T. Mazowiecki

gościem

Szczecina

Plon
"głośnego

Centralne, uroczystości Dni! Morza

Dodatkowe egzaminy

W Szczecinie odb~'ly się centralne lIroczysto~ci Dni 1'''0rza
Uczestniczył w nich premier Mazowiecki. Spotkał się
on z przedstawicielami nowo wybranych samorządów, zapoznał się z dorobkiem szczecińskiego portu, uczestniczył w
akademii na Politechnice Szczecińskiej. Na spotkaniu ze S110leezeńst\\'em Szczecina premier wygłosił przemówienie, w którym m.in,- ostrzel:! przed łatwą pokusą zejścia z drog'i, na
którą weszliśmy i zmarnowania już osiągniętych rezultatów.
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'Wo ne miej~ca w licc:u;h t:lwodow,\'ch, technikach i s'Z]wlach zasatlnic7ych
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Dy7.uruhcy
przy
naslym
telefon;(:.:· wicekurator
o;wiaty i wychowania w Kielcach Jan Korezyński, miał
pel::e r<:,e roboty,
W
ciągu
c: \VII g chin. POUCl'aS których
td:.:foJl dzwonił non stoP. odpowic(L~;<tł na pyta'1ia bU'ko
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pierwsze
-_, koreiipondencje i fotorepOl·taże • nedakcyjna księ
,'g a rekordów c7<>ka na w}lisy ~ "EKO-~1arłcna"
, ·funduje "Gold-kamel'ę"!
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eWila!')!' po !-az di'-L!&i 'a' t~'m
roku w nasze' rubryc<>: Od
razu - bo czasu macie teraz
więcej \\·3\rJ.cy jrie oferty:
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ti)

ch
Iłjs..

~eh.

aIla

tela,

Już

od 27 bm. do 15 lipca
lVodnt" Ochotnic7e Pogotowie
RlStuukowe w Ki('lcach orga nizuje na basenie ,.Tęczy" kLn's
pływaJ'ia dla dzieci i dorosłych, Kto j<,szcze !'lie umie pły
wać, może si~ szybko nauczyć
pod okiem znak0mitych fachowców, Informacje - tel.
MI:?-lS do godz, Li, Za.!)isy - t\'łko dl, 26 bm, Trzeba
•

od 9 d:· 20 lipca b!', W pro,~
n . mle mflóstwo atrakcji, m.in,:
.,.Letnia akademlll t':>atralr,a",
. Tc-at'r' malucra··· zajęcia na
PO\\;~ctrzu,

\\'y-cieczkL \\"y jf.lc~tl
na b2sen, film\' kinowe; widUJ, 310'•..,cm - brak C'la::u Dd
nudę. In(ormacje w INDK, po-

kój nr 15,
.ODK " Ziemowit" przy ul.
l\oJies:l.ka ł 79 o(ef"i( dzi~/';om
\V ram i;::h
ak· j'
..La-.) y
mieście' " dnlaLh 2-3' l'pOOROS< zr~lr

N .-\ ,!;TR

racy

,

1·8dc~a... w('zorajsZ?8 festynu \Ot' kideckim ll,:itu, wy",t~py ,,r.sp_ł,.w , ...~l~d ..ły HillUy ~id ll.w.' Na :.:ujęeiu: ~"p~!1' Złot~ R-óg'!
z , Kl'~łI~..
"t.!lt. !\. , }"'tczahllr.i ·

2

Przez R ejono w e Blufa
prl/lkzycJi popr 'c()oich mielnźyriierowie mechaniCy; oraz
cy w Kielcach przewija s;ę ·m"'ledzy jf;lyków' s!o\'.,ia,i1.~kicł:l"
sięcy w2.rvsl a , z. 300 ,d<t , 709.
codtiennie ak, 2GO osób, w~ród , 'huogar,yści, ibe'{'vści. Im bę ,Stale )i:st, zapotr~cbawar;ie n,
nit! zazwyctaj 40-5{) absalwen-'
pracowników fizycznych 1 z.
dzie się prbpoh'JwaĆ przes~
tów szkół -zawodowych, ~ied
ka!enia. na' kur~ach' języko
wrs9~imi kwalifikacjami' w.
nich i wyższych uczelnj. Ljczw:~ch z angielskiego
i nieza\\' dach n ntera, murarza i
ba bezrobotoych stale rośnie' m:eckiegó. A w ogóle licz,ba, tynkarza.
- w maju bylo, ·icr. 4 tys,.
ofert pracy w stosunku
do ,
f.lOKq~CZF."IJE NA ST., t
polow'p czerw'ca - 4S00, przewiduje się. że do końca tego
miesiąca będzie ich już - panad 5 tysięcy, Palowa spaśród
szukających pracy to kobiety.
o'ób z wyk'ztalceniem średnim
i W) ższym jest 2240, z ,za '1.'0dowym 2000. z podstawowym
- 800. Z Lasilku
korzysta
większość, Jest on wciąż bardzo niski. ale lipiec pawinien
przynieść
pewne pod",)'.l.ki.
Ty mczascD1 dla \)sób wcześnięj
nie pracujących zasiłek wynosi 120 tys. zł. dla świei.o upieczonych absolwentów szkól
średnich 180 tys .. a dla magistrów i inżynierów 240
tys. zł.
Z prącą dla tych oshltnieh
b:trdzo ciężko. Ż~dnych ofert
nie mają ekonomiści - także

w,

Sił~ \\';~C spi~~l:~l:'

elce
' ~t'a
b 6,

Ilon'

•

Pomimo ofja~ -llś<'i i walcl'znośd dzil'DUikal'Z(' Jlrze"rali Z kr('_
\\1' wl'zorahzym mCC'lU z aktol'ami. \Vynjk spotkani"
5:2 dla t~'('h drug;('h,
J'ol , _-\ Pi ..kal'.;ki

t"51'1ll

Zaprlł'lt('r·ie na póikolonie
ort:.8n i ZL.je Je: kilka phc'J-

.....:
";ck kLiltura ln~ ch. 07iś hioTl11.lcjJ o trzeclJ: WDJ, zapcaSLa
d",ec!
(7-1;)
lat)

Już

ponad 50 tys.

śmiertelnych

lnów zadrżała ziemia w Iranie

Wróg h»łaganu
- telefon ,.Echa"
(od go{l . 16 do U)

- ,

l)o~\'()lująl'

się

na

anOnlmo\\ ('~I)

WYllowlt'dź

pr7.(·d.~(a

\\i('ie!"

władz

irański(·h. gaz .. ta " TI'JlI~1'au Tiltles" podała w ni('dziel~.
li H('tl'(\ ~mi{'rtclnyl'll ofiar trzt:siel!ła ziplni wzro~ł:l do 511 lv" ..
poua.tl 200 tys. o... ób zoslalu rau·

nY"h,

W jednym z punktów skupu ki ..l ..dd"j

chłodni

nvCY

parpata,
IllC-

'ela,

e do
da~

..cfZów,
lelcc,
bUn.

prz,Y'
15;

aski)

ofiar

+

am,

lCUi

7

beZ1'~botnych

Dm

ł

DotiO -.ZhNlF "Il '\ SlR

2" l)sa 15 tys_
, ... Ni"-

zł!

się
7.
panem
l a ' wyd(uko\~,1aDie
notatki, że schroni-

zgadla'H

Ct.bUlzo.nym
w .. Kchu"
s~o w Dvminach

ołaci

•
-

zuobić!

•

Chłodnia

l,ie,ba ofiar rośnie:li minuty
na minut;:, powirdział anonimu-

kontra !>półki

•
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t .. ~oroc'lny sezon truskawkowy

bUrla. z opadem ~r~du, Soo-

będzie (1łu~j . W
Radom&kiem, ~d,de zbiory zaczęły
się
wcześniej. odbywa [<ię .lkurat truskawknwe szczytowanie. pod
Kielcami, głównie w rnjClni{' Bielin, zbiory potrwają jeszcle
z łydzie ••, no może parę dni dłużej.

ona na pI:'Wl1<} ,nr;';Lkody na pJ:ml uc1:l.:h, lIda,lo na:11 "ię ~chronić II
jE'Ol'e~1) l najw:ck"Z.H~h nia n t : ttorń.'.' te~o re2.i\II 'H.l ln;:

\Vijzy~.tkft w;;k~~/.uje

na tl).

że

nil'

, W piąicl{ wybraHśmy
podkielecki<'gl) H' jonu
"ka\\~~ę' j....e~

nt

~!ę

do
trus"rfak ~ uie " )n ...

reporterski.

U

stóp
Gór
\\' Kakoninie
na"
~wał (\'", na

Ś\\':ętOkEyskkh,
pru-goll i ł a

http://sbc.wbp.kielce.pl
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kŁó,'a lH'u';vła CZWlU'(tl·z,..\jf"ni~ tip"'ni

ludno.;C'i.
ko\\' p

Chcesz

Dlieć

piłJ7ę

na ,vakacje'?
Weź udział

wod()wała

1'1:'

władz

110!do;bhja,'(' prLI ra;'/'ole

W Radolllju

Truskawkowe szczytowanIe

każde

hlu nr dóprowadzenie psa ]0
tvs, d, Bał'Clzo dobry pomysł
ho u na" w KS,'d woltolicaell
Zagó: ~kiej bici:aja Cil!C tabuhy b ?jxlńskich psów i dt:,:~'nlV
(I
l'aSle dzieci, że zt\slana pog"yz~ :-le. co iuż
si~
zrc zta
7(lc1rzvło Nie lO tvs, 'ł 15 t vs
zł llalczv płaci." . za k,17,dcgo,
be",d"nmego kundla, ['opieram,
nilt H!lia t do'p:sek redakcji.' że
Psy I.la\cży Pfo\pd:di:..na s.!"il:;~.
cG'y i bez przerw:;
pllno\f.!~Ć'.

U l'lanla1tl~ można
kOl'lcó",ka zbim'ów

- w Bidinacb.
1' 0t.. A. Pi .. kMSki

\\y przl'd,,(a\\ii"p!

.,ki<:h d~i,'nnikal'7,()wi .. Tt·her"n
Till1c ....
W ni .. dz!l·!(' \\ lranh' Wyst oiJy kol"';nt, \\:~tr?:h~- podtl .. m';w.

w konkursie "Ecba','!

I
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Truskawkowe szczytowanie
DOKOŃCZI:NIE

ZE

sra.

l

g~zie trafiJiś,ny akurat
na
kiJla cję
młodzieży zatrudnionej przy zbiorach. Była więc

okazja do rozmowy.
Da.rek
2l okolic Kielc: .:...
U pana WJndyslawa pracowałem
już
w ubiegłym sezonie. Byłem zadowolony z wanmków i płacy, więc 'Skorzys tałem
z okazji i w tym roku. Zrywa ~ię c iężko - od
siódmej do 19, z przerwami
na po siłki. Tutaj również nocujemy. Wyż.ywienie jest dobre (wc i nał właśnie swojski wakomity - chleb z paszte_
tem i pomidorem), zarobki też
d-obre ...
Reata: Pr zyjeżdżam tutaj aż z Naglow:c. już po raz
czwarty. Jest fajnie. zgrana
wiar:J, dobre warunki socjalne. Szef dba, byśmy nie
narzekali, a szefowa, by... nie
brakowa ło pracy. Na
co wydam pieniądze? Oaywiście,
na ciuchy!
Aldona: - Mnie też się tu
debrze
pracuje, po sezonie
będę miala za co Wyjechać na
wakacje. Szykuje mi się obóz
wędrowny ze szkoły ...
Włady sław
Grzegorczyk
zatrudnia
w sumie 15 mło_
dych ludzi i jest z nich zadowolony. Trochę mniej z plonów. Jego zdaniem,
są one
w tym roku
niższe o 30-40
proc.
od
poprzedn{ch.
A
wszystko przez dość czę ste 0paay gradu, spóźnionych "zimnych
ogrodników",
potem
przez suszę i ostatnie burze.
Inżynier od lat współpracuje
z kielecką chłodnią i wozi owoce do jej punktów skupu,
gdzie otrzymuje za łubiankę
7 tys. złotych.
Jest konku_
renc;
Spółka "RoIskup",
która płaci o 20n zł na łubian
ce drożej. Tam też od czasu
do czasu
dostarcza. Rolnik
mu i mieć zbyt!
W samych Bielinach funkcjonuje
15 punktów skupu,
w
tym
~ należących do
chłodni,
w gminie jest ich
kilkadziesiąt.
Plantatorzy
chwakl sobie
tę Konkurencję. Dzięki niej, jest większy
porz...ldek.. rolnik nie musi cz.e-

14 rocznica

np. na !u biol1j~j, pie-ni-ą,
dze itp.
Z lego .,Uk~8 -du" ..adowolony
jest
także
berownik
Punktu Skupu nr 8 PPCh. z
Kielc Stefan Kałuża..

kać

-

Za

łub;ankę

p1acimy po
dwa
dni nastąpi
szczyt dostaw.
Mimo tego tak zorganizowa_
liśmy pracę, że rolnik nie musi czekać dłużej jak 20 minut.
ObSługa
licży
szeŚĆ
osób;
dwaj
18-leini
chłopcy
Krzysiek i Grzegorz. uwijają
się jak w ukropie. S~ zadowoleni z' możliwo 'ci
dorobienia do funduszu wakacyjnego rodziców, który n: e był
by tak wysoki.
7 tysięcy, ju~ro 'lub za

'IV roznKlwach z plantatora_
mi nie dało ~ię słyszeć łów
krytyki pod adresem chłodni.
Gdyby tak jeszcze więcej
p!aco!1o...
(Kos.)

lvee]{end
"dru~ny Lech ~' I

Gorący

\Viele w~kazywal0 na to, że
w niedzielę nastąpi
rozwią
zanie Komitetu Obywatel~kie 
go
przy
przewodniczącym
NSZZ "So l idarnoś ć". Do tego jednak nie doszło i posta,
nowiono na VI'11iosek
Wałę
sy spotkać się w tym gronie
za miesiąc, gdy nieco opadną
emocje. Podczas obrad ujaw_
niono, że 62 wybitnych działaczy komitetu skierowało do
Wałęsy list, w którym stwierdzili, że Komitet ObywatelskI zadania swoje ; wypełnił i
nie ma potrzeby kontynuow.3nia jego działań. Komitet przy·
jął rezygnację Henryka Wujca z funkcji sekretarza KO.
Nowego tymczasowego
se_
kretarza wyznaczy
Zdzisław
Najder, który został upoważ
niony do kierowania pracruni
komitetu
przez
najbliższy
miesblc. Siedmiogodzinne obrady byly burzliwe i dochodziło podczas nich do ostrych
spięć, a nawet i.nwektyw pod
adresem przeciwn.ików politycznych na tle przeciw:
stawnych koncepcji przys7łości Komitetu Obywatelskiego.

radomskiego Czerwca '76
Z okazji 14 rocznicy wydarzeń
czerwcowych, pamiętnego protestu robotniczego w Radomiu i
Ursusie, dziś p;-zewidziane są
różne spotkania:
o godz. 15.30
nastąpi w budynku UW w Rad~miu"" o~warcie wystawy "Czer~lec 16. O godzinie 17 delegacJe zakładów pracy wraz z
p.ocztami sztandarowymi zbiorą
S!ę na plac}! Konstytucji, przed
slc<lzibą I\IKR ,Ziemia Radomska,
a
następnie
przejdą
p:z~l pomnik-kamień

upamięt

wydarzenia
76 roku, u zbiegu ulic 1 Maja
i :l:cromskiego. Złożone zQSt~ną wiellce i wiązanki kwia!ow. O godz. 17.30 przewidziany
Jest programreligijno-patriotyczny w wykonaniu aktorów
Teatru Powszechnego im. Jana
Kochanowskiego, zaś o godzinie
~8 odbędzie się uroczysta msza
s,!"., celebrowana przez o:'dynarIUsza diecezji radomsko-sandomierskiej ks. dr biskupa Edwarda Materskiego.
mający

Na

uroczystość

zostali zaproprzedstawiciele rzadu
z
pr~ierem
Tadeuszem' Mazowieckim.

s~eni

(włm)
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Kieleckie -yda~'nictwo Prasowe w Kj~lcach
osób na tere-nie Ostrowca, Skariyska i
Starachowic do zorganiztl "ania i prowadzenia kolportazu gazet "Słm"'a Ludu" i "Echa Dnia".
INFOR~IACJE: Dział WydawniczJ' KW"P. Kielce,
ul. Targowa 18, teJ. 4&6-85, 463-02.
l1os:Łukuje

Wlad21e SdRP
W Radomiu

\li' Radomiu
odbył się I Wo-

jewódzki
Zjazd _Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej,
na którym wybrano 29-0_ bow
Radę Wojewódzką SdRP, 5-0sobowy Komitet Wykonawczy
oraz
3-osobową Wojewódzką
Komisję
Rewizyjną.
Funkcję
przewodniczącego
RW
nbjął
'lanisław
Kuśmierski, zaś se-

kretarza WKW - Adam l'nodar<'lIoyk. Zjazd przyjał :-ównież
program dz'ałania.
(J.)
Spotka.nie kierownictw
mj('lgkich PSL, SD, SN
i ChDSP w KieJcach
VI' Zarządzie MiejSkim PSL
w Kielcach odbyło sic spotkanie kierownictw:
Miejskiego
Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Miejskiego Zarzą
du Str<J;::tnictwa . rat·odowego.
Miejskiego Zarządu Chrześci
jal1sko-Dcmokratycznego Stronnictwa Fracy
oraz Zarządu
1\-1iejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Celem spotkania było omówienie sytuacji spałcczno-poli
tycznej i gaspodarczej w kraju
i na te:'enie Kielc. Dokonano
oceny udziału ugl'upov.'ań politycznych w wyborach do sam.o~z;;du
miejsldego
oraz
współdziałania
2. Radą
:>1iejską i prezydium miasta. Uznano za koni eczn e i celowe powołanie w najbliższym
czasie
Miej~·tiebo
Fo!'Ozumienia
0bywateJsltiego.
(si. d.)

Podczas ostatniego posiedzenia
Sejmu jego czlonkowie w więk
szości z aprobat ą ustosU1J,kou:ali
się do rzq<lowego projektu
ustawy prz eu:idujq,ce.go powolanie
wkraja okolo 10 sądów a.pelacyjl1ych.
Wszy-stko
lcs'<azuje
u'iec nit f.(), że 20 kilka miesię
cy (plIll.clUipodobnie od 1 paź
dziernika br.) będziemy mieli
w krajU tr6jszczeblową organizueję sądownictlea:
obok dotychczasowych
sądów rejanowych i u'ojewódz/dch powstałyby
sqdy apelacyjne,
do których
można by się odwoływać od orzeczeń sądów niższego szczebla. W tell sposób zmienilaby się
1'Ol.(1 Sqtlu Najwyższego. który
nie będzie już sądem rewizyjnym, lecz zajmie
s ię
przetle
wszy.stkim wykładnią prawa.
W dyskUSji na ten temat najwięcej kontrowe:-sji wśród pos-

Opole '9
•
2' bul.

E:

~oncz

Krajowy F~tiwal Po kiej Piosenki w Opv;u. 'I: koncercie góllowym, zaty;;uło -ar:.ym .~ ~Jrr~
fon i eki'3.n" w::;"Stąpili laureaci tegorocz!l€j lmpr zy
!'<>z
zap7'"oszer~i geście.

Ju:-y .
pod przewo ,ic: 'em
Ireny Santo!'. p!'zyznało
and
p:ix XXVII KFPP E 'ie Dema;-czyk.
Jan Pietrzak został
laureatem nagrody wojewody
opOlskiego ..za rynitna twórczość
!':ter&ck-: j satyrycznC'''.
Nagrod~
wojewedy otrzymał
także
Grzegorz
Ciechowski.
Prezyde:1t miasta Opola swoją
nagrodę
w ~ym

p:,acy

przvznał. {)bchodzącej

roku li wurlz!estolc:cie

La cs,,,.,dzie, E \:ie Bem.

ZE STR. l

ca, godz. 9--17 - m.in. wyc' eC7ki, !ó.jęcia ta leczne i muzyczne, !';J':ktakl
.Kubtlsia".
konkursy, teatrzyk lalkowy
itp.
• ODK "Sabat", ul. Manifestu Lipcowego od 6 (lu I!.Qń
ca lipca zaprasn do udzia11l
w akCJi letniej. l'r:.ww·,jz:an:J
m.in. basen, wycieczki, kino,
t<:!lce, zajęda pll>tyc'..rlt', ~por
lewo r(.J;Ic3cxjn;'). Zapisy co·
dziennie w godz. 9--21, tel.
3J-08 · 1;;
EKO ,.~IARLENA"
FUNDUJE PIĘKNĄ
NAGRODĘ

Za udział w naszych konkurach (korespondencja, fotoreportaż,
,,Księga
rekordów",
i inne, które jeszcze Qgłosi
my) Europejska Korporacja 0Kólnobraniowa
"Marlena",
funduje w tym roku atrakcyjną i drogą nagrodę. Będzie to
apa~at
fot.
"Gold-kamera"
proou'kcji zachodniej_ Zapraszamy zatem & ws.półredago
wania na~zej rll'bryki "Lato z

-Echem,)'!

BANK TA"I'(;H
MIE.TSC WCZASOWYCH
I KOLONI fNYCll
Przypominamy o iniCjatywie
"Echa"
"Banku tanich
mjej~c wczasowych i kolonijnych". Chętnie opublikujemy
p·ropozycje zakładów pracy,
różnych instytucji i iJrganizacji społeCznych. Nasz telefon:
458-98 (jest to
jednocześnie
numer naszeg-o- "teleIonu interwencyjnego"). Gdyby był
zajęty
prosimy
dzwo-n;ć
458-20.

ZNIZKA NA KOLEI
Polskie Koleje Państwowe
sprzedają
tu.rystom ulgowe
(50 proc.) bilety wycieozkowe
p-owtotne przez cały rok w 0kre sie weekendów. Ulgę stosuje si~ do przejazdów pociągami osobowymi V{ II klasie. Wyjaz-d powinien nastą
pić w dniu wolnym od pracy lub roboczym, poprzedzającym taki dzień, a
powrót
w -dniu wolnym lub najpóźniej
do god~ 9 dnia nastęipnego,
rOóboc.z.e go.
Bile-ty wycieczkowe powrotne wyda'je się do najbliższych
mi~jsc{jwQŚei
I'ekreacyjno-tu-

http://sbc.wbp.kielce.pl

R -:oko SE"-lego

ja:ne otnvrilati:
Janusz Gaza -krcae'ę w rilonolo<Ju
Kr~t fa Ja..-oszyń-siri<.'1;o ,.PolQ"l:ls II" o=-az .. Tt;atr domowy"
w wadzie:
E a Dałkow-ska
E.nllJian Ka ·,iski. Andrzej PjS2:~
cza:.o '$k' i _Iaci . Szary_
jus -

rELi!'S4tyl'iowa pa.era·' komite-orgć:niUlcyjnego
festi alu
.. Ludzie i morze" w Rostocku

tu

przypadła

z

'yci~żczyni

E:once!'-

tu .. Debiuty" Katarzynie Skrzyneckiej z Vlarsz&wy.
~woją nagrodę
Dzien: :karzc
przyznali Ry~zal'dowi Rynkowskiemu.
(PAP)

Konku::s .a piosenk ~ kac3retowa wn~"a}a Renata
Zarcmbst:a, k ·6 ra
J

zaśpiC \k" ala

plo-

W Kielca'ch
4800 bezrobotnych

lów wzbl..i::la propozycja powIerzenia sądom wOjeteód:1.!'·'m
~...., "r. I.: l"t):u;".lou"y-c h. TO?pD?i1aleanych dotychezas p.zez ~q<ly
rejoll'Ju;e. lII.in. po-s. Emilia Po() 9 '1ou:ska-Jucha (PSL) stwierdziła. że spou;oauje to dwof.9toŚć
ID orzekaniu: l:u;estie aUmen!aq,;ne. rozstrzygane u' ziVilfZl~lI
z rr::-woaem tUlleżeć będą do
k ':l1npetencji sq,du wOjewó'izkiego
podc~as, .gdy takie same sprawy,
ale nie zwiu!(I,l1e z rozwode-m,
pozostaną w sądzie rejonowym.
Minister Sp"uw;cr1U:cości - A.... 1'" r'e "·kr.:rsk: <;tu'Iierdz-u
z kolei, iż sprou:y rozu:odowe
rcz~1 ~:I''Ja "" h"I"

;11: p"2e:

nOKo, ·cz!::, 'JE ZE STR. l

Przed drzwiami R ejonow go
Biura Pracy ludzi niewiele.
Nie wybuchają kłótnie, nie
słychać
rozgniewanych gło
sów, że rejestracja bezrobotnych bardw długo trwa.
- L'1teresa'1ci nie ezekają
tu na swoją kolej dłużej nIZ
d-,,vie g-odziny, choć i te!l czas
oczekiwania może być męczą
cy dla kogoś kto przyszedł się
tylko odnotować - mówi Andrzej Latos, kierownik biura.

<ą

dy w{)jewódz/de i chyba wy t
pnc1v:>pnie skierowano je de SI/d6w rejonou;y ch.
Warto pcxlkTeślić, na co .zwró.ci! r6wnież U1L'agę szef resortu.,
że sądy 'mają olbrzymie zaleglości w ro;:s4rzygan iu. spraw (375
tys.) Za.apelo!L'al u'ięc do Sejmu.
o
przyznanie
dodatkowych
środków na zwię·kszenie liczby
etatów sę'lziows/dch.
(J.)

Lato z "Echem'
DOKOŃCZENIE

Ar. 'rrrja

~"!lieszki
Osiedtiej.,. 'oc z
at:ą"'.
D",,'iE ilagrody spec-

i

ryst.rczn~' ch w danym
okrę
gu. Zatem z Kielc do Bererowa, Ę{ostomłotów, Lącznej,
Nidy, R<ldkowic, SitkóWlti-Nowin, Skarżyska Zachodniego,
Sobkowa Suchedniowa. Tunelu. Gó,ek Szczukow~kich,
Rudyni. Malogoszcza, Piekos.zowa, Rykoszyna i Wiernej
Rzeki_

Chcielibyśmy naszą pracę

-

usprawnić,
ale
sprawa, ponieważ

to trudna
kadry u nas

nielicZ!1e i brak możliwości
żeby je powiększyć. Tymczasem
otworzyliśmy
osobny
pU!1kt przyjęć dla absolwentów wszystkich typów suół w budynku A na YU piętrze,
w pokoju 711 Urzędu Wojewód21kiego_ Mam .też pewną nowinkę dla rolników
obsługi 
wanych przez nasze biuro z Ił
kieleckich
,min_ Zaistniała
możliwość
zwrotu
rocznej
składki ZUS dla tych rolników
którzy zostali zwolnieni z pracy grupowo. Jest jednak jeszcze jeden warunek - wielkość
posiadanego przez nich gospodarstwa nie może przekroczyć
5 ha.

Bilety do tych miejscowoś
ci sprzooawane są w kasach
st<l-c)i Kielce oraz w Kielcach
- Herbach, tam tylko do 0statnich sześciu z wymienionych pur.'któ"v docelowych.
Warto o tych ulgach pamię
tać, bo lato w pełni, a lasy i
wody Kielecczyzny czekają na
turystów. Zatem na grzyby,
na ryby._
(bea)

Kolejny
raport o stanie
bezrobocia w Kielcach znów
nie przynosi optymistycznych
wieści z rynku pracy. Grupowe zwolnienia zdarzają się
wprawdzie rzadko, ale mimo
to tempo wzrostu liczby poszukujący-ch posady jest zatrważająca. A zenit bezrobocia dopiero przed nami, przypuszcza
się , że nastąpi jesienią bieżą

cego roku.

(bea)

Kol. RYSZARDOWI JURECKIEMU
z powodu

śmierci

MAT K I

.'

wyrazy serc1eemego

.~

.
.:

współczueia

składają

-

keleia.nki i koledzy z "Echa. Dnia'"

- '

Prywatne biura

podróży rosną

jak grzyby po deszczu

c

y

A

Wojaże zagraniczne, wczasy nad Balatonem, Morzem CZ:lrDym, ŚrÓdziemnym, wyprawy w rueznane światy do niedawna
oferowało nam zalcdwie kilka biur podróży. W Kielcach były
to "Orbis", "Gromada", ,.Łysogóry", "Turysta", "Juventur" i
"Almahrr". Dziś z dnia na dzień przybywa im konkurentów,
któl'ZY jednak przede wszystkim koncentrują się na organizacji
krótkich jedno-, dwu-, trzydniowych wycieczek do krajów,
gdzie nie ma obowiązku wizowego.

Z danych Izpy Skarbo~j i
WydziałU Przemysłu i Drobnej
Wytwórczości
Urzędu

Hallo, tu
ANNA KULAWlAKÓWNA,

BHżyn ...
zaraz po

ukończeniu

Liceum

w Bliżynie, rozpoczę\a pracę jako telefonistka w miejscowym Urzędzie Pocztowym. Od tego czasu upłyn~ło półtora roku. Zdążyła już swoją pracę polubić na tyle,
że
ceni sobie ten
rodzaj zajęcia,
chociaż
wymaga ono. wewnętrznego spOkOju,
skupienia i pewnej
kultury. Tak, kaltury także, bowiem ludzie są róini. Cz~to
bywa j ą wstani~ frustracji. I wtedy też trzeba l)ye roiłą, upnejw'ł, bo przcdei, "klient nasz pan"!
W ciągu S t;"zin, -od 1 do 15, telefonistka łl\c~y 11ł--80 rozmew, w tym itonad 30 zamiejscowych,
głównie z Kieleami,
Skariyskiem, Radomiem i Warszaw~ Ost,unio jes.t ich niceo
runiej, bo "5\ dro~e. Np. 3 minuty rozmowy ze Sllarżysldem
kosztują 540 zł, z Kielcami 1628 zł , z Wars7.awą 3..240 zł. 0{'Z.vwi~('je to są rozmowy zwykłe, bo pilne i ekspre'lowe
są
zU:lcznie droższe. Po godz. 16 są tańsze o 50 pł"~.
- Rozmowy zagraniczne należą do- rzadkoSei - m':'wi leleło
nistk", - ale ostattu9 łą c zyłam mielozkańców BUfvna z NO-r :vc_
Ogólnok.<>ztałeąccgo

gLl

j

RFN.

Dod'Ajmy,
e,,11t il9hę.

że

«nlr .. la tdeI_if>w" w

Wszystkie

BlHyu\e, M;ynna .fest

Tekst

chtł-y~y

j zdjęcie

P1Z/Jsze-.i.t do redakcji,

za-

ch<;cony 7taszy1t~i
hasełkami
,.3.Zuk,asz po·mocy·', ,.wróg bałaganu

telefon «Echa»"
Wi p, że p7zedstawfc1!ie S1)rawy w gazecie, a - wi;:c na forum public:mym może w ·y woluć dyskus1rt. wymianę poglą
dów. a więc takźe i wpłynqć

na. decyzje. samorzqdów miejskich. On. kielecki rzemieśLnik.
pr~!I od la.t kilku.no.stu
zakbd 'W o.ra.n.ży :żywnościo
wej, stanął nagle ptud
łfte-ffl plajty.

ww-

Lokal

produkclłjno-ha neRo-

przed laty z
pr.zydzialu ówczesnych wladz
miejskie/i: Przeprowadził generait!y remONt., po prostu z
rudery uczynn coś nowoczes'lego i e.stet!lCZnel10. Zainwestował moc pie1'iędzy , trudno
dZ"i~ powiedzieć. C!le z pewn&Jcią suma
jego nakładów
przekroczyła
30 proc. ówcze:m~ warto"ci lokattt. Przez
dł!1gie następne lata inwestował,
modernizo"u''<!l pomiesze<:enie. Ostatnio- placił
za
czynsz, przyznaJe, dość malo,
bo 250 tys. zl, a teraz właś
dde! prywatlly chce 4 mln
zz. co jest sumą ponad jego
możlilfVJŚc1. Ob!iczyl SOOiC. że
z tvi!? kim tl::ude-m mc>że wy"Wy

otrzllmał

'l!'\"HDT

dozwolone

Rzemiosło

w pltlapce

T.

,

czyn·S Z01V
nie padniesie ceny StlJlich produktów. to lttdzie
przestaną
je kupówać. Dorobek
jego
calej rodz.iny, która pracowala U) tym warsztacie idzie w
tej sytuacji na marne i wIożone w lokal miliony
A co
ma ",obić z tymi wszystkimi
urządzeniami do produkcji i
sprzedaży, którljch dzisiejszq
wartość obUcza na 200
mtn
zl?
Zresztą
przed podobnllmi

rze-

prob!emami stojq też inn.i
mieśłnic:y.
Nowy
samo1ząd
miejski !tędzie mial -twardy
orzech cIo zgryzienia.

---

(JUT)

Miejskiego wynika, źe w cią
gu ostatniego roku zarejstro.
wano w Kielcach 15 nowych
prywatnych biur turystycznych, pnedsiębiorstw i spółek.
W rzeczywistości jest ich
i
działa już
z.nacz.nie więcej.
Dziś organizacją turystycz.nych
imprez może zajmować się
każda
osoba
fiżycz.na,
czy
spółka, traktują<:: taką dZiałalność jako
dodatkową.
W
więkswści
prz.ypadkó.w tak
też jest traktowana. Wyciecz.ki przygotowywane w pośpie
chu, nastawione na sz.ybki zysk
przy minimum zabiegów a
zapewnienie wygody. jak iegoś
komfortu wspólnego wojażo
wania, z.najdują jednak określonego odb~orcę. Na prz.ykład
"Aga", reklamująca się w codziennej k ieleckiej
gazecie
poleca dwutygodniową, autokarową wycieczkę do Turcji
za jedne 600 tys. U. Po zasięgn:ęci.u bili.sz.ych informacji
okazuje się, _ze w Turcji grupa przebywa tylko 3 dni, l-e~l.
tę czasu spędza w
Zw iązku
Radz.ieckim. gdzie odwiedza
utarte szlak i handlowe. Ucze3tnik tcj imprezy sam pokrywa koszty noclegów, na
wlasną rękę organizuje wyż y
·wlen:e, sam płaci za wizę. Co
robi pilot takiej w ycieczki? Podpowiada co i gdzie kup ić
i sprzedać. W sum:e jest jednak we soło. jak twierdz.ą stali
bywalcy tej trasy. , Chę~ny::h
nigdy nie brakUje, dodaje informatorka z prY:V:ltnego. b i Ura podróży "Aga".
początkiem czerwca powstało- Pl'Zedsiębiorst.vo llsługe

Z

wo-\Vytwurc:l.e "Admar". spół
ka z. 00. By rozkręcić wszechstronną
d-zialalność
handlowo-usługową. otworzyć sklep,
zakład elektroniczny
zaczęto
organizować popularne wyjazdy do ZSRR. Na trzydniowych
wycieczkach do Równego, Piń
ska i W.nnie,.
w
cenie
150-200 tys. z.ł zawsze komplet uczestników. Ze słów prezesóv. spÓłki wynika, że organiwwanie imprez do ZSRR
czy Wiednia, j~t bardzo pro-;t.ą
s-pl'3Wq.
Wystarczy mieć

grup.

Zle to czy dobrze, że tak~e
minibiura turystyczne powstajel. Z jednej strony dobrze,
bo rodzi siG i na tym polu
konkurencja. Z dru.giej - źle,
bo handlowe grupy z. PoL<;ki
coraz bardziej psują opinię o
nasz.ym
spoleczeństwie
za
granicą ,
gdz..ie od jakiegoś
czasu n ie jesteśmy wcale mile
widziani. W ślad za tym idą
przykre, dy skryminujące 'rlas
restrykcje
przywracanie
obowiązku posiadania wiz. da
Austrii, _ nieprzyjemności na
przejśc iac h
granicz.nych. By
ogran;czyć rozbujały handlowy proceder Polaków. od
l lipca wejdą w życie now~,
zaostrzone przepisy celne.
Czy zatem powstające, jak
grzyby po deszczu spółki turystyczne zaCZDl\: padać? Już
tera z z 15 zarejestJ'o~vanych z
kontynuowania
tej działal
ności zrczygnowały 4. By utrzymać się
na Cali trzcba
znać się na rzeczy, mieć przygotewani~
zawodowe. Liczy
się również finansowe zabezpieczenie.
Naiwainiej i
są
Jednak: klienci. A iuż dziś
wiad6mo, że tegoroczna oferta. biur podróży, nic odbiegająca wielkością od utiie;:łcu:oez
nej. z tala sprzedana w 16-40
procentach. Odstrasza.h wysokie ceny i nie pomaga na to
nic
wszędobylska
reklama.
Jednak zasobniejsi finansawo
kiełezanie mają w eZ$M wybierać. Letni wypaesynek na
wybneiu słonecznej Ualii, tydzieii w Hiszpanii CZ)" Francji mogą dostarczyć niezap9mnianych wrażeń. NaJniis1:c
cen" jednego 1Ui~jsea z zapewniclłJYID d.Jawem i Wl'i:rwi~iem Ba takiej ImPl'ez~ z

"OklandU nowy rywal
"Radoskóru"
i "Sofixu"
Radomskim producentom obuwia - "Radoskórowi" i firmie "SoCix" przybył nowy
konkurent. W obiekcie przez.na<:zonym na biu!'a "ZREMB"
uruchomiła produkcj~ obuwia
firma "Okland". Zakupiono
nowoczesne maszyny z RFN i
Holandii, skompletowano zało
gE: i produkcja ruszyła. Pierwsz.ą partię kozaczków
i botków wyslatl0 dla odblorcó \v
zagl'anicz.nych. Jest to obuwie
wykonane w całości ze skóry,
ze spodami i dodatkami importowanymi z Italii. Docelowa produkcja oblicz.ona wstała na
3600 par obuwia
dziennie przy łącz.nym zatru~
nieniu ponad 400 osób na
dwie zmiany.
Firmę
"Okland"
zasiliło
wielu fachowców z "Rasffiskóru", jest wiG<: szansa na
pełną konkurencję z pozostałymi
producentami obuwia.
Firma z. myślą o krajowych
odbiorcach zapowiada produkcj ę efektownych wZlJrów obuwia damskiego.
U.ryb.) .

Wysokie lokaty
kieleckith tancerzy
W Chełmie, k

Torunia, odOgólnopolsld Konkurs
'raitca Di sco, na którym d uży
sukces odnj eśli kieleccy tancerze. W parach Elżbieta
Sdulik i Tomas% Dąbrowski,
!'.> 'rezen tujący Klu.b .. Witeź"
i FSS .. Polmo. SHL". zajęli I
miejsce. Także w tańcu lambada. T. Dąbrow s ki w tańcu
solowym
uzy S'kał
ponadto
był <~

wyróżnienie.

W .formacjach tanecl.Oych,
grupa K Szlufik zajęła II
miejsce. zaa w tańcu break
dance. dWój.ka: Pi&tr BlaszcZ}"k
i !\lucio Piwowarsld także up!a:;owała się na II miejscu.
Gratulujemy!
(J.)

.", .• , *'

EE

W majll lJłioęł6 6 bt. 00 rozpoczęcia budowy nowego zakładu
mleczarskiego- w Z~Jonce k. Zwolenia. Będzie to przetwórnia
śC"eiłnie-j wielk~ei zdolna do pnerobu 15Ct tysięcy litrów mleka
w ciągu doby.

Więhzc:;ś ć obiektów z.wo!eń
sk iej inwestyocji ~najdtlje się
w końcowej
fazie prac budowlanych. Budynek serowni,
gdzie będą produkowane sery
twarde. przekaz.any ma być
do rozruehu w
sierpniu br.
Kotlowni:t parowa - jeszcze
wcześU!€J w czerwcu. Podobnie - maszynownia-chłod
nłcz-a i oczyszczalnia ści€ków .
która bc:dzie
mogła przYiąć
goS!!od'lTmvać
na C'::.lI.SZ 2 1800 metrów sześciennvch ście
ków w ciągu doby z' nowego
mb zł, (Ile to góra. ZTe~ztc:
zakiadu i st3:-ej mleczarni w
~tc1<:ie, ~~t6~zy nie chc!.! z b"ź
Zwoien iu
'<kąd
ni C7.V~ ~ści
n ·ego zcl.::ie '·ać o ~t a tr ;e) ~\:ÓT"!J ,
doprow;; d::0l"l~ zo:;taną 2.k i!ob~or~ t.?r·az CKl W ci Q ?J t!Js.
metrClwY,'ł
k _ n()łem
T a kże
z! '!a watr k'_Ł'o:drat , C(",.
studnie i zb:ornik retercyjny
Pr~~ 11 we i "t " tt'c~ ' C'z/j n;;?'J.
po
prvst.
r- ie
tc;;i- mog') w n3Jhl ii ;zy;n cUl ~ ie
. - z.n.c.;:z<.,Ć
..funkcjOo("l (}wan Le.
rł::. 'j,.!
!'Jo.:eb"
l"Z€ci,'!
je'±c~i
nichot :,:czGotGwJ. ~ ~ st s:e'; podz:iemne-

nawiązane kontakty
w zagranicz.nych miejscowościach,
a o nie nie trudno, g<iy się
samemu podróżuje, dokonać
tam wcz.eśniej rezerwacji w
hotelu, wynająć autokar i zebrać
grupę.
Ta
właściwie
skrzykuje się sama na zasadzie - znajomy z.achęci znajomego. Za poś.rednictwem
operatywnego "Admara" do
naszych w chodnich
sąsia
dów tylko w czerwcu br. wyjeChało os\em,
40-o_obowych

rcg-uły 1-10-dniowej, nie
scho(1z~ poniżej 3,5 mIo zło
tych.~
(bea)

g-o ozbrojenia wraz z.e

stacją

energetycmą _

Najmniej z.aawanso-wane są
prace
budowl"'N! w prosz.-

Jeszcze konty~uują prace, ale
mogą. zejść z
placu budowy, gdyż zale,amy
im z płatności~ 8 mld zł mówi dyrektor zakładu w budowie, Stef.n Bednarc;z;.,k.
- Brak pieniędzy uniemożliwi

w kaidej chwili

Mleczarnia w Zielonce
w finansowych opał ,Cll
kown! mleka. Aby zakończyć
montaż urządzefl i przekazać
je do rozruchu w końcu rlr
ku. potrzeba... 12 miliardów
zł . których inwestor. niestety.
nie posiada
Bank też nie
kwapi · siE: z ud~i leniem kre_
dvtl\
. ~ ·'Vyl(im:.wCY, na czele z
ranomskim
,.Budochemem",
http://sbc.wbp.kielce.pl

też

prawdopodobnie budowę
kolejnego obiekŁu przetwórczego - masłowni wraz z. chIO'~n!~
składową. na którą po -:ada'11Y
peln1 dokument:tcję i zgromad~one urządzenia . O;:zywiś
cie, bez ma5~owni z.Jklad w

Zielonce nie bc,:'hie
mentarną

czar ską·

k omplemle-

przetwórnią

Nasz deficyt finansowy uteż
zasiedlenie
dwóch bloków mieszkalnveh
wz.niesionych w ramach prowadzonej inwestycji. Po pros_
tu
Zwoleń~kiej
Spółdzielni
Mleezarsk!ej nie stać na poniesienie kosztów budowy 90
mieszkań zakładowych, które
zamierzamy
sprzedać
spóldzielni mieszk3nbwej. Szkopd
w tym. że 6Q n1le~~kań jui:
rOLd ..ielon,> VJ~ród pracowników mleC7~,rni i teraz tnćb"l
będzie im od"brać prz.'d::.;,,_
ły. C o z tego wjni 'n~~ N:l
pewno n ic d,\brego d ,l zal(Y;!i
i k:erownichv3 zwolei!~k : "j
spóld -ielri.
niemożliwia

r

(all-n )

12i

Jan, Anna

Jaki podatek od dochodów?

Kit ZA WYS Kit

ZA

Dla nas, zatrudnionych w
gospodarce u~·poiecznionej o znacza to. l.e b ędziemy m:eli potrąca n e z pe!1<j·i te kw\)ty. które duiś plaeim y p ośrednio, poprzez opodatko\ ra nie plne l.atr dn iającc j naS
fir>11Y. Dt;:ęki temu ::>w{jbod a
VI k~.:talto\\'a !liu plac będzie
pełna,
ogran;cz()J)a
j~dyn i e
moż!!woJio:ami _ ekO!1IIn1-\C2JIO".

dobranoc
D

Krźyżówka' -D'r

120

firmy.

-pla:n;czymi

M !niter

fjnan~ów prz.est-:lnie jej
tować, ile .może
\\'vdać

dyk -

na

wynagrodzema bez 'podatk u.
jaka pow inn a być baza. od
której oblicza si<; wzro s t wyllagl·od.:el1. jaki mak<ymalny
wzrost jest dopu ~zcza lny l t!).
JakI ma być podatek i!ldyw idualny?
otóż docho'dy !l:e przekniCL..aj~ce
3-krotnej
'redlliej
. płacy
w roku
poprzednim _
maj:1 być obci ąż Oll~
podatkien1
20-prO<:ento ....·ym.
00
kwoty w ten sposób o.bliczjj~

ne-j

byłaby

-potrącona

np. 480 tys.

sum<ł

bo t_'le wy-

zł,

nos.i milb 'llUm socjnlDe. Po'da tk u nie plae:Ji"by ' zatęm
których dochody są niższe od
tej kwoty. Od nadw~:i.ki do 6-krotn ej pla<:y
średniej
zamierza siG u~talić
podatek 30-proeento\vy. Zaś osoby majqce dochody je~zcLe
wyl.<;ze b ę dą plac:!)' 40 procept.
Poda tek dochodo\\'y bc;-dz:e
obejmowa ł prncown:kó.v
zakładów u~poleczn'onych oraz
prowadz.rtcych działalność goo' -

ci.

twórców, emerytów
i rencistów _
W~zystko są to plOpozycje,
które krytykuje ;.ę z '·Ói.nych
~tro,l. Jedn, h,·erdzc!. że 01)oda~kowa!1ie je-ot la nisk'e.
Jedyn:e w USA mają l1.iżs7..C
Inni. że za wysokie w sto~Ul1ku do tego. co za nasz-c
do chod y możemy kup:ć, cz.yli
w sto<:unku do d oc hodów real!lych. Pod tym
\'zgiGdem
zalicza ię PobkG do grupy
bardzo
upośledzo ne j
na'
.. świa towej Il-ście plac" ...

Czy to

już na~l~pnego
jeunak szu kać

\V

Fauui~trczny Te~erwat przyro,h\l('Y,y ~ Słońsku
(" oj. gonowski(') sł) nie \\ t'ał~ j EUl'epi('. Zalnie~'Łkuj,\ w uim rM,ne
ciekawe i rzadki .. ~d~ic indzit'j akazy 'rau~y, a szczeg6IIlie rozmaite ~atnnki ptaków. Teraz w gllrzo\l\~kim rtw;erwade - pt'lnia
5elt&IlU l~g"wó'go. Około 5łHI par kor-m orallów, 4" p"ar d:dkich '
I!'~si, kIlelIki, mał~ - mewy; et.lrygejady p\':i:e:i,ywaj~ t"n jedyny
fllin!l w roku w ty';' niezwykle hlalowni{'z~ \n zak~tlr.u 'Pol:'lki.
Ols potipałn-oue kamlirą ap,.ra.tu fotol!'l'afi'-'~-n~gll ptaliie ta:km-

już

pOllllłiki?
Vle Wrocławiu powstoć ma
film o W/adys/owie -Frasyniuku,
a w Poznaniu "Po/srebro" przy·
gotowuje się do- produkcji srebrnYi:h medo./i z -wizerunkiem Lecha Walęsy. - Medale te mają
być sprzedawane w USA.

(':Ali -

Kolejne powroty
"'racamy zawsze do . sw:,.h
tak moż
JiczniejsLych powi'o;ach na eRt radę i
do studió\v nagl'uPlov;ych ""0kalistów i grup muzycznyeh z

pielw~zych mllnśd ... na powiedzicć o coraz

Właściwości

~:,:eśćd2:: cS,ąl) ch. Oto koJcjny powrót: Marianne l:aithi ul
po 7 latach' całkowi lej p~zer
wy wydda \. kWl,oiniu a'bum
;•.ula~il1g· 3\Uly" z now"lOi p iosenkami i porlj .. la piC' '''''Sle 0<1

--;

~ at

tOlP'Lee

o

ł

OWOCOlV
POZIO:\~O:

torebka
z
przcgl'ódkalni
służąca do
przechowywania pończoch lub
lJustecLek do nosa, 5) koloryt
s1córy ludl;kiej. cera, 6) w mit.
gr. bogini miłości i piękności,
11) klasztor kości ola wschodnic1:0, 12) gaiunek skowronka (anagram
wyrazów: KRAN +
LADA), 16) rzewiell, 17) kość
nadpiętowa,
pęcinowa
(anagr.
wyr. SALA + TARG).
PIONOWO: 1) worek podróż
ny, 2) pustym a o powierzch '1i
pokr) lej żwirem, 3) najwięk
sza z anlylop. 4) dawniej - ze::;zyt, 7) ogół ro~lin wystG>ują
('yeb, na określonym obszarze,
li) zaloga łod7j wiqś::_wskiej, 9)
otXe-low~ miasto w Szwecji proma' ze 'winoujścia, 10) tkanina
we niana z przędzy ezcsa'nkowej:
12) gmach . bbkupi, 13)
dawna hazardowa gra w karty,
14) p,·z:: jęta
mia 1'a, rozmiar,
15) 'ł'l ewolueji nareiar,kiej: odT:t'ązeJli~ tyłów nart przeZ znaczIle wrchylenie si~ do p"zodu -z
równoczesnym
poderwaniem
kh nad śnieg.
Srownkzek: RUADA, SER1R
1)

mala

Rozwiązanie krzvi,Ówki przesyłać należy pod" adTes~m re.1akcjj "ED" wyłączn!e na kartach poeztowych w terminie
siedm;u dni od daty Giniejszcgo Ilum ru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się
nagrodę ksiątkową. _ Na kar~ie
prosimy dop~6ać. K: :,-yżóvrka nr

Z

Pochodzi
z
Chin i Japonii. Ja~o warzywo
byla znano JUZ zo
faraonów .
Również Grecy jq sobie cenHi
lekarstwo
na
i używoli jako
polepszenie wzroku i regulację
menstruacji. P;iniusz poleco! ją
przeciw pluciu krwią, o w XII w.
św. Hfldegarda poleca!a ją dla
"Ie.pszej czynności mózgu, }oś
niejszych myśii, dia polepszenia trawienia i przeciwdzi<lla·.
nia kaszlowi". Do tej pory )udO\N'e lecznictwo francus·kie i
nicmi{;ckie glosi, że rzodkiewka
doje jasne
my~i,
uwalniając
pomięć.

kr~yi,,\\ ki

nr leli
POZIO:'vfO: p remie r, przekal,
S'!.c<:apa,
o~zczcp,
wawfl;yn ,
Diin mark, kra!!larz.
FO, 'OWO: popi~, erzac, is-.
kt·a. ro.~ga. zaspa, zecer, plevły,
wiJok, \\'ifida, zjavla, nakaz.

NUMER 121

STRONA 4-5

ODŻYWCZE:

Zawiera
22-50 mg witamr.ny - C,
ni co witom;n PP, B, A oro-z
sód, wapń, siol'kę, żelazo, magnez, miedt, fosfor, chlor. 100 g
rzo::!"iewki doje 14 kalorii. Zawiera fitoncydy. Rzodk i ewkę no·
leży jeść przed ob ia dem,
bo
pobudza' sekrecję soków żołq-d
kowych.
DZIAłANIE:

- .

. 1) Ze WZ91-Zdu no sporą 10 ie:olo p<rle.:a się cho-

wartość

r'fm no O'nemię. •
2) Poleca się przy kamieniach
ner~(\w'i'ch - dz ialo m<X.wpęd·

n:e.
3) Stcmjc
tyzmie. ,4)
5)

120.
Jl~zWiąz.l.łlie

przesz/ości:

WARTOŚCI

Dz ia ła

s~~

przy

relr'fl1O-

ockhudwją,:o.

Pobu~:l!a

op<:.-':yt,

pobu.dzo

tro;~;~ '1ie.

6) Sok z rzo':l',ie'rki stosuje
się prIy kC'r'1:enlach żó!ciowych

jo-st to oordzo dobre ~e:{a r
SI'NO no wotrobę i śl~!icrę·
7) Sok zmi~~7Cny z r<'iodem
uśmierza kaszel.
8) D~iaia moczopęćni-e i używa się przy puch-iinie
wodnej.
9) Pole-ca s.ę przy Vl-str~:ma
nlu me~struacji.

-

(13)

lvarzyw
10)

Przy

zatruciu
sok lub

grzybami
odwar z

podoje się
rzodkiewki.
11) Dr Novotny po leca sto·
sowanie soku z rzodkiewki zm ieszonego
l
olejem, najlepiej
migdolowym, jako krople do ucho przy szumie w lJszoch.
12) Picie soku rano pomaga
przy leczeniu pokrzywki.
13) Picie soku wieczorem doje zdrowy sen.
14) Przy zastorzol).ffi
kosz-ł:tJ
stosuje si ę odwo-r z miodem.
Możno też zrobić
nolewkę z
potartej rzodkwi i wino, i pić
przy zaflegmienfu płuc.
15) 0<1wor z nosion stosuje
si,ę przy uciążliwej men.struacji,
przy zatruciach poka-rmem, przy
zapchone.j śl~zionie, przyos·
pie. Przy dyfterii możno
użY
woć do plukan.ia odwar nasion

z

mi~m.

16) Mieszon fn ę u.torte) rzodkiewki z miodem stosuje się zewnętrz.nie no p iegi, plomy no
twarzy.
17) Regul<lrnii!
sp·:>żywon<l
r-zoakiewka wp/ywo doorze no
przemiGnę materii.
Do sałatek można podawać
drobno pos ie>kone mlode .iście
rzod-kiewki.
TWAROŻEK

Z

RlOOIUEWKĄ:

t}cie-roć twaróg z masłem Iu.b
śmie.tanq, dodać potartą r2odi-ewkę, pos ie kaną zie!e-n;nę, sól,

c\llkier do smoku.

SURÓWKA Z

k,j:1C8-~'towc.

ró-..\'niLŻ

d \:.;aj

,,~c62r.

glt317)'śc:i: J rr U("l'k j
St ·,jc Uay V",u,;!.n, .k'.Ói·ZY \\
swoim e,.:l~ie zd0byl i sl'-1wc: albUmC1TI
.,Flash". 41- l..)tni B:~(;k
zniknął'
komplct;lie z muzycznelio horyzo,!tu i \,łaśl'iwie
nie wiadomo. co ~ię z nim działo. O dzicsi~ć at utleń mlodszv
Vailgh'1 utop;! pierv. sze slJkcesy w a'kohol
i pogq;'_ył sit:;
w narkolykach __.
Z grupą
D;>uble
T rc}Uul e
(.,l'odv. ójny
kłopot")
nagra;i
płytę " In st.·p", która
szybko
,:nalazla si~ na all1E'ryka!iskich
listach p,·zeoojów. PO'Nodzeniem
cie zyly się koncerty obu gitarzystów, -naz} wa-1O.,tournee
zmartwy(hwstania",,- Mówi Stevie Itay Vaughn: .,Gdy usły
zatem
oklaski
puhli ('zn~ś{·i.
która s!iandowała mojl'
hni~,
uwierzyłem. że wreszde całko
\t ide
wyzdrowiałem!"

RlOI.;~ ![W\(l:

U:o,tą rzo-dkiewkę dGp.(;-';';

::lO-

_ si~;';onq zieleni·ną. mk.dą cdm!i,q i śmie torą·
Przy l.aHegm :cll';nl
żO)'l,i·ku,
jeli.tach, plucach dobrze (:!.!io':::!
odwar jęczmienia
nalany
no
utortq rzodk iewkę i po godzi nie przeTosowo-ny p,zez płótno.

K . .Janowski

Urlop
w daczy
Stalina

la

Jat"li"

lecznicze

Jca:"

uic{".~Ka :&djęciu: miłOt!<ny śpit'w.

V't~:'t'J-:!'i

~

"S}()}lsk"

arniejsi
solenizanci
jednak Wanda (23
(24 VI). Imię Wanda
l'\vszy występuje w
Wincentego Kadłub
wywodzi je od !'zcki
ut ożsamianej z Wisłą.
Słowianka "co nie
., i wolała skarzeki. Jan. hewe i chanoznacza tego. któła ką boska. Lani~rnieckie Joangiel-

1\lQ",kil-v.,ld., "iuro tury t~(-Z 
ue
"Pruj"kt-Kam}l!l"
aft'ruje
za~"J.llic z nym
prz) b~'s7.om
.. mo'iliwość Sl1~ d Zl nia urlopu \V
daczy
talina,
połoionl'j
w
piekl1) Ul zakątku n"d lItorzeOl
Czarn)nl na \yysokOśt'i 800 metri;w"

(:.: prosp<:kt u

reklallłGWe

.. Po raz pi erwszy 1110żcmy udOott;pnic mil' jsce. gdzie Stalin
tak chc:t.nie Odpoczywał. i w
kiór) m zachowane zostało cale ur.:ądzenie daczy z Lalllt"go
ok"csu, meble i inne rekwil.Yty ... Istnieje możli vość urzqdza- •
nia pOlOWa)l w okolicy na jelenie i ptaki. .. Na specjalne ż.y
czellie kiientów możemy organizować
wieczory kuchni kauka5kiej" ... czy lamy w folderze.
Koszt tcj przyjemności. obejmuj'lcej Zakwaterowanie i trzy
posiłki dziennie 250 dolarów
od o~oby, dzieci płacą l)ołowę.

Wpadł

prz~· padkiem.

Patrol

-

Pułkownik

JuŹ",iako",s~i .

O rG chodzi?
Milicjanci nie dali za " 'ygran .. i w ten IIW. spesób Henryk
J. wrecił
kratki, %a którymi
spędził wcuśniej p\)n~d H z :Sł

7'"

przezytyt'łl lat.
PGci~g lite
munduru

czul h

dziecka.
Tak
przynai.,mJJ,eJ
twierdzi. DG lJI,Qjska nie :r-OlltlOl
przyjęty ze
w;:g!i>du Da stan
zdr~wia, CG
~dnak wcale'
nie przó'szkadzałG awans~wać się
co jakiś czas i chadzać w mUJldurze, a nawet i)dbkra,ć pler\\''/>zemajowe pocbody.
_
Za poprzednie oszu~t\Va Hflll'yk 3. karany był pl'zez Sl\cły
w Wałbrzychu, P02:naniu 81':&:1
Koninie. Ostatni raz ",ięzienie
opuścił w roku 1985. I wtedy
znowu pnYPo11miał sobie CI SWQich wc.jsltQwycb upód01>aniadl.
O ile jednak kiedyś, żl'esztą

mu

dągu
nil'spełna
rok li
osób, w~l'ód których u.choza doorze ustawionego, z
sz(>rokimi
konó'łl.sjami PQdpułkowDika
rGzrósł się znacznie.
Hl'nr;t k J. llmiejęlnie wzmacniał
~pinię e sQbie jako o ezło\\· ie
ku, c1b kłóTf-IIO ni .. ma. net·xy

W

kl'ąg
dził

imil;nin y rozpocl;yna
VIl). LaciI'lskie 'gali na

plOstU kwokę; grec- uosobllienic spo-

rowe" znaczki
już

i tegol'Oczncj.

62

,.Ospcczta
4 znaczków

wręczania

merykańska

la

serię

Przedstawiają

0-

laureatów z
roku 1940,
Przemiillf'}O z \\ ia-

m~j",
l".U1.YSJIJ1l·illU za-

wojsko,""y(·h. w ka&ynach. urzę
dach. I póź.ni!·j, po dobiciu targu, edcnodził w ich stronę lub
wrf:ez
w('hodził do nich. Tak
Zf'7nają PQk"rzy" dzcni.

f1 milionów

lejellnouzowych pomocnlkew. Raz
był łe więc jakiś, nie zidentyfł
kowałly do tej pory Dlęuzyzłla,
podają('~' się ~a kapitaua, adiutanta Je:iwiakowskiego, inuym
razem autentyczni
Nientey z
llFN,
przedslawieni
przez
Henryka .T. jlLkll "laś{"i.'iele fir-

Niespc1na ll-ul1Jlonowa ~I.
I'i:l do tego stopnia rozwin<;ła

Aby

się

od kalnktery ebi .. ea.ł
rolnikowi AnNIL "keszta JlISniwzj~ł ed »i(~IJ. 3M

'NIE MA
NIEMOi

niemoili\\.yt'h, a tylko cud. zabit'raj.,\ mu tro(·hę więcej uasu.
Z reguły,:ta pierwszym razl'm, gdy chciał kogM pGZnlłĆ,
poja\\-ial się w mundurze. Póź
niej tamci, przekonani e jego
wojskGwej profesji, przedstawiali go :majolllym już jako oficera, tytułując pułkownikiem.
,.l'ulkownik" -'" utl'Zymj"wał,
ie ml)ie w JS"51ko. Na pnyklad
jest w stP,nic załatwić kombaj~) )~;;jY~· 2nie.
p6dawał się za
kJ:;It.n:l.a hlb D1t\i9ra WP, tym ny z demobilu, ~n,jazd na kontrakt na
Zaehód, }laSzport i
r~7.!'m po;hn~.' ił p~jić na ca!Dj:{iszkanif>, pralkę aulomaty('zl~ojĆ~ ?af'.lnJJ'\ał S !:;:~ dokulU nty
po,l'(lułkowr.:Jm
h"_uidwa, ną i odrorzcnie 'Slużby woj~ko
st ,'l'J wy mundur. k:'k.maśde od- wej. Starał się tei. uehodlić 'la
znar'l ń, baretki do nil-h i te- czło\\ieka, klóry niesie POnlf)(' z
dohrego Sl'ru., a pobieran_ ]:i,,tdkę·

zazdrosnego Zefir:l. Z kropli
j('go kr\':i wyrosły k wiaty ndz_
wane hiacyntami.
Swiętować
T;JO;!C 3 razy w roku. .
coraz rZc>d_
Wdzic:czny. ale
st.}' Franciszek (17 IX) od Frank
- należący do plemienia Fr' nkoju. Odpowipdn,ki tylko w j(!ków, szczery, prosty, także w01zyku rosyjskim ; Gala, Galina.
ny np. wolny strzel e.:, partyzant.
Bardzo modna Karolina (5 VII)
to żeńska forma imienia Karol.
W o tatnim dniu kalendarzOJStaroskandynawskie
choralwego lala
" więtują Jonasz i
l\!ateusz (21- JX). Pierwszy od
człowiek prosty, wieśniak bez
hebrajskiego jona - gołąb, imię
majqtku dziedzicznego. prostak.
proroka ze Starego T estamen tu
Podobnie w
innych językaeh.
drugi od hebrajskiego l'IIaHaj ...:
Polska Karolina to
niemiecka
Karla.
francuska
Charlolte.
d;,r Jahwe, im;!) w~'siępujące w
Imieniny może obchodzić także
N.o:,'ym . Testamencie. Popular9 V,
me]sza Jego druga forma Maciej, kiedyś używana wYllli!'nMagdalena (22 VII) znaczy 00uie z Mateuszem.
sl~wnie, p~:hodząca z Magdali. .l"rzepraszam pominięte solenu~slll połozonego "ltd . jeziorem'
Gene:>.aret w Palestynie. " Pr:z.y- . llIzantki i !!Olen iz lłtntlw zaintere- domek
jednej' 1: kiJku r.fari( - sow'i'llych pochodzeniem włl1s';
. negd imiei1ia i odsyłam do zaWystępujący.ch w -Nowym Testamencie. Samodziell).a Magdale5!z~t.a~ej
już P_l a wie
.,Księgi
tnllOl1.
-Wydana {ll'<:ed laty
na świętować może 5 razy w
roku; a jako Maria Magdalena
przez KsiążkI! - i Wiedzę. Przy
dodatkowo 5 razy.
odi'qbinie szcz",';da znaleźć }i!
można li znajomych albo 'w anAnna (26 VII) świętuje !yiko
tykwar iatach.
raz. Hebrajskie
Hannah
wdzięk, łaska; greck ie charis'
łaciilskie Ilratia.
Imię ż ilSki~
ze Starego i owego Testamcntu. Popularne w
wielu krajuch. FrancusKie Annc zdrobn}alc Nana. Nineta; a:1gieJ::;kie
Nan , Nancy.
Pierwszy
sierpniowy soleniOJ
zant to Justy n (1 VIn). Laciń
ski~
iustus sprawiedliwy.
Pl'zY:l:wy{-zaj(,ui narz e kać na
I.mę popularn iejsze obecnie w
zl:\ kondy('ję gospodarki i na
zellskicj fo rmie.
P"Z<'l'cst prod u k"ji mało k6mu
potrzebnych maszyn i urządzeń
Dominik (4 VrT1) imię m(!skie
nad to" arami powszechnego uoznaczające tego, kto nal~ży do
żyŁku, nic dostrzegamy nj('ki('Boga
(lacińskie dominius
dy
mO{'lli('j zy{'h atutów \\' tej
pallski). Swiętować może 8 ;oadrugiej sfelzl', i to w europ jzy. Jego żel.ska odpowiedniczka
ski ej skali. Przykłau; \\ yrohy
Dominika tylko raz (6 VI).
pończosznkzc. \\' cdług
dany<,h
I jeszcze rzadka
Sabina (29
Ił: roku 1988 (które nie wicie rói:VII) zF-ńska forma od imienia
niły si~ od sytuaeji z 1989 r.),
jl!ż prawie nie używanego Saw produl{('ji Iyeh \\yrobów (315
bill, popularnego w
starożyt
ml.n pal'} osiągn~liśmy Wpra\lnym Hzymie oraz Róża (30 VIII)
l171e tylko 1.4 poziomu produ kłaciJlskie rosa k~zak róży'
cji we Wlo.-SJ:l'ch, lj(;d:l!'YC'h najwie niec z róż. Imię żeiJskie oz":
\\iększym
eUl'opcjo,;kim produnaczające tę, która jest pi (!kna
ccntem, ale np. 6U pro('. poziojak róża.
mu produk('ji l}rytyj,kiej, poW!'zesiul to je zcze, aż do 21
nad 90 proc. zaehodnioniemie('imion.a z ksiqgi Jata, ale kojakiej i ponad 90 proc. Crannu.rzą SIę nam raczej już z jesiekil'j. Oczywi~ci(', goruj "yglą
nią (astronomiczna zaezyua się
damy w porownaniu np. z Ja23 września) ..
ponią, Jdórej fabryki produkują ponad 1,5 lniliarda par v. yPopularni solenizanci: Izabel_
rabów pończoszniczych w ~kali
la (3 IX) to przekształcenie Elrocznej, czy z USA. któ,'c \ó-yżbiely, a Jacek (l1 IX) od imiet\\' arzają przt'szło
2 mili;u'dy
nia Hiacynt. Greckie hyakintpar.
hos. U~odziwy ulubieniec Apollina zgmął z rąk zdadzieckie-

co posjadCllll\T ...

Szerokie plecy " pu łkown ika " J. (1)
milicyjny wylegitymował 3"0 pll
wyj.iiciu z kasyna .fit'crskit'ge w
KrakowiE'. Henryk 3., cnoe był
po cywilnemu, nie tlał się zbie z
lrGJlu. Stukn,\ł przepisowe Gbcasami i przE'dsiawił sic::

~o.

Sami nie wiemy,

.

go).

=

inni..-.

R.slronomi(·z H'go lala v, ypatJl \\ trm '01::11 2ł ('zt'rwca
dnia (2:? VI.) mfJgła ś\,i~tow'-tć Paulina.
jej w ksi<:gadl imi6n. Paulina 10 bowiem
Pa \\Ia. Ladń"kie Paulus zna"z} zaś dosło\\ nie droh , len, który J~st maI go wzroslu, dlohnt'j hudowy. Pauli'wi~lIl\vać 7 razy w roku.

p o dnrCZŁ1,

!llałi} jest tematów wY\HJłu.iących takie emocje, llle krytYC711ych wypowiedzi, co "PlliJiwck" i rozmaite je~o udmiallY·
1\famy oprócz pudalku od wynagrodzeń jeszcze ')Ildalki wyrównawczy i dochodowy , m .in. dla twórców. Te WSZy,(kie forllll opodatlwwania zos tauą zastąpione jednolitym, takim sam3 m dla WSZ:\, stkich, indywidualnym pOtlatkiem dochodowym dla osób fi zyczn ych.

•
l

Kend~,

uwiarygodnić Sl\'oj
kon:y!>tał rówllit'Ż li:

my Bucl.wlan.. j, pośl'e41Bi~zi\"Y
w z-datwilLńi\l ·p:ra.·Y' lł:& Y~łl.- 
.bie.

Na peczl\tku 1586 roku, jllit lM
~"unsowanill się' do sw.pnia
lIoelJO pułko"' nika, J. zyskał
1"11'41 wspólnika.
Została

n"brolć się w
bo "trzeba ~zekae

c4łfywania IWdnin-

Sprawa eiąg~
Andl'Z4"j S.
J. przytelf'gramy,
dokonania

<"łą(':~mll.

nat Ul'a lnie nie

ciągając
Wśród

następ

poszkota('y, którzy Z:1,Ś
Joźwiakow!>ki io
z dużym tupcrównież
znaJ4~Dlloś('ialUi. Zf'

zwy kI uml\pobULu. je.dnostt·k

http://sbc.wbp.kielce.pl

PdsbIlim

2S-1etllia praeowninka jecloE'3"o &
nnędtiw po('ztowych w Pozna~
l!iu, Krystyna :R. Zarckomcn-'
do",ano j('j
3~tw· iakowskie,o
jako
pulko\\ .likll, a ona uie
tylko u",ierzyła w to, ali> %akochsh się w nim bez pamię
t>i:
W kwietniu 1986 roku łąezą
('e i('h u"",ude sięr:nt:lo zenitu.
Kl'y",ty Da lł.. penllCiJa mc:ia oraz dziN'ko i wyjechała razem
z H~nrykit'm J. z Poznania.

«('.d. jutro)
PIOTR MAZUR

1>rokuratura
wyraZiła
z!!odę na
ujawni{"n!e nazwiska
głównego :podejrzaneg;).
PS.

odważnych
wą energetyk!) jądrową, -że obecnie już 60 proc. krajowej
produ,kcji energii elektrycznej
pochodzi z tej właśnie ener,getyki. Wydaje Się to n~awflo
podobne, . ale' 'spei!jnł1śl:i' wyli- '
czyli, że ich nieduży kraj w
samym tylko 1989 roku zaoszczędził równowa!iość
pra wie
58C mi-lionew 'dolarów,
które
- musiałby d9datkowo wydać na
koszty ek6ploatacji elektrowni
węglowych. Zreszj~
już się· w tym kraju

węgla

nie wvdobywa od kilku lat, za to - paliwo u!'a!lowe może Belgia sprowadzać z Zairu (dawne KovJ(o
Belgijskie), w którym z.ajnwę~
lowallc są nłemale
kapitały
belgijskie.

Riłchie l opóźnieniem
dla

milośni

kow Lioncla Ritcbit':

Zła

wiadomość

jPl(o no-

wy aibum (piE-l'wszy od o~ 01l1llego sukcesu " Danl'ing on the
Sailillg" z roku 193J) jest poważnie opóźniony. wli31 ukazać
sią w
końcu ubieg!<?:.!Q
roku,
ale ohecnie zapowiedziano, że
wyjdzie \V kOlil'u 1!l90. DopieI'o
wtedy okaże siE:, czy... wa,·to
h_ lo tak d'ugo c:l.ckaĆ'!

1'J.l ll1Ut na blin knocie
- Hej, Cld /, zatonKuj! - krzyknąl, co od razu popsuło mi I!II.
Illor. Nie :I/~t~go, oby m miol coś przeciwko tego typu rozrabia.
kom, .a!~ }ezel, t.alei lacet jak Phil Wao/ey kame;;de,;uje dala Iym
czlowleKlem, ta nie baTdLa mi się podoba.
- Do pelna? - zapytalem. Phil skin q; nlo~/ą' i podal
-

szybę Wka bOlIknotów.

- Reszta d/a ciebie, slart.Siku nie, aż zapiszczały opony.

/o '

przez

po",iedzia l i n,szyl gwallo.'ł _

. Patrzyłem
srubokrętem

za nim wściekły i zastanowiolem s:ę, czy nie rwcić
,w tylnq . szybę jego samochodu i w.tedy wzrok mój
podl na bon wa:y, kt?re mi wręczył: Zrobi/o mi Się tak, jakby c s
eksplo.dowo/o. mi w 2O/f<dku. Phi I - dał jeden bonknot pięciodo/o
(C~y 1 __ dwo Je,dnodo/oro:ve . . No banknocie jednódolarawym, oook
portretu Wa hmgtona wldoc by/o wYloźnq plamę krwi! Tokq 'ak
według szerylo Sandersana wilwy znajdować się na bonknol:Kh
zrabowonYi:h podczas napadu .na Emery'ega.
.

.. Emery ~r~oks był. "!?!m ko!egq tu ~a stacji benzynowej. Pro .lat -dlle1iJ!~my między. siebie _zgrcbh1, dppóki nie po .
~~;/a s!~ n.a. horyzoncIe fatr~cia, która zoj la się mymi zarobka~' _fak, ze lUZ po czterech mlesiqcach bylem goły. Nie wi działem
Innego wyjicia, jok wzięcie pieniędzy z kosy. Naluralnie nie mia_
lem zamioru zrobienia tego bez udziału fmery'ego, ale kiedy mu
o tym wspomniałem, skoczy/ na mnie jak szalony.
~,e . dm~.w/ęc

. . :-: CI~1f - powiedział - ty wpe/nie zgłupia.łe~! BęoZlemy prZ()CIel pierwszymi, na których podnie podejrzenie - '01111. - Nie che
mieć z tym Ilic wspólnego!
- ' <
PastanoVli!em zatem dokonać tego som. Kiedy pr ~'szedłem do
procy, uwazalem tylko, oby przliechał jokiś samoc!,ód i Emery
wysze~/ da l1i~ga. Pech chciał, źe pierwszy jaki pIII'iechał, ;a/r"vm,al Się na kratka i Emery wrocil do pawilonu już po kilkudziesię.
CIU sekundach. Zastal mnie w trakcie otwieranIa szuI/ady ...
- Zostaw to, Clili! - krzyknął. - Mówilem ci już roz, że bę·
dziemy pierwszymi pode jrzanymi przez policję!
- Można będ zie po...,iedzicć, że zastołeś nopadr;:ę!y prwz k/~en
ta. - Potrząsnął g/ową i zbliżyl się da mnie.
- Nie ruszaj się - powiedZIolem, ole on j'J~ stal obok mnie i
scfy""ycil colta, którego trzymaliśmy pod kasą.
- Pa moim trupie! - pONiedział.
Który z nas nacisnqł na spust, tego sobie jui /l : e uswiodomiam.
Kiedy podl s'rzał, nie wierzyłem jeFcze co się stała. Zobaczyłem
ty/ka, że Em er y pada no koloIla, o po~cm Ilali Się ciężka no etwartą szuflodę.
- Emery! - krzyczałem - Emerl!
Widziołem na wojn;e wielu zabitych i
nie slyszy. Da rano siedziałem przy nim

w'edzia/cm,

że

ml,ia jui

i ml'fol a/cm co powimesiebie da do~u i rwedem

nem zrobić.
Rana poszedłem do
się na kanapę. Nie otworzyłem drzwi, kiedy przyszedl szeryf SandersalI. Tysiąc dolarów, które zabralem z kosy, sclwwalem wieziorze w plastykowej torbie ...
Szum motoru wyrwał mnie z rozmyślań. Z przemieniam strv.ier_
dz,{em, że nadal trzymam w dloni banknot z krwawą p!omq. Schowa/cm go do szuflady i szybka wybiegłem obslużyć klienta.
_
Nie ulegala wqtpliwości, że banknot pochodził z mego II,pu.
Phil, który lubił kręcić się .09 okolicy móg{ przypadkiem wpasć no
ślad mego .schowka. W pierws.zych c:!niach pa śmierci Emery'ego
Sanderson Jak oszalały poswklwa/ mordercy, o przede wszystkim
bon knotów, Wyjawił mi wówczas swą teorię:
- Jeżeli znajdziemy tylko jeden z tych banknotów, c/m, bqdzię,
my mieli morderi:ę! Zanim Emery upadł na pocUogę, najpierw ciolo jego leźała na sw/ladzie Z pieniędzmi, a w ięc na b.anhon!och
muszą być ślady krwi .. ,
.
Wiedzialem o tym tok somo dobrze, jak sze-ryf i dło~ego ni~
wydobywałem pi eniędzy ze schc:J'wl<a. Ale w jaki sposób fhil wpadł
no trop mego schowko? A moźe wyg/ądo to zup ełnie inoi:zej? Mo_
że to nie krew jest no tym banknocie, tylko farba?
Nie strać tylko g/ewy, Clif!, powiedziałem sobie. Musisz poczekoć jeszcze kilko godZin i będziesz mógl zobaczyć, czy twoje pieniądze sq tam, g(hie je schowałeś. W ieczorem pojadę nad je.
zioro. Zabro/em s i ę do procy, ole bylem z lekka zdenerwowany.
Kiedy szedłem wqską ścieżką w stronę jeziora, ściemnia/o się·
Usiadlem 'na kolku kladki jach-fowej i zopali/em pap{er&so. C.ekalem, aż się zupełnie ściemni-o Pate'm podszedlem tk mantu, obole
którego zatopilem plastykową torbę. Wydostołem ją i p%iy{em
no piasku. A więc wszy!tka to by/o ur.ajeniem, pomyśla/em i
wtedy wlaśnie poczułem czyjąś dlor) na ramieniu. Od,óciłem SH'l
i zobaczyłem Sandersona...
.
. - O tym nie pomyślałeś, pra~~do? - zopy.to/ i roześmiał się· Opowiadalem ci dostalecznie często o mej tCOIii. Ponieważ pie.
niądze fe nie ''Y,plyńęły no śłVia{/o dzienne, ·postanowi/cm sprawie
nieco pomóc, a Phil cieszy s'ę teraz, że mógł odegrać Tolę defektywa. By!eś od pocLqtku numerem pierwszym na mej Jiicie podeirwnych, Clił!! M'e 'mogiem ci jednak tego udowodnił. Poma ·
za/em wię{; banknot czerwoną farbą, zaś Phil ..... f~czył ci go. Gdy
bym się porny/it, to znaczy gdybyś ty nie mial nic wspólnego z zomordowaniem Emery'ego, natychmiast przypi oglbyś do mnie l !'yl!l
zaplam ionym banknotem. Ponis-\vaż jesteś mordercą, obchodziło CI~
tllko to., czy kto~ nie ukradł ci łupu. A teraz podnieś rączki
do
góry i idź wolno przed siebie!
I tol< ta się st%. Nie P-Z,/pu5ZClOłi.!m, że ten lojtlopa SC11dErson jest taki przebieg/y ...
(Kcrniec)

.

'

pp ..POLlVIOZBY'I~ w KIELCACH

podaje do publicznej wiadomości, że w d.niu
1990 roku o godz. 10 w Kielcach, ul. 1 Maja
KL"iA

I.Predator drapież
ca" '- USA, l. 15, g 15.30, 17.30.
Raln Man" - USA, l. 15, g.

P<rnied.-tlalek
1990 r.

czerw~ ~

25

.

PROGRAM I

d yżur
nocny
Zwycięstwa 1.

APTEKI~
stały
pełnią Ol 67-010 pl.

ul. Traugutta 46

67-001

PAWŁOM

zdrowta

służby

lNFORMACJA

l

- czynna 6--20 tel 261-21, l nfor·
macja o usługach - 365-S5.
Stra~

TELEFONY:

Pożarna

998.

l<omenda pp t51·36. Pogotowie
. PoUcyjn e 991. Pomoc drogowa 996.
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Energetyczne - Radom 991.

Ki.lce
Biuro ogłoszeti KWP, tel. 418-58
- czynne 1.3C-lłi.
TEATR

Zeromskiego

I

Skarżyiko

nieezynny.

- "Karat"e Kld"
USA, 1. 12, g. 13.36, 15.45. »43
-

USA, L

15, g. 18, 26.

Wideo: ,,Akademia policyjna' IV"
_ USA, L 13, g. 13.45, 16. 18.15.

,,!\{oskwa" - ,.Willow" - USA,
l. 111, g. 13.30. "Rykoszet" - USA,
l. 18, g. 15.45, 19.3óJ. ..,Przesłucha
nie" - pol. l. 18, g 17.30.
"StudyJne" - "Błue Vel vet"
USA, l. 18, g. 15.15, 17.15, ]jU5.

"Echo" -

"Gremliny rozTabia-

ją" USA, l. U. g. 15.
cionGŚna
ślicznotka" l&, g. 17, 19.
•

GALERIE -

,.smier-

USA, L

ni~zynne.

lin.
gen. broni Zygmunta. Herllnga w
Skariysku.-Re,Jowie\ ul. Słonees·
na ,., - oynne 1-17.
MUZEUM

REGIONALNE

APTEKA

DYZURNA:

ul. Zieln,. 12. tel
POSTOlI:

nr 29-117

51t.-7~.

TA KSOWEK.!

rzec PKP -

Dwo-

teL 13'1-05.

I ·StarachOwlq

ł.

PROGRAM

3)

5) SKODA 105L, rok prod. 1988,

cena

rep.

Teatr Telewizji:

KINA
CZYTELNIA CZASOPISM WBP
przy IIL Pocieszka 11 - ~nna

będzie

wystawa pt. "Sejm, l Seoat "" Polsce ze zbIOrów WBP"
- zwiedzanie wystawy: poniedzi a łki, wtorki.
czwartkl platld
IO-ł8

w soboty -

g . 10-15.

stały dytUT nocny
nr 29-00\. ul. Buczka 37f39..
29-003. ul. Sienk1ewicza 15.

APTEKI

pełnią

PO ADNIE DYZUR'UJĄCE: stomałGłogiczna Przychodnia Rejonowa nr t5 ul Karcz6wkowska 35 czynna w niedziele I
św i<: ta w godz. 7-19, dytur nocny od godz. t9 do '1

INFORMACJA O
LEKACH czynna w godz. 7.30--15.30 z wyjątldem
dni śwlątec«nycb I dni
WOlnych od pracy tel. 523-32.

,,Robotnik" -

- USA, l. l~,
ba" ang. L 15, '. 1', Ił.

.. Słar" USA, L

-

..Krokodyl Dundee
g. li, 18.

łZ,

A.PTEKA

DyZURNA:

ul. Staszica.

Pogotowie Ratunkowe 999-, Pogotowie PP 997. Strat Pcnarna
wie Energetyczne Kielce - Mja998, Pomoc Drogowa 981, ~oto
sto 994, Kielce - Teren li5&, Pogotowie Gazowe 31-20-20 l 99%, Pogotowie wod.-kan. co.o elektryczne RPGM czynne VI' godz-. 1l>-%3.
tel. 469-80 t 430-9"- Pocztowa informacja o usługach 911, Informacja PKP 930. Informacja PKS
66-M-'I9, botel ••Cen.tralny" 6&-25-11_
CENTRUM

INFPRIIACJl

lłYSTYCZNE.J

CZ:VRne do 1&

.,lT" -

KINA

-

POSTO.n: 'r'AKSOWEK: Osobo-

I

lUNO

20.30.

Jędrzejów
KINO.

n

progr. region.
OTV Kraków

Uwara! Za eweotualoe Im •••
a, w JJr~ramie h rt'd_keja Dle
odpowiaeła.

Dom Kultur)" - "Czerwona ~
- USA, L lit. g. 17, 19.

rączka"

Uwaga! Za ewentualne zmiolDY
Biuro Ol\loszeu KWP, tel. 231-3&,
czynne ~17.

w

programie kin

TFATR

Kocll:lo"w,kitgo

"l")oC'·' •."n'· -.~

red~kcja

nie

OdPOwład:L

~:.: ·~:;·:~i~1niti~·~
~

.~..::

przyczyn.

Ogłoszenia

drobne
żaluzi~.

AN'l:YKI - meble sprzedam.
Kielce, 32-49-03.
11243-g
LOMBARD Kielce,
Sienkiewicza 76, teł. 66-3&-32, udziela
pożyczek.
10966-g
FOTOKATALOGr "ROMEO"
Wrocław 3, skrytka 1008.
210-k
OBCOKRAJOWIEC poszukuje
M-2. M-3. Kielce. 25-975.
112M-t:

PPR ,.pOLAREX" KIELCE -- SPRZEDA
małuiałJ', /urządzenia. środki kansporiowe & Iikwiuc,ii
Zakładu Materiałów Budewlaoych w Nowinach
W' ł7Dł: pustakI. bloczki. płył}' cho4łnikowe, trylinkę. su- .
premę. betoniarki
I. !58 I. silosy na cement %5- too,
wibratorJ'. form)' bateI"J' Joe do płyt chodnikowych i krawężników, torm)' do pustaków, bloczkiw. trylinki. obue-

:iy chodnikowych. miesza.rkę IormJ' do supremy, wywrotkę ,.jelcza.... oaezepę de eft:lCołu~ betoou. st!ł.1i przyczepę ML 8011, WÓ~ widłoW)' GPW, suwnicę bramową 8 t.
kabinę, silnik. przednią ei do "jelcza" pnenośniki taś
mowe. iunwik j inne drobne I1nlłdzeoia budowlane..
SPRZEDAZ w wach 27 i 28 czerwca 1900 roku
w NOWINACH kc Kielc, uL Do Pakowni
w !:ods· 3-14, teL 66-~!-n. wewo. 1563.

PPR "POLAREX" KIELcJ:
OFERUJE:

.., ............, ....,.,........

~

Z

głębokim żalem

zawiadamiamy, ze 21 czerwca 1980 r.
zmarł

.' -

.;~ . ;~~-2 .~~",;:~ ~ '..' ~"

PROGRAM LOKALNY

6

l~.OO

w

Jednocześnie informujemy, że może nastąpić
ważnienie przetargu w części lub całości bez pod

ANDRZEJ KOSTRZEWA
Jana

są

oględzin.

310-k

Radom

Im.

przed przetargiem.

co.

"Pesaz" - ...CzarodzieJ " HarJemu" - poł. bo., g. 15.~, 1'1.
..Super glina" - USA. L U, C. ta.::&

we Owerzec PKP tel 534.-34, ul.
S!nwacltlego 3l-2S-t9. ul. .lesIono'n 31-!!t-t9. PostM tak~ówek
ł>aga!owycb ut. A'mili Czerw.
tel !l1-09-19, PGst6f samochodów
cle~3rowych - ul Mlelczarsklego.

"Dom~to.. ..: Nasza po~t.,
Zdjęcie. ależ to proste

10.00 "Tele-9" -

Końskie

TU-

Przystępujący do przetargu obowiązani
wadium w wysokości 10 proc. ceny u.,nunł<n17f"7
konto PP ,.Polmozbyt" Kielce - Bank
w Katowicach I Oddział nr 312800-1371

Pojazdy przeznacrone d.o przetargu

PROGRAM

POS'I'(),JE TAKSOWEK: pi. Wolli3'l-t!. ul. Słenll:iewitta
282-61.

~

Wyżej wyro. pojazdy znajdują się w benie Cel.oś:ci ac
trum Pro'd ukcyjnego Pneumatyki "PREMA"
Kielca<:h, ul. WapiennikQwa 90.

w dniu

Aparat dUadka
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Teleferie: na wakacje
9.40 Kino Tełefen.i ..Tajemnicza. wyspa" (1) - serial
czechosI.. rei.
Vladimir
Blazek
·10.10 ,,Fałszywe dolary" - kom.
węg. rei. Istvan BujtOl"
15.35 NURT: Polska emigracja

,.Deja vu" -

nośCi

-

~
Ił.
USŁUGACH

USLUGI
POGRZEBOWE:
DytUl' całodobowy. tel 31-70-4'1.

ang.

zł

9) TARPAN S-237. rok prod. 1987,
cena wywoławcza 15.624.000 zł

przedsiębiorstwa dzi.-eń

dnia

PROGRAM I

AP'H1K:A DYZUlłNA: nr w-t'll
ul. Starokunowska i/'l.

tel

ł39-6~

,,Labirynt" -

"Przodownik."' pol. 1. 15, g. 1'1, 1•.

w soboty do

INFORMA.CJA O
"OMN'" Kielce teL
w ,!odz. ~1'7.

I

8) STAR A-29, rok prod. 1978,
cena wywoławcza 22.893.640

JutroS.45

Ostrowiec
"Hlltnil<" -

22.40 Komenta·n

telefo-

POSTOJE TAKSOWEK:

Łącz

21.55 .,Panorama dnia"
22.10 Aulo molo tan klub"

nr 29-0'16

ny - 53-10 I 53-80.

ł

n"

&ł-'7Il.

bo., g. 17, 19.

TELEFONY:

L.

,.Kaczor Howard"
g. 15. "Grek zor-

22.600.000

7) naczepa D-91/ A, rok prod. 1979,
cena wywoławĆZa 2.500.000 zł
Wyżej wyro. pojazdy znajdują się
mozbyt" Kielce, ul. 1 Maja 191 a.

Sławomfr

Englert. P . Froncrewskt.
A. Seniu'k. H. Labonarska,

wywoławcza

6) STAR A-200, C-2QO, rak prod. 1922-84,
cena wywoławcźa 12.000.000 zł i 19.200.000

n

20.00 Mrożek .. Portret". rei. Kazimierz Dejmek, wyk.:1.

POLONEZ 1,5 - rok prod. 1989;
cena wywoławcza 26.900.000 zł

4) DACIA 1310 Tx - szt. 2, rok prod. 1985,
cena wywoławcza 12.900.000 zł i 18.200.000

13.3() Retransm. obrad Sejmu
17.10 Program dnia
. 17.15 Przegląd PKF
17.45 "Ojczyzna - pol~n~":
O językowej tworczoŚCl
lS.O{) Program lokalny
18.30 Ka~rski'90'" - redtal
Jacka Kaczmarskiego
HU5 Mrożek! - relacja z festiwalu w Krakowie
19..30 .,Zycie muzyczne": ..Diably z Loudun" w Łodzi. -

nieczynne.

MUZEA -

nr

2) "FSO 1,5 ME" - szt. 2, rok prod. 1989,
cena wywoławcza 16.200.000 zł i 16.800.000

K-elO
lUNA

g

1) FIAT 126p - szt. 4, rok prod. 1987-88,
cena wywoławcza od 10.500.000 do 15.300.000

15.30 NURT: Edukacja kulturalna
16.25 Program dnia
16.30 ..Teleexp.ress"
16.45 "Studio Italia '90": Irlandia - Rumunia
19.00 Dobranoc: .,Kum-kum"
19.10 .,W Sejmie i Senacie"
19.30 Wiadomości
20.05 "Spotkania na trak~ie~'.
pro gr. z udz. K. Slellklewicz,
E. GepperŁ.
M.
Kwiatkowskiego, orko kamera!. Staromiejskiego Domu Kultury
20.45 Studio Italia '90; Włochy
- Urugwaj
22.55 .. Kontrapunkt.. przegl.
wvdarzeń kraj.
23.25 Vii.adomości w ieczorne

..Womośó!" uMlode strzelby"
- USA, l. 13, g. 15, 17, 19.

.,Romantica"

-

samochodów osohowych i ciężarowych
samochodów można dokonać w dniu 10
ca 1990 r. w godz. 9-11 pod następującymi

Dziś

"Odeon" - "Oby\vatel Piszczyk"
pol. 1. 15, g. 15.39. "Smiercioślicznotka"
USA, 1. 18.
g. 17.:;fr.nośna

i
WILHELMOM
jutro
JANO.l
i

_
godzin"

._,

PRZETARG

Oględzin

-

ł.UC.lOM

Stefana

..

i'9.3o.

Dziś skIsIłamy życ~~nia

Im.

od"b~dzie się

~·~t,~· ~E"'lz~~'~:

"Bałtyk'.'

artysLa muzyk, emeryt, były IPra~own.i"
Pai!sLwowej Filharmonii im. O. Kolberga w
Wyrazy S1;czerego wspidczucia
ŻONIE i RODZl~IIE

I{jeklc~

składają

DYłtE

DZIcnnik 16.05 .. AI:tualnoś
17.10 Dzicnnlk.

cl dnia"

http://sbc.wbp.kielce.pl

'eJA or z l'OLEU~L'I
. ' ."

j

KOLEDZY
. 311-k

>.

~

-- elekLronicIGC
sekretarki
-- łelelo.y HpamuoajC"
<I łypy
- - telewizory,
magnetowidy,

odtwarzacze
IVC, .. shiraki"
-- anten,. s:delihrne
"kathrciw"
-- komputery AT
druk:lrki. pcryferill
NABYCI.<\.

-

no

w skl<'l?ie ..JOWIT.<\
vI. Wolności 1.

"głośnego

Pon

ZE 8'I"ll. 1

/{)o

Kielcach. Natomiast uczinnych miast i wsi inforże są wolne miejsca

interwencyjny
mieć

czworonożneggo
musi o niego dbać,

•tylko

karmić,

lewyspacery,a nie puszJak taki lekkoi wygodny właściciel
za wykupienie swego
ze schroniska, to bętakże

go

pilnować,

już pilnowaŁ

(gi)

Nikt nic nie wie!
1981 roku wpłaciłem na
U ""~7""~ fiata 76 t5S. zł z datą

telefonu"

w ,:c-(:ach zawodowych i technikach w następujących placówkach na teren;e ,,",,-oj. kieleckiego: w ZespolE' Szkół Zawuduwych przy uL 1'lickiewi<:za w
Rusku (finanse i rachunkowość):
ZSZ nr 2 przy ul. 1 Maja w
Starachowica,ch
(odlewnictwo,
obróbka skrawaniem, mechanik naprawy maszyn i urzą
dzeń, mechan ik obróbki
skrawaniem); ZSZ FSC w St.arachuwica{'h (mechanik naprawy
maszyn i urządzeń i obróbki
skrawan:em); Technikum Kłile
juwe w
kar-i:ysku (eskpioatacja i naprawa taboru kolejowego); ZSE \V Skarżysku (ekonomika i
organizacja prze.dsi<:biorst w); Tec-hnic211e Zakłady
Na l!koWe w Skarżysku (obróbka i mechanika obróbki skrawaniem); Z Z Wc WłClszc-zowie
(prze'.;wórslwo mleka, technologia żywienia, ekonom;ka i organiza::ja przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja hllndlu) oraz w Z R w Krzclowie (technik
roln:k). Przypominamy, że jest
to oferta dla uczniów. którzy
już zdali, bądź w przyszłym t y god :u zdadzą egzamin.
Na pozostal)-ch crekają miejsca w zasadniczych sz1:olach zawodo lIych. V.- KielcACh w ZSZ
" Polmo-SUL" przy uL Peryferyjne'j 15, ZS ud. KPBP przy
uL P.nllreKO-P·wnika 49, ZSZ
" Iskry" przy ul. Pellklasdernej 117. ZST KFP Białugun priy
ul. Gól'Dików
Sbszicowskic-h
22a, w ZSZ nr 1 przy ul. Zgoda 31. W Starachuwic-ach zaś
w ZSZ FSC, w Skarżysku
ZSBud., we 'Vłoszczowie w
ZSZ j w Krzelo~ie w ZSR.
Jeśli po przeczyta!1iu powyż
szego tekstu będą m :eli państwo
jeszcze wątpliwości i pytania,
należy dzwonić do Kuratorium
Oświaty i Wychowal1ia w Kielcach. Nr tdefOllU 21-624 i 21-639.
Młodym czytelnikom
życ.ymy
połamania piór na
egzaminie
"drugiej SZ3.!lsy", a rodziców
przestrzegamy, by przy wyborze szkoły dla swych- dzieci
kierowali się ich zainteresowaniami i możLwościami, a nie
własnymi ambicjami.
(iar)
odbioru w
latach
1987-ł19.
Przed paroma dniami poszedłem do Banku Sląskiego przy
ul. ' Staszica w Kielcach, dowiedzieć się, co
z pieniędzmi
i kiedy ewentualny odbiór samochodu. Skierowano mnie do
PKO nad Silnicą, do informacji, gdzie odesłano mnie do
wieżowca przy ul.
Targowej,
tam z kolei odesłano mnie do
PKO. I tak w kółko Macieju,
nikt nic nie wie i nie ma się
gdzie dowiedzieć.
Prócz tej
jednorazowej wpłaty płaciłem
systematycznie miesięcznie 1900
zł, uzbierało się więc razem z
procentami ' 646 tys. zł i nikt
nie chce mi powiedzieć, co się
z nimi dzieje, albo kiedy dostanę samochód".

• Radziecki S2mul~t "TU-134" lecący z TaHina do
Lwowa, uprcrwal!zcny :rodał
w niedzie:Ię rano dCl Helsin .· k.
Porywacz,
21-lelni
Rosjanin. ztlstał 1atrzymany
przez fińską policję. Samolot tego samegu dnia odleciał do ZSRR.
• P~ Taz pierwszy w historii przedstawiciel rządu
RFN oficjalnie opowiedział
się na zjeździc ziomku skim
za kuniecznuścią ostateczne-

_...

.go uzn3nia granicy na. Odrze i • -ysie Łużyckiej . Zdarzyło się to w Es~n na Federalnym Zjcidzie "Ziomkostwa Górnoślązak~w", gdzie
wysląpił parlamentarny sckretarz stanu przy kanclerzu, Gunter S!rassmeier.
• K a n clen RFN Helmut
Kohl przybędzie pod koniec
lipca br. do lIIoskwy, a tematem jego rozmów z przywódc-ami radzieckimi bc:dą
prublemy, z~;ązane ze zjednoczeniem
Niemiec
OTaz
pumoc
gospodarcza
dla
Z RR. pisze zachodnioniemiecki tygodnik "Der Spiegel" .

l reporters
dviuru

iego

WYP.um.I
W ChęeinaAlh Tomasz M.
n ie pOsiadając pra wa
jazdy kienn·.-ał starem. Zjechał
na lewą stronę jezdni i zderzył się z dwoma nadjeżdżajl}
cymi z przeciwniej strony jel.
czarni. Kierujący starem duzlllll ciężkich ubrażeń ciała.
•
W - Sudole (gm. Rodze·
chów) na skutek zwarcia insta1ac-ji elektrycznej uległ cał
kowitemu
spaleniu
autobus
PKS z OstrClwc.a.
• W Kielcach w lesie Na
Stadiunie
znalezionu
zwłoki
mężczyzny w wieku ok. 28 lat,
który
popełnił
samobójstwo
uieszając się na druwie.
•

(I. 17)

WŁAMANIA

• W Kielcach przy uL Sciegiennegu funkc-junariusze policji zatrzymali w czasie wła
mania do stacji CPN mieszkańców Kielc Andrzeja K.
(I.
22) i Waldemara P. (l. 18).
wniosek Re~nowej
• Na
Komendy Policji w Kielcach
prokuratClr tymczasowo aresztował 3-krutnie karanegu
Arkadiusza T. (l. 33), który zustał
zatrzymany na gurąc-ym
ul'Zynku włamania dCl samocłw
duo

(ck)

• sobota i niedziela na dalekopisowei

_"';"'i_'.~"'

••• ' e_t t. ' ....

PSL "Solidarność" zaprezenswój program IOlny. Nie
to korekta realizowanego

6<1t. ·'·... , ..

Pechowy ciągnik
konstrukcji
miejscowości

_

taśmie~:

~_••••••• !_~~. e_••••••••••••••••

W kraju ...

przez rząd programu gospodarczego, lecz odrębna koncepcja
funkcjonowania rolnictwa
w
warunkach już normalnej gospodarki.
• W oświadczeniu przyjętym
na zakończen ie p:erws?.ę j roboczej konferencji porozumienia
.,Centrum" stwierdzono m.in.,
że obecny system dwuwładzy,
jaki ukształtował się w wyniku
ustaleń
"okrągłego stołu" hamuje proces przemian w Polsce. Jest to istotne -źródło obecnego k ryzysu zaufania.

Wawrzyszów,
• Polskie zadłużenie wynosi
Wolanów, Krzysztof S. j.;l.ciągnikiem własnej kon- _ obecnie 41-42 mld dolarow, w
zaleiności od kursów walut. I
na łuku drogi nie zapomyśleć, że pod komec dekana.leżytej ostrożności
i
dy
lat sześćdz iesiątych w inni
do przydrożnego r()wu.
byliśmy zagranicy zaledwie
1
:00'111"
konstruktor poniósł
mld dolarów. Problematykę polDlIeJSCU. zaś pasażer
skiego zadłużenia omawiać będą
na oddział inwkrótce w USA przedstawiciew Radomiu.
le siedmiu najbardz;ej upl'ZeW~lP()wie<lz.jeli
się biegli.
mógł

km na

rozwijać
godzinę,

o wiele ;;;a dużo j.ak na
przeznaczony do }:Irae po(włm)

mysłow ionych państw świata.

• Posłów sejmowej Komisji
Zdrowia zbulwersowały wyniki
kontroli NIK, dotyczące skierowań na le,;zenie za gramcę. Co
szósty pacjent skierowany na ta-

.

Sport

Sport

.

le mo ilnyh

n lidera!
Specjalnie dla "Echa Dnia'
przeKazuje z I{rakowa red. JAN FRA NDOFERT

____,A_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c-_

Sport

kie Jeezenie w ub.r.
uzyskał
zgodę na zasadzie wyjątku,
a
skład personalny wyjeżdżających
wska zywał na elilarny charakter skierowań.

...na

świecie

• Przema'wiają~ w scbotę na
nie p ierws .P.) ~('Sji zjazdJ
L, łożycielsk;e~u
Komuni.
~tYl zne] Partii Rosji, prezydent
ZSRR, Michaił Gorbaczow powiedzjał, że nie
zam1erza na
XXVIII Zjeździe KPZR zrezygnować z
funkcji selt!:ctarza
generalnego partii.
• Mołdawia, jako 'szósta repUblika radziecka (po Litwie,
Estonii, Łotwie., Rosji i Uzbekistanie) pl'7.yjęła deklar ację suLaku"lc-~(

werenności.

• Szef I>udowy Pałacu Kullury i Nauki w V,Tarszawie, G.
Karawajew i jeden z autorów
jego projektu, architekt I. Rosin zaapelowali na
łamach
dziennika "Izwiestia" o odstą
pieniu od planów przebu dowy
tego gmachu, }Ji'oponując jednocześnie alternatywny plan je.ęo
modernizacji.
(opr. t' ){.)

http://sbc.wbp.kielce.pl

'IV sobotnie pochmurne przedpoludnie na GiJl:ze Parhuwł.i
w Krakowie kielecka KORONA pOkona.!a. miejsc(,wą GAJtBARNIĘ 2:{) (1:0). Strzelcy bramek: Bogdan Lubicniecld ,\",.
22 min. i Arkadiusz Slusarczyk w 90 mi:l. Sędziuwał Malej!
Brańka z Bielska-Rialej. Widzów 500. Żółta kartk : BiClnacik z Garbarni.
KORONA: Mucharski S cfański. Earikow<.ld, WojtashJski - Fendrych, Roryeki, Kozak (0(1 75 min. ŚJusarczyJ,), 'I'ukarczyk SzuJe (od 56 min. Grzesik), Pająk, Lubicn'ecki.
Lid er grupy IV trzeciej ligi l
BROŃ Radom - WAWEL Krahów
kandydat na awans do - drugiej
1:3 (1 :C). Bramkę dla Brani zdobyl Mi·
ligi zjechał do Krakowa z silną
rosław Kolon~k w 36 min., dlo \\,10\101 '
motywacją
zdobycia
punktów,
lu - Krzy .. t,,' I'olej w 62 i 72 m'n .•
choclat z podstawowego składu
Armend I'ólkonek w 64 min. Sc:dzic·
zabrakło
w zespole naJlepsz go
wal Zblgn :ew W iderski z lubli .. o. Wistrzelca rozgrywek
Marka
dzów 400.
PARZYSZKA (23 bramki)
oraz
GRANAT Skari,.ko - UNIA Tor·
prawego Obrońcy - Waldemara
nów 0:2 (0:1). Strzelcy bramek : Art .. r
SZPIEGI. A poniewat " garbarze"
Wstępnik w 33 min i Jacek RopsLi w 72
nie zwykli
u
siebie
tracić
min. S~dz iował Jó;.ef Cecuła z Sflno·
punktów (tym bardziej, ii. mieli
ka. Widzów 500.
być premiowani pr:tez Karpaty),
więc mecz dostarczył wielu emoSTADION
Ki"ic.,
GORNIIl
cji, gra była zacięta, stosowano
Łęczno 3:3 II :2).
Gole dla SI<!dion ..

*

*

*

taktykę

oiensywną.

Już pierwsze
minuty spotkania wykazały lepsze wyszkolenie
techniczne kielczan. Dzięki niemu
l sporej szybkości, pod
bramką
Nity często dochodziło
do spięć . W 6 minucie Borycki
przejął prostopadle podanie Fendrycba i z prawej flanki strzelił
tut obok słupka bramki krakowIan.
\Vpl'awdzle
gospodarze
dwukrotnie skontrowali kielczan,
ale M\Icbarski miał dobry dzień

i zażegnał
22 minucie

niebezpieczeństwo.

,V

nastąpił kolejny atak
tym
razem
lewym
skrzydłem. Lubieniecki z naroż
nika pola karnego podkn:cił pił
kę, a ta myląc .,kozlem" obroń
cę
(Jesiąkę)
oraz wybiegającego
bramkarza (Nitę)
ugrzęzla
w
siatce bramki Garbarni.
Po utracie gola krakowianie
"podkręcili" tempo
gry, dążąc
do wyrównania. Dobrze zorganizowana obrona kielczan nie dopuszczała
jednak gospodarzy do
dogodnej
pozyc ji
strzeleckiej,
Natomia~t piłkarze Korony
czę
sto kontrataltowali.
Po przerwie adal trwała "wymiana ciosów'. W 62 minucie
nadzwyczaj rUChliwy i pomysło
wy Pająk próbował
zaskoczyć
Nitę, ale piłka nieznacznie
minęła cel W
71 minucie waleczny Bartuwski zablokował piłkę
po strzale Sliwy
na kielecką
bramkę . W
trzy minuty później
szarżujący
na
bramkę
gości
Biemaeik brzydko sfaulował Kozaka.
Ostatni kwadrans gry tQ dalsze
próby "garbarzy", dążących do
wyrównania. Vi 85 min. Blcrlllleik strzelił, ale prosto w ręce
Mucharskiego. Odkrycie przez-gospodarzy własnego przedpola
zostało w
90
min.
ukarane.
SzybIii wypad gości zakuńczył
się niefori... nnym "ybiegiem Nity l celnym st:rzalem Slusarczyka du pustej bramki. 2:0 i kouiec
mecz.u!
ZmęczenI,
ale uszczęśliwieni
schudzili do
szatni kielczanie.
Zdobyli dwa punkty, przybliźa
jące ich do upragnionej drugiej
ligi! Na to- zwycięstwo w grudzie pod Wawelem solidnie zapracowali i w peloi zaslużyli
Dodać jeszcze DlUSZ((, że b y ł tu
najlepszy mecz, jaki w dobiegającym końca
sezonie rozl'gTano
na malowniczo pulożonym stadionie na Górze Parkowej.

Korony,

*

BŁĘKITNI Kreke - AVIA ~widn.ik
3:1 (1 :1). Strzelcy bromek dla gospo·
darzy: Wiedcw S1wojewski 'PI ~O min.,
Robert Ka,pera," \V 58 i 62 min .• dla
g<:>'ci Grzegorz Jacho« w 44 min. Sę·
dziowol Ar.drcej Papci ak z Przemyśla.
Widzów 500.

zdobyli: Dariusz Majka w 10 min .• Ecl·
ward Słolul.ki w 62 min. i To",o.Płusa z Tzutu karnego w 90 min.: din
gości: Andrzej Glowodi
w 15 i 38
min .• Jacek Kvbiclri w 55 min . Sęd7io
wał

Kazimierz Bodura z Biel~~o. Wi~

dzów 200.

*

ZElMEIt Rzenlw - RADOMIA!!
Rodom 1:5 (0:2). Strzelcy bromek dl"
Radomiako: T"ma.z Jur1<ow.ki w 4 i
73 mi"" S!a"omłr Mac: nio w 37 mm ..
Marek Ogon:01el( w 60 min .• GriC>gO<Z
Kozieł w 76 min,;
dla gospodarzy
KnJSltol Korab w 86 min , Sędziownf
Ireneusz Marczyń<ki z Chełma . Wi,!.:ow
500,

*

Pozostałe wyniki:
Wbło Pulowy
- Cracovia 3:1 (2:1), Karpat, K..... no
- lublinianko 1:0 (1 :0), Wi.;oka Dębica - Iglocp,,1 II Do:bico 1:0 (0:0),
Hetman Zamo'ć Sondecjo
Nowy
Sqcz 3:0 (0 :0).

-

PO 36 KOLEJKACH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

KORONA
57
RADOMlAK 56
Karpaty
54
BŁĘKITNI
51

47

Wisła

42
41
40
Unia
39
Avia
37
BROŃ
36
Wisłoka
Z6
Cracovia
35
GRANAT
32
Zelmer
31
Garbarnia
28
Lublinianka 28
Wawel
15
STADION
10
Igloopol II
3

Hetman
Sa,ndecja
Górnik

58-17

58-26

45-18
54--35
47-36
47-34
U-3l
39-31
50-39
37-39

4.0-57
2~29

48--43

26-40
45-48
41-52

36-50
26-61
33-77

16-70

UWAGA: piłkarze Unii
i Zelmeru rozegrali po 35
spotkań.

wn

KOlEJCE

* NIEDZIELA

(1 lipco) fioch. \4:
Korono 1 Karpatomi w Kielcach. Rado·
miok z Granatem w Rodomiu, 8łękit'1i
z Un i q w Tarnowi e. Broń z lubłinion
kq w lublinie, St ad;on z Wawelem w
Krakowie. Avio z Crocoviq w SVJid-

niku. Scmdecja z Zelmerem w Nowym
Sa_w, Górnik z Wisłoką w Lę~zncj.
Garbarnia z Wi!ło w Krakowie. Igloopoi 11 l Hetmanem w Dębicy .

Ip .... ~i)

Pierwszy wnuczkowi
gratulował dziadek...
Wielokrotny ~istrz Polski w
rajdach j crossach motocyklowych uraz wyścigach samocbodowych, Zdzislaw KAŁUŹA mial
wczoraj okazję zobacz~~ w akcji swego wnuka. 17-letniego Tomasza KRUKOWSKIEGO (s}-na
Włodzimierza
Krukowskiego do
niedawna czolowf'go, utytułuwa
nego polskiego kierowcy). Tomek
cbo~ startował na torze " Kielce"
w Miedziane)
GÓ!7.e
po raz
pierwszy, spisa! się znnkumicil',
zajmuJąc }lOłlezas III
eliminacji
MP w wy~cjgaeh ~amochodowycb

klasie A-l. Oz L'l"atula.:jadz;adek!
z Tomkiem oraz re-

dru~e miej~ce w
czywiście
pkr",~zy
pospieszył

mi

Rozmowę
lację z U4\Vodćw

2:areieśrinlY

ju-

tro.
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• 5 pilek do piłki
ncj • 10 k 'ią żek
Platiniego "Moje życie
ll1('cz futholowy" •
proporczyków
Dnia",

"Staruszek" Milla znów zatańczył lambadę I

nvzw"u VI ed" an° a Rio

I

I

l

miki a·

Bila

o . F.APOL. Kam erun - Kolumbia 2:1 (0:0, 0:0). Obie bramki dla Kalllcrun u strzelił w 106 i 109 min. Roger Milla, dla
Kolumbii - B ernardo R edin w 116 min. Sc:dziował Wło ch Tulio Lanese. Wi d zów 50.026. Zółte kartki: Andre Kana Biyick,
Akcm N'Oip, Emile ~t'Bonh i Jul es Denis Onana z Kamerunu ; Lui Perea i Gabriel Gomez z Kolumbii.
• nO~t'r UiłIll, napastnik Kame r unu: "Nie oglądalem w-c?esnleJ
Ko! um.bijc·tyków. Wystarczyło mi 45 minut. by zrozumieć ich grę.
Przy. pierwszej bramc:e bylem po prostu·<.!obne ust'awiQny, a przy
dl'u~iej wje-dziale-m. że Higuita zechce mnie Ij,zedrJblowa'·. Sprowokowałenl go i udało się ... "
.
.
Uramkarz Kamet'uuu, Thomas N'Kelto: ,.Ni gdy n.ie zólryzykow~ H.ym tak, jait branlkarz kol.umbij.«k.i. Każdy . ma wiłj styl; On
•

mu",; llyć teraz bardzo .riie&zć·z~·I.iwy".

IC""e UigUitlll, ' lnamkarz ·Ketlu.nbii: "O" moim hl~d,z~e , który
Iły!
"'..\"H;&~.If, I:!«d:lie si~'rnó~iló' jes.zcze długo. A ie hi{)rąc, poo. u~~.~~ .ll,aw 'stjl , '~'lI&ię hk ~ra<:. W iele razy udaw ał o' mri się, ty-m
•

..r.~l'. · 'H' J:.p·:t~rał:::.m . ~: tf

Mundialow~

o TURYN. Bra.zylia - Argentyna 0:1 (0:0). Bramkę w 82
min. zdobył Claudio Caniggia.
Sędziował Francuz .Toel Quiniou. \"~7 idzów 61.381.' Zólte
k artki: Pedro MOIlZOD, Ricardo Giusti, Sergio Goycocchea.
z Argentyny; Ricartlo Rocha i
Mauro
Gal"ao z Brazylii;
czerwona kartka: Ricar<10 Gom es z Br-azylii w 83 min.
o T ren{'r Brazylii, Sebastiao

konkurs

"Echa Dnia"

Lazaroni : .. Taki jcst właś;:ie futbol. Brazylia
rozegrała
swój
najlepszy mecz w mis!rroslwach.
Mieliśmy

XIV Piłkarskie
Swiaia ITALlA-~
dł'cy"d ująeą . faz~:
już c~'tery drużyny,

co najmniej 12 okazji

d.o slrze-lerr.ia bramki i nie strzeliliśmy żadnej!
zagi'oziła
naszej
wY'i"larc·zyło ·'.

Argentyna raz
bramce i to

wansowały

. tłe
dzislejsEycil i
szych meczach zna e .
p6

o . Kapitan zf'spolu

.~I· !:"('ntyllY,

Diegił Mal'adona: .. Brazylia nie
., zasłużyła na porażkę. Ale Arge/łt.yna .jeslcze nie umarł ą ,
li
. kiedy żyjemy. j~tcśrnv nicnez-

pełny

pieczni. Mam kl{)llOiy ze zdro-.
wiem, !tle to l)ie jest n a jważ
niejSze. P()ko.na.l.iśm! wiel-k.ądru
żynę · '.

.,.~ .BARl. Czec"o!?łowacja ~ ~o.darykl\ ":1 ,(l:O).Gole dla ZW7- ,
ci~l,c"w ' zdobyli: Tomaj Sk\lbravy w 12, 63 i 83 min. (wszystkie ~łow~!) · .raż Lu~s Kubik z rzutu wolnego w 76 min.;
c'la ', . konanych Ronald Gon~alez w 56 min. Sędziował Siegfried
Kir. ehen z NRD. Widzów 20.800, ZóJte kartki. Ronald GOD1!ałez j IJt'cłor Marchena z Kostaryki; Ivan Haszek, Ja.D Kochm i
Fraatj s~ k Sir aha z Czechosłowacji.
• • 1'r~n (,l' drużyny ('zecb~lll"'r~okid, JCl8~f Ve~Iosl!: .. To
było
c\ęL.ko wvwakzone zwycięstwo. ·Je-stel·n pełen u.?:nania dia zespołu

K"sla '::'ki

który wYetil11i n.o o/ał e-ki py tej k l:alty, co. Szwecja.

ezy

.. 7k'Jr'j:l"

J U~łłSłow iil nij]

.Velihor lUiI 11 ti nu vii', tre ner Kos~ lu:yki: "C .. ły
7 e;~,-ó/ u<tl·ae.!ł wiarę we własne siły, kie:ty 'kuhraq' zdaby/ ~lrli
ga b;a"yk<: S",n się skończył. a życie toczy się da~p.j. W'racam te raz
dr. 'vI·!k.", ,'KU, by :wjlj6 'si~ swoją drużyną
Plhmas".
•

o MFDIOLAN. RFN -

Holandia 2:1 (1):0). Strzelcy bramek
dl .. RFN : Juergell Klillsmann w 51 min. i Andreas BrellIl1e w
8(; min, ; dla Holandii - Ronald Koema.n z rzułu ..karncgo w 88
min. S~d~iow ał ArgentYIlczyk Juan Loustcau. Widzów H.559.
Żółte k:~rtki: Frank Rijkaard, Jan Wouters i Marco van Ba!>tl'l'l 'l Holandii, Rudi Yoe1łer i Lothar MaUhaeus z RFN ; czerWbIJ(' lt.u·tki: Frank Rijkaar<l i Rudi Yoeller W :n minucie.
• N.lp.l. (nik zes!lolu RFN, Lolthar Malthaeus: "Przecl.ekaliśmy
auk Ho'~'nd{'ów i podyktowaliśmy nasze wat'un.ki gry. To był
w,ualii~!y ,,,cez 'lin~lUannl\ ! 11nie marlwi natomiast zupełnie bez'ns,'w!!a ~ółta lt"rtka".
Rmu ld Kot'wau, obroń ('a dru;yuy hol,'nd('rskit'j: .. Rozegrali ,1'''' najiepszy mecz w mistrzostwach i pl"7:egraliśmy. Bardzo pokr·1.·.·;owa!.\ 'lam szyki czerwona kartka dla n ijka.arda.. Rywalom
r>oc !Jloz""zkdd -:a! tak o! ak Yodlcr.l'·.
•

'-

3!-Jetn;
Die~6
~ARA'DONo\. '
(na

o li "UUif'k - T~m," SkwnC"Ci'hesłewada,
O
4

ravr

MI~lłf'l
Ge4za18&
Hiszpania,
lto~er
Hilla Kamerun, O. 3 bl'arnki ..:...'
JlteL'~en
. Klinsmann,
Hatthaf'us' i Rudi Voeller
wszyscy RFN, O :I bramki Sal Vlltor!, : SeWUaci
Włochy,
Miehal BU"k Czechusłowacja-;
Mariu!! . La ca tus i Gavrila Balint ltulłlunia, Car~('a i Mull~r
Brazylia, Bern:u'do R e din K6lumb.ia , Davor .J6zic i U:u ko

bramki

"Hi cher'

Lotba-r'

Pau ct'v

Jugosławia.

·'
DZIS

.

l

jut.ro

PONIEOZI ,\ł.E K

Rumunia - Irlandia, Genua g6dz. l i (t \' I 16.45).
O
WIochy
Frll~ \\ aj ,
lh ym g6dz. 21 (tv l ZiU5).
O

WT01tEK

nia godz. 21 (t \' I 26.45).

;~"'I~

lX'dr::as Mu·ndia 1u

w

P..,rl ~:a.'
pot·kanfa RFN - H ..,lall!li(J ttn,,'z
Franza Decl;enbauera n'c !i)'zy-pominala llic:ym
kamiennego ob/i.c.w. Oglądaliśmy wspaniały mecz
najlt'ięks~yeh gWil/zd światowego tu/OOIII. ·Ju"r(leli Klill sman/l. lAJthar Ma/tharus . PICTre LittbaTs1ci stworzyli widowisko D jaf;:&"l
maT7.!Jć,
1/I·Oqą pil~arscy l:ibice. To bUl o 90 minut walki
p:Htlięd:!/ najlep :!lm Je polem 1101$ Italia 90,
dr'ti:!j'lq RFN, a Tcpre.:elltacją Rolandii grającą
lIa poziomie godllym mistrzów E-ump.!/. i.1ieim/l
n-l!,lziek, że choć je"c::e jedlO spo.l:ka'lie. być
moie fOllllł MŚ, b.;d:::ie mi(l:o lX'dulmy przebieg.

D:·:,i'lhiąca ID MŚ

KnętaTliki

drll':l'lla

ni"

.I.,
I-;

1;': .:e!Jo wy.silkl!. 2;J-lc1'1l1 llapa~I!1i1; zespoC:cc!!( •.ęlowa.-:ji , Tomasz Sklihral'1/ pfI'.Pl(?l<7('

«'II

toi d.orobek o Irzy bram·'.i Z{'ODyte gio·Pt< .fIH":;)} lł~?roJcie 191 cm 7lie
jc~t
to r:l'czą
II" .(1 ••,(1 L: pięCioma celnymi sinalamI :iT:CU.'.:Ji: ILI I:.<c'c snajperó!!).
'I.

/"('g"
ł'"":'l°'''

'l4a!'adona

1l1,ł'!7CZ'7łOŚĆ

"1';"'I'" '· i.."

został

/ir,ł!witcl'l!l

zgrojradZ01,q na

N!e przeszkodziło l'łlU
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t

qU'irdumi
tad "{ Piie t,,'
jeJn:I!~ . ahu

odwo-

napa~tnikami'?
dziennikar7c
za ..;.;tana-

Z tnema
\Vłos!:"y
wiają

się.

Jaki

sklad

usŁali

na

nlecz z Ufl1g'waje;,n trener V,ło
chów. Azeglio
VieinJ.
Jeszcze
niedawno twierdził on. te wytrzech

napa.,'tników

.iest zbyt ryzykowne, te"az jednak zmieni! zdanie. Tak więc

nl>,iprawclop,>clobniej
w .... 2'}'stkie trzy gwia zdy

Sehillaci,

B alJ~io

Przeprowadził jedllą. zl!alwmitą akcię
i podoI tak dohladllie. że Caniggi nie pozostało
już nic Innego, jak shierować pilkiJ do sia11,i.
Arge.ltYlla grala ~/abo, Brazylia u;~pnniale. Ca-

Md. syku,

tył głowy I po
opuścU bol'ko.
Szkot
zupełnie

plerwszej

Cit

c'L<;~ci

parni<;ć

Oka7.al0
nie

zagr:l ją

Vicinic-

l V,aIIi!

sip.,

że

pom;,:t.l

spotkAnia. Stu-

n& 45 fl1inut.

bęc1~ ,nły 7 lil'<,a

tr:&e('ie miejsce, a ktere ,. ,
u na Sta4łenie Olimpijskim
ltzymit; stGez~ 4ecyd iljlley
jeiynek • WORLD CtIP.'
P.ltcltar Świata.
.
. Zadanie u custniku\~
lo\Ve!\,o konkul'su
jest proste: należy
kol('jność czterel'h
.mżro XIV
MS
w~isujO\c id! nazwy w
"jednie rubryki . 1Ia
(op.: 1. Kamerun, 2,
Czc(·hosło\\.ll("ja,

3.

Miał rację ...
Przed spotkaniem Braz ylia
Ar!:entylla trener p iłkarzy brazylijski ch,
Sebasłiao
Lazaroni
powiedział:
.. Powinniśmy pami<;tać, ze
A rgentyna uroni
tytułu
l ma piłkarza , który
sam wystarcza za pól druzyn:..'. Nic zapominajmy. że Diego Jll1ddona
lwtrafl grać '.

pomocnik szkoclei, l\lurclo
McLaocl trafiolly został piłką w
kiJku rninut3ch

u'~~It:n'?(j:'h!

:.11' do p!.)(/'lpiecznych ITa'lera J 051!fa l' ell.g1t:E!l

Argentyny, Bra7ylljczycy
lali k..a-rna\vał w RIO ..•

zyllią

::.ograć

Il,.

q~
za,,,llkły
b<;lmy wybijające rytm ~amby.
Na \vieś ć o porażce 7. drużyną

Rio de Janciro

Stracił pamięć
P0rlczas mcczu Szkocii z Bra·

Fhal/Ua nie bl;(!zie llaj!L:it;';szą gll'ia.dą
1~tL!ia-90. T en Iliebmlccncjcmahie ffraf(IC'; lira ,/k'(ITZ 2CSP&!U K olumbii pO/lelni[ w meC~/I " /{1J'neruncm b/q-cl, l;!óry 1cos:/ou'al Iltra(, ,rdu decyclu.iącega D losie Jl9!U.Jiliou·oOmE'T!/l;'fil '/;;e J drużyny. Roger MiUa z n() I!; mógł odla'I'-:!!," :c IInro~nU.:" boiska swój tanicc ZlL'yc·!' ,tl/'U. Za;lowiedzial te.: d.:;f!mnikarzom, że jeq,. dm':'ur.a zagra tv finale mistr;ostw ś/L'iatn.
,I '." ~am z-ostanie ,.i~rólem strzelców"! Pod,!b'iii :1(lyC'ięstwie zawodnicy Teprezenr!lc)·i J(a',. ...·11'1/1 elll.go świętowali. a z ich h (l.fCIII dorll,,rh ·/" ody/osy nfryJwńskiclt picśnL t okr;:y.l,ciw

wreszcie tol<, jnk

,

godz. 1l.35 miejscowego

su. w

go -

Widziane w teleWIzyjnym' okienklf
t·, f'Ut' 11'

żt1jęciu)

Odwołany karna,,,,'ał

o

.tawienie

O H isz p a nia
J ugo~ł wi ..
W erona godz. 17 (tv I 16.·15).
O Anglia
Uelgi", &10 -

Armand6

jest kopauy l pGn;ewierany
przez n ' wali pod.c:zsas wlos.kle/:,0
MUBtlialu. Argenty,iczyk
jak dotąd r.ąchowuje sł\)i~kl
spOkój. a .... czoraj tyJlm raz
z"grał tak, ja li; GR tylko
tG
potraIi f \II' elekcie BrazyJijc?ycy muszą pakować manatki i wraca~ do domu ...

Każdy

el:ytelnik ,.Ec-1I~·'
nad .. 'lłać lub do"tarf·zyć·
l'edakt'ji dowolną Jj czbt:

llionyeb

kuponów, które
etd dziś za;miesi~rza.
bt;dzi('my eodziennie.
29 ('zerw"a 1990 ruku.
cząwszy

nads~' łania

MARCIN

opracował

PAWŁOWSKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

lub

doręczania

ponów mija 2 Jip('a 1996
(o ważności kuponu
d ata slt' mpla
W śród

u(,7.est nikÓw

s u kturzy b«;dą mil'li
ccj t rafnych odpo" icdzi

lo.mjemy:

5

piłl'l!:

do

1I00i.n{'j, 18 książl'k byłego

ncgo frall('usk\('~o lliłka
dwla Platinier;o ..~Ioje
jak mecz futbulowy". 15
porczykó w ..Echa DoilIo", a
że na~J'ody nił'~podzianki!

Xasz :ulrt's: Re.lakt'ja
Dnia", ul. Targowa 18,
Kiclc~, piętro VI, pokuj

111'

aliś~i

w,ępanialn bra<yli}~ka pllbli.czno5ć.

KQlumnę

4.

że

rceu, Dun.ga, Alemao wprost zasY.PUlL'illi strzała
mi bramkę Goycoec1H?i. Drużynie Argen-!lJ.'11J
wysta1'czyla do zdobycia gola jedna 8ytua-cja! Po
raz koleiny piękny futwl brazylijs'<i okawl s'ę
nies!';lłteczllll. Najbardziej jednak
s?/.ada, że
t''Taz ze swymi pi/karzami , wlIjed::lc z W!ucl!

(liiIliki)

.. skłatl

ó~cUlki, W ~.~otę (Je.
lliec1zielę ~l
lipoa) w)~łeni~IlI"ló\;'
zesłanie ....UiDał.wa
IUtentias't p. sItotłundaeJt
~.wanyelt- ».a t i ł ..li)łea
.biec będttimy, ' kiere

IA-90'

Mundialu IT
1.
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