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Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR

le

.szyrzed

bln. Bill1'<l Polityczne KC
zapoznało się I
inforo realizacji uchwały In
Komitetu Centralnego
.~'",>T''' ; '' polityki proekspor-

gospodarowania, walki z marnotrawstwem, jakości wyroMw oraz wypływające z nich
wnioski.
Przyjęto informację o przebiegu i rezultatach oficjalnej
Rtv.~n"tr,.nnln wyniki kontroli wizyty w PolsCe chińskiej deoszczędnego legacji partyjno-państwowej.

Jan

Paweł

n

na Majdanku:

Człowiek człowiekoWi
Dziś

uroczystości

powinien byc br tern

t bm. w drugim dniu swojej piel,rzymki do ojczyzny paplez
Jan Paweł n przybył do Lublina. miasta z którym przez wiele
lał był IIwiązany jako wykładowca Katolickie,o Uniwer ytetu
Lube) kie,o. Wieczorem papieia powitano w Tarnowie.
.,Nasz los 111&
was
przesłro
'Ił" - ,Iosi napis • stóp mauzoleum na Maj-

!Tym

.lim
.vyt.

danku.
Papjeż
dedal do te
memento
sło
wa: ..Człowiek
człowiekowi nie
może
być
katem
musi
byc
bratem".
To napomnienie
wypowiedziane
zosblo w rozmowie 'I byłą
więmiarką Pa-

"O

czas
'wał

lnJk
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Rok XVII
indeksu 35008
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CZD
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w Tarnowie

Krakowie

$.roda jest t rzeCim
dn iem
pobytu w P ol:;ce J ana Pawła
H Do god zin popo łudn i owych,
pz
pr zebywa ć
będ z.i e
w
Tarnowie. R a no ud ał się na
o s iedle Ja s na II, gdzie odp
iona zo s tała msza śW Ięta
zw i ą zana z be atyfi ka cj ą Karolin)' Kózkówny.
Jan Pa we ł II cele brować
będ zi e ró wn ,eż n ieszpor y
w
k ated rze z u dzia ł e m kapłanów
zakon n ic.
Wcze sny m w ieczorem tego
sa me g o d nia p apież odleci
' p e c jalnym s m :głow ce m
do
K rako wa . gdZie o a B ło niach
powitają go w:erni z archid iecezj:
krakow kiej.
P ro gram
wizyty - plelgrz.ymki p a pieża do ojczystego
kraju p rzew id uje
dziś
jego
u czestnictwo w m:zy ŚW. w kated r ze
w a welskiej.

wiaka, Oświ ęc i 
mia i Majdanka

-

Wandą

O~W ką.

Ich

to-
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Specj a listo w
zakres.ie reha bil itacj i, dr Andrzej
Zaleszc zuk - ad iunkt
w
Centrum
Zdrow ia D zi ecko
opracował
chod niczek
do
ko re kc ji
wad
stopy i a kupresury stóp. CZD
otrzymalo
no
to
urządz enie
paten t jui
w
1982 ro ku . Techn olog i ę wytwa rzan ia
chod ników opracow al
Instytut Chem ii
i
Technolog ii
O rganic znej Poli techn ik i
Krokowsk iej.
Już
Nk rótce zostOfl ie
uruchomiono
produkcjo tych
chodn iczków o
n~w:~ "jeż". Wy
będzie
P r zedsiębiorstwo

k'OllOWCq

Z<l9'ooiczne "Uni -Med Elektron·b". No zdjęc i u:
dzieci z OcJch ioł"U Rehobiłnoc jf
CZD prezen ujq
ro~stos.o-lJonie
c h od ~cl'ka "jeż". CAF - J. Mcmrr

iKIz.

CAF · ..
t e lefot o
J eśh

45 mln

zł

zysku w
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udał się

o

Nie
ch<ieliim,
ale mqi ~bikie był
u .szystkich krewnych - Mariusz miknął, Pewnie został
porwan,.
PORUCZNIK: - Przewrócilii·
m, miasta "do góry nogomi".
MATKA:

. ' er%,ć .

do

racaj do domu"

'-

.USA

-

precz z Ameryki
cińskief·. ,.Nancy wracaj do
u" - tak~mi has1am: po'ali demonstranci w ponieałek w Sztokholm i/! malżon
prezydenta USA
aocy Ren, która przybyła do Szwena zaproszenie
ministra
owi a i spraw
socjalnych

iuro otrzymało pełne
upraw nie n,a od m:nistra budownictwa, gospodarki komunalnej i prl.cstrzennej do
~ykonywania ob;ektów,
robót
f .; 'ług buca wlanych u gC"anica R porozum'en:u i
~ współ-

B

mężczyzną

G ulrud Si~urdeu.
?ł:cja aresztowała 90 uczestW den onstracj ..
wizyty N a ncy Rea ecj i obejm uje mJn.
... _,.. s!c z.e środkami. Ja,. .. "n:,"Ą ~.,. w 'v..", tr"3;U
cehl 'Iwalezania nark omanii.

loty okupoNoły kiosk z lodami
i kino,
gdzie gro no
.Iośnie
.. lmper·l.>ITl koo atokltje".
OOKO. CZENI E NA
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w

sobotę

b yło
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wvstę 

rockowych.
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Mafia kalabryjska
.
także "OSIerOCOna

non

słCYIecznle
i
zapo iedzione wcześniej impł"ezy
reckreacyjne i sporto .... e z o kazji D nia Zwycięstwa i p rzypadOtQceg o nazajutrz D nia Hut"liko od bywa Iy si ę zgodnie z
terminem no wszystkich placa ch
i skwerach O strowca .
Przyjechały zespoły t aneczne
i ko CE-Ie.
M łodZież
Z okolicznych
m'eJsCOW()~CI
~y zespolów

p:acy z centralami handlu zabądż innymI j(!dIi:Jst'-ami g~lIrczymi i biurahl.. urJważnionymi do tego
Ly!-li Jzialalności przez Min.~ter two Handlu Zal:r tlJcznecó
g;:Jr<' Eksportu Budownictwa
powstałe przy KB. 1 j u t w reC\llam. nie działania ma z.azna:7.one Ir n e będzie rozwijało
ek."portu na wlelk4 sk alę
i
dunl"wało roli k:eleckiego ..Exbudło· . Glównym zadaniem je_
go 's n:~n.a jest pnyciąganle
do tYC'1 czterecb przedsiębiorstw
dob~:vc/1 [acbowców, którzy .,
o tatn;ch latacb z różnych po"-" ów ode:łZl ~ do innych fIrm
KombInaty
najp'erw
muszą
realizo V3Ć zadsnia w Kielcacb
I po~tat:ch m :asbch wojewód~tw..
a na zagranicrnvch
kontraktacb ;,'dnorazowo
nie
moż
przeby 'ać
więcej jak
gr ::.niczllcgo

DOK OŃC Z E N1 F N ~

wid%iano chłopca mają wszystkie posterunki milicji w kraju.

molO,

•

1 s ierpnia 1986 roku przy Kombinaci e Budownictwa Mie j skiego w Kielcach powolano Bi uro Ek portu Budownictwa, do
którego wstąpił) c-.dery przedsiębiorstwa : KB J (jako rarma
,łówna). Kombinat
Budowlany .. Kielce", Kombinat Budowlany w Ostrowcu ora z K iele ckie Przedsi ę biorb two Produkcji
Elementów Budowbnych " Prelbud".

Portret pamięciowy (podobiznę)
męic.zJ%ny.
z którym ostotnio

Akcja poszukiwawcza trwa
stop.

Zag inłon,

Mariusz

one

znaleźć

również

Oświęcim .

W

OOKOSC Z E NI E

na uo a z gr

z nieznanym

się

na

1987

r. -

Majdanek.

Gdzie jest Mariusz?
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trasie P<lptesktch pielgrzymek
po ,ego o1czJ/źn'e. W 1979 r.
był
nim cmentarz
gigant

.,-nI'y-

Ciągu

historia

me ma takte] poLskte] drogi
przy które1 nie mtJalobll się,
cmentarzlI wo]nll, to musiały

Zi e li ński

Jak pJdal .. wło.>da p..ollcja , we
wtorek are-.zt:>\\ ano
pOSZUKiwanego od 20 łat szefa jednegl)
z klanów ",arn działającego w
Kalabr:
67-letni Gu se pp Ch:ta wpadl
w ręce policjantów w g6rskiej
kryjówce w pobliżu
wiook i
Pellaro le żącej na poludni{'wym krańcu PÓłwyspu Apeniń
skieeo.
DOKOŃ CZENI E Ni\. SYK. ,

http://sbc.wbp.kielce.pl

"

TR.!

Ostatnie rejsy "Batorego"
Nasz transatlantyk w br. wy_
kona jeszcze 3 rejsy bniowe d o
K anad yoraz odbędzie 5 a trakcyjny::h
r ejsów
wycieczkowych, przy czy m
pierw s zy m
będzie
tradycyjna wycieczka
po R zece i Z atoce S w . Wawrzyńca . We z m'ą w mej ud7.lał
t uryści a merykańscy i k anadyjscy. Od 6 sierpnia d o 19
września br. odbę dą si ę dwie
wycie::z!t.i do fiord6w norwes kich, a od 3 listopad a br. do
26 marca prz.yszłego roku planuje się d wa rejsy - d o Ame ryki Połu dniowej I n3 M orze
K a r aibskie
rej~" ma być wspaniałym akorde m
zakończeni e iubileus7.U p6ł

T e dwa at rakcyjne
ją

na
w iecza ..Batorych" które ma
się s ko ń :: zyć bezkróleWIem n a
manu . bowiem .. S tefan Ba t or.· .. zostan:e dE'rn : t 'wn;e wycofany z eksploatacji pod polską banderą.
( 5)
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Z;\ sc ~ po równo,
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a l e czy

Tel~fonó\'." by lo spo ~o
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Wizyta Ja
DOKORCZENIE ZE STR. l
Smigłowiec

V Zlot
Młodych

Spółdzielców

W Szkole

!'odstawowej nr l
w Busku Zdroju o<lbył się pią
ty z kolei, doroczny Zlot Mło
dy~h Spóldzielców. 160 uczestnut';w reprezentowało na nim
303 1stniejące w woj. kieleckim
spółdzielnie uczniowskie.
Mają
one istotne osiągnięcia wychoWdWCze propagując
oszczędne
gospodarowanie, a także speł
n iają ważną rolę w zaopatrywan iu młodzieży w przybory i
ze-szyty, słodycze i pieczywo.
W ubiegłym roku obrót handlowy w spółdz ie ln iach przekroczył 70 mln zł, a zysk przeznaczony na wyc ieczki i inne
cele społecznie użyteczne
wynió.sł 7 mln zł.
W toku spotkania, któremu
przewodniczył
wicekurator
Henryk Florin grupie opiekunów szkolnych spółdzielni wrę
czono dyplomy, a op iekunkę
I renę Kosmalę wyróżniono odznaką "Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego".
(l)

Jeszcze wtym roku
rolniczy "maluch"
Zakłady Metalowe "Mesko"
Skarżysku-Kamiennej znane są głównie z produkcji

w

sprzętu gospodarstwa
domowego, jak choćby
robotów
kuchennych,
sokowirówek,
kuchni gazowych, rożnów, a
także kosiarek do pielęgnacji
trawników. Od kilku lat trwają także przygotowania
do
uruchomienia produkcji mi-

krociągników

dwukołowych

R.JS-l o mocy 8 KM.
Kilkadziesiąt
egzemplarzy
prototypowych i 'informacyjnych tych ciągników przeszło
ju;ż pomyślnie badania techniczne i eksploatacyjne.
W
wyniku tego RJS-ł otrzymał
.. test uprawniający
,.Mesko" do wytwarzania i sprzedaży ciągnika.

W drugim

półroczu
montażowa i na

ruszy
taśma
rynek
- do kOlka grudnia - trafi
200 małYCh traktorów.
Ich
produkcja - jak zapewniają
przedstawiciele ZM ,,;\'lesko"
będzie wzrastać w takim
tempie, aby w n2jbli7~zych
latach osiągnąć pułap 10 tys.
sztuk rocznie.

papieski

wylą 

dował
wczoraj
na
terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady na Majdanku,
obok pomnika Walki i Mę

czeństwa

wysŁawionego
dla
uczczenia pamięci 360 tys. zamordowanych tu więźniów 54
narodowości.
Ich nazwy, umieszczone w porządku alfabetycznym - widnieją wzdłuż
drogi wiodącej do mauzoleum wzniesionego tu w 1969 r .
wg projektu inż. arch. Wiktora Tolkina - byłego więŹllia
Oświę cimia. U podnóża pomnika - tablica upamiętniają
ca fakt nadania bohaterom
Majdallka Krzyża Grunwaldu
I klasy.

Dostojnego gościa i towarzymu osobistości wit aj ą
przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich: przewodniczący Wojewódzkiej Rady
Narodowej,
Stanisław
Zgrzywa, wojewoda lubelski Tadeusz Wilk i przewodniczący Miejskiej Rady Narod')wej w Lublinie - Tadeusz
PokrzyCki, a także przedstawiciele wladz diecezji lubelskiej z jej ordynariuszem bi.:kupem Boles ławem Pylakiem.
szą ce

a

Jan Paweł II zajmuje mieJsce w swym przeszklonym pojeździe . Droga wie-dz' e obozową aleją w kierunku mauzoleum. Wzdłuż n iej - drewniane baraki, w których przetrzymywani byli więźniowie;
komory gazowe, gdzie mordowani byli cyklonem "B ":
miejsca masowych egzekucji
i
krematoria do p'lenia
zwłok . Na t rasie przejazdu byli więżniowie
Majdanka,
świadkowie dokonywanych tu
przez Niemców zbrodni. Narzucone na ich ramiona chusty w białe i niebieskie pasy, z literą "P" w czerwonym
trójkącie przypominają obozowe pasiaki. Ploną znicze.
Do Jana Pawła II zbliża się
'Vanda Ossowska - dawna
więźniarka Majdąpka, a taKże warszawskich katowni gestapo na Pawiaku i w alei
Szucha , obozów koncentJ-acyjnych w Oświęcimiu i Ravensbrueck. Jan Paweł II rozmawia z nią chwilę. Zwracając się za jej pośrednictwem
do wnystkiCh byłych Wlę ·~
niów Majdanka, przekazuje im
wyrazy miłości i soli da rn o ści
jako świadkom wydarzeń,
które powinny dla wszystkich
pokoleń stanowić
memento:
człowiek nie może
stać
~ię
dla człov..ieka katem - musi
mu być bratem. (Ten krótki
d ialog, w póżniejszej rozmowie z dziennikarzami, dyre'~
tor watykańskiego Biura Prasowego, Joaquin Navarro-Vals
SCharakteryzował jako
"rozmow;: prywatną o cierpieniu,
M.lierci i potrzebie poświę
celI".)

a
Jan Paweł II skład a w
mauzoleum przekazane mll
przez Wandę Ossowską ..kwiaty, a następnie wpisuje SIę
d o księgi pamiątkowej Pań
stwowego Muzeum na Majdanku.
" Dusze sprawiedliwych ży
ją w Panu" brzmi na p is,
pod którym widnieje podpis
Jana Pawła II po polsku i po
łacinie.
Ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego
pap:eski
orszak
zbli ża się
do katedry. We
wnętrzu katedry
zgromadzili
się księża i zakonnice.
Papież wchodzi do w nę trz a świ ą
tyni, wznies:onej na początku

XVII wieku. Po krótkiej modlitwie przed obrazem Matki
Boskiej Czę stochow skie j , bę
dącym repliką obrazu jasnogórskiego, Jan Paweł II ruza w dal szą d rogę w stronę
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego.
KUL - uczelnia w której papież wykładał. Na pięciu wydziałach uniwersytetu kształci
się prawie 4 tys.
studentów,
zaś wykłada 383 pracowników
naukowych.
Zdecydowana
większość studentów KUL po
uzyskaniu dyplomu podejmuje
pracę w różnych instytucjach
państwowych.

P rzed wejściem do gmachu
uczelni Jana Pawła II powitali członkowie Senatu z rektoPolski, kard. Juzefem Glemrem ks. b iskupem prof. Piopem, kardynałami - Henrytrem Bemperkiem.
W
auli
kier Gulbinowiczem i Frangłówne j KUL licznie
zebrani
ciszkiem Macbarskim. Obecni
pracownicy nauki oraz reksą członkowie świty pap ieski~j
torzy
w ielu
uniwersytetów
z ekrl'tarzem stanu, kard.
zagranicznych .
Agostino Casarołim.
Witając papieża rektor KUL
przypomniał, że Jan Paweł II
poświęcił wiele czasu
pracy
naukowej i że sprawy nauki
pozostają mu zawsze bliskie i
drogie. Przedmiotem naukowych zainteresowań Karola
Srooki masowego przekazu w wielu k-rajach, relacjonują
Wojtyły by ła personalistyczna
pierwszy dZIeń pobytu Jana PawIa II w Pol ce, przede wszystwykładnia klasycznej filozofii
kim spotkanie Jana Pawła II z WojcieChem Jaruzelskim.
- człowieka I moralności. Wraz
Amerykański
"The NalIoud 1980-1931 i ma nadzieje, że jez innymi profesorami KUL paCatholic Reporter", główne pisgo wizyta będz.ie stymulować
pież należy do twórców tzw.
a ktyvmość s""1eczeństwa.
mo katoHków amerykańskich:
,-lubelskiej szk Oły filOZOficznej.
Podobnie jak gen.
Jaruzelski,
Większość gazet włoskich wipap ież widzi w
postawie modzi w poniedziałkowym spoŁZwracając się do przedstaralnej, w etyce pracy i życia
kaniu papieża z gen. Jaruzels- wicieli świata nauki Jan Paweł
te wartości. jakich potrzebuje
kim dalszy ciąg dialogu szefów II podziękował za zaproszenie.
dziś najbardz!ej Polska. Dostrzedwóch państw. dialogu wykra- W waszycb osobach spotykam
gając potrzebę wys:łku narodu
czając~go swym znaczeniem dai pozdrawiam - powiedział _
~lskiego
w
przezwycic;żeniu
leko poza s!e!'ę stosunków pańwszystkie uniwersytety, wszystkryzysu gospodarczego' i spostwo - Kościół.
kic uczelnie, jakie ~najdują się
lecznego, pap:e;i; podaje pomocną
"PapieL - stwierdza "Corierre
na ziemi ojczystej, poczynając
dłoń generałowi.
dell>& Serll" udzielił
gen.
od najstarszej _ uczelni JaParyska " L ' Hum3nite" w t Jaruzelsk;emu kredytu za ufagiellońskiej w Krakowie, ..tótule relacji z Warszawy podkrenia, składając na ręce przeWodniczącego Rady
Państwa
rej zawdzięczam studia oraz
śla, że .. podróL ta przyczyni s'ę
;i;yczenia, by ci, którzy w aktu- pierw ze akademickie doś''''iad
do pojednania naro:lowego". Pap:eż dodaje s:ę - przywią
alnej fazie historii Polski spraczenia. Wyci s nęły one w moiej
zuje wielka wagę do miej~3.
wuja władzę zdołali zapewn!ć
' wiadomo-ci oraz całej o ob iakie jego oj~zyzna zajmuje w
naństwu ożvw:enie oraz nadziewości głębokie 'Jady na całe
' wiecie. S:erze on pod uwagę
j", umo.-:n'Ć miejsce Pols:~i na
życie.
aren:e międzynarodowej".
r~gres spowodowany
k:-yzyscm
Papież mówił dalej o szczeTe słowa - pOdkreśla autor
- są wyrazem osobistego uznagólnej roli uniwersytetu,
w
n;a dla dzieła
Jaruzelskiego.
którym spotykają się uczeni i
słowa pełne znaczenia polityczuczniowie, profesorowie i studenci, przedstawiciele rómych
nego i dodaje: .. Biskupi i kardyn:lłowie oklas<iwali
generapokoleń, zespoleni.
wspólnym
la. członkowie rządu - pap:ecelem i wspólnym zadaniem.
moli kory po 25 lot pozbowieża".
-ie chodzi tu t"lko
o Jest to zadanie pierwszorzęd
zł
nia wolności i po 5 mln
nej wagi w życiu człowieka, a
grzywo,. Romanowi Rdultowskie- zwykłą uprzejmość formalną p!sze
autor.
t k'
.
mu wym ienono korę 15 lał
Agencja T. SS w depeszarh z
a ze w ŻyCIU społeczeństwa
pozbawienia wolności oraz S Warszawy informuje o etapach
- narodu i państwa. Wskazał
potrzebę rzetelności, zarówno
milionów złotyc h grzywny. Wsz,- papieskiej wizyty. Cytuje slowa gen. Jaruzelsk ;ego: .. ' ie lęw procesie badawczym jak i
scy oskaneni pozbawieni zostadydaktycznym. Pracownicy ali praw publiczn,ch no 9 kamy się nowych rozwiązań.
kademi.ccy muszą stawiać solot, oraz orzeczono wobec nich Jesteśmy otwarci na każdą reGranica
bie wysokie wymagania, aby
konfiskatę mienia
w colości. alistyczną inicjatywę.
jest tylko jedna: ~szanowanie
móc wymagać od studentów.
Kaid, z nich lopłaci tei odpopolskiej racji stanu. akceptacja
Mamy bowiem bardzo
zdolwiednią nawiązkę na rzecz Censocjalistycznych pryncypiów nanych młocłych ludzi', nie brak
trum ZMowia Modli Polki, a tak- szego państwa".
Dziennik węglerslfi "Nepssatalentów w pokoleniu wsp6łie na rzecz pokrzywdzonego
badsq", zwrócił uwagę na ten
czesnych studentów. Nie moż
Wład,słowa K. Korą dodatkową
fragment przemówienia polskiena przy tym zapominać
o 0jest podanie w,roku do publiczl!o przywódcy, w którym obecnych kłopotach warsztatonej wiadomości.
świadczył on. że w Polsce bęwych, ani też o perspektywach
W,rok 3 lot więzienia otnyd2lie s:ę dążyć do dal&7.ego rozmłodego pokolenia. Kwestie te
woju i poszerzania Ik!mokracji
istnieją również w wielu krama'o toue Krystyno Woiniok,
oraz
ocenił
sto. h
h
.
socjalistycznej
która kupiło od oskanonych bi- sunki miedzy państwem a Koś..
Jac zac odniej Europy. Mamy
iuterię wiedzqc iż pochodzi ono
c:ołem jako zbliżone do modelu
tylu młodych obiecujących luz przestępstwo, o także udzieli'o
konstruktywnej współpracy.
dzi, nie możemy dopuścić do
pomocy w zbyciu obrazów i inProsa NRD w relacjach
z tego aby nie widzieli oni dla
n,ch kosztowności.. Sąd wymieWarszawy i spotkan'a na zamsiebie przyszłości we własnej
ku eks~nuje słowa W. Jaruzelsojczyinie.
rzył jej taue .. mln zł g~
kiego o tvm. że stabilna i wiaNastępnie pap~eż
przeszedł
rVl(od.na Polska jest
waŹJlvm
Wyrok nie jest prowomocn,.
czynnikiem pokoju w Europ:e.
na wewnętrzny dz.iedzin·ec uPapieżowi
towarzyszą
dosto jnicy Kościoła z prymasem

Światowe

echa

podróży papieża

Bandycka szajka-za kratkami
acek Centkowski, Adom Tyksiński i Roman Rdułtowski
z Wrocław i a podając się
za funkcjonariuszy MO, upozorowali rewizję w domu Katarz,n, i Władysławo K. dokonując
napcldu rabunkowego. Ofiarą
jego podła właścicielka mieszkania, która zmarło no skutek
zadanych jej ciosów.
lupem zorganizowanej najki
podło "'.in. 6 obrazów, wyroby
ze złota i srebra, zegary, pozytywka, korale i inne cenne
przedmioty wartości ponad ",2
mln zł.
Wszysc, oskaneni to rec,dy.ud koroni uprzednio za liczne przestępstwa.
W,rokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu Jacek Centkowsli i Adam Tyuiński otny-
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czelni gdzie zgromadzili
pracownicy i studenci
oraz członkow i e ic h
W przemówieniu do ~T(,rlr"u i 'd
ka KUL na spotkaniu
gii słowa Jan Paweł II
kreślił na wstępie, iż
nia ta powstała i istnieje
hasłem "Deo et Patriae'.
wa te mów'ą o służbie ,
służbie Bogu i Kościołow i
raz narodowi i ojczyźn i e.
Podczas uroczystoŚ;:i
g icznych papież pośw
m ień węgielny i akt "T,P"" 'VlO.
ny przyszłego kolegiu m
imienia.
W uroczystości uczestn
ła grupa dzialaczy
po
nych reprezentujący ch
przyjaciół KUL wsp
uczelnię. Obecny był
W. Mlyńczak.
Podczas pobytu w KUL
Paweł
II prze ka zał
dary, m.in.. fundusze na
pend ia naukowe.

*

*

* i
Po opuszczeniu KUL
ulicami L ublina
przyb.vł na teren nowej
.
nicy Czuby. Po krótkich przy
gotowaniach w ukończony
już domu parafialny m znajd
jącego s ię tu w budowie
cioła pod wezwaniem Swięte
Rodziny Jan Paweł II rozpoc
koncelebrowana mszę DOła c z.o.
na ze świeceniami kapłański ·
mi. Papież wygłosi,ł homilie .
zakończeniu mszy Jan
udał s.ie samochodem w
Majdanka, skąd odlec iał
łowcem do Tarnowa.
Po
uroczystym
orszak papieski
centrum miasta_
przejazdu Jana Pawła
decznie
pozdrawiały
wiernych.
Samochód wiozący
wjechał na
dz'edziniec d omu
b:&kup[ego. Dom ten jest rezy'
dencjóil dOtrtojnego gościa w Tar·
now:e.
(pAP)
jeżdzie

W

Majdanku, który
rZllł

drugi dzień • TZ"(:I,~JI.
pielgrzymki papieża
Polsce Jan Pawd II nie
glaszał
przemówlen .
u stóp gigantycznego
gu, w którllm zgromadz011 0
prochy ponad 350 tys. Pola ków, Zydów, Rosjan i innyc h
pomordowanych, zamęczonl1ch
i zakatowanI/ch w tym obozie.
papież pogrq=l/t Się w modlitwie.
Owe minuty skupienia i re·
fleksji, owo milczenie papie:: a
w miejscu, które dla tysiliCY
blllo ostatnim ID ich ziemskie }
wędrówce, by lo bardziej w y'
mowne niż wszl/stko, co mo':
by tu powiedzieć.
~Czlotdek człowiekowi
może bllć katem musi bl!"

bratem" powiedziaŁ papież •
rozmowie z bylą więźniarko
tego obozu. Wa::kie to napomnienie. Ważkie w zestawie·
niu z coraz głośnie; artllkulou:anllmi w niektól1lch krajach
żądaniami
"ostatec.:nego za·
puszczenia kurtll1ty milczenia
nad tllm WSzlIstkim, co zgotowala ludzkości brunatna machina zniszczenia i ~mierci.
Ten obraz milczącego, zato'
pionego w modlitwie papieża
można odczlltać nie tlllko jakO
hołd oddanll własnemu narodowi, który zgodnie z realizou:anym zamllsłem
hitlerowskich Niemiec, mial blfĆ przeznaczonll
do eksterminacji.
lecz także jako obraz - symbol, jako dramatyczny ape:
do ludzkiej pamilici i wspólnej modlitwll o pokój.

kr'
od<

lel
J

Cz.

je
k.r'
riU

bel

____ z?
DOKOŃCZENIE

ZE S'Ia

I

13-letni MariuS1: Zieliński i
jego o rok młodsi trzej koledzy
z pobliskiego Chmielowa przyjecholi do kino . Do seonsu pozGstało
jeszcze sporo czosu.
Chłopcy słuchali muzyki i. .. bajek przez telefon. - Ten męi
CTyzna tei najp ierw telefonował, o w chwilę później podszedł
do nos - pOW ie dz i ał nazajutrz
funkcjonariuszom MO jeden z
chłopców.

Na zdjęci u : Najmłodsi la ur e aci k onkursu
rum Rseiby Polskiej w Or oósk ll.

dla

mi l usińskich

w Orońsku

rzeźb-arskie

lode talentv

'0

d.,mska (12), Agnieszka Rioń
ca (14), Małgorzata WJodarska (15), brcin Ofiara (13).

Dyplomacja
...od podszewki

uhonorowanych
i nagrodami
przez TowaPrzyjaciół Dzieci w
: A~e zka Taralat), Ania Rejmer (9),
Marasek (9), Michał
1\1::a.l'i ...... v;" ... ; (8),

~Iateusz

Aneta

Kot-

Niewia-

życia
w

Polanyc h
ffiJ1<:h

Jazie

xllit-

coraz lepiej rozwijającym
Klubie HDK w zakładzie
%. należącym do "RadOSu", odbyła się n iedaw~o
druea
w tym rakI! akcJ3
krwiodawcza. 6;; dawców krw i
oddalo 22 litry teg
cennego
leku.
Jak powiedział prezes klubu
Czesław K:łjdaniak,
organizuje s:ę w ciągu roku 4 a.kcł e
krwiodawcze,
które za Im)
rildomskie lccznicŁ o w ten
bezcenny lek.
(st:)
IE ZE STR. l

lecz o ,po ób To=!iczani& tllch
nale.mok.. W Uli Cli pł&cimll po
..mo, a je.t to p.rzecitż
~11 ..i .. b.l1a'lt ..lnd aumll, bo ktlkGnatus!ęclI
z/ot lich Tocmie
ws:&
Tat..
Wlf'losi ponad
złotuch).

UW4ŻGmIl, ze ta
spraUlłedliwa,
z"żucie wadll UJ kmż-

nie je
tł '"

domk. ~, Tóme i zaleźli
ad Hoki :amielzkaluch tcnn oaób. Sq domki, w któruch
mieszkll tulko ;ed
Tadzina,
ale aą i tAkiR gdzie mieazkaj/ł
~ dwie a c.:as_ i łrzv TO&nall. POtI4dto .e
:t1fSC1f ::uZIlW.j/ł t~ samq ilo": wod" do

podlewlInia awoich OgTódkólD".

I clalej:
,.0PłCUU od domk.
ftGlicM_ cq be:zpodst4wnie, bezi

-nwa14 zdTowef lo-

ojftoódzkiR Pnedsię
Wod.ociqg6w i Ka_łijok dotąd
nie Z4wŻlIJ.
wodcminZl/, Cl Z4rzq4
~l'-'ElZI>I!l1~i

kJ~ł

Nikt

\'lfe
sp71IwiR tadnllc"
wet palc,"" J\ie

,,z1Dł4Zkowiec"

to tej

_m

Clbtl udo~ć
te
Uc.miJci. WtI.toaow<mC) tvlto pł.r_
mil ~ cmnvmi ~"of" ... ł ie ta1Ue
1DOdom~:e ... ; .... "'O innUmIl".

Chcec:e się pośm i ać z dyplomatów?
Poznać kulisy, istotę
tej sztuki pozorow? Nic trucego. Wystarczy tylko udać su:
na spektakl do Teatru Powszechnego w Radomiu. 3 czerwca
odbyła
się
prem iera sztuki
Krzysztofa Cho:ó.skiego .. Bardzo
dyplomatyczny obiad. czyli co u licha. z tą Europą?!" Jest
to komed ia
zaglądająca pod
podszewkę
wielkiej polityki,
akcentująca wszystkie elementy wplywające na kształt po.litykowania: plotkę, skandale
(zwłaszcza
erotyczne), wpływ
buduarau na decyzje dyplomatyczne, a także rozmaite
afery implikujące sposoby dyplomatycznego
postępowania.
Zaś
rozgrywka dyplomatyczna
odbywa
się
podczas
obiadu 5 ambasadorów
wielkich
mocarstw
dziewię
tnastowiecznych. A na obiedzie, jak to na ob:edzie: i
dialog dowcipny. bo winem podlany, i sytuacje zaskakujące,
i zawiązująca się
polityczna
intryga.
Jednvm słowem: sztuka Choi ńskiego jest subtelną Sltyrą
na dyplomację - lekką , dowcipną, wyrafino' aną·
Reżyserował
przedstilwienie
ndnd
oLeliouek, muzykc:
Jlapl.sał .J:lcek Szezy~lel.
enograf'ę wykon31 Paweł Ad

ę)

lU.

Tyle roualeni mieszkańcy kieleckieto ZwUlzkowca. A
teraz po.;!ucbajmy. co w tej sprawie powiedzieli szę!owie zainteresowanych instytucji:
Guni Bdnan dyrektor Wojewódzkiego
Przedsiębior twa
Wodociągów i Kanalizacji:
- Inwestorem sieci wodoci~
cowej była Spó dzie1nia.Z i,zkowiec"_
ie tcty. do tej pory

. Te... ' eton ·

i nt erwen c·yiny
t. sieć nie zostala nam pnekazana.. Wy tawiamy więc rachunki za zużycie wody sp6ł
dziew, a nie poszczególnym
wła§cicielom,
jednorodzinnYCh
domów. I tak będzie doąd., dopóki ..zwi4zkowiee" nie przekaże nam wodociuu. Jeśli to
nastąpi,
wówczas
~czymy
wodomlerze __
Zd-dsław Du.lI:iewin.
prezes
Spółdzielnia ..związkowiec":
- Sicć wodociągowa jest

Najwyższegc. najstarszego Moritlsza nieznajomy zapytał ile
ma łat. - Czternaście - odpar/ chłopok. - To czas żebyś
;ul zmężni<!ł - usłyszał w odpowiedz~. W dalszej częśc i rozmowy Mariusz otrzymał propozycję
obejrzenia
seansu
"tylko dla dorosłych" - zdjęć
porno. Co to jest porno 1 - to
hlkie gołe kobiety - t rzyn asto·
lotki sami odpow iedzieli sobie
to pytanie. ale no ogłqda
n e zdjęć nie mieli ochoty. Zdecvdował s ię tyłko Mariusz. 01,:0/.0 16.30 w towarzystNie nieznajomego mężczyzny
opuśc ił
kolegów i wyszedł z poc zty. W
n ecałq godzinę póź niej chło
pcy weszli do k'rlO.
Ojciec zauważył. że Mariusza
nie ma w domu. po powrocie
z pracy. Początkowo myślał. że
jeM z kolegomi. Dop iero po 21
zoczqł go szukać. Najp ierw we
wsi, późn iej w Ostrowcu. Odwiedzanie rodziny trwało całq noc.
Chłopca Bie było jednak u
b:loc' i dalszych kre .... nych. Nie
wróc i ł takie nazajutrz. O godz i.
nie 11, w niedzielę 10 maja
dyż'Jrny RUSW w Ostrowcu za_
notował: ,,13-letni chlap iec, o·
~totnj raz widz iany około 16.30
kolo poczty
w towarzy~w ' e

(sektę satan istów) no tle reli$ij"ym (?!). Do kompletu mozna
by jeszcze
dorzucić tresera
lwów - homoseksual istę (w 0strcwcu był w tym czasie cyrk)
i pożarcie przez zw i erzęta. Po nie. to na pewno prawda "przys;ęgało s ię " co chwilę kob ieto l kiosku z warzywami.
Atmosfera grozy
podsycono
regułamie
przez
plotkarl.. i
Icu'11oszkl na targu zdominowała
sporą

grupę

m ie szkańców

*

Porucznił

*

zostah

*

KOlimien
Solo z
RUSW w Ostrowcu przegłądo
grubo teczkę z aktami sprawy.
W zosadz ie zrobiliśmy
tuż

'llężczyzny".
Zagin ięcia ludzi nie sa u nas
znów tak rzadk im przypadkiem.
Szczególnie młodzieży
zdarza
się często znikać z różnych powodów z domów. Okoł iczności
wskazywały jednak, że ta sprawa jest nietuzinkowa. Pierwsze,
'l)łynowe czynności jakie podjęto
od razu sprawdzenie
miejsc publicznych i środowiska
pzestępczego - nie dały rezullotu. Rozpoczęto w , ęc zakrojone
na szeroką s ołę poslUk~NOnia

.:nłopca.

*

"*

*

przekazana. pon ie waż. do 'lilwca
wody, czyli Wojewódzkie Przedsiębior two Wodociątów i Kanalizacji n ie chce j j odebrać wymy'lając kolejne przeszkody ...
Obowiązek
założen i a
wodomierzy ci ży na ",laśc!elach
domków. Nikt dotąd nie kupił
i nie zamontował tycb zeearów
poniewu $I trudnOlŚCi w
ich
nabyciu. Do niedawna za wodę
płaciło się niewiele bo 60 groza jeden metr sze'ełpnny
W drueim kwartale naŁomia t
ta oplata zmieniła się i wyn05i
19 u za m sze.śc. plus 12 zł za
m szcśc. odprowadzanych ście
ków. Przy okazji pragnę poinformować, że na łOO budynków
jednocodzinnych należących do
naszej spółdzielni 353 wonków
posiada jui tytUły własaOŚC:i.
Pozostali mieszkańcy otrzymają
ten tytuł w najhliiszym czasie.
o.t redakcji! No i jak tu
mieszkańcom nie przyznać racji?
Co ich może obchodzić spór i

sz,.

jakicś

~or~- .. t
domn:eprawey uprowadun ia

Pamię ciowy

m .. ne~o

thlopca.
wszystko, co moino było w tych
waru'lkach zdz i ałać. Po o trzymuniu informacji funkcjonariusze
MO sprawdz ili wszystk ie miejsca
publIczne, dworce.
kawiarnie,
kina. domy toworowe.
Przeprowadziliśmy dokład ne rozeznonie w środoHisltu przestęp
czym .
poniedziałek 11 moja rozpoczęto szczegółowe prze-

iedy przyjechałem do 0_
stro.vca.
mijał
właśnie
czwarty tydz ; eń zniknięc'a
Mariusza. Miasto huczało
od
płc.tek. Typowo wersjo
brzm::
oorwanie dla okupu (11) . Naj!>ardziej oryginalna - morderstwo dokonane pnez fonaty ów

dziwne układy pomiędzy

instytucjami? Właściciele
domk6w należącyCh do Spół
dzielni ,.zwlą.zkowicc" -powinni
placić rachunki
za faktycznie
zuiyą ilość wody,
a nie za
swoich sąsiadów.

tymi

(Ip)

Mariusz

szukiwanie miasta.
PodZ Ielony na sektory Ostrowiec
I okoł ice penetroNołi m7ejscoNi funkcjonar7usze
wzmocnier
oddz'ałem ZOMO z
Kielc.
Do akcj i przystqpHi przewodnicy psów wyszukujących zwłoki.
Z udziałem słuib Komunałnych
:lrzet(ząśnięto
wszystk ie zakarT\Orki - piwnice. strychy. cieoloclqg:, wymiennikownie, (1 nawet studz ienki tełefoniczne
i
kanalizacYine.
NIe znolez io"<)
iadnych śładó,v.
Nas tępnego dnia po spuszcze·
niu wody ze zbiorników ppoi.
i rzek, pneszukano całe dorzecze Kamiennej i okolice. Ostrow.ec
został przewrócony ..do
;lcdszewki".
O szczegółach społkania
z
nieznajomym kilkakrotnie iofor_
moNoli milicjantóN koledzy Ma_
r,usza - niewiele to jednak dało. UstoJooo
prawdopodobny
męic~ny.
Zdjęci<! I
podob izną milicjanci
pokazali

wyglqd

pracownikom sklepów. urzędów.
110 przystankach autobusowych.
na dwofcu. Otnymola je rów_
niei stroi przemysłowo.
We Moreł! 13 maja. jeden I
chłopców zawiodomił RUSW, ze
crowdopodobnie widział poszukiwanego pnez MO niemało
mego w centrum mioJkJ.
- Zarzcdziliśmy natychmicnł
bJo«odę Ostrowca - mÓWi poe'.
Salo. Obstawione
dT"oqi wyjazdowe
l
miasto,
dwo'ce PKP j PKS. SprowlCh:o.

•

•

•

to spokojny, zow-

sze uśmIechnięty chłopiec
oce ni a uczn ia dyrektorka
SP
w Chm elowie, Julianna ~J"'
nyk. - Nie uczył się najłeplej.
ałe nie g roz i mu pozostanie !lO
drug i rok w tej samej klaSie.
Dobrze rozwinięty, wysok i, .iIny, nie straniJ od kołegów , ale
'l ie uczestniczył w bójkach, nie
wagarował. Cóż, w wieku dojrzewan ia mogły
zaimponować
takie zdjęcia. Był łatwowierny,
dał

http://sbc.wbp.kielce.pl

towa, ale nie

gajeszcze

0-

stro ....ca. Niep rawdopodobne 0pow;eści podawane sq z ust do
ust przy loda okazji. także w
czas,e narad i spotkań oficja l'lich w urzędach, SZKołach. Nie·
którzy wierzq. inni nie.
Nauczyciele i ks ięż a podobno w płotki nie uwierzyli, ale
- tok na wszelk i wypadek jedni w klasach. o drudzy
Z
ambon oglosili rodzicom. że by
,\zieci pilnowali bo ... licho ni
śpi. Tak było tydzień temu.

no poSożeróN autobusów.
Ze
zdjt;c lami
w ręku md ;cjanci
p rlc~zukali ulice i skwery. Męż
czyzny nie od naleziono ...
- Od pierwszego dnia po ko_
mun ,katach w zakładach procy
otrzymal iś my mnóstwo telefonów
w tej sprawie - mówi zastęp
ca szefa RUSW w Ostrowcu.
mj ' Józef Li b ud a . - Każda inf<:>rmacja nawet anon imowa została kil kakrotn ie
sprawdzona.
W śład za cyrk ie m
pojechał
r.,nkcjonariusz,
który odszukał
t-esera i potw ie rdził niedorzecz_
ność kolejnej
ludzkiei plotki.
Qbok
tego,
wytypowano
wszystkich podobnych do
po_
d l:jrz anego mężczyzn i pokalo"0 ,ch chłopcom . W żadnym nie
rozpoznali jednak nieznajomego
l
poczty. Zdjęcia Mariusza
I
ocszukiwanegG
męiczyzny roo:e słano do wszystk ich kom isor utów MO w kroju. Co jeszcz
możno zrobić? - zastanowio się
mjr libuda.

się

namó.vić.

Ucieczkę

I

domu zdecydowanie wykluczom.
W 'eść o porwan iu (?f)
Mo-rusza po ruszył o
mieszkańców
Chm ielowa. Znoje się tu wsryscy, każdy wie, że chłopiec ,po_
Icoj-ly. nikomu n'e wadził. Co
się mogło stać? Może zmuszo'lO go do ucz stnictwa w nag ' ywaniu fiłmów porno? - ty_
Ip sie slyszy ostatnio o tych
bezeceństwach - mówiq kob'eIy w skłepie.
\}/ małym dwuzbowym domu
zn:i:olem matkę Ma riusza. !Cob'c :a nie może spokojnie mów 7 ć. płacze. - Tyle Jest miliCjanlów. o nie mogą znałeźć
jt.-dnego chłopca. Taic ie dobre
dziecko. Spokojny. mily...
.Jałc:
dziewczynko - ładny toki. Boże, dloczego mn:e to spotkołG._
O jciec twardy jest, ałe i c.
już nie może wytrzymać z neT"wów. Szuka qo na wlosnq I'ę
ke - Do wróżki pojechałom, ~
wi edz'ała,
że w'dzi Morius~a
jak "za kroto."i". Mąż był •
jasnowidza w Bystrzycy Klockk'ej. Tamten powiedziol:- lvA
wy syna n;e znajdziecie,
oni
mil icja. Som do wa~
wród..
Boże. ieby to prawdo było, ołe
;łe jeszcze czekoć? .

".s.

KAZłMIERZ SlClJłt

Jak poinfOe'mowano mnie
.. RUSW .. Ostrowcu, MOfi\QZa
do tej pory nle odnoJezi-.
POSlulUwania trwajq. Zdjęcie i
nazwisko chłopca pO<łojern, _
,godq rodziców.
(~Sł

Starych aut czar
NIe lada gratkę dla miłoin~
ków starych samochodów %g()..
1owalo Muzeum Historii Warld
- przez; cal,. czerwiec mogił'
ooi podziwiać
stare
aut&.
Przed ocz;ami
zwiedzaillcego
przepływa
jakby historia Ił ...
szego stulecia zamknięta w fOl'mie samochodu, bo to i hiepano-suixy, i mercedesy, czy packhardy, i buicki_
Wystawę
warto
obejn~
Eksponaty są własn !ci_ jednego kolekcjonera, amatol"a
starych aut. R.~rta Pnybylskieco s Warna.."..
h)

za.'" EO
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randze probl"ITIU
ma ludzi,
aby

O

~

chcieć" ,

nr 112

.n

PIONOWO: Il bogJta ivla 710-'
lub tytuł popul:lrne~ o serialu
TV, 2) ... Jwzb y na czyn l11ki
pIerwsze, 3) I.nany poeta polski
lUD inna nazwa marger}tki.
4) wartość nominalna ozna<'zona
na. emitowanych papierach war109ciow 'ch, na zna('zkach pOI'zlo1/. ych itp .. 7) znany pilot pohki.
który podczas działań wnjcnnv<,ll
J[estrzelil 22 samoloty w roqa.
fi) szyje na Illiarę. 9) samowoln ('.
.tIespotyC'zne rZ'1Jy, 10) oJrni.ma
klusek,
lłozwiazani('

krZ\ żi. ~ ki pT7I',Vnaleiy pot! '\dre~"m r,.d"kt-ji

.,ED" wyłaczn il' na kartkach
pocztowych w t<,rmillir "i!'dU\iu
uw ed daty nill;('jsu~o nUIl1f'ru
l'emi~t!zy prauidłl>\\'e Orl'HIWif'.hi rezlosuje ~i~ nae-I'odc k,ia ' ko~ą- Karty h .. 7 kuronu heda ",,' ł~el:one z losowania.
"EC HO II '1 \-'
Kupon 11: 112
1I0%w ią zauie krzyżówki

POZIO:\10:

u~·o,'hllna.

nr 97
p<JSlf'W-

lza'\\nik i,

PIONOWO: kl',ps. ('(' ;<a r. !\k.,..-l1on, analglln . admirał. tll~ÓW
ka, Allen. igrelL

.. rozwo] przedsieblorczoś"i"
znalazł się nawet w tyt1lle jednego z rozdziałów "Tez w sprawIe II etapu reform y"
obok
tok .ch rdormatorsk lch prynry p,ów jak s:lmodz eJność, samor nansowa 'lie czy s amorząlność
l słusz n ie . To. co się dzieje w
hospodarce. łapank I n a d"rt'ktorów (bo coraz mn iej jest
tych. któny chclel by za rokol\\': k odpow .ada t ) i lapanki na pracown,kó w (bo równ'cż
oraz mn ie j jest akich. któr7.V chci e!.by pr acować) to
dostatecz ne powody
do bic a
na alarm
CIY jednak btot ui(' "polcczeó~two znajduje ,i4;, tak jak dowodzą trgo liczni SPl'cc. w ~h
nie komplctne~o marazmu, znil'rh4;cellia i .tum iwisizmu? Zall'z'y od klórej strony, 'lię ' palrzy.
Jeśli obserwowae sytuac -4;
z
pnz~ cji !l(ospodarki uspolec7nion('j. istnieja wszelkie podstawy
do załamywania rąk. Zupl'lllil'
inaczej wy~ląda problem
w
momencil'. gd)' przy jrzymy si~
l-aw.

dru~ i emu

ohie~o,,~i

~O~~

lIorlarc7l'mn.
Tu pr%ł' d~h~bior
cz oś c naszycb obywatf'l i rpalil"JI' ~ie w <topniu wręcz nieol'7I'kiwanym.
e;;l. I",'''''. w :·ok.u 197:
:łco\\:ano.
ze w ro"""
po w :edzm\'
n.elegaln\'ch
h'dż n:e Z:lfe jcstro\\ n 'ch
w )ln 'ch od p"dat:-u r"l'n ~ch
dorah·al.śmy ok
4:; mld zlol\' 'I to ',i:. w lą8~ I' kwot"

J

Kosmiczne
laboratorium
Tajl'lIlu i(;e nierla" no odkr) tf'j
:azdy ,upf'rJIowej h4;dą badane przcz laboratorium Laiu talo\,;ane w ko~mosif' \Vy'posaione jl'~t ono w tl'le~kop o jrtd n i(' y 91 cm i bye moil' pozwoH
dowif'dzil'e ~i~ C'ZI'!I(OŚ nowego o
Jlochod7eniu żvcia_ Gwiaz-da ~u
Jlernowa •.1987 A" %0 tala odkryta 24 lute;to
br. Znaidujl'
, ir ona w odlre:!ości 178 tv<;. lat
§wil'Unyeh od Ziemi.

radziecłdej

•••

Od

d,,"'na lUZ jPdnvIU z
alternat" \J.~I, Vl h i'odlĆl
jów paliwa samoc hod<>wC'go je~t skroplony
gaz. W
Moskwie ponad 14 tvs. samochodów cięż a ro\\ ych - i ponad
IlOO taksówek osobowy~h wypo
lIażonych jest w butle gazowe
Ostatnio w szybkim
tempie
wzrasta również liczba prywatnych samochodów przechodzą
cych na paliwo gazowe. Zarejestrowano ich już ponad tysiąc.
mimo iż jSk dotąd wyda je się
tu zezwolenia tylko na te prywatne samochOdy które maja
oryginalne, importowane urzą
dzenia do napędzania siJni4.a
gazem i uzyskały atest specjali~ycznej stacji- Dotąd bowiem
nie zaczęto tu pr dukować wła
mej apar"tury dla samochodów
osobow) ch choć gotowe S'I już
Jej projekty.
;Tazda na skroplonym
gazie
zapewnia poważne oszczędności.
Za litr tego paliwa płaci się 8

ID

św i adC ZY

.. che eli
fakt .

~\\

"'a, a strol,,? , mal'i .. uin, rt" lers.

Prob~emy

zat'hęca

i.e

POZIOMO: 5) ['1. I<a W U .•\ i
M('k~yku znana z Wielk iq::o Ka71ionu, 6) kto jest na nie wrażli
wy, ten chichocze, 7) skrzynia,
fludełko
do
przechowywania
kosztowno:;ci, 11) na jwyższy po
papieżu dostojn ik w KośdeJe I.athlickim, 12)
biblijny
polwor
t um'ski o dziwny ch ks;dult3ch
B) tok W stodole:
• ,

be
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II

reanimuje się ba,rdzo opornie lub wręc z głuch~ na
gorąc~ ap:!le i zachęty po pr ostu powoli zanika.

Na dobranoc

Krzyżówka

•

Przedsiębiorczość to słowo. któr~ w osła,łnim okresi ę robi zawr otną karierę propagand (}wąP rzedsię
biorczość bowiem jest tym czymś, czego bard zo nam
potrzeba, aby ożywić gospodarkę, a co jedn ocześnie

10

!I

II!

•

motoryzac j i

niż

:::.

katolic

w

USAl

()puwIodOl/t/it-

• •

mel

tlił

trzecim tygodniu maja w
salach Uwwersytetu Katolickiego w Waszyngto nie
odbył się drugi, ogólnoamerykański Kongres Katolików Murzynów. Poprzedni - pierwszy
w historii,
obradował
przed
blisko stuleciem, w 1894 rokuPierwsi czarnoskórzy katolicy
znaleźli się na kontynencie amerykańskim w XVII wieku.
Przybywali jako niewolnicy jezuickich
misjonarzy. Późwej
liczba
murzyńskich
członków
Kościoła
rzymskokatolickiego
zwiększała się, ale wciąż jest
nieproporcjonalnie mała do u -

P

aktywność

zaczęła

się

opłacać,

przede wszystkim w oficjalnym
ob iegu gospodarczym Oczywiś
ci e w grę wchodza tu daleko
idące zmiany w całym aparacie wytwórczym i w stosunkach
pracy, przede wszystkim jednak ustrojowe usankcjonowanie
różorodnych form wlasności, o:iejście od drapieżnej polityki
fiskalnej i tak ie interpretowan ie prawa. aby naganne było
tv lk o to co zabron'one. Tezy
w sprawie II etapu reformy
w ychodzą
naprzec ' w tym POstulatom . Nawet jednak wdrożenie w życie zap'sanych tam
zasad, n ie od razu spowodUje
zmiap,Y mentalności społeczeń
stwa : Przez dz i esi ęc i olecia nap'ę·nowan '
wzór
człowieka
~ Ikcesll (materialnf'go!) z dn:a
na dzień nie s a n :e Się idealem E:odnym naśladowania .
Chętnveh
do nadstawiania
ucha absurdalnie r~al;tarnvm
Jlorlszentom tych . którym u'ajc 7ęści f'j ani w pierwszym, ani
w dru:!;iem ohje~u pracować się
n ' e ehef', je~t eill!';1e sporo_
\ ' nOl'l\

ł, ~KOMSK ."

(PAn

Jednodniowi
"dzwonnicy"

z Notre Dame
Wieża

w.ekowej paI'yskiej katedry Notre Darne znalazła się
na Jedną
dobę
w
rękach
15 francuskich studentów medycyny. Ubezpieczani z
dolu
przez grupę okolo 200 swych
kolegów oraz okrązeni
przez
kordon policj I stu denCI spędzili
noc w gotyck iej wieży. a wczesnym rank iem uderzyli w dzwony na znak protestu przeciwko
zamiarowi
rządu
J _ Chi raca
przyznania lekarzom
specjalistom tytuł6w
naukowych,
w
odróżnieniu od lekarzy tzw. 0gólnych czyli .szarej braci lekarskiej" (spraw a ta wywołała
we Francji burzliwe dyskusje)
Po spełnieniu swej misji studenci dzwonnicy wycofali się_
(PAl)

działu ludności murzyńskiej w
społeczności
amerykańskiej_
Liczbę katolik6w w USA ocenia się na 50 milionów, w tym

WSK P ZL Mielec do tej
łów roln iczYCh " dromader"
sa m olotów pracuje w US A, na
Greeji, .Ju8'osławiL P o raz
portowane do Czechosłowacji.
g-im po naszym kraju
r olniczych, zawarła jednak
maszyn. \\' arunkiem zaku p u
ra" C2eskieco eertyfikatu, ee
sze8'o poł u uniowe /te ~siada.
-

.J. Paszkowski

"Finnsailor"
odbył się w
Gdańskiej
im.

Stoczni
Lenina
chrzest statku "Finnsailor" jest to pierwsza z
dwóch
jednostek typu ro-ro
budowanych przez gdańskich
stoczniowców dla armatora fiń
skiego_ Matką chrzestną była
Doris Sundstrom, żona prezesa
koncernu będącego armatorem
statku, a ceremonia chrztu wypadła akurat w dniu rocznicy
urodzin jej męża.

W

maju

br., a jego "bliźniak"
zostanie w lipcu
(as)

styczniejszą

przyciągnąć

dłużej
żyją

dziś

ich

pra-

niż

polityką

protestanckiego. który
znacznie

żyją

Kościpłli,
potrafił

szerszy

odłam społeczności murzyńskiej
niż Kości6ł katolicki.

Biskup James P . Lyke, sufragan z Cleveland, nawiązując
do tej
sytuacji powiedział, że

stu lat y_ Sred-

wzrosła

.,Finnsailor" posiada 4 poziomy wyładowcze , a rampę wjazdową zbudowano na podstawie
projektu fińskiej firmy ,,Na vire". Sruby pochodzą z elbląs
kiego .,Zamechu", zaś 2 silniki
o 'mocy 7680 kW każdy dostarczy
firma
Su1zer-WiirtsiHi w Finlandii. W siłowni zainstalowana zostanie nowoczesna
automatyka sterowana komputerem. odpowiadająca wymo gom norweskiego towarzystwa
klasyfikacyjnego
Det Norske
Veritas. Statek ma wejść do
eksploatacji na przełomie lipca

Murzynów jest 1,3 miliona. Stanowi to nieco ponad 2,5 procent,
.podczas gdy odsetek ludności
murzyńs~iej w Ameryce przekracza 11 procent.
W waszyngtońskim kongresie
wzięło udzial 11 czarnoskórych
biskupów, 3OO-osobowa grupa
księży i 700 zakonnic- Jak podano repezentowali oni 110
spośród wszystkich 184 amerykańskich diecezjiTylko jeden z' murzyńskich
purpuratów jest ordynariuszem
diecezji. Joseph 1..- Howze sprawuje władzę kościelną w Biloksie w stanie Missisipi. Pozostałych 10 to sufragani w r6żnych
diecezjach. głównie na Połud
niu, które stanowiło historyczne centrum murzyńskiego katolicyzmu_
Na kongresie podkreślano, że
sztywne wymogi doktryny ograniczają
kultywowanie
tradycji kulturowych murzyńskich
członków społeczności
katolickiej. Kontrastowało to z ela-

radykalneśmiertelności
tym istotną

awa waruncoraz lepsza
rska oraz skuteczne
masowych
chor6b
Statystycy obliczają
urodzony w ~
szansę

przeżvć

roku; urodzona w
roku dziewczynka
io wieku 77,S r·oku.
Niemiec, urodzony
roku, miał przed
nio zaledwie 35,6 roku
Niemka - 38,5 roku.

Pies na
Z glośn}' m szczekaniem czarny
spaniel służby celnej, wabi~cy się
Bear rzucił się w bagażowni nowoJorSkiego lotniska na ledmł %
paczek uhdowywaJlych właśnie
na samolot leCllcy do Ameryki
PoludnioweJ_ Nie cbodziło Jednak
tym razem o 112rkotyld czy ładun
ki ..-ybucbowe, w wyluywaniu
ktbrycb
wyspecjalizowano
Jul
wiele ps6\ , a Bawet pewn'ł loszkę- Tym razem szlo o nielegaln'P
wywbz % U
większej Hołel dolarbw_ Piu BI!ar maj~ey =akomitv w~cb, wyczuwa Je tui 04leglośt. Cho#: C'ZY tylko OD jeden!
(pAn

(055)

historycznie
wiarę
katolicka
przyjmowali ci członko wie społeczności
murzyńskiej ,
którzy
szukali moż liwości awaDSU społecznego. "Chcieli wyjść
poza
czarne kongregacje innych religiL Wielu wszakże przekonywało się później, ż e katolicyzm
wcale nie stawał się drogą do
integracji z bialymi współwy
znawcami. W ich przekonaniu
pozostawali zawsze
i
przede
wszystkim ludźmi o innym kolorze skóry".
Waszyngtoński kongres zwołano na 3 miesiące przed zapowiedzianą
podróżą
papieża
do

Stanów

Zjednoczonych.
Spora
C'Zęsc
tegorocznej pielgrzymki
papieskiej będzie wiodła przez
południe
Ameryki.
A
więc
właśnie przez diecezje. z których wywodziła się większość
uczestników kongresu.
G R ZEGORZ WOZN1AK
(p "\l)

Nasze

za litr lxln7.yny

9J o ... la noweJ Lu wart 'i; lednej
bl.lth usytuowanej w b3gaw:ku

samochodu. wystarcza na przeje<:haD1e 300-400 km oczywiś
cie w zależnośc i od warunków
jazdy. przy tym według -zgodnej op lnii użytko 'n ików samochodów na gaz Ich
pojazdy
spraWiają
znacznie mniej kło
potów
niż
zasilane benzyną ,
dzięki czemu oszczędza się również
na kosztach remontów.
Silnik na gaz pracuje sprawniej bez detonacji i nie wymaga tak częstej wymiany oleju
jak benzynowy. A ponadto nie
zanieczyszcza środowiska szkodliwymi spalinamiSpory o dopuszczenie do eksploatacji prywatnych aamochodów z urządzeniami gazowymi
- pisze tutejsza prasa - trwały zbyt długo 1 miały typowy
charakter sporu o kompetencje.
Zycie jednak pokazało. że ten
rodzaju paliwa ma przyszlość
przed soblł- Stąd coraz większy
nacisk na szybszy rozwój prs.
dukcji tych urządzeń i budowę
dalszych stacji do tankowania
gazuLESZEK WYRWICZ
(pAl)

P rzez lata całe i stn i ał tylko
jeden sposób w alki % drugim
o :egiem gospodarczym.
Kontrole Najmr.:ej skuteczn.v
z
wsz ·stkich moźl ; wych. Niedaw_

Czy wiecie , że ...
ieduia, ale
doś«: cónysła
(do 1215 m) "') spa KarpathCNI
w arcwpelagu Dodekanl'!Z
Iinyla na początku stuleeia Ioli"k. ZS

ludnoile
Iły..

łys-

mieuk:ańców,

wyspy

nie

VlrsymuJlł

dm

pnekrana

aię
eni pe
rybołówsłwa.

C!Zf',8ei :a: relnJctwa,
nemiosla, ebslu,1 slabece jeAnI' f'1łchll turynYnl1ece. Cli.Dym jednak iridłem iochOłłÓ.

prRka_y pieDięiDe" SBl..rantiw. ",s wyspie saebwał.
się jeszcze kilka pół wsi, pił
miasteczek, w których e:a::aa Jak.y się zatrzymał. Przykładem
jest wieś Olympos w nchOt1DleJ
ft(ŚłIi wyspy.
Sielski aastrój
podk1'eala jenne prawie
npebl,. 'rak pejazelów meehanieznyeh, ale t. ma .wojll ...
blkoWIł }Jl'zyczyuę_ W połoio
Ile'; na ~trODlym stolui Olymp..
alinki ą na «>Kół strome, p.
ezęki wypo~aione
w sehody_
nie nadaA się więe dla nich.
kołowece..
(w.)

q

w

kolejce

po

tełewizor

kt6rych brakuje, a
obce środki platniwięc:

elektronicznej
branży
trwa kryzys- Inni odnaWIa ją całkowicie p:-odukcję w ciągu trzech, pięciu
lat, naszym wytwórniom wystarcza siły na wymianę pię
ciu procent oferty._ rocznie.
Pog1ębia się słynna luka technologiCzna. Ekspecci ostnegają przed degradacją cywilizaeyjną_ Człowiek słabo OTientający ~ w detalach mikroelektrotriki
obserwuje
to
wszy-tko przez nieobecność t0.warów tak powszechnej dz;iś
potrzeby, }ak np. telewizory.

sobą

de-

kategorycznie obudowniczacji, bo inaczej sprawy nie
r:ospoda się załatwić_ Pogląd :tasłu- IIfIlIt 'ilffl()śCioll,-vj g6rnictwa
guje na ron;agę_
(,,komp~ksu"._)
Prawo ma nader umiarkowydatkach i nawaną silę sprawc2ą- Działa l
zakreślone gra-

opóźnieniem, gdy naspołeczeństwu obyczaj
wymagający wieloletniej edu-

wielkim

rzuca

kacji,

jak

wychowanie

..

trzeźwości, gdy reguluje pnypadki
wymagające
zmian.Y

czy usług: sa" c_z.a!ln.,4j. żYwieniowa,
tD1e$zkań rocznie itp.
tych tutaw pron~ - t wykonywa~~tej

pIeniędzy

przyczyny,

--

rcndyspo-

wyina

nit

płatnlc:ze państwo-

Mamy 27 progra-

podniesioną

d eskę

sedesowlł,
a panie odwrotnie, wymyślił
hydrauliezne urządzenie do

automatyczne!l(o opuszczania
deski po użye i u.
CA F - R.euter

" To były wampiry - mówił stękając: I: wy~iłku pan Krzysio. Najpierw wzaJemnie powysy .. ali sobie krew, a potem jeden, ten
ble nelyn, zranił mnie w ssyję i zaras potem konał.
Nieiliimy, a le hardziej wJekliimy po sehodaeh zwłoki Owcy. Ja
i Mał«osia._ dźwigaliśmy kaidll jedn"l nocę Owe,., a pan Krzysio
~rzymał Co pOłł pachy, jeelnak ei"lcle potykał się, a swleki wy uwały
mu się • rllk, tak że .. końcu mu ieliimy ei !l(nllć trupa trucieco
wampira po cbodach".
akładem
Wydawnictwa
Łódzkiego ukazała się nowa,
a zarazem dwunasta już

książka Bogdana Loebla "Letni
elom wampirów", z której pochodzi powyższy cytaL Powieść 0parta jest na sensacyjno-krymina1nej fabule na mocnych wąt
kach typowych dla .,opowieści
niesamo}Mitych"_ Nie Jest to jednak książka o zwykłych wampirach, lecz o ludziach z pewnego
marginesu społecznego. dla których typowa jest degeneracja i
całkowity
kryzys wartości moralnych, norm rodzinnych i mię
dzyludzkiCh.
Nie jest to
więc naturalnie
książka dla młodzieży. lecz jakże latwo, choćby ze względu na
frapujący tytułem horror. wpaść
może w jej ręce, stając sie lektura niepożądaną.
Daje bowiem.
jak zasygnalizowaliśmy to już
wyżej. wzory brutalności i chamstwa. obrazy szokującej niesamowitoŚC1 I koszmaru.
Podobne przykłady jakie częs
to daje nam tycie, ale w nim też
o wiele łatwiej ustaJić_ aniż..1i w
takiej pozycji jak anonsowana.
granicę pomiędzy baśnią a rzeezywistośctll_

gospodarczych,
każdy należałoby ochronić ją tarczą
przez
najlepszych prawa_ Wrog6w brakuje, są
poczynając od
przygotowany ekspertów. Z-u- zwolennicy Nie
mowan.e jednak przekraczają gospodarstw domowychda 'ę jednak w trybie przemoż -wośoi gospodarkL
zagwacantował:
sumy,
Prawnicy posługują się 0- pisu
kreśleniem "ustawy - czapki'" zwłas~ dolarow-ej, jaką na
aktu panującego , ale nie rzą przemysł elektroniczny neleiy
dzącego. W sprawach znacznie wyłożyć_
Więc raczej nie warto osła
wydawałoby się łatwiejszych
biać niewąlpliwego autorytek1 Sejmu pnez przepisywanie
mu roli cudotwórcy. l raczej
niewielką silę ma rzucany na
szalę argument, ie 27 pytanych o zdanie przeds iębiocstw
wypowiedLi.ało się
za ustamądry,

wą; każdy

by chciał, żeby w
jego ~6d1ru pięknie kwitło.
Niestety, wysoka izba nie rozwiąże
deficytu,
orzekając

do uregulowania m ą d r y m
• ł o w e m (w kulturze ruyC7r .,ni«h się s.tanie elektronika",
Ale i bez ustawy
czynić
nej na przykład) nie Ildało
wszystko, by branża
~ię uzyska ć pozytywnego skut- można
ro~i}ała
Slię
wielekroć
)(lu i pra W'O nie ma większe-- ta
inne, a nawet
o
wpływu
na
praktyK(_ szybciej niż
Przyjmowanie ustawy o e1ek- zamiast innYi:h_
tronioe tylko wówczas miało
JACEK. MARKIEWICZ
by sens. ~yby branża ta mia(PAl)
ła za jadłych pr:zeciwnik6w
ł

http://sbc.wbp.kielce.pl
postaw i obfitego inwestowanill, jak w przypadku jakości.
Natomiast wykazuje efeict1
zbliżone do zera, jeśli chiell

Wallowi Hibbsowi % Houstou przeszkadzaly ludzkie
przyzwyezajenia "toaletowe".
Ponieważ
panowie
maj~
zwyczaj zostawiać po sobie

niesamowite

mów

l ktron· - z mocy ustawy..,

Na aparaty uyha wieloosobowa kolejka, sterowana przez
społeczne kom.itety_ I nikt me
pomstuje na cenę coraz bliż
szą 300 tys_ zł za aztukę- A tak
wspaniały mamy program elelct.ronizacji kraju, podobnie
:rresztą jak chemizacji, k«lteneryzac ji ilp_
Kiepski stan tej branży wywołał propozycję,
doprowa-

:ta

dzoną aż do Sejmu, ahy przygotować ustawę o elektrom-

4

lektury

. Opowieści

wtttV61'

:JedenprOtent rVlV a

(Kor e spondencja z Nowego J orku)
no dopiero pojawiać się zaczę
ły
inne formy kanalizowania
i jakby czynienia of icjalnym
tego, co do tej pory było naganne.
Zespoły
gospodarcze,
pozwolenia na prywatny handel
mięsem czy choc i ażby projektowana sprzedaż bonów
PKO
po
kurs ie
czarnorynkowym.
C iąg le są to jednak imponderabilia.
odstawowym i nie
rozwiązanym
Ciągle
problemem pozostaje stworzenie
tak'ch zachęt i możl i wości. aby

za C'hęcają .

g z:u

razy mniej

ta urotila do 370 mld, a w
tQku os:ognęlo wartość ponad
6~ 0 mld zł. Z całym szacunkiem
dla
auloró w tej
statystyki
st wierdzić trzeoa, tylko amatorsk o obsel'wuj'lc
znamiona
drug,ego ob!eg u . że chyba n ~
doszacowali
tego
rachu nku
,JaKkolwiek by jednak 'kłÓC i ć się
o k\\'oty, to nawet te liczone ost!'ożnie daja lO-procento wy dodatek do dochodów osobis ' "C'I
każdego obywal h
.
Co to jcst
drugi obieg?
:vrieszczą
s'~
lu jakby
trzy
rodzaje dział ań gospodarcz
nie podlegająct: .adnej kontroli
3n i regulacji ze 'ony
pań
S:wa. W drugir..
b!egu znajdz:e się wi c speKulal'ja towarami wykupionymi w s:eci
detalicznej i tzw .
p r~ wa tny
Import. ale również fuch' wykonywane po godzinach i
w
/!odz:nach p:'acv ,Zaliczvc . tu
rO\\'nte:t trzeba - tę dz i alalność
pr y w atnego
klora, która za:ajona zostala przoo władzami
podatkowymi, a takze w ogóle nie rejestr wane usług' typu mi·n'przedszkola.
w yda wan:e p'rywatnyc h obiadów i od• płatna pomoc są iada .. 7lotej
r:lC'zki" który w całym osiedlu nap rawi a t~l<wizory.
Symptomat y 7.ne jest, że rozkwit drugiege ohicgu
nast~
puje zwykle wledy, kiedy w
J€'go
oficjalnym
notuj ...
mar,um i uwiąd inicjat~wy_ Akt} wnośc oficjalna zamienia ~it:
wtedy na al.t\ wnoś" .. podzif'mną". R"il'C' sa tl'go przycz~ ny_
padek ~top y i~ ciowl'j i koniecznoil" obrony przed pauperyzacja przy pomocy zabiegania o dochod~, ewirlenltu' anomalie go~podarcze, twarzające
~zall.,ę z3fohienia w drngim obiegli w ciągu godzin~- tyle, na
ile w nl"'ad~ie pracy trzeba
pr..co", "ć dzi l'ń. brak i r~ nko we
wpnu"z ajace
p('kubcjc:
i
wrl'~zc j e cal y 'ZespoI przepis ów
J>rawnyeh i fiskalnyc't, czyn iąC) ch
działalnośc
prywatnet;o
~f'ktora
watpliwie
opbcal ll a.
Stąd Uciccl ka w zatajenie do('hodow i oszuk :w nie oręanow
.k:.\rbow ych_
a e tacIe p~3cuje s: ę wtedy
przerle wszvstkml dl a zdobvczy sojalnych. cała
przeds ~<;b:orcznś ć rezerwuj1\c na zaraban'e p :enędzy gdzie
indz iej. Widać organ izacja
produkcj' I wymog i dotyc7.<\ce wvdajnoś('
pozwalaja
na tak ie
p Slępow.Hl.e,
a nawet wręcz

,

•

•

'ellami

karierę

"Dromader"

Powieść Leonida M_ Mleezyna
"Ostatnia
iprawa
inspektora
Imai" posiada ciekawie rozbudowany wlltek kryminalno-sensacy)ny. AKcja jej rozpoczyna się
prosto, choć i nietypowo_ Policjant potrąca przechodnia, który
jakby zaślepiony ' pcha się dosłownie pod koła samochodu. W
kieszeni zabitego nie ma jednak
iadnego dokumentu, nie wiadomo więc kim on byt Wyświetle
nie tej zagadki powierzone zostaje inspektorowi Imai.
Co czeka bohatera książki, energicznego inspektora Imai? Nagroda pieniężna
albo awans?
Imai stara się wykryć zleconą
sprawę_ Trafia do pewnego szpitala, w kt6rym przeprowadzane
są tajemnicze badania. Sprawa.
którą prowadzi
Imai będzie w
jego karierze ostatnią. jak wvnika 7rps7ta z tvtllłu k ia żki (\Vil()

Superzbiornikowce
ze Szczecina
Stocz.nia Szaecwka ilJL A_
Warsldego %buduje w
latach
198&-1990
cztery nowocz.esne
zbiornikowce dla
armatorów
zachodnich.
dostosowane
do
przewenu olej6w
silnikowych.
różnych gatunków asfaltu. paliw lekkich I cieżkich oraz oeozyn lotniaych.
tatki te będą
mogh' także przewoziĆ'
)leje
roślillDe I zwierzęce Zam,wi"ne przez klientów zach l<inirn
zbiornikowce beda miały n;n~ 29,9 tY1 ton. a poje,nn ć
ich zbiorników wynosić
f):;
Łys. metrów sześciennych . statki napędzane będą silnikami o
mocy 6500 kilowatów . pozwalającymi na rozwijanie prę,dk06ci
eluploatacyjnej 14 węzł6w.
Operacje ładunkowe będą
ę
odbywaly z obu burt. a specjalny system grzewczy umoiliwi
utrzymywanie
odpowiedniej
temperatury przy przeładun!m
asfalt6w i paliw ciężkich. W
związku
z
zaprojektowaniem
prototypowych urządzeń i element6w wypo~żenia na liście
kooperantów figuruja liczne zakłady produkcyjne_ Dwa kotły
parowe
dostarczy
stocznia
Gdań.ska irtL Lenina. silniki Zaklady H. Cegielskiego w Poznaniu. wały korbowe - elblą
ski .. Za mech" . 5t1p4'rpompv Gliwickie
Zakłady
Urządzeń
Technicznych.
(as)

m...

Zaprowadz i ł
ffillie
uO It,~~\;,-,-)
przez prywatne wejśde.
Wył ąc~'-)
urządzenia alarmowe
i <am I {";
mi kamienie. Potem
wyp: o .-, .. (11
mn ie z muzeum a Ja zaw 'o l.lcm
do lasu. Zatrzymaliśmy się. \\",
dliśmy a Fidlefinger trz:} ~1 "C;
strachu_ Ukląkl na kolana I Z'.l/.
błagać mnie o lask~ . P nez po 'w.\'
czas pozwoliłem mu kwilić Trze 'ł
być twardym , mój c hłopcze
l.,
ważyć wszystkie możliwości. Je'"
procent ryzyka . Wyjąłe m _ plll\\'~
trzymałem ją tuż przed JP"1l " - rzą·

Patrz w rurę, C1alence -- po
I mogę prZYli .ąc , Ił.
kiedy gliny zapytają cię, ne Pi
pomniesz obie niczego.
wiedziałem

- Przysięgam wyjąkal , a Ja
nacisnąłem cyngiel. Naturalnie bro ,
naładowana była ślepymi nabojamI
Nie jest się przec ie ż okrut.nik:em
Clarence chwycił się rękami
La
twarz i zaczął krzyczeć:
-

Jestem

Wtedy
-

ślepy,

ślepy.

powiedziałem:
jesteś
że ja

Naturalnie,

może myślałeś,
abyś rOl.pOUlał

Żyje sz

je tern

i jesteś

Ślepy.
A
zaryzykuję,
rotogra;ji~

mnie na
mi za to

wimen

wdzięczno ść .

5
Rozumiesz teraz chłopc ze dla czeg<.o
robiłem pr6by z. nabojami bez kul
zasloniętym. kartonem
M y'l:sz., że
to było podłe. dlatego że oślepi łem
tego faceta?
Potem miałem czekac dwa tygodnie aby przesłał: zdobycz dO nafCIar za i otrzymał: mo}C
pół miliona
Ale n:e dos zło do tego Ju ż po trl.ccn
d niach przyszły gliny R e:;ztę zna, z·
dostałem dwadz i eścia lat.
Zaraz, zaraz Zaraz idę. Ci straż
n , cy tu to kompletru oprawcy. S'l
bez litoścL A więc chłopcze. trzymaj
s ię i pozdrów matkę · Nowego wUJka nie mu sisz pozdrawiac.
Clego nie rozum iesz ? :Ze
mimó
swietnego planu wpadłem ? Z powodu wkalkulowanego Jedne go p r ocentu ryzyka mój ch łopcz.c W 'zy<t ko wykalkulowane ... tak... ten drań.
ten Clare.llce, nosił szkła kontaktowe. Miał przez dwa dn l zapakn'e
spojówek, ale widzi- A fotog rafIa
silnego I n iehtościwego Sama:l~
w każdym komi~anacie MI'n' 'al<że uważanie u :;(1 in,
C le c c.llopcze
(Konh,c)

,Do brana para
1
Maudie Parson ubrana w SLaty
wdowie zapukała do mi sl.kama rodziny Starkweather
Pani Hazel
Starkweather przyjęła Ją Le sPOJrzeniem pełnym wsPOICZUCl:l.
tak
charakterystycznego dla \,'ię";SlOŚd
rrueszkailc6w Onoburga. W rt',icJscowości
tej
panowała
Wiecznie
smutna atmosfera Więi SlOst mQż
czyzn pracowała
w
odleglym o
d ziesięć
k.ilomelr6w
miastecóm.
Pracował tam r6wni i; przed prz€'jściero na emeryturę buchalter Homer Starkweather. Oboje z oqromną

ciekawością

przysłuchiwali

się

opowiadaniu pani
Parsnn.
która
nieda\vno wynajęła pokój
. domku ich sąsiada EmIla Grossa.
- Jego mieszkanie -- powiedt.iala pełne jest wspaniałych antyków. Boi się o nie dodała i pilnuje ich dzień i noc Nie wy~
chodzi z domu pra wie wcale_
(Ci~g

dalszy jutro)

~nnnnnnnnnnnnnnnnr.nnnnnnnnnnnn~

PRZEDSIĘBIORSTWO

E
E
E
TELEFONY: Stra2 Potarna 988
Ratunkowe 999. ?ogolowle Energetyczne - Radom 981
Komenda MO 251-36. Pogotow1e
Millcyjn~ 997. Pomoc drogowa 961
POSTOJE TAKSO WEK:
ulica
Zwirkl IWIgury 411-10

POgOtOW1~

Sroda
10 czerwca 1987 r.
Dziś składamy życzenia

BOG UMlLO:&1
:&lAł..GORZATOM

i

Skarżysko

jutro
BARNABOM
i FELlKSO

JtINA
,.Wolność"

Kielce
TEATR
Im.

Stefana

ZerolUskiec.

-

nicc Lynny.

lUNA

"Kronika wypadków miłosnych" - pol. \. 15.
g. 15. "C.K. Dezerterzy" - poj.
J. II, g. 11. l. II cz
.,Metalowiec" - nieczynne
MUZEUM
REGIONALNE
Im.
/:en. ZYl:1Dunta Berlinga w Skarżysku-Rejowie.
ul. Słoneczna H.
APTEJ(A DYZURNA: nr U-UT.
ul ZIelna 12. tel 1t7-2S
POSTOJE TAJtSOWI:K:
Dworzec PKP - tel l3'T-1Ii.

,.Remantica" "Orły Temidy"
- U A . l. I •• g. 10.39, 17 . łi ... Protector" - USA, l. 11. g. 28.

"Moskwa" ,'pan
Samoch~
dzik I niesamowity dw()Z'" - pol.
bo.,
g . 15.4i.
"Przemljanle"bułg. 1. 15, g. 17.30. .,Miasto koblel" - wł. l. li, g. 18.15.
Studyjne" USA. L. Ił. C. Iii.
"Ska.łka"

Tom
II.

Horn"

i7.

-

- .,Czy leci z nami
pilot" - USA. l 12. g . 15. I'T.
.,..Znachor H 1 uProfesor Wilczur"
- pol l n . g. 19 .
.. ,Robotnik" - "Ucieczka z Nowego Jorku" - USA. l. li, l . 17,
l •.

.. Amonit" nieczynne
"Sabat" - "Werdykt" - USA.
L 15, g. 15.30.
..Esklmosce jest
rimno" - węg. l la. g. 11.
GALERIE
GALERL'\ FOTOGRAFIKI - 111.
Rewolucji Pałdzleralk.",eJ la Wystawa
pokonkursowa
.. Bezpieczna droga - KIelce .....
MUZEA
MUZEUM NARODO WI: - ,Iac
r artyzantów - nIeczynne.
NARODOWE .. PAŁAC" - "Iae
zamkowy czynne ", codz.
'-16

MUZEUM LAT SZJ(OLNYCH S.
~I!RO ISKIEGO
czynne
w
codz. 12-11.
MUZEUM W I KIELECKIEJ Park Etnograficzny w Tokarnl"Wnętrza
XIX-wiecznych chalup
dw6r. wysta wa zielarska
czynne 10-17
OBLĘGOREK ruZIi:UM HENRYKA SIENKIEWICZ
- czynne t.ł-lł .
APTEKl - staly dytur nocny
pel~ nr 29-008. ul
Sienkiewicza
15:
nr 29-001 ul
Buczka 37139.
PORADNIE DYZURUJI\CI':: dla
dzIeci I dorosłych. ul Pocieszka
11
(PrzychodOla Rejonowa) w
godz 1'T-:!1
Stomatologiczna Przych odnia Rejonowa nr 13 ul. Karczówkowska 35 czynna
w niedziele I święta w
godr:
H

Starachowice
lUNA
,.Robotnik U •• Czułe
sló"N'ka"
- USA . 1. 15 , g. 17. 19.20.

"Star" -

rueczynne

ny "-10 I 53-110

Ostrowiec
wtUlA

"Hulnik" - "Hultajska pi'ltka"
CSRS, bo., g. 15.30.
..Klasztor
Shaolin" - Hongkonc. 1. 15. g.
17.30. 18.30.
.,Przodewai.k" - IJMistrzynl Wu
Dang" - chiń. l . 15. g. 17. Ił .
Zona" Tvmczasowy tata "
-"jug. l. 1%, g ." li. Ił.
APTEKA DYZURNA: nc 28-011
ul Starokunowska In
POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wolności
- 5S1-9%. uL Sienkiewicza
- 515-73

-

:U-OI-U

"Pecaz" - " Bohater roku"pol.. I. 15. g. 15.3e. 1'T.łij. 20.
.,Ant)czne" "Jak
truclzna u
- CSRS l 15. g . IIi. " Zagadka
nieśmiertel n ośc i"
an&:. 1. II,

Jędrzejów

I

KINA
"Gdyni "

Dang" -

chiń.

,.Mistrzy ni Wu
l. 15. g. 15.30. 11.3t.

18 .30.

za eweDtualne ~mla·
pro:ramie kill red'akcJa nie
odpOWiada.
V'lł'a~:l!

OJ' ..

. : RADIO
PKOGRA:\J LOKALNY
_

UlU' l'.U JIIIIU

17.05 Dziennik 17. 15 Z teki kompozytorskiej A. Rybińskiego 17.30
"Przyjaciel
racjonalizatora"aud. B. Benla 11.40 Muzyka 17.5ł
•.Pojedynek o uśmiecł\ J dobre
słowo"
- aud. A. DąbrOWSkiego
li." Na~ao1a % koncertów 11.35
Skrót dzIennika.

TEATR POWSZECHNY
Im. Jana
Kochaao'lł'sklec.
..Sługa dwoch pan6w" - g. 11.".

KUlA
.,Bałtyk'·

-

,,Protector" -

USA,

1. 11. g. 15.20. .,.... "Macarooi" l. 15. g. !'l .• .

wł.

.. PnyJaiil·' - "A statek plvnie
dale" - wł . L 1.5. g. 15.15. U .:tO,
U.".
,..Odeon" - nieczynne
"Hel" - brak terminarza.
APTEJ(I Dr2:'JRNE: nr ł'f-lIlł
ul Zwycięstwa ,. Dl' ""'15.. pl
Kcnstvtuc11 S
INFORMACJA slutby
~rowl"
-

=Yt10a _20

macja

EO

o

teł

usługach

.t-11

......

Infor-

NUMER 112

STRONA 6

wiadomości

14.00 TTR, hodowla zwierzl!t, s.
IV: Powtórzenie
wiadomości

Uwaca! Za ewentualDe lImiaIły w
pr.cramie TV Ilie MpoWiadamy.

PROG

91

15.40 NURT - świat skomputeryzowaDy: Komputer w
fabryce
16.10 Program dnia
i DT
wiadomości

16.15 Losowanie Express Lotka
i Super Lotka
16.2:i Dla
młodych
widzów:
..Krąg" - mag. harcerzy
16.50 Dla dzieci: "Tik - Tak"
17.15 ..Teleexpres"
17.35 "Archiwum XX wieku":
"Otwarcie Spiżowej Bra-

my"

C
C
C

C
C

(3)

17.55 "JaDSalamon., czyli peI:'tret portretu" - tv film
dokum.,
rri.
&etan
Szlachtya
18.50 Dobranoc: "Miś Ugatek"
19.00 "Wyspa" prog. pubL
19.30 DZ1elllńk TV

]

TOKARZA
SPAW A CZA
elektryczno-gazowego lub gazowego
MECHANIKA samochodowego.

_
T
_
T

]]
]]

E
C T
E
E Przedsiębiorstwo

3

r

,

E
C
E
C

3
J

3

zapewnia korzystne warunki
płacowe wg układu zbiorowego W budownictwie.
Osobiste zgłoszenia przyjmuje dział zatrudnie- J
nia PWM Łuczynów, tel. 14- 27- 39.
193-k

3
3J

F ABRYKA SAMOCHOnOW CIĘZAROWYCH
im. F. Dzierży ńskiego
w S TARACHOWICACH _

~..

zatrudni

~

•

•

~

.

płacowych

~

upra w n ieniami bu dow lanymi na stanowiska"
inspek torów nadzoru
=
w służbie głównego mechanika i pionu inwestycji. =
Chętnych posiadających odpowiednie kwalifikacje prosimy o osobiste zgłoszenie się do działu ...
kadr FS C w Starachowicach, ul. 1 Maja 12, w =
godz. 6.30-15 lub telefonicznie centrala 8831, =
wewn. 13-15 lub miejski 37-38.
...
178-k

=

=---... ~~

....AAAAAAA.... •
OGŁOSZENIA DROBNE

~·····.·········AAA·AAA

SPÓŁDZIELCZE
BIURO TU R YSTYCZNE
RADOM

POROS Elżbieta zgubiła
wolnej jazdy KPKS.

:::J

kum

3:::J

3
3

cena 73.015 + 66 $
r
•
Budapeszt - 8.08. - 14.08.87 r.
hotel "Park" - autokar, cena 23.420 zł
3
E • Zapraszamy na indywidualne wyjazdy do Buł- :::J
C
garii w czerwcu i we wrześniu
E Jugo ławia, camping - czerwiec, lipiec, ier-:::J
pień, wrzesień. Cena: 30-36 $ + ok. 4000 zł
C
Jugosławia - Włochy: sierpień, wrzesień, Grec cja: wrzesień, cena 28 $ + 6000 zł
:::J
E
C •
Jugosławia - camping, przejazd autokarem
C
"Turysty" w terminie 13.08. - 28. 8.87.
E cena 30.000 zł + 100 $.
3
wcz SY KRAJOWE
C
Ałielenko, Darłowo kwat. prywatne (lipiec, :::J
E sierpień), cena 19.900 zł od osoby, pokoje 3
E 3-osobowe
3
C ZAGRANICZNE
:::J
Turcja - 29.08. - 3. 9.87 1'.
C
cena 73.015 zł + 66
Egipt (Kair - Aleksandria) 3 .ot.
8.10.81 r. J.
cena 127.720 zł + 138
.J
c KOLONIE KRAJOWE - Beskid Zywiec
3
Rajca - 1.08. - 2'. 8.
j
Koniaków - 19. 7. - 7_08.
:::J
C
Sopotnia Mała - 6.08. - 2:'.03.
C
cena w granicach: 29.000-30.000 zł.
:::J
KOLONIE ZAGRANICZNE
c
Miskole - Tapolca - 1.07. - U.Oi.8i r. :::J
17 os6b, cena 37.240 zł
Miskole - Tapolca - 17.07. - %1.87.87 r. J
c
22 osoby, cena 37.240 zł.
Biuro prowadzi także wynajem autokarów.
C

'E

3
3
3
3
3
3

E

E

E

3

3

E
E

~'

3:::J

:::J
w okresie letnim :
:::J
E
:::J
C
:::J
wyjazdy
atrakcyjne
oferuj
e
:::J
E
:::J
E- Słoneczny Brzeg - . Z3j 24.06 .....: 7/8.01.87 r. 3
C
3
C • hotel, Lot, cena 64.710 zł;
Turcja - 8.07- 13.07.87 r.
:::J
E
•
C

STYC2:YŃSKI Krzysztof zgubił legitymację szkolną TechniLeśnego Zagnańsk. 3922-::

SMIGUCKI

~ubił

Ryszard
BT -

prawo jazdy kaŁ.
Złota Pińczowska

PACAN Marta zgubiła legity MSZ w Morawicy
3936-g

mację szkolną

KOŁODZIEJCZYK
zgubiła
legitymację

Barbara

E

szkoln ą

ZSTS. bilet miesięczny PKS. relacji Kielce - Promnik. 3937-g
ZDEB Paweł zgubił legitymację szkolną ZSB Kielce.
39311-1(
ZIELffiSKI Stanislaw
PKS, relacji
Kielce.

legitymację

-

DZL~Ł.\K Jerzy zgubił legi.tymację szkolną ZSS Skarżysko
392.'J-~ ~

Renata z~ubil a
szkolną ZSZ nr

SOLTYSIAK

legitymację

392ł-[

Kielce.
GUZIK Wojciech zgubił
wo jazdy kat. ABCE

WK
KOZAK Krzysztof
i
Grzegorz zgubili
legitymacje
szkolne ZSZ ,.Iskra".
S91.1i-l
OLEJARCZ~'K Dorota zgUbili
bilet PKS, relacji Kielce - S-· I
Katarzyna.
3927;:5 •
POŁETEK Leszek zgubił pra '
wo jazdy kat. AB wydane przel
Wydział Komunikacji Pińczów.

-!

E

3

3

E

~

3

3

http://sbc.wbp.kielce.pl
...
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Inzynlerow lub techników

E
C

~

~

~

#

~

C

g. II.

E ZATRUpNl W ZAWODACH: 3

na korzystnych warunkach

PROGRAM I
9.00 Praca - technika. kI.
I:
Automaty wokół nas
9.30 "Domator"
9.35 .,Domowe przedszkole"
19.00 OT - wiadomości
HUO Film dla li zmiany: "Ku"
(1): .,Kaz i dziecko" - .erial prod. USA
10.55 Transmisja mszy święłej
ze Szczecina
13.:!O TTR, mechanizacja rolnictwa, s. IV: Powtórzenie

C

TELEWIZJA

Radom

21.55 "Telewizyjna lista
przebojów muzyki poważnej"
22.20 "Cz1owiek w łódce" - tv
film dok., reż. Maria Mrozek
22.40 OT - komentarze
PROGRAM U
8.51>-12.00 - Transmisja mszy
świętej z Tarnowa (dla widzów odbierająCYCh lokalny program krakowski)
17.25 Program dnia
17.30 "Pół godziny dla rodziny":
"Poradnik Kliniki Zdrowego Cz1owieka"
18.00 Program lokalny
18.25 Transmisja mszy świętej %
Katedry na Wawelu
21.30 "Panorama dnia!'
21.-ł5 Kino studyjne
.,Dwójki":
"Perceval z
Walii"
franc. film fab. rei:. Eric
Rohmer. wyk.:
Fabrice
Luchini, Andre Dusselier,
Arielle Dambasle
:M.OO Wieczorne wiadoml>Śei

]

.~

KOMIde

"-~l

I FORMACJA O LEKACHC'lynna w gOdz 'T.38-l5.38 z wyjątk i em
dni świątecznych I d r
wolnych od oracy - tel. .~3-3 2
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe .... Pogotowie MO 997 Strat P01aroa
191. Pomoc Drogowa 911. Pogolowie Energetyczne Kielce - Miasto 991. Kielce - Teren 95i Pogotowie Wodociągowe tM. Polt<>towle Gazowe 31-20-20 I Ul. Pogotow1e wod-kan c.o elektryczne RPGM czynne w godz 1:"'%3
tel 31-68-51 Pocztowa (n[ormacja o Usługach.11
(n[ormacla
PKP 930. In[ormacja PKS 602-~
Hotel .Ce ntralnv·· 625-11 ,.., ~
Informacji Usług WUSP m-41.
CENTRUM 1NF0RMACJl TU·
RYSTYCZNEJ ~JT" - tel. 415- '
ezynne do U. w soboty tło tł.
POSTOJE TAKSOWEJ(: Osobowe - Dworzec PKP tel. 534-'11
ul. Slowacklego Sl-!!-l'. ul. Jesionowa 31-'7S-19. Post6j tak.()w~ k
bagafowych - ul. Arroll Czerw
tel 31-09-19. Post6j samochod6w
cięt arow y ch uL Domaszowska

Stanisławem Ziębą

]

C

Jutro

APTEJ(A DYZURNA: nr !ł-ł7ł
ul Staszica I. tel a4-n
POSTOJJI TAJtSOWEK: tel~fo

ł:

20.00 "Wyspa srebrnych czapli"
- czechosi. film fab., reż.
Jaromil Jires
21.15 Spotkanie
z
ministrem

3
3

WODNO-MELIORACYJNE
W ŁUCZYNOWIE k. Kozienic

I

•

lUl..JI , • a , " • " • • n ,

«

ft I

3
196-k 3
J

•••••••••••••

KULIK Dariusz zgubił
szko1n4 ZSB.

mację

WILK Anna
mację szko~

zgubiła
legit1'
I LO Kielce.
:J9.~

STRADOWSKI
bił legitymację

Kielce.
RUI'KOWSKA
A~nieszk'
zgubila legitymację sz.kolrul
i Jo.

oekologii trzeba krzyczeć!
~
]

]
]

3
]
]
]

]
]
]
]
]
]
]
]

3

i 3
]
"- 3
]
]

t

]

,
]

JU.J

DOKOi(CZENIE ZE STR. l
serii "filmów w iąZą cych s' ę
z
cyklem
"Zielone
komnaty".
Kolejne odcinki pt. "Komnaty
tajemnie" poświęcone będą jaskiniom i to właśnie sprowadz;lo nas w te strony. Nas, tj.,
mnie i ekipę .,Poltelu" z Warszawy wraz z operatorem, \Vojciec hem Ostapowiczem.
\V "Raju" rejestrujemy przepiękną, n iespotykaną szatę naciekową krasu.
Na Kielecczyź
nie przebywamy od kilku dni i
nieraz jeszcze tu przyjedziemy.
z
naukowGeoln~'il',.np,,,o ,

!Smy zdjęcia w jaskiniach
koło Buska, przyglądaliśmy się
pozostalośc iom dawnego
kopalnic twa na Miedziance - wchodziliśmy do różnych jas kiń
i
sztolni. Dotarliśmy też z kamerą
do nie udostępnionyc h publiczności podziemnych korytarzy
i
zakamarków.

Stolicę Peru, limę
we wtorek trzęsie
nie ziem i o natężeniu 4.9 stopnia w skoli Richtera. Trzęsie
nie ziemi zanotowano również
w Acopulco w Meksyku. Jego
nalężen i e wynosiło 4.7 stopnia
w skoli Richtera. Żadnych ofiar nie było.
SOFIA. W środę rozpoczyn a
się o ficjaln o przyjac ielsko wizyto w Bulgarii mongolskiej
delegacji partyjno -p ańslw owej
z przywódcą Mo ngolii, Dża m
bynem Batmundem no czele.
KAIR. We wtorek rozpoczęło
się w Chartum ie konferencjo
szefów państw Afryki wschodnie-j i ś rodkoNe<j .
Przywódq
Sudanu, Ugandy, Kenii, Tonzan ii, Zairu, Rwandy i Bu run d i
omawiają problemy współpracy
politycznej i gospodarczej krojów regionu.

MEKSYK.

a.genc~e

.informują :
MADRYT. W środę w Hisz·
panii odbywo j ą
s ię
wybory
deputowanych
zgromadzenia
zachodn ioeuropejskiego
oraz
członków rod lokalnych i 13
spośród 17 pa rl ameDlów re·
g ionalnych.
TO KI O. Policjo poludni owokoreańsko aresztowało w nocy z wlorku no środę 2.290
osób. No środę opozycjo zapowiedziało duże demonstra cje przeciwko reżimowi Czon
Du Hwana w Seulu i innych
miastach Korei Południowej.

"Latająca

forteca"
w roli rekla:my

B yly lołnik, pilot Art Laicy, ktery pedeza druciej \\ ojol_ i" ialowej odbył wiełe szcs(.Śliwie zakończonych lotów n& " Ialajl\eej
fortcey", j k nazywano bombowu ,,8-17", po zdemobilizowaniu nie
wyobraiał sobie zycie bu sweco samolotu.

O gdzie
siadł

w sŁanie O r e-gon,
otworzył przy sZOISie
łączącej miasta Milwaukee
i Portland, maleńką stację benzynową. Nie ustawał jednak w
molestow an iu

Pentagonu, aby
wydał zgodę na zakupienie umiłow a nego samolotu,
który z0stał zakonserwowany w jcdnej
z baz lotniczych w USA. W
końcu, po kilku latach, Pentagon udzielił wyjątkowo zgody i
.. B-17" został przetransportowany i ustawiony w pobliż.u maleńkiej stacyjki benzynowej.

.a

u

"l,

Od tej cbwili niespodziewanie
oombowlec zaczął służ.yć w celach
pokojowych_
Właściciel
każdą chwilę pośw :ęcił wielkiej
maszynie, którą "wypieścił" aż
lśni w promien iU w lelu
kilometrów. Wewnątrz urządził muzeum pamiątek z cza ów 06latniej wojny ś w :atowej.
Od chwili, gdy
bombowiec
pojawił s ię przy stacji
benzynowej, nie ma kierowcy, który
nie zatrzyma lOię. aby popalrzeć
na maszynę. a za niewIelką 0płatą
zw iedzić
Tówniei
jej
wnętrze.

Niemal z dnia na dz:eń obroty w stacji benzynowej zacz ły

'gitylwicy
936-g

rbara

Czy wiecie ,

cColną

;. r eG7-g

że ...

• Brazylia przygotowuje plan
budowy na rzece X.ngu, dopły
wie Amazonki, najw:ększej na
świecie
zapory i elektrowni
wodnej o mocy 17 lys.
IW,
która zdystansuje istniejącą już
s: łownię ltalpu na rzece Parana o mocy 12,8 tys. _ iW.

yma-

-t
ubił

Berno

940-t

• Pi~r." lty yr tym 4uJeeiu
opad
nJefru, la
21 4yC%nia
bici cefro roku na~iedltil Federację J:miratów
rab kich, b ' l
najinleDSy"nie~zy
w
oazie
l - Ajn (16ł km na" chód
ed
toliey
bu - Zabi). Pokry"a 'nieilla ...,.; CD(.la frr1lbeić
la cm i utu maJ
ię
przez 4 C00hiny i l. minul.
(Opr. ,,)

na zagranicznych budo ach
'H..

ZE

TR.)

tekty.
Obecn:e na zagranicznych bupracuje 350 fachowców.
ponad 200 z KB)t .• 'ajj bry:ad (w sumie
2;)()
pracuje w Czechosłowa
n:ewielkle zespoły prz.ebyw Rl:' •. Austrii, Lib:i i
Radzieckim.
W
brygady
wys)'lane
B:uro
Eksportu KB_ t
t'lw:.ne są jako podwyko~ 'cy dl..
dużych
pned 'ę-

b:ors\\V re .. l1zujących o~re'lone
:nwp.stycje Ale na przykład w
Cuch'_~lo,,· .. cji
nasze zespoły
S:;ffi >.;;ieln:e wykonują oblekly
:.llYnowe i budynki adm n!s! t"acy }nojalne
przy 'moSZO"'l Y<' b
tam zakładach prumY~łt.wych.

Od chw:li powstania w ramach
'łasnych
kontraktów
B'uro Eksportu poza gran:cami wykonało roboty wartości
ponad 160 mln zł. uzyskując
czysly zysk 4.5 mln zł. Spra~;
dzily s:ę równ:eż przypuszczenia, ie stworzen'e możl,wości
wyjazdów na zagraniczne budowy przyc:ągn:e do kombinatow murarzy, cIcit, tynkarzy,

"Za honac

Ltosunkatlt z ZSRR

rzujnoś'"

nawiedziło

rosnąć w zawro tnym tempie.
Obecnie stacja ta, zwana popularnie .,Pod bombowcem", należy
do k ilku
najw:l:)(,;zych
prywatnych stacji benzynowych
w Stanach Zjednoczonych. j(dzie
można nie tylko kupić benzynę, ale również
dokonać
naprawy samochodu, pos ilić sil: w
restauracji i kUku barach szybkiej obsługi, zamówić pokój w
motelu f korzystać z wielu innych usług. Jed nakże najwi kSZ1 atrakcją jest "latająca forterca", której właśc:ciel stacji
nadal poświęca więcej czasu niż
całemu
wielkiemu
interesow i,
jaki
niespodziewanie
wyró&ł
wokół jego ukochanej maszyny.

ek aracja polityczna
"siódemki" Zachodu
poniedziałku w Wcnecji przywódCy
iedmiu
uprzemysłowi on ych świata kapitałistyczne~o
ogło iJi tekst wspólnej deklaracji politycznej dotyczącej stosu nków między Wschodem a Zaehodem, postawy Zachodu wobec rzemian zaehodzlłcych w Zwilłzku Radzieckim, ytuaejł

Obradu.r4CY od

głównych państw

w re«ionie Zatoki Per kiej

.raz terroryzmtL

ak podkreślają obserwato. rzy przywódcy USA, Japonii, RFN, Francji, Wicłk:ej Brytanii, Wloch i Kanady
oraz przedstawiciele EWG pominęli zupełnym
milczeniem
radzieck'e propozycje likwi dacji rakiet jądrowych jre-dniego
zas;~:u
i operacyjno-taktycznych w Europie, co wskazywałoby, Że nie przezwyciężyli rozbieżności w podejściu do proponowanego uwolnienia Europy
od eurorakiet.
Uczestnicy szczytu odnotowali u Z zainteresowaniem" przemiany, jakie zachodzą w ZSRR
od czasu objęcia funkcji ~ekre
tarza generalneeo KC KPZR
przez
Michaiła
GHbaezowa.
Zastrzegli się je-dnak. re wszystkie kraje zachodnie powinny w
stosunkach ze Związkiem Ra-

J

Popularnośt

p- talf'

"K

W Sofii pow tała nowa spół
dzielnia .. Koop-laxi" zrzeszająca
właścic:eli
prywatnych bamochodów, którzy w czasie wolnym od pracy mogą świadczyć
usługi transportowe
d la ludności.
Aby zostać członkiem
spóldz'elni, należy wylegitymować się tylko amaton;kim prawem jazdy. O popularności nowego rodzaju lISłut świadczy
.fakt, źe w ciągu dwóch dni
"koop.taxi" otrzymała ponad 800
zlfłoszeń.

Slonie najlepszym i
.o.alpinistami
Okazuje się, że Hońnibal (247-183 p.n.e.), którll podczo dr giej wojnIl punickiej wllruszlIl z His.::pan" i po przekroc;;rniu.
Alp, przez które przeprowadzu slonie bojowe, pokorull RZlImian,
mial tcie~ o orQanizmie sloni prawie taką, jak dziś naukowcy. Wiadomo bowiem, że slonie, spośrÓd stworzeń iyfąClICh
normalnie na równinach, są na;lepszl/mi olpini.!tami na świe 
cie. Moina też powiedzieć, że Hannibal w slllnnej wyprawie
przez AlPll mial więc ..nosa·· ... jjlk trąba sloniou,'a.
Wiadomo dzis że wielkie sło
nie afrykańskie żyły na stokach
największej góry afrYKańskiej,
Kilimandiaro. awet pod szczytem znajduje się 'ch kości. Wiadomo i dziś, że mniej ze od nich
słonie indyj kie bez problemu
wspinają się w Himalajnch na
wysokośĆ
na .... et 4,5 ty. metrów.
Ludziom na takich wy oko'ciach oddyChanie spr ",ia jUl:
problemy. W związku z ni kim
ci'nieniem i rozrzedzonym powietrzem, krcw doroslego czło
wieka nie otrzymuje do ;tatC<'znej iIo'ci Lydodajneeo l!enu.
• -aukov;cy zachodnion! mieck!ego Ill>itytutu Maxa Plancka
poddali szczegółowym badaniom
D"lontai.ystów.,. Wy arC'ly
po..... !edz.eć. że t y 1:..0 do KB. 1
ost.. tn~cb m:esiąeach zgłos:ło s..ę
ponad 200 tachowcó , w tym
polowa to cI, którzy na poczatku lal o&iemdzies:ątych ooenli
z roLnych powodów.
Dluro Eks;>ortu KB.1 na co
dz ei, ""spółpracuje w .. Energopolem",. .,Polserwlsem·'. cenIr.u.. .. Polimex-Cekop". kIelecltilll .•E:'i:budem" itp. Ale najbardziej korzystn:e zapowiada
s'ę w półpraca z Biurem Handlu
Zagranicznego
Pracowni
Kon-;cr -acji Zabytków w War!za ....·:e. które bardzo wysoko
cen~one
jest w Związku Radz:eck.m. Obie instytucje przy~otowują się właśn :e do podplsania ze stroną
radz:ecką
kuntraktu na rozbudow'ę teatI u im. Puszkina w Leningra-

hemoglobinę
łonl, która jak
się okazało
niewiele rór.ni
~ię od ludzkiej. Rói.nl sic:- jednak w małym. ale decydującym

stopniu.
otóż trzeba
do oddychania
nizmle matki.

było sięgnąć aL
płodu w
orea-

Płód
niewielką

musi zadoilością tlenu dostarczane,o do jcgo orcanizmu. J"cdnak
w
momencie
prz 'jścia na liwiat,
człowiek
traci le właściwosci.
wolić

się

• 'alomiast słonie przcz całe
:i.ycie potrafią ip' zado alol-' tą
niewielką ilo' ią tlenu,
jaka
wy tarcza płodo' i ludzkicmu w
łonie matki.
ąd przez nauko uzn:lne zo tały za n il pcó
szych alpinistćw ·wiata.
oraz budowę bazy tur~s-
t) a no-maeazy nł)wej
kOIJlplt'ks:e arcbitekton,cznym Carycyno pod • tOS<Cwą.
Wutoić
o I.: kontraktów wynies:c ogolem ponad 2 miliardy zl, a ich
realizaCja trwałaby około
4
lat.
PKZ zajęłyby się robotarui . onserwatorskimi. natomiast
B!uro
brygady wysłane przez
Ck portu KBM pra cami budowhco-montażowymi.
Wszystko
~'SkllUje na to. iż niebawem
umowy na oba zadania zostan', oodp:sane.
r,a brak ofert B iuro
porlu nJ~ mole nancb.e. W tej
eb,.,iLi moiIla by wy lae
aa
z~r;'Diczne
budowy ponacl t
I:'iilłee osób, ale sas da: najpierw zrobić a iebie jest
pczhtrzeC:uJa ry!;oryslytuLe.

dL.E.

:1. PAŃ C ZY ~

http://sbc.wbp.kielce.pl

dzieckim
..

.. za<:hować

ność"

W części poowu:conej sytuacii w region:e Zatoki Perskie-j
przywódcy głównych
państw
zachodnich wezwali Irak i Iran do natychmia stowego zakończenia wojny na drodze rokowań
pokojoWYCh oraz opowiedzieli się za podj ęciem. pruz
Radę Bezpieczellstwa NZ .. spraw iedliwych i skutecznych kroków". w celu poloien ia kresu
wojn ie. Deklaracja nie wspomina natomiast o ' jakichkol...·ie-c krokach miU rnych pl&no~ .. nych przez USA w tym
regionie dla ochrony "interesów
bezpieczeńst w a Zachodu",
jak
określali
to
przedstaw iciełe
W aszyngtonu. Oświadcze.nie potw ierdza więc niechęć sojusznik6w USA do udziału
w ewcntualnych akcjach m litarnych mających zap:!wnić
W:
ochronI:.
Potępiając
terroryzm i - pewn:ając,
że
będą odmaWIa
"jakichkolwiek ustępstw"
wobec Ujd il terrory łów, pr:ly,, ' dcy zobowi:tuli się d o . ieania i kstra4,cji osób, któr
dopu*:iJy ię aktów lerroryst)'czn) ch.

*

*

*

ROI<no, kiedy w Wen ji przywódcy 7 najbardziej uprzemysłowionyc h państw
Zachodu
przystępowali do opracowywaw
n ia współnego stanowiska
sprawie walki z terroryzmem
światowym, w Rzymie rozle(ły się wybUChy bomb i tranaŁów przed ambasadami Stan ów Zjednoczonych i W. Brytan>i. Równoczelinie, w samej
WCIlecji, w pobliżu miejsca pobytu największej grupy ekspertów amerykańskich znaleziono
podloion,. tam ladune-k wybucłwwy. Reakcj:t było podenerawanie Iluż.b specjalnych w
samym Rzymie i napięcie wśród
uczesln;ków szczytu, co natychmiast
uzewnr.trmiło s:ę zaostrzeniem w Wenecji środków
bezpieczeń.stwa.

Mafia kalabryjska
n
także "OSIerocona
OOKOtoiCZENl

ZE

TR. 1

konr skowano znal zion" na
nllc}')cu broń, amun:('ję i materiały wybuchowe.
Ch:la ukrywał s:ę od 1968
roku k'cdy to został OlikacLuny
o morderslwo i ka7any zaocznie na lączn'l karę l lolt i 3
m'esi~y wl~z:en:a.

. Uważa się go Ul Sl ta jednego z klanów marii kalabryjkiej, który loczy bezpardono'ą walkę o władzę z konkurencyjną
grupą
maCii.
W poniedzialek rano jak
jui. \nCormowaH śmy - wł
y
polcjanci aresztowali w pobhzu Palermo jcdne:::o z najgroż
n:ejszych ..ojców
ch~zestn ch"
mafio ycyllj kiej - Gaspare 10
Cascio.

Komunikat
WUT w Kielcach
'" Gaiu S CUTWca l 1 r.
t:d uruchomiony automat)e"Jny ruch międzymia to..-y w iui ACMM do Prze-

10

myśla.

N.mer kierunkowy

'-1'.
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Puchar Davisa

Polacy walczą
z Rumunami
Tenisowa reprezentacja Polsk i
wczoraj do Rumunii,
gdzie w Brasov w dniach 12-14
czerwca spotka się z gospodarzami w drugie.j run<We grupy
europejskiej B Pucharu Davisa.
Nasi tenisiści udali się do BraIJGV w składzie identycznym jak
killui tygodni temu na mecz z
Zimbabwe: Wojoiech Kowalski,
Waldemar Rorowski,
Tomasz
Maliszewski i Lech Bieńkowski.
Trener naszej ekipy
Witoleł
Heres przed wyjazdem nie krył
ooaw ... Rumuni są faworytami,
ze względu na klasę oraz fakt.
że grają na własnym
korcie.
Moi podopieczni n ie licząc Wojciecha Kowalskiego są obecnie
w gorszej ~ormie niż
przed
spotkaniem z Zimbabwe. Dotyczy to szczególnie Lecha Bień
kowskiego. Mam jednak nadzieję, i widać to był>o już podczas
treningów na kortach Legii, IŻ
forma Rogows.1ciego i Bieńkows
kiego powoli rośnie. Może zdą
żymy do piątku poprawić ją na
ty.le, by nasi reprezentapci nawią zali walkę z rywalami".

odleciała

w
•
lia

Koszykarskie ME

18 etap wyścig·u Giro d'Ita-

ITlandczyk Roohe oraz Obydwaj
Polacy Piasecki i La,n~ .
• W cromj rozegrano. 8 ko<lejkę
w I li<Ize żużlowej. w
której uzyskano następujące rezultaty. Polonia Byd,oszcz
Apator Toruń 52:38, start Gnic:11M Stal Rzes:lów 45:44, Unla
Leszno - Falubaz Zielona Góra
51:38, Wybrzeżc Gdańsk - Unia
Tarnów 57:33. Spotka.nie ROW
Rybnik - Stal Gorzów z powodu niesprzyjają.cych warunków
a~mos.fet'ycznych 2lOStalo przelorone na :onny termi.n.

spotkań

• W elimi.nacy}nym meczu
p:łkamk.icb mi8trz(),stw
Eruropy
juniorów 00 la.t 18 Buł,;ari. pokonała
w Sof j,i reprezentację
Węcier 4:1.
• Za.wOÓOwy pięśc.:ru-z duński
Jacobson obronił t Y buł mistrza
Europy w wadze lekkiej 7JWycięża.Mc ~u.za
'mHSa jut
w S ru.ndzie po f)OOdaniu przez
sek-und·anta.

Piłkarskie

ciekawostki.

o

Zbil:Dlew BODi~k podObno ma
do Fiorentiny. To samo
zamierza uczynić trener AS Romy, Szwed. S"~1l GÓre. Erlks on.
Obie strony podobno uzgodniły
już szczegÓły, do rozstrzygnh:cla
pozostała jedna kwestla finansowa. Sven Goran Eriksson jako
powód Odejścia z Romy podał
.. brak zgody z prezesem klubu,
Dino VloIą oraz innymI. członka
mi kierownictwa Romy. a takZe
krytyk<: ze strony kibiców".
prl'ejść

O Owacyjnie został przYj<:ty w
Rzymie 27-letni Rud! Voeller, dotychczas piŁkarz Werderu Brema,
a od nowego sezonu - AS Roma.
Na lotnisku Fiumicino Voellera
witało ponad tysiąc kibiców R0my. Voel1er podpisał z Romą kontrakt na trzy lata, a rocznie bę
dzie otrzymywał miliard lirów.
O Okolo 700 kibiców drużyny
Parmy zdemolowało pociąg po
przegranym meczu swej dru żyny
z Cremonese. Poci<:to siedzenia.
powybijano szyby. poniszczono
oświetlenie.
W~'soko~ć
strat n;e
została podana.
(j)
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Swietną

•

S R· Hiszpan·a wpółfinale :

r z
•

czoraj w Atenach rozpoczę1.a się druga faza mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, wałka o medalowe miejsca. W grupie walcząCej o miejsca od l 00 8 odbyły się dwa spotkania w kt6rych zmierzyły się reprezentacje Związku Raełzieckic,;o i Czechosłowaeji oraz
Hiszpanii
i
RFN. Jak było do przewidzenia
zwycięstwa odnieśli
faworyci.
Koszykarze ZSRR aktualni mistrzowie Europy nie mieli więk
szych trudności z pokonaniem
wicemistrzów Europy d . użYny
CSRS 110:91 (55:51). Jedynie do
przerwy gra była w miarę wyrównana, ale w drugiej poło
wie wyraźną przewagę uzyskali
zawodnicy Związku Radzieckiego. W drugim spotkaniu Hiszpan :e również bez trudu poko-

nali z~ł RFN 1.7:17 (5ł:3ł).
Koszykarze hiszpańscy pod kaidym względem przewyższali zawodnik6w RFN I spokojnie kontrolowali przebieg wyodarzeń na
parkiecie.
Tak więc wyłomona została
pierwsza para półfinalistów mistrzostw Europy, którzy w pią
tek zmierzą się w pojedynku
o grę w ścisłym finale, natomiast drużyny
CSRS i RFN
spotkają
się o
miejsca lHI.
W grupie drużyn walczących
o miejsca 9-1-2 wczoraj odbyło
się tylko jedno
spotkanie
w
którym Francja zwyciężyła drużynę Izraela 96:93. Koszykarze
izrae1scy uważani przed turniejem za pretendentów do jednej z czołowych lokat UlÓW
zawiedli swoich kibiców.
D:&iś w Atenaoh dalsze sl!0tkania, w których wystąpi rowniez nasza reprezentacja. Polacf w . wałęe o pliejsce w ~rupie

l-S zmierzą się s reprezentacj=ł

• Na m:ędzynacodowym turnie ju piłka,t'Sk.:m rozgrywanym
w Seulu Australia wyg'rała z
Marokiem 1:0, a druga reprezentacja Korei Południowej pokonała holendeI"Ski zespół Fortunę ~ittard 4:0.
• Na Kubie zakończył si ę 22
szachowy Memoriał Capabla.nJc:
w którym startował mistrz Polski Robert Kuczyński. W silnie
obsadzonym turnieju Polak zajął dziesiąte miejsce.
• Na sta.dion:e stołecznej Skry
. odbył się ~kkoatletyczny mecz
kobiecych reprezentacji lVarszawy i Berlina Zachodnie,;o. Spotkanie za.końcozyło się wynikiem
rem:sowym 74:74. Najlepszy rezultat za wodów uzyskała zawodniczka 8eł-lina Zach>odniego
COnraełi w biegu na 4()() met.rów
u-zyskując czas 54,5 se-k.
• Po turnieju teni.so<wym R0land Ge.rros w
klasy f.ikac ii
komputerowej tenisistów w kOD.k·urencj; kob:et prowadzi Navralilowa, a wśród męi.c7.yzn Leucłl.

.pr. (j)
Zbyt optymistycznie

•

Trzeci tytuł
a piłka zy Błękitnych

łelegraficzn.ym skrócie

długości
213 km z.a.kończył
S:ę zwycięstwem Włocha Calcałerre w czasie 6.01.47 godz. Za
z.wycięzcą w tym samym czasie
zameldowała się na mecie
duża
gru,p.a za.woo.'Ilików, wśród których był rowniei. L<ier wyścigu

lidze juniorów

pi84lem

w tum mie;scu pn:ed tygodniem
o toystwaeh polskich pfc§ciarzł/

JU~06ławii. Przeciwnik
bardzo
trudny, uważany za jednego z

kandydatów do miejsc medalowych, ale przy pełnej mobilizacji, . zwłaszcza, że
Jugosłowia
nie podczas tego turniejU nie
graJj najlepiej. Policy mogą się
pokusić o sprawienie przyjemnej niespodzianki. W pozostałych meczach spotkają się Wło
chy z Grecj=ł i Rumunia z Holandią..

(j)

passą mo"

pochwa-

lić się w tym
roku piłkarze
mękitnych
Kielce.
Niedawno
infonnowaliśm,. o zdobyci q przez
nich tytułu mistrza ligi okrę
gowej
juniorow
młodszych.

I Rzuty

osobiste

ł.

Star

se••na
%! 3S M-ł
%! Ił D-D

zz-

%!
ZZ
%!

Ił
Zł

a-zz
łł-3l

5. K.r....
za łł-Zf
do sukcesu doprowa.. Nepl_
Zł 4ł-łł
dził Wacław Cybulski, • w mi7. Orlies
ZZ l. ZI-łI
nioną niedzielę
gratulacje od• . P.lonia
!! 11 łl-G
bierali piłkarze i trener pierwt. Ni••
ZZ
szego zespołu Lucjan Franczak
zt-..łł
!% 1C %S-łC
za mistrzostwo m ligi ł powr6t Ił. Górnik
1L
Naprze.
2!
w szeregi drugoligowc6w. Dziś
u-n
łZ. Rueh
zz
I~
dzielimy się z sympatykami
piłki IlQżnej
informacją
o zaZgodnie z regulaminem, dwic
kończeniu rozgrywek ligi okrę
ostatnie drllŻyny opuszczają ligę
gowej junłor6w starszych. Na
okręgową. a na ich miejsce
aczele tabeli uplasowali się zn6w , wansują miStrzowie . grup klasy
piłkarze
Błękitnycl1,
kt6rych
A juniorów. Sytuacja może się
przez cały seron prowadził trezmienIĆ jeśli nasze zespoły zaner Jerzy Marzec. A więc trzekwalifikowane zostaną do liCi
ci tytuł mistrzowski dla gwarjunior6w ' makroregionu.
dzistów. Gratulujemy!
Mistrz ~kręgu . kieleckiego' Zanim zespół mękitnych uBłękitni rozpoczyna
eliminacje
plasował się na czele tabeli, odo klubowe mistrzostwo Polski
niósł trzy kolejne zwycięstwa:
w kategorii juniorów. 11 czcrwz Naprzodem Jędrzejów 6:0. z
C., w pierwszym meczu kiel.
Nidą Pińcz6w 1:0, z Górnikiem
czanie spotkają s·ię na wyjeiMiedzianka 4:3. Mecz z najgroź
dzie z mistrzem okręgu tarnoniejszym przeciwnikiem - Grabrzeskiego - Stalą Nowa Dęba.
natem Skarżysko zakończył się
Rewanż odbędzie
się
w Kielremisem 1:1, a największą niecach - U czerwca.
(Sil)
Spodzianką sezonu była porażka
mistrza w ostatnim meczu ze

l'
,•

starachowicką Polonią 0:1.

Wicemistrzostwo okręgu ideleckiegQ w tej klasie rozgrywkowej przypadło w udziale zespołOWi KSZO Ostrowiec. Drugą
lokatę zawdzięczają młodzi .hutnicy
korzystniejszej
różnicy
punktów nad Granatem w bezpośrednich pojedynkach (1:0
i
1:1). Oto wyniki ostatnich meczów mistrzowskich KSZO: remis z Granatem ' 1:1 (identycznie jak Błękitni) oraz zwycię
stwa nad Polonią 1:0, nad Ruchem Skarżysko i Orlic'z em Suchedniów Po 4:1. Podobnie jak
kielczanie, w ostatnim meczu
sezonu piłkarze KSZO przegrali
ze Starem 1 :2.

Na torze w Miedzianej Górze rozegrana została I strefO'\Va eliminacja kartingowych mistrZOl>tw Polski, w których udzial brały drużyny z okręgu kieleckiego i krakowskieg{). W klasie "młodzik" bezkonkurencyjni byli zawodnicy Automobilklubu Kieleckiego, plasujący się na czterech pierwszych mJejscach. Wyg.rał Januss Łata
przed Hubertem Duanokiem, MareiDem Majewskim i Ililelll\ Tasień.
Znacznie słabiej lIaprezentowałi się kielczanie w klasie młodzie
żowej. Konkurencja ta zakończyła się sukcesem Roberta KrawQ,.ka z AK Kraków, który wyprzedził bberła Wainiewskie,;. z PKS
Tarnów i DariusIla Sołoduchę z HKK Starachowice.
Najłepszy
przedstaVl...iciel AutornobilW.ubu K ieleckle.go, Midla! Gil wywalczył
dopiero 8 lokatę.
(m)

_ mistrzosttDach EUTOPII to T,,'linie. Mogę się asprlltoie4liwić ;ed pr2vpadek, oni tJ/m barjedt/Jaie t1lM, ie początek tego dzie; ;Oko. stroszliwa zmowa
turnieju bul dla _SZlich bok- panów to bi41t/ch słrojąch z uIeY'6w b4rdzo pomłlslny w lego łwiatG. Na;zwuczajniej po/eUmifUlcjach odpadło ich tulko SC1I bokserzu "tat/robUf' aobie
dwóch, II w ćwierćfinale zna- w ostatnich latach tak kiepsk ą
lazlo się aż siedmiu. Każdemu maTkę, że 'er4Z przy wUr6wz nich wust4rc2ulo wugrać jesz- nanuch po;edunkach sędziowie
cze ;eden pojedynek, by sięg
nqć po medal. Niestetll, zwUciężl/l zaledwie jeden. Henryk
Petrich zdobyl tl/m samym setnu medal mistrzostw kontynentu dla polskich barw. C zy mi4l
szansę sięOnqć
po zloto? W
moim przekonaniu za bardzo
rozdmuc'~iwano nadzie je na ten
sukces. l r.:ec:: nie to tl/m, że
to finale nas:: bok ser spoll/k4l
się z aktualnym wicemistrzem
iwiata, ale w tym. że Petrich
;est po prostu bard::o przecięt
nym pięściarzem. któremu ;akże
daleko do klasy naszych nie- na nich już nie staloia;q. Utragdysie;s::ych
mistrzów
r i ngu. cone po::yc;e i dobrą opinię trzeZdobvcie przez niego tytulu wiba teraz żmudnie zdobl/wae! pocemistr::a
Europy
pośu:iadc::a
przez przekonu;qce zwycięstwa,
be::nadziejny po;: iom tych Z4- nie liczqc na przychylność 4rtoodów.
bitrów , cZII szc:ęśl iwe losowaSześć
polskich
porażek
to
nia.
ćwierćfinalach. Tego chyba nikt
Mistr:ostwa w Turynie
raz
się nie spodziewał. Można oc::U;eazcze dowiodłU. że europejskie
wiicie biadolić, że
sęd;:iowie
pięściarstwo upad/o. Od kilkuskrzywdzili Nowaka, Kosedow- nastu już 14t repre zentanci fUl,kiego czu Łakomca, ale t4k i e sugo kontynentu są systemautyskiw4nia tUlko zaciemn1ajq tycznie bici przez Amerykanów,
smutny obraz polskiego boksu. Kubańczyków, w lżejs:l/ch wan-i'onym trafem od w'e'" Itlt ra-h A 'jIJt610. Pr:oduj"~!J nie-

k.ńeewa

L BłęltiłDi
!.. K8Z0
S. Granat

kt6rych

Dobra ja;zda mIodzików

sędziowie uporczl/wie dokucza;ą _sz!lm reprezentGntom. Według
sprawozdawcóto głównie
nas2um. D l4 mnie to już nie

Tabela

gdllś

itoiecie bokserzy rautrzllmu;q wprawdzie
~oloW4 pozucj, to Europie (Taum z NRD), aZe _
ringach
it0i4tow1lcJl liczIt ri, tdewiele.
Fi_IV Ul Turynie oglądlłlem ze
smutki~. be fell poziOtn bl/ł
żalosnS/. I Rie idzie o to, że
bS/l. to smęhła
bł;otllks,
bo
wielu finalistów MiałO opanoto

dziecCll

Spotkanie mistrzów
w Zur.ychu
Dziś

w Zurychu odbędzie się
ciekawe towarzyskie spotkanie
piłkarskie w którym zmierzą się
aktualny mistrz świata Ar,;entyna oraz mistrz z roku 198Z
Włochy . Obie drużyny zapowiedziały występ w najsilniejszycb
składach, z tym że w zespole
Argentyny zabraknie
niestety
Maradony. któremu jego macierzysty klub Napoli nie udzielil
zwolnienia.
Dla Argentyńczy
ków spotkanie to będzie próbą,
generalną przed czekającyqli ich
już w końcu czerwca mistrzostwami Ameryki Południowej.
(j)

TOTEK

płaci

PP Tol.aliz.ator Sportowy zawiadamia, ze \V zakładach pilkarsk1ch ligi pOlsk1ej na dzień 8-,
czerwca 1m r. wg wst<:Pnyeh danych stwlerd.z()(1o: 111 rozw. z 1S
trafieniami - wygrane po okołO"
33..700 zł, 1393 rozw. z 12 trafieniami - wygrane po około 1100 zł,
%1.668 rozw. z 11 trafieniami - wygrane po okolo 190 zł. 10'1.101 rozw.
z 10 trafieniamI - wygrane po
40

złotych.

Maske, bokser rOzp4czliwie przeciętny. Dziwiłem się, że nie cIostGl ;ej S::ys::OtO, przypomift4-

;qcy stylem Ulalki Leszk4 DrogOSZ4.
No tl/m 8z4Tym 'le nari repTezent4nci wypadli beznadziej-

nie, ponieśli
kolejną
klęak,.
W ystClrczy pOtL'!edzieć, że wię
cej medali od POl4ków zdobtfli
wane pOdsCowU tedmłJcł pięf na 't/ch slClbych zawodach reci4rskie;. Ale to zUscU walczlIIi prezent4nc1 ZSRR, NRD, Buł
garii, Holandii. Węgier, Włoch.
Rumunii, Jugosl4wii, Finlandii.
a nawet D4nii. Tok komPTomi""";ąco

A jednak

klęska

chuba ;eszcze nigdy nie
by lo, choe! w4rto
=wrócić uwagę,
że
bokserzy przutDieźli jednak
;eden medal, co
w
wielu
innych
mWrzostwach Eu ropu
pr.::edstGwicie10m Polski już się
nie zdarza. Co dale;? Podolmie jtlk to
większołci
innych
dyscyplin,

również

pOlskie

pięiciGntwo

toumag4 zdecydowanuch posuorganizacyjnI/ch i kadromonotonnie, schematycznie, bez- wych. Kole;na
cicżko
chor4
barwnie, jak 1\4 jakimś pod- dyscyplina wymaga natuchmiarzędnym
lokalnl/m
turnieju. stowej operacji. Tylko kto jq
Nie bylo w TUTl/flie oni jedne; pTZeprotL'4dzi?
Za rok igr::yska olimpijskie
wielkie; indywidualnoiei (może
z wyjątkiem SZl/SZOW4), od kt6- w Seulu, za dwa lata mistrzoAte11Clch.
'1Ich PTzecież kiedył 4Ż roiło stwa kontynentu w
się
na
e.ropejakich ringach Ilu bokserów tam
wyilemy?
że
(JengibaTian, Popienczenko, Poź Trener GmitTuk twierdzi.
niak, PaT/ou, Kajd!, Sawczen- ma na ra::ie tylko dwóch kanolimpijko, Lem!eazew, P4pp, PaździOT. dydat6tD na igrZl/ska
D r ogosz, Pietrzukowski i dzie- skie w roku 1983 - Nowaka i
siqtki innI/ch). Tera: nagrodę Go/atę. Tak źle ;es;:cze nigdll
dla najlepszego
boksera
mi- nie bUlo w tlolskim boksie.
JT'ostw EurO ....lI otrZl/mal HenT1l

http://sbc.wbp.kielce.pl

nięć

-

