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donoszą nasi koledzy z
()Wej Po~ski, również i
rynek "nie zauważył" no. zarządzeń administracyj-

Najłatwiej

Pod numerem 5510 '89 w biurz e notanalnym odnotowano akt

handeł między mieszkań

rejonów
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""kil'g o Mundi al u bt;dzie
nek "wielkie'h
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\\ pier\\ " zY('h uniach lur-
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kolorze!

',t~7,o;.twa

nożnej

Ś'N:~ta
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' d ys po n uje,z. nic
Trzeba
nat,l' ch-

w Św ie; to
Loter:G Fanto',\O,! o w
j obok
g!ó'.\'nej nagro- .. malucha" moin a tak-

i inl,uedmi&-

ł'ocyklnpe(lii

bi-

zawart.vch· w
pra wie dewi;!.Q'vym. Nie mnie j
jednak k i Jkad zie~ia t o,ób w '
kraj u i k il k a w woj: kieletk:m
p o zapłaceniu 100 t y~. zł. opIaty ~ karbow ej zezwolcn:e ta.
k ie olrz\'lnaJo. l walu~o\\o\, In tere, z;;czął ~:G kręcić. i)rzy,

się stało?
Uzy ~ k anie

~!

pozwolenia na
prowad zenie kant oru nie było
łatwe.
Trzeba b.I'lo ~pc ln i ć
wicIe warunków . W) nikajq cyc h
z prze pi-ów o obroci~

je ~o wła~c!c:eJr>m

no.szqc

le

'",ca -

n 'czle d ochody.
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SOJ'l \

]·rz(·.l Zr~l,olt'm ' Lkul ;\tl'dyl'Zllyl'll w
wuv.allY'·h rollzic·ów._

Ki"kU('h Ilum !,o.lt'n .. r1'ul . .,1. l'i('kar-ki

su z

me

I
Wczoraj

w

int.eTc"o·.·:anie n< uką
u nasllych
~ "iad ó\':
wyra:t.l1!e
spadło. W ubiegl?m. ro'-u I.>ylo I)li ~k o 500 osób ubiega ją 
ć:ch ~i. w tym roku tylk'
268 o ;;ób
zloi)'\o
pochmia,.

Wyi.'i/.ej Szko-

Inży nienkiej im. K
. Pułas:;:iego rozpoc zęt y się egz aminy w stępne na studio z-

le

graniczne. Radom~:-{a
uczcI. nia od lat prowad zi
nabór
na' k ierunki
techniczne -do
Związku Radzieckiego, NRD,
Czecho;.;lo>,:acji,
BuJgarii
i
We;gry. VI tym Toku za-

" j\... i!! k~zym
cieąą si~ ki

powod ze ni em
rUllki z\\'iązan~

OOKO:iCZENIE N _\

STR. !

przybywa

(UT \.

.'\ 1-'[»

WC( łu~

n:v(Jikjalnvc:h dany"h opubl;\:.,':anY'h p:'zcz prywatny zaehodnion Cllllcck! 111 tytut
ba d l'lIlI a.
opinii publ kzncj .. In[ u." \'.1'r,,:<nc z,vye.<;sl .... o w p,crws<cj
turz.::
"y!>orów
parlamentarnych do \\·lelk:cg.) Z~romadzc
nia Ludowego przcprov"adzoncj
w nicdz."I!; odniosła Bułgar !ta
Parti a 'o"jałistyczl1a Ccla", 'li{' j
kOmUnIS(·i) .Jej k',ndydacl "dobyli ~ \" ~d Jurf l n [ as" - 4. fi
próc. głosÓw (9K ';lIlCjs" IV pa;lamenc ie). OpClzyc,;'jn... Zwiazc'l:
' :J Dellhlk,'u l vczn ,·eh
uzyskał
36.2 pro~'. (7:; ·miej·sc:).
([>,\1'1

Einterwencyjny

•

o

Sędziqw ie
nie j-()',pi(·.FC7.lj~
zbytnio zawodl"Jków na 1\1" we
Wl<lSZc(!l!, Ka żdc zagra ni" niczgodne z zasadą "fair p la :," j~st
natyehmiast suro'\"o ka,'a leo 111'
dotychezasow:rch- dzjev:j~~iu me_ c~aeh arbitrzy 23. razy si r: ~ali do
kieszonek, poka zując '20 żólt)o·ch
kadek i 3. czerwone.
.

're .. \

Z\vycięst

(ski)

I

24 kw i tn, a bieżąc e go ro - u
b iuro notó n alne pod nume re la
7913'90 odnotowuje akt kun,
na-sprz <! doży CZę Ś CI posesji 00łożonej przy ul. ul. S ie nk ieW icza
3 .. ł l~ś n ej 9 (ob lc kt nar·oż ny ).
Nowym ' wspólwłaścic l elkom z '
stajo Wando Ś. I jej wnuczka,
Agnieszko R. 0 b,e panie m OQ
pc 25 P/oc udzialu Wlaścc '
lem P07o;lolycr 5C pooc.
je~t
od downa sxarb p~ństwa,

pil!< .• ny .'\r~"l\lyny i
ltadzil'<:kj('~o. Do kOll -

Zółte

współ

kamien icy stała się
Bożeno R., córko Wandy $. Somo po ni $. jesl tyłko - tak
sarna ' ' Iw ierdzi - adm lri lstratom m budynku. Jolt no administratora, dllało nadzwyczaj
energicz.nie. W wynik-u lej sto,
roń opuściły 'zdjmowa'ne loko,
le r..o porterze sklepy SpOŻyoN'
czy (no.cny) i pasmanIen a . N i '
. downa w ' cli m·iej\ce I(lelczonie
otrzymali ' dwa
butiki:
"Mcxl ,
Francuską" i "Ra i sę".

IJOKO:i.CZE

O MŚ ll:.lia-9I i iunych wvdarxenia('h SPD1'IDwyelt' pist:eilly
n .. "tt'ouie S.

w.'"gi'a ~

- cennych

kantory.

wałutami ··-

wymiany walut. Miały . i}1ł~
niele,alny halldeI _Drowadzony przez
cinkciarzy I uzupełnić "kulrjącą·'
działalność
usłu~ow~
banków państwowych. C'l:Y bk
zlikwidować

,,,,t

zagra ć

ra(lioma~41et"f()ł1u .

Il-l\częly

Natomia t wczoraj o.!!l:jd.aliś
my w tclewizji dru-~yny z Wysp
BrytyJskich. W dwóch rozegranych spotkaniach doszlo do n;eoczeki w anych rezultalów, przy
czym zwycic;slwo deb:ulujacej
w Mundialu I~ostaryki ze 'zkoej" 1:0 można nawet uznać Z,)
sensację. A v: .. świ~lej wo.jnie·
t\ngliku\\ z Irlund('zykami padł
remis (1:1). jui; czw art~o w j dC llas!u dotychczasG·.\'ych k{l!lfr()nlacjach pilkarz:;, ohu !la
w.

c op'ero na b 'er':1jq
któ r e
widać
na ekra nach tek olorowych. Je śl;

telćwizory
koJopal- <ccam .. - Za jedyne
z!ot·ych
(tyle ko ~ztu je
może-z weJse
w posia tak:e!!9 \\"Ja!b ~ e ~pi·!.<;
pO'1adlo: loduwki. y~tel~wizora CDrno-

o

fl'l>lltacji ohrOllt(m
mi..,lrzowsldego tytułu z \del·mi. lnami
CUl'O}'Y z 1938 roku dojdz i~ ju11'0. 13 cz('r\\ ('a \\ • I'apol u.
:\
wit;c d\de ,,13"! Dla kogo ht;dą one sz('z .. ~li wc
a dl~ kc"o
p('l'howe? Jedno j~sl pt· 1\ ne :..
kto prz('~l"\.
ll'n praklycznie
slr:!!'i szans!; awansu do dl'ug:d
ruudy lurnieju.

Mistrzost~va
'lV

roku jak

))(t de.nczu
powsbwać prywatne

Nową

właścicielkq

PO , prywatne pieniądze

kon ro ...

o

ostrzone prz.episy i surowe
cełIle w niewielkim lIa
stopniu ograniczyły nieleprzygranicznych

sięgnąć

to

Właśc i cie lem drug iej
połowy
był do ub.
roku Wincenty P.

kupna,sprz e daży .

Jak

pam ięt ają

·~~45B9B
za
20 zł

100 zł-

"w k ie'ec·ldch, !}r_~walnych
k lepach , takl.e
spoż.ywczych,
:dóe z ainsła to ..... an{l automaty d
gieJ'. zwane ,.je dnorękimi bOladylami ". właściciele sp rzedaj '
mO:lE'ty 20 z ł. niczbc:due do uruchomienia automat u: za 100
zł, . Chłopc:-- płacą i g r ają , a nrol~ck podwójny.. •.

•
Dom
Ś 'I·:!·I.., J Bn:.t l .\1,
berta pP.y u •. tirZt;d:l:C/,cj ,.
K ;e;c<.'ch przed gndz. l;; za·
peln;a <G. Dz:ś z darn1 0 ',·.\'Ch
zup korzy ta tu już 300 o-b.
w ,styczn:u ~dy rozpOCZVl al"O
tG
charyt:lt.\"\\"tlq dz :"bl!1oŚĆ
bylo ich za!cd \':e 20. D la
wicIu ta zupa je t jedynym
po :I, .. cm w cI'ld.~1 dnia, W."C

http://sbc.wbp.kielce.pl

I

dod,lh

rcprly.. °l\jb ardz\:j

u!"adow:~ll: ~C:

z

krupn[k'em

c .. k:ó4".\ n

\\'i.....l?.

p:,zY[.)adnIe

\\.

ud:dalc kawatc~· m:<:'" z k '.;_
ci. na l-tórych ~otujc si(; ~tra
..\ c.
O r::od'::n:c 1:1, po krótk:ej
modlit \':e celcbro'.\'Jnej p~-:eZ
sio ,tr~
ZakOl"JHł,
na st<ipuje
spoi-y\\':m:c po~.lku. Dz:;

zupa jc t wyj'ltkowo smaczC.lna

no\\·~

l\l nria!1n" R.

-

Pr'.ychcd·!<i tu cod ~:cl1n!_ .
m~e 'lkam \\. piJbl:~kich blokach z córk ąo jej ml;żCl11
i
wn lCl<ib 11! On: led','o wią;a
k on,cc l kor'lc~m. W;d z<i. i
lm zawad Z<l'11 i chc.abbym ~iQ
j"koś u"un~ć .
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l\le 'Sz.ybko oknznło się , że
k;:ntory nie tyl·ko n:e zmr.iej'zy!y, lecz wn;cz z-wię1;;szyły
działalność ciuk-ciarzy, którzy
"nie siejąc i nie orząc" (czytaj:
nie płacąc
pc<laików)
prosperują r6\\"nie znakomicie,
alb:>
jeszez.e lepiej. Choc iaż
min;:;ter fin:msów' od począt
ku r(}ku kurcz<Jwo h'zym:< się
lum'U 9,600 zł Ul jedną p.odob iznę prezydenta \Vas;;yngtona .. Tak 1;0 już bowiem jest,
L.C jeden si ę dolarów pozbywa,
inny je kupuje i w szyscy są
przekO~lani, że robią dobry klteres,
.Z ' calej tej sprawy niezado_
w-olony był tylko bank. W
ka-n-torach PKO i banków ko.
mercyjllych dolarów bylo bowiem ·zwykle albo za malo,
albo za dużo - podob;1.ie było
rÓ\v'Tli~ż z ceną. Tak więc
po kilku miesiącach okata·ło
się, że jak lo u nas bywa zc
w "zy"tkim pryw tne k ,ntory

kanto

dla klientów

JalI informuje Urząd ~fiejski
Kielcllch - Wyd:tiał Handlu
13 czerwca br. (środa)
sklepy PSS "Społem" i PIlS nie
odbiorą w tym dniu
woIneg{),

'W

i

'Usług,

a·ni nie

skrócą
wolną sobotę.

czasu pracy

za

• 14 czerwca br. (B:Jie Ciało)
będą
wytypowane
sklepy: nr 60 PSS. ul. Sienkiewicza 72, w godz. 1 ()'-'16; nr 232
"Dehikatesy", uL Poeieszka, w
godz. HI-16 i nr 10 PHS, u'1.
S:t;kó!na 36" - w godz. 3-13.
. • 15 czerwca br, (piątek) -WSZyst.kie sklepy pracują w normalnym wymiane czasu p1'acy.
_pracować

o

• 16 cz.e~wca br. (se-bota 1"000('.za) wszystkie sklepy pracują jak w dni powszednie.

Wczoraj w kraju
.

• Międzynarodowe Targi w
PO'l.naniu - po uroezystym otwarciu - w<,szły już w roboczy rytm. Handlowcy przystą
pHi do rozmów i uzgadnia.nia
kontraktów, organ.izowane są
też konferoncje
prasowe i.łus
t.ruiąc zamierzenia różnych firm
i k'ajów.
łł Na spotkaniu z ministrem
pr:remyslu Tadeuszem Syryjczyki(m reprezentanci władz łódz
k;i'Ch i Zarządu Regio.nu NSZZ
.,Sol:darność" podkreślali: że pop ierany werbahlie program Balcerowicza wymaga pewnych korekt na poZiomie zakładów prod,ukcy jnych.

• W UniW€rsytecic Warszawskim odbyła się uroczyslość nadania doktora honoris causa pol\i.tykowi polskiego l>Ocho<uenj~
Danowi RostarkowsJUcmu
członkowi Kongresu USA, zwią
zanemu od początku swc.i dział.aJności politycznej z Chicago i
stanem Illinois. kiól"'e sa Dldwiększymi skupiEk ami
Pvlonii
amerykański

j.

• Równiei. w Uniwersytecie
Wars.zawskUn1 zainaugUI:o vano
'li{!dzynarodową

Konferencję

Naukową

zorganizowana przez
i uniwcrsytet Aberdeen z USA. Jej hasło wywoławcze:
Jak robić b:u.es w
P,Jlsce i Eltropie wschodniej.
KonferencJa cieszy sie d11Ż)'m
z:l·atcresowanicm.
• Sekretarz sl~nu w ltSZ
Bolcsk,'/I' Kulski odbył rozmowę
t~

placówkę

z nmbasadorem

Cz~chosłowacji

nt. pilnej potrzeby zn.ies:enia ogranlczell w
rut:hu osobow)m i Lur,Vstyczn:, III m:<:dl.Y obu krajami. Stronie czechosłowackiej wrQczono
nr e zaw'er<lja~a propozycje ur<g'llowa lia teg~ problemu w
dred_C! c!\.\u:;t'·o:lnych rozmów.
Marketą ł'ialo"ą

Nl'~ER
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opłaty.

Bank twierdzi, że wszy;;tko
jest w porządku. WZ1'O ly ce·
ny i z.mieniły sit; warunki, diatego pcirzebne jest nowe ure_
gulowanie prawne.
Właści- .
ciele
kantorów są jednak
zbulwcrsowa!1i, bowie 11 sko_
ro otrz.ymali zgodę na dz:alalność bezterm:nową bezprawne jest ż'-ldan'e od nich powtórnego składania wnio:;ku w
_pr<!wie dals3ego prowadzenia
kantoru. Tym b ardziej, że jak wynika z pisma NBP 'nowe zezwolenie bc;dzi-e wa.i.ne tylko dlJ kOjka br. Co
b<;dz.:e dalej?
. Zdc. !lie Ol wla.śck:eli p ry \vaLnych kantorów w lutowych w Kielcc.ch. początkiem
całej ~pra wy jest niewqtpliwie zy _k z prowadu-:Jia dewi.
zowego intere:,u. Ale czy to
uw. ad·nia podejmo'\\'anie tcgQ typu decyzji? Równie dob_
rze moina byłOby unieważnić
zczwolenia na prowadLe!1ie innej qziałalnośc i gospodarczej
czy handlowej. I WZl10W:Ć je
po uiszczeniu
\\'yższej opla.
ty, jak to mial-o miejsce
w
nieda1ekwj przeszłości. Dziwnym wydaje siQ teL. fakt. że
ani minister fi'nansów, ·a ni
NBP nie z-robiły nic w celu
zlikwidowania
niclegalnego
handlu walut.ami prowadzonego przez cinkciarzy,
Naszym zdaniem
warto
podkreślić jeszcze jedną kwes_
tię. Skoro prowadzenie
kantorów jest takim znakomitym
interesem, dlaczeJ;o bank.i nie
utworzą własnej' dobrze dzia·
łającej sieci kantorów?
Cz.y
dlate go, że ściqganie pienię
dzy od pryi.vutn.ych wlaśdcic_
li kas dewizowy'!h
je~t tat.
wiejsze?
(KAZ)
DOKof\CZl:!Ii'lE ZE l,":rR. 1
Pan Hcnryk

przys~edl

dia

Z8 nv

.,prL.Cbija!y" oa.11K i obrotam.i
i zyskiem_
Nic w~ęc dziwne-go, że po
n owelizacji przez Sejm prawa dewizowego, w styczniu
br. zapro{lonowaao ·właścicie10m nowy<:h k:mror6w nieco
Gstrz.ej:;ze warunki (m.in. prQwadzenie
stałej sprzedut-Y :i
tylka 8 proc. marży), zwi~k
sz.ajqc :unaoznie koszty uz.y/>kania zezwolenia do 2,5 mln
zł. tzw. prowizji baHkow~ j
i
600 tys. 7..1 płaty skarbowej.
JedI1OC?e~!l;e, z,godnie z. przepisami kodeksu cywilneg.o (jak
m.nic zap{'wlliano w NBP) wypowiedziano wydane wcześ
niej,
tj. przed
l stycznia
1930 r., bezterminowe zezwolenia na prowadzenie k:mto'rów. Właściciele tychże oiny_
mali niedawno pismo, z. którego wynika, że w przypadku
PQdj<:cia de<:yzji o kootynuowaniu działalności powinni
złożyć nowe wnioski o udzielen:e im z-ezwolen;a na prowadzenie kantorów
i uiścić
podwyższone

Ważne

•

jak

zw>-kle z mena;ikami. Bier..:e
obiad dla siebie i żony inwalidki. która nie wstaje z ł6ż
ka. Kolejka
po talerz %.upy
rośnie. W niej kilkoro dzieci
:r.
biednych, wielodzietnych
rodzin, cz~sto dotkniętych alkoholizmem, Sporo też codziMnie bezdo-mnych. Dwie star ze
kobi(!ty żalą się. że bite i wy_
ganiane z do'Uu przez córki
kocz.uj.)
te!'az
na la\\!k<lch
dworcowych , czasami na klaL
kach schodowych. Po ły:i.ką
stra',,'y prz.yjeżdżają tu ludzie
z
odległYCh
o . iedli
miasta - z Siejów. Szydlów_
ku. Barwinka. l z każdym
dniem ich przybywa. Maria
Soja, kierown:czka kuchni,
.~otujqc codziennie zupq dla
potrzebuj~eych głowi się jak
ją wzbogacić , czym doprawić,
by byla l'mac;:.na i pożywna.

J
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·.zarowych twierdzą, że pojawił
się teraz nowy otrakcyjny
to.
-war... najlepsze .. przebicie" mają obecnie tuczniki i... trumny,
·Zo dorodną 120-kilogramowQ
'Świnię ploci s i ę za wschodnią
..!Ironką (w odpowiednim pfZIlt1;czeniu walut) tylko ok. 350 ty5.
2ł. podcLas fJ<l'/ li nas k"s~uie
'ponad f mln z/. Prtez gfon;~ę
lllZe!'{ozi się., oczywiście, rąban
,h ę... Trumno notomiast ma w
lublinie cenę ak. pól mln zł• ..,.,
ZSRR jesl takie kiJkokro1nie tóń
szo.
U nas w oslatnich dniach w
m6dlie żeńszeniowe pastylki z
Rumunii, stamtąd części samochodowe do doci (jeszcze nie
tak dawno woziliśmy w tamlq
stronę), pil40 i wódH płynq ja.L
woda. Towotami z Berlino Zachodniego rynek się jednak
zatkal. Na pomysł z rąbanką i
trumna mi na.si lokalni przedsię
biorcy bazarowi nie wpadli.
Pewnie dla·tego, że do granicy
daleko, a transport , dragi. f pomyśleć. jak by nam się żylo:
gdybl'śmy mieli granicę z kim.
ko/wiek np. w fvforaw it::y !
(wp)

na
DOKOXCZENIE ZE Sl'.R. 1
automat.yką,
info.rmatyką
organł;3acją prodUkcji. Najwięcej
miejsc J,}rzygotowano

z

i

tradycyjnie w zao;adnicz)'Ch
sz.ko.lach
a
uczelniach
}'aozieekich.
zawoqowych,
bo
Kandydaci mają tu do ·wy~S37
ucz.,:uów.
W /" iecimiboru aż 21 kicNmkt')w stukach p.rzygotowano
trzy ty~iqce
miej~c.
N.. jdiów.
-większa rywalizacja w 'RC\doWczo•.aj abil.urien<!i 2d;~w·
miu oczy'" cle jest
Zeli ·dwuczęścio.wy egzamin z
s.pole Szkół Samochodowych
m:>tematyki, dziś 'na podobi Zespole Szkół Elcktrycz.ne j zasad2ie odbędzie , się egnych, gdzie na jc{ino miejsce
zamin z :fizyki lub chelllli,
l)rzypada PÓltOf<1 kandydata.
w środę w zależności od kra- 'Rywalizacja występuje też w
ju, w którym kandyd<lt będz:e
liceach
Qgólnoksztal~cy ch
póhicrał nauk~ jt:zyk obcho.Ć przesadzone
są
o.pi nie
cy. Wszystkimzd:Ijącym ży
o liczbie cru:tnych do nauld
czymy po.łamania pióra.
w tych typach szkól. W III
LO w Radomiu do egzami(włm)
nów przystąpiło 220 osóiJ, a
miejsc będzie około 180 (6
Egzaminy w~tępne
. klas po 30 ucz.niów). Sporo

do

szkół średnich

W Radom.skiem dla ('Ą5mio
kla'3islów, klórych
w
tym
roku jest blisko. dwanaście

Ropa .z głębokości 38 Ometrów
P~ r z picrwszy natrafiono w
Polsce na złoże ropy na głęOO
k~i' 3800 metrów.
otwór badawczy TycllOwo PIG-l na Pomorzu
Zachodnim
niedaleko
Karlic,a przyniÓSł odkrycie najgłq1>icj poł<J:i.onego złoża ropy w
Polsce. Zna:!cziono ją w strUktur:ach tzw. Perm.skiego Dolo~i
tu Głównego. pod bardzo wytiOkim ciśllle3ism 450 atmOh-fer.
Wiercenia były ...vykonywane w
ten sposób, że otwór badav.'"Czy
mógł być wykorzystany od razu do ek~ploataeji. Wydaj;:\ość
jego wynosi 125 too ropy na dob<:.

Proponujemy ...
• "ydział Kultury i Sztuki
Afiej.'ikiego oraz Dom
S.rodowisk Twórczych w KitlUrzędu

zapraszaią

na wys-tawli mat.orm gra:ficz!1ych Janusza
HaJicldego z k<J>le-kcji Barbary
K. i Czesława El'berów. Komentarz do twórczości a:"tysty wyglosA w .,Pałacyku Zielińskiego"
dr Cz. El'ber - 13 czerwca 1>1'.
o godz. 12.
• \VDK w Kicleaeh za-orasza
13 bm. o godz. 17 na imprezę pn.
"Zgromadzenie v;-szystkich istot". W prog:-amie m.in.: medytacjo Dalekie·go Wschodu oraz
prohlema;Lyka ekoIGgl<!zna.
15 czerwca o godz. 17 w WDK
- ~Mikr<l'fon dl:a · wszystkich".
zaś 16 bm, o godz. 17 - kolejne wydanie ,.Kawiarenki dzieeach
łych

Za rozpc-znanie skuktury ropO'no~nej w Tychowie i ud{)6tęp
nienie złota zespół geologów z
Pal~twowo:go Instytutu
Geolo-

gicznego pod kierownictwem dr
Leszka Dojarskiego oraz ekipa
przedsiębio-rstwa "Poszukiwania
Nafty i Gazu" w Pije zostały
wyrÓŻnione nagrodą ministra 0ch-rony śro dowiska, leśnictwa i
",asobów naturalnych.
no\.omit główny związany z
wielkim hasencm permskim obejmującym
część Polski

północno-zachodnią
stwarza S7.ansę na
nowych złóż ropy -

znalezienie
mówI dr Leszek Boja!"S'ki z ZaKładu Geologii Złóż Ropy i Gazu. St:'uktury te odznaczają się
jednak bardzo skomplikowaną
bud('JWą co znacznie utrudnia
pQszukhvania. D!atcgo nIe moż
na jeszcze powiedzicć jak duże
są zasoby ropy w rejonie Tychowa. Pierwszy otwór od.macza się dużą wydajnością, drugi niecaly kilometr da:ej nie
trafił aa ropę. Będziemy wiercić tTzeci być może umolliwi on lepsze roz.pomanie zasobów. otwór Tychowo PIG-l wykonywany był w innym celu jako jedno z wielu wieł'ceu
r;wi-ązanych programem
regionalnych badałl geologicz.nych.
ChodzHo o poznanie budowy gcolo.gicznej kraju. W tym rok:u
również inny otwór badawczy
- PiaskJ PIG-2 k. N wogardu
na Pomorzu zaowocował odkryoiem złóż gazu.
(PAP)

cię<:ej".

Te 50 kg kości, nóżek, gło
wizny, jakie dostaje tygodnioWo z zakładów mięsnych zupeln:e nie wystarcza. Od cza_
su do czasu więc parówki z
darów uzupeŁniają te braki.

Głodnych

przybywa
Tylko raz w ciqgu 4 miesi~cy dostaI1śmy z. PPM ~erca
i ozorki - mówi. - Prosimy
o takie dostawy częściej. Cho._
ciaż raz. w tygodniu, w sobotę chcieliśmy przygotować naszym stolownikom lepszy, bogatszy
ohiad. Szukamy też
stale osób, które
zaopatrywałyby nas regularnie \V warzywa. stanowiące pod:,tawę
zup. Ko:,zty pokryje Kościół.
Z ~zątkiem jedeni 10-15
o~ób bez
dachu nad głową
-

http://sbc.wbp.kielce.pl

tysięcy
przygo.townl1o
ięć tysięcy siedemset
<dziesiąt dwa miejsca.
Na jwięcej osób naukę p.odejmie

majdzic w Domu św. Alberta przytulisko. W dwóch odremontowanych pokojach bę
dą mogli
wypocząć, poczytać
ksiąikę, obejrzeć film. Emeryt-o\\,-ane nauczycielki zajmą
się
organizacją
czasu wollli!go. W przyscz!ości także pod:
dasze domu zostanie odrestau·
rowane j przygo~wane na
przyjęcie osób potrz.e.bujących
schronienia.
Sprawuh cy opieką nad t.·m
dory1em Ko:kiół, chcdaż dobo
rze radzi sobie z pv!l1ocą ella.
ryt .. tYW11<l,
czasami też potrzehuje ","Sparcia.
adal nie
znalazł się np. wykonawca 0gr~dzenia domu, jak też sto.
larz. który by wykonał dodatkowe drz.wi oraz stoly i lawy
do ogrodu,
gdzie w cieple
dni moina by . pożYW:lĆ obi.ad
posiedzieć i porozmawiać. D~
kuchni przydałyby l'lę bardzo
środki CZ)'Hczące.

(bu)

chętnych głównie
dziewcząt
zgło.\ło
się
do Ze polu
SzkÓł Od z.ic-.i:owych i Zespołu Szkół Przcmy~lu Spużyw

czego. Tu najbardziej obleganymi kierunkami oc.:y ",iś
cie była s·pccjalizacja gastronomiczna i otwarty w tym
roku
h.-ierunek
hotelarski.
Dziewcz<:ta ubiegały się le ż
o przyjęcic do s~kó! o profilu ekonomicznym.
Wczorajszy egzamin z ję
.zyka polskiego nie należał
.do trudnych. W
liceach 0gólnokszt.ałcących i
studiach
nauczycielskich
zaproponowano napisanie wypracowania na, jeden z trzech nastę
pujących tematów: 1. "Poezja
Adama
Mickiewicza
uczy patriotyzmu, e:.;y zgadzasz się z lym sądem? Uzasadnij". 2. "Która z postaw
bohaterów " Syzyfo\ 'ych prac«
jest ci najbliższa i
dlnczego? ", 3. "Zycie ucznia je;; t
pełne niespodzianek. oto jedna z ruch... (opowiadanie z
opisem ~y tuacji lub opisem
przeżyć wewnętrznych), kandydat zobowiązany był też
d-okonać rozbioru
logicz.!1ego
i gramatYCz.11ego zdania: "W
moim muzcum wyobraźni ten
óbraz przedstawia naj",'i<;kszq
wartośC· ...

50>

loi
dYl
dzi

sie

to~

rzy
nic

"v;c

go

Le
Bit
ne

do

de

wi·

hę

ni.

do
mi
skl

m.

tol

go
ha

w

sU

m'

te
oc
101

n•

Jo

Ól

m

In

VIi

Z(;

lo

si

\,Ą

Jak nam p<)wiep:.:ial $ła
zdający do IV LO wybrał temat pierwszy. - W podstawówce Mickiewicz był· w
naszej klasie ulubionym pisarzem. Jego utwory i poe~j e
znaliśmy
dobrze. Sądzę, że
większość
moich
kolegów
wybrała też ten temat.
Egzaminy z j. pol-skiego nic
były takie trudne. Ale emOcje głównie udzieliły się moim rodzicom i babci.
wek

Wiosenne miodobranie
Ps:zezelal'ze v;- woj. kieleck;m
i
raQo!rnilkil1l przY.'iią,p·U do
pie<rw.szego w tym rOKu poZysktwania miodu. ze1>ra·nego przez
pszezoły :z; kwiatów <L.--zew owooowyeh. ziół i rzepaku..S1o?-kie żniwa"
ą na ~Ół lW-W)śl
ne.

Ba·inidwo na "

dzy Wi lą a

·urzc mil!'

Pilicą ma l><>~$te
trady.cj.e, s,; .a.iące =5ÓW Pła5t~w. W .Iuzeum Wsi R~o<n:'
skiej pow!llał skansen bart.'!I-

ez.o-psrozelar ki, w kl-óryU1 jest
około 200 uli, w ty~l1 unj.k2lne ,,kłody" ule z je<lnego
pnia drzewa. Współczesne; ~
sieki umiejscowione są glOV.~ le
w rejonach miododajnych Il;1.l n.
na obrzeżach Swięloknys.luego
Parku Na·ro<W"\\'ego i PtIS71'zY
Kozienickiej oraz w !:rójC(:ko~ra.dO'lru>kich sadach..
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Już p::;d koniec kwietnia
i
no poczotku moja u dotychczo50.vycn użytkowników lokali położonych na parterze tego b'Jdynku pojaw iają 5 !!} jacyś ludzie. Mierzą. dyskutują... Rodzi
sie plotka. że "tu będzie oom
toi'ioro.'IY". PtzYPllszczenie
:0
nI";! jest takie bezpodstawne. 28
kwie tnia pani Warn:la Ś., korzy:;tajaca również z pełnomoc
nictwo swojej wnuczki, WYPQw;oda najem Iok~Ju położone
go no rogu ulic Sienkie\v;cza i
Leśnej,
w którym mieści się
Biuro 0bsługi Ruchu Turystycznego PTIK instytucjo uwidoczniono w niezliczonych folde rach i informatorach,
(Ja
wielu mapach itp. Trudno to
będz!e z dn ia no dzień pozmien i ać.

Pani S. jest jednak stanowczo:
domaga się opuszczenia pom i eszczeń d~ 31 lip<:o. "lokal
sklepowy na porlerze - pisze
m.in. do Zarządu 0ddzialu Świę
tokrlyskiego PTIK - chcemy zagospodarować
no dziolalnoić
handlową we własnym lC1kre~ie".

której sedno sprowadza się do
teglt, re .. najem lokaJi użytkoch i budynków, nawiązany na
p dstowi~ decyzji administracyjnych O przrcb:iufe, wydanych
przed dniem wejścia w życie
uSiowy. trwa nadal nCl worunkach dot,chcIOSOWfCh; od dnia
wejścia w ż,cie usłowy podłego
cn pnepisom kodebu cywilnego, w Slcz~ólnojci co do spo·
sobu jego relwiązanio".
Noweł;zacja wesz/a
w życ i a
14 dni po jej oJ)'ublikowaniu
(Dzienn;l'; Ustaw ukazał ' się 22
maja), a i ta z zas~rzeżeniem
ust. 2 art. 4. Wielu wlaścicieli
pospieszyło się l
WYPOWiada·
niem administracyjnych decyzji
najmu, nie mając wówczas jesz-'
cze po temu żadnej podstawy
prawnej. Co ciekawe jednaki
pospieszyli się jakoś i niektórzy dotychczasowi użytkownicy
- opuszczając lokale. Czyżby
uważali. Że stoją na p rzegranej
pozycji?

w Kielcach salo" "Desy" oraz
Biuro 0bsł ugi Ruchu Turystycznego PTIK. czy nie będą, nie
jest jej prywatną sprawą, lecz
problemem publicznym.

p~we?

Moje próby dow:e dzen ia pani
S., że nie moźe podejmować
decyzji Q wypowiedzeniu najmu
bez zgody pozostałych wspólwłaścic ie li, zaw i odły . Stwierdziła,

że ma pełnomocnictwo wnUCZki.
Prawo skarbu palIstwa pominęla
milczeniem. Przypomni ałem ~j
o tym, twierdząc. że skoro
współwłasność nfe jest rozdzie·
lona, to nie może sobie uzurpować prawo do samodzielnego
decydowania Q lokalach użyto
kowych, które interesują prze·
cież nie tylko ją. W odpOVfiedzJ
usłyszalem, że w tym przypadku
sądowe rozdzielenie
własności
nie jest możliwe, bo budynek
nie jest podzielony, W ostateczności jednak - zogrozila - wy·
stqpi o
sądowe
zniesien ie

- Poniq $. nie interesuje wysi>kość czynszu. Noszą propozycję ewentualnej jego podwyżki.

w zamian za dalsze korzystanie ze znanych, wszystkim kiciczonom i wielu turystom z ca-.
lej Polski pom i eszczeń BORT,
zl:l,wa milczen iem - mÓ'Ni kiero....onik biu ro ZO PTTK, KUJsz·
to1 Lis.
Wkrótce wypowiedz ania d:>.
stajq następni użytkownicy pom i e-s,rczeń położonych na portene: zakład frrzjerski i butik
od strony ul. Leśnej orQZ... sa.
10ft .. Desy" od Si rnuewiC.lL
- Bylam u racl"cy prawnego
nOizej spółdzielni , - opowiada
Jadwjga K:, właściciel-ko zak/oóu fryzjerskiego. - Po\y i edz iał
mi, że przydtiol. który otrzymałom 15 lat temu.
jest nadal
w:Jiny. Ąle wiem, że w Sejmie
zapadły jakieś zmiany w prawie
lokol-owym, wille kto ma racje
- radca prawny czy palli Ś . ?
- U nos też byli i mierzyli,
ole na razie nic oficjaln:e nle
otrzymalem - mówi dyrektor
..Estrad, Świętolcnyskiej", .Jerz,
Morzetki. - Może brakuje chęt·
nych na ten lokal?
W salonie .. Desy" dowiad uję
s'e. że m<Jjq decyzj~ najmu z
Wydlialu Spraw Lokalowych. Do
momentu wydania nowego pro·
Wa' lokalowego sytuacja no pewno nie ułegnle zmianie, o w
ogóle - to C? wszy~t~lm zodeCJduje dyrekcjo gene:alna
\fi
Kra:'owie. Sprawy rozgrywane
sq ponad głowam i personelu
ki leckiej placówki, ole jej kiefown;czka, f}a:\i lis. łw:erdzi, że
$kOjo· nawet pod Wawele
nie
ma tak repfczentacyjn~o salonu, to .. Deso" łotwa nie ustąpi.

*

*

*

W o:;tatnim czas:e w Kielcach
nasiliło się zjawisko
wypowiedania decyzji najmu lokali dottchC1OS0 ym ich
użytkownikom.
Właśc i ciele
kamienic.
Z'Nlaszcza tych polożonych \IV
centrum m'asta, czynią tak, licząc na
więkSLe
opłaty
Ia
czynsz. jakie. zamierzają uzyskać
od nowych najmujących,
bqdź te' sdmi zamierz.cją podjąć się handlu. Tylko przy Sien
kiewic~o i Kilińslciego stracil iś 
my już, jako mieszkańcy Kielc.
ks'ęgam; ę muzyczną, sklepy spożywcze. teraz żegnamy s ię
z
"Cepelią" i .. Herhapolem" ... W
ich miejsce powstają kolęjne
bubki, sprzedojące to samo,:o
pozGStołe: tureckie ciuchy, kieps~ie kosmetyki, podłej
jakości
elektronikę. Wio' ciciele kamie.
nic realizują
prawa,
która
przywrócił im Sejm jako zadość
uczynienie za lato krzywd. Zon:nr od pcrździernika wejdz;e w
życie nowe prawo lokalowe. uchwalono bowiem na Wiejskie j
jego
częściową
nowelizację.

IY
e

*

*

*

co chodzi ustcr.... odowcy. na

Hcrą właściciele? Najkrócej
i najprośc i ej wytlumoC1:'11 to
Andrzej KędfCł. z-co. kierownika
Wydziału Gospodarki Mieszka·
niowej i Spraw lokalowych UM
w Kielcach: - Szczególny tryb
najmu lokali uiytkowych 'II dro.
dze decyzji administracyjnej ros1<l/ od dnia· wejścia- w ivcie
wspomnianej ustawy z~tqpiony
stosunkiem cywilnoprawnym, a
więc umową najału. Do
umowy potrzebna jest z.god~ obu
stron. Jeśli więc np. wl!lścic e lowi nie odpowiada użytkownik
pomieszczeó. może umowę wymówić. Może także dow.olni;') u,
stalać
wysokość
CZlnszu,
a
dru9iej stronie pozosłaj7 a:bo
rezygnacja. albo płacenie, Jak
kam ienicznik sobie skalkulował.
Dotychczas właściciel mógł wy·
mówi ć łokal jedynie w. przypad.
ku, gdy nlę bylo oań decyzji
adm inistracy}nej. zaś prawo dv sponawan:a mial wyłqczn;e wów •
czas, gdy pomieszczenie bylo ,
Z'łlalnione, nie Z<lŚ lOjęt~, To
wsz:(stko obec:lie stało się nieaktualne.
Jui tełoL w/adze m~nk:ypal
ne stanęły przed problem ,
gd%~erooleżć
pomieszczenia
dla wie:u plecówek handlowych. bez których miastu t~u.d.
no się obejść. Na Slczęsc:a,
dla .. Herbopolu" i .. CepeHi"
miejsce się znalazlo. Gorzej bę
dzie. gdy "moda" na wypowia.
dani_ uomów ulegni_ nas:leni ...
<Xl

•

oprze s i ę na ich opiniach. Bo
budynek jedna k jest podzielof\Y.
Gdzie zoś jest napisane, że
pani S.
przypadnq
akurat
wszystkie pom ieszczenia skl(l-

'"

..

mogę sobie wszystko zabrał j lokai lostawi ć w tak im stanie, w
jakim był. A co ja zrobię l wyposażen i em? Przecież nie mogę
tego wszystkiego wziqć pod
pachę? I dokqd pójść? Prze cież
wszyscy inni będą myś le ć i działać podobnie jak pani S. - żałi
się fryzjerko Jadw iga K.

- Nie zam ierzamy s i ę poddawać bel walki. Mamy przyDyrektor oddzialu .. Desy" w
dzi ały
no zajmowane
przez
Krakow ie. któremu podlega S:JB0RT pom ieszczenia j użytkuje
lon w Kielcach, Ma/gorzata lamy je zgodn ie z dokumentami.
lowicz:
Wys tąpimy e zrozum ienie
dla
- Pani $ . wręczyla nam wynaszych racji i pomoc władz
powiedzenie lokalu, mimo ie
miejskich - zapewn ia Krzyszt."f
mamy na niego przydzial Urzę·
lis.
du Miejsk iego z 1978 roku, potwierdzony prleZ Urząd WojeZa wsz el ką cenę musimy uwódzki. Staraliśmy s i ę ~alatw : ć
sprawę
ugodowo,
proponując , trzymać choćby jedno pom icuczenie od frontu na kasę bilepodzial pomieszczeń w~dłuż, o
tową - twierdzi dyrektor .. Estranie wszerz, by zachować wejś '
..
dy •
cie od ulicy. Pani Ś. odmówi/o.
Zwróc i l i śmy się więc do prezyPan; S. przyznaje, że trochę
denta Kielc o pomoc, wszak
się posp ;eszy/a z wypowiedzemiasto jest współwłClŚcicielem
niami - bo nie poczekala na
tego budynku. Mamy nadziejęl
wej ście w życ i e ustawy - ofe
że p rezydent ~dz ie si
stOłał
zdoo ia nie ~mienilo. Według
utrzymać swoje p rawa, bo cze ·
niej. nastały czasy d/o energ icznych i przedsięb i orczych. a on:!
właśni e tako jest i tylko realizuje swoje prawo.
- Łatwo o pnedjiiębiorcz~;ć,
gdy się jest pracown ikie m Miejskiego Zarządu Remontu Budynków ; wie doskonale. co 'Ii
traw ie piSlczy - skomentował z
przekąsem jed::m z moich rOImówców w tej sprawie. zas zega;ą c sobi
anonimowość.

.. ..

wspóhvlasnośd ze skarbem pań
stwa. Jako IIIspólwlaściciel1<a
stwi erdziło - będzie mioła pra -

wo pierwokupu i ono z niego
skorzysta. Wówcza5 już n,kt nie
będzie siE; wtrqcał do jej imeres?w.

• • •
Pani S. 'łtie-. że dzwon ią. ale
nie w~. w którym kościele. W
przyp::.dku spow między strCłno
mI co do sposobu ulytk~waniQ
wspól'lY'l-asnośct
noleia/oby
wnieść sprawę o · ze!:wolenie na
~onan;e czynności przekraczajqcych zwykły zarząd. Kwest ; ~
tę reguluje ar!. 201 i ncn~ępne
kodeksu cY'J'liłnego. Mowy jed·
nok nie mo o pierwokupie . Gdy
wchodzi on w grę, to lO~)'.;;zaj
prawo do niego ma właśn , s
skarb państwa (teraz chyba od.
powiednio samot'ząd tefytori-olny). 0dnosi s :ę wrażenie. jakby poni Ś. zupełnie nie liczy/a
się z własnością społeczną,
a
przecioż tokowa is\nieje i ma
swoich obrońców z urzędu, u·
stanowionych przez p rawo ...
K ! erow."~lc Andrzej
Kędra:
Jeśli p;lni Ś. wymówi .. Desi~"
(to jui się- stab - przyp. 1)

bez zgodl współwłaściciela, jOr
kim je,t s!cOJ'b państwo, wy·
powiedzen ie będzie n' 5k~tec~.
ne, tzn. nie będz:e rodzić slnlt.
ków pra..vnych. W prr/padku ~q.
cłowego
rozdzialu WSpólł,ł:!S
ności, sQd zawezwie rz.cczozno',Y·
ców: urbon islów i a·rchitektów. i

mu niby mo uszczuplać wlasno3ć
komunalną? W rozie sqdowego
zniesienia wspólwlasnoicJ lob.!
naszego SQlo~u. być moie, prz,,pod nie miastu. Chyba nowo
wybrane władze nie będą likwidować tak potrzebnej
Kiel·
com placówki kulturalnej?
W o}to teczności. będzierhy się
procesować 2 właśc i cielką.. Wło
żyliśmy w remont tego.. lokalu,
ktÓfY był ba rdlo zdcwosto·.vooy, wiele milionów złotych. No
dodptek w bieżącym roku. na
wniosek waszego Urzędu Spraw
We ""nę\rznych.
zainstaiow~ ; ~
my urząd z_ :1 i o alarmowe. To
też kosztowało krocie. Ktoś nom
to musi poweklw~ć ...

WIceprezydent Kialc. Holinq
- Budyn k· nie j e ~t p3dzielony sqdo~Wl ie i poni Ś. nie
moż e nikogo wyrzucoć. tak jak
to jej jest wygodne. Pre zydent
podj"l w tej sprawie jasnq decyzję: gdyb,ŚlnY mieli
pozby.
wać si
tego lokalu, sprzedalibyśmy go tytko i yłQcznie .. Da.
~e". Mias!a n;e stać na fe yg.
nację z \qk'ej p!ocówki.

FIOłek:

Pani $ . j:.OV/4cdl'o/a n\i, że
loka!e u$lugowe ni intere.
'iują, bo dojq
mały
dochód
t-A.am . umo'''Y pozowierane l uczen"icami, co ja tero'L l tt
pocznę~ W ub. roku zrobiłom
remont. Gdy o tym w~PQmrlj o.
łom, to mi odpcw;edz ł a!a.
ie
-

ją

.

Nowo wybranej Radlie Miejskiej i przysdemu tarządGwi
Kielc podrzucam ten kamJk ~
ogródko, mając świadomość, że
nie będ:r.ie lo dla nich łatwr
orte<h do zgryzienia. W radlie
zdecrdowanq większość majq
o,oby spod znaku "Solidar·
noicj", która wszak nie ułcrfWa
swych sympatii do id~ prywatyzacji. Crf postąpi się tak
r.wrnei w pr:r;ypadlru posesji
pn, uł, Sienkiewkza 3U Sprawa ni. jest prosta, be o il. do
27 majo rod, narodowe jedyni. dysponował, mająllliellł
w imieniu i na rachun.k pań
stwa, lo od dnia w,borów, z
moc, prawo, wSlystko co było
w larlądzie (o róźnie on wyglą
da, róinie ... ) rad narodowych
- sl%
się wlasnoicią
komunalnq samorządnych gmin. CIf
zatem nowe władze Kielc do·
bro olnie będą się pozbrwać
tej własności f Przecież pr09l'am.
z jakim kandydaci KKO "Soli·
darność" ułi do wyborow, o·
bieCJwal bogacenie miasto. nie
zaś
jego ubpieniet Ustąpić
pned roszczeniami pani S.. to
:lnaczy postQwic pOJt,kol::lloe
inte es, pojed,nC:lego .łaśticle
l. ~ad dobro ogółu.
Logiko podpowiada ięc, że
~, i jej podobnł koniun·
kturałiści powinni stac no puegranych pozyqach.

to pani

Pogoda

dla bogaCIyr Ow;e la wuel(I)

nem, ale pneciei
\lą cenę .. ·

*

Wróćmy

no róg leśnej i Sienkiewicza. Pani S. twierdzi, że
jest po rozmowach z dyrekcją
"Desv" w Krakowie. w wyn.iku
ktcY.fÓ' uzgodnio:\o, ie ono
przęjmie sklep od frontu.
o
.. Deso" pOlostonie w części zopIecza na powierzchni ok. 60 m
k"". Jest .. na proN:e". bo nie
było decyzji o przydziale lokolu
"Desie". tylko umowa z adm'nistrotorem, którq ona teraz
wypowiada. Jeśli chodzi o BORT
- to. PTTK mo ~rn i cszczenia
no I piętrze i ona ich nie wymo '';C. 'ię= tom mogą się jakoŚ' pomieścić.
Poni S. jest
zdziwiono, że prasa się wtrąca.
Wszak ono 'Le swoją własnościq
może robić co jej się ży....,nie
podoba. A w ogóle, to kto mnie
no niq nasłał. I nie pozwolila
się przekonać. b to ay będq

D Ch7

omów

brych kieleekich

kamieni~

w centrum mjast&-

Fot.

http://sbc.wbp.kielce.pl

. Piekarski

Co w handlu zagranicznym. piszczy?
'~

-

POlS (GROlĄ . l{S Al ( l?

zme=3'

"'r7·'IIWlo'::'=-~

ł n. ,,·~,,· nle

coś nie zmieni się w polskim
zagranicznym, o no
nic no to "ie wskazuje, to wkrótce Pols~a stanie się kraJem zdolnym do pełnej obsługi swojego zadłużenia lagranicznego. Sądząc po dotychczasowych tendencjach, na koniec roku moż
na się spodziewać nadwyż~i wpływów z eksportu nad wydatka~i na import sięgającej nawet .. mld USD, czyli z grubsza tyle,
,le potrzeba na spłatę bieżących odsetek zachodnim wierzycielom.

Jes

I

~azie

Nie jest
to
jednak powooom do op t}'miz.mu. N ie·n atu ra lnje wysoka
nadw)'żka w pol-

Na doLlranoc

Krzyżówka
"

nr 112

ski·m handlu zagranicznym ma
Sowoje ź ródla VI zjawis·kach, które bynajmniej n.ie świadczą a
kon i·unktu rze w nc sze j gospodarce oni jej n ie zo-powi adają.
Skokowy wzrost eksportu w warunkach
recesji
gospodarcze·j
został spo 'IJc<łow any w ogromnoj mielze spadk ie m chłonnoś
ci rynku wewnętrznego i przeI znaczeniem na wymianę z zag ranic ą znacznej
cz ęśd
produkcji - nie zawsze w zgodz ie
z kryteri um opłacalności - dla
ratowan ia s i ę
przcds ię b i o rstw
p rze d upadlc-ścią. Chw ała
im
za to, a le w te n sposób, cry
racz e j z takich pobudek,
nie
dokonuje się eksp ansja CKSpO t-

:riemi, Jdóre niedawno
wystąpiło w Karpatach
oc1 nich bylo również o,c1czuwalnc IV Polsce. \V połuc1nio
śro dkowej i wschodniej ctęści kraju wystąpiły odczuwalia S.1:czcgólnic w wysokiCh budynkaCh. Czy PolsCe g-t'oienia ~iemj'!

u

•

tO'l/'/O, mająca pOf:'rawić lokatę
polskic h
towarów no rynkach
zag rcn !cznych. Tak odby wa się
co na}wyżej latanie dz i·vr w finansach p rz.e cLięb iorst;,'V eksportujqcych i może to być traktowane jako środek tymczaso wy. Jednocz eś n ie zaś gwałt~w
ny spadek importu - dwukrotnie wi~kszy od wzrostu eks.portu - świadczy o tym, że recesja g-o spodarclO w Po ~s ce ZQpus! cza coraz głęb iej kor:zenie.
W)'gląda

na to, że w ha r. di''U

zag ranicz-nym

reafizujemy

"wo-

riont rumuńskr", ten s-przed ki'iku lot, który - co prawdu uchron i~ Rumun ię od chron icznego aefic\"tu dew iz, a le wpę
dził ją w krwawą rewo!ucję. Z
tą wszakże różn'cą, że w naszym przypadku o sytuacji w
hand lu zagranicznym d e cyduje
zastosowany me chan i!:m gospoda rczy, a nie względy polityczne.

lIl'kJla lI-lotlrzd"wska (J!WlW(9) najwil'ks'la polska aklol'ka
dr ;.m ai)e "~ na

o

świalo\\'l'j

~ła

,,"iI:.

sokościonll":"z .

PIONOWO: ~) sztuczne uśpie
nie chorego, stosowane p!'Zc<l
zab:egiem operacyjnym. 3) gatu.nck wiel·zby. 4) pierwia:>tcK
chcmiczny nie wykazujacy cech
metali np. siarka wc;.giel, 5) notes, 8) usz kod zenie ciała wskut ck uderzeni .. lub naeic:cia, 9)
d:'apieŻ!lik z rodz;.lY wi wc!" -ich:Jcul11o!1. 10) f!'ug:n_:lt obccj
sl,aly występujący w obrGbic
skały magmowej (a:Jag:a'n wyrazów: LOKI + STEN). 11) umicjc:tność zachowania się; delikalność. 13) dawniej - ah'amenl
16) napój al.kuho-lowy.
'
S h",niczek:

I:-:DTAN1N

R ozwiuzanie kl'Zyżówki p ze syłać naIely pJd adrc3em
rc'a ukcji "ED" wyłączaic na kartach pocztowych w te:'min~e
~iedmiu dni od daty niniejszego
n umez'u. Pomi.;dzy prawidłowe
odpowiedzi ,·ozlos!.Ije się nagrod-:; ksią7.kowq. Na kurc'e p"cs:my
do-pisać: Krzyżó'ń ku nr 112.
Rozwiązanif'

krzyź.twlti

nr 91

POZIOMO : (iligr~'1, zhroJnia.
Amazonas. czesanre, składacz.

:l'niJasada. bantamka,
P[O~OWO:

rulja, larw:!, go dlo, RTlllna. muzyk. zasoa, neni a ,
ę-n1C'C'Z. 5ka:~h, l;;bi:l, d~.ka) cuda:<.

NUME

113

STRONA 4-5

':::eby ów dokumelIt pr:::erec1a gou:ać. Ktoś podpowiadal, by
pOleolać
k o nsultanta historyka, a jeszcze ktoś inny Sl~gcrował odłożenie tego wniosku do następnej sesji. Sprau:ę dopiero
uratował radlty
W ojciech Czech, który zaproponou:a! pou:olanie komisji
(3 -osobowej). Zajmie się ona
szybkim
przererlagOlGaniem
do kumentu. I tak się stolo.
Ue/neala:: numerem 1 nowej
Rady Miejskiej weszla w ży de.

Tej same j kwestii dOl;'czy
pierwsza uchwale! nowo wybranej Rady MiejSkiej. która
zebra /a się w ś rod ę (6 bm.)
na inauguracyjnej sesji. Treść
tego dokumentu przytaczamy

1V ferworze clyslwsji jakby
nie zauwnżono najw:l ~niejsze 
go. Otó:, kiedy trwa! spór o
s:::c.::egó!y, inny radny, właś
ciciel prywatnej firmy .,Marmurex", J erzy Jarmo! o wiC7
(kandydowal na wicep rzewodnic:ącego) oświadczy! : Ja
tę tablicę z marmum bezp1atnie 11funduję, wykollam te}
złocony nopis ...

,, 13 lipca 1989 r. tymczasowy Zarząd R egi onu Święto
krzyskiego N SZZ "Solidarność" podjqł uchwalę w. spra wie tablicy pamiqtkowej dla
11czczenia pamięci ofiar tragiczncgo pogrom!! Żydów kielec~ich. Ten mord dokonany
na Zy dach, s:::ukających schronienia IV na szy m mieście , nie
mo;::e być zapomniany ani
wstydliwie pomijany milcze niem. D ' at ego wyrażamy nasze_popa rcie moraln e dla lJostanowienia Zarzqdu Regionu
Swiętokr3yskiego NSZZ "Solidarność" i deklarujemy ella
tej inicjatywy odpowiednie
wsparcie
finansowe .
Rada
Miejska
potępia
wsze!kie
przejawy antysemityzmu. występujqcego nie tytko w naszym mie~cie. Najwyższy czas
aby tablica poświęcona pa~
'mięci nieWinnych ofiar pogromu znalazła swoje miej ce na
domu przy uL Planty 7".

. Projekt ou.'cj uchtrall1 ::gloradny (ju::: jako wiceprzeWOdllic::qcy Rac1y Miejskiej)
.4.rkc.dius:: Plaski. Pierwotna
treść wywola ła wiele sprzeciw6w i podzieli/a kieleckich
parlamentariuszy. Wiekszościq
glo.ów pT~csz1a pr~po~ycja,
~tt

A przeclez gló'lL'nie o to
chOl.lzi1 o. Zresztq tera:: zanosi
się na to, ;::e na bm1ynku przy
'Hl. Planty 7 pojawią się dwie
tab Lice.

I dobrze! Oby tylko nie
pOIDsta! spór, na cZ'Jje konto
,.za!'c;:yć"

tę

inicjatYIGę.

JERZY CHROBOT
PS.

pIąte!.;

d?

Nir.iejsz/l

(8
drulClł.

gm.)

pt!blli.:a~ja

1879 r.

'

W tym l'Oku ltl l" 'f' sto

.pjl:<'-.)

d'l;It'shlta roczn!('a' tJ~~zin U .. l{~
ny Modl· ZC"jC,~skiej.
Wie lka ad)s~",a S(·P!))'. n i f'I10 ... polila i hl'r'lzo koloro\\a osobowość , Jlit;koa kobit'\a, nicnvykle
utalullowaua. niCZ\\ ykle pra('owita, jak każda arlyslYClua dusza - ))ełna ~l'rzec'znośc'i, kuutrasl,;\\,. Pozo~lajf' df\~łe LY\\'a
\\ (' WSI10mllit'niae'h tt'illraln)' e'h,
jd imię 110j:l\\ ia "ie; \\' "ielu
rt'll1inise'cn!'ja<,h Iit .. racki, h , 0-

wy woływ:ma ~z[lIciziałalllościq gó r nicz,\ w'
biach wl~glowych
i

',v.~·s: h. Ek <ploatacj~ wę 
krywa ;:t 1t'!';.~:' lla. :.•.Eyla 7;,,·.• istnego Spo"\' odowakil'm. Skąd !oi;: zjl.\\ila? " ; e "llL~
d kilku laty wy~t:1P!e
ZL'udziia ' si~ z !li::ny morskid wierzyli stany Gre~y. l 'udobn.
labych w"laą-ów w relp!:,cnda
uro&ni{" -('!J -,I ,,,, i o
Bekhatowa.
niej ... " \~SP~ minal
U..Jt'uie
~fodrz('je\\skicj w
19~;;
roku
IIl-tYlucic Geo(iz\'ki PAN
\\ inC: l'nty J{alla,·ki. Jej kolt' ga.
dLo~le ,11 we w~"półpra \\ iclolclni sl'f'ni('zny parlner
Ilhtylulcm
Geofiz.yki
11l'zyjaciel.
Akademii N auk baCo tydzh'ń \\' niedzif'lne \\ iena d . eh;micl11ością Suc'zory ogh\dam y na tcll'wizyjnym
K arpa t
Zachcdn ich.
ekranie jej losy ..... serialu J ana
ŁomniCkiego 11-1. .,Modrz{'jews- .1", ~ Q:iLa·lVic materiałów hi,kOl". Ukazuje on nam laLa mI 0dośc'i "piękllPj Heleny", dość hurzli we, ni('\\ olnc od trosk, po rait'k, załamań ai do momentu
jd piel' \\szc~O wyjazdu do Am f'ryki, ('o miało miejSCe w 1876
roku. Na szklańytn ekranie po·
stać
MOdn('jp\\'skiej
kr euje
były"?
pylał
KI'j ~tyna Janda.
I
M"rian Ko<'iniak
j~cego mu filmy
AnZaor"kit>go w l'adiow3j
,,60 minut na godzinę".

o

enty"

Czwartkowa prasa (tak':e
.. Echo
D nia") za pośrednic twem PAP doniosła, że ,.w
związku z apelem Lecha Wa łęsy odnośnie ofia·r
pogromu
kieleckieg o 4 lipca 1946 r.,
fundacja rodziny Nissenbau mów }Jostanowi/a podjqć się
1!fundowania i u.:murowania
tablicy
pamiqtkou:ej w buclynku przy 111. Planty w Kielcach, gdzie mialy miejsce tragic::ne
zajścia .
Uroczystość
odsłonięcia odbęcZzie się 4 tipca, w 44 rocznicę wyda,-zeń".

te całości:

1 \\'ars7.a\~a ,

·BYła zjawi.skiern ...

Trzy tablice

roZIO"\fO: 1) jc·den z gwiazdozb:o!',)',1: li) oZ.!n:):1:k, 7) dowód OSJI~;sł y, P:l<;·!));-t. 9) :1iewielki ki:im. 12) noszony na
szyi, z\,las 7 f'za g'ly zimno . 14)
clział b:o~eg:i. nauka zajmująca
s:ę bada1'cl11
dziedzicznośrj
i
znl:cn:1o.~ci o:'ganiznló v. 15' od OSOb!llOilC 11,icjsce pt'zctnaczone
00 kąpieli slonccz:1ych, 17) wy-

Hele>na ~lod .. zd{'\\'ska w roli
lileopa(ry w draniae·ie Szekspira ,,!\ntonill~z i J\:ll'OII:ltra"

znaj duje ~ię d ość
ych obsL.arów
w Eur opie kierownik Z akła du
ologii Imlylulu
GcoPAN. proL
Andrzej
Doc:erają d o nas tylko
. eil zie,ni z K arpat
czy rejonu śró d
Nie ~q olle
Wy s tępują na tomias t
rodzaje sła bej ,ejsm:czna poludniu Pobki ~
Karpat Zachodnich
'. J e~t również sej.--

w

zosrala Zl's/flaa
!Zycie davisa /o jedfla]~

c.qQ ela/ szy. Otóż w sobotę (9
om.) na drugiej sesji kieleckiej
Rady Miejskiej, dOll:iedzialem
się, że tego samego dnia została wmurowana tl'zecia a tO zasadzie pierwsza tabli~a , ufuntl?wa.l1a przez And rzeja Trzecia~
kWICłCZU, aclmi11istl'atora budynku przy ul. Planty 7/9. Na tej
samej ses.ii radllY - Jan Giera~
da. 1Jodu'aiyl ważność pieru;szej
u~hwałYr Rady MiejsJdej. Zgod1l' e z Konstytucjq UI'gumcmtalcal - nie mo;'e ona uchwalać czyichś uehu,'al (10 tym przypadku NSZZ Rt.'!}ionu Swietokrzysl_it'go "Solidan,o.;ć·'), a' jedYllie u:la~n(!.
(jch)

Trawnik ...
na samochodzie

Rewizja-rewizji (2)
Na skuLt' k rewizji nadzwyt'zajnt'j prokuratora generalllf'go
RP do Sądu Najwyższego lrafi
spra \\-a drugiego - obok Spaso\\skiego - dyplomaty skazanego po wprowadzeniu l>Lanu
wojennego na karę śmierd za
SZł)iegostwo na rzecz U ',\.
Zddsław Rurarz,
ekonomista,
docent, a nast~pnie - profesor
SGPiS, pl'al'OW nik handlu zagranicznego, pUblicysta, wspóllll'acownik "Polilyki", został w
końcu doradcą ekonomirznym I
sl'krclarza KC PZPR - Edwarda Gierka. Podobno, co zresztą
prawdopodolme, zrezygnował z
tej funkcji nie godząc sic: z realizowaną, zabój<,zą ' polityką ekonollliczną "wlaścideli Polski
Lud&wej", ale jut "wpadł w no~
menklatul.'ę", już sld się kadro~
w m praco" nikiem lU Z, i w ll!;
lym 81 skorzystał z propozycji
zostania ambasa.dorem PRL w
Japonii. Zdezerterował w Tokio 23 grudnia 81, 04wiad.,zając, i;e uie godZi się 11 wprow.adzcniem w Polsce stanu wojennego, pOl>rosil o azyl polityczny
w Stanach Zjcdno/,zouych.
Reakcją było 'ledztwo prokuratury wojskow<,j i akt oskarżenia . , 0 przekazaniu iuforma~
cji stanOWiących tajemnice pań
stwową". Kurarz, podobni'e jak
Spa.sowski,
był
of'zywiścle
członkiem PZPR i nawet zasiadał w jakit'hś jtj kierownirzych
~rcmbc. h.

tak

naływają

. sygnowane p.·zez
Preslry
(wdowQ po
klóra idąc gladem wieekranu (m. i n . EIiTa}'lol', Joan Collins CatDcnell\-I'. lista
byłaby
wypuśdła wlas:1C perfu-

Czego to ludzie nic ,\ .. myś lą !
Trójka
inżynierów z wyższej
sz kOły rołni<'zc j w A ng<'l's
I"l'an~ji "padla na pomysł na jak·i.f' modnd fali ""kolo,
gi('znpj" - umicsz<,zf'uia na ka,
roser ii .,amochodll... tra wy!
Za po mocą plaslykowvch pocl- ..... :::.I<O"lr)OnOWa 'lie tych pcrwymagało dwóch lat prak lejek pokryto k arosel'ię: przód.
OŚWiadczyła Prisdlla, ciąg
boki i dach płatam i trawy. któi ponQtna. mimo iż. jui
rą polewano codziennie lak j~k
babcią. Pracy, oczy"normalny" lrawnik.
chemików; ona tylko
Zielony peugeot 205 wzbudzi!
perfumom swoje imię ...
sensacjE:!

'\e

Helena
lI-lodrZl'jP\\ sk"
jako
l\laria SI ual't w dramae'ie ~ło
~\ a"kit-go w \"arsza wie, 1873 r.
Zdjc:,'ia CAF - ""rehi,, um

" -

.ob"j amiJasadorzy już w la'
tach poli!yczncj emerytury":
Slanac'h Zjcdnoczonyeh wyd al1
drukiem wspomnienia, oczy" iś'
de bardzo kry[yczue J)od adre,
sem komunisty<'zncj wlad.ty lI'
P~<·relu.

ZZIStA

wolnym kraju, w
dcmokraf'ji, uzasadtyl'h rewizji budzą
Faktem bowil'm
ym w jednym i drugim
jest, iż aktu dł'zerC'ji
sie; rezydcnd PRL za
wła;nie jedni z
ów,,\\ łaścic' icli l>ol~ki LuRurarz
w
s\~oil'h
enial'h informuje zrl'.~ :dą

HARZA

Obecnie wuosząey rewizje nad'
projektami wpl'o~\adz('nia
Z\\'y<,zajne prokurator gellcra~'
~"ojennego w Polsce miał
ny RP -mjnlster snrawi('dh'
zapoznać' si~ już wiosn~
wośei Aleksander BenikGwski u'
el dwaj dyplomawa:la, źe nie wska.zano \\ po.t~'
rangi w dl\~ili dla
eS
nie dla społpczcń.stpowaniaeh ądowych i - wCZ ~
ego!) stosownej roz.~taniej w śledztwach l.adJ\Yc
dotyeh('7msowymi ideaładowodów polvderdzaią<,yclt 1;~
sadność podniesionych zarz uto ,
!=:pasow.ęki, jak Rui że sądy w slIosób niedoUU~
byli dzic<'mi!
Byli
czalny dok?naly usLale~ {~::
dOjriałyrui, o <ikrystalitYl'znyl'h me na podst:HUC nJ
poglądaf'h i dO.·koll!l\\c-dów. ale opicraj;}c sie;
.b.
uj:~t'y sic: " tajnikal'.h
przYlluszczeni!leh i dUlllysł"~ t r·'_~:",
~ i<, zasiu/:uJ('
W obn przypadka('h prokur~':,
na~la odmi:llla
generalny - minister spra\;I~t
. J:!ko~ we'zcśnit'j
li ·oś(· 1 wnosi o unic" in\lle
kadz:\ły im zupełnie
kaza nych".

http://sbc.wbp.kielce.pl

t ory<:z.nych edl worzono przeb :e~ tych zjawilik w c;ągu 0.'latniego
lOOO-le cia. Kroniki
notujq k :lka W}T<lŹ:lic odc,_uwalnych trzęsie!l IV pólnccnych
Czechach i południowej P olsce. J edno z nich miało m:cj.ice 5 czerwca 1443 r. kiedy z.3walilo siG sklc.pie.nie kościoła

Ś\v. Katarz.... ny \v Krako\\·'e,
D rugie
Z.~1l1 oL wuno 3 grudnia 1783 r .. k:edy rÓ\\'.:1icż wy~ 
t;1P:ły u.-zkfJ<izenia b '_ldvnk6w
\V K rat:owie.
W "trzq,y były
odczuwalne na dużym ob"zaIze od Wrocławia po P :ótrków i Lwów. Ogni"ko znajdowało s!<: prawdopodobnie na
tere..:1ie C 7.ech. P obko-cze~kie
badania przy w>'pólpracy norwe,kich "j~mologów amoj,li wiły opracowanie nowej metody Oceny zagrożeI'l "ej.-micL.nych budowli prZCII1) slowych.

1YIaścilVości

leczmUeze
'OWOCÓW' i warzyw- (5)
DZIAtANIE :
1. Dzię ki bogactwu

KAPUSTA
Z PRZESZŁOŚCI: S tar ożyt'1 i
G re cy odnos ili się do kapusty
pogardl iwie, a le Rzym ian ie
z
szacunk ie m. Stary Koto twierdLiI,
że Rzymia nie mogli się ob ejść
okol{) 10 wieków bez Ie-karzy
dz ię ki kapuście. Prze d ucztą jedli Souro we liś c ie , aby lepiej znosić d zialanie alkoholu, o w cws ie uczty w tym samym celu jadal i golowanq kapus tę pomię
dzy daniam i. Do d ziś
lekarze
niemieccy twierdzą, że kapusta
jest dobra "na kaca". Po lecaj ą
zw ła szcza
po
przepitej nocy
wypić Hklan kę
soku z kwaśnej
kop usty .
WARTOŚC:

OOŻVWC:!A :

Kapusto

m o tyle witaminy C, co cytryno. przy
czym V'I postaci lrwalHcj oskobinogcnu i dlatego kwaszona kapusto j~s t
bogato w witaminę C. Zawie ra niemal kompleks witamin B i witaminę
A oraz E i K oraz białko roślinne.
Ma dużo soli mineralnych (prócz wapnia i potasu zawiera magnez. siar kę .
arsen. żelazo, glukokininę. W 100 g

kapusty jest okolo (O kalorii, dlatego
kapusto nie tuczy. Wyc;ska się sok z
pokrojonych liści kapusty, dodaje soku
z cytlyny i pije 3 kieliszki
dziennie.
G łqbie kapusty za'.vierojq
dwa razy
wiqcej witamin C niźli łiśc:e i należy
je
podawać
dzieciom,
bo świetnie
wpływa n a rosnące zęby. Surowo
i
kwaszona
kopust o jest dużo st rawn iejsz a o d kapusty gotowanej I nie
noleży jej gotować w wodzie. lecz no
parze, wtedy jest latwiej strawna.

wszystkie błędy i "zak1'«:ly" polityki
komuni~ty,'znd
\\ Jadz}'
w l'ol<;<·I'. ,lakoś pogodzili sic: ze
zbrodnia mi slalinizmu, 'l poznauskim CZ('l'w.-('m, Grudniem
70 i w~ padkami w Ursusic, i
ltadomill w 76. :IOi<, prze lkadzaly im prowokat'je Mar"a 68 i
Ilaj~\\ il.'islcj
daL y prowokacja
bydgoska - z marca 81. Obaj
}lano\\ie byli
IH'zkrytYf'znymi
('złonkami Pol~kiej Zjcdno('zond
Partii Robolnic:zej i bez szemrania \\ ykol1ywali najabsurdalnil' jsLe jej polef'enia. I dopicro
kiedy Oburzenie świata na
stan \\ojl'nny i zdławienil' demokraly<,zl1t'j 0llOZycji w PoL.,f'e - osiąt:'IIt;lo apogt'um, obaj
dyplomaci skorzy.~lali z okazji,
aiJy si~ odciąć od wlasnych politye'lnY<'h korzeni. ..
Jf'stem
przeciwny
karz"
'mierci. Generalnie! Za;; karanie ~nticrdą przeciwników politycznych nważam za naj("ięż
szą zbrodnię. Ale :pasowski i
Rur31'z nie są postadami bez
,;k.azy. Uwalam, że Ił to tylkO
cyniczni polityczni gracze, wykorzystujący sytuację dla ",łO\
sny ch ,"orzyśd. To nic byli, i
nie są nirzłomni patriud polse'Y , występujący prz<,('i wko totalitarnej I nic polskim interesom słuiąc:ej wlad~y. Bo są lo
ludzie z i.ydorysami. 3 na i'ciorys kai:dy zapraco\\ uje salD
<,alym swoim JlC]<;t<:I!'O~:. anipm.
'paso\\~ki i Ru ran nie zasłu
gują DJ unil'winnif'uil.'. Zasługują
!la inrantie!
I

witomi ny

C

'1.

powiększa

zdolność

krzepnię

cia krwi. należy jej więc unikać prz.,
trombozoch. zawałach serca. Powinni
jej również un ik ać chorzy cierpiqcy no
k am icę ner~ow q
i pęcherzową oroz
podagrę.

16. Kapusta wywołuje wzdęcia. czasem bóle woreczka żółciowego. gdyż
przez gotowonie traci pewne sole mineralne.
co
powoduje
zaburzenia.
Trawieni e jest wtedy utrudnione dla
ludzi cierpiqcych
no chroniczne za~
polenie kiszek czy zaburzenia
czyn·
nościowe wątroby. Blonnik kopu~towy
powoduje fermentacje gazowe w je·

litoch ,
17. ludzie cierpiqcy na katar żo
łqdka mogą jeśc cienko
pokraJonq
kapustę suro .....o. o ile dobrze i der
klodnłe iq pożujq. Dodatek oliwy
i
soku cytrynowego popraNia smok i u·
łotwio trawienie:

18. Surowo kapusto podana na poczatku pasilku wzbudzo apetyt.
KWASZONA KAPUSTA: h,ele
zeli. Zowiera Witaminy A. B. C. E.
i 1t .... os mleczny, który rozpuszcza i
wydziel a szkodHwe ZWlql~i.

OZIAlANIE:
1. Pobudza trawienie i czynności jelit i 2. Dz i ało lek~o przeczyszczajqco:

3. Jest po!eoana

W

diecie dla otyłych;

•• W zimie jes.t cennym źródłem wi·
taminy
C i
jest uiy ono
przeci w
szkorbutowi i zmęcze,,; :
leczy sie
niq chroniczne lapafc!Q stolca: 6. U łatwia trawienie
roś ł'n strqcz!.c.owych;

s.

7, Podoje "e w d: e6s dlo astmatyków i ,eumotyków; 8. Dzialo odmlo-

dzojqco;

9

Rosj""ie

prryklod~jq

jq

no zmorzniętQ tlcon:r e.

Potro"'Y; Su,ó",ko z kopusty; :>5 dkg
k"l'usty glowia,tei, 15 d~g Joblek, lO
dkg "''Noszonych CgÓfk6w. :\0" cukier,
sok 1 cytryny, 51.:"lonko so:u majoneZOVJcgo. SUadniki rozdrobn' ć, s'<ropić
cytry ną.
wymiesza!! z mojone7cm.
Surówko t kwaszonej kapusty: Kn"".tę

ł~

po.y"ać cukrem, p;epncm. 1'0ollwQ l wymieunt ",,,Ino dodoć

Jadno pokrojone jcb~ko.

kobieta

~r~ez ,iudasza. w drzwiach celi widoć było wy roin ic: ka łuże krwi

WOKO~ sm/ert elnre rann ego Bru ce Flan de rsa! Gwizdki wartowników

p.r:~nrosły alarm. Ro zp,ocz ął się halas w celach po z os tałych ~:icź .
nr o",:' W koryt~rz.ach r na schodach słychać było odgłos ciężkich
bulow warlownrkow ...
Twarz B.ruce F/andersa była blada jok ściana jego celi. Prz e.
g ub y dłonr czerwone od krwi.
- Przek lęte świristwo! - powiedzioł dyreklo r więzicnio. - Jak
mogło do tego dojść?!
Jeden ze strażników wskozał na kawałek os/rej blachy.
- Fla l] der ułamal to z talerza ...
- S zybk o, zró bcie coś! Zad1"" alicie po le .~ of1a!

•

kapusfa pozwala wolczyć 7e zmęC'ze
niem i chroni przed grypą;
2. Ze względu no z:noclnq ilość
soli mineralnych
jest cennym
produktem d o budowy koki i czerwonych
krwinek oraz zębów;
3. D ziała ontysklerotycznie z powodu zaw artoś ci choliny i witaminy C;
... W zmacnia wątrobę:
5. Podoje się przy chronicznym reumatyzmie z powodu obecności siarki;
6. Z powodu ob ecności glukozytów
obniża czynno~ć gruclołu tarczycowego (choroba Basedowa):
7. Obecność siarki powoduje również dobre dzialanie kapusty na qłod
kość cery, porost włosów i twardość
paznokci;
8. Kapusta jest bardzo dobrym lekiem
przfciw obrzqL.om . Należy jadać po 30-40 dkg dziennie surówki z
uszatkow anych lisci surowej kapusty;
9. Kli"iczne bodania
wykazały. że
surowy sok z kapusty 11tczy wrzód żo
ł ądka. Wyciska się przez maszynkę na
soki lub do mięso z 2 kg liści kapusty - uz.yskllje się ok. 1 litra soku. dod a je się 1. 4 I soku z nalki selera i
pije w ciągu 1-10 dni w 5 porcjach
dziennie. DZiałanie to przypisujq niektorzy zawortej
w kapuście przeciw
wrzodowej witaminie U. inni związ
kowi metylm~tissul fon in ch lorku;
10. Duża zawartość witaminy 8 1
sprawia. że kapusta spożywana systemotl'cznie jako surówka wpływa dodatnio no system nerwowy i ułatwia
utlenianie komórek mózgowych;
je~t wskazano dla cukrzyk6w Z
powodu obecności glukininy ;
12. Podaje się przy sz(orbucie lub
dla jego unIknięci o :
13. 10--proc odwar soku podoje się
jako środek wykrztuśny przy kaszlu ludowy przepis.
104. Swieże liście przykłada się
no
różne wyrzuty skórne lub przy bólu
glowy.
odmrożeniach,
poparz.enioch,
zapaleniach reumatycznych sta wów ;
15. Według niektórych naukowców

kopusta

Jł.ozpies:,c:,o II O

•

•

Proces Br uce. Flandersa przez wiele tygodni zajmował opi/fię mię
dzy San FranCISco o Nowym Jor kiem: 52-letnia wdów-a - El/en ' Pocker
zna/.eziona zosiela w swym mieszkaniu niedoll':kb Bo rnlteld Udr.iŚl·O~
no I obrabowana. W dwadzieści a czlery godziny polem a/e51lo':/o .
no pod zarwlem mordersiwa 30-lelniego przedslawiciela handloweg o - Bwce Flond~rso ..Widzia~o go i jeg o samoch ód przed do.
~~m Plen P.ar ker. NIC mogł takze zaprzeczyć, że dzwollił do drzwi
Jej m,e~zkaf1lo. Z prospektami w ręku oferował lodÓWKę, ale zosloł
odpraWiony. przez panią Porker już w przedpokoju. Tok zemoł po
aresztowanIU,
Prok urolor za~z~/~ił mu, . że po . odprawieniu, zdenerwowany tym,
napadł. na. własclcle!kę Inle51kanla. Znaleziono pf7y nim więl(szą
sumę plenrędzy. No Jego dloniach odkrylo podejrzane zadrapania ...
Dla sędziów przysięglych nie byłyby to doslateczne dowody wi .
ny Flondersa~ ole przybył jeszcze jeden, bardzo istotny dowód:
pod pazno~crami pani Po rke r znaleziono ślady. krwi. Lekarz okrę
gowy ustalił grupę tej krwi: AB. Identyczną gwpę krwi miał Bw_
ce Flanders!
Nie można byla liczyć się z przypadkiem. Mimo takich dowodów
Flanders nadal zaprzecza I swego udziału w morderst~/ie i rabunKU.
Zapadł wyrok: karo śmierci na krześle e/ektryclllym.

•

•

•

Na polecenie dyreklora, niedoszlemu samobójcy natychmiasl
przewiązana oba ramiona. Ponieważ nie możno było odna/eić le_
karza, wezwano lekarkę z oddzialu kobiecego. Po kilku minulacll
przyszła lekarka, która po zbadaniu pacjenta natychmiast zarzqdzila transfuzję krwi.
. Wart.o wnicy zanieśli .Flonderw do szpitala więziennego i z zac/ekovJ/eniem przyglqda/i 5ię jak poni doklo. pobierala krew z jego
ucha.
- Po co pani lo robi? - zapyta I niezadol'Jo/or.y d)'rektor. - Mogę pani podać grupę jego krwI: AB .
- S kąd pan to wie?
- B ył lo główny dowód jego winy podczas procesu. Nic muszę
pani jako lekarzowi mówić, że lo grupa krwi zdarza się u ludzi
bardzo rzadko.
-. Tok jesl - zgodziło się lekarka - dlatego nie mamy feJ w
szpt1alu. M usimy sprowadzić jq ze szpitala wojskowego - wypisala zapolrzebowonie i podoła je jednemu le slrażników.
Kiedy tamten odszedł, lekarka wpełnie mechanicznie zabrało się
do zbadania dopiero co pobranej krwi. Jeden test, następnie dru_
gi dla sprawdzenia. Potem pani doklor zwróciło się do dyrektora
więzienia:
,
- Powiedziol pan, że ten człowiek ma grupę krwi AB?
- St udiowałem akta procesowe. Powiedliałem już: dzięki temu
udowodniono morderstwo. So m lekarz okręgowy ...
- W takim razie lekarz okrc;gowy straszliwie się pomylił. Ten
człowiek mo grupę krwi O, Tę, na szczęście, mamy u siebie!
Pięć minu t później Bruce F/onders odzyskal przytomność. No jego
policzki wrócił rumieniec, oddech był a wiele lżejszy. Lekarka kazał o połączyć się z lekarzem okręg o wym.
- Do ktor Morton - zameldował się schrypnięty głos.
- Niech pan posłucha, panie kolego - krzyknęło w słuchawkę.
Czy zdaje pan sobie sprawę, że ma pan na sumieniu życie
człowieka? W przypadku Flandersa ...
przer .... ol jej schrypnięty
- Jakim tonem mówi pani do mnie?
glos. - Będę musiał wnieść no pomą zażalenie !
- Rac zej niech pan pomyśli o własnej odpowied;:ia/ności. Lekarz
okręgowy, który nie um. e określić grt/py krwi ...
Z tam!ej strony odłoLono słuchawkę. Polą czenie z o sta ło puerwane.

•

•

•

Przypadek F/andersa (Porker Irafił ponownie da sqdtJ).
Bwce
F/anders zostol uwałniony od winy i kary. Nata miasl doktor Mo rton
z.'liknQI po telefonie od młodej lekarki. Kiedy po licjo za inlereso wala są jego mieszkaniem, praktykq i dokumentami, stwierdzono,
że Mo rton nigdy nie zrobil doktoratu, że był po uszy zadlulor.y,
zaś żył z szantażu i innych, ciemnych machinoc;;, Ró.vnie ż Ellen
Pa rkeI by/a przez niego "leczona", W skrytce w jego mieszkon!/1
znaleziono pierścior)e~ ze szmaragdem, 110 kt órym były ill:cjaly
EP - El/en Par~r. iti 5tarym dokumen:ie wois~;owym znaleziono
wypisanq grupę krwi MocIona : AB
Poszukiwania Mortona rozpoczęta przy pomc.::y Interpolu ...
(Koniec)

-----~---
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53-111 1. 5&-80:.

telefO-

ny -

f~

Ostrowiec: ~ :]
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22.50 •• Leksy:!ćon polskiej muzyki rozrywkowejn~ ..S"
23.~ SLudio Ra1!a '9iJ: Ha!andla - Egipt (skrót)
PROGRAM D
17.25 P1'Ogl'am dnia ·
1;.30 ..Dookoła, świata": .. U !fallatyn6\'r' w· Rwandzie"
llł.OO Program.· rokamy
HI.OO .. Da:a'1liej niż wczorajU
n~

..JłlUDik"
Wandą. e?ylł

,,Rybna
zwana
jak odzyskać łup»

CZ11

19.110 Nas;!:

-

CEN'TRU f

rNFORMACJJ TURYSTYCZNEJ . .1T"
teL 486-U
cl.... nne :lo t6 w soboty do 14.

POSTOI E TAKSOWEK: pl. Wol537-92. ul. SIenkiewicza

nOŚCI

~.OO-

m

-

STRONA 6

był

cz.

kry'z)" ..

,,Przeboje Bogusława K.ac7,yL>skiegp":
..Str aSZłl1

dw61'u .w Ankarze
!1.00 "Wywiady Ireny Dziedzic"
21.36 "Pano~ama dnia"
21.45 •
wielkiego wieloryba" - film obycz. TP,
ret.
Muitlsl': Tre1iński
23.05 RMmowy .. Alathci'·
23.35 Komcntarz dnia

JutrQ
1.15 Ex'!)r.esll- go&pO<!arery
8.35 "DMnator"; N.'\liZa llo~z~a.
- 'Na grzyby'
8.5()· "Dol11owe przecls:dl:CJ!e"

9.15 Wiadomości poranne
9.25 .,.Nasze dzied rosną"
w-ęg_ rum obyez.. ret. Gyorgl Szal ar
1'1.00.•• DcmatoI"": P-rzyj.erane, T:
12.00 Fizyka:
fizYki

Końskie

ca. s. II;

"Pegaz" -

"Krótkie

n . .g.

zw:erzętach
W'I'ST)Y·

15.05 NURT:

"Rambo I"

Uwaga! Za eweDtualDe zmiaDY
programie kiD redakcja Dle

w

szkole
Klasa VIII

2m'.-

Uwa~a!

Ił,.

Za ewenlualłlł!
w Pl'OuamsC!! tV' rHakeja nie

odpwwiada.

spięcie"

J_ę_d_rz_e_iów
_ _...lI·

w

Matemat.vka
1>o<btawowej

DOKOŃCZENIE

1_ _

odpOWiada.

zwierzę
Użytil:o'Wania o-

N.45 Poznaj j;wój kraj: Po!skie

Spóźnialscy

l!i.30, 17.39. 19.30.

USA. l. 15. g. 1'1. 19.

praw

14.00 TTR. biologia . s. II: Powtórzenie
wiadomo' ~i
o

lUNOUSA. L

Pows~eehll<oGć

13.30 TTR, produkcill

7112-&1.

Dom Kultury -

NUMER 113

..Fia~".

wiec

nIeczynne

APTUA DV:tUBNA: nr 29-071
ul Staroltunowska 111.

-

formacja o usługach 91t. tntorm ej .. PKP 930. Informacja PKS
60-02-79. botel .. Centralny" 66-25-11.

partner

1: ..Najpieorw

- anll. l. 15. g. 1'1, 19.
"Pr.wdoWDik"

• przy czasowym wyjeźdzIe
z Bułgarii. np. do Turcj i, najlepiej nie wydane lewy pozostawić
w
depozyc:e.
gdyż
wwie źć ich ponown ie n'e wolno;
• posiadane waluty zachodnie nalciy zgłosić na granicy i u'Zyskac
poświadczenie
ich WWO~1l od celnlka;

• to samo dotyczy czeków

używanych

w handlu tt'anzy-

towym;

ZE STR. 1

lekarze

••Godzinę musie-liśmy czekać 8
cz.erwca. na lekarza w ki~leckiej
pr:zychodni przy ul. Wesołej.
Kartka informuje. że przyjęcia
są

od godz. 7.15, a ga.bincl ot-

warto o 8.30. Nie rozumiem tak(nazwisko znane redakcji).
dlaczego paejent zarejestrowany w tej p!'Zy{:hodni, musi po
trzymiesięcZ1lej przcrwie
przyże

http://sbc.wbp.kielce.pl

mają

• cudzoziemcy

ukaz

handlowa.nia na terenie Bulgarii, ujawnienie zajmowania
się- tą działainością grozi konfiskatą to\varów, wy!Wką grzywną, a nawet
postawieniem
przed sądem;

• deklaracje celne tak prz,y
wjeździe, jak i wyjeźdz.;e
z
BUłgarii

der

najeży

wypelnić

skrupulatnie:

na \V), poczynek do
powinien pamiętać, że:

przy wyjeździe) jC,t do ść k.J •
sztowne Mandat wyno<;i buw:em 20 le,,-a lub równo wartośt ... 25 dOlarów);
• należy skrupulatnie za·
1)1lznać się z lislą
towarów.
które ob~te są ukazem Wy·
wozu z Bułgarii (d1)stępna w·

biuraell podróży), gdyż nawel
najmniejsze icll ilości ulegają
konfiskacie;
• turYści zmotoryzowani powinni w i edzieć, że jeśli uszkodzenie samochodu na stąp!
w wyniku wypadku. wÓ-Nczai
napraw~ lub transport
zdu do Polski zapewnia
rzy,two a Ecku!'acy~ne
Bulstrad. o ile samochód ube2lp ieczony jest w "Warcie". Natomiast w przypadku awarIi
zala!wien:e części zamIennych
(o które trudno na tamtej·
szym rynku) spoczywa na
właścicIelu. Warto. też pamię
tać. że od cudzoziemców pobierany jest 200·proc. naw.!!
za wykonywane usługi i je-

mocy

ważnej k sią
międzynarodowej
posamochodowej możG ' li-

łatwlć
tyście

pokrycIe

dynie posiadanie
żeczki

zmotoryzowanemu t-u·
należnośc I.

-

na-

(PAP)

Pominięcie

jakichś prz.edtnlotów
gających oclenia lub

wymaodprawy

warunkowej jest traktowane
ja~o próba przemytu, CO 01.nu{!za ich kon.f1skatę; lepiej
więc \vpisać więcej nii mniej;

• w przypadku P8wstani..
spraw spornych Pl"ZY odpraw~ celnej naleźy w ciągli 8
ui odwołać się pisemnie do
lła:czebUka urzędll cełn~,.

tra:Jsm. z kości ola siÓIJtr
klarysek Vi' Starym Są

TELEFONY:

PogotowIe Ratunkowe 999 . Pof;otowle PP 997. Strat Potarna
998. Pomoc Drogowa 981. Po~oto
wie Energetyczne Klejce - MIasto 004. KIelce - Teren 956. PogotowIe Gazowe 3'l-20-211 I 992. PogotowIe wod.-l,an e.o elcktrycrne RPGM czynne w godz 15-23
tel 46!1-80 t 430-94. Pocztowa In~

his.t.

18.00' Powrót db raju - rep,
111.10 MadHtwa
wieczorna

nożykcznym

KINA

godz. 7-J9. dytur noc-

czynna \V -godz. 1.30-15.30 z v.-yj tlltem dni śv,1ątecznyeh I dnt
wolnych od pracy - tel. 523-3%.

~yn

Po~"

DYZtiRNA;;
04-';9_

m.

matologIczna i' .....ll:ta w

,,stac" zroi>.ió

CZASOPts"1 W'BP

Iłl

"Jlobohlik" "Wpł)'w kaię2.y
USA, 1. 13, I!t. 15.. ,,'FIX"
USA, L 13" g. 11. 1li.

ca" -

• Ilrzyjazd bez zaproszenia
voucherów i odpIJWiedniej sumy lewów (min. 25 na
1
dzień) potwierdzonej zaświad
czeniem z SBP lub aktualnym
wpisem do książeczki waluło
wej - naraża się na niebezpieczeństwo zawrócenia z granicy LRB;

'ylko de njera;
• narosr.enie przepisów po-

rządkOWjch. (przedłużenie pr?..e.

jazd u. t.ranz.y.towego lub brak
pohvierdzonego r.amekiow.:mia.

Uwaga,

.zad

&UJAI.

udający się
kłopotów,

kotków"

19.10 ..Pl us-min us'" prcgr.
publ.
19.30 Wiadomości
20.00 Rozmowa przewodniczące
go sejmowej Komisi! Konstytucyjnej, prof. B. Geremka i redaktora naczelnego "Res Publiki", M~
riana Króla
21'1.15 "BlucbeU" (5) - ang. serIal obycz.
21.16 .. Listy o gospodarce"
21'.45 ..Telewizja z podziemia":
O n'M i za. nas (2)

-~,

ma-

czynne 11-11,

16.30 "Teleexpress"
16.45 Studio Italia '90: Belgia
- Korea Płd. (transm.)
19.00 Dobranoc: .. Domek trzech

AP'JIEItA DY~ł1L~: nr 21"
Ul. Apłeczna- '1._ teł. 5l1-6!?

śwlata~

-

Im.

Lwów

c zynne !l-16.
NAKODOWE "PAŁAC" -

przy

UBA:,

zeR. łlrolli Z}'C'munłs BerU_ca w
SkaI~ysktf...Rej_je"
v.ł.
Słollt!CS
aL tło - cz nne. S-!'l.

MUZEA

Puli

pnOGlaJU I

ta

kosmitką"

" Odeon" -

Zamkowy -

Dziś

15.40 Dla dzied: .. Tik-Tak"
16.05 Kino Tik-Taka:
..Gumisic" - serial aniln. prod.

Goryle we mgle"

L 18. g. 15.30. 17.30.

władylił~l\va

~.'. TEL.EWIZ·JA
.

KIN"

Stefana

Websa"

n,-Iennat 16.0. " Aktualnoś
CI dnia" wopr. A . Salaty n.l0
Dzjcn n i k~

15.35 Program dnia i Telegaze-

Im. Jana ~ocbllnowsldl!::O
.. UC'Lone białogłowy" - g. 18.

1lał~vk"

T .EI\Ta

sta" -

PROCltAM LOKALNY
le.OO

KWP, tel. :!li-li.

TEATR

czynna i.30-1G.

"."Echo" -

Dy-

31-70-41.

Radom

ANTONIM

...RoDlaotica"

-

T.\KSOWEK: Osoho-

cio:łaro\\'}'ch

jutro
LUCJANOM

IUl.

439-6~

wc Dworzec PKP tel 534-34. ul.
Słowackiego 31-29-19.
ul. Jesionowa 31-79-19
PostÓj taltsówck
bagatowych - ul. A rmU Czerw.
tel. 31 - OS-IS, PostóJ o;amochodów

JANINOM
I

Biuro Ogłoszdi

t el.

POOl(ZJ::ROWE:

POSTOJE

składamy życzenia

O1;JJ

-

J eś1i polski turysta
chce uniknąć

Bułgani

USŁUGI\CH

O .

właścicieJe

W oslatnich dniach d{) naszej
redakcji dotarło sporo sygnałów
o wałęsający{:h· się bezpai'JSkich
psacb na uEcach- Kielc. ZaniepOOcojeuie budz~ pt:,Szczone samoplis ezworonogi. które ata~ują
ctz.ieei i starszych. Ja.k wynika:r;
bf()!'ruacji
uzyskanej
w
USlug KO'lilu-

nalnych, polOŻOJlY b dzre kl'6
walah60TIl psów, Od: 11 clerwea
przedsi bioJ'stwo to prowa.4łJić
bęt1:tie akt-ję Zbierani.
vrałęllJP.
jąeycb się-

Jl!!8W

terenie- mili-

sb.
W.!'k puypemmcć o e-bowiąs
ka.ch C!iąilttry'ch na wła' . idach
psów, a: w »zczqólnoolci o obow' zku prow:ubenia J15ÓW
n
sluyezy i w kac:uttu. Z olnienie . psa ze smyczy: dezwolonc
jl'sL jedynie tV miejsuch Dl1lło
ul'zęszcun,C'b prz-ez ludzi i tylko w przypadku gdy pies re~,,
je n" wezw:mic właściciela. Pusjlczone samopas ezworonoli bę
dą odwożone do. schrGnisks clla
zwierząt w Dyminae~ s st:ullłllltl
właściciele będ~ mw;ieli je W'l"kupić.
(dmp)

Telefon interwencyjny
nic:ść

nowe

sk~row&uie

do l>:pe-

ciali~1y"'.

SA~t Z

dotychczas

nIe

powrócił

1.04.1996 r. wyszedł li d&mu
uk ptl\Yróeił Dolesła >Y
GRZEGUSZKO, 'at 13, z~m. ł.1\
C'liYD 11, cm. Ję8rz('jów: (renci,.b).
RYSOPIS; wiek 'I! wygl=O\du 7'5
lał, WErost ok.. 185, postat. kr(pa, włos)' siwt', czti. wysokie.
twarll owalna, o.ezy niebic.'Ikie,
DOS dlłż,. szeroki, IIszy dll",
przylecajl\l'e.
UBRA,.~Y: w czapkę
kolor lI

dotycbcz:łs

czworonogówf

Pr~r:biol'9tw;ie

•

••• 1

wadami

.. Ze smu·l!dem obserwuję

padek kurtuazji w moim SlImie
przy ul. Piekosz<>wskiiej w Kic-lcach. Panie ekspedientki a także kierownictwo są mniej uczynni i gl'zecz..,i dla klie!rl6w. 0-

brązowego, płL'iZct; b~z __ ,

kołnłeuem

I

nalow1m r-C! sztU("l'

~ItO misIa kol-orll
bl'llZOWł'~'
sweter p&ł~olf uiebieliki. spod'
me klQszowe bri\zowe, s'ksrpeł'Y
nie'bieskie, półbuty czarne.

Oso'b:y mo"ee udzielić

pen'"

eJ' w odnalezif'niu za,inio~c!t?
ploszone s
o powiadomienIe
Koml"ndy Rejonowej Policji. VI
Jędrzejowie lub najbliższą ; dDostkę pllHeji.

Ogłoszenie

drobne

MACULEWICZ MaJ'Cill l.g ubił legitymacjG ZSZ.
11~
NOWACZKI.EWICZ
Wł~imierz zgubił legityma{:jt:: nllstnowskq .• wędlillia.rst.wo".l~
MOi TA2 żaluz.ji. Kit.'ke. :ł1-45-56.

-

1.1lr;ł-/I

statn'" na przykład chcialatu ~
tWQ!'7.Yc bu,telkę z kapslem, lU
nie było Sp!'awllego przyrządU.
a palLi kasjerka doś,: niegrz~~
nie odesłała mnie do kieI"Owt~

ka. Zenttj~e jest takLe to s a:
łe dotykanie chleba przez. k;U .
pujących bo nawe-~ najczęscle~
już wymięw..-zony i bru<!.~Y p~_
pi~rek nie łagodzi sytua{:Jl. Na!e
lepiej nic mieszać w skl~Pj
chleba śVYi€Że·go i starego.. w~
dy nie trzeba będzie wyree rac .
(,i)

G

Mazowiecki:
do
) że:

,Jeśli konflikt jstnieje, to ma tylko jedną stronę"
'szwajca,rską.

W y-

a w·
llwet
!ga-ią

po-

usz. .

Na

to

zorganizowane
St~>war'~YSZel~e Poffikie
ie - pl"1.ybyJo, rów-z Francji, około GOO októre zadawały p r elnieIic:me pytania.
z obeenych zacytof r agment wywiadu LeWałęsy dla dzien nika ,,Le
Monde", w którym, pr zy'''vód-

w:. . r a-

"Solidarności" m i a.ł
zić pogląd , że ..r ząd nie

ca

m a onie
ma bazy s.połeezrre j ". Na p y tanie o kon'tlikt Mazowiecki
- Wałęsa , pr emier OdpO\'fie,dzial: Bardw mi nie odpowiada, kied)' się robi z mnie
' stronę tego konflikt ... Nic uczyniłeDl i niclIIqo nie C'I!YDję,
teby bye . stroną kco konnikpozycji, :ale jednocze śnie

tu.

~em

konflikt
ło

istnkje,

taki

jedną

ma
(Gklab'ki

li.)

ceni~

skonę
Ceniłem
i

ł.y1ko

saLecha

stąpI

a

Joja~w a .

Poctu.~aEa.

dfwa

Na_ . lłlł~'l'~laOa

nych
n tc j-

na

m l ę-

po.
lf1.U!

. J' ek sią-

e

potj -

'AP)

ze sobą pa ńst"w a,
p..'Z:et.rasz.one t~'m. że w
ril·lm powstanie " E uxo,pa
g'l'anic", poo-owmiały się.
j.uż o.bec nie ..e ksperymental:e" i "cz<;ści ow o" u iikwi<iujq

ra:nicę.

Postan owiono. że n a ~rz.ej6ciu
i~zn y m Rooa de La F-::on:zJ.ikwidu je się s-...la.oon i
gra niczną.
Od 1 Ji.pca
pt'ze " iu k.a2Jd y oby pa~w możc
prze. w jedną i dT-ugą strobez ~Y'Wan ia pas:t;po.riu,
inn ego dokulllentu (co je;.t
w EWG) oraz
bez
kogokoJna

z

T-a.ild sa ID ~s-pe-:'Y lł1.Cn.t. jak
""~. Offi!l:any .w yż·j., z.apro[K}ll owa ł~ H ;~nje. władzom tran -

ausk1m. N iestety. prodoo z..,.--tal odłożona na czas nieo.kreSl.o-ny, -gdyż wtadze GOU pa llStW nie
były w manie (AS'iągnąć pol'O:Z:Umieni a jak pOOano o-ficjalnZe względów t.echnicz.n ie -

u 75

. kr( -

okie,

e,.,kle,

duże'

OlorB

! I
hIt'!-

,"«o,
spod-

rpeł:r

zgu-

7tHI

nliJita rnQ-poli:!.ycg:ny
Z\iedr. lX'zonyeh Nie'~C;:~:~hobecność na ~h te.re9Jie
!
w ojsk. &taBunki mięrlrl.y
a U kladem W arszawprzyszłY Ch granic
t o główn e t ematy
m inish-ów S?:raw za l(:z,nych ~ FN i ZSRR. HanDietricha Gensehera i Edua.rzewardnadze. k t ó re odbyło
11 bm. w .Brzeiclu nad Bu-

~

--

31-

74-ł!

1

O'"

aje

ąd U •

eC:P

wni

sta-

kU-

ciej
p~'

NaJep je

WW
ac .
,~

Uważam, ie r:ląd ma po parcie społeczlte, co wykazn~
wszystkie badania. Na

razie

jest

cenniejszy
'Więc
by tułaj

&.

nasz

kapitltł.

pra,,'

najWiele

\\'"JUaA'alo-

polemiki, ale wicm
jak bardzo ta.k..ie poleDliki
j
taki konflikt mo«łyby by ć niedobre. Pewnym neCZflDl jest
mi trudno zapobiec, ale lic zę
na to, ie racje większe i wyż
ze będą tub,j dominować.

Wielkie PMuSlenie w
Am_rdamie wywołało .1ia~r) 2.ienie
r. .zarpa.uie na. ezęśd niepl'za psa n y bulltei te niemal na ocz:u:b mattrójki starsze,o
rodień
Malka w eię"kim noku
za brana cło . zpitala.
dlugo nie D10«,la odzyskać
agi psychicznej. • -alowezwana polida nie r.dozastl'7eIić psa-mordercy.
ruy teriery zostały wy06łatnio, jako barP6Y
obronne. Pobez opie-ki i talego
mie.~zkania,
rz.ucaj~
a. Da WS7.)·~(ko, <,o
Z\\ laszcza na ludzi.
~- )o"adek JHMl*wnie 0w Hołanclii dyl'ku. jł' na
al)(>olutne~o zakazu
hoi trzymania )l66W ~j
Wla~be wpł'ow a dzily pr:u-

Początek

lata
normalny?

Cze r w cowe k ~p :ysy pogod y
nny
si~
l UZ
skończyć .
vdosny i lata z,apov;rajuż normalnie,
gu najbliższych cztcrech
mo~ na
spodziewać . ię
d ni z temperatu~ą maką powyżej 25
t., ok. :;
tempera turą
10 s', o ~az

wo ? Otóż ja je.. tem zwolenni-

k iem d emokracji o glt;bokich
fundam€ntach.

obserwał.o.rów. 2ĄliWa 
żyła
Lu
sp::a·w a teT~'()rystó w
h.~ li.skieh 'L "ETA, k.tó rzy
i
przy 2Ąlm.k:ni<:ty;! h gra..'') ieac-h do-

kooywali p.r.zetrz·u!ów birooi. jak
również
zamaehów na ter..Yl.on,um Franc j i.
Wydaje się. że bez. 2oLkw.irlo-wa.nia organ;ucji le.r·rOl')SltyC2.nych ta:-udno będzie
zl1ik;,vidować w:de g·r.anic. w tym 1'6....\·n ież w
Eu.ropej9tiej W~no
cle GOI!;pCdar.cze.j.

Roo.nlowy tr w ały
eść
god!z:in, dwukrotnie d ł-uiU'j nii poa.ą1lrowo zakfad-an1J. P o zakmlCG:€1liu
Eduarn Sz.ewaronad rLe
oświadczył na !konfe rencji p;rasll>wej, że roomow y te oc:l.yly
się w Tamach .\!:Gl1ferencji " d wa
pius cztery':" (dwa p;l ńsl.wa niem ieclioie i cq.te.ry
mocal!"Sho,ra
zwy cięskie
w &:ug i j wojnie
światowej). St ~1j o ich .rezu,uaŁach
poinformowam
zo.;taną
'wl;!;ZYlSey p a'l"t.nerzy.

pis .ł2.i~łaj,ąRY od !lUU, ł.e 'PSY
tej raby mo«a być I.nyma.ne
'ylk. w ZMDlrnięty~b pomiesane-niaeh (wm~h , cłcmllWóh), nate.mia5t "ypro\\'ad.tl ne
J"'zelE
wlaśeiciela. tylko na smyuy
i
w kat:ańeu.
Pies-moroe-n'a zlłal.. ~ł lo-ię .,na
wołnoś i U i nie udało MI: policji dojś ć, kto h)' ł jeco \\ łaśc i
ei eleDl_

~

• P re::)"dc-:Jl Franeji F':a:1cois
Mitterrand rozpqczął pocj ... ż do
p ~ ńst \Y s.tr f y O ceanu IndyjsklC;gO od Sesz li, olJ.keują w
a as:e
p rzy j d a
wydane- o
prze~ p re-zydenta . 'cuc!i Fl'ance - iUbcrt a Rc-ne w·ięk6'zą
pomoc IVa z3d!111onych PQlllt~W

Tr'l~c>ic-;(Q Św i a ta .

• Por~ycz.kę w W\' s k~ci 1:;3
mili'O!l.ów d o:larów na m odernizaCję tra nsp,>rlu
o."'''ZymujcP oJ.s.ka O'J Banku SW iatowego.
'P rawie całą sarnq - 145 milionó w doła~'ów - otrzymają
Polskic KGteje Pai"i'-t WOWf'.
• Pl"em.~er Izraela I cchak
zamir uz:> kał
ponied~ia -

(PAP)

Powiedzieli...
R zecznik N SZZ R I "Solidarność"
Piotr
Da brows ki
na
konferen<:ji p rasowej : W
sy\ uac ji gdy rolnicy mają pow ażne kłopoly
ze 8przeda~ą
płodów
rolnych,
zwłaszcza
m lek a, zboża i mi~a, ich p ro~ty p rzeciw nadmiernym obciąŻ'Cniom
f inansowym,
polegające m.in .
na
nieplaeeniu
składek ZUS
.są
uzasadnione.
Energiczne d ziałania związku
nie mo g ą więc być odbierane
jako nieuzasadnione l()ST.czenia
cz.y też ja ko pqsuni '01 antyrządowe .

Nie wi~m zbyt w i I~ o polsk iej gos podarce, ale b<:d .. c tu
kilka laf temu widzę, jak duie zaszły teraz zmiany.
po kałem
na
Targach
Po:t.nań
skich ludzi, któ.rzy chca handlowa ć i są chętni do
współ
p racy. Jest wiele korzystnych
inwestycji. k tórych mOI!Q doko nać Ameryk an-ie
stwierdz ił Dal' Ros ten ko\\. sld,
kongrcsmen z USA, polity,k poJsk iego pochodzenia.
Członek
delegacji J)Glsko-ź-y
d ow skiej reprezentujaccj Towarzystw o Z rozumienia Oświę
ci mia
ZYK'D1unt
hGlewl> ki :
N a ze tow=ysŁwo t G przyk ład, że jest
możliwe
lepsze
uozumienie międZY Polakami
i Żydami. P od czas pobyt u w
P olsce za ""rzemy
umowy
z
k tórym
p ry watnymi firmami.
p owierzymy realizacjf.' naszych
zamierzeń maj "ych
na
celu
u pamiętni nie gehenny
2yd6-1.'
w Oświ<;cimiu.

(TA,:-'ZKIENT, PAP).

Wladze

dziennika rzowi PAP , i ... yluw ob\\odzie Ol>kim \\z&l ~d
się
tahilizuje. Kilklln~to
tY1>ię('zne
iły
armii i mili ·'i
k ntrolują w za adzie S ) luadc:
w miastach i wic:Ju.zy h
o dach , c boda.i \Hi't'L dochodzi do
stare i ' mierć 2.biera , ·oj.. okrutne %oniwo. \-'l' s amYHl mi ' de O z ostrzela no z broni maszyno", ej ruia t eczko v."j kG,," c,
a ('zlerech nieznanych ~Jlrawców
ohoul'ilo
granatami
"łas nej
produkdi \\ 0' k owy p a t r ol. W
Karasul ~l'Up łl.i r g izo w d tkli wie pO bita d" Q( b
\.::t;b .. ków.
Wedłu~
ofi{',)a ln Y{'h
dl\lIy h
SW Ki r g izj i, " (i ag u ~je dwiu
dni zamies"ck zr: in~ lo l 6 os.ób,
w t y m l mi!i ej a ni i 1 :iol ni rt .
a 486 odni osło ran y. Spalono 3511
do mó w m icszk a lll)"'h
i g ma(' h liw
U :7y ( c(,zlIośd
pUhlil'znl'j.
M ilida. i w ojsko :;J,.cmii!.kowaly
181 ,:du k brolli pallwj. Lit'zlm

poniedziałek ,

ad

"ł'rwea., ofieialnYlu
dniem
iałoby rulrOGO\%ej. W
tolit-y republiki FrulUe panuje eałkewi
I.y lipekój, eho<'iai wy('%u~a. si~
atmosfcrc: napi~('j . Liczne patrole mi1icy joe ZG laly \IIi:broJ DC w
bnlń
automatyczną, a

nie

]i.jr,i%ji

or:IOlJły

li

dro,i'

doj'.udG\\ e

do

mi:u.1a

~trzei.nc
przez Iipeejałne siły mi1i eji, Ze wz!:l~du na oho"iązujący ..s tan " .y jlltkowy i z:tkaz or~ anizowania m wft:l> ta('ji

eraz z!:l'omadzeó "De mGk r aty('zu y Kirr:iz .. tan'· Gdwołał wj .. c zapiano" any Da niedzi e lne popołudnie i nie pO<ljął iadnY(' h akdi w pon.i e cbi ał l' k . Rueh .. Ri r K'iz t a n " organizc,,- .. l zru zl ą urCH'zy. t o: d żalobnł'
kilka dni
wc zt' ~ni-j, \\' pią t ek, 8 eu .wc;!..
R Z\'rZDiJ,.
p lk

::I d !

)lr:" c:\~

J an"",

~f " W

K ir-

~l\ i .Hl< Z) I

(, i)

http://sbc.wbp.kielce.pl

ł~k w Kl'esccic w otum zau.fa- I
n.la, ale prawdzi·.... ym i 'Lwy cięz~ami \\ vd aj ą si ę być z w oJC;1fiicy twa rdej li:lH w ieIlo ł
p ,'awicowej p arti~ Li kud. k :óay Odrzucają pl'Opozycje U SA
w ~prawic izrac-~sko-paJestyńs
K;ch ro;:,:uó
l>(),kojowyc h w
Kairze - ~;sze agencj a R ute:·a.
• P l'cey de:l\ N;lra r ag <li Violei,l.a Ch 1ll1'!>1"l'O prz p r owao..li
rea u1t ('ję
40 p l'ocent w
mii ni'ka r aguańskicj, któr a ".
rządów :;an d iooweów by ła naj~~f.-sza w Amery ce Ś rodku-

°

"1'-

• R ady kat''li s tudenci, n u 8ją.:: bu t~ k i z benzy ną i .:tam; enie, próbowaJ~ z aatuh."O wa ć w e
w torek II mery kański OIi!'odck
ku.Jtural,n y w KW3ngdzu '\II
K orei POłudn iowe j . l nt!'wniowala policja , k tó r a ~.) ła
lazów łzawi~ych . Policjant:,
wy,p a rli s lud entów J!1) r 2 cd budynku.

Hi~zpClńska

wizyta

prezy eota W. arDzel kieg
Ja·k już informowa.i~my pl'Czydcnt RT.CCzypo5politej PO>! :<iej
Wojciech Ja r u zelski rozpoczi\ł
olicjalną wizytę pańsLwGwą w
Hiszpanii. Samolot specja l ny
PLL .,L ot.. wy l ądował na lotnis~u. Ba:ajas w :\I1adrycie, skąd
WOJcIech Jaru:ze! -i udał si
helikopterem <lo swej rczydencji - palacu Et Pardo. Tu nastąp;ła ur~zysto.'c
o!icjaln go
powitania polski go prezydc'1ta i jegO maJi.o:Jki p"zez k. ÓJa
Juana Carlosa i krÓlową So!.i~.
W rezyd~ncji Wojc!tchowi Jaru'Zelskiemu złożył wizyi<: premie;:
!'Zą1iu hiszpailskiego Felipe Gonzalez.
Wkrótce po:em odbyło .~~ ponowne spo.tkanie " . JarUA.C-lskie.ga z kró,em Iliszganii Juanem Carlos2-m, kló~y podcj:nował
polskiego gościa i ~I:o ma!żon
kG p:-ywatnym obiadem w pałacu Zarzuela.
O kazję do merylory~zncj rozmowy z prze:lsla.O\.' iciel mi hiszpańskiego świata przemysłu bym spotkanie prezydc n ta Jaruzelskiego z kierownictwem i w;cloma członkami stowarzyszen ia
pt·zed.s· biorców {CEJE). Prezes
CEJE Jose Maria Cu e \'a" podkTcślaj
pio!\iel'li<ką ro : ę Po' ki w proces;e detrulkralycznj'ch
przemian w Europie ':'odkowej
i v,:orchodniei, s:wierdz;l , że p ~zc
mys}owcy hiszpańscy są zaJnteresow ani rozszerzaniem współ
p ucy gospodarczcj z naszym
k rajem. Dostrzegaji\ oni możli
wości inwesiGwanill w
takich
dzledzlnaeh. jak przemysł spoŻy w czy. turys. yka, ro.lniciwo i
przemysł lt:kki.

Wi czorem k,.ó: ll is »(lp ' i J ua11 Carłos z kl'ó!owf! ()!ią wydali Ul'O zystf! kolację w pała
cu królewskim na ez . ć prezydenta RP i hgo , al;i:onJ<i. Podczas spo'lka!lla, w któ"ym ~"Zi<:-

WKirgizji względny spokój, chociaż starcia trwają

minimalną

ok. 10 dni z

konprcm·j.er Mazowiec ki - k ry je s-ię dl a mnie p rob lem głę bszy, a mianowicie
od powie dź na pyt anie :
jaka
będz ie pol ska demokracja ? Czy
to bę dzie de mokracja o głę 
bokich f undamentach czy
to
będ zi e ta kie czy inne cesar~ t 

Z1ian:em

Pies - morderca

<iZf.

oist-

ją.

ny~h·'.

Genscher - S~e ~ardnadze
w Brześci

s

. ..

tynuował

Bul-

Ibc?J.

""o'·

'Waięsę,

Za tymi sprawami -

'czas

varH

I

nicl. Qre un&gi, jak ta.
cytowana, mi nie otllJOwiada-

..~.

.':0:.1: q n _~. je."~:
_~:: lrifQrmują:' :;~
~

GENEWA. PAP. W auli Uiwersytetu Genew3kiego preTadeusz Mazowiecki
---- -,,'--_. się w poniedziałek z
zarów,

.- .

~liar mo i'~ b y ć j dll k ",i ęk . za,
gdy ż '" ieln rannych nic .z ra ca
się o pomGC medyczną i w ci~ż
~najduje si ę zv.łoki, jak np. w
rejonie Karas uł, gdzie \, nie dzid .., na polu SO\\ cho:LU im.

Kalini na znalezionG t r up. kilłl.u
o,;,ób z kłuty mi ranam.i lo\\y.
J " de n z przy w.ideó ....· uzbe"kit'go ru d lU narodo \\ e!;'o ., llirlik·',
pro!. Alim n:ari\Uo~ o~wr.. I1 ('%~ł ,
że \H' dług j , o "" ' Iiczeń i
za('unków, lj"zl>a za bil y(' h w ebwe dzic O k im ir ga:«lO (I ób. a
rann ych J)!)\\yic j l nuO. Zdc<,: l1o" a na wi K\ZO <Ć of ia r lo p rr,e d ~ta \\i 'iele
ludno';d
\l zb l'(· k iej.
Prof. K a 1'iPlo w z .. nM·z~ ł , ze je.0 zdau.ie m •. ~'t u a('j,\ d a l f'ka jl'st
oel tabil'zaeji. . a r ci
pr7.ł'nlo
I v sic: w W) id pOlożone rt>jouy "i('jskie, f;<l . ip' uzbrojone
bGjóWki kirr.;i:' kit' dokl\llu.ia nap dó\\: na p!llit<
UZ lC, .-kic-h.

nr

Iy udział <nIObi.stości po: ski

lO-

warzyszące

p rezyde ntowi w ~go
podróży do Hiszp:mM, a ze strony hiszpa(lSkie j p remier FeJi'Q
Gonzalez i z.a p roszeni g<nŚci 'Obaj szefowie p alist w w,Ylglo-.U:
p'·zemó--v';en·j 3 .

dvżuru

...

• '" Bu ku Zdroju nieznany
prawca p. z a kończe n iu d" 11.0'i ul.rytsic: w lokaln na- nOł',
pote m wła mał.·c: do m a ,azyn u
kr aduąc kilka but ele k ~ ódk i.
•

W s tal'ji " t rafo"

na

l!' e h znał c ~i ouo zwłoki pra

Lu '0"-

uika Rejonu Energetycznego w
Kielcaeh R-ysz r da O. (1. 5 I,
który . POOt·U& prac y
Z6f>(" I
~mierlelni e IJil r a20ny lHądem.

•

W

Kielcach przy ul. NI" -

wolucji
Paidzierniko" C'j
n ie:maui . pra\\1.". wybili

1:;5
z~ b~'

\\ pawilonacb skJcPQwych p , l'>.
z k tór ch s-Iu'a-dli a·rt. p i\ \\ -

(·ze i

prze\Uy~ło\"e.

Uciecżk
\V

in t

(I'l.)

mózgów

,l~ch

O1au~o w" h

Zwiąnc.u -R dzieck i go
C . l.
-wi<;k.s e
zaniepokojenie
h {)1~
fakt tzw. ciccZ;~i mÓoz.1:ó w , <'2.)'.

li \\'yjcidiania :ta gra ni~ę "dzi wyk ;z.b::l~onych kosztc>m calego spolccJ.CilStwa tego kll'aj'll.
Tys:ące ludzi w yjCL.tUa na "t~ 
!C. lub t :t. na <!hiszy
oilrc
Pl"'/yc:zy~iaJąc
:;i~
do rozwoju nauki z.a.chodn:"j. a
LIba~ają
0..,; '11 i
ia naukowe ojCl.yz.IY. - i a ich W)K"'LtaJ ila.
Wedłll~ prz/bliżonycll dany'h.
tylko \V zeszłym roku :r; V 'RR
w ' jechało za gran 'cę ok oło 70
l)-s. pracowników
naukow)'{'h
ko!'Zysf.ając z oka·zji 1Aagoo'l..enia przep:sów ze:t.wataj'ł ych w
o~r:t.yma!l ie JXl'Sl.po.rtu.

ZSRR ma około 1,5 m,::) n ukowcc>w, a w"ód nich po!1ad
50 Łys. duktoró w i profesorow
a takie ponad pól miliona hld".l.i ze ,sj:.op.nic m magistra. są
1.0 \vs-l.vi!!i.ko l:.:.d.z2e w w' c k~t P"nii.cj 00 lat , g 'vż la.kich ol!>ejmuJc podana s atys y k a.
Z dc:stltllnych d nych -w ynika
że

w ciągu ostatnich 20 lat Stan y ZjednO<'zone ot rzy na ly
dobrowolnego .,im portu " p r awi c
polowę
'I'.'yb:tnych dz;ś mate matykÓw
p.::acUjąCydl w ty I,
pz r.sl \,·ie. Połowa lego .. importu", to lJ1atema-ty-cy 'ZC Z\\ :ą:t.
\r ~ Rao?i ":de~o.

7

olarze Korony
śczigali

iespodzianka Genu',
a wCagliari z duż~
chmury. mały deszel..

Sześtiooobow-y

ze~lł')ł kolauy kit'leekieJ
Korony, rrpreZł'Jl.
uczt'slni('zyl w silni.. ohsatlzonym międzynarodo
wym wy&l:igtt "Ernsl-Saehs Tour", ~tóry rozegrany zostal w ..
kolieach Scbwt"infurlu nad Menem w Bawarii. W ćzteroctapo-'
wym wyścigu, oprócz kic1czan i !:'oSl)odarzy - szosowców RFN,
startowali Czechoslow:\cy, Duńczycy, Holendrzy, Ju!:,osło,~ianie,
- Nicmcy :Ii NRP, Rosjanie i Szwajcarzy. W sumie 114 zawodników.
tują('Y

n-e w!'zorajszych spotkaniach widzom obs('rwują('ym zmagania najle},szych druzyn świata zaprl'Z"ntowały się uspoły z
\\' ysp Brytyjskich . .Mecze nie slaly na zbyt wysokim poziomie.
Oczekiwana 2 dużym zaintrresowaniem konfł"Ontaf'ja An!:,IH z
Irlandi~ zawiodła, Gdyby nie ulewa i szalejąca nad stadiom'nt
burza (w dru,it'j polewie meczu), można by powiedzieć - z duiej chn\ury, maIy deszcz. Natomiast drbitttuj~ca w 1IS KMtary. ka sprawiła niespedziankę zwycięiajlile Szkecję.

. • GENUA. Kostaryka - Szkocja · l:' (0:0). Bramkę zdebył
Juan Ca"ass9 w 49 'lUin. Sęd-ziowld Ar,eniyńczyk Juan C_dM
VłUstaU. WidzGW Sę,.361.

GRUP." C

l. Brazylia

l

to Kostaryk.
1. Szwecja
ł. Szkocja

l
l

•

!-l
}-,
l-!
'-l

l
}

l
l

l-l
l-l

• . Gabalo Conejo, bramkarz !ep.rezentacji Kostary.ki:
,.Jest 10 dla nas wielki dzień i nieprawdopodobna radość.
Pokazaliśmy całemu światu, że nasz awans do finałów Mund ialu nie

był

dzielenY przypadku".

• CAGLIARI. Anglia - Irlandia 1:1 (1:0). Prowa(}zenie dla
reprezentacji Anglii zdobył w 9 min. Gary Lineker, wyrównującc~o gola strzelił KC\' in Sheedy w 73 min. Sędziował Aron
Schmirlhu"er z RF. ' . Witl:tó w 35.238, Żółta kartka: Stc\'c MeMabon z Antilii.
'

e

Trener reprczenbcji Anglii, Bobby Robson: . .Irlandia
zawsze byla dla nas trudnym przeciwnikiem. D ziś żałuję
straconego punktu, ale to nie koniec świata. \Vprowadzilem
na boisl-o ~Icl\Iahon:l, by ratować zwycięstwo. Okazala się,
że POp~lll!Ony przez niego bląd kosztcwał nas utratę gola".

4t Jack Chariton, trener Irlandii: ,.To był mecz, którego
nic mcgliśmy przegrać i nie pr zegraliś my! T era z oczekuję,
że w m e czu z Egipt em zdobędzi emy dwa punkty i awansujemy do drugiej rund y".

!
!
•

i

GRUPA F

l. Anrlia
Irlandia
I _Egipt

W silnej stawce rywali k ielezanie. radzili
sobie
całkiem
nieźle . Adam · Wolań..,ki
zaj~ł
l! mit'js<1e, T"ma~z Brózyna 15, Jarosław lVsół - 17, a Kazimierz Stand - !t - • jt'tł
ną - lokatl; wyzt"j od Falkil Bodena! Kola r ze Korony
pokazali się
z
dObrej
strony
zwłaszcza
na
górsldch
pr0miach, klórych w
tym wyścigu nie brakowa10. W
klasyfikacji na najlepszego "górala", którą wygrał Falk Uodcn pr-zcd J enscm lIeppnC!'Cl'l,
Kazimie rz Slafiej by ł lrzeci. a
Grzegorz Radli !'" szósty. Natomiast Tomasz Bro:i:yńa
u:liclnie spisał się
na
ostatnim,
czwartym etapie dlugo~ei 178
km, mijając m etJ: na siódmej
pozycj i.
To
samo
miejsce
20-letni kielc'.<min
wywalczył
w klasyfikacji aktywnych.

.:. 2 bramki Carera Brazylia. Laralus ltunnmi.a. Matthal'us
llFN. Skuhra,'Y CZ{'('}Joslowacja;
.:. 1 bra mka - Sehillaci lHo('hy, Bilek, I1:lszek i Lubo\'y
C z ec'hosł owacja,
Caligiuri US ,
Oman Biyiek Kamerun , Brolill
S7.\\'e!'ja, Ca)usso Iiosl ary lm , Ucdin i Valderrama Kolumbia,
](!iusm:llln i VocUcr RF~, Jozie
Jugosbwia,
Linckcr
Anglia,
Sheedy Irlandia.
'V rozl'graIlY('h
dotY('hczas
dziewic('iu mcczach strzelono 23
/:01(', co daje })rzeciętn'l :!,55
bramki w jednym spotk,lJliu.

Dr użynow o
k
zaj..;li piąte

lS.U).
• Uolóllłdia - E"h.t, Palermo Kotłz. 21 (tv ł 23.30 skriiH.
SKODA
• t:nl~waj
Hiszpania,
t: !Iine g(lIl". 17 (ł\' ł 16..t:;),
• Argcutyroa - ZSRR, 1\eapo! gOdz, 21 (h' 1 2t1,4:i1.

.,

STRO

8

,ki~l~z'anina
PIHI wCHb~ !centra k.la~
nr
Korony, ' Krzysidofa
. STANKA, udała się tłe~ Ausidi na
5-e'tapo;wy wyśbil
~~rllki
młodzieŻOwa
reprtz~tllCjlł polskick - szosewe.w,
Znaleili się w niej: Paweł
Biskup i' Karol RYl'blik z
Bud'owlanych W ie luń. Paw!'l
Czopek z GÓl'l1ika P olkow ice. Ja{'ek l\Ii('kie\\i<-z z Gwardii Kalow:ce. Sławomir Gi rryk z Hometu Bnł n os2cZ 0r.az Kazimierz stari~'j z K.,roa}' Kicl2e.
Kielecki
sz'wlcn 'owiec
pn: ci " -yj< z I 111 do .\ustd
po·.\·:edzinl nam.
że
tras:l
wyścigu jest bardzo tru dna
(za'.\·odn:cy ściga ć się b(ida
na wys:>ko.~ci ponad 2()1)() me·
trów n.p.m.), li. os tatni etap
rcz{'grany zo!>lan'e na pQlIi:
w Villac h , gdz ie przed dwoma laty celb.d}' się S7.0SC'WC
m istrze t\\'a ~\\':ata
umato-"
rów i za \\'odowcó\~ !
~

(Skj)~

1lIIcj.:ic~,

piłkarze

rOlt('~rali

przedostatnią kolejkę sl)otkań \\
lidze
rt'!:,ionalnej
lU1ll0row.
Zgodnie z oczekiwaniami faworyci odnieśli kolejne zwycięstw:a
i już d ziś można powiedzieć, że
mistrzem grupy k ieleckiej 7.OStała d rużyna Stali stalewa Wob, ,a drugą lokatę w ywalczył
Radomiak. Do trzcciego mieJsca
nadal kandydują ~u~iorzy Siarki

okien,k,t

Czy .WIeCIe,
,

że.:.

.:. - Tegoroczny . ... isly: ~()Jskf .. m:l·
ratonie, 25-It'tni z.:Jwoaowy chorqży
Woj.k.o . Polskiego, J ••• , K.... n.c~i 'z
krakowskiego Wa~ełu poch:>d.ti z KIj zjmierz'y Wielkiej 'IN wOj.eWÓdltWj~" kra·I eck.im.' Zocząl !renow.lć biegan ie '"
16 roku życi a W swej rodzinn9j miaj·
scowości.

gdzie w njedzi~ 
lę zdobyl tytuł
mistrzowski - CZOUR'
2; 16,O~, po roz czwarty w swej kilrie·
"-ze pokon"t.. dystans, 42 . km 195 m.·W
bie9'ł mor,lloński_m zad~biutow3ł trzy
lata temu. stortując n::J tr.:n ie 2 Gumv.a ldu do o.l sz~ynQ • . Pr,Z o!d fo~.iałłl był
13 w Pekinie. a w tym sezonie st~Jtto
wał ju-ż w Wiedniu .
.:. Podc!:Js lek k o.3tle tycz.,~=.o M~·
W

D~bnie,

m.'')d~ru Jerzego Michałowic!::J.
który
odbił się na sładionie W.:t1S! ... w.s~jej

Skry. ", .. Jolisio XVI OS/IoI w bi"" )ch
s!,>fintcrskich. Romon Wjqc..l~k. ! Rt3do·
miat:o l{Jjqr drugie miejsce '#J bieąu
na 100 metrów c z,.sem 10,:;5 '5-e~ . R.:) domionin przcqr,ł ze Słowomirem Ku-

siowskim z
Budawlaoych
Szcleci n
(1 0,52 se<.).
.:. Dobp'e spisoli si~ młedzi z'Jp'lŚ
n cy z LKS Potham~'Ie Chęc:ińskie n':J
ro ~Cl~:ln'lch w h~fr oo"!r.:J ls1rie; .,Ar:!·
n'l"
mistrzostwach Polski sen.;QJów w
st,lu wlllnym . \V lNod ... ~ do .ta k.." Slo·
warrir Iwon z.oiał pia
t,;.! 1\J~o,y WYW::JICI, · ti

mi~j.i:~.

-

o Stó')-

Krzy:;z!"'f Pod.

siadlc (50 kg) i Ado·,., S.b,Q (57

~o).

C5:;;l

http://sbc.wbp.kielce.pl

pÓ.~. :.· w.odz.ą ..

Juniorzy no osfatniej prostej
Młodzi

( pa~/:;)

SZO.:iOW- za

Hobndię.

-"-

Widzi(l,lłC

WrOKE\(
• Be]Kia - )(ort><ł Puluduiowa; ,,'erena cedz. 17 (ly I

ielcccy

cy

W jednym z wywiadów Uuud Gullil pow icdziuł : ,,""ie je~tcm
w p l'llI i formy. Pod wzg-It:(lem przygotowania fizycznego wszy., tko je~t w pl>l'Ządku, ale do perfekl'ji wil'le mi jcsz('ze brakuje.
l'otrzebuj~ sześciu miesięcy, by wrócić do dawnej dyspczyrji. Jedno jrst pewne
nie J~dę r;raCZCłł1 numer l tego muudialu",

Danię,

(8.k 1)

wygrał Słt'ffen Rei"
w tegorocznym WP) przed '
. DirkiiJu
ScbiffnereDl~·-. tneci
był Alu: ' K.ślt'nh\lber z . RFN
a czwarty. Jens Htpp"er.

Zwierzenie Ruuda Gullita

,lia n reprezentacji Anglii
Pet"r Sbilton (nil zdjęCiu), )'0weTal ..-ezOl·aj H~ r<polli:illlie vr
• cu;lynjf' ·narodoweJ.
TyUł
sa-"
.'·BI "v.rów»al
rekord
J'~ta
6eDnin~a: Iotóry wyst~nował
w
ws})'>le JrJoIndii pulnornej.

Szwajcarię,

Z RU. Szkoda że do Bawarii
nie mógł poj eChać
Z\Jir;niew
Pi~te" (miał ten start w planie), bowiem wrócił z Japonii
z rekonesansu p rzed tegorocznymi
mistrzostwami
świata,
ze zł.amanym obojczykiem~

Wyścig

Snajperzy

Brylyj .• U d?ie'l Ilfl'1li ejtl o Pllcha·r Swia·ta zmobi-li.zowa l IvI·DSlvie siTy pon: ąd/w we. Z/a stawa o,ngiels-1;ich ki·bi-ców spowodowa la. ż e tv Co·gliari na,l be.z;piec!i!iis/wem wid.ów meczu Anglia _
Irlandia cmwalo okola 1Q tysięcy policja1~tów! Mimo to dos::~o
d.c ek scesów. Na tr.?y god::iny pTze« spot1:aniem gruj}a irland;;. kich killicólc zosia/a zaala/wwa·na -prze . bli sko 200 chuliganów
z Anglii. KiII:u Irlan.ac~y/;ów dot/. liwie 1)obi.lo. ale niT:I nie zoskI! o-dwieliony do s?pi/al·a. Oba·wy go spoda'rzy rosną. Bezpośrrdnio pr:;ed ' mec?;em Anglil:ólO z
Holendra~ll i
spod-:iew'ane
,j es-ł przybiJCie. Ila SardY11.ię p,:a:wie 10 tys ięJ:Y kibiców. z Wy.p
r
Bry/yjf/dch i okola 7 -tysięCll sym.paty1i-ów drtltyny Rt.w 1a G.ullita i Marco VIIll Bas/ella. Miejmy 11ad~ieję, {e ~rodld zapoDle-'
glllA,'Cze o/.a·tą się s!,ułec!ne i f!~lboloU'a wojna 71le przeniesie
się':: bo is!:a IlII trybullY illlice Crigliari. W 1)iertl'srYIR tłi<:zorajs~ym meczu Szl;ocja zm[er:1I1a się !li
Genui z debiutującą tV m :s-tr.:ostwaclt Koslaryl:ą. Zde.cy.i(.oll'anie pr::ewa:ajq.cy Szk oci Ilie potrafili st r::elić g oJa!
SI warzyli
ldele dogodnych sylullc.i-i l)odbralll~,owr;ch. lec śJvieJnie grajqcy br{lmk-ar: K oslary /d Ll/'fs Gabelo CQllejo _ wychod:ri l obrol111q
Tę/:ą z pOjcdYlll:ów zc_ s;:!,oc1;imi napas/·Ilikailli. Nawel najslo'tIt eclniC iS,y zatcodll;k curopejs/,i.ch eliminac ji MS. Mo Jolln ton
n ie zllala:ł !j)osob'l. bJ} [)-O pol,onać. TYlllc'!asem je({ell z ~lielic, 
lI!ICh al al: ów Kostaryki pn)Jllio~ł t e mu !eS]}OIOtl'i zwycir;sl,i(!go
(Jola! Repn:cMauci S:·/,ocji
zawiedli ldbicÓll', klór:y P():I!Y/lali ich md:da mi.
W iele slo te 1~l'!Jt)!l,i .~~iarJllęli Ila siebie t(/J.~e pod'}!licc:ni trelIera B o bby R o b.wlla. Po r ll;; d rll.qi na
pr:es/r:ei1i
os/af>l ic h
llznlcl! lat /l/e potrafili l)Orall:;ć subie z lr!lIni;ą. O pr: ebierl"
u'col'ajs:efJO spotkania zadeC'ydoll'a/a brllml~a str:z 1pl1a ju~ te 9
~llill1tcie pr:(': G a,.y LineJ,era. NajtcYl'a:niej llsat!lsJu/,c,iollowalli
)e!lTlobram/,OlL'!I n prol/'a:1:ellielll Anglicy nie a'lfJC!:oll'ali
się
: 'JjJ/llio te QI'C: oJens!}tL'llą. Am bitnie. lec: do.ić sc1lnm'l+lr~il'e
(Jr,1iljc!J ldanc1c;ycl1 pr;c: (1I1/qi c:as nie ))()iraf/1i' Z4(Jro:it' bramce Tl/1'·ali. l\' kO/;Cll jed'lOl, Ket'Ii! Shcctly P";,OI/(// P.'t 'ra S/Ii//(,"a. l,rO'liaceqn bal'/{' Anglii pa ra: 1/91
PI/l,a,.:c : W!lSP B"!J{I}js!;irh pol;a:ali :ec/v):cl1l'C:U
Sć'!Ll1hl 
tyr:ny fut/lol. Ob!J je:, l'a)'"' :;?j tG.';ich s!Joti:ai!.

pierwszymi zespołami NRD i
UFN oraz Westfali'l i drugim
zespołem
NRD, a wyprzedzili
nii~dzy
innymi
Ju~oslawl~,

(19

Holandia

W tele'ł,vizyj,'y"

l'olskę,

Bardzo silną ekip~ pr zysłali
do Bawarii zw łaszeza NRD-owcy, między
i nnymi
drugi e go
kolarza tegorocznego Wyścigu
Pokoju, Berta Dietza, czwartego w majowej imprezie, Falk:l.
Bodena oraz Jensa Heppnera,
Steffcna Reina (tcż
uczestniczyli w WP-90) i Dirka &łtif
fnera. Nic więc dziwnego, że
zawodnicy NRD dominowali w
peleton ie, wygrywając indywidualnie wszystkie cztery etapy (Htppner i Rt:in p. dwa),
a także zajmując dwie czoło
we lokaty ", klasyfikacji generalnej.
Oczywiście
drużyna
NRD była również pierwslIa.
w klasyfikacji ZeSl)ołowej.

TABELE

• Trener zesp.,}u Kostaryki, Juroslowianin Bora Milułi
. no"ić: "Spełniły się na sze marzenia. Zasłużone zwy'cięśtwo
to wieEó. ,satysfakcja dla mnie, dla graczy, a myślę, że także
dla całej Kostaryki ".

w- Bawarii

Ol

T;Hnobrz .. ~, Broni Radom i K.rony Kielc!'.
.:. WYNIKI: Czarni Polauit'€
- KSZO O.słrowit'c 1:3, Rademi"k - Granat SkULvsko 5:2,
S~·at'ka T;,arllobrze~ - : t:l.1 Nowa
Dl;ł)a 5:1, Breń Radem .!... MZK~
KO;fienil'e 2:', Słal Stalowa Wela - Star' Sillr:l.t'ho\\ kI' 4:', Błę
.kitni Kielct> - Nowiny 3:. waJkowt'r (juniorzy No)\-in. wy(·ela]i się z re~rywek). Pauzowllł.
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