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leman

t.

o przetrwanie

..___ezlecenie na wgę złoła
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przedsiębiorstwa

ontażowe:

ale

tlU-

ró.w-

a projektoy.'e. które w

tfny

obniża

z bonifikatą
Od

oiliedziałku

tej sytuacji. nie bardzo mają co
robić.
Nic więc dziwnego. że
rzucają się na każdą ofertę i nie
gardz" żadnym zleceniem.
W Kielcach trwa na lIrzyklad
zawzięŁa rywalizacja o uzyskanie prawa wykonawstwa projektu 1 dokumentacji adaptacji
budynku po byłym WZGS przy
ul. Buczka. Część tego obiektu
przejął Wrocławski Bank Zachodni. Zajmowane piwnice 0raz
pierwsze 1 drugie piętro
trzeba dostOsować do
potrzeb
tego typu instytucji.

"Pewex"
pre'lntę
ilFO\\'
zil (po raz pierwszy
loreman 12' S\H!; bistorIi) sprzedaż na
[Qlyfield
a.ły niektórych telewizorów i
vowało bcz'uecneło 'idów.
Conve n\,o:
widzów ara:
J 'ch firm? - pytamy
~;v'''ńa' cal yrt;ktor
Z espolu Handlowc,o w
ielcach,
Zdzisła va
_ _ _ _..>arneeld go.
- Z
ych producentów ja)·OilSk·ch.
jak .,P"nasonic",
• :\n)'o", "Sony" i .. Sharp". "
'a li c e t~j znalazło si~ 17

,"',obow wspomnianych

r
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przedai

szkołach

e sklepy?
zie tylko kilka plaw Kielcach przy ul.
Skarżysku

,iakich ",.. runkach
na ~ rahlnych za-

i

"

\

Iól1'R

Ponądl'k,

lad, czys{o!ść, hit;ie·
to elementarne obowiązki
ezło\ ·ieka. Prawdy jakże
banalne, ale z ich realizaCją by_
wa ró~nJe. Na strazy czyslo:ci
i zdrowia stoi m.in. Oddział HIgit>ny Dlieei i MłodzIeży - jedna z komórek Wojewódzkiej
S'al'Ji Sanilarno-Euidemiologkz·
nl\

ul. Sienkiewicza 71, tel. 66-23-66,

2'1
21
21

w Wie! k;ej t 1':Jtar,ii na

RP
d·'.~

7.~pr,)-

Jc; KrólcwJ:iklC'.i
. ~o.'c
hli;!>;e\v lI. ma etonic"l:. W\'
:ninr olityc '·l.V
eospo.!n r .,
rl3('c:1jn

Nr

7ł

Rok XX,

Kielce, wtorek, 1991 ·4-21

(.c001)

NI indeksu 32003

Pl ISSN 0131·"21

na bakier z

j ~}j

Hahv·,~i..!H

r"

:...ł':t.

. Mt>! ~a by n te WI/;:t<: p".irzeć w spos6b tr dycyj: .v
mu.
wić przy lc:j okazj; o St05U"'.kll"h bllatcrn'n 'dl \J ol; iaką
W. 81'1ta~ia odgrYVta w Lyn
co dlid~ Sic w Pobce ak
I
tutaj oodohn:t> iak w prz,Ypa!ku PrQ.'1cjj tnrlllW do ('z,Vn;c",;
z szerSl.ym . jej wyuliarcm ell!·opej~!tjm.
W tym n3Slvm
wlelki ~ ll
d ·~ja;anju
na
fzeCi

czystością

.;micls7.cgo wejŚCia do Europ/.
jako zesp"łu jll~t}'l .li!il i okrc·
glonych .~truktlJr
t\~ I~I;a
odgr 'wa
donjnsla rolę. Jd pCllO~ I 110p31"C'e
Inajn d In 110..
s.~.':ch sIarm',
dO!li~l
1.,1Ue cnif1.
Tłl

IV KONI(URS

BUT "ŁYSOGÓRY"
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Jagielloń~kiej 68). która pełni
funkcję nadrzędną w pólpra<:ując z 9 stacjami terenowymi.

Oddział Higieny Dzied i Mło·
dzieży zatrudnia pięć osób,
- Każdego roku przeprowa-

dzamy co najmniej dwie kontrole (w uzasadnionych przypadkacll i wi~cej) każdej placówki - informuje kiero\\nik
oddziału dr Anna Kropatsch. W razie dostrzeLenia nieprawidłowości . staramy się przede
wszystkim tłumaczyć, wy ja';niać, instruować. a w przypadkach stwierdzenia rażących zaniedbalI stosujemy karanie mandatowe. a nawet zamykanie obiektu. Duże grono osób zatrUdnionych w blokach żywie
nia nie posiada podstawowej
wiedzy na temat zasad żywie
nia dziecI i młodziei.y. a także
konsekwencji wynikających z
niezachowania
zasad hig;eny
prz,y sporządzaniu posiłków, W
ub. roku np. na 139 skontrolowlIdlych bloków Z) wienla w 128
O('ena wypailla hardw ill'. UJawnieno wiele nIeprawidłowoś.
ci. m.in. nie właściwie zapianewany jad1ospj~ z pominięciem

odpowiNlniej ilośći w:u-zyw. 0worów i mleka. Oo~trlciono
bkżc inne niepokojąte zjawis·
ka. Coraz mnIej dzit'd korzysta z tzw. dożywiania tj. obia ·
dów szkoln'y<,h, szklanki ull4'},;8,
Jedni rodz)('e ni ~Y('z:\ ~oblr,
aby ich pocirt'by korzy la.ły 7e
slolówki. iunych uie ~!ać na
dOl)latę. Wielu uczniów
prJ;~
chodzi do s:IIkoly hez śniada·
nia. Dzieci ni są nauczone również pić mleka. czr;~to w I' OZ'
mowach rodzice 1\\ iCl'dztl: ,.U1G·
je dziecko nie będzie pić mleka. bo nic lul)j", To nie jrlol
zad Cli przekouują('Y argumcnt.
OOKORCZENrr N'\ TR 3
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Cent/um AlodzlelV w KrakOWie
m d/
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Krakowski "Złoty Smok" lubi... blues'o

Aż trudno uwi~rtlfć, że %dję

de te
może
bfÓ
akhla!»e.
Jedna« jest. a
zost~ło wykonane w niedziel-

!'akowslti.
~inacją

Kio ;ych

ńe południe koło Kielc. Wczoraj rano termomdry te-i; wska-

zak'ończył
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J. Urban
me

będzie siedział...

l\d Rejonowy

dla m. War-

nawy lImorZ}'ł postępowanie
karne przed" ko red:lklorowl
nac:zelnemu
tygodnika .,f'HE"
lerzl'mu Urbanowi oceniaj c. ii
stopicó
połecznego
ni bezpie·
czeÓli~w:l " zarzu('all('go mu czy_
nu j"5t znikomy. Przypomnij_
my. Iż UrbaDo"'i zanucono rozpowszechnIanie w klcrowanym
prz zc6 pbmie \l'lurunku o
{h;traktrrzt> porno,;raficznytn, 0patnoner;o napi t>D1: dLil'wc-zyna .. Ą:"j,p •• ,

Krakowie",

której

organizatorem
!\fłodziezy

im.
pny
wspóludziale. ::VIinisterstwa E-

dr

Henryka

,

dukacji Narodowej. Wydziału
Kultury i
Sztuki
Urz~du
Miasta Krak<m·a. Aby konkurs ten si~ odbyJ. pomagali
sponsorzy: Firma
FO!Jo,ra-

producentem

.• phanlumy". ..fdw:'y" ....dakoty"
hotnely" · 1 naJllGWSZC
· •. !;t~althy" 'radzieckie .,migi" I
.. jaki ~ :. polski-e ; .Iak~y" i ..irdy" .
a także snmoloły PLr. "Lm".

modele

http://sbc.wbp.kielce.pl

Red. Zientarski dyscyplinarnie

zwolniony z TV

1'1'0·, dzący pop lal'ny proS am tc!pwil.yjny .• ' utO·MC,i,O_

kolC'~owe.

swoiłu

nO"ONCZf.N1E NA S'tU. ~

·TR. 2

Włodzimierz
Zlen;
larskl, zo~t:lł
d~·scyp' ,narnio
zwQ1nio!1Y z tclp.wizj, za krypor()klamę. Biur,) reklam: TVP
7ar~uciło "A-M-F-K"
ie prze!
1.5 . min ty OQltal.ywao:,' by}
nlstcriał filmowy
reklamujący
zalety pew:!cgo środka do rege:1eracji
sD' ika a n onadt
wic!okroLn:e pokazywano tzw.
lego firmy Satelit. Dz :ał o sic to
8 bm. pod.:zas emIsji .. A-~1-F
-1\:". Kierownictwo T\'P twierdzi. że zostało w te.l l'))osób r.a·
ra~one na straty w wysokości
100 mln zł.
~Pan-K ł ub"

t-a

- Co . pan oiffUj
1!.lienlom'?

DOKO_ ('ZENU /10.'\

. -fAN -KlUBU" ?

Mam na my 'Ii lUod~le w rÓtnych &ltnlach Ponaclto malov;ane są czołgi, o.kr~ty ~tatki. B
tak~

Agen-

ja
Rckh\mBWa
..Galicja"
Bank H~ndlowy S
WarsU!w& Oddział Kraku\-\·. fll'my
.,Codcm" ora'! "Ulli\'e. ".

Koniec "AUlO-MOlO

fi
•

fiC1na .,Poker Siluncl",

Jordan"

...

szy . t · ch a
GAWRONEM
. farb .,Modelak"

Starym

tradycyjnym
jest Centrum
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W dniach 18-21 kwietnia
br. odbywa! sic: 1\ Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dlieelęcej
"Nowa Piosenka w

AgllicliZka K.",,,l<."6y k.

.... 01. -\.

Pi~kaf$ki
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Czy worto iść do lice m,
Mij znajomy, wykładowca
Politeehniki opowiedział mi
4IlIta,&nio historię jaka
miała
miejsce
na jego
zajęciach:
otóż- jeden ze studenCów ,,0_
)'Ial" dwa razy zaJiezenie i w
xwiltzku z tym nie mógł przy!dąpić do egzaminów. !\{usiał
więc wziąć się solidnie
do
nauki. Po trzech t,ygodniach
zaliczenie uzyskał. Ale po
wpisaniu oceny do indeksu
podniósł ton glosu
i z pretensjami zaczął mi wyrzucać:
"Czy wie pan, że jestem sześć
baniek do tyłu?". Niewiele z
tuo rozumiałem.
Wyjaśnił
Jmi'ko: "miesięcznie handlując
na bazarach wyciągam lO-U
mln 1.1 siedząc w domu nad
książką straciłem więcej nii
p&łon'~. Kiedy to nadrobię?"
W tym momencie nasuwa
się pytanie: czy ten magister
po ukończeniu studiów
zechc(' podjąć pracę w swoim
zawodzie za 1.210 łys.
zł
miesięcznie?

- Czy warto więc w
oJ;'óle
ł'cbai się na
studia, utzye
lIię w lieeum?
O opinię na
ten temat poprosiliśmy uczniów l!Jas ósmych.
Marek P.: Wlaściwie
jeszcze nie wiem
dokladnie
co chciałbym robić w życiu,
dlatego też wybi.eram się do
liceum, aby mieć więcej czasu na
przemyślenie
tych
spraw . Dużo , myślę o emigracji. Mam nadzieję, że
w
liceum opanuję język, wtedy
na
Zachodzie
~dzie
mi
Jatwiej zalapać się na jakieś
studia Nie czuję się szczególnie ZWiązany z Polską, z
tym ciągłym bałaganem.
Krzysztof M.: miar zrobić duże

Mam zap;eniąd"e.

JoJa S.:
Nieraz sl.r~aę
jak dorośli mówią: pos-złem,
wzielem, umią, wtedy robi
mi się wstyd za nich. W dzisiejszym świecie trzeba ' być
niezwykle mądrym, aby
nie
zostać zniszczonym i nie niszczyć
innych. Taką ogólną
wiedzę umożliwi mi oczywiś
cie liceum, potem studia .
Jak świat światem ile ludzi - tyle OplDl1, potrzeb,
pragnień, Niczego nie można
tutaj generalizować
Każdy
wybierze taką drogE: życiową,
jaką uzna za stosowną
lub
taką, którą skutecznie narzucą najbJi żsi.

w tym roku szkolnymjak poinformował mnie dyrektor Wydziału
Kształcenia
Zawodewego
\V Kuratorium
Oświaty
i Wychowania
w
Kielcach Marian Gajos - na
18,UO tys. uezmow
szkół
podstawowych
czeka
5,250
miejsc w liceach i 13.2&0 w
szkołach zawodowych. W por6wnaniu z rokiem ubiegłym
spadła liczba miejsc z 51 pr&e.
do 45 proc. w szkołach zawodowych. Wydawać by się
moglo, że jest to teRdencja
korzystna. W naszym dążenia
do pełnej wolności, do rozwoju nanego państwa potrzebni będą wysokiej klasy
specjaliści i humaniśei. Tylko
€loy zechcą ksztafto\vać swój
i nasz byt za tak marne grosze?
IW(}NA ROJEK

Wyśpiewany
OOKOŃCZENIE

ZE

TR. 1

w

festiwalu wzi.::lo udział
młodYCh piosenkąrzy z całej Polski, publiczność miała
43

okazję z.obaczyć

uczestników z
poprzednich festiwali, a m.in.
Agnie!!:zkę Kowalczyk z Kielc

Koniec nAUIO-MOTO
-JAN -Kl~aU" ?
w

z.j il1al'skj

stw:!'rdził

22

b;!1 na r:onferencji prasowej w
W a 'szawie ZŁ' w tego ty pu pr o~dH1).f' ba:'dzo tl udno iest zna,ezr wvratna różnice oom iedzy
i nfocmacją
a
kry pto reklam ą,
Na IJt"'wno nIe bvl o jego zamIar!';)) - iak powiedział
rol,len:E;
komukolwie k kryptonl,lil l ' W pon'edzialek ,A-M-F-K" . -;.~ lO~ta l wyemitowa_
ny
'a!omia t nie ies t wyklu C':,)oe :1" iuż za okolo 2 tygodnI!'
wspomnIany I)!'og~am na 't{"pnF- icś,!o e-dvcje - zostaki"sety wideo.
P',od~'k"h r,lają si~ zająć "Polna?'

naV-;l'lV

sukces

Anię
Pawelce
z
Malomic,
Małg&się
Burean z Rabki,
Ka!!'ię Zdulską z Konina.

Milo nam donieść, iż w kategorii
solistów
starszych
I nagrodę "Złotego Smoka."
otrzymała Agnieszka
Kowalczyk, wykonując piosenkę "To
ja blues" - do muzyki Henryka !\[orysa i słów Andrzeja
Litwina. A oto co napisano w
,.Gazt"Cie Festiwalowej": "Sobotnie przesłuchania zakoń
czyly się dla niektórych łzami
\'V oczach, a
dla wszystkich
dużym

D3KOŃCZENiE ZE STR. l

przErywania

Tajlandia, Korea, ..

przeżyciem.

Sprawiła

to Agnieszka Kowalcz)'k
z
Kielc, swym wykonaniem piosenki w bIusie. Brawo Agnieszko,
redakcja
klasl.ała
bardzo mocno i na stojąco
nie tylko redakcja".
Firma Fonograficzna "Poker
Sound", którą kieruje p. Tadeusz Bigaj wydała do obecne j chwili 7 kaset z cyklu
"Przeboje dziecięce" (na 6 i 7
zn ajdują się piosenki zespołu
Agnieszki oraz na 8 z - ostatniego konkursu) i wcale nie
twierdzi, że to już koniec.

na

!:,.1·1t?' l;"'f!,al1i:l".
~_-ov~._.~~

________

~

_____

t-UJ "ER 79

STRONA
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Ponadto

po raz pierwszy
krakowskiej zap r ezentowali się inni członko
wie zespołu "Aga-Ata": Anna
Korona i Piotr Kowalczyk,
którzy zebrali duże oklaski.
Wszyscy. wymienieni soliści
publiczności

ZE STU. 1

Na oferlę b.m~u natychmiast
zgł06iło się Il7.eŚĆ biur projekKiika ani 'emu pr.:.-d 17m achł/ln Se jm u znów protestowali
prZEdwnicy t(s~u;y ' żaka::ujqcej

Byłem parę razy na wyeien..kach ~ bratem.. Do rozkręce
nia dużych interesów nie potnebna jut mi duża
nauka
tylko łeb, a taki to ja posiadam. Trzy lata nauki to aż
nadto, a pg.tem wielki świat.

I

.!

aide ztecenie II

M6wią ośmioklasiści:

no studio? .

-. .

ci"ży.

TYlłlCzaum

UrKp" 17 posłów z Jackiem KI,ITiI iem na; c"ele wystąpiła z inicjatywą
przeprow~}(lzenilł
w

t.re-

eZł!TWCU br. referenflum na
RHłt dopusu<alności przerllW4nia
ciqży.

Auton/l projektu m.in. wicem&rs .. ałEk Sejmu, Olga
1'-7::-yźfl"nowska, poslowioe Ja" Janew sk i, Rys:::ard Bugaj, Alek sander
MałachOwski i Andrzej Miłkow
ski - u:skazujq, że jl1st to doniosly problem dla interes6tv i
warunków życie oby watełi, stqd
prxed
uchwaleniem
ustawy
u:aźne jest odbycie og6111011o r odou:ego referendum. Dopominajq się o to w,kźe różne Brodou·iska.

i iiic:jator"y n!fłza Ranie pytllń: C::-y jet t(!Ś .::a całkowitym
:::akllZem
pTZerywallia
ciqżlI?,
Czy jesteś .. Ił prat&llq !łopus;;
cal:<!eścią
pn.erllwania
rEqźlI
~e
w:ględu na tvskazani4 medyczne liycie i ZdTfllCie k9bietyj,!, Wsk azallia spoleczne
(sl/tua~ja
kobiety cięiarnej
lub
jej rod; iny)?
C2y je!teś
za
prawl14 dOPUslc<;Q:n9Ieil\ pT2erillt'ani« c iąży będqcej wynikiem
pr::estępshVA
(k a ?irod2tWo.,
UWII!h,}? C.II jesteś .A prliw7łłł
dopusIc:<lIlno§c;q
pr.erl/wo l1ia
ciqŹ'Jł na iqdo.njłe kobit<ty?
PosZowie

relldum proponuj

. Czy i6f!1l rt'ferendum
Iłkcefr~l/.cję Sejmu? Biorfł(:
uu;af/ę

~lIska

pod

proIJozlłc;e
różnych orl141ni?ll-

u:c:dl1 iejsz4.'

n a ten te m at
cji, a także klubów parZamentn rnllch PKLD, PUS CLII
SD
lHłil'ŹIl się tpoQ:oiewać, Ze tlik.

KOln/m tll/orLII politycz i twierdzq, że ter min r efer e ndum - 23
czerwca, a więc przed wyborami
parlu";lelltllrllymi, tei: 1i.' yda~ się
u: Ide iw jJ.
(K AZ)

Agłlieszki
reprezeQtowali
Wojewooz.ki
Dom Kultury w K ielcach.
Natomiast w najbliższą nie(28 kwietnia). o godz.
1!li w kawiarni "U Dziadka" (w
WDK) odbędzie się spotkanie
z laureatką IV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej
- Agnieszką Kowalczyk, która bardzo serdecznie
zaprasza wszystkich prz;yjaciół i zainteresowanych
piosenką dziecięcą.
Honorowym
gościem
spotkania T)1a być
wokalistka Iwona Niedzielska,
a także Małgorzata Kaczanowska - wokalistka, autorka tekstów i instruktor zespolu "Aga-Ata". Będzie więc
dużo
piosenek i wspaniała
atmosfera.
dzielę

• BWA zapras2;a w czwartek,
25 kwietnia br. do galerii BW A
"Piwnice". '0 godz. 16 na preleko sztuce włl)'8kiej pt. "Architektura XX wieku".
• Klub Nauczyciel a w Kielcach
zaprasza 26 kwietnia o
godz. 16 na spotkanie z Edwardem Kusztalem aktorem Teatru
im. S. 2eromskiego.
• Klub Nauczyciela w Kielcach ul. Ok rzei 9 organizuje
kurs ta.rea towarzyskiego I stopnia dla dzieci i .dor06łych. Zapisy w klubie od 8.V.I991 r.
(tel. 66-35-18).
• Zarząd Koła nr 2 •• Amur"
PZW organ1zuje 'l:l. IV. 91 r. w
miej900wości Brandwice na rzece
San towarzyskie
uw.dy
cję

http://sbc.wbp.kielce.pl

tów, w tym i takie. które nigdotąd bankowych pomiesznie projektowąly. Duża jest
tez rozp:ętoić ceny za wykonani e o!erowallej T&boty: ~ne
gQtowe ' są
wykonać projekt i
do.kumentację
:ta 250<
nluwnew zł, inBe cenią Eię b6.<!łziej,
żądaiqc 580 m'Jl zI.
W d;rugiej
częśc i budynku
rewniei ma po wstać bank - na
dy

czeń

Na raty
ł

z

honifikatą

DOKOŃCZE~HE
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Kiient
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wpłaca

złot

zasadzie spólli:i
akcyj.nej, I
tym przypadku
pęmle6ZCLf
muszą być odpowiednio u ad;
tow a.n e, cugo pragnie się ]Jo
jąć aż 14 biur projektowy d,
w tym przypaaku roa:pięt06ć !
jest bardW
duża jed ni
biur starając się przebić k,
kure-ntów, wbowiązu~ si ę {)jl'
cować
projekt za jee-ne ,
mln zł, podczas gdy inni O('(:r.
jOl

l.ę

mIn

zł.

rvWtę

_

~ma{]

l

(JP

go ilpl'Oeent wania i koszl
manipulacyjnyeD.
•
Sprzedaż
ratalna ;
nowo 'eilt w ,,Peweksie-". A
:I benitikatami?
.:.... Utrzymujemy je nad
Tą formą zniżki: od 8 do
proc. objęliśmy ponad 30 po
zycji spr;u:tu rtv oraz za!llr.
żarki.
.

zy

50 proc.
wartości, zaś l'esztę rozldadaRozmawiał JERZY {;HROIlV
Wtei
my na 6 rat, bez dodatko 'e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-_-_------- k rZl
IlV .. t •
tycznie. O hl powmni
zadb< ' le (l
przede wszystk im sami SpI1i pr~ ka
da.wcy, Marzy są przeciei. n" '· iiwi·
bard:z:iej narażeni na
choriJ' nul~j
odZWierzęce.
wy;nl
De końca maja Gl'rektor Pl:: Urz
obiCf.:uje postaw~-e~a k il ku na~ pl' ,j"kt
stoisk, w który~h będzie moir ,i 'Ł'n.:ł
zakupić
mięS{) już ::-sprawdzonl
Do ic:j pery 1~'] ko ' targowiska
Rozdane zostaną ią§trukcje rk - - - J
pray
111.
Piekesaewskiej
i
tyczące autcryzacjf
targO'w isi
Gwardii Ludowej łlzyskały
w
ieh wyglądu i
r()(l;mieszczeni.
Ki~lcac. zeawole ••a na halliel
Za.nim to jednak na&tąpi rej<
mięS4!llł. Praktycznie ze wzgl~u
nowy inspektl)r sanitarny wy _ _ _""
na złe warunki b igi en;~:i!ne rów~tosował a'J)el do spo}eczeń sl~,
n' eż i te sk>is.ka powi-llny
być
D zachowanie estrożności
prl'
zlikwioowa~. Prezetii sJlÓłd7.iel
zakupie mic:sa aa słoiśkach i
ni ulrudiniają lokalizację, w dallieznych, które nie maA Zf Z " ł
szym ciągu są problemy z doprolenia i Da ltł4ifych mięs.
uil
wad"eniem kallalizacji i cieplej
bylo do(yche:las poddane , na\l!
wody na place targowe. Każde
prewiz6ryunemu badaniu.
sł&i sko pO"'inno być
przykryte
dachem, mieć łatwo zmywalną
AGNIESZKA Gó2vl
ladę i wyglądać w miarę ~e-

...

z

·
podkieleckich NoWln :~,~,
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- Obecnie
80 kolorów i 18
zestawów tematycznych oraz po.mocnicze artyXuły modelarskie.
W tym roku nowością są farby
świecące. zestawy . pod nazwą
"Współezes-ne samoloty i helikopteryarmii Europy zachodniej i wschodniej ' oraz samoloty I wojny światowej".
- Sklłd
wiadomo, ze
taki
właśnie kolor należy zrobie?
- Wzo.rujemy się na standardach USA, tzw. Federal Standard ot Colour, które stosowane
są szeroki> w świecie. Tymi samymi wzorcami posługują się
współczesne armie w malow~niu
sprzE:tu bojilwego. Nie możemy
inaczej postępować, jeżeli model skalowany. ma być wierną
kopią p ierwowzoru.
- Czy moze pa. przygotować
kolor np. perkalikowy?
- Jeżeli redakcja określi go
wg Federal Standard, to zrobimy i perkalikowy, np. w kratkę.

- Dlaczego tak trudno kupie
farbki'!
- Nie w iem, produkuję tyle.
ile zamawia handel. Poza sklepami Centralnej Składnicy Harcerskiej, moje
tarbki ofenje
sieć prywatnych sklepów modelarskich. Na przykład w Kielpańskie

wędkarskie na rozpoczęcie sezonu w 1991 r. Zbiórka uczestników przed halą widowiskowo-sportową przy ul. Waligóry o
godz.
4 rano Zł. IV. br.
Liczba miejsc ograniczona. Opła-

Proponujemy .••

cach sklepy modela.rs.kie P!~( z I.l '1~C
ul. MkkiEwicza i Loetlera. Za· 1 I
mówienia klientów spoza K ie!( v:e .•
realizuje w
dr~ sprzedair 'IW k
wysyłkowej ABC Modelfarb. ~
którym po załączeniu koperlY
ze znaczkiem można bezpła tn~
otrzymać aktualny ·i,nformator.
- Najwit:ksza satysfakcja?
- Listy od modelarzy z ca'
lego kraju i z zagranicy.
- Zyezenia na przyszłość?
- Aby wybór między "Mocielakiem" a farbami zagraniczny'
mi "HumbroI"
czy "ReveJl:'.
nie był wyborem z konieczDl>s·
ci.

Bojowni~y

-

U moich przyjaciół z ul.
Jagiellońskie;
w
Kielcach
poznałem
niezwllklą
rll b~(

akwariową. Ma ona w sobIe
taki lIflPęd do walki, że Dd~
przystawi się lusterko do a~'
warium, a ona zobaczll stOO1Q
buzię tam odbitg . natych'
miast wali lbem w tego lu!'
terkowego wroga! Rybka nazywa się b o ; o w n i k.
Dużo, o; dużo takich rllbe~
wokół nas!
(T .S.)

muzyki elektronicznej w wykOnamu
~lirosława ZarzycJUrgo.
Poszukiwania brzmieniowe, ko·
lorystyczne kompozytora osc~
lują w stronę totalnej impro llw
zacji. Muzyka,
którą upraWIa
epatuje brzmieBiem i nastrojem, wymaga dużego otwarc~
koncentracji ze strony słu cha'
C1;Y,

ta startowa 15.000 zł juniorz.y
5.000 zł Szcz egółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje
się w każdy wtorek i czwartek
w godz. 16-18 w siedzibie Zarząd u Koła Kielce, ul. S~onecz
na 4.
• MCK w Kielcach zaprosza
24. IV••• godz. 19 Da koncerl

• WDK w Kielcach zaprasza,
25 kwietnia na otwarcie Ogólno'
pOlskiego Centrum l!.fuzycznt ~O
Niewidomyeh. W uroczystym I?lwarciu przewidziane jest m.In.
poświęcenie'
centrum. odda n:e
di> użytku studia nagrań, reCI- .
taI fortepianowy niewidomego
muzy1ra Edwina KO'walika, konferencja prasowa.

W
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Jak.iś czas terIl!\l
opisywa.łam s.muri:-n ą h ietarię w ma-

je nad:

fi 8 do
lad 30 ~

ieżyczka

~mr. Czy

trafi 'w dobre ręce?

CHROlle W!'!:!j" zka przy dworcu PKP w Kielcach od laŁ stoi nie wy____ k nT.ta a. Zaniedbana, zdewastowana nie stanowi ozdoby

mi .. ta. [agazYfi uczynił sobie z niej "Wars". Ą tak mogłyby
li . za ob, się prez tować jej wnętrza (rysunek powyżej), g4yby obiekt
lam~ ~Pl"ll pr:>:._kaza w ręce przedsiębiorczego kielczanirta Zbl,niewa
~t'C~~zo:i Śliwj~ski ge, kt~~y chciałby tu st~orzyć sympaty~zny lokal
-o małej g tronGmu, z czasem kawiarenkę. I dodajmy, który
wy,;nl konkuf3 ofert na wieżyczkę przeprowadzony przez
ekt.v-r PUf lIrz-ł.J M ' asb. Czy uda się p. Sliwińskiemu urzeczywistnić
k !l ku na.~ Pl' ,j kty? Tymczasem napotyka na
same l!n:eszlcody, które
łZIe mOZL
Bi~tr~ \ o_ 2:cd !lim urzędnicy...
(ben)
rukc~
oc _________________________________
__
Jrawd·zoB! . targowisl
lie!izczeni. ~
tąpi re~
fi"""_
wy _
~rny

apeluJ-e

~_~

________

łeczeń shi
oŚci
Pll!
iśkaeh i
~ją :u zw~
~ęse
uil

•

ogajmy sobie ...
wyższej użyteczności.
U uu:ł< !IW działalność pań.stwa
71 z ·
ie l\tesien.!a pomo~y i
" p:e;c;
[;I
0003 dotk!iiętycll

nys·e<'·

W In

kl;:;;.'-) Z:'Wł ło<l'ą, matkoom :oaHJtn;e w Chvw 1l3ąc]'m dzi eci. a
skie p '~! z ,,-l t.;~':"~ lW~1ZiałH st9.!'ym. nienera. Za- pd~)S ! a. rr]'!tl. Na teren[e nil~ża K ielc sZeg" lU, ta opieką obe}!Th\1j.esp~zed ail m I .k >~ ~ _OOO '};K;h.
elfa rb. ~
SprJ. '1<>wa.t1.<l
f<Y-ffi-a OIpieki
koperty
t~
cłarll.i.()we obia.dy
~ez.platn ~ pnez Uli.
najtlL
...
j~js!:ej
grupy oo:;;ęb,
di
a
orma;\{)f.
Gpi~lc<l
wa !l3.d (\S(}!)a,uti
keja?
~y
z ca' ch >:y i l st.aru:;;zkam; l i -za-

oc w

kUP".

ICy.

lłość?

~·tI:r<:.

~<!k3.ch d~

• org3ni;zowa-nie wigili,i
i ;ym:.!Ii1Gw dl,a o.iGh sla.r:rcłt. sa-

r ..Mode' m 16.:rd\ i
ran.iczny·
tJd.zle! a,ple
.. ~eveJl :·. tj.
be R.
mecznos'
ście4 71 j

-

da .lws

niepeln "nramnych
poomoc;r -rrecrowei
9HŁó • bielimy pa()r~

SPf'?:~'.l

~

om,3-Weg.ł.

W, )k'l' ć ppz,*a-zanvcA k~
wpi:-·'l\ ~
dodatniG
:ia form!!
9<"o0;0''In.
j pt'Z-e% nas i»mocy
~ecllfte-j, gd.r.i
iJOkr:eby 1!idzi
z - ul. ż/j ~y.:1ł w *r'a jnej nędlz.r w
t
~~i
u«
esie
s,\
bard!r..e
Qill~e.
Kielc ach
ry bkę

lv lIobie

'darność" lł

-:że
I

gdY,
do ok-

11 sw oją
na tych'
ego !Ul'

bka na'

k.
h rybe~

-(r. s.)

wyko-

1

.yckicgo.

we. ko·
ra

os cy~

npro w j upraW Ia
nastroJtwar cia
słucha-

apraSZ8 •
Ogólno'
~y cznego

,tym ,?tst rn.JD.
odda nie
ń,

red- \o

[3,

kvJl-

idornego

ter iale pt. "Kto pomC)re Karnili B .... w którym info-rmowalam o sytua.cji niezwykle
u'OO.olruonej dzi€'wczynki ży
jącej w
barnro
trudnych
wJlinmka.ch
roare.n.aJ.nych.
Nied..,woo z.ma.rła jej ma.likA.
t>jciec chee spełnić ż.Ycrenie
rony i kształcić córkę w
91<lrole muzYCMlej.
Ale do
1Iej na-ulki zgoo.nie z reguła
mil[\effi

SZ'kołnym,

nie-z.będ-

Kamila ma
•
•
'J•llZ• pIanIno
ne jest piani.nv. W artykule
zaapelowlili9my o pomoc fł
nansową
do kielczan. No i
adalo si-ę. Halina Cenclrowiez
u,przy jazIliona 1&
rOdzilll\
~arłej mamy Kamili uzys_
kala ni~zb ędne fundusze od
następującycb '
*irm:
.,Atlas", "Tajkiel", "K emex •
EKO "Marlena". "Promo''',
"Bipower" ora.z od
osób
pry-wa.tnyeh Marii Gańskiej,
Beżeny Matusiak. W samie
zebrała <I.m tys. zł. Pianiuo
w bardzo dobrYlIl sianie
sprzedał po niis-zej cenie ! mln zł p . -G. Slrzclcrl:yk.
Reszta kwoty zostanie pr'Zeznacwna na strC)jenie instrutł

ne - n a\\!
Z~n~" Mi !~KI Poiski-ego Kornit" tu P omoc] SIłOłeczotWj w
,niu.
K~i!lc30ch. zwraca się o pomoc i
A GÓŹVI r:~ oa.fc'-e dh. dzralalrtości prowad7<3'Ui!j 1l!"Z-ez
P-()!!lki
Komit~
P0!11OC:.r Spo-lecwej jako sŁowa
•

kół z zaleceniami dokonania konkretnych zmian i terminami. Z
realizacją bywa różn ie. Rozumiemy trudne sytuacje. że częs
to brakuje pieniędzy na remonty sz,kół. zmianę QŚwietle
nia. gdyż sami bC)rykamy się :r:
trudnościam i. Obawiamy się czy
starczy nam funduszy na zakup szczepionek i innych niezbędnych środków. Mimo w ielu problemów staramy się stać
na straży zdrowia. porządku i

czystości.

Esie". A

raz

czystością

•

Wszystkie kontrole
są
przeprowa-dzane
n,espodziewanie - mówi dr A. Kropalsch.
-..:. Reagujemy równiet na sygnały z zewnątrz. telefony. anonimy informujące o tym. ii w
danej placówce dzieje się cot
złe20. Po przeprowadzeniu kontroli, która często trwa p&r~
godzin, jest sporząduny prooo-

l

k osz!

i

szkołach

6c
q !!IłCUłi.l u«iemożl.i ",ił w
~ę pGd3~ei~ d6':!yZjt
~rso

W Zlwią.zku z; powjl'ŻSZym ZM
PKPS. Kielce, pl. Partyzantów
Ił, zwraca 3ię z; gor,eą IJl'ośbą
o p<liffi<lC fHi-lln&Gwą ja,k równiei
w mla.rę możliwości w formie
rz-ecrowej.
Kwoty
pienięine
prosimy wpłacać na konto: .
BPH II O. Kielce nr 32:!&09-25-5«-132 lub be~pośt't:dnio 40
biura ZM PKPS.
Lj,czymy na pomocną dłoń w
łańcucnu
l-ud.zi <!.obcej wollj.
mamy nadzieję. że apel nasz
nie pozost·anie bez od·powiedzi.

Kursy dla ratowników
Wod ne O chotnicze Pogotowie
Ratu nkowe w K ielcach organ izuj kur]' na stopnie: ratownik,,! młodszego, ralown ika wodnego. sterni ka motorowodnego.
starszego sternika motorowodnego. Iofo{'macje: hiu.f() WOPR,
tel. 492-18. u L Waligóry 1. Początek kursów 6 maja, godz. 17.
w
sali Politechniki (\.....vd-uał
:l!Iecłtaniczny. _s ala IO';}).
-

ffie'rrt·u.
Najwailniejszą rzeczą
jest
że KawJla znvw'tl zaczę_
ła ćwiczyć i jost
nadZiieja
na to. re w przyszłości u3i-ąg.n ie
ni-ezłe
rezultaty

to,

zgodnie z pragnieniami mamy. Ale równie ist-otne je..t
to, z-e w dzisiejszym ~wie
oi>e, którym rządzi
\}' aw:J
s: In i ejs.ze.go. a lud;Lie Cl/;'stO
pl! ła.i=4 do siebie
wrog{).$c .ą
7aalazły sit: osoby życz.' iwo.
got.()we przyjść z pomt>~ą w
trudnej sytua.cji. Wszystkim
ge-rdecznie dzi~ujemy.

-

N ie
tak
dawno
.. San eP id" ogłaszał w prasie listę
.. brudasów" - placówek. kt6re
po kontroli wypadały bardzo
źle. - Stan zan iedbania był stanem ciągłym. Dzisiaj dla przeciwwagi wyróżniamy plaCÓWki
prowadzone wzorowo be~ żad
nych zaleceń. Należą do nich
np. Szkoła Pods tawowa nr 2
w Zagnańsku. Zespól Szkół Ekonomicznych
w
Skarżysku,
Szkoła Podstawowa nr
32
w
Kielcach i przedszkole na Barwinku zlokaliZOwane VIf Szkole
Podstawowej, Dom Studencki
"Filon"
(Polilechniki Swięto
krzyskiej), Zespól Szkól Budowhmych przy ul. .Jagiellońskiej.
Poz?"tałe
placówki
powinny
brac przykład z wymienionych
obiektów.

Stan higicniczny n
teren ie
naszeg9 województwa nie jest
Ilajlepszy si wierdzaiII
pracownicy Odthiałll Higieny. pC)śród wielu trudllośd Il
1'11.10
wysuwa się problem wszawicy
u dzieci. Coraz wię cc j rOlhitlÓw .
nie db,.. o cxyslOŚć swoich pociech. Rówllież bardzo niebezpieczna je t ehoroba brudllyeh
rr,k. zwana i~ltaczką zakamą.
jesteśmy w czołiwce je ' H I'hCJclzi o zachorowalnoić.
Pncownicy Oddziału Hig;'eny
Szkolnei zdają sobie sprawę z
tego, iż nigdy nie są miłymi
góŚćmi w
kon trolQ wauych ośrodkach. Często są świadkami
gorączkowych zabiegów per sonelu, który chce ukryć wszelk ie popełniane błędy_ Wynikają one niejednokrotnie z bra-

ku dostatecznej wiedzy. niera!:
z oszczędności (np. zdarzają sie .
artykuły

peD~d 48 proc,

li. "

w~cej

aii: w takim sam"m oknsie
Uto r., ale ' za to o !8 'Proc.
łIIłIiej niż w osł.łoim kwartale
1Ib. r ' Wszczt:Ło 3621 p!}stęp<r
w~ń
przygotowAWCZYCh,
co
~tanowi spadek
(} 5,7 proc.
'Ii porównaniu
z pierwszymi
trzema miesiącami minionego

ro-ku. Scigan.iem karnynl

ohję

te 12<łi podefrzanych, a oskarna 'Z wola!łjml 'iN tym
przestępstwo pr:zed~u. Wal-uym Zjeżdz~ Deleg~ - ż.enie o
u
t9l1t' SZZ ..Sol.idarlWŚĆ ~emia
stawiono 1~,l;; ~sob(nn . Ni ~o
Ju.. Nil sati !:altca.kło l a . k oi pnest~pc·za a.!ctywnoŚć nleletnich. g.dyż 326 CtYlł GW, ni-ezg.Gdnycll ~ prawem lłiJopelRiło

p,ol<>renta bliskG stoli.q ), g-<łzie
miejsce 556 lH'zest~tw,
tj. 11S pr-GC. (!). tych k~re
na tym terenie IidnGtewala pGlicja pr?Jed -m!dem. W Rad\3miu ujawnioo'.J ich at 2516 i
jest to więcej o 57 proc. Sukcesami mogll się pecltwalić jedynie komendy fejon.&we w
Sz;-dławcu i
Biał....ar-zeg ch,
miało

Więcej .przestępstw,

IHłtny ił

młodocianych.
Jak l!.as l'Omwrm o wał

1.34

kG-

mendant w ojewódzki

policji,
Fabiański, do-

Przed laty w Kielcach

było

Nie zawsze
Spacerując

po Kielcach

7.a.-

się, czy
zawsze
opłakanym stanie.
Czy wśród ładnych budynk{>w
b yły rudery, śmieci na traw-

stanawiamy
były w tak

nikaCh i chodrukacA, dz!ury w
ulicach, otóż nie! W roku
1824, a d Okła dniej 14 maja

wieczorem; przyjechała
do
K ielc Klementyna z Tańskich
Boffmanewa - pisarka i pedagog. oto, co zanotowała w
swoim dzienniku:

"Tak

wzgóT;<a, wśród gór i lasó w z
jednej strony, p ól i łąk z drugiej. Zamek, dawniej biSkupi
dziś rządowy o czterech wie~
żach, kilka starych kościolótlł;
staroż ytną postać mu dają; rynek ma wcale pięknu i o!Jszerny, domy zajezdne. bruk
dobry; bylo dotąd siedliskiem
dyrekcji i szkoly górniczej.
dziś do stoliclI ]JTzeniesionej:
ma dr ukarnię i lit-ografię świe
żo zalożoną".

wcześnie zajech{J.liśmy

do Kielc, żem i dziennik tell
napisala, i cale m ia st o obeszla.
Po Lublinie z miast wojewódzkich, które dotąd widzia.lam, to najokazalsze mi s ię
wydaje; dojeżdżajqc do niego
z góry pięk'1łY widok przedstawia, ba leżlI na pochyłości

•

Zb~niew
minuią przestępstwa

insp.

kryminakle. Wykryto 'ich 3496, co
stanowi wzrost w pGr.lwnaniu

z. okre , em st,rcze!l-marzec ub
roku o ponad 50 prac. (!). Na
spadek tej kategorii przestępstw

pac:eszenie zanatowano
() li}

proc. w st(}sunku d(} o-

statniego kwartału IS90 {'.
Na niechlubną. pierwszą pozycię w WOjewództwie wysunął
si~

Grójec

(..dobrod!:lejstwo"

ty. W jej erganach brakuje w
woj. radooukim 1łO osóh d<>
zapeJnienia wszystk ich luk kadrow;tch.

d!lt ehcr. ,
r.y- k !e met! 00 y, j

Jat:
W'

~awedzą
~m i l'ró-

•

Teraz. gdy wkracza.m,.
Eurepy, najw)'isz," czas

odświeżyć.
DARI{~'SZ DETłtl\

Ue kupuj

Pca.Klyeznie nic się nie Wlicnito w uk,resi 1It-ykrywalnośd pn:esłęat3tw. Pr"ed cokiem
wika%liik tt'D wynosił
S.3
pr~c .. teraz o ,mył
si
111J
51.6 pcot:. NaHe,.>J.s:f wyniki C}siągnęll kom.endy
w Radomiu. Grójct! i Białohrzegach.
pGz.OO't:ńe pracowaty gor!~j i
o-bnii:yly swoj ublegtO'CGcme
re'!Ulbty.
http://sbc.wbp.kielce.pl

b\!je

ię

.,zwerbować"

oht:t-

nyeh do pracy w polkjL Nie
udało sie np. namówić ż~lnie

'Tzy zawodowyCh z likwldowanr ch jedn.nsŁek do ~am iany
munduru wojs.kowego na policyjny Podobnie skańc!.yla ~i~
..akcja" po z.ukh':::mia po-t~l
cjalnych pracowników w gNnie._. bezmbotnych . Na 140wysłanych olert, na rounowę
zgłosilo si;: l;ylk<> 79 osób, a z
nieh zaled'Nie pięć zdecydowało się zoshć plJ!lcjantamL
( yk)

gazet?

W R~.i-łi c!:yta słę malo.
z miesi ca na mieii~c spada
sprzedaż
gazet.
Prt:ykł_deat
men być ki-9sk~ w d~e1fti~a.cb
nazywa~.!'dl
ro90tni.cr:;rai. VIn..oomi<IJ taką dz;iełlHc~ są BGrki i Bp. k ieiilk .,Ruchu"' 017:1 ul.
\'f-f'&lllej, I'6g L8ru._owsk,j~~.
()() radomia.nie

Radomska , icja wdołku

do

pcży

ponmiec sobie dawne Kielce.
l.\'Ioze ktoś Dasze mia te opisze
ja.k kiedyś BoUmanewa. T,ł
ko łrzeba pospr!Z~ł.e t tcech,:

Wciąi
powainą
1»1 clką,
rzutującą z pewnością na
eiekty pracy policji, są wa'u-

mnwjsn wykrywalność

gdz.ie lic·dl!ł. cl.lnów ruezg .•dnJch z pl'awem niemacŁO.ie,
ale j edn:t-k, zmalał .

przeŁerroi

------------------------------------------

Je
W pierwszym kwadale l1a
t-erenie
wOJ.
radomskiego
sh,·jerdz6ne .'71 prusłępsłw,

spożywcze

p.owane)
czy
wygodnictwa.
Wówczss tłumau)' się _Itie
winnej . czym rrol'li takie postępowanie. Rudziej zdarza aię \
sytuacja, kiedy trzeba nac..yehmiast zamklląć placówkę. Pca- .
ca ta jest więc nier:wykle słre- i
sująca . wIążąca się .z k.nieer:nością szybkie«o pOłlejmowania
decyzji. Tu
nie m.Zus wpaió
w rutynę.
IWONA ROJEK

cZ.Y'.t&~ą~

• KrzY'. ter Banaoh, ki-OC& Wfi'k w.vdMalll 'fil ,.t.u.c'l.nik!ł" 0:1
paru mi~~,. nic lti.1'! kl1Q'\f>j~.
t&daej prAsY'. Ż a jedynie I\abywa fo,lag1l.Z:>'~ ..Si wa Ludu" .
I to wszystk-o. Z:!.r(}wno cnookowie kierownictwa jak .i doZ~ll
tecnni~nego
w7d:zial'l.
sporildyc7.rue łtUpuj j lJkiś t yg-odnik ilustMwany. ,Jeszc!:e nie
lak dawno k upow hm i czyt~
lem Y/s!:ystk i
trzy dzienn,ki
r~g;<>aalne
or '!: ..Pr:J.Wo i 2yCte'·.

..PoHtykę".

(wlm)

EO

~UMER
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w

zyscy .. zajmują się adopcją

lIII wicCUyp-

mamy ~7 ośrod
i organizacji społecznydl, akhv adopcy jno-opie:nn'lczych
dopcją zajmują
się
lekarze,
TPD. Pr.wz \viele lat były
położne, ath\;okaci i pracowO:1e prz) kład-em bardzo donicy domów dzieclra.
brej współpracy trzech resor- -, Mini, terstwo Sprawiedliwo,;t6\',: edul<acj " sp,'a wiedEwo';- , ci będzie starało .ię stworzyć .
CI i zdrowi). Współpraca ta
przepisy preferujące rodziny
zacz::la załamywać się w 0zamieczkale w kraju. Tylko,
,b'c~ie stanu
wojennego. gdy
któnł z nich będzie stać w dodo plac6wck opiekUllczych zabie pogłębiającej się rec.csji,
czt;ly napł.l'\vać dary zagrana aaoptowanie dziecka? !\i 0niczne i prośby o adopcję
ż~ więc pozostać przy libera 1dzieci polskich. Od tego czahych
przepisach,
bowiem
su wiele rodzin zagranicz.n.ych
\\'szystko wskazuje ·na to, że
odwiedza nasze dom) dziecka,
l "cze lnicy VI YS\a.wy naJwyżt>j oeenili :utyzm ollra w srebrnyc.h
czego jak czego, ale dzieci to
szukając dzieci do adopcji kielczallki - Jolanty Ma.jchl,zyk .
. nim w ' najbliższym czasie nie
mó\viono 17 kwietnia podc'zas
zabra!'llie.
obr:;ld sejmowego międzyko
misyjnego z społu do praw
dzieci.
.
Najwięcej przysposobień, bo
aż 50 proc. w$zystkich adopcji je~t· w Wa::szawie, Kato':'
wicach. · Krakowie, Szczecinie
Rudy eynli:u i "łowili ·Jan.tii Wałbrzychu. 40 proc. adop!likoch
przypuszczeń,
aniżeli
sza S~abkiego ~rll-ymaly J nat0wanych dzieci 11ie' p:zekro. konkrctćw. · Pizypomnijmy, że legrotlt: •
. czy~o 1. rCJltu, ,0 ' proc. nie
Naj Niększą butelkę. piwo mok~rze . ustafili JUż róiny~h sprawprzękroczyło . 3 lat. .50 pi'oc;
gli zo.haczyć .·lIClestnicy pewnec.ów .foko, m.in.' mleko. A więc
dzieci to potomsto rodziców
go festynu w Perlh (Austroli.o).
OgólnopOlska Giełda Minc7,
poz.bawionych . w12.dzy rcdziglowa do góry!
Miała 2-,09 'cm wysokości i zaralów zbliża się do małego juc[elsk;ej, zaś 25 proc. dzieci
wierała IN sobie 418 litrów pi,
. bileuszu, bo już w przy-szłym
ma rodziców, którzy zgOdzili
wal
Bez Liz
roku obchodzić będzie swoj.e
si~ na ich adopcję.
Ostatnio nie\Jokojąco wzras~
lO-lecie. Z każdym roki~m
Zgromadzeni tam piwosze nie
Słynno lecrnica dlo alkoholita liczba dzieCI powierzanych
impreza zdobywa nowych wywiedzieli zapewne, że w desz,
ków, którą ta/ożylo Betty Ford.
eudzozicmcom. Zauwaźflno, że clowej Anglii lekarzom przyby/o fi.rst lady, obc hodziło swą
łl}}rÓCZ instytucji państwow~'ch
szedł do głowy znowu pomysł;
rocznicę. W związku
z czym

Trudno w to

skąd_ rak? Ano, szanowni medycy orzekli, iż od piwo! Szuka
się przyczyn raka od stuleci, i
oto jest: winne jest piwo!

Na dobranoc

Krzyżówka nr
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Badania lekarskie ustaliły, iż
najczęstslą prz.yczyną
zachoro,
woń na raka trzustki jest piwo.
A to za ~prawą
nitrozamin.
kt6re p'wo zawiera w nadmiarze. To one steno'Nią czynnik
kancerogenny. Jeśli wypija się
pow yżej 3,5 litrów piwa na ty,
dziel" nc.leży się liczyć z zacho rowaniem no raka.
Pocieszeniem może być fakt,
że bada"ia przeprowadz.ono no
niewielk;ej grup:e - 216 os6b.
I jak zwykle więcej jest w wy'

Zdklody McŁalowe "Łucznik"
w Radomiu pOSiadają duże
tradycje w produkcji broni.
Jeszcze przed wojną pierwszym wyrobem fabryki z Radomia był karabin "mauser",
potem rewolwer "nagani". znś
\V

POZiOMO: 5) P:J!o~zC1ic pl'O:;'.nk. nieuk (a agram w)'rRZOW

TY!JEH + ADA). 6) z ustni'ldel>1 7) wypuszczenie do obiegu' wolut) papierowej lllb bilonu. 10) państwo z Afryki. 12)
w iiztllce. lf~eraturze, n' uce;
p"Rd. .3) 7 r€'kto~em.
PiONOWO: 1) kłącze. 2) od
!warHC;!;

g:amoro:lowych,

płyt

but sznUl'o'.vany, 4) zamiast
korka. SI drzewo iglaste z 1'0d.1.i!lY sosnowatych, 9) dl'ewno
sus:'y. Iti) zartobJ:wie o małym
chłopcu: 11) upał. •
~ŁOWKICZEK: AilDERYTA.
ltot ....:iązauie I:;rzy~ó\\ ki prze,,:.ł.lć nalł'7.y
pod adresem redak<'ji "ED" wyłąt'Znie na kullu'h pOl'Zt(,,~y('h, w lerminie
"i"dmiu !lnj od dat _ niniejszego
3)

numeru. Porni;d;:y

p!'aw;dłowe
!oi!; nagro-

Ld~,ow'(;d.,i rozlosuje
'{SI;IŻ~O",·ą. l'>a karcie
in~: G'~~~S-l(': . T{l'zyżó~Y;'lta

d.;

pi'osia·r 73".

krzvzówki lir e5
!'Oi:10!.'0 pp'p"k wr.ch, zię
l ą l \ \ ój la 'lia. rU'7.a. koŚó. wiw'.l!: .,. 'ni k3dra. mial. amant.

lt:n;.\ iązallip

l'iC'W)WO '
f{'r
t.

';'0:
(,.

p!' elyk.

tchórz

It~ ·~' .l

p;('kJ1~~,

._ ---dow<)tl .... a

:''-~·ikł~.

an ...

~-
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1932 r. zaczęto

wytwarzać

polskiej konstrukcji pistOlet
"vis". Podczas okupacji Niemcy
produkowali tylko części do
broni, która była montowana
w Austrii. Po wojnie w z.a~
kładach wznowiono produkcję
zbrojenio\vą . W l.atach sześć
dziesiątych
i siedemdziesią
tych wytwarzano 9!mm pistoIl:;t maszynowy "rak", który był

Zaczęło się

od -mausera"'
" 00 walk na
przeznaczony
bliskie o<ilegl<Jści i służył jako wyposażenie załóg wozów
bojowych m.in. czołgów. Jeszcze wezes·niej w zakładach
produkowano pistolet osobisty 7,62 mm TT oraz karabin
kbk, a także pepeszę i r~czny
karabin maszynowy rkm-D.
W latach osiemdziesiątych w
miejsce pistoletu "rak" opracowano g-mm pistolet pod nazwą "glauberyt". Innym produkowanym wyrobem jest 9-mm
pistolet osobisty "wanad". który zastąpił dawniej produkowany popularny "czak". NoWO':'Chl jest karabinek "tantal" z wmonto\"'anym przcry~. cz~rn serii ('eria trzystrza10.....'0.).

zq~

(JjH)W/o{/Ull1tv

la ,cu lOZieOlCD

•

w.

19 tys.

uwierzyć

odbył· się

wieczorek dla byłych
pacjentów.
Prym v/iodło somo
było prezydentowa. która tu wyleczyła się z nalągu. W sukurs poszia jej inna słynna wyleczono - Liza Minnelli. Zabraklo tylko ... Liz Taylor, A to
z
powodu, iż kapryśna gwiazdo, kl6ro
popod/a w alkoholizm w c!osie pożycia z Burto!'lCm. nie jest zbyt dobrym przykładem włościwego
wyleczen:o
się z nałogu. Dalej poc'ągo ...

(sg)

I{oniec

19 tysj~CY dolaró,~ na 'ję zl
Oto lie otrzymuJe r OC1zarod

wę.

dy mieszkaniec

łacu

100 dni od

pozytywnego
zaopiniow nia
przez sejmową Komisję Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Adama
G lapińskiego na stanowisko
ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa oraz
udzie'lenia mu krótkoterminowego, wysokcopl'ocentowanego kredytu
zaufania. Czas
splacać ten kredyt powiedział pos. Andrzej
Bratkowski.
Posiedzenie było poświęcone
m.in. odpowiedzi min. Glapiń
skiego na dezyderat komisji z
16 stycznia 1991 r., skierowany do premiera, w sprawie
polityki mieszkaliiowej rządu.
Autorzy dezyde'r atu określają
stan budownictwa mieszkanio-'
wego jako stan klęski i zwracają uwagę, że dalsze
opóź
nianie debaty mieszkanio\vej
\V Sejmie będzie
miało wymiar politYC20Y.
Komisja wyraziła swoje niezadowolenie, zarówno z tego,
że odpowiedzi
na dezyderat
nie udzielił premier lecz minister budownictwa jak i z
tego, l.e odpowiedź zawiera jedynie zapewnienia, iż prowadzone są prace nad kompłek
sowym rozwiązaniem problemu mieszkaniowego. Jak do
tej pory działania rządu ograniczają się do
zgłaszania kolejnych pomysłów, ale do Sejmu nie v,ipływaj,,! żadne p:Q-

jedz,ą

l

~

j

I nie- zRplaci.
'ie nie d cst::.niccie, IJ1k t '. a
nie mam
y,
dz:,.ci,

O'!

;łon

żadn
mo~łaby

ani

Niemcy 1

"-

.......... ,.
................
.................

nieprawidlov,'ego
odżywiania
ię, jak twierdzą
autorzy opracowania, jest nadwaga u 47 proc. ~i.czym i
39 proc. kobiet w Niemcze h
zacho(}ni<:h.

To

I ich zbiory

za pamit(tniki

................................. " .....
Tl'l.y
je~na

lona

.W

jekty usta \v. Część prasy sugeruje zaś, że to Sejm opóź
nia pracę.
Wobec skrócenia kadencji
Sejmu, debata miesz.kaniowa
winna odbyć się najpóźniej do
końca kwietnia.

ó\\ T,ul .. u
. Piękne lllllonlty z ł.uko ",~, ·"ialowl\.
JlI1
go z W.u'Szawy Sllt unika.tal
.

~

\l 8~"»

http://sbc.wbp.kielce.pl

wł.e~owca,

ł~dnyo>ll.

)lrE!:,l

bloków_

Pict: milionów dolarów otrzyma Marlon Brando za swoje
w.spor.-mi nia, kt6re uka7.ać się
mają niebawem w
'owym Jot'ku. ..Opi.salt·m tam dosłownie
wszyslko -- m6wi znany gwiaz.dor ckra:;u - od wspomnień z
okresu \H'X('sn('~o dzieciństwa.
aż po miłosne do~\\iadc7('nia z
moja I1koch:l.It~ I:rmi". Sukces
wydawn 'czy chyba murowany.

owo
wyz ko.

n j ezwykl~
m6wią, :le

Zł().~liwi

nawet 1iyi:ej nii: za
czasów, gdy ł>yla prcmi 'rem
W;elki j Drytani '. llonorarium,
jakle otr1)'mujc obc('nie la jeden lylko od('zyt, \\ 'nosi śred
lIio 50 tysic:('y dola.iów, podczas
gdy roclIla pen:.ja prem :a wynosiła
nicw;'lc "jrC'('j niż 60
tyoi,'('y USD.

Kokaina u

niemowląt

Władz'
S'Il.l0we
(USA) zal'7.ądz·ly od

br.

w

ac,o"{, i

la1dz;ermprzymusowe badan,a

nowond;-ó'N przyna s'Ą ;at w k linikach po-lOZ! [('zych na wwartQść
y.ok iny w
kl·\\·i. Chodzi o u,taJeni .. , )Itńl'a z watek zai~ wała Jlod('7.l~ ('i' ~y narkol) ki.
ehodzqcyC'h

Mniejszy hiu t -

b.nety prll1OGtlte. l wres.::c'e sto-

pleń

najnowsZl/ -

pr.::ychodnie

ubogich. Dręczy
pI/tani",;
d'aczego ci. ostatni nie >ntesuzq
ię w tra.dllCl;jr.Ylll mou"lu lecznictwa? Clili a cl!atego~ że rOJnie lHI <II ma ry :ne8 U!ywtych 2
pracy, ~i.ips kań i innych element T/lllcll dóbr, przeto u:ype!.dajqcy {Ja
ludz'" n" nadają
ię już do dilW"'lgO
kla.yftko1Cania.
Wstp'puielllY /ta wyżs::'jJ -Clbel spolec':lle{lo rOlwarstwiema.
i trzeba lać
tą
droaą dnIej.
\\- krótce !Jędą potnelme szkołll
dla ubogIch, bo c;::ęść rodZICÓW
nie lcytrzy1lla nawet tlIch, lIoznau:anllch za stosunkowe skromne,
wydat ·ów ja1;c/, WlImo.l7(1 pasy/anie d:lecka do szkoŁy pań
stwowej. A może uruchomić fI:!atr dla uboyich? KOlIcerty? WIdowiska sportowe? Samou'ystarcutlno~ć uzysl,ano by rekrutując
artystów j s ,ortotvców z odpowwdnkh dQ 11Ó1O opi2kl.
MO~M bll takie pomyśl .. ć
o
motor! ~a('ji dLa biednych, aLe
to już nieaktualne. Ostatec::n e
.. syreny" dożywajq
eg.:ystencji
na zlomowi~ka.ch, albo w!aśnie
toc~ą się w ty m kierunku. Zupelllie tak samo 1ak prukotlOTUI', że lud ;:;n powiwni Ilyt
v
min rę rOlC 1<0 trn ktt\1l'O 'Ii p;';,,, z
p~il~tl~'O.

'!rfN

*

•

Pcnvali szefa, porwali s7.f'fll
pokrz~kiwaJ na korytarz.u rowaw ;-

mniej ze

jąkanie

Przez siedem • t 33 letni.
Petra D. z Paryi.a probowała
s:r: w yll'czyc z jąkania, tosują
rów
kuraej. Wszystko na
próż:'\o. ]);)piero o~ta~nio okazało
się,

LI'

j)l'Zyczyną

Kogo? Whit therpa?
'l'aaak~ odpowiedz!nł lrjU'~lr;~lnie dopytującym ~ię kolegom.
W biurze zb!erali siC; z\volar:.i !!3pr<:dce udziałowcy. W:;zyscy ' CZł~'-. Ii
na kolejny lelelon. Odrzucili
JU~
dwie oferty. Zdecydo\\ali ;i;,~ nic t 1ko 20-, ale i 5 milionów dolaru'w' t()
stanowczo z dużo jak za \\.)tpl"W'l
przy jenmosć ponownel;o
jncl1l!l
Billa Whi1etherpa w stanic nic naruszonym. Ogólny nas1rój b l taki, Ż'
każdy gotów był zapłacić j:.k'ls sumę za jego lewe ucho. b~ld:l \\~k;.Jz.1jqcy palec, nikt natomla,t ni" b\ l
dość rozrzutny, a:1i tak głupi. aby
~o wykupić w calośc·.
O tro 'l~ tomiast dOl11'lganO s~~ dl.idla'l i ..... ~ Hlków ze trony policji. Sz,>f policjl
:tOtlQW j uj'lł rzecz
].;!'t'oiko w I\;Poficjalnej rozmowie z -zcfem f. ,:y
naJzorcz\!j banku \Vh itdlwTi'a
-

wS7ys~kich

bf.: naj 111liej. zego skrępou:(lnia
podało tv jednym : d z;el.uikóu:,
że tv
lolicy ot cart a przychodn ,ę !ekar-ką dla ubogIch.
Doiuli§my więc do tró;$topntowe; służby zdrowia. PieT1L'S:y,
tradycyj1lY stopień, to służbą
uspołeczlliona.
Drugi, stara.jqclJ
";ę wyj§ć na pt'ou.'ad.::ellie, to ga-

-

ny urzędnik.

KaLde sllHVO
wypo\\iacj;.] nf'
p l zez byłll szef w. l"Z<ldu brypaniq
Mar~arct
'l'hatcher, jP.St nadal cenio~e

Marlona Brando

-- No o mól z stan' pecha. N"
twoim miejscu mo liiJbYll1 się, aby
rada nadzorcza wypłacila pic-nlądzc
n.a okup. - Nóż w jego
r.-:ku
wy lą<ial tak jakoś jak ~dyby I>} ł
tanl..uw ze. Twarz Billa Whiteth(;l'pa ~Jala 9i<: z bi Ją ~ci 11.1 j sui" j. eą
zu Jego plccan1.i.
-- No to jak, 11~ }wamy laśmt:'
- B:ll lekko skinął glo\ 'ił,

•

tyjskiego,

dla

r

,;ję6utlwki,

polewie spa-

w

Cenne 'iłowa
Margaret 'fhatchcr

8łro~

turę, posiada ona
J)C.lywileJe
kro wędzi bankructwa. ZaKultura IJolska znajduje się w dramatycznej liytnacji, I a S1<:
iska muzyczne i i preferencje pra,~ne i fi kaldają~ej się do końca " iyUumaczye ~zej:-ciowymi ko~zt. tyczne. Zamicra wi~lko ne, istnieje interwencjonił:Dl
zmiany systemu poliłye,;nego i gospodarczl'go. Grozi jeJ -dado\\' c asopiśmiennictwo państwowy_
terialna zapaść i śmierć duchowa,
turalne. Ogólny
poziom
Tak więc
znlleni~l~ch
..
" tur 3 dr tycznie i~ obni- warunkach sp Jeczno-politycz.Ro~padaj~ się
instytucje i tytułów. Ceny kSlązek p',. Z 'cdrl j strony zalewa
nych kultura polska wymaośrodki kulturotwórcze, regiokroczyły g['anic~ popytu. 1<0 erC\' a tandeta z druga nowych
finansowych - i
naloe towarzystwa kultural- grożone są instytucje ~~.l zaś· podaawa~a jest prawnych roz.wiązań. To prawsLyczne, kluby, domy k\l'~ ej, s!ln j politycznej il1ne. Dostęp do kultury staje
da, że stworzone zostaly polityczne warunki dla indywisię coraz
trudniejszy, coraz ry, t eaky. Nowy systel11 !
dualnych inicjatyw kultUi'al·kosztowniejszy. Młode pokonych,
ale
drobnotowarowa
l~nie zaczyna Odzwyczajać się,.
d-zialalność
nie zaspokoi pood Kultury. Szczególnie wytrzeb ogólnospOłecznych, oraźnie widać
to na polskiej
gólnonarodowych. Musi powsi, która pozbaWiona bibliotrynaCJ
wstać nowy system budżetotek, księgarń, klubów - ' staje
datkowv zniszcz
nieoa'~\1J i nazw
wy, skutecznie wypelniajl\cy
się kulturalną
pustynią. Odco ambitniejsze wyd:nvnic:~ ie . 'nie
żaden spójny próżnię po Fundmlzu RO:l\\'Obiorcą telewizji zaczyna być
Produkcja książt"k. zmahl !~ ~ram, ~uJł ralny PO\ństwa.
ju' Kultury oraz sy tem poczłowiek
uwalniający się od
połowę.
)t:l CI,el: Da 'et w bogałych
datko\\ y, w którym \\ y twory
rozterek i napięć przez oglą
teclenst\\o'a
o !rospodarce kulturowe nie będą konsumpdanie miłosnych perypetii aCoraz trudni<,js:ze są \'ko~eJ, Jtdz· większo'ć lucyjnym lub luksu owym tomerykańskch milionerów.
l
runki
uprawiania Zll\\,od st:l.c nil IV atki na kul- warem.
. .
Zbliża
się
zagła(la
upo- artystycznych. Z planóW \;,.
wszechniania kultury. Padają dawniczych zniką. polska l.!:-ulturze grozI J~{h~a1w;: nowy rodzaj autorytaryzmu i elitabiblioteki publiczne, szkol- ratura wspólczesna. poe~J'rllu. Dlon?poh~ b\\ latopoglądowego i nietolerancji Jlolityczkrytyka literacka wlaśCl~. ~y.tn~mo\ J,. n~rOdo"ej. C~y w tej 8 'tu::.cji powstało
ne, zakładowe . Dram>łt ycznie
Jetl Dólne. !~y JęcIe na g')fSlycb, najtandctnif' jSlych n-zorzmniejsza ię liczba księgar już przestały się ukazY\\I:1
- n v' :lac l\O
I , ...
ni. Wychwalana uliczna sprze- Utrzymywanie pracownI.v,r!
l\tALGORZATA JARO KA
Łycz,nych przekracza możl!~;
daż książek w praktyce ogranicza się cla kilkudziesięciu· ci środowiska. Teatry o,

"ich

Ful. A . l'1.. kar.ki

•
l

oka

IC",dyś móu: io to.
~e tdadzll
gra u na~ pr~y otu'artej kurtunie, ale choć potdeclzonko bylo' :I]fabne trzeba. 3<' u'ycofać ;'.lko ttcór zrodzony :0. komunizmu.
Nie
zastąpiono tego
/laseika
n.czym, bo z 'wturll rzec:y panuje teraz swoboda, wolność poglqdów choćbIl najdra tllc:niejs:ych.
Dlo.Dego Polskie
Radio

~4łlix\lI"'J'nC'
%

oknami

ka

Kąl€rn

skonstatować:

.<11~lmlll~1~11~j~l~ljl~;:.

cuk:u (8 g), słodyczy
(22 g) i ciasta (56 g). Lekarze
uwazsJą, że 1)0
takiej porcji
łakoci, konsum~llt
nic powiIUeo już nic \\ięcej jeść.
Elektem

j zasran .j rodziny, UÓ1'a
przylecieć
z
ok up<,ml
- Na twarzy starego sknery malował się zlośliwy
uśmiech.
Siwy
'angster oJ::lądal go pn('z chwil~ . k
jakiś dziwny okaz płaza, b) \uesz«.::(·

."

dużo

5 milionów dolarów

kredytu

właśnie

'Co

. OClło ·eku,
którego nikt nie lubił

;

Laureaci

do vmia V.1
Millęlo

nicznej. Najcickaw~ze w tym
.., 'szyslkim jest, i;i: od 1962 na
Brunei panuje stan wyjątko
wy! Sułtan twicrdzi, iż nie
ma cza su go odwolać. Zresztą po co, skoro "Chwała Allahowi za pomyślnnść i w.szE'lkie dobra, które dal Bl'unci'·.

nie pracuje. lzył y ~
Brunei ~acza ł
ile jest muzulm".ninem. e. Za
ud zoz'
Ten maleńki sułtan ", cl j~st v rękr.ch Chińczyków
krańcach Borneo złapał s,, r.~
11 mÓ'.dąc
nie mają
cie za nogi w połow " ni zad ych praw). Bowiem
sześćdziesiątych, kiedy od Han
runci, Hassanal BolRzeczy\d~c:e chwała! Szczę
to tam olbrzymie pokła d, iah
znał,
iż
majcjtek' śliwa krair.a ...
py naftowej i gazu. Do aroc.o\\
je.'t tak wielki, iż
(sg)
od razu wkrcczyła br yły oz si~ z ludem podzielić,
korpoxacja Petroleum S-iatecz 'e jest ich tylko 200
Company i zaczęła eks p;'J ';,;i ę y.
_____________ Sttltan mieszka w p ..
ta':il. Jecro dwie kopuly ze
,cze.rcgo zlota górują nad
and ar Se 'i Be~l'.ar (btolica).
Nic-mcy zachodl1i jenz~ du\łac si..ła a i~ ze 1788 komżo i tłusto. Tak wynika z baIt. W sali bankietowcj, zdoldan przepr(}wa(jzonych przez
~j pomie ić 8 t~gięcy ludzi,
Ministcrstwo ds. Badań Naukozy~wieca
gośc'om 12 tysię
wY.el} i Techniki. Badaniu, któiwiecZh -ów z czeskiego re kosztowało ponad 15 mln
otacza rozle- marek, poddano 24 tys, ludzi,
Cało&ć zaj~tórzy· przez
tydziei1 skrupu~
hI"ln"rń''''. Wartość te.laklie odnotowywali:.o której
.KOI!llP,lCII'IU ~(lO ńlln dogodzinie spożywają -l?osiJ~i; co
sułtan
uwaiany
jedzą; co im najbardziej maza n jlJogatszego czło kuje itp.
a :S\\ la a, jego OSObisty
Okazało się, że
mieszkal1cY
l.ck 'zacuje się na 25 mld
"starych" ziem RFN nie są
amatorami nabiału i świeżych
warzyw. Podczas gdy z naukowego punktu v.idzenia czlowiek powinien wypijać dziennie 0,5 litra · mleka, Niemcy
wykonują normę
zaledwie w
sal 0- połowie. Zamiast 250 gramów
ś\\- ieżyc~ warzyw, zjadają 1ylza~rako '1 50. Nie przepadają także
za owocami i sokami.
stawców
sympatyków. 0-'
Niemcy spoiywają za to
statnio sale kieleckiego Urzę
dużo mięsa
i wędlin. Lubią
du Wojewódzkiego, w któtłuste
jedzenie i nic gardzą
rych pl' zentowano Zbiory 0alkoholem. Szczególnie na poblęgały
tłumy.
Tym, którzy
łudniu Niemiec,
gdzie dzienna giełdę nie dotarli prezennie, łącznie z piwem, wypija
tujemy laureatów i ich pięk
się średnio 462 gramów napone eksponaty.
(AT,P)
jów alkoholowych, natomiast
na północy o wiele mniej 291 g. W dziennej racji żyw
Zdjęcia A. Piekarski
nościowej Tiemca znajduje się
nawet

jeśli

.Jak za' dotkniĘciem
skiej ró;i;dżki skońbunty mieszkaliców.
czas dolce Iar nienrunejcz} ków pracują
scy specjaliści, han-

j,~kallia

- ZI<>piemy ich. ale -ak ju:~ z'''b ;'l, "0 do nich n[>!cży.
Iia! 011 zrcsztą rację, g.t,L
.""
Ill!e~cie lI'e było chyba
po'!ej", lt.~.
który nic chciałby ni. (; udzi.lh \\.

akcji. I,tniała jednak 'U l.a adnir ',<1
obawa, że korzystaj:)c z ok.l./:ji zr ')bią sito, nie tyle z po ywacz.". co z
po:wane;o. Slowem lą.:-:l'.';a
/; .. <:1dzi jna.

•

hył

fakl, iz pani Pelra ~st~ibiła się
swoj.'go, w ncc-z)
ruej, nadzwy('zajni .. du'i,ego bill~l\l, k.tóry
linył w ob\\tldtie 107 cm. Gdy
po dała s:'l opera -ji. w wynIku
klór j j j biust zmn.ejszł się
o 14 cen ymelrów, pani PeLra.
z zawodu sprzedawcz 'ni w k ."j{arni, natyc}\łuiast przcstała sit;
jąkać.
,\.L-PRE .

*

•

Po d Hkh dniach "pęc7')'))'h
w
towarzy-twic Whitc ~her pa pory .~\
cze byli jtlż bardzo zm(~2.elli Tot,:i.
gdy zpakowany Antonio
dzwon!l
po Taz trzeci, musiał si~ mocno p'lnow Ć. aby zai.ądać, a nic zaoI~"ować. m'lion dolarów za pl'lt'kaz~,,,ie
Whil'.!therpa bank({wi.
Mil:olla też nie chcą dać
grobowym tonem pow:'ociwszy do melin). Po krótkiej nradz.ie, p zeprowadzonej
języku
konkwistadorów, trzej
_l~i.cz:,źni
zaczęli robić z bluzgające~o 11 jgorzymi wyzwiskami oankie:'a oorr:c7.-

0'\\ iadc7.ył

n

pakun k.

_ Gotowe - \\ y.-apał wr~$z.cie
Ant 11io patrząc z zadowolen;cm na
owinięt sznurkiem breZR!1towt' za·iniątko. Wygląda j ... k dio.La m<lszyn do pisania.
D

~'una

tu stars1.ych pm!ow
leprzy stole, na kt&r)'m leża!
o7.i 1łny pakunek.
powietrzu czulo 'ię rados~e oczekiwal~ic: .P? kl:ku
minutach SIedzący Daj lli.ej ut'~
trzegli, że brezent lekko faluje ..J .. k
na komcnd~, jeden 7. panów za , lkll:\ł drzwi na klucz, drugi otworzył
okno i w~pólnym wysilk.e.1, u;h....'nie d'l.wigr~QIi przesyłk .. ,

działo

l
W

nit'łlliel~

w

t('a~1 il::I~'in

an'hiwuU1
TV
zohal'zvli"m '
f>IJcktakl fi. Bn'('hLa i
WeHla )Jt, ,. lah,,~onny", w którym

K:

w~st~Jliły m.in.
· iauil.ława
lińo:ka t Pol:! RalLsa.
Na :IsjC;t.iu: Pola Rolk . i1.

c-

USLUGI
POGRZEBOWE:
Dytur
całodObOWY, tel. 31-70-47.

Wtorek

POSTOlE TAKSOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel 534-34. ul.
Słowackiego 31-29-19.
ul. Jesionowa 31-79-19,
Postój taksó\yek
bagażowych ul. ArmU Czerw.
tel. 31-09-19, Post6j samochodów
ciE:żarowycft uL MielC1!:arSklega.

23 kwietni 19tH r.
Uzii składamy iyczenia .
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13.10 Sprawa
~uland"

Biuco Oglolizeń. teł. 32-4$-",
lUb at-47-'I'3. cz"nne '.1&-1&.

TEATR

2e1'om

Stelana

k1~

Ri.m l>6k chasz" -

M'Lill ..rU:f6US" -

g. 18.

tofóby.

-\

,,RomantiC!!l" - .. OjcIec chrzestny Ul" - USA, l 18, g . 14, 19.15.
.. Linia życia" USA. l. 15. g.
g . 15.45 . ..SajgMl·' - USA. l. 111.
g. l .38, l!O.8IJ.

Wideo - • •Justyna'· - fc.-his20p .•
l. III, g. la.3\I.
..Moskwa" - .. Pocztówki znad
lU"dwE:du" - USA, 1. 15. g. 13.30,
17.atl . ..P8śłubiol\a mafii" - USA,
1. 15. g . l5 30. 19.30.
,.~ho'· uPGwrót na ziemię'
- USA. L U. g. 1~. ..Harry Angel" - ~ A. !. 18. g. 17, 111.

15.05

"Ile}" .,Nowicjusz"
USA,
1. 15. g. 17.30. "Uznany za niewinnego" - USA, l. lS, g. 15.30.

16.00

NAR 89WE MPALAC" plac
Za ""'OWy .. W«etrza pabcowe
XVH 1 KVIH w .... G3tel'ia malarstwa .p61:okiego GUZ
.. Sankt uarj.\iffi · M3r52:3t1ta J. Piłsudskiego"
•:Bra'l eUrGŹłCj5k:a i wschodnia ze
",merów Muzeum Narodowego w
Ktelcach"
czynne w god.z.
~lG.
.poRie<l~ł łe!~ l
wtorek nie.czvnne.
MUZI>'UM NAKODOWE plac
P;'rtyzanłow
Wyslawy
stale: "Pn:yroda Kielecczyzny", ..Pra·
dzieje regionu św1c:tokTzyskiego" .
•,EpoI<a telaza". wystawJ' czasowe : ••Kansly'tuc1a 3 Maja 200
hIt .pam1c:ci" czynne w godz.
941;. we wtGł'kl w godz. 9-17.
w flOTI~edzll!łkł i środy - Rieczynite
Mb-zfiJM LAT SZKGLNYCfl S.
:Ł'ERGMSKIEGO Oddział., uJ. lana pawła n 2ii - cz~ne w godz.
9-17, w śFody 11( godz. 1!-16.
rnetkl.ele I poniedziałki
niecEynlle

17.15
17.35
18.110
18.10

TELEFONY: Strat Pożarna 998.
Komenda PP 251-36, Pogotowie
Policyjne 99'1. Pomoc drogowa
996. Pogotowie
Ratunkowe 9111.
Pogotowie
Energetyczne Radom 991.

M.,~(JM ZABA"W4tAłtSTWA
rt. 4.& ciulZk1 łt .,zabawłti

"m3tll" . - cZFllJ\e

lO-l'l'.
WSI -KIELEC.K1E1

. MłfZł':UM
p ck Qn~atiCl!ollJ' w Tabr.lWftel-f'_ XIK-włecrtl?Ch cłiałtlJł.
Zag.mda l: ·RtJ<t\:owic. Dwar . cE~e w godz. \~1'l. pon1eddał
!d - nleczyOlle.
AP'l'łiit[1 .st.ły dyl:ur RlJcn-y
.pełnią lK !9-9łl, ul.. B~człl:a 3f 139.
fi. !t-'MS ut. Slenk1ewlCN 1'.
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ne RPGM cl:l'nne w ~odz. iS.-·a. teł
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TEL. 31-96-49
KIELCE,'
UL. JELENIOWSKA Hi

18.50

_

.

ser.

Młody teatr rep.
Język angielski (55)
Wrocław na antenie.,!"
Drągowski

POSTOJE TAKSOWEK~
ny - 53-10 l 53-80.

SIPOREX
z

telefo-

dostawą

Jutro

I

Ostrowiec

APTEKA DyWaN"': nr 21-0'11

POLECA SKLEP ,~l\'llN:I-MAX"
NOWINY, ul. PRZEMYSŁilWA l,
tel. 66-77-53

o

ul. 'Starekunoll9'Ska ł1T. tel. "ł-H.
POSTOI. TA.I[SOWłU[: pl. WOł
ilości uL ~kłewłct:a.

.M:tl1a,Icł-oici tełegatl~
łe.te.-lS;55 TV eiukaeyj1la

H.55

53'' ' .

i2.~ "WYJI'C-~

skiego":

PONAOTO POLE'CAMY:

pol'Of. Oieltaw-

biały

ZłUdUlllta 0JPty~

I
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15.3il,

1'1.6.
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.Języ,k: i my: Sty1ł~.
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3.00 CNN
8:1.0 ..'{fIk" Sezam.kQ:w ..
lHlJ •• C«erd!JiestQatek v

Kazimierza WIk. ł
9J

TV

., Norw:r
tOOf'" -
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ltOC. T~

(t!):

czrli me--

itl.OO C«N
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AKTYKULY SPOZYWCZE
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POLECA NOWO OTWARTA. HURTOWNIA
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koreait.. l. li. g. 17. ..'Ha·nl
kiłl" US. . I. ia. ~ . 19.
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1łntywalki - 6ł.łtO-72 .... I:l
firattki żak-ett1ewe - od U.Oot 1.'1.
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ZAPRASZAMY!

dok.

13.ao

l
11,
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Dem

nuski ustępowe

..PierwSEy fta kont~en
cle ~jftim.. - film

~INO

cement -

gla%urę - 70.000-170.0

n~

12.30 ,;l{'-«r& ]C: MtIftli.e w ku_
\onle zloot~" - fidm
18.1$ "Swiadk-owie pt-zeazłoścl":

"Pł!gaz·· ..kłdlilna S-enes
llStailnła knłcjatG·, ~A, L

zł.

większych dostawach
·możliwość ołmiżki ceny.

1.40 Ex;proos ~cą
8:00 DzAen dobty"
9.łO Wiadmn-ośoi poI'atule
9.10 ,,1}()mEPWe pnedsilrole"
11-'5 "Pł'zyjemne . z pożyiooznJ'lft\"
10.05 "By\ft.asU." (88)
__

_Otc'kłań:"

zł

do odbiorcy w cenie 8800

przy
PROGRAM t

USA. 1. li, J:. 1'7.

- m-k.

na ODCHUDZANI€
,
1.
,
przy pomocy KOMPUTImA ..SUI -LIGHT"
,~
jest to najlepsza metoda
1
na dobre samopoC:lucie
4
jesteś młodsza, jesteś jak "nowa".
1
NA.JNIZSZE CENY - 95 tys. zł
3-g l

21.10 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 Non stop kolor: ,.M\Iil"9 film Ilfi.g.
23.30 CNN

APTEKA DYZUBNA: nr 29-078
ul. Staszica. t4-711.

-

ZAPRASZA

21.00 Wywiady I. Dziedzic: Lech

".Jaspoi"
"Akademia po1l.cyJna 6" - USA. L 15. g. li, 18.

.,Pn:odow.aik"

~l

l

18.00 Program 1&U1ny
18.30 MGdlitwa wieczorna
19.30
20.10

~

3

19~

~
~~

~~.~~.~

.

rep.

"Jedwabny srJak" -

ił

.

d~ .

KINO

i'(OCNF. P GOTDWR: STOlll!l.TOLO ICZME - cZyfme w katc4
sobot~ ł nled?łete Gd 1S tł() 7 fa- . {H""Y ul n.lc~ka fil. tel 'G6--30-it

6

.~

16.30 ..Ekostres" - mag. ekol.
17.00 "Wielkie
pt)(),róźe"
(5}

Starachowice

CIi:NTRUOl
INFORMAc.n 'lURY8T-YCZ'NfU .,łT" - fleL '86·&6
~-v .. ne
.. -ts 'W s~ł>ot., do H.

ł-tf.

Kielce ul. Sienkiewicza 75 p. 29 (V piętro).
ZAPRA.SZAMY w godz. 9-15 tel 66-45-11. _

::::~i~::!~,7;~~~:;a:~~~,I~::~~:~~nka'"

fi

1.6.00 Stacja Ursus -

SloDe~

na 90 - czynne II-l'l. '
APTEKA DYZUBNA: nr 29-0U
uL Apteczna 'I. tel. 531-527.
POSTOJE TAKSOWEK: Dwoczec
PKP - teL 137-05.

TBLiWONY:

gCłdl'

,

długi

22.55 Rozmowy intymne
23.30 Język francuski (rep.
17-20)

Dlck Tracy" . USA, L 12, g. 17. "19.

PGIt rowie R t!Jnkowe m, Pi)g&\ewte PP
-$fi. -strat PaiUmI

w

Oferuje filmy licencyjne, m.in.

Tel~~press

pol. film
fab.
Express
gospodarczy:
Dłu
21.50

KINO

SIENKIEWICZA
w Oblę
ł wtorki pozostałe
dni w

U.1iIt. G

ł~·~·········;~;;·;~;···········ii

Ruxpi-

19.30 Wia~omoścl
20.05 "Austeria" -

w i'GI'--ted"ialkl

H&teł "Centi'ałny"

ser.

"Spm - mag.
10 minut
"Marje Springer - to ja':
- f Hm druc. o Z. Rylskie]
(as wywiadu AK)
18.50 Jak pomóc Polsce? - wypowiedź
prredstawiclela
P.olonii, C. Kosińskiego '
19.15 Dobranoc: "Hei, Bun Bu!"

INFORMACSA służby
zdrowia
_ czynna 6-20. teL 261-21, Informacja o usługach - 365-85.

N

tel. 279-95

(23)

N

popołudniowe

16.60 "Przygody misia
na" - ser. aOft.

pot,.

!ilENKłEW-łCZA Oddział

..&MN'"

Wiadomości

gi.

MUZEA

M"C..

...00
.,

,Jedwabny
szlak
:,Kupcy sogdyjicy"
dok.

22.20 Art: F. Starowieyski
22.40 Wiadomości wieczorne

TWORT. ZIELINSKIEGO - 'Wernłsat wystawy . mala.stw .. art ..pla~tyka Marka Czarn?tp,c!<:lego - c:!:l'nny lO-!4).

i:lieczyhRe, 'w
gtta". l.8-tG.

T AłtGOWA

26-600 RADOM, ut SŁOW CKIEGO U oii...

16.10 ••VideG-Top"
16.00 Dla dzieci: ..Tik-Tak"

APTEKI:
stały
dyżur
nocny
pełnią
nr
67-010, pl. Zwyclestwa 7, 67-001 ul Traugutta 40.

PAł..AC"

H.

ul.

tel. 32-45-40

PROGRAM I

GAL ItIA BWA "PIW. -tCCE"

RfF

25-520 KIELCE,

fa

USA, L 16, .g. 13.3Q, 15.30. 1".30.
"Zbrodnie namię\noścł"
USA.
L 18. g. 19.30.

nt:~~Rna'SRODOl'fISK

MUZ€UM

do naszych biur
:;"

GALE~.!"

1I6-1t~-Tt.

Zapraszamy

14.15

TELEWIZJA

"Dtiłca ' płata~

-

t.Odeon" - .,Pielgnym'· l. łZ, g. 12.30.

KIN"'-

lIlI8. "P,omoc

dziś

KINA
"Bałtyk"

,; .. rkll

na

aud. J. Japa i T.

Im. lana
Kochanowskle.:o
•• Pierścleń 1 róża" - g. n.

K••tce

CZ!lrC

-

Jakutowicu 15.10 Koncert dla
fonQamatorów 16.00 Aktualnoś
ci dnia
18.10 ROOcowa fala
19.00 Prz-ebo,je z MTY.

TEATR

'ł'"6Zllllj

RADIO
.

.

Bi lira Ol:łoszeń. te\. 213' -35. Cz~B
Be 9-1".

GBZEGGJlll':OM

i....
••

..

"

"-.

R .o\.CYi\I
i

ł

.

€

"KELMAR"
KIELCE, ul. GRANICZNA 26 (Her y)
tel. 66-99-98.

2'1~-g

h~•• &••••• A4 •• 'A~44&~.4.4.4.'4 ••••• 4.4A.4 • • ~ • • • lAA.AA~

SPRZEDAŻ

l
I

MfESZKANł E

Skariysko
zono Kielce.
Sprzedam
wypoczynkowy. Kielce,
17.
325-g

INTE

ur

KOM

J(ilińs.rego
piętro

KIELCE, ul
I

UWAGA

18

12

WVPOŹYCZAlNIE!

SPRZEDAŻ

ASET WIDEO
po cenach dr,trrbutoró.
licencją do w,poirclania.
RASZAMY w godz. 111-111

3·1e

SPRZEDAM
"skodę
(1987). Kielce, 32-47-75.

.

SPRZEDAM nowy automat do
lodów włoskich. Kielce 448·77.
355·g
COMMOD0RE 64,
C-6-4 G~
joystiki (gwarancjo) tanio. Kielce, 32-47-95, 40-642.
346·g
IMPORT0WANY sprzęt radiowy i telewizyjny w sprzednży detaliClnej
i hurtowej oferuje
sklep no rogu ulic 0 rkana i
Warszawskiej w Kielca ch. Ceny
atrakcyjne. Informacja
telefoniczno 475-15.
14483-g
OKAZYJNIE sprzedam
magiel elektryczny. Pos iadam "mercedeso" blaszoka, oczekuję poważnych ofert lub
propozycji.
Oferty "Echo Dnia", Biuro egłoszeń 320.
320-g
SPRZEDAM tonio zogranicznq
suk n ię ślubnq. Kielce, 266-47.
323·g
SPRZEDAM M-2, 27 m kw.,
telefon 111 piętro, blok 4-piętro
wy no Chęcińskiej. O ferty "ECRO Dnia", Kielce nr 324.
324'9

TANIO "ladę 1500" (79)_Kielce, tel. 31-09-63, 56-929.
328'9
SPRZEDAM
"volvo
diesel"
(1986), elektrycznq maszynę do
pisania. Kielce, 31-93·44.
326'9
"MERCEDESA
4070"
stan
bardzo dobry. . sprzedam
lub
zamienię no mniejszy
dostawczy. Kielce, tel. 321-788; 321-770
do 15.
331-~

NAPRAWA
- przestrojanie:
telewizory
kolorowe,
czarno-białe, odbiorniki radiowe. Kiel€e 11·16-47.
275·g
WIDEOFIlM0WANIE,
Kielce
446-05, Jędrzejów 623-95.
14665-g
NAPRAWA telewizorów. Kielce 667-924.
352-g

..TOV0TA corollo" 1,3
.. ford fiesto" 1,1 (1982),
rekreacyjno z domem w
szu - pilnie sprzedam.
32-47-

ZAPRASZA

MarzyKielce,

Kiełce,

339'9

ul. Skalista 71
14640-g

lI

wizory, magnetowidy.
teny
tv,
zwrotnice,
etrfzatory,
. . macniacze antenowe

[

J

RÓŻNE

UPRZEJMIE proszę świadków
wypadku drogowego no rondzie przy ulicy Jagiellońskiej j
Grunwaldzkiej w dniu 21.1V.1991
roku, około godz. 11.30 o kontakt. Kielce, tel. 452-89. 337-g

orol

beJ koncentrJczny po
nkurencJjnych cenach.

e,
nkiewicza 48/50

POSZUKUJĘ

kawalerki z telefonem. Kielce 40-642. 347-g

Spotkania Artystyczne w WOK
Leca Sulimierski instruktorzy
WDK ocenili> siedem szkolnyc.
zespołów.
otrzymały:
"Zł-STU" II SP JLr l'

NaJl:rody

Teatr
w Sta,rachowieach, dwie irugie nal:rody
- Iabaref "Gadała" z SP
w
P.jałowieach i Bajkowy Teatr
Otwarty z KB ZHP z Wło 11czowy, dwie trzecie nagrody Teatr .. 2ywel:o Planu" z SP '"
Potoku Wielkim oraz Teatrzyk
Kukitlkowy ...Jedynka" z SP ar
1 w Miechowie.
Nal:roizone
zespoły
wezmą udział w Jaarc .. , k im ł tiwału.

321-231

40-58-94-95
Hll18-~

PRACA
Teresa

(Bilczo

bIło legitymaCję służbowq,

y)

stkę wydanq przez PPTT,
340-g

I

WYP. DKl

SZYBKO
KOMFORTOWO
BEZPIECZNIE
li Krakowa do Paryia i Lyonu autokarem "mercedes"
(klimatyzacja, bufet, wid('o)
Kraków 55-90-07
Kielce "Gromada" 3Z2-971,
Paryż

?WIEC

alkohol 110 wyj-

W Wojewidzkim Domu Kultury .dbył się kolejny PUel:ląd
w ramach Spotkań Artystycznych. Tym razem byt to pueI'ąd teatrzyków szkOlnych, Jury
w składzie: AIldrzej Litwia dyr. WDK. Barbara Korbel wizytator KOiW, Maria Pyrek
- z-oa kome-nda.n.ta Kie,~kiej
Chorągwi ZHP oraz
Lucyna
Buka.to, Arkadiusz Szosla.k
i

..V1TT S E"

112-g

mitjscową

policję

zmusiły

c" .

wr('suJc ,"ladze niemieckie do
bardz!!'j zdf'cyd owaner;o działania.
Mini~terstwo
praw
'VcwnC'tr:mycR Braudtnl1urllil,
na którrj t .. reni zanotowane
wiC;kszośii t~J:o typu prz padków, powelało spccjal,ą ku-

Ucieczka zgranicy keszłł}

ała

23 mln

Na prz ejśc i u
graticzny m w
Kołbaslcowie
kierowca bagażo

d"

wego .,mercedesa" z I(dańsk i rni
nu,merami rejestracy jnymi. po
odprawie paszportowej dokonanej przez straż g raniczną. nacisnął na pedał gazu i przemknął przed nosami celników, zamierzających
wykonać swoje
rutynQwe czynności. Celnicy zawiadomili policję, która błyska
wicznie zorgan izowała blokad e
dróg. Seigany .. mercedes" został
zatrzymany w miejscowości Pło
nie. Stamtąd. pod eskortą pO~i
eji. odprowadzono go na pnejś
cie granicz.ne w Kołl>aSkow ie.

zł
l. w

a t)-

wu-

r.<lJn-

Al')

V za
Od p()lliedziałku w Radc,lI1 iu
nastąpiła obniżka cen na niek~re wyroby
mleczarsk ie }»in1ormował nas o tym 'I. ieeprezes da. produkcji Okręgowej
Spółdzielni
Mleczarskiej
i ni:.
Stanisław Wójcik. Spadła cena
masła stOłowego z 19 tys. zł do
16 tys. zł za kg I obniżono również cenę masła tzw. extra z
20 tys. zł do 17 tys. zł za kg.

Obniżka wymó~ł spadek zainteresowania wyrobami oraz wzrastajaea konkurencja. Obecnie z

radomskiej OJ{rł)go~('j j)oHi"J 1_
ni Mleczarskiej spl)wa jedynie 2,5-3 tony rna la Iłzj(,JlflJ •
któr ego n abywają oolillor y :z
grodu nad Mleczną Koło 2 ton
- poprzednio - ~ ton (!zjrr,_
nie. Reszta trafia d _i: a r:.. ~ ska
i na zaopatrzenje JlldilOi' i w '1)0')bJiżu Radomia
O r6cz hni:i.l>j
cen masła. inne w 1'0 y: ie 1)0tanialy decyduje Iil tym pn-.-de
wszystk;m
ma1a
r nt wn' M~
p-odukcji rnl %a rsp.:; J.
""Im)

z urzą'h. rua II'T - F
namiode, '!IV "t'r
duły n..e Ba
aID incu . Cape Cod CMas aehusdł ). Pi ć , osób uie iylCJ jUi w m.mf'n.'i ,
I:dy Odkryto. tra, dit::. . ; la
zmarła,
szpitalu. Biwaltują-·t'
pod namiotem u oby lIaio>"a,J · ole
trz~h rólnych re.bi.u.
C)

Tragedia wnamiocie
Su'ć
ób, W
tym czw.ro
dzieci zmarł. wskulek załrucia
tł uU .. ukiem
węgla
ułatniajl\-

m

się

1:. \

te

hurtowa

Kielce,
ul. Sobie kiego 73A
tel. 427-19

potw~rdzj

ięe
epin.ie ezytclatka.
narzekał, ii w Ilademia

OT)
rzedaż

Nie

"nuw

pracujące

non stoP. będące w gest ii p rywatnych właścicieli.
W sklepie całodobowym przy
ul. Słowackiego napoje alkoholowe sprzedawane są bez ograniczeń i po cenach detaliCUlyeh,
a ruch w nocy jest spory. Sklep
jest konkurencyjny w st06unku
do tzw. melin. gd~ie rzeczywiś
cie pobiera się wyższe opłaty.
W skle-pie całodObowym .,Non
stop". przy ul. Zeromskiego w
Radomiu, alkohol sprzedaje się
r6wnież bez żadnYCh dodatków.
Podobna sytuacja jest w innych
plac6wkaeh. Wresacie jest k Dkurencia dla ~lin.
się

• Był k&munj tyczny prz _
wedt'a W(gier
Knely Gro' z
prz znał w ponied,ialek, że Da
terJtori um tel:o kraju ta "jo_
aowana l1yła potajemnie laolzie ka sroń jądrowa. W 0_
JlulalikQwanym pruz soejalistynay ibiennik .,Nepszal1adsal:" ~' ywiadzie GrQSll twier,bił, ii po objr,eiu w 1981 r.
stalowiska premiera doprowadził do
wyC'ofania tej broni,
kierując
otłpowiedllią pro'l1t:
do Mithaiła Gorbaczowa.

Spo:iywczyeh

(1983),

to:

radomskich sklepaCh ROCnaleiąeych do PSS .,Spood stycznja br.
alkohol
sprzedawany jest bez 20-pr oc.
narzutu.
Nie potwiHdzily ~ię
tei informacje. iż p ra ktyki te
W

nych

łem"

kwry
sprzedaje się
ssy"h ceaac:1L

OKAZJ A!

POD

opłat

bez dodatkowych

Od retlaluji:

'1r.;Q: .~,.tjq: '~:

• -asilające
sj
o tatui.
brutalne napady na polskieh
turystuw i brak elektów działań
pOdejmowanych
prz('Z

Alkohol

placów~i

, o.ge'ncjo·

mi jt:. kt 'ra ma :i<aJą sie h ·
j ' nit jem UTa
sapobj"l"aWtru.
~

TJl. 1

i I;!o,spodar zy.

ły

~lurtownia
Adykllłów

działko

Szeroki wybór
KUCHENEK
MI ROFALOWYCH
w cenie
jui od 1.650.000 zł

ZE

"Trapy je nasz.ycb st sunlluw
splatają
s i ę z rzeczywistością.
Tak jak dawniej wspólna była
bitwa o Anglię, tak teraz spólna winna b)ć Iilit wa <> Pol kę"
- po : tłział lla konfere ji
prasowej w Beh,\'ederze sekretarz stanu w Kancelarii Prezy_
denta, .Janusz Ziiifl:.wski.
Lech
ał sa odwIedza Wielką B ryt anię maj Il na uwadze
dwa zasadnicze cele: polityczny

(włm)

SKALNA

SPRZEDAM "forda
tron siki"
(1981). Kielce 20-235.
338-9

r't

DOKOŃCZENm

, ..

;:'".",,;

w . Bytanii

stosują

105l"
349·g

SPRZEDAM "fiata 125p combi" (1976) . Kielce, Storowiejsko
10.
330·g

alesa

L.

POTRZEBNA pomoc domowo
no stałe, warunki procy i placy
bardzo dobre, Wiosno 12, gm.
Radoszyce. KOÓ5kie, tel. 12-10.
188-g

•

p.niÓ8ł
ł.opu.nno

Mniaie I:m.

W

przy uL lLflclelnrj \Ił' me wyjaś

nionych okoliclIDościach powracajl\cy li ubawy Rafał H. J:GStał potrącony przez "iuka". Ranny przebywa w szpitalu.
• W Starachowicach na dr&dzf'
osif'dlowej przy uL Murar kiej
kierujący . , vollrswal:encm" Zbil:niew B. nie zachował ostrożnoś
ci i

potraf'ił

U-letnią

Monikę,

która nagle \\ ybiegła na je:&dnię
z zaparkowan('g. sam.chotlu.
Dzi ..cko odwiuiono do z.pitala.
W Zabcu cm. Pacaniw

•
dący

:l

Batlmierną

ja-

szybk&śrią

,,ford sierra" kiere any przu
Józefa N (I. U) z woje ;\'ództ wa
ta rnobrzeskiego "'pa41ł w PIIŚlizr; i zderzył się czoło\ o z nadjeżdżającym
:l
na.pneciwka
,,sla.rem", Hierowca ,ierry",
który nie dosl.llllował pTr,dlleMi
ilCl wa.runków judy ( yło śliskO)

http://sbc.wbp.kielce.pl

m.ched
bity.

'rruerii n" rruejs('u.
został

CZUJ. E ER

a-

d ~zcz(tnie

PEDU:~TRI

•
przedawcz nie u
"klepu
.,Polmo.zbytu" prllY ul.
,,'a r-

• •. ~\\ni i w utika .. Dla
bie" przy pl. parl) aant.", w
Kid ach ,h aj praw y ....i .... ali d.konać wenra! krad).; i .
Dzięki inten enf'ji
""ł ' j"i Hu
'<klt'pu i kli nt' w 1!.!aJ • • sir, 13trz mać jtdnt'f:o z ni<'b Ada.ma
<:.
(I 19) i łHhy k.ii
:unih,r
m Id on! ~p·dni('łt. Za1 ':& man lin!''') 1'I-:l w are

z.M".

l

(Łll.Z)

Redaktor
zn

!oli ~ kiej w Kielca b zatrzymały WUGraj na r;orąf') m uczynku

krad:l>ieży

H-I tniege Pawła
i dwa lata. starszego Maks miliana l. z Kielc. CllłGpey wykorzystując umieszanie ehcieli ukra'ć
ze slalepn kas tę z pieniędzmi % mln zł. Sprawcy 7,06tali przehza.ni policji.

79

7

l

.

~

-

-

Już

l

.-

-

~

jutrO.

Festiwal pingpongowy w Chibie
wani.y za
niepoWodzenia w
Dortmundzie. Cała
światowa
czołówka trenowała
przed zawodami bardzo .solidnie. Obro(lcs Iran Cup, pucharu ufu.ndowa.nego w 1947 r. dla najlet>szych. deblistów. pt'zez. ~ach~
tranu,
zawodl).i~y
memieccy
Jorg RosskGpf-Ste~fen Fetzner
obliczyli. że na drodze do. wał
'ki' o obronę tytułu odbiją piłeczkę ponad pól miliona razy.
. Organizatorzy z Kraju Kwit-

W ;a-poilSkim mlCi;ClC Chiba
24.IV.· rozpoczynają się 41 ńlU
tn:ostwa świa.La w' tenisie stołowvm a jak zape-wniajq orga·
ni7.alol·~v wpro.st, festiwal tej
dyscrpl(ny,
gdyi.
równolegle
rozegrane zo&tallą zawody w
wielu kalego-riach wieko.wych
w ramach tzw. Glubal Masters.
Po.lska repre2cntaćja od],eciała do Japo!!ll w składzie: Agui.<,szka Gieraga, Anna .Januszyk. Lucjall Ulaszl'zyk, Andnl~j GrublJa, Lrs7.ek Kuchar\ki. Piotr Skierskl i Pietr Szafrau<lk. Starz"
mistrzowie z
POIllO<:ą mło.dsŹych zawodników
na cze:e z PIotrem Skierskim,
w: el ką lladzieją. polskiego tenisa. będą chcieli zapewne zaprezentować się jak najlepiej.
Tym l'azem gos!)(}dar.zem mis!rw<;tw jeGi; Azja. żądna
re-

nącej

Wiśni

przyjazdu

(q)

mlodzieży.
Na starcie
stul,ęlo s:cs"Iastu chlopc6w. pneważnie
na motorowerach.
w
tviększo<lci r,·e prawnych tech-

7,ezu,olopo nI! starty be::: 1cas-

wspomnę
o braku
obuwia, rękawicach
okularach. jakie pomocnych
1lT.:!]I przejazdach 1)rZeZ kna);i
tarniny i d~il.:;ej róży (jeden z
tL('ze"t\~ikó1L' .,C7.ossowal" to espadl·i1iac!ł!).
Panował
ogólny
drao, rozbrykani chłopcy ;ei.d ~!Li "z prądem i pod prąd" pol'isując się kaskadersldmi wycZlJ/lamj przed su:oimi rówieśn.i-·
CZ1}

. •

sę

d~;ÓU1.

Nie bylo I.ekarza:
Ol'y w ten sposób organizowane imprezy n i e !Jyly zbyt popu(anu tvśród llllod~ieży.
Może
";.ę ~ic(!1Jś to s);ończyć tragiczuciekł

GRZEGORZ MOSKAL
Podstaw!) wszelkiej
d.yskusji
Mgumenty. Zdai'lC sobie
z
sprawę, nie. mogę powstrzy?,iać się od podejrzenia ej zZą wo:ę auto,'ów tak drastyczn-ej i ::
gruntu
niep'rawd,iwej
opinii o imprezie :zorgani~owallej
pr.:e.' m&j ldt~b. Zaczną jednak
od ufguil\r-nt6w.
~ą

terJo

Wy~iad

informowaliSmy czytelników o sukcesach
młodych zawodniczek
koncckich.
trenowanyc'h
przez
Mariusza.
Brzozowicza. Korzysta jąc z pobytu młodego szkoleniowca w Kielcach, poprosiliśmy o l'ozmow~.
W.~zak zdobycie tytułu mistrzów
Pol.!;!ti nie zdarza 6i~ sportowcom naszego regionu zbyt często.
W

\\ ~c>z.e.gra.nyeh
spotkaniach
'li 6 i międ'l.yolcręgowe-j uzyskall0
nasL'tPuj:lce wyniki. St!łl Nowa
D(!.a - Melalchem Rudki 6:1,
Star StarafOhowiel' - Lyslca "80dzrntVłł 2:3. Cz:uni P~aniee Melalowie(' ~anów Lubelski ~:3,
~l!it Chmielnik - Jgloopol Dwikozy 0:1. Siarka II TarDobrzer;
- ' ,'('ptun Koliskie 1:2. MeczeOrlkz Suclieduiów - Nida Piń
('zó,,' l SłaI II StalOWa '",ola SwiL Ćmielów nit'! odbyły si<:.
A (}~o tabela

•

•

•

JG
1fI

l. Sl."tl U S.W.
ł.

S.
lO.
't.
8.
II.
10.
li.
le.
13.
H.

16

ST.4.ft

Czarni

Metalowlet'
ŁYSICA.

NIDA
METAL(!RI>"M

ZESIT
Swit
SRPTl.'N'

nie: potrarlr:,

::

~-l'

.STRONA

-8

~

wybaczyć

proszr:

".górnolotne'· określenie. inaczej
o niej mówi<:, j!ik o pasji moje-

go :1:ycla. ·

at 28-!1

'NUMER 79

'z 15.n".

M. B. - Jeśl1 można to ot! swój
temat powiem tylko, ze 0(1 ośmiu
lat zajmuję się lekkoatletyką i

.

Pomówmy lepiej. o zawodnicz,kaC.h. l\:lałgosla_ Jamróz,
bo od

t:ł

241 21I-lf
16 11 3S-3'
16 15 23-e2
tli "1ł 17-18
18 U U-tł
15 12 t!-2i
11l
8 28-35
16 I 12-31
15 8 B-S4
l' 1 18-37

numerze

- MUSZę 'oczywlśeie zae-ząf od
gratulacji dla Ewy· i _ Malgosi.
a także dla" pana, Jest to przecież
równl~ż paitski osobisty.. sukces.
Prosz ę powiedziee coś
bli~ej
o
sobie i zawodniczkach.

2G 42-10
H' 31-12

15 23

St.,' N.D.
ORCIe:/;

cor:lZ bli-

się do naszego
turoleja
pozostało uiewieIe. Dl\\ tych .
którzy eł!.~ jencze lo ZI'O bić, przypominamy
podsta-

nic
.

wowe wymagania. ·
Turniej rozgrywany będzi t
w czterech grupach wieko ,
wych dla dziewt>zl\' i chłop
ców ul:Odzonycb w latach:
1988, 1979, 1978, 1977. ZesIlo ły
(niekoniec:mie
szkol ue)
mogą liczyć od 8 do 10 zawodnik'ó w i muszą po;oiada ć

wiadomo

•

z Mariuszem Brzozowiclem
.

.' .Liga .międzyokręgowa

SIarka II
Igloop01

~\l~

W

l'ł.

l,

t6 k wietnia

uj. a więc cz.asu na zgłosle .

Wyniki:
ZSRR - Finlandia 3:0 (1:1>, 1:6,
1:0); Kanada - Niemcy 3:2 (1:1,
1:0. 1;1)'; CSRF ' - Szw&jcarią'
4~1 (1:0. 3:1. 0 :0), SsweeJa -:. USA
4:4 (1:2, 2:1. 1 :1).

Już

k()t!'~
Nie
wlaśclwl'fjO

~.

skiej, która rozpoczęła w skła
d4ie
zaledwie
15-Qsobowym.
Zresztą
zawodnicy ligi' NHL.
tn.j,n.: Fin Jad Kurd, Rosjanin
Wiaczesław Fietifiow, Kanadyjczyk Theoren Fłeury należą do
wyr6żniających się graczy.

wieści

pra_u·

kóZ malolat6w

W k<>lejnym dniu hokejo.wych
mistrzo.stw
świata odbyła si~
trzecia runda
spotkań. Nadal
bez
p<>ra~i są
przewodzące
stawce zespoły ZSRR i Kanady.
Na trzecim miejscu jest drużyna
Szwceji, kt6ra straciła . już dwa
punkty w meczaeh z Finl:l.Iliłią
i USA. Wreszcle pierwszy sukces odnieśli w meczu ze Szwaj·
carią hoke1iści. CSRF, tak wię.c
po ostatnich . meczacb zerowe
k'nn.tu . punktowe mają tylko ekipy Szwajcarii i Niemiec.

Badmintonowe

nlc"!nic .
Próby
sprClwllOści wytyczo.ne
r,CI kamlenisto-skalllym podloztl,
nIC? {nily OdpOtL'ŻecLnio o:::nakowa.Ie i :::auezpiec::olle. posiadaly
wy,~old stopień tnLdności.
Meta
W'óbU szybkości terenou.ej gran;c.i!l,la z póilorllmetrou;ym urwiskiem. a stOp!'l' sędziego w tej
pr6bie ro bił sobie przerwy
tv

. SIJO,t

,

Głównym celem tego typu zaMistrzostwa z każdym dniem
własną,
oryginalną
Lazw~.
u:oclów jest l>opularyzacja sportu
stają się coraz ciekawsze. pojaZgłoszenia
pot wierdzonf
6:0 13- "
1. ZSRR
motorowego. Wymaganie od starwia się więcej zawodników zza
l>rzn lekarza naleiy składa ;·
6:8 10- "
!. Kanada
tujllrc!Jc1. w nich mlodych ZllPQ~
oceanu, szczególnie jest. to wiw sekl'etari!/'cie redakcji: ul.
4'~
169
3. Szwecja
leitcÓlV, z reguly nie cierpillcych
doczne w drużynie kanadyjTargowa 18, V lliętro, pllk.
na nadmiar . pieniędzy, wlakił. USA
3.3 11- 9
nr 508.
u'ych strojów, jest klasycznym
Wszystkie ni('zbt;dnc_illfol'3:3 8- 7
5. Fin1andb
przykładem utl'aty poczucia rze, mlu'je bt:dzleeie moglipnc2:J
5- 7
6. CS.RF
c zywistości. \V istocie prowadziczytać w
kolejnych numeo:. 2-18
7. Szwajcaria
łoby clo pozostawienia
ich sarach naszej ga7.eLy. C~h.I\ ·
mym sobie. Po co tV takim razie
MY
N
,\
ZGLOSZEN
'l!
0:6 6-18
8. Niemry
(q)
istnw.lyby kluby motoroU'e?
(sw),
Zorgani:::ou;any
przez KKM
rajd, byl przeprowad:ony
we·
dług stosowanego regulaminu
i
w niczym nIe odbiegal od uielu
Odbyły się ostatnio
eliminatego typu imprez organizowacje wojewódzkie drużynowych
nycll przez inne kluby. Lel"ar:.K!m
igrzysk młodzieży szkOlnej w
zawodów byl jeden z działaczy
badminto.nie. Zwyciężyła Jilzkoła
organi:::atorów. niestety. zapom-.
Podstawowa nr 19 Kielce (nanieliśmy umieścić na jego pleuczydei Andrzej Kowalski) na
cach stosownego napisu. Frag- ' drugiej pozycji uplasowała się
men t o p6łtorametrowl/m
urSzkoła Podstawowa nr 2 z Mie·
WiadDmo już, ile plc.nięd.zy olrqmaią w tym roku kluby \,:,1].
wis.ku. któl'ym rzekomo ko'ńczy
chowa (nauczyciel Haliua Wakieleckiego. oraz instytucje zajmujące siq upowszcchnia:licm k u: '
la się jedna z prób. to istne kulas), a na trzeciej Szkoła Podtury fizycznei. - Pierwotnie Kielecczyzna miała otrzymać 9.5 1Il!~ ' wiście
riozum. najlepiej świadczące o
stawowa nt' 1 z Suchedniowa
złotych, jednak po naszyeh odwołanit\ch, Urząd Kultury Fizy"zQfj
absurda ln ości
pozostalych za(nauczyciel
Stefan
Pawlukie~
rzuł6u'.
.'
przyznał o miliard więcej powiedział nam Marek Kęd ·tiol·, kl~
wicz). Dwa pierwsze zespoły
Gr~egorz :'t10skal jest bylym zarownik Oddziału Sportu UW.
awan'sowały do. eliminacji stretVoclnikaem i również
bylym
Z tej kwoty 4.2 mld otrzymała O~ ręgo.wa Rada.Zwią.z.ków SP(:"
fo.wych.
działaczem
KICA·r. Trudno
go
towyeh, SZS 2,5 mld, LSZ 1,5 mld, AZS 300 lilln, WOPR 200 m n,
więc podejr:ewać o to, że blą
TKKF 150 mln, start 60, a 0ZSzach. 30, akrobat~'ka 70 mln. Na :1.d::i. gdyż nie wie o co ·chod:i.
westycje przyz.!lSnO 500 mln, mil'iard pozostał w dyspo~y(!ji WyJeśli ludzie, którym dou1"O spoi'· .
17 kwietnia odbyło się nadtu motorowego powinno leżeć na
działu Spraw Obywatelskich. Ważne jest to, iż UW pl'Z~kazar jd
zwyczajne zebranie Okręgowe-'
sercu, n awet ponad osobi.ste u25 p~. wspomnianych kwo.t adresatom.
: .
...
g()
Związku
Badminton-a,
na
razy i ambicje, w tł!n sposób 1)0
- Pa lic~nych !,onsult~cjach, prezesi okr~gowy('h. zw~ąz~ów " u:
kłórym d<>konano
wyboru no~
propagują, to czarno widzę je(jo akceptowalI podZIał plemędzy na poszczegolne ZWI3Zkl.:L khlb) . ..
wych władz. Prezesem z~
przyszłość. Oby tego typu -pos. Andrzej Ko.walski, wicepreze- . Wszystkie pieniąlhe lI2\ przeznaczone na zadania 'zlecone, związau'
taiŁ'Y nie byly zbyt popuiame . i
sem do 'spraw sportowych Steze szkoleniem młodzieży', w tym . opłaceniem . szkolewowców nie
zniechędly tych.
którzy
fan Pawlnkiewił!z, wiceprezepowiedział Włodzimierz Stobiecki, sekretarz rady.
chcą go UpraW!4Ć
oraz dział ł ~
sem do spraw' organiza-cyjnych
. Z kwoty 4,2 mld, blisko 3,4 mld otrzymają kluby, a SW ro ln
dla jego dobra.
Jan Kaspl'zycki,
sekretarzem
przeznacrono dla okręgowych związków. Najwięcej - lłiel!; ~~
Sekretarz zarządu KKl\:( '
Jacek Bełus, a czl<rukami HaliprZ€z.naCZOllO na lekką atletykę i piłkę nożflą.
KRZYSZTOF
na Wabs i Zd1!isław Włodar.
czyk.
(j)
ALEKSANDROWICZ

wy dla

h

pos
.ław"ó·
,

hokei stów ·U SA

spodziewa.ją
się
osobisto.ści

P'lnkt'widzenia...

w roli"

''Dobra

wiel\(ich

świ.atowego sportu, w tym Juan
Antonio Samarancha. Główna
arena mistl'zostw, gdzie ustawione zostaną stoły o nazwie
"san-ei". posiada w-id<rwnię na
6500 miejsc.

W
sobotrde
przedpołudnie
(l::.IV. p"n:yp. red.) Kielecki Klub
Motorowy ,organizował na Wietrz'ąi popularny rajd motocyklo-

kUltlI tl'ystępującymi

Hokejowe MŚ

'

,nieJ zaczn«: chocla~ wywalczyła
ona "tylko.·' (\.."tul . wicemistrzowSki, Jest _ biegaczką utytułowaną,
fl\1 ..tlzy innymi. aktualną halową
mistrzynią Polski
junIorek
na
1000 m. Miała w tym roIcu s~nsę
....ystarl<>wa<: w przełajowych mi.
~tr~~tw8clT" świata. niestety o~pa,
ct:0wba ratdk~ spotykana w jej
'.,.Ieku. unlemotliwila ten startr
Zawody w Raduczy były pierwszymi po chorobie, stąd arugle
miejsce ł pewien niedosyt. Naszym w:;pó1nym I najwaroiejszym celem s,\ mlo;trzostwa Europy w Salonikach, ale do mlni-

~,:m

P_'l

l'H

-br.dt· ~

ll'''?l'!'e

.

dwie sekundy l 00 jego uzyska_
nia zależy c?,y Małgosia w nich
wystartuje..
.
lIłistrż)'ni młodziczek w
biegu
mi 1500 m - Ewa Młynarczyk, to
moim- zdaniem; na jwiększy talent
w województwie. w ciągu ostat~
nich lat. Dziewczyna wszechstronnie uzdolniona. lrul:dzy in.nymi

"e· je te

. jeszcze -ścilJlei ' kwestia treningu
siłowego. .Zapewniam, - żadna
z
moich zawodn1czek nie miała w
l'ękaeh
sztangi. Również liczba
przebieganych kilometrów przez
dzlcwcz~ta jest stosunkowo
niewielka. Moje ambicje są ' na dalszym planie, czego przykładem
kariera za\vodnicza MaIgasi, któ.
ra jak na razie odnosi sukcesy
.w eoraz to wyższych KategoriaCh
wiekowych. Na .marginesie, w
plótkach tych doqtrzegam pewien
rodzaj 73wl!.ći. Dla ;:podejn.l1-

II'

tem';

ma' wych", któny uie widzą możli
wo~d oslągnic;cla dobrych
wyn!k~ bez nazwijmy t<>: nieuczc,.
problemy zdrowotne.
.
wo~cl, mam dobrą rad.;:.
Taient
1 zaangażowanie zawodniczek oraz
Chciałbym
jeszcze powiec1z1e6,
przemyślana i systematycz~ praże obydwie :zawodniC'Lki
są. jak
ca trenera muszą przynleśc e(-ek-t
na sWÓj wiek .bard:zo świadome
\Y postaci wyniku 1 to jest cała
teg<> co chcą w · życiu OSiągną': 1
tajemnica. Mo'te banalna, ale za
VIo-,;półprBca między nami
układa
się wspaniale. Oby
tak dalej.
to prawdziwa.
Jak to się stalo, 1.~ trenuje
- P"toszę pana, ebwUa to moLIan swoje zawodniczki w Koń
~e niestosowna, ale nie megę nie
IIldcb, a występują one w harzadać te!:o pytania. Tu i ówdzie
wacb- ·Zak:\ Kielce oral! jak się
mówi" o · pana ' .. kat". Delikatnie
układa
współpraca z
klubem?
powiedziawszy. że z1>ymio eksploatUje pan swoje młode 21:\wodniC7ki, kt6re nie mają snn~
M. B. - W Końskich nie ma
na sukcesy w
przyszłości .
Jak
na lO plen1ędzy, dobrze wiG('. ~c
pan odnosi się do tych odgło
w ogOle znalazł sl~ kto któ fi·
sów ~woJej pracy trenerskiej
nan.."1J.je mOją praco:;. Stosunki z
klubem ultł:ldają się pOllTaw.nle
M. "B. - Nie jestem .,katem".
choć występuje
j)ewna rótnlca
Chcąc liczyć się w
k~aju . podcelów .. Nie jestem zwolennikiem
stawą jest talent l ciężka ' praca.
obUczania punlttów. Moim :zdakilka razy w tygodniu. Zupeł:ilc
niem Uczy . się wynik zawod.-ticzJnny temat to sprawa obciążP{I .
lei I to jest chwała dla ,k!ubll, a
bo o ty.m 'iafłCWł'e p!I1l m.~l!lł. a
ole p.tH1.!(ty. które ,.dobywa.. G<1ymuz:;cznie.

Nie

?3peSzająC

~~o \V;~lk~~ze:itr~~t~~ie s{:~~

http://sbc.wbp.kielce.pl

mieście

monn
odpowiednie

by w

nie

li.

wynik!
-

vial'unk!

stworza n"
finanSoWe,

zastanawiałbym Sill ani ch ..... '·
Z mojej strony gwar:m tu.~
liczące

CZy to

narczy\.: za

Si"

w polsce.

prawda, :te Ewa MI\'"
zwycif:stwo

o.trozł'/ll'·

la .komputu?

M.' B. Tak, to prawUa. F,JJl'
datorem
nagrody
byla flrlOa
.,Mavi·· od dawna sp()nsor\lja ~~
biegi przełajowe
w· kategoru
chło'pCów;' ZaskoczenIem
"yW
jednąlt to. le tym razcm
dllt{·
czyło to l" ...wnie~ dziewcląt. S",~
zawsze marzyłem
o wla SIlyol
komputerze, a z tego co wie lll
Ewa lakże. Mam nadzjej~. li be. , •
dZlc to dla niej dobra zacł1c;ta · dO
dalszej pracy.
- Ostatnie pyta~le dotycz:!, ~.
na problem6w %Ilwodowych. C'
spędza gcn Z OCl:U trenerowi, klÓ'
ry wraz ze swoimi ""WOdllit'lI>~'
mi odniósł sukces.

M. D. - Swoją pracę w klub~
opieram na uczennicach sz!>olll
PodstawovJ'ej nr 3. w które1 ~
stem
naucLyciclern
wf.
l'3
wielu latach pracy z dziewc z ęl;l4
mi, okazało siC;. że nauczycIelolI

mę!czymte tego robić nIe wol~~

Pooobno istnieje na
to
ja~
przepis. Poniewat lepiej C:l'~
siQ. ucząc. i trenując dzle"'{CZJ~a'
stano\\"'1 to dla' mnie spore o" to
niczenie. Gdyby udało sil;
znlienlć byłbym bardzo rad.
- przY~l\aJ.ę, te to et) Pa:tl . Plj
wied;riIU mocno
mnie dZH\" it"

spróbuj'!' 1I!:tillc ' s.ię tą spraw" liC i

bliżej. Dziękuję za roz1i1o"G
życz~ dalsX)"ch sukces6w.
wl~ł
Rp7.ro- 11

co

ZBl(lNJEW ~{ .

