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POGOTOWIE . STRAJKOWE . W· W
Akcja jest z3l'ókoczeru('m dla
wszystkiCh - z wyjątkiem organizatorów Samorząd Studentów dowiedział sil; o niej z ufisz6w. Jego przewodniczqcy Wojciech Zamojski nie ul;;r.Ywa ,'ozgoryczenia: - W ustalaniu zasad przyznawania
stYPQndióW
uczestniczy~y \Vszy~tk~e organizacje studenckie. z wyjatk ~em
NZS, kt6re bylo obok czy ponad
te . sprawy. Prze \Vodoi~zl1cy KC
NZS, Sylwcster Ozi3(1()wlc~ j(>~t
I"I).qim kolegą z roku. a n.!II'o
lo było dla niego ,.byt tru6ne
wspólne pi'zedysl<uLo\VDnic problemów i ustalenie wspólnvclJ
metod działania . O wi,'l u I:\h.icj
jest ogłOSić pogotowi~ ;tr(,~k o
wc ...

W kieleckiej ~VSP znowu zaTYJ'! tazem dwie organizacje: \ Niezaleźne Zrzeszenie
Sludentów oraZ brltanizacj;J, Studencka KPN od' 24 kwietnia ogłosiły pogotowie strajkowe. Powodem protestu jest żądanie utrzymania dolychczas obowią?;,;,
jącego systemu
przytn:\wama
stypendiów, zmiany
rozllO rz ą
dzenia Rady l\Iinistrów doly·
czącl.'go ''I'arunków llrzyznawauia
pomocy materialnej oraz Ilrzedsłl"vienia wydatków l dochodów. związallyeh z obsługą stypendiów, akademików i stolówki.
wrzałQ.
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Zamiast zysków

Zabójcze kredy~y •
c raz większe długi
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Kierownik Dziali Sp ,·:, ,\ 1:-1<1denekich, E\\..:J. Gór~ka 8['·::'1'dza: - Ro~porządz. :m i..,
H"l'Y
l'tTInislrów razi
P3";,li ()r .~c ' lOw·
n08cią i brakiem oreC!,zji. Na
szkoleniach, które zorr.:,m\/.<,'va10 MEN w celu wy ja'l\ielOm n:cjasno~ci
intcrprctacyjn:vch.
stwierdzono bez ogródek: .. Róbeie jak chcecie", Ryle
tylko
wysturczylo
przydzielon)'ch
przez resort pieni t;dzy . A lfwo-

La> 13 mld alO mln zł lO;JnJ"jr
w zostras:::ajacym tc'nplt' ' l'.• e·
le \vs.kaz,uje n~ to. Żt~ tHt17.ł? ol;:l!zUĆ "Sie

n}l' \\"' ' ~ta··l.'ł~"\.i .t'n
(i\, o

~,Ec1łł

.

drożs~e
Drodzy C/,ytduicy! Rm.ną
cc stale koszty m.iu. druku i
llapicru zmusiły nas do podniesienia ceny
(;odziennc.g3
wydania "Ectla Dnia" do 160
zł.
Co w zamian'! WknjLre
zwiększOtlol objętość ~a7f'ty i
ciekawsZ!l oferta clytdnirza.
Kolejny numer "Echa-Relek u" ukaże .. ię 2 maJ;\ br. (w
czwartek) o zwykłej porze.
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Ministerstwo Zdrowia i wojewodowie milczą
• "Na ratnnek" - ha!Slo llieaktualne

.u

-u
-2~

mo~gQ

znajOn1r.go, \ sadzie pieniędzy n.ie zrobil, ~
uruchomienie sklepiku z takIiViek .Jllłody i '·' energiczn,.
mi różnymi akcesoriami do
ecznie chCiał zosłać biozuprawiania miłości postanowił
D
enem. Jako ie w miniozaciągnąć kredyt ba~kowy, o
Dl h latach
państowej poajumy

na

bezboleśnie.
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Czesławem DUdzikiePl. instruktorem szybow·

co. 'ym i samolotowy·n;, dyrektorem
KIleckiego

Aeroklubu

·elce w drzwi c Europy

:~;

w stanie spłacać samych od·
setek od bankowego kredytU.
W podobnej sytuacji
osób,

tu zdrowia i wojewodów oraz
zadłuieniem Cirmy na pOl ,ad
52 mld zł. wydał tak drakońsk ie zarządzenie

Z handlowego

punktu wi-

dzenia

sprawa jest
jasna:
płatnik.
czyli
t\linisterst IVO
Zdrowia złamaI umowę. Tyt-

,.Cefn.rm" zdesperowany braIdem odzewu z.e strony resor-

ko dlaczego :ta rallosną działalność resortu zdrowia musimy płacić my połeczeu
shvo?!
DOKO~CZENJ"E
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Guinness

się

kłania

STR. 2

pod Kozienicami

. wczoraj w . godzinach

wiec.l~r

Hych VI miejscowośCi KE:pa Wolc"&juSk~ pod Kozierucami w RadomskIem doszło do rodzinnej
tragedii. Karol p. po powrocie lt

pracy. bedł\c . pod dualanlem alkoholu.
rozpoczl\ł
matte6ską
sprzcczkę. W pewnym nlomencle
ChwYCił cleilki przedmiot. kt6r~'ll)
kilkokroluie udcnyl żonę w glo11'1:. r-;astępllle wyszedł z domu.
PIIWOC. którą wezwała matka po-

l'zcba mieć bardzo doorc
ie i nie cbwaląc się hyć.
m, soli dn;jlm , posiadać u!ności llrzewidY'.vania
i
lego podejmowania opiynJ:>l yen decyzji.
• Pilotów bętbie więc ('oraz
mai j, bo z kl'zejJlł Ił lllłocbiezy

Takie wieści rozch.lldzą się
z szybkością wiadomości o
epidemii. Zanim Połskie Radio podało oficjalny komunikat już w mie~cic wrzało . Od
dzisiaj wszyscy mamy jednakowy dostęp do lek6w. Pod
warunkiem. że zapłacimy za
nie 100 proc. ich warLości.
Przestanie być ważne, że jesteś
emerytem, inwalidą, ubezpieczonym. Dyrektor PZF

które

łatwowjprnie
potraktowały
hasła o
przedsiębiorczo~ci i
zakładaniu prywat~ych inteDOI'OŃCZEN1E N.\

lA LEKI .100 PROC T!

znaj-

duje się więcej

Po .~ janemu lab~ ~onę

lała

SZkodowanej. prz~·sz1a jednak Ja

Wczoraj w saUl. poludni(' Uil
jednym z najruchliwS7;ycb kicl~('kich traktów. czyli ul. Grun_
waldzkieJ miałem okujt: Iłgl~ 
dać jakic zamicsz:mll.' w ruchu
drUKowym pntrafi <;powodo\uó
dwóch facetów w pomarańczo
wych kamIzelkach. Mowa o ukocbanych przez
kierowców
ma1ar'l.3ch paśów na
iczdlli,
którzy lę roblłlę
wyk4lnują
zawsze w czasie nll';więks:ll.'!l:o
samochodowego Z.:Jltęszczellia. Od
lat jako argument wysu" ił się
tu laki. 7;e wie ną w ulicy jcst
zimno (odkrycie kiell"ckicb dr o-

r:owców), a wll'dy far1)a
nit>
krzepnie. Klimal-u sit: nic zmieL
ale na Kicle('('zyiD.ie widoNmic:" posługują 'iiI: farbami
"!)towadzanymi z ciCl)lycb krajow, bo jak wiemy. w innych
l'c&llłnach Polski. roboty te
Ił
powodzeniem wykonuje się póź
nym popołudniem, a e
zgrozlł
nawet nocą Nil" przeszkadza tlt
ani fachowcom. aoi farbie, ani
~Ym

bardziej kierll\V('om. Pl' z~d

kilkoma
dniami
JMldubny
ogromny korek ulwonył il; uit
:lI. IX WiekóW KitlI'.
(ALP)

'itwlerSlet1ztwo w tej sprawie prowadzi Prolurraturn Rejonowa 'fi Kozienipóźno. LekarJ lIogotowia
dził zgon 3G-letnlej kobil'ty

r;-ol'zt.'j.

KO-S-CZEN1E N.-\. ST·R. !

tulem porno shop idzie marniutko, a bank, bez pytania i
zg-ody pożyczkobiorcy zdążył
już w tym czasie, w kilku
szybko następu jących etapach,
podnieść oprocentowanie na
80 proc. Zamiast krociowych
zy ków
kielecki młody
przedsiębiorca
popalla w coraz większe długi. Nic jest już

Tra~rdia

Z1 pami.ęts pan
sw(tJ
zy wyczyn na .lotnisku?
"konale pamiętam. Był\!
to 1lł lat temu Pierwszy skok
hro!lowy wykOIlałem 22ia 1972 roku G godz. 14.10
zdObywałem
koiejnc
e i uprawnienia.
_
•
est więc pan I klasy 111llłtelll s.z.ybowcowym i samolołow
. Jednak nie kaidy może
•

pil.'r

-

jaki W ubieglym roku nie było trudno_ Sądził w swojej naiwności. że sklepik b~dzie
przynosił uiezly dochód i pożyczkę wziętą na 31 procent
w skali roku spłaci szybko i

lł~·s_

Piotr WoUcnberl'(

(~lru)

cach.

S T Y L & A G I S- Co.
pFledstawiciel firmy GANDHI Elektronics Co. Lttl

OFERUJE PO ATRAKCYJNYCH

• KA!\-IERY "PANASONIC 1\1-1000"
• KAMERY "P ANASONIC :M-400"
• I\AMERY ..SO~Y 450"

,

CE~ACH

GWARANCJA 12

miesięcy

SPRZEDAZ
HURTOWA i DETALlCZN _\.
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KIELC E,
ul. Targowa 18, pok. 712, tel. 32-15-62, Iax/tel. 32-15-61
ul. Kiliilskiego 12, sklep "STYL", tel. ·121-88.
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lłył. dlu~o

postac, icby

prz('je!.'hać .•• kilkana~cie metrów.
ł·M.
• Piekar;o).i

Za leki I
DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

DYR. J. PF ADT nie ukrywa dramatY2lmu sytuacji: Jestem świadom braku podstawowych
lei-:ów dla życia
ludzkiego.
Dwukrotnie nie
dostałem
"gamma
yeninu",
krwiozastępczego
leku udostępnianego
na
hasło "NA
RATUNEK". gdyż nie zapła
ciłem trzech faktur. Nie odbieram nikomu
uprawnień.
każdy może ich dochodzić na
drodze prawnej wobec resortu, ale dla ratowania . ciągIo
lici zaopatrzenia w leki muszę
'Yydać to zarządzenie. Doku-

C ••I

pr

ment ten przekazałem 26. IV.
do Ministerstwa Zdrowia i
wojewodom woj. kieleckiego.
radomskiego i tarnobrzeskiego. Brak odpowiedzi uznałem
za zaakceptowanie mojej decyzji.
Sferę
zdrowia n:amy PQd{}bnie chorą jak l
resztę.
Sam fakt postawienia na czele resortu lekarza psychiatry
jest wielce wymowny. Pozostaje tylko życzyć zdrowia i
oczekiwać.
kiedy
wreszcie
zmęczone
społeczeństwo postawi
twarde
pytania: Jak
długo? Dlaczego?
ANDRZEJ J. KICZOR

Miłośników
że przeżycie.

teatru czeka duW dniach 11 i 12
Teatrze im. Stefana
~romskiego w Kielcach wystą
pią aktorzy Teatru
Ochoty z
\I\'arszawy, któr:ly zaprezentują
spektakl
"Zapiski
wi~zien
ne
Stefana
kardynała
Wyszyńskie,o".
Będzie
to
inscenizacja więzienne,o dziennika
Prymasa
Tysiąclecia.
jednej z najwybitniejszych postaci w
całym.
powojennym
pblskillł
życiu
publicz;nym.
Adaptacji
scenicznej "Zapisków ... " dokonał wybitny polski
aktor .JaR Maehulski, który jed-

DlZIia

w

1. MachuJski

W

roli

kardynała Wyszyńskiego
nO('z~nie
wał oraz

spektakl wyreżysero
gra w nim
główną

rol~.

W

pomysł

Nie . wystarczy
OOKOŃCZE .

JE ZE STR. 1

resów. Szczególnie gorzką p:gUłkę· do połknięcia mają ci.
któizy postawili na handel. a
nie trafili na chodli"\"ą branżę·
Bankructwo murowane. W samych Kielcach sporo prywatnych biznesmenów próbuje się
ratować poprzez naglą
unianę dekoracji okien wy stawowych: tam. gdzie wisiały garnitury i drogie bluzki p o jawiają się nierzadko n:ezbędne
dla każdego artykuły spożyw
.cze.
p;ątek w Urzę
Wojewedzkim w
Kieł
..ach Staropolska Izba Przemysłewo-Handlowa, wspólnie
z Wydziałem Polityki Regionalnej i Rozwoju Gospodarezego UW zorgan i zowały spoth anie z osobami prowadzący
l'Yli 'własną działalność gospod.uczą (w tym również handlową) oraz chcącymi ją
r()zpocząć Kilkugodzinna dyskusja, momentami kabaretowa i
łlumorystyczna · toczyła się wokół dwóch tematów:
sposobew finansowania działalnoś
ci ~ospodarnej oraz kredytów krajowych i za~ranicz·
Dycb na tcn cel. Ludzie pytali
a przedstawiciele kieleckich
banków sprowadzali ich nśl

W

ubiegły

łbie

ziemię.

l>VT ANIE:
Czy
liredyty
bankowe muszą był: takie dro·
g-ie?
ODPOW IEDŹ:
O~z.ywiśc,ie.
bo ta~je są realia w naszym

kraju.
PYT ANIE: C~y moina zaciągnąć kredyt dolarowy?
ODPOWIEDŹ:
W n:ektórych b ankach tak ale za!atWlame trwa {-5' miesięcy i
nie ... wsze musi on być przyZ.I"ailY.

:ile

P\'TANIE: Cioy jest szansa,
helI) ty zlotciwkowe sla-

n!",ją?

ODPO\\-IEDŻ:

Nie ma taJ. ...go r.1ądrego, który przewi(h,alby, jakie oprocento\,'anie
f:'f;,dz:~ za miesląc czy pół roFU. Na fan: 0f!acaj ą się je0} ,1e P,)źi"czki KrGtkoiermino.
\':e a ·b'l
śre d niote rm ino we.
t:;:n r,a ;-n:es;ąc . dwa. ;-.J"a przyft 1ad p:-zY'160 mln zł ~redyto
oi r~a 'l1usi m,eć pewność. że
\V kFe!kim ~za5ie obrót tą sun'ą da mu m .. n!mum 80 m~n zł
zysku na ~p!a cenie odsetek.
JnśL !~?:;ej pewności nie ma.
le~,eJ P(·i;"CZkl nie za~ iąg ać.
. PYT Ą N!E: ("z·1i pobranie
li<rClłJtu na j;;tkąś dłużSlą in'~t'<itycjt:.
np.
rGzbudowę
"b.mera ukl:ulu, przy takim
~ocentu\·.anii! hylolJy samo.,j~h~cm?

ODPO\\'IEDŻ:

Praw€łopo-

{} ·)nje t<:t k.

Mnie' \'. i-:;:'C"j

*

w

*

t:l'Rl ~tylu

htL3 l a- ~ię dy ku , ja,

nieUó-

głośno

;r.

PAŃCZYK

Kielce w drzwiach Europy
DOKOŃCZENIE-

ZE STR. l

- N iestety. mlodzi ludzie obecnie są słabi i chgrowici. Podam znamienny p;:zyklad - w
lalach s:edemdziesiątych ze 100
kandydatów na pilotów odpadalo najwyżej dwóch. Dzisiaj
z
tej setki przechodzi
zaledwie
trze!!h!

et To bardzo smutne. Czy latanie to ,M· ycurpujące :laj~de?
- Mnie bardzo odpręża.
W
chmurach analizuję pewne sytuacje, zderzenia i udaje mi się
roz "·lązyw ać wiele problemów.
Czy jest szansa. że w Masje powstanie
nowo~zesDy
port l&!njczy?
•

10\\

- Chcemy tu stworzyć lotnisko IV kategorii, a więc nie
najnowocz.eśn:ejsze. umożliwiają

~~--

2

ległości do 1000 km. np. do Budapesztu, Wiednia. Berlina.
a
także przyjmowanie samolotów
zagran iczllych Do takiego latania byłby najlepszy 6-osobowy
samolot typu "seneka", na licencji amerykańskiej. za
330
tys. dolarów. Przewidujemy, że
cenami naszych biletów będzie
my wówczas skuteczn ie konkurować z "Iotowskimi".

e

oncert w pa.łacu
Z okazji 200 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbę
dzie się uroczysty koncert. Jego
orgapizatorami są Krajowe Biuro Koncert<lwe w Warszawie i
Muzeum Narodowe w Kielcach.
W montażu
poetycko-muzycznym wystąpią znakomici soliści
i aktorzy:. UrSzula Bartkiewiez
- k.lawesyn, Alicja Marczak-Fa derowa - mezzosopran, Irena Jun - aktorka znana kieleckim ""idzom !:C s~eny Państwo
" -1" 0 Teatr1l im. S. Zeromskiego
eraz akh~r teatralny i filmowy
- Jerzy Zelnik.
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Szydłówek

bez

policji!

DzwonIę w imieniu znacznej
grupy
mieszkańców
starego
Szydlówka w Kielcach z ogromną prośbą do "Telefonu". Napiszcie. aby przywrócili u nas
komisariat policji. który
był
przy ul. Toporowskiego. ale zostal zamknięty podobno z pow-odu zbyt wysokiego czynszu.

Nieobecność
policjantów na
naEzym osiedlu ' niezwykle 0o~mielila tutejszych chuliganów.
którzy już bez żadnej obawy
straszą nas na ulicach. boimy
s~ wprost chodzić.
Jeżeli na Toporowskiego był
za drogi czynsz. to przecież w
budynku ADM przy ul. Pieszej
są wolne pokoje. jest świetlica,
z pewnością znajdzie się kąt dla
paru policjantów. a ich obecność znacznie
poprawi nasze
poczucie bezpieczeństwa. Policjo
wróć na Szydlówek!
(g i)

.0\ kiedy marzenia sianą się

rzet'Zywistością?

Proponujemy ..•

Samolot powinniśmy zakupić
w 92 roku. Tymczasem
utwardzamy pas startowy
i
tworzymy
spółkę
przedsię
biorstw lotnisk dyspozycyjnych
z udziałem osób prawnych
firm i spółek oraz osób fizycznych. Chcemy. żeby także Kielce jak najszybciej stanęły
w
drz\\.iach do Europy.
-

ce jednak wykonywanie lotów
w rQi.nych warunkach na od-

BEATA

Mł.OTKOWSKA

o
godz. 19
świetlicy RŚ "Solidarność"

•

2 maja

w
pl.

Wolności 2 w · Kielcach spot~~
nie ,,\Volność i
solidarnosc"
organizowane przez Towarzystwo
Przyjażni
Polsko
Austriackiej
i
Towarzystv: 0
Przyjaźni Polsko Amerykanskiej. W programie - ut,,:,ory
Ignacego Krasickiego." Cypr~a~a
Norwida i Cecylii Letkowskle].

W programie koncenu m.in.
utwory muzyczne J.
Elsnera.
M. K. Ogillskiego. E. PotElCkiej
oraz poezja i teksty publicys·
tyczne ' związane z
okrese m
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Ponadto
wzbogacą
wieczór
teksty oryginalne: H. Kołłąta ja.
fragmenty cytowane z Ustaw)'
Rządowej 3 Maja 1791 r.
oraz
salonowe rozmowy z XVIII w ..
które przybliżą kHrnat tamtej
epoki.
Imprna .db«:dzie się 5 maja
br. o r;ouz. 17.00 w Sali Portre.
towej pałacu kielcckier;o. Bilely
mahta aabywae w palaeu Ide·
lec kim w I'enie 111.000 :al.
(dmp)

:)'

Jak pracują hanillowcy ~
Poniżej

sklł'paw,

inferma~jc

układów

e

1 Maja, 3 Maja

rebrl

gasłron&

micznJl!b w ; JUelcach w dniach
1-5 maja.
1 maja. Sklepy: PSS ul. So·
wia (g.. 11-15), pl.
Wolnośd
(!l-15), Armii Czerwonej
20fi
(!l-13), . Kon6pnickiej 5 (8-11).
Pocieszka 17 (10-16), PHS
Gwardii Ludowej 28
(9-14),
Warszawska (IX Wieków)· (9-14).
EKO "Marlena". ul. lVarszawska
147 (całą dobd. Restau!acje
i
kawiarnie .•Centralna" (10-23),
"Bristol" (7~22), inne w skróco·
nym czasie nie tnuiej~iż do
godz;. 19.
;c2 maja.
Idep.y czynne jak
~o dzieii.
3· maja. Sklepy PSŚ ul.
Turys(yc:zna 1 (9-13); Zagórsk a
62 (8-lł), Kryształowa 4 (1115). "Tęcza" (9-14), PDS ,- uJ.
Woicwódzk. (Warszawska) (914). EKO .• Marlena", ul. Warsza'~.
ska 147 (całą dobę). RestauraeJc
i kawiarnie: .. €entraIRa" · (723), "Bristol" (7-22), inne
do
godz., 19.
..
.,
4 maja.. Sklepy C:lYDne jak. w
soboty rob~ze.
5 -maja. Sklepy: PSS ul.
Pofieszka 17 (10-16). Zagórska
62, (8-14), "Tęcza" '9-1.4)! Sowia 1 (11-15), pl. WolnoSCI (915), Armii CzerwoBej 2" (913), Konopnickiej 5 (8-11), Turystyczna (9-13). Kryształow a
(11-15) PHS - Gwardii Ludowej 8 (8-14), Warsza.wska (IX
Wieków) (8-14). SzkolIla 36 (tU). "Davalcente-r" ut
Orkana
11 (8-14), EKO ,,:Marlena", ul.
Warszawska 147 (eałą dobę)·

rakter obchodów. będzie msza
święta celebrowana 3 maja
o
godz. 12 w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja.

ŚWIĄUCZN( UROCZYSTOŚCI I IMPRflY
Najbliżs<:e dni obfitują w liczne uroC'zystości oficjalne jak i
imprezy kulturalne oraz sporto\,'e, związane z
obchodami
200 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Swięta Pracy.
Dz iś p ;erwsze informacje.
w
~zwartek pozostałe.

KIELCE
:\1a:>ifcsiacja l-majowa. Zbiórka uczestników o godz.
9.30
przed budynkiem WPZZ
ul.
Piotrkowska 12.
Zakończenie
pocllod.u l>k. go{)!}z. 11.00

RADOM
Obchody święta 3 Maja
200 rocznicy ucnwałenia Konstytucji za inau gurowane zostaną 2 maja .kolicznościewą akademią o godz.
17 w Teah-ze
Powszechnym im. Jana Kochanowskiego; zorganizowaną przez
Stronnictwo Demokratyczne z
okazji swego partyjnego święta.
Tego dnia o godz. 18 w Muzeum
Okręgowym przy ul. Piłsudskie
go nastąpi również
ot"'areie
wystawy upami~tDiającej
te
Głównym
akcentem obchodów będzie 3 maja o godz. 18
lIroczys'e nahożeiistw.
przed
kościołem garnizonowym z u_

działem Kompanii Honorowej i
orkiestry Wojska
Polskiego.
Podczas mszy nastąpi edsłoni«:
cie tablicy pamiątkowej.
Wcześniej
o godz. 17. delegacje zakładów pracy i organizacji społeczno-politycznych zło
żą wiązanki kwiatów w miejscach pamięci: przy Mauzoleum
D. Czachowskiego. pod Krzyżem
Katyńskim. przed płytą T. Koś
ci u sz.ki oraz p:J<!Dnikiem Cze-rwiec 76.
O godz. 9, 3 maja w jednostce
wojskowej na Sadkowie oochodzony będzie Dzień
Wojska
Polskiego, m.in. za wody strzeleckie i pokazy sprzętu WGJskowego. Na godz. 11 zaplanowane
jest kryterium kolarskie na ul.
Narutowicza.
(syk)

Kiermasz ks iążki radomskiego
"Trampa" w ogródku
przy
Klui..>:e "Łaźni a". l i 3 maja w
godz. 10-14 Zenon Gierała będzie podpisywał powieść
dla
młodzieży
"Tropiciele
dinozaurów". l maja w tych samych
godzinach z czytelnikami spotka
si., )farek Woźniak, autor "Iry_
dodiagnostyki"
(jak
określić
stan zdrowia poprzez
analizę
obrazów powstających na tę
cz6wce oka). Książka nie tylko
dla lekarzy. W tym dniu
w
gooz. 1{}-14 Teresa Opoka bę-

http://sbc.wbp.kielce.pl

ózie podpisywać swą
książkę
dla młodzieży "Kocie
oczy",
Specjalny gość kiermaszu. dr
Karol PIasecki antropolog z Uniwersytetu
Warszawskiego.
a,utor .. Radomskich szlaków pieszych". ..Puszczy Kozieniok4ej"
oraz .• Poozczy
Stromieckiej",
oczekuje na czytelników - turystów 3 maja w godz. 12-14.

SKARŻYSKO
I maja w Skarżysku wycieczką autokarowa
"Śladami
twórców Konstytucji 3 Maja".
Trasa wycieczki bierze początek
w Skarżysku i wiedzie przez
Końskie,
Sielpię.
Samsonów.
Kielce, Sw . Krzyż,
Waśniów.
KaIków. Wąchock. Opłata
10 tys. zł. Szczegóły w PTTK.
• 2 maja o godz. 17 - wieczornica z ud2iałem zespołów
artystycznych.
• 3 maja - majowy szachowy i brydżowy turnIe j. _
• W Skarżysku odbędzie ~ę
też złożenie kwiatów przed pomnikiem Odzyskania Niepodległości. a o goóz. 18 uroczysta
msza św. i odsłonięcie tablicy
z emblematami godła polskiego w sanktU:lrlum Matki Boskiej OstrObramskiej.
•

KOŃSKIE
KuJrotiilla.cyjnym
pun!kte.m
uroczysty eha-

pooJU'eślającym

Dzień wcześniej 2
poczną się imprezy

..

pra cy

Spół~,iel

"Sez m

zb

wan)

jaty y by

sandry Ac
ceprezesa

K
ze.l
JW. Li t
.cl
niej;

.. Pomirtl
od

glełdtl

mobilk tub
cikiewicz
zbierał 0 [.

ctl złotycJ

samochod'
na biedną
mies<:kajq
tu"\ czasi
tl/;;ęcy

sa

ClI drożej.
I1azetki n i
si Cli.
N
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25 milion i
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Gminy 50
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Ó.
tła biedn
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bramą

wytłarzenie.

NUMER 84

STRONA

ubGlewali. że przy
~akieh "udogodnieniach"
kredytowych, mając znakomite
pomysły nigdy ich nie
będą
mogli wprowadziĆ w życie.
Bankflwcy mogli w tym mo·
mencie
jedynie
wsp(iłczuć
przedsiębiorczym. Bo o obniż
ce odsetek na razie mowy nie
ma.
rzy

rolach wy s tą
pią:
Ernestyna ',\'innicka. Tomasz Mt;drzak. Marek Bielecki.
Bogdan Misiewicz. Piotr Siejka.
Wieslaw Machowskj. Spektakl.
którego premiera odbyła się w
grudniu 1988 r. to jedno z najważniejszych
dokonań
teatralnych ostatnich lat.
Jego
wartość artystyczna. moralna i
historyczna przez osobę Autora,
godna jest najwyższej
uwagi.
zwłaszcza w bliskiej perspektywie kolejnej pielgrzymki Ojca
Świętego do ojczyzny.
Spektakl prezentowany będ zie
w Kielcach dzięki staraniom Esi,rady Sw;ętokrzyskiej.
(dmp)
pozostałych

Irena Jun, Jerzy Zelnik w Kielcach

________-=__________________________~________~~_a~

maje. rozkulturalne

i rozrywkowe. W
Bibl~tec e
Publicznej Miasta i Gminy 9P ot kanie z: profesorem Uniwer~y
tetu Jagiellońskiego Bartłomie 
jem
Szyndierem,
autorem
książki opowiadającej o postaci Stanisława Nałęcz-Małaehow
skiego. Wśród wielu innych propozycji na szczególną uwagę
zasługuje wystawa prac malarskich
Juliusza
Tokarskie,o.
prac które autor
podarow~l
miastu. Ciekawie zapowiada Si ę
także
przygotowana
przez
Klub Fotograficzny
"Atut".
wystawa "Końskie w starcj fotografii"_ Rzecz warta obejrzenia.
Dla tych. którzy lubią spacery w rodzinnym gronie. organizatorzy przygotowali w park ~
miejskim festyn
z atrakcjanll.
Ponadto będą także
Wystę~)'
zespołów dziecięcych. mecze ~I~
ki nożnej i siatkowej. turn}eJ
tenisa ziemnego. W ko-necklm
Domu Kultury można będzie. o'
bejrzeć maraton
amaŁorsklcl!
zespołów kabaretowych.
(T&m)

KAZIMIERZA
WIELKA
2 ma.ja o godtz. 17 i 19 Występ
Kabaretu "PilJwa Show", 'li
programie m.in. "Pigwa z nęlk~
pne:l kraj Pę4!Zll".
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czeooy koszt inwestycji wynosii 11 mln z~otYcłi. Do d,z·iś pracują Łucja Gospodarczyk
i
Kazimiera Skwira, które 25 lat
temu . podjęł:r pracę w .. Seu~

rebrlly
'"ezamu
S ,..

ar)'
DIl-

ach

SpótdrL;el~zy

ńlie".

:2;ycząc

Handlowy
Sezam" w
R'Ilaomiu został
~budowany Z5 lat temu, z inic~
jaty y byłej prezes PSS Alek~
sandry Adamczyk i byłego wJ~
ceprezesa Jana Pawelca. Ów-

So )ści

26tl

11),
14),

Dom

mniej

.

..Sezamowi"

przynajmamy

złotego jub~euszu,

nadzieję, że zaopa.trzenie i działalność placówki dostosuje
się

goortie

ci~

tej rocznicy.
(ws)
F.t. W. Słomka'

przestępcze

zajmujące

kradzieżą

i przerzutem maszyn do szycia i części pozo
teren fabryki no Golęb10wie w
Radomiu zoslaly w ub. roku 24
razy przyłapane na kradzieiach,
w trakcie których zalrzymano 15
sprawców. W I kwartale . br.
przypadków takich było już 15,
zatrzymano 5 osób. W . ub. rGku dzięki funkcjonariuszom straży przemysłowej I policji
odzyskano skrodI~one mienie na
kwotę 85 mln zl, a w I kwartale br. - na o~. 58 mln zł.
Funkcjonariusze nasi
mówi Andrzej Górka,
komendant straży przemysłowej w zakładzie na Gołębiowie - niedawno w czasie kontroli w szatni pracowniczej, żnaleźli . przygotowane do wyniesienia różne
drogie części do maszyny m.in.
bębenki,
silniki, rozruszniki i
kOSlyczki. Dużą pomoc okozujq

14).

ska
j
23),

Aera w Automobilklubie?

·codo
jak

[S-

niej ręki jeanej I"<Jodzinie. gdyż
inne · - też w !l.iel.~kkiej sytu.acji - równici: oczekują Ha !,Klmoc.

.. Pomimo
flieopoltatkowane;
od 15 lat, preees Automobilk luQu Kie!eckiego, W" W ójciJciewict _podcztn trzl!ch gield

Nasuwa
się zaŁem pytarue,
jaJki był sens urządzania kwesty na tę właśnie rodzinę?

,cje

7-

zbierał opłaty wyższe II

do

Cli Złotych

~

ul.
ska
80-

:s.:-

19-

fu lwa
do(IX
[9-

ana

uL

-

tysię

samochodll na gieldę. Cel był na b iedną rodzinę Adamczyków
mies zkającycJ, przy g1eldzie. W
tllm czasie zabiletował okolo 5 .
tysięcy samochod6w po 5 tysię. ClI drożej, prócz tego sprzeda.wal
§azetki na ten cel, też po 5 t ygięcy.
Na ten tel utargował z
samych samochodów. pr6cz gazet
25 mi!ionBw · złotych. Nt! rodzinę
Ada",czlIków wplacił do Urzędu
Gmmy 500 tysięcy złotych, dlatego przez gminę , żeby duże echo
bylo. W ójcikiewicz zrobił biznes
!'la bied?le; rodzinie, nawet podal kllmunikat w kieleckim radiu o swoim pięknym celu. Przed
bramą wjazdowq było wywieszą
ogłoszenie o litościowej zbiórce na ten ce!. Pytam si ł gazie są

wle.dze §karbowe. dlac::ego tt/ln
gang'em nie zajmie się prokuratUf'a;·'

lez-

JÓ'l:ef

f ozllne

P~\łśmy p<)

tece

dach.

pot-

Kirle<-

Wiślliewski

wskazanych

ANDltŻE.J J. KłCZOR

tygodni zakończą
podstawowych
nimi trudna
decyzja o wyborze zawodu
i
kierunku dąlszego- kształcenia .
Jakie mają życiowe plany, gdzie
zamierzają zdobywać dalej v.'iedzę? Spytaliśmy o t<t' tegorocznych, niebawem absolwentów
Szkoły Podstó.wow~j
nr 13 w
Radomiu_
Za

gazet?
• Emerytka Stanililawa Buzon: - Nie ku·puję pism poo;a
tzw. "Okienkiem telewizyjnym".
Prasę pożycźam od różnych znajomych. Jestem zapaloną czytelniczką .,Echa DnJa" 1 .. Expressu
Wi~zornego". ale z tych pism
'korzystam też
oSltatn.io sporadycznie.

kilka

Ośmioklasiści

naukę w szkołach
8-klasiści. Przed

Artur Nowak z 8 a. -

Już na
siódmej klasy miałem
sżkołę,
Technikum
Mechanizacji Rolnictwa w Wacynie. Wybór nie był trudny,
bowiem od dawna interesowałem
się
sprzęŁem
rolniczym.
Skąd t-e za;nteresowania? Mam
rod<z:inę na wsi, częslo więc
0glądałem pracę maszyn
rolnipoczątku
upatrzoną

podejmu 'ą
czych.

Rodzice

decyzję

nie-

rem
sta-

Ewelina GllwrOllek 8 c: - Do
niedawna moim zmartwieniem
było tylko, które
liceum wybrać, bo, że powinna to
być
szkoła ogÓlnokształcąca,
poslanowiłam kilka miesiE;cy wcześ
niej. Ostatecznie, w decyzji pomogła mi starsza siostra, ucze!i.-

AulnmobiIklubu
W. Wójcikiewicz
Ur~ędu Gmia3' 500

ego,

Iwal
się

rzez
,ut",

o

~i co inłlego. Czy lJi'aw~a
jak zwykie. leży po.."i·odku, Cźy
tri po kte-re§ś ze ~~r{)n - z;)ha~:-' 11 .. -

twi

fo-

rze-

~ Według infot-m8:C;ł, kt.ke li.'Ar' aiiśłłl;o'
M kiertwBiłt ds_
ocy środowiskewej W:!"dziahl
P.mocy Sp.łeczllej Urzęd\ł Wil-

acergaIrku
amio

k

iilzltiej
w Kielcach, Bar_ty
\Trebel
!H'zeprowaci te ' dwie kwesty (d.e pusz-

tęPY

pil~

'nieJ

k~

,JóIJ1
~

przy bramie wjazdowej)
na. potrzeby rodziny w listo.padZle i gl'udniu 110.1'.: pnyniosł.Y'
od wiede.io ISO' tys. i HU tys_ zł.
Pik ~ntnym
~egółetłl
j.est
fak , z~ pieniędzy \,lI'eh dotychnie
przekazano rodzinie,
zd.a,niem Ba~har.v Wróbel,
była tak duża że d.aJsze
j~j .zwiększanie jest" 'bezcelowe.
b? I. tak rodzi.tl'l moglabv te
ple 1~dt.! stracie ttu pani -kie~ r..tk wymieniła na co). Wsuk
li -. ~czył<l, że dOlJM!l(J.tooo rok
,le kwMą ! mtil d na po_
. Cte daclm. a p<tDI1d.l;o 7.:gubny
pn ktad ~dawani:1 pomoc-

I nowe
Tempeuhlrll.
pariie i

Rti'l~g() życia p&litycznef6 rosnIe, powsbj~

~i'lIłł6Wallia. Dla wszyst:k;clt udosiępniam,.
nasze łamy, zackęcaj,c d9 pr6enlacji swych opiniI., slanowisk, pogłąditw j łJr~ram.vf w z\Tię:r:łt"j fermie. Wypowiedzi te zamieszczać b.ędziemy W' rnbryce - ..POLITYCZNY HYDE PARK". Cz~aIB,. na 7,głMzerria i materiały!

I

---Jesteśmy c,sobie potrzebBi

Na posiodw:enill kideckid Wltjewódzkiej Rady Secjaldem\lkucji

Rl' omawiane był,. puyget.".allia d. ' Wajew8dzftiej Konwencji,
która ma odbye się jui ł majA i b~hie ekll.zj\ d. przej\'ullia d.tycbcza.sowego rozwoju pull'..iriej orgalliza<'ji lewicy w1Ijewództwa kiełeeki~go, id obeent'j k1łłldycji i dals'lt'ge dział:ulia.

Czas dzialalności SCiRP w Kielcach i wajewoozŁwie liczyć trz'Ó!ba od lutego 1991 rGku. kiedy
I»wstala grupa ic..icja.ty-wnll. 'tej
partii. nakreślając sobie 'ladania
osadzone w istn.iejącej w6wc7. 3:
społ~zn~j rz€'CT.Ywisto.ści. W sa-

prze-

zasadzki. W trzech przypadkach.
sprawcy zostali zatrzymani.
Przypuszczamy - mówi komendant - że w zakładzie działa
ją
zorganizowane grupy przestępCIe. Nieklóre zosłaly wyeli·
minowdne, jednak pewne gru·
py nadal działają. W dalszym
ciągu bowiem znajdujemy czę
ści i maszyny pnygotowane do
przerzutu. Są one zakonspiro-

liceum im. J, Kochanowk iego, przekonując mnie do tej

n~C'a

właśnie

szkoły.

Chcę,

się

uczyć

w klasie o profilU biologicznobo te przedmioty
najbardziej lubię. Po maturze
- prawdopC'<.!obnie studia medyczne.
,.ch~mi<:·znym,

Sprecyzowane plany ma rówMałgorzata
Jt;drzejewska,
z Bc. - Wybrałam LO im. T.
Chałubińskiego, klasę matematyc;mo-fizyczną. Tata jest nauczycielem fizyld i dzięki niemu
polubjam ten przedmiot. Rodzi- '
ce po'!ostawili mi pełną swobodę w podjęciu tej ważnej decyzji. Co po ukończen i u liceum - nad tym jeszcze się nie
zasta·nawialall1.
nież

mych K[elca.ch akc-es do nowej
partii zacEęb
z.gła.llZać cocaz
więcej ludzi, wśród kt&rych byli
~y".!iście
dawni człcmkaw!e
PZPR. a~e ~ jej 1łt"Bolllill.'enCi. a
zv"nkłi
i jalk tu
9i.ę m6wiio
s z e.r .eg (} w i
c 7 łOilkowi"!. Ale
http://sbc.wbp.kielce.pl

-

(SYli)

też prawdą,
na dowieść -

nie9P\lżytej en-ergii i pj)ffiysłach
post negł nied09tatek w jakim
żyje biedna rodzina. Jedn()Cześ
nie ~ l\ałl: energicznie zaprzecza.
jak<)sy ł'ObietaRO Ha giełdzie OÓ6datkowe opłaty przy Slłrzedaży
biletów. Wielu klientów giełdy

lagę

straży

Funkcjonariusze

mysłowej zorganizowali także na
terenie zakładu cztery podobne

Pr~t'$

i~lI,

-

'l ar-

Zakłady
maszyn do szycia
znajdujq się na rozległym terenie, a jedna z jego części
przylega do ' okolicznych pól.
- Uznali6my wIośnie - wspomina komendant - że pewnie ta
okolica będzie miejsceIII przeTIulu'. Czekaliśmy tam przez
cliery noce. Dopiero piąlej z'apaliśmy sprawców na gorącym
uczynku. Zlodzieje widząc policjantów porzucili maszyny, uciekając prrez polo. Niestety.
pościg nie doł rezultatów ponieważ samochód
ugrzązł
w
wilgotnej ziemi. Nawet ostrzegawcze strzały nie zdołaly zatrzymać amatorów cudzego. mienia. Tym razem złodziejom udolo się zbiec, a strażnicy odzyskali fabryczne mienie.

śla

podk. 'lić, że 'Człowiek ten -

,o"r ~

pro-

kę·

zaakceplowali

moją decyzję. Za trafną uznała
ją również wychowawczyni. Po
skońaeniu tej
szkoły,
chciał
bym założyć firmę ś\viadczącą
usługi rolnicze_

wpłaci dG
tys. zł. pochodz~t:e ze sprzedaży
gaz-ety _,AutG-Giełda·' . Należy

fSy-

'out)

5

każdy wjazd od

Z4

ne

lsza
o

e 0kich

do naszej redakcji

giełdy

IW-

. .w

IW. List g<Brzłd, demaskatorski,
Jłełeta niejasrtMci i niea.D1awień.

l'fl1rlłszedł

ul.
ska
1ul.

Ile kupuje

nam sami pracownią, którzy anonimowo powiadamiają
nas
telefonicznie o próbach
kto·
dzieży. Właśnie dzięki takiemu
"cynkowi" wraz z funkcjonariuszami policji urządzono zasadz-

której

iest

Z<łwsze moż
i to, że przy-

chodzili ludzie dotychczas bezpartyjni; wielu młodych. a myś
lących jąkim iś tam lewicowymi
kategoriami.
Przed nową
partią stanęły
od razu waż n'e społeczne i poli~
tyczne zadania - sprawdziany,
Zbliżały się wybory samorządo
we i w nich ~jaldellłokratyczna
lewica wysŁawiła swoi.ch kand,J"datów , z których wielu - w
Kielcach O:;trowcu, starao(!howi(!ach i i.nnych miaslach - otrzyR1ało gł()sy takie liCZby wyborc~w;

~t&t'e ~yd()

wejsci\1 do rad.

raI,. o ich

.

Równiei wJool'y Jłr~:rde\'i(.-kie
watnym Sllrawd'2:'ianem.
Ka.ndydat lewicy
Włodzimien
C~m<l5zewicz otrz.:;mal w województwie kie~ckłm gl'uha j)Onad
Hl procent glooów. a w takim
Il.l'. Ostrowcu zajął w~l'ód sześ
były

ct'\ł

-

kand.NaŁów do
lnie~e.

B~lw-ed«u

d"ligie

Zbliżają się wYOOry da Jłarla
men tu. O kieleckiej Socj ldemokracji mówi się już. dzisia.j. te
jest to najprężniejsza . najlepiej
zorganizowana partia. Jej jedności nie S'la.rpią żądane wewnętrzne tak szkodliWe dla byłej
PZPR ideologiczne czy personalne spory. choć nie m:l w niej
uie z 'da wne~{)
d e m () k r a~

t

Ni.

!!

n e g ()

c e n t r a l z m u_

!Hl Vi!

SdRP idea-!OEtic:mych.

wonI! w róźi1?ch la5!omariloch
m.in. w koszach no smleci.
W stosunku do niektóryc:,
sprawców pro!(Urotura prowadr i
dochodzenie. Odbyły
SIę
lei
sprawy sądowe. Na jeunei z
nich trzy osoby otrzymałv wyroki po S mies i ęcv pozbawienia
wolności z ... zawieszeniem na
trzy lata i milion złotych gr~'iw
ny.
ti- ryb.)

W lU Liceum Ogólooks!:t3ł
w Sta raChO'l'lic'l.ch mnt}

cącym

miejsce niccodzien!'la impr~Z:l.
Dyrekcja tej ,>zkol)' wespe!
z
delegaturą Kuratorium Oswiat/
i Wychowania
zorgani!:'lwala
konklJrs cirtograficznv. 00 udziału w nim
zaproszono uczniów klas ósmych wszy tklcn
sŁaracho\<1ickich
szkól !łOd&t~
wowych. Zgłosiły s ię 32 osoby
pragnące konkurować
w I!'l:ledzinie poprawnej pisowni Gjczystego języka.
Zwyciężczyn;ą konkur.i'.J okazała się M:Lrzena Kwiatek
ze
SP nr 9. Drug ie i trzecie miejsca zajęły uczennice SP nr lI ,
Zenela Wierys'l:ke i AgRitszka
Chmielewska. A
więc
gorą
dziewczęta! pierwsza . tr_ójk3 oprócz nagród l dypfomów zdobyła także cenną premię w póstaci zwolnienia z egzamin' w
wstępnych do III LO.
KOlejna
piątka najlepszych z ortografii.
Aneta Ewa Golębsk? (SP nr 3),
Weronika Wojterzek (11) . Wojciech Gąsllwski (9),
Andrzej
Bocian (11) i Katarzyna ł,aw
lliozak (lO) premiowana została
zwolnieniem z egzaminu wstęp
nego z języka polskiego.
• Skąd pomysł takit'~o konkursu? - pytam dyrektora
LO Edwarda Zlobcckit'go .

m

Obserwujemy
obn1żeliie
poziomu utniejętooki ortograficznych
wśród
młodzieży.
Chcieli'my więc rozbudzić zainteresowanie tym
aspektem
języka i wytwarzać
przekona!!ie, że poprawna pisownia jest
wizyfOwką c.~łow!ekJ
i do 11:0dem jego myślenia.
Ił Czy !I: tego wynik.,., że'
konkurs zagości n3 slałe w
się

murach waszej

szkoły?

- Taki jest szczery z3l\1iar
organizatorów, wśród których
chcę wymienić polonislki naszego liceum: Ewę Łącką • .Joannę
){omorowską

i

Teresę Kowalską

oraz Elżblet;: Nowak z delegatury KOiW.
(;>on-u.;)!

sporów. choć bardzó żywy j t
nurt intełektualnej , w.vmiauy
myśli. nurt szczerych d yskusji i
rozmów w przyjaznych party jnych kręgach. J~t to bardzo wi- '
:toczne i dominujące w kieleckieJ'
organizacji. gdzie powstał pierwszy chyba w
Polsce Swięto~
krzysk:
Ruch Młodej Lewic ...
gl'upający c<>raz liczniejsze kGb
młodzieży studenckiej i rob()tni- ~
czcj. Niedawno też powstało tu.
stowarzyszenie pod nazwą ul'o-'
kolenia" którego ideowym za-'
wołaolJiem jest proste stwiecdz~
nie, ze: Jesteśmy sobie wZrAjemnie potrzebni . aby pl'KwierdZ9.ć
więź
łąnącą życ ie i
pracę
wszystkich pokoleń Polak'Ów oraz gotowość wzajemnej poroo-'
ey i slh-mo.PO!l1~Y'. P<>łrzeim! ~b:or
kr~wlc pra wd~ o pr.acy ! 'Z.!fciu kolejllych 'Pokolefi Pola.ke\'f
ze wsz:rstki.ch
środowisk spo-'
lecznych.
doku'\l1entować
ich
wkład w rozwój Polski.
W Kiclcaclł powstał:'" rówakil
jako pierwszy w kraju aliafts.
soju~ dNnokra.tYCi\oej lewic .....
W jego skład weszlv wS!:vsikie
działające tu partie o lewirowl'm nurcie. pragnące la.nsow~,~
swoich kanydaŁów do noweg,)
parlamentu.
T ,l\.DEUSZ BARTOSZ

3

•

.e zwiększa bezpi~~e(1s~wa

pOJrz
'vV N:'Cl1lcz~h, a zwlaS·zcza w
Bt:.l"J ;n.c, modne .są tarasy na

dachach d{)mów, umoL. liw iając e
rC'l.,,~s na
\volnym powie trzu.
Jesll w grą wchodzi wi eżowiec
'l?'.as na d"chlh.~~e);:ięs.t tak u~
CHp;]:WY .lak na };olzszych
piet rac h. Nie wi<;.c dziwnego. ±e
zabudowuje się poddasza, a
nawet dachy, aby mieć bodaj
sezonową,
letnią
sypialnię
z
faras~m i ką':!ikiem
wypoc;-.ynkowym przy stoliku z wido!(;em' na panoramę miasta.
Jedn:"l? z tak ich taeasowych
nowatorpw jest b()rliński dzien-

I

nikarz ~\'arnei :'daihes. Odpczywa s?ble po pracy na dach"
~rzyplętrowc!ło budynku
a ko !edzy wołają go zwykle' z podwórka ...:.. jeśli jest na dachu io
sl.yszy, a gdy nikt nie odpowlada, . to znaczy. że poszukiwanego nic ma w domu i nie warta clrap ~ć s ię l~a ~rzecie p ięt ro.
Jak p.sze memlecki "Stern",
w samym tylko Berlin ie moż
na utworzyć na dachach jeszc~e ponad 30 tys. takich
kaciko\~ w1poczynkowych z lctnią
YPJaln'ą
i tarasem. Pomysły
dotyczące
zabudowy
trych6w
~nane są u llas od dawna, może
Je~na.k warto takż e
zająć
si~
zaoospodarowaniem dachów?

jolnym
T~'wają prace
nad nowel"ce n 'ych jej rodzajów i
z~.CJą. ustawy. o broni, amun;' dm io ów niebezpiecznych

(as)

naj bardziej .

drogi

niebcz~iecxne

~ 7.dQniem rzecwznaw~", wło&
~j ego

l>rremy\iłu

samochodowe-

go na drogaCh Italii spot}tać
. J)lo~a, najwj~ks~ _ t'ic:ebę auto,mQ~ll ow

zagraż~jącycl~ '

.·be-zpie-·
ruchu oral!: środo w'1s
kt~ n<l:turalne lllu. 'V{ dług obowlązuJ~c y c h obecnie
przepisó,y
samOChody }M)cU,.gaj~ we Wło 
Si CcJI dopiero 110 dziesi ęei u latach obowi':\,!i;ko.wej kontl'eli ich
cz~nstwu

s l ~u

Na dobrano(l

.Krzyżówka nr 83
POZIOMO: 1) sa.bo taży sta , 6)·
r7.<id :ub kijka rzędów kolumn ,
7) lą owy albo powietrzny. 12)
pl'?sta. które j odległość od dane) . krzywe)
nieograniczenic
maleJe. w miarę posuwania się
po tej prostej, 13) domowe
PKO. 18) prze<1miot otrzymany
przez !loczcnie, 19) spokó j, opanowanie,
PI?NOWO' 1) zlota moneta z
C!/ii.S?,!,

Wladysława

Łokiet ka,

bOlka . P~~yczka. 3) 2 :2 4) pibrazylijski. auto~ powie ści
"Kukao". l'au~eat Leninowskiej
llJgrody pokoJu, 5) gmkiniec. 8)
kłusa~ 9) m oże
być
kOlejny
10) mewJel k i dz:edziniec
we w:
llalrz pal<lcu _ 11) warsiwa skał
~lo7.0na z wa pnia i łupków. 1;1)
l"to~a niesamowita.
1·1) wyróż
!ll:l~~lcy ;;iQ członkowie orgs.nil.~cJl.
lo) rozmokła gliniasla
z,em) , 16) miano, 17) z,'spó!
II/h; rk a <';re,·huty.
.
2)

~al.'z

., ~:ownićzck: AMADO, '\.SYMP.lvfA, PATiO.

h!.c hn~c 2D cg o.

Przeciętny

w;ek . ,Po Jazdow spotykanYCh na
'-'los.kich szo~~h waha się w
okohcach 14 lat, podczas gdy w
po~o sta~yeh
krajach . curopejSklCh nie przekracza 12 lat. We
Fra.n-cji i Wielkiej BI'ytanii zaledwie 2 ' procent wózów do. Pu~zC~?nych do ruchu ma więceJ mz 15 lat.

Chętni
Około

200

do policji
tys ięcy

młodvch

\nochów i Włoszek prz e~\1i
l1ęło s i~ przeil lokale pOlicji
rzymskieJ, aby w ziąć udz i ał
w konkur:sie na 960 policy jnych etalow. Tak duża liezba kandydatów sprawiła, ŻC
p rze słuchani a

rozclągnęły

na wiele d ni
Aspiranci 'na pOlicjantów
wśród któ rych Gkolo 40 pro ~
cent stanowią
dili e w·cz{, la
muszą w p iętna~cie millut
oclI?o\~i~d~jeć na 80 pytail z
naJrózuleJszych dziedzin , np.
]akł szerokość ma Cieśnina
Messyńsk a lub czy mo żna adoptować
osobę, która
ma
ponad 18 lat. Wymagana jest
n:atura, ale wielu kandydatow 1ll0ż~ wylegitymować się
c1yp1 omapli wyższych uczc!ni.
60 .p~oce,nt . k.a.nQY4aŁó\V ·.na
POlIG.J~)jlpw-i , p.rtiY.p~lo .z.·\POłudma': Wtoch,-, gdżie 'wskaź
nik bezrobocia jest szezególnie wysoki.
Mam duiy Macanek tlła
litery p r awa mówił
o
sobie jeden z kandydatów
- jest em pra w deplWobnie je~
i:;nym, kWIT 'W Neapolu za~n! l~uje się

F'OZ.lOMO:

kr:lyźówki

nr

kol~k!ura,

'. riO:-'OWO: koks. loch. kreda
Ły~a.

akcja. 'waga. kasa , baca: .
·lUrek. sezo n, ·k r ój, faza.

li.ozwią108rue

krzyżówki

nr

.rilllzi'otworzyć : dIJJ .pObltemV

Indywidualn-y

en o

droższy

~la
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·01·------------

~ ~rodę, l. Y., sJlt:d~imy
tle":.
.l,lUt: z Ul'oczym polSkim aklo-

l'I'm -

l .. u ni KrYl>z"ki"1'I.l.

"

~,5

mln .Zł. POdolmo na Zuchod:de

pst dte-"eJ.

e

Ził' ~I

-------------------------------~ .
http://sbc.wbp.kielce.pl

inwest~'cyjnych wśród

ł'i .. J.a r .,k i

•
Afera

Zaliczka
(D t; kt.ńtLcllie )

K<.Ite zm!lli..:ia oczy.
OIK\\'j1am się . :e l'e~.t.ty nie
drstaniesz - ci<!~n,,1 Z~, ' 0wol01,)' z
siebie Weyne. - : 1Usz~ ci (:)ś wyj:lśnić. Po pierwsze, mnie 2.<'r.1al'0no wi Qcej. bo p i<:ć stów. Po dr ugie,
jestem
na
szcz~sLi(' kawa le rem.
Zdjęcie Z<l~ robił mój kolega. Dla
twojl'gO m ęla, oczywi ·de. Uz'u\l, że
zdr adzala ś go t y1:;1) c'lu
ie ~iq dl Y .
Podolmo jesteś chd\";'!' kot<· :ll< u ..
Ktmicf'

lna

Z zegarkami
.. , spowodowała beznbocie
.

Chiński przemysł zegarmistl'zows-ki>
czasy, w

przeżywa

\\Ty niku

ciętkic

zar Lucenia .

Trzeba umoczyć!

w

7l

Fol. :\ .

Klltenl oka

':n

7.

kaCl'!en~('1'
kabała , baba, cyna, nasa".
,li! , fOl.b:.Jl'ka, kanadyjka.
li!..'"

Magistrat Astrachania

°

Ba czer w&J1ych

\\' Yl';l.V1u budynk u.,

Ukradli 2 mld
na czeki bez pokrycia

. t;,o

5Wlaltła ch"_

lło:z;~ iąunic

Po wy.sław
~~sów, jaka
edp~ła,
Sl~ WieK ielca
ch, mi-

,rolska ldaniem Włochów
krajem mniejszego ryzyka

się

ani jCtlcn pn-ypad ek odpar cia zamachu przy pom ocy
broni gazowej, znane są n at omiast przy padki po sługiwa 
ni a się n i ą p rzez prze stęp ców,

Dwaj p t'ywalni przt:dsillbio rey z Ntm e j Rudy w woj. wl\l..
.
. uje się zasadę, że powinłosmkow tych llympatyczOoecme.' sprawy posladaL<!J . ·ć o e wydawane jedynie
bnyskiJn, z ponl oc lł r;ł ów ne,; o
nych zwierząt przy było.
obrotu bronią re,guluje uSl&oom , tóre są realnie, bark slę gew c go z m i-cjscow ego
od . wa ~ ·1961 r.; - pisze J. Wi> j od innych, zagrożone za·
8:1l ału Jhukll Zalchodniego ~l' e 
.
,
'
f'?t.
W . Słomka
dackl
ale pojawienie się \\:hem
a . ich zdr owie· lub
_ _ _ _ _ _~_ _ _....;_..;._______.;.;._ _..;._ _...;..~_ l e , Nic mogą natomia st {}- alizewt.li czeki bu p6k.rycia,
zag a rni a jąc' }roDald 1325 mlD zł.
Worek pienię«(zy
rm ać p ozwolenia małoletni,
rzy
ps
-chicznie,
nar
komaOperację powtÓrzyli
w Bank.u
wypar-owa ł
osoby bez stałegonl'iejsca
Sp'łlbielc-Ły m
w · DLlsźnikach
podczas :lct u
lleszka ia _i takię" wpbec
Zdr oju" mając cieki połwier~one
rych istnieje oba\va, że \1: . przez te~oi. księgowc Jo, Da.ło 141
Poli.cjó,l ' francaska ;;Ioi· wob"c
.'
. '
t b r oni w celach sp-rzec-z:'
'pr zem yślnym w5pelniłc:om jesz~agadki godnej
Hcrkulesa Poh .<: iut re?em państwa lub
cze 71'0 nlIo ·zł. ' Aferzyści. zuik- wota . . Z wiell~jej walizy. za ł ado_
ząd'ku· publi~z.nego:
. •
waneJ do samolotu na trasie
nęli i SI\ poszuki wan i. Moi liwe,
.
:r Otl. i a munic ja m.ogą - b~;ć
Zurych-,Nicea, . wyparował podże metoaę- !ipr awdziłi jes zcze w
.
.
.z:edane wyłącznie po prz~cza s lo tu . wOI'ek zawierakcy
Pwzgl,! dniając na tUi:ę czlo~
. UznaJąc ' JCdnak, że -otwa r-ien iu p vz.wolenia ·na ' ich . innych bankach .
p?nlul . iwa ~ilion y f raniuw.
wleka, należy przyznać, ż e
CJ.€ _~omu p ublicZll ~ mogl o. iadan ie , z tym, ·że sprzePI€CzęCle,
ktorymi
opatrzono
zaws~e będzie istn i eć popyt na
by Sl~ :vydać przesad ą dla coąey ma obowią zek zawiaprze~yłk.ę przed załadowaniem
są nl(.>naruszone. Sl€dztwo tr wa:
USł~gl seksualne. Dlatego
u- .bardzIeJ bogobojnych miesz.nian ia· jednostki policji o
waza~n y za konieczne
rozpaezan , lromisja cjs. m lodz-iei,\' zedaży, a także oostrzelet rzeDle pers p ekty wy otwarcia
u~aża, że otwarcie domu p u·. trzech naboi z bróni przezw mie~cie do.mu publicznego bhcznego byłoby rozwil4za.:zone j do. sprze<'Ulży i doStra jkują h iszl>nilskie
n ien) k!ańcowym ' j dlategorc~~ nia pol~ji łusek . 1. tych
--: stwlerdza stę w dokumen stacje benzy nowe
Cl~, • opracowanym przez
ko proponu,)e rozpat rzenie p ro·>Ol .
m~l~ . ćJ~. młodzieży
R a dy
blemu uiworzeni~ domu scha·!owszechny dostę p do broni'
U progu se~n u tu;'\'stycz,ne-'" MleJsk1eJ As trachania. Refordzęk 'dla normalnych par mło·l nej nabywa.nej . \'II ccla.ch
g~ zało?:i stacj~ benzYl~owych w
Gall tV 2.uiorowis 1co opiłków
m.a torzy ~ Astrachania wnied yeh ludzi, którzy z róinyehentllalriej samoobrony . nie .pochodzqcych
HlszIJ:'iDn oJ:(łosIly strajk:. Pra.
z różnycll mateśh,
caly
pakiet
propozycji,
pow~ów
-,!iemają
gdzie
pll·ię
su
w
eale
be~pieczeńcowmcy domagają się 9-procenriałóto wprowadzić magnes, t e
zw!ązanych
z
podniesieniem
'
zosiac
sa.m1
;te
sobą.
obywateli
'
pisze
min.
'
tow~.j podwyżki zarobków. Z 4000
które
maJq żelazny ro(low6d,
dackL
P rzeciwni t', brubpoziomu k~ltury seksualnej
S~at.:Jl czynnyeh
jest zaledwie
choć różnie u.ttc~ardzone, sz[ifowalle lub uarwione, s1(u.piq się
~12 . .Przed każdą z n ich formumłodydl mIeszkańców miasta I - Powinien to być hotel _ r e- c prz tępczość, zwiększa
Ją SIę olbrzymie kOlejk i.
wokół niefJo. Gdy od zbioronad Wołgą.
iWl1?-enduje komisja _ wyna '_Ib~ bron.i .~osi.adanej nielew is ka partii, stro1lnictw i rozmUJący na godz.iny niewielkie. Ole. POhCJl Ule jest znany
maicie zwqcych się ug rup owań
. dwumiejscowe pokoje a
zażądać, II by ok re§li!y co w ich
gani:acja d{)mu schad~ek po'
profJramach
glówne
jeśl i
przyzna jII, że najważn :e;sza je ~t
zwali młodym ludziom pra-'
sprawiednwość społeczna. nie uwi.ćJłowo i kulturalnie ułoż)ć.
c i e kllą od wspólnej dla nich 1Iazswoje życie seksualne . Kom!'
wy: leu'ica.
sja radzi, aby w hotelu na
O tak, to jest dl a niektórych
godziny był koniecznie kiosk
::en. ując e; i ~tudne do
głośnego
z prezerwatywami i -sala wiu'yrtlŹeniLll
Zdaje się, że doś
deo. Repartuaru filmów
wiadcza tego dziś Zbigniew B upodano, uznając to za
jak i grupka jego zwolennik ów.
"w )(~lkJ m
zachł yś n ię c i u
Skońc zyli
wlai /l że
z R OA D ,
wę chyba oczywistą.
k t~re. konc.entrują 0?ecnie swą
nie przystąpiti do Unii De 'noSlę
persp ek tywą szybk ich j
u~v~gę na s ro dkoweJ i wschodkratlIcznej
Tadeu.
za
Mazowiecdobrych inter esów w środ ko
Problemy zaprzątające glomeJ . Europie. "Orga" przy
kiego ale dlugo odżegnywaLi się
",<:j i
w scllOdnieJ Europie,
ws~olpracy polskiege BRH w
w y ojców miasta Astrachania
od pnI/pisywania im lewico wej
k tore trwało mniej w i ęcej do
stohcy Włoch, zorganizowała
zadają oczywisty kłam twier
pokusy.
W te lewizji obwi eścil i
polo wy zeszł ego roku , nade"spotkanie ok r ągłego stołu"
dzeniu wiceprzewodnicząceg o
paws ta 'lie własnego ugrupow(ts zła teraz dla Wło chów pora
poświęcone
możliwościom
stowarzyszenia
radzieckich
ni«, a zapytan i o m oż liwe so1· t $P,Ok?jn cł ł:cfl ek~ji t" j ot.rzeZ• sze w ybo rc ze WII ,Ilieni!i Sorozwij-ania stosunków gosposeksuologów Wiaczesła,wa Ma- .
lidarność Pracy.
'
JVlen~:: ?e~~p~k;ty wy 7 mówią'
darczych z Po lską .
ogromsłowa, . który
na lamach p.O'fak to
c hęć pr ze jśc ia pr.:e.
oni -;-:- ł ~~m e Ją, alę S ił znacz-- nym zapotrzębowaniu na ' ·inczyt ne) mosk iewskiej gazety ,
rzekę bez
zamoczenia nóg nie
nIe .bardziej odl egłe niż sądzo 
form a cję d otyczącą możliwośći
"Kuranty" z
zatroskaniem'
po r az p ie rws ztł lV h.istori i runo Jeszcze przed kilkoma mieodnotowuje SIJad ek
aktyw·.:.....
_ ..~ . ~
~()~ ienia interesów w Polsce
chów volitlJeznycl~ nie udala się·
siąeami, poniewa ż
" EUI:OPIl
ności sek sualne j Obywateli Porut'\ui: p r op o;zycJe " da,,: Sol idarność Pracy i ~j s2anos..yl arl c z ył udzial ponad
200
wschodnia w ogóle, a Kasja w
z.s-RR. An a l~jcz.na syt uacja j BY mody 8~ sympatyezm e
wani za ToZWaż1t1l krytykę liu c ze ~t ~k.ów, · głównie przedbe'l'alnyc/1. P(;C!Yr:!a.~ go pocl(fr~
szczególnoś ei , będl\
potrzebowystępo wała w latach 1917_ 'Z~im~wa~e J) r~~:l; n~ze Cl.ystawlcIel!
bąd ź
właś c icieli
ezych
riqdu
panoivie Buga;,
1920, zauwa i.a dr Masłow
i Iml'1kl , lęc d:ras koleJna werwały . lat, zaninl . 8~ną się
~ałych i średnich
przed,się 
Modzelew~k i, Mujżel . choćby najwni{)s~k'
l , I ~ • .t.", :ch k apelllsl.Y. P.ra 'łl'chłonnym
rynkiem produkb lOrstw , k tóre w 80 proc. skł a - . wyci"da
. __
" , ze rewo u l!
lualnv
goręcf!j si ę zapierali, sq jednak
tów i technologii zachOdniej":
cJa
p.rzes2lkadza
sprawoJlI"
,'"
da ją się ' na włMką. goopodarl ewicą.
Wra z z rlimi należą do
s~su.
F . t. W. Słomka
. T a ka ocelUl ukazał a się n a
kę·
łamach
k ompetentnego jeśli
chodzi o sfery gospodarcze
m~ di olań8kiego dziennika ,,11
. Mt a~y 0wstathDio ~ Europie do c zynienia z dośe d~iwnioeu-:' t}pehjski~~
inwesto,~a- kwo~y- do 15 mil-iardów dola.:
Gl()rnale". Jej autor, publi5Y ~acA.
!C odma część kontynentu. w.y biera się
, d eg! na
. ~"",za:rze, zapOWle- rów w· formie · kredyt'ów.
Cyst~ MiY'cO Marcello, d ał jedo Jego zachodniej c2ęści, prz y czym z; Illlr y wjad
r ił al na blezący rok. 'pomoc
Be1.~Ośredllie
inwestycje
dyme. wyra z O'pinii coraz bar~by nie był~ to podrói donikąd, zachodnioeUrOpejSk~ kipitied.,~ową w WY3~OSCl około zagraniczne w krajach Eur odziej rozpowS ZeChjliOłlej "vśród
1 technologIe muszą najpierw przybye i oz d
r.'
.j mitla dow dolarowo Pewną py wścho<lJllej b~dą stanowić
w schodnie j ezęści Europy.
a omo" c SIę Ił. )tow . ć do współpracy w zaledwie część tej kwoty. Je. włQ skich k u·peów j przemy,
ie . ie finansowej zglru;za- ś1i nawet nastąpiłby prze10m
słowców.
Na tym tle szczegóLnie cenEksperci OECD obliczyli że h'l "O co n")'
. • 55
"1:' (. takie Bank Swiatowy oraz w tej dziedzinie - a nic ta"k omuUlstyczne
'
,
u < ..
" mnl('.J
la. d"
k '
K.1 u b'le P a- k'lego prze l o mu me
. zapow1a.
na. wydaje się inicjatywa jedpost..:
. kraje
d,')w
d o'ar0w
.
. dmI·20()'
:t' S uplone w .
w5chod nio- i środkowoeuropej- ro1-'
L
foume o
' skitn. Podejmuje też dzialal- da - to i tak o 40-miliardoneJ z. pię~iu działających
RzymIe flrm konsultingow o~ s~ie potrzebują ponad 13,5 biwych ' inwestyciach można je-marketingowYs:h,
"Orga",
hona dolar6w inwe~tycji netdynie marzyć i śnić, Wygląda
to. w ciągu 15 lat, aby około
~
więc na to, że Europa wschodroku 2005 osiągnąć pod wzglęni a ze swoimi potrzebami indem rozwoju g08pooarczeO'Q
.
•
.
westycYlnymi i aspiracjami
dzisiejszy
poziom
krajÓw
rozwojowymi będ~ie pozostaEWG. Zasoby
wewnętrzne
wiona samej s obie. Rzecz to
.o.z~al ajl\e.a _
w lokalacb PodbcsEuropy wschodniej nie po-zGorzej rze{!z si~ ma z pod.l' "~ . rOI jsk i Bank Odbu- tym bardziej niemiła, żc wekul:5la . stTlptizerka "panna Jola"
w,ołą - rzecz jasna _ na ta- ŻG kapitalu. Mi~dzynarodoW:' J?, y Rozwoju. Taj:;mielsze dlug OECD, Polska zajmuje
ma UStal.oną taryfę za uslugi. Zi\
k; boom inwestycyjny. . Ocze- Fund.usz Walutowy, od które nak prognozy mówią o drugie iniejsce p od wzglqdem
rozebranIe się publiczne. np. w
"Ambasadorze" lub ..T9kaju". pok,l:vania
zachodnioeuropej- go opiniotwórczej oceny
•
, p otrzeb
biera pór miliona zł. Zgadza sil:
SKI
kapltał są tuta]' po';vl"
kł
'ć Zachodu o'o al~jó 'te Ew bieżącym roku do krajów Europy środkowoj e dnakże i na "spektakle prywa.t,
ezy s O'nnos
ne", ale wtedy tr:teba zaplsclt
szechne. Poz.a ZSRR, potrze- kredytowania k r ajów wschod'
' urop y
ws chodnie j -wschodni j.

To jest c·ieka_w_e--.!\
Włoskie

C)l l matenalach wybucha· zdrO' ia l zycia spowowych - poinformował w od'alo
trzebę wydania nopowiedzi na poselską inter'h
ów wykonawczych.
pelację
\\iceminister spra' n ie z n imi w y magane
wewnętrznych, Jan
Wid ack ze olenie, m.in. na pisZ mia~y te mają
dostosO'\vaty,- r wolwery, broń gazoprz~,~:sy ustawy
do dział a g ię ie pałki i ostrza uPOllC)l przy wydawaniu Zc,e
'p rzedmiotach nie
z\\'01e1'1 na posiadanie bro ni ą cyc wyglądu broni oraz
stworzyć bardziej skuteczn,k usz
nunczaki i kastety.
system zwalczania nielcgalncy rcz,patrywaniu
, ....niosgo ob.rotu tą bronią,
r o pO ZWOlenia na tę broń,

f'in n a ,,"Remou t"
olwonyb ~wój 7.01k ła d . Dobr zl' h }'ło
by, gd yby remonto\\i Ilotlda no budynek, w klór) m
znajduj!' się firma,
J a koś
n ie pa.sujt'
dobra reklam <t fir lUy do' kicpkicgo

niej także

J?tLJl.lk i p r: yja ciele,
poprzed.nżch
c z~stllch
wstrętów, ;akie czynili wobec
1)r6b przypisywania im [ewicowych sympatii. Może dlatego gdy
obwieszcza li tv telewIzji l )ow stanie
notl:ego
ugrupowania i ch
twarze byly chmurne, wzrok bez

mimo

cienia pOfJody.
Czy ma jq SIę czego ws t ydzić?
Lewica polityczna je st znacznie
starsza
od
dogo rywajq cego
na Wschodzie realneg o socjalizmu i tego co na:'lJwa si ę po pmstu komu1lą. Lewica od da w,w istnieje we u:."zystkich stro 'lUch
św iata i cI! yba je s:cze lIie
powiedziala o!tatlli<!łgo slo u·a .
M

ua

Tych dwoje , star.j:zifuw l:' •.dn'w:lło b(\Tdz() .~ dhrgą d r o.:q ty ll' o n a
to, by pOiegnac prochy SVIC~(I Jedyneg o syna. Zgtn'lł tn> giu:n';e w
Mek,;:llku: - ZgOO1')je --z j(':~1) ostUt!ll·ł
woli), pog r zeb rt\i ..1 si~ .Ildby(· w
San . }I'ranCfsco
mid::le, gazH~
...
p rz z _ kilkana·: cic
ost.at!1ich
l;,t
rynku wewnęt'rzneg o, zegar- mieszkał w pl:rerw ie: mj~(h:jI .. ~y 
karni produkowanymi z czę). Cl
mi wyprawami na od1 ,)e ak~"I!l .
iinportowanych, które zgod- Dwoje
ślaruszków
pu.rlct:l•.{.) 7n ie z decyzją wladz, powinhY No\\. ego ,J orku tj llw !l<J to, b:,' : L.\t
by(: sprzedane tylko odbiorcy
d c' okiem na niewicl -::: urnę i ::."jzagranicznemu - podała ' ga- mówić kilka lillijek p.,d\' f7.& \l ad
zeta "China Daily ". Według
miejsc m \",iecznego "pcu.:. nkll
pekii'J skiego dzie~nii<a , ty'łko'
Tom Gibson mir.! . 'ównil rri t'!, : w 1989.. ro~u na rynek wew- wą przeprawq z Acapu! •.'1l (:0 '-ar;
nętrzny trafilo
"dodatk owo" F ranc isco i ml1$ i a ł za lal wlil.': ... ftdc
23 mln z{'garków.
formall1(1~ei, by \Vrć~:',(;lr' Il.y~k~ć
na przc\'1;UZ p r0C~ I;, ~
Zegarki, produko,.... ane pr zez zezw'olcnic
s wc~o pr.zy jacie1<J. 'To ')11 t.U\' i".:doO'koliJ 600 firm z części im- mił rodziców Deni<:a i t~ lko 'n 1)portowanych, które powinny P1~ÓCZ nich m iel st.ino'.'."lć caly K'JDdukt po~rzebo\Vy.
być \,;'yekspcrtow.an~. ale znaOjCl c D enisa w\·gl:.jłl'.ll na l dolazły ~ię na rynku wewnęirzwieka, który przesz.:' ł . \'j ;7.:'du
n) m, spowodowaly ogromne wszystko co najt;orszc i nic !'i.. \):, lo ~o \V sŁanic zatizi\\'i~ .J<!go 1',1trudności pozG~tał) ch firm zegarmbtrzowskich.
Musian ~ marszczona jak ~t;:"ra C)"lryl~a \'.<.t~Z
1»:1a podobna do po,;m IPrt'lcj Il ',,,zwol n ić 50 ty s, pracownik ów,
ki i nic wyrażała iadn~cl1 uell: :"
a s traty pracodawców szacu_ Pana syn 'Zv. inąl nit~Si!LZ'"'''''!i :~\·h..
je się na 1,4 mld juanów. Ta podczas nu rkow;;,n iu . - :>O"'j dZii1ł
nienormaln:\ sytuacja zagraż a Gibson. - Ugrz<!zł przy ,.i:nym ur:H;
oceanu wc \\,,'uku . turc~ ') hi.;zp 1'1d alszemu rOl:wo.iowi pań two - skiego ga!conu i Z,ll)ra~;lo m'l 'k\\ cg() pr zeulYs1u
zegarmis- nu ...
Cale ·/.ycie 'Jiod ,ldJl~ :.i', l ,)
t rzows k iego
st wil'rd7.3
niego
- r~ckła g łu Cho si. ru~ ']':'1.
"China Daily".
- To bvlo t a kie niel cZ!J il'·"z1't·. c·
on robi!... Taki. 11asz Z3V. ói
.;micchnął ~i~ smutno Glb 'on -- , .. zyko i jenezc ra;z; f \'zy ko ...
Stary \V milcze!1iu p ... t~·l) l "ł
stojącą na łożk:.1 dr :wni3 1 'L\ >kl'L)neczkę i kręCIł
głową, j:łl>: hy nic
\ ierzyl, że w . r od ku zl1<1jdtl Jc ,;~~
coś, co przez czterdzicsci h\~ byh~
jego synem. Tom Gibs'l!l ~i'~ 'n~l ,~(1
nese.; ru i wy J<\1 st:\lT.t:~d nh!" j n - i
~

"Fregata' , klubem "Łucznika"

! wiatrem w żaglach
Istn'cjący przy ZakładaM! Metalowych . "Łucznik" reglars.ki
-klu.b "Fl'egata" obchodzi 5-lecie sweg.o ist nienia. Pierwszym
komando rem, pełniącym Zfe6ztą
te funkcję do ~isiaj ~oslał Stapisła.w Gą<>-1or. Dzięki jego staraniom 6 listol?ada 1986 r. klub
zostal armatorem
pierw~ego
jachlu mieczowego typu .,,0:
rion". Dla . p<>d.k:reś lenia '1\'1
klubu z· zaJdad~m macierzyQym
jacht otrzymał na.WE: .,Łucq;
nik" i został zarejestrowany
jako zdolny do żeglugi po wodach Śf6diąd<> 'ych z załogą o
pięc·i u osób.
Udało sit: zorgani'Zować kursy
S2,kolen}awe na stopień reg lan a
jak też obóz s.zkolen\owy. ,Po
z.. kupie drugie-g'O .,oriona" ZOfgan :zowano obóz dla 45 osób nłl
1'01'11 namiotowym "Binduga",
nad Jezi!>rem Nidzkim.. Po raz
pierwszy na tym obo7ie pływali
już pod własn:j banderą klubową przedstawia ją cą na zielo:lym
tle bialą, stylizowaną sylwetkę
żaglowca. W tym czasie c1okonono Ch.l'llu kole jnego ,.or:ona·'
który olnymal nazwę "Walter",
Zeglarze z "Fregaty" uczestniczą w różnyeh l'ejGach \ regatach, m.in. o puchar ,.Tygodnika R adoms.ki~go". i w ypadach
dalekomorskich, są organizalorami radomskich spotkail
1pJOMc uką
i,Pl!' a r,ką "S/.o3'1l:,; " .

c11\\-;i! z"loże Ja. klubu wy",
,l Iwlono ponad;;o . deptó
~ glarslwa .
Z okazji jubil~usw w
pomieszczf'tl·a.~h k lubowych odb)'la sit: sk]'(~runa uro(,'7;y!>i.ość. na
którą zosiali zaprOS'len.
sy mpa tycy .. E'rpgaiy" oraz p rzcd34;awiciPLe OZZ. Proj&ltcja przcżr zy przypom;liała o r jsach,
obozach i innych chwil ..cl:l pędzonych .razem, M iłym
akceJltem . Dyła
aukcja
mod~i
fregat i innych slątków żagloWydl. ;l.o~l.ały ,me wyko nane. z
odpadów drewnianych
pn!ez
Cl.łonk6w klubu. Po ich sorzedaży kasa-klubu wZlJoga CJia się"
o pi€niad'l.c" kto
pxzeznacza
na remont jednej zlodZi."
~ .......
O. Q!1.)

. \

Jesz-cze -3

lało

sypania zapory....

pakunek
:.., Jct jeszcze to - pOWi(~"z.i" ł
w form ie uspriiwiedli\\ ll'nia. - 'fu
' ol doku m enty Denisa, t ruch;; pieni~dzy . jakieś zdjęcia \ pan; dr biazgow osobisty h. Z . st<1wló'm ty~
ko to .. co może być jłlkąś l'am iątil""

po nim ...
Stary roz ...... inął pakun~l< i wal.yl
każdq l'.lecz na dl ni, jCJ,tl ,. ...ha
kiwając <;ię na kt'1-C;{f ;'L Dtli '. ~,;~łlJśllie tI1odlitw<:.
l tylkO tyle? -- o)tl~'z", ... ł. si::
tary, d w jego głosie był O ~ekkie
zdziwi ni('.
.
- Nieslety, t ylko lyle . ,,- (" ' P iH l
Gibson i zaraz si~ pup,iJwLi . t
znaczy tylko t)le miN prl.Y ob'.
Jest
zcze jego ko:tio .... .liln~u
i polisa ubezpieczeniow·a. Ml.l j aaw kat pomoże załatwić WS2.ysH-:ie sprawy. Poslaram się 1. ż, hy ktfJŚ pokrył koszty państwa pOOró2y. Jutro po pogrzebie w eźl liel •.' sit. clo
zala wicnia
tych w · Z)c~ !.l<d) f"r-

je

JeS~c7e 3 \lHa' trw",c będ7.ic s~'- malności.
..
panie z.apory przegradujl\cej Du.'\ czy Denio mole zl)staĆ' :e .1allajec pOftllC:dZY C:l'(lrs~ynenl" mi na noc? - spytala ·tanl,l.ka Niedzicą. Roboty ż<'lbeto",e \>\ ~koGibson spojrzał na n:ą pouc j!'th nano W 97 proc., ~ ""al ziemny
wie i niepewnie skill<t . r ł ow·1 . .
w 30 proc. Wartosć codz.tennie
O·" .
,,(.J '.' 'z\'breallzo",;\n~.'h zada6 wynOSi pól
~ ezyv.l.sclC ~ pO ., ~ )',,\1 :, ,
ntillanl.>\ '1:1, z ap or.11 mieć. bp,dzle \ k o l zaraz Się P Z<,g11a~.
53 m W' okośd oraz 4110 In dłuI!CJ;c\ między brzet;ami Dunajea.
(Dokońc.t:enie w poaied:t.iałea._)
Filtal pr.l· n :>.sU.pi

t~ ~

r.

:......- - - -- - -- - - - - - - - --:-
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POST OJE T!\K SOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel. 534-34. ul.
Słowackiego 31-29-19,
ul Jeslonowa 31-79-19,
Postój taksówek
bagażowych ul. ArmU Czerw.
tel. 31-09-19. Postój samochodów -:
ciężarowych ul. M\elczarsklego.

Wtorek - Ś\'l2 da
30 kwietn'a l maja 1991 r.
Dzi~ składamy zyczenia

f<ATAltZJlNOM
i
·MARIAl'HJM

Radom

jut~e

"Juro Ogłoszet', tel. t .1 I-3S. c>:ynne 1-17,

.JAKUBOM
i
FILiPOM

TEATR
Im.
30.IV.

Jana
Kocbanowskieco
"Dotywocle" - .g. 18.
KINA

Kielce

.. Bałtyk" - 3O.IV.-l.V. - .. (}jciec chrzestny lU" - USA, l. 11.
g. 15, 17... Dzika plaża" - USA,
l. 15, g. 15, 20.

Bitno OCroszcń, teL 32-45-40,
lub 3~-ł1-n. czynne 1,Sł-15.
. TEATR
Im.
Stefana 'l:eromskiego
lO.IV. - "Rzecz o Msju" - g. 11.
PTLiA
terenie.

I

..KUBUS" -

zespół

-

w

APTEKI:

dytur nocny
67-010. pl. Zwyclestwa 'I. 67-001 ul. Traugutta 48.
INFORMACJA słutby zdrowla
- czynna 6-20. tel 261-21. Informacja o usługach - 365-85.
TELEFONY: Strat P01arna 998.
Komenda PP 251-36. Po~ot6wle
Policyjne 991. Pomoc drogowa
996. Pogotowie Ratunkowe 999.
Pogotowie Enerl!!etycz-ne - Radom 991.
pełnią

..Rnmanticll" 3O.IV.-1.V.
"Pa;iąk," USA, l. 15, g. 13.15,
15.:10. 17.45. ..Wy1tidajło" - USA,
l . 111. ~.
19.45.
..W ..Jeo" - 3O.IV .-1.V. MTst-uaż" USA, 1. 18, g. lS.30, 15.45,
18.
"Moskwa" - sa.IV. ..Moja
macocha jest kosmitką" - USA,
L 15, g . 13.:e. 17.30, ~,48 godzin"
- USA., l. 15, g . 15.30, "Linia ży
cia" - USA , 1. 15. g. 19.30. l.V.
_ nIeczynne.
3O.IV. -

stały

nr

••Kickboxer"

- USA . 1. 15. g. 15, 17. "Interesy
wd!:tt1.nc" - USA. l. 15, g. 19.
GALEIUlF:
' GALERIA BWA "PIWNICE" 3<I.IV. - nteczynna. t.V. - WysŁaw:!
fotograficzna pt. ..Raport
e!<Cłlogic.ny",

30.IV. - •.~lnia tycia"
l. 18, g. 15.30, 17.30

-

USA,

"Odeon" - 3O.IV. - "Popiół 1
diament" - pol. 1. 1ł, g. rl.3e.

KlNĄ.

,.Echo" -

uHel"

Wyprzedaż

KlNO
"Wolność"

dzieł

- 30.IV. ..HGrd
USA. 1. 18. g. 11, 19.

to kill" -

.Łuki . Galeria
czynna w godz.
lt-l'ł. niedziela H-15. w
poniedziatki - nIeczynna . .
DOM
5aODOWISK
TWORCZYCH .. PALA C" T, ZIELIŃSKIE00 Weł"ftisat
wystaw, malarstwa art. plastyka Marka Czarrtotęckiego c~ynny 10-~O.

MUZEUM
REGIONALNE Im.
gen. broni ZYl:'munta Berlinga w
SkarZysku-Rejowie. uL Słonecz
na !HI - czynne ~17.
APTEKA DYZURNA: nr 29-048
ul. Apteczna 1, tel. 531-5~7 .
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec
PKP - tel. 131-05.

MUZfi:!'
nieczynne).
NAKO OWE ~"' Ał.AC" - plac
Zamkowy - .. Wnetrza pałacowe
XVH I XVIH w .... Galeria malarstw.. polskiego oraz .,Sanktuarium Marszałka J . Piłsudskie~o"
.. Umil europejska l wschodnia ze
zbiorów Muzeum Narodowe~o w
Kielcach"
czynne w ~odz.
9-16. poniedziałek I wtorek nieczynne
MUZEUM NARODOWE - pl:lc
Partyzantów
Wystawy
stale: .. Przyroda Kielecczyzny", "Pradzieje rcp,lonu śwlętekrzysklego".
.. Epoka telaza" . wystawy czasowe ' .,Konstytucja 3 Maja - 200
lat pamłeci" _ czynne w I(odz.
9-16 we wtorkI w godz. 9-17.
w ponledzlałl,i I śrOdy - nieczynne
MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
Z€ROMSKfEGO Oddział. ul. Jana Pawła II 25 - czynne w I(odz.
9-17 w środy w I(odz. 12-16.
niedziele ł ponled-!latkl
nie(l. V. III ..ea

C'ZVRRe

MUZEUM

w

Oblęgorku

CRNTRUM

"n·nn,. ""

I'

tłU'O_fAC JI

łNFRRMACJI\ O m'ł.UGACH
..OM""" Kielce - tel 439-62 _
w ~Od7 ' - t7
NO~l\lE POGOTOWIE
STOM \_
TOLOClCZNF. - cEcVlme IN każda
".bote ł niedziele od 15 do '1 rano Pf7~ tlt (tucr:k:o 4ł tel 66-30-19
USt. łfGl
"OGRZF.{łOW~ !
Ov.

~Łfr

całod"bow"

Dziś

PROGRAM I
15.{15 "Jedwabny sulak"
(24):
Lata świe<t.nośoi Samarkandy" - ser. 00ik.
16.00 Wiadomości popołudn.iowe
16.10 Video-Top"
16.20 Dla dzieci: "Tik-Ta>k"
16 . 5ł "Przygody tllIisi-a Ruxpi'lla"
- ser. a.niml..
17.1.5 Teleexpress
17.39 "Laboratorłum": Roboty
18.00 10 minut"
hoke18.19 Studio Sport: MS
ju na lodz.ie
19.1.5 Dobranoc "Hej, B\.IlD, Bu!"
19.311 Wiad<l-tIi06ei
30.05 "Ra~b.om.on" - j.a p. f·i1m
fab., reż. Alkko Kurosawa
U.35 HI minblt
21.45 ,.Listy o goopod·arce"
3Z.15 Wia®mości w ·iecz{)-l"tle
~.36 .,Warszawa dila Lwowa".
retrallBm.. ke.nc.
38..00 ~Rozmowy in,t ymne"

w

n

• •"

HI.30
as.OO

:U.OO
2f.3()

U.45
21.55

mu:

,,ślepy

tor",

ru-

~PGwl'Ót"

(1949 r.)

23.20

CNN

Jutro
PROGRAM ,I
9.05 "Pan Kleks w kosmosie"
(l) "Porwanie Agnieszki" - POł. film fab.
10.25 ..Kraina wody, w iatru
piasku" - 1'ilm dok.
10.55 Studio Sport: Finał l;'S w
skokach przez przeszkody
GoeŁęborg '91
12.05 "Video-Top"
12.35 Worldnet przedstawia na
antenie "l"
14.05 Zofia Kucówna
(rozmo~
wal
14.35 W starym kin.ie: "Festiwal ChaplinowSki" - film
fab. USA (r. prod. 1938 75 mln.) - montaż komedii z lat 1916-17
15.55 Studio Sport: EHminacje
ME w piłce nożnej:
Irlandia - Polska
17.50 Teleexpress
18.05 ..Tele-Audio-Vi~"
18.30 Mag. katolicki
19.00 Wieczorynka: "Calineczka"
10.30 Wiadomości
20.05 "Dynastia" (81)
ser.
USA
20.55 "Polska z oddali"
J.
Nowak JeziGranski
21.05 "Teatr formata pocztówki" Telewizyj1'l.e pocl':ątki
Konrada Swinarskiego - pr. dok.
. !2.00 Re cital '!'iny Turner

• • •~,• • ".~"

7.55-11.00 TV śniadaniow<ł
8.00 CNN
8.10 "Czterdziestolatek" (13)
"Kozioł ofiarny, czyli rotacja" - serial TP
9.05 Mag. TV śniadaniowej
rep.
9.39 "Diabelski młyn" o Katarzynie Gertner
Hi.Oli CNN
.
10.Hi Mag. TV śniadaniowej
..
10.30 "Czar czterech kółek" -1
pr. f Hm.
~
11.00 "Dook~ świata" Na
Saharze
~
11.36 "Johann strauss - nie k o-"
ronowany Jcról" fiim ....
biogr.
"
13.30 "Super Zenon"
;.
·13.5e "Światowe safari" (i) -~

mm

UlDIRZ~!!J

=

dOOc.

l

l
A.l

żewskiego

23.05 Nagrody MSZ
23.25 CNN

Czwartek
PROGRAM I
8.00 "Dzień dobry"
.
g
9.00 Wiadomości poranne
\. !
9.10 .. Domowe przedszkole"
~
9.35 .. sto lat" - mag. ubezp. l
9.5'5 "Heroina" (li) - ser. ang. ~

PROGRAM n
7.SO-'.OO TV śniadaniowa

..

.~
~

8.00 "Ulica Sezamkowa"
~
9.00 Transmisja obrad Sejmu
10.15 Mag. TV śniadaniowej

a

..

UWllca! Za ewentualne nnianv i
w prec-ramle TV redakeja nie;
Odpowiada.
~

• • • "",~.",~ • • • • ,

..

• •4

Z,lIPRf1SZI1

Ostrowiec
KlNO

..

APTEKA DY'l:URNA: nr 2a-871
ul. Starokunowska IN. tel. 53ł-łG.
POSTOJE TAKSGWEK: pl. Wo'noś ci 537-93. ul. Słenkiewlczll.
- 282-61.

KOM Ide
KiNO
k~~~gaa"USA 39 ·IV ·-1.V.
I,K9,1.I5
, g. 1i.80, 11.M.

I

50-x

~:;:~~
.e
tel. i1!-'"
j

..VłT'rESSE"

U~N:lga!

Za

prOl:ram;
odpowi;>d".
w

SZYBKO
KOMFORTOWO
BEZPIECZNIE

J

_KI~r~l_ termmuz/ł. ł
IPwentt."\lne>

Zł7t' '''flV

km red"tkcja

nie

e

Te

PROWADZIMY UBEZPIECZENIA. ,.,WARTA"
KIELCE, 111. BUCZKA 55, tel.lfa~ 518-36
MIECHOW, ul. RACŁAWICKA. 6, teł. U3-H

KINO
Dom Kultury - 3O.IV. - ..Rauka z nieznajomą" .-: USA , l. Iii.
g. 17. "Dzika <Kcllidea"
USA,
l. l.. g. Hl.

"Uckcha"

1

tramping na trasie: Triest - Monf-alcene - Wenecja - Rimini San Marino - Fog,ia - Capri - Neapol - Monte Cassino - Rzym - Florencja Bolonia Ferrara Padwa Triest Terminy: 1"5-28.VI.;
15-Z8.Vn.; 15-Z8.VlII.; 15-28.IX. - cena 2.500.'" zł
C~ECROSŁOWACJA - wczasy i kolonie w Tatrach w uzdrewisku Vysne Ruibach,.
IS-dlliowe wc:zasy- w apMtamentach - ceRa 1.550.008 zł
1-5-dniowe wczasy w pokojach Z-osobowych - cena 1.300.600 zł
' .'
Ił-dniowe kolonie w pokojach 3-osobowych - cena 1.~OO.OOO zł
'-doiewe IuIlenie w pokof,\ch 3-osob9wych - cena 1.050,000 zł
"" Luksusowa chata. w ·, órach dła mab: 1 os.b, cena za Ił ai - ł.t...... zł
~ 14-m-owe WCQsy w Polsoe na Ma'lU!"ach i Dad monem cena 1.59 .eN zł

.. Przodownik" - 30.IV. - nieczynne, 1.V. - .. PCłgi'OHlCY duchów 2" - USA, l. U, g. 1", 1'.

Kazimierza Wlk.

~

WAKACJE Z "WOJAtEREM"

WŁOCHY -

Jędrzejów

..
;

~
;~

HOLANDIA - garaże - wyjazd w każdą niedzielę - cena 1.200.018 zł
BUDAPESZT - K O N C E R T "PET SHOP BOYS"
EREWAŃ - 11-15.VI.91 - (transport, całodzietloe świadczenia)
SEWAN - EREWAŃ 18-26.V.; łt-lZ.VIJ - (transport, całoclzieJlnc świadczenia)
BRZESC - indywidualne vouchery - cena 50.000 zł
PRAGA, WIEDEŃ, NORYMBERGA - na zamówienie dla zakładów pracy i szkół

telefo-

KlEJ

i

APTEKA DYZURNA: nr 29-076
POS'l'OJE TAKSOWEK:
ny - 53-10 I 53-80.

Pur

14.41 "Opalińscy" film dok. ;
15.1fl "Twarz Roku '91" re-~
!acja z konkursu
~
16.05 "Zmiennicy" (9) "Podriż sentymentalna" set".:
TP
,
17.HI Godzina ~, J. Krysv.ą.kie m
18.10 "M.A.S.H. ser. USA )
18.35 "Droga" - film dok.
19.30 F.
Chopin
sonata ~
g-moll, op. 65 - pr. muz.-,
-bal.
:
2g.DO Księgarnijl "Dwójki"; :t:. ~
Lentz "Muzeum ziemi aj- I
cZYitej"
20.3<l Pieśni M. Karlewicza
śpiewa S. Toczyska
I
20.50 "Punkt widzenia"
l
l
21.30 .Panorama dnia .;;;:
21.45 "W labiryncie". :;;;" ser. T P
22.15 Wieczór kabareto\"y
Biedrzyńskiej i
P. Dłu-:

__

nieczynUSA, l.

ul. S tasz.!ca. 64-79.

6
a...

TELEWIZJA

18.00
111.3<l
18.50

N.:v1:.P. we F ,romborku
Mag.azyn ek ól0.giczny: Energia elektryczna
"Wie~ie podróże" (6): .. Rosyjska droga n ·a Za-chód"
- ser. , dok
Program kl!k-&l.Ay
Modlitwa wi;eczorn.a
Artyści ~ galerie: Malarstwo Jerzego KOl'Cza.ka-ZióNtowsk·iego
Brahms w
interpretacji
Hanny Lec-he.rt (skr.zypee)
I sona.ta G-du.r, o.p.
78
."Siódemk..... w
,.Dwó;c.e"
"Teatr, czyli św,illlt": ro.zm.
·z Jerzym T-relą
PanQrn.ma dnia
Sport
Akademia polskieg.e

'~'!I!!!!'!!'

.. JaSpoi" - .,30.IV. ne, 1. V. - "Otchłań" 15. g. 16, 18.20.

tet. 31-70-17.

ER

7.30 Muzyka z compaclu
kt.lBcect 3.30 "Aforyzmy i fr3S2:ki Jana Lechickiego" - aud. M.
B~leckiej 9.00 .,Kwiaty w piosence" koncert 9.20 .. Temat
majowy miłość" aud. P.
Selarza 10.00 i 1.6.00 "Graj kapelo goście
proszą"
17.10
K~~i festiwal mlH:yk-i erga:'
~owej i kameralnej" cz. 3,
aud. M. Janiszewskiej i J. Wosia 17.50 "Przed wizytą papieża"
- a-ud. M. Bednarskiej 19.00 L0.kalne wiadomości sportowe.

KINO

Tł'

_U'" tel. '486-66
w ..,"r.lv do H

JUłr6

~.", • •,

" - 81-'19. hale{ .. Oentrnł'l1~" ;;6-~'-11.
RYSTYCZN"~

17.00

PROGRAM LOKALNY
Dziś
13.10 Sprawa na dziś 14.15
"Souland" - aud. J. Joopa i T.
Jakutowicza Ui.10 Koncert dla
fonoamatorów 18.10 "Rockowa
fala" 19.00 Przeboje z MTV.

PROGRAM

n.

SIENKIEWICZA
w ponled,,' ·,II<' I w lorki - nieczynne, w
pozostałe' dni w gGdz. 10-16.
MUZEUM ZABAWIlARSTWA _
ul. Kościuszki 11 .. Zabawkl
świata" CZV<lftC tO-I7.
MUZF.UM WSI KIELECKIEJ _
Park ~ ....ltuficznJ' ., TekarnlWn~l'7a XIK-wiecznycb
chalup.
Zag.·otb l Radll:owic. Dw6r
czynne w godz. 1ł-17. pontedzlrilk-l - nleczvnne.
Ał"TEKf ' stal~ dyfur nocny
peh.i~ nr 29-0&1. ul. Buczka 31/39,
nt" ~-!188 ul Sienkiewicza 15.
TELEFONY:
POI!"t()wle Ratunkowe 999 . PoI(olowle PP
~7
straż Pożarna
!lł5 PomGC Of~6wa 98t. POJ!otowie Erter~et.vcine Kielce - Miasto '9L KIelce - Teren 9.6 Po.r:ottJwie Gazewe 31 -M-M ł 9!l2. PoIło t""'le wod .-kan co
elektryczne -GM CZv./Ułe w l'!et!7.. 15._o~
t"l 31 -1r.-47 I f3i-M . Pocztowa Intorma('Ja .. -a"łt!l~acb 1111. tnfor..."~I,, PK~ !131 {Rf6rfl'1ac~a PKS
Oddział

16.30

16.00 .,O rgany pol61k1e": J:>.Mylika kałetkal-na p .w. Wn·ie-

Starachowice

PROGR_\M II

bowzięcia

s Krauwl\ t. ParY-4& i Ly.nu . autokarem "mercedf:lii"
(klimatyzacja, bufet, widee)
Kraków 55-90-17
Kielce ..Gromada"
32!-91l,
321-~31

Paryi "'-SI-N-tS

1

KIELCE, ut Groch6wa 2%,
!!:
:J :::.
informuje, Ż~ w dniach od 29 kwietnia
.,
E
de 30 maja 1991 roku
;i =E
UDZIELA lO-prac. BONIFłKA TY
~ ::
c
PRZY ZAKUPACH
€ GARNITURKÓW i SUKIENEK KOMUNIJNVCH j

r:c

3

c
E

Zapraszamy w godz_ 9-1 -

463-g

JJ

J

LftjUUILAJUILR~~~LA~~~~~~~~JL~JL~JLnJ'~~~~'~

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

:tYJE JAK SAl\'IOTNIK

I

WALCZY JAK ZA\VODOWIEC
KOCHA JAK SZALENIEC

-PATRICK SWAYZE
w filmie "WYKIDAJlO'·'(ROAD HOUSE)

ro:ep.

-~

~

...

Punkt prz.yjmowania

"
-"~
)k. •
3.
re-~
•
'(jd- ~
~

li

ogłoszeń

zaprasza codziennie w godz. 9-14.30

A )
~

!

ffi
M;.

uZ.- )

,
>

z. ~

ODDZIAŁ

M P G KOD

I

G

ZAPRASZAJĄ

AUDI O

wisko Janusz Dziedzic, wydanq
przez Spe cjalny 0środ e k Szkolno-Wychowawczy w Kielcach.
513-g
FIRMA

i..JA PREZENTACJĘ
INSTRUMENTÓW

,

KUPNO

IN TE-RK OM
KielCE, ul, Kilinskiego ..12
I piętro

l

SPRZEDAM
"FS0
1500"
(1989). Kielce, Staffa 6 / 24.
538-g
SPRZEDAM
tanio
,,126p"
silnik po kap italnym remoncie. Kielce, tel. 31-19-58.
531-g
(1~84).

~

~
~

~

i an ~

.

w

i

nie;

,

dniach 3-S maja 1991r.

HOTEL FORUM-KRAKOW

6 maja otwarcie sklep~

..
~

Kraków Rynek

"'" ,

MIESZKANIE do
Kielce. tel. 31-73-72.

godz~lO.OQ..11.0~

firmowego

Gławny

[

19

,;>a

'"
.."'f

7-k

~

...

.J

,,;
~

HURTOWA SPRZEDAŻ
TELE\VIZORÓW i MAGNETOWIDów

.QOlI

fumy "S O N y"
31-007 KRAKÓW, ul. GOŁĘBIA 2
tel. 22-66-04.

la

..•

-..
o

lIOI

Q

o

<tS

.........
"l

~

::s

•

•

=-

=
=

og'aga sprzedaż po · cenach konkurencyjnych materiałów.
budowlanych:
•
- kręgi betonowe o ired. 60, 80, 10Cl;
~
krawężniki
• - pustaki z białej szlaki (24 X 221 X 38);
..
.. - bloczki betonowe (24 X24 X 38), (24X 24X 12)
•
oraz inne materiały budowlane.
",' ,
•
Tel. 42-113, 42·930, 42-172.
~",j)."
~l-g

o

J:II

=
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RÓŻNE]

SKRADZIONe książeczkę zdrowia i
legitymację studenckq
WSP Kielce, no nazwisko Plucner Joanna.
47()-g

inż.

ALINA JANKOWSKA

Wyrazy serdecznego
MĘŻOWI,

w Kielcaeh

i koledzy z PPU "FORBUD"

51-k

*Q*~*Q*~*~ł
SKALNA
Hurtownia·
Artykułów
Spożywczyc h

ZAPRASZA
Kielce, ul.

Skałist.a

7t

14640-g

•

MA.GlCo-LeR
Zakład

Usług

Plastycznych
szyldy, reJdamy
wyst rój wnęh'z
ul. Ró:iana l ab ,

tel. 564)-2.1, 66-26-08 .
.. 3Hl-g
UCZNl&WIE, .

Zapraszamy do naszych biur
uł.
,

TARGOWA

NAU€Z~ClELE,

..DYREKCJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ

w KOSTOMŁOTACH
tel. 11-16-53

18

CÓRCE, SYNOWI i RODZINIE

składaj· ą
koleżanki

1~'8

3-k

KIELCE,

tel . 32-45-40

współczucia

ZAPRASZANrV w godz.

-

25-520 KIELCE,

, ~

~lJf

.'
.j

28 kwietnia 1991 r. zmarła
nasza serdeczna koleżanka

po cenach dysłfybutorów ·
z licencjq do wypoiyuonio.

Upowica
530-9
- SPRZEDAM "fawori tkę" (1991).
cło nie opłocone. 50 mln. Kielce, 32-21-90.
515-g
SPRZEDAM "volvo 340", "fiata ritmo" - diesle (1986). elektrycznq maszynę do pisania.
Kielce, 564-~O,
522-9
SPRZEDAM
"skodę
105S"
(1982. r.). Kielce, teJ. 31-60-66,
po 16.
523-g
SPRZEDAM tan io "stora" wy.retkę, silntk "stora 200", opony 900X 20 inne części. Starachowice, teJ. 66-34.
532·9
K0MF0RT0WE "BMW 316".
443-g
Kielce, 427-85.

ATRAKCYJNA proca dla samodzie/nego handlowca z doświadczen i em. Kielce, 32-16-20.
533-9

•

KASET WIDEO

..SAMARĘ" (1986).
150, k. Chęcin.

=

.. =
t

.....

528-9

y ••••••••••••• Vyyyyy••• ~ • •yyy• •yyyy.~.~
ZAKŁAD BETONIARSKI w Kuzkach k. Włoszczowy

=

li •
!'
-.
lO

..
.....

wynajęcia.

UKtADANIE glazury, parkietów, cyklinowanie, lakierowanie.
Kielce, 66-46-99.
537-g

49-k

::s
i:Q

zamienię no
pięciobi e gową "fiata

tipo" (VIIJ.1989), przebieg 18.000
km. Kielce tel. 31-19-88. 540-g

'LOKALE]

·S·

SPRZEDAŻ

SPRZEDAM lub

;;
ezp. '!"

!ng. ~

.WYPOŻYCZAlNlel

UWAGA
SPRZEDAM "poloneza" (1986).
- bardzo tanio, komplet naprawczy "skody lOS". Kielce.
Młoda 22.
524-9

KUPlĘ numer telefonu. Kielce, 31-75-20.
519-g

~

zatrudni

,,516" 80 "Echo Dnia", 516-g

"samarę"

",

prywatna

SPRZEDAM " sierrę" 2000 cm
szek. benzynowy (1985). ·· ,,_
passata 1600" stan bardzo dobry (1978). Kieke, reI. 31 -94926-9
63, po l&.

księgow ego i doświadczoną pomoc w księgowości.
0ferty

ALVORADA wiedeńsko, kaida ilość. Częstochowa, 452-64
"JAN0",
44-k

MUZYCZNYCH
FIRM

mu

DROBNE

2:ALUZJE montaż szybko i so- (
SPRZEDAM "fiata 131 " d ies la
lidnie. Kielce , tel. 31-71-44.
przyczepilE:, . telew~zor,
wodo527-g
mierz. Posiadom pomieszczenie,
oczekuję propozycji. Kie lce. 31UNIEWA2:NIA się skradz i oną
39-93.
541 -g
legitymację służbowq
na naz-

SPRZEDAM działkę budowlaną 0,4 ho Mas/ów II 104.
535-g
SPRZEDAM srebrne monety z
paplezem 1000 zł. 10.000 zł.
Skarżysko, teJ. 53-72-29.
517 -g
KASETY wideo z licencją, tanio. Kielce. 32-58-80.
521 -g
. SPRZEDAM namioty handlowe. Chęciny. tel. 81.
529-g

lelu i

i

30, tel. 503-23_w godz. 8-16
14493-g

[SPRZEDAŻ]

KIELCE, ul Sienkiewicza 74, tel. 66-23-66,

,

~.

Urzędnicza

OGŁOSZENIA

,,&ha Dnia."

BUT "ŁYSOGÓRY"

sef. ';

(}j_

Kielte,

49-k
-~--"";""""-"--"'-""""'---~'---""""'~

ko-~
11m.;

lata

KUPISZ WHURIOWNIHOSSA

W lONIE "ROMANTICA" DO DZISIAJ.

.

Na

.. z drewna i plastiku

26-600 RADOM, ul. Sł.OWACKIEGO I

ZWRACAJĄ 51~

Z P & BA.

410 lii e1eekieh .
firm bul1ewJanyeh
., PRZYWOlI ZIEMI
a wykopów :1:. 1I-rzezDa~zeBit"m
na BUDOWĘ
OOISIIA eZKO~O.
3-s

EO ___

U'ME
__
'R _B_4_.....

teł.

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

237-36

STRONA

1.

~di.i:.,

'I'

----

Rywalizacja

55 drużyn w XIII Turnieju
"Echa' 'Dnia"

brydż'ystów

Li"tę ZdOS't~tl' do XlII TUI'uit'ju "Echa Unia" zamknęliśmy
)i(Zbl\ lI5 druż!D. Ponad 500 d n('('i przez miesiąc rywalizowl>ć
I,~dz ie (l 7~~·(,jęst ...YO w · turnieju na~ze.i retlakeji i wspól or ~ani
Ut(.l'OW:

Eliminacje . Euro '92

KU i\ZS '''Sl', OZPSiKosz. oraz KS Tę(·za.
DZIE\;VCZF,TA

...

Gr. l (WBO). Sl.>;l.'"'};:of1lamidenki. Dwutakciki. A!egra.
pr. II (Hl';'!!), Z1;\'cl,~i. l?,\yu~akt. BOll]!nki 2.,1. Sz.erszenie,

mer-

'f"p~~ł ..

Polor;.ia: ~- ,o;.
.;
Gr. Ul (l978) P;'~ott>f":iijpinki, ScOI'pions, Boulin-ki 6.
Gr. IV (l977j Pl·zepiórecl.kL Żak

<0~~

.I

TI,le. ~l-ad. Lwy Pal'~ietu, Bł~ska wica . Ol'1iki~ Dr~gonsi,

Gr. U MalJet~·, Orły .. Ping"':iny, Kacperki. Tygrysy Malezji,
Pogromcy. Kadeci. Orlęta. Trójka. Siódemka.
Gl" HI Kie!czailie, Gargamcle, Chicago Bulls. Centrum. Benz.yniaki. Mały Jordan. Polonia 22. Championy.
~ . IV Fafluchy, SKS f'lomiell. Smoki, Rex Mi rus, Tracer,
V LI H. JJ.rj. gada PR. Barwinek Pislon5, Kosynierzy,
.
P;erwne mecze odbęda s'ę jw;; w najbliższą sobotę i lliedziel~
\4-5.V.' w S.ll! SP '27 (os. Uroćz~·sko). Program jest nasiępu
Jacy .

9.00
9);0
10.40
11.Hi
12.00

12.40
13.20

14.15
g. lf>.J::;

drugiego". Charlton znalazł też
kibice z
świetnych wykonawców swojej
znaj",.
taktY.ki. dzięki temu piłkarze z
Czeka ją bardzo trudny egzazielonej wyspy odnosili sukcemin, tyill bardziej że wystąpi
sy
w największych imprezach
poważn ie osłabiona. Brak Ziop iłkarskich:
finałach Euro '83
bera i choroba
Koseckiego
i w Coppa d e! l\loudo '00, Kiesprawiają, że zdobycie w Dudy w ubiegłym roku dumni
blinie choćby jednego punktu
Anglicy tylko zremisowali z
będzie sukcesem.
Irlandczykami ich trener Gra Priedstawmy bliżej naszego
powiedział,
że
ha.m Taylor
przeciwnika. Irlandczy cy zaczę
czegoś podobnego w swojej ka~
li się liczyć w europejskiej pił
derze nie widział. Przez 90 mice n'bżnej, dopiero od 1986 ronut .,chłopcy Charltona" staraku. Wtedy posadę trenera po.li
się posyłać wysokie podania
wierzono Jackowi Cha.r1tollowt"
w okolicę ~bJ;.a1Jlki _ap.g!clskiej,
On zupełnie zmienif sŁyl gry
a
częstym
podającym
był
swoich 'podopiecznych, Wyrzubramkarz Pat Bonner.
cił większość wplywów kontyTakiego Ciągu na bramkę
nentalnych, a jego motto, kt6mOLna spodziewać się jutro w
re jest obecnie tożsame ze spoDublinie.
Będzie bardzo cięż
sobem gry m6wi: "atakujemy
ko ....
bez wytchnienia, bronimy się
.(sw)
bez
oglądania
jeden
11a
Naszą reprezen ta cję
pewnością
doskonale

Sic.roty, Feflakl,

CHŁOPCY

~ls~Llns. Qwu!!jl-~flm, Klasa Quarta, GIganty z 30. SkllterSl, KielC'c~:ic 'Bylti'.
'.

g.
g,
g.
g.
g.
g
g.
g.

. SOBOTA, 4.'1.
Za-k (SP 27) - Przepióreczki (SP 15)
Sieroty (SP 1) . - Fe,tlaki (SP G)
Alegra ( P 27) ~ DwuLakciki (SP 32)
Pisto!łS (SP 27) - The Mad (SP 13)
Klasa Qu arta (SP 32) ...;, Lwy Parkietu (SP Bil-cza)
Dragonsi (SP 28) - Giganty (SP 30)
Gargameie (SP. 24) - ' Ce ~1trum (dru żyna podwórkowa)
Be~;zynia;;:i (SP 6) Polonia 22 (SP 22)
Cnl?ago Bul1s (SP 27) - Clrampiony. (SP 30)
NIEDZIEL.'\.. G.V,

g. 9.00 Scorptons (SP 27) - P;vot (SP 12)
l30uJinki (SP 6)
~;. 9.f.0 Filipinki (SP 15) g 10.45 Zaczki (SP 15) - Dwutakt (SP 12)
g. 11.20 Szerszenie (SR 27) - Smcdetki (SF l)
14. 12.00 Dwunastka (SP 12) - Sklitersi (SP 1)
g. 12.45 Orliki (SP . 24) ~- Kiel€<!kie l3yki (SP 30)
g 13.30 Orły (SP 24) - Mapety (SP 13)
g 14.15 Kacpuki (SP 32) - Kadec! (SP 6)
g. 15.00 Pogl'Oll1cy (SP 27) - Pingwiny (SP 2il)
g. 1:3...15 Orl.;ta (SP 32) - Siódemka (SP 7)

(q)

Czy / mariaż kolarzy Korony'
,Wimarem". będzi~ owocował? l
sze p]:.ln.v slartowe kola·rzy. ! ,I?

ulHegl:/m tygodniu odbyła
lto!lfe"encja prasowa, na któ-

W

rej pł'ezes Pl'Zedsi~bjoł'stwa
sługowo-Produkcyjnego

zawor!nicy wC'.zI l majaua.zialkieLccy
w tradycyjnym

u-

mą'

Wima.!''', Wojciech Wąsowski j' jego zastępczyni , Anna Róialska,
przedsLawiti dalsze fo rmy spon sorowania sekcji kOlarsk iej KoI'ttn:v I{iełce. Współpraca ta za"j,<':liąt kowsna
udanie w ubiegłym
t'oku. iosb.nie obecnie
znal'znle ro~zerzoua. Obejmie
ona SPOl1Sol'ow,mie głównej imprezy ku!ar5kiej w kraju, Tour
d.t ~olo~lre oraz dziewięciu wyś
f'lgow kLlsyczoyeh jeduoetapo""yeh, zal~~any'lh do . Pucharu
Pols~i. ronadto .. W:mar" wyoosa,,:; ponad :10 koklrzy w
!,ompictae- ubiory.
Jak o.świadczył .prezcs. W. Wą
~o\Vski
d~\\'iadc~e!lia
z ubiegł~g~ f!:!ku pozwaiają żywić nadZ'.!!JI... z..' wsp6łpraca ta .zaowoCUJE w tym roku jeszcze lepszvmi l'e7.l.1ltatami. za.równo dla
!:'·~lly. jak i dla kolarstwa kie.e(,O';lego. - Kolarze b~ą reklammyac' naszą firmę n~e tylko w
'lna!:l, ale i za granicą. W
CZNWCU s poru orujemy wyjazdy
'kC!!arzy na - ·'awa wyści~i ' W
;Nu,;m~zeeh i Austt'ii , -gdzief1ża
,wodnt('y 'będą reklamować na-

a
lin

'S 7

dL;ałalno~ć.

W~pół'praca

a w
dniu 3 lmija vi l\femoriaie ·im.
Trochanowskiego w Piastowie
k. Warszawy. W tegorocznym
Wyścigu Pokoju prawdopodobnie wystąpi dwóch naszych zawodników. ZbiJuiew Pil\tek i
TO~!lsZ Dl· ożyna. W tym samym
czaSie. gdy rozgrywany będz ie
Wyścig Pokoju, kola.ne "Wimani" - Korony ' wezmą -udział w
3-etapowym wyścigu "Stómi!u"
w Dc:bicy; '"
.
_ Na wyścigi w Aush'U i Niemczech, o których wspomniał
prezes W. Wąsowslti, desygnujemy naszych najlepszych koła:'
rzy. W skła<lzie. ekipy znajdą
się . Zbigniew
PI~tek,
T01UasZ
Drozyna, l\olarjuslI: Bilewski. R&bert Długosz, K,'iiysdof ChralJąszc:z i Toman Janaszek. Mamy:nndzieję , że w tym składzie
mo<:~01y
powaiczyć o czolowe
!ok ... ty .
(j)

NUMER 84

STRONA 8

"w LZS nigdy nie było dobrze", tak stwierdził jeden z
d yskutantów i rze<;J:ywiście w
przeszłości
sport wiejski spotykał się z wieloma trudnościa
mi. . Obecnie kluby wiejskie
mają takie same problemy jak

Na sportowych arenach

ca1y sport pol~ki
bie poradzić.
Nowa sytuacja

111 U sz~ .s~-

ekónomicźna
spowodowała
że
w ostatnich
latach rozwiązano wiele ogniw
LZS, zmniejszyła się też znacznie liczba członków. Ale ten
kryzys jakby lUZ przezwyciQŻ0110. Rada Wojewódzka rozwinęła
działalnoś~
gospodarczą,

Ki asct
wczoraj p
OPZZ prz
gdzie do 7
mówU prl
!!anizacji

której udało si~ zdobyć
pien iędzy
i wspomóc
W środę rozegr<ll!\R zostanie 23 . najbiedniejsze kluby.
kolejka spotkań \v lidze regioW
sobolę. wybrano'
nową
nalnej w piłce nożnej. . Na na3l-osobową radę, na czele któ-szym terenie odbędą się nastę
rej sŁanął przewo dniczący Tapujące mecze: Granat Skarżys
deusz Bartos (w cywilu dyrekko - Hetman Zamość, godz. 13,
tor Agromy). Nowe władze
Stadion Kielce
Radomill k,
czeka teraz wiele pracy. by
godz. 11.30,
Broń
Radom
przczwycic:;żyć
kłopoty z jakiKSZO Ostrowiec, godz. 11.
mi boryka się wia;iskie środo
W
lidze
międzyokręgowej
wisko sportowe.
gra.ją: Zenit Chmielnik z ~Ieh;
łowcem .Jał!Ów Lubelski,
godz.
13, Star ~tarachowiee z Metalchl'ml'in Rudki, godz. H. Olsrni
Pola-niec z Neptunem Końskit'.

dzięki
trochę

Waż

(j)

Bez szachów nudno ...
W "materiale Zbigriiewa Kusia pt. "Bez szachów byłoby
Q.udno" ("Relaks" z 26-2S.IV
br.) "llas' ąpily skróty redakcyjne, które . - zdaniem a\ltora 'wypaczyły ,sens .publikacji. W
z":'lązku z tym redakcja przeprasza autora za ten incydęnt.
Przy okazji, z winy korekty,
radzieckiemu
szkoleniowcowi,
O. Kalininow;' przypisano pochodlenie... radomskie. CD ninie~szym
prostujemy. przepraszaJąc
go za tę przykrą pomyłkę.

~rie.,.~_ ca1!l n:edzl:le w ciasnej

hl,ona SzyhcJska (SP O wczar,.,-).
h.olcJaua Kleice roz<1I'Y_
3. i\gnits'l.ka Włusek (LZS Czarwano mistrzostwa wojewód;twa
nacin).
rpłQd z:~z ek
i młodzik6w oraz.
lV;Ł0DZTCY: 1. .Ja r(),~iaw }';&1'f~'fł 1t~i okręgowej seniorek w
sZl! wsk i (Granat SkarŻYSko). 2.
tenisie stołowym.
W zawodach wystartowało poJ~eek
K)\ezrulll'ezyk
(Ko ejarz
nad 7G dz:ewcząt ~ chłopców z
K lCl~c), 3. Paweł JUl'tk (Gra.!lat
3 ~ruż.yn . • Ta uwagę ' zasługuje
Skal"Żysko).
duza liczba zes!101ów wiejskiCh.
Druż)'nowo zwyciężył.," dziewWhśllie tam. j ak twierdzi .rekr,:tarz OZ'rS, .Jerzy Górski, je~1
częta z LZS SP Skałlullierz. nudu,l:o ~ uz~()lnionej _mlDdzieży . z . tomiasŁ Wbr6d chłoPców Grannt
kJo~·a.~ mestęty, _ lłraeu,jc COi'az:
Ska rZ}SKo.
m.lI1eJ z.a liczba entuzjas~ów tej
plL,kneJ dyscypliny.
Finał ligi okręgowej wygrały
Wyn ~k l mistrzostw: '
tenisislki LZS Czat'uoein i one
:'.1f.ODZICZKI: 1. KatarzvłlS
wystąpią
w turn:eju barażo
Gnu'hała (f>P SkaJblni~"z): 2.
wym o II ligę.
(sw)
Sil .C'e

-

Kole jny i ostatni turniej z
te:go cyklu zaplanowauy je,t
na 22 m.da.

XII Wojewódzki Zjazd LZS

rzy z.ielonych stolach·

na-

z kolarzami Korou," - móda~ej prezes to- nie iy),ko l)r~pagouallie lla.szej ' firmy
ale rownieł ch~ć p omoieni::
spor'oó\'j kieItckil~mu w łl'udncj
·ooo('uie. syluacji. . .
.
; .~be~l~ 'na Kon~erenc;i,i trener
k,e,cc .ch- . ko:ai'zy, ~zysztof
St~l1ek. st Yl!~.tdził .. że. na-reszcie
kf):<,l1:;':c mają SP0l1so1'a z 'pr~w
dZl WC,E( ,' ) zdarzE'ula. Ieraz tylko
od .kGlany zal€-.ly. czy ten, mal',a;;, • b~c1zie ud!lny. Następn ; ~
K. S,anek prz('('lst~ wił najbl:ż.

wyś.

dgu MON w Warszawie

~la

Mlodzie~o""e Centrum Kuli ...
ry . \'V Kielcach oraz Okręgow.l'
ZWiązek
Brydża
Sportowe,e
były
ostatnio
organizatorami
czwa rtego już turnieju pIU w
brydiu sportowym,
imprezcc at
cyklicznej o puchar prezyden- eh
ta Kielc. Tym razem w tur. n!ejo:Y~. szr~nIg stanęło 30 bry- - 1
dzystow. PlerWsze miejścc za jęła
para KtlllWa. . tuckf\
przed parą ·' 'Róg ....: Con. N~ ko
następl!ych miejscal!h uplasow a· go
więta'
li się
Niedolaz , - Lutomski, pr
e
w:
Bednąl'<,zyk Jto\'~drs~i " .KI.i· zrzeszona r.
maczak - KOWi\1!łlt1, ... 1 A~.aUl ' mokracji R
czyk, - Fido,
Kita " ~· ·Wi~c· riaet "
1e
kowski l Korzeniewski - Ha· lod.'·
poniuk. Po czterech turniejach m
• eZQw;
na samodzielne
prowadzenie bran~owycł~
wyszedł p. Lućko. Łącznie skla- Oddz.w.lc W
syfikowanych jest już 56 za - nowego
wodników. Sponsorem imprez;' OPZZ Reg
była kielecka spółka "Dow. -ŚwiQ krzy
bud".

Umiarkowanv optVQlizm

Na progu sezonu

si,~

:

--

http://sbc.wbp.kielce.pl

Stanisław

kim

li.

4.
5.
6.

7.

s.

9.
lO,

..

Chel.~ea

Liver pool
c"l'cntry - 'SJidtield Und .
Der'JY - Southlmlpt oll
Evertoll - Luton
Leeds - Asion Villa .
Manchester ULd - Mallcheslf'l' City
Norwich - Queeus Park
Sunderland - Arseuał
ToUeuhalll - Nottin/l'bam
WimblE'don - Crystal Palac'!!

Pochód
przed

się

szcfował
zakładoW

B uczka,
na wzgó

n

l.

Arsenał

Liverpool
Cl'ystal Pa1ace

4. Manchester City
5. Leed!Y
6. Manchester utd.

7,
8.
9.
10

Wimbledon
Nottingham
ToUenham
Qucen<; Park

35
35
36
36
35

7. 65-16
73 72- 34
()3

~_H

59 61-51>
53 55-~
3~ 55 5.-38
36 55 52·-ł!

!ls

47

13. LutOi1
19. Sund crla-nd

35
38
36
3S
36
36
35
35
3:;
35
36

20. Da))y

3~

47 49-4~
45 43-51
45 52-65
44 45-U
4~ 51>-62
43 41-43
4.2 33-52
42 33-60
37 40-50
3. 40-6&
33 36- 57
lt !l9- ·as

11. <;:MIsea
12. E\'erton
18. Southamptcn
H. Covcntry
15. Shcfficld utd.
16. Norwich

J7. AstoTI Vi!la

SS-1li

2.
3.
4.
5.
6.

0kiham
Sheffield Wed .
Notts
MiIlwall

Bl'ig,ton

7. lYIlddlesbrollgh

6. Bristol City

9. Barnsley
10.O.'!ord

11. Bristol B o\'ers

12. N~wcastl e
13. Charlton
H. Wolves
16.

Ip~w\ch
PorŁ \'311.'

HI.
19.
26.
2\.

Swmdo!1
Portsmoulh. .
Plymonuth
Watford'

~.

Lelcester

15.

17 Blackburn

23. Westbromwich
2\. Ruli

J;
~

y"",".

2

l

li
:II: :

1

1

1 (
1j
1 :l
J (
l
l

l

LlG."_

1. West Bam

ków o

••
•
••
=
~

E

•
=
•
=
~

II UGA
U. Ulacburlt ~ Wolvel'hampton
12. NoUs County - Oldbam
13. Itdfl l'ld Wed. - l\-Ji11wall

I LICA
2.
3.

pru

przed

LIR-\.

t.

celu

Wie-t'llll fj ryd7owi, u .:,:csi· i regionu,
niczka ws-zystkic'h. tUl'uit'jiw. cia, bra~
Uatl1U Kowa1.~ka .
mlodziei.y
cie, kUltl
F~t. A. Plekal'ski
sytuacji'

NASZ'; TY ł'Y

1.

na

dcgradacj

e dla totkowiczów

I

teg,)l'OO

nic

Zakłady

na 4-5 maja - br.
zawierają , dzie.sięć pozycji na
I lilIe· oraz trzy
drugoligowe,
~woje propozycje przedstawia
dzisiaj
LECH
DYK wice prezes S",ięto
krzyskicl!:o
0. k rę ltowego
Związku
Nal'ciarskle~o
w
Kielracb.

s'

iż

43
43
42
43
44
44

43
43
45
44
43
43
44
44
43

"-3

4t
44
• 44

4.
H
44
4~
4ł

j

~

~

I..
~

.El<

