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"Julrzenka" je,st dla mnie wszystkim. Tu
najlepiej, 10 jest mój 'drugi dom. praca sprawia mi
przyjemność i zadowolenie. Wid zę sens życia. Jako
inwalida
nie na kaz(lym stanowisku mogę by~ zatrudnion)'. Wiadomość
o g-rupowym zwolnieniu spa(Ua na mnie jak grom z jasnego
nieba. To bylo okropne, Nagle zawalił się oaly mój świat...
CJiuję się

- Podohny d ramat na moim
wydziale przeżyło 30 osó b,
przewidzianych do zwolnieniil, jedynie 5 miało pozostać,
plus kierownik - mówi zme;czonym głosem Stanislaw Larenta.
-

Jako pakowacz zarabiam
z mie~iąca na mieRiąc
coraz mniej. W kwieŁniu br.
~trzYmal.em
215 tys:. zł, w
w grudlllu ub. r. - 301 tys. zł.
Prosz<:
sprawdzić,
mam
w~zy . tkie paski wyplat
przy
~obi-e. Zona ni-e
pracuje o-d
trzech lat, jest na rencie inwa1id~kiej II grupy, do.,taje
313 tys. zł. Mamy na utrzymaniu 13-letniego ~yna. Jak
tu żyć ... ?
mało,

- Moja sytuacja wcale nie
je,t .Iepna - wh)cza si<: do
rozmowy. Jarosław Pacocba -

Vie-

lika

rski

Komisarz generalny
' 0 wyborach
. W niądzielnych wyborach do
'Illlol'z:.dów lokalnych głosowali
11.330.629 Polaków. Oznacza
o 42,27-proc. frekwencje:. 50
andalów zostalo nie obsadzoych. Glosów nieważnych bylo
ie!;pclna 3 proc.. zaś ważnych
I '7 dokonania wyboru nicea le
:; proc, Te oficjalne już inIo1'm acjc przekazał 30 bm. na kon'ren!' ji praso,", ej generalny ko'i.';1!,z wyborcz;!. Jerzy Slępit"il.

czlonek Komitetu
Protestacyjnego. Zarliwie
d owodzi
woich racji: - Jestem inwali<lą I grupy. . Mam ogromne
trudności z poruszaniem
siC;.
Dotychczas
wykonywalem
wiązki do central telefonicznych jako chałupnik. Dużych
pieni<:dzy nigdy nie zarabiałem. W nowej, zaproponowanej przez k ierownictwo spół
d zielni, strukturze organizacyjnej nie przewidziano miej~ca dla naszej grupy. Wszyscy
chałupnicy mieli znależć si<: za
burtą, a je~t naS ponad 100 osób . Dotychczas nie byliśmy i
tak traktowani na równych
prawach z osobami zatrudnionymi w zakładach zwartych.
Nasze stanowi~ka zawsze należały do naHańszych. Nie jest
to zresztą dla nikogo tajemnicą. W styczniu zarobilem 90
tyi'. złotych. w lutym - 160
b'" zl. W kwietn iu udało mi
~'i<: zmontować \\'i~k z.a prawie -100 ty". z.L
Chalupnikami I 'e prz.e jmował się nikt.
Preze,a w:e~e
osób ~i<: po pro~tu b alo, publicznie okazywal swoje ZUCIl r\vowal1ie: Najbardziej na, bolało to, że w chwilach emocji.
kiedy
pr zycho dzili śmy
ze
~:woimi
problemami. potrafił
powiedzieć: " Jak ci ~i<: nie po-

okupacyjny
w
Inwalidów ,.Jutrzenka"
Garbatce-Letnisku
- był aktem desperacji
stwierdza przewodniczący Komi ji Zakladowej NSZZ "Solidarność", Dariusz Piątkowski.
- Zarząd spółdzielni zaproponował
grupowe
zwolnienie
z
pracy
150 ' osób
na
ogólną
liczbę
350.
Argumenty,
jakie nam przed-
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Wczoraj nastąpiło rozwiąza
n'c Spcłecznc~o Komitetu Budowy Szpitala Onkolo~iczncgo

na

nO\\ '0g0

panu

no :2

,
ę

p.~
I

łowlJ

'I nie
el'lill
? ic1l
tym
~ Ien

npa-

pytania dotyczy_
dalszych losów tej inwestycji, stopnia jej zaa wan '0wania. no i zabczpieczćnia budowli ju.i. wzniesionych.
Zapewniono, że nic si<: nic zmarnuje, a jeteli inwe ·tor otrzyma pieniądze, to cztery najwatniejsze obiekty odda je zczc w tym roku użytkowniko
wi i będzie mOLna rozpccząć
leczenie w systemie otwartym
a wi.::c \\';" krywan ;e i leczenie
stanów lekkich raka. Tak w
każdym razie z;Jp<,wniał dyr.
PrlCdsi('bior~t\\'il
no?budowy
'Iiasta Kielc.! - ;\Iari an H.\pOlliuk.

l;lld

Wojska radzieckie
•
I
ycofywane z Polski

(' \ F -:re

"

oluc

Jak
poinIormował
"Ech')
Dnia", rzeczni!~ prasowy FSM,
Fabryka Samochodów MalQlitrażowych w Bielsku-Białej informuj , że w z,\,i~ zku z pod-

Led/.

-

i j~"~"'.le

dorosłe

dzie('i

Zadrżała ziemia
na Bałkanach
Wstrząsy w Polsce
t.pi( ('nlI'um
1l:,~L:lPilo

lrŁ~~it·llia.
kt"re
\\(,ll'~Il~ m
popolud-

niem. znajdo\',alo sit: " liarpaLaeh, po ~lroni!' rumuń~ki(·j. n

::I<:boko':"'i Ilonad 100 km. Sila
"'ilr , ąs •• \\' \\ J nio,Ja ta m ok. 1
,topni \\ kali ni l·hL!'!'a. \\ Ki~Łvni(j\\it" 2:1l1otO\",no 6 sLolllli.
\~.

Jiijo\\ i{' Jł
i (;;/:,orod.ie -

"ił'

Sh \\l'opolu

\\'

•

oczi~

L\\

_

3-J. a w
\\
o~k\\ i«-.

- 3.
podo ho;'· j"k i \\ Lf'nill!:r d7i(',
zmi.'rzouu :!-3 tO llllit".

\\' Itull1unii ,,~kutł'k LI'Z(. ienia <til'mi z"int:lo
h'ln o~iit, . ~
26 7. ,1.&10 ranllvl'b. U ': riid ofiar

°

IlOma!; .. ;'. ja za·, po 15 hlach
pro,,')' n \ PKł', do 'L:1j t: jJtI plu

12 l '), n:1 d\\ ok dzit'd. kL' re
\\ )'"ho" ·d~ 'iama, b
jestl' \D
\\dO\\4 (1(1 d\\.)ch laL. 'ro.,z 110bil" poh':7yi:. mieszkallil' H7 ty'l.
JIr7.l'Uszkole, opłaty rÓLne.
I(dzll' ('8 la nszl:l.
DOKO , 'CZE, IE Ni\. STR. 6

\'\' ~ll'Lą.
\\~st " llilv lal<t .. n
Lt'rrual'h Uul("rii, Cz ... ·...Jow di i Pul,ki.

no roty ez procentów
,

je; ";ni d' cyzj.lmi, które umodytowej prowadzonej przez fa- żliwiaJ fabryc
pocz'lw.zy od
bryczne st cjc sprzedaży FS, f.
czer \'ca br., wzno ~i~nie sprze- • Do 30.06.br. fiat ł26p do IQ pwai.y ,amocho-dów "Fiat 126p",
ny jest dla klientów, którzy
w n mach rcałizacji przedpłat
wnio ił pierWSZą wpłat<:
w
wniesionych na rachunl:i oszwysokości 1;) mln zł i 6 !lic
c~ędnosc :owe PKO, sprzedaż
oprocento'vanych rat w wy .
o~ólnodo~lępn'l fiatów 126p. \\'
1 mln d mwsic:cznie.
D o wokocj, coroz bl iżej. Za
wersji FL 11 bonifik tą l,:;
kjj konośc ie
dni
opustoszej
mln .. I pro'wadz'1na będ:de t y lprzedszkolo i szkoty,
mlodzi~ż
ko do 1;; czern ca. Skrócenie
wyjedz e ... N 'c, nic wyjedzie n3
terminu udziela:li:.! ąonifikaty
kolon ie i obozy - jak zwykliś
w stosunku do wczesniej;,zych
my pisać co roku - panie,·JOl.
uslalell wi,!żc si<: z· fakL;!m,
rodz'ców nic bcdzie stać na rn'że FS_ I prz"znacza na realilionowe, b az ~ata, optaiy.
zacje;
przedphl samocbody
Sluchałcrn on egdaj w
rao:! o
.,Fia t 126p FL", które p'erwotnieodpo .... ie dzia'nej
Itlypowiedli
nk :kierowane zo ... t<lł': do
odpowiedZialnego urzędnika ml .leszcz tylko jeden dJ:iCIl 0sprzedaży
\'olllor \ I1kO\\'c j ~
sl\v:erdz:t
n:ster; olncgo, który
bowi:p.ują
w
..
Peweksie"
60b IIWk<ltą 1,5 mln zł.
m:n., że "w tej sytuacp tr'J procentowe zniżki na alkohol.
ska o właściwy W}poczynelt dzieNi ulegają natomi::::;t zm!:lOd 1 cle n'. (';) zaów będzie
nic warunki sprzedaży kn~dr lej.
(U-l')

.Od jutra

mni' \\ll'Z L.. lrofo .
pani cmcr~ ltło ·t:1ją('
360 lys. rt"nly.
,\ i, lt' kolcj:1rze poLrzebuj04
nil:ihy. bo dro~:1 jt"Sł "ódkOl
pil"ro~y. A ja l'ym ('hciałOl
na ml('j, ('u Ld p:1nł, bo kj
h .\ ~ ),larrzy na \'\szysLko, a

mld zł. :;0 mld zl, o któr dopomina si<: ~łówny wykonawca, to także ko zt wypo aż nia w sprzc;t i a;>araturę medyczną. przede w 'zystkim do
przeświet!E'ó i na;wict1a!l.
:l
więc bomby
kr:baltowe ild.
Budow<l miala otrzym<lć w tym
roku około 31 mld zł. Gl d~,,
tala 10 mld zł. Male są n ' dziej na reszt<: ...

,li .. lila J'olakiiw:

11w z·
.li w
Illym
Ibym

,cEK

\\ ojno

7.g0(hi ~

łate

'v/Set"
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Wszystkie budynki szpital'l
S,I jUL pod dachem. a zaawan.owanie w roboŁach budowlanych je3t
w
45 proc. Warl o"ć dot~' chcz' sowych robili budowlln~'ch, tylkI) I
crkelrt:·i. w.\'no~i 13
o!1kologiczne~o

~ttla

p rze ...
po-

i Dzieci<:cc1.;o w Kil'lcach, powolanego w 1983 r. przy ówczesnej WRN. Wi cewojewoda.
Andrzc.i Ju szc7yk oświadczył,
że pieni.::dzy nie ma, wi<:c pozostawalo mu jcdynie serdecznie pedzi<:kować za dotychczasowe prace w
k('mitecic
budowy.
Oczywiście,

IIpcji
nlej-

\: Je-

Pada kolejna inwestycja dla ludzi

ły

na nal'kot ':ko'Nvm

z pr7.yje:lym W ub.r.
ograniczenia
liezhy
j,k r dzieckich slacjonuj4h w Pol 'ee nasz kraj opu~
kOlejna jednostka Północnej
G 'II)' Woj, k Armii Radzieckiej.
J czer ...:ca w Białogardzie,
.... oj. ko'l.l\lil, ·kie. odbędzie się
ur. ·zy,;lO.,(: pożegn nia w)'corvw ego 1'11. terylorium ZJ RR
l nego z pułków slacjonujac j
tal 1 brygady powictnno-dc an~ ej l'CW.\R.
-
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Wedlug
danych ONZ, ~a
. ,'iecie ponad GO mln ludzi reulan, ie
zażywa
narkotyl,i.
r.'f'sdo 5 mln stosuje najbar7.iej nie!Je7pieczną formę nart)lyz'.l\vania się w po;; ac;i do.' nycll iniekCji. W ub.r. war.~ć Oh:'O!Ć\V

bramę"

doba, to · papier w kratk~ i
długopL~ · ' ... Wiedzieliśmy co to
oznaczało. Trzeba było zar,:ry.i.ć
wargi i godzić
ię na dalszą
beznadziejność...
.

Śmierć w ampułce

'nkll pue['roczyla 750
f 'anków S;:\';~ ,i('ar~l-:ich.

010 50 ł ~O

ec

.. ość

lasv-

t

W"Peweksie" droiej

http://sbc.wbp.kielce.pl
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:.t<lWiO:lO,
byly obllrZ:lj~:{'Q,
wszystki{:h bulwe!1sowaly. W
proieście uczestniczyło 9() prcc.
wszystki<:h zatl'udnionyc!1 w
zakladach z-wadych.
- Jak moina in\y~.:i-clfJ~~1 t!.umaczyć, że je. t br:\!;: ~.h::J.u ;'a
nasz.e wyroby, k:eflY sze'owi
produkcji bn'lkll,ie kn:wcpc.:\ i

I
,

7....'11!C: lqy. ·.f·~1'C
pt n "' .... ·'·-(\'"'3

o
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n tc\"·,rrlo 1ni')
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Lupr L.ez 100

d":e ocln"''l,.,.do:.eili
n:c n;o:::1 'h} f:, ot tnk
\'''\''!-:'·.~·r ;~r''i

7';'1 b;qn)~.

sobie,
Zanim

\'1;, ,; dec:;?ję 'podejmie,
umiejętności
prU'v·i<lYl.\'a~l ta . siG
t··..'~:]a ~.:~ ?~:;tnnnv::Ć . Sze·lopo-tl'zcb l'ynkowyc·\. Ya pocz-~lt
ku roku sZ~'~iśmy s,ótkice. \ v':~ I:\\:: e i <pó'c!i:elni poszli
:'1.') lh<i I~llj~11nlej<;'!.ego oporu.
P onad 900 do
<U)~
!e))'
w magazynie, n:.ist tega nie j ' F!'-zet~/idLieli Z.!11~Q.ny <:; ru, . . tury
c: !;;:t,niz.::":rj!lej spół<l",ieJni. bo
kupi. PrzyczYEa p:o-:aicma:
hk l'::lj;lro'c:ej. Ale co do
fason i rozmiar 2.ap;~llowano
:;·,".. tu p"o:dul,cji f()"A!Z.n:ll1 ia
na panie. a wykonat:v na n::13t '1'.. Lti:;:-:Zl='go nie zro!)iono.
tvlatki (72 cm w pasie) ...
To prawda. że na wyroW ogromnej hali produt~cyj
nej wszystk;e ma <;zyn y od pa- I c~, .,Jutrz.enki" nie ma pOpyru dni nie pracowal)'. WiC;k- t L.l i 1.C S:) O:1e malo konkurenc; j:1e. W braniy te!eŁran;;mi
szuść kobiet., zmęczo::,\'cl1 s~raj
"':' ~'H~: !:,J:>o;·t:śmy straŁy. Ale
krem Qkupacyjnym, o:'I.ekiwala rozstrzygnięcia spo;u, ni3 i c"y t:_,~ . . ~:r~ec"; v· .~ cje musi być?
bal'd zo k\'.'upiły sic do rOZ"!10- !
- I druga ·orawo.: FSC
wy. Panie wyraź,nie o:~ywily
~. ~ra(;l-,o w:ce nie !11a 7,l)ytu na
się, kie.dy zap}1a:cm o szefa
sToje ~a"uo<:hody. My wykoprodul{cji. Suchej nLtki n<.1 n:m
nL':erny iz()~a.cję z plyt do kanie zostawiły. WZ:ljemnic siG
eln ~arów. Nie idą stary, nic
tu przekrZ-ykiwaly. C złowiek
robimy wi<~c kabin, tu nic llic
tel) w jednej oó'o bie był przepor~u?;my .. ,
wodniczącym Rady Spóldziel- W br:1":i.y odzieżowej nani, odpowiada! za pl'odukc;~ i
to~;a,t
możemy
już
szyć
jednoczc::nie był k:e-ownikiem
kon[c.\ cjr;, którq kEe-nci klidziału zaopatrzenia i zbytu. W
p';.
poprzedn ich
la tac!l ,
kicdy
Dla i!1~,,::tlidów z Garbat i
spóltlz!e~('zość inwalidz~{a }:oO~WQl"'l)'ia s:1l możliwość przerzystal:J. 'l ulg poda!kowych i
tn'l"lmb.. 1\ ają. szansę w jścia
priorytetów \V zaopail'zcni'.l i
z ,lołk • . J;~l( już iuformowa li ś
zbycie matN:alów. zarz.ądm 
}"> ", Rud., .'adzl>rcza S półd zie l
nic firm:) nie \.,-ymagalo specJ<i pr? 'c' lyiita s ię do postulaja1nych uwolnień i w:ęk'5ZC
t.:)w :;!raj tntiącyr.b: prezes i pogo doświadc7.enia . Cz.a~y si~
l.~il~~1i czlonłtowic za'l'7.ą.dl1 odeszli, pawohno nowy zarząd
tymcz;J,sowy. Zwolnień z pracy
),ie będzie, proc1ul(cja zostanie
Zł'"O le
utnym'\~a. Wiele jcst do :zrobienia, bo I.ondycja fina.nsowa
!>uóld :de!ll i jest kiepska. Wid:.:ąc (!ekrruir.a.cię i walkt:
o

I

I

! -

I

b· ,
Co
z cukrem?

Lerlwie ro!nicy

zakońc;.:y:i

sie-

"fAry buraków culu<>wych, a JUz
pojawiły się obawy
oto.
jesienią zdołają je sp,:::ec!.,ć

czy
zakładom przetwórczym. Nie jent
W związane ze wzrO<'..tenl obszaru uprawy tych ziemiopło
dów, a co za tym Idzie - ewentualną nadprodukcjo
bt!rak6w. lecz przede wszystkim z
ograniczonym zbytem cu.ltru z
kampanii
ubiegłorocznej.
Po
I>kresie dużego popytu na ten
produkt jesienią ub. r., od nowego roku - wraz ze wzrosien
~en są spore kłoPQly z ulokowaniem cukru na rynku kr:ljowym. Zmniejszył bo,,'ie-ro swoje
zapotrzebowanie
zarów",o
przemysł spożywczy
m.i:!. cukierniczy, owocowo-warZj'wny.
jak i rynek. Sprzedaży nie u"atowal nawet handel uli C2.."l J'. Ceny wcią.i: bowiem stanowi:! barierę dla popytu. Ich ol·.'!l::cnie
- zdaniem przelista'wicieH przemysłu nie wchodzi w grę,
gdyż fabryki obciążone są spła
tami miliardowych kredytó.1 i
odsetek. zacillgnięlyeh jesicr.ią
na skup surowca.
Tak więc w połowie maja br.
w magazynach cukrowni było
prawie o połowę cukru wiąt.!ej
aniżeli
w tym samym okresie ub.r,

pr'

",'0

do p ra.cy !:il'ajl<ujących,

wlcnymy, ie

inwalidom z
Garbatki 'ę powiedzie ...
WIZS-.c AW ł'lACIERZY,:SKI

Kłopoty

poo··• .> ::ha oplat aban:nnentowych O<l III kwartału do
9 tys. mk-:,.ir,cZ!1:e ' jelit jedyną s~a~;~ą utrzymania
się stanu n:tS"'jch finansów na 0beenym
poziomie
powied7ial 3il bm. na
spotkaniu
Ant:!'Z ~ja Dra\·.ic:ta z dzi~nllika
rzarui \'. ic:prezcs Komitetu do
Spl'a IV Hadia i Tel(!wizji, Lew
R y\\in.
Wp:-()\vadzcnie
tej
'pod W;) żki uzubi.aio!l.e jE:-st wyłącznie od akceptacji
ministl'a
finuI~sów. Po osbtnlej ounotowano liczbę wyrejestrowywanych
ocihlo.'ników w grar,icach 3-4
proc.
PrzcsLrz::-;;anie surowych rygorów cszc:!t:d:~o.ścłowych (m.in.
('g!"~:G.:cze!lia do m:.cimum prodUk"ji fiILiÓ .... ) pozw.,lilo ob-
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klu-by kultury, społeczne
no i ;>czy·

koło zointere sowcń,
W'SCle,
rodziców".

Klasyczny

przykład przerzucania odpow:e·
ózielności no borki inny~h, Cli-

li tzw. spychctechnfki, że uży·
modnego n ieg dyś o\c'e.ś!cr.:o.
Czyi bowiem d z; a łoczc os iedl o·
wi,
precown;cy
kultlłry,
ezy
wreszcie rodzice są Vlinni takiej
wIośn i e sytuocji
gospodarczej,
w której nie stać nos nawet no
kolonie cI10 dziecko, n ie mów:/:lc

ję

ju, owclOsech rodz;nnych? Jak
moją

lorgan i zoyvoć

, .włościwy

wypoczynek" dzieciom w betonowych studniach poclwór(:k. !'lO
szczątkach ploców zchow?
Na
to nikt n;e doje odp.ow;e~:7.;.
Wystarczy
stwierdzenie: "Nie
możemy dopuścić, by w ·trudrej
sytuacji gospodarnej dzieci n ie
m,oły

zogwo r CH1!,,'."onego \ tpn ·
czynku". Kto mo nie dcp,'śo:,-:?

(wp)

Wc·zora.j

W k.r~ iu

Na \\"ljo~e};:; Rody WydziaPrawa i Adm:nistracji UniwPl'syletu i\iarii Curie-Skłodow
Skiej w Lublinic Senat lej uczelni nadał Willy
Brandtowi
doktorat honoris causa.
Jego
wr~czenic
zaplanOWa!lO
na
czwarty kwartał br.
• W Sejmie odbylo się pierwsze posicdzenje P:ezydium Forum l1ieszkaniowego, powołane
go jako Ol'gall
konsullacy jny
Sejmu. Przedstawiono założcnia
programowe i orgaaizacy jne.
• Prawie 1,2 mln osób polskiego pochodzenia żyje w Ameryce Południowej. z czego milion w samej Brazylii. O problemach tej Poionii dyskutowano na posiedzeniu senackiej
Komisji Emigracji i Polaków
za Granicą. podkreślono. że południowoamerykańska
Polonia
boryka się z wieloma problemami związanymi z. utrąma
niem swej polskości.
łu

•

finansowe radia i telewizji

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

NUMER 105

rządy,

Proponują podwyżkę opłat

Od jutra
Od 1 czerwca br. drożeją o
100 proc. bilPt.y kolejowe jednor:lwwe. micsięc::me oraz kw.
micjsc6wki. Pod.ob-:ie wz :.si::jq
płaty dodnlko'...·e np. Z:l re::~,
wację ·wagonu. prze:;. ::.b
pataŻf!rsk ie go
czy za w:;p:~a:'1.:c

DOi"O,-'czr.:-<rn ZE STR. l
ci i mlodz.ieży spada w w;qk.
szej mierze na os ie diowe samo;

drożej ·

biletu p,zez ko;,c.iu.kt<H':l w pociągu.

W rozmowie z dziennikarzem
PAP, naczeln"k Wydziału Taryf
Pawerskich w Dyrekcji Generalnej PKP T:r.deus21 Bronowski p!'zypomniał. W poJwyika
taryi kolejoWYCh wiąże sil! ze
\'Ize'ostem kosztów eksploatacji,
z podniesieniem con zaopatrzeniowych paliw i ene rgii, a lakże z ograniczeniem dotacji dla
PKP z budżetu państwa.

n 'żyć sumę zadłużenia komitetu z ok. 50 miliardów do 29. Zawieszono r6wnież realizaej~ inwcsl.ycji we Wrocławiu. SlCZecinie i Gdańsku. natomiast zakoilczona zostanie w br. budowa wytwórni filroowe-j przy
krakowskim ośrodku TV.
Radykalna zmiana zasad nnausowania pólskiego radia i lelewizji wymaga również nowej
ustawy o tej in.stytucji. Projekt
reformy strukturalnej PRiTV
znajduje się nadal w fazie studyjnej.
(PAP)

WYPADKI
• W KicIeal'h na tn,yzowaniu al, Lenina i uJ. Wrzoso~.. ej Grz gurz S. (l. 32) jadąc fi:llem 125l.\ wymusił plerwszcu~t wo przejazdU i zdei'Zył się
~<l starem. Ki .. rowea fiata z obraźeniami eiała
przebywa w
s~pjtalu.

• W Kielcach, na ul. Curno\\ skiej Zbi~nicw P. (l. U)
btlW\e \V słanie nietrzeiwym,
kieru jąe fordem na
lIrzej~eiu
ala pieszych potrącił Annę W.
(1. 46), która z. obral~niami ciała przebywa w szpitalu.
(dl)

• W RaJomiu 1.\11. ul. Czarneckic$'o Ryszard Z. j cląc samoehodl.'Jn o obowym marki .,VW
Golf" zjechał na lewy pas judni i zderzył się czołowo z autobusem "Autosan" kiuo'wanym
przez H enryka
f. Kieru~ey
samoehodem Mohowym z C'ięihttp://sbc.wbp.kielce.pl

spraw

a posiedzlliu Rad, Ministró
30 cm. p od przewooniC't \Ilem
premier.a 'E<t dells1.:l Ma::owieckie~o obradov,'ala
R2da Minislrów.
Zapo2r..ano sie. z przebiegiem
i wynik3mi Wt:<.y ty p.:ezesa Rady
11iu;sLrów 'fł! RepUblice
Fra;;cus.l!..i::oj.
• 'astEi;:mic Rada Mi.-,is1rów 7apozl1nła liię z i •• formach o stanie prac nad rc!orn!a PKP.
Stwierd.7ono,
że
zakaliczcci.e
stl'aj7.u w POlc,orskiej DOKP
umożliwia podj~cie decyzji, {\otycz:,cych wCL/?ś1Jiej pt:;;y:::otowywanyeh pl'zedsi~wzil:ć g03poda!'czych, przpwidl.ianYC:-l
na
n pół!'o~ze br. w ramach prog;:,!l'lU gvspcdarc::cgo rz,'tdu.
Rada ~.'I!'.;str6w przY:it;la u(,:1·.7ał~ w sprawie ut'\'Jo!'"zC"!lia
F: !"ltj0W::!j Szk.;ły Adl.~i!'ist!·acji
Pl..:.b1 ~C:7;"1~j. rOd~fa"JOvl'yln celem ł,,,~ s:!"-oly ma być ks-t:tl:-

c'!nic kl.'!il'y wyis,ych u",..ęJni
ków admk:siracji publiczncj.
JP',":~o~z.eśnie Ruda 1\·f; l1i.5t.ró\v
p:zyjęła
uel;wa~t: w s;Jrawie
uinvidacji 'Instytutu Admhi':
s~racji i Zal'ządzania. Likwidae~a zostunie rozp'l.;zr:ta z dniem
J czerwca br., a zakoilćzenie
rl?:ialalności
instytutu ma nastąpić z dniem 3() września br.
Rada Ministrów prz.yjc:,ła sprawozdanie z w:,-ko!'.ania budżetu
pUllstwa.
Rol{ 1980 b~'l p 'zełomowy w
!l:)jllows:z:,-:j ł'Jstodi gospodarczej
Polski. Wyslępuj~ce wówczas.
a zwłaszcza w I p6lrot'ztl. zjawiska pokaznły. że wyczerpały
sil! mo:i;li·.1.~ości stabilizacji i rozwoju gospodarki w dotychczasowych ramach syslemowych.
Rok 1989 był rokiem najwyż
szej inflacji \V okresie powoje:mym i po~ł~biająccgo 5ię
chaosu w syslcmie finansowym
państwa.

Rada Ministrów przyj(i:ła projekt ustawy o sądach apelacyjnych oraz ' o zmianie ustaw pra\\"o o ustroju sąd6w powszechnych, kodeks postępowa
nia cywilnego. kodeks post~po
wania karnego, o Sądzie NajwyŻS2ym i o Krajowej Radzie
Sądownictwa,

Propono\.... ana regulacja Zlnierza do utworzenia trójszczeblowe go sądownictwa powsz.echne1:°. Przewiduje się powOlanie
sqdów apelacyjnych jako S.1dów
odwoławczych od orzeczeli sadów wojew-ódzltich wydanYCh
w pierwszej instancji.
Rada Minislt·ów przyjela uchwalę, na lUocy któr(.>j uchy-

lon o nieaktl;alne w pr;tktycc
oraz poz.bawione podstaw usta·
wowych uchwały Rady Mini·
str6w wydane od 1962 roku. ·W
ciągu trLech tygodni mają być
przygolowane propozycje dalszyeh działal} porzqdkujących tę
bazę pn..wną.
(PAP)

Przejście

do demokracji
"Prz€"J.ście do d{1':nok::4 ··ji
4

wspólczesne j
Ellropic,"
tomat 1·O.zpcc2ynaj4e~j ~ę d1.:;~
w \Varszawie lr;;:rcl: ,:cwej koc'·
fereJ.,:,-cji, ktbrej \vsuół o:""ba:\i"!a
tor*"m jest S': ...... ~ RP. Ko-!}!crl;n·
cja uffioż!i\vi
pą t"az p;c:, st.}"

w:

b.~7.tlcjredniq

::i:tnę zd:m i';)-

n:.~ictzy p!'z .1t!.=;t:~v·~(:~elam.i l.~W Lj
gC'ner~~Ji

nych

P~2YV1~1C"~\v

B~~opy

W~!Cil'),.1r..icj

a

pol.l'.y·::lś,'od!;o lei . i

z~a~ Jnli

OSOb:;5-

totc;ami
życia
ll<>li' ycznego.
cz!O"lkami pali;> ~e';,ów i inko
lektuaJis:.ami z Eu,!·o.py u>chod·
niej i USA.

Na otw
sercu
W' nowo ot \",-arlym Oddzia:c
Kardiologii
i Kard:ochil·U!·g!.
Dziecięcej , Wojewódzkiego Szp,'
tala Specjalistycznego we Wroe·
ła\"iu "'\'znaczo:1o na dziś ko·
lcj~ą se'rię
skomp!iko\Yanyclt
op2!"acji na otwartym serC'J.
tym razem 3 killtUle-tnich pac:
j'en.t6w z wrodzonymi wadan1'
serca operować będą połączo .
ne zespoły kardiochIrurgów. :
wrocławskiego szpitala i KlinIk ;
Kardiochirurgii z Z:lbrza
pva
kierunkiem doc. ZIJignicwll Re·
ligi,

Rekordowa kradzież
z magazynów FSM
Załoga

A. Miodowicz
zmienia decyzję?

radiowozu policy
że
z
p·'.,u •• ".,
J elcz" ~rzecb md:czyzn p rze·
'~osi do slojąrych obok dwóch
fiatów 126p foliowe worki. O·
kazało si~, że worki te :zawit·
rają
akcesoria
samocbodow t ,
wartości ponad 200 mln 2lł, w~·
wiezione z ma~azynów zakład U
FSl\f w Tychacb bez odpowied·
niej dokumcntacji. Policjan to tn
udało si( zatrzymać na mieJ"
se u dwóeh m(iczyzll w ,y~

Czy Miodowicz podejmie rzuconą mu przez Wałęsę rękawicę
i zmieni 5 ....-e postanowienie niekandydowania
na stanowisko
przewodniczącego
OPZZ?
W
sferach dobrze poinformowanych
i zbliżonych do niezaleź.nych
(od rzędu) zwiazkowców mówi
sj~. że lider OPZZ jest tej decyzji bardzo bliski...
(U-P)

do mie,isco\\ ego PK.s. Trwaj'
poszukiwania trzepiego uezes ł '
n ika "przcl'21ulu" kradziony.el
czc:ś(·i. Fu nk cjonariusze wydzla'
łu dochodzeniowego RUS\V \1
Tychach prowad zą ślc d zl"o
mające wyjaśnić wszystkie oJW
liczności tej, rekordow('j w hi·
storii lyskiej F I, kradzież Y'
(PAJ'

kimi ob ra:ieniami ciała kafił
do szpitala.
• W S.lydłowcu. Da ul. Zielonej
Eugeniusz J. kierując samochfldem osobliwym z nie u,'1talonyeh
p rzyczyn :zjechał na lewo i u-

od mieszkania, a nas tępnie u:
dali się do j c&,o pomics7.('lt
sk,ąd
wynieśli
przedmiot y
wartości 7 mln zł,

l reporterskiego
dvż rH...

' za uwa żyła,

kierowcę

ciężarówki,

należąe~1

W Skarżysku stojącej ~
w
domu towal'o w~'
kobiecie sk radziollo z to rb
porlmont>lkę z pienięd:nni. 1i
pości~u s praw ca został za.tr~r.
maDy przez pnccltOdniów. 1~
przl'd pnyby eieln policji
dzi ej uciekł 1.0 lllwiajl\c
•

kol~jc.e

żeczkę wo~ko'Wą·

AltE~ZT

tlenyl w drzewo. P ~aicrkll Marianlla J. cloznała p~ważny('h 0baień dala i 1nf'la do szpitala,
(WlUl)

KllADZlEtE
• 1I-lie zkalieo\\ i Buska nieznani spra wry l> radli
).Inne

• P rokurator rejonu" Y
Kielc:r.ch lymczasowo ares1.tO\\'
·tanis ł awa O. (l. 45), którY
majOl w Kielcach kiC'ruj~c .
IODezem
pot rącił
';micrll'l~'
jadąccgo w t ym samym
k.
punku rowerzyslę Józ efa .'~
który poniósł śmkrć na DlIf.
eu.
' (r

W V'Jojewódzkim konkursie

Przedsiębiorczy

ust a-

Miniu_ ,W
być

Odwabe,

śmiałe

decyzje

MARZENA
KOCZAN0WSKA
w 1985 r. uzyskało dyplom liceum Plastycznego w Kielcach.
Od tego czasu zojmowala się
tkaniem gobelinów, które chęt
nie przyjmowano w komisach,
część z nich trafiola także 00
rynek francuski. Domowe zad·
sze Z jednej strony sprzyja/o
temu spo!cojnemu zajęciu, l
drugiej zoś niewielki metraż
mieszkania, niedostGtek sprzę·
tu tkackiego, kazały często rezygnować z wielu twórczych pomysłów. Jednok dziś
nGdeszła
chwila, gdy wiele z ty-ch wcześ'
niejszych, niemożliwych do zrea·
lizowania projektów
artystyczny~h bęchie możno urzeczywist.

PAP)

fi:\i '!a ~N m

--W~iy

ń ",:1-

l\O\.4ł Ll

nić.

'i<.;Fli
-ej

- Po zlożeniu podonia w Rejonowym Bi·urze Pracy w Kielcach otrzyma/om stamtq-d preferencyjny kredyt lit wysokości
S mln zl - opowiGda p. Mone-na. - Dzięki tym pie-nłqdzom
będę mogla zak.upić
maszyny
tkackie, któr~ staną się wyposaźeniem mojej przyszlej pracowni. Bo okawje się, że będę
miala takie swój warsztat pracy. WIośn ie dziś dosta/am zgodę 00 zaadoptowanie
strychu
w domu, gazi", mieszkom, na
cele twórcze. Oczywiście koszty, związane z zakupem maszyn,
uprzednio zcmóv/iony-ch u sto-

znego.

ink-

.chod-

-im

ldzia:c

i:rar gii

Szp:-

\\'roCliii k ote,n ych

serc:).

pac-ada m:

l

Go';ei powitał w swoich proK":l(·h dyrt~ktllc Szkoły poa 'lawowej

nr 17

IIll:f

Zy!!:1Uunt

Słuiewski.

Fo\. T.

W Slkole Pod~,owowej nr 17
na SłoneCl.nym W .górzu w Kielcach, odbyło się podsumowanie
etapu wojewódlkiego, Ogólnopolskiego Konkursu Czystości,
Estetyki i Higieny Slkolnej, pod
hasłem: .. Naszo szkolo czysta i
zdrowa", w którym wz ' ęło udzial

festyn ldJwatlctyczny

,łącz o -

ów

z

~lin iki

pod
la Re,

Wystartuj
razem z
niepełnosprownymi
Komi~ja NSZZ "Solidarno ć·' ds. Nicpcloosprawaych, Komi ja ds. Kultury
Fizycznej przy KKO oraz
Su iętokr .tyskie
Bractwo
Pomocy ZS ,.Sbrt" i KS
"BullowIani" zapraszają na
FESTYN LEKKOATLETYCZ~Y, który odbędzie się 3
e7.erwca br. o ,od%.. 10 na
sbdionje lekkoaUetyeznym
JUł Pakos2u, uL Boe~na 1;)_

To okazja star u dla kaź
dego
na
profesjonalnej
bleilli, skoczni czy rzutni
na kiel~kim piękn~'m stadior.ic. W programie m.in.:
bic&i (. ótkie I średnie dla
dzi~cl oraz mlodziety i dorosłych; skok w dal z miejsca I z rozbiegu; rzut piłeczką

wyścigi
dzieei połą

s

kSil

16 szkól z Kielecczyzny. Orga-

nizatorom konkursu: ZW PCK,
Woj. Stacji Sanit. Epid. oraz
Kuratorium Oświat, i W,chowonia, przyświeca!a idea rozbudzenia i rozwijania zainteresowań dzi-ec' I mlodzieży
pro,blematyka PCK, popularyzow:Jnia nawyków higienicznych
i
uzyskanl_ poprawy stanu s:Jnitorno-higieni<:zr.ego szkół i I';~
otocze-n;a.
W grupie s!lcól podstawowych
I miejsce uzyskala Slkola Podst.
nr 11, zaś w grupie szkół ponadpodstawowych I miejsce zajq/ Zespól Szkól Ekonomicznrch
nr 1. Obie kieleckie szkoły będq
reprezentować woj. kieleckie w
konkursie na szczeblu krajowym,
którago final na~tąpi w przyszłym
miesiącu
w Warszaw:e.
Laurea!om w'ęczono dyplomy I
nagrody pieniężne po 500 tys.
złotych, Inne p!acóNki oświaty,
które uZ'{skaly dałsze miejsca,
otrzymały nag: ody rzeczowe
dyplomy.
Odbył się tei wyst<;p
sl<olnego kabaretu, gorąco nOJloozonego oklaskami V'/szyslkicn
uczestników imprezy. Nastę;m!e
przedstow:ciele poszclególnv.:h
szkól biorących udział lit bnkurs:g I zaproszeni goście. tY
towarzystwIe dyrektora SP nr H
mgr Zygmunta
Sluiews:tiego,
zwiedzili kierowanq przez n:ego

Pomysł

W"Łt;p wolny. Przewidziano zbieran.e datków
na
rzecz niepełnospra\,;nych i
loterię dla ofiarcdawców.

B1ITY J SPRZĘT
SPORTOWY I SPĘ 2; NIEDZIELI; RAZE~ Z
II!
'EZ

(jch)

dyktuje trudna sy-

larza i odremontowoniem strychu, przew·fż<zq znacznie .Jmę
kredytu. Ale przy pomocy mę
ża,
który pra-cuje dos/ovmie
dzień I noc by uciułać trochę
pieniędzy wierzę, że swój ceł
osiągnę·
Zaciągnięty

w Rejonowym Brurze Procy 15-proc. kredyt zacznę splacać po dwóch latoch,
gdy pewniej stanę na nogach,
okrzepnę. Jest też szanso,
źe
polowo kredytu zostanie mi umorZcnla. A może się tok stać
w przypadku, gdy moja działalność zostanie oceniona bardzo pozyty"".nic, jako pożytecz·
na i wartościowa, Przystępuję
więc do rozkręcania tego tkackiego interesu z dużym optymizmem i nodziejq, Ch<:ia/a-

Radomska Spółdzielnia Pracy
"Wspóln mi iłami" gros- swej
produkcji - flanelowych koszul - eks portoovała do Związ-

Na d~iechińcu kieleckiego "Brillłoiu" maina odpocząć pr;J7
kawiarnian7m ~llku. S'Lkoda t)'lko, że w cieru" parasoll
i tylowej architekłuq pramienie moina u,a ić ed)'llie
pIwem, u szt~ nie 'anlm, bo sprzedawanym po 4.500 zł.
W innych mia łach w takich letnich kawiarenkach zaml ł
albo obok plwa serwujc .ię JOd)', kawę l Inne napoje. W
Kielcach się rrie opłaca!
( lp)
Fot. . Piekarski

placówkę·

bym w swoim warsztaci, już
niebawem
zatrudnić
zdolnq
dziewczynę do pomocy, dla któr~j tkactwo tok jak dla mnie
będzie ogromrą pasjq,
Ten sposób odnalezienia swojeg<) miejsca w pogmatwanej
polskiej codzienności to jeden
l
godnych naśl · :bwania przykładów
dla
mlodych
ludzi,
kończqcych dziś licea plastyczne. Ale nic tylko dla nieh. 0peratywne, szybkie
dziołanie,
uświadom ie nie sobie co się chce
w życiu osiągnąć, powinn'f towsze przynieść oczeki lone r~I
taty. Kredyty udzielone przez
rejonowe biura procy no uruchomienie prywatnej działalnoś
ci gospodarczej, choć niezbyt
wysokie, mogą jednak na początku samodzielnej drogi ży
ciowej, zowodowej bardzo pomóc.
(beo'

Koszule i konfekcja
ze "Wspólnych Sił"

dobry, ale ...

ku Radzieck ;cgo. Od lipca ubiegłego roku sk oilCZył si~ eksport do tego krajl., a sparaliżowany rynek
krajowy nie
jest w stanie wchlonąć tych
wyrobów. Wiadomo, ciepła koszula flanelowa to artykuł,
który trudno sprz"daje się w
lecie. Aby więc rozruszać interes, już w lutym spółdzielnia
przestawiła się na produkcję
koszul
letnich. Projektanci
dwoją się i troją, aby koszule miały modne kroj, były
tanie, \\'yk onanie z e stetycznych tkanin.
Radomscy spółdzi ..lcy zdają
sobie sprawę, że jednak waż·
nym czynnikiem bytu zalogł
jest eksport. Dlatego też spół
ka "Polcotcx", do której należy spóldzielnia,
zapowiad
wznowienie
("-porlu
do
Związku Radzieckiego na początku przyszłego roku.
Tymczasem
dzieki spółce
"Inler- ar" spóldzielnia wyslala 5 tys_ koszul da jednej %
republik za Uralem. Częlić wyrobów !: tkanin powierzonych
powędrowała do RFN, gdzie
damska konfekcja z R domia
cieszy się dużym powodzenie!'l,
SI>61dzielnia w poru!eszcze·
oiach byłej portierni otwarła
sklep firmowy, gdzie można
nabyć produkowane w)'roby_

(1. nb.)

(tn)
'iNf" ,

p:'llantową;

rowerowe dla
czone ze zdobywaniem kurty rowerowej; .pecjalne
konkurencje dla osób niepełnosprawnych, minimistrzo5twa Kielc na deskorol:e (spr' ,t własny). Odbędą
się także konkurencje zabawowe i sprawnościowe. a
także sztafety rodzinne.
Konkurencje trwać będą
do wyczerpania listy chęt
nych do udziału w imprezie.
ji

zmidt

często

.. "

EJ

OJ

łua.cja życ.cwa ...

dal·ch t~

ISO';):"-

bezrobotny

NA EŹ'

ajlepsze kieleckie szkoły I

ktycc

I

czysłośei

Tylko

dWlJ

Amerllk4

lowa .••

Przeb!}tJ.'a;qcll o tatnio w
Polsce
profesor Zbigniew
BTze::iitski z dużym
wdzię
kiem przekre§!i1 swoje szanse na Beiweder, abll później
w telewiZll1 lich .. Interpelacjach" z równym wdziękiem
przez godzinę wlllewać
na
głowy Polal(ów kublII z zimną wodq, a swoim rozmówcom, liderom dwu po1.skich
partii taktownie uśu·iadomić,
że ' o obecnych realiach politllki zagrank::nej nie
mają
blade go pojęca, I tak
szef
KPN, nienau:idzqcy i odcinający się od wszystkiego
co
radlieckie usłyszal, że
jego
postulat likwidacji w Europie
N ATO to wl~nie największe
marzenie Kremla, ZdŚ drugi
domagający
sip szybkiego
montolcania blo. ·u antyniemieckiego ca!kicm zbaraniał,

1łie

widzi w Polsce

partnera.

gdll prOfeSGT poprosil go o
wskazanie państwa, które by
z nami do takiego bloku przł/
stąpilo.
Nic uratował
nas
dziennikarz, Ittór1l dod.::wonil

W tvrn momc . '~pTZIlPom
nialem sobie naole, żc niedawno za pl c't.
rackunek
telefon.icZl1ll, bez powodu ponad dziesięciokrotnie WIIŻ.&:1I
mż zWllkle, że poczta obiecała rzecz zbadać, a nastl;pnie

1dsko i adre. a po dwóch
dniach otrzym.ałem,.. czel( n<l
jed ugo dol!łra! W tyd m'
b1l10 z nim iść do banku ale

PARTNER
AMERYKI
si.: do studia z
Polacy to wcale

n·e

pchają

rcwelacją, że
się tak znów

do zintegrowanej

Europy t najltowsze badania
wllkazujq , że 90 procent respondentów chce
integracji,
a!e.,. z Amerykq. Wtedy profesor otr:eźwil go be::: ftośnic:

http://sbc.wbp.kielce.pl

stanowczo
stu·ierdzila,
wszystko jest w porzqdku

najbardziej

bylo mi o/up/o,
klopot
firmie
.,.4mc rica1l Tt!'epnolle and Te·

że

że

i
mam plaoić. bo... (Wiem,
ie w podobnej co ja sytuacji
znalazło się wielu
i to już
niejeden raz), I wtedy też
sobie uświadomiłem, że w
wielu lat

spęd:O'ItllCh

spra wiłem

legraphll··.
niech sobie

że

ciągu

US
tll/ko ;edcn ;cd'Jnv raz,
Ody chc/alem w Filadelfti polqcz ć ię: Nowym Jorkiem,
automat .. ukradł"' mi 90 cen·
tów, 4 ja tak sob:e, bez prze·
konania. wykręcilem
numer
operatorki (bezp!atTtll, oczy·
wiO de), ob1l się
p~kar:!Yć_
Pani ta najpierw mnie prze·
1)r05i1a, potem zapytała o naz·

w

ZaintereSOWlmł

sam'

spróbujq
d1ac:::ego nie
odpow:!l damll .-lmcryce j:J.ko
odpowied::.eć.

partner.

RYSZ11RD rUCH

3

Ajent w "Polmozbycie"

Kiedy w styczniu odwiedziłem STACJĘ OBSŁUGI NR 18
trzej ; nowi ' :szefo.. POLMOZBYTU " W NIEWACHLOWIE wie nie mieli lC(gich min. Ulegli 1lamowom, uwierzyli w to,
ie do odważnych
Ś\,-ja,t należy i J; ))'oczątkiem nowego roku
wzięli "osiemnastkę" w ajencję. Oczywi ście , sporo zainwestowali: A tu taki krach. Szybko dały znać o s obie skutki w(lra.ania rcl'ormy wieepr e,:niera Balcer-'.'wicza.
Jcdn~k że
n:e
zamierzali
s-pa-iOwać. Andrzej Źuraw s ki

- wcześniej mistrz i kierow nik tej stac ji. a obecnie jeden
z trzech
w"oólników
zapowiadał
wtedy . "krótkie

N. dobranoc
Krzyżówka nr 104

ja·
ubTo niby nic
że my te znane prawdy
chcemy zastoso·
wać w
J>raktyce
argul11ento''vat.
Z a t em stacjC(
tr :;;e ba
lrochę
,.przemc blo-

m.in. zan1ierzamy uru . .

,vać",

chomić

gastrunomię, by
klientowi czas się nie lllll Ży !.
\Vprowadzimy
sprzedaż

małą

czę'ci

zamiennych (jakże komi su "ą) uraz llHml,'ż au toal a rmów i SPr1ęt u rad iowego
z mużliwo 5Cią za!i!.!pu tych
a k ces oriów
na
mlC )SCtl.
l'ie1'ws 7.e
z
zaJH)\\ ia d~\nych

znlian
-

POZIOMO: 1) przyrzqd do wyk onywania prostych dz,ialań arytmelycznych. 6) radzenie komu malżclJslwo z kim. pole~a
nie, rajenie kogo wziąć
na
wspó łmał żonka,
7)
gladiator
rzymski walczący w hełmie zak rywa j ącym
oczy. 9) jarzyna
przyrządzona
z buraków. 11 )
miasto obwodowe w Ukraińskiej
SaR, nad Serctem, 13) przyznanie zwycięstwa drużynie lub zawodnikow i z powodu l:~lawie
nia się p rzcci wnika, 14) Marcel.
aslronom holenderski. profCtlor
uniwersyletu w Ull·echcie.
PIONOWO: 2) spisywanie maruchomego lub nieruchomego , 3) zaglada. zniszczeni e,
zguba. 4) pailslwo z Kopenhagą,
5) sceniczny dramat l'~lIZycZlly,
3) licznik w samochodzie wskazujący oplale; za przCWÓ7.. lO) np.
grypa, 11) Julian (189-!-195il) .
poela i tlumac7.. wspóltwó!'ca
grupy poetYCkiej Skam"!ldcl', 12)
zwój papieru.
Słowniczek: M1NNAERT, TARNOPOL.
jątku

Rozwią.zanie
kl'z:;żJwki przesyłać nale--lY pod
adresem re-

dakcji "EO" wyl'1cznie na kariach
poczlowych
w termiilie
siedmiu dni od daly li:;J.iejszego
numeru. Pomiędzy prawidłow e
odpowiedzi rozlosuje się nagrodę
książkowa .
Na karcie ~zto
wej prosimy dopisać: KTtyżów
ka nr 104.
ROl.wi:p;:mie krzyżówki nr 89
POZIOMO: sztuczka, szkocJuik,
otiatria. kioskarz. Noaiiles, borowina Japanaja,
I'IONO''''O:
zrzut.
uroda,
zandr. ankra. orkan, Iwona, Tikalo igrce, obora, ikona, Luiza,
szata.

A 4-5

dobrą
kulturalną

terminy napraw,

kuść usług i
sll'gę klienta.
nG·~' e!;lI. tyle,

- Na pewno liAa def icy·tów zmalal~. Wci::}ż b rakuje
drobnyc h elemet;tów.
m. in.
uszczelek i zawleczek.
N iektóre części
regenerujemy,
m.in.: gaźniki. N owy kosztuje 330 tn. zl, zaś jego regeneracja wraz z wy·montowa nie m , czyszczeniem
regulacją 70 tys. zł.
- A CZy zmicnił się profil napraw?
- D ale j
.. uzdrawiamy"
,maluchy", Ghoć Ila zamówienie możemy SIę podj<]ć na prC'wy
FSO,
poloneza,
żuka i innych pojazdów.

'v "osi(\"mnas tc c"

jak twierdz:1i
widoczne będą

\\' pJln'cy
za kilka
miesięcy . O czy w iśc ie , jeśli inter es
się
p.},v~·'dz i~ ,
.il"~ H
wczc śniej n ic będ z ie Jll ajty".
Co ze w:,pamn:onych ob;ecanek udało iG już \\'d~ożyć?
Po p[Gciu m:e-iqcach z.nowu
odw[edl.:lem :-ieleckf! ,.osiem.
na ,lkG". Mimo oba w i dużej
n:epe\\·ności. plajty jakoś nie
widać ... D o koilca kwietnia w~odło nam SiG ZUpel!lie
dobrze, nie narzekaliś my na
brak klientów i zleceó
mówi
w_pólnik' (odpowiedl.:alny
za Iinan'e).
Jan
Rzepka. W maju lic7.yliś
my na je5zcze \'\'iGk,;ze ob:'oty. bo prz.ecież ~e?on urlopowy
dop'ero
się
zaczyna.
Zre:' l.tą p'erw"ze dni mie"i=-! ca najwyra7.n:ej potw;erdt.a ly tę prognozG. Za intere so wanie na~zymi
usługami
spadło,
kiedy
zaczG!y
si ę
kłopoty z be n7.yn<l- P o pro,tu
klientów mamy teraz m nie j.
-

Czym ich

ci'cecie przy-

ciągnąć?

-- StO'iujemy r07.maite zachGty. Jedną z nich S'1 niż.-ze
ceny niż w innych s::lcjach

i

z.akładach

rzemieślniczych.

Na ,za jedna
roboczogodzina
(prl.Y w,;z)':itk!ch n::>pra',vach)
ko,ztuje 18 tys. zł.
-

A

o cenę usługi
potar g owa ć ?

czy

moźna s ię

-- T ę z<:sadę
"'Y'prowadziIiśmy od
niedawna.
Bywa,
że krc.nt proponuje nam ce·
nG j~k:j może zaplacić. W tej
sy:uacji my trochG opu;:zczamy i zazwyczaj
d ochodz.imy
do porozumien!a. Choćby o~
tatni
przykład:
....vla3ciciel
,.I"1.~lu~ha·'
utargo'vat
ko,zt
naprawy gai:1ika do 25 ty~.
zł. choć zgodnie z cennikiem
powinien zapłacić 34 tys. zł .
N~m ~;ę to
opJacilo, a i klient
wyjechał
zadowolony.
Innetl)u p03iadaczowi ..fiata

126p"

o1:>niżyli~ my

cenę

na-

sk rzy ni b iegów o 40
ty~. zł (z 232 ty 5 . do 1M tys.
1.1). Za remont
silnika (bez
czę;k:) prywatni
m~chanicy
biori! do 2 111tn 1.1. My zaś tę
prl)',..,y

naprawę

możemy

wykonać

za ok. 1.3 mln z.l, a klient otrzymuj~ nowy
wał
korbowy. lu!eje cylindrów. pa:new- ,
ki i włoski rozrz.:1d.
- C zy to oznacza, że kło
poty z czę~ciaml zamicnnymi
nalcłą do przeszłości?

*

-~-.

'Brzechwa tego
nie przewidział

*

W

k:eleck:ej .. o,,;emna-tce"
mcż:la
do"trzec
też
in:le
Zm'a!lY.
Po
.. przemeblowaniu" pcw;ęk<zylo
się
biuro
ob-ługi klienta. a czas oczekiw~nia
na naprawę
aula
i110?na "PGdl.ić
(na
razie)
)lny ~elewizorze. W naj b liż,-zym
czasie
(pot1'lcbna
z~cd~
..Sanep:du·')
przybc;dz:e bar z napo jam: chłodz<] 
cYr:1i.
Wygospodarowaliśmy
lei miej:ca na ;:klep z cZGś
cia:ni uzupel:1:a
Andrzej
Z:.rr~ w,ki.
- Czy j es l,eście zadowalcni z a.iencJi?
- Je,t ona ch~'ba formą
przejściową Zre .-;ztą to dziwny i śmie:;zny twór. Z pewno~ci<1 n:edlugo prl.ejdzie do
I<'!mu"a . Czas ~'iGc pom~'śleć
w .. P olmozbyde" o nowych
formach
przekl-z.atceniach
właonoś:;io\\'ych.

. Zanotował
JERZY ClIROBOT

w

sr-<~:.:to.klu
\.va:·~;··a\\·~1dcgo
lC.lt:u ,y ,~ '.:n !"," pt. .,C7l'l'\\ on y
~toP{'L' k"
Zf!Qd!1i~
z
tf\kstcrn

,,' l ~ 'I~ i('it.~ l{'

~lln wy~l'ot kł\nie
voH" '" ;\ ~ł' l1 {ł\V,

popularuy(' h

.• l' hraba . . z t ·l,y",

\" I'uh·nit·, w
znaczyli
~O!);l'
JHt> d ukowa n Yl' h

]) ltlćd:rips i ątYt·!t
~iąty(· h.

(' h{)lly,

.,Sl
nie

ln4\j~\ 'S ię

la~"" h
SZf'~{. L! '!,-

\\
-

~,tl~Z~{}J'

ki

4

'!·f) '.\

Si"' hF}_

('y,

C .\F -

.I :wa n ·· ~"<, h~,·y, na p'IFninenl-

st~no\\<s,!::·.T ,,'U k
zlnienia
l·~:l. W ży .. 'u jc:st j~k!)y odwrolnie. O~)t:itl.~""",n·~e;o \v:c!urna grz,c-

tr'lj-

zna.!{'o·l.;:·~{·.

1\ ' "

nynl

cllanli

Oli::"SU

s~h.~"licu

Nasz kandy

t'całnc~o

s:)rj.:.~lizn:u n~.j"':stra

1\1if'C'7.-,·s l aw a
\ \'il{'z!{ a
"luc::: ;,~i ł
\y znO"ZI;Yll1
s'.'L pniu D::ł'H~nl.}.t.!nlk ds. pr\ \...~3J

'.·zacji. t": :ster
'i'./!e. ż;ny .;t;';a.

l\ !·z'l.'7 1 of Lis.
c'·' ...T\Vt':~ .ln V'i :',ni:lj'~ -\:"y L"t ej
d~ srn;c-

chu ...

PGpeł!lił ~{\mcbój · two
Vv

PU'~'1;:;n:u

pope;:til .. 110 3:)-lctni mGi.czy:::.'a 0 ,.,ieroC:lj'1C dzic::l:o'i ŻO-llG. j 1ut,\" Ve!11 lego desperackiego krok ll jak Wy,»$nił w pozo:.taw'anym li,'cie - b ylo bt"~ <{U 
[cezne r-o,:zu~,;\V<mie p 'acy.
b0~··two

K O!ll·· .. ~e

pi; !'"1.1'11et't(j;. liC
P'J(:~:'~'\"ł-:ie
kandyd2~urę ~~''.3> ;t·rl.a Lziewanuw;,kiegu na funkcję a ,,11m-ado-

przyjQly

ra
najpewll ej w USA .
Ka ;ld:;'ciat je;,t WD.! '!2"liakie;n.
ma lat 60, \\.' tJt11 pu-:,ad 40
\"y::;eL':()nydl d/.('im:>arką
pijClr:;t·..·.~en1 . ~\l~tC!: \ViC'~ ksi,-lże:" w tym k 'I!CU
pośw;Gconych f.·/I:a~o\vi
(1"'ab ~l<e-lnu
(,.~ ~C'.. ~ll)n~et

łlułr ,: u ~:'1r: iey" t

"Z!oto r:as'{ó\-\r" i in ) z viąlal
~iG
\V o;,talniej
de ;:",d'.'e z
.. S:)liG.0.rt~ości(1·1. Cihj(: l1!e be zkry~yc(':lie.
W
pai'J:crniku
ub. roku or 'Jści! \\'1 a:~ z w;ęk
S?o3Cn1

ze, p olu

.,Tygodnik
l zywiemu w lecL.ce z Wyb-

Solirbrność" w-.)~rc

z:enia

tłWałęsa przeraził

Amerykanów'

Ostabie wy &i'l-picnia Lecha Walę;y spotkaly się z bard.:o krytycznymi occ'lami prasy światc·wej. O lo f ragmenty opinii, które dla uniknięcia nif'p()rOZU"li~il - cylujcmy za "Gazetą \\Tyborezą".
Re.Jllojonując spolka!1ie w Gdallsku z uclĘ'gacją USA " The New Ti.
mes" napisał: ",,' al~sa pL'Zcrazil Amerykanów, ktiirzy planowali
d yskutowanie o pnysz)u śei rynku kapitałow l'g o i bankltwośei w
)'olsce, otwierając SJlotkanie dziesic; ciomi11tllowym monologiem, pre·
z('ntująeym ponure widzenie polSkiej polityki". Wl·.)ska .,La stam»a" uważa, że .. \ó· ałt;sa jest s frustrowanym ezło" iekiem, 7"cbo\\ uj ący m się jak byk przy zwy czajony do wal('nia z pOI' hyloną głową
\\szystkiego i wszystkie·h ..... A francuski "Liberalion" dodaje: ,.Najprostsze w:/ tlumaezenie \\alc;si zJ1lu ma korzenie C'zysto ludzkie.
Człowiek j~st utomny mó\\ią jl'go przel'iwni('y, i \\cale mu , się
nie potloba, że 70staje W eieniu, Z dala od ofit-j'llnyt'h honorów zwią
Zllnych z ur:r.c;dcm prezydenta".

Prywatne

życie

rodziny Graf

~M____~'qn______________________~___________

• _____

l\li nio ny lydziC'ń był na p e wno jt'llnym z najczarniej.~zy(' h w
życi u ro1łziny Graf.
telfi Graf
pn.l'~lllła w ni l'dzielc; w finale
turniej u t eniso wego w n .. rlini('
Z l!('''o tlni m tytuł mistrzy ni RFN
z 16-ldnią Ju/,:osłowianką ~h
niką Selcs. Pn: I'C'r:\ła "i ę~ u
si·~ bie, na oczac h wła snej
wicl<.wni i to z t enił;ist ką słabsz ą·
P rzy tym p rzegrała \ yr ainie.
Z;;.kOll.:!:::r ła się w .i.l;c t ,wająl'!l 66
kol C.inych spotkań pa.~~:l zwyC'l::siw i szan a na p r·l.. !(;·e legelllbrnego w y ni~u Navralile".pj - 74 kolejny ch mt>-:zów bez
poraż ki.
Nic " la:! :." , .talii
wpływ na
postawę
S l)~~-t()W ",
córki mają doniesienia o prywatnych sprawach jej ojra, a
zarazem trenera, doradcy i powi ernika maj ąŁ'.io\ó·ego. Podczas
!tdy nli!-l l!.a - H cil1i Graf pilnuje w Bruehl r(Jdz;n oego domu
- ojciec, P ete r Gra f, j eździ po
świecie , towJ.r~yS7.ąc cór ce
we
\\s~ystkic h h1'i'!l · ~jach.
J es-.t<:ze
zauim Steffi P:'~_e~ra ła ,' przcz
pr as ę bulwa:':; w ą R F'Il 1>l'Zetoezyla lIię D ", w a łni~ a pUblikacji
o 5cksszanta>,u wymierzonym

http://sbc.wbp.kielce.pl

w Jl'J ojca. Otóż nil' jaka Nic' ole )ldssncr - foto111ouelka i
dziewczyna oz rozkładówki " Playboya ", urodziła 9 styrznia "ófl'C'zl;l;. Za o,J..' a dzi c('ka podała
w szpilalu, a na stę pnie w urzę-

Ciężka

praca

z Jackiem
"Sceny crotyczne to była
ciężl(a pracll. Jack szeptał ))li
eały czas do ucha: to jest film
o seksie, i seksie, i seksie.....
- Jessica Lange (40). o '\Voim
par~nerze z filmu
.. Li s tonosz
dzwoni llwa razy", Jacku Nichulsonie.

pisze w pozwie sądO\\)'111 adwokat Nicolc - Pe!('l' Graf dowiedzia wszy się, że korhanka
jest w ciąży, spllkowal si<; i wy·
niósł z holelu , pozolOla\\iają c nie
zapłacony r .. ('hulwk.
'"V cza~ie gdy sprawa nabie rala w są tl :,je 1ll0l'y urz<;UO\\ d,
adwokaci Gra fa sposobili się do

SEKSSZANTAŻ
I PRZEGRANY MECZ
d.ie sh:lU t· ·\.tIn~go - p"ter a
Gra Ca. fI.":-.stu''l.ic zaś ",y~~ąpila
do sądu z pGwo,htw,,;a o umani e oj.costwa maki T a ry Tanit y.
\V 'Zeznaniach, ldóre teraz dzi<;l. i łlrasie - staly sip, puhliCZlll'. N'ico)e ty. icn)OZi, źe od lipca l~ Bj\ roku atrzymy ".ała z 1'1't"'rcm Gr::fem ja\;; n ajhn d'Liej
blhikic
~tcsunki.
Powód Ltwo
p ..'iUr;\.:!l'u ly zezaaui!1

ki)~cża n ck

'ko!e. . !ilo&ć trwała ał do j('sieni 1989 roku, kl~dy to - jak

ohrony sta D1I\\{'zo

gdyż

oJoeo Steffi
oj cost wU.
W tym tei; eusie \\' redakrjat'b
kilku buln arowyoI"h gazet RF~
p;lja wił się stary przy jacit'l Ni·
('ole, IllCllc,lżer bokserski, niejaki Elwrhard Thus ł. p ragnąl:)'
- PO(';;ą\!t'lWO za 250 t~s., :lo pot :>m Jui hą: o za 151) - "prz ee ~e n ~p:zri vm "prawdziwą \listlH'lę" nle;.;'lhr ~ .. o d·.icI·ka. GdY
-znalazł n.!",v\~rów i r zcf'Z miała ukazać sit: drt:ldem, rrd a!;. zaprzeczał

chem.ia·?

•

ALKA Z ZIMNEM
że

powszec hne pr zek onanie, iż odpowiedni ubiór
s pos obem ochrony przcd zimn Ol może wkrl,tnicaktualnc. W grę -wchodzą rówmcz specjalne
armakologiczn e, których podanie we \\ łaściwy m moniezwykle podnosi ludzką odpornt/ ść 111& przechłodzenie

r_

ie

nad takimi preparazono od lat. Do nieiczano sio:: jednak do
na zwierzo::lach
w raeh u bę speiczane są do narkolyteż daj~ n iebezp:eczne
c. Oslnlnio sięg 
rodzaje substancji
i kwas glulaumoż!-i wiły UClOIII
przeprowa,lze,'. iadc.w'·l z l1.lu<m i.

·h

ZO.lC

z

Uczeni nic są jednak kszcze
w p e l ni usatysfakcjonowani. E[<ckl ~odania tych su bsla ~lCjj
je;,·t nicwąt p liwy, a:e jego biochemiczna ililota pozostaje tajemnicą.
'ajprawdopodobniej
w/.magają
O-,e dz ia ł nnie kory

I

Rekomendacja

Olo ["agmenl p i,;. 13, jakie os_ o
t'lnio wystosował dy rektor DcI p!lrtamentu Kadr MLodycznych
:Vlinistcrstwa Zdrowia i Opieki
Społecznej dr
n. med. RaCał
:-lidankows ki do akademii medycz.nych w sprawie przeprowarizen·a l'Lkrlltacji na I rok studiów w
rok..!
akadcmick;l1l
lfl909l:
Do
dn ia 13
czerwca br.
komisje rekrula{'yjnc akademii
medycznych p ,·zed loża do Deparlamentu Polilyki Naukowej
i HozwOjll Kadr :\1edycznych (... )
imienny wykaz osób. odpowiedzialnych za poszczególne sale
ceChujących się duiym
zaufaniem społeelnym oraz p o s i a -

ud~ia

I
I

~~!lJ.lp -

dy-

)wII •. ,. )1: , ...... ie

11'-L:;-w na" l. ,·j pra1/: cil>\\'ej znów SlIo1zja ,,·j..kiem, I( tóre
zna m z inn:\,ch
ch nasól". Oh:.zuupiór "",ncnklalury
chce oudś~ w ~... że

i

. ..

&liekt.·

ie ochotni ·:ów. 2a-

doSA.

na.dne,rczy i pod n<J&za tym SIImym poziom adrenaliny w organizmie, co z ko lei powoduje
zwię ks z;,-nie
wydzielania .. wewno::trzncgo ciepla··;
mechanizm.
ten nie zostal jednak jeszcze w
p elni zbadany. W każdym razie naukowcy są zdania, że nowe środki przydadzą sio:: nie
tyl ko jako ochrona w sytuacjach
e k slrenu!ny"h. ale także umoż
liwią człowiekowi p racę w warunkach wiel kich mrozów z o
wicie v.ic:ksl.ą wydujnoś<:ią
i
bez niebczpieczĘllstwa.

dających
pozytywną
opinię
komisji uczel-

n i a n e j NSZZ .. Solidarność".
(
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SdRP. A KWASN IEWod dziś ;:resztq. koi studiuje dokupartii socjalist!,'cznych
emobo tycznych ró::-

N DER

vie yb-

r tjów. Z

wlaściwym

poc::uciem

humoru
..

tym

- P)

milJb-tE>r Jeny l'rban i
re'ortu budowlI.dwa Aleksander Pa~z yńsk i ,
k'ldin'ld obaj pra.cuj, cy swc ~o cza,u w " Pi,lityce", wymienili na lamach "Trybuny" upr/.ejmoi'ci. Pierw: zy Ilapi'<l~
o drugim m.in., że
"zosta ł
głównym ch łt/pcem
do bicia
gabinetu, zużył ię bły~kawicz
nie i jako minis ter uprawia teraz żyeie pozagrobowe. To
znaczy już jest martwy, choć
j ~zczc urzęduje", D rugi ,kwitowal to krótko: "Dziękuję za
phemówienie nad moją trumByły

(JbeCII~

Przy(' i'l~ .. ją
oko int .. n.y" lle
kolOr) i ład n .. , funkl'jonalne fa~on)'. J .. .,t
"
l'ZY lU \\ ybi .. ra".
bo"i .. m projf-klanł'i z " .. oda\\"~kit"j firmy nsc zapro11onowali
swoim kli .. ulkom "i .. le różno
rodnY('h mod .. 1i sporto"·Yl'h ubiorów na lalo 98. Króluje bawcina i len, a lakże bal'd~o
fantazyjn.. ł'V'z cnie obu t~ "h
malC'riałów. 010
d\\ il' z propoz)'di autorsiwa A. Ikrka i
Emake Okoy .. 'a.

c r -

A. Jławałd

zer

ną ",

Propozycje z księgarni

addonka

• Leopold Tyrmand - "ZL\. ", Czy Jnik. ;;lr. fl:;S.
tu największy pobki bestseller po v. ie: iowy lal p'ęi'd/J ~ia
tych. W sensa y j .lo-k ryminalnoj formie autor prlc:lsla wił z niemal
dokumentalną dokładnością życie w Wa zawie w ~alach stalino vskich. Książki tej p:'zez d ł ugie la a nic poz walano wzna wiać a
raz d·:·ukuje ją w odcinkach .. Expre:· Wieczorny".
• Barbara Dąb-Kalinow"ka ,.MU; DZ
BIZ '\, .J M .\ Z.\ CIIODF.-'l·' (lkGny r osyjsk.e • 'VII- . '1.- v. :. k.). PW.' " lr, 1:),1.
Ladni e wydana ksiaika o ro·y j ·',tIm malar:lwle ce. ki \\ .1)"111 od
pnIowy XV II v:ieku
\dek XIX , ale ro ", ni ż wie' e o rosy· 'ldej
S7. uce r, igij ej v. l. n okr",,; . 16 barwnY('h ; 83 c-zarno-h:~le rcprodui<.:j, ik,'l
• Ad ID łodo\\y - .,L ' SIĘ X \J TJ:łlIiO\\ \ C" , Wyda"'''liciwa
"'aultowo-Te h'll
e :'r. 3Q4.
'
Dli.~lte JUż, a,e zruienio:le \\ydanic tej p pUla:-n('j ks::.i.k· dla
dzieci i młodzieży (chol: nie tynto). Mo-ź.na s '~ z :Ii j n::,uc7yr. budowania p rosLych l.abawek. gie:-, zabawek konstl' kcyjny'Ch . a:e także
jak. kons.ruowaĆ sprzęt ogrodniczy, 'P1Zqiy i p-zedrn:oty uly1.1wwe oraz jak sKorllpletowai' so!>; warsztat maj.;tet'kow:c7.8. Du~...o
il ·slracj ..
• John F. Tbif' - ., DOTYK DL '\ ZDRO\\ lA", Wyd. Spo~! i T-lIry!>ty k.a , str. 128.
:Ja-<izo po:>wki'\'a!11 ks:.jika amery:"ail. kw::o JC7.one:o Ś'" I towć
sławy, v.' k:.orej ·objaśn~a Gn ajemDire ludzkiego c:al:l. a z lasz{'za
mif;Śni. L'l ~uuj'? on t taj (także za p:J.mocą wic u ilu ·~ra(·Jj) ja.k
ba ac się i lec;.:yc popr7C'Z. .. dol) k.
• "POL KI
Z"\
ZRROJ . ' y 1939-1 4,,", W:. OJwn:l'lWo P;~!or,l;) ~. -. 154.
ObS7."rny ,,-.bllm fo on;-arli',my (lI?upclnioiY api. m.i i ł"apan,i)
:1I1;;lrujący W.l':-~ Po!ai<ow w drugiej wnjnie światowej ~ od wrlCśn';! 193:1 l'oku po zw 'c;<;st wo 9 maja l!H5 roku. Wiele unikat wy.h
zdjęć m.in. z kampa;ii no:-\V('. 'ej I IIhij'·kiej z dzialall lotn!ków
l m~ Y!larki w joon{'j
:ojn' party7. n<:ki ej i l:<- ll~oCh hi1.~w w Euple l Ai r/C'':?
Był

wy-

nie

hi e-

Po

,

•
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ja .. h

llF~

Sinic,

lą (;Y'

po-

l YG.\L 'K I
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(Do h ończenie)

N ie w iem, c z y jest geniuSTem czy nie ale wy n alazł taką metodę
p rz emytu, że nie mo żem y dać mu rady.
Podano dymi ący bulion, któremu inspekt or poświęcił cala swą
uwagę. Po kilku minutach podniosl gło wę znad na pół oprożn i a 
neg o ta lerza i powiedzial :
-"- A WIęC opowiada j.
Adams odsunął od siebie talerz z resztkami krabó-",.
- No więc Ma ron zalożyl, dla pozoru, lirmę w Be lgii. CodLiennie przylott/je stamtąd kurie r z dokumentamI. Raz na tr zy miesiąc e ma w swej aktówce diamenty. Nas ze szanse na zlapanie go
rótmaj ą się jak jeden do stu.
- N ie maiecie przeswkiwać go codziennie?
- Spró bowaliśmy. Wt edy Ma ron zoskarżyl nos do sądu, źe sz y,
konujemy go, pon iew aż raz siedli ol. S ędzi a pr z)'zn al mu raCję i
o d tej pory jesteśmy bezradni. Wiemy jednak, że prternycó d,a.
men ty przez granicę.
- To aresztujcie przewożącego diamenty pOla Ur z().-Jem C elnym.
- Bo, on przekawje coly ładunek gdz ieś tok szybko, ze nawet
j:Jżeli znaJdziemy kilko dia mentót/ to przecież
nie o to chodzi.
Fazo tym moglibyśmy posadZić kogoś z jego ludzi, a nam chodzi

o niego.
- Prawdopodobnie Maron otrzymuje w jakiś s pos ób inlormncje,
którego dn ia w tec zce są d iame ·,ty zamiast dok/Jmentow. M usicie
,:ostar a ć się rozszylro w oć te inlormocje.
- Myślisz, że nie próbowoliśmy? Ma ron otrzymuje codziennie list
ekspresowy pocztą lotniczą. Wsz>stkie listy moją tę samą tresć.
O prócz daty, która jest zawsze o trzy dni późnie jsza . Od l/lJes'ęcy
przeg/ącJomy te listy. Mo m u siebie p'Jkoiny zbiór ich lotokopii.
Jedcn z tych listów wskazuje Mo ronowi kiedy ma ocz diwoć prze.
~y!ki.

A więc listy różnią się tylko datą?
- Tok. Przyp uśćmy, że list przychodzi trzeciego, to data jes t o
trzy dni późn iejsz a, czylI szóstego. W ie'1l y, że jest t o data, pod
którą M aron o czekuje przesyłk i diamentów i ma w zwią/ku z tym
trzy dni no przygotowanie się do joej p rzyjęcia.
- Ale nie wiecie, w którym liście jest ta wlaśc/wo da to, a list y
p"ychodzą codziennie. To musi być coś innego. C hcialbym przyjrzeć się waszej robocie, tr zeb a bo'.viem rozs iylrow oć ten jego ko d .
Na stępnego dnia Duris i A dams weszli do pewnego mIeszka.
nia na trzecim pię trze w kamierw:y znajdującej się naprzeciw biu.
ra Morona.
- Coś nowego Jim? - zooytal Adams jednego ze sNych urzęd .
ników, siedzącego przy lunecie.
- Do wcipniś - uslyszal w odpowled/i.
Adams odsunąl go na bok.
- Po zwól, ja som. A ha, wiośnie przy~zla poczto.
Dal spojrzeć przez lunetę inspektorowi. Duris zoboczyl jak Ma,
ran otwiera kopertę, wyjmuje z /lIej list, odsuwa go nieco na od,
le9łość, a potem 5iada do maszyny i coś piSI e.
- Robi odpis listu z Belgii - pON/edzial Adams . - Wy syla je
do swoich ludzi .
- Pokaż no.
Adams podal mu jedną z lotokopii. Inspektor przeczy tal : "Antwerp ia 23 styczni a . Szanowny Pa nie Mor a n, zam Ówion y puez Pana
towar zakupiliśmy i prześlemy ga Panu najszybciej jak to /lloiliwe. Zaw sze do uslug, z poważan iem Ja mes W indehoven prokurent
- Jeśli uważaleś, że kod znaJduje się w podpisie, to nic z tego.
O n używa stempla - powiedziol Ada ms .
- Nie jestem slepy, chlapie, ale teraz chcialbym obeJrzeć sobie
oryginal listu.
Podczas nostęp nych dwóch tygodni Pe te D uris przeg/ądal w
IJr7ędzie pocztowym bardzo dokt;..dnie każdy list adresowany do
Morana. List y te następnie zaklejano i Moran otrzymywal je bez
żadnych opóin ień. Pe .... llej środy JIlspeklor rzucilokiem na kolej.
ny iist i zatelelollawal z urzędu pocztowego do Ado nIsa.
- Sluchaj Frank, za trzy dni od dziś. to znoczy
jed Ilasteg o
H

•

wrześllia.

-

Jak na to

wpadłeś?

ci to w pe"vnej wspanialej res tat/racji, którą nie.
dawno odkrylem .
Inspektor zajodal SIę homarami podczas gdy Frank A dams zasta.
nawiał się jak zaksięguje rachunek za ten wystawny poczęstunek.
Ale nawet gdyby jego przelożony nie uznoi ra chun ku nie iało
wo y ani centa. Przechwycii przemyt d jamentów wartości pól miliona Iranków szwajcarskich, a Ryon Meron wraz ze swymI kom_
panami zarobil następ1e szcść lat za k'atkami. Kic-dy podono Ka.
wę Adoms nie wytrzymał.
- No, strzelaj.
- W yczerpaliście w{LY st kie maili 'lOS CI odnaleZIen ia kodu: lite.
ry, interpunkcję, tekst - wSlyst!cO. A w'ęc /cod mt/sial być w tym,
co uszlo waszej uwadze.
- Je żeli mełdunek nie znajdowal się w liści e, to w tak im ralie
gdzre ?
- Byl w liście, ole w samym papierze. W dniu. który był wskazówkq list pisany był no innym papIe rze Kiedy Maro n otrzymywał
liH i plzyglqdał mu się P'lV o~""e, jakby go czy/ol, wrzeczYIvis.
tosci sprawdzał znaki wodne no Dopicrze. W ten som sposób prze.
kozywał informacje swoim ludziom. D!atego som .da nich pisywał
no maszynie aby nie wtaiemnic~oć se~lelarH w zmian y papieru.
- A więc wszystko bylo tak ie proste - stwierdzi l Adom! i
"ś'r.iechnąl się do swego przyjaciela.
- Tok jest. tylko trzeb a bylo no to wpaść. I d {'ęki temu niektó·
rzy policjanci jodol o lepiej od innych i w dodal' u darmo - lO·
wsmial się Pele D uris.
-

OpO\vJem

(Koniec)
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Turystykę

etn
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POSTO,JE T"\I{SCl~VEK: O~obo
Dworlcc PKP tel 534-3~. ul.
31-29-19
ul. Jesionowa 3l-i9-t9. Postój taks6wclc
bagaiowych L ul. Armii Czcrw.

Slow:lCkle~o

r.

tel

31-09-19.

-

ci<:żarowych

Dzi~ składamy

Pos tój samochodów
ul. Mlclczarsl<iego

źyC1:enia

PROCR.\M I

Radom

JAKUBO~I

Biuro

i
GRACJANOM

O~lo~zeli

KWP. tel.

ZJ7-~,

CZYlUle '-17.

ł

fljuro Ogloszeil KWP, leI. «1-31
cz)'nne 1.JO-li_

Im.
Jana Kocbanowskltg-o
"Uczone białogłowy" - g. 16.

17.15
17.30
li.55

KIN.\
"lł"llyk" .. Moja macocha jest
kosmllk q" - USA, L 15. g. 1S.30,
17.30. .,Zdrad~enl" - USA. l. 15,
g. 19.30 - seans przedpremierowy.
"Ołłeon'""

pol. l. 15.

TEATR

"Piłkarski
J{. 15.30. 17.~0.

-

poker" -

slaly dyżur nocny
pcInią nr 67-010 pl. "'Zwycięstwa 7.
7-001. ul. Traugulta 010.
AP1' ElU:

Im. Stefana Ze~omskie~.
,.Sltuka konwersacji" - g. 18.

KIN
"Pracujqca

dz\ewczyna" - USA, l. 1~. g.
l~.~S. .,Rain )..fan" USA. l. 15,
g. 18. ..Matador" - hiszp. 1. 18,
g . 20.15. - scans przedprcmierowy. Wideo: "AkademIa policyjna
lU" - USA. l. lll.. g. H. lG. 18.15.
ja. trzó!b" -

"Mów mi Rockepol. bo .. g. 13. "Nocny
US • 1. li. g. ł7. lU.

INFOR'\-lACJA sluźby zdrowIa
- czynna G-29. tcL 261-21 . InformacJa o uslugach - 3G5-1Jl).
TELEFONY: Strat

Pożarna

9Sft.

Komenda PP 251-36. Pogotowie
Policyjne 997. Pomoc drogowa 996.
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczn.e - Radom '~1.

"Mosk:wa" -

felle .... -

.,StudYJne" - .,Piramicla strachu" - USA. 1. 12. -g. 16. tł.
"Echo" .,1{obra" r - USA , l.
15. g. 15. ..Człowiek w ogniu"
USA. l. 18. g. 17. 19.

I

MUZEUM
I'~rlyzant6w

plac

"PAł.AC" plae
pałacowe

ZamkOWy N Wnętrza
XVl1 I XVIII w." ge:>dz. 10-16.

czy nne w

MUZEUM ZAllAV/KARS'l'WA
ul, Kościuszki lJ - "ZabawkI
świata" czynnc 10-17.

\\1UZEU't I.AT SZKOl.NYCn S.
Zl.ROMSKllSGO - czynnc w god".
12-1~.

OBLĘGOREK

Sn:NKIEWICZ.'\
godz. 10-16.
MUZEUM WSI

\\nrZfo:U~t

-

\V

;....
TOkarui-

\<\{ncaza XIX-wiecznych chałup.
Zagroda z Radkowlc. DwÓ1' z Suchednjowa. Tadeusz Zak - malarSl .... o ! rzciba - czynne 11-1',
~ZYTELNIA CZA.SOPlSM WBP
przy ul pocieszka 11 - czynna
będzie wysttlwa pt. .,seJm ł Senat w Polsce ze zbiorów WBJ>"
_ J!wicdzaruc wysuw}": paniedL1alkl. wtorki, czwartki. pl~t1d
- g. 10-18. w soboty - g. 10-16.
stały dy2u:r nocny
nr l!!-OOI. ut Buczka Yl/:t9.

APTEKI -

pełnIą
lir

29-W8,

ul

Slcoklewlen

li.

POR ,"\DNIE DY2IURVl CI:: stomatolo,glcUla - Pc-~ycJlodola Rejonowa nr U ul Kal'C%6wkowska 3& czynna w nledziel~ 1
~wlęta w godz. '1-19, dy~ur nocny od godz. Ul do '1.
lNFOR~AC.JA

O

LEKACU -

clynna w godz. 7.:0-15.:10 z wyjątkiem
dni świątecznych l dni
wolnych od pracy - tel. 523-S!.

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ "IT" - tel. 486-&6
cLynne do 16 w soboty do U.
.. OMNI" Kielce gom. 5--17.

w

USLUGI

żur

O

tel 31-70-47.

19.10

19.30 Wiadomości
30.05 .. Uwodziciel" {4) - ,,~r
$e w
potnasku" - ang.
serial krym.
21.00 .,Interpelacje";
Alfred
Miodowicz
21.50 Sport
22.00 ,.Pegu" ma:. kult.
22.45 Wiadomości wieczorne

n

TP (powt.)
t8.00 Pr('gram lokalny

19.3G

Słouecz

I\PTEKA DY'2:URNA: nr 29-117
ul. Zi elna l!, tel. 51!-7!!fl.

POSTOJE TAKSClwEK:
!tec PI~P - tel. 137-05.

J».o,·o-

20.00
21.00
21.30
21.45

[ Starachowice
23.15

rozwią

'Zanie konkursu
Plozegląd filmowy Piotra
Parandowskiego:
..Harfa
i krzyż" - film dok. TP
Studio Sport: Międzyna
rodowe Zawody Jeździ~
kie eSIO Sopot
"Ekspres reporterów"
.. Panorama dnia"
Kino studyjne .. Dw6jki";
"Horoskop Jezusa Chrystusa" - wę~. film fab.,
re-::. l\liklos Jancso. wyk.:
Jull lIosU. Gyorgy Cserhalm!
Komentarz d-ala

KINA

lufro

,.'ftobohlik"
•. Telepasj .....
USA. l. 15, g. 15. ..R~mb(t lU USA., l. 15. g. 17. 19.
"Star" -

Jorku" -

..Ksiqże
U31~. 1.

W
No\.,yn\
U. C. 16. 111.

APl'Ea:
DYZURM.\: nr
ul. Staszica. 64-7'.
POSTOR TAK
Ry - Sł-ll 1 ~8t.

OWłt1t:

21-0'18

PROOR\M I
8.15 Expr~ gospodarczy
8.35 .. Domator": Nasza poczta

Zdrowie na talerzu

-

teleto-

• .15

Wia~omoieł

'POranne

9.25 .,Brawo. panie Lollsz"

~~ Ostrowiec "";~

I

rll.<lz. kom. ohycz., rei.. Marab Tewadze
lł.55 "Domator": Szkoła
dla
t"od~ic6w Nie§mIałość
11.:10 TTR. matematyka, s. fi:
Równania trygonometryczn~

"Hutnik" - ..Interkosmos"
USA. l. I%, g. 15.311. ..Nocne gry"
USA. 1. 11, g. 17.30,

-

"Przodownik"

mrotna 'lIma"

-

-

19.~O.

..SmlerteWe

USA. t. 15. :.

17. 19.

H.OO ITR, spotkania z literaturą, s. fi: Poez3a krajo-

wa XIX wiek
15.20 NURT: Polska emIgracja

..

Uwa&ar Za ewea'.alne lu.ia.
Pł'~t'amie Lv nukeJa Dl.
.tlpowiacJa.
Ił'

APTEKA DYZURNA: nl' 29-011
ul. Starokunowska 111.
POSTOJE TAKSOWKK: pł. Wol- 53'1-9~. ul. Slenlt1ewicza

PZU

noścI

-

Sezon wY'poczyn-kowy wkrótce.
dyre-ktora oddziału .,Orbisu" w Ostrowcu Sw.,
~larcinll Rakowski~go. co. poleca swoim klientom.
Tradycyjnie, najwiękSzą po.pularnością cieszą się wczasy nad
morzem. Nic zatem d·ziwnego. że
i ofe rta jest tu najbogatsza. "Orbis" p roponuje w tym roku zarówno kwa:tery prywatne (Krynica Morska), jak i pobyt w ośrodkach sanatoryjno-wypoczynkowych ( .. Korab" w Swinoujściu, "Rybniczanka" kolo Swinouj';cia. " Kielczaoka" w Koło
brzegu, "Solaris" w Dźwirzynie
itp). Koszt dwutygodniowego
turnusu - od 550 do 871 ty9ię
cy za jedno mie-jsce.
P,zygotowano także re1.erwacjp·
w pensjonatach i oś ro dkach
wczasowych w KClotHnie Kłodz
kiej - to d1a tych. który-m morze nie służy bądź też już się
znudriło. Tutaj ceny fA dwutygodniowy tucntlti wynoszą od
659 do 850 tysięcy.
Miło§ni·l!;om jezior proponuje
się kwatery prywatne w AugusŁowie oraz pensjonat "Mazury"
w Mikołajkach. K"...aterT
w
pokojach 2, 3-osobowych kosztują 430 tys. zł od osoby za 14
d ni, natomiast pensjonat jest
droższy. bo cena waha się
od
450 do 680 tysięcy przy turnusie B-ID-dniowym.
Do tego wszystkiego doliczyć
trzeoba. oczywiście. koszty podróiy pociągiem czy aulobusem.
a te. jak \viadCloOlo. r ną od !
czerwęa o 100 proc .
Amatorom
wy!)OoCzy~ku
u
gnniq ostrowiecoki ~Orbis" proponuje Bulgari~ (Warna. Bur-

W

'elefon interwencyjny
DOKOSCZE~''''E

ZE STR. l

Przyznaj!;, ta form. kOlejarskiego protestu l)y1a :za drastyczna, my k,elejar7e kiele('cy nie
włl\czyllimy się do niej, llj~dy
nie strajkowaliśmy, ale popieraliśmy naszych tlcm2ustrują
ryeb kolr~ów, bo zarobki u nas
ą bar4Z4l- ruskie. a obiecywano
łe nam pedwyZsz)'c joi w ]laiJzi(,l'uH.u ubi('głe~. rO'ltll i nic -:z
I('go nie ""yszłe-:-Nikt się za nami, kfl1e,iarzsmi me ujął, a jest
nas ])nct'it"~ w kraju 430 Lys.
I nil' '.le \1\'. zysllUmi Jlos.tulałauli

strajkujących

zę-aclzamy

si~. "hoć rzeezy",iście

8.50 "Domowe przedszkole"

struktury
lJa PKP lrzcba pilnie 'lmienić.
Ale czy neC'Zywiście za aui.
~ umysło" ych?
a llaszym
od4ziille zasilama jest lSOł pracownikilw W' rucha i tyllt. 83
urzędników, f chewców róiuye!a
spccjalności. Wracaj!\c do zarobkuw, lIa~elDjk, IUcrujl\cy u IlU
ponad ty ~eem prac.1rn.ików,
urabia al. tri
C$Y'
tys.
Martwill wic:c nu, koleja",,., takie lI'luy, jak tej palli t"mer)'ł
kl. 'N"ie popieram strajku na toracb. ,,. lIłGzymy społecuMlwll
TrZeba jednak kolorów ze .łap
ska nGZ"mleć. bo był lo C'Zyu
dcspt'raeki, :łle konierzny'·.
LIi)

KIELC CH

1182-61.

OGŁASZA

1

KOMIde
KINO

..Pesall" -

USA. l. 15. g.

"Szalony Megs" 15.~.

1'7.30. 19.30.

UW3!;a! Za ewentualne :zmiany
w programie kin redakcja Dle
odpowiada.

USLUGACJI
tel. 439-62 -

POGRZEBOWE:

całOdobowy.

18.45
19.00

18.30 Super .. Razem" -

~en. brouj
Skartysku-Rejowie, uj.
na ,. - czynne 11-17.

TELEFONY:

PogotowIe Ratunkowe 1199. Pił
gOlowle PP 997. Strat pobrna
998. Pomoc Drogowa 981. Pogotowie Encrgetyczne KIelce - MIasto 99~. Kielce - Teren 1158. Pogolowie Gazowe 31-20-211 I 9Q2. PogotowIe wod.-kan. c.o. elektryczne RPGM czynne w godz. 1!>-23.
tel. łG9-BO I 4~9ł, Pocztowa mformacja o usługach 911. Informacja PKP 930. Informacja PKS
66-02-79. hotel .. Centralny" (;6-25-11.

INFORMACJA

pol.

101:
Zygmunta Herlinga w

w

KIELEC~IEJ

P;;rk t:tnograliczny

.• DeJa vu·· -

11.

czynne

18.25

16.55 Korepetycje d la malunystów: Język angielSki (47)
17.25 Program dnia
11.30 »W labiryndc" serial

REGIONAI.NE

MUZEU"M

NARODOWE
- nieczynne.

NARODO\'1E

Skarżysko
JUN

MUZEA

18.10

mlody-ch
widzów:
~Kwant" oraz film z serii
.,Ordy"
"Teleexpress"
..System" - publ. ekon.
..Szkoła mistrzów"; Lech
Majewski
"Rewizja. nadzwyczajna"
(wydanie spec.): 70 rocznica bitwy warszawskiej
l\1:lgazyn katolicki: Daruję ci serce
.. 10 minut"
Dobranoc: "Opowieści o
rusałce Amelce"
..Od A do Z"; "M - jak
makler"

PR{)GRAM

•. Wolność" l. 1~. g. 17. 1S.

niecz?nne.

G :\LEKI.E -

ta

16,25 Dla

TEATR

Ki.I~~

"ltonlantica"

Czystość z
"Karcharcm"
.- rolRr film <>św.
16.20 Program d ni a i Telegaze-

16.00

jutro

Dy-

NUMER 105

PROGRAM LOKALNY

STRONA 6

16.05 Program
3l0wno-mUlyczny 1710 Dziennik.
16.00

Wiadomości

k

wypocz

Zapytaliśmy

Dziś '

ANIELO~I
PETRO~ELOl\1

W

handel

- dla bogaczy

wc

Czwartek
maja 1990

zastąpił

g,as. Pomorie, Raj. Grabi na
Oazis - kwatery p rywatne
campingi) oraz WQgry (Hajd
boszJo, Kert;Ulop). Dojazd
nym sumptem. Koszt
go pobytu pod namiotami
na kwaterach od 500 tys. zł
tym kieszonkowe).
Są i wycieczki. Do Syrii,
tokarowa, koslctuje dwa
ny osiemset tysięcy. Na
drogo. jak na 20 dni.
powodzeniem cieszą
Grecja (samochodem
ka za pośrcdnictwem
Egipt. Francja. Specj
taj - bogatym. bo co 5t
przywłeźć?) turystom dyr.
kowski poleca A
szele (te ostatnie
32 miliony).
Dyr. Rakowski
krajowy
ruc-h
.,siadł". i to we '''''7v,,,ł.1... i,,h
mach. Jeśli więc ludzie
rują wyjazdy zagranIczne
szcza - nie wahajmy się
tego słowa - hand1owe. d o
dnia i Berlina Zachod
się je oferuje. Nadto w
szukiw:mlu dodatkowy<:h
chodów - osŁrowiec-ki
wy.stąpił do swej d
gowej o zgodę na prow
. w boksach kasow ch ...

CWE

Ocr!

na

waj:

ZwL

puj;:
cji t

nisŁ4

gosp

granicznego.
nym
ludziska z ..Or'hisfrm"
zą, to
niech i z
sprzedadzą ...
No CÓŻ. takie czatly. Peru:::
non oIet. li. Ira się toczy o
tn}'manie na coraz bard2iei
kuren.cy}nym rynku.
P.s. " O rbis" oslrowiccki .
się dowiadujemy. dysponu je
rozmaiconą . również cenowo,
zą kOlonijną. m.in. wIławi c.

kolajkach, Przerwankach.
W~gorzc7;"a czy )3esji
Bi-sku-pca. Zain~reso
t-ucje i przedsiębiorstwa
my do siedzi by oadzi ału
ul. SŁa!'o-kunowskiej 1._

•

Wojnvód:&ki Dom

w iijel~ch zaprasza

na
dzieiowy Turniej Tańca !~Si
rzysk:cgo - 1 crerwca br. o
13 .0{ sali ZSB KBM przy ul.
glelloitskiej. Informacja490-i!. wewn. 13..
,,'DR zapr:!Sza po nadto
ci w każdą niedzi&.ę o
na "<ljki z telewizji

• •~~~~

:lej.

• BIur. Wystaw A
Dych w Klelca~b ,......~,,"'l!
czerwca br. o godz. 13
terii ~Piw:1:rce" p:'1.y u,ł.

7 11a otwarcie
stwa
Mariusza !l!;~:~l~W~y~sl!~:~!łt~
B
KrzYizt f Ku:
• Dyrekcj:a
Ośroaka Met.D.yczlle,o w
c:ach za.prana I czerwca
goo.z. 10 do ?SB przy
giełlońskiej 96 na
laureatami t garocznych
kars6w przedmiołt>w::r-ch w
lach pod.st z:nwych.

Ogłoszenia

dro

. na sprzedaż samochodu "wołga G-24", rok prod.: nadwozie 1981, silnik 1972, cena wywoławcza 5.000.000 zł.
Przetarg odbędzie się w Inspektoracie PZU w Piń
czowie, ul. 1 Maja nr 7 w dniu 12 CZ!:"rwca 1990 roku
o godz. 10.

http://sbc.wbp.kielce.pl

pod

pań!

% artykułami

PRZETARG NIEOGRA ICZONY

Pojazd można oglądać w przeddzień przetargu w
godzinach 7.15-15 .
Prz:y-stępujący winni wpłacić 10 proc. sumy wywoławczej w kasie inspektoratu do dnia 12 czerwca 1990 r.
do godz. 9.30.
Zakład zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady techniczne.
280-k

Pi

wys!

,.SAMANTHA"
skrytka 2449.
ZGUBIONO
bową PKS Skarżysko
na
zwisko Najder Antonina.
SOKOŁOWSKI
zgubił przepustkę

sko.

ZM

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

ch-d
o
•
onomlcznego
PARYŹ

(R eu ter, AFP). RFN
wystąpiła w śn;dę z a p elem
pod adl'escm
p Qzostalych
pań~w Za chodu o jednoznaczne poparcie dla Micha iła.
~rba.cZ'o\va i jego wysi~ów
nft rzeez ul'atov.rania przeży 
wającej
kryzys gospodarki
Zwią71ku Radzj.eds:icgo. Wystę 
pując w Paryżu na !to-n:f€1'encji pra~owej z okazH sesji ministerialnej OECD mirlister
gospodarki RPN Helmut Bau5sm ann ogwiadczył, iż niezwykle wail!e jest, by roz.pcczyn .. ją~y się w Waszyngtonie

szczyt

amerykańsko rad~ecll:i,
t..-UtŻe lipcowy szczyt czołowe:

a
siMc-;l,i;:i Z'3.chcdu dcprowadzi-

• •

O SliWerelmOSCl

Rosji

ty do wspólnej :akcji n a rzecz

pop:u'ci a radzi~ckiego pl"zyw ódey.
Haussma:zm, który n·icdawno
odb ywał roz..>nowy gospodarcze
w Moskwie at~'ie·rd2lił, że w
przypadku Z wiąz k u Radzieckiego zadłużenie zagraniezne
nie jest największym problemem ze względ u na :li1acZlnerezerwy kruszców i zasoby
surowcowe tego kraju . Niemni~j, Zachód winien pospie szyć Moskwie z pomocą
w
zakresie nowoczesnych technologii i w ten sposób dopomc:.-c ZSRR w przezwycięże
niu znacznych braków rynko wych występujących w tym
kraju i niedostatków w dzie -

dzinie infras.truktury.
Reutel' ocenia, iż wypowiedź

lu u ssmaruJ a

jest tlajdobitniejszym dotąd świadectwem
tego, że Z achód zaczął zadawać sobie pytanie, co stanie
się, jeśli gospodarka radziecka, już w te.j chwili przeży
wająca poważne napięcia, wcj-

"Wzni eśmy ~o mOlfO, tył 'o

(PAP)

Syboria

też

chce

być niepodległa

Rosjanie mogli
uprzedzić
w
seminaGrigoz przyrUl!hu
XIX.

(PAP)

Warszawy do Hanoi
poci ągi

111?

lIA. 'OT P.\P. Jeszcze 11 la
z Warszawy do
Hanoi
było

dotrzeć

via l\Ioskw:l

pociągiem.

i

wprawd~e ok,
ale dosiarcz.ała

Pekin

atakowania Wehrmachtu. Plan
radzicckie«o sztabu generalnego, noszący podpisy
znanych
marszalków 2ukowa
Timoszenki,
przewidywał
zadanie
"prewencyjnego ciosu" konc~
trowanym już na ziemiach polskich dywizjom
niemieckim.
Stalin wszakże odrzucił
ten
plan, najwidoczniej obawiając
dużego

inicjatywą

komu11- oi - Pekin

prz~wró ona. a podróż
agiem z "Yarsza1,Ą,Y do Ha7. ów sŁanie . ię
możliwa.

inform cji przekazanej
p ra ow. VNA,
m i Chiny podjęly jui
"p::le de yzje w tej prawic.
wi rdza to ~,iadomo~i: z inźródła. i.e wladze
ChRL
y zgody na
przejazd
lądowe granic
rep:-ezeni
lrporto "ców
Wietnamu ,
ra we wr;:l:Śn :u br. uda si~
a zjslyck e 1;:'·7.yska do PeJest lo piel" vsze lel(o yI> oficjalne 0·1 1979
agencję

/PAP)

...

...

_.~

lrzy ffwlry w)'itj"

ryzyka.

10m pallst\va wschodniolliemieckicgo i le wres.zcie należy położyć kres ich nieustannym żądaniom. Ponadto trzeba mieszkali.ców NRD zmusić
ażeby zabrali się wreszcie do
rOboty, a nie leniuchowali. Ale
jeśli nawet wschodni Niemiec
wdm:e się do rOboty, to okazuje się, że nie zna się na
technice i n.ie notrafi obcllodzić sil! z nowoczesn mi maszynami w Niemczech zachodnich.
Sprawę dodatkowo komplikuje naplyw do Republiki Federalnej Rumunów i Polaków,
stąd nierzadko można usłyszeć
hasło : ,,\Vznieśmy :0 znowu,
tylko o trzy metry wyżer'.
Chodzi oczyw;' ie o nowy
mur, a pooie aż takiego postulatu nic mowa s[ormu!ować, proponuje się wzniesienie muru na Odrze i Nysie
Łużyckiej,
który Chroniłby
zbudowaną z zachOdnich demokracji, łącznic z
NRD,
twierdzę "Europa" prz d naplywem przybyszów ze Ws chodu.
Tak wi~c z.aledwie po siedmiu m:e iącacb, mo7.na stwierdzić, że "zawi:ić'
.. ocjalna,
strach i
'spóJna 'niemiecka
wrogość do cudzoziemców nie
stwarzają dobrYCh warunków
startu ku jedno:'ci Niem'ec"
- pisze w zakończeniu .. Th'r
lorgen".
(PAP)

• lV a.tmosferu
JlnYJdZni
f:lc lwdnioDi em i ec ko - Cr~n
cUJl kiej p r zebiC'!:,1L wizyta. pl"fzyde nla. RFN, Ric h:u-da. ~·(m
lVei ~s ... eckera w Paryżu Da l.a ~l'osl<e Die prezydenta
rral1(' ji
. ' rancoisa. Mitte rranda . ..lVnyst
ko czc«o u .mierzanty dokoD'i\C
w Europie w y mar:a poro 2: u.u;"nia
niemieeko-franc us kier;o "
p owlf'dzi ał prezydent RP..
po
"przyjal'il'lskie,j
wym ianie
m yśli" w Pał ac u Eli zejs kim.
• r r ze b y wajl\cy z krótk ~.
p ry wat'nlk way tą w Prad:uJ)rite",odnicz~y R:td y • a jwyiJluj I Rep"ubliki
Lit \"skid
VytauŁa,
Landsbe r&,is zo&t a ł
p rz ySc:t y na Jlradeza na(' h p ruz
p rezy d e nta Vaclava Ha vla, na
które~o
o obis te zaprosi. ni ~
pl."zy j ec h a ł do
Cze(' hosło\\
p.
Prze d k ilkom. t y~odnia nt i Ił .
n .l ,;apl'oponow al s e u..ł nri
j ko m .. d iatol" w porze Mo k \ a. - W il no.

Groźba

zamachu
na prezydenta Mladenowa?

w

sprawie polsl<iego zadłużenia
zagranicznego wyIloszące~o 40
mld dolarów.
(P AP )

SOF! ·\

cyjne-go

O"~;)n

UHA).
Związku

op')1.)'-

S;t Demu' ra-

tycz.nych dziennik "Demokracja" poinformował na podstawie własnYCh i.r6deł o moż
liwoi>ci "zainscenizowaJ1cgo przez
Partię

Socjalislyc7_'1ą

(dawna BPK) zamachu na 1)1 zydcnta Pety ra • Il .. d no\\'
oraz wojsko'ńej intcn e!lcji
w
związku z
łam nlu".

wyb~'ami

1I<l par-

\'1 odyY.>wicdd rze{'z!lik w:U;du prezydenta p owi"d~mil, ;i,e

~Iorze

słone

bardzo
•.... M:-.f:\ .

y.

niewiele

PAP.

lat

Być

moina

przejść suchą no-gą

we,

lc-<i.ącc

mięl1~y

m 'e za

b(dzie

MorzE . fórtJua.::c-n a

Jo~a nią·

Już

<uiś

moŻJ1a

og~ ~ać

n

m>l

żadnych

p

go r/)'jzaj.u obaw
nił,

o~ .. z

Z~

że

głowic państwa z..
rantowano dobrą i SkU1. 1-1'1'1
ochronI!. Z kolei !l-finl~ el'
"
Obrony
arodowej Od!'Z1:C,'O
m ż.liw06ć interwencji ze .. ~n

ny wojska i okre:'Uo

w
,m o,,{' i z.an.;eS'.lcZ!1l1e Da la,lU! !J
.,Demckr ji" jako kolcj:1ą mu'
Ix: d ",krcdytacji armii I " Z.!jj:\ga:lia

ru:.

nap:~a

pru.-d

v. yoo
/P:\f')

Pomiary wykazują . żc • " a
• Morzu Martwym je t o .atpio z roku na rok coraz b :'dzl j
słone. Jest to skutek
\\"zro U
.trednicj teomper::tury Ol'az co::lz
słabszych
o.padów w
rejon:c

.r IarLwe

set-

ki ludzi l eżąCYCh bez ruchu na
powierzchni WOdy lub też s'cdzących w wodz!e ki lkadziesiąt
meh'ów o<l brzegu i czytających
książki. Pru:bywa:lie w wod!lch

tego morza zalcca:le jest przede w.:;zysLki::n reumatykom i
innym ludziom z do egliwości ..mi w układzie kost'ly;n,

Blu.kiE~ Ws.:.:bodu. Stąd \V !r,.)nu tym, o powierzchni l.0fi(l
km kw.
i głęboko~ci :.56 m
zwi:ks.za się koneeatracja
'i.
O cnie w tonie wody z.1ajti.je i~ już ponad 270 kg sO(i.
Rezerwy soli w tym najbal'dz;r j
słonym zbiorniku wody na ';WILeie oc nia się na 43 milianly
ton.
• Ta skutek bok wielkiego 7;;so.l.enia, ciężar
las!) " wo1y w
M(}rzu 'M artwym jest wit;ń.- ty
od ci~żaru ciala ludzkiego. , . ąd
moi.:la swobodnie leż.eć cz'<' 'iedzie'-' na jego powie~zch i } w
i.ad n ":::;losól) nic moż:'l.. .l~O
nąć.

Japończycy wykupują
WIEDE:' (kor. PAP). Ja po ilelYcy wykupuj" CC:ltru n Wiedn:a b:jc na alarm pr

austr;.acka. "To b<>rdzo dobrze"
mówi barmislrz. sz I r?<1,du
krajowego
icdnia 11 lmut Zilk.
"OLn;;cza to \Unanie st .l'cy

-

centrum Wiednia

A ·.11 za m:c;"zynaro:iowe
:'1lrum
w ~ie
zainte::es w ... a.
Ko.:lku:-cncja zagran:cz.na pU o'n: ie nam korzy'~ć" .

ErnQ{"je ,,'z.budziły pc I'h':; k I~
cjc jap " 'je o konce.·nu hat;-

'5-

dlo\\'{"'o .. !\fitsukoshi" z a
tz'iacką grupą .. Konsum ", \\1 '-

c!ciclem sieci wielkich d

wielu

może j' Ż n!edlu~o
",a

udo: tępnione

radzieckie

ostatnio opinii publicznej pisze,
że woj ko 'j radzieccy zorlent<lwani w planach bliskiej napaści lIitlenI na ZSRR przedłożyli miesiąc
przed
agresją
hitlerowską SI alinowi płan za-

się

szerszą

• R a d:trerki
\\ iCI'pTl' micr
L eonid Ab a łki ll. I'" a'lfa ny za
" s p óU \\ órcę r a dzi c(' kit'j refo r m y !:,os J)odarcz cj, o ~ " iad czył, że rz:\d m a za miar p rze pr o wa d zić w p rzysz ło ' (Oj ogólnok rajo\\ c reC rend um " rclu
uzyska ni a pOllarl'i a spoh,<,z ne&,0 dla id l'i prze<:ho dzc Dia do

dwóch

t rystyc:.:nych, Po inChin na tcr~torium Wiclw lUl)-m 19i9 r, kom\lnilądowa między tymi krazasiala przerwana, ~rani
zamkn;ęlo,
.,:\zja-Exprcss"
kursowac.
ko ejo

Hitlera?

BO YN PAP. Tygodnik "Der
Spiegel",
powołując
się
na
źródła

nową.

p o wil a w
('Zwade k Mi ch:.til a. G orbaczo\u.
w Bial ym Domu. 1'4/ p rzyloci.e
w noc y zc Śl' lH1 y J.a I'z wa.rtelt
do lanów Zjeduol'zoll eh Micha ił Gor baczow
OŚ " iadczyi,
że decyzj e j a ki~ 7.OI>taną podjęle w (2)/u>ie rozm ,, ", na sZeZyde będ.<\ m i ały w ielki wIll y \
na najwazniejs;le
p r o ble m y
mi ęd zYlla r odowe,
w Cym na
r edu keję zb r oje ń nllklul'tl 'ell.
" Wiele b ę d zi e zal da!'o od rezulta tó w n uz ' cb r o zDlów " po w i edz ia ł
M ic haił
Go r baczow.
( Acorg(' BOJsh

Ił

Bułgarską

BERLIN PAP. Libcralno-.demokratyczny "Der Morgen" pisze 28 bm., ż:e VYTaz. z
przyspieszenie-m tempa nic- ,
mieckiej jedności w RFN nusilają się nastroje skIerOowane
przeciwko obywatelom NRD.
Można się - o tym przekonać,
nadstawiająi! ucha w zachodnioberliilskich knajpach. otóż
mówi się tam, że ukl:ld pań
stwowy między RFN i NRD
daje wie le koczyści oby"wate-

agresję

d zi-e w j~szcze trudniejszy okres prowad 7..1cy d o z<lłama 
n.ia. W kolach finansowych w
Paryżu m ówi się, że ze \vzg.lę d u
na w ielkie zagrożenia, jakie
niesie z sobą taka ewentualność, pr(}blem ttm stanie się
jednym z czołowych tematów
szczytu siódemki w Hou~on
w T e·k.sasie,
R ównież inne problemy E'uropy wschodniej mają waleźć
się na porządku dnia w Houston - mówi się w Paryżu,
gdzie debaluj' na sesji OECD
ministrowie
24
czoh)wych
pa(lstw Zacho du i gdzie wc
wtorek nastąpiło podpisanie
aktu założycielskiego nowego
międz;narodowe,go banku niosącego pomoc Europie wschodniej. Jak pisze Reu ter powo]uj<lc ię na nieoIicjalne opinie, nie jest jeszcze pewne,
czy Zachód wystą!;>i z jakąś

•
mUSI powrócić?

Mur
aeClD(lCZeSrlle Jelcyn przymal,
ZSRR winien naza "lakie spraobrona, bezpicC'.lerlstwo
n,",~tw" i inne problemy stra-

----_ _

I;ospodarki rynko", ,'j, N" k Oll f crt'l1cj i w· M osk\\ ie z u d.dał e m mc nad:; eró w
za<,bod n idl
p ro\\'ad zą<,y ell handd :r: Z SRR
A ba l ki n pow ie dzi ał, że j C'go
rzą d z decy dował sir. na p o" 01Il e i sttl pnio\\ C rclorm y, by u n ik ną ć napi,:ć s pol cczn y C'll.

Oskarżenie

pod adresem b. prezydenta

Hu a -m'arzył radziec ·ei
II

PRAGA (PAP). Prawic

pół

ro-

ku po wcze' iejszej alxlykacji
b. prezydenta Cz~h0510wacji,
Gustava Hlls:lka. opiniotwórczy
tygodnik "Reporter" wyciąga
na ~ viaUo dzienne fak~y jednoznacwie
komp omilujac
i7-I (; ln :c~o dzi:< emerytowanego
męża stanu, który
od czasu
swej pl-.cprow:adzki z lIradezan
w grudniu 19l19 z· pełnie Zil ;kn:.l
7.~ scen.
P", !iC'Znej. " Report r"
p ~1 • ze Husak w C7 :c wojay Itiłkak r::ltni c proponował S ali>.. i. hy . low cja. po \V..,7. 1.'0e

l

of.ł

zv

" i ę Ot!

C.~(;·dl.

stając się c.lłollki m .•,,-ieikiej
rodz'ny narodów radziecki h".
W 19fi9 roku, gdy objql po
Dubezeku
stanowisko
szela
KPCz., dopUŚCił do represjonowania swych najbl;i.:;zyeh przyjaciół i w~pólpracowników. L ikwiduj .. c zdObycze "P;-askiej
Wiosny" y1 ś!epo pD:i!u znym,
automatycznym w~l;onawc~ poleceń Drd;,;e 'a i
w.""': ·stkich.
"n
,t nnjbardzit>j
II )';ul'dalr.ych d ':: ktyw "lo. kwy". Zdan:elll t "0:Jllik3, Husak mógł na w ?ór Kadara
Izuk Ć
,~Słl .j elFO J j na. ~(; t P 'zy o-

,n..'

http://sbc.wbp.kielce.pl

wo!"Zyć

'adz:crkich czołgów
naro<lom Czechosło

wacji b:lrdziej godli\\'~ wa runki bytowa:1ia, swobody ob: ""ateiskie. 'icstcty. wit;lISlO'Ć energii skoncentrowal na utrwala'1i
pt,zycji uP c wszego apa-

at"z i< a".
Zda, 'em aulo"a art

kuł.l.

\V

o atni:-h atach tracq' "'o s.ybko v:;:-.o;clki :lUtory tct prc::ydc tn spot:t"ałn n:ljg ls~a kara. jak:l w Cz chach ( ..::I n'oi.~ i Da
Slo :acji") mo~~ ~"oti-:l'; ml!i.3
s anu; ~:-:cstaT'o o nim opowi2..duć

do\ 'l"PY.

(l'.tP)

mó~'

towarowych. Japollczycy 11 jl
oferować ponad miliard . ,,1.11gÓ\V (77 mln dola.rów) za po10W'lY p.rzy jednej z dwót'll
:;jd'roi.!zych ulic hal')dlow~, h
Wied1 ia, K ae rlncrslra. 'e, U'.lrll
towarow y "Stefil".
Dyrektor generalny .. Kc'l"l';';Imu" IIcrma nn Gerhartc-r pl"'Yznaje , że .,Steffl" je"t w :·a\\'.~
d:!..ie r~towny, IIL ,.szC"md·ra
oferta •. ~1itsukoshi" jest .. godna
rO'l.ważc:1ia".
Japo" c. ey
ebell

przebudować

.. Sterr!" i u-

czynić

z n:cgo dem tow<lrf'>\\'y
o św:::towym stan:lardz'e. klnc ją :-opozyc;e akźe oro' '1ci
ut-ho "!1'ceur pe.!~;:-y . . ue; :-iakow
nie stai: bo .....·:cm na prz"h 10~n~ ly
vnk I. której ko<:zt wy· in:e kolo 2 m1d sz:'L

NUMER 105

STRO A

7.

..Italia -90 za Bdni
11

• Trener /T o/alldii Len Be~n
hakl,er w sl,lac/zie nil mi~/".zo<t
wa ślI'iatjl tce Wlo<zec/t tonie, ell
tV, z/lIU.id! pil1:arzy. Tr/6rzll clwa
/-I\tą ti!.mll ~(Lo/J!fli tytul m~s/rza
Ell rQP!!. (; wlliąt/.iem A. lIItl ehre ilf/ :akoilczyl karierę). ~V
dru<lInie sa
tr.zej ,a wcxi,lic!l.
z<lo[,l/tCCII Puc/lUru Europ!! - AC
Mila;,: Marco ran nast el!. Frall1:
Rijl;l1{/rd i re/:o/lu'alescellt Rl/tld
Glillit.
• Reprezentac,ia Bra:<ylii
jcden z [av'orutów JIIult clialll, po
prz/lje:d:ie clo Wioch , tamie<<:1:ala w ośrod/'I/ Grl/ubio i... ,/arym Imdyn/;u klasz/ornym. Trefler Sebastial10 Lazarolli tv ciszy j spoho;l/. z claleka txl kontaktów z d:ielllli!;arzallli. praqnie kontylluować przygotowania.
;,Najlvazlliejs:y d/a moich zawodni7:ów potded.zial - je t
d ziś

ft~tbol".

Po

prz~g"allllm

mec,:u z Umbriq 0:1 prasa brazy/iisl:a 1lie pozostawiła s/lchej

1lil!:i ?la pil/:arzacll tego kraju.
•

Futbolotci chuligalli S/!HlO::agroieuie dla pi/,,-I
knrsl.ic71 mislr:ostw świata. Or(/alli rator:::y . obawiają ,ię roWflje ~ c!:iala ,lia (lru p lerrorY!łt !lcz1/!łCh. Na Sard.Vllię, gdrie grają
1vią poważne

Memoriał. ..

, Galopy przed
Mundialem
• v; towarzyskim mcczu finaIi"tów piłkarskich MS - Austyia
wygraja w Wiedniu z Jlol>lndią 3:2
(I :0).
Bramki Zdobyli: dla
AusLrii: ' Robert pecl,
l\lan[red
ZSolk; Anton PfciIar, dla Holandii: Ronal Koen1an, .M arco van '
BUS,len.
• Piłkarze RFN pokonalt w
Gelsankirchan. Danię t:O (1:0) .
Bramk'ę zdobył Rudi Voeller.
•
W pet'ugli gospodarzc mi~trzostw świata. piłkarze
Wioc h
zrcml'owali z Grecją 0:0 .
• rilkarze Liechtensteinu rzadko wysl!:pują. na mie;dzynaroctowcj al·cnie. Tym razem w szwajcarskiej miejticowości Eschen pode jmowali
reprezentacje;
USA.
Mecz wygrali [inaliści MS, Amerykanie 4:1 (l:I). Bramki zdobyli
dla USA - Pater Vcrmas. Marcalo Balboa, Eric
Wynnlda
l
Ch ris Henderson, dla Liechtensteinu - l\1arxer.
•
Kolejny
mecz konirolny
przed Mundialem rozegraJa
reprczentacja Kolumbii. W Bolonii
pokonała amatorską drużynę Casalcecio di Reno 5:1.
• Wybrarlcy
trenera
JoseIa
Venglosa,
reprezentacja
CSRF
w meczu kontrolnym przed wyjazdem do Italii pOkOJ1ala w
Bonn drużynę środkowej Nadrenii 6:2 (1:1). BramkI Zdobyli: dla
CSRF - Milan Luhovy - 2, ViIiam Hyra vy, Lubos Kubik, JozcC Chovanec. l vi Knoflicek, dła
gospOdarzy - Kocian i Streka.

A"(Jlia, Hola ndia. Ir:all·{/!-a i E-

rJ~l'i w!I</alle !flSI!1llg </Ji!cja.llle
si/U plll':ąclkol1;e JO(IU lloliciClll/"W. Na lę

wY<Pe zam/er,za

)>1·:tjjcc}wć o!:olo 10 Iys, all{J i~ ls
Tdch l.;i/Ji,·6tc, Nad f,e:piec!ellst-

1<"1'11/ calege:. lurnieju •. .Il alia-90"
ma ,lIlW(l': :;0 ·1!11. l)()lic:iall~(;w.
• .. Tc/ruI/,a ·' - la/': )wz/jtca li('
pill:tl, /:t6ra m:prylcall!l b<::l:ie
:lf "wlial, Proqll/;r>walla ) ( " t tV
La IV Cllc!: !~'e 'tcI("/wdnie i Fru 11-

e;i

linue IIdidas-FraltCe.

)))":e!

AcJj ,lft ,1 jest oiicjallll/Ill d ,,!fllecą
oel l!J70 roT;1I mistnostlc ,~!Cillh u· lIIc1"./ł!;u. \1' /III.
ro!,'U HI ('(Ilym .~wiecie S1":C'/ f/1/0 1.2 mln pi!el: lej firm,'I,
tV
/lIm 1i6,6 ])Toc. by/y tu pili; i do
jlltl)nlu.
N(/ZlL'U .,E/rl/s/ta" POc/Hl,d,; oczywiście od EITUI/rriw I"dll
zalllic~:I'Hjącego PóllclJsep Apenilisld na dlugo przed R,Zymia lIami, bo jut tv X/II wie):u pned
?wszą erą . E/ru kawie zamies.: kiwali międ:y r zekami Tybrem
a ATllo. znqli byli zzamil wallia do szt ltlci wzorOlca Ilej ?la o litycznej Grecji oraz sportu. Stąd
pi7ee namalowano
~wa symbol siły i polowa/lia.
lech

Fn'"

n.a

!łpo.~ród

]l '"

KOlnplet

zlryci~stw

" . million.'j kO!('jcl' S!lolk.lń
li.d f('::ionalnrj juni oró" '" ·.. .,lki" p.,jt-tlynld \\"~'grali ~O'Jlodll-.
n.·. "lrZI'laj'l<' go~('iOlll ai. 21
b!·all1~k. a Irac' ą<' Iylko j('dnl\!
Efcktn·.\.l~ zwycit;slwa odl1ie~łi
ZWJ.1S"Cl.a juniorzy Broni lIad~II1, Stali Sl ul'l\\'a Wol .. i U/ę
kil II Y<'h
Kil·łec·.
W C'/.OJówc ~
gl"l:PY kiel ec ki e j nic l1<lstąpi ł y
zrnw'ly. r\a dwa tygodnie Prze
~akO!lczcniem rywalizacji nada
pro\\"ad/. ą młocl;-.i pilk:I1·.l;! Stali 'Ialo\\ a WoJa, wyp rzr:c1~3jac
dwoma punktami JładoJlliaka. ' I
tak już chyba wsta!li;! ...
Radollli .. k
• WY IKI:
KSZO O.~ trowie" 1:0, tłl ~kit/li
K. il"}cc. Czaruj Pola.lli ('(' ;;:',
S,al·k..
Taruobrzt'!:' _ Gr"nat
Skar:;y,ko 4:J. Broń RadolII _
Stal :'\O\U Dęba 7:', Sial '170low .. Wob. X.rona Kif'lr.r
7:11, .St~r Starac'howit'e _ ~ZKS
KO%I('nl('e 3:0. Pauzowałi jUni.ł"Zy
-l'iowin.
l. Slal SI. Wola 21 36 6ł-ll
!. RJ\D01UrAK
21 34 a2_!-ł
3. KO.RO~A
22 211 Sl-3lJ
<I. Sial'ka
21 25 ~~3
5. BRO'\'
21 2J :Ol- n
I. ST \lt
21 2"! ·J:!-2tC
7. llł..ĘKITNl
21 2! 25-20
II. GlłANAT
21 22 .J&-u
9. KOZIENICE
2~ 21 ::&-39
lO. KSZO
21 17 22_'0
]J • • ·tal·D
22 13 28-:; ..
12. NO\\Tl\-Y
21 1
21L.s9
21
2
J3. CZ:trni
9-9lJ
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gospodarzy

sohott;
niedz:ele (2 ·3
czerwca) grać
hędą:
S Hr z
1< 'ZO w ·larachowicach. l\1%KS
ze
lala Stalowa Wola w I 0z :r nicaci\, Korona z Broni'l w
I<:clcaCh, NOWiny z: Riarką w
:Nowinach, Granat z nł~kiln.v
mi w Skarży, ku. C/urni z HadOlniuJtiet1\ "lA' Pvłi."leu. r~ul.lljc
Swl
OW3. Dęha.
W

Hutnik

EXPR"€ S LOTEK
8. 17. 18, 33. ~1
SUI' ER LOTEK
1~ , 22, 26, 28, 32, 36. 4 t

Ze
•

.

gu

Piłkarska środa

na krajowych boi;;;kach row(.rzygnęla o najdecyzja.ch' w ekstraklasie. B~Ja to bo~~em oot~~ 
nia kolejka mistrzoslw sezonu 1989/90. WIele rad06Ct przyniosła ona piłkarzom Lecha Poznań, którzy w pełni zasluże.nie
wywal<!zyli tytuł mistrza POlSlki, po remisie ze stołeczną Legią. Pretendujące do miana najlepszych drużyn w kraju
Za!:"łębie Lubin (beniaminek) i GKS Katowice, również po remisowych pojedynkach, pozostały na d,ru,giej i tr'zecie j pozycji. Wysoka lokata beniaminka w ekstraklasie z.oslała nag,rodzona udtziałem w PuchaJfze UEFA. Udział w europejskkh
pucharach ma zapewniony GKS Katowice i ma szansę ta.kLe
Zawisza Bydgos-zcz (beniam inek) plasu.jąc się na eZlwadym
miej,scu. Zależy to jed-nak od wywakze.nia przez d,ruiyn ę
Kał,owic pierwszej l-okaty w PuchuTze Polski.
•
Eksł·raklasę opuśdly Widzew Lódi i JacieIloni.. Białyst~k .
Ich miejsce u!w.pelni łlutllik Kraków oeaz J,;loopol Dębica
l.ub Stal Stalowa V.'ola. Roukz .vgnięeia te za.pad'lil w cx.-tatn"~J kolejce spobkall II Lig,i. Z tla.n i ~ spadk,c>wicze: C<i':teory
osta,tnie drużY'lY w t .. beli.
TABELA KOŃCOWA

I LIGA

•

-

Widuw ł"ó dź
G K S Kalowi('e 1:1 (e:e)
Lublin
G~rni ...
• Motor
Zabrze 0:% (0:2)
Stał
Chorzów
• Ruch
Mielec O:.
L('('h
Wllrl'ZaWa
:• Le,;ia
1:1 (0:0)
I'oznań
Lubin
Wisła
• Zagł ębie
Kraków 1:1 (0:0)
• Olimpia Poznań - J.ęi,'l\onia B. 4:0 (3:0)
• Zagłębie Sos. - Sl'l.~k Wro-

-

-

daw 0:3 (0:0)

- u\: S

• Zawisza Bydgot>Z<'z

Lódź

2~1

(O:O)

światowych aren

X/II etap kolarskiego wy ści 

zawodowców ,.Giro d·Italia"
remfsowy. Na !24Ckilometrowej trasie faworyci pilnowali się
nawzaJ.em l do _ mety dojechała
duża gru'pa. Najszybszy był Mario Cipolini (Włochy) przed D.
Abduzaparowem
(ZSRH)
oraz
swym rodakiem Alessio dl Basco.
Klasyfikacja gcneralna bez zmian!
l. Gianni
Bugno
(Wtochy)
G1.06.30. drugi Marco
CioyanatU (WIochy) - 4.16 straly. trzeci - Charly i\lottet (Francja) _
4, t7. Polak J. lIalujlczok .iest na
5 miejscu zC stratą 5.tO min .. a
Z. Jaskula zajmuje 15 miejsce
(1~.17 minut Siraty do prowadlą
cego) . .
Po XII! etapach z, 234 kolarzy
pozostało w
peletonie 175.
Dziś
koleJny alpejski etap, a mcta
7najdujc się w Klagcn[lIrcic. Po
był

jcdnodniowynl pobYCie w Austrii,

kolarze znóW w jadą do Wloci\.
• 11/ etap kola rskiego wyścigu
Dnokola Anglii prz> niósł
kilk'l
istolnym zmbn IV
1<la:yfi acji
generalnej Nowym lidcrcm zosLal
ustralijclvk Shane Sulton.
drl/g l jest Toni Ram10rd (Nowa
Zelandia). Zbif:nicw SlIruch przyjechał na c7ele o rupy k.>l. rzy zC
straLa 4.•~ !/lin.

awansu

pew~y

ważniejszych

*

*
• Na kortach
Rolanda* Garrosa
w paryżu Odbywają sie; pojedynki II rundy między na rodowyCh
mislrzoslw FrancjI. Wyniki (męż
czyźni): Henri Lacont:i Brllno
Ctesot 6:4, 6:2. 6:1, Jim Curler Fabrico Sanloro 4:6, 6 :3, 6:2, 6:2,
Andriej Czesnakow - Jan-PbiJjppe FJuerian 7:6 (lie break 8:6)
6 :2. 6:.0, F'ranco Da .. in Alberto Mancini 6:3. 5:7, 7:5. 6:1, (kobicty); Gabriela Sabalini - Suza~ S loane 6 :0, 7:6 (lic break 7 :0).
Sterri Graf - JenniCer Santrock
6:1. 6:2, Jana No\"otna Brenda Schulz 6:3, 6:1 , Conehina Martinez - pascale Olchmendy 7:6
(tle break 7:1). 6:3.
(lb)

miasteczkach

Kazimif'n: Bukowski Gli",I<lCZ i sęd,zia
pi,kars.ki
Ra.uom.ia.
grona Iu.dzi Slp<H'lu tego środowi ka za,j.muje poczesne
miejsce. Pamit;ć o nim zachowują działacze pilka,rscy, kluby sporkn <', władze m iasla i wojewódz.twa. \Vyrazem tego jei>l memoriał jemu p05wic;<:ony z Udt.idłclll piłklw:/k :c j młodzie~y rói;ny<;h
re;:ionów kraju.
W lcgcrbcznej cdycji. trzeci 111 z kolei mE:moriale K. Bukc,wk .cgo. poza reprezentaci<ł gospodarzy kadrą OZPN w n.a<iomi li wz:t;li udział rów i eśni cy z Kielc i Katowic o-t·a7. ka.d,,·a
P'L.P~: jun;orów. 16-latków i l11łOd~-byc h chłopców. Na m:03Ilę]>ną
imprczt; zapowiedziano udział ekipy zag:·anicznej.
Org"nizalol"ZY Ul l\II'!lIorblu K. Uuł.o\\"ski('l:;o ill1l>r~ZY udan('j i Iwlrzcbnej "Iożyli \\il'le wysiłku \\" jej Pl"Zy~otowa
nil' i Ilrzrpt(lI\ad.lc·n ir. Warlo jednak, hy ją ogl:\uało wi~cl'j "idzó\\. a 1.\\ ł:t~z('za mlodzit·'i.v, NaszYIl1 zdanit>m lur/lid należy roz!:,I'~' \\'ać \\' mnkjsz~'(' h mjt·jst'O\\Oś~·i aC"łl "oj. radom., kjt'go, 1111. "
Pio-lll<al'll , Rialobl'zct:'a('h, lliy. ](ozieJlil·al'h. w k lórYl"h zai,nl.'rcsowanie imprezą będzie wi~ks"e.
P/"z\'kł ~ d ~zytllo\\('a
to pi}twic,·ct,za. gclozic 7A1,9,laI7A si ę nawet
s!><>ns 1', klć-ry dla· trzćch nallcp.~l:ych p iloka,·z.\' z drllt:y-u w~l<:
pu .ia~ych • n1\ boi'Sl(u SzYdłowia!lki (kadry YZPN Ka:ł,owice) ,
j>l'zH!f,lowal' p~dUl'lmki' - eh'k,tl'oniczne z;?.ga,'ki. R~ecz tkouna, ale
p:,.,m!Ht-ka miła i wcale nie tania ,
.
W H:td o,miu k i biće Sl>ortnwi maja w:Ę,·ksze lllOOJi.Wo.-<C-i wyb<Joru
d.lsl' ~ plin i imprez. Często o lej samej gcdzin ie i na ty-m samnll obiekc,e (boisko-hala) odbYwają s i<; - ci wa in,tc resujące ITlC<'I."
(pilkar"ki i bokserski), \V małyt'h miasteczkach spotkania
pilk ll,",kicj mlojz:el.y. były by okn.ja do or~anizacji śWiQta sport )\\'cg ,), prz'ypol11aienia sylwcl ki Palrc.na imprezy czy leż pOllnac:d;:aw,"ch ludzi ~o:>rlll.
\V, rtn o 'tym pom,"śi cć ,

"Lech mistrzem".Polski

• v..' WY"ClgU atnaŁorow dopkoła Austrii. ' zwycit:zell VIII etapu zostal Ludwik Styka (CSRF) .
a meeie wyprzedt.il Danuy Alerl'a (Belgia). W klasyfikaCji generalnej
nie
zaszły
większe
zmiany. Prowadzi Dietnl3r lI:lt\er
(Au,tria). który wyprzedza o lO
sek. Romana Kreuzinc:era (CSRF).
• PiJkarze r<:czni Teka Sant"nder (Hiszpania). zdobyli
Puchar Zdobywców Pucharów.
finałowym
mcczu (rewanż) PZP
polwnali na własnym boisku zespól Drolt lIalmstad
(Szwccja)
23: 18. Pierwszy
finałowy
mecz

,V

tych

dru7yn

Z[tkOI·1CZ~·1

się

zwy-

Szwedów ~O: t8, Jc,t to
pierwszy triu mf hi"pMlskiej drużyny
w europej. 'ktch
rozgrywkach puehamw ·ch.
• Al. Timoszenko (ZSRR) bvcięstwem

la

najlcp<07ą

dów

za\\'oclniczk=!

znwo-

eliminacyjnych
Pucharu
~\\'i;)ta w gimnastyce artystycznej w Tokio. Zwyci żyła w wielObojach oraz W~
w,'lyslkich
cztcl'ech finał"ch. W konkurcn-

łach ze t.,;kak:1nką l 7C \\''Slalką
zwycic;lyla s::pnolł?iclnic.
\v

c

ćwiczCniach

n~ obn;czy j z pił
pocl<i<:\ilJ pie rws7e mi-'jsce z
z dt'ui~t1y
OI,SOl04
·t.. .. ldill".
(lech)

ka

kolci.anką

1. Lf'eh

Poznań

4~

~!5

Za,;łębie Lubin
4e
3. GKS Katowice
4. Zawisza Byd,;ou('z 37
5. Olimpia Poznań
36
/t. Górnik Zabru
li
7. I.f'gia \Vllrsz"w" , 35
8. ŁK ' Łódź
34
9. Wisła Kraków
3l
10. Sl~~k \Vrodaw
21
11. Sial lUif'll'(,
26
12. RUI'h Chorzów
25
13. ~totor Lublin
2\
H. Zagłc;hic Sosnowi('(' 20
15. Widuw Łódź
17
16. Jao;-irllonia n.
13

37-%!
31-11

t.

...

36-:!5
35-21
31-~1

!!7-JJ,
3S-3t

32-33
3~-!1

27-33
31-Si
1~35

22-36
22-39
l~.

II LIGA
przedo,tulnieJ.
37
kole ja
dru żyny z czołówki pretenduja".
do I ligi wygrały swoje po,i.edynki. Wyniki: GórnIk G
W

~:2 ,

Baltyk -

1\1iedi

2:~t

-

Polonia 1:0, Resovia _
2:0, Stilon Igloópol 2:3. JelcZ
Ola"a Hulnik 0:3, GKS J~
.trz~bjc Stal R,eszów 0:1 , SWI
Stalowa Wola - Lechia 4:0, Siar·
ka - Zagl <:bie 1:2, Stal Stocznia
- Szombierki 0:3 (w.o).
l.

2.
3.
4.
5.
G.

lIutnik Kraków
Igloopol n~bi('a
SIal St. Woja
Polonia Bvtom
Zal:lębie Walbrzych

Gwardia. \VarsZ ~\\\·~l
Gorzów
R. Góruik Walbrzych
9. SIał Rzeszów

i. Stilon

Wodzi'law
11. Lechia Gdailsk
12. Szotnl.ierl,i Byto!.1

10. Od~a

13. Reso\"ia

Rzeszów

II. '\tied i Le!:nica
la. pogOi, Szczecin

Siarka Taruobrztg
CoKS Jastrzębie
18. Jelcl Olawa
i~. fI,'ll)' k Gdynia
20. Sld Stocznia

16.
l •.

55
:;2
51
4.
II
13
Il

It

3.
łl

3..
31
li
31
31
31

-ł~ t~

S6-3~

42-1/

3G-1I
31>-Zl
H-31
3l<-31
33-31
33-31
~.-II

35-Jł

4~-At

29-!(
31-~1

3;;-3;
35-11

2;

2 -I!

26
21
4

~t-3S
2~_~t

1-14

(lerb!

s

Prezent na ... -jubileusz
'Il'un w n lidzf' te'lolowt'~o :ze pół BItOSI

llłiniollv

nisa

lłi\nO~1 ukońt'zył
Ulirjst"\ł. Było to

u.

pi~rw.'IzYln

rUWDOZna<'2nf'
'" a
SI'JU d. f'kslraklaw.
Wrf'.<iZt'ir .,kilkUletni" "pukanie"
do K"Olla druiyn- J-HKoWr('h 11wjeńezollll
zostało
sukcf'sem,
~:lllliary i )lłally działaczy i Iawoduiltów 01"~i
h'rDf'l":ł,
N1l}ł7E.l \
WI'\TR.-\K
ZO lały
llcłniOllf'. lładomian : 1' wy~l~po

wali w I Jidzr w lal:ł<"ll 50.
Q\7Y s<,:touy) i w
koiu'u lał
70. (pruz ('ztcry lata). Opusł·jli j
w 1981 rok I' .
~ Względy ekonomicznc klubu
i plany szkolenio-J/e skłoniły nas
Clo P,'zYjGcia wysokiej poprz C7.ki. A był ni" awan
do n j'\ yi.Szej klasy rozgrYwek w kraju PowicdZi'll Andrzd Wiatrak, trener tenisistów
st()łlr
Wych Broni. - Klub postanowił
;.' gwarantuje śr;dk.i ty;k na

najw ... i.~>.y poliotl\ . pflr QWyt'h
gi r. Nie bylo '" ybol"u, należ"ło awap ować. O likwicla::j!
ekcji nie chcieJ' "my słysl.eć.
- Nasza siła h.r1a w wyrównanym sklad~;e zwierza się
tr~lIe'·. Najwi<:k,;~<! ugrożen:

g"ywu'lia rcwanżow('!:!o s(lolk1niu w Radomiu, bo i z t~k1! pl'Opozycj" w:;'stąpili Tywalc.
NlIjmocni~jszym pl'nktem Droni był w ete~an pingpongowych
sal. 31-letni gracz. Jan Molf'ncl".
W 15 potkaniach przegra ł tylko trzv pojedynki. Z 15 mećzbw Dl'DI\ wygrała 14 i tylko
jcclen zrem:sowała ze Spójnią w
Warszawie. Na
wJniki, po'!a

Broni potrzebny lider
1Uo~lo n<l~hpić ze
tfony Si .. rki Tarllobrze;:-. Przy pipgponl:owyCh stelach
zJlllei"Zyli"OlY
si;:; tl'zykrotl~ie i t:rleż zWJ('if;~tw zanotowali,;my n
,~
,Z) m koncie. Najp~cr\\' 10:3 w
I\ac'otr~iu. potem równid 10:3
v. Tar!"lobrzcgu i na zakoilc?enic,
po dwu rundach, dOS7ło do ponownego n\cczu w Tlrnobrzegu i ponowna naSz:! wygra!'3
10:6. Nic było wiE:<! sensu roz-

I
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, (oJencl", pracowa li: Krzysztof
"iąl"k, Artur Kalit
I JUt ior.
TOllu'k Ph·"'ń1>ki. Urłalli~ U7.Up,ln:ał kolel:ćw Wojt"ieeh Gu\'!:,or('7yk.
Ci sami ~wo<1nicy b,da wysl~pować w ekstl'akiasic. \\ 9:;'scy Si) z Radom ' a
i naszymi
w,).cilowankami. Nigdy ni kor7,ystali~my z obCyl'll zawodniItów. A e I li~ to już. wiC;K5ze
wymagania. Potrzebne są wyż-

urnicjc;tności.
\V
dru~yn ir
nit'l.h~dny jt':>t litlrr zaUW:lzJ
,\ndrz~j Wiatrak.
Są możli we:d pozys.kania
k ,ego zaworlnika do radomsk'~,
Broni. Zres.llą tylko
jedr.~~ .
ale,naj:ep~zego z groca mło:ivclt
pingpongistów. Potrzebę takiego
"wz11l0cńienia"
l;gowego
skhdu Broni nale~y przyjąć ?I!
zt"O"umieniem. Bt;<l~ konieczne
Sl

trener,

tli:

wydatki. Sj one nieunikniOl\c.
teni "~ci nic ehc,! podzielosu bcń'aminków z
poprzedniCh lat i po roku poWl"';"
ei'; do niż.szcj kl~sy rozgt·yw;!lC ,
Trener liczy na po'praw~ u.m!ejętno;ci m10dych
za WOdlltko\'!'
(, ·wiąlku. Kality, Plewiilsk;t'go),
L ga to dła nich szansa.
I na koniec o~()bi~ta rcfl:!ksja tre'lera ,\. W·atraka.
Awa"s Broni łącz}' si~ z jt-go
:;:rom"ym jubilcuszem. 10-:ctnim stal.em trcner"kiru w klUŁ ie rlldolt1s::iej Droni. S3Lysfakcjr. spora i świetny prezcnt na .. ,
jul.Jileus?:.

jeJn

lić

