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Dziś,

we wtorek po ra,z XVII przyjad'l do Kielc harcez calej Pobki. F es tiwa l Kultur y Mlod zieży S zkolnej
ie za in a u g urowa n y ape le m na skwe rze S zarych S ze d zisiejszego wi eczora. o godzinie 19.30. PoŁem od 11
18 liPC!l dz:eci i mlodzież bę&\ rozwijać swoje t lepartystyczne, u<!ze tnicUlc w zajGciach warsztatowych
pio enki i ruchu pod okiem instruktorów. Róww tych dniach, między godz:ną 16 a 18 w muszli
D :oncertr.lwP; kieleck:ego parku, odbywać siG będą konbIOrących udział w festiwalu ze, polów harcers.kich .
. bm w godzinach 16-18 młodzież spróbuje porwać swym
;ewem i tallcem mie,zkallców Kielc spacerujących po
ptaku , a 21
lipca pożcgna siG z nami koncertem gawym w amfiteatrze na Kadz:elni.
(bea)
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W a k a(;Je trw ają .
Każdego
a na ulicach Kic lc mo żna
ka ć
więk sze i mniejsze
pki mlod z ież y z plccakatorbami po(1ruź n y mi .
W
edzia lkOW Y p or a n ek s przcd
dyn k u związkowego przy
l i Iaja wyru zyl jelcz odc 90-os!>bową I;'rllpę dziel.olunie do Lubomicrza
bId.
N

To druga grupa uCLe.-tniwypoczynku organ:w-

nego prz.ez na" - inf ,rmuKrz;rs 7t .. l So ue/ck z kie Od dzia łu
Ccn tra lneJn (O rl l:\cji Tu_ .... .,' ''-'' " ~ j . - Waru:,ki z.akwar w ' nia
"<l bardL) dobre,

Na w",zy,lkich p i~du turnu,ach przcznac7.yliśmy dla dzieci z rodzIn rOLbitych: bic DOKO NCZ ESIE
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Z "Sanepidem" na koloniach

,

tra

za
bo dzieci m:eszkaj'j w trzcch
pcnsjonatach.
Ucze. tnicy
turnui'u. których
zab:eramv
w drodze powrotnej do Kielc,
wracaj'l zadowolen:. Ucze .. tnikami na. zych turnu,ów ~q
dzieci
pracowników
zakladów pracy a także koloni 'ci
których
pobyt
ufundo\\'al):
różne in-lytucje. J ak dotychcz;u- p'Gkny VypOCl) nek dl
13 dz:eci z b:edn:ej. zych rodz:!' ufund') '.\' ul~· tak:c 'aklady i organiLacje j,.k:
Hu ta
" Os trowi ec". Agen cja . ekre t
e rwi s. PZ li, TPD, r d . " Sł o
w a Ludu".
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Wypo\'lla.dajllc :rG Ił.' poniedl.ialek
11<1
kOllfcrencj,l
pra_owej na lemat cwenlu,IInych kandydató·.,· na slan 'lw:. ko przy" 'ódcy ~PZR I
~ekretarl. KC KP l\1:old,1 \'ii
P iotr L u ezyń 'ki oś',viadczyl,
że "nic można powal.n e r l.wal.ać ;nnej kandydatury po.za v,;obą Mi ch a ila Gorbaczow a", \'I)' raził I ż Pfl.CkOHilnie, ~e wla 'n' Gorbacz,"'N"
b~zie wybrany.

Z paniami Elżbietą K arczewska i Ten'f;ą l<aJd=ł z
Woje w ódzk iej
taeji Sanilarn o-Ep idcm io lo1:'iczn ej w K ielcach znamy s:G od dawna.
Tradycyjnie bowiem przyoaj-

II' ,:y,u. ') lC'!,r::,.je na lo,
Ho,(' lo!cnró/C zachodnich.

że

a
lal,;.C! ze ZIC'/I~ ',u Radziec1:ie(lo,
C:<,chu~1 , CG, j i I\'~')fer znac:1/ e s C : 111 T.! ( . - "
fl(1
110 :lJch
DO I;:O(;CZE!~JE

~A

T R. 2

zac
mniej raz na d'Na tygodnie w
wakacyjl1~'ch
ci •. :u d'.v ,~.,
mic-j(:cy
wyj ~di.amy
na
VI pólnIl
in 'pckc;<: () 'r dkó,.v
kolonijnych zl)rr,:anizowanych
na Kielcccz;yi.nie. Obydwic panie pracują w d,dale hi~'cn",
szkolnej od kilkuna tu lal i
dlalego z dU~'1 dOZ<l P fl\'.V d 0podobicó-lwa mo~q pr~ed W)ja7..dcm prz.e vidl.:eć co z:1-talI:cmy Ila miej-cu. Do kOLUIIc 1<: orien ujq
dz..e Z<1 v zc
pa uje :dCl! \" l, I p ru: d k
gdz!c b\·.·a .. różn:c" i -dl. C
trzeba pojech"ć
k0I11CClJlIC.
b~ może b\'ć bard!./) ż!!'.
WCl.Oraj . do na Z€!;CJ slale'
wakacyjl1c~()
kładu o flbw"c!:o ZI) . lHI dtlkooplO'va ny p.
Zbi:p iew Le 'kil, prac j n' ":
k c:eckim .. Sanepldl.. C" dop e-

r
od kilku lnie iGcy. N
pierw l.y o~:ell po U'dl B ,chcn!ec. który w opinii IUI_
by "anilarncj mIal dolychcw,
calkiem dGbre noto ,'ania.
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N ie lubi'4 C i ę
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Jak informuje l'i,lno('l:a D OI{ P
na
ni .. ~lrz('ionym przdtid~it·
koll'jo\\ ~ m zno\, u
do lIo
du
"mil'rh')n( 1;0 \\ ypadku. 8 bm.
\\ il'('20. ,'m fial 12Gp Ud(,ll~1 \\
bok lokomot.\\ ~ pod.\l:u tO\\ ol·
'0\\ ';0 przr'j illi"J:;t·/·t,o m 1:i·
,lr .. !a ,,~~Io\\ ą prl('Z l1ir\lrzr'ł~lIy I,rll'jud koll'jo\ y. n .. '"O1(' P iotrk;H'
I{ uja ",ki Z a·
ryn (wuj. \Hod .. ",kirl. Z ęin/"Ii
\\~l)M'~ p." :tit"ro\\ it~ .. nlaJuc· h;a "

padko\\')('h kronik
)'ólnol'llt'j
OO I~I' \\~ nik " •. jl'd"n 7 d\\ órh
ml:i('z~zn
prl"d d\\ om'
I .. b
mial \\ l)m amym mid./·u w) "p:1I1d, \\ ynikaj' ,.~ ZI' lh-kl'I'\\ ~("ni .. pud.ndu ni(·,lrll'iOnl'';o.
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dll p'" zRl;&rli " drocl7f' do lpi·
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Kupt! Ul ub !-I t'1 C"" \. 'U(",k" buciki w s:,kplc:1
rogu
Wc 'olej i ,\rnu' ClCrWOnl:;
Kiclc ch
l:: d .Calantt'rta
Za!.>a 'kl. F.,żh ets nail\'nt: C'r".
Po paru dni ch u· .... I si po 'c,
WI~-C posz dlem z
reklamaej.
[ zaraz poclul In lę Jak int Ul:.
o,Ąhlo,c
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dwóch ty 'cd" ach. I' ty lcdlcm

Tej p~eszkody
nie

pokonał

'"iatll)

larmo" r i <tn 11: " lup". Z "y.

c ••• n pol

\V

( P \ Pl

http://sbc.wbp.kielce.pl

rc'1uJt a('it' ,\ yl~

C \ 1- -

Kf'~'

l.ne

z

•

a epidem."
na koloniac

'W

malowniczo
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tar(JC lc~sT~«( _;1.

V;'Y'Ji!t.n 10 : fa-k tu, :=e 0(/ l lipca br. (p·Uw ci, k,ó n/J Sil zareje~troa'(/.ni. IJed.(f mogli sprou:a d:uć tOtt:{ll'y z za.grr;:
lIicy!L' i'wciach
halluhlu:ydl.
Tal;it1 ;:1l1ecellie ot r:'limaly slu': -

ki i d ,jś ~ ~'nie je~t '\.\' kuchni
pn.yklaony
ol)' .,k.
LE'iPie j
późno niż wcale.

f(lśl'odku woz<\suwym
Oe tt!'łl
'lQwni ,;Małogo~" rw ,pierw-

W z.lokaJizowanY!11 tuż obok
oirotlkn
'wxpoe:.zyn~owym
;;70)'111 turnu sie. W)~OC2.ywa l(H '
PUSB ,; ~~nĄ" w tym . '!oku
<kotonistów. S::j to w prz1:\Va- '
po r.az. plerw zy ,:] wnhc po-.i.&j.!C'cj \vi~k5ZOllc1 dzieci "Pl;UliQje. I},Jbrze Wypo aŻQ!1y
i
~{),wl1jk6w .o dleglej
o kiUru
prz.ygotowany do ,!;CZOl1.U o.kilomeh:ów ~ementowlli, kilbiekt toi w duż.cj cZQści nie
koro 'maluchów z Elbl~ga. 'Rawykorzystany. .-,1'; iutere,odomia i "Kielc. Dzieci miesz\lali jednak ko,:on,iśći. Cz.y
kaj:} 'w 22 tlomkach kempindba siG lu o nich nalcżycie?
gowych. Niektóre z nich --te
nu.~ _ze wypo aż one
:) 'ręoz 'Eo jeśli rodz:ce p]ac'1 po iI~(f
ty s. zJ za s k!erOW3!1ie, to makomfortowo, inne st ar sze
pra-wo
,wyma~ać
,aby
nieco gorzej, Z do~wiad~ni.a I j;]
wszy tko b):ło zapięte na OSje-dnak wiemy, że nie waruntahli,guzik.
Iti mieszkaniowe decydujf! 'o
powod.zeniu l;:olonii. Pogoda,
Jak wynika z na:··z.ych rozdobra organizacja cza~u wolmów, prawie ' 30~oso bowa -grunego, sympatycZll a atl1łO~tel'a
pa polski<:h i cze~kich dt.ieci
i dobre jedzęnie to tla}kr6t~z.y, cho<: z pewnośc:q nie lłaj
jest - mimo tej fatabej połatwiej szy,
przepis na wygody - żadowolona z przypoezynek, który pÓ~lli(' j dziej, zdu do Bocheńca, Dy<tkoteci w spominaj.] z. radości:) i
ki. konkur ~y, w ·ciecz!d i inne
·entymentenl. Z Telacji koło
nist6w 'wynika nicl.bicie, ic
;:t lrnk-cje przy~otowY'... ane cooprócz pogody (na kt6r<1 01'dziennie przez wYCh'lW::\WCÓW
g:miza!orzy niestety. uie moj:)
"prawiaj'l że n;e !11:l cza~u !la
.wpływu) w~zystko iilne gra .
l1u d<:. Jed -~enie dobre i UTOZZ
prawd-?.iwą
prz:rkro~ciy
maiC01Jc. Jedyny kłopot, to i.e
stw:erdzam jednak, że ten
lneba jeść ł.UllY mlec2J1c.
pochwalny peal1 mus zę Wf tym
momencie zakończyć. Wejście
NiesIe! -, lu rthlinici jak: i li
na blok żywienio,,"y przyćmi
s' ladil\\' It ośrodka cementowło dobre wrażenie,
jakie <)- .ni surowa . kucbni upłaciła
·dz.i!am. że wywioz.ę z Bochellmanila t, Winl' nit'<'o mniejSl1:C
ca, 12 punktów zaleceń poale jctll1ak.
Njeprawidlmvo
kontrolnycb wpisanych
IW
przcchowywal1c
i
Opt anc
książki
kontroli
sanitarnej
próbki jedzenra, niepor.ządek
można skwitować jctlnym slow obieralni warzyw, rozgal'wem: brudno. BnulJlc i
diAsz w podręcznym magazyntłuste były posadzki i stoły w
ku i pOkoju szefowej. Rówllież
zmywalni, zakurzone trans ~u
tłumaczenia,
że ' czaportery obok chleba w ' maga y ciężkie, że
ludzi mało,
zynie żywności, niedomyłc u~e, że... I podobnie jak w po- .
rządzenia ehło(lni(,'ze i drobny
przedniej placówce zrozumieflprzęt kuchenny, W tej _y tunie dla intencji służb sanit~lf- I
acji szeLowa kuch;.i i kierownych i natych.!TIia towe .przysniczka żywienia zo _taly
kal<J.pienie do Usul1'Gcia nieprarane mandatami.
widłowości. A przecież moglo
"ię obyć bez tego zgrzytu.
Tlumaczenia. że ten sian to
wynik niefodunnych z.bieg6w
Inpektorzy wojewódzkiej i
okoliczności
jest tylko częś
terenowych tacji "Sanepidu "
codziel1liie wyrusz.ają na koncią prawdy. Na szczęście mimo stwierdzonych uchybień
trole. My również jak co rok
llie było przypadku zatrucia
bqdziemy im towarzy'zyć. Ja
.pokarmowego, ani nawet drobotiobiście z nadzieją, ie w nasnych niedy pozycji żolqdko
tępnej
relacji bqd~ mogla
wych u · stolowników. a przychwalić
organizatorów
za
gotowywane posilki w tych
wzorowy czysto' ć nie tylko na
anty sanitarnych
warunkach
s!olówc czy w holu, ale i
są smaczne i obfite. Pocieszakuchni. Bo ten inauguracyjjące równie~ }est i to, że jtri.
ny wyjazd nie był, nie,-lety,
w trakcie nnszego
pobytu
udany.
pQ.9'Lly w ruch ści rki i S7.<CzotM. 2.AR OWSKA

już u:i4ać te krata
u:)Jelifil!'lOu:ala
PI'.'Ja:'!ftllljch {,j~ób,
.~jGre elora·fJialy ~(ji;ie JIa
11.(/1<dht :a,JralliczllylJl. Z~!:i"I(S .. ą, it:
l::i.l!C Incoty z !IJl!I.b J;ollall.:ów,
ale (;;) IJll!lżelil pllr\$h:a wp!y.nie
2/M.c:nle "wiej !>le "i'ld:.y :z !ytuLu opla·t 1':>!1l!fch. 1RJdlljlllll,ie
j eJjz'oc.ze:htie Z'].wis3zono clu do
,/,;o{tea. ro'w 'w =hHO 4 t!!s . .!iQ"yc ii lo~~r!f·otcyr!/. I>f:l<ty.cZlJ
t{)
głównie
i'owaru.w
inwestycyj-

!ljJ ce/'le i to
ju .

V ecY:la

/!J.sięclJ

u-rt?ie

lit/ch.
'Jes~ ,e 'u;

SIi/CH1·ilU pr.zc!/Hdll-

lL·a.ao, te w cia(Ju

! ego
Toku
bit!lie.f: . )Jo.ń 'Lu:a IIzys,iw z cel 0lwIo li ' /):!iollów :i;.lo~~cl!. Obec)lie will(l~mo j/t::, ie kico·!a tłl
nie bę{/zie
{}sil/fjllit:/a.
PrI.s
miesiącach
wplywy
..
cel
tt:Yll (osly ;!(lledu;ie
2, 6
b.llo/1(1

t'

i . przewi(luje

l~olica.
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/hicJNlycll,

Z

!HV.

ie (/0
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GłówIlego

Unqclu Cel z po :C2CgólllJt('h pnejsć fJHJtlicznllcll, u'.v/li.'(/);- ie ,1u!';' <lej
dl>by
kmtńu
IJObier<wych eel w kraju
/lic
przekra ca C<!J('cnie l .,.Id ./0Ideh .

Je t w/!{jJIJtcc, ;z;"by '!/fJ':!I~heli! 
SOld POliąt'l! Iwndlcl1'.le ;Ufl'jestrou:ali su:oj(! d~ialalllość, 1ly jll-

Iw /lml m iot y

fło.~podarc;:.e

u:ailzic ha.'Hlel ~(l,gr(!llic;· Il!J.
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Z

roniki

Wino i ·piwo ua
ulicznych straganach
Mjm41 ie na spn.edai.

napo~'

alkGhGlowych,
\
tylU piwa,
trzeba mieć zł'Z"-olenie - prywa~ui haudl:uzl' nadal ofcrujll!
olG sprzedaży piwG. winG i \~ód
lcę pl':rywiezione z zar;rani~y, JiCZ1o\c łla szcz~cie i wyrGzumiałGŚĆ
lJGlil'ji. Nie za \HZe la li:
j ..sl.
Oczy" i '('i c, sI rów
})Grządku nie
li: w
lanie "kGntrGIGwać wszystkich
handlują
cych, lIiemnicj jl'dnak takie
kGntrGlc Grganizują.
Pl'zckGnali się G tym dwaj
mieszkalicy OstrGwca
w ., klony kilka dni lemu jUl. od rana
.ferGwali na uj.
'Varym kit'gG
winG i piwo
prlHlukt'ji RF • .
Zatrzymani pncz fu.nkt'jGnat'iuS1.y pGlidi Hl' nryk H. i
Zbig'-

Lato z , Echem"
DOKOSCZEN IE ZE

'TR. l

niejszych 60 miejsc.

Liczymy,
że pOjawią
ję następni sponS41rzy. Pomóżmy dzieciom
l
dajmy Bn możliwość kol'2Ystania .z wypoczynku na kolonijnym turnusie w malowniczej miejscowości.

Zr;los2Cnia przyjmo"l ' a.ne są
pr:!e:l Centralny O'l'odek I.nformacji TurYSlYCWf>j "' Ki<lleach Ptl.y ul l Maja (da.wny
~Jldy,nck Związków Zawodoyeti).

(dmp)

W "Lysogórach"
'})Qro klientów ...
W Biurze Usług Tury~lycz
nych PPT " Łysogóry " nie
braku}e klierl ów. Cz ść przy-
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chodzi po informacje, illm lUL
po
kO!1kretne skierowania
na zagraniczne \\'cza~y, ,"vycieczki.
- Zainteresowanie naszymi
aLertami
jest duże - mówi
MaJgorzata I aspr;z:ycka. - Po
prostu mamy kO:1kurencyjne
ceny w stosunku do ofert innych
biur
podróży. W tej
chwili d ·~ponlljemy
wolnymi m;ej:;cami w kwaterach
pr,rwatnj ch w Pcmorii, Krajmorii k/Burgas,
na
terenie
Bu!garii. W J:pC'..I i
sierpn:u
dojazdy
do
tych
miej cowo.'ci we \\':a.mym zakresie. Natomia~t na przelomie sierpu:a i wrt.eśnia mamy
mi~j~ca w autokarach i
zapewniamy
dowóz do miej,c
wypocz.ynkowych w B ułgarii.
- Biuro dysponuje jeHcze
wolnymi miejscami na
2-tygodniowe wczasy do- Odes. y i
pobliskiego . Oczakowa.
Tu
wcza~y :z; zakwaterowaniem w
hot.elu , wyi.,rwieni m i dojaz-

l

d ~m koszŁujq od 500-700 Iys.
zL Nie ma leż problemów z
przejndem przez granic~. Zawarta U!11owa z Biurem Tury"tycz.nym "Sputnik" gwarantuje bezkonIliktowe przekrocz.enie radz.ieckiej granicy. Jak
też wynika z ostatnich informacji, wyccfywane są z gran;ez!1ego przejścia wyciec:t.ki.
które zawarly umowy z ma łymi
biurami turystycznymi.
Obok "Sputnika" U Z11a'...·ane
Sy takie biura j<:k .. Ko. ml>s",
"Inturist" .
\V sprzedaży Sl m;cJ"ca na
pOla campingowe do Grecji,
WIoch,
Jugosławii i Turcji.
Od niedawna przyjmowane są
również 4gI0.·zenia na wyjazdy kilkuna-todniov,'e do Nowego Jorku, Filadelfii, Chicago.
B~dą to .pec jali ~t. ·czne
grupy 'lasta v;one na intensywny kur~ języka angiel~
kiego, ",-kolenie rolnic.t.e orn
na lury"tyk~

Cdmp)
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Rady

I

Minisłró

W dniu 9 bm . Rad~ M;ni5t,.ów
za ooznała się z p!'zebiegiem )'().zmÓw prowadzonych 7 lipca br.
z przed.sta wlcie.!an1.! oflganizacj.i
i związków »aw.odowyeh rolni.-

dy po c-cuacn ae:a:icznych
s:Jwa:Jych prv.>z sprzedawcę
dniu fakiycz.nego odbioru sa
chodu, pOmniejszony~h . jed
o odpow:ed.nie boni·Hkaty. W

ków.

ni~i{!niu d<l
przedpłat,
rniajy być rcal'!7.0\\rane

Zgodn.ie z int l'maei'l przekaw cZ<lsce tych
i'oz,mów
·pucz ' stronę rządO'wą, Rad.a Mi'Zaną

nistrów konkretyzując weześ
niQjsze ustalenia przyjęl.a l'QZporządzenie o obniżeniu oprocento't\"ania kredytów przeznaczo-nych
na sku,p zbóż oraz I'zep1i«:u, burlllk' N au<kl'OWyc-h i .zie·mni.aków,
a t~kże nn.ao.sowaniu , z,a.pas>Ów
se::wnowJ'C'h tY'Ch ' p'-eorlukmw i
'ich l){'ze-lwOI·ÓW.
W' bieżącym .ty-ge.dniu r.()z:~o
C'.wle dzial..,]ność · Ą,gencj.3 R ynku Rolllego, kbó:'a p l'z.l'śtą>pi do
o;-ganizowal1ia interwe-ncyjne.,go
·skupu zbóż.
.
Dla lJ>związania problemów
ze S:-upem i -przetwórstwem mleka . posl·:;nowiono
nie-zwłocznie przystąpić do 7Alpowiedzianych wcześniej prac nad
związa..'J)'ch

restrukturyzac ją mleozarstwa.
Uwz,ględniają"C tl'UUll.:) sytua cje

r<>lników, któ:'zy nie otrzymali
dotąd zat>łaty
za ' odstawione
wcze.śn&ej mleko, u n;oźliwi
się
spółdzielniom
tuleczar!l'kim zaciągai <,ie kre:lyt.:,w bankowych

na szybkie u.l'c·gulowanie z.u!egłych płatnoścL
.
Rada Ministrów przyjęJa projt'lkt u6ta wy o zasa:laeh 1'E.a1·i>l.acji

~",niesłonych

,przedpłat

na

w

1961

sa~=ho(\y

rOIku

osobo- .

. we.
_
W p~ojekcie pmpo!1uje się. aby osoby. kló~e wnio,s.!y przedpIaty na zakup samochodów 000bow.Ych marki .. Fiat 120p" lub
"FSO t500" nahywaly t~ sam=ho-

oljcy·nej
niew A. nie .nlieJi tJdpowiedoi«G
ze'l:wolenia na I~ki haodł'l.
W
2.wi~zku z tym posiadany przez
nieh alkebol sk4mliskowanG , a 0b.aj ba1ldlarzc lHłJH)wi .. d~ą
:1&
s"Ćjj e,.~' n p-raed kel .. ~ium.
(KAZ)
Złodzieje

samochodów
. nadal w natarciu

Kilka dni lemu, przy "I. Keniewa w
Kielcach
ni«nani
spraw .. y
przez W) bicie szyb)'
w
drz\\"iaeh ,,'la olali 'się de
Iru JI "maluchó,," i fial .. 125p
t~ł:\Cydl
obok
;ebi~
pny
ulicy.
Zl:in(ły
koła,
kluue.
r:1l1i odbiorniki
i
kanistry.
Dodatk ..... o rabusił' zniszc7>yli
pGja7.dy. m.in. "yłamui~ pokry" y baga'i.ni.ków. C:&y nie moż

na lemu

zaradzić?

" ' ydaje si(, że
moina.
\l'
ui"kióryeh miaslach \\I .. ~~jeiełe
(,l.lcrN:h kółe-k sami Grgani:i:ują
si( w patrol!'. pilnują!' pozesla\\ ion, ch \\ Gsiedl:"'h amocho _
dów. ·W Pozn:miu i Bydl!:osz('zy w
wielu o iedlal'h mił':>Lkańey l:orll'anizowaIi obie parkin!:i slrzeżGn~. \\' Kie!t-, <,h
slrzeżGnych
parkingów jest \\ ciąi za małG.
O zdGby<,iu tni('j~('a m ,in. na
parkinga c h pr~y uL Manife"tu
Lipl'owr,;o <,zy na BoC'ianku mGż
na Iylko marzyć.
T~ mczal>cm

zlo.lzieje szaleją. l\loże warlo
\\ il;c pomyśleć G Gh. ardu nif'"idkkh osi l'd'ow ) e h
parkin!:ó,,? My ' l ię PGddajemy kierG'" ni.'t \\ u póldzi ... lni mi..szkanio\\ ),t'll i "b~ch·iel m sa m4lhod .......
(K:\Z)

"Ulg:o

w

oJ
Sil

roku bonifikata ta mia łab y
nosie 4{l Ol'De., a w
~o p~zed p!a t na l Qil;l ro.k
pr-oc. Jeśli
naby\...-ca
znl'i:l.nQ upraw·nienia na inny
nnr-chód<:)SO.bCV;:y, to n],a
pnysłughvać

bE
m
ty
W!
ni

boni..f,i!ka1.a · w

so-ko&cl ust>alonej Jła . sa<YH'~"" .
du, na <l!lióry płer o-tnie w
p!':'lt:-dp!atę.

,Osoba, ktć:r,a
;Z.ł'ev:y,g.:H~
z,a-ku~u amo'!b.-cuu na
tę o>trzyma zwrot
wkŁadów wraz z
nłfr'.n ocaz -kwotę o.l%W

lwni.'fikacie.
Jeżeli _natom.iast ',i"'10s2.1y
by wca nie sko rzys!,a z tej

my reko,m.pca;;aty, a' w

roku od da,ty

c

li,kw,i'l<:.~ji l'

ku s;:;."o\X'ad zi

z

z:.'~.fra~icy

mochód ooobowy, to ~'ę121e
prawo do peJn.~.go
cel!!. go. Ta $am-a zasada
p!'zyslug;v:a'Ć przy Z:l;~
l.lloehoou n%Q,b~\"I'e~o im
nego za ·pOOred.l:~b,v:m j
tek gospo:!a:-czych h.a!l.<ł;u
g !..a.!l i C.z.UegO.

ponicdziabkowym

Na

dzen·iu Rada Mi.ni5'ti' ÓW
także

pl'oblematyką o;'g:l
i !i.na..'1Sowa:J..i,e, bajań
wy'Ch i l)!'ac b:idawczo·wych. Pos"..ano ;00:10

z projc-ktem nowego "~.P'''''U1. W''
łl.ia

-to

u.<stawowc<go w tej

no
t
kl,

nie.

Rada
niektó~e
związane

z r:.l!lkcjo~lOw
resortu spraw
WE'W~lęt
Pny;ęto odpowiednie "n7..,,",..,".

W~

m

dzenia, które stanowią
konaw-cze do ustawy o u
ministra spraw wewnęt=ych
kwietnia br.
Uporządkowa .
pod lawy prawne działania
lityc~ego Ko-mitetu
przy minish'ze-Ql'.aw "n'w'nc'~!'1"
nych oraz procedury
",,·a·nia kandydatów do
w Urzę:lzie Ochrony P
Kolej'lY pakiet spr.aw
trywa'J)'ch J)!'zez Ra·:Ię

ny
na ,
od

rów doty~zyl
szczegółowy
p!'zepis6w wykO!law<"Zyeh do '

sio

ue
ch

prl

m,
zy

od

""d~
ły

staw o samocząd7ie te-I'ytoria'
nym.
W drodze od'OOwi€:l:Jicgo
p:lrz'ldzenia ur' l!owano
uy w.JUla.grcadza:J.ia pracow
s morządowych.

Wczoraj

c 1.\

m
k'

-Ił

m
T1

d
do

W kraj

1

• W Wa rszawIe przeby
gen. Edward Rowny, były
radca prezydenta USA i
tarza sillOU
ds.
Rozmawiał o toczących
Wiedniu

nego('j~('jach'

w

wie rozbrojenia
nego. o polskowspółpracy kultura
a ta .
o możliwo~ciach prz"n~esienl
do Polski prochów l(nat'l'r;o
derc"skie!;'G.

Gościa

prezydent Wojci('<,h .1aru·.... SI<'.
• Po pow oeie do
szef naszej dyplo
tor
ku bis"e\\ ~ki
ją wizytę we Wio lech
wocną i konkretną. Pow
że mial długą rozm'lwę
picżem na temat
OrODle!lW· ••
luiędz. narodowych, a z
gosp darzami włosltimi

miejsca w rozmowach za
sprawy obrotów handlowych
współpracy.

KQmunikat policji
\l' nO<'v ot 7 na 8 !iu"a 1990 r.
n.a ter~D"ie ()1;;tJ"t)\"\ {"a
" '. skra-

•hionG
amot'hód marki "riat
1:!5p" kGloru kremo\Ą egG. nr
rt'j. KlD 1;96, 2ar('jeslro-'l ilny
j.&.kG " taxi " nr boczny 66.
(hoby hlOKą"e ud1:iclić pGm.oey w IHlnalezicniu
amGcbGdu
pro :fon .. .są o skontaktowani~
ię z Komt'ndą Rt'jonową Polidi w O~ tr4)'\ł' u S" . lub Jlajhli~
:f~ jednostką

polidl.

• Polska i Z, kon Kaw nIc
?-lallań kich nawiązały
ki dyplomatyczne na
amha ad. 9 hm. podpi:;ano

tej sprawie protokół.
• W W rS1.aw,kich ka,,',n"I< 'II •
nic notuje s:e wiek.zych
kUl-SÓW walut. Dol ry
sl>l'z~dać
po ~,600

po

9.500

li

a

U

.

do 9,6 O zł. Nieco tal.
szy jest dolar w hny<.:n
lach. RÓWllit:L matka

W

m\a-:

:lach]

nioniemi cka najmoCillel
w ·Warszawie. W .sk,.lpie
za ni powY:Lej 5.600 ;Lł. a
sprzed·:ty 5.700 do ;;.IJlIO ,I.

sI

w

n
d

xJ

rE

h

__ . ___ ,..-... _ _ _........-.-r- ....._-......-.......-~

otrzebna jest szkoła!

Bielin

B G (J ···. ·1 IE BIED AO~
P,.dkielecka glniru. Bielin)' ucbod~i 7.a jedD~ z najoo&,aJs:zych
.,. woj. kieleckim. ZasJuga. w tym przed iębiorc'Zych rolnikf»w
u..urawiająeych lutaj 7. I)użym ~wodzeniem truskawki. Każderoku żniwa h:uskawkowe śCiąCajll do 'ej (lIlin)' ok. 1 'ysię07, pracownik.ów lezooowych. miliony złotych wędruj~ do kiesileni plantatorów. Rolnjkom powolh:i się- więc tutaj bardze d.brze. \~ td sytuacji jak paradok z~bumi twierdzenie, ie miID& t. ,mina jest biedna. Dość "wiedzieć, że 'ruba była w
'ym roku zacj~gn~ć ~ube miliony- .uotych pożyczki, by móc
wypłacić )H)bocy np. n aue,yci e1 om. Budieł =-miuy jest bowiem
nie"IIWYkle skromn W" ~wna.łłiu z potrzebami.

m:e~zkai c~! gmmy, dut.)
zwl~ . zeza prz.)" pracach

rzadkowych -

pomaga

po-

m: -

rl~ Ż.

W!-'kOtła'. 'C1 pra
bud "..,,:anych jest K:eleoki Komb:nat
Budowlar.v firma <oEdr1:!
i r::.dell'a·

- Jaka ma być la i liJ;"ka zkola?
- ' Na mliHG rzeczyw: tych
p:Jtrzeb i
a,pir.acjl gm:ny.
Przc''\ :dz f.a'1'J więc: budyne~
dyda.kt,vczny o 1,) -:t!ach lekc~'j:l~ ch, oł>:citl z
ośm:Qrn.l

JA

kla~o-pracowniami,

nasŁycl.l1ą,

blok

_ah;

im-

<lmit1islra~

cyjno-żywien!owy, dom nauczyciela,oczyszcl.alnię ścieków

~raz kotlow'n:ę.
Obiekty te
są jut: n::.ocno zaawansowane,

albowiem te!'min i-ch przeka"
zania mija \V końcu tego roku, I termin ten byłby prawdopodobn:e realny. gdyby n~e
zacZQly sic: kłGpo-ty z finansowaniem klwe tycji.
Według
wylicU'ń Przed ~ięblor ,hva Iuwestycji Bud-owlanych w K~el
cach. na dokończenie szkoły
potneba w tym roku 4.- mi liarda złotych. tymcza, em ucłn.':ll" WR..'l' na konŁy uow •
nie j,m e --1ycji przcmaczono
2,0"4 mln zł, a wi<:c mi :ej nii:
po}o"<: po!rzebnej k·.\'()ly. I· nieje ~.'i c oba 'a, ~ gł6~vnT
wyk<>nawca, jeśli mu i<: nie
zapłaci po proFtu zejol.'e
z buo'O-wy. Na <amą myśl o
tym cierpnie nam gkóra.
Czarne chmury zawi-l,r w'c:c
nad budo '...·ą , Miej,cowc wła
dze pukają gdz:c tylko m<>gą,
by uzy<kać polrzebne p:eni"dze. Indagowano
w
t j
spra .\r:e n.·w:~t re '0:'1 0,' ' ' ' :01 ty,
nie-te y jak La !'l:1!.lc bez <ttutk'.l.
Budi:cl gminy
jak podkr ś i li' :ny
je-l
zbyt
skromnI' b\' cokolwiek uczkr..,ć z' ~ieio na tę in \'e tycj
Cala nad :eja '.V wojwodzie i wlndwch centra'fi ch, B:eEn:an ' e b:Jrdzo
liCZa na P')moc z zewnątrz,
Sikooa by \ Y pnel' nć it\\t.' ty j . której ~ ·id ć
dchy",
JERZY KO.,OW KI
:'11110 7dj iaclt: now
zkola
Pod lawowa w Bielinach prezenh.j·
bar zo okaule ...
Fol. .\. Pi\'l.ar ki

___ ~"_ _ _

-

W ostatnich mies;qcoch poja iły się w naszym kroju joki i
dziwne mutant" które mimo iż niejednokrotnie pnekroczy!y S%e~':
dziesiqtkę, usiłujq wmówić łudzi om, że urodził, się po C czer.vca
1989 roku. Zdaniem tych jednoroczniaków, prz,tęplQpych no umyśłe osesków, przed oboleniem komuny człow iek, który
chciał
zmówić pacierz, ukrywa' się w podziemiach kamienicy w obawie,
by nie zakapował go funkcjonariusz NKWD. I być moie pnedSlkolaki uwierzyłyby w ta ' ie opow ieści, gdyby nie zwyklo łudzka
pamięć, której Polacy nie wyci ęl i sobie grubą krechą . Wśród wielu
przykładów poświadczających, że jedn<1k
iyliśm,
w normalnrm
kroju w środku Europy są m.in. tradyCYJre, organizowane od lał
imprezy kulturalne poświęcone utuce sakralnej. Ich twórcom
uClestnikom nikt ni.. grozi/ ciemnicą i nie sl,nolem, by agef\"
KGB rejestrowali ich w swoich lbrodnicrych kartotekach. W stras,,"
",ch clas.ch Płtl ru. prześladowano sztuki związanej z rełigiq,
chOć nie wqtpię, ii niek\óny masochiści chętnie uprawialiby jq
w ka oklHllbach, by ~ral obn~sic publicznie swoje stygmat,.

!

Odd

y
W roku 1910 po Hit pi rww.y WojewócUki Oddział Stowanynenia PAX w Kielcach,
w pólnie l Wydlialent Kultwy,
i NaukI PAX w WtrruaWie
I
prr.y wS1lólprocy W~chialu Kuj-

tury i 5dulń Unędu Wojewód,-

kiego w Kielcach zorganizowal
konkurs i wystawę ludowej sttuki sakralnej. W miarę upływu
lat inicjatywo ta przerodziło
się w wielkq, międzY'""olew6d~
ka imprezę kultura~nq, o ktorej stolo się głośno w połud·
niowo-wschodnich
rejonach
kraju, Wystarczy po 'edz:eć, li
w ciqgu minionych dwudliutu
lat uczestn:czyło w niej bli ko
900 o tystów, którzy zgłosili do
konkursu i wystawy prawie 6000
dziel sztuk;, Toki jest stotys.
tyczny bjf (1.11 s inkj ywy, która
zrodliło
s:ę
wśród
k:ele<:ki<:h
dz iałaczy

PA~('

Ostatnio
.,stawę

ntuki

odtwarto

współczesnej

sakralnej

w

GęhUiego,
Zdzisława
Lije. .
skieg., Stanisławo Jakubayko,
Adama Opali, C zesławo Drabarka, ceramikę Krystrny MotdawJ, Wladysławo Berusa, StofCUla SowińslOe go, Janiny Gozd clriej, wyroby kOllalskie Krą
sdofo Sołeckiego, kwiaciarstwo
ludO'f'/C Ste4anii Jugo, Stani5ła~
y WaJdon, Marii Slyslkowskiej,
S efanii Gołąbek, Genowef, Sa·
wińskiej.
Auto rom wyróin'ojQcych siE" dzieł nog ·ody przyUl ' Wy<hioł Kultury I SI ki UW w Kielcach, przcNOdniczqcy PAX
w K~coch J Re>domiu, Wydzial Kultury I Edukacji PAX w Warno' • Ogółolsie'
Toworzys o
łnicja.
t
"ulturalnych im. r orwida.
Ccmrola Hondl
.. Verlta~·_

V/Jr

3
http://sbc.wbp.kielce.pl

Obraz z kOlllputera

Następczyni

•

Anny Jantar

OlSKIl nUG( l JAKI UST?

N Qjo~S!IErniej 5Z Ym . z:b iorem:' ,iJarych o
Po la'\(o c h, pos;iodają
wy lcs'zta.lce!';e. j~s t ~a '!l:t: ć . syste r.n u. "Magister:' . J~9a
admmlstratorzy
R ządowe Ce ntrum Informotyczne PESEL - -ćo
roku, od piętnastu Ic~, p ~lb ' i kow «l i
odpowiednie opracowania.
Ostc;tnie pochod zi z 19:19 r. N le~te ty , z uwagi na trudności finansowe Centru m ni e wiado m , czy kolejno publikac ja ujrzy światlo
dzi~ne. W okre si e ronnym $tatystyka nie ulega jedn ak w tym
względzie zmianom zasadniczym; przyj rzyjmy s i ę więc temu portretowi polskiego inteligenta, który . mamy do dl's.po! ycji. Jest to
obraz Ocpisujqcy sto"" z końca 19!!'3 r.

•

c:,c~. ~YŻSle

M ieliśmy wówczas blisko 960
t ys. lu d zi z wyższym wy k szt ał 
ceniem, w tym ponad 483 tys.
mężczyz n .
Najwięcej
z n;ch
( mężcz y zn o k. 34 p roc. . kob iet - ok 44 p roc .) mia ł o o d
30 do 39 lot. W śród tej niemal milionowej
rzeszy
inteligentów najwięcej było inżynie
rów w zawodach technicznych
(po na d 310 tys. ) oraz humanJsa."mB"mD~~~~·'~

Krzyżówka nr

131

tów i n auczycieli (o k. 225 tys .);
o trzec:e miejsce wa lczyli specjali~ci
medycyny
i pokrewni
(104 tys. )
z ekonomistami
i
z b liżonymi zaw o d a mi (1 0 1 tys. ).
M ieliśmy wówcz as pon ad 9 2 tys.
inżynierów mec ha nik ó w,
pona d
4 1 tys. elektryków, ponad
38
tys. inżynierów budownictwo, 95
tys. ekon o mistów , 69 tys. lekarzy, 74 tys. nauczycieli z wyż
szym wykształceniem. Ale tylko
383
inżynierów
informatyków:
493 specjalistów ochroOly wód,
258 specjalistów ol~anizacji . i
zarządzania, 273
informatyków
z przygotow J"~:l" un;"'ersyt ';(!kim, 161 specjalistów
konselwatorstwa i muzealniC:lwa ...
Ciekawe są infa, nr:1c;e o pocHodzeniu. spo ł ecz'1{m polskiej
inteligencji. 0tóż tylko 40 proc.
to inteligencjo "rodowodowo",
tzn. mająco pochodzenie także
fnteligenckie.
W 1988 r.
po
ra z pierwszy w historii dominującą grupą stało ~ię intelige ncjo po c hodzenia
ro b otnicze go
(41 proc.), która od lot pię ł o
się systematycznie na tę p ozyc'ję (głównie kosztem inteligen c ji
poc hodzen.i a . chłops k ieg o ,
której odsetek sp·od o z roku no
rok).
Większość
inteligencji
7.0mieszkuje mi-asta
wojewódzkie
- porod 569 tys. os ó b. Tyłka
92 tys. n'ieszka i pra c uje
no
Vlsi.
Ze Z'1'::jcr'lościq
języków
źle. C~ynn'e co najmniej dwo
języki zna
ledwo
o siemnastu

prezJ dent
POZIOMO: 1) pod
opieik'l
m atki albo ojca, 5) do wykonania. 6) o kres wypoczynku
~etn.iego dla mlodzieży l\zkollI1ej, 7) część stopy, 1,1) suh wencja, !>u b 'y d ium. la) g.ra
sportowa zbliżona do palanta, 14) pomieszczenie cm. owo
~ajGte przez wojsko,
PiONOWO: 1) topola,
2)
p tak z koralami, 3) k mór~zak. 4) pol"k.j taniec
ludo w y, 8) podstGP. knowanie, 9)
odsIkoczenie.
10)
określona
część calości. 12) państwo
%.
Ame ryki P Oludni'Owej.
R OIZwiązanie krzy-tówki prze,syla ć należy pod adresem re-~ a k cj i " ED"
wyląc(lJ')'i e
na
k art ach poc ztowych w t e r m in ie siedm iu d ni od daty niniejszego n umer u . Pom iędq;y
,prawi d ł<Jwe o-dpowie dzi
rozl'OS uje siQ na,gro d ę
k,sią żlk O
wą. Na ka,r ci e p r06imy ~i
S<J,Ć : KRZyZOWKA nr 131.
Ilonvil\~nie krzyzówki nr 116
POZIOMO: tatarfka, kw~,
f tos, amalaka, e'kwipaż, kaJ'e s, onuca, e nkliza,
PIONOWO: s-tok. s Łro:f~ . arm a:ta , Karosa, T ()lk ie n, ok na,
m ika, e k sCetS , wro t.k.l , p su cie,
a ,ga t.

10
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Brazylia ma kłopoty ze sweim nowym prezydentem, Fernando Collor d e M ello (40). Jcst
on mianowicie zapalonym spo.'towcem i w dodatku preferuje
spor ly n ie
najbezpieczlliej 76:
szybką jazdę na motorze i pilotowanie sportowych sa~olotÓw.
Podobno niejednokrotnie zdarzały mu się p soty w rodzaju niskich przelotó w nad parlamentem. Niedawn o wpadł na nowy pomysł : dołqczenia d o grup y p ilolów - a k robatów .
Tu
jednak wkroczyła m a tka i p owiedz.iała: p o moim trupie. Zaapel o wała d o społeczeńsl w a o
nadsyła n ie do p rezyden ta listów
p rotes t acyjnych.
P rzyw alony
k orespondencją
Fern a n do Collor w ycofał się z hono rem : .Tako dobry syn posłuchał matk I.

Starzy
przyjaciele
.W ydawaloby $ię. że pr.zy jaź 
n.le . z. cza~w młodoś ci lłl\ najSll m e jsze l pozostają n a zawsze.
otóż
niekoniecznie. Nowy, soejllld e mokra tyczny
burmistrz
Berlin a wschodniea:ó, Tino-Aa"IIi SobwierIlAa (63), nie ehce
nic wi1?dzicć o s~rym przyjacielu, choć był jego drużbą. Porzucon y przyjaciel nazywa się
Gueukr Gulłlaume'. Dla tych
którzy nie pamiętają, krótkie
przy pomnienie: on i jego żona
twor zyli jedną z najslynniejs zy ch par szpie gowskich, ktOM
doprowadzi ła do u p a dku 'R'llly
Brandta. Rada dla przyszłych
pOlityk ów: n ie d r uzbowa ć, a jeśli już n ie da się inaczej , to n ie
dać si~ przy tym sfotogra towaĆ•.

Durec ką

d zie·nnikarze

"miBs".
M a gda Durecka

Najwięcej
It'dzi
z wyższym
wykształceniem zatrudn;a o~w'a

ro zry ,,'..-~;)w y c h

jom o ści

język ów

przod ują

- co t rzeci
zna
więcej niż dwa j ęzyki.
drug:e
miejs-ce zaj~'uj ą ni~co im us,ę 
pujący lekarze. N ajgorsi są inżynierowie rolnic twa
i leśn;c twa oraz .. , piloci
na'Niaa~orzy (!l.

Ksiądz

na czele rady

Prz~\vo-·]niczą':"'ynl nO'~'ej
w I,eś l1. i o w;('ac h

Gminy

(woj.

che ł mskim, 1 0mżY I'iskim, ostrolęc

ki m (ledwo po 0 ,5 p-oc,) .

czyć .

ka d ry

to
W arszaw o (13 ,7 proc. ), KatovJice (1 0,6) , Kroków (5,8) , Gdańsk
(4) , I: oz.nań (4 ,6) . N ajgorzej jest
p o d tym
względem
w wojewódz'lwach:
bialskopodlaskim,

• •
ar13Z

także

pół"r. Tspie

Arabskim

Dwa paftstwa o podobnej nazwic: J e nll' ń s ka R epubli k a A rah s ka
i ,\);>m9krat yezn a R ep u blika J em enu (oba sąsiadujące ze sobą na
p::;h'dniowych krarlcach Półwyspu Arabskiego) - pozazdrościly integracji Niemcom i rozpoczęły proces łączenia się w jedno państwo .
To. pi:rwsz2 liczy 7,5 miliona mieszkańców i jest p ionierem planlac;n:1ej uprawy k rzewów k awowych, których nasiona, z krzewów
cloty~~c~as dziko rosnących, pl'zywieziono tuta j p rzed kilku wiekan' z sąsiadui-:cej o "miedzQ" Morza Czerwonego Etiopii. To drugie,
b:lI'Jziej pu')tynne, o niespcłna 2,5 mln m ieszkańców, Słynie m.in. z
e~:.:;:,:;:~:.I wo::"y.ch żywic, z których w yrabia się k adzid ło. O ba k rajt) nal:'~1 do n!lftowych, ale gdy pierwszy Jemen w 1989 r ok u w ydc;,ył 10 m::1 tcn ro:)y, to drugi zaledwie 850 tysięcy ton. Na lerytorh.:m tego d'.'l,giego kży slaw na o ngiś - i d ziś nie p ozb a w iona
!.t,-at'gic~:H:,go z!1~czcn i a t wierd za morsk a Aden. O g łoszenie ied n~j 1\;!:",",liki Ji:'J.n~ń"kiC'j m.a n::>s:ąp ić w listop ad zie bl'.

n

prawdę

M:t"l 41 N:.g .·odb:.e Nobla dla 1'1\RJI D _,\BROWSKIEJ była
dłuższy (OZ as_ I'oprzednł nas z noblist. w
Ihiedzin-l e h le,,,t u l Y - Wlady shlw
}łeymont otnymał lo
~wiaw,"c ~ yr óż uienie za dz i eło dła obcych cJ;'zolyezne, I>Upc'I'JJOkkje, za " Clllol' ó \\ " . PrzC'Z 311alor;i( ryso" aly
(szanee
dla. cpopri 2!icn.'a ń., ko - in kllp:eu <: kiej, znów specyficznie polskiej , dla " Noey i dui" _ Zamysł stanięcia w le
nanki powsLał jeszcze przed "' u jDą, k tóra wszakże poknyi:owałll ,,"szelIłie ,'arania. Po "ojl.4e za& Nc"be1 był Gblożony jdeolo&,\('zno-polliycmą lUlalen.l\ ai po na ;U~ paźd7'i e rc;kowl\ o.awili.

w Polsce :l.)' wa p r zez

h.od y uo 'iVaJa wi((' M.r~ DI\b rowalLa podobl1o z 'baTd...
iIolłrymi
rokowanla..:ni d..
wielltiej J1,alfllUY w 195& r. !Mlala WÓ\\' czas fi łat, była .,,'.rkil wiel'll wSJłan.i.ały ~b _we! poWlljellllycłl, p_wab. ~d k.lejaYDI. szeroko
ukrojonym
iilIielem. " Przygodami nłowie
ka lnyśł~cel.". k~.reg:t biedy
_ akoliczyła.. Nobla 'tV tym r.JUI łI~, • .siem lat CHI nii'j
sła.!'S.lT,
'hermdyezny
poeta
lliszpailski, iy~ey .a lUUnlllJlsła Jał w USA,
.JIiIlD }{a.mon

Jimenez.
Nobel. j est wprawdzie "insll'umentem Impe.l'i a lizm u", ale

http://sbc.wbp.kielce.pl

Na zd .i~ <:'.u nlZ~J: M a.gda
D I1 l'cch: \ z :lś p iewała w Op olu i obok: zup ctnie- :)1')' w aLn ic _
CAF - K. S w i (\ er ~ !d

chełmskie) został ksiąd7. J acent y So łt ys z p<lrafii Kościoła po!-

wy k ształceniem,

Zdarzyło się

tclewiz ".

Rady

skokaŁoticki"go. Iladni
w Le,;niowicach
reprczentujący trzy
ugrupowania Komitet Obywatelski "Solidarność". Polskie
Stronnictwo Ludowe i niezależ
nych - nie mogli się ellugo zgodzić J do l~la przewodniczyć radzie.
Za kandydaturą ksi~dza
optowali wszyscy.
- Coś pozytywnego uda nam
si~ zrobić tylko wtedy, gdy nie
będziemy
skłóceni mówi
ksi'ldz J. S"łlys Swoją rolę widZQ jako hcznika pomicdzy róż
nymi ugrupowaniami będacymi
\V radzie. Chcę ich gOd:'ić i łą

skupisko

GJ

a b'lolwen tka Pomat u ralnego .'tudium ' Piosenkarskiego od kilkil Jat mi eszl[a w P()znz.niu i
zwi ~?;al1 a jest z tamtejsza 1";tqdą. B a rdzo dużo ..,ag ; yw a
dla r a d ia, na pł y ty i ka~etv,
b ierz e udzhl w pro !,,=,~ma('h

ta i wych<)'.\'onie (288 ty:;.). D rugie miejsce po d tym wzalędem
zajmuje przemysł
jako całość
{ 175 tys., w tym paliwowo ·energetyczny 27 tys . - najwię
"ej ) . Ponq d 100 tys. specjalistów zatrudnia ochrono zdrowia
i opieka społeczno, 79 tys . bud ownictwo, ponod 62 tys, administracjo p aństwowo i wymiar
sprawiedliwości, ok. 44 tys. handel, 43
tys. nauko
i rozwój
techniki.
0 g ó łern no stanowiskach kierowniczyc h prącuje 300 tys, in teligentów (więc: niespełna CO
trzeci), w tym 84 tys. kob iet.
Główne
wyższym

sł y szeli śm y

, ..' tym roku w Opolu na
Festiwalu
Polskiej Piosenki.
Fachowcy i krytycy muzyczni
nazywają ją następczynią Anny Jantar, podkreślając
tę
samą barwę glosu, bezpretensjonalno ś ć, melodyjne piolienki, ktfire pOdobają się szerol<icj
puhliczności i plasuJą wys oko
na listach przebojów. A fotoreporterzy w y brali ją sWl!ją

na każ d yc h stu
ludz.i z wyż
.szy-m wykształcenie m , przy czym
d ominując ą. jest znajolllość ro syj~k ie go
(18 proc. ) .
Czynnie
zn a a ngiels ki c o szesnast o oso b o., niemiec ki - c{) ,:j""ud7.:est o
p ierws·z a , fra-.lc!~ski - c o
p ięć d ziesiąt o ,
hiszpański
dwie
no tysi ą c .. . PQd wLględ~ m zn a-

D

Nic sforll~y

l\lag" dę

ją

Geny profesora

więk

Brzezińskiego

J

Zbigniew Brzeziń s ki, prze bywajqc w P rzemyślu z oka zji nadania mu tytUłu hO!1~ 
rowego oby·.\'a tela tego miasta, wyznal, że je,t wielkim
miłośnikiem
teni!'a. Oka z al<J
ię, że jego - dz.iad zakładal w
Przemyślu

~ekcję
tenbo'Wą .
w;ęc
\\' geamerykań~kle

T enis pozo., tal
nach slynnego
go pomologa .

lowe jak.iś pant'~il'yk, któl'Y
dostarczony zos tał przez 'kogoś
do Sztokholmu... Tak to hyło,
ale nie zupelnie,
Nikt , kto '" it' cokolwiek o
Mar ii D ą bro\\ skiej, nle u\\:ierz~', by ktokolwiek mógł coś na
ni~ j wymusić_
Próbo\\ ali lego
nic tac~·. jak Je r zy Putramenl
i ntkomu s i( nie udalo. DrobIU
to była po~tać, ale du ch t wardy_
R:t('c7.ywi.~de

ukaJ!ał

~i(,

w

bl.ku
wypo,,,iedzi
Toilneh
t"órC'ó,,',
20-"iN ' 1-O"~
t.':k~l

MARI

OOSI

C'zymak poliiyezny lite '~sl bn.
IUlaezeu,ia. W
clecy1jach jury_

Stefan

KisielewsIU

w

lIWYDl

iwie:ie wydanym ,,A bl'cadle" bez sympatii zresztą ro~wijająC'
hasło
..1\la1'i3 Dąbrowska" pisze, te ;po 5miere l /St alina J e rzy 'Patrament " y mnsil na a u -
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n!lch

na ła.maeh • :'Iro"ej «nllury".
Mówił
on łł tym
ile an iul
człowiek. Iltóry "'y unl wielki
wpł~w
na ~spół c:zesne losy
świata, i(' ta ~jerć moie otwo rzyć lll'zed llo...ją
nieprzeczuwaln y weg dziejów . Z a ś w
s t\'CJlim cd:zienn'ku j ~o a utorka

-

rawo
iy
la

.i.

1i
1-

ię
II-

ej
:0
)-

ią

II-

1-

.-

•

rz.ywnę w wysokości 21.609
ek i pÓl roku a resztu·. wil sąd krajowy z Bi~feld
nocna
Nadrenia-Westfalia)
ciV'ł
ordynatorowi
kl iniki
h<otrycznej w Bethe!. doki
Nielsowi
Poerkonowi.
lnoter
wypuścił
w
maju
roku z zamkniętego Odlu Psych 'otrycznego kliniki
brew zo:eceniom
proN.nibflego żoln;erza Legii
·o7icrisKiej. niejoY:ego Ano R. Zo'eceni,,;n sąr!u poA ntt·,cn R. m'ol
jesz<..!e
r.·1e prLcL:-woć no
ode
zOIl":',i~'y'Tl
tE'j k'· ·ki.
:{c.,Ł:;te~~a i ży.-:o,:-,,.s - jak

o~ozu e

-

w .. r; i~ n!et.·~eiw~~-:j. po
pt ~Sil~~S. !JO i \ \ k!"oia na t'e sc·k:;· ....' itnl.

!oiroim vi)<CzYnc·ri; 44-letnicolce'lie
Ic~ionisty
było

bradom trl.E.'clcj 'c j: RaWar-za·...·)' przc'.\'od:l:cz) I
'eZe:1ta~lt Pl'agi
Poludnie
a.w :\b·czkowski. Po kilgodzin;ch p ,pro-iI o za -

:enie g·o

'.V

gdyż...

d.
z~e

pro·...-adlen:u

ma w

~amo

p,oa. klóre\4) mu.; 'wy-

CZ:l<;()pi~mo
podało

nOlllhl"

zeszłorocznym

krajów RWPG) w-"dobyciu
ropy naftowej. Było ono o 4.2
proc. wyl.sze nii. w Hl81l_ ale np.
w /'11\\'(, jcje wzrosło o 27 prot'.
w l mnie o 3a· proc .• spadło na-

prowadz ć :1<1 "pacer. Człon,
ko-...·'e rady od'l:eś!i s;ę do tego ze zrozumien·em. Z ,,;ili
p dlo jednak za'ad1'~z.e p)t:lnie: jakiej ra,-y je-t p:c.?
- W.-pan:ala
wilczycaodp-ow:cdz.'al z dum q prze-

wię':n;ów
Zakładów
w ZalężlL k. Rzes::owiC;ks:: ość pozbawiona zo-

a

pracy.

Instytucje

i

edsiębiorst wa.
które
ich
ychczas zatrudniały og§tq-

,

•

, nic.

od umów. Pozostola mowykonywania
pracy

samego

itp.), na
jednak wystarczy ok. 120
b.

rak pracy i zarobków naczelnik wię::ie
- rzu.tuje na zach owanie
źnidw, powodujqc zadrażierd~ila

lekkcmyślny

Z

PRZESZLOścI:

Ro~ lje

dz.iko na li kach. po la.ach.
Upraw,d,'Y dawn: j cu: to w

'o
1-

ogrodach. obecnie znów p:opagowa 1)". Wyra ta do 3Q- O
cm. Ma r c:c p<}dl:.Jine trzalkowate. kw:aty b:ale, czerWO!le lub z:elone !ol krąi.ko
w\'ch lub klo ko' 'a~ych 1!:0ach. mak k·..:o,kowa '. bc.l.

ceJ

tOllliil>il m.in. w USA i \\'i 'Ikiej
Brytanii. Kolejność Ila Ii.'dc
najv:i<;k,zych
produt'~n ów uległ.!
pewnym zmianom: Ira.,
prz~slln:ll 'i<; o dwie oozycje w
gór<; (przed
Irak i ::\1t:ksyk).
WiŁlk;ej Brylan:a spadła z pilllrgo miej ca na ó~n.c. A oto
piątl<a naj\\'ii;kszych
prodlll'cnlów (w nawiasach - mln ton):
USA (t27).
Arauia Saudyjska
(255). In!'1 (145). Meksyk (1-14).
Irak (138).

J\.atomi

~st,

ił'

~wiscie .. t.lillO" kim
Ib" .tr~ejJ kandydaturę

obla. Kto!
wska:tu~. ie
. ki!> kra~wy
.i8a.rki, 'lilie wlasnym
barobiej Ul łu«uj, y Da
.... zdaje '( )H'owadllić
ekieb krępw emirrab: en
lliektorycb icb
lVit'i4"1oi
apokalipl
~tja _ ob" trafi.,j"~l:o
kiej

do

bipote~
111\" bYł

2=

'1

,

.i

,-

.V

- .\ P

' ...·I.OW. KA

W ARTOSCI
Za' 'iCG'a kwa

OnZYWCZE:
k[VL.C n' '-."y !
. z..:z.a-.dowy. sole łupnin, fo foru, magt;cz.u
PO!\) i.elaza,
dużo
'ltamin: C, 4.'i m
·It.

C.

22

DZIAŁ

NIE: 1) Je t "to~o)
przy anemii, 2) Poda,e
cię w
rek<.>nwalecencji. 3)
WY'. 'ar z 1!ści . to uje sjP, l'ko bodziec do p!'acy prze .... o-

- Albo do

lipca

SClat i p:'ezyd( nt
wprawdzie Swil;to
Odrodzenia z kalcndarza. a
mimo to 22 lipca w Byd~o$z
czy b~dzie obchodzony urocz\'~c,e_ • '<I ten dziell na :;Iadionic Zawi~zy w)~ZnaCLOno
zakoilczen,c -Kongrcsu S\\ iadkó ...· Jehowy. Już teraz wyznawcy lej religii, s'molują,
klubowe dachy i porządkują
aleje, by w tcn spo .. ób z robić 4 mln zlot) ch na v; ynuję
cie obiektu.

b:. cz.y:c. krt; ",. , 'o·uje ;P,
w zaburz.eniaeh
m;c ':jC:t':<Iwan:a. 6) Pod je slę przy i.ól-

taclce. 7) Ze vz;;JQdu na za\' .. rlo 'ć It·, il U szcza \';0 .\·c .. )
nle PO·.\·,lInl go j._ ć a:-::e' ye)'.
rC;.Jma yc " nerko' -cy. n:t ,·to-

rzy chorzy :1:1 wą rob f) az
chony na k twry Jen I n.
pl uca. 8) L czy lo'-orb J t. 9)
liści ~
li.)'

prrez ni

,0;:0-

polecany

priZY
hcmoro:da ·h. Hl)

dCl)nter:i
lady z ror.n.aL.dż-onych !I d ·to uje .' prz: chorobo ch
~ąct.ko\\'ych, a
·,,·C'\" ~trz

, 'c odw r z Cel:

r1<l

!o-n 11)

Przy wy ypknch da:
7.

r zm!aid:i.onych

'l1: z, .

.!.

- dodol

]lal

w Bydgoszczy

50..'< z

iązien i ol

dlll~i.

(Koniec)

i

oKO-

oet

~\\ ~-

du pokarroo·",ego. ulabv::l tr' -

wic lic. reg :'Ije C~y.m.o~Ć jclit. oddaw:m:c
tolca
pny
u:.p, rdach, p b-Jdz.a :l.!JCt ·t
. ajc
t: pr1e i rv" Tob~kom
, jcHtnch. 4) Z naj u}c tel
~ torowanie \'.' lec!.Cfllu chorób kórnych.
'!'U)dac-h
1
u;;tach ~) Odwar z. liś i pobu za CZ)
~ ~ T ~l. w:.t.ro-

We wlorek pojaw'/o sit; u mnie d •. óch ullcdnikó'N krym noll'lch.
- Jak w,dzę. prleclytol pan j,li o tym - po~,iedziol j den .... skulUJqC no gOletę.
Tok - odpol!em. to strosme!
Jak s/yszo!em. byl ·pon l n,1lJ 10P'Jrjom·on~?
To prawdo.
lno pan zol,em jego domek letr"lkowy?
Kiedyś częs/o tam 'bl-wolem - odpowiedzioiLm spokojn/C:.
A kiedy by! pan /am ostatni rOI?
Przed dwoma lo/y.
POtlskl przyjaciel u/eg! wypadi.c; ',i N sobO/Q pl1~d polu fil/cm.
Co pan wledy rob:/?
- Od piqlkoo',cgo wie<:zoru do /11 dZieli wieczorelll mojdo/lo.
lem Się w tym pokoju i pisolem l<s;qikQ. MOlO gospodyni mOle
to panom potwierdzIĆ.
- Niewiele to panu pomoże - pcwi"dlio/ drugI IJr;Qd l k.
KIedy znaleźliśmy z ... loH. siedriol plly nich pies.
:-j
- Pies? - zapylolem, nie /ozul ., iejqc. o co lnu chqdli...
Jeden z nich wyciągną! z I cui plJSlkq po piwl VI ploslyko" j •
torebce.
- TCI pUSl'kę pies trzymol caly C70; w zęboch. nic mógl jej wy.
PUŚCIĆ l powodu iymcy. prlYklefo'1C'j do punk,. No pUl ce lIwj.
dowoly ~I~ świeże odciski palcó.... Pon;e ·.. oi. nie byly lo cd",skl
zmor/ego. zbieromy je od je-go majomych. lecllcc pali udCJć SIę
Z nami do biuro. weźmiemy tylko pouskie odciski i wrócI pon <Jo

uroczystość

kład

W<P.IY

(Dokończenie)

dOlllu.

ryeh J k
CI~

p~ychiotro.

SZCZAW POSPOLITY

y
'ś

a

stonąl

1VlaścilVości lecz~cze
OWOCÓW i lVarzyw (23)

więzienia

'łoi

l-

•

nienia i ;wp.<;tq atmosferę·'
Powoduje także u:strzymanie
sploty alimentów i innych należności okrcślonych
sqdow-

'o.~ć

rzecz

n01ychmiast ukarano. Nie mi24 godLiny od w~ puszczenia z ko·;n;~i. gdy A nlhon R.
nopodl 3D -letnią Chrislinę B. w
jej
mieszkaniu.
wiełok-rO'ł.-n,e
zgNołcił i ci-ę.<Ko pobił.
Obecnie.
gdy
seksgangster
wró cil do slpito'o i w świetle
prawo jako pa~jent kl'niki nic
może być sadzony
za osta~ni
gwolt i napad - przed sądem
nęly

wykreślili

•

700

nękany
zo::zcpkomi
ogre-syłmC9O legion~sty. Łostola

wicUlie

Sejm.

·~dni<:z;lcy .

rÓZVll, leŹ••• W tVU:ZlellUl

pralni. kotlowni

ą·

niedawno dane o
~\\'iatowym (alc

b~z

•

D-

e-

"Pf'l r oJI'um Eco-

Bezrobocie

nych

II

Rop~y zno\yu

Przerwa obradach
D;l... wyprowadzenie psa

l.-

n
lo

z g wołct.'n.e.
wlasnej
lS -1cini<?j
córki. zo co doslo) 4 foto. Po
oos iedzeni-u i<:h. jui kilko godzin po wyjściu
zza
kratek.
p róboNal wlallloć się do mieszkania. III którym obecnie owa
CÓI ko
mieszko. Za ten
czyn
umies2.czor.o go w k:inice psychiatrycznej w Be:: Lhet
Lekkomyślność
ordynatora.
którego ostrzegoly nie
t)':ko.
jak już
VI·Epomn'ano.
w!o dl e
sądcwe i policyjne. o:e
takie
personel
p ielęgniarski.
usta-

pc.'ne

~zne

I-

l

AC,

')rzec-·" p:pe'. -.·;ch p:zctw, c-:ł krcd::.:~' i Spl.;·...:onia v•. :Jodk·) S;J,r..ochoco-

ti

_~_.a.-~-~

seks

l

GANCSn

v o':':'1ie

_.

-

Eści

ze
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Morjorc Croig odetcl '1ę/o z ('Jo. cay taksówka lut,zymola s'q
v. reszcie plzed domem Andy'ego. lo'OIoci/o i szybko wbieglo do
domu.
- Andy - powiedziola z uilllicchem. kiedy LollOdlo lUZ plly o.
minku - sproNdzilom hi~toflę Emf?rsono. Wszystko się zgadza!
- To znaczy. że ten korze/ek Li Wong mo r/cCly .... śc, w sejllc
perły war/oki miliona do/arów! - pOlViedl.io/ Andrclol Bon/llsler.
- leszcze nie. ole otrzyma je. Perły zostallo przysiane w plO.
tek tuż po godzinie dwudziestej trzecicl no lotn1slco. L, Wong ze
swymi ludzmi zabierze je slomtqd w sobolę . No pon'edzio/ele umówi/ się z nim niejaki Voncc. który chce le pf!Tly kupi ć. O nono
to. że Li będzie je mial u sieb ,e tylko przez dwa d li •.
Jakimi torami chodzą taJue in/o/mocje! - pomyś/ol AndreN D.vo
dni temu rozmawia/ ze s vym brotem, Emersonem.
- Wiesz. Andy - powiedzio/ Emerson - jestem bardzo zodowo,
lony le swej procy. Jeszcze porę 101 popracuję foko doradco podatkowy Li Wongo i będe mógl przesIać. Li nagrywa z niejo~itll
Voncem Ironsport perci war/ości miliona dolarów. Transpoll przy·
chodli w następnym tygodniu i Li IOlob: na n;m 200 Iyslący dolarów ...
- A więc co teraz. Ar.dy? - MorJare wyrwola go z lomyślenio.
- Masz już jakiŚ plon? Sejl Wango .podlodzi z I"my Burnetl. o
mó",,"eś mi kiedyś. że tylko dwóch ludzi w Ameryce patroli olwoIZyć loki sejf: Iy i He.·.ley. lnaczy to. że jeśli sejl loston:e alwar.
ty. kapllon Wil/is od rolU wpadnie no tNÓj ślad!
- Kochany story Stan /Ile mÓJI mi /l/gdy niczego udaloladn ć.
Dla niego no zawsze palostanę spckojnym fotogrolem.
- D/otego teraz zrobi WSlyst~O. oby cit: z/opoć!
- Wiem - pOo'liedz,ol Bonn ·sler. - Potuebllję leloznego o/ib. 1
Myślo/ przez co(y dzieli i k'cdy wpod/ do Morjore do kuchni
był :Ii wieczór.
,
- lostow te gornH. kocho'lie! - wy;'rlyknqł. - To jesl plon lilakonly Posłuchoj mnie teraz u .... otnie. Zod/Wonil do mn/.e Fltzge,
rold l Izby Hond/owej i 100ngoio.:ol jako lotaglolo. BraCia FlIlge_
ro/d urzodw;ą w sobotQ bal mosko.vy w .. Inlerconltnentolu"
1
pulrLebufo ogoś. klo uobi im ponl/Qtkowe zdjęCIe. Tym kimś b
d ja!
Swietnje. będę wreszcie mOlJlo IO/OŻyĆ ';ONO sukienkę ...
Nie. dziewczyno! - pllC'M ol iej AlldrcoN. - Noe zololysz no·
wej suklenH i me pójdziemy no bolo W każdym ro:'e oFcjol"le.
My, pON/edzmy o god/. 23 no o:ukingil. zo",ie~imy ~ost;umy. .. .
- Jok7e lcostlUml? - zopylo/o Idz' "iono Mor/ore. - Chcesz Się
przeblero~?!

- Musze! Po pier ... 1e i sI lo bal maskowy. po drugie to~ Irze·
WyPOlYCZe u Co:ieyo r)'cels~q zbrojl;. Wiel51. taką l hełmem.
Polem z%żysz ja ty. polem zn';NU ja.
.•
- Przeci,..i tako lb,ojo woi.v ::0 nojmnil!j dli sięć kilogramoN!
- Ale la lo ni' I nie bedzie wle-dziol. czy siedzi w niej mężClyl~O czy kobieto. Usi(fdę puy bo/ze. potem będ się /eręcił po
soli i robił zdjęcia. i lnów usiadę P'IY balle. Ooklodnle lo SOIlJO
będziesz rob,lo Iy po godzinie 23.
.- Ja}. dlugo?
' .
- MyUe. że \V ciqgu dwu goozi" będę • powrotem. Kled.y be dę golowy Iodl"Nonię lu i poproszę do oporolu pono Bonn/slero.
Pl1vidziasz' ... Iedy do lomochod. zomienimy :Hlstiumy i .wróc ę no
solę. o 'I' dobrze schowosl p rl'l. Bo/ froNO do c Norlej rano. ole V/il/'s prędzej zechce dCY:·.-i~dz.jf'ć się. gdlie jesl()m. M yślę. ie
przybędzie w d.··ie god.iny po mnie ...
- To' szybko?
bo

(OokońcIenie

nastepnym numel'Ie)

•

( TELEFON INTERvVEl TCYJl T
I

g iewicza. gd<: ie. dostał s zcze pio n o
l załilźono s~'v\·y.

DOKO'ilCZENTE ZE STR. 1

kę

tJ5UJGl

tur

Wtorek
10 lillca 1990 r.

POGRZEJlOWF.:

tel.

c~l<)d()bowy.

f'OSTOJF

O , obo·
uJ.
les<o·

TAKSOWEK:

53~·34 ,

31-29 19

uL

nowa 3!·7g·19, Postój taksówek
ba)(a'ow,vch - ul. I\rrritl Czerw.
tel 31-09 " 1~ . Postój samochodów
cI~Larow y ch ul Mielcza.r kiego.

D"ili składan,y "ycz~nill
ANTONIM

BENEDYKTOM
i

c-z.v :lłn~

17.00 Z wielkieJ

ma

Kornatowslticgo. 13.350

ka

lat 'TO

l.m . J".u..
nleczynny.

łA!1.

K-WP,

.,<><Jeo1\" -

HIJl:,rry i

HellUSA. bo., g. 13.30.

clcrsonowie" Moja macocha jest !co ' m i lką"
US.~. 1. 15, g. 15.45 . . ,Hell camp Piekielny obóz' - USA . I . \8, g.
Hl l 20. Widco: .. Rzcźnik " fr., 1. 19; g. 13.45 i 16.
.,Moskwa" _ W inneloLl "
~.

13.30

zwiazkj"

I 19.4a.

i

" SkariJ Azteków
- I\FNJjug.. bo.,
17.4,. "Nicb ezpi ecznc
USA, l. lS. g. 15 .3U

-

.

ClZY'Qna 6.-20_ tel.

-

mocja ..

usługaCh

TELEFO

Y:

Partyzantów -

-

.,Prz yro da

.,Wladyslaw

plac
Kio-

J aroc ki

- -

moje drogi malarskie". ..Pradz ieje regionu św\ętokl· z~,.kic~o.
E!)oka żelaza" czynne 9-17.
"PAŁAC"

nieC'Lynne.

OBLGc.ORKS
S IENKtt;WICZA -

-

MUZEU:'J
REGIONALNI!:
\tu .
gen. broni ZyltTllunta DerHo!,;,,_

Ska.c;,ysl... ·Rejowie.

MUZ€U\t

IL

n ieczynne.

CZASOPl 111 WBp
przy uL PocleszlL.~ 11 - cz 'nnll
I) dZle wystawa ot "Sejm I Se.
nat w Polsce ze zbIorów WBP"

- xwledzanle wystawy: ponled'llalk.1. wtorkl. czwartki. plalkl
- g. 16-18. w soboty - g 1~'-15,

czvnoe 9- 11.

n:v7.UR A. nr 29- 0*
uj. Apteczna 7, tel. 531 -527,
POSTO.1E
TAKSÓWEK: Owo·
rzec PK P - tcl. 137-0'"

Stara-chowic

CE: stoPr"'yellodnia Ue·
jonowa nr 1$ ul. KarczówltOwskĄ 35 czynna w n!edl:lele l
świeta w gpdx. 7-19. dy>ur nocn V od god!:. 19 do 7

.. M .... .S.H."

I\:1'TEKA

stw;z\ca.

ntluRN ,

nl' -

S30-1~

formacja o uslultaeh 911 Informacja PKP 1130. rnformllcla PKS
86-6t-'79. Hotel' .. Centrnln;.," 86-2:>-11.

CEN'Tlłt7M ' fN'lPOftMl\'Cn
TURY$.'EYCZNł:J ..J.T" tcl, 4~

I 53--llt.

,.Uu!nilr." -

,,,Puodownik"

En

~-----STRONA 6'

obycz. prod. USA
18.-\5 .. 10 minut"
19.00 Kino "Teleferii": "Smurfv' J
19.30 \ViadomoŚ'ci
20.00 Spolkanie z min. J. Ku·
roniem
21).15 "Wicher czasów"
(1)serial prod. braz.
21.\0 "Listy o g spodarce"
21.40 "Telewizja z podzjemla";
" W zlol" fragm. spektakl u Teatru Dnia Ósmego szLuki J. Mandelsztana
22.40 Wiadomo' ci wieczonll~
22.55 "Na począlku był monopol " (2) progr. pub!.

-

nieczynne~

nr

2i·~71

POSTOJE l'AKSOW1i:K: pl . Wolo

n~cl
2Il2-~L

537-91.

uL

SlenklCwlcz:1

-

I

Końskie
KINO'
....Peg41zt,

-

"Pl'Ucuj"lC3

C?yna" US.",
17.38 1 19;2«)

ł

l.

15,

g.

dzie-w15.3Il,

: t.

lUNO
Dom Kulwą sIę

toczy" -

"Fortuna · koUSA, L l~, g.

17. ,,380 mll do nieba"
l. U, g. 1'.

•

-

pol.,

Uwaga! Za ewentU2tDt! smia.D,
".oKtllm'e lEi. redakcja Iii.

"'·'-nwi,da

CXAS PRACE URZ~U .
WOJEWODZKIEGO
W KJELCACłI.

J'

X

Ul-

Lan-

Illfocmuię, .
ie w ' V:rzęd!riil
.bowilł%Uje .
WojewódZkim
nowy tygodniowy rozkład ' CH--

su pracy.
W

tygodniu,

pierwsza sooota

w któ.łynt
miesiąca jest

w uspołecznionych zakJadacłi,
pracy" dodatkowYDl • dnleDi"
w~1nym
od pra~y - urząd

funkcjonuje
piąt.ku
w sobotę

do

a..

W

od

poniedziallnł.

w :odzinacJl S-l5w godzinacb S-U.

pozostałych łygodniacJl

miesiąca

UW pracuje od p,.-'
do piąłku w ~odz.

niedziałku

7.30-15.30.

n

15.00 Powitanie
15.10 " Dookoła
świata :
"Na
Wyspach Sal omona"
15.40 Z wiulrem i pod
wiatr
- mag. żegl.
Uj.OO Studio Foksal '89
17.00 "Histor ia Hollywoodu" (1):
"Nadejście

U NAS!
Grudziądzkie Zakłady Przemysłu

dźwięku"

serial dok. prod. USA
16.00 Program lokalny
16.30 Modlitwa
wieczorna
z
Sanktuarium
Grobu
Chrystusa transm,
z
Miechowa
19.00 .. l\Iis~rz tań ca" no creż.

Je.

r zy Gruza
19.30 .. Klejnoty k u ltury": "Architektura i sztuka Pelplina" - film dok.
20.00 .. Przeboje Bogusława Ka-

CZyilSkicgo
21.00 .. Wywiady

Ir ny

Dzie.-

dzic"
21.30 Panorama dnia
21.45 Filmy
Eric
Rohmera:
,.J\oliłOOć po południu"
film prod. franc.
23.25 Komentarz da.ia

Jutro
7.40
8.00
9.00
9.10

~

materace l)neumatyczne 1· i 2-D ob \ye
pneumatyczne - ,\,. osIowe i motorowe
płyty podeszwo 'C styrog-um i p.oligum
skafandry dla płetwonurków i narciarzy
wodn}"Ch
ubrania.ieglar kic
płetwy pływackie - proste i skośnie Ś'c:ięte
obuwie tekstylne na spodach gumowych i PCW
w pełnyJD asortymencie i lwI I'ystyce
buty robocze gumowe i filcowo-gumowe
łodzie

....

t;;

..

E+
t
•+

TSŁUGl

W ZAKRESIE:
wykoo.awsbva artykułów kc { k '
z p Din edg~w ym
wykon iWstwa artykuł
formo
"um)'!
pełnej i porowatej
zbiorniki do wody, paliw i chemikal1ów.

serial
'
5e!'ia1.

aog.
PROGBAM.n
7.G5 Panorama dnia
8.10 "Ulica
Sezamkowa"
pro gr. dla dzieei
9.10 ..SanŁa Barbara" (8)
serial prod. US
10.00 CNN Iieadliue News
10.15 Magazyn tv śniadaniowej

Gumowego

ut Waryńskiego 3U36
36-300 GRUDZIĄDZ
telefon c1a 29~-22
tel~x 0552211

OFERUJĄ;

E

;;

PUOGR M J
Express gospodarczy
"Dzieil dobry"
Wiadomości poranne
Telelcrie: ., Hanka"

~

ZAPKASZ MY DO ZAKUPÓ

. . . . . . . . . . t •••••. . .

···AAaAAA·A·A ••• 4AAAA··'

- PPTI' DYREKCJA WOJEWÓDZKA w TA&..."iOBaZEGV

Ogłoszenia drol>ne
Wrocław

. .ROMEO··

3. skrytka. lOO8.

!l99-k
zgu ~ł

GWARDY$. Sla WOmK
legitymacje studen.c~. 11332-g• SLUSARCZYK GrzeltOrz zoubit legjtymację studencką pS.
11334-g
SPRZEDAM ,.FSO 1500" (88),

..Atat-i 130
(turbo

2(00).

XE",

magnetofon

oprogr.amowanie.

Kielce. 06-31-7&.

11335-(.

http://sbc.wbp.kielce.pl

INFORMUJE PT. ABONBli
ie II!: clniem Ił lipca 1
ULEGAJĄ

•

ZMIANIE

tThlERY A

~.

'tV:

Słaszowie.
Ryłwianacb.
S1cbowie, Kurozwękach
Kowemłobcb pru.. d.odaaie do istnid~cego numeru cyfr.,. ..64", np. c1ut,.chczaswy IlWDU !I-1ł
zmienia się na 64-n-H,
Połańcu Pl'U1l dodaoie dD
isłniejąo~
numera
cyfry ..6" np. dotycbcsasowy anmer 509-5ł zmie-

i

•

na.

się

na 65-09-54..

łł

I WSPÓŁPRACY ..
324-k :

Uwar;a! Za ewcDUl31.ne. .mi..
ny \II' programie tv redak.cja
me odpowiada,

FOTOKAT.ALOGI

Jędrzejów

łem

Ze zdziw:ie l ·iem· pr;zeezy;tałem
w .,telefonie" no:taVk~ "Horr()l'
na basenie" oskaleezeulu się. w
basenie na Piecka. 'Mój 12-1etlŃ
syn, tego sa.mego
dnia
(30
czerwca) ty·l-k-o nieco w<!ze6niei,
rozciął sobie prawą
st~pę ,
wiozłem g<> do SZopi tala na

k.ił'·

Kie-

H-orror' na basenie

serial

-

na mclodla"
(3)
czechosi.
1 .10 ..B1ueb6U·' (Ił·G"L) -

brak terminarz"

APTEKA D1"2UC A:
ul. Starokunowska 117.

soboty do 14
wOMNJ" II: lele..
tel. ~9-G2 _

NUMER 132

(7)

9.40 Kino Te1elCl'u: "Zagubio-

KIN:'

W

1(Odz. "-17

tele-lo-

j

TELEFONY:

gOlowle wod.-kan ... c.o •• elelt~r'yc~
ne RPGM ' ezynne IN Ifodz: 15-21.
tel. 469-80 I 430-94 Pocztowa in-

29-076

t;- Ostrowiec i

tel. 523-31.

Pog.otowlj! RatunItowe m. Po_o
gotowie PP 997. Str3t PMarn3
998. Pomoe Drogowa 1I1ł!. PQgotowie EnergetYczne Kielce _ MIa.
sto 9!tł Kilelee - Tenm 968. Po.
!lotowle Gazowe. 31-26-20 I 992. Po·

nr

6~-79.

POSTOJE. l'J\:KS&WEK:

PORADNIE DV2;URUJ

UiKAraczynna IN !(odz. 7.30-15 .• 0 % v.'Ylątk\em
dnI śwlątecrnych I dni

USA,

1. 15, g . 16 i 18.
ul.

chleb!l>'żyŁnio-razowego.

roWt1iC7;ka twierdzi, że zamawia,
aIe nie dostaje.
Jedni 1l1bią
ch,eb razowy . inni biały l)S~en
ny, j~dnym sluży ten. drugim
tamten. d,!ac1.eg~ kieleckic' piekam'le nie dają nam mooliw-oś
C'i. wyOOi'u?

rozgrywki

. 13~ OO .,Dynastia"

,

.,Robotnik!· " Kakodyl Dundoc" - au t ral., 1. 12, g. 15 l 11.
, ;tyć i umrz e ć w Los
Angeles'~
USA.!. 1&, g. 19.

.. tar,· -

Pieclra· miłc!"J.

W sklepie przy uJ. Bematerów
Wa.rszawy w K1e!-ca~h nigdy 'nie'

P.R.OGlł_·UI l
17.10 Program duia
17:15 "Teleexpress"
17.00 "Gorące linie" : Moskwakończyły
si~' taktyczne

Ia. filmowa 'rP,

matologiczna -

O

~: ł

KINA

APTEKI - st a ły dylUr nocny
pelntą nr 29.001. ul. BucJ.1!:.a 37/2S.
nr . 29·001. ul. Slenll1ewlcza Iii.

~.

Slollee,,·

.... P"CEK,

CZYTELNIA

wolnych od pracy -

ul.

widać dobrą pracę ratow!lJików••
al-e czy t rzeba aż ni eszczę8cia ..':'
N~ obż,
czyŁelllicy, dz'W'C'ifiią'o..
powstał. jui · pra-wie· serial
.y
kiel'Ow.ruC't W~ basenu pny ~

Co Z razowcem?

ł'ROGRAlIoI

brak tet·mlnarza.

p):\e

MUZEUM WSI KIELECKJKJ
Park Onogra.liczny w Tolar»iWystawy I Wnętrza XIX-w. chałup . Zagroda ~ tladkowlc. Dwór
z Suchednlo"'·3. Tadeusz Zak malarstwo 1 rzetba
czynne
11-17

INFORMACJA

(...J. mieszkam ( ...)

* * *

Zga dzam się z krytyką basenu na Piec'ka. jestem pn:e:'ar;Qna zachowaniem się tamtejszych.
ratowników.
Słyszałam,
jaJe;;
zwraca.li !i;ię do dzieci: "A t~raz .
wy ... z basenu", pn:enicstam si~·
na ..Tęezę", gdzie, po tym prz,--'
krym
wypadku, rzeczyWli~ch~

23..15 "Dynastia" ('1) serial
prod. USA (powtórzenie)

KINO

I\lUZBV'M ZABAWK f\RSTWA ul.
Ko ściuszkI
11 "ZabawkI
~w\ata"
- e2.vnne 10--17
"ftJZE\lM LAT SZKOLN'1' CU S.
:tE'ROl\lSKJEGO - czynne 9- 1• .

o?'Vnne dn 18

988,

Skarżysko

Da 90 -

flJUZIi.\

NAnOl>OWE

Zamkow}' -

365·35.
PożarnIl

Stra1

.. Vl'olnQść" -

BW A .,PIWNICE" ul. {eśn:l
"OBSZARY
lJU1AC J ONA L NE o',
c:tynna 11-17.

'\JARODOWE

-

I<omen<la PP 251·38. Pogolo\vle
PoUcyjne 997. Pomoc droqowa 1lOO.
PogotowJe Ra tunkowe 9~9. Pogoto wIe En c rge'tyczne- -: Rat!om 991.

G.\LERlE

lecczyzny",

~drowla"
:l61-~I, Infor·

slu1by·

INFORMACJA

'\r

MUZEUM

-

67· 001. ul. Traugu t ta 40.

"I< rokodyl

-

., Bliskie

diabłem"

Al"I'EIU:
9\01y
dy1ur nocny'
pełnią nI 6'7·0JO· pl. Zwycit:s!wa 1,

DLlnd ec"
_ USA , 1. 12, g. 13.
.,M$c iciel
z na d Żółtej Rze k i" - Hongkong.
1. 1~. g. 15. "Sm\erteln ic mroźna
zima" USA. 1. 18. g. 17 I 19.
id e o ' - ,, 13li~~i a c y " g . '18.
,,'Eebo"

i

Dziś

n iccl ynne

"Studyjne-' -

Dziennik

m a.

6potk:ania
pol. , 00 ••
g. 13.30 l 15,30. ,.Superglina" USA. I. 18, g. 17.30-' i 19.30.

INA
-

i\iuzy~

"Yes"

TELEWIZJA

,,"K
' arate
r<-id-'
g, 15.15, 1'1.36.
USA, 1. l i, g '.

I. 15.
Ili<?a" -

z Ivesolym

tllCcz y nny .

"RoluanUca u

USA ,
.. M ys tic
19.45.

ZeTom.kieg<>

Sterana

1~.25

zespoły '

K.6chJ>uo""skieg.()·

lłll ~,lt}'k"

ł4i·3!

1.3\ł-l$.

T Ei\'l'll

lm.

-

1-17.

Kll'lA
Ot:loszeń

t'l dGbry
re.k lamacji.
Butki kosztowały 12 tys. zł i
były bardzo potrzebtle na letnie
spacery. nie mamy tyle pienię·
dzy . aby kupować szybko rosną
cemu dziecku po d wie pary sezoo.m,,,, ,?ch butów. Prywatny hande! Obowiązuje S~UdllOŚĆ i przychy1t1Y stoslL'lek' do klienta,
a
więc w tym
przy·\)ad!kt1 albo
ZWt'ot piEmi~zy aloo wym.ia.na.
a}bo naŁychmiasŁilwa, naprav..·a uster!!ai. Nazywam' się SŁefilll N,

8j"r" Og.łos,zeit "'W.ł'. tei. 2$'1-34,

Ki.lce
czynne

"

PR.OGB. ,U', LOKAL/I.,.

TEATR

Ri\1«ł

..

- '

,

16.00 Aktualności dl~la wop!'. A.
Kopeią.
symfo.
ni:<1 - ł symfonia G-dur Gusta·
'mI: Maniera. 18.00 Dziennik, 18.05

"Hl C. c."

OLGOM

-

.. .'

''';

,

z n.aszego ał'ch1 ...vumJ '1Tajemnice
slareg!> Raaofllia'ł .- aud. Ada-

6b!\FOM
juh'O-

l!

.~ f'-'RADfO·: '··-:-

31-70 · ł7.

we Dworzec PKP tel.
Słtl\Va('l.:It:go

Myś l ę , że ni c jest
załatwiania

sposób

Oy-

3ZS-k

•

•

Prez. dl'llt

l.'~.\

G.or,;('

BUl>h z~:tp('lo\\ lIł \\
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t,cn.· n y naszeg o regi onu

(by ła Jeb sześć)

p.'zez llajbar,lziej nlalo'\Ynicze

(Ccdzyl'ła. ( 'ieJ{ot:v. Swięta Katarzyna). Kolarska przygocla na p ę tli świ<:tokrzyskiej była dła w s zystkich startujących
Ilrz;\rjcmoością i dużym przeżyciem. Cyklisci, ci najll\lodsl I ci najs Iarsi, mający już s ió<1my krzyży k na karku (a takich b y ło kilku-

nastu %), żegnając si~ po zak oilC7.e niu mistrzóstw olówiJi sobie: do zobaczenia za rok, n ,l J,;:olcjuych nlistrzostwacb, znów w Kielcach!

(paski)

Już tradycyjnie, na tydzień przed ligową premierą, działa
cze Zakładowego Klubu Sportowego GRANAT przy współudzia
le Zakładów Metalowych "MESKO" i Urzędu Miasta w Skarżysku oraz Redakcji "S/owa ludu" organizują ,turniej piłki
nożnej z udziałem CZGłowych w kraju zespołów. Osma edycja
tej imprezy, która odbędzie się w dniach 21 i 22 lipca na
stadionie Granatu w Rejowie, 9trzymała oficjalną nazwę Memoriału im . KAZIMIERZA DEVNV, znakomitego przed laty polskiego piłkarza, wielokrotnego reprezentanta kraju, który tragicznie z!:tinąl w wypadku samochodowym w USA.
Nic więc dziwnego, że obsada tegorocznego turnieju bę

dzie znakomita. Na boisku Granatu sympatycy futbolu zobaczq piłkarzy: wicemistrza Polski - ZAGŁĘBIA Lubin, zdobywcy Pucharu Polski - LEGII Warszawa, brązowego medalisty
MP i finali sty PP - GKS Katowice oraz beniaminka ł ligi HUTNIKA KRAKÓW!
Podobnie jak w poprzednich lalach, w sobotę (21 bm.) rozegrane zostaną dwa mecze półfinałowe (losowanie por odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia turnieju), a w niedzielę
(22 bm.) zobaczymy pojedynki finałowe o trzecie i pierwsze
miejsce w turnieju.
Przypomnijmy, że dotychczosowymi zwycięzcami tUfnieju Granatu w Skarżysku był i piłkarze: Ruchu Chorzów (w 1983 roku), Legii Warszawa (198.), stą~ka Wrocław (19~5), Ruchu
Chorzów (1986), Jagiellonii Białyst~k (1988) i ŁKS todi (1989) ,
(poslti'
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się

WYNIKI
•

Ja..

r yk

wlaśnie

z Sokołowa Podlaskiego. gdzic odbyły się slrdowe eliminacje
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0kolowie Podlaskim nas'i zawodnicy wygrali trzy z czterech 1'0zog~'anych. tam konkurencji. ale
na szczecillskich szosach startować hędą wc wszystkich czterech
konkurencjach
Objętych
programem sparlakiadowym. W
st!'cfowych eliminacjach zwycic;slwa odnieśli:
Arlur
Kondl'a" ki i łardu W ellgors ki w
jeźdZie paran;i
na dyslannsie
20 km,
l'lur Kondrl\('ki prz2d
Ma J'l'iucm " 'e ngorskim w wY$cigu ze startu
wspólnego
nn
116 km
(piąty
był
Jaroslaw
J t;U I'as. a szósty Tomasz F'ij :lł
kowski z "adomskiej Broni. którz.v też zakwalifikowali się do
finałów XVII OSM w tej konkurencji ) oraz d1:użyna w w yś
cigu na 50 km, jadąca w skJadzie: Jaro"law Jędras, lUófrlUS'l
GÓrN·ki. Wojdeeh Krogul~ r i
Krzy.5Z1 01 Wojcwódka, (syn trcnera. AdalTn Woje wódki) Natomiasl w jeździe na cza.5 na
. dysL_ie 10 km Uubrrl Bać
ko\\ ski, syn czolowego przed laty kolarza SBL i Korony Klclcc, Jana paćkowski ego,
zajął
drugie miejsce, prze grywając z
czołowym w kraju
specjalisŁ1
w
tej
konkurencji, Arturl'ln

.
EO -------STRONA

Czar no l'kim z Podlasia Sokołów
Podlaski różnicą trzech sekund,
Chłopcy

mają

po 16 lat.

jedynie Hub e rt jL"St od pozostaJyclt kolegów o rok ml~dszy.
Najbal'dziej ciLszy
mnie postawa drużyny. Jart:k, Mariusz,
Wojtek i Krzysiek
wygrali w
Sokołowie Podlaskim swój wyś
cig zd cydowanie. wyprzedzając
zespół Elpis ll Lublin
o prawie
trzy minuty!
(l':lski)

sędziowle

8

w yścigi,

.. _

~1eJa

z

RTC

Kielce,

2.

Czesl~w

Dziedzic z \V arszrnvy .
•
Kat. 5G-GO lat: L Iren .. ,,"z
I\Jaty sze. wski z P iotrkowa, 2. Tad eusz Czyż z \Varszawy. 3. Stan i~ław Batci e ki z Pruszko\\"a. Siód-

'

byt ł: ugenill sz Turek z KT C
Kielce. a dz iewią ty l'iotr P ylka z
Ko i. skic ll (KTG).
•
K at. 51-55 lat:
l.
Marian

my

Na
chała

Kielc

4

deusza

z

'l'rocha-

nowski .. g o
(B
zdjo:ciu obl>k sied zi w samocbo
dziel, syna zmarłego
przed_ ro;

.. KT C Ki etce. Dwuna sty
byt
Zbi gniew Grzela z KT C.
• K at, 4 1-15 lat: L Michal K a-

lllii. "ki z Leszna, 2. Zb igniew 8;1 n asik z Piotrkowa, 3.
R yszard
Slu rkowski z \Va rszawv. Jedenasi y byt lI .. nryk J anusiek z KTC
Ki t"l ee (ubiC"gtoroczny 1I1istrz Polski

kienl

znaJ,olui-

tego trenera polskich
~ol!~rzy,
A.ndł·zej~

Tro-

challo wt;ki ..go~

w kateg-orii 36-10 la.) ,
K at. 3G-l0 lat: L

dG '

ska! Nie zabrak-

l .odzi. ' 2. Jurij Zibjriew z
Na tczika w Z RR, 3. Jerzy Kruk

•

zje-

się

cab Poi-

lo również byłe
;0 szosowca., T4A

Ziólkowski zLodzi.
. • K at. 4G-50 lat: 1. .Iózef Staroi.

łuistr7Jf.st.W-:l

'w eteran«hi-

Choju!\C'ki z \\' a r szawy. :!. Włodzi
mierz LOŚ 'l Lodzi. 3. l\liroslaw

Kazimicrz

Krako,,·a. :!. Krz3- sztor
z Łodzi, 3. Andrzej

K ocen ia z

Jóźwiako\\ski

C hu stecki

•

z

\Varszawy.

Kat. 21-35 lat: 1. Wojcieeb

K\, ieciell

z

i\łaljnow~h.i

n) ierz

Opola, 2. Krzysztof
z (hoszc/.nu. 3. )<. aziz "l alego No -

Zdrodow~ ki

dowiska.

•

cigu

Wy~

Sl.ó.,lv ctap kolarskiego
D\)01<.01a

l

'adrcnh

ldystan:o.

km) \V~'gr:ll
Norweg, 01. (
L un'ik. Po Le,clu etapach lidercm jeot nad. l Kai Il uo derłmarl<
z RFN. który wyprzecl7.a Ja~ka
Mickiewicza o 3 mlnutv IJ 5clwnd
• Picrw .. -c zwyCi'!"two na odbywa iącym się w Plotrkawie turnipJu climinacyjnym do OliOl!)<Js~it!j reprezentacji Pols i w !;L'-d.chach odniosla mloua kielc-unl0
160

Jo tlOJla DeU"o. Zawodniclk:l
lcjnrza pOkonała \V Ó("lTIC.l
d,;e Raxban: Karzorow~k" 1

K r.lr"łn
Ą,ZS

UW 'Varsz3w.1. Lidcrką turnieju
jest Krystyna DąbTuw ~ka z Le-

gionu

\Vnrszn\vn

z

dflrobkle'll

5

pkt. a nasza szachistka zajmu •
piale mici'cc - 1.:; pkt.
•
p,) dziewi 'ciu ct«plłcl. hde-

~~r~~;cb~\?1f!J~~~C71~ ;~~~l~ lJe,~a~~=
dal

K3n"dylcl.:.-k,

Ste \'e

8:<uer.

ktury \"·ypr7cd7a Fr1.nC1.I7.3. RODolna }>.. nce~" (' t7 ~ek nu I lIojeodr Fransa 'IIae ,,~ na o l min. r,

NUMER 132
--,~----~-

wygrywał

czel< z KTC K ielce.
• Kat. 6l-G;; lat: L 'V!iecz slaw

Szkol('niowry młodydł kolany kid('('ki.,j KORONY KI'zyszlof Stam'k. U ysz:ll' d Kwaśn;c\\ski, Ił w tym sezonic również Adam
Wojcwódk". mają szczęśliwą I'ękl;. Od kijku już lal i('h podopi(' ('zni
7.dobywaj,! bowiem na ogólno})olskk,b sparLa kiadad. młodzi eży medalowe krążki zlol~, srt'bl'l'c i brą'ł:owt'. A jak będ'ł:ie w lym
roku? - spylałem ltyszar da Kwasoiewskit'go, który w tym roku
odpowi .. d zialny jest za pnyg olow,.uie kit'lec kid. S_OWI'ÓW do ,
sbarl u w XVII OS1\I.
Wróciliśmy

Kat egoria ponad '5 lal : 1.
WJdawski z Nakła , 2. lIen Staehowski ze Zlotoryi, 3.

i

1:ugeniusz Morawsk i 'Z
Oz ieri.oniowa. Piąty b ył Z enon
J ane-

. Siedmiu eliodnaejadt
siedmiu w (io łach XVD OSM!

-

Najwa:i:niejsze dobrze przynUIl\ er startowy przed wy rus.zenienl na tras~. Kolarskjeg'o
weł.eran ~t
nie przegal,ią wtedy
piąć

już

gdy jeszcze chodziłem w krótkich. hUl'cerskicb spodenkach!
Założycit>1 i trener sekcji kolar sł<iej
SIIL )Oelce, której
tL'a<l ycje przejęła Korona, mi_
mo upływu lat nie rozstaje
się z rower e m. A ze zdrowie
i kond ycj a
dopisują.
zdobył
juź po raz drugi nlistrzoslwo
Pots ki
wt>teranów w s.oej .
g-l"\lt)ie wi e :nł. 'rak trzYluać#
panie Miecz ys ławie!

Startuje najbardziej obsadzony w yścIg - w kategor;.l 41-45 Jat. Ponad sIu welera"ów ".... 05 pokona 9~ kil .. me'rów, przeje.tużając pr:tez malo\\nicze zakątki SwJęt okrzy Itiego rl'gion u.
Zcr~cla. PIEK
'Ki

http://sbc.wbp.kielce.pl

selt.
Amerykanin
Gr~,I;
Lemond 7:lJmujc szóste m\l:!',cc :t
10,09 mln, ~tr3t~· do lid"ra
Uwe
mpler 7. ~RO ~iódme 10.11 mln ... ~ ·,t\', Dliewl"tv etao
(19G km) wy ·r=1 Włoch. ;\t .\> H o
GbiroUo,
opr . (p ~ki )

