Prezydent
W. Jaruzelski
w Hiszpanii
Dziś, 11 bm. na za.proszcnie
krój a J Ua.ll~ Ca.rlosa II, udaje się z oficjalną wizytą pa11 slwową do Hiszpanii prezydent Rzeczypospo!iej P lskicj
'\\ ojdC<'h J aruzelski.

Prz e wodniczący MRN w Kielcach, Krzys:.:toI Dcgener, g ~atuluje
" 'yboru na. prt'zydenta miasta Ark~dhlsZo\\'i Płoskil'mu.
F'ot. '\ . P iekarski

potwierdziły

Przecieki

się!
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Płoski

. A.

prezydentem Kielc

sobotq
'drug<l ~e-5ję 'Rady Miejskiej,
jak poinformował Je j przewod-

n;c~cy K rzysr.tGf Dcgcncrzdominowały sprawy organizacyjne. Na początku wybie-

Czechosłowacji

rano prezydenta K ielc. Nasza
wcześ~1iejsza przymiarka oliazala się p ewna i trafna, bowiem radny Wojciech Czech

Odbywaj4cą

W

~j~

,\'

zaproponował

uForum Obrwatelskie"
wygrało wybory
Według

'OgłG5Z

n:Tch w niedz;elE; oficjalnych danych, w
wyborach
w
Czechosłowacji.
45 proc. glc>sów padło na Foruro O by\Qate-~skle. wraz z so-

kic1cl.:J!lt!".cm, a jcg:>

Jc~t

związala

juszniczą Słowacką Soplecz no~
cią p'l'zeci Vi
P.-zemocy dyspo-

E

L
E
F

-O
N

pNa7y,\\1':łrn się

C.. ) ale naL.v·;is-

k~~ l,\'lko do wiadomości redakCJI,. j~slcm inwalida i ,nówi.::
v; ::--:"l1cniu 15 k olegó\v. Q1'J"Y _
h1a.ismy aSY6naty na sarno .1)Uuy, bo każdy z n2S nie m071?
samodzi?lnie chodzić, albo ma
z tYm qg"omne trudności. As:.'gnaty otrzymaliśmy 15 marca tego l'0ku. ale kiekc!d "Polmnł~yt., t&k prz0ciągn<lł sprawę. Ze teraz bank nie chce uznać naszego
nrawa do niskoprocl'!ntowcgo k-n,ctytu na l,ak.ul? samochodu i po pm,tu ni?
sa~ I~as, inwalIdów. na ti.ll, v:y'okl~ odsetki. 15 _amo('ho<.lów
?Ia ińwaliriów stoi na płac'J. ale nikt ich nie ~vyi;;::;plij2 i je."t
oba\'"ni~ że zo ~ tancł odesłane. Sa_
ni<.:><:i.ód jr,;t nam potrzebny do
pr.ac·:.~

i 00 ży6 a . bez niego j!:-:;_
t~\;r!~. ł :.'z! ad!!}. ł"\V"",ł,'l"il.Y u T'O-

tym

.

"'ir~ ;""!O

naszych 7.~C'.n Jl:;·:--r-tr-:.dyt!.lł 12 ril!!1U O~y.?gl')

fi!m1J.. zr'c:aU,o'l."aocga
p?r-atoró-.v P'15ki-ej
C'gl'al';cz ej w 1938

pr7t;Z 0/~~~Jlcji 1'1:-

f .. a (,{J na!ep:-zed kl!ku dniami. pv
fil lalach w Kilcach. Fil.11 z:\Z'O·l!;gO

panoramą

Wilna i ko-:- ,Wilno - najpiE;!~
miaslo nuszyeh kl'esów,

cr,yna s:!;

lr;"~I1rl1 'zC'm
,C)lize

!( p"ku('h:l ł je ' .Ti,,:e[ Piłsudski
o~ld tł

thU

5."":: -;:r?c··

Fil"tl

egzalniny do

Dziś

średnich

•

(
•

Ilozpo c:z;:ł o
lowI' h\'i ,~to

bi~

" i ...Illić futbo- X IV Mistt'Z(b{W~
Swial;l ITALL\ - 90! Już pj"rwszc elim[H:lcyjne p ujedynki nI'
wł(l~l..,,' h staliioila('h
p rzYllio~ł:v
u:espotizi:t.nlii, w tym jedn ą supel'sensacj-:: I' amE'run \~ y g r!< ł z
b"oni,\('ą t ) tułu Argentyn~!

I

ogladali

W pierwszych trzech ut'iach
:VIu'1dialu
roztgral'io
,[<-'<lem
spotkań. a kibiCe
i telcwidznwje ogl4da'i :!O b -aljlek, z których kilka bylo bard70 efektownych. Jak dotycuczas, I"a włos
kich boisitach nie Ol .. zachoW3WCZ.,:o futbolu. D~l1i.yny a'ak"j:!. są ce!n~ Slr:<:uly
udal!e
pa!':tdy bramkarzy, padają gole.
A \vi(~c ogl~damy to, ('o I.; {l S oajba:'d~iej pasj<:H!uje. Oby lak daIc·j. a pr..:ebj~g mundjalo\~ej baśkdzić
b<;dziemy z CO!'a'1,
wi~itSlyln za;r;t·.=l·e-so"":..tn~eHl.
Dzi" k~lcj'le dwa p<Jj~d'.'r.k:.
VI któryeh Lapreze3lUja ij;ę pilkarl.~ ?, \Vysp Brytyjsk!ch.
\".~

bili

Cagl; "L dojdz:e co ! *' i!:t.;j ....·ojllY" .\n;lii 1; l r landi '\. a w G.,łlui ')lkOt,j /n'!eCZ:l .;.:; z l\:o!t:.4-

n k .

życ·u

o Mun :lialu pi.~tC"·.y lla ~t ... 8,
a pozc>.\tale "i:autJlll()~1'i !>lloctO .

orze! !",...."'ał

·V."

tcchnicz:J;nn.

p~j~tst\va
maj~ 1939 r.

rodzitde

W

d~orvln
~~"ł\:.ie
d7ięki
k:eleck;ej

.Pfadfó"K.

senior rodu

- . iJpL.karz i za·raZCIT\ prc'Z~'~
Odd:tialu Powiatow(g-o TowarLydwa R!Jzwoju Zkm Wschodnicr. w ~Li,3ItU Mazowierkim
wYP 'lye?y! film z Zari'ldU głów
nt!go towarzystwa w \.... arszawi c.
Terwin zwrotu kopi i filmowoj
ttllJ ,} \V

Ip~~5·:b:i('rn;k.t

lfł;ł9

N"~t,.

młode..(o

Juz 115 zobitych
w Kirgizji
ł!O ' !in A CReut l'r). J ak plHlalo v. lliedl.ielo: radio mo, kie\\skit·. lit:zha i<micrtelnydl ouar
zamielóz<'k ,·tlli cZD eh
na
~r~nil'zu Ri rftizji i U', ebki"taDU 'HI'OSła do 115. W rejoniE'
miasla Of>Z w w· Ik:S('h l!;illl~l()
d\\ ó<'lJ miłi c' jantó w
oru iollli~rz
\\ ojsk
"ewD(trznydl.
\\' tdłu~ rad ia, "y tuaeja w
toIic·y Kh'gb:ji
,,'rUll~e \\ ~ daje
ie "pok"jn , flatomia'( w 0 '7U
w I'i ~u IIbic~łd dob:v n~dal
dokon y"an
z.lbQj,tw i pod.. I rli.

B'{-

przec:eż. że dIJO;C:n'1 ~
czn:ow; n;e P'.I',v:cuz.;e 5.!; e·
wa

I;!l.n n:n
n:ku,n,

\\ " na 8tr. 7.

cz.!r) ·.~-.ek:l ,

d r)

I:ceU ll1 1,10

t~ch

!\f ejmy r udz:ejq Ż<l te~r,
r"r ~"j'C'l kand) dnto.v Iler\\'v
lI,e z.o .v· odą i v.: < '-y. c;.' zda·

c/.ek... mleJ.ce w
lladpod<L wow<']

Bez apt'li i uchwal

Jest tablica
przy ul. Planty 7
o

L.lb li<·ę up ·,uni~tui .. ją (ą po!;rO[l\ 2;ydll\ , jllki mial mi('j" ..
l lip(·a 1946 l' W h id (·adl - a·

p el o\\' ~ 1

o ·tatnio L"dl \

' ał('.• a ,

s OSO" ną uch II alt- (ur l) pOdjp,Ja. nowo wyhran~ Rad,. Mid~ k:& .
Okaza ło

ip" Źl' w
mlmoną
' obot( laka tabli('a z""t~ ł .. wmurowana na ~d(\ni .. budynku przy
uJ. P lanty 7 S - l)oinform(\·.v1ł
rad:1y Tymol t'u. z \, róbl('~"ld.

~:i.~
prLebf'".l'. P"ZCL C't.,z( n1!!I:H'::· ;!<C ·-~to. Tcmrł ~y nic ~~
tr:,Il.i'!e, a :1a ku ~dc~r) ab·ol-

zkoly

)

",.

- '\óie spalam całą IIIIC z I - \\' .. lał!J~ill sam p is~ć len
l'gzamin ni:i: 51:.1(', l\J PIJ ": !>Lko·
nerwów.
tą·
- Ja d ~ isiaj bralam krO/pTakie rOZ'11(h\'Y p<Jdł Jeha.
Ic u spuk a jające . J'aś ka je~t
łem dz:ś ra:'o pned
budyn}(' psza z matematyki. Cif ona
kiem IV Le' im n. Sa ~nck',ej
tam wykombinuje na tym
w K:clcach. P'Jdek-cytf)',vane
po!sldm '!
matki. nerWl)',\ o pnlqcy papieroov ojco'.v;e to n:codhlczny
(}brazek
kai:dcgo c~l.ami!1u
rozpoczęte w,IGpnego do szkól średnich
Rodzice ba:d;::"j n,i; dl.!ccl
prz.e,~y·.~·aj p' tę c:.\\"J~. I choć
ja na rnz;e mogę sob,e po;:wo!ić na lu:;:ou5 dy,tun~
lo
do<ko!laJe ich rozum:cm
;c
ma bo\\':em :i;adn j prz.e ady
·.V tw:e:d!.cn:u, że te ;pdz:ny
cwam] dccyduj:t o całym

kibice i łelewilłlD~ie!

szkół

------~.~~--~
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CENA 500

MŚ Italia -90

n wa.e będzie
ona bEsko 170
miejscami
w
SOO-osobowym
zgromallzeniu fedct'aln 'lm. KomU'11ke·i uzyskali popa"rc:e 13,6
pwc. elektoratu . ,zaś !walic}u
trze::h
pm'tii
chrześcijaf,sko
-den',oh:!'aL::cznych 11.6 pt'O~ .

T

si<;

od kUku pokolcli.
rnatc.n13.tykQ
na

Studiow~l

Pie

ka'lnydaturę

doc. dr. hab. Arkadiusza Płos
kic/t(l, wybra!'lego na pierwszej sei'ji za~tępcą prl.cwcdrticzqccgo Rad y i\ILej;.ldcj.
rodzina
miastem

najWj' L.szym
Wi,zyla
na
szczeblu jest cfektem ożywionych, zwłaszcza w dwu
ostatnich latach, kontaktów
politycznych i gospodarczych
między Warszawą i Madrytem. Po wieloletnim zamrożeniu
dwustronne slosunki
zostały odl)!okoWDne w rezultacie spotkallia w 1935 r.
ówczesnego
premiera
W.
Jal'uzalskiego z Fclip~ GIJIlza:€sem,

p~n

Pfadt-so-uior

za~~ał

slohie
nolo;,on;o
WSk('l)~.OJI
spadek j~go cenf, o IV ciagu
trzech oslatnicll d'1i na sIabiIi.
la=ię 'v oparciu o clotycllClOsO1'11 poziom. J to~ 1'1 Kielcoch,
TOrrtobrlcgll, Radomiu ceny n.e.
co wZTOS,'y: k',po,'/ano po 9100
zl, sprzedawano po 9800 l/ to IN banku PKO. C nkiorze od.
powicd'1io 50, 100 zlotych

",q-

l~ł~Z!liczych.

F,(odz:!'!a p. Piadtów o,,;artla pc,
\..., l "eiedch , Ci t!·~y hltatel11 l ! - po śmi~q:i oj.:a - v;
!>,>s:adani" filmu wsz'.xI ł p. Jn 'zy
rfadt, klóry-d p'cr teraz posranlł\'.'ił uja wni{: pll lrn:n"
i,,;, t

'łlojoie

!X'<:adan· ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

ł.lolit'y.

Fot. \

jeclf!ak

b:;dyne:t towavysl\"n w gruZ'lch. E'i1in WI'ó,:ił ci) :\1'" ka i
z,,"lal uk y.y ... pod W ... ~~tw4 ziół

jO!('j

Nic;:byl wyraine m.n'! moją
ci, któr ty progllolo,\'oll. ie jesz.
Cle w kwic:triu kurs do/aro przekroczy 10 1'15. 11 Tymczasem 0-

Dnia"
ogłosisz

na j~zybciej,

l

pajtaniej,

1l:ajsku ecz~iej

l'i!'!'31'ski

lł

~[

I

l ół śred

egzaminy do
:"'~~:''''L" .

Je

~t ..:1~-jak

Ld .... i;l-

cl ~1 1 \v!,!..ff;,",13 w ~:,'""t'i'lLe
tej
..;:!.~:' ~y . k.ió r'1 sob;e V\1 'y:>11 rz,y~;. W v': le} i.J i:ceat-h i n;ektó-

\;Oclilow:ane,
Fr-le2ht=tn;C1.:1e. c;ci:tr)'czne. ho·
~t',,'r;k;c) ::cJj'J
k<lndyda~ów
(L.ttLvkrvtn:e p,' zewy-Lza liczbę
rn~~j "-c. S;'l ;eQ:r:~k j tCik5e p!ar)

ch

te;:nn;kóc:h

30
m lej-<' c
-7 o() <óh. np.
T !: ~r~ lKlJm Geol~jczne
czy
D r •• g.)·"e. T~k v;:~ d. któ(.(....":;ki.

z.~ ''''" li()

!'dz.:e

:13

.;e

r ...:; zdaoq e o zami'1, ale nie
zo, !-n:j przyjęc i będą mQgli
pooj;",:ć n aukę w :~lr,ej szkole średn:ej bH' ponow!1€go
zO<lwania egzaminu.
Choćbyś:ny nie wiem
jak
mOC>10" trzymali kciuki b!;d<1
też iacy. którym się nie po.
w·edzie. Nie należy wpadać
w panikę, ale ·nokojnie rozWClŻyĆ. w której z
z<lEadnic~ych
,zkóJ
za'Nodowych
dz iecko będz ie się czuło najleniej, który zawód jest najbli~szy jego zai·nt<o!resowaniom.
W oodjęciu decyzji pomogą
zallj ter e ~owany m p!aCo~rn icy
K ieleckiego Kuratorivlffi
0św!a1y i' Wychowani a, którz.v
po ogłoszeniu przyję ć list· w
szk~Jnch
będą
dy pono-wać
szc zegółowyrni
informacjami

Rośnie

liczba

bezrobotnych

.

O~nie
ok. 450 tys. OISób
pobiera zasiłki ola bezrobotnych. Ponad 30 proc. - to osoby
które
nigdy przedtem
n ; pracowały. Mimo wszystko
liezba
bezrobotnych
rośnie
szybciej
nii
to
pierwotnie
przewidywano, a nie rozpoczęli jeszcze poszukiwania pracy tegorocz.ni absolwenci róż
nego rodzaju szkół, nie rozpoczqły się na dobre zwolnienia
grupowe i bankructwa przed-

~

rr-;ej .': l..ai.'h

\\i.\;nJch
J.

·ch

'.".":l.y~1k;ch placówil:ach "3 telenie
całego
wo;ewódz.twa.
RadLimy więc zan!)~'!lwa ć dwa
!1Umery telefonów : Zł-ii!"

2.1-639.

Ale lo oopjel'Q 2Iil cz.erwca.
Dziś m:lomja~t
\Te,pół z ab·
'-0 h,· nlami kla s ó<my-ch ~tartuj~~~yn1i

w IV LO im.
,,,,;ck:cj czeKamy n~

"Tolent - 90"
piąty ..E~trada
w Kielcach zorganizowała
mir.dzywojcwódzki
przegl :> d
estradowej twó rczoś
ci amatorskiej .,Talent 90". Tym
razem zgłosiło się przeszło 30
zespołów i soJisŁó
reprezentuj<!cych róż n e gatunki estrado,,"'.
Spośród nich do finału zakwalifikowano kilkunastu '''' ykonawców, którzy wystąpili W kh,l"('kim WDK.
Poziom imprezy był wyró Nnany, jury pod przewoonictwo::m
:Mal iusza
Jeli;1skicgo
z W:lfszawskiej TV miało trud'ly orzech do zgryzienia. Os!atcczJlie
statuetki
.,Talentów !lO"
przyznano:
duetowi - Paw eł
Pająk i Robert Matarlak, Annie Ponie"l'icrskicj i "Zespołowi
"Ana vi n" oraz
Grażynie Bukale i zespołowi "Ich dwoje".
Ponadto
wyróżniono
zespól
"Pim" i solistę
Janusza Radka z zespołu "Papi!lony"
ze
Starachowic.
Laureaci "Talentu 00" zo-;{ali
zaproszeni przez stowarzyszenie
Polaków mieszkaj'łcych na Uk rainie na koncerty w tej republice.
f",Z

SWiętokrz)'ska"

(1)

•

•

Gierek zaCZerWlenlOn
Modne jest ostatnio cytowanie i - najcz.~c Je J - polemizowanie
z
opiniami
Edwarda Gierka o różnych
o<obach. zawartymi w książ
ce
"Przerwana
dekada".
Przerwijmy
w!aśni~
ten
serial inną opinią o samym Gierku. Zbigniew Brzeziński,
b.
d oradc!ł
prezyden.ta Cartera, towarz.ysz,lCY
mu podczas wiz.yty w Polsce

Nadal kiepsko
Niezby\ pocieszają-cy obraz nag06JlOdarki prz.sdstaw~o
na
konferencji
prasowej
w Głównym Urzędzie Statystycznym. I tak produkcja sprzedana przemysłu była niższa od
tej z maja ub. r. o 28,6 proc.
wzrosło za to bezrobocie i to
o ponad 100 tys. osób. Wz.rosły
także ceny o ok. 4 pi'oc., prz.y
równoczesnym spadku dochodów
tlobalnych ludności o ok. 1,4
proc. VI maju nieco WOlniej
lósl polski eksp()..>-t. Mniejszy
p;~ w kwiletniu był też spadek
importu.
W handlu z państwami pierwszego obszaru pła tni<!zego ma·my
r·/Hlwyi.kę w wysokości 2
mld
rucli. 3 w handlu z państwaomi
!lr') r i~g,> ob",aru 1,6 mld dol.

~ej

NUMER 112

STRONA 2

w grudniu 1977 r. wspomina
w książce "Cztery Jata w
Białym Domu",
że kardynal
Wyszyński

Stcl'an
się

t eź

dobrze

"wyra.żał

{)

nazywał

kwrego

Gierku,
prawym

przywódcą".
Następnie
zaś
pisze: "T~o samego dnia
nie omieszkałem
powiedzieć
Gierkowi i inl1ym członkom

Biura

m l.a na ry.n.llu jui minę/o, sto-

Politycznego,

jak

dobrze Wyszyński
wyrażał
się o pierwszym
sekretarzu.
Gierek zaczerwienił się".

""l mi~n y na mOIHi RFN. Fchlei
r)lnck wo/uto.,'y zoreogowol na
lę wiadomość bordzo w\'roin,e',
ole ponie.vaż zostolo l\, ko cztery dni, moź= powie<hieć, że
.. już po za""odoch". Hand/arze
niezbyt chętnie 'IwfWją morki
NRD, aby w ptlyszłym tygodniu
!1~e zasiać z maJwlalwq.
Na sJtoki cen tynku VlO/U/O.
wef}(J nie zważajq 'l,/ko bozato""i hor.d/orze. Towar ze wsz)'st.

kieh stron Europy i świala p/y.
nie szeroką rzeką, mimo SUtO,
wych obas:rzeń celnydl na gro.
nicoch, plzed/uio;ąc)'ch s i ę od.
praw. S/cY-'Jem, P%k potroli jak musi i jak s .' ę lo opłoci.
(,"p)

Spotkanie

prez dentem Kielc

1

tbililacja cen wo/vI ulrzymuje
~ję nie ty/.ho w odnie!ieniu do
clolala. Stan iały ,mułi lOchodnie i marki NRD. Te o statnie MI
:spo!ób bardzo wyrożl'/l{. 15 bm.
,,-.ija (d/o obywa/ełi NRD) iNm'n F!J/oslOnia StoT1Ów ~O'l! do

H.

Q: v

~l~iorstw.

~TR.

gorqco

kv r~y 2. tematami z po}sk iego. Ponieważ
€:J; Zc'l 'niny
r z.poc,-yn.aj;'j ,.ię o fOclz.. l ,
nie W' I ŻY' 1~' pneiiaza(; t mat6w.
(żar)

po

'iE Z,

VI ,~O'1t()/ o;:f1 \Va(~oNy
:!>pri.€doi uffzimywcla Słę na po;iiomie niższym o 50 zl, ole ich
fJraco .... nic y ,twieJdzojq, że pc-

p!a\v~

w

ży-c;e

Już

łUl'oi("ŁE

cej.

najwyższych

•
D().KOŃCZENI

ur

H"i:ien4

l

{i:'LeV;OO.
~A'

C

LuOlk i .

4a'

d(>

G-

ral i. habn~~ ooT..nil
W
p A..2Il" W K rak1l "ie. Od ",'ielu
lat P"<lCuje
na Politecooke
SwjcJoG<rzyskiej peln5.ą.c
O~
tatnio s~'HlowLk: o kiero. 'n ~ ka
Zakla.iu Mafema(ykL Bieę e
wlada b'ze-na jęLyk~m: obcym: i n'

3'!1g:e1<:.kvn.

f~·.. !l{:u:Ki·n

m~k:m.

- Jak no'
'ladza je~le'Ś
my pod pi'ed' "poleczeń_' 'a .
któr
oczekuje I<ld:y ka1i1:ich

<lot, c:z..1cych m.!<n. funkcjonowania Urz<;du Miejskiego. Zate!1'1 bę<:lę z.mieniaJ jego ~tr uk tury. ale chcę dz.ialać rozwaw;e i racjonalnie.

zm;;;m,

PO,,~2raJ11 s i ę korzystać z mqurości w <zy,;tkich ... Zamierza,m
pówoJ ~ (; komi;:.je ko.'1 ~ ultacy j-

ne -

j),>v;;c dzia l przed wybo-

rt'!n L

K:mo:-.-dalUra A, Plo-kie.,o
byJa jedyna. Gło~owalo za
nim 42 radnych. W zwi zku
z wybore·m na
prezydcLl!a
K ielc. został odwolany z funk cji za~tępcy prz.ewod,nicząc€bO
Bady Miejski~j. Na to wakujqce miejs ce wybrano z'lłoży
c;eia K:eleck iego Klubu Inieligencj i Katoli ckie j
/lmtlrz.eja

J:)obińskic~

.

K ~e

o Tylu! Najwy.i:szego Polr,ka. który odb~dzie si<: 30 czerwc a we
,"Vroclawiu, do stolicv DoUleg<>
Sląska zapowiedzieli. swój
pnyjazd także reprezentanci Europy

ma
je'zcz..e
zan.,ou
miasta. który będzie l:c,-ył 7
ocób. Jego wybór odłożC;10 dv
cza su. kiedy komi ~ja staiutowo-regul:::mi.rlOwa
(pozewooniczy jej J o lanta Danid) opracuje statut i n.ow'1 struk-

zachodniej, a

turę

~dzie spotkc. nie na
, .. )' ~okinl ~zC'zeblu... Oto z

To

XV

OgoJnokrajowcgo

(zwany

też

l'ard7o
OkiłZji

Kunkursu

nich

p!'e,.~

prezydentem)

klubu

wśród

w.'·sokich Rob Bruintjas z HohmdH, n1ierzqcy 226 cm " ' zrost u.

Ur zęd u

M i€ j~ki€go.

~Ja_

tc,·n:2. .t znany je<t sklad k omidi
00 zi'1\\'c-.n.taryzowa:nia

Dlaczego w,buch bombv d ÓS u?
l\fimo intens~' wnie pro\\ adze nr go dltcbIJd2cnia \'J sprawie
podrzucenia w Gdańsku (w budynku północncj DOKP, Domu
Prasy i biurach .,Lot") ładun
ków wybuchowych policja
nadoI p()Szukuje sp raweó ..,.• 'iI'
znane są więc równit'ź motywy,
j a kimi się kicł"owali.
Opinia publiczna T rójmiasta
za pośrcdnictwem prasy z6s1ala
jednak poinformIJWall3 o SZC7egółacb, któryeh dolycheus po-

omu i at
\\'
dwu 2 Iultogo 1996 r. \\'
Ki elcach w Silniey znaleziono
J:włoki młodego męzczyzny. Osoby, które
mogą ull zielić jakic:hkol\\iek informac:ji na ten
temat proszone 504 • kontakt z
Komend=\ Rejonową Poli("i
w
Kit-Ieach ul. Wesoła 43 p . 4 w
/p:l}dz. 8.08 - 15.30 ~I. 29-*12 łub
997 czynny ('ałą d.bę.

Il<:j:: nit! rl!t" ie'·lhib. Ale pru~·('ż wszys!ko jt-st moiliwt' ...
O!o ck.splczje ladunk<iw skoment.owane z stały p ;zez anooilnowc:go rcu'lów('ę tclefGmt'znego. Dzwoni~c do jednej z 1'('dakcji stwicrd7ił, że akcja była
WSpÓlnym dzi l'lcm jaldejś wolnej gl' Upy opozycyjnej ,,13 grudnia" i miała cha 1-4 kter represyjn~·. p .. tarda w Północnej DOlj;P
wyrażała zdanicI)] rozmówcy
pn,tpst przedwko pod wyż
klJm celI biletó v na kolei, gran at (własnej ko sll'ukcji nie wit'lki lad.m:-k wybuchowy w
puszc-c po piw ie lub ooca-celi)
w Domu Plia.sy to k ara. dla
dziennikarzy
za niewlaśdwe
określ me sprawców nictlawnej
napaści na
Konsulat Z RR w
Gdańsku, a granat łzawiący
w
biurach ,. Lotu" - był reakcją
nll. za:mgailJwanie Pe1skich Linii
Lotniczych '\\' przewóz emigrantów iydou-skiego p(>('hodzenia
ze Związliu Radzie('ki~go do Iz.raela.
(PAP)

bagażnikach

polskich turystów

O ~ta.tnio na przejściach granicznych województwa szczecińskiego odprawiono rekord ową liczbę osób, łącznie 25
tys - główn,ie nasz.ych rodaków udających się Berlina
Zachodniego
lub
wracają
cych z tego miasta.

leziono nadmierne ilości towarów. Dwóch innych u sHowałe p~zewieźć
p rzez granicę 100 kg m iedzianego drutu,
Bydgoszczy
a mleszakniec
przyłapany
zosiał
na pn.emyc ie... m otocykla ,.junak" z

Najwięk s zy tłok
się w KołbaSlkowie,

W sobotę 9 bm. udaremniono
ponadto wywóz za

~lna musiała usunąć aż
29
pasażerów, przy których Ula-

kompletnych mundurów Armli Radzieckiej i tyleż samo
cza·pek
wojskowych, pasów
oraz oGz.naczeń. Próby wywozu mundurów Armii Radzieckiej z.darzają się już od
dawna , ale o statnio stają się
coraz częstsze.
R6 _ iei z
przejśc i a granicznego w Lu_

utrzymuje
na którym
w obu kierunkach odprawiono 12 tys. osób. Niestety, większość zgłaszających
się na granicy niewiele ma
wspólnego z tury_tyką. W
Kolbaskowje z jednego tylko
autokaru udają~ego si ę do
BerHna
Zachodn iego słui:ba

prz.yczepą .

granicę

kilkudziesięciu

http://sbc.wbp.kielce.pl

b :eszynie cofnięto
głównie

11

ud.
R~d n~' Jt.~Jt Jt Jlioa
sil wn: . lI, b y p4}wo Ć
ŁV\' .·cza.in<~
Ol);~", .
dc &ba-

dania

_. ·tuacji.
i

'an;:a
MPK.

ko.-1-~.ów

funk.cjon~
ł;:je eck~c

Jar ł W'~
.. 'a.ii kaLam
••mitanH!c'
l..-1.órej
. p r,i; ·,c. QkaZ<!L <:i budo ·lani z ee,tnwo J:~Ouou". W
rejooie ulic Armii CU!nI.'onej
i Le - u:zyńl'kiej, gdz,ie majduje sj~ ~tudn;a glęb:,1owa ...·0dy pitnej - wyla!· .. ię duże
ilości ścieków. Wyj .. 'ni~iem
przycz.yn or2Z oJJi~za ·,ści w
u suwaniu
awarH z:~ jmie "ię
grupa raó,'1ych.
- Je~t. ~2a,!lSa. aby v.. K~l
c"ch pO\ctaJa spnk,~nia śmie
ci. T<.kie t:-zy obieIdy chce
w P ol~ce zbudować jakdś Lrma
7.agrani-cZTJli (pO,lOĆ
w
ramach reklaony) - informow:::ł radny Maciej
2ydfowski. Za tem dr p:erw~zy. ten
lepszy! U,t~lcn(l. Żl prc·bleS n.y

podni~l

k~ ~t?oę

ze jonie

me')) t:'Tl

<~

p!'E'zydcnt.

PodpohHlO mo t
Wysz~grodzie

",

Jak p6inI rmo\\ał oncer dyKomendy
Głó",ncj
Pllzarnd w nied zielę,
10 bm. ogień strawił lila-ry 1
dwa przęsb drewnianego mostu na Wiśle
w \Vyszogrodzie
w
woj.
płlW!k im.
Pl'Zy~.. yny
powstau:. pe:bru bada kOJni!,ja. Istnieje pedejrzerue, że
most został
około
gooiny
pier\V57.ej w nt'cy
pcldpalony.
Ze względu na powaine uszkod zenia
ruch n. m\,śde
żuróny
straży

j cs~ zamknięty.

"Czarne sk ...·zynki''!
podsł ucho",re

na Jasnej
\ V 1979 r., tllL przed pierwszą
Jana Pawła II do
ojczyzny posta nowiono wzmocnić zasilanie energely .. zne l i '... ntoru Jasnogórsldego w Częs
tochowie, aby wytrzymało przył ączenie dodatkowych odbiorników energii elekLry cznej o dui ej mocy. Rozpoczęto budowę
stacji energetycz nej. Jt":j lokalizacja budziła kontrowersje. Klasztor nie chciał, aby znalada
się za murami. rv Ir.oń(:u jednak
stacja stanęła na z e 'Jruątrz kła
szteru. Kie dy już jl\ uruchomiono, w środku ~nałcll.iono
tlodatkoWI\ ,,('zarną skrz3'nkę"
pielgrzymką

złącza..

Radzieckie mundury wojsko e

w

k ·fh)!tł4_.f,t.'1?
ic.t.y

o<ób,

m i~szkańców Koło
Białoga rdu .
udają

brzegu i
cych się do RFN. W ich samo-chodach znaleziono aż 33
m,u'Ildur)-, 66 czapek Armii
Radzieckiej oraz całą masę
radzieckich
odz,naczeń woj_Kowych. Na zachodnioniemieckim i z,achoclllioberliń
skim rynku mundury te id ą
jak
woda.
Kupuj ą
je nie
tylko
młodzi
ludzie. Cena kompletnego m un duru wraz z dystynkcjami i
odznaczeniami dochodzi do
tysiąca marek RFN. W cenie
są .także p4}s:z.czcgólne czę~-c-i
munduru oraz elementy ur:brojeni.a łącz.nie z bagnetem.
(PAP)

\" Jlrzeci\"i~ńst'\'\ie dl} iunyc h,
otwartych, ta była zamkni.;la. na
zamek typu " Yale". \V są iedniej. starej stal'ji wajdowała
się bliźniacza skrzynka.
krzynki za wierały bezpieczniki i kilkuwa.towy zasilacz prądu stalego. O znalezisku kierownik robót powiadomił ojców paulinów, którzy od dawna ~dawali
sobie sprawę, że są inwigilo~'ani. Potwierlhiły to watykań
skie .s-lużby ochr ony.
Skrzynki były pod stalą opieką Służby Dczpiec-zeństwa.

U-

rZl\dunia zamontowane w tyeh
dwu
stacjaeh
słuiyły
110
wxmacniania
pedsłu.,hi~ a.Dych
sygnałów
rozmów telefonicznych.
Prokurator wojewódzki IIwredł się :r; piSlUf'm do komendanta wojewóchl!ie,;o 'Po1iC'ji
w
Cz~to"howie
o
'Wyjaśnienie
sprawy.
(PAP)
TOTO LOTEK
I: " n, :II, 31, 34, 'łC
U: 5, 2S, :II, 33, :M, 4Z

C~'fłajQC w nume lile 12,,24 Godzin" komentarz J.J. BRAUNA
zotftulowany "ZNOW SOllOAił

wśród

NOSc-.

wymieniony~h

ntego przyczyn bardzo
niski-ej frekwencji wyborczej no
Kielecczyźnie (36.6
proc.)
nie
Z!)a!ozłam tej. kitóra
legło
u
podstaw m.rfi. i mojej decyzji o
niewzięciu udzi-ołu w tych wyborach. Pan redaktor 1.1. Braun
nie uwzględnił utraty zaufania
do NSZZ ,.solidarność", utraty
w'ary w tę organizację. W mo;m
przypadku chodzi nie o utratę
wiary w to, że rządzący WYWGdzący się z "Solidarności", nopełnią mi rychło kiesę (jestem
ze sfery budżetowej) i sprawią,
że będę m'ala no co te pienią
dze wydGĆ. lecz o utratę wiary
prze:!

z

nadto pytonie: czy pan JJ. Braun - poseł - nie z<loje robie
sprawy z istnienia i wskazanej
przeze mnie przyczyny bardzo
małej frekwencji wyborczej, czy
moie raczej storo się siebie i
czytelnikÓl.'V" oszukać, wmawiając
sobie i im. że
•.sol idarność"
jest cacy. a tylko wyborcy
i
czynniki obiektywne sq be? Skąd
my to znamy?
Rac!.ziłabym panu J.J. Braunowi w tej odmowie wz ięci a udziału w ostatńich wybo rach
63.4 proc. dorosłego społeczeń
stwa Kielecczyzny (a przecież
nie wszyscy wyborcy glosowali
na
kandydotów
popieranych
przez ,,5") widzieć nie tylko 0potię
i bierność
zroękal'ego
kJyzyse..... ekonom:cP'i'Tl spole-

redakcyjnej poczty

w to, że .. So li darność" rzecz:,·
w.scle chce d<>prowadz i ć do
tego b ',śml żyl i w kraju rzqprzez
dzollym
w yIą c z n ie
mądrych, uczciwych i pr.zyzwo itych ludzi. A to dia mnie jest
naj ·.v aŻn ,ej;ze Bez tego - uw(Jżarn - wszystko
inRa nie jest
możlill'l'~' a 'I'Jięc: dobrobyt, pwwor!ądność,
poon ies en,e moro;ne społeczeństwo na Wjższy
poz~m itd Mad'ość, UCZC;VfOŚĆ,
P'!"'UIO:to~ ć, t~ - mOIm zdonielT' - cechy, które muszą b yć
prz~d

k~'T'petenciq

zaNSZ~ ,

o

zatem I w prlypódku Iu<lz:, klórz., sprowujq władzę. ZWI05ZC!O
w p;zypadku takich ludz;.
ZO'lik mojej w lorl w "Son darnGŚĆ", to wynik
ob3erwocji
postęoowan , o najbliższej mi,
ro,;j'
mo;ego zawodu CZęSCI
NS-:Z "Sol,darność" w Kielcach,
tQk~e lektury gazet i odb' erania
progóam u
telew izyjnego
O~]l
radiowego.
Zaobserwowałam
wiec, m.in. że działacze NSZZ
potral'q no·... iqzać wspan;alą wspolpracę nawet z najbardziej modebwy'Jl wladcą
z
PZPR-owsk,ej nomenkla~ury, choć
przez p.Y.i.... ladnych je:>t oa oceniony bardzo negatywnb, m.:n.
z pO\'IIodlJ doznanych odeń upokorze". Pp. na skut."?k aragon-::kiego ich tro~tO'NOn'a (nie st;]no",':lo to tojemn,cy dlo wlaśc
w,!c~ ó!iobczy NSZZ "S"). Z'3-

..5';

Uwoź/10m

też,

że

czeń s~a,

ale

~ .·I\IOA

~.'<

KlaCE

z

listów

Kogo bardziej
podziwiać, mdkl czy icb nie prawne dziecI?
Prawdziw~ dramaty z mknięte w czterech ścianach własnych domów, otoczenie bywa okrutne, nie tolcrnje ,,innych" Jabych
i kalekich. Tak jal.by lo była wina tych dzIeci, ze urodziły się nic
tak piękne i nie lak zdolne, T",k jakby to był win tych matek,
że urOdziły i k3chają.
Dzieci początkowo ufne i przyjazne, ra.z i drugi d.,lknillle boleśnie wol~ zamkną.: IItę w nterech kianach swoich domów.
Towarzystwo przyjaciilł Dzieci od wielu lat usiłuje pomóc
tym rodzinom w pokonaniu S3motności. skupiając je w klu_
bach dzieci z upośledzeniem umysłowym . Takich klubów jest
w województwie 13, a najpręż
niejszy i najliczniejszy w Kielcach.
Rodzice
spotykają się,
wymieniaja doświadczenia. in(ormacje o leczeniu i rehabilitacji. możliwościach
spędzenia
wakacji , organizują imprezyokolicznościowe i marzą ... o ośrodku
dziennego pobytu. Tam ich chore dzieci mogłyby spotykać się
ze swymi rówieśnikami. pod 0pieką pedagogów I terapeutów.
A matki pracować zawodowo.
Marzenia
same marzenia: o
wspólnym wyjeździe na kolonie z Irowo ne o chociażby parogodzinnym wypactzie nad zalew, do lasu o wspólnYCh zahawach. Wszystko rozhija się
o hrak pieniędzy.
TPD jest

Dzi ) J{~ 'Y f t
W

,r,,,l!(u

bi~lr>t,,~J.

n

,k.I.·Rio\\

o "Echa"

1("

Prz('t!się

Prz!'my,lowe~o

w

~zczt;" ·liwe.

Wyjd:tm,r im naprzeciw, bo w
'nich samych je t
t k "wiele
słoilca".

•
Rzadko

(t r)

r

...

SIC: zdarza byśmy
pisali o uprzejmości kieleck ich taksówkarzy. Tym z
wic:k~zą przyjemnośc ią czynimy to obecnie, gdyż post:1'\..... a p. }{rzysztofa PuchaIkiego. wla cicieJa "taxi"
nr 13 w pełni na to zasłu
guje i godna je:-t naślado
wania. Otóż do prezea Woj.
Zrzeszenia Tran portu Prywa-tnego w Kielcach. Konrada Maty<iaka, zatelefonowała
Jadwięa.
Zagór ~
um. pn-y uL Piekoslowskiej 55. informując go. iż
niedawno zatrzymała taksówkę nr 13 i poprosiła kierowcę by
podw'ózł j1
do
naiblii.! wg!)
przystanku
MPK. bo aut bu~em chciała dojechać do domu na ul.
P iekosz w,ką. K iedy kierowca zauważył. że kobiea chodzi
kulach_ postanO'Nil
il\ podwieźć pod
w kaz.an\' adre<. I tu nastą
piło to. cze o p
ażerk' nigdy by sic: nie -pndziewała
K ied' już odliczyła na!eż
na~ć za
u ługę i chciała
tak.-.6'vkarz.owi z.apłacić. ten
nie przyj, ł pi lic:dzy
Oby uprzejmych, ku!turalnych i uczciwych taksówkarL: było w naszym mieś
Cle jak najwi(!(:ej.
(tsz

u,q

na eolw!e łtl
!ie Je~eli 00dzi o flra it na coJc:ól lo i w I!lm
zo'-rcs!e (wmj1el prZIll1olou'Cłl kilka
m'es/r: II lentu rozwiqzllfłie
alter a Y'Ulle. SpratDIJ te mi o!.cetllJ
elap e
tC'drożenzo 'l/m
.!l'łI~4ne

f

w. zel.kle inZł) 'gniewa

S!czepańczu1;a uU'ażam,
Iż m~
na1e':lI odp:nl'iadać i rozpoczynać uV.iku,ji od f)Ołl t.Jw.
Te

f)rall'
; tollJ ju.! ro! oiq:Z.Jor.l!
prze, profesorów,
1I0U./cOWCÓ'.
ilł±lIl1ier6tr IrchileklulL' I rz"!?!biarZlł )lO iadtljqcj,lc1.
wS!cll;ie
kwalifllcoc;~ , t'p,(Iownic!!il1
'IJm :lalere i~ KO.lł;'et posiada
pro m,,~ L U'lIZ'llJc:~'le terlT!~1\l)
!llrtd) t' J>911'J1i'ca C»'oz
IL':"I-

dz'oło:::!e

lmze

dw'e

''ł11llsit'

dfJTa.Jc~'!,

''')rt' l ' D' prGCują 'ciś'e l konłłtetc,)! dla ro.zu':q!(! ',ia łFI' łC
T'/l} !ich I' ty I !l1kre<.E PJ"C':'Icm6lll Z II'!HI t tt'!I i./ł'I"Ć r6:Ile b~II;Y.
cd'l'(J:lć nie!)T 1 ciz i e d 1 ,'Ił c!<> nr '11. f.JĆ ~ -

5'

~

ch ~Tpi~

w lź~j OT:l1

n le!~odnośc. m ,,:ózy teorq
o
pcolt'y ką
NSZZ MS" pO lwo !il 1
wkłOcom z PZPR-9' ~I<"ej nomenklo lHY umocn:ć s ' ~ ps,ch'czr'e,

w

ki .. I('/·ki

• •

dziecko a o kt rej mówią, :te
potrafi góry przeno:.ić . Jak wielu. wielu innych społeczników,
którzy próhują walczyć o prawo kalE'~ do normalnego życia,
szczęśliwego
dzi ciństwa uś
miechu i zabawy.
Pamiętajmy . że obok tych uzdolnionych roteśmianych i wysportowanych S1 teL i takie dla
których los
okazał się mniej
łaskawy . One bardziej od tyci.1
no'rmaloych
czekają oa nasz
akceptację. ciepły gest. przyjaź
nie wyciągniętą dloń. Tak niewiele potrzeba hy poczuły si~

zosIaIII
,t.:llorre t
Z::I =am"n/.:te . /I1n
Ile
pomótt'le,,,,]

•

oć

T11

Z· bi!'ńeu, odb'h się piękna it~pr~za dla dziui prac wnikó" tego
pruJ ięhio rs Lwa. Były ci k.we konkursy, załnwy i zajęcia pl a.tyczn~. Dzi cd dC'jkoo le się ba viły (n
zdj ...C"iu),ol 't nimi tak '~e
i~h rodzice .
zcz('~ólnie du';
alokch imprny byly lety samolotu .. KL-l1" na
u"ięzi, .. pih"o\ll.ln·g " lin ~ j"~e kODSlru'<l ra, Pr-umys l:l\\
Iro\\.> j 1;"11.
T~k3t i :&djęri~
T. "'Z

N

d-: a

-wypo(z,.nk .~wy m

ból IniynirryjnY"h Budowllltlwa

NS7Z "S" akceptulq ubiera."e
$j~ przez tG!t;ch ludz w .. O'HCZq
s ?,'E:
CI/li op'obu;ą fałsz
ohłud~ CG prz~c:eż p i ętr. :>woti,
gd jeszcze nie by,", "u steru".
Stwi d!'lam ponoJ:.o, że b~If'o
i tale Iż (kołacze "Solidarnoś-::i"
po~o~tojq głusi no sygi'oły
o
łamaniu Pr(l"ł.':I
i zasad przyzwaitośc,
przez PlPR-ows'<ich,
nornenkialurowycll wlcdcÓ'N, lub
bi-:>rq
do zo/cłw;Ol"' a o~:cl,
spr':!N o ;<!S!o:tt ~
kby
ni_YJ'/m i e ,1łon e

biedne. Wysyła wi~c listy z proś
bami do bogatych, a więc do
fabryk . do spółek prywatnych.
do rzemieślników. Na stu adresatów nie
odpowiedział nikt.
Wierni zostali stali przyjaciele
dzieci. których nie trzeba bła
gać o łaskę: "Iskra". Kieleckie
Zakłady Wyrebów Papierowych,
dwóch piekarzy i właściciel układu wędliniarskiego, Wszystko to jednak kropla w morzu
potrzeb.
Liczą wi<:c na ludzi, którzy
nie zamykają serc jak po.wiedziała dyrektorka ZW TPD Hclcoa t~picń. Na taki ch iak
mlodzicz 21' szkolot'!:'o kola TPD
a
Z polu
zkól Za wodowyeh
przy ul. Ja~i~l1ońskił'j,
która
odwiedza w
domach kal ekie
dzieci zbiera dla nich zab wki.
Jak pani
ria l\Iaje\\lsk~
przcwodni cz'lca kieleckiego kola.
najlepiej
rozumiejąca dramat
tych rodzin, ho też ma chore

aktY'N·

rÓVI'l,e!

nosc
aktyvmość
no n i e
wobec NSZZ .. So ndorność" (n;e
mylić z WZZ ,,$G l domość '00",
która bojkotowola wybory). Oszuk iwa nie s'ebie ZQ,'lsza pro·
wadzi do k lęsk., oszukać 'I'nl-::h
albo wca'e s ę n'~ do, ołGa
tyl ko ~a krótko.
U'~ażol"'1 , że jed,n·e r'Jliq:!nym wn'osk,e"l. jak' z f'ekłl~n·
cj. wyborczej powinno w,e::)] ·
noc NSZZ ,,5of cI':Irnoić",
je.t
potro'<towan e je; jo'<o kubl:!
zimnej wody wylanego no n:q
przeL społeczeństwo, któ'e do·
brze \fi dzi rozo;eżn-:>śc; rr ,ę:fu
teoriq o p:oktyl<q. Prz" cz.", \~
zdecydO'ivo nej wię~slOśc jest '.,
mlodo część spo~eczeńs':1."o.

c

ICH AK IELE t

J

o~o:,,;::h m'es'q-::cr;
w i~s.zcle W·~I~

•. po store u· t

S'Płr.1
nosll~~ u
i sp-~w=C:v I'ł~'!
.~ spustoszcr. u
w oso~')·
I0Il 0:::. IN' 'u
lu~hi
zdum 'onych
t/m i de!CH ~n!awanyc". To Gb·

dco

N--~, '30 'd arno :ć".
Prl c', "'~'f
~olTl ... n· r~
p,
J.J, Brauna zadałom sob.c po-

c

http://sbc.wbp.kielce.pl

or~H!i

,

,1 __ •

Ch)'

ROBie CHUCHY lłolOIKl 1

.<1''''0 W'

r~l~Ct' ~I'.l.,żyĆ

b"t.h·? Wydawal ..·!)y . i<;, i.C pOzamiarze ~pr7'yjać lwtcllcjalncH1u illwr-tol'owi

\\in,,;} W t~'m
\~ !;zc!lde ,By, jal<o źe nie możemy ~ię pochwalić
rozwilli4;L.\
sL~ią bUlllwwą· Z oczywistnśC'iaUli są .kunak 7awsze problC'Iny.
.Jak twierdzi I>rczes .. A~r()banl'lI'·. na załat wienie \\'S'lystkich
l""picrbw potrzebne b~ ł y aż dwa lata.. Od kwietnia ,.1\ ~r"ballk"
zaprasza klientów. lcicrując się dewizą: zara.bianie polctl"a na
światlc:wni u w zelki('h u sług', na\\'e L jeśli za.rabia s:ę na nich
~,ymboJiczną zlotówkl}.

Nowa 'placowKo m')~c Pl'Qokolo 2 tys.
r' chun ków. Kt:e:lt uzy-ka kredyt na wet w ci:lgu godziny, j('śli
,>vadz~ć

"kln{1"ne prz.e:!. n:ego
dokumenty b~,d<1 dobrz.e
przyg'Jtown :C.
Wy,okość
kredytu
:::lle:i:y od w:nrygodno.~ci kredytob'l)r~y. B:1'lk
.. kł:rl!1Y
!Jf)ż:rcz<~ć

je,t ra:!z.ej
rn 1icj;:;.e

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 111

\\ :l;k,zej Lcz,1):e
kl'en.
tów (po kiJka '- kiik~H~aśc;e
m!.l). ale zda~zają s:Q pożycz
ki rekordowe. Op!'ocentowanie
ie-t o około 3 ounktv Wvżi'",e
:}iż oprr,cen t0\\~a!lie - k:·~ctytll
0'11'11.'"

ref!!l G!l -o '.I'ego.
u ,;tal[!:lcgo
przez. bnnk centra: ~'. Do ról.nej
je.<eni Po\o\'''tan:) najp:n":dtJpodob:l ;ej oddziały pozawa'''z.a'.~',k;ej w -Katow:cnch. Opolu i Lodz: a może
i ". Belcha towie. W P!'zy5'zlym roku p:·ez.e, prze\\ 'udJ e
dat,:.:y mar,z 'N Po:~k~.
,.Agrobnnk" jc~t bank:em
komc,cyj:,ym, za,ab:a
Ium.
~dt.,e sir: da. a zb;cżno 'ć :13Zwy z problematykq 1"01>1,) je.,t

li

ualcko. sko-

także

CAF -

n G.....

tóż ,półka

z.!l".ffi. GraJ w filmie, do którCJ;"Q r!~biłcm muzykę "Dziś

w nucy
nal'iusz

STELL:\ SAW.\..LIER

rob:mk
cler . .'-cu
daż

He

c kcyjna .. Bimk l\gSA"
zam'el'z...1
w

z.a:naug~.lro~.vać :':)l"ZC-

żY""8'1ych

ma-;z.yn· roInlc!.ych z Zachodu za gotó,.\;kę i na raty. :K'ab\".vcy bQd'1
mogli liczyć na serw:.' r;wnr~ncyjny i pogwa,'a:lcyjny.
Prez<'3
.,Agrob::l·lku"
je.,t
zd'l'1:a. że pf)p~·t na pk:J' "d.:w

co

umrł.e

był
śmle~:"!1e.

kwe:ciii:

Cl.y

na

"zo\\'-kim placu Trzech l,rzy(lub nie należy) bu-

do"'ać hotel. :YIanife,.:tGnci w
iIOŚC;3Ch
śladowych
przyby-

\'.'ar -

lVlaścilVości leczEdcze

.
OWOCOlV I warzyw
POZI0:\lIO:
1)
synle>lyczny
barwt! ik trójal'ylometanowy; auryna, G) reżyser filmu "Piraci".
7) odchylenie od
normy, od
głównych regul, 9) strefa przejściowa miedzy dwoma
środo
wiskami, 1~) kiełbasa z miqsa
oślego, także
rodzaj sera, 14)
w ul\'..orze literackim: postać
opow'adajqca przehieg akcji, 15\
klasztor. głównie w
Kościelę
wsch.. li) skladnik gazowy IX1ehlaniany przez ciecz lub c'alo stale w prO<'esie absorp<'ji.

PIONOWO:

2) re::y tor.

3)

dhlgolloga papuga ameryka,iska, 4) ma zillito'owanie w le('zeniu cukrzycy, 5) żeń ki lespół estradowy z lat 60.
(anagram wyrazów: BAKI + BILA).
3) plecionka ze słomy do przykrywania podłóg, 9) gospodarka, gospodarowon:e, 10) so.ak z
radliny swpów; koaLi (anagl an1
wyrazów: RONO -1- STO). 11)
im;;:; Llpillskiej - znanej lwóreZY'1i kabarelów. 13) kurczliwe
hiałko mi"śniowc za[!czanc
do
klobu b, 15) produkt mleezf.Y.
ktzyzu'ń ki pl'zepod adresem redahjj .. ED" wyłąl'znie na k,ll'ładl
poczto~ ~ ch
w terminie
siedmiu dui od daty niniejszet<o nUllH'tu. Porni<;dzy prawiulowc odpowicdLi l'Ozlosuj<" się na!frodę ksiazkową. Na karde pro:.imy d"pisać: }~rzyżówka nr
111.

, R07.wi'\,zallie
s:rlać

nalt"ży

. Roz\\ i.\zanil" krl.yżowki

I!'

SG

POZTO.'\lO. filareta. tęl'JClot3.
1I 1tafzyk. eZ:l,'dasz, Saba:ld:a, hlt W CC. Pittston.
I:'TO. '0'·'\"0' futro. UszŁ. re ~pr.
Ttry. lelkil. aorta, zjazd. kóz
J",o. S;'~('P. hatut, urv.,:!s. 11..:00.

NUMER H2

r

O

4-5

SZPINAK
I

Z P~Z1:SZtOSCI: Poch~dzi z
Pcrsj. Przyw'cżii f,o' do Eu opy
w śrcc~niow,eczu ArGc,,"J;e, W
XIX w. rozs/owily go S.:05tty p.e·
lęgn'orki od ŚN. Wince!·,!.Jgo o
Paulo. opiekujące się nędzarzo
mi. Pr7yrzqczoly ze szpinc'<u rodzaj wino i podpwaly je slo·
bym, ar-em'cznym z borcw do·
brym sku,tkiem. Przed Ił wojną
światową

zaczęłi

propogołlać

szp'nak Amerykanie ze wzg!,:du
na wielką zawartość żelaza.
WARTOSCI ODZVWClE: 100 g
daje 20 kalorii. Posiada duże
il ości żelaza. Jest bardzo zasadotwórczy. POS iad a 5 mg proc.
manganu, sporo sodu, po~asJ,
wapnic, fosforu, a ncwet jodu.
Jest bardzo bogaty VI chlorofil,
dz otajacy krwiol vórczo. ZOl/ero saponiny. serretynę, kwos
szczaw'owy i witaminy A. B, C,
D oroz E. Mo f·ten;;ydy.
DZIAŁANIE:

1, $opon;'ny wp ~y;vaja dodetn'o no ustrój tro·.... :::!nny i stolec;
2. S ekretyna p obiJdz:1 dzialalność trzustki;
3. Chlorofil i żelczo dz;ałoją
krwioh''1?rc20 - stosuje się przy
anemii i po dużym upływie krwI;
4. Witaminy wzmacniają org.1niLm - stosuje się przy rekcnwol~scencji i pebudzają . prz·>m:anę materii;
5. Fitc'1cydy dz:aiają der)")febjąco - uodporn:-=;q n.:J cho·
roby;

6

Dlia~a

7, Stosuje

oclchtdzojąco;
s 'ę
przy rcel :~'Iz-

cerze;
9. Wpłyv!c ded,)tnlo no twarz·.'n e się m:ckn macierzystego;
10. tagedz kaszel;

sep-

Ż}' należy

I

,

miasto" -

K nl~zk,~ws ': tego,
To jel>t oPiute

tych manifestacji?

PI'L.ed 31 po. iedz_'liem plem:rJ1y.n Sej:11U budynki przy
ul. W:ej,kicj zo;,taly Z'1Ó'.v zanieczyszczone ulotka.ni lokalnej org::n:zC\t:ji ,,\Volność i Pokóf', zapow:ad<'.jqcymi prct~~t
w tak \\'aż:1ej ogó~ltolllrodo

\'. ej

ym
mó 6 1

S\l

oCt~'wiśc;e peskąpić SI b,e u .
wag o pośle Andrz-:ju Łapic_
kim. Napi-ał tak: »:'\'!ało go

czy~to

:-zypadkow::l.
Tym
1 :cn1111Cl nev,,':e
z\v~az:{~
z
ro)n:c!w'en; bank p:J,iada. O.

(4)

11. Jest r:O.3:l.'J:ti'ly przy neurozach;
12. Nie pow;'1ni jeść szpinoxu
eltretycy, reumat}'cy, nerkowcy,
o:ektórzy chorzy no wątrobę
i
kotar żolądka, Naieży pedować
po szp ina ku mleko lub ser lub
gotować no mleku.
SZPINAK PO AMERYKAŃSKU:
Rozgrzać suchy, olumin'owy garnek, do gorącego wlożyć obrony j umyty szpinak, przykryć. Po
2
minutach
przewrÓCIĆ,
oby
wcrsnilla deI na znalozla się 'l a
górze i znów podgrzać 2 minuty, rÓ·..moeześnie lekko
soląc.
Wykłcldoć od razu na tolerze,
przystrojojąc k:lkcma w!órkomi
maslo. Szpinak dus i się w ten
sposób we wlasnej wilgoci, nie
tracąc
soli m;neraln/ch
oni
witamin.
SURÓWKA: Szpinak pw,brać,
oczyścić.
dobrze
umyć
p?d
cieknącą wodą, osączyć, drobno pokrajać. Posypać drobno
pokrojanq cebulą, polać olejem i sokiem z cyt'-yny lub zolać m<ljonezem.
Jadł<Jspls ze szpinaku uzup::;!nić należy mle'<iern lub tworokiem. Szpinoku nie wolno podov/ać odgrzewanego z powodu
soli azotowych, które mogą się
zamienić na szkodliwe jady. N'e
należy
go te ż podawać codziennie i 20 dużo.
SZPINAK KRESOWY: Zagotować.
odcedzić.
pos:e!<ać
lub
zlnle :i ć !asmaiyć na maśle (I"kko) dodać 2 roztarte zqbki
czosnku. sok 2 pół cytryny, cukier, sól do smoku, no koniec
kilko łyżek gęstej, kwaśl'ej śmie
tany. Doskonale raz 'IV tygodniu
z du"zonymi zemniol.ami dlo
anem:cznych dzi"'ci.

.

dnia

li
przed
Sej'u.
spotyka j<.]C 'ię tu zre~Lt:l z re''Ztk"mi
innych
podobnych
imprez pod hn:'lami "Paszyii -k i
l\Iengelel" oraz "Stara i\'li łosna do domu!". Jak ~ię
dcw:aduj<!my w B:urze Pr::lso-vym Sejmu. nie pU€'viduje siQ jed:12k pO''''::łan:a \V 'la>,z:"m parlame:lc:e o-obnej ko}Ylórki do sprC1W n1D.nirc~tt1cji

dzied

V\:~kólp<_lr]a!nentarnych.

Steven Spielberg
ubolewa ...
.. N;c n·e cz~ tan! i k~t mi z
tego pO'N'jdu przykrn. Cl.yta1l1

p,lwoli, że
nie daje:; raStel'ell Sp:elbcl'g (-i2),

minnow:cie
dłu~iej

dy" rei.y<er.

tnk

pl)Vi ie~ci

pr?y-uusowe
robot~·. ( ... ) To
był nalot angielSki. Ale dla-

("U'::;o', Dlatego, że Ameryli;t·
nie z Rosjallami się umówili,
i'.c tam będzie główna kwate "a wojSk sowicckich. I nie
piJwtaaumiH /) tym Churchilla. ni-;dzy obą to
zalahvili. !lo
Churchill
p!lwicdzial:
Tak? To gówno to będzie.

lI!JJ:.a

br. te Lo?an;;.c (J.! 11(:1 e jedna; nGj-

s/nnn

1;.'7

.i(!I~

u;
"Rio Bruz'o"
(, c: agCl/cja uZliala.
":czdnie i l'clę ob icl;iIlSOIl. Dopiero w
j::niej u:1jstąpHa Ca-

'I

iCOiłll

p,erlL'szum filwicie tV ,.l'ożeg.nall Dlrki>!"l Bogardem
!laldasem
mówi(lc,
rO'r1an~).
pal'/nUOIrf/l!l takim
,~
Jn71'1 Wrll'/le (w
1/"1'''),
Lil/rel/ce
U;ltai oroca liI.ca'·).
Wi( .Lew"),
Peter
pa!! era"). ,.Co
!Iw?"
(Peter
r({cy zwiqzek Jaczył

stały

PI'okuraŁor G"l\el'alny RP minister Spl'l\\\ lf'dli \\Coś", Alek;andcr H<"ntk.owski wniósł do Sądu Najwyższcgo re'ń izję nadzwyczajną od wyroKu sądu wOjSkO\H'gO z 1982 roku, skazująl'c
go Romualda l!>pasowbkicgo na kan: śmierci za zbrodnio: szpiegę · lwa.

]lrzedbta\\ iOXZ, ambasador
i pełnomocny w
y wiele inny<"h
za.równo w ccnpla<:in" ka('h zarodo-

,J

""Ll'''{'Anv, znający
był

Sprawa
w
teh-gl'al1<-znym
skróf>ie wygląda nastwują~o:
O godzinie
szóstt'j rano, 13
grudnia 1981 roku w przemó\\ieniu
rad;uwo-tele\\ izyjnym
(wycmitowanym w
god2inaeh

premicr

At'

pFlI\\ I'n1/'l1c ja

pra wonąd DO.' -

d, dozwalaj:v'ej na wprow'ldzc-

nie sianu woj"nlll'go w Pohce

typowym
u. Prawllopolr ud niej o bdunk('j('. do sla'Iish'a wlarzni ..,

rządu

PRL l minister obrony narodowej generał armii Wojciech Ja.

ruzelski
poinformował społe
cze:tistwo, że
wobee prób deUlonlaiu struktur państwowych
czel~,

ukonstytuowała

się

Woj-

Z.

Matuszcw~ki

.lfI

= l\",/!iu'P

Dys"j;llinowało
społeczeństwo,
dYl> ypHnująe
oC7)'wi&!'ic także
urz~dników pai~~twu·"\·y{'h.

A\ljbas::.,L'um
PRL w Stana.eh Zjednoczonyc h hył w 0wym czasie Romuald SpasoWski, członek PZPR i dyplomata
z wyjątko\~o długim sta;;('lU w

~~O~l:.~P~I':Zą:t~k~u~~h~~~I~O__w::ia:d:o~rn~O:,~s~ł~U:Ż:b~le~z:a~g~r:a:n:ic~.z:n~f'~j~p~O~l:Sk:.~I·_L__U_-__~nlt_--------

.

r:ęt IlG.

A/e n'c te:! ma/1 obok parhu.
PrzecIeż nigdy nic kupuje5.7 ni::: w południc.
Zobrok/o mi mleko.
Noturoloie, prlecież ty m(Jsisz piĆ dużo mleko. Wiem ZCIWSU',
gdzie byloś, kiedy podejmujesz słucho,vkę. Sześć dzwonków w kuchni, osiem w salonie, dziesięć w sypialni albo w łazience.

- Al. przy dwudziestu spodom ;e schodów i lomię karli, spieszqc do telefollu.
- Ależ kochanie, n;e moiesz lok mówić. Bardzo Się mortwlę, je-

liznq?
- Nie, pralko znów się lCpSU{O.
- ZrepcflIję, kiedy wrócę do

dOlJlll.

p:('szczać!

Ko:hom ciq i chcę cie;

101.

Powiesil sluc/IO.,·kę. Ona powinno IlIIec dziccko. Od dwóc/) IC/t
są molżcnslwcm, poronienie bylo pr zeciei tok dawno. Przecież to
nie jego Wino, źe nie zachodzi w ciqię. Na pe-I'.'Oo nie. .

•

- Kto lo byl?
A klo mógł być? lo

z nim

•
zwarIUję .

Chodź z powrotem do lói~o. O Boie, ole masz ziml'/, nogi.

Nic dziwnego, stole ml/szę lotoć boso do telefonu. Ogflej je ...
Ale zolotwi/om to. Te/elan dzwcn" 5/eść razy. to znaczy, /f! by/om
w ktJchni.

- 011 licz)' dzwonki?
- Jeszcze jak! Dziesięć znaczy sYPlOll/io. Co ja mogą robić o
p,erwszej V'I poludnie IV sypial,,'?
- POl"'Ó/ mi nie cdpowiodoć

to pytonici

110

•

*

•

Telcfon dzwonil trzydzieści fOą. Nic mogla zlopoć oaJcchu.
- Gdlie by/oś?
- W ... w ogrc:hie.

- VI toki deszcz?
- Jakiś .., ;el~i czamy p;es v.podł do ogrodu mlc;chy dCl/ie.
Obcy pies?

!usisz bardzo

uważać.

.
ądku.

Rwcilom w niegó Kamieniem i ueic',/. Teraz jUl w por
/

A jak taój ból g/ov<y?

Jeszeze troc!lq mnie boli. Wczoro; wiec zorcm nie prz.,..
wold do tego wagi.

tV

zapomnienie. Wystę}Jy w . d,.ugo- i trzeciorzeclf!J/ch filmIkach
ldos'~i.ch llie mogly jej satys!al:(;jO/lrrll·tlĆ. Nasila się z :amiarem 1ol/STąpienia IV Pary:u !la
scenie tv sztuce Stl! fa 'w Ztl'l!igo, ale P,ZlIS:!o załamame
odebrała 'solne życie.

go,

Pro51ę cię, wybocz mi. Wei
chcę

ciq

proszek. Przyniosę ci

CO)

·j(17y.

ladna-

rozpieszczać.

Kupli bukiet czerwony. h goidzlkó.v. Kiedy jej go \'dęcry/ i chcioł
jq cbjq': znó" bolola jq g/o,va.

•

•

uie,..,z.c:..:ś'urCI

10 znowu

n(' ...

- Tak. Ja

był

on?

oszaleję!

- Chodź do łóżko, przei:ęblSl się. Przysun się blisko mnie,
będzie ci cieplej.

Brcżniewa
czy
inlNwcnt'ji
wszędzie lam, Itdzie za.grołone
były interesy m i t:dzYl1Modowego komunizmu. Godził sit: na to

1010Z

_ On jest jak kołdra z bardzo ciepłej woty. Moina ~ię udusić.
Dzień w dlień to somo: "To ja kocho/lie. Gdzie byloś? O,C
cif;
rozpieszczać".

b.,z lll·ot.,\tów.

- Nie myślallim, masz przeciei mnie ..

W kilka dui po oglosz/'niu slanu wojenul'go w
Polsc p • tuż
przed świętami Bożego ~aro
dzenia Romuald Spasowskl zde7erter~wał z placówki ambasadorskiej w Waszyngtonie poprosił o azyl polityczny i oddał ~ię
do . dyspozyeji nic tyle CIA, ile
- poddał się mechanizmom autykomunistycznej
propagandy.
M.in. przy jęły został r~zem. z
żoną przez pruydenta I parną
Rt'agan, Białym Domu, Prawie nalychmia~t w PoL'lce prokuratura
wojskowa
wszczęła
przeciwko niernu śledztwo pod
za.rzutem szpiegostwa na rztez

rę śmif'rt'i ...

Mikołaj
Związku

oficer:

wsi 8metanino w
Radzieckim demon-

struje swoje zdolności i 010Hiwo 'ci. Jakąś magnrtyc'l.ną.
silą

mcialnwc

przedmiot

"pnyklcja" do swego ciala.
CAF - TASS

Odpukajmy...

II
l

<'el'l. F.

J:':-iU 'Z \TL.. '
tln!cq::r .. ",,}

SUWOTOW,

milicji ze

____________~______~~----------~--~.

http://sbc.wbp.kielce.pl

uś

Przedlu::aj,!ce ~:~ nawe: w
n()c c-bracly Sejmu obfituj,] w
rozmaite
przcjt;zyczenln pie
tylko uCL.e~tników obrHd, ale
i osóh tymLe dcba tom prz.e,,·odniczqcych. O,tainio odnotowaliśmy m.in .. że w!<!cmar!'zalek
Olg" Iirzyżanowska
(OKP) si N;cl'dzila:
" ... mamy
teraz troszkę problem". Natom;a~
j2j dublerka, w:cemal'!''lalek Tcrcsa Eliszewska-Dobielińska
(!:;D) stymulowała
wyst'1pien:a
po~lal1ki
~praĄ,loL.cla,,'czY,ii
Anny Dynowski('j
w:l'lekr0ć
poY!aw·janym. apelem: .. Pani Aniu,
pani się
nie
denerwuje ......
Sm2ku
<praw:c
dodaje
fakt , że ('h;c wy nicJiic~e punie ::'~1 członkami SD, nIe po".
Dynow ~ka '.\'yst: .p: la z klubu
parlame ltarncgo tE'60 <trull ll:ctwa.

jed:1?ą z f11(j~t.'n.łtt·h
'róL
tL"
.,Satyricr;nie" Ff!Il:tlic(Jo.
Siou'em: kariera r:ziQdzynal·oiou.:ej
gu·w:lll. choć re 'e :atcę::aly sit;
Ida·łci:ne :Io s! I:enia jako )Jiekne tlI) gJóu'lle17l11 bo1!aterou:L
KriJ:lJ. ~l('iato!(;('qo kina IlU )JOc::ąlbt
lat
siedel1ld.::ieSll;tych
spra1dl,':e o:r:!}')lY!L"ala cora:

takie natychnuast
"woJl"nna
propaganda. 'V spt-ejalny<"h programaeh TVP jego sylwetkę pokazywano w
najczll.rniejszy"b
barwach fotografov.ano luksusowe JloiIoć warszawskie D1ie~z
kanic i generalnie pl'z~dstawla
DO Spaso'ńskiego jako krwiopijt'ę i WTo~a kla~owego ma!! pracuj=\cy('b Ulia t i wsi. Zaocznie
został s!.azany uoraillic 1}('z prawa do rf'''\ izji \\ yroku - na ta-

jest wątpliwa_
To jest jcdnak
!opór dla prawnik'>w, podObnie
jak skutki wlł.t'owadzenia stanu
\\'oknncgo są tematem badań
ula historyków. Ale prawo \\''0jdln,·...
mb.ło swoje
prawa.

ślicznY('h,

wicemarszałków

Zzl

lJO!ladl~

tych

Cierpienia

H lln 7J.li? It..H. Gra-

mniej·. 1JropJz1/-cji-j

W~I'ód

(Dolończenie)

..Dzieci

żeli me podejnwjesl r;oty:hmlost sJuchowxi. Czy upr loś już bic

ollcegn D1ocarst.~,·a. Zart-~~ował;,:

))rzt-z ek",t.remalne siły "Solidarności" z
Komisją Krajową na
skOwa Rada Ocalenia Narodowego, a Rada Państwa dekretem z 13 grudnia Wp1'O\ 'adziła
na całym terytorium
Polskiej
Rze, zypaspolitej Luuowej stan
woj"nIlY. W ślad za tym aktC'l1 wpl'owatl.:"'lno w żyde inne udtreŁy. dyscYl'li;HLj~ce 0bywaleli i san't('j'}lnl.hee rządy
{1y:.tatul·Y w"i,,'uwej. Z przeszlo
mie'd~cznYIll
op~inieniem
wszystkic te
decj-zje i dokumt'nty usankcjonował najwyższy
or:zan '>\ łailzy Sejm PRL. -

ldL.rsy
ru-u.·-

o to. by lI'i/}.~kl)f,[,'it·J,d~i. )f(lgla ju':

Rewizja-rewizji (1)

później5zyeh)

1(:

'!JCZ1'!;'j,

n.lsksykankt'·~

mie('hnir:tydl, radOl>lly(·h. (zascm
zadumal1 'ch tw,u'zyczt'k d"ie,\ezynek i c'hlop"ów jeden .. y ki
zaskakuje swoją odmieunoś" ją ...
- "Dzieci \' ojny·'. Powstuł z
okazji ob('hodów roku korczakowskiego. Widać strach, przerażenie,
lJezbronność, lży, tragedię ...

Capucine

(!ebrała S.;/'·łt
pięknicjS:::'lch

kol>ict e!;.ranu, Copudlle
(pra lL"l~ilL'e '1'12 ,t iska:
Cp,ma nI' L efelln-re) . Vrodzol1a
6 sly":rzia 19.:':1 rol,lI u· 1,I/o.-iie
w rodzinie p),:cIllV</GLt'ca.
1/k.ollc:::y/a akodemię ~:ltI" 11ięk1!y-ch i :osla!a piei't{'s::q moiel'l"l lli1ju:ię/;s:!)ch prl i'ys>kich pl'Ojel;!ar;/ólI: 'illody Dloj'a i CillCllchiJ'ego.
Jako modeL\a F ,jc.c/w{1l również do t; SA , (ld::iił ,u'ró~i!a na
ni(! zui'ugę f'umulls Artists
A[Je II e!). pr:ewiduiąc - i słusznie
uO/lienle
przez lal. pięl;ntl
d:il"iL'c:ynę
Ii~/)i('ry f:Zmozl·ej.·
171 cm lL'Z:ro,ill. pustawa 1,rólowej, opali~llj'jCa karnocj.:l skóry, klasycz!le rusy. tcrod,::o:la eleganCja; H.e m0Jła nie zostać

O

- Pll
ukOllCZe!liu
studiów
przez kUka lat pracowałam jajo nauczycielka w szkole podsta \/lowej.
"lialam możli wość
bliż"j pozn"ć psychikę dzieci. a
że
zu wsze interesowałam się
portretem i miałam
ku temu
'predyspozycjc,
wyb.'ałam ten

Piękna,

, ..!\:Iala

z Wietnamu. Korei,
.. D7.ieci Egiptu". "Dzieci Indii·· ...

ku '?

n:~ kwa~"ra ... "
Więc Łapicki
grał w tym filmie. Teraz rou
\\'YJJi)m:naią że czytał te
sta.lin6wski~
kroniki
filmo\";e .•. «

i

!\·:ji·' -

CAl,' -

bomh'łrOo,,"anill DH7J.a
robił to R;)bktl<'.'ski, !.,tóry :-} ł
w P:eźnie
\; )"W i<'liony
n~

-

.

czy .. Mda Kigeryjka".

Te twarzyczki
znają chyba
v:szysey.
Pocztówki, plakaty,
kalendarze z wizzrunkiem tych
dzieci r,Joima kupić w ksiGgarniaeh. klubach prusy i ksi'riki,
w kioskach.
Ich autorką jcst
łódzka anystka plastY('zka D.\.NUTA MUSZYNSKA-ZAMORSKA.
Absolwentka
Wyższej
Szkoły
Sztuk Plaslycznych w
Łodzi z prucowni
profesora S.
Byrskiego. D.vplom otczymala w
1958 raklI z zaklesu tkaniny dekoracyjnej. ale porzuciła ten rodzaj twórezości.
• Dlacz/'go poświę<'ila się pani wyłąc7.nic portretowi tlzit'c-

na

20

rl1oskj".

Na zdjt:l'iu: Danuta Muslyń
ska-Zamorska artystka plastyezka 'z Lod.d.

k

Stefan Kisiel('ws~{j , w
".\becad!c IiisicIa" L:e

.::pr..:cdaf,y.

~

Keystonr;

---------------------------"--_._----------~--

k;,:~e
slęcy

p"k~etu
kO'l~:olnei!o
akCji.
Kto chce. może z.a jedne 300
ty,. ~tać S!ę \vłaś·:!.c:ł.?leIn akcji
:.. gtobnl~ku71 - ak . .lrat ~ą v./

A

v~~zrus:::.ujący

- Utnvalam w swu;ch szkic'leh i na
foŁogranach d:dcci
różi1ych naj'odo\.'.'o~ci, a potenl
malll~G cale cykle. Były .,F.ski-

przez
nad korpuCanrohcrt.
of'alał, mogruntownie
i chaI (,Hić da wuą
.si.. pomnikiem
po.t<:powania
kra,lu'o.

au-

bihlte;·:i. a za kilka l11:ezlm;erza wy,t,łP:ć o zez·.':olen 'e dew. 7.0'.ve dla banku. ~A...kc;(~nariu:::zy - z.ałoży . .
cieJ: je,t 305 i nikt nie ma

n2k.
b;lrdzo

CP;7.{ltyc~ny<'ll?

pod:lrczą.

p.to-:.vrdzi

~:1+t

za\.·.~:::7.e

,"J,zicr:zny iemat dla artysty .
• ila.rd~o uuio IJani podl'Óżu
jl'. ('zy 7 t~"'h wojaży przywGzi
pani szkic'l" (lo )Jol'tn:tów dzie<'i

Privat w Lostoi
ci<'Żki

I
I

Spółka

tu

p()~\ln<:la

. Pj"z:\

Z'l,:C :1;(' zmaiul
\V
llil : J1
kraju. II-lo2e to Z.ll<lCZ:ll: kIo- ,
poty dla _111::l1ych ba'1ków. J"- I
śl: te~-dcncj::l s;Q u trz.':;na. J
dlH:eg0 jes;o spo~ka p·-;dej,liujc

,óżl"lrodn<j dL.:alalp0~ć
g,;~-!
by'.,,' ra::ie cz.c:;o
prz0tl'Wać.
Te"g
odbywnj,!
,'ę ro·l.mowy z v:!ilctz.ami Lodz.i - .. '\gr-ohank" zapropo!)OWill bud'J'!·.'ę w cym mie~c:c
o~;t>dla dornkó·.v jednol'o<iz.:nnych pod klucz według technologii hole!1der,,;l;::cj. Sprze·
du.va:1e b) łyby d,.p:ero go~o. . . .re ob~ekty.

\Vł.1;ni ~

o szacuut)k
historynnt>j,

" i~'daw·!le 'v:ibory samou,;.ld0 ve były w woj. lube,&kim
połącz.one 'l wyborami senatora. W obecnej kadencji Senatu zdarzyło ~iQ to już po raz
trzeci - po Piotrkowie i Opolu. &::jrn - odpukajmy w
ni malowane - trwa \\' sk'adz:e wyłonionym
rok temu
boz zmian. No cóż - jak m6wi w -wcj .,Encyldopedii Star .. polskiej" Zyglunut Gloger "Senat Polsl,i, senatorowie nazwy wzięte z łaciny, \' której( ... ) wc;zystko pochodzi o,l

wyra1u
d/iwy,

ł" n f ' .
sędzi ,'iec ... ".

s

siary. Sf! -

•

•

*

Listopad byl bardzo brzydki. Czę s to jui popolud,liem ,ob:lo ię
ciem'lO. ZJadl swq bulkę i wyszedł. Nałozyl płaszcz no ramiona j
pobiegl do budkI le/e fonicznej.
TeleTon dzwoni! sześć razy.
- To ja kOc/lonie. Gdzie byłaś. w k .. eh'l;?

To-k.
- Czy jodloś już ob'od?
_ Filiżankę kONy i kowalek chleba z serem.
- To za molo, Musisz jeść regularnie!
Nagle ktoś otworzyl drzwi budki. Ciężki kluCZ od ifl!b spadł no
jego czaszkę. Upadl na podiog'f, jęknąl. i zmar/. Rąka W ręko
'wielce rzucdo klucz obo·k l1'ego Potem s'ęgnę/o po sluc110W~ę·
- To ja, kochanie - oddychal c~jko.
Czy ... ?
?
- Tok. wszyótko w p;)r7qd~u. A :)' ja $Ię czujesz.
- O/wy.
_ Zadz'.>lon:ę póh;cj. ZasIań b!;s.~o (eie/o'HI.
C. yiodlus już
ebiad?
Filiian~ę kOhy i... o Boż/:'!
- Co sę stolo?
- Mc, zupe/nie nic.
. ,
_ Filizan.\a kawy to jest za molo, uboy, M,,~isz ;eść rr·gl,lowie.
Kiooy wrócę do domu ...
- Wiem, będziesz mnie rozoieszLlol ...
Chciał coś dodać, a/e ilsI~'sw/, Ż l diU;]Iej stlony rz'j~O,IC 5111chow~ę·

(!(oniec)

Komunikat Rejonowego
Biura Pracy w Kielcach
Ode on·" WV?fi3""lCY zła"
USA, L t8. g. ł ·lJ~ -13.3G . 17.33.

Poniedziałek

n

ł9'O

czerwca

APTEKI:
stały
pdn la ni 67-0iO pl

r.

,67-~OI

ul

dyżur

,

-

nocn)

Zwycię s twa

7.

Traugutta 40

lNFOR , 1.-l.CJ .J\
.lu'io" zc1 ro'.';,.
- czynna 6-20. tcL 261-21 . Informacia o usługach - 3G5-eS.
TF:LEFO:-ily : St rat Po żarr,a 99'
Komenda PP 251-36.
PogotowIe
Policyjne 9Tr Pomoc drogowa 996
Pogotowie Ratunkowe 99iI Pego·
·Łowie
Energetyczne - RadQm 991 .

BAR'lTABOM
i

RAOOMILOM
jutL

.JANINOiVI

Skarżysko
KINA

Kielce

[

- - - '

Biuro Ogłoszeń KWP tel.
czynne 7.311-111.

448-.'

TEATR
Im.

Stebn:1

"Wolność"
"Predator"
USA, L 15, S. 15, 17. 19.

Dy:2;URNA: nr 211-041>
Apteczna 7, tel. 531-527.

ul

POSTOJE
TAKSOWEK: Dwona 9D - rtieczyune.

KINA
.,Romantica" ,,Karate Kld"
- USA, 1. 12, g. 13.30, 15.45. "Rain
Man" - USA 1. 15, g. 18. .,PraC'..tjąca dziewczyna" USA. 1. Uj.
g. 20.15. Wideo: .. Akademia policyjna IV" - USA. 1. 12, g. 13.45,
16, 1815.
"Mesk,,'a"

-

~

[eller"

Starachowice ~

~, Mów mt Roc ke-

poL bo., g 13.30, 17.30_
"Miłość,
szmaragd I krokodyl"
USA. 1. 15 g_ 15.30. 19.30.
"Stud)'jae" .•Grel' Zoroo" ang . l, 15 g. 14, 16.30, 19
.
,.Echo" - uKaczor Howard"
USA l. 15. g. 15. .,Stowarzyszenic zloczyiic(>w" - fr. , l. 15, g,
17, 19.

GALERIE nie czynne.
MUZEA - nie czy nne.

K,INA

"R"Obotnik" "Wpływ księży
ca" - USA, l. 15, g. 15. ..FfX"
- USA , l. 18. g. 17, 19.
"Star" - . ,Kapltał, czyli jak
zrobić pieniądze
w Polsce" pol., 1. 15, g. la, 18.
APTEKA DYZURNA: nr 29-67G
ul. Staszica 64-19
POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 53-10 I 53-80.

CZYTELNIA CZASOPISM WBP
przy ul P<>cies'lka 17 czynna bę
d zie wystawa pt. "sejm I Senat
w Polsce. Ze
zbiorów WEP" .
ZwiedzanIe wystawy : ponlcdział
kl. wtorkI. czwartki I piątki w
"Od, 1O-1S; w soboty 111-15.
APTEH;) - stały dyżur nocny
pelni1 nr 29--001 ul Buczka 37/39,
nr 29-0011 ul. Sienkiewicza IS.
POR/~DNiE DVZURUJĄCE: stomat(}lo~ie,na Przychodnia RejotlOwa nr [5 ul Karczówkowska 35 cz ynn l \V niedziele l
świGla w godz. 7-19 dyżur nocny od godz 19 do 7

INFORMACJA O LEKACH czy nna w ~od~. 7.311-15.30 l! wy:
jntkiem dr>j śwl::jtecznvch I d·m
wolnYCh od pracy - ' tel. 523-33.

Ostrowiec

"Hutnik!'
"Rybka zwana
czyli jak odzyskać łup"
ang .. l. 15, g . 17, a .
"Przool)'Wnik"
,.Krokodyf
Dundee II" - USA, 1. 15, g. n,
HI.
Wandą,

-

.. OMN'"
w

~odz

O

Kielce -

nr 19-071

POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wol- 537-92, ul. Sienkiewicza

ności

-

282-61.

tel. 439-62 _

9-17.

USLUGI POGRZEBOWE:
tur c todobowy. tel 31-70-47.

,'pegaz"
.,Krótkle spłęcie TI"
USA, 1. 12, g. 15.30, 17.30, 19.30.

I

Jędrzejów

FOTOKATALOGI

Wrocław

2:»-k
AGENC.JA
"SAMANTHA"
skrytka 2449_

,.1\

'tą,

17.11ł.

USĄ. I.

1".

..

KINO
Kultury

Dom

-

"Porno» -

19 .:13.

243-1>

•

<'•••

J""-'"

..

~ -'.. --

pobrać

zasiłek

TRANSPORTOWE
NOWINACH k. Kielc, ul. Składowa 2

OGŁASZA

na

PRZETARG ŃIEOGRANICZONY

sprzedaż niżej

wym. środków transportowych:
l} "kamaza 5410", nr rej. KIR 254R, rok
1979 i cementonaczepa (zestaw - cemen
2) "kamaza 5410", ' nr rej. KIG 864R, rok
1979 i cetnentonaczepa (zestaw - ce
3) "kamaza 5410", nr rej. KIG 942R, rok prod.
i cementonaczepa (zestaw - cementowóz)
4) "kamaza 5410", nr rej. KIG 993R,- 'rok
1980 i cementonaczepa (z.estaw - c
5) "steyra 1491 6x6", nr rej. KEH 275S, rok
1987, ciągnik siodłowy
6) "kamaza 5511", nr rej. KIl 273P, rok prod.
7) "kamaza 5511", nr rej. KIG 905R, rok prod.
8) "kamaza 5511", nr rej. KIG 906R, rok prod.
9) "kamaza 5511", nr rej. KIG 907R, rok prod .
10) "kamaza 5511", nr rej. KIG 706R, rok prod. 1
11) "kamaza 5511", nr rej. KIG 707R, rok prod.
Przetarg odbędzie się 21 cz.erwca 1990 r. o godz .

W przypadku n:iedojścia do skutku I przetargu,
przetrag odbędzie się w tym samym dniu.
jący do przetargu v/inni wpłacić wadium w
.
10 proc. ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorst
Samochody można oglądać jak
dium od dnia 19 czerwca 1990 r. w
21 czerwca 1990 r. do god~ 9.
. Zastrzegamy sobie prawo unieważnien ia
bez podania przyczyn oraz nie bierzemy o<1powi
noś ci za ukryte wady środków transportowych.

l

KOBYŁECKI Sławomir zgu bił
legitymacj~ szkol-

bilet MPK i

ną.

911-s
. PALUCH Anna. Kuś
Krystyna zgubily bilety PKS.
!HO-s

- POSZUKUJĘ FIR~
do INSTALACJI i KONSERWACH

,

,'_.

I

"'. ' , '

•
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t

E STRONNICTWO

-:;.

PROGRAM LOKALNY
Dziennik 16.05 "A!{ tualnośct ·
dnia" 17.10 Dziennik .

'iTELEYiliJA~ '.
".: !,': ~ i.: •.'

_

(_ ....

.'

k,

-

C
C

c
E
E
c

'F
do

D'li~

16.:!O Pi'ogcaru dnia i

Tel ,~ gaze-

C
C

j

3

NARODOWE

J
J

podziękować

pragnie

C

cC

.3

"~.

Zakład Elektroniki Specjalistycznej
ul. Słoneczna 28, 65-508' Piaseczno
tel. wars2awski 641-12-6t, 56-H-a!
294-k

_

16.00

, ~~'.

.- . . - !

.:-:.. '~~~.

1. ls.. g. 16, 111.

poł.,

..Gorvle v.'e m~1e'9

~

nazwiska od li-

mogą

czerwca br. w kasie
Miejskiego w godzinaCh
·do 14.
Rejestracja absolwentów
wyższych, średnich
i
wych odbywa się w
lti. wtorki. środy i
budynku A Urzędu
kiego, VII piętro, pokój
w godzinach od a do 14.

TELEFONICZNYCH
CENTRAL ABONECKICH EACT

TEATR

•. Moi'ł lY'~coCh') 1est
US,,". I. 15, g ld_~).
lrSA .
1. ta. g

Matrymonialna
Wrocław
48,

chętnych

I.: . "'~*:~-;",

"Bałtvk" 1:""rniU.ą" . .s"<teleron"

,,ROMEO"

3, skrytka 1008.

r'

,,',.' : RAPtP ;':,,,'
KIN ."

nazwiska od li-

Bezrobotni którzy nie
siE: w podanych "-"Yżej

KINO

Dom Kultur]" - ..Rambo
USA, I. Ui. g. 15, 17, 19.

t

KOChanowsk iego

nazwiska na li-

tym.

OGŁOSZENIA

KINO

Uwaga! Za. e""eJltu.alne zmtaJlY
w pcogramie kin red ..l<cja Die
odpowiada.

:r,n
J'--, n;t
nieczynny.

W

8.35 ,.Domator': Rady na życzenie - Na grzyby
8.50 ' "Domowe przedszkole"
9.15 Wiadomości poranne
9.25 "Blueben" (5) ang. serialobycz.
HU5 .. Domator": Rady na ży

P.ROGR:\M II
10.09 ,.Tele-9" - progr. regicm.
DTV Kraków

nazwiska od li-

lS.OS.lWO r. - na?:w;.,,;n
tery M do Z
W ·dniu. 16.00.1S90 r.
kasa będzie czynna' w
od 9 do 11.
Po odbiór
zasiłku
zgłosić
się z dowodem

PREDSłĘBIORSTWO

PROGRAM I

Dy-

POSTOJE TAKSOWEK: O,obowe Dworzec PKP tel. 534-34. ul.
Sl O w3ckiej!o 31-:!9-19. ul. Jesionowa 31-79-19 Postój taksówek
ba~atoV!vch ul. Armil Czerw'.
tel 31-O'.ł-19
Po"tóf samochodów
ciętarowYCh - ul. Miek7arsk!ego

-

Jutro

13.30 TTR,
mechanizacja
rolnictwa, s. II:
Powtórzenie ' wiadomości i przygotowanie do egzaminu
14.00 TTR. produ·ke-ja roślinna,
s. II: Inne metody cehrony roślin

nazwf.,ka od li-

KOBIETY

15.06_1990 r. tery A do .T
16.66.1996 r.
tery K do Ł

mię"

18.00 Program lokalny
Paul
18.30 "Legendy filmu":
Newman
19.30 .Roman Lasocki przedstawia": Beata Warykiewicz
- skrzypaczka
20.00 "Auto moto fan klub"
progr.
20.30 Studio tajemnic W. Konarzewskiej
21.15 Spotkanie z .. lVlanru" J.
Paderewskiego.
21.30 .. Pa';lorama d~!a"
2.1.45 "Gmazdo
os rum.
film obycz.,
reż. Horea
I'opescu
23.40 Komentarz dnia

Uwaga! Za eWf'nlualne zmiany w progl'llmie tv re-dakcj3- nie
odpGwiada.

Końskie

USł.UGACn

MĘŻCZ-yZNI

11.06.199a r. tery A do J
12.06.1990 r. tery K do P
13.06.1990 r. tery R do Z

17.10 Program dnia
17.15 Przegląd PKF
17.45 "Ojczyzna - polszczyzna":
"Kocha mnie kocha

czenie

TELEFONY:
Pogotowie RatunIcowe 999. Po'gotowic PP 997. Straż Pożarna
9SłI
P"moc Drogowa 981 . Pogotowie F.nergetyc~ne Kielce - Miaslo 99ł . Kielce - Teren 956. Pogotowie Gazowe 31-20-20 I 992: Pogotowie wod.-kan. c.o . elektryczne RPGM czynne \v godz. 15--23,
tel. 469-80 I 430-94. Pocztowa informacja o usługach 911. Inforrn3ct,~ PKP (13(1. Ioro ~mac.1a PKS
66 -02-~. botel .. Centrarny~ ~2S-1l.
Cł>'NTltV~t
INFORM .'\CJI TURYSTYC-ZNEJ ,.IT" - tel. 486-66
CZynne do 16 w sobotv do 14.
INFORMACJA

.~

KINA

APTEKA DYZUKNA:
ul. Starokunowska 1{7.

R ejonowe Biu!'O
Prac)'
w
Kielcach infonnuje, że wypła
ta zaSIłków
dla bezrobotnych
za miesiąc maj br. odbywać się
będzie w
Urzędzie
Miejskim
w godzinach od 9 do 14 (KASA na parterze) w nasŁę!)ują
cych terminach:

PROGRAM II

MUZEUM
REGIONALNE
Im.
gen. broni Zygmunta Berllnga w
SkarzyŚkll-Rejowie .
uL Słoneaz
na 90 - nIeczynne.
APTEKA

Zeromskie!;o

nicczynny.

16.25 "Luz" progr. nastolatków (dyskoteki)
17.15 .•Teleexpr·ess"
n.3D "Gorą ce linie" - CzechoSłowacja WyGOl')',
aresz.towanilL ..
17.55 Wędrówki dalekie i bliskie.
.Czarna karawela'~,
cz. 1 film dok. prod.
l\hkao
18.35 )910 rtlinut'"
lS.50 Dobrahce: »Klopoty żab
ki'"
August
19.00 Teatr Tele wizji:
strindberg .. Pelikan", reż.
.Terzy Afanasjew
20.15 Wiadomości
20.45 Studio Italia '90: Mecz Anglia - Irlandia (transm.)
22.55 Wiadomości wieczorne
Italia '90:
Mecz
23.10 Studio
Kostaryka
Szkocja

475 osobom, które :::J
:::J
popierają nasz program i oddały w wyborach swój glos na naS'L::-lch kandydal6w.
Jednoc ześnie seroecz...'1te zapraszamy wszystkich J

3
3
~

współprac:r.

~
j

J
:J

rlELCK tel. 550-57.

11168-g

c
~

:::J

,:::J

~UUUUUUUUUUUULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUI
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RADOM M-'3
i'C!:"akó ,,,v. R3JOt!l.

I'r:tywi.dea euorJW>j lu<!RP;1- ,'("lsf'u M:.ndt4a

w

nied:zielę późn~'m

_,p7nr"m dCl B_nn. RF!\I jł' t
eillpcm podr&1.y

zmierzajl\cej

do

rządów,

by

]ln:~dw

1.ymah'- sankcje

lipA. .
Alberto Fujim_i. syn Ss :J a".mi ••hdósł
v"i,.~.I\\·" W wyoora... h prelIf'ltlClucn W Per" nad świa
sla",'y pisarzt>M Mario

•

lego

'l

\\ 1,,\'M!\h'r<\ I KRADZIF.:l.E
• W Kicl(·ach na ul. Sh·nkit·_
,\ łt>za 16 nicznani sprawf'y w)'rwdi kraly i dosŁali się
do
skiepu rtv, z JdĆtrege
",kradłi
mar:nt>lolon, roal'neto1l'id i iele\\. izoF.
W) gięlG t& kze
kraty
w
sklepie przy ul. KI&nowo-j skąd

Załoga zadecydowała:

dyrektor zostaje
W nl.~nh-.n'y p:,ąte-k.
odbyło ~ę w PGO

8 czer\.\-.ca.
Piej~OS!ów

ref-erendum zorga,n,;zowar.e przez
Radę Pracownrlczą.
w którym
załoga miała
zdecydować. czy
jest za ~jśc:em dyrektora (00stulat "SoEdarności"). czy też za
jego pOzostaniem (opcja Rady
Pracownicozej). A oto wyniJG;
za PDeostaniem dyrektora 000wiedziało się 227 osób (·00 328
biorących ud.ział w referendum).
czyli 69,2 proc. Za odejściem gło
sowały 84 osoby. tj. 25,7 proc.
Głosów nieważn.ych oddano 11
(3.3 proc.). Już w piątek wieczorem rozpoczęły si~ gorączko
we poozukiwa.oia StPOS<>bu obejś
ci.. rezultatów n~,rerendum ...
(I)

przeciwko AIDS
za.beth TaylQx podejmun :esLruO-zenie wy'S.jl'ki w
przeciwkQ AIDS, czy-

z myślą o !'woim partz filmu "Olbrzym", RoHud~nie,
unarlym
tę strasmą choTo śmierć Hoosona
w
1985 sprawiła, że za'<:zę
AIDS mówić glo&no i
sobie s'prawę z całej
Liz Taylor _-tanęla na

e na

fu..dacji

do

walki z

Kiedaw!lo

wowego
senatora

poZYSd:...1ta

soju~ulika,

Teda Kennedy'ego.

Razem wyst~~ili do Lządu
USA o zwięk&zenie funduszów na walkę ze straszliwą
chorobą.

W maju odbyła ię w Waszy-ngtonie wjel~a ali~cja dzieł
sz;tuki w!aś:Jie na ten cel, pod
hasłem:
.,Sztuka przeciwko
AIDS". Elizałleth Ta.yleT uzyskała dochód w wysokości miliana dolarów.

eli
i okawo się,
fa'kt do.ko-nany.
Na
wisi marmurowa tabkształcie

żydow-sxiej
w językach

z napisem
i angielskim: "Pamięci
anych Zydów w dniu
r .... Na środku tawolne miejsce, by
wykuć w języ,ku
dowiaduję się.
zaskoczony tymi awałami, gdy-.i: tabod dawna Andrzej TrzeZafundowała

ją

.. ".bl.. -· .. ASHION", Jdó·posiadanie parteprzy ul. Planty 7/9,
44 laty rozegrała
. Ooiekt, kiedy go

wpły

w OI:iobie

, Jil· .. u/;(·nn
1i:2.W~

H' \ił,J P:.

milionów
wyremontowa1i&my
parter budynku. Mieści się tu
sklep oraz siedziba firm - "AGA-FASHION" i "DL'l"A".
W trak<:-ie remontu przycbodzili kielczanie i przypominali
na.m o tym, co tu !iię "tało. I
właśnie już wt e<l y, jaiko kielczanin i administrator, podjąłem
decyzję o ufundowallliu pamiąt
kowej tablicy. O swym zamiarze
poinformowałem wiele osób
z
kręgu obecnej wła'CIzy w Kielcach. Również w UB. roku skonta.ktowałem się z
Heru:ykiem
Falkowskim
z
Towarzys.iwa
Społeczno-Kulturalnego Zydów
w Krakowie. O swych planach
opowiadałem tei turystom przy-

~aIlil r&~~'.

i inne ""tyk ul)' spo:i.yw-

Napad na księdza
sprawcy schwytani
,V Rad .. mskiem dokonane w
miniony piątek w gOd:<inach
wieezorny.. h kolejl1ego w tym
roku napadu na księdza. Tym
razem zamaskowani napastnicy
przy użyciu siły sterroryzowali
proboszcza Stanisława S. na plebanii k~('ioła św. Jana przy ul.
Grodzkiej w Radomiu. Groźl\C
Gstrym nan:ędziem. od s(cł:riwe1'0 80-letniego księdza iądali wydania pie.iędzy i k08ztownoścL
Tylko pruz nieuwagę bandytów nie dGszło do tragedii,
ksiądz zdołał uciec przez okno.
W czasic napa-du doznał obrażeń.
Energiczne
śledztwo
podjęte
przez Miejski i Wojewódzki Urząd Polidi w Radomiu doprowadziło
do zatn:ymania osób
pOdt'jrzanych o napad. :Jak nas
poinformowano
dziś ra.n.o
w
Wejewódzkim Urzędzie Pelicji
w Rad_miu uesesbliluurli napadu na plebaDi( byli U-letni
Grzl'gon: R. z Pienek, ł7-lehti
Krzyszi.f Z. z Ralłemia i M-letni Artur G. z Jl.a-d.rnia.
(włm)

joż'CIżającym

w i>S1t3tnim okresie
oraz całego

świata.

lf.O&tały

tu

ramach remontu zmiebudynku, chodnik, a ostatnio ogrodzenie posesji. Wszel~e prace porządKO
we zostaną wykGnane (na wła
sny koszt) przed 4 lipca br.
-

W

elewację

obecności

prero!ei'a
członków

niedzielę 62 Międzynaro
Targi Poznańskie. Uczest-

w nich 4200 wystawców
1300 krajowych) z 38
świata.

mszy poj€dD3Ilia i Z!'ospotkali się 10 bm. w

w

ię

prozaik

Anduej

Gdeń

wojska i po-

:zjazd c.cłegatów
ia Pisany PO-Iskich.
nowe władze stGwa\~~iłiinia. Nowym p!'i"zesem SPP

KO- WAWEL Kraków RONA Kielec 9:1 (3:0). Bramkę
z rzutu karnego w 83 mil!].
strz(.'łil Marck Pa.rzyszck. Zół
te ka iki: Lenek Bttryeld i Wał
demar Szpiega z Korony.

.

- RADOJ\fiAI\: Rallom - STADIO JUdee 4.:1 (2:0). Strzelcy
bramek dla goopodar:zy: Marek
Ogorzałek w 23 min. z karnego i w 54 min., .buk Kaeprzak w 34 min. i Toma z Jurkowski w 71 min.; dla go.:lci
Piotr Kozioł w 87 min. Sę
dziował K. Zy z ańs:ki z
Katowic. W,jdzów 4nOO.
• BŁI;KIT I Kielce - GltANAr Skarżysko !:l (9-:1). Bramki dla Błękitnych zdObyli: Wojciech Megier w 6S mm. i Dari~ Dzi\łbek w 75
min .; dla
gości Paweł Wawr~yńezak
:z
karnego w 2.3 min. Sędziował
Z. Owezare>k z Łodzi. Widzów
1000. Zółte ka r tki: Zbigniew Kę
pa, Bogdan Kobus i Mirosław
Siemieniec z Granatu, Wiesław
Szwajewski z Błc;kitnych.
_ _ ANDECJA Nowy Sącz
Radom 1:2 (1:2).
Dla
Broni bramki strzeli li :
Artur
Kupi~c w 15 min.
i Grzegorz
Kopytowdd w 3tJ min.; dla gospodarzy ~lachj Sowiński z k3Tnego w 9 min.
Pozostałe

•

wyniki:
Karpaty
0:2 (0:1), Lublinianka
ła Pu.1a wy 2:2
(2:1),
Ł~:zn.a Garbarnia
1:1 ( :1), Unia Tarnów

IgloopOl
Krosno
WisGórnik
Kraków
- Wisłoka Dębica
0:1
(O:),
Avia
Swidnik - Retman Zamość 6:3
(8:0), Cracovia Ze1mer lłu
szów 1:4 (1:1).
Dębica

-

Na sCl.aD.ie D'lle)SQa jest
N,e wiem tylko czy zachodzi potru.ba mnożenia tych tablic...
(jeb)
dość.

tajne, ;ż nie spos~b w~'magać,
by ludzie ci powstawaJi tam

_.na

<.

W

świocie

niedzielę

odbyły się

w

Bułgarii pierwsze od 44 lui wolne wybory do. par-Iameniu. Frekwencja wyborcza najprawdopodo~j
przekroczyła
90 proc.
uprawnionych do glosowania.
Wyniki wybo:-ów ogłoszone U)Etaną
dopiero. dziś po połud
niu.

.:. Kancle-rz Kvhl oświadczył,
lk:zy SIę z tym, że około. 150
tys. Niemców rumuńsk~ch przeniesie się w tym ~zcze roku
na sblłe do Republiki Fed€Tal_
nej. Bonn ma dla t j
decy:zji
:zroz,umienie. poni~waż 110 a "unki
bytowania w Rumu.nii są tak faiż

.:. W sobotę i niedzcelę w bazie królewskich wo,isk lvi.uiczych
Eoscombe Down odbyły się pokllzy lotnicze z udzialem 23
państw, będące inauguracją obchodów 50-Jecia bitwy o Anglię.
Zademo!lstrowano p"awie 400 samG!oŁów, w tym masz.'ny z lat
II wojny światowej. jak i nowoczesn e sa moJ ot y bojowe.
.:. W w;eiu miastach Ko.~ei Południowej
w niedzielę, drugi
117 i ń z rzędu trwały gwałto.w
ne wystąpienia p:-z iwiw Pą
dowi prezydenta R!) Ta Wu.
Tysiace l'adykaln:r-ch s t udC"lltów.
robotD:k.ów i iIiDych osób rwcały 'fi policjantów kar.oie!'iami I
butelkami z l.:enzyl':).

http://sbc.wbp.kielce.pl

PO 33 I{OLEJKACn:
KORONA
50 48-17
Karpaty
49 -il-1
RADOMl~'
4848-1.-1
BŁ'ĘKIT! J
'.16 45-.
Wisla
f5 43-23
Sam}ecja
40 39-2.,
Unia
33 4'1-31
Gernjk
lIS 3e-27
Hetman
37 38-29
Cracovia
35 4ł1-37
BROŃ
35 3l!-33
A via
25 34-34
Wisłeka
34 M-U
Zelmcr
32 44--42
GRANAT
28 23-31
Garbarnia
27 39--47
L\lblinianka
26 Sł-4G
Wawel
11 20-57
TADION
Ij 21- 73
;!O. JKlotl-)lol 11
O 11-63

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
18.
11.
lt.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

NAJ PERZY
21 b r aomek M:uc
Parz)'!;zek Ko.rona. - J3 b"llrnek
- Robert Ka perczyk Bl-:kitili .
- 12 bramek - Cl.cslaw Głuch
andc:cja. - 11 bramek - T,Imasz
Jurkow.ki
Ra'!!o; 1iaL
Grzegorz
KGpyto~ki
BiOll .
- lO bramEk - Rysza"d Bargieł Cracovia ,
Artur
B~oil~k·
Garba"nia,
Ja c(-k
Kacprzak
Ra40miólk , Jacek R~. 'rj Ur. ,
Zbigr.je w Sw i ętek Lu-hli,p ja,nk :>,
Piotr W ierz,bowicz Zelmc'·.
W 34 KOLEJCE
_ SRODA: Stadion
& '1 decja w K ieJca ch (groz.
l:i),
Wisł o a Raco::l,j a
w I),:; l cy (17), Wis ła - Btękitni w
Puławach (18.30).
_ CZWARTEK: Broń I~
loopol. II w Radvmiu 04), Korona - Lubllinianka w Kielc3<'h
(17), Granat
C,.,acovia
w
Skarży~.lru (J7).
(ski)

Kryterium. w Radonll.u
Pod clykł.ando kGlarzy klelecKeron,. i rad mskieJ Broni
rozj;rywanc byJo VIU Ogólnopolskie Kryterium o puchar prezydenta Radomia. z
rywalizacji
zwycięsko wyszli JdelC%anie, '\\'3'grywaj"c w punktacji klubowej
i ZdObywając gló\vne trofeum sobotniej imprezy. Szosowcy Korony zgromadzili ZG pkt., .... ypnedzając Broń 17 pkt.
W wYbc igu !!lównym - s c niorów. roagranym na ulicach Radcmia na dy~Lan slc f4 km (3!

ki~j

dłużej.

T.
po!-

szefów zami licznych
otwarte zos-

zen~'"'''''''lP ' ''

znany

Rr.un.

ła~vy tei o~Dieśli lf.wyei~siwa, a Ra.lomiak naw(-t z:). h"
pUl1kty! MHą niespodzia-nkę sp.rawila radomska Hr ń ,.yg y _ lA~,!:'
w NGw~' m Sltczu. ProwlllJ3I\CY od niedawlla ., waltcrf' ci·"," ~ .j _
rMław P resada ma wi~c !n('zęśliwą rc;k«:.

- Oprócz "''lIlurowanej już talilicy majl\ być następne: dwie
c:zy trzy...

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
został

miAUU n,etJl4l1, plldt.bJ)ie j.,k }l-ued i;.-!;(tII"i6n: ~ h..,~'.hlł":"
pił~rzy Korv-ny z GónlHdf'm Lc:.:zna l1a wl~ytn M:.dif;nie, ~,rlf.'.
e-kaza.ła się ~"2CZęśliwa dla lider.. grupy IV tJ'2:~t:iej l;gi. TYJ
. ... _
Zfin w koufrO'llta.cji z n ' awe!t'm w Krako\\ie. Wł"ś!".ie w 83 "'~_
nUcle niedzielnego pojedynku Waldemar Szpic"a. :L~t;d Sr"lJ.tl""~. 
"'y na łMlhl karnym, a nic=wOIlny Marek pąn.y~u.k J)e <'1'.le "')_
kOł'ZyM.ał ,,jedenastkę", zdGbyw~AC swą 21 bramke w r"~!)-h
k.ach. Kielez:mie obronili więc pie'r\"sze m~.i&ce w t"btl!, ll;C ,;... .
lK'.zekiwali~my, ich najgrO'.Guiejsi rywale z wyjlitkiem \IłIi~Jy r.-

n

• Jaki inne praee
wykonane?
niłem

dla Korony~

BROŃ

l7:raeła

-

In. zno

• Patrol polit>ji
:za'rzyma.ł
na gorą.. ym uczyJtku Irl'ne1L~:ra
K. (I. 35), który ",łamy wal lIi~
d_ masarni spółki .,Cin€z"
- W &troWl'Q
z parkin~u
nl~s'rZ~ŹODe!l:O skrad:tiono "malueba" kol&rłt vrzl'cbowC'go nr
rej. KIW 411-86.
(rk)
"VYPADKI
• W SktH'z!'szyeacJl (gm. G"T_
no)
.lllz!'f R. (1. 56) kierując
.,malucht'm"
wymusił pieTwsZf'ńslwo przejazdu i zderzył się
z jeicrem. łGr..-rt;wca f jata :zginął
na miejsc:".
• \: Kiek'.a.,h przy ul. ~ród
lowf'j łdl'nti'łcy fiatem 125p Artur W. (L 29) wpadl w ~lizg
i uderzył w Jlletalewe tlgrodzenic. Pas:.ier fiala ZGsi:lł ranny.

do Ki c z

Sp~r

Sport
.,

Cl'~.

sobota i niedziela na dalekopisowei taśmie ~:
W kraju...

Spor

!

•
l uchwał

p"zejmowaliśmy - był prawd·ziwą ruiną. Wcześn-:ej
mieściła
się tu bowiem maoornia, a potem jaki4;Ś magazyny. K<lSz.teom

I

·----~~~~--~~~~~~

Polak mistrzem
w szybowaniu!
Polsi>J. pilo~, Janusz Trzeciak,
zos*><I szybowcowym mistrzem
EurClpy w klasie standard n
ukończonych w USznle mistrzostwach kontynentu. W tej
samej klasie tytUł wicemis_
u-zowsi':i wywalczył olrug' z
naszych rl'prezcl1tant6w. FranesuK Kępka. a 1ariu~z l'oź
niak był pil\ty. W "I~!;ic
f1;, arh.j
mistrzostwo Eur9PY
,yw"l~ł
EbeFhard L,wr :z
RF '. a w kl;\~ie 1~-me.rGwej
Fra'H!u%, 6a rieJ Ch '1eyey.
~olri)

oi<rqtcnlal. domJnow.. JJ :.aWOd'l i cy Korony. Zwy .~:;'"yl Martu
Bilewski Z9 pkt.., pr;:cd Tom.lulu..,
Drożyną 27 pkt. Obaj lticlczame
uci kI! rywalom 1 mi«:<:'''Y s b:\
rozdz!e!uU punkly na lotnych finiszaCh. Trz~1
był
Grzel;or:
Krejller z Brom 8 pkt., ezwarty
Kazimierz Staliej z I{ol'ony fj
pkt.. p~ly l\oJeiocb MnrcJoJ\i~ł:
z WTC Warszawa • pkt.. sZÓSly
Grzegorz Radlica z Korony 4 pkt .
Wyścig
junJorów (d~· stans 3.
km) wygrał JWbcrt
aj z Bre'ill
18 pkt., pr zed Tomaszem Mon.o
z Korony 16 pkt. i Pawll'..ID L 1kasikicm z Elipsu Lubl In 13 pk! ..
a sz{,s ty b~'ł Marian ;arząb~L ~
Korony 5 pkt.
W rywalizacji ju!J rów m~·l_
szych (33 ,6 km)
zdecy~":'.'p,,
najlepszy okazal ~Ię J\!~rClD wen!,:orsk.l z Korony 23 pkt.. wYf'rz~
dzajac s 'ego k;ubowcgo kol<>"' .
Artui-a Kor.dradUeJ;o I Eafa1a
Sl!Jl ..oba z Broni, o ~j po l,2 p>-. t.
Natomiast
w<l'M
Fil!O<łzlkó
(2.2,4

k.ł'Y\)

p~er ·'i~ZC

rpjc~~e

u.j~!l

Ce7ary zawadzki z Bron) 15 Jl;.t
przed Tom:rszem z.."1wi ~ o. . . ,.~,;·., "Of'tfł

\,.T.::lr~za wt\

Lan"'E"ltt',n

13 pkt i lV'r,l"";'-: : ' ·',
z. R......... \.n·l..,..d ;". ).~ :t
~ ł· t
.~J.. tj

STRO A 1

raz...

CdzdarZYł sie

Dz·' i jutro
I' ,\NIEDZI .U •.EK

,

• Ko~h.ry.k: - S 2kocja, Geg."d·z. 17 (tv I 32.!HI sk·'ól).

1

lULI.

oczywlsclc n" myśli zwycięstwo
J\:amerunu w inauguracyjnym spotkaniu mi!>lrzostw świata z obrońcą tytułu ,
Argentyną. Do tego niecodziennego wydarzenia doszłu w micście , w którym przed
laty słynny włoski reżyser, ViHorio De Sica
nakręcił znakomity film pod tytulem .. Cud
w Me(liolanie" zniczapomnianym tragikomikiem Toto. Była to piękna filmowa bajka... 8 czer ca tego roku doszło w Mediolanie uo futbolowcgo cudu!
l\'Iamy

~odz.

piłkarzy

Irlandia, Cag'iari,

• Anglia -

21 (tv I 20A5).
WTOREK

• I3e4gia - Korea. Polud 'iow a. Werona gn.d'Z. 17 (tv I 16.'15).
• HCtla.ndia go' z. 21 (t" I

Egi.p-t. Paiern:o

23.30 skrót).

• MEDIOLlu.~. KamerLm Argentyna 1:0 (0:0). B'ramkę
slrt.alem głową zdobył w 66 min. Franccris O man B iyick.
Sędzio,vał Francuz Michcl Vautrot ja ko gIÓW!lY, na liniach
Mich ał Listkiewic z (PoLka) i V:ncent Mauro (USA).
W~
'dzów_ 73.780. ŻóJte kartki: Be niamin Massing. Akem
N'dlp
i Emile M'Bouh z Kamerunu, Roberto Sensini z Argentyny; czerwone kartki: Andre K ana Biyick (62 m:n.) i BenJamin Mas$ing (87 m in.) z Kameru nu.
'
• Tl'ent'r' Kamerunu Walery N'JEPO:\fJASZCZYJ: "Prz~'j ccha1i~
my do Wloell, by w~:~rywać. O zWyciGs!wo w-aIcz~'li 'my do końca_
'my turniej do,kolHtle i teraz 7,t'obimy wszystlw, aby
awansować do następnej rund ~l . Moja dntżyna ma jeszcze znaczne
Rozpoczęli

t07C'r'\vy",
• Argcnt~'ńczyk

Di<>go

IAR!\DONA: ,.N ie

mo~na

winić

za ulra-

l!oJa 1.u<lroJn:n'za Pumpido czy któregokolwiek z naszych graC'Y,·. W !tltboJu cza sam i zdarzają się taIcl c sytuacje. &lwiedl;~my
te

:=;i~ nn nns zemścić. D\\73 naRnmunj ~1. Illut;:itny wvgrać. Nie \VOlllO
błędu'\

kQ1l!l)letnie \v ataku i lo nll1siulo
st~pnc mcc-ze 'Z 2~RR
n 4111 już f.l,_ ·n ~łni(· ż.~dne~o

1

• BARr. R ilmU!l:a - ZSRR 2:0 (1:0). StrLeIec goli Mar'us
Larat ~ w ·41 i 54 m.in. z rzulu karnego, Sędziował Urug_
v:<\ iCt.\rk Jua:l Da ni el Cardelino. \-V:dzów 42.907. Zólte kartk o: . \~;a~iz Ch idjatul'n z ZSRR i Ma riu . Laca·tus z Rumunii.

Ale w ImeSClC rozkoch, nym w najlcp;;ze.j- I
klubowej "jedenastcc" Europy i ś"oiata - AC
Milan piłkarski cud zdarzył się dotycllczas tylko raz. Na mediolańskim slawonie
im. Giuseppe Mcazzy nie doszło wczoraj do
kulejnej supersensacji. Jugosłowianie zostali
bowiem poskromieni przez . drużynę Republiki Federalnej Niemiec. Ale Mediolan jeszcze
nie raz gościć będzie uczestników Mundialu.
C'tY z.(],uzy się kolejny etul?

Papież

GRUPA A

1. C,RP
2. w'ło~hy

5-1
l 2 1-0
l
0-1
1 O 1-5
1

•

3. Au.~trja
4. U A
GłllJPA

1.

2

B

Rumunj~

2. Kamt'run
3. Arr;en~yna
4. ZSRlt
GRUP\. C
l. Brazylia
2. SzWt'(:js
3. Kostaryka
4. Szkoda
GRUPA D

l

2

1

2

2-0
l-II

1 t

t-l

l

8-2

•

1

2

e-l

1

(I

1-2

l

~

1

3. Emiraty
4. J u~łlSla wi"

1

2 2-0
O .-~
G 1--1

l

4-1

Snajperzy

minuty

jcdn~!c.

po

Ż(~

wejściu

na boi sl<o.
czas

pr'·:ez dłu~i

branll,::o"lN('J~O· · .

FLORENCJ \. Czcchoslo\\'aeja - USA ;':1 (2:0). Strzelcy
dla CSRF: Thomas Skuhravy w 25 i 79 min., Michał
Bill.:k z kal'nego w 38 min:, h'i111 Raszek w 53 min. i Milan Luhov." lA' 90 !\1in.: dla USA - PiluI Caligiuri w 61 min. Sędzio
wał Szwajcar Kurt Roethlisbergcr. Widzów 33.201. Żółte kartki: Tony· Meoh (bramkarz) z US.\, l\Iirosl,av Kadlec i Lubos
Kuhik z CSRF; czerwona kartka: Eric Wynalda 7V 56 min. z
U'..;,\. W 89. min. 'lichal Bilek n(e' wykorzystał rzutu karnego.
lH'd'11ek

. • Kapitan ,dril~yn~; Czechosłowacji, Iyan HASZEK: . •N~sze zwy, (,l'l,_t~·,'o .dcd:,'JtujHny. l"orum Demokfut;'cznemu. .T~Żc'Ji będiiemy
~ da~BJ \\y,gi'.v\\lac, to rnnm nn(.Ld('j~~. i.~ prt.·Y.~·c1t,;nt Vac13\. IIu\'cl P!'?,Y'"
j·~ul.if' t;-t~ aby~

n:!s dopingo\\ :lĆ".

• Se-bastiao l .az~ron i, trener druż'\'Jly Brazylii: .,Nd~?;a dt'u~~~. p:)
lHlOl'r\ła oclpowkdilit'~O r, tnlu dopiero
po st.T7.cleniu
p łe rw:-.z;(j
l'lrnn1.ki. ZV\"'-ycię~two ". pi(?r\Vsz~ll(\ m(tc:~u cicH,zy·'.
• Trener Szwed6w, Olle :-'ORDJ~: .. w~'grn(" 7. Dr.:l7.~·lia j<"st ba~

,1'0 tn.dno. To obecnie j"ctna z najl .ps..:} eh
:\f~,qę. że

remi.::; by? \v

llilS?Yln

zasi,:gll '.

drużyn

na swi"cic,

J,'l'lDZ BECKE,n '-FEn, ir"ner Zl'spolu RF, : ,.T" była' prll., ie
u~ vrn.'lina gt'ft l
pr:l\\ ie op" ~·r!lal!lY \',:, fi ik. Pri'l'd n,/uoi.!7~ci ptn
n\J.stl.'?L\1itw hy::!~!a~' :ta!iI..! ..·.~!1i <lo ~: "!,,,~l iav.'uI"'; tóv: j ni.:,,: :-;':",i nu!
•

? lł;,?n'i.

NUMER 112

STRONA 8

}{u!ullln;;

8'Pcac9wał

AdH:hs ...

bąbcl!.:ami czy bez; ..
realizują swój program Wh~r,)·Ncgf.l
świata.
Gospodarze star~·ją ~ip'
nować wszelkie źródł-a zagrożenia. Wc wszystkich włoskich
ta<:h, w k ·tól·ych rozgrywane są mecze. obowi"zuje zakaz
daży napojów alkoholowych. J e.m jednak kelner robaczy
niezby.t zadow<rlonego konie<!znvścią spożywania. coca-coli.
d:z..i i niowinnie pyta: .. Pan szanowy zyczy scb_c w(t(l~.,.
ną czy nio?",
i konsekwentnie
prowadzenia mistrzostw

świf;to

modlić!",

Wielbłąd maskotką 1

~ .

.

~.

.

.

..

,

.

rabów

l-ibiC'c 7. kX<1jów a,,'ab...kieh !>nsLauC1W:U dejlOl'iló.:' dn';' T.le
)I(}(,z(mych ł:miraiów. '\V dowód swej sym!Xltii ot:&rowaJ; za\\'
nikom tc-so 7.€spolu... wielbłąda -- ż.ywą nll),'iI<Clt'}<;f: m:>jącą. .
nie"'ć SZ~:bGŚ{'!e j
zr.,pe !\'nić powodzep1c w spr:!'kan;oó;dJ ct:.lll
cyj.nych..

. 'I.~.••~•• _.-,-_._:.,_.:_ _ _-y".M.~"'-:'---:r':_~..:-"":,,,,,,,,..,,,,-,:.{

Po trzcch dni:!eh , lundiaJu C'/.te-

ma na koncie po
dwa gole: l:ra"ylijezyk l'AREC c~
(na zdj~ciu). Rumun Lacatus.
Czpcho_lowak Skuhravy l 1:\lat.
r('f'h

piłkarzy

łhacus
zdohyło

z

po

Rv:-J.
jCl1 1H' j

12

z.1,votlnilców

bram CI".

GJ!! francI/sb albiter. Miel,e!
Vautrot, zal,:olic;;yl me~.: ot11'al'cia. pomir.dz!J Ka/ll!'1':mem i "tl'yentyną.

stało

sil?

ja.HIt'.

że

Mi.!rzcrslwa Sw ia.ta
bę:!,q
impre.!l/ z jar,q n/g(Iy
jc>sz(;ze
tV his{orii futbol" !lie mieliśmy
do c: !)Ilicnia. Gospoda rze stara1i
się ZGcl:iwić świat na leie!e miesift·CI' przed
rJ~m1Jm
c:e7·u:.ca,
Włosi pou:itali 24 najlepsze
Ż1J'ly JW 12 tv~pania!yd'. ll()U'Oc:csnych stadion{j{;h, tqrpd'i<nnurh zna"omidez~tają..;ą się 7!!l
uilce nożJ)ej pub!i(,Z1l(l;j~!,!. Przygotowali
specjaJ.l1jJ
program,

u,u-

bezlitośnie

• MEDIOLAN. RFN - Ju.n.;osławia 4:1 (2:0). Strzelcy goli dla
RF. T: Lothar MaHhaeus \V 29 i 63 n ifJ., Juergen Klinsmann
40 mil\.. i Rudi Vocller w 70 min.; dla Jugolawii - Da \'or Jot.'c w 5!'i nin. Sędziował 30-letni Du:\czyk P(>t':?r :r.,.likke];;cn
(1J.1jIl11odszy sędzia :\18). \'!;dzów 'ii.705. Zółta kartka: A'1dl'eas
B,'ehme t. RFN.
1

zobaczyc to spotkanie dZlękl flrnlle

Zdaniem Michela Plaiiniego

xn'

• TURYN. Brazylia - Szwecja 2:1 (l :0). Bramki dia BrazyliI zdobył w 40 i 62 min. Careca. dla Szwecji - Tomas Brolin w 79 min. ~ Gdliował W10ch T u1lio Lanesa. Widzów fi2.628.
Zółte kartki: )ilozer, Branco i Dupga z Brazylii, Toma Brolin
ze .szwecji.

ulOgliśmy

~fit:hf'l Platini tw:crdz:. że najlepszą obecnie clruż_'llą
cle. dj.i'ponującą znakomitymi zawc;dn:·kami i pl'owaG;-')yl
śvdeLnego trenera, jest repI'ezcnbcja RFN. TeH wła"t1l~.
p!~\vini-e-n.
"",edług s.łY·lncgo
rf.'an[;\lsk~~go pnka!:"z3 j
z.jobyc
m!8tr~~ ŚW i-a ta.

jl,.'dO.'!ffi ·i~et"/u".

• Tren,,~ Kulumbii, F.'ó\llcisco jHA'l'l!RANA: Zw:rcicstwo t)C2VwIf;(~it;... CI(~~ 'Y . ale .I('~1i ChCCl!l'y 9wanso\'~:Q.t d~' naslc;pnej I rundy,
n1 ~łSt.'1y Zuc.lcZlfl · 10pi~:j z .ł~r~ć. 7. Ju ....;o.sl:l\\'i~ i RFN'"

Z )\CZ

2 miliardy w 118 krajach!

sil;

~pelllil .swc zadanie. Martwi
na~zc \\'ysilld nIc przynosiły

• BOLO.. TlA, Kc.lumb:a Zjednoczonc Emira\y Arabok ie
2:0 (0:01. Slrzelc~' goli: Bernardo Rcd;n (glo\'J'ą) W 51 min.
C;lt18- Val 'errama -.v 35 min. SGdzi wał Anglik George COlll·tne\·. Widzów 3().7fll. Zólte kartki: Eiss.a Mecr AlxIulTahman,
H , "":,, Mc,hBmed i IhrahIm M eer Abdu1-rahme.:l z Enl!iratów.

~oUzmy

zapanowało w lnajach Czarnego L~dl1 po
pil·karzy Kamc-rul" u nad Argentyną. Na ulIce alf
s..1{·ich stolic w):1cgly tłumy Jtibiców fetujących d-ziell, w.
.,nit'poskromione lwy" wcs:lly na Z:l\Vsze do historii śW!a.towe
futbolu. Ukazuj"cy siG w Nakohi ,Times" stwierdził; ,,~.ygran
Kamerunu lYi.y~\ iła na.dzil'je. że po raz pierwszy w JlIl,lo~l\ afr)
kańska (lruiyna może z{lobyć ntis~rzlJs{wo :\wiat:l. ] o lo u l\ lrJ

• ]'renl'r Al1strii, Josef HICJI:ERSBERGI':R: .• Nie graJI'<m).' na rpłl :s. Szkoda. że pod I;Or.l(,C ~not1:ania n1t~ wyl.;orZyslnJi-=itny vkazji
(in 7.dc.l)ycla gola. Alp mj..;tr ~.O..;t..\V3 swift' ..) rHP ko11C"z.c\ sit; pr:t:,~cI CL
('II

pół

;,;a

cięstwie

• 'l'rener WIoch. Az~gHo V1(' I,SJ: .,.Jcr.tem ~l1do\Volony z gry
drużyn V, która dosl\:onale \'I.'ytrzymała trudy rncczu 7" w:.,maqa~ą
C';'m pc?:cl· i\Yniłtl<?lU.
ah'atorc S('hillaci, ktory ' strz<>lil hraml,q w
lI'·' :

bo

"Nieposkromione lwy" weszły do hhtoril

• RZYM. Wloch~- - Au,tr:a 1:0 (0:0). ZdobY 'Nca bramki
San'atore
chiJlnci (~lo'''''<-1) w 78 m:n . St; dl.lował BrazyI:jcz.·k Jo ' c RC;i1l'irez Wright. Wid zów 72.303. Żółta kartka:
i\ndrea.; Herzo;: z Au. tr:i.·

Jnpie

kończyć,

M€cz ot\varcia XIV Mistrzostw Sw:ata, pom iQd·l.y p!lK~ l'tJf"
Kamerllnn i Argt'ntyny obserwowało, za pośrednictwem 1~
cji telewizyjnych" dwa milia.-r:dy :"idz<",:"w na krajad ł!

'.'iie1kie

o..

\·it· t~1u

już

Z

!. Kolu~bia

• Tr<,nel' Rumunii. Eml'ricb JE~E[: .. Pllkarze Argentyny I ZSRR
b 'li 1'n~~~'ol.Ytc\lni pl~nn;zyCll spotkano Nasze z ~;ycięstv..·o 1 pora~ka
św in dc7:\. że slnwka jest wyrównana. Nie boimy si<;
;l~,(lnt"'~
r y\val n . l{'c I dO l\.H~dego pOdChOdzimy ?. szacunkiem. Nie
O~łc/H\.vah:;my brilku Uagi c:;o, pOnil\WaŻ mamy dobrYCh dublerów".
•
er u\ltarz ZSf:lt, łUnat DAS t\.TE"r : ,~Pl'7.Y pierwszej bran1cC'
nvtfil.c..t CiU, że Lacatus bGo7.ic c ent rował. a nic str7.elał. Rurnun
::b JtOC'lył mnie. J eśli chodzi o rJ;ul h:arny. to t'ęlu\, ocz.ywi~cle.
t>~l". <Ile ,U,,'J pol em knrn.vm".

"MUbZę

powiedzial:

tran...misja lcJewizyjn:\ z meczu rcpr('zcllt:1('ji Włoch_
konkurować a narodową powinnością zasiac1ania w tym
eic przed tl'lewizorem. ~Iijwi«: więc wam de wic1zenia ......

Wło

1. RFN

Argentyny

rozumie kihków .. ,

Jan Paweł Ił przebywał w so1>otG w parafii . 'ano Ren~igio
R.zymem, gdzie przemawia ł do wie.roych. Na ~k?nCZelUe

eli'llinu.ia~!J

zagro::eń,

źr6dl!l

by /lic lIie ::;.]I~ló('ilo
przebiegu 1l1istrzo~f (!:. J"i ed U zaIwmunikol.l:a li
o re1'(J.,·clG·1I·Yon
zainteresou:ani.u Mundiarem.
(l
::wla. zeza o o!lm:ymich u:prl/Inzrh z transmfsji telo;;u·j:yjnych.
rozlegly się pytania - c=y sport
j pWw llo:no nie starla się
wC'
WloszccTl jedynie doiatl:i!"1l do
wielkiego bi;;;ne.w? ,Już p;erwsw spotkaniE' roZ!!:ialo wątpli
wości. O oblic.:u 11ii~trzo~tH: ::; 1clecyduJc pilkars!.:i<? lI;dowi~l.o!
Zanim to jed',ah ,'cst(!1yilo,
CZt. !~al(f. U!S kuleJ na. rac.::e} ITl;-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pien~lSZC starcie przed ... katedrą
na placu przed k:tted:rą w 1'redi{l1:m;~ dO:;l.io
c,s.lrego starci:> pseudckibic:ów HFN i Jugosławii. Po~icja
wah SJ tuację przy poma::y pa·kk i g.rallatów ~ l!<Jzem
..
ej m. Zda.niem władz za ,\') \\'c,l'!'\le a ·:a.!ltury o:lp"w:e:l·/,':lljl,
cł;.u-!igani z RFN.

w

1'1,

n:e.:L:ielę.

tlie~podz;al1ka.

UI·c~:y.~·!uH

otwarcia byla. zlla'~comicie przll!lutowana i niezwykle u:idolriskowa. ale też nads!lGJz:eu'aaie
r./'ótT.:a, Zabrakło pompatycrny~1!
i. ja.!.; się orw.::a!o. zrJ,;'ZIl!Jch 0fic,iahych wystl/pień. l
jakby
molo byZo tych nou'o.ki, ~ka!a
ni z górlj n(l pora:i:7;ę pU:',1T.W
K~merunll 11o!W1J.ali «!\f'/!! lnjjch
mistrzów świala'
PllI,arzc z AfTy.ki 1l;C p~:;e')i!
ra ;ąc zbylniQ Ul ś:YxlJ~(;ch 1;01'~ehlienf Ilie d!(:yZ; do cetu. 1\'(1to;nias: "cpre:enlacja Arqen.tyIlil nic:::YI!l',!ie pr::vpumilwla u:y'rÓ;Cno.llego.
zgranego zespoI;!
sn/'zi?d czterech la.l. Gwh=<ia
MI/radonu nie tyle zgo~I(7. co 7t)st, la 1-1 razy przewrÓ!!MI'1 ll,b
!l'Jkopa nf!: Zdec/jd;J!rane illfcfll'el/cJe sp,·Zzieq9<: Fl'a1lc:ji
up r :eyto1il?lily
pi1'~(!r::;')m.

c1tyha

U·~':Zli.'{ild11:"

że dddw;,acje
brutalno.kią na

FIFA
o 1l'aLce ::
bc,~
ki.! nie byly ied.WlJe :apeW1li!!=
ni;l li~ be: pO/Ol/cia. C,y po tum
ęp'Jt':alliu odpadl jede'l ;: [.anc1y-:/atólc do mistr:ov'skieCjo t!ltlIli.? 'Nie u·jll(lv!lw. Jedlin je~t
pelo'e - ~ taką [}I'a A.qentJ}na
nic mu. c:efi·, szu10ć tv Italii.

T)'("le·y A~eg7io Vidnf lIa dlt:·
{Je p""ed m::s-!rzv~tlL'ami W·'~·.:
dZil,
clysponuje dobrą dn -!!
r.ą. I.tóra ma dtl:e szanse, /lY
z,fyLięi.yć Ul tllTTlieju. Wl(l~ i.~:
tlaj!ep~z!Jm do tej P'HU spoi I",
nil/, pokonali A IHlria·ków. ;.~
kazali cie·].:(Nt'11 f utblJl. are ~I'''.
lec.:rlO.'ć wlosi.i<:h 1!(j pa ~tni!,~'~

:e

moic

spędzać

sen z

u~:11

8!imp at lł/wm ..
.
RÓU,Hlleż
l'f?lYfe.:ent j/ cjll

l'

IV

-l1d/?1ll0nstroll'a'a tee
1<' to'"
szym meczu :; JugoslawiQ Sln e.l·
10e prz!!gofou'allie do mi sin osf:'.·
Dale'lO ju,; niemiecki mec/l a·ll !:._,
kontrololt'ally
przez
Fru
Beckcllballe,.a. nie funk('jo'lfJ!t .
tak -s]lrawllfe. Ci(!lkou'ie zuP"
2'el/t')wal się ta'~'::e kolcj7l1J P'~
t"'1tlelit.. do mi Irzol!:skii'ga t r;
nu - Brazy.7ia. 45 miJlll1 dT!;q·;
ctęści spotJ;a11ia toczlIlo $!f: '.

':.j

T'iłtm bTazy/ijsT~,ej S!lTllVU
tfy. ta7~:!J lo by t1'ygrcć ::e

d,J'ini.
D~;ś

o~h!mlią

I,arfil

Kto :alcm

uęcl:ic 1li/rJ!('fC,7!

1.:o;.~my się

8 l;·pca ...

a~l'f LlO.rJ wlos-Jdm nicbc'!!?

