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do Ki le JuZIJ
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"Pradzieje regionu

świętokrzyskiego"

WCZOl2.j w siedzibie klelecki~o Mu.zcl.NIl Na.wtiowego prz.y pl.
Partyzar,tów dokonano otwarcia nowej wystawy archeologicznej
"Pradzieje regionu świętokrzyskiego epoka żelaza". Licz.nie
przybyłych gości (w tym młodzież SlLkoiną) przywitał
dy rektor
MN - dr Krzysztof Urbański, dZiiękując za ui'ządzenie eKspozycji
zespołowi kiC'rowanemu przez siarsZE'go ku~t06"la m!,:r Z ygmunta
Pyzika.
Ta wystawa jest już czwartą
z cyklu .,Pradzieje regionu świę
tokrzyskit>go". Poprzl!{\nio prezen towano w y kopaliska
zwią
zane z ep ką lodowcową. neo-

Inauguracyjna sesja
starachowickiej
Rady IV1iejsldej
Wczoraj
ob,adowała po raz
pic, wszy wyłoniona w wyborach
samorządowych
Rada Miejska
w Starachowicach. Slubowanie
30 radnych (2 było nieobecnYCh)
przyjął senior rady, Stanisław
Kępiński.

Następnie

Odbyły

się

wybory przewodniczącego rady.
Jedyny zgłoszony kandydat Komitetu Obywatelskiego .. Soliąar
ność ' inż. Remigiusz Pacan otrzymał w głosowaniu tajnym
29 głosów. Wybrano też trzech
wiceprzewodnicz4cych rady. którymi zostali Ewa Kieł"k, AlekNander Paaiec i Edward Dudek
oraz trzech delegatów do sejmiku wojev.-ódzltiego: Grzer;orza
Walendziaka. Aleksandra Pa' ea
i Andrula .' Iłłle("lde«o. Wszyscy rep!"t'zeatui"l bklk "solidar-

litem i brązem. Bardzo -=iekawje o epoce żt'l aza mÓ'Nił dUtor scenariusza wystawy, Zygmunt Pyzj.k. Sip,ga o.'1a VII w ieku p. n. e.. k1edy Grecja miała już "Iliadę" i ..Odyseję", kiedy założono Rzym. ale na ziem ia ch polskich nie zn2no jes:a('ze miast. sztuki czytania i pis3.nia, architektu!'y. filozofii.
Na wystawie zaprezentowano najciekawsze wykopaliSka z
epoki żela7a, pochodzące z "prac
b a4!l awczy;::h na tere'l.ie ziemi
kieleckiej. Można wice
obe}rzeć garnki. urny gliniane (popi elni ce) z VIJ-V wieku p. n. 1'. ,
z... aleziska z grob6w k loszowych
i pod kloszowych z TV-I wie-ku
'P. n.
e., wyposażenie grobu
wojow ... ikn z tego okresu, l! rot y
oszczeo6w. nożyce.
nar7ędzia
r acy. ozdOby . . dzbany. : igury
kultowe. a także wspa:-oia-łą kolekcię denarów rz 'mskich
ze
skJrbu odlrr"te~o pod Po~ań
ct>m kolo Stac~·nwa.
Raljzimy
ohejrzeć tę ba"ozo i.nt",rcsują('ą
wystawę.

(wt)

Od ponad

tygodnia mo:!cmy
pierwsze truSt:3Wlei po przystępnej cenie - 4.500
zł w sklepach ,,spo cmowz'ticb"
i RSOP. droisze u dos:awców
pry atnych - po 6 iys. zŁ J k
in10rmują __•
R c ;cnowej Spół
dzielni Ogro~niC7.o-F$~:-~e:'lr.;kiej
w Busku, która zac,):l\~uje kielecki rynek, urc.'hllj na trus;mwlń w tym roku b-;dzie dobry, a ich ccn3 p-,,;,,;h.na z dnia
na dzień maleć. Ni ebawem do
sklepów tra fią też cZel'e~'1ie po
7-8 tys. zł, choć ich d est:nvy
nie bGdą t3k obfite, ja k to byw3ło VI l3tach uhicglych. Drzewom czcreśn[<rwJ'm d-&ły się bowiem we znaki ostatnie przymrozki.
już kupować

Proponujemy ....

Przyjaźni Polsko-AmeryJl:ańskie j ,
wspł>lnie
kańską,

Mnbasa.dą
eksponują

z

amerywystawę

"MosIIi wskie
spotkania
na
szczycie".
Wystawa czynna w godz. od
Hl do 19 w czwartki i seboty do

14.
Informacja i zapisy do towa;r;;:ysbwa - w czwartki w godz.
14-15, p. 224 UW i w god,z. 1617, przy placu Wolności 2 (Region Sw ięt~ rzyski NSZZ "S0lidarność").

• M1~dzie:iowe Centrum Kuliury w Kielcach
zaprasza 11
bm. o godz. 19 na film muzyczny prod. USA pt. "Salsa" ('tań
ce latynoame rykańs.kie).
• Klub "PAX" - Kielee, ul.
RówWl 18 - zaprasza na pokaoz
najnowszych kosmetyk6w znaIlej fiormy "Cclia" w dniach 'Z8.VI. br, w godz. 17-20,

będzie

Nie

wierane
przede w s zys-tkim
przez
importerów,
kt6ny
dz.ięki temu mogliby uzyskać
{)obniżkę
k{)sz!ów. Narodowy

Bank

Polski

stoi iednak na
podobny cel

ł%
osiągnąć

stanowisku,

można
innymi instrumentami,
m.in. obniże
nif'm ceł i podatku obrotowego od importu, zwła szcza 'lao!łaŁrzeniowego.

Ry<zard

Kowal$ki wyjaIZ
utrzymane
w~tar. ie
oprocent{)owanie na
tz.w. k~>!1tach .,S", na których
gr{'l);aczol1e ~<I wC' luty kraśnił

N3sze krajowe IcŁnie owoce
znakomicie uzupełniają zagraniczne: banany - w cenie 13.500
-15.000 zł, poma:-a{lcze 8-10 tys.
zł, winogrona
zielone i czarne
- 30-35 tys. zł, kiwi 2,5 tys.
zł sztuka, arbuzy 15 tys. zł,
kokosy i ana ... asy, z przerwami
cytryny, których cena w porównaniu z zimową
wyraźoie
podskoczyła do 8,5-10 tys. zł.
Zatem wybór wśró.:l warzyw i
owoc6w spory, ale ceny jeszcze
dość wysokie, choć zróżnicowa_
ne, Najtuniej zaopatrzymy nasz
dom we wszelką zieleninę na
targowisku.
(bu)

zmiany kursu

DOKOŃCZENIE ZE STR. l
Naciski na zmianę kunu
(r ewaluację
złotego)
są wy-

równ ież,

NUMER 1(29

STRONA 2

je' kupIć od wtorprzyfabrycznym punkcJe handlowym. Nabywca plaCi w mom~nci€ zaw~rala umowy :;0 p~oc . ceny c j'l~nl 
ka. Pozostałą kwotę zobow!'ll!:a!lY jest wpłftcJ~ w 8mlesiecznych ratael>. F~bry
ka udziela nie Ol'rOcHltow3nl'go kredytu.
• Do Waf.yk anu ud" j sIę
pro'rr>as ' Jó~f Glemp. Wcżrnie
udział
VI
zebraniu prz:vgotowu''1cym specjalny synod biskUpów europejskich.

ku

Można

W

Jcśb

•

lale,

jak

kowie

wszystko
pójdZie
to zaplanowali człon
sejmowej
podkomisji
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będzie ,..-Jal
'P.
p .)1 rzyć j uż 'v drug'inl f'~\ t:1niu J'aki~t u stR.\V r 07.,;,o'-!'".lyna.
jących
gl~bokie
przemiany
'h'tas lościowe w nas3ym kra-

ju.
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Pr7y;)y'i do Po"',; p-z"rlpolicji t-:"Jt"~'ll ;:i""i .
m'<;ji jc~t pO .... I')~"'\ic
p ols!:-!t'h n01rzeb w
n71;.dzinte s7}:"1J!C'nia ptJii. Cl:," ; 6 n.,
w

tą

St3'.'. 'ciele
Z~1~nJem

tn}(źe

COfyczn:--"·'cl1 t .... C'1nl1{ 1)l'O',':orlzenlA ~l""!:-+'vn w
spro''''aCh )\,r;{m,jn:l'rych.
tyln

złotego!

jów RWPG. Dodał jednak, iż
posuniQCie
to motyWowane
je.3t wyłącznie względami spoleeznymi i nie ma, niestety,
żadnego
związku ze zdrową
ekonomiką.
Korony, forinty,
ruble, lewy, leje i inne waluty tej sfery ekonomicz.nej nie
są
wymienialne. Narodowy
Ban:. P<lLki nie ma również
moiliwo::ci ich ulokowania w
bankach krajów, z których
pochodzą . . Nie moie również
dokonywać
za pomocą tych
krajów iadnych operacji finansowych , ani tym bardziej
kredytowych. Inaczej mbwiąc,
nie może :z.a.rabiać na tych lo·
katach. Stąd utrzymanie ()pr-ocentowania
motywowane
jest ~dynie a peldern spolecmym i s~'i wyjś~ie Jlaprzeciw posiaooczom k<Jalta

Ul

Ta l
r.ość. W p l'3'i!.tyee .' '" ak dZłe
je seę ~goła ina.c:z j. Fal.! tyczn:e, staj~ si~
?~~ab ii)le!em
sk,ep\I. H<lżdy l!owoJ~je moie
dec) do\- '"ć, j;ik~ );lranie ila'·t:'ł
wą !;p-!':lwiać: A W y ział Han-

d·hl

Ur z!;du Micjokie-go

"S".

otFZy-

muje ty1ko cJifo!,o;::~cj~ f) godz!nach
ot w a.re i a i
z<:·mkni~cia

sldel>u. ~ic dz.twn~ wif:c, że
na k::.!&cj u,icy butik stoi koło
butiku, a 2a chlebem i~zeba
zo;egać
tlćł n-jasia.
Natomia t
w '.yeh . klF:pu-ch EPożywcLye h.
dc-;jkn'~s:lch.
kt6re
jC$:'cze
są
zaQ!)atr'.:eD le na,p: a'\.vde
sję
D:>o:·awi!o. Stalo s;ę tak na pew"'o za sp:'awą nowych g.o.!'podarzy. Dawni. widząC' efekty ich
s:!1:-3ń ! e'Ż. się pn.y tym
pocciaJ:(ają. nb. sk!el'Y mics"e PSS
. S,.....~łem" posze ??;:: ~ ,
~f) Of-Ttę o a~tvkt:Iy
pożvwcz. 00h:-ze :-a-lzi solJie . PRS. )(10.-.1
P-:·7~.;.ł nIektó::e p.laJ?6\v1 "'j S1lOł emo \vs c:c. '1'n:ra to
nl\jl~;~j
oc~nić mie"2kańcy 1"3dć,v . Poc;anka. S\vił.,to~" "'7y~1~_lego. C'~3.r 
l'owa o;-az z ',lic e], r'o1-"c!'(1 i
ZtCltCj. P!'::\"było Kiel~om ponadto 16 skJ,:p aw m~~~no-we<.i
1

li!ljn~'s~:(;~,

A

w

it:'')~('7?

~1:YCZ

ni'j tc~u rok u :wł 2;\1",d,,:ie tak' jE-ce "l T)-::V '11. Le-1'11Hda,
Pc-l7";:l.i!'\ r"c"O"'"!",;-1 }le. P o
Sl'pł~zie-Jnia
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JlEE:O!\K'OWEGO
"l: f.;II'U
W JłA.llO'ł,iSKJFM
NIE nr,nZIE?
Od kilku dni w Rado;n~ki{'m
trwa sezon tru:;1r:lwkowy. Owoców w punkt:lch skupu i na
targowiS:-ach
jest
malo. a
wszystko to za sp ra wą pogody.
Sucha i chło::na aura sprawia,
iż tru::;kawki dojrzewają słabo .
Jcż~li nic się nie zmieni, to optymistyczne prognozy i tym r3zem się nie sp :·awdzą. Wszystko
WSkazuje, że w br. nie będzie
rekorodowego wysypu. Majowe
p:-zymrozki (temperat(łra przy
g:uncie dochodziła w niektórych rejo'lach do miDus dwóch
trzech slopni, spowodowały zdaniem specjalisty ds. handlu
Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej z Radomia,
p. And,-"ja Jagiclly - że truskawek ł.:~dzie o 30 proc. mniej.
C-!~ŚĆ OWOCÓ\V p rzemarzła, a teraz susza powoduje, iż to co
pozostało na polu, jest drobne,
mało wyb3rwione. Zmiana pogody - deszcz i lekki wiatr mogłyby tu jeszcze wip!e zmienić, ale czy to n stąpi?
RSOP w Radomiu w tym roku prowadzi 28 punklów odbioru owoc6w. Od dwóch dni kupuje truskawki. Gł6wnie są to
odmiany wczesne ananas i
camma. Za łubiankę z szypułką
RSOP płaci 4 tys. zł. Taką cenę
wymusza niejako przemysł, kt6ry od dziś zapowiedział odbiór
większych
ilości surowca. Ze
sprzedażą nie ma jednak problem6w. Od czwartku świeże
truskawl{i RSOP będzie wysyłać do Czechoslowacji. Na razie
Dędzie to po
jednym ciężaro
wym samochodzie, po niedzieli
eksport się podwoi. Ale to też
będzie zależało od wysypu. Czesi stawiają
duże wymagania,
Truskawki muszą być dorodne i
dobrze wybarwione, a o ~ coraz trudni ej. W br. nie ma problemów z opakow3niami. Czy
R OP skupi zaplanowane 4 tys.
ton, dziś jeszcze nie moi..'la odpowied zieć na to pytanie.
Odwied ziliśmy
punkt skupu
truskawek w Liscwie. - Placćwka pracuje od godz. ]5 do
2J - informuje kie!'ownik Jerzy K;;rczak. Jcieli bedzie
trzcba to godziny, na wllios<:k
rolników, przesuni~my.

-

sklepó
atnych rękaell

o
w pr

CI

nościowy".

•
Bit.lioieee Gł.WD.1tj (czytelnia og-ólna, pak.. 2J6, II p.,
budynełt dy<lakt,-czn,- II Politec-hnilr:i Swiętokrzyskiej). Niezależne Samorz ądne Towarzystwo

..UrSilS'· lrolipo<z_1
5
ratalo" Ioprzedaż cl.u;ni-

ko ....

Pl'upr:uzam, jak to mfli-

Bw , że w
całym woje wedl:iwie
tru~lIawki.są drobne i
marne, a w waszym l'f'.ionie trji.aeja cdkowlcie "miełu.a?
- U nas w maju nie było
mrozu, dziwne. ale ł<llla anomalia. Ponrulte mamy spo:o nowych nasadzeń. ~35 pl'oe. to
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)"l~rltacje

mł~· e ,

("()

pv~Muje.

że

owoce s~ ładTle. WiE;:ksL(1ŚC to
ro gi SE"ea'1y, nadaj~c sit:' :zarów no do hantilu oeta.i·znego.
jak i <h~ przemysłu.
Pan \'\.'j(-sbw Kacprz:ok dostarczy! ponad ~ O kg d~od r,ye·h
truskawek.
J a
jt!g
plantacji
wysyp wła';;ci\
zapowiada. się
po 11 czer wca. Najbardziej rolników denerwuje niska cena.
Kto wlakiwie ustalił ją na 2
tys. za kg? Minimum rf'ntownoś
ci to 4 tys. zł Le. kg. - My mu imy płacić u zerwani i OdS7Ypułk&\\-:lDie
jt'dnl'j
łnbianki
1500 zl i nawd wiC;l·ej. CfI wię,.
pozostanie
dla
lantaiora?
\ 'sz.yscy VI it:c kO l'7.ystają z pomo("y
...ał~j nd:l:in~~ i
majomych.
Od wiedziliśmy te:<: najwit;'ksze
ta~gowisko hanc,!u

radomskie

ob 'woźnego

w dzielnicy
pi'Zydworcowej. Truskawek j€'St tu
oferowanych o wiele więcej niż
wymaga popyt. Sprz.eOająty obniżają ceny. takie są prawa rynku. Wczoraj za łubiankę płacono
po 4 tys. zł. Jak łx:dzie za kilka dni nie wianomo. Wf? ystko
zależy od pogody.
(wlm)

nm" z

~Z p:a~t.~ł'k
r.:mc}
w)ieh pozostawiła w !!wotej 'd ',sp;J2,yc}i ok_ 168 i: Olhykała je-

R i1.ą

. ,T~zę".

użytJłowallą

przez
WPH' . Jeszcze w czt-"wt'u br.
ten nowy. odremvntG'I'I'a.ny paw!lon otworzy swoje p-ocwoje.
PrzHls1F;b;orstwo Ha.;Jólu Wewnętrz'Iego. "'cze~'1-ieisze WPHW
zrezygnowalo oz prowarlze-'lia 19
pl;;.cówek halld~owych. Jednocześ 'l ie spo~a część · zaló~. tak
PSS ..8pelem". jak le-i PHW w
ramach ?!'j·watyzacji. chdaJaby
wyk\lpić niektóre s-k!ep·. mają 
ce sza·nse cobrej
p :-ospE'::-ity.
Jeśii t)(}~,~()gą im spóldzie1 '1ia
i
'l:-z2ds'c':lio:-st\\'o
'oogodnie
rozłn.?ą J;'aty. obrilżq ceiV nlnlej
cho'lIiw'.'(.'h towa·,ów. pozostawią
w:;bór; . kt.ó:-y SDrz~t !,'klepow:'
, i j3ki~ partie t r) wo:!'u wvku.pić ,

kieleekif'go
5 czerwca br. pielgrzymi z Syrakuz
na Sycylii z
merem
Salvat.ore Barberi oraz ks. p!'alatem AUio Jmerra, a talde ks,
biskupem
ordyna.liuszem
dr.
St.anisla wcm Szymeckim
oraz
biskupem pomocniczym - J',lieezyslawem Jaworskim
złożyli
wi :::ytę w Urz(idzie Wo}cwódz-

ldm.
W imieniu woj(,:o; 'y kieleckiego gości przyjęli: wicewojewoda Zyt'JllDut Szopa i Henryk
BU]la - delegat peL1omocnika
rządu ds. reformy
samorządu
terytorialnego.
Zygmnut Su.pa
pne.Jslawil
im łrad,-cje i wspOuesce dokonania w regionie. Mer miasta
Syraku-zy,
Salvatore E:.rberi.
przekazał gospcdarzom lIa pamiątkę pobytu, złot,- medal upamiętniający zwycięstwo
Syukuz Jlad
AtęDBJlli w ł13 r.
przed narodzeniem Chrystusa..

O

PI
je
SI

\\·6v..?L~31) spół~i p

·d~

U'Obły

"=<' "\\'-:licze ~
p{n\:~~3Ć j
T-Q'.J.
ljać

się.

vv.

Z\Y~ ł ;>~{, l z z:".·1k Ojoh~
d":_~ skalę
"t.t.-~5;:)
-y \V:ltv1..a-

dl:;

l~a~rJ'u •. jt,,;i:
,v
){:ei.c-r-~h P'c~, ·, ·\",·a
~> i
ha-:j;~v \Vcj
z'1n!!",·:ła ~ię \V p:--" · .\·atnV(~l rę
l-: i1-c h, A p-D!'I .... ,\'&7.
n·('·1'r't wem

(:i

.

życie roz ');)rz'ld7.t>~ie
r;~a'l =-ów, cJ~~~("e 2 ~pt

wejdzie w
n11'1!f)~r a

nip z~,\'''oJnił]'le od pł:-:cc llla podt!f.kćw on,..ot ....,.'v··ch i rlot:hovowvcl'i d : a t~~h. k'órzy przed
końcr:m
ego r·Jku r02J1-:'"c:ea interes w b~:)'l1Ż.\'
h:md'u sooŻY~·~Z€go. ot~:O~lą lo-k al ~astro
n·ornicZ"lY. h"te! c:zv VE',~jonat.
możn a P-z. 'pus~~z a(- że niHl}uItr) p'ywat.ni b<;d3 zdccydowa..,!e
t:ór'1 w handlu. S'l ge:-ując się
('ł!rr)~liia !1 c2ba \,,~'I:cl3'l1ych P!'"zez
Wvóz;ał
Loka!owv
Urzędu
ł-~;pj5k:e!!o lo-krll7.acji na budowe '!"!o,,·ych p,,\\?!1-onó'N ha.,dlo'II'''ch wSzystkich bra,'lż w róż
r;,:ch c-.:ęściach m;a~'lI . a.le /!!ównie na jPJ!o ob.-,ezach. mO'Ź11 a
mieć nadzieje. ZE' wciaz n'edor07winieta kiE'lecka ~ ieć handiowa wzl)(>ga<:~ si~ S~y!-Jk,.
j
z'laC'z'1ie.
(bea)

Telefon interwencyjny
~TR.

I p. Cli: to
ki {:~('ki

jcsz ~;:(;

j>;3C

;,apisać.

WIJ]c;o':'~i

1
że

z.atraclł

swój u rok p-zez to ha ndlow·an,e. kwiaty POc€,;:>t;;ne,
la wki
znis;;cw,e, h!'url. gw:.: n:eustają")'. Szkurla tego pi ~kr.ego zakątka. giz ie kierlyś moż:1a był:! so!);e odpocząć
i p~rozma
\Vl3Ć

ze Z:lajt..lojn::n1:'·.

(~i)

"Dzit'nnikarska"
butelka
' Na
biają

pu..~ych butelkach
zarajuż tylko, od paru doblat dziennikar-ze, pisząc,

rych
n ie ma ich gdzie sp:-:zedać.
Telefon interwencyjny zmuszony jest sklecić zbiorówkę z tego
szklanego tematu, bo nie moż
na codziennie pisać o tym samym, cnoć czytelnicy bombardują. Z tych
licz.nych sygnałów wynika.
że
flaszka. na
przykład po soc:z-ku. może już
tylko ~łużye za ceł w ćwicze
niach z rewolwerem na ga.z.
że

Społkanie U W4)jew~dy

pl

Nikomu nie opłaci sie
te:!
skU{l. więc Vi domach rosna zapasy. a v.:ynucił: przecież sz..1{.oda. Pa.ni Ewa z kieleckiej ulic,Zagórskiej żali się. że iaden z
tamte-jszych li'k1l'Pów, łączni e z
,samem", nie trudni się t:vm,
~iegodnym handlowców spół
dzielczych procederem. a pUT'~1{
ty skupu w najbliższej o-kolicy ogl06iły pla itę. W podObnym
tonie mówi p. Z. al' Swięto-krzys
kiego. któ!'emu żal tych 500 zł
kaucji. Pan Z. z obu!'Zeniem
opisuje-, jak to mlodzici z ..30"
po I>p:-óżllie.nlu butelczyny, rozbija ją o najbliższe d~z.ewo.
Widać

producentom l hanwci'lż banhiej opłaci
się kupo-wać w
hutach szkła
nowe butelki !:liż skupić i wymyć stare. A pana Z. ~telefon"
poprosił o bli7,sze o~ rwac je z
uczniow5'kich popija-łyx. co nieeo urozmaici nam: "b!Jte1kowy"
lemat d;:ien"likarski.
dlowcom

sI
2,

1\1

o
t)

z;

Bociane

się

odlączy

DE O TYCZNI , T [
W obliczu

zamierzonej

secesji

osiedla

Bocianek z Kieleckiej

od KSM i oddzielnego

gosP<ldarowania czy tei zachowania doWszelkie takie odłączania. samodzielności
itp. sq dzisiaj bardzo modne. a w tym konkretnym przypadku wywolal je .,szok czynszowy" z P<lczątkiem lego roku. Pociągnął on za
sobą manifestacje i groźby (do taczek włącznie) więc zarząd KSM
ze strachu obniżyl czynsze o połowę. co byto bardzo "no wyrost".
ieby nie powiedzieć nonsenS<lwne, bo reguly ekonomiczne są takie
jakie są, ale obliczone to było na uspokojenie wzburzonych umysłów. co się slolo.
łJchcrasowej slruktury~

POWYZE.J: fragm ent finałowego sp'lf:u.nla, ·w klurym Czecho( P Nowiny) wygrała po d~ry1\'ee :Il .'\rgentyn!\
'P
21 Kidce) l: .
PON12:E..J: nauczy~iel ze S~k"y Pl>dsbwGwej
'N
Nowinach,
Marek G1i \\ iński, przyjmuje gratulacje i pismo za wi:lllamiaiłc e
o przyznaniu nagrl)dy Crzl;du ~liasla w w ysoke .' i milio!la zło-"
ty("h na zakup sprzętu sport.owego lila swoich ucznie",' od prez yd.nh Kielc, llcguslawa CiesicL'ikiego.
słowacj'l

pow iedział o

się t,łko

dwieście.

a więc niespełna 10 procent.
trzeba jednak zau.vaiyć, że 80
procent głos ują cych jest pnedw separacji. A co myślq po:o·
stoli, czyli 2.300 mieSI . ańc':'w
(nie mieszkańców. bo tych jeit
około 25 tysięcy). Czy u'e ch-::q
się wypowiadać.
w
of)awie
przed odpowiedz ialnością czy
tez po prosllJ ni~ mają no ten
temol iodnego zdanio i uważa
ja (być mOle 5/ SInie~l. że in·
nym za to p/DCO. cby myśleli.
~c:llulade

zd..

,.WCIÓ ··

drugiej

w Ir.ieleelr.im
u

H>ł'J

dla

l.katy

linim.ndiału,

ArJealyoy ( ' P 21+
pned.. tav. iciela
n:1SZej
redalleji. Pierw zy z lr-wd
It'~woy ocg~ inteT turnir-ju,
treoer
Bo" Jmil
GO'I:dur z
OZPN Kieke.
PO. IZF.l:
k lcJzv ~l śoo
sw"je dr P:yuy.

Jan1łurk

s

w moim wie iekit'17l c l !L.lek .taje
• ię fil ieJ nU' hl II·
~n % a
iti i- A e
1Jog''!
cle , rl1j"lll ;ię " 'I. t
h , ho.
-

W tej sytuacji zarząd KSM
ma ramiar ,.pójŚć w lud", czyli z onkietom, po miesrkanioch.
tylko co to do. oprócz tego, że

Z

Fo . R. Puch

Gaz dla Zwolenia

za 12 lat?
Od 'oku trwa bu o,va gazociągu. któ y u 10Ż iwi dopro

d/.edo Zwolenia. I)tJ'ychc as ulai o:l len ntrociągu, co stanowi zaled·.... :e jedną d\Vuna3tą cal j trasy 0.:1
Z"" lrni do nc·uc·iua kole Garbai i, gdz.·e znajduje " Ih.llkt
p~ł cu ia z główną magi l:alą ga.zową Kozienice R dom.
ni

gazu

zieml!e~o

\'l yko'1awca za ania. ry~atna firma .. drer\l" znadem'
mogłaby tJrowadzi· roboty w szybszym tempie. ale finansujący
in;vtS~ł<:j~ Urz.d .li3 ta i Gm'ny \V Zwoleniu nie dysvonuje
od;- o wicdnią

sum!!

!ł:e.li~l/ budżetowy-::h.

( ul

- No to/dnu, ~rzepędzil st6re kierownictwo I IId I714m!J oWll dw6r. .zum. szuru. w galll/lecfc znowu Hep/li. ll'klOl'II •

-

TZlłk.

Nte POlacy wrJmlJjlili or.-

Umarl kral. 'Il.:'ch

=IJ-

-

Dziek Je.

trzy mo~

m '::e IT~:I nam . IIlr:. jak

to się
(I le -

d:, Ijł pc·l.... a r~n'. w w'e-k· •. pouJied? II, :!aa won u'«!f"l. już

s·

/lie

u

-'ę.

- E. tam, czyleir-m iedll1l)no.
barat!! mi s;ę p-YJc lrelu. ma się

je "ról!
nie.
$t

-

wić

!i~r:uję

Vle PtJn. pe u' PlI;;!e} labT"lc:ce mam "Ot 'egn JITel;t Ta?
llc.iri,!;i odnedl, je , t Igrek. m a
tYJ p4'\ p"! Ci t.
- OC!!lI!,j;cie. llisJI"m o nim.
mole sab'e ki ny
tapetować
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"owtlfor,twa Satl/,!./cc;e cur
fKLli ze s!clłc./r, a "fe I Olowlt.
W/. z •. prZlIwifeJe ! te rzec.t fl.
4

że !!I!j/

orr'tsl-

JlT!lJ-

t" ':y 'kich.
tał

qil

się

Ak-

BekSlńslu.

- PTllw::lę m6w/qc.
I~ slll1'a
(J'('ordilJ 1~ : n;eco ilTZ//TJ':CI (" Ola t.oden z nich /!!C:1/trl się n ie
wyr(H";'. a nI p('my 'IC>'v.
a i
pa' en. 6.u,
no c/u>c!II!by jak4ś

z c/c,,'. Eksi,

. ~::'~'.1
t~ ;;'''j'~/I~iIl1~: :!~Q
at
ił

(I

tum a .",· ..... t

"icll. A ; e

Cc-lcsiliski,
De" ''; ;/';t. -a,ta ł na st.' now' kil.
\V llfoltlll się ! clenill Ek-iti,r-i,
Ft ' nls'd
" .ńal:tł ...

sU. .,.

tU rClłl'łll<''' 1'4nto/fach.
podrze"'4ć n"eco, "ez ostrc}g lo

No,

przep raszam za stare 6kre· c"ie";
roboły . PO'vfcil:; l pn',.

- Kogo ode "mq/. l:ogo
oar ."l~ Zna:m u u:a

C!Vm . rł! d4 ~<łr.;ef

-

aobre .•

,a hocY"I!J tor .. .

o wiec k pa d

Mtly p"n j st.

sI )'1I0

{('arty.

m.ou

- Po nat wis··ach wid~(' i to
spece, f aciIOV·CY. ;a~ ,ię ·f,of'rzu.
N owy dyre~dM wy'!na.;(!
I;lłlt,

Ale =ch!J ta!: br'Ilal'l;

pi~"'J

to

Zml!llW

t. lli w cłe,*e
sWl/ch s-tanowisk,
%11 d/ugo. Pn"choo!ifi do ",.ac"
.,
papciach ...

Tacjon~ł!z ac;a .

- Te nowlJ dwór, mlJśli pa ..
Tedcfclone, bę<'!!c iT!'Iy?

ŻYJE...

1E

(IłPł

Cu b"dzi .. da.le'; z handlem na Bocianku?

U ~DŁ DWÓR,

Z,jJ~.. i;ł t

poba ,...ią się wszyscy w demokro-cJę. A z tą zoś wiadom<l. nigdy nic nie wiadomo. Jedno
jest tylko wiadome: do końca
moja mi eszkańcy osiedla Bodanek (in nych z.r esz tą toHe) otrzymają
n-owe. podwyższone
stawki crynszów i to najprawdopodobnie do poprzedniej, tok
radośnie Jesrcze niedowr\O obalonej przez u ewolllCjonizowcrnych miesrltońcGw kwO'ty. Tak
czy inaczej będz ie to lrubeł rimnej wody na rozgorqczlc<>W:IDe ,
sepor<Xljq głowy i nie jedn mu
odechce się wstystltieg.o, z ankietami włącznie.

..,

Patentami. w,pa1łial'l koltstr lkt r, tak do.konalv. że n! O żal
II« adm! ;Jtrl)·uanfc.

obyczajów

01

•••

Spółdzielni Mieszkaniowej.
o głównie wobec: zasadniczej różnicJ
zdań na ten lemat nie tylko w lonie nowej Rady Osiedla. a także
mieszkańców - nowo wybrany zarząd spółdzielni postanowil zorganizować wśród mieszkańców płebJScyt na temat: Chcesz odlączenia

Na tej foli pojawiły się te nde ncje separotystyczne. a nowo
wybrana Rado 0s'ed 1a Bocianek wz ię ło s ię raźr\O d<l rzeay.
Jeżeli w ięc jej dz.io loln ość .. 00łączen iowo" pop rOVłi los miesrkońców GSiedla (czytaj: spowoooje, że będz iemy płoc ili m..,iej,
o obsługiwani będziemy przez
oom i nistrację
lepiej). to zysko
sobie sa.me ro<losne przyje mności.
ole gdy. nie daj Goże.
będz ;e drożej
i gorzej. to nie
chc i a łbym
być
w jej skórze.
Rzecz bow;em w tym, że no dobrą sprawę nikt nie jest w stanie pow i edzieć, jak to właściwie
będz ie, jedno jest wszakże pewne: czteroosobową adm inistra cję trzeba będri e po()'Wiek~zyć do
co najmniej dziesięciu osób. ponieważ
sam:xlzielność
zmusza
do powstan'a nowych (albo jak
kto woli .. powielenia" starych)
struktu r. gdyż musi b yć 'II ł<Jsn a
ks iegow~ ć
moteriolowo . transport.
zaopatrzen;e
czy !<toś
zojmujacy s ię wym ianq m,~sz
koń . J eż~li nikt w:ec nie potraf, teraz w m·a·rę kla rcwn;e p-zewidz'eć
przyszłośc i.
o są to
przecież było nie brło fachowcy. to czego można się spodziewać po przec :et n~m KO\'ja!sk m
z Bocionb? W rzi~crl)nej ankiecie w ciogu kilku d ni no 2,5
ty siąca mieszkoń w o~ie:ib. wy-

...

od KS

ko":v§~1

r uc:!/"! tle Ś ('II!({C'l!t
dyrel: ł or e. te go ..
brze o 'lol!lym. że 'lO
- A ;edT!(!1:.. n(\~'y
siC r oz ·,d:a.

,k',

l..: : )

i ~ ~ Or dl!! f/lb-

(I

ł"ry ....

t.

li
'I't.

d·,·(.'~

;"ż

'(l.

'!

' .

- Ja bum to dt:.... rc·1t le 'lll - .
z1J'('a l , Tacuj e/o/4 fac""" cÓw.
a z ttf!cl'1li ratA.' ~e Ta;/! e;
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27 r€gionów szczególnego zagrożenia
ekologicznego w Polsce
Kielecczyzna
na 20 miejscu

CH

D{!
\\. tej ę!',:e jed;lak {) podp' <ywa 1 c coraz lo ';oWych kon.
'lI.'C'lCji. o apt.'le,
~hodzi o
:'.rozu cnienie [ak lu, że tl'U j,lc
,;eb.e zatruwnmy i'mych
i
od',\Totn;e, a Z:c!!1;a je,t tylko
jedna.
Tymczu-cm min i~tcr, lwa Ocl1 ro'l)' Śrudowi s ka i PfL.Cmy.-l u nie mogq dopracować
Si c: kompleksowego
NarodoW\)go Planu Ochrony i K'zlal.
bwa'l.a Środow; .,ka ,-aturalnego. Bez niego. bi.'z h!crarchiwcji poln.eb poszczególnych reg:onó\V kraju w z.akn!sie ekologii, lic;: c
t 'lko
'la pomoc pall ,tw zachodnic h
wd<)ż j€;;z.czc dość i!uzorycZllą
t~udno bedzie ratować pol~
ką przyrodę i Judzi. D ł.iś wia:
domo. ze reóOl't ochrony ~ro
dówi ska' za~obów nuiu,ralnych
i le'śnictwa otft.)'mał
bud~lu pań.-iwowego okolo '360
mili'ardów . 2.1. a lY);;!o'"v le w
Sejm:c WYWalcl.yli je-zcze dJ)datkowo 100 miliardów, i ;ie
mill:iter Kam iń::ki 85
p :'0e .
tej sumy praW1:e przeznact.yć
na g spodark<; wodną.
My - Kiclt;7..<plie wlHściwie
m,,'::cll1Y ~ię cie-zyć. ż po,la\\'i')110 na go"podn~ke \Vo)dll~,
choć na
raz.ie bardzo wolno rozbuoow)' wana i .;( k·eIccka OCz.yszczalnia
ścieków,
"ybudo\v:1na w lalach :;:e{jem·
dLiC'~;,1t ych. Ślamazarne tempo towanyny taki.e b..ldow:e
11 in'lych Oczy~zclallli,
tym
r:1Wll p zemy~l')',\·ych.
m.in,
\\' KazLnierzy Wielkiej. Starach w:cach,
Skarży-k .l·Kam1e'1!1ej. B~ , ku Zdl'~ju. Po\\'ód - n:ed.),la!ck pien'cdt.,v.
Wil~C. gdy je-t priorytet dia
!l:o,poda,ki w odnej. za 2- 3 lata na;ze :nwe,tvc}e 1>,d'l cI1\'ba gotowe.
.
,
•
BEATA MLOTKOWSKi\

Do ni llawna znane t~ lko niewielu. d7iś oficjalnie przcdsla "'iane statystyki, obrazujące każenie naszego ~rodllwisk<\
naturalnego. na))awają obawą o przyszło'ć na~zej planety. o
przyszłość Polski. Na
ląsku. w Krakowit', w olwlieach Płoc
ka, SlCfl{'cil1:\ dozwolone normy skażeń przekn\czane są wielokrotnie. \\' "Czarnym Zal:lębiu " często dW\l(hiestokrotnic.
\" Zabrzu co rok lJfzychodzi na świat 400 ciężko lIpllśledzo
n 'ch dzieci. Obscrwuje się li nich niedorozwój fizyczny i umysłowy. Niepokojąco rośnie, juź w całym kraju wskaźnik śmier
telno 'ci niemowląl,. stale powiększa się liczba zachorowań na
cret', nowolwnry, niewydolność dróg oddechowych. Przyczyna
tego tra~icmcgo stanu rzeczy: fatalne warunki życi,l., nadmi rna iło' ó , w powietrzu. w glebie metali ciężki 'h: ołowiu.
ltadm,u. szko{lliwycll gazów, zczc~óJnie grożnego dwutlenku
siarki
węgla.

K:elec cl.) zna w~ród 27 regi{)!1ÓW sz.cl.ególnego ekol,)giCl.!H'go wgroie'1 la' w
Pol"ce
znajduje się na 20 miej~cu.
Ta od:egla pozycja n:e daje
jeunak po ' odów do r dnści.
Bo jUl, ŚWiqtokrzy sk i . Park
N..~!:odowy. obok Ojcowskie.go
i Karkono ' kiego, nale·;i.y
do
najbard/.:ej
wynl;;zczonych.
UbOLCjc
jeg
dne ..... "tan.
Drzew chorują, s<)' bardzo
labc, nie otrzymuj'II. t.atru.
\.t'j gleby, nadmiernie z,akw'. wllej.
odpowiedn;ej porcji
zycloo' jnych picrwiao'tkó'V azolu, fosforu, potasu. wapnia. magnezu, W I.am[an pobierają, oslabiajqce ich od90rność t'nela!e cięi.k:e. Las umiera, A powin:cn żyć i pochła
niać jak najw:E;cej tak 5zkodl~ w, go dla luo7.i, !\,d.v wy,t
puje w na dmial'ł.C, w~g ! a,

Na dobranoc

Krzyzówka' nr ·108

POZIOMO: J) c~y y bE'7,)'>l'a '. ,ł'.e. (h>kvllane Z Ui!YC!I'lll
siły.
51 poY'.Yl'ja cinła, poza, 61 samoclWd naszyl'h ' są iadów, W) pa1.ł'Ol1at,
proh;kio't'<it. 11) w.''''pa
I'fl>(\One-7} j;.'·a,

pn,-\~scll.

u

w y-

hrzcl.y B fA!'jle<J.
15)
1(1,j('1)1Ile. lu-nel, ~ !tl)

I>1'zej\:ic
lbkal" :;Jtf'
'leY z J>O'!!1i.ni 'iem 0.00

~I'Z%

wiąlllljncc»

ug,j

l)c-t>'~pi)'W"I'I,ia

sqd.)wego:
,PIONOWO: 1) Z<l.pÓh~.. bvwa.~ w.\\a:ry hi>
u~u.gi, 2)

1ll

" Ęl'!Nl·'z..,'·IIKlI 7.
, wi~klJ ;).1 ni ..;
4) rati.;ł
P'>a"
')'.,~-,.<łZ (J 9i)fj.~.~z i ("S"l,da.

;\h-loc

"Spiżo> ~"'J

''', 9) jE>Z;(l.rO we wM.' h.
A'r ',t f' , J I) lil~!"aw jc_, reiv- [ :w'jn a.r~.'il.J,yp::J, 'TI) ~ 13)

, . "'"

,0

.<Uf'll

_

symbol 00\ -:;
iłł>Y.:·
energia
P(}\\'&i u'~'i<.a

ll1a~!.\1I1 v.

:-;I~)v.n.: z(..r-·NL~,

'l'Ą.RAK...'\ N.

A,

T

l~,:

.

,·:flv;>.w~a~,ie lHł",żcw.aJ Pr' ł:}ła.;: n-a:!4>iy pOO' adl~~m re-

_<:Ilthjj . ,.El}' ' wyfĄ"Mlie ' /lD' kai'. $.ao>h po<"/.towydl
w t I'min,e
si~-Urtliu Ehli ud da,ty ni:flic~,ze
j{'} llUm",)·u.··P mH:W!.)' . IJ~aw.i- .
o.l!hl-\\~~i F()~J.jc s",
"1'~r .'} "'iią';'lw.wą . Na K<irt.';C
})o >1.\QWf'j • J)rr..,imy
u .pisać:

• \ok.we

K,c,,-yżQw:'<i nr H}~,
N~~\ i

:ł:i4lli('

1U'~~j;ó",

!":}l!OMfJ: pa! ".r:;.
k".k2..,Y;l<',
h . . jnarl1'-ik l
k,~r'~L,;k', (,ltl:>wid3.

PIONOWO:

P<;I') ...Jr~

i

l r S3
p :·k.~lj~ ...
h.:htl 'JII, l

l",l< .. ~,

"t-

niv'.!la. rZł'/b~"H~, U'p~ ·~ł·\H:h. d-)
'L) ' ja., vk.;\9~: Al;na.

---

NUMER 109

STRONA 4:"5

kallilaliZlnu z zaskoC'zl'nia, "na skl'ó.y·'.
w jaki sposób doji czy nic b~dzic to

ateczlIej

Zwierzenie
seniorki
,,~·CII.le uil' za.zdrł~szuę Capriatti jej młodości" - SieHi
(al~!) m02e) p[ej w tej "~,u 

ar ji Stcfu!1:;;) Graf, ].;,t 30, tc-

CAF -

B ,tdowa B_~ M p'.će<J.ia_ jcLi.
do hi~tor:i, a życie Sllro\·\~·o
o(;e'lilo 'v-!.) ,tko. co
bylo
z'.\.'ti.1Zane z llarodzinami i r e.
aJiI.<1cj:f tego
proie~tu.
W
ZSfiR 'lwag' przyk_lwa o,t'lt~1~ó) n,.wy .. ol'l)ie;,;t -tulec:a".
Tym. nilem ·ch ,jdt.i o bu(hmę

Litewskie "Dziady"

w Warszawie
2t3 l'-'#l\r'~\"ca \V Teatrz..e \\lielkm',,,' \Var'l.,, '.'.. e ,.D/.;ad)''' -'\.
:Vl~c;";.e .\' ClU po l!te\\·~ku: grać
bęcllte teatr z Wilna. Zc-pól

len

pLyjeżd2a

do Po!',ki

wprr.;-:zl~nie Mini~tcr...;t",:~

na
Kul-

,",iN'd Jlmrt·k...

pl'a~, ie nil.' ~Iy

/.y

'"

,i<

lok""'l'h

poI_kitli"

j4:zyka.
"Ku-dAmm"

!łupers1.ybki4'j

kolei,

łąc/ąct"j

Leningrad z MO!it..w<\, Krymem i Kauh.azem. Inwto-tycja
której ko,zty W d.!.!,'ej zych
cE'1ach ~'!.a uje :<ę na co naj·
mn ;ej Ul . mld rubli ma być
goto'ya w 2020 roku. ~<1~:"tra1.1 \\'~eku poci'lgi b<;dą kur~o
wa:y ś:'eon;o co 10 minut 120 ,k1aoów pa.'ai.er-kich na
dc.b(!, Lin'a ma przeb:e~ać z
d. la cd '.\':ęk l.~·(~h m:a~t, przecinaj~\c !"o:degle
teryt')riUin
ZSRR rt>',\'e'11 otnczonym 2-metr"). ej ·.\·y,;oko~ci plotem
z żC:uza i bc ł {). u, Wy.;un;:to
j:.Ji. mnó-t·,\,o za"I;·/.cieó
xi·
1)o';nie

1P ~:eg ł)

.. J):."njektu

"tu:ec:a". " ' ajw:c;cej KO!ltrowc",;ji bad7.;! p:',b1em: f:'1an-owe. \V:el l Cko'1,;nbtó).' je,t
l',U 'nia. Le
ZSTIR po
prn,tu
I:e

~o~ClĆ

'la tego

fiJ.d.!.Cłju

in.

\lv~e:-:t~-cj'lo

tury i Sztuki.

h. urt uer~tt'J1d&lUm na

B~' w;HI'Y z .POI~Hi. ..hon1aj~ bil .. ly tłe
1.h\ ocC'a
Głó\\I1t'Jo (da\\ n
O!;tbabnJtol)

M'fO

.~olejny ~,projekt stulecia"

l'i~cIl1(,~w, .ny

dzmy.
ciai

HUflapt'szl. Wystawa dokUn1cnlów
llodarunków
przckaLanY('h .-puez
naród"
bylcmu
przywódcy
węgit'r~kicj partii i
pań
stwa lIIalya"oJwi R:lkosiemu 'I. okaJji jego 6u rocznie)' IIl·oth,in.

n:,~~tka.

i

obcokrajow('ó\\ '!
Plt'r~Sl. ('1 z ""RO. epl&C'aja bilety oa <rod ki kemunikaf'ji w
Bt'l'Iini .. Zat.'bodnim '" markadt
BO - pięc Inart'k na w~:z\'st·
kic linie na cały dzieu. Dru'dzv
pła(:.,\ w IDl1rkaC'h R-F .' - 1.7'
. na krvtszC'j trasi .. , 2.1. na dl M'iI>Zł: j z VI ailloŚ<'i~ oa 01\\ j(' ~e

haŁastrofy

Uli iWP1'S(,lue

-.

lł.ajthi

jak

1\al." .. l\o
.. o thit'll.

przed
L.ilkud!li~się(·itl lat) sly110;1 .. i w l·eJ,~.. u zdradliw .. go
blidttru,
not'o,.·lt )okali, neoIlÓW i \\~JlalJil\ł)('h ~amo('/lo dów.
~ie\\iele zmif'lJiła sir.
d I~m
l ' I h t'2.asow, (')HH'i,,:i ... i4;(·('j wi.bi .. ie; JUłbi "p 'l:l ł;'lrepy. Ale
strivti.:
l)) 7("~\ały
by.:

"1\"-

S1\ wyniki

.. programu
('za". Rz"d zi1'l erprcop!ymislyc,lIlie: oto hi-

wonie Kohla
91'0c. Niemców z
r,ua obawy
ZW!ąz
:j,kl m jui. terminem
w i.yc:e u nii walupaibtw n:eml eczdaniem za.eh,odniomarka nalycluuias'
warLobci. Tylko 19
ców Repub li ki
e dostrzega t~~ • •I!ro·;i.el
Na tle ob w
ych w RFN orgaa'1 ł yz.jcdnocZe,l!OWq
.. Sp:egel" pisz.e. że

t

pnno:;i

kanclerz
narwcił
zbyt
tempo zjednoczenia

lo\\'e~o
f:lmu
ReLy~cruje Li,wjęc:
roz·

,., w

p,)L,., ren
MarcC'llo Ma lrnian,
"m wyshl1)~la w k 1h. nie n:emal w 0chw:!i zrez. ' gno",,·ał i
za.))'a:;t RzymuRzym;c,

pn"!~'lercm

zaś dv. I,,'b na trz,,(h
}"(ogulanue ć" icz'"..
Mif"zkani('{' Z:il'łlodnit'~o R "r-

tiu;), m'lir upra "jat" ~J)ort do
weli.
Pr&jt'k(y organizowaui.
igrz)~k olimpijski<h
)lo Toku
2000 lHL~~jmo\\'an" sa.. jak det,'elu·",,,. ('eplycznie. "Wiccf'';
mam. zt' "podu tlla ka;.dt'l!!'o'·
_ię.

B erlincnc~

k i.:'·.

f

.' UT_fl_1 u.·udał ,,;~tfrlt i c,m:"llkaw,!l Iliedalr~ t(';:i'~U:lilj ol>ia
z r!ll;)lf'Unl 14/i,7J3. M6~c o-,l p','ukonce', że nie ~ to jt~·id e:; <,,0>/_
kle lf!.zjL."i, O,p;s:: ry.sL.Jzi;,tT'li
::~jmll:(! CI Ż 8 ;trUlI papier'. !vr",'tlu A-4. O/,'e majtki IIlvŻ'11I
ll:)j([('ar:ai' za 11 m )<;,} N,mu,1
a:lt')))lI1LU.:. Il I!ćh g...-K1t IJ,.,.d,Ii.1.')4....# t IJartl:tofa l!tu. Ct> i.l.'itl,,·j.

''1 t.lk pm;r(:Slunl', i.e !Cut,,~(,nll
~Ię ie w jetlr:y m rozmi<lr.!l',
/l'!·,t,jl! na WS;;!!f>U':' l}: 'iII '''ITI'(I" h: liIL CliU d iJI.·1z i !tiU" /1 i Ił.
tJ;,il'c i.

luic,iskicj .or.ujl\{'~j .bcclue ~
ebu nęśda('b Bl'rlina) tt'i 1\,,';cz~;;ci('j wysi.l.dają przy "Zeo"_
Checiai przystanków jest \\il!u.'j. \\łaśnie przy ,.zoo" \\'t'hodzi
się "nu tlo śl'ódwicścill, w t}'1D
,łynDą

Dol

KUl fut'r (emlamm

( ,robla K1>iąiąt Ele1ttol't;\\). l .' lica. dOIlUlW towa.rowy(·h z osza·
}ami:.jlł<·~ m wybonD1 t..JWI\I'&W

n.

skłt'})Ów

i
, ~kr.li ::- k:...d, rui, rt' (aural'ji.
j

I't

)I.S,.".~

ell'gau('k.j,·h

Ale

~

-

l>rz"Hnaja.c

kantorowY' Ul s Rurki lU !Ii u?'
I.lutt' - bard:to drogo. Mokka za
d"a. !lo pi "ju marek. potr.'iny
b(>' 1.l~ li. z ar~t'ntytiski j \~elo
:\>iu~ z piet'zoullU 1!i('mniakirm
l jarzynami do wyboru OlI 3ł
maJ'C'k wzwyi. I.ufe! piwa d\\k

I

złotówka się umacnia
z\\'i~zku 7. czym: "tak

A:e po(! sla wy narlowego oplym 1unu Si.! słabe.' Po
pic:rwsz howipł1l ko l.i tych ,,0siągnic:ć" jest niesłychano'. R'-'alll-:! dochody ludno~ci obnlz"ły sic:
\II \.yl11 czasie o ponad 1'3, głf.;
bo;':o spadł popyt nawet na elcmentarne śl'odki uirz\'mania, na
żyw 100(\ która sit; Im~al ckspor-

luhią

m.in, if'&lar,'kl. :\a jt'zadtodnleberlir\ski(' h
ni.. m j" JWZ J:dl.ie pll" ać.
('bt-i"U:la
0«' om8t' pi .. niad"..

Spoi'! -

zien\ł'h

O

-

ierlllocz'.~nie ..... 7.ros-- w eI('kde rZi1dow·'j polityki w o;losunku do w'i
eny
żyv.' nośr-i, zwla ,l~za J,lię<;a\.

('zynsLów. a
ną

Czasu przemijanie

k ryzysu (1I!29 -Hl31) , czyli o blisko 30 proc.
Spadek p rOO\lk eji,
który po
p rze\lly§1
rolno spo:i:y ..... czym,
lekkim , we,glowym i budownictwie obejmie ua pewno przemysly zaopatrzeniowe i
inwestycyjne.
mu~i
spowodować
odpowiedni",
czyli
milionowf' bezrohocie .- na ktot'e ani
rząd.
ani
społcczenstwo
nie S'l
pnygolowilne.

czterdziestolecie!

1~37 / 1931l r.' '" 1·.1~{t! ",,wale pon"d.lysiJtt' powszt:{'łln "h
biblie\~k same .'z'lolw !Nyt.rialner:_ araz pr .... i/' 3... lIkleźa 
('yeh de erglllliucji i iostyhl<'ji
<;polet':iny' b, t:. ol ......... 141 li('"I>t;

,\

'4".
\\.

fuku.

pi .. n\\zY"1
pe~oj('nnym
",~dlug zapl'wnt: nil'l'('ł

n)'l'h clan~ ('h , zo~tał(ł 17M placti"ek hibliole. 'zn~cb. Zanęto .itt
i.muun/' odbudowywanie v. ejt'unyt'll str .. t i w kOnł'll 11188 r.
mirli~my ponad . Ił t~ s. blbli~t'k.
publiczu "' h oraz pnn.ie :!3 ly~.
))unldó... bihllo!l' c:ttlyt'll.
W J937 r. \\ Pohce "Y('hodzile
pra ""iI' 27110 t~ tulów prll~ov. I·h.
\\ 1945 r. mit'Ji~llly kil zaled,, 'ie 37G. lj. n1l1it'j niż )5 proC'.

Ma ·~r(j'a ,n.' !~>() Z<1,t'l!>,1 Luca De Filippo. Po raz pil. \\',z.y Soph' a Lo:l' za~ra w tym
I'lm:e z •...:ła r;'j <o.;t!'I.<'llli':'j,
Ałcssandrą ~[u .. solini (jej ,;0<tra
poslub la
J dr.ego
z
syno'.'! .. II Ol!!'!:! '. llouzyka ja.l-

sta.nu pl'Led" oj!'nncgo. \\ lSU r.
da \\ali~Il1Y ponad l Iy~. t}tuluw gazd i (·/,a<.opbm.
W ))010\\ i(' 19·16 r. h!anialo 0gó!t'm
59 !I'al;'ow dYl>ponują
(')'('11 22 (y~i,\(>allli mit'j~c na \\ido\\ni. :-.ttal·ili m
"poró"na uiu z 1936 r.
44 IIhit'k\y. "
19S8 r. liaha t">.tri.w i in,lyt udi muz) I'ZO)' h (OPN .... op u(ki. filh.armonir itp.) z\\irk: zyła
, ie: do 144. a mi,' hl' na widu,, ni do )lonad 59 !y~.
I na koni!'c jt-SUZI' mUlea publiE'znp, W okrf'~ic mic;dz) \\0jC'l1nyrn (1939) było ich 175. na
porzalku HI46 r. 1II!>, a ~, l!1&8 r_

I.vW go).

-

zamia"! • S bo~~' , nieot.;eli l pllnied/.ialku·' - Czin.
CZ.,,1", z.,lmiast Stlph i LQ:'en
_ Julie An.urews jako ra!'tPary;i.

'lC ·\<:ę.

w,

553.

Właściwości lecznicze
,

. warzyw

OWOCOW l
rt.,~'

d'hk:

k,O'lca

- N c b)lbym lok, pcw (,'1, E,.dltrocm - b/I lo glOS ,,~' rlr." lorJ
R deloga, który \\)'szedl l laz, n~i. - /',e licął siq pon' 1 ty Il,
p,a.'oIda? A ja natyclImiast podcjlzewolem pono o jo' ieś macn/o:ki,
C;lowie k interesu nigdy /1;e Po lI'l o li, aby numer do banKU vqkrQ.
cal sekretoll kf'enta. PodejflfY,Volby natycllm.ast, le omten nil"
d ll\oni do bonku, len do swcgo wspó/l1Ika, Już lo bl,lo w nOJI·.. y.lszym stopniu podejllalle. Potem zadzwoni/o do mnie panna
Barbaro, proszac, abym przyszedl nie o siódmej. If.'CT
lósI i,
gdyi y:ybiero się do teatru. Ponieważ nie umó.vil mnie pan 1 pali
ną BOlborq, bylo josn , że chce pan jq zomordo .... oć,

°

PIleklęto 9E;ś -

-

pov.ie-l,·ol Ends troern ,

Inspektor po>ire,·i/ gIO'#Q.
- PawI flIe '1 pon lej p()d l;e~O\\!a': . W przeci", nym p:l) f'nd u ,pn.
w iodalby pan 10 mOlde;stwo. A lelOl jui po"".. olmy pOllnif' Bur·
borle POji'C do teolru ...

Stracone

Przy wzroscic bogactwa
pewnych .. rup, reszta społ..,'zeń
slwa s7.ybko uil»i.eje.
Produkcja, która miala się obniżyć w skali I:ocznpj o 5 proc ..
spadła w ciągu 3 mi<?~ii;('
o tyie
mniej
więcd. co w
trzech
!li~rwsz) ch
Jalach
wid kiego

(DokońcIElJie)

(Koniec)

t'jjc,

ota, niedziela i poniedziałek n

zwią?ku.

ly~zy

w

trzymać".

realilmc ji

(2)

Z
[qtlcu /lie mogla l li tować się co la pflcdm;ol u;:;,/to
jaj _pl ecy. Kie-dy męKlyJ/lO kalol lej wsiq,ć do ,0IPlocllOd/J. w,; n
/f)1,vfłła się, i
był to rewolwer. Jacqveline byla f'Ouejspc! '0/1 0,
/lii prz slraILona.

m

Ciem'lOskóiy'
żClyZ/la
p Wll,e
prowadZII
5101/'1)0
r n " Ito
prz z IIlic e Paryża, Ol do polnocnej ~zosy wyjazda'.vej z miu\lo.
JocqHeline wpe/n'e moczej wyobraLalo sobie porywacz . T n 1>1 -::1
sympalyczn ą twocz I wyglądał jukby mu lal bylo ;Ega c)IOty.

_ Pooi nlEl stawia żadnych pyta,] - powied/iol m('k~yll1o .t
zdz. ieniem, kiedy ujechali jlli spory
kowol drog'. - Nie :nf rcsuje panta co zomierzom zrobić?
_ Na pewllo som m, pon powie - odpovlledz;ola , B.,la a:)I~.
fQ tal/ropną i mt,s'ola nojp:e lW przetfawić lo
w sobi , lan'm
zateaguje.
_ A więc nozywom się B mhord - powiedz,al mężczyll1a I wio.
żyl
usta popierosa. - Pani zoś jest Jacquel(nc MG/ceou - .0.
palii papierosa. - PIOC(lję w war ztocie, do k órega CI !Io p'lyjeżdi.a poni mąi Hl'ym samoc/rodem. Do~laan:e
mówiqc
rolls·
-ray-=e'll, Jeżel; ktoś może sobie pozwolić no la,ki V.Ól. ma,f.; t '
niei p rOloHać takiego jok jo.
Wszystko to bylo d/o mej ta~ nieprawdopodoo'l€, ze 10 ytolc
WHJSICie spo~ojnym g/osem.
_ Pan chce ulysk'oć od mego mę/a "~lIp 10 mn/e?
_ Natura/n e Ale plOSZ
si n c obo~.. iać, m I _:CI11 Lhyl:.,
wymagający.

_ O jO;Hej SlJ'111C pan nvyślal?
_ Trzyslo tysięcy franków. Widz pani jo jestem AIglc:tC;Y."IC'.
i chcio/bym wrócić do ojClymy, aby 1OIożyć tam b ·dro llib (UŚ ~.
tym rodzaju.
_ I do lu go potrzebna jestem panll okurot ja?
_ Kto c/rce do czego~ dojk milsi wyrzodz ić kUYNrle dr u,:/,· mI!
cllo.vie~owj _ powiedział fi/olaficwie. - Tok lo JUI jest "a . '\>,ecie. /lu ludzi nabroi pan; malzonc zolt/m mógł sob,e p~"'" lić
n tOI/S,tOlCO?
_ Nie mam po;qclO. NIe lllom sic no trlLre ocl,. H{:'lry je t
dorodcq lino/150wym, pOlO t)'m n'c nie wIem - spoj/zola 110 po·
rywaczo i dodało.' - Na nI'lIe Henry robi lo' ie wraże.lIc jakby nt
mleres "0(0 go nic ponad d'ogie;
le!]o'1c1<ie, 110we 9 am · III 'Y,
lomi/W oocje. Bernhard s ,,,cif w bocznQ drogę. Byli i'u w
drod/e ponad trzy kwodronse, kiedy lotrzymał !omo ,ód prled
rGl'łoloiQcym siQ domem no pustkowiu. Wysiod! z ,an!ocilodtJ i
kiedy go obchodził, ptzyjrwla mu s,e, Byl n' hm, ~rr,p,m mej;.
czy L/I Q, o ~Iedy OI .... ;f>lOjq jej do 'iczk, powi d/lal· Pr ~!e
~·!Wl.
dar, l~bkc", zabrzmlalo to n, .co nl?lWowo.
Weslli do nt;dznego pomics;czcllio, 'N ~Iófym
lala tyi
no o ; 1(/,. I) pusty II s~rzyń.
_ PILY'kro nH. ale musz,;: pon ;q Iwicllot i loklieb'"",{:~, li n unie
_ pO' !edzial Be' nllOrd. o 'p!cr"y j dllaJt. prosZ(~ l"; dać /1';'" I
tf"'p/ono.l pani m(1Zo.
.
z· ichl I j
nel I'''. nosfectll
poJa/a mu num f. 10 pi sol go
'
'·'Ido' . i , Iclepil lIsto plo Irem.
/95,-e '.~ n te m~":w,ć, \Ą.JC!olc~ "':
ło lo przeprvs,(Ijqc",
./ cje~/I <71 do n'l.ol';~'<JT \~'OS i j 2 bud • t~!d ,,,L,. i 1Od.wl 111

r

.

('i('

Ron!('1) rłł'-X:1ure:
it, eK,s-pt'n'i
U r;:~dll Patel1totlxgo
."iTIJ1lwie
plls,Z('zaJi WZT·:r);" g dy pr~~s'~21iHrali. do a"l.t:lizotClll,ill 1l'łjnU
Ia::.ku, kti),rl/ (lo op{lfe",tO:l'allill u;
P.olsce zg łosi la d'lltSl.:f'
fi·r'i.a
1'YTJ.J,x. Wl>ioóek dO{lIcZiJ1 b'l wiem. P'''I'lIs!!l 'w .. "wj' /':I krÓr!- .

ważony,

itd. -

pi rwsl.ego

pol~kim p.daJn li. wagonIh"
ł!!.d!('}'ch tłal .. j na zachod I \\ '. iacTaJl\ na następn} m pn slankil Zoolor;isC'hcr Gar!en, ~ kró-

... " auy popularnie ,;re.· ..
Gdy ktoś jt'dzie bez h.r;a~u.
kOfltro~a '" iZII\\ a ('dna j" I
tylko formalDo';I'il\. KI. ",.jl'1'olZa ze stolicy lo. BO z ,~ielt~~rm
bllr;a~~m, z ur;uły mu i l)ek~
:lali, ctJ prl/'\ ~l7i. liou)"tawY
z
"S-Bahn" (!izybkld
kelt'i

perinflacja
7.f),tała
zdUB'Wna
szyhci"j niż ~,ę
i'pod"iewano.
budżei pailslwa jest
zrówno-

j?

~a prz('jśdu
IP'a ninn) m lU'
slolit'y 1IiRD do Bt>dina ZadIOd.
n;"r:o za wsze j~s' li u I1ll1u. na ~ t>t
pÓiuit'j poru. C'u,atni ttllUn.~ od;:adnąi·. C'7.y "ięt'1'j jt-o;!

°

dla ";t;k.,zo~<'i społe('zeusl" a do ('ZI>~O nap"iI" d~ prołyka I:o~))odal'('z" i społeczna rz,\,lu. Jak d,i" chlopi, jerobo lni<-y i pl':l I'O"'HUCY cof ną rządowi kn'dyt zaufadal~z('go p(!llo~zeuia koszlów .. pl·ov;ramu Ual<'(' rowisit; bronić. Spowoduje lo załamanie sit; próhy budo-

w :oIoUey NR)), prnrJtodZII w

~Arli

~,_..!jJ

't'

Sp:dck wpl) \\ ó
do lJ\ldzdu w
spadl<u pI'Od'lke:1 i bankruelv; pt'ed si~hi(Jrstv: or,-łZ r- t·llwJI;ła.
nicmoźl,o';',
sp~~ dozy
z'.lboi,nł 'j I udnosci zolożo ,ei liczby Ol)li~:aC'ji panslwo',\')'C'h znisz(;7". płytka rownow' gę lJUdLCioW'l. l'ol'·z. by I,lJdżdu oraz 'pad~j,,!ca
pro'iukcja
roltli"za i
prl":71) "ł'),,:a \,ywełaja kolejną
fal.; it,flacyjlln (j II. znowu rosną eLU}' papierosów i l'o.l/I1lÓW
tC';C'fonic.my('i1 biletów kokjowy('h, wkrótc cen ,.vt::~la, en('I
gii. Jesicnia nast:1pi kolejna, llieZ'.'lykle drastyczna
podwyżka
\\')n ; \~u

d~ '" aU1ł\ są ryz)'ko \\ Jlf-. ::':ą{lz~ jl'dnak, Le j('sit nią ja'-uf' ~it:

z

Lo:ta ; le p _'ly prz.cde \ •... z,\'>t.
k:m z cm nto',\'ni, taki:c
z
\\ :elu
zakładów
prz.e-my.;loWj ch, ,póldz:el:li
p~ouukcyj
nych ,ta!1o\\';ą okolo trze'h
c!.wartych ogól ne j lic1.by tru.
c:",n ~pa daj<lcych' n3
pr,!a i
Ja-y Kieleccz 'l',I1 V, Re-l. a n3plj'wa do ll~~ i. wiatr m ze
Śląska a także z wielu krajów Europy. Aż 55 proc. ~ka
i.€ń atm,)dery na,zego kraju
,ta!1Gwią truc:zn: z N'em!ec
i C ... echo;łov:ncji, któ;'e znaC~!le .! ...:ici ·,n;gla (NRD
połowę. C:SRI>' jcd'1ą trz.cc::\)
spalaj,,! na gra!!!cy z Pol-ką,
Cze ,i na d ...,da ~ek be7.karn.e
sy-lematyc~n:e 7.atru,,"nj=l n >;;c rzeki :.wo:mi prlJ"mv-Jowymi ~ "ic ;;<lmi. Zasady podp,;;ancj przed laty k01l\\'cncji
t:;111sgran:c?llym
rn7.p.n.e·
~tn.l'ni:1 niu si
~ka:leó na duo
~.e
'leglao'd, n:e -iq pl' zez
nhl re ;; pcktowane, Ni j.1zil'

15,V. w młodym
i,na u koraw('.
7) Kamienna, 8)
';0), PoW!l"só"pi-

l\1óvd doc. JAN DZIEWUL KI
ersytetu \Varszawskiego

do Jle,"(e<}f) Mar cecu.
t~"

. ka

It~H~

',mió6I1_" ·sy..tkieh pit'nit:.by na W~?ll tluc -

"0

~buol&~a(' .~(eol"k ,; .. IIH:fki ...
s~.jf'go
u~ytllu... %ojc:woth1\\ie sl!4'zt'eiń .. kim. l'iit' etrzymllli ~ody pobk.ith ",ladl. Je zeze
dna zaprzepa~:Z\.toua zan5a.
Ka.i:dy k i_m" o zna berlińsk.i ..

st'usa('ją, a .. ii ~nnją"f' się
\1 h .. y dziewczYD
~ ", .. ięeilL J..
rzadkIm zja'Wi!ikicllL Re~rlal')j
D . dl budewli l\.b automobili nie
ł"sUnd" film"" e, ... esle la. kapuyl>yło. lli~lej jl:lJL tylk. handlarzy na uUc·ach. Z~~łllSlln, .11.' we oiJa. polo. icb ("url'ó\\. '" lunic 1~' lko. pn .,zOtJ" i l. e': ę'- l~ lU edbył się ju'~ cLt"rdzit·~l, 1!
kólt'i. ~rlin Za .. bodDi :dyuie Zf'
10
ptlrll/.umirwajl\:ly,.łI si-:- p.
\\ par.iały('h lton~l'flf)w - \\ ła.~
po)<ku.
filharm~mi" ... n j.
W 'mnil' )\o>rlin Z~.'!Jodni jak- nt'j 'OT i~,łry
~r) \\a.j'l.{I'j tak;" na )p ' n"J
('eb~ ~ic: p $tauał. Alb. '\\,~ ni.·, lub ~o5C'il1u~ ('),
"\t~po,,,
talef'Lniał! nł'Cyij~ \\ tadz sp rwi.-k zo,d ,wiato" (h !ola"- \\
lO\\'p'h lU N kr('eu any na
l.·bi.~
I..allluanii
krJ.l'v. h'uia op,:r:&<'. " l>:lli 1" łZ J.i kamrJ'alperlu dla ·kaLdcr." eb,' hodził . Itl'j. Teatr"w ~lalf' (~:<l"Jveh ma
Ilit'da II> nI) 20 ICH'znic t' nal'olhin lł(rlin Za,bolllli 31. mal)dl ~f· .. n
tl!~O rtl<'hu, któr
m.in. 'ipe\\',,- _kal)'jn l'" - parp rat) \\, j>f"j.
na' d7.O int. 1· ... Uj. ' l'. ? i>t'J..10\' aJ, h' 1'0 (n.l'rI
.. h~" .. t,·1
~tla}O'm np. do G~lt'ti.
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nal,,;y UO
<"",10\\ (' l!: Ił J11"tnYlll

"e-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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_ rFy!l~ !)';it;ć y i;o ko
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Ole·
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RSW "PRi\SA-KSIĄ2KA-RUCH"
IUELECKIE WYDAWNICTWO PRASOWE
17.30 .. Sensaej~

Si" d.l
WCł l~)~O

6 cze
:;kł

Dzi:

om
r.
Biuro

damy zY<II:d.h

czyune

OgłO.3>:.'!e{ł

'-11.

NORBE TOM
i
Li\UREI-TX,
jull"
ROllE~'l'O

K~VP.

teL

~J':-33.

II\!.

Jana

"Kus<!:e~li.t!H

Kociła

-

1;.

now&

tj-!;,>

H,

KINA

II

"R U,l<:H - .. MOj3 macocha jest
kc.sn\!Lką" - USA. l. 15. g. 15.~O.
17.3U. "Goryle wc mgle" - USA
l. 15, ~. 19.~0.
"Odeon t '
"Dzieci gorsze,ĘG
Boga" - USA, l. 15, g. 15.30. "N letykalni" - USA, l. 19, g. 17.30.

i
WłESL!U\lrJlM

APTEKI:
stały
dy żur
nocny
nr 67-010 pl. Zwycięstwa 7,
67-001. ul. Tr~u~utt:J 40
lNFOR:\lACJA służby zdrowia
- czynna 6-20 teL 261- 21, Informacja o usługach - 365-85
TELEFONY: Strat Potarna 993.
Komenda PP 2:;1-36. Pogotowie
PoUcyjn<! 901. Pomoc t1rogowa 996.
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 991
pelnią

Biuro

Ogłosze6

KWP, tel.

ł48-;;8

cZ)'one 1.30-16.

TEATR
Im

Stefana

ztuka

Zerom,kiego
g. 18.

lconWe1.'S3cjl" -

KINA

Skarżysko

"Pracująca

"RomantiC.l."

dZLewczyna" - USA. l. 15, g. 15.45.
ZO.15 "Raln Man" USA, l. 15,
g. 18. WJdeo - .. Ak~demia policyjna IV" - USA, l. 12, g. 14.
lG. tS.15.
"l.\1oskwa" - "Mów mi Rockefeller" - pol. bo.. g. 17.30. "Nocny jastl"Z'lU" - USA, L 15, g.
15.:;0. 19.30.
"St.udyjne" .,La\.va" - opowieść o «Dziadach)) Mickiewicza"
pol I. 15, g. U
1 '.15. ..Amadeus~" USA, l. 18. g. 18.30.
"Echo" - "Wlell<a draka w

Chli,sklej

Dzielnicy" 1 ~. ~. 15. "Protektor" 18. g. 1'1. 19.
GALERIE
nWA "Piwnice" - ut.

USA, l.
USA, l.

KINA
łł'''olfto~ć''

-

.,Stan strachu" -

pol. l. 15. g. 14.30. "Zdrad'Ceni" pol. l. 15, g. 16.30, 19.

MUZEUM
REGIONALNE lm.
gen. broni Zygmunta Berlioga w
Skarżysku-Rejo wie,
uL Słonecz
na 90 - czynne 11-17
APTEKA DYZURNA: nr 29-04G
ul. Apteczna 7. teL 531-527.
POSTOJE T KSOWEK: Dworzec PKP - tel. 137-05.

Leśna 7
•. Wysta\va malarsh"a l\lariusza

-

Kalcrowsl<lego I KrzYS'ltofa Kulisla" - czvnne 11-17.
MUZEA
MUZEUM NARODOWE - plac
P al'tł'zantów
Wystawa slala:
HPrzYlOda Kielecczyzny". Wystaw y czasowe: " Francesco Piazza m ala(stwo I grafika". "Biały okres w
ma{Qr~twle
Wojciecha
Welssa" .
Lwów
w
rysunkach
iVladvsldwa
Szczepańslnego"
c zynne 9-W
NAłtODO:VI;: "PALA C" pl!l.C

Zanlkow y -

nteczvnne

MUZEUM ZABAWKARSTWA ul. Kościu5ZIt: l i - "Zabawki
świata"
- cn'nne HI-17
MUZEUM LAT SZKOLNYCn S.
ZEROMSKIEC'O - czynne w godz.
~l~ _

OSLFr.-:JRE'K

MUZEUM

Starachowice
KINA
"Robotnik" - •. Willow·' - USA.
1. 12. g. 15. ..F I -.. - USA, l. 18,
g. 17, 19.

"Star" -

nieczynne

APTEKA DYZURNA: nr 29-016
ul. Staszica. 64-79
POSTOJE TAKSOWEK: telefony -

53-10 l 53-00.

Ostrowiec

n.

SIENIUEWICZA - nieczynne.
MUZeU\1 WSI KIELŁCKJEJ Park

Etnograficzny

\V

~

w soboty -

10-11

APTEKI

-

stały

g. 10-1li.

nocny

dyżur

pelnIą nr 29-091. ul
Buczka 37/39.
nr 29-008
ul
Sienkiewicza 15.
PGR DNIE DYZUlt UJĄCE: Stomatolo"lc%na - PrzychodnIa ReJonowa nr 15 ul K3rcz6wkowska 35 czynna w nIedzIele I
śwh:ta w god~
V- 19. dytur nocnv od godz 19 do 7
INFORMA1:J.4. O LEKACH ""'Inna w godz 7.~1 5 .3C! " wyJ ątkiem
dni świątecznych I dni
w olnych od pracy - tel. 5U-3%.
Tł:L E FONY:

Pog(lto' '''ie Ratunkowe 999 Pogotowie PP 097. Strat Potarna
W-l3 Pomor Drogowa 981 Po~o'o
wie Ener~et~'czne Kielce - Mla0;10 994 Kielce - Teren 95G. PogotQwJe Ga70we 31-20-20 I 992. P oItotowle w od -kan c .o elcktrvczn.. RPGM czvnne w !(oclz 15-23,
t el 469-" I ~1Il-9ł Poczt<>wa Info rm3cła o
umuE!3ch 911, Informacja PKP 931) Informac1a PKS
G'i-02 · 7Q hntd .. Cel'tralnv·' r"'-l.~-I!
CENT'łUM
INFORI\>I ACJI Tl!nVSTVC7ł'1E ' .. IT" tel 4'lG-66
C7V'lnp do u; yr ~rtł)otv do 14
INFO K C,JA O HSł. {'(: CH
..0 ftl{' · Kiel ce
w gn(l7 9--17

USt.H'"

-

tel.

439-G!

POGJ>Z~RO\VE:

Dy-

h,'!:,.-;nu'v-h

te!

-

coł';"'''rO-'lVrth

ul

A rfTIfl

Po,tjj

31-1l?-1'J

-

ul

"nutniJ<"

to się robI
USA, l. 18, g. 17,

.. Jak

-

w Chicago" 19.

"Przodownik"

Dundce II" -

MłC'l("7:)rskłe::o

APTEKA DYZURNA: nr U-071
ul. Slarokunowska 117.
POSTOJ E TAKSOWEK: pl. Wolności 537- 92, ul. Sienkiewicza
-

282-61.

Ko_1de

do VI piętra budynku
o pow. 850,93 m kw.
położonego w Kielcach Targowa 18
CENA WYWOŁAWCZA SPRZEDAZY PRAWA
1,5 MLD ZŁOTYCH.
Prretarg odbęd'Zie się 25 czerwca 1990 roku
o godz. lł w sali nr 123 w siedzibie wydawnidwa.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata
wadium w wysokości 5 proc. ceny wywoławczej ,
najpóźniej do godz. 10 dnia 25 czerwca 1990 r.
do kasy wyda\\rnictwa lub na jego konto BPH
Kraków II Oddział Kielc€ 322809-1065.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu
przetargu uzyskać można telefonicznie , - Kielce, tel. 32-15-63 lub w pokoju nr 713 w siedzibie
wydawnictwa.

TP

Jutro
Pl'tUGRAM I
8.05 Rytmy ciała: Moja przyszła rodzina
8..35 "DomatQr": Nasza poo;zta
- Kuchnia domowa
8.50 "DolTlQwe przedszk~le"
9.15 Wiadomości poranne
9.25 "UwOOziciel" (5)
,,(}Qrse
sza-lbierzem" - serial prod.
ang.
10.10 .. Domator": To się może

Zastrzega się prawo
bez podania przyczyn.

11.10 Z naszych dziejów: Insurekcja kościuszk~wska
11.~ Ministerstwo Edukacji Narodowej info!'muje
12.58 Spotkanie z literaturą. kl
I lic.: J. U . Niemcewi~z "Powrót posła"
1.3.30 'ITR. prOdukcja zwierzęca.
s . IV: Praca hodowlana
14.00 TTR, produkcja roślinna,
s . IV: Powt6rzenie wiadociała:

OGŁASZA

na

4) samochodu samowyładowczego "tatra 143" - szt. 9
5) samochodu samowyładowczego "star A-200" szt. 4
6) samochodu skrzyniowego "ził 130G" - szt. 2
7) samochodu terenowo-szosowego "uaz" - szt. 2
3) samochodu-ciągnika z naczepą "ził 130" - szt. 3

16.10 MEN info-M!1Ujc

9)

n

"INO
..Pegaz" "Szalony M~"
USA, 1. 15. g. 19.38. ..Rykoszet~
USA. l. 1•• g . 15.3t. 17. ..

Uwaga! Za ewentualne zmian,.
kin redakcja
nie

12) dźwigu 6-tonowego "star" 6x6
13) dźwigu DS " Roman", lO-tonowy

14) koparki K-406.

odpOWiada.

2/t-660 BA DOM,
uL ZEROMSKIEGO 65
3997-r

autobusu ..autosan"

10) samochodu "siar A-2S" i "A-29", "Gó>j,ll.ohus"
11) dźwigu 4-tonowego "sta·r A-2S"

10.00 "Tele-9" - progr. region.
OTV Krak6w
Uwagai Za ewentualne zm iany w programie h rf'dakcja nie

BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO

PRZETARG

sprzedaż:

l) samcchodu S'krzyniowego "kamaz" - S2lt. 4
2) samochodu skrzyniowego "jelcz" - sm. 3. wraq; z
czepami B-tonowymi - szt. 3
3) samochodu samowyładowczego "jelcz"
szt. O.
z przyczepami G-tonowymi - 52t 5

Ring pO'ko-

Z dniem 1 czerwca 1990 r.
Kombinat Budowlany zmienia nazwę na

przetargu

OSTROWIEC SW., ul. Samsonowicza

(2)

PROGRAM

unieważnienia

PRZEDSIĘBIORSTWO TRA-~SPORrOWE

przydać

PRZEDSIĘBIORSTWO

P ojazdy moż,na ogląda ć na 3 dni przed pczet.a,cgiem w Ostrowcu Sw., ul. Samsonowicza 6, gdzie odlJędrie liię pn:etal1
w dniu 12 czerwca 1990 roku o godz. 9.
Szczegółowy wykaz
Da tablky ogłoszeń.

7D3.jduje

się

w sieduibie

Wadium w wyOOIkości 10 proc. ceny wywotawc::ej naJeM
wpłacić najpóźniej w przeckhień prr.etargu w kasie przed si~
biorstwa. Bliższych infocmacj; moż.na uzy!rot W PT

wiec Sw., ul. Samsonowioza li w dziale tecltnkmym lub
numerem telef()ł'lU 2OO-5!.
Zastrzegamy sobie pnł'WO umeważniel'. ia przetargu
dania przyczyny.

"""ro~ami e

odpowiada

UNIEVV A tNIA si~ z dn.
VI-04 skradzion"l
pieczątke
{ treści : Woj ewódzki Spec1 3lii"
ZATRUDNIĘ pomoc domOWiłtyczny Zespół Opieki Zclro ol,
Kielce, tel. 426-84,.
1 1126-g
nej
Gr uźlicy i
Chorób Pl.'
2.'j-734
Kielce, uL Jagiellońsll l
AGENCJA
matr,vMonialna
72,
t°l.
520-!H
Amhulan
li ri~ n
..S ama'ltha", Wrocław 48. skryt3.
1ll~
ka 2440.
2.t0-lr::

Ogłoszenia
PROGRAM LOKALNY
lG.OO DzIennik 16.05 Aktualnoś
ci dnia wopr. M. Smożews1tlej
-WójciKiewJcz. 17.10 Dziennik.

'-:·TELEWIZJA
_ _. ,

16.20

16.25

PłtOGRAM
Pr~:;"!utl d!'_'a
•

ł

lfJ ~l)
..... :'l

•

ł'

)

I
[

'T'

.o~K!).r€ss·"

S POLKA MONTOREM zairu1ni murarzy. zbrojarzy, operatora sprzętu samojezdnego. Kielce, ul. ReWOl ucji Październiko
wej 44. leI. 514-82.
11134-g
PRZESTRA:JANlE sccam-pa1
wideo. Kielce, 222-42.
11119-g
SPRZEDAM
kamcrę wideo.
Kie,lce, 00-10-06.
11125-g
SPRZEDAM 2-teownik 140 tanio Kielce. 5:'il-2I>.
11122-g
SPRZEDAM telewizor czarno- biały. aHusy. Kielce. 486-34.
';27!'1-~

Teleg~lZe 

Il.łodych
widzt.w :
- s3mi o s"hie" (.ma"erHa a rzet'Z}"wistoJć)
Oil d?·ieci: .. Trąba"

,.~OS

6

.,Krokodyl

USA. 1. 12, g. 11,

19.

(" "'("r\~.,

<;3mochod.\w

na sprzedaż

22.20 "Telewizja nocą"
2.3.05 KomentaI"L dnia

leń

_

t"r .. ~lnl'nMwv t'!! 31-70-47
p ST(lJ l> TI\KSO W;'W: Osobo·
Wf' Dwor7f'C PKP tel 5'4-3' ul
Slnw"c1tł .. "n 31-:?1I 19
ul
JC<io"owa 31-79 - 19 . Po.Ml ł ak.ówek

Ogłasza przetarg nieograniczony

19.10 .. Obo.k nas": "Na ziclonym
przesmyku" - re.p.
1930 Wiadom<>ścl
31J.G5 "Dom lalki"
dramat
psy ch. prod_ USA (a-dapt.
sztuki H. Ihsena - .,Nora")
reż. J06eph Lasey,
21.!JO Polska z oddali Jan
Nowak Jeziorailski
22.10 "Lex": Emerytury, rcnty
- po nowelizacji - mag.
22.55 Wiadomości wieczorne
23.10 ŚDiewa Jacek Kaczmarski
- P ROGRAM fi
1625 Kor~petycje dla maturzystów: Język angiełski (49)
17.00 Program dnia
17.10 "Zwierzęta wo.k6ł nas":
"Podaj łapę"
17.40 Expl"e$ gOł9pOdaTca:y
18.00 Program lokalny
1S.30 Magazyn ,.102"
19.00 ,.Szach i mat" - nowela
TP,
19.30 "Portugalia" - prQgr. dok.
20.00 "Psychostudio"
ZO.:!\) "O czym się mówi"
20.40 "Przegląd muzy=y"
21.00 "Ze wszystkich
stro.n":
"Na Sł~wacji" - rep.
21 30 "Panorama dnia"
21.50 .. W labiryncie" seria!

15.00 Rytmy

KINA

Wn etrza

-

Tajna histo:;a KGB
17.55 TeleWIZYjny
i., [ot"ffiator
wy1a wru.czy
1B.15 .. Sz·tuka i my"
18.45 "Rolnicze ro.zmaitości"
1900 Dobranoc: .. 2'3c·zarowany

mości

Tolmrnl -

XIX-wlee1.nych chalup.
Zagroda z Radkowlc D\v6r 7 Suchetlnlflwa T~dellS2 Z~k - malal' two I rzeźba - c zynne lt-l7.
CZYTELNIA CZ
OPISM WBP
przy ul Pocieszka 11 - czynna
b<:dzle wy~tawa. pt .,Scjm I Sen at w Polsce ze zbior6w WBP"
- zwiedzanie wystawy : ponled zla lkl wtorki. c7wartkl. piat ki

w likwidacji
w KIELCA.CH, ul. TARGOWA 8

v,t .... klJ.·':

otówek"

Tr.ATR

~M

~~ _ ....

MONTOREM spółka z 0.0. zatrud ...i specjali t.ę ze znajomoś
ci
t~hnoJogii i
on~anizacji
produkcji nl"ebbryk' cji żt>lb 4 _
tQwvch. Kielce,
l. RęwOlucji
Pardziemikowej 44. tel. 5l4-e":!.
11127-g

http://sbc.wbp.kielce.pl

drobne

FOTOKATALOGI .. ROMOO'·.
3. skrytka 10.
239-k
KOLANKOWSKI Karol zgubił
legitymacje szkolna. bilet PKS.
Wrocław

11129-~

BYSI K Marz:>na zguhiła legitymacje szkol" .
11 i 33-g
R YCHr.L Małt!o('zata zgubiła
legitymację.
bilet miesięczny
wydany przc~ ZSR w Cl>robrzu
11115-".

MARZEC Ad1"'1
mac ie Z. B

z'!,,"jł legi~,,-

KI\.RCZf:W·~~:[ ho~rt
legitymację Z SB.

ll! 24 -g
~~"hił

11123-g

KOCHANOWSKI A
Ic(!it7macj ZSPS

bił

legitym"lcj
PRZYBYŁOWICZ
biła bile
Koń,k;e

Anna

ś iadczenie

Rady ojskowej
w Rycze 0--.
allo oowiadczenie Ra-

A (TASS).

,y

l8

.ku

lVa.

Nadibał-

sp:-awie syiu"cji. w
W
mówi się m.i.n., że
tych dążących do
re-pLUblik prowaio działalność zmie-

'H.,..... L·U nadbaliycJdth.

do t>Odważe~ia jedności
je,go' zdolności obronnej.
'liczeni a praw i go1,zącą
orobista rad.ziee>kich
i e~zy i czlonkó'w ich ro-dqin.
ele usta w prz~-jt:'ty4'b ostatparlamenty Lilwy, Lojest . sprzetzuych z
lucią ra.dzie<'ką czy taalej
w
oświadczeniu.
o to nie tylko kompli5ytlłaf'jt: speleM:no-poliw rCJ!, .. rue,
leez takie
je praklyuny W'fraz w
d:.ralania"h ~ .. reh of ;:a ni>w ...·bllzy. pr('bnUO- )lI' LY" la.1'1(·:Ił~nia so\<a do u.lauan;a •• " nalemi do r.i~b llUtlynkamł, ziej 7
.. bami mieszka»io\\'fJlisl(,,'stwa OlIreny ZSlłR.

ata

rte

LA.G

ęgu Nadbałtyckiego
Okręg·u

Zre
\V

ił.%'!4

•

ó{)GY
na -terenie woj.

7,.3 -

kie32 wlamaon·ia: 14
do
obie-któw społ€C'Z.ny.ch. a Hl do
p r,}nwó.tnych. M.in. odnotowano
J1 wło:ma~l 00 )mmple-ksu gar ...iy pF1>Y uJ. Mieszka I w
KieJ.cach. Poeie:.za.ją€e .zj6.wiSlko.
że COi'aq, wi~ej .&j>ł'aY1CÓW · wła
mań zostaje zatr;z.yma.fiych
Da
g.o,rą.eym uczynJm. Tak bylo i
O&t- .n.iej
doby.
W
wY'D.ilku
wspótjX&cy po'!.i.cji i s.poł€czei.
stwa ujf;to lJ am'l.1o.rów oudzcj
II oO.A.1W;:'.!H:

l~k:€go

•

W

I'OOAZOOW

o.s.;,ro-węu

,l.

1/3;.

. SMlEP..TELNE POBICIE
Wezoca1 w Skał';'J~tl. prz)'
Ul. Spół-d.~{'2.ej . ..k. gOOiL. 16.
w tra,kc·ie -.lkoholowej hb..cji
~ęć, St.;m isla·w G. (1. 35), pobił
te'":a, Adama S. O. 66).
Na
s)t'UJtek po.b:cia A<llim S. zmarł
Sekcja zwlok usiali 'uklad.niej
pny~ynę zgon.tl.
(l)

~rad'Z..i«H>

fiata
125 p o numerze
rejest.rncyF>ym KIX 9236.
•
W 5tuacoowica.ch, z 1l!l.
S:z.kol:ne>j. u.p!'owaQzo.'lo motorower ,,simson ~ Jwlonl zielonego.
WYPADA! DROGO:VE
t.r.aoccie
dyżuru
€lfic.&a
WUSW, krpt.. Li-twoFSkiego, który dcli; rano u-dz:elał nam tych
ifj.fo;-ma.cji, ~"Ydarzyły się c:z.tery wypadki. W jednym z r~ch,
w Pool~lc-a<!h, gm. Cha..--sznica,
poniósł śmi~ć na miejscu JaW

,,0 ósmej będę za granicą"
W siną dal \I<dał s~ę pj",!c O.,
19-1etni listonOl'z Urzęoo Pocztowego n,r 2 w Częstochowie.
Upr7A!'dnio pobrał 45 mln zł
prz€'ka'zów i pI'Zes.·łeJr. W domu pl>zostaw.ił nle doręczone
listy oraz ka.rtkę z ruls<tępUj~
cym.i słowami: .. KO{!ha.m cit:,
mamo, o Ćls-mcj będę już za
~ra.ni{'ą".
K<:'C'ha'jącym
synem.
a zarazem roiło&nikiem p:c-niE;dzy i wojaiy
zag·ran.icznych,
interesuje s:ę RUSW w Czę
stochowie.

chu na i zal'- ł raz

~ej,

r.

PH

)tu

s:rR. 1

el-

funkcji

bie

KO przy
NSZZ "S·' w

~ekrct:>,rza

przewodnk-zącym

f€lrmie wymiany eświadczeń. Ale ostatnia wypowiedź
Le<.'ha
Wałt:.sy zmusza mnie do zab-rania głosu.
Cbdałbyrn zatem

'gu

oświadczyć, że:

Po pierwsze.
nie umienam
z Le"hem Wałęsą na
temat
t r a f n II Ś e i podjt:tej
przez Diego iecyzji. Nie zamierzam zatem twierdzić, że tece
eo robiłem i robię nie spesób
rllbić lepiej.
Po irucie, zaskoczoDY j~tem
t r y )) e m p04ljt:cia ieeyzji. Nie
mó~ł być on przewidziany
re~ulaminem KO, ponieważ sam
Lech \Vałęsa ub.lewa nad brakiem taklIweKo. W sytuacji tł!j
naluraJne zatem byłoby pozostawienie tej ważnej (myślt:. nie
tylko dla mnie) de('yzji zgrll1nad:r.eniu członków KO, le zna~zy tym, którzy na funkdę sekrebna powołali mnie 'tV drodze wyboru zwłasz(!za
że
~romadzenie
takie edbt:dzie
.się niebawem (lj. !4 czerwca). A
sam Lech \i ałęsa przyznaje kemitetewi w swym oświadcaeniu
prawe do autonomii.
Po trzecie,
j es t
mi p o
l u d z k u p r z y kro, ie Lech
Wałc:sa, kti>rcKo anam ed ponad
12 lat, z którym wspólpruowalena w złych i dobro ch godzi»ach, i ktery był 'wJadom licz.yeh pra(', które prowadzę
(z
liczby tcj czyni obecnie zanut,
elaoć tło wielu 1\ tych prae e.obi,;cio mnie wyzau.czyl). B.ie
mÓKł znaleźć czuu au. rozmllwę
ze 1DłlJł, kemunikując mi swoJe dec-y:r.je 2.a pllśrednicłwem
faXu. Nie przedsta wił m.i ~yeh
pelitycznych CIIy taktyc-znych n,eji i nie sformułował zawartych
w ostatnim oiwiadczeniu za~zu
łów (aigdy
wcześniej nie było
o aich mIlwy). Nie wiem czy
w trucie rozmllwy uznałbym
_łłl5l:ne' Ć jego ra('ji i zasadno 'ć
zanutew. Bez Wltll c1u jednak
spierać się

WUJEC

p!'2:ata:za1

oświa:icze.nie dotyczące de'klfril' t . . . odwołującej 'o z :fuBkcji

Komitetu Obywatelprzy

przeWodniczącym

,.soJidarn

'ć",

które

gło-

II

Cle
TR. 1

p,.nl

Z pruśo:t o
prz_'pcmnienie
przebiegu dramatu w Nowoczerkasku
korespondent P AP
zwrócił się do 84.-letniego Matwieja Sz:)po znikowa, ,er.erała
-lejt!lanta wojsk pancernych,
bohatera
Związku
Radzieckie,o, byJcKo pierwszego zastęp"v
dowódcy
Fółr,ocno
li:liukasklcgo Oin:"gu Wo5~ko
""~«o . który 19 c:;:t<..... eu lK2 r.
cdmi.wił 5~i'zeJa,.,ia do stra ,kujących robotni ÓW, za co - był
rcpre jonowa.,y ł usu~ip,t:r ' z
pal'!;;:

na to - myślę że do rozmowy
takiej miałem prawo
na~ et
wtedy, t:dybym nie $lgrankzal
sit: do przytakiwania.
Poznawszy treść oświadczenia
z .ublikacji w prasie (oświad
czenie to w ~óle nie zostało
przesłane do mnie) uważam zawarte w nim zarzuty za niesprawicdliwt: i sformułowane
pnewrotnie. Majl\ one - moim
:&daniem uzasadnić
tłecyzję
poijęlą juź wC'Ześniej. Mimo to
eolów jC5tem złożyć w ich sprawie wyjaśnienia przed zCromaclzeniem członków KO przy
przewodniezą('ym NSZZ "S".

•

•

•

Głos zabrał równiei Jaroslaw
Kaczyń ki oświadczają'!! w "WiadO!'Il{)ŚCiach":
Jeś:i cho-dzi..

o

sprawę

" Ga:z.cty Wyborczej" i Adama Michnika, to mamy tutaj do cz)"Ilienia z repryme!1dą , k.tórej Lech
Wałęsa udzielił pismu, która uchodzi za organ .,solidarności",
ohociaż nim nie jest i które to
pismo podjęło ostatnio t.arda:o
06trą kampanię przeciwko saancmu Wał~ie, a także przeciwko
,,solidarnOlici". Obóz "solidarnoś
ciowy" jest szeroki, jest w niom
wie~e tolerancji, ale pewne ramy j..->dnak są. Trzeba s:ę zdeczdować, czy się je t w tym obOzie, czy też się w nim
nie
jest. Adam Michnik został
po
p:ostu po.a ;jony przez Lecha
Wałęsę przed tym wybOl'em. NIC
wiązałbym tej 8p~awy
bez~
&rednio z k estią sytuacji
w
Komitecii! Obywatebkirn,
ze
ą>rawą Henryl{a Wujca. ,.lamy
tutaj do czynienia z tego rodza.ju sytuacją, iż Heo!')'k Wujec prowadząc sckretariat podporządkował się w istocie kierownictwu ORP, ktÓre to kierownict ~'O jest jc:lnym z otrodków w ramach obo.lU "rolida.rnościowego", a!e to jest inny oś~ode:.r n;ż ten, tó~y został
u ta ()w'o~y p;-rez Lecha
ze
-

Itobotnic
wyszli z zakb,- pokojo d
dem.nslra'·ji u H\One ,u.~ i
pllrtre'y knina. Chcieli iśi d.
miasta, ale dro~c: ul:"rodziJy im
czoll:"i i iolnit>rze z automat.ami. 'Wydano mi wówna rozkaz r zpll('zc:cia ataku. OJm'wilrm. Odpll'" iedziaJem, ie nie
widzt: pfZt'd soull pr~('jwnika.
na klóre~o nalriał by n"rić
ue I!i. ,
polJliiu zald~Ót" ,
br ń nic 7 tała UŹyta. ROi ł'1nl('s poszli cal ej i' j i VI>' ~
m m ,T "" r:r.rrlra .. lru . w Fel.t'iu liomit"h:
'd kir I"
"a·m
twoT7ono ilo n;('h ,.~eń z "roIli pa In j . Padl ,al-id. Tj l'yJem w ~bllie n;e ar li,.

I!i", nie ~

) EVl'ER: Par:yz::;ncl liberyjscy dowodzeni
przez Chat'lesa
Taylora zajęli w środę największ<:j
na świecie plantację
k auc7uku, poloi.on'l w odlegloSci :;o km na WSChód od Mon_
rowii. Jak poinformowali przez
tEle!on mieszkańcy lego rejonu, walk! o plantację trwały
półtorej gOdziny.
Użyto
moż:derzy I
broni maszynowej.
Mieszkańcy powiedzieli. iż wi_
dzieli żołnierzy liberyjskich uciekaJąCYCh z pOla wallc!.
TASS. 7 o~ób, w tym troje
duccJ, ponioslo śmierć w wyniku
pIJźaru
w
pól nocnow~chodnicj części Dellll. przyczyną
poi.atu, który z.llswzy ł
wiele domGw, byla wadliwa instnlacja el<.ktryczna.
REUTER: Minister spraw zagranicznYCh
ZSRR,
Eduard
Szewardnadze,
zaskoczył
we
wtorek Stany Zjednoczone oświadczeniem. że Związek Rad,Jecki wycofa z Europy 1500
głowic nuklearnYCh i inną broń
kr6Udc{:0
zasif:gu. Sel:retarz
stanu USA James Bakcr ośwIadCZYł,
te znaczenie
o
kroku nic jest j('szc7e jasne i
naw(t
przed~t3wlc!ele
ZSRR
~pytywanl
przez d7.!en nikarzy

Zdzislawe<m Najde. iD na czele.
Próbowano to zaJatwić
pooubownie, nie udawało lO;~.
w
z-w!ąlllm z tym podj to tę dc-::yzj~.

•

*

•

Ó $prawach tych mówił Lech
Wał~

na zaimprowizowanej
konferencji
prasowej
przed
swym wtorkowym spotkaniem z
kardynałem A&,ostino Ca arolim..
Poproszony o skomentowanie
od wolania Ad:una Miehnilca z
funkcji naczclnego "Gazety Wyborczej" Wałęsa powied·zial:
"Ja. nikogo nie odwoływałem.
Natomiast chcę sprawy aktualizować. Adam Michnik był PIIwolany wtedy, kiedy t:)rtowaliśmy do wyborów, na inny okrt'S. Plltem Michnik założył spół
kę i ,Ia..śch ie jest sa m.d:lielDl'. Trzeba lo wreszcie wyczyś
<'ić. Prasa z!lIbila z te~o sensacj,!, a. lrzeba rozwilIzać problem, czy pry ' atua pólka
ma
prawo do Oc olidarno ' 'i»
jolko
Da'Z\"·Y"·

Spytany o o.iwiade:zenie Hc>1ryka Wujca. Wah:sa s~wie!'dził:
.. -ie czytałem jeszcze dokład
nie teco o~,dad(;zenia.
atomia t sprawa polc~a na Iym, że
Henryk Wuj!'(', mój dobry ko1(ga był na inny okres przewidziany i w innej sytuacji JUllityczn ..j. tle się stało, że przez
mnie powołany j l komitet, a
ja nie mam wpływu na to. ż by
IIl"krebn: podporządkował
się
tlecy:r.jom. Do lej pory mi to
nie przenkadnło, al .. '\:'szystko
j t do {'usu i wszy ko w swoim ('Za ie trzeba }łorzą.dkowar.
Mówiłem
l i nr kowi
duio
w('u'niej, że będ mu i.l &,0
d\\łlłać".

Zapyt .. roy czv spotka si~
z
M'cbnikiem, Wal~:l. o-dparł, że
j -t to jc.go pny ja i l i my:li,

w}jn#'-

wyrr-~

lU

~J'>rav.d(\

KBWE.

AP: Pre7.yde'lt KOI' I PO;UłI
nio\\ ej No Te Wit przybył VI
nocy z wtorkt1 na ~r dę d.)
Waszyngtonu. aby OrrJówl~ 7
prezydentem
SA
Geoygt'm
Bushem, ~ :vsmll Fb'ldu pOiihl_
niowok€lre",\,klero
na
ru>cz
normalizacji
slo!u'lków
:l"
Zwlnzklem R::d7;eC~. :11, co ~la
n 01/;1 llrok w k!e~unku zjf't1'Jocz('n ia KoreI. Ro Te Wu P"zyleciał
do Wn~Z3n€tonu z san
Franc!sco. gd2]e VI nocy z poniedziałku
na wlor<'k r IJ!kal
się z pre7yd'ntc'll
Z RIl 11"1 _
CJHlilem Gorb::oczo\\ cm.
TASS: 11 osGb zaLitYCh I
przeszlo 2ilO rann_ h - taki
jest oticjalny. pOdr,ny prz"z JI)_
kalne
ładze, bilans ofiar starć
do JaI(ICh doszło w ponl, działek
ml<:dzy ludn0śc'q kJrgip!rq
a uzbecką w mit'ścle Oqz. 1>0loi.on~'m na po:t.dnill K1rl:(lzlJ,
kilkanaścIe kilom('lr')w oll g"anicy z Uzbek;st'l'lcm.
PAP: W
(11'U~IE'j
d(kad:;;l"
C7erwca w
Beplmle - ~t€llJcy
NRD OdbN]Z; E'
.Ie
kolejne
posiedzenie Komitt'tu MJnl~trńw
Obrony
Pa,'stw·S ron Ukl. oj"
'Varsz w~I,1 110.
PAP: Jak wynlkn z Yomu ..
nllmtu l knrzy (zuwłł1a" Ch nad
kró!pm
'orwcl:(ll
OI'}Vem V .
stan zdrowia
pl'zebyv;ają('cllo
od tygIJdnla \II ·zo'I.:" A7-jptni~!l'o
mOnarrhy .,bu(b.iI w
..,torek mnlej~ie obawy".

Wtorkowe

wysląl)lenle tel
są o

ne mln. Jacka KurOr!la

wl;;"j-

t'linlo

bardz!ej
konkretne, tD
kaiJ/JI,L
razIe dau{l o sianie konta OS 71le
·~ą 10 nlch m>jwain/ej8zc. Można to
poWiedzieć t o tvczorajs;;1/m wl/&Ulpien!u ministra pracy t polity/d
SOCjalnej. Skuplt on się ni' sJ>rawach :żywo
Intcresuj,{cl/Ch liczną
grupę tetewUlz6w, mówlt bowi "lt
o zamlcrzeniach
placowllcJ~ oraz
zblliającllch się por!lOytica,'h rent I
emerytur.
Dziś I jutro w re,orcl
J. Kuronia ot/blldą sfp, rozmowy z zallttcre oU'(wymi =wlqzkami zawodowymi "a temat po<lwy!kl plac nu
poczcie, tO przeaslp,blorstwach komunalnych, 10 PKP I PKS, a wU;c
Ul przetul"bloT$tu.'Och jak fI)
krdllt
minister pokrz),jWd~o
nlJcl! przy u:ymiarze }.!xlatkdw.

Jak tl'lInika ;:: jego ir.!ormacjl, obecnie Je.t
~ar )e~t,oWflnuch 450
tysięcy osób, pobiera)ąC?J I. zasllkl
dla bezrobotni/ch. Ponar:! :ro proc. z
nich, to osobl/, które nigdy prz~d
te,n nie pracotcallj ł korz1}staj(IC z
okatjl z(Jlosily 6ię po zasilck. W
najblii 2111n okre. le
u9rownleał'!
te
bec "n!cllleskli''' ptaków"
zostanq cO/lllęte. Zdani m mmiStra, liczba lle!Tobotnllch w Pols"c
nIe pOWinna
s1:1anlać do paniki,
gdJ/t w wielu InnI/ch krajach procent
bpzrobotnych jcst znacznIe
1OyŻHII. J. Kuro,i oblecal takie, fe
9dll Sejm znowelizuje umwll o zakla<loWllch systemach wJj'nag:acJ4a1110, zatllek dla ben botn.lch bl,'d.", u,tolanll na poz,omle 30 pro>r.
.~rcl1n!ej plac,/.
PowinnlJ to n<1SUlPl<! ;ut od l lipca br.
Naton laat od 1 C:tuwc br. reneiicl I emerllcl otr=lImywać ",!dą
~u;,or1c.enilt pOtlwUiszon
o blisko
' 1& proc. l'iretlnia podW7J~ka t:G tll·~.
z/l. Najnlt,,,n emn'j/tura wzroJnie
do 301 tys. 41. \V crllug oplnlł mlnt tra. rent;, I em 'l/'U1'1' u«(alo sill
"oi>ron/ć".
Z" t('!Jo !lm go .danla
~q Ich adresaci?
Mln/ster
.nrou:f('<I:lul takie, Ż(,
~wial>c:en/a d/a oSńb, które prz,,.zly tv br. 1Ia em('r' turp' lub r n-

te.

b~,Jq

11 '

o

SQ

zreu:aloryrow.J>W przeLl.;tproc.
fJ)

że
pozos'aną
p-zyjaciółmi.
S.wierdził, że na!eży do rodzi-

n.' M!chnika, 1ctórc~o syn jes!
je"o
C'hneś'liakitrn.
.,Chodzi
o odej<l'i4' z mojej firm .• która
nie j(' t j!'go lirm~" - dodał.
WałĘ-Sa od~zucił stwie~dz2nje.
że jPgo decyzja
';ynika z tego,
iż .. Gazda WyborC7a"
glosila
p";zeokona~ic, że nic byłby naj1~p"7.y'll kandyda'em na p.ez v !lc:!!a: "Ja Ili{' j ~tcm najll'p$Zo'm ktndydatem J1lL Jlrez~d('n
b. Sam o tym ",iem i do-i Uf',

ie • Gazela" t i t

zauwaiyla".
rć,wDiei n::
temat wojEfo stosunku do puTozum:en:a ce!:tru'Tl:
•. Jtst{ m
e4'nlry tą Gd ul'oi!zenia.
Ten
ki{' 'unr mi O4lpc\ 'iada i tam są
m( i keleJLY. °atof'.ia"t ia p.phum wqelk'e T u('b!' , które bur;ją
!unli7m. PJ':,ninc ~'j J!y
też. Ta inil'jat, 'wa jr"t j .. ką~ iQ ~ J~" i I' w "na inDe, tci je
WS'powiedz:ał

s;ę

I*J'~#'"
I

http://sbc.wbp.kielce.pl

w

kcr,ferenc':i

]u(Lddt'/!u

~o!)o':'y,,:,-)..u
a1k1.Ahv.iu J1 ~ e
Ti1:JJ:1C
y.,..-..,-u~.cit.o
n;el.~dny(;h u.p.rav.ii1ień. v.~Ja(JI
9')01:'. m9tocykJ} ,.EI'Z", zj~h ~ł do
TC1'\"'il g'ri-.z;€' lJ'!J.e.rzył w d .zewo.

K.

wla.sn~L

liR /\DZłEZE

rrl·"r·; 1;0 w

oJe
n,-l~.:.

Vl L.'<MA -

i:·e~'in~ej

Jlh_~

n,'. 152Uowle II j)l<)J11ilCJI Z 'Rft
IIC7cstnk1.yll w rozj)€lw(' wtorf'lr w Kopenh"-

l
USA
('.'~!".1

A ~>I

Havel zakrzyczany
.
Brat sła le
(AlP, CTh) .
Ta('jonzli't'i
ema~aj~cy
lI;
gl.. j
s; wa<-~i aak....}('ze li w p(jDi~ ",i:.; k pet ~.~ • Dla CR F ~arla"a Hal/IQ re rł rzas ",ie(;u w Eratyda".ic-,
li("
łowa"ii. Uru.~me;ll -m lf'';,
wy l:;pi<;nic' ) ' r { ; f '
.
r-~o
ltrlerahlt't' .
Ok. SM)
ki:
•. Ha ""l
.\a:6
ni~potU

,.'lłil'J'

7

~ " Czwórce do brydża" przybył piąty rywal ~
minuta szczęśliwa dla Karpat ~ Rto - t~1 m 1'azem w~, .
gl'~ z~ 3 punkty?

'~':~~~;:~~::~~i'\ I

Uh: k itJlJ I idee pa U70 wali
ale
l ' n r.vwa' sto{'z~':; k.olejną sepo-jed.,nków. A oto ich r<?ri
luH tv: Turów Z ~ol'zelcc - 0 łi n1p i ~ ł'tł1n~ń 12:8. Ca rbo Gliwic e Za~ł,)bie
K'onin 8:12,
V ieloria .Jaworzno - GW31'Uia

5

V ieloria
Gwar ili8- '

a
5

Oli n lIi<.
Tll r ,,,v

8 63- 37
li 64-36
li 53-'11

5 G 48-52
5 4 56-44

Zr. ~ł ębi e

G 4
5 2

Car},o
Uł· Ę K ITN I

46-74
30-70

W nackhodzącą sobotę i niedżiell; odllęd'lie SH: ostatnia kospoŁkal'

lejka

w

I

rundzie .

Pię~l'iarza BłQlci.tnych wyjeżdża
ją
P.>znania, gdzie w sobotę zmiel'zą się z miejscową Olimpią.
rUfid~ bokserzy roz-

n

pO{'~Ył'ai4

wc \\'rze~niu br.
(j)

w

.:-. T/istra fi' a pi"rw~zy mec~
MUlldialu I'(ne;!ra 13 czerwca z
Urugwajem.
"Oczekuję
t('go
spolkania ze sp()kojern, choć 7.03.ję sobi
s p rawę, że bQdóe ono
miało
dla nas kapitalne znaczeni>!. Oglądałem Urugwajczyków na żywo oraz wiele razy na
wideo. '1'0 bardzo dobry zespół,
g,ający
stylem podobnym do.
nas./:ego. Moi chłopc.!' muszą być
golowi przede wszystkim do
cięikiej,
fizycznej walki. Ch}'. ba wła~nic to, a nil: piłkarska

gon
Słali i Radomiaka.

ky !<k"

-

mi-k Hn.i

l~ i ('lce

2:2,

Ifll w i n ' Siurk
Tarnobr'lell:
. :3 'i', aJ knwt'r, P auzo" "li junio'7
Sił 'ej D.:h y .
Du ?6kf\{,c7cn1a rózg'ry\v:k

r't" . t uli
-:

i.i~':'"

l{i I31('-

·k!e-i p07!ostaly

·N

je':

;zc'(' -ił ':e l<:I'I;oi-ki (!l-lO \>111. 0-

rt 7

14

lm~)

w~k:l·nii('.

r .v r::/

i..;;.

W.'3ysŁko

na

r1w;e-('~{Jło\vc

H!P stracą już
!!t'JĆ b<;'dzie II

to
dru-

Dunktó"\"'ł

(R-! ,,1
siebie ze
St ' .. t>t1l i na wy it>{J'l;~ z KSZO,
a natf 'f'niv-;{ 'l G!"anateul
na

t w 7'1o~..:inach).
T ak w:pc .mil>trzootwo gruoy
kip'!'":,,:,:,,,·; nr-, -n:'\rlnie chv:Ja ju,v łas ;ł vIP ho~skl1

lilka .i Póchar
Polski '
W(''''nra; w k rp,,::u radomskim
r07'!!!"ano- półfinałowe
mecze
l;;łi<'l -, ki f!Q Pucha-ru Polski. W

.

Pionkarh n,iejseowy P r och przeg rał 7 Radom iakie m 0:3
(0:1),
!ł !Jl'a mld dl:.>
gOlŚei
strzelili:
Gl'Z"i:"Ol'Z Kozi l'ł. Marek W oj.
da .'Lk a i J :mu'iZ R ybak. W drugi", o6!Ci "'lle Broń R!ldom wvg",1ła W' Warce z PiHca 2 .0 ( l~O)
TR·k wi~ w okr~gow."m f:na1c
pu(·ł . l-!·owycl1
rozgrywek
zllli('na sic trzeciviigvw! plłka
lh rloło i ak. i B r oui.
•. D';~_ r,a~"mi3.st do~clz!e do pół
!'lał()w"'cll
I'?"tk an
pucharoW'J(' l) w ok"pg>l k ie;eck:m.
W
K:e:" .;eh. h,l boisku w dz:c:aiC',\' P'kos7,
Sbdi ... u zmie zy si!;
, Korou" . a Ul Cmi .. !o\vip
na
'):) ,i;'l (:,·:itu p a ka~ze
K SZO
, l l o wi!'c <;rać bcdą ze Sta r l'm
, t .. r;; '· IH)\' i,....
Poczatl'lt
obu
:} . j-'lt ;:.lk&~·J o
~z . 17_

·-,e

(~ki)

f

·HUMER 109

·STRONA 8 '

techui k a

ziWecyd uje o w y·oiku
trener

lIlCCZU"
powiedział
His~panów. 1.lIis Su" rez.

.:. Sau4i ego O"taloza ma b\'ć
jedną
z k luczowych postaci
drużyny
Urug\vaju. Ale p rzed
tygodniem doznał on kontuz ji
nogi i musiał prze r wać treningi. Po raz pierwszy wybi egł na
boisko po przerwie w ostatni
poniedziałilk.
Trenował pod ok iem lekarza, który z oplymizmem wyrażał si ę o szansach
gry Oslalozy w m(!{!zu z Hiszpanią·

Pół tuzina

O W Y'Hf ' ł : . MZKS K!łzi eni ce
- Stal s t a l o wa' ,,'ola ' 0 :6. Cza r !II 1' .-.Hł1I ;('(· Jt!uloini:tk 2:6,
lIta r ,(tlr:u ·h o'JI'!I·e KS~O O.tro V\k " :! : , Kor on:. K iel('t' I'łr {li; R a d .m. O:~, Granat Slc.ar-

jf'!>t li lłi ~% roz~r ywek w grupie IY trzeciej lig i. Na mie"ią(' p r zf'd z{łkuńezt'niem rywa!izal'ji (3 lipca ), do
pi(,l' ws~ego miejs ea prl'ruiowane~o awansem d o
drugid 'ligi
k ~ ndyduje p i~ć dru ż yn, w tym trzy z naszegtł rl'gionu! "nypomnijm y aktualny dorobek czołówki po 32 kolejkac.h spot kań : Koron:. K iel ec 48 I)kt., Karpaty Kr,os n o 47 .pkt ... ' Radomi14k 45 pkt" nł~kHlli Aielc(' i Wisła ' Puławy ]>G 44 pkt.

Mundialowe ciekawostki

~

J) v w,. liZl.Ih(·Y zt' s o bą o pierw, y.t" midM'1' w lidze Tl'~io nalnej
j u nior ó w młodzi pił k arze Shli "'tal ... ",:! Wola i Rado miaka
w
miniond' k ol ('jl't> Sllot k ań
" t ru lili ~wym llT7.eclw n ikom po
pół tll"il~:l r:oli. ('ho{> WJ' t l)P Ow all w roli t'!o'd: StaL 'I(rala
w Kor.i<"u;C':lch a Radomiak w
Pol·.dH'li. Z Pi·~e-I.,vidzlanych term!!'lar7E'rn swśc· ju p ojed ynków
do ,l(I:ł.ku d s7.ło pleć. fó;ia r ka
T arllo lH" f'~ pl"ly.j~cha ) a bowi l' m
do " " wi n . al .. /!o"'p... d aul'
n il'
staw ili sil' na za,wod~'!! ! ':

rozmć

Ocz

. .
Junlorow

ligach

uwag

Micha

I'asjonujący

. Italia -90" za dwa dni

'N rod", w l!"S.

l.
2.
3,
4.
,5.
6.
7.

PItKARSKIE REMANENTY

ni ,'om ze Slalowej Woli .
a
zespół trcne"a M aciej:> .J .. ;kil'w ic'za hędzle się mus:ał zadowoiić d!'\l gim
miejscem.
lilo
u ~ d z i c trud? Siarka , B r ou lub

.:. Di('~ o ~fa radona rozwiał 0stalnic W<llpliwości co do swcg~ udziału
\Ii meczu ol warci a
Mundial u z Kamerunem. .,1'rawa slllpa wciąż mnie boli. ale
mam nadzieję. że d o pi~tku ból
przejdzie. Jeśli tak się nic slanię,
poproszę
o znieczulają('}'
zastrzyk" powiedział Maraclona. Doznał on kontuzji podczas
towarzyskiego meczu z
Austrią 3 maja w Wiedniu . 0brotlca stanął mu wówczas !'la
nogę i ,.Boski Diego" wciąż odczuwa· ból gdy nakładil pil!tarski but.

Ko r on a.

1.
2.
3.
4.
5.

Stal ,t. Wllh
R ,\DOl\.u ·\o K
KOnO~~

opr. (j)

22 38 75-11
22 36 58-26
23 es 53-3:?

22 :!6 53-31

6. ST,AR
1. nt.Ę KlT~I
8. GR ·\ N.'\T

9, KOZlE!'\l CE
111. K SZO
11, , t a l ND

12. ·NOWI?tI Y
13, Czarni

2:? 24 44-28

22
23
22
22

23 50-46
21 38-45
17 2~-32
13 23-54

22 HI 20-72
22 :! 11- 100

O{Z nozJ)(}:-zę"ia rzterna tych
m :x lr,o,lw śtl'i((~a w 1)ilce ll"iIll'j dzie~q Ila~ ja.i tylko IPd:iny. W lIajlllits::.y pi.ątelo: zaraz
po lj'Jf/;i.nic 17 na ~(ti(lionie San
Sim w Mediolanie
Tozpcc:.:nie
,iE; po W;O{ :yst.i
inal/gur c.ii
pkrwszy mecz l\r{lel/tylla
K amrnln. Osie l lat temu pllkarze z tego afrykańsldef/o kraju bl/U rewelacjq Mtl1Kli(l l u odpadli po t rzec II meczach eriminaclIjlłych, z '~tóruC'lI ani jeJ]!ego nie lJ1'zegra li. Pam itflacit'
sw,e.(lleflO oram.k!1l':a N'Ko/llo i
nap~sl"lka !I1ill~? D:isiaj pierwsrll ma 35 lat; a (Imgl 38. o/,,'!)
będą we Wlo~:e c h, ale CZl} zagrają pr:e('!w!,o mi~tr.<o/l~ 'wiata? W !;a.::aym .ra!;c lIie 5/;/1711porai!ię

kielczanina

22 23 27-22

W pr7ACdoo~ lniej ko1ek.:- s potkall (9 i 10 bm.) grać b~lą:
R adomiak z Granatem i 1;31'O.i1
z MZKS Kozieni e w Radomiu.
Błęk i tni z Nowinami w. Kje~
each . Sial'] a 1(> SLala ~owa Dę
ba w 1'al'nob17egu Sial Zf' SlIirem w .Stalowej Woli. Clarni
z KSZO w PołaliCIl. W01n:v termi!l majn junior~y Ko:·o!1:.(ski)

WC/UUII!

Zwycięstwo

22 27 48-23

fó;i arka
BRON

W r·za .• ie

M e mlll'i ału

'Va l a.<;it·~i "70ÓW-UY

wy

Slan~ła 

r oz~ry 

wanf'e:o w K r akowie l.i E' ~ n:l -t00
m ppl w y grał za\\ odnik kil'lt"('kidt
Budow bn Vt'h
}'10TR
KOTL.\ łtSKI w riit"złym czasie
5 1,5~ s ~k .

Poziom i l11p rt>zy ' ('l.oC'i:li znal zła ~i t; ona w kalendaJ'Z u Eu ropejskiej Fl"deral'ji L e kkoatl e t·y C''Z n .. j, hył ha,rdw sł:lb y . a na
sla l,ci e zalJ1'akł o WI elu (, 'Z6tO:
w ycłt nwoduików Polski.
(j)

meda r01L'cj pr.:eiLo.tałU ;~ (IruCzechosliJowucjt, . A u,~h·ii.
R umll'lil, S"kO<'ji. K"lu ' n/lii nil
I rland,i. Tal; więc w grani!' faWQł'lItów pos;adajtjcy,h
sza liSi'
na medalowe 1lIICjsca je t
moim zdallicnn - ciż 12 :;t'.p"łów.
To l.lI'iadc"y o nie:ll'yJ, /C
wyrównanej
t/lHICe,
o c",az
t/lllżs:ym po.,iomie lutuJliI
zarów,1O !li EUl'opie
i A /IlC''liCe

::!Jn?J

l'o minionej kolcjee (2
3
bm.) ' .. czwórce do brydż.a"
.
Koro)lie, Karpatom , Radomiako w i i BI~kitny m p.!'zybyl jeszcze
jeden rywal ',\' isła Puławy ,
zespół. który w rundzie
wiosennej spisuje się r e welacyjnie
(10 zwycięslw, w tym trzy za 3
punkty. jeden remis i dwie porażki, a'e jed,na za m inus jeden punkt - z Radomia·kiem w
Radomiu 0 :4). Czoł ową piatkę,
podobnie zre3ztą jalk pozosta·
łe dt·użyny. czeka
j szcze po
sześć spotkali. Niektóre z nich
t.ędą

mieć

decydujący

wpływ

na końcowy efekt rywa~izacji.
Mamy na myśli pojedynki Wisła m ~ kii ui w l'lIJawa l'h (1-1
bm .). Korona W id a w Kielca <h (17 bm.), Kor ona. - Kal'p :' ty w Kil'1ca l'it (l lip('a) i 1lł~
kit n. - Uadom iak (8 lilH?:l).

A jak grali kandyda ci na
dru goligowców w sobotnio-nie d zi l'l llcj koll'jce? Piłkarze Ko r on y męczyli się na \·/Jasnym boisku z G Ól'l1iki em L t;c·zna
i
przez 82 minuty nie udawa ło
im się po.konać dobrze i szczęś
liwIe interweninjąccgo bramkarza gości,
C eza rego
Bak ierę.
Dopiero rzu t ka·t·n ", wy k orzystany przez l\f,u 'k 'a- Parz:r s zka.
zadecydował o
dwupunktowej
zdobyczy lidt>ra.
O szcz~ściu
mogą równi ż mówić Ka r paty ,
które. zwycięską bramkę strzeliły
anił e ('ji w 90 minucie pojedynku! Dodajmy,
że
mecz
oobył się w Krośnie. Radomiak
choć P 1'.0 \\'0 d z.ll już 2.0 po 23
minutach gry w spolkaniu' z
lokalnym rywalem Bl'Onil\.
nie Ilez trud.u wygrał radoms·
ki/' derhy (2:1). Bł~ki t lli leż stoczyli z:lciętv pojedynek z Zelm e r e m VI Rzesw'ł:ie. Kieleccy
gwal'rlziś<.'i prowa<lzili ~:& i 3:1 .
ale ~"'sP0darze ni rczYV:~10wali
do kofJca. Pl'Zi:gr~·wa.ią{' 2~3. pił
ka!'zc
Zdm~rll
'IV
ostatnich
f.cag1ul'ł!"!tnch

chu
~tórv
k G..~~·i

nan~"dLili

gr.v

stra-

Oa r iuszowi
Mie r n i kowi,
jN:I.l)a!< stUl'c1.ł na "':iSO-

zadania. br :'!!ąc: ~ !'oźne
h'zah" rzes,7.ov:s.!dch p "J.;la.,;;tników. Z c'o/rlwC'j pil\lk i n'ljetektowniej:::ic z 'yciest wo 00mltei fOJ'1nic S,ll'Nl ólC. J,lgosl:JlL"ifł11.

pIF;:(!l'':.U ZSRU (z laóru:.:h

wie'li .,p,.,ct,nlo się" j1.";. dostatecznie
Ul
n~I:1i1(}cniejs:i;-ch
k'lI!J;td~ Z{''''1lu{7niei Europy), li TlIgwajr:y);ótV (;: dwoma' ~U';ei
nymi llapasl,'ikami - ' Fran;::csN'lim I SNą). BeIII(,W C'!y His:ll~ll(j,l'?
,r.llUbUnI d?: fuj mi~/
w:/yu,n,' ć p,i/jillalis(':'u' to P"~
Sh{'.:t!)!J1H li
\\'IO<'hy, B ra-:y!.~.

.-----------------------------------------,
Rzuty osobisle

Kam(!rulIU
lIa wlJsoką
;:; Argentyną. TIli , ~
i=

w je) :c,p.,le !L'll'tqpi aż siN1miu pil';al":.!J. ktÓTZ/J c.zlcry lala
temll
lCJjlt'alc:lIli IV 1I1c1'F!ł';:U
Pilchar S~l' i at'1. WlJrlaJt.' mi Si;;,
te dru:!lna MI/radony. Pll ','pide.
Ruga;erieflD i Buruchicqi
nic
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