l

-

Dolary zamiast rubli

w

przy zasto ~owan iu een świa towyc~. C:!y to dobrze, ezy źle?
Czy nie wynilmą z t·egu straty (1la po]<;kiej gospodarki? Z tymi pytaniami zwróciliśmy si~ do Ministerstwa "'s półpracy
Gospodarczej z Zagranicą. Oto garść uzyskanych tam \nformacji:

na sy~tcm rozliCZCI1 wolnodewizowych i ccny Światowe wynik3 .z u'Sta Je!'l 45 se sji RWPG. Nie uda
si ~ przeprowadzi ć tego
ma ne·;.\;ru zupełnie bez si!·:lt. Z
SJ.acun];:ów wYliif.a, ie mogą
Przej:,c;e

Na dobranoc
~-----

Krzyżówka

nr 101

one o'i,)·gmlć
w
przyszłym
roku nawet 1.5 mlel rubli. To
znaczy o l,y le musiaJ by by{!
wiGkszy ck,;oport z Pol ~ki do

ZSRR. aby L,b:.Jansować wzajenme obrót y, zaChOV/llj'lc na
obecnym p oz;ol'n ie radzieckie
do ;tawy do na,ozego kraju.
Tr·u<lJ1 o'~ ci mogą
wyn j·lmąć
ze wz;o~tu Ce!l paliw i Stl-

ro'.vców
importvwanych
z
ZSRR. Ich bieżące cen): świa~
towe są wy:i;.oze fJd obcćn i
sto "o"'':;?'~l ych w RWPG. D'l.ig
niewiad·omą je~t także prognQza na~zcgo . eks,por-Lu na
ryi1ek ZSRR. zwłaszcza ma''Z)!1 i urządzeń, kióre dO'l,ycl1czas zriajdu:jQ iam zbyt. ale
w warunkach · mię-dzynaroco. wcJ kO'1kurencji mog.l go
sirac'ć.
Nasz przemysł,
a
pr L,ynaj-:iU1iej jego cZ.GŚć. wy twan:.a wyrcby ni e najwy.i.~ Z{)j
j..:tkości. o p~rameti'ach
technicz.nych
..Q-db~cg3ji,Cy~i1
od ~tal1dard{'.v r·"c;"!::.yna!·udo-

dą

p odejmowane o~tatecz.ne
decyzje.
UNIA-PRESS

Dwie łag odne 7.!my s powodo'że zp.acznle spad~o znpot.rzebownnie na
akumulatory.
.Jednocześnie · kilkakrot.nie WZIOsly w ostatnich Oliesi1cach ceny nowych baterii, sjęgaj,~ce obecnie ponad 300 tys. zł. Dlatego Il;e loda ploblem ze sprzedażą swych ' wyrobów mają w
ltraju m.in. Z~kłady AkumuJatoro," e w Piastowie. Wydawać
się mo~e, że pozostaje eksport. .
Ale w tej materii. jest jeszcle
więcej ' problen1ów, bowieni CFna. fabryczna
a l<umul atora o
pojCi11110ści 45 Ah wyn'osi ponad 170 tys .. zł a zagraniczni
kontrahenci
za ia'o<ą l.Jate-rię·
nie chcą z::placić 't\'ięccj niż
13 dolarów.
wały,

odmówił

z ZSRR
prub'e:11 tzw.

z

Czy

POZIOMO : 1) zezwoleni'e na
)('}rzystanie z praw do wynalozku. 6) rodzaj płyt)(i używa
nej do licowania elewacji, 7)
tańczenie,
9) badacz ciał niej)ieskich, 11) człowiek nie cierpiący Francji i Francuzów, 13)
wypalona nie szkli wiona glina
lub
wyroby
z tej gliny, H)
pl'z~ci \vień .. t\VO,

przcczno..ś:ć.

1'10KOWO: 2) utopi~ta, manyciel, 3) wyci['g t'o.slinny mający właściwości leczniczc i 0rzeźwi:Jjące, 4) żołQbna tkanina
do przykry~ania trumny, 5)
przylądek
Antarktydy wschodniej, 8) p"kryta: ikonami przegroda oddzielająca w cerkwiach
na wę od miejsca ołtarzowego,
10) wódz germański w służbie
rzymskiej (ok. 433-493), 11) styl
w
architekturze. 12) e..ophia,
\~ !Otika aktorka filmowa.
. ł01>.'nicźek :

AD!\RE,

ODO-

Al~ER.

Rozwi3zanic kl'zyiówki przepod adresem rcdak~ji- "ED" wyłącznie na kartach pocztowych w terminie
siedmiu dni . od daty niniejszegO) numeru .. 'pomiędzy prllwitHowe odpowieą;zi .rozl.osuje si~
nagrodę
książkową. Na karcie
poc7.1o\vej . ' prosiiny
<Mljisa~:
K!'%yżówka nr 101.
syłać na'leży

n

związanit!

krzyióu Id nr. li6

. P~TO?10:<;1~ag~r, skrzyp_O
rZI'd-otk'a, flV~tet;. k. ().i!adaiue. sto ;a l'ka, przysiad.
..

CI'.

nONOWO: znj(;;::/:,' łłS":t,i k, Impf' t ;'zepa, radio. euema. opela . k'''!,!!i. Pa!-er, Dalby. Nurn·; ,

~).an"'ł.

m

t-4UMER te2

STRO'N A 4-5

uda

-ie;

j'l

u ,i:1glJ:[Ć?

Dzien ni ko rze

do

mioteł?

Narastaj;,ce

rów'1ież'

w~ród

dz:ennikarzy bezroboc :e stalo
siG dla pe'.v!lych osób ok3zją
do zaprezentowania op;nii nazwijmy to dość niecodziennych na po~:edz;en:>u sejmowej Komisji Kultury i Środ
kÓVJ Przekazu. Pos. AleksanMałachowski
powiedział
wręcz. że części dzienn:karzy,

Jak

chłop z Cllło.pelll.

~ tedawn c
zjecl,1c<:zc!1ie
w iąks-zośc i l'lUrtów ruchu lu-

d-owego pod sztanda rem Polskiego Stl'imnictwa Luodowcgo już miało i zapewne m!eć
bQ·dzie d<llsze reperkusje na
forum
pa.rlame.~ltarnym.
29

NC <J::,'Ai ta!l~ki

udzielenia komunii

k.i<1dz odmó-

w il ko:nun:i ok. 50G \\ iernym
zgrc.'TIacll.Onym

w

ko~c:e!e

z
dwuletniego

okazji po.grzebu
dzie<:kn .zamordowanego prz.ez
miej,;cow~l maIiG.
Ten n'ezwykle rzadki przypadek miał
miej<ce w jednej z najuboż 
szych dzielnic Teapolu. ForceHa. ::"!ały N,mz'o PandoJfi,
za"trzclony wrnz
z.e ~\Vyi,l
ojcem. padł cfiaq strzelnniny w r:lln::ch
pOl'ar.:hunków
rn.:~dzy fywal:z'!ji::'!.cy!ni
band~mli Cał11o~·ry.

- Ob~' z4 dek euc!1a-y'Vi b'ylśw!ętokrad~twe'Tl po\'. ,edział k:<iądz Franco Ripullino do zbliżających si~ do ol1.arUl wiernych. - Komunia je.;t
sj"TIbo~em jedności i po·świę
cen ia. a tutaj je.ot tylko niellawi~ć dodał. K ~ią dz Ripulli'lO zwrócił s:G nastGpnie
do młodzieży. za<:hęcając j'l
do oDuszc?enia miasta: ,.To
m:a~ t'O na to :-:as!u:iylo, zabiby

ja naszc tlZiCl' i i nic ma nam
niczegu do z(lnIiarowania'·.
Jak podala prasa. przed 01tarzem z!ożony w·stal wienicc
od Gigi Giuli<1.no, ~/:efa kJ<lJ1u
z Forcelli. który
znŁrudniał
ojca Nunzia PanduJri.

Ustalenie
grupy. krwi
w 5 minut
ZGmiast dotych,"z stJwych
2
godzin \vystarczy 5 ll11nu-t,
by
ustolić g!'upę krwi metodą
opracowaną
ptLCZ
jap:Jńskich
specja.;[stów
z
Uniwe:'sytetu
Gumm.a- (w prefekturze o tej
Jiamej nazwie). Do analizy nie
jest k0'1i0c>zna próLka k rwi wystarc;111 kl'll'pla śliny,
polu
lub moczu.

der

którzy zdradzili interesy na -

rodowe

należy

zau",,'aż.yli
idąc tym
dQ miotły

w

kul:uarach, że
tropem należałoby
o de słać wszystkich
"zdrajców", w tym np. d\~'or
skiego p,megiryg.t~ epoki go~
mUłkowskiej, który za akt antynarodowy uznawał rozkaz o
zejściu do podziemia AK-owców na przcłomie lat 19'141945, a broniąc
świG-ta
22
Li!pca ' pr/..e:O atakami lon dyń
sk :ego' "Tygodnika Polsldego"
pisa1: · .. Czyżby nienawiść do
uslroju socjalistycznego zm"lciła inl w
głowach
ucltucie
. miłości do ojczyzny? CZY Jeszcze tlo · tej pory nie nauczyli .
si~ myślee realiJtytJz."'lie i nie
r01!u'mieją, ie
istnieje :mak '
równania ~międ:&y prO,l'a7
mem i · losem
socjaJiZ.JllU, a
pr6:tramem ' i losem narodu
pol ·kiego?". Jak slQ wszyscy
domyślaj::)
te i ·inne, smakowite
kawatkl
wypisał
~\'!ego
czasu
w
k shlżce
"R%ccmitłJospołita" .

ówc7.e~ny
red ... :-:tor ... Alt-ksander Mała

dw w!>k i.

Własny

interes

(I)

się

co najwyże j ... mioHa do zamiatania ulic. Przysluchujący się temu
z rozbawicniem pomieszanym
z przerażeniem sprawozdawcy

~lałg6rzata D.
od wczesnej
mł6dości zal'abiała na żydc ciałem. Zgrabna, d6ŚĆ ładna,
ale

o urodzie p;Jsp6litej, w najsbrszym za wodzie świata odnosiła
ZnaI'L9.('e sukcesy: B!1rdz6 pom6cny był jej w tym niesk6mplikowany charakter. l\faJgosillo lubiła
debrze zjeść, wypić, zabawie si.~.
W
kilntaJ<lach z m~iezyzna.m.i
nie miała żadnych oporów, kierując się jednIm tylkG r02.Sąd
nym kl'yterium - :zaDlo~nGścią.
. Kicdy ()h('iała, stawała siC; duszą
każde,G t6warzystwa i · pewnie
dlategG życie swoje UWażała za
s%:lzęś1iwe.

Zawsze miala pi~Dł:\
dzc, a wycltoJząc z załoiellia, Ż~
f 01'5:1 jest p9 t6, żeby ją wy-

życie, mkonc:ło o1>ek nid. l że to
ona - Małgosia "cgclo,,,ała, a
inni żyli na ('al y gwizdek!
\\i nowym średowisku miala
zresztą przydemek ,.Stukni~tcj",
1)0 jak miała nastrój, plaeiła raI'llUnki za komplet gości w kna.jpic, roztb. wała pl'C'Ltnly, albo II

po.~'etl·?e,1ie

S.]j,nll (107"'11 ma-

ż:c P~d~~S~~~~/o
~·1~~
do

· ..&."lh.~ ~~o.j.ków

I s-Jliltlill>]·zykry.
bie wać

życia

w spoj i dzianie załatają

T

ja 1990) i.amknęla
bur.dl\'. a
wym iana
zdań' pomiędz.t
pl'ze(ktawicielami nowo tv/o- I
l'z<'lceg(J się klubu 'stronrliCtwa
i fe'prewntacjq solidarnościo-.I
hUl-.ctziej
wej mniej~zoścj, która do
_Ul> un l<.u. dQ wi'Osny i
PSL nie wenla. lecz ro.;ci
korzystamy mosvb:e prawo do tej nazwy ych naszego prze-o
przy najmniej na ulicy W ie jw tej dzied zinie
ycz.lie nie moina
~ k ie j. Jakkolwiek b y było .fakżycie każdy z nos
tem je.3t. ż,c PSL z po"lt!n1
i wyrwanie roku,
prcloe"em Romanem Bartoszna nQ<l·zną wegecze na czele może liczyć na
;: ....~. «,Lliwo.~,i zaspokojc\\' iqkslą niż dawna ZSL-o wska
jest ni e do odreprezentację
w Sejm~e,
obecna konccpcja
taki.e - uwaga! cn najp' lek nam nie zamniej kilka o'ób ze
o.kładu
obecnego Sena~'u. w tym m.in.

j

I

poda.r'k i. Nieefckty 'wne, przes\al'zale zakłady moż'n.a śmLalo zanlyka(', ale ró\vnOCZeś ł1Ii.c oży 
wić tl'l6ba
np. budoWllklwo
mie.sz'kaniilwe. Skorzystać z oka'zji. której nigdy dotychclas nie
nlłt:aśnlY, czyli z \vc]nyt>h rąk
rio. pracy! Pl'zeci li;. d-ef.i.:y-t·mię,;z
kall jes-t ogromny! Ale znów wymaga to odpo""icdoiej polil;rkL_
w tej dz:c-d-zinie, k\'ófĘ-j ń~ąd 

nie widać.
j €siel1 bęrlzic okrese.m irylat'.ji
sp0Lczn~j. jeśl i [Z:ąU n.le b~zie

p!'owa-d7ił 'poli~yki.. ograniczania
samoq?,tl,lośoi tCl'ytoriaillej
na to i~ Za'lOBi. Rów no..:ze··nie l:a-ś ... u!lla~nianin i l'oZlQudo-

.S

wy administracji

pańsi",owe-i,

rt:;;d,Jw{!j. Administracja ta rozrasia się mOC1lO. przybywa pod~
sed:rctal'zy
stanu,
n[.ebaW€l1
p r.lybędAe l'l'zędów w terenie ...
A towarzy,;zy tcnu
niedostatccz. e p~eferowa!lie fachowości
w dobo,'ze kod'!'y kierowniczej,
c~cgo skutki już odczuwalny, a
7. cza~e:n dad.lą one znać o sobie j:)szcze hardziej dctkJiw;e,
Ooy wi~c je'lic]l nie była ok: esem str:l.~onych nadz·iei!
, oto\\'alll IUENA SCłłOLL

Szczęśliwy
•

OJCIec
,,;;g.ly się ni~
Pr-Ly'Ilajmniej zaniQ-n1
61-ldn.:cgo renci~ty z Kuwej'u
Abdy.la-Ąmira. Tapa.
Je<lt
Qn
już 2O-kpOLtlym oj.::iem dzieci li:
20 .maludIsiw, a i~raz cico;zy 'się
z bliskich ~lI.l narodzin kolejnych potomkÓW od c7.terech żon
l nie odż>?gnujeię bYIlll)lOniej
od dolSze.g<l przyspol-I.allią WYrLS.

,'lec ~y, kłó .. e

n.lu;:- .

naw~ów Ał la"l1owLPQZ8W:'oScic

kor,{iycji i... reuty.

Stokłosę.

Stał

t

,stycz

\"1 roku al::....d(.t111e;k:1TI :D:~'i!2933 \'.'
na V,,'):lsz ych

~j bl"sko 33 lnln

i wobych sbchoczy. Najwiqcej "a

politycznych

h.:,dno~ci sł U2 iov.i.:ło

t:,s.

st 'dcr.tÓ,.v

i Llazofii. Liczba stt.:.diujących K"
13.6 tys.
1'.1. wojnie, w pie!'ws'(ym roku
rozp::('z~ło studia
53.5 tys stud~ntó.w, wolnych slu.h,. ~Ik_tt.r" ntów, \II t:ll11 19.3
tys. kobiE:t. Jed na p;ąla Zd0hyw;l)a
pra'.\·;e i naukach
pG1ityezno-społeC:7:ny~h. 6.5 tys.
n<l klerunk' ch !1llmani.stycznych, a medyc-ynę \\
Ludność Polski w
wyniku strat wojennych liczyła
v:U'I)~la do n :cPo ponad 40 latac h (1!l38/1!J39)
w<; slanow'Jy koma.] 33 mln, a liczba .,>tud~ntów
19:JOI1gel, g<l}'
b iety). Dane ie są niższe w
stud n[ów
na wyższych u~zelnia'-?h kszt::.kl o
ok·reW 19rnY1900 najliczniej ohsadzo:·. c
O:l·ió\-.:;
s:H'h poprzednleh kierunki: hunl<ll1:,'
kchnil,;zny - 2l,3 proc.; mcdyc) na
zgodziła si~ wziąć

ndzi,t! w wil'lkim handlu srebrem. KrusZ('('
trzeba było zdobywae wszystkimi
możliwymi spOSObami: kupo" ae,
wygrywać, niekiedy także kraść.
Interes • tyle był opłacalny, że
ceny światowe .stale rosly, a na
gTani"ach
państwa
realnego
s,!cjalizmu następowała blokada
i w('h.dziło się w inny spokojniejSZY świat. Zadaniem ludzi
biznesu na WylJrz .. żu byl6 ",łaś-

juł

si~ nie inb} la dOl>la wcą
i za t6 otrzymyg6dzh\ ą zresztą,
\\ydaikowała na

11ie pnerw:lnie 'ł'j blilkady Il'r!\nic. Srebr6 stąd miał. być pnekuywane
łam po wyjll:tkol\e
konystnym kUI'sie ]ln.eliezeniowym .

ze.wszi\d,

s~d się dałe

własnym s~mocbod.cOl

rebr •.

opłacał6

piej było. ule pozo.,tawia-ó- śIIl

duw.
,i

Malt:~sla Zfl'sttą >'.lmą

uaid w Sh,wr"polu.
CAF -

Sałatka

'tOWSKl
(In lcI'prt·S'I)

te('

.:"7

http://sbc.wbp.kielce.pl

TASS

parlamentarna

DRLGA DY:\USJA
JEBNEGO PREZESA

Prezes
Sajwyższcj
hby
Kontroli, Tadeusz lłupalow . ki
pod::!! si~ n:cd.awl1o do dym~sji, aby jak to okre~lił
ułatwić dO'itoEowal1le
tej
ważnej instytucji do nQw}ch
realiów paIlstwa demokracji
parl::!mentarnej. Przypomniano w związ.ku z tym, że w
kOllcówce poprzednIej kadencji Sejmu, do którego prerogatyw należy
...... ybór
FWra
NIK, tell że T. Hupałow-k l
również z.gło,'il taki wniosek,
ulegaj.\c pre . j'
ówcze!>!1ego
k:eroWl.ictwa
p~rtrjno-pań
stwow go. Se '11 IX ka.dencji
cokolwiek
by
o nim
mówić FZYOko jcdIl:J.K zorientował się w tej man:pula<:ji i dymi ji
pre1.e,-a nic
prz,y .. l,~Ja.k:' 1..acho\'ia j g
na tępca \--=- ",}\)aczymy ...

I PIESZE

z~oziła

sit; kU]leIwanie srebra nielegalnic, be tC'Ż
1I1ł'legalnie mialo bye GIIG .. e \ts·porłcwanc" za granic!) i .ajleNajbardziej

Dzicci~cy

MY U·. IISKIlZYDLOJ'ltE

M:t.lgosia miala duli. wolnego.
czasu, ' ",ięe pedró.towała po kraju, }te sklepach, komisach, halarach, ale także - p6 wsiach i

!

E/sa
~a jesteśmy ma/że/hiwem od tflydlicslu 101. Ot, normal_
ne nlo/zenstwo. Od ClaSl/ do cww prlec/)odlim~ mole rod,,~ci, od
c~as:.,
.czosu maly krl'ZYs. Ale wiemy, i należymy tylko do ~ie.
ble I ze lest nam rozem dobrze. lupe/nie normalne ma/żellst""o.
Wo slolnim czosie zouważy/em jednak, że Elsa st%
się klótliwa, Powie,m czarne, ona mówi białe, pONiem limne, olla gorqce. W
t~1l .sposob nosze ma/żeristwo zamiast jak wlJ/sky, slować sit; z
biegiem lot CO/Ol lepsze, stowolo się cerOl gorsze. Do tego d05lla
to/emrl1ca zamknilitych dn!Yi pokoju, wsąstko to odbietOlo r,li 5.00kojo
.
. Tak w~ele myślale~] o tycI! zmianach, które 1asily mir:d1y /liną
r E/są, Le n , . . ~t me zaprząto/em sobie glowy - w odro;"i ri/U
od Vls.zystkich sąsiadów ~ mę~clyzną w czarr/) m lr.apclu sllI, który
oslatmo napodl w nOiwl okolr<y no pewnq ~taruą porę t))oli.e/isk ą. z'o"iqzo/ oboje i zabro/ im ich oSlcLl':drrości orOl Ldjal J /JIJ/cow ślubne o 6rą.cz ki.
.
. A więc nasze mo/żet/stwo nie by/o jUI. takie jak la dni IIOS,c)gO
slubu, ole potrzebowahśmy siebie nawzajem. W Ąażdym rali~ la
wiedzio/em na p fl'wn o, że pojrzebuję [Isy , Clldafem jej nawet po.
wiedzieć, źe zawsze by/o jedyną kobieta w mym żydu i Te zal'.S
taką pozostanie ale sprawo. l tym zamkn;Qlym pokoicm, lwia SI' la
że byl zupe/nie pl/sty, bez mebli...
.
Nałuralnie mieliśmy aż za dl/io pokoi dla sipbie. Dw,e ~Yfl lnic, joe/o/nia i solon w zupc/ności nam wystorczo/y, IW/OH la od
Clasu, kiedy Mariore wyszfa za mąt. Sprzedaliśmy wiCIe mebla z
tego pOKoju i E/sa nie musiała już w nim sprzqtać. Ale od tr G II
lTIiesi~cy drzwi od tego pokoju byfy zamk/l/ęte. Kló:egoi d"ia chcio.
lem wsta,v/ć tam swój parasol i sl,,-,ierdz lem, że drzwi sq 70r"kr ję.
te i nic ma klucza.
- Nie. mam nic p'zeci~_ko temu j,'ie!: chcesz r: IEC jM n po. oj
wyfącznie dla siebie - pO/liedlia/elll. Oglqdoli5 U1Y ,la 'HG (JjoglOIi'
tclewiz)'jny.
Swie/nie. /
co cho':!zi?
EIso ..
Harvey?
Dlaczego mi to zrobi/oś?
Nic ci nie zrobi/om. Dom naldy ch m']:e
mog", w nir,1 robić co chcę.
Micla racj<;. Kie dy się pobieraliśmy - oboje byl im, owdowiali kazde z nas posiada/o dom. E/sy byl lepszy, spTleda/rśmy wic:c
mój i wlolyfiśmy te pieniądze w pewien inkres. A/c Ja t.::j pary
Bsa nigdy nic mówila, że dom należy do niej.
Ależ Elso, lo trwa już trzy miesiąco. J~sfem po pro<lu C'td,,_
wy. Zrozum mnie. Mus zę wreszcie dowiedLieć się c wojel/je S;"
IV lym pokOju.
- A wiec dobrze, Hcrvoy. Pcwic;m ci jutro, pon,cńloi ,,,am dosyc tlch kłótni.
- Co powiesz mi jutro?
- Pow:em ci, że mam dla ciebie za !ymi drzwi mi nic!poowlIl.
kc:. Jednak pon.'e •. aż borujeH mi dziur~ w brwc/w, p(l"Jicm co to
dzisiaj. Zoroz idę do Moriore. Teraz jest 70 pJętnc~cie ósma. Piet.
naic:e po ó smej ol"-'orzysz te drzwi. Nie są juź zomkn;!;te no klucz.
PiG tnoście po ósmej i ani o minutę wcześniej. Pr zyrze~asz mi to,
Ho rvey?
- Wystawiasz 110 plóbę moją cierpli vość, ale dobril~, p:t;.tlloi,cie
po ósmej.
Pomogłem jej w/ożyć płaszcz.
- Zamknij wszystkie drzwi w somdcllod.ie - Elso. Pamt4!oj o
cz/o,,-,ieku w czarnym kapeluszu. / bardzo Się cieszę, że to napie.
cie między nami zniknie wreszc ie,
- Tok, na pewno, naturalnie. Pozdro.vi ę od ciobie Mo,i r .
Dziesięć mitlut późnioj chodziłem tom i z powrotem po korttorw. Muszę czekać jeszcze dziesięć miniJt, lIie, jeszcze dzie~~ięć.
Czynilem Jobie wyrzuty. Dręczy/em jq, o 000 przygotowolo
dla
mnie niespodziankę. Co lo właściwi e jest? Nie pragnq/cm niczego
!pecjo/nego. Jeszcze pięć minut. C, tom, przecież E/sa nie bc;azie
wiedziola kiedy otworzylem drrNi. Nacisną/em klomkę .
Czyżby lo moje nic<zyste sumienie nie pozwoliło mi otworzyć
drzwi szeroko? Wsunąlem tylko przez wqsKą szparę g/owe;. I wtedy zobaczy/cm. O k%
trzech mot,ó.v od ucl-jylonych drz i 5101 5101,
klóry E/sa przynioslo zapewne z garaiu. Na stole regal, ,ówni ż
z !JorOLII. No regale laś dubeltówko, k órej nigdy dotąd nie widli%m. Spust dl/be!ló.~ki był PO/'lCJOny przy pomocy specjolIlego
urządzenia z klamką, którą trzy'l1olem w ręku. Dub j~ówka cdowc/o proslo
otwór drzwiowy. Gdybym otworzył drzN; na colo
nerokość ...
lok sprytnie to wym) Hi/o i l jok doskonalym aHbi. Przeciei Ma,iare i jej mqż przysic:gliby, że w d,wllr mej śmierci znajdowało
~:e u nich. E/sa zna/oz/aby mnie martwego, usunf;/oby tę 'mierleir,q maszynę i wOiwo/a pol;cję. A to !h,\/ierózi/oby: na,fępncr
olio,o męź'_7yWY w czarnym kopeluS1l/.
Chciala "'; ięc mnie uśmiercić. OslrQż"ie zam.llOą/cm drzwi. Ni
moglem uwir:rlyć, że moja żono chdo/a l rOLmyslem wysIać mnie
no lamIe n świat, Chcia/cm IŚĆ do salolll.l, kiedy usłyszałem bicie
1I0Slt'gO sIorego zegara. Piclnokie po ósmej. I 'III lej chwili mly.
sw łem gros Elsy: -'
- HONey, och Horvey. gdlie j"~teś? No Boga. HaFY 'i.
toTw,

rio

°

na jedynego
~enntola
"nie
sno-d OKaP-u" tj. Henryka

/

fantazją 6dda wala się CI'om haunlowYD1.
ł'uegrywała alb.
wygrY'Ya.ła, .ryzy,kowała, ale takdawae, pierwsAa by]a do huła- ' ~e polrafiJa zachowae
zimn~
nek. ·.Jak jej. pieniędzy zaczyna- .krew, kiedy wirze byly nało brakowae, brała się de '"rGpiawdę duie piem~dze i zawsz-e
boty": Często - ;,prlleując" jakoś ;,wych.)dziła na swoje""
odnosiła wrażł'nie, że się' bawi ...
lló.ine rc:.kiny wybrzeżowej liMa!gI!S}!l . n~ przyw~wala ł\aN>jery traktowały ją nie tyls~ do lulki, :&- tym. bardzilJj
ko jako "panienkę d. zau..~.,",
mie~e. ł'r~ePfę'Wa~la ..się
li
ale także jako _bę g6dną ~au
miwa do miasli', uWlliając, że lania, Powoli ięc wprowadza- wsz~jzie można zl,lllleźć zaba w-o na },yła w sk6mplikGw. ny ś~
nych ludzi i że na wet nie wy- .tek biznesu, 'łbie Jedlleg4 dnia
pada.. wyciąg-ać' pieniędzy ' ciągle trzeba pożyczyć p6trzebującI'mu
od tych samych klientów ...
parę milionó·w. ale 'ia to }Io~em
Ale kiedy wyjechała na Wyb- ZWl'M'a się to II nawl~zkl\ ...
n:eZe zecleńtGwała sic;, że
de- .. Jakd łak Ilit'postl'zeźcnie M~I
tyehczas zycie,· te pr3cwcl~i \
~~ia. "wenta Iło bb -:!io" "nli
,-

.41

nic p"wsbn:e
polityki
spozosto,t)ą
o!~~ c.ii·one
cele i nie z.1czmielizowa ć wówczas
niepOkojów. Nie za-

Niemcy lubują się w na.irozmaitszych figurach poreelanowy(·h. Na tym Ue wyglątlaią one rzeczywiście atrakcyjnie.
CAF - Keystone

Neapolitański ksiądz

:l\\':;·,:,,~·h

PQU\lI'.-':OI,y j~ s t
am()~·t:"7.a~orów. które miałyby
7.1agfJdzić ew€ntllalf1e ujemne
<kutki przcjścia na nowy sy~tcm roz!:c ze ó. Jedną
rozv:aianycil moż' iwości je~:t zgb 7.ona p~lCl Pol'kQ - propozycja rÓ1... nom ·efl~ego rozlożen~a strat i ko:-zyści na obu
pal·tnerów. Wymagałoby to
jednak
()h~lst"i:nnej
zgGd.\'.

bym nikogo straszyć. ;\Ioim zdaniem jesień może
udna, alIJo też znośna, jeśli ...
trudna jcśli rząd nic doceni :m'lczenia. polii dla samopoczucia Polaków, i dla "nal)ędze 
. Nawet SUI)er-neo-Jiberalne państwa zacholldoskonalI', że rządy z a w s z e odpowiadają
ma!crialno- bytową. oraz cy'\.\"iIizaeyjno-kulturalną.
są z prowadzenia polilyki w tej dziedzinie rozoraz inne !>amorcgubcje. sprawy tu nic załat-

Nadnliar
akumulatorów,

wych . .

\V ra·;·

prof. ANDRZEJ TYl\'lOWSKI,

Przekonamy siG o tym w poł-owie cwrwca br., kiedy bG-

-

VI

990 r. ?

KA. BĘD IE .j SIE
Od stycznia przys'llego roku roz1iczenia
handlu polsko-ra(lzicckim będą prowadzone
w
'walutach wymicnialnych,

auc

Suitka z SD w de bacic nt. Hchron ' środowiSka).

(pos . .J.

KOMU TO

PRZf,.~ZK

DZA?

Czy Sen t utl'Jctn:a SW)-nl
i tlllen;em proces u~tuwoda\\'
czy? Nu tak śmiało po taw lone przez "Tygodnik S'Jlidarno ' ć" pytanie mur~7.. kk An~
drzej Stelm:lchowski od,parl:
.,Co to znaczy uŁrud :li a? Sellut wykonuje
s-zybko i
sprjlwn,e. dodajmy
~WOJ
obewiązek oc l ' u,.taw. A i.
5"1 róż.n:c
zdań między Sejn em a Senatem? To aozuliale. S~ dy II Hl'tancji uchylaj<\ wel'~ykiy
ll1sta,ncji 1
te wcale nie S'ł z tego zadt)-

wol\}Jlc. Ale przecież; nikt n;e
.,.gla_Za z tego pOWtJdu pro!lOzycj! likw;d .. cj.i
zyjn·:ch .....

~ądó'

rcwi-

O CZ\'M Z"POM .... IAL
PRZYWÓIJ ~A .

Glo': . WYWIad rzeka J R9lickiegu 1. ł:. Git>rkit-Jn pl..
Kilka r!'a~rneató
z nie"Przerw~a dekada"
za , 19Udawny h
'.1Jy~ttn); ń
po:-el..
je r wpicż na uwas~ nUf:rej
skkh: ..Każda władza demorałizujc, a. absolutna ab- . ntbryki lJarl~m"ntarl1,}ch cieGlutnie" (pos. J." S:l.ymaAski- koowo"tek. J'J:l ci oćby z tego
powodu , że w duk.ony·.val~V
z PKLD w 4ebaeie nad Tryrwz b P'·l.\'wód ~ ocell;e
bunałem S~Jlu). "Dedykujewspomn ' anej d kady nie. P\my lo przy złym
samowła
javJia S;t~ \\9 ogó!e ... Se4 . .
dzom"
j;lS. \\'. Gryc:icwski
b,\dź co bąd/.
kOOf y\t.! yjr.a
z PSL •. O'~ w dy..,kusji samllwłnd Ul naj·""vj,... za kraju. KIlrP.dowej}.
"Trzeba ci~,nąć
~oś tu za·.vilJdla nlbo pal'tli~(>,
mocno ~zuur mo.rał ~o d:two.. 1\)<) ... "tył rl..ol.en·a
DU I ""olaf CI zielony lir:/. i!"

w

v#it>dl.
t!.>lem w ciemnościorl! 40rt lu rw i ",,·dzi<ll.em· jałt lmi.~'iC p.<t',~.

r:Jo drzwi puslego p·okoju.

lo

HClvey, mój Boże, to niemi)~/;,'f'.
(łl ona pOV>tiedliolo? Jej rc:ka leiota

-

jej'

HO

~'omce. 5~OCiylem

kOflę.

(Dokończeni

w następnym

nwnen:e)

w

..

Ponted?:!

APTEKI:
stały
dyżur
nocny
nr G?-OW pl Zwycl<:stwa 7.
Traugutta 40.
INFORMACJA
służby
zd rowln
- C"L-vnna S-20. tel. t61-~I . Informacja o usługach - 365-85.
TELEFONY : . Str;>' Po?~rn .. MPo
Komenda PP 251-36. PogotowIe
Policyjne 997. Pomoc drogowa 996.
p . gotowi
Ratunkowe 999 . Po~o

;!8 maj 1930

IS .!)!) ['obr~l'('(": .,Ptaszek Taei"
19.10 ,W Sew:ne i Senacie:'
19.10 W,ado'11ości
20.05 Teatr telewizji na świe
cie: Ramon J. Sender "Kury Cervantesa"
21.35 Sport
2145 .. Kontrapunkt" przegl.
wyQ.arzeń kl'ajowych
22.15 "Yaga
Van'" ~ recital

pe ł nią

ł~k

61-001 ul

l".

D'LilŚ ski~\Jam.y 1:yt'''~flia
JAIłOilUNOM

i
AUGmUYNOM
jtit..-o
T EOOGZJl)l\l

to\,vie Energetyczne - Radom 991.

22.35

KINA
••WoJno';ć"

l. 15.

Ki.lce
Biuro

czynne 1.3_1i.
lm.

pol.

•• Deja MU·' -

11, 19.

(44)

brak termina-

Język angielski '(00)
17.10 Program dnia
na białym"
przegt. PKF

16.46

17.15 "Czarno

MUZEUM
REGIONALNE
lm.
!:,en. broni Zygmunt.. Berlin!;a w
Skarźy'ku-Rejowle.
ul. Sloneezna " - nIeczynne.

KWP. teL 448-55

Ogłoszeń

~.

.. M~t~lowiec" rza

TEA.TR
Zecoroskieco

ul. Zielna

POSTOJB
rzec PKP -

KINA.
Roma.Dt~Cił" .. Ram Man" USA, 1. 15, g. 1i.30. 18. "Matador"
_
hisEp. l. Ul, g . 20.15 - seans
prz~prem\erowy. Wideo:
..Akademia policyjna III" - USA. L

TAKS6WEK:
tel 13'1-05.

"Mam siostrę w Tomaszowie·
Mazowieckim której córka chce
stud~ować na kieleCkiej WSP i
jui uzgodni,!iśtny. że siootrzenica będzie u mnie
mieszkać.
Na.tomiast w "Gazecie Wyoorczej" z 22 maja, wkładka loka~
na, pl"1Zec:zytala-m, że w Tomas~<lwie
Mazowieckim jest Wyd~ał
Zamiejscowy
kieleckiej

Starachowice

"Moskwa"

-

~1łt~Ść"
"NiCO
-

.,Gorzka

.pol. L 15, g . 15.15.

USA, l. 18, g. 11,

Ił.

,.Stu.dyjoe" - uRan" l. l~. g. 15.30. 18.301.

MUZEA -

.,Robotnik"
"Telepasja"
USA. 1. 15. g. 13. "Rambo I"
USA, l. 15; g. 1'1', 111.
t,Star" - "Czecwona g.orą-ezka"
- USA, L 18, g. 16. la.

jap. -

"Echo" ,Kobra" USA, L
15, g. la. "C~łowiek w ogniu" USA, l. 18, g. 17, 19.

GA.LERIE -

KINA

IlleczYlllle

n.eczylllle.

CZYTELNI..'\. CZASOPISM WBP
przy ul. Pocieszka 11 czynna bę
dzie wystawa' pt. ..Sejm I Senat
w P"lsce. . Ze
zbiorów WBP",
zwled~anie wystawy: poniedział
ki. wtorki, czwartki I piątki \V
godz. HI-18; \V sobOty 10-15.
APTEKI - stały d ytur nocny
or 29-001. ul. Buczka 37/39,
29-008. ul. Sienkiewicza 15.

pełnią

nr

PORA.DNIE DYŻURUJ.,\CE: stomatologiczna - Przychodnia Rejonowa nr 15 uL Karczówkowska 35 c"lynna w niedziele I
świeta w godz
7-19. dyżur nocny od gofu. 19 do 7.
(NFORMAC,JA O Lł:KACU czynna w god~. 7.30-15.30 z wyjijtkiem dni bwiątccenych l dni
wolnych od p:rocy - tel. 523-32.

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNJ::J HIT" - tel. 486-66·
do 16' w soboty do 14.

c~ynne

INFORMACJA O USLUGACII
.. OMNi" Klełce - tel. 439-62 .... godz:. 9--17.
USLUG! POGRZEBOWE: Dytur całodobowy. tel 31-70-41.
Sło..,,,clc:lf'~()

Końskie
KINO
"Pegaz"

31-~19.
clętarowych

f_.__

R8_d_O_m

Bittro

Ogłoszeń

domiu, teL Uf-J6 -

KWP w

1
Ra-

CZynne '-17.

..Deja

vu"-

poL LIS, g. 17.30, 19.30.

II

Jędrzejów

I

KINO

Dom

słońca"

"Imperium
USA. 1. 15, g, 17, 19.

Kultury

-

Uwaga t Za ewentualne zmiany
redakcja ale

w programie kin
odpowiada.

z
zaproszenia
redakcji "Denerwuje
cię
bałagan? Zadzwoń do «Echa,,",
chcę zaprosić reporterów z aparatem fotograficznym.
aby
uwiecznili brud panujący VI osiedlu Podkarczówka, administrowanym
przea:
spółdzielnię
"Armatury".
Mieszkańcy starają się, strzygą własnymi kosiarkami trawniki,
pielęgnują
żywvpłoty, a wszęd:z.ie
na ulicach sterty śmieci.
Niestety,
nie dbają także
o
czystość
właściciele
domków ~noro
dzinnych,
wyrzucając odpady
za płoty, aby dalej od zadbanych
prywa·t.nych
ogr6dok6w.
Zaniedbane też Sił klatki schodowe w blokach, na przykład
na mojej ulicy Barytowej. Nie
pomagają interwencje
w administracji l
w komitecie osiedlowym".
(.:i)

PKOGR~'W

wYrazy

Kochafłowskiego

KINA.

.IX:redpremolerGWT.
..Odeon·· - .. '!!::mmanueUe I"
k . -l. H, g li 30. 17.60.
se'łn

Uwa~a! Za ewenlualne
oy w pro!:,umie ty r~dakcja
odpowiada.

MłEJSK·IEGO

ck mi

S'Z

...
f

~

ZAPRAS'lA.MY

OG~OSZENIA
bOM w segmentach do z10-!
- sprzedam. Zagań,. tel.

żenia

S RZ :!:D AM wa! 'h,',,~;
tel. 53-03- 32.

Ska " żj'sko,

27-Ę!"

35-49.

PRACA:
EUf(}pa zachodn 1a,
USA, Kanada (sezonowa, stała).
Wysyłamy adresy firm werbujących do
pracy. Informacja
3000 zł wraz z zaadresowaną
kopertą zwr-otną. P. A.
36-200
Brzoz6w skr. 14.
W-p
M-3 47 m - Tarnów, 25-lecia
PRL 4/3i! zamienię na K ielce,
Radom.
2~p
KIELCE - kupię, wydzierża
wię lokal. Oferty ,,11026" Biuro Ogłoszeń Kielce.
11026-g
HURTOWNIA
Chemiczna i
Drogeryjna poleca tanio: kosmetyki, środki piorące, środki
czystości, olej maszynowy. Zapraszamy. Kielce, Samsonowicza
- 25, tel. 310-175.
l0968-g
KUPIĘ M-3 z telefonem Kielce. Oferty ,,11027" Biuro Odoszeń.
11027-g
CZECH Artur zguhił legitvmację PGlitechnikl
Swiętolcr"!:l'skiej.
ll0!.8-g

-

"DACIĘ", karoserię.
nek_J4I125,_tJ?~. _ _ _ _ -:

PRZESTRAJANIE
wideo. Kielce 222-!2
FOTOKAT.\LOGI

Wrocław

3: sk ry~~a

AGENCJA
"SAMANTH ."\"
skrylk~ 24~: _ _ _ _ __
ZAKŁAD

Usługo wy

branżowy
S-ka z 0.0.

"PrzemyslrN
w Rogożn,e
(64-610) ul. Reja 24 pr zy
zlecenia na wykona nie pIŁ 
stów przez jezduie, drogi l'~
we,wiadukty itp. metod =! [Jf
ciskową od średnicJ 100 da
zrOŁKO Tomasz (Wien',;:
zgubił legliŁymacię Suit lną

i;,r

ZGUBIONO pieczątkę Ci '
ci:
Zakład
Elełl:trotec
inż. Roman Miękus .
L:as kl
26-940 Pionki WGj. Radat<l

BudowD~wa Pn:emysłowe~o
.:łębokie"o współC1:łloia '& p.wlJdu śnail..'l"Ci

ZONY
składają

dyrekcj-l, Rada

TELEWIZJA

j

pra()ownicy

Praoownicia.

zwiąllkl

zawodowe

przedsiębiorstwa.

16.20 Program dnia i Telegazet ..
:6.2!; .. Luz" k,)w

-

progr. .11 t ..tolat'

17.15 ,,'!'e1eexpress"
1139 .. U9Qce HaL": ZSRR 18.00'

Koleżance KRYSTYNIE KOWAL
wyra.ą głęb

l)tL~ t'!: t>Ółki· j O<l d!lł~j1
Wcd-ł"ówl" ,:l!tłek.e i t.:ls-

,e ... Wi ;, ~'{' zmarłvcł;"
.j _g . f·il,'" "oBk.
.
16.45 ,,10 n:; "Jt "

kiego

współczucill

$fVięL~kf"'l:,j(

And,,·!.?,
I

UNIEWAZNIAM
.. Lek,l'·L
iłl'.
P~Cj;J., ;~ł"l

ch ... ,,·..,!

ny CzerwOl'8 Gik3 nr 4fT
tel. 500-1; w .:wn. !jot

skhd:\j~

http://sbc.wbp.kielce.pl

ST~.PNIKOŁOSKI

bił legitymację studeł'ck'l

K).!"('7 ,

liC

Raman
kufy
w yda"e
Kie!c;!

.~~--

z 3J9WOOIl imi cci

MATK~
uczącl • .!to16ia.ak,j i koled_;Y
SlJÓłdziełui !.\'lie3~k~nłowej.

MACKOWIAK
zgubiooe
nr 22-8252 do 264
OST "Gromada"
ważnia

a

Dziś
PROGRAM I

»Baltyk" - ~Młode strzelbv") _
U' 1\. l. 15. g. 15 'lO, 17.30. ..Z drad~e"t" US1\._ l. 15, g. 19.36 _

PROGRAM n

CENY KONKURENCYJNE

TEATR
lm. ""na
nicczynny.

15.00

KBM - Karczówkow ka 5
zaopatnenia. te•. 66-:!~-84
KBM - ZTS, ut Kolberg 2, t cI.

głównemu księ"ól...emu Kieleckiego Przedsiębiorstwa

16.00 Dziennik 16.05 Slowno-muzyczny progr. w oprac. A. S:alaty 1'1.19 Dziennik 17J5 Studio
Wyborcze.

14.00

dział

Mgr. LUCJANOWI lUILCARZOWI

LOKALNY

13.30

INFORMACJ A:

RADIO ,

SI-'1i-lO,
b"gat(>w""cll -

tel

.,Niedzwiadek" , -

fr. 1. 12, g. 15.30.

łI-29-19

IiI. JesioPost6j taksówek
ul Armii Czen".
Postój samochodów
- ul. Mielczarsklego.

"Korzystając

11.10

Dysponujemy własnymi bet9Bonu
transportu oraz pompą ••stettec··.

Peda.gog~cz.ne-j.

Brudno na Podkarczówce

POSTO"E T <\KS6WEK: Osobowe Dworzec .Pf{P tel. 534-34. ul.

nowa

Szkoły

1fł.20

oferuje do sprzedaży
BETON TOWAROWY

t·:, Ostrowiec

TELEFONY:
Pogoto wie Ratunko 'ł/c 999, Pogotowie PP 997, Straż Pozarna
OO~
Pomoc Drogowa 9&1. Pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto 994, Kielce - Teren 956, Pogotowie Ga:wwe 31-20-20 I 992. Pogotowie wod.-kan. c.o. elektryczne RPGM czynne w godz. 15-23,
tcl. Vo9-CO I 430- 14. Pocztowa Inrormocja o usługach 911. In!orm,ch PKP 93tl In!orffi3c!a PKS
GG-02-79, hotel .. centralny" 66-:l5-11.

Wyżsrej

Zal"az więc zad-zwoniłam do s!ostTy, aby swą e6ri1:ę właśnie ta-m
APTEKA DYZURNAt nr 2!-076
zapisała, bo będzie jej wygoduL Staszica 104-'19.
niej. Siostra oddzwoniła mi, że
POSTO"I!: TAKSOWEK: telefoWSP żadnej filil u niej nie ma.,
ny - 53-1. 1 53-88.
a ja chyba nie ehcę
przyjąć
siostrzenicy do siebie. Jak to w
końcu je9t?" .
ZadrzwQlliliśmy do WSP, gdzie
powiechiano, że WSP ma tylko
Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie TrybunaJskim, a więc nie
KINA.
ma go w Tomaszowie
Mazo..Hutnik" - ,,300 mil do nieba"
wieckim Graz, że wymieniony
- pol. L 15, g. 15.39. "Nocne gry"
w "Gazecie" docent nie nazywa
- USA, l. 18, g. l'l.30, 19.30.
się K()llrad Głmlki, i oczywiś
cie nie pracu.je w Tomaszowie
"Przodownik"
"Smlertelnle
mroźna
zima" - USA, l. 15, g.
Mazowieckim, a nazywa się doc.
17, 19.
dr.
hab.
Konrad Gałuszko,
miesz.ka w Warszawie i pracuAPTEKA DYZUKNA: nr 2g-071
je w PiotI'lkowie Trybunals.kim.
uL Staroku"owska 117
POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wol- . No cóż, zdarza się, że chOoChli.k
drukarki zamiesza czasem w
noścI 537-92, ul. Sienkiewicza
282-61.
dziennikarskich nota1tkach.

9.za

KOMBIN f\T BUDOWNICTWA
W KIELCACH

Chochlik drukarski

U. /t. 15.45, 18.15.

-

PROGRAM I

8.35 "Domator": RadJ M zyC"zenie - Zdrow;e na tale!"~u

DOKOŃCZENIE NA STR. •

Dwo-

8.50
. ~.15

10.00 .. Tele-9" - progr .
OTV Krak6w

Jutro

Telefon interwencyjny

APTEKA DV:l:URNA: nr 29-117
l!, tel 512-723.

Steflłn:1

niec~yllł1.v .

wiecrzorne
Wybory w Ru-

22.50 RapGrt:
munii
23.:::5 JęzYK angielski (60)
PROGRAM fi
14.40 Retransmisja obrad Sejmu
16.10 Korepctycje
dla
maturzystów: język angielski

Skarżysko

i
MAGD!+.ILr:NOM

zespołu
Wiadomości

17.45 "Ojczyzna - polszczyzna"
Po SWII;cie Matki - (.:~zed
Świętem Dz iecka
18.00 Program lokalny
18.30 .. Za chwilę dalszy ciąg
programu" progr rOlo
19.30 "Roman Lasocki
przt!dstawia": Adam Mlłsia!ski
(skrzypce)
W.flG "Auto-moto-fan-kluo"
20.30 "Studio tajemnic" - prGg-r.
W. Konarzewskiej
2130 ..Panorama dnia"
21.45 "Każdy ma swoje piekło"
- film franc., rei. Andre
Cayatte, wyk.: ' Annie Girad ot.
Stephan
Hillel.
2;).25 Kor.lentarz dnh

ki ;

..

.,
••••••
•
••••••••
:: sobo a i niedziela no
• • •• ••

8l p ....~Jum . pl ;i. ' QI'»la, Mi.,haUa G FlJ:iu'" W:II-, U: .".,' Y
dliga .I:~a
pre:l>y ... nt l.H'A
ni('Rwiem, j ..~ i w gr~ \\( ho,hi a!c:pdna rl'a.~!laeja
a

,.nI ...

du .amo..tan."~D}a.

•

kraju, ..

ltalHthkie }lMa).,
te IlOpi~r:'Bi ·}lu..... Za.t;b"d
partyzanci wyslrulilj w nie.biele: 3 rakirty ' Da .h.ielnit·e
mil'szkalne lolit'y Afganistanu.
Smi ..
poo}esły t M.by, • 5

,.0
z
•

I'rt'Z~'dl'nt
u:onal, że

l.TSA,
Georlle
nie rozwia,zaoy
baUyC'k-i powedujr,
Zjednoczone "nie
ealkowit:ie ot~orzyć się
Z" iązk u Radzleckil'go"
a ~I(e reform. W
c dla telewb.ji rarcg'. . . .'eckif·j llush do.bJ, :ie- mu-

P;!';Ai J.r,a

_ad;

• . ,Mary jo, roo:uny ioojc Zll- to hasło tegoroczn",j iradycyjnej p :el grzymki t ysi~cy
. rnężczyz.n i młodzieży
mfi5kiej do Mał.ki Boskiej Piekarskiej "maiki sprawiedJi wOilci. i miłości spolec:wej". W kazaniu w y głOl~zonym w Pieka 'ach
Sląsk ich p rym as Polski
Józef
Glemp mówił o potrzebie dzięk
czynienia z.a laskę przemiafl
społecznych,
a jednoce.eśnie o
iradnościach,
które rodzą się,
Idy in;eba rzetelnej odnowy
w9'.qstkich niemol instytucji.
• Wierni dwóch zakopiań
skich parafii zamierzają zwrócić
s;ę do episkopatu
Polski oraz
rz:)d.u RP o wł ączeni e do programu pobytu w roku 1991 pawi{'o?u;n~y"

re

tało

ranny~h.

• BHDt ScOWf'rort. d"rau"a
pr~zytłenra
USA tłe ..praW
b"ZJ)i~eo;~ńslwa
naredewf'I(",
o~willd('o;)-ł

w

ni~dzielę,

ie u-

sadniczym lematem .,szczyt ....
amerykańske-rad",ieł'kiel(o, kt.ry rozpo('zyna się w C'zwartek w \Vaszynghmie, będzie
olla U~A zmiana polity~zDej
mapy Europy j wydarzenia w
ZSRR • • nie kweslia kontroli
zbrojeń.

POIJO!JO;DOOLlo[JD[JpIDOO~iO[JO[J01JOiDODDiJDOOODODOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooa

O

PRZEDSIĘBIORSTWO
W KIELCACH, u1.
OGŁASZA

na

spr-Ledaż nIżej

D
D

TRANSPORTOWE
KOLBERGA 4:

Ty

;Ii !lo

-51.

rl wł a

II o<i ...... )eozin

świecie

Jak pooaje zach~..,iober
Iińsl<i dziennik
.. Berliner Morgenput" od pierwszego li~a
br. Polacy ehcąc udać się do
Berli.na Za.chodnugo, będą musieli posiadać wizę. Dzie~1Djk

I

..

e e

1az.rt3C7.3 . iż T~'łd ł'łf»'Jsk1,

"una,t

zachOOniobPof ,i,.slli "raz ',wo:'f>
'liancj{ie U<f.godml 2lJH'Sieme z
tą dat
swobody IU:1.y j"!lUU .10
Berlina Zachod.ni.' go r"i<,,",z};:.Ioców Europy wseh ur)jpj. r.,dk re~lon o.
że swotoOqa
la .l'ła
"' Y~Ol'zystywana p '''€'Z łłz;«t;'l1-lti
tysIęcy Polaków
piLy CZyli)
skalę masową ro:.w, :jł sit; pl

na
",,_

myt i ni€-le.g ,ny ha·nilel.
• Rzecznik l kahl j ł>l!"'lt'ji
Armenprt'SS
pOJilf&i'mow:ll w
niedzielę R('uiĘ-ra, że we "",;..esnych godzinach ra.'111y b. w Jejonie dworca w Ercwar.ie o~. ' zlo do zamieszek, ki!! y .:grom~~ony tł.TITI usiłował
•. <'gr-oMac drogę przybyłym właśnie
pociągiem s!lom
po; .. ą dlH>wyrn
Ministerstwa Spraw Wewlit:tI'Znych. Korespo"de'lt R ut -a po
telefonicznym
skontaktvw3Jliu
się póżnjej z F:/.f'{'ZJllkiem M~W
w stOlicy Armcnii d<,wiPd:;iał
się. że w zajściach
śmiE'ł"
PO_
nioslo !ześć osób.

O

wym. samochodów i przyczep:

1) Y....AMAZ 5320, nr rej. KIH 577C, rok prod. 1980,
wywoławcza

e.. •• • • s..

•

El
D
El
ElD

PRZETARG

cena

dalekopisowej ta

Z,,)u>paneg .
• DI>t>iE'gł kiJT.N1 XlV Mię
d ZY<larodowy Fesliwal TE'at.!-ów
Lalek w Biel sku-Bi alej. Wystą
Piło 37 tea.trów z 13 państw dajrjC ponad 80 widowisk dla dzieci i dorosłych .
• Przebywajljcy z of icj alną
wizytą minister ob.rony Francji
J~a.n Pierre ChevE'nement opuś
CIł Polskę uda.jąc się specjalnym
samolotem do Narwiku. gdzie
wraz z ministrami obrony Norwegii, WieikiE'j Brytanii i Polski. weżmie udział w rocznicowych uroczysto.ściach 50 rocznicy
kampanii n OL' wesk i e-j.

... na

••
••
moe ••

••••• ••• ••••••• e

13.585.950

zł

2) KAMAZ 5320, nr rej. KIG 186H, rok prod. 1979,

cena wywoławcza 17.467.650 zł
3) KAMAZ 5410. nr rej. KJG 391H, rok prod. 1980,
cecna wywoławcza 15.909.300 zł
4) I~AMAZ ~511, nr rej. KUł 051E, rok prod. 1978,
cena wywoławcza 21.342.150 7.1
5) KAMAZ 5511, nr -rej. KIG 522H, rok prod. 1979,
cena wywoławcza 21.342.150 zł
6) JELCZ 325 DH, nr rej. KIH 946H, rok prod. 1983,
';;
cena wywoławcza 18.050.800 zł
j:
7) PRZYCZEPA D-50, nr rej. KIW 444C, rok prod. 1977,
cena wywoławcza 2.331.900 zł
8) PRZYCZEPA D-50, nr rej. KIW 973H, rok prod. 1977,
.
cena wywoławcza 2.331.900
9) PRZYCZEPA GKB, nr rel KIW 856H, rok pł'od. 1979,
cena wywoławcza 4.018.000 z.ł
10) STAR 3W200, nr rej. KIl 067V, rok prod. 1985,
cena wywoławcza 15.152.500 zł
11) KAMAZ 5511, nr rej. KIH 052E, rok prod. 1978,
cena wywoławcza 18.970.800 zł
12) KAMAZ 5511, nr rej. KIG 7908, rok prod. 1978,
cena wywoławcza 18.970.8e0 zł
13) JELCZ 317 ciąg., nl' rej. KIH 6G8H, rok prod. 1973,
cena wywoławcza 17.197.600 zł
14) KAMAZ 5320, nr rej. KIG 3008, rok prod, 1978,
cena wywoławcza 17.467.650 zł
15) PRZYCZEPA HL 8011, nr rej. KIW 301C, rok prod. 1980,
cena wywoławcza 5.226.750 z.ł
16) JELCZ 3W 317, nr rej. KIl 657S, rok prod. 1985,
cena wywoławcza 19.864.350 zł
17) KAMAZ 5410, nr rej. KIłiJi06D, rok prod. 1980,
cena wywołay.-cza 15.909.300 zł
13) KAMAZ 5320, nr rej. KIH 947G, rok prod. 1984,
cena wywoławcza 19.408.500 zł
19) PRZYCZEPA HL 8011, nr rej. KIW 852C, rok prod. 1983,
cena wywoławcza 4.428.000 zł
20) PRZYCZEPA HL 8011, nr rej. KIW 043C, rok prod. 1974,
cena wywoławcza 3.381.300 zł
21) PRZYCZEPA HW 6011, nr rej. KIW 779X, rok prod. 1985,
cena wywoławcza 3.886.500 zł.
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Dziś

premier T. Mazówiecki udaje si~ 2 o'il'j;; Ji1 ą
do Francji.
Przeprowadzi on rozmowy z prezydt>ntem Fnmc , cm
Mitterrandem i l>remierem Michelem Rocartlem. Przewiduje się również podpisanie porozumienia w :.pra ie
rozłożenia spłat polskiego zadłużenia wobec Francji.
2-dniową wizytą

~§ l
D

zr DB
O

Pojazdy można oglądać na 3 dni przed przetargiem. Wadium w wy~koŚCi 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy Przeds.ę1(>rstwa Transportowego w Kielcach, u1. Kolberga 4, najpóźniej w
przeddzień przetargu, który odbędzie się 7 czerwca 1990 r. o godz. 9
w świetlicy Przedsiębiorstwa Transportowego w Kielcach, ul. Kolbf'rga 4.
. W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II przetarg odbędzie
Się w tym samym dniu o godz. 11.
pozycje od 1 do 9 można ogląd ać w PrzrosiębjorstwJC TramportoWym Końskie, ul. Warszawska 42.
Pozycję 10 można oglądać w Przedsiębiorstwie Trc..nspvriow..'m Bu ko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 106.
Pozycje od 11 do 15 można oglądać w Pnedsiębiorst ·.li T ra n!; l towym Skarżysko-Kam., ul. Ekonomii 9.
Pozycje od 16 do 21 można oglądać
Wym Kielce, ul. O. Kolberga 4.
Informac~e odnośnie sprzed aży moina uz skać pod n:! tf:l. 5 -44.
Zastrzega się prawo un ieważni nia p:tz targu ez r- anI m L._ ·czyn v .
268-k

Premier T. Mazowi cki
w Paryżu
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KRADZIEZE

• W Kielcach Na Stoku skradziono "malucha" o numerze rej.
KIZ 3926 koloru jasnopomaraJlczowego. Również na Stoku
przechodnie z.atrzymali dwóch
zl<?dziei koja samOChodowego,
Mirosława D. (1.20) i Jerzego K.
(I. 34) z gm. Masłów.
W Daleszycach policja %8trzymała furmankę, którą dwaj
dozorcy
Przedsiębiorstwa Zagraniczn ego "Kelang" przewozili
17 beczek z lepikiem i jedną beczkę z olejem napc;dowym
.kradzionych w dozorowanym
przez siebie przedsiębiorstwie.

•

~

I]

reparters iega dvtu U

•

WYPADKI
W Kielcach na ul. Rewo-

lucji Październikowej Stanisław
O. kierując polonezem potrącil jadącego rowerem Józefa W.
(lat 43), który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu.
• W Tokarni (gm. Ch ciny)
Bogdan C. (L 41) kierując riatern 125 wpadł w poślizg i zderzyl się z dwoma samochodami ciężarowymi. Dwóch pasażerów fiata zostało rannych. (ek)
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D
D
D
D
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"malucha"!

mI...
1

warunki

należy

l111ełni.\ aby mObna było
pożyczye sara~th~d?

wy-

! Tajemcą o;amochodu mob_' ć oS:Jba, k'óra ukr.· czyJa 21 lat.
o~;ada dowód 0sobic~y i ;Jrawo ja'?dy
().!'az
.tale m ej~ce pracy lub
o-

że

kreślone źródło
Wy~ż.yczen.e i

utrz.yman ia .
zwrot <amochodu odbywa się w dni ro·
bocze od 1 do 15 na ·~acji.
0:-a""1ę !)o;nf()rmować
wynajęty
oamochód me

Fnnadto
IŻ

lwIm)

•

'('ZE. JE ZE ST

Jakie

Szydłowcll

• W
I,a ul. Kol jowej Janusz K. kiCI ując ~aIllochodem ciężarowym produkcji
zach~dniej p~tl'ącił 17-1 h.i q Leokadlę B. Ple~za doz'lal
t;j żkich obrażeń ciała i zo l.ala
przewie-z.iona do szpitala w Radomiu. Jak wstępnJe ustalono
przyczyną wypadku 0)10 VTW3nic się koła w pojeździE', i gwaltowne zjeChanie p rLez prowadzącego
pojazd
kil.'ruu ku
chodnika.
W miejscow4lŚci Wola Bie.rwiecka (gm. Jed\ipsk) Leszek O.
jadąc motorowerem nagle tracił panowanie nad pojazd m l
wpadł do
p rzydrożnego
rowu.
Kierującego z obrażcn;amJ ciała przewiezlo'1o do szpitala w
Radomiu. Jak wst~plJie ustelono, motorowerzysta był pod
działaniem alkoholu.
Na trasie Adamów - Ole nów
w gminie
ienno Marian K.
kierując
żukiem nie zach.Jwał
należytej
ostroż;;o~ci przy wyprzcOzaniu autobuf:u, z ktGrym
się zderzył. Kierują('y iukiem
doznał ww:;żnych obraż('ń ciała i trafił do
zpHa 1a w V ·KU.

m<Jźe być od~ąpion' ;
sob~e i nie mOle b 'Ć
wa~IY orzez OOQQe r:Jie

nej 0-

kieroym;e-

n:.Jnn w umow ,e
Kl!'nt 'Jd'>'l'".\' ada m:ltc,'aln ie 'vr:Jec F-M ta h ::: ki pa -

wypo a;'enie poja,d-u
ł
jego u.iytkowanje.

u

w!a~c ;w e

SamoVl'ohe

'-e!rym z.b:onl'l\,l'm i Z\\',3 <;;mQChód l p€l'1 'm z.o;o.rnik iem paJh"/:l . ooDow iaiJa tei;

~a .

naj-

gfldz.iny
;-.-).nlatcuny ])0nn o1:ly-

Sam

hód

W) ~,..;..

<iada rl

"1'

l):-omby

ÓWU k')ńcó·.·:ka~ h hnki
kośc 'o'nie!'2.3.
kł .~~ych

z b_
pod

żad'1ym nOZ':lfl'm klient
ni e.
mnże ~r~ ~'::1ć . Vlj'1)rane tz.,~ .

ci ptljawu b 'J:) "z.naknwane
i ~amowo;"e ;ch
W} "vmlo·
W\··. .. ,n e '€<t n, ;j nu L Ł<'lne.
\Typolr c'a ln·a r,l:l:}'ch ;iatów ~ Rap')"n u jr'-l "'O Il{' .yzji " p:zpda~y r~·I·"v "a ra-

k"·" ·,,·m
w B' e>;r;J

t~'.

(!r

IprJ')

c 1:

~al)

ki

l('nl ,~w.

h l )

liw .. o/wem {}lrz. ' mu1e auto

l

przedłuLenie

mu o ponad
dwie
PQWi}(jUje zaliczeni
ności całej (ll}':ly.

EO

I Jtalia -90" za 11 dni
• K~I~u /'1Jlych połkarzy. wlI,,1,n, ile; M' W rrlL, teleW1ZlJ)ll!;~h l:mfJerdaiorótli. J e.dn"m z
preze,JIfel'óW BRC będZie menaglif L:"f)JOuh, ':;yty re pl'ez~n
/.(f 'n S!kocji - Kenny Dctlghsh.
Za/codt,wym komentlHorom po~
marla!: !I~dą inf~i znani pilkane
- ' (j'La 'l(lr~uk LIG ']l- !lra~y. ! A 11gLik Ha)! Will,:/I/5. R01VIllCZ Hugo
S'l'I!';1('Z z. Real" Madryt wyslą
r;.!' 11' II/mieju "Halia-.90", je~na.1c
pired h:(//llc1'ami .• ieel tcletclzy)nij 511'('gO l;raj1J. Meksl)k".
• 1're11cr rlrgentyny - Carlos
I:,I'lri{o podal n.azwiska 2:? pil{.-cJ":y. kfól'Zy wystąpią tli obl'Onie tytulll mistrzów śu:iata we
W Io:<zerh. W reprezenJaeji jest
7 piłkarz!!. kt6rzy tri!t111Jowali w
J\.lcJ~s1l7w tv IOSa roku: Marado!ta, PlImpi<lo, Rugerr', Olartico~
t·c/tea, Bulista, Durr1!ch.aga
I
Gill .• ti.
Zespół

•

Argentyny

te

w Hiszpanii z 1-lii uemi-

zmie?'Z)J1 sir;

~wC{ dru'ŹlInq Valcmcia

SOlL'ltt 1:1 (O:l). Bramki zdobyli:
Il' .~9 _min. dla go .• poaar zy i De:otii tV 48 min. d/a flr -

CUIar!

yeTl/UliJ/.
• lI' gronie tvybr~ńcuU' 1t'i.~

cy OSil1H1 - !l',mera Jugodawa
na w/oskI Mundial jest 9 Z!lwCJClnikó,v grajq,cuch w IdU/lach
Z"-f1/':tllicZIl1!ch: we Fta·ncji, Wlo•• ::('('11, lJiNzpanii. P ortugalii
i
S~ll'aJt'a('ii. Co c2w{/.1·ly Z(I'Il'[·d-

nik U'ilWOc/?i

się

K ( ~ 1C'.ln1

.... ·L·;~

~pc, tkałl

stoclyli

b(lk . . ·~·rl.y

cksl;,'ałtl",s;r.· l H-ligo\vefi"OuŁu.
Ueotan'-inek
'Yalk :t

Zabrze. m inIo

z

por.~zki

Gwardią

Yl 'A'iU'S la\\Oie 6;1~1, jest nadal 11uerem . Ptil(Hitałc nH"cze: GICS Gornik H :G ll:loopi',i - Stal Stocz-

nia 1r..l, Zagłęltie Luoin - Czarni !<hl p~k C :12.
W II lidze· wygrane gospodarzy.

Kroil

ni _wca. a

ringu
S loc?-

wła snym.

pa

pokonal«

1(ł~cyd " wunic

ut ·k.itni dozfI.:tli kIeski

Kt.nłłlł c

w

BROŃ

STOCZ! ' (QWIEC H:6
PH~<'('i.łi."ZC Dronl nic mieli kło
P!j.'ł:u
7.
()(intcs~cnicn,
zwycię;twa
na wla~n~·nl r!nt;u. Stoct.nio\\'icc
przyjcel_lal. cło Ra.domia \v nic ..

pelo,'!>' sl(htdzie.
Z<lwodnikicm

&1';
• y~

Rychł o ,vski

}) ,"-ł<:re·dnii.'.!
łdroń
jU1

WyrM.nia.lą cym
gości był 11"11-

w w allze l<:kkorozpoczęciem

]lf7.f'd

pCf,jcrlynkti

4 :0,

Ju·o\".>adxiła

bo-

pt'łn~'

wad?e· ko g uCY..!j Dąbrow
OCli ko"..\'e 1 \\1.~nie vsk i nic
il l'zc~'l wn'ik6w, Z POZOSt3K wdlk, tyłko trzy tt'w~!y
tfl.y rundy. Na j ł3dniej~zy

i . nu

pojedynek stoczyli

wkru
.·kI -t
ln)(·}1
łyCl,

\ł,,',

~czvq,,~y
ZibtJc;o\v'.ki ?

Hl'oni z- LCS'".tC7Vl'l~k'.illl {wa g;} I1PI:-t'l<t). v/ ygrun)

wy-

t.'lźnic pi.':!e'-z rĆidomi.'ln.i.nu.
\\'~'ntfd
w.tU,
(na
pierv.~~t.ynl
tJ · ie iSClI
qoo.. pvda rz.e): Złotko\\. ::..ki
I
\o\l .... ft, i'ohl 3: J z Le~zczyń~kim, D ą h
cO~,,~i

JhlnkŁy

\V iSJliewskJ

i

bez waDti.

łO"\\7SLr;eUlu

'fłt:rzvn1nlt

J.lb IOłf,kr

n' I-głni:11ic
pokonał
'Re.i< 7"st,,1 1>oddany

4

111-1)(1 ~'.
Kru.~l.nię\vski
prl.CI pf.tldanie przez

R}'ch-

11.

począti{~

na

jcd-

I(ic rc;znika,
trzeciej

przegrał

sckundJ.ln ..

ta w 11 rund'l" T. Rychlowskie-

(~I·u<,zc:l.yńMt ł
7.nokautov",·al
Jan", ",kiego (I
runna).
Dorsz
w~'grHI 3.0
z Rzcdzluklcm, U.

1\1U .

\'\'leczbrcJ, pokonał 3:0 Cicllock iegC'l, ~1. \ '!"~ct:nrek 2oc.,tał podda-

n\'

w iTr r. Bu('zkow.l<iemu.
wynik i: Górnik P szów
nKS K:ttowJCe 10:IJ, Gwal'dia

P07<'>. ·till~

-

J-; i"\tystol,

-

'1iedź

G6rnik Knurów -

L
!.

G\\'a[d; ~..

ł.

54

n-~tok

snolló Radom

3. 'i\l ;('(U

J,egllic,.

€": KS Katowice-

~toc7.ł1iowjec

Gd.

S. C:órnik K.o urów
7. Córu lk P .,,;;w

ZAGŁĘBIE

Legnica 15:5,

p .. uzował.

4 i r.l!-38
1!!-31
5 8 48-32
4?; 11-39

4"

5 .. 45--55
4 2 37-43
ł

1 3tl-50

- BŁĘKITNI
19:1

Wvnik I.'ki trudno n~zwat poraik". j(',' po prostu kl,:,l""
Klelc711nlc
wcale nie walczvli
bEmadziejnic. a d.o wyników po~lczeJ':()lnych walk mozna
mieć
u?'''j(i. Nl pewno swo jej walki
n,l' ,l)l'?egr"ł Borowski i Aniu!.
WYlO\\"~nv
pojedynek
stoc?ył
Krze",.k, .. IcmU! Purehy
teł

ED

i

z Crr.:nC'j Zve-

WIJ (B e/gma)
tegorocznego
mistna Icl·rijll. W ~ohotnim meCZlI tv Lub/anie JU{1osla l1}1Q prze g7'a1a z
H iszp anią
0 :1
(0 :(1) .
I3ta.m/te strzelil: B u.tmgticllo tV
56 /lJiTl. W zespole gospo<!an11
·po:J.abal "lę D"agan
Stojl~nt'ic
zakllpionll pr=ez Olllmp;ą1/e Mal'-

sylia:

• • Dclgijski hener GUli 1'11115
na IHS powolIlI tne("n "starlJch
wojowników" napastnika Jana CetLlem(/asa ora", ob ro liców
Erica Ccrclsa i Leo Clijstersa. Trzon drl/żyny stanowią flracze dw6ch klubó/l' : Anderleclitu
i KV Mec/lę/en, Podc~as soIJotnie(1o meczu d wóch finalistów
1I;;/ia-90" na sladiollie Hellsel
;.;; Bru/:,eli, Be/gia zl'cmt..owala
w Rumunią 2:2 (2:0) . Bramki:
Anzo SciJo wam in. i Leo Clijstcrs w 28 min. dla Belgii ora!:
Mircea Redllic t{: .52 min. i Marills Lacatus·tli 65 min. (I~arIlU)
dla BIlon/unii.
Uczestnicy turlliej" .. Ttalia-911" rozgrywają mecze leo nirolne. PiU:arze flFN w Dllesseldó1'fie po/,anali CSRF 1:0
(0 :0).
Bram/t!: uzyskał Ull'e Bei» w
2:; min. Na.f.om/a·s! w Kai,:;'! pilka/':e Eoiptt/ zremi<owali z Kol"lllbiq 1:1 (1:0). '&:wecja p()lwnala Flnla'ndię 6:0 (1:0). Turcja
zremisoll'<l.la z lr lG7I-7ią 0:0.
•

:K" epski poziom :wolk
go

J. Halupcz~k
" nadal w czołow

;1

bud?l zastrz",enie
powien?ia!
nanl \Vitold Stachurski,
tr.ener
kieleck iej
drU:Żyny.
S ędziowie
jednak w tych walkach przyznali
zwyclę~twa
jednogloś:'ie
z3\Yodni)tOm gospoda rzy.
Wyniki w illk
(na
pierwszym
miejscu pięściarze
Błc;kltnych):
KrzeVlo"f;ki przegrał 0:3 z P1asecI'im, Ciszck jednogłośnie
u)cgl
Cf.'g!a wskil'mu, Szczepań~kl podd any zosla ł w ' 1 'ri.mdzie Kasprzakowi, WołowIec w taki sam
SllOsób. w III rl,lodzie Jałow cowi,
BOl'Owskl zoo 11lł uznany za 1'0konanego z Borowskim _0:3, Anioł
przcgrał
z Holowczakieru,
Zając przegrał z <:rulelewskim ( I
runtla poddanie przez sekundanta). Purcba zremisował z Waleriańcz}'kieru, - Wróblewski
przegrał zasłużenie z Kuimą l w cIęż
kieJ Błękitni oddali punkty l>cz
walki Goi,lskieniu.
Wyniki pozostal ych
spotkań:
Victor,a Jaworzoo - Turów 7.1;0neJec ,1&:1, Gwardia Wro"ław Carbo Gliwice ~O:O, Olimpb Pozna.il - pauzowała.
1. Gwardia Wroclaw

Z. Victoria
3.
4.

Jtt'.V OTZ1l0
Pozn ań

Olimpia
Carbo Gliwice

5. Turów Zgorzelec
G. Zagl ę b i e Kon in
7. BLĘ KITNI Kielee

4 6 ~-2~
ł 8 5J-29
ł' \;i-la
• ł 38-'2
4 4 3G-41
2.4~-36

~ Z 30-1.

W 31 kolejrt" piłkal'o'>kil'l\ roz!:,rYWl'k IrZeeiej ligi, ai 6 meCZ!l\\'
było z udział(,)ll naszy"h zt'SpOłów. Pojedynek na sz",~ydc VI
Radomiu mic:dzy RadomiaIdem
i dolyeh ezasowym lid(')'t'nt }{arpalami Kl'osno miał być 5zl,.gil'rem mi,nionej soboty. A prz('de w!>zyslkim ogromną s zaos!\
dla zfs polu ndomskiego. Ok azało się, ie t;'os\>6darz(' tej snDsy nie wykorzYl>tali.
Pomimo
p1'7.ewa!;i zdołali tylko zremis~
wać.

Ił

"potknięciu"
sk or zystała kieledta

tym

radomiao
Korona. Zgu]'iGny punkt pucz Karpaty lei pomógł kielezanoln.
Trzeba j!'dnak odd ać' uznani!'
piłkarzom Korony, którzy skrycie liczyli na 3 pkl. w Dębil' y ,
('boć ostatnia drużyna w
rozgrywkat'h w.'ale tak łatwo nie
poddawała się na.szt'j drużynie.
Tt'n zamiar spełnili i awanM'wali na pozycję lidera. Oby JUL
do kOÓ('il. '['('raz kaidy pojl.'dynek wainy.

NUMER 102

RADOMIAK B ,.\DOM - K.\RPA'l'Y KROSNO 1:1 (0:1). Bramki: Górka w 43 min. dla Karpat i .Jurk~wski w !14 min. dla
Radomiaka. Żół·te .kartki: st-'lPY1'0., Staroń, J. Dc::biezak i cze'r':
'W-QlIa: Młocek (wszy:,cy z Ka.l'pat). ęd'lia: A . Porąbka z Ka1.owic. Widzów o.k. 8.000.

STRONA 8

By! to mecz nie wy'kon:y.,Ł3nc j S7.!lnsy. Rad(flnianie juT. w ~

Błękitnych

Sukces judoczek
Przez cztery dni trwały mistrzostwa Polski w judo w katcgorii seniorek i seniorów. W
gronie za wodniczek udany start
zaznaczylj ju<1oczki Bh:kHnych
Kielce. Już w pierwszym dniu
Maria Lilwinowicz zdobyla zło
ty m edal (waga do 72 kg). W
drugim dniu srebrny medal wywalczyła Agnieszka Malinowska
(waga 61 kg) Natomiast pozostałe klubowe koleżanki Edyta Kołoma ńsk a i Barbara
Bakalarz
w tej wadze zostały sklasyfikowane na 5 miejscu. Tr'zeci d zień
mistrzostw i kolejne medale, tym
razem brązowe, zdobyte p rzez
lz~ ){I'ól (waga 52 kg) oraz Edytę
.Jędl'asik (waga 56 kg) potwierdziły dobre przygotowanie kieIczanek do turnieju . Niespodzianka lego dnia mistrzostw w wadźe do 52 kg była przegrana
przez "kokę" mL,trzyni Polski
Joanny Majdan z AZS Gdat'tsk
z Mag daleną Morawską z AZS
Lublin. '
W ostatn.j.m dniu mistrzostw
Po.lski w judO rozgrywanych w
haU bialskiego BB'IS, w
centrum uwagi licznie zgromadzonej
puolicz!1ości ,srały

się wąl,ki w
Wśród kobiet

kategorii •. open".
"Qpen" wygrała K. Grocholska
z koszalit'tsklej Gwardii pl"z<!z
wskazanie przez sędziów z l.
Hryeyszyn z Gwardii Opole. W
półfinale nie d<>szło ~dnak do
l'ewatl~awego pojed}'n·kn
Grocholskioj z kielcź.anką M. Lit~,· ino'i\'i<-z w
wyniku k ontuzji
naszej zawodniczki. W tej sytu-

Polski
z \Vierzbicy

~fistrź

W
11'

\Valbl'zychu
za kol1czymis t rzoRtwa
Polski
w
zapasach
W
stylu
klasycznym. ' U czestnk2ył o ~ \'( nich
15Q zawodnikó\\' z 2J
klubów.
icspodzi" nką~ finalb\\' była
p,ol'aź ka srebrnego medalisly ME W
Puznaniu Marka K raszewskicgo .
Natomiast zawodnik O rla Wie!7bica Jarosław Pyz,,"ra w w adze
48 kg wywalczył ty t uł
mislrza
Polski, po zw~cięstwie , nad Miroslawen1.
Romanowskim
(Siła
MY8Iowice).
~ię

l(ohnnllę

OlłraCował

LESZEK B

nEt

min. powinni obj.'jć prowadzenie, ale Ogorzałek z 5 metrow
nie tr&fił do pustej bramki, odbitą piłkI; przez bramkarza. PotCom trwało oblQlenJe pola r>rzeciwnika. 'Skuteczna obrona Karpai wieiiczy sukc· . Jedyna ,akcja gC>3ci kończy się dOŚ'l'od~o
waniem Starań'ia do Górki, kt6ry gł ową umicszc·za piłkG ' \V
sialce Radomia·kR. Zuskoczt!nic

acj~

zawodn icz.ka Bh;k,ttnyC'l1 mus iala zadawQlić się tr7.ecia lokatą w pól nie z Iren ą Tokarz z
AZS Opole.

I liga
• LKS Zagll)bi2 !'l. 4:3 (2 :0)
• Sląsk - Olimpia
0:1 (0:0)
• Jagiellonia - Zagl. L. 1:2 (0:0)
• Wisła K, - Legia -. 0:0
•

Lech -

Ruch

2:0 (1: 0)

• Stal - MoŁo.
3:0 (0 :0)
• Górnik - Widze w
2:2 (1 :6)
• GKS Kat. - Za"'isza 2:1 (1:0)
l,
2.
3.
4.

Le ch Poznań
Zagł~hie Luhin
GKS Ka towice
Zawisza Bydgoszcz

41
3~

3!
la

5. Legia W a r szaw a

J~

6.

1. ŁKS Lódź
8. Olimpia Poznail

34
31
33

~ , Wisła

~O

10.

n.

12.
13.
H.
15.
16.

Górn ik Zabrze

Kraków
Stal Mielec
Ruch Chorzów
Slą s k Wroclaw
Za głę b ie Sosnowiec
Motor Lublin
Widzew ' Lódź
Jagiellonia B.

_w

o' talnl:t

środ~

tr"hb sy.

25
24

24
21
21
11
H

kol~ jka

44-24
36-22
30-16
34-21
26-11
35-27
34-2~

3J-23
31-32
27-38
31-3&
21-3~

22-12
111-33
21-38
19-U

el<s-

II liga
S"bot nia kolejka piłkarzy
II
ligi obfitowała w bramki. Zdobyto ich aż 30. Z 9 meczów w
. 4 żwycię~~'li
gospodarze za 3
pkt. Wyniki: Gwardia - Zagl<;blc 3:1, Stal Rz. - Szomblcrki
4 :1; LeC!lia - , Siarka 4 :0. HuŁnU'::
- Jastnębie 4 :0, Igloopol - ,Jelcz
6:1. Odra Stilon 1:1, Polonia
Resovia 1 :0, J'vlieM: ' - PogOli
0 :0. G órnik Bałtyk
2:1. stal
Stocznia .
St.l Stalowa Wola
11 :3 (w.o.). !I'lec~ zaległ y Gwardia
- Lechl.. . '1 : l. .
l.

I1utnil< Kraków

2, Jgloopol . Dębie",
3. SŁal St. Wola

4.
S.
6.
7.
8.
~.

III.
11.
12.
13.
14.
15.
1G.
17:
~8.

1!1,

Z,.

PolOnia

łlytom

Walbraycb
Gwardia War&l!awa
StilO\\ Gorzó",
Górnik Wałbrzych
Zaglęl>ie

stal

Rzesz"'\\'

Odra \\'odzi"!a\V
I .echi .. Gdańsk
Siarka Tarnobrug
l\liedi Legnica
Szomlllerki Bytom
Resovia Jtz"s;:ów

5!

l!j...-Jj

50

al-Sil
38-18

4&

41 U-18'
~2
31-22
4! 42-lZ
.2 36-28

40 · al-ts'
3S
3.
36
30\
33
J2

32-3.
4t-3Il
35-;-32
:U-3!
3~-32

Sz~ze('in

32

J"lcz Oława
GKS J a-tnc;bie
Ba!tyk Gd}·n i..
Stal S lOCyoia

2!1
:!9

3!-48
27-28
31-3i
21-32
26-11

!8

~i-5!

Pogoił

l~

-

•

Druga odsło!1a pojc-dY:Joku to
k o:ejne ataki , ale nie3ku{c-cznc
w wylwnaniu g:lspodarzy i 05lra. momentami
brutalna gra
gości. Sędzia sięga po żółte kartoniIt i. Upomina nimj kolej'lO
t rzech pitkarzy z Kro3na i ani
jedn!."go z Radomia: W 80 min.
czerwoną ka r tką ukaI"any z08tał
crbroilca Młocek: Chyba za poChopnie usun:Qty zoslal piłkarz
z Karpat. W 4 minuty później
JUł'kowski
zdobywa gola dla
Radomiaka. Po dnśrodko·.vaniu
Wojdaszki strzelał Jurkows.ki.
a le obronił bramka·rz Brą,giel
uiezlJyt oewnfe i tzw. d()b~tka
tf:'go s;:m.cgo na!?9.,~tniJ<:l Racionli~!!{a b~·ła. j-ui co lna.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Juniorzy na trzecim

JGLOOPOL II DĘBIe' \
KOltONA . KlELCj>; 0 :4 (0:1).
Bramki:' P .. rz~is .. k 3 (56 i 62
min. z karnego. Qraz 73 mh.)
Ol'az Szulc w. Hl mln. (głow:'!).
- W'ygt'aliśmy w pełni zasłuż e
nie. a dwa kal'11e były wyni c
kiem ewidc'1tnyc'łi fauli na polu ka,,'nym na naszY('h zawodnikMI! --inforIlluje trcliel' CZI'"ł1\\\ l"lli k . ->",1.."{':: nic' był na

najlepszym poziomic. ho zansa na "trzy" punkly te:'. powodowała napięci!.", a pl'zl'c-iwnik
mimo dalekiej pnzycji
wcale
nie był słaby. Pł~'!1!.
boiska
(gl'aliśn 1 y
na
zafla~awYnl )- '
nie najl(:pu.'ł. Cieszy zwy"ięstwo
i pozycja lideril. 'Oby tak do
korka, choć nie będzie to łatwe.
Bł.ĘKJT~H KII;;LCr: U ET~1"\N Z ,\'YOSĆ 1:1 (0:0). J3!'amld
Sindek w 57 mi·). dla Dłękit
nycl, i KruJ..ou"ki w Gl min.
dla IIetniano..
GR\N~r
S K\RZ1KO
ZF.l,MEn "ZESZOw 1'1
(0:0).
Bramki: \\ :l\~ n:vńf'zak
w
57
m;". dl:! Gra',:lŁ~l i
"l:l;Jier.l(·z
w p,::; BId!. (k'\fJlY) d!'\ Zetmeru}.
AVJ \ SWJD'fm: - ST.\DIO ....
Kffil,Cł!~ 2:1. Bramki: Uówniak
w 30 min. dla Stadion~ . Dł·o·.d ,

ID.' y,v·· •. _Ivn

W pil karskich u1istrzost
jun;or6w do la!.
duży sukces odniosla "1'eprcz",,"
tacja Polski. W meczu o bl'd
zowy medal pokonała ' rort
Hę 3:2' (1:1). Bramki' strzeli~ i:
Artur Ficon, Krzysztof Przel.
i Mi chał Biskup. Zloty mcd~!
zdobyła' CSRF po zwycię~t\'.'. ·
3:2 (2 :2, 0 :1) nad Ju,;osl :l\vi~,
Rozstrzygnięcie na~tąpilo dop '",
ro w dogrywce.
EUI'OPY

DO

w

Lesznie

'S~ybownicy Z Europy
Vv Lesznie rozpoczęl ~{ sl~ szy·
bowC()\ve mist.rzQstvła lj.~urop~/.
pier'IYszyrt'l ,dniu piękny .
Polaków.
W
l<lasie
zwyciężył Janusz Trzł'clak
ea tytułu mistrZOWSkiego)
Franciszkiem K:ępką_ W
.o twartej najlepszy był
Jean-Claude ,Lopitau""
swyin' rodakiem Ge rardem
mem. J. Centka zala ł 4 miei5C~
W _ klas~c . lii-l)letl'o.wej tr.iUll1!l'w>l
F.anculi Gilbert Gerbaut.

Dl.'ZY LOTEl{
I. 3, 4. 17, 29, 33. 30t

-

II. 1; 5, 9, 11, 29. 3S

7-7&

Korona liderem
i kOllste,nacja . przy ~: bi,,"llej poSltav.'ic aU:Q1icow i bl0.d7.ic
bramkarza.

W koiarskim wy~cigJ
wodowców .. Ciro d
jest' głośno o Polakach star' tujących w barwach g rupy
Diana-Colnago-Animex. Po 9
etapaCh J . Halupezok awąnsował nawet na pozycję
wicelidera. N alomiast Z. Jas,
kuła
plasował
siQ na 1r.
miejscu.
Wczorajszyclap
jazdy indywidualnej na czas.
dług ośc i
6S
km ' wygrał
Włoch I. \u'e G"Ui
z przeciętną szybl,óścią 44,4 km r.a
godzinę. Trzeci na mecie był
Led1 Piasecki ze stratą 57
sek. do zwycięzcy. J. Halup,
czok przyjechał na 15, a Z. '
Jaskula n a 16 pozycj i. W
klasyfikacji po 10 etapach
prowadzi nadal Girmni Bug,
no (Włochy), wYPl'Zecl7ają c
innego Włocha
!\1nrco
GiovallPtti o 4.0a min . Trzeci jest Charly Mottet (Francja), czwarty Fcderic'o Echa,
ve (Hiszpania) .. .a piąty J.
Hahlp('zok ze stratą 5.00
min. Na 12 pozycji jest Z .
Jbkuła
majlIc 8.07
min.

r

w 14
J .• t'łlI' CZ W 6ls 1"';n. <ł'l
Avii.
UNIA T .'\ R"'i'ÓW
R ,\DO'M 0:1. B"amk~
Uóźański w ao n'irl.
W. p<)zosŁałych JU(,(,7I1C.h uZl:Ó'
kano rezulta.ty: Wawd lira!. .. "
- 'Visla Puła wy 0:2, GUl"lik
Lęl' ~n" LuloJiili:\Ill:a 3:]. [,,,,!l'
d ecja Garbart)h~ 3:1,. C , .ro·
via Wi Joka l·J .
T abda po 31 lwlejl.itcb
KORONA K lej ce
Z. Karpaty Krosno
J.. ItADO!'łJJAK lladom
4. BŁĘKITNI Kie1ce
5. Wisla Puławy
i. Sandecja N. Sącz
7. Unia Tarnów
8. Górn ik Lęrzoa
,. A\'la Swidnik
1~. Cracovia Kraków
11. BRO~ Radom
12. Hetman Za mo,;;
1.

13.

W isłok:.

.6

.5

~3

47-

Tf

Dębiea

H, Zelmer Rze,zów
15. GRANAT Skar~,.,ko
1~.

LubIlnianl<:l

17. Garbaroia KraKó....
l~. Wawel K'rakó",
ł~. STADION
Kidee
211. Igloo pol U

~'i

21
.~

S
1

W 32 kolej('e zmierz.
si~:
Korona - c;"rnik, Uroń - lUdomiak , l')~~dion l.:n.ia, Zdm ('l' - Bł .. kitni , "hła - Gr~
u1l Ol:;!.:/: Pozostałe P<1l'y: U .. tman C l'Il('o\-ia. " 'j"lolta .Aviil, Karpat,. · audcd~·
Garl.arwa - I(łoopfłl
Lul·h ni.Ulka - \Vawl't.

n.

'.'

