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W kieleckim Urzędzi e MIej:'
ski m zniknęły z drzwi ta bliczki z nazwiskami urzęduj ących
Jeszcze niedawno władz miejskich. W gabinecie prezydenta
od t rzech dni nowy !:,ospodau
Kielc - d oo. dr bab. ARI{ADIUSZ PŁOSKI, z którym
rozmawiamy.
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Odvl'iedziliśmy
rejoB Kozienic i Zwolenia, gdzie są ' naj\':iększe uprawy, Jak poinforrcovl'a no nas w Rejonowej Spóld7.ielni
Og r odniczo-Pszczel a rskiej
w Zwoleniu, dotychczas
kupiono od
olant:.to,-ów jedynie 35"0 ton truskawek, jc:st to
o połowę mniej niż, planowano.
Zdaniem
k iero wnika
dziab]
handlowego, Jerzego .Fijoła, w

nastąpi

peł nia

}' l'czy,lent Kielc, d CH'. dr h,\b.
A, Płoski.

Fot. A.

za, ,poszc'~goJne spra.,,,y.

.

Ogól!Htpot~kim Porezum ie-

Zawo d{JN'j'<:h.

.wofnle .. p!anowaUL'lY . sprzel;lć
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Czech.9~ł9"ia~ji. Chlody
1ól?rawiły. iż pl().n b.ęd1'l e Zi1:l::Z' mmejSzy.
"
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OoK 08CZł: N I E N,\ ' STlI, ~
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MO SKWJ\ · (AFP.) Zjazd i:ĆJf
ników ZSHR., obradujący w
Donlcclm pr zyj!;ł we
wto;-ek
, deklar ację, któr a w z.y wa ws?:ystkich roboiników. radzieckkh , aby za~ądali dymisji rządu premiera Nikołaia Ryżkowa.
.
Gór:licy rozważają moili";'loŚĆ
ogłoszenia 'strajku powszcc'.fnego w , lecie br. 'przeciwlw polityce gośpodarczej rZl!du
Ryż
kowa, Górnicy os!(acżają rząrl,
że nie dQtl~zymal 'lobov!iąz.arf.
wypikająpych
z
po rozumkil,
pod~~ :S~.'1;9h latem
ub. roku
przE·z
korcisi r:
rł: ~do~;ą
i
przec1sta w':'c!~H gĆ ~·nic:':/ch ko.mitetó\v
St!'3 jkow., ch.
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Górnicy domagają się
dymisji rządu
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,.PraktYi'zna P ani" przy ul.

liezb .. zamó",iell pl'zekl'.M'za moiliwo';ci
Fot. t\, Piek:Hski

"w moim mieszkan;L1.
Sloku, wieżowiec 67, pa :-ter są
robaki, maleilkie. - jak. kr pka
zro.biona długopisem, pod luną
pr zy.pomiGają paj ączki, sa ich
ro je, szcLeg61nie
VI
kuchni,
Oc)KOSCZŁ"NłE

N \

STR. 2

"Praktyczne Panie"

s

;j)

·Y'·ai na cja der tk".la uJed ,,3, lu.ecia pun k ,6-\'
gGlV}'cn

na

K ii:!ec:cl;.-:~nie
znn idż;e

.Jt -m roku
!i.' ~;\\'~.tny{'l

- Wyni kla z tego,' że wcześ
'n iej n ie zamierzałem ubiegać
się o jakieś stanowisko w nowy ch wła·dzach rn[ej$k;ch. Ja ko radny
chciałem
ty Ile o
ws pierać poczynania r dl<)cego
się samorządu. St<\lo si~ inaczej ...

o

wy-

Wszystko. co kupujemy
- mówi - natychmiast zamraI żamy W? :własne j chłodp.i. Wy.d"-',',;eJ-"l:}·rn scrw~,,:e praprodUKo,valitm)" jedynie 15 ton
,kompo~óv". Chcemy BOO ~on sem agen cja "Un!a-PH~ ~s"
rowea "zamrozić, ale· czy to bęuje o' ·."ro ~aniu karli"
d·złe· ·!7lożli,'\\·c, trudno· dziś odLda:en}u' QdPo,:\,;ectz;:al-1 powiedziGć . Nie: wys'y~ amy· . (wocó.w na. eksport, choć pier-

\"

bałtyckich"

powiedział

nrz!'wodl1iczący

Rady · Nąj
wj'ŻSZf'j
Litwy . Vy ta lllu
Laud8b crgis w czasie konferencji prasowej, zorganizowanej po
spotkaniu z
Mic h aiłem G Drb a~i':O W e lłł na

Krenllu.

Landsberf!is
powiedział
źe w czasie
spotkania na
K !'eIl11~
wy ja;lliollo niektóre
s))'a vy
i określono

.. pu"lkly
styczne",
k tór('
mogq
ułatwić
znalezienie
roz',vl;!7.3nia w ollecnej syt n~(' ji,
rozpoczęc ia
dialogI.!

pom'·C?'lf'i.!O między. I::1t~łl,
Z..snR
o,'nz Z,ll('Slellle

]

b]Q~(3...:!y

;r.r·Sl-'Odat'czpj

Li!-

v/x.

sercu,

koniec tego tyg{)dIlia.

tych dniach

na

ses~i

-

sypu.

pra<'Owni knwk"{·k.jt'j

t,lOSKWA (T_~ S,
UPI).
,.!l'o b:rły wstępne konsultn-::je. w czasie których dokonali;;my pożytecznej wymiany poglądów na ' temat
s.rtuacji w republikach nad-

Wiceprzel\-'lie,iskiej,
z aś na d rugiej - pl'!l.yden 'em
K ielc. Skąd ta !:.1thna'r

wyższe plony, SzCZyt
~biorinv przesunięły 'losla} na.

Osta tnie ' . deiI':Zp. '
nieco popr:.wiły
n a plan taCjach, ale
tyle. a by otrzymac

Z\\':ąLkó".r

.A Na in au:lluey,Jne,i

znacznie

w Kani ...
ordowego wysypu

i

dO-

Czy koniec
blokady?

Halo, Bruksela?

w tym rok l!

lją

na Kremlu

zos tał pan w;rbrąny
wodniczącym Ra dy

OOKOSCZ!o:NIE N ,\ STR. !

wiado ł!1~, iż

l<-

=

opanov,.mć

obowiązki. .. "

ceny

wi -

szybko

IIMagistrackarewolucia"
.d.iero iesienia

l,

r

Landsbergis

Par;c"
, któr(; pobien::y tr:\dycyjn·e
I ju2
za
u3Iugi kosm{lT ak~e

I,tycz;ne .

"P.rakty('l.n~
5'~Ye

fryzj er,;:kie ,

ręl~c1ch l . k~~ .n . .,;rn.n~e j ~ /~

kraw iec-

ną

s:<: od i l ipc~, "póJkami
prac:J,vnicz:ymL Ta inforrna, zmariw'i
cja
szczegó:.n i e

O'ł ~~ty, ~-t a- i , DOKOl'CC7.t',Nll':

N ..\

STR . !

http://sbc.wbp.kielce.pl

Za

k"żdym

nur.! kiedy r('-

prezentacja Ikl!;ii SPOiyk~ sil;
z poL~ką drużynł mój przyjaciel II! Hl' llkseli ma t'ię:iki
orzech tł o zgryzienia. l naprawd ę nie wi('m, jllk sobie l'a11;ci z
podctielonym sercem, gdy ; ed na poł o w", nakazuje kibicowac
8 el!;om, a d ł'llga op owiada się
p6 slronie P olski. l\lICUEL G OBA,T, Belg poL~ki .. ::-o }WChod ze·
n ia , ma ~! lata i przynajnlniej
raz \V ' r ok u, z redzieall1i
i
siosh'~ Pascal, od ~ ieiiza ' drugą
ejczy2:.1ę . Ponieważ ~Jla
tę na
p'i lce (gily mial 11 lat \\' ystę
pow,,!
lV
d ruiynie jGUiOl'UW
Alłder~<{;h( 1l B ruksellol
p OPl'itsilem, by podzielił . srę ze lUną
.11\\ aimi ,~pO<',It-zeżell i:lmi 't Muudialu,
•
J .. k: O{' (\l. h ,,\z ,11)1:';"\", Z,!
mr!i~l'z'l.'Ytw ... ·jl Wy,.tt;ll
un.;

- To bo:ł s~"tl}y
pfar ·),: s.:::cj
polc~vl, ie'

n 1C('z.

W

yl\y

,;"'1

Be1gvw:e
.graE _O'€>3.ucc,'dowan:e n'e at;kow.ali. Po prze.nvie Lyło nleco lc;>iej. Strze-lil' d"'a getl,' , ale ole m.ożEa by\! zad wol011ym
z takiej gry
•
Jaki... na.,h'l>je
pallO '1\ aly
w Brukseli przl'd .!opotkawem?

\','~allonH}

1J,v!o. le te:l 1!;(,(,z

v.:

WYr!~ilĆ.
grupIe cli·
mina cy~n('j -są jcs?-cze
zes!>: ,l.'
łI ;s7.i,lanii i
Ul'UgW3jU. a W:f;':
siit1łC:.:,) [iczcci\vnicy. Obaw: np
s;,~, aby Kore a nic spra\\"'iła nie ....
-'>p:;d/.:aai<i w śŁylu Kam~rU-fi.li,

ir,:c!J3.

• C<t l,wwi, sit; • mistr'lo.~I.- ·
. w .. ch P;) loirr.ui:y(·łt Ih iesięti ll {
meeu"h?'
. DO KO ŚCZi~ME SA 8'.fR, I

I .' --

iI u~~~~~ r~~:~~::~.

Loleria l~alltoW8. 'Z dv:óch po-'
' woJów :. wyg nmej,. je śli maSl:
szczi!; ~ i e lub z satysfakcji , jaką
możesz Illieć, jeśli llQWct nie wy- '
g r asz. Doch ód z· loterii pt:zekazal"y zost a nie bowi!!l'o na ccle
społeczne,
m .in. na
fund;1 z
PK PS.
Do wygrania vltele C"ennych
fantów z' sanwchoclem mark:
"Fi at 126p 'FL " i telewizo. aHli kolorowymi na clele, 'Po:\adto dużo SPł'Z~tu gospodarstwa, domowego (patrz zd j ęcie) , rowerl.
Spl'Z"t radio! Ic w i7,yjny, a nawet
encyklo pedia,
Losy do nabycia w k ioskach
.,R uch , " w obydwu n aslycłl
w oji!wutlzlwach!
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dopiero ·BSlenia
DOKOŃCZENIE

ZE

S~r..

1

bę-El ę

j)rowaó:ńł

DOK&NCZEl'I!lE
ZE S'l'R. l
,

Teio
samego
zd<lDia
jHt
kierownik działu Ulopatuenia
surowcowego .,Hortex" w Pn.ysusze,
Marek Kw ..śniewski.
"Hort€x~ kupił
dotychczas jeliynie 'lOO ion truskawek. Planprzewidywał zó.kup około 4 tys.
ton. Jeżeli kupimy
około
2.600 toł;. to ~WS1Y tli
mówi iriero nik. W tym roka
yrosła Dam spoFa
kOllkurencja w PQlSłaci fira JlQJoliijnyc:b

s.eminarium

-dra asysten1ew.
_ • Gospodanem jest -en, kte
debrze. sna lIW&je "krWeshvu".
C:;;y pan, do niedawna kierownik ~łati& Ma.temab'kl w
Pe ·t łńee Sw~t-okr:lcysłlJd,
meje pewied:&ieć • sebi., te
dobrze _
połneb.y i (an~\ti'walii. mieszlłaóeów Kiele!
- Z wieloma problemami
~em się w Cl.:lsie k:unpaltu 'yborcze-i, w !ctocej
'W:bi iem vó:ńał jako prze tawiei'el :Kieleck}e~e Komite-tu
Obywatels"kiegv ,,soHdanlOść>'.

Od kiłlru dni zapomaj~ się :z;
realiami :lo relacji mojego popnednika - Bo!:,\lsł"wa Ciesielsltiel'Q i jego zastępców.
:B~ też zasięgał opinU u inny~h, by o danym bClgoonit>niu
wyro.bić sobie własne zdanie.
• Czy Plłtiska wiedza nauko a moze bye przydatna 'tV
urządzaniu ponad 2M-liysięcznym miastem!
.

sądzę. Ale
jestem
Iłblo-wiekiem, który wiedzę zdobywał nie tylko w młooośei.
Nawyki ciągłego uczenia się

-

Nie

powstały

i teraz na pewno
pozwol ą mi sa:ybko opanować
nowe obowią:Aki..
• Nie eznałlZa to chyba rezyltnaeji z dzialalnWiei ~attłco
",ej?

- Na
s mOJC'J prez.y.dentulY :z; pewnością ~tanę
oode.lego.....ra y z pS. Nie zamierzam bowiem tra~ić kontaktu z uczelnią· i być może

Proponujemy ..•
NA

WYCmCZKĘ!

Ocldzial Swi<;tokrzyski PTTK

w Ostrowcu Sw. zaprasza w

s0-

botę, 16 czerwca, na wycieczkę
pks:zą. Trasa prowadzi ze Sta-

rachowic pncz Obóz Langicwicza, Wykus, Rataje, Wąchock
(pamiątki i miejsca związane z
powstaniem styczniowym 1863 r.
oraz działaniami partyzanckimi
ostatniej wojny). Spotkanie
z
przewodnikiem przed siedzibą
oddziału przy al. 1 Maja 5;· o
godz. 10.20. Udział w wycieczce bezpłatny. Uczestnicy pokrywają we włas!lym zakresie koszty dojazdów i wyżywienia.

Nie wykluczone, że ~I>roszę o zamontowanie w gab~ecie prezydenta kłblH:Y (takiej do pisania
k redą) . Chcę je<ffiólk uspokoil:
moich wyboreów i Radę Miejską, że mateJrultyką będc:
za imował pO;!3 godzinami
rz~dowania.

Ił.

Jakie

patrąlby

,,~Ine

pe'n~oby

Kielc

:ę

. SKR, GS i

u0-

FO:lwiązania"?

d&

1'0 kiJku dniach urzę(ia
wania n;e- zaryzykuję SfQl'ffiU-·
-

lowania hierarchii p:rioryteNiw. Ustalę 10 gdzieś za awa
tygodnie, kiedy zo~ta!'lie wybrany Zarz.ld Miasta, ja.ke (}J;-gan w)'lkonawczy. Składać się
ma z 7 vsób:
prez.ydenta,
dwóch wiceprez.ydentów oraz;
c4te.rec:h c3łonk&.v z g,rona
_

ra~~yc~

Zmieni się zatem styl i
model funkcj6nowania Urzędu
l\-liejskit'l"o. W jaki 1Ip086b
ch~e
paR pn.eprQwadzie tę
•

jesienią, gdzieś w

Wołum

pawzier-

tem ...

- Mój pra{}ziad osiedlił się
tu ·po pow5ianiu styczniowym.
Od tego czaoo czwarte pokole-

z obeeną

"Gazetą
jako przewodniczą 
Naihorczej tej spóŁ

cy Rady
ki. Czy zatem inne miejseowe dzienniki będą miały równy dostęp do informacji dotyczących prezydenckich poczy-

Uwaga, Czytelnicy(
Kolejny numer "Echa
Dnia" - "Relaks" ukaże
się 15 czerwca bL o 1JWykłej porze, a w nim m.in.
rewelacyjne
wiadomości
sportowe.

nań?

- Nie może być inaczej.
Jestem bowiem zwolennikiem
pluraliz.m.u - kk:ie w środ
kach masowego przekazu. .
Rozmawiał

JERZY CHROBOT

(l)

• Z okazji święta narodowego Zjednoczonego
Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół
nocnej, przypadającego w dniu

z kobrIe roorganivcje w~· odz.ą
e v • z.y t·eh ,.PlJC'I:1lych Pan· ch"

a przec-le'.l niebawem będą
jeszcze wyższe. Jednak zało
żenie Si>ółki
pracowniczej w
tej nowej
sytuacji ekonowicznej jest
koniecznością.
PienVl3ze nane kroki w tym
kierunku,
t<l
wykupienie
kosztownego wyposaźenia gabinetu kosmetycz.'1eg(), a potem dokonywanie regularnych opłat za czynsz, usŁal<:>
ny przez; KSM na H.5oo :lit
od metra kwadratowego i en~gi~. Tę
sumę
dzielę
na
dwa, bo będę pracować razem z koleżanką. Przez najbli~ze
dwa lata. ~dziemy
zwilln i one 00 podatku ci<>chodoweg<:>
i
obrotowego.
Pierwsze miesiące tej samodzielnej dzi-ał.alności pokażą
czy przynies:e ona sukces,
czy klapę.
Zasa.dy
prywatyzacjI te
,ame i obawy przed nową

w Kleluch'".

f(JrIDq

'sp6łdzielców,

zie prwwidzieć. Do każdego
na}drol:miej.sU!g-o zabie.g u wstaną
wHcznue
opłaty
za

C:l.a6

czynsz.,

którzY d'Otyehko-rZ-l'staH tu z dodatkowych ulg - 2"0, 5o.-procentowej bol'lifikaty. Teraz przywilejÓW nle będzie. Je<kL."\k
jeszcze do kÓl1ca miesiąca w
",PraktycZlll'j Panj" po stareu.
arto więc przed waeja i Uljrzeć u i zaao;tć·
sw j wygląd. U fryzjera
~ włos' w
kou\uie od
dl) 12
zł, stnyienie ze
zen i
i susze.n:em
zł, ~ urno e!o ·an!em
zł, trwa a 21 do 24
tys. 7l,
ase
a
24. do
2.8 łys. u. U k{)mletyczki za
~zcJenie

2%

-arzy pIncl ~ię

2"l tys. zI.oty.ch,
w
r :z;aj
tr..<2r~
ł-

i br 'i

u.

energię.

el~trycz-

ność, wodę. Pcoobno wZf<:>sną
też ceny kosmetyków.
Jak odbywa się pnekntalcanie "Praktycznych Pań" w

spólki?
W pn
ie
my ul. Kon p l • j~j
Kieł ach emocje ~ ·:qz.ar.e z tq małą rewoluci<1 już O:L dłr,
-

U

spółki

poW3taną

Dm;;

praeo'A<-nieze:

dwie

fryzjer-

a i kosm~tycma mówi
Bar ra Gneta. kierowniczka o1rodka. - Rez.ygnu~my

z kri: iecttr::. któ:~ już dziś
bY'lo. D:e~)"9!3.~ln~. żeby nie
po ~t::;ć b* z.:~t..'1.ą, chCĘ ctwa~1...\'Ć'

m:HY

sk!e~k

smetykami. Pi;

- Mnie la Fyw yzacja
prz.eraia. &ję !;i~. że !tracimy
tamie kU tki, które
n

U'e!-z.t

przychQdzą

nadziej -

2

G6raka.,
Sprawiają

dod!\je

j>.li coraz

anena

kosmetyczka.
to wysok!e ceny,

za

s.
IM'

Ęiałt>hł-zeskiem

reI nicy

lI.arzei!a ją

na niskie c:er.y. Jak
po~;@d.6iał nam
J'aeek Pi~1"Z"
z Emilina, po 4 tys. za . łubiano
kę, to o wiele za mało. MYŚlę,
iż knag. am po·,rJ;łien t., le ktlS1.
tować. Placi.my bowiem
za
zerwanie i odszypułkowanie po
1500 :d. Na n1L<:Zym terc ie ]Xlireo.r.icy płacili prlIeciętnie
o
100-200 zł za łubiankę wif;cej
niż punkty uspołeczni(;me.
ale
kiedy p rzyszedł większy wysyp
pośredników
wymiotłD.
gdzie
jest wi<;c ta }l.()n:~lU'encja?
(wlm)

nieufności

l. WKZ NSZZ Policji w Radomiu uazi la wo um nieufności
kierownictwu WUSW
R&doroiu: płk. Je:r~mu Majowi i
płk. Jantlszowi
Kaczmarskiemu ze względu na brak działań
w kierunku poprawy poga,sza_
jącegO sit! z dnia na- zień stanu porządku i bezpieezeństwa
publicznego VI woj. radoffi;'tim,
postawy zachowawcze i dopl.'s:!:czewe do obniżenia dys.:ypJ,ny
służbowej wśród pOOwła hych.
Bion;c
PO'wyższe pod uwagę,
WKZ domaga się odwołania wy-

w

r Isze!
DOKO~CZ

zł.

płacimy
zł..
pQl1:Il
wY)}O:effi
lubia.ł\k4!.

W

rlLiaiamości

również.

Dla ObOl stroo
usługo
dawców i kJientów oznacza
ona przede wszystkim wzrost
kosztów. Tym pierwsz.ym jbtŻ
na starcie grozi plajta, bo
ffiQŻe się
oka-zać, że nie bę
dJ.ie popytll.~
Cbea}

http://sbc.wbp.kielce.pl

N

nn c7'~ n-,~I.n,~sn Y.\

6 tys.
3.5 tys.

ce
za

Na WC7,Oraj::;zej IroJlfere cji
prasowej
w WUSW w Radomiu zapoznano dziennikarzy z
uchwałą
Wojewódzkiego Komitetu
Założyci~sl<.iegil NSZZ
PDHc-ji, przyjętą 11 bm. W 110kUIliencie cz.y~a.q}y m.in., że:

• Pochodzi pan :z-c starej
kieleckiej rodziny. Proszę więe
przyb1iiye te związki z mias-

związany
Eiclecl'ą",

'~awek

płacimy

do kierownictwa WUSW w Radomiu

niku ...

nie Pło-skich mieszka w Kielcach. Pradziad był także (przez
rok) naczelnym redaktorem
"Gazety Kieleckiej" oraz s~
d:bią w n!epooległej już Polsce.
II. Emoc5onalnie jest pan

81 &tEg

ch{)Słowacji.

"Dlagistracką rewolucję"?
- W tej ehwJJi dzi30ła koID}Sj4'I staiutg.wa, któ:ra określi
stru.lcŁurę UM. PowaŻlliej.szych
zmian mowa oczekiwać dopie-

r-e

ianyeh keatl'llht::n-

tów. P~r~aiey pe4hijali ceny,
by llASię nie SJ»"zetłBĆ iflwa.r
monopolistom. W rejonie działania J;asxej firmy pro adzłmy
36 punk ew skupu. W ('zwartek
bądż p!'łtek ~im zdaniem
- będzie
peb1.ia truskawkowyC"h Diw. Za lli1o:ram truskawtk odszypułkowanych pła
cimy 6 tys. zł. Po towar jeździ
my te:i: w KielecJrie, Tarnobrzeskie i Skierni.ewickie. , Pierwsze
owoce Sit z rf'f(uly najładniejsze,
więc opłaci się kupować w województwach cściennych.
W R ejonowej Spółdzielni Ogrodnicw-Pszcze}arskiej w Kozienicach
dotychczas kupiono
ponad 1 ty~. t on, z tego 183
tony wyeksportowano do Cze..

adJlot-acjlł

.,._

Kie:-cw nic=.ka

tu kc;;;jenidt;ej Spół<m-li}ni
ł"iallJl&
Kurpie! mlme nie
lepszego roku na OWO"
we, jest zadowolona li
czasowego Pi"zebiegu bml,a~liU
Dotychczas nabyła 00
j>QDłld 3() ton truskawek.
Ce są dor odne i dobrze
wione. Odbiorcy są
li surowca, Od dwóch
kawki odbi<:ra od !las
ka fu ma "Unicom".
rok\l riJwniĘi jest ZaJllltttr."'5eWa..
J1a
dostawami.

l~raju

14 bm. prezydent Wojciech ;Jaruzelski przesłał depeszę gratulacyjną do królowej
Wielkiej
Brytanii Elżbiety II.
• Zakład Ubezpieczeń Społe
cznych poinformował, że od 1
kwietnia 1990 r. zasiłek pielęg
nacyjny wynosi 90.300 zł miesi~c:z;nie na każdą uprawnioną
osobę.

• W Warszawie rO'Zpocz«;ły
się polsko-francuakie rozmo y
gospodarcze. Na sesji między
rządowej komisji omawiane są
możliwości ro:zs:z:erzenia wsp6łpracy
ekonomicznej obydwu
krajów,
w
tym zwłaszcza
zwiększenia wymia.'1.Y
handlowej oraz problemy związa.'1e z
udziałem Francji w restrukturyzacji polskiej t06podarki.
• Od 12 czerwca br. władze
c~ne NRD wynawiaią potwierdzenie wywozu wwarów przewożonych % RFN (łąeznie z Berlinem Zach.) przez obszar NRD
do kraj6w trzecich (np. do Polski). Odnosi się to do potwierdzeń na dokumentach przewozowych i magazynowych, jak
również na formularzach firmowych i no.malnych rachunkach,
przewożonych w ruchu podróż
nych w celu zwrotu podatku od
wartości
dOdanej.
• Jeieli nie ok,ciEm.y granicy dopuszczalnej recesji, trudno b!;dzie rządowi porozumieć
się z parlamentem ,- powiedział
pos. Rysl.:ard Bugaj (OI{P) 12
bm. podczas p,>siedze!lia sejmowej Komisji Polityki G.x;pcdarczej, B~dżetll i Finansów. Komisja oceniała 'przebieg programu staljiIizaeyjnege. Przypomniano z tej okazji, że uchwałą
Sejmu rząd został zobowiązany
do takiej polityki, aby dochód
naroOOwy nie zmniejszył Iri~ w
hl:. ~ o więeej nii 3,2 próe.. •

lok4

ma

mienionych;: =)&l1»Wasył!h sta·
nowisk słui:l:>owycll.
2. W związku z ""_ sunięciem
przez komendanta glOwnego po.
licji kandydatury płk. J. KaC7'
marskiego na .tanewisko ko·
mendanta wojewódzkiego policji w Radomiu, WKZ wyraża
sprzE;ciw w bei: tej kandydatu·
ry, uznając, że jest to kandynatura niewiarygodna, Ilie roa·
jąca
poparcia środo 'iska policyjnego oraz społE{:znego i jako taka nie była ilonsultowana ze Związkiem Zawodowym
Policjantów.
Protestuje jednO"
cześnie przeciw takim, nomenklaturowym metodom narzuca.
nia osób na stanowiska kierownicze.
3. WKZ NSZZ Policji w Radomiu podtrzymuje
zgłoszone
przez siebie kandydatury
~a
stanowiska
komendanta WOJewódzkiego policji i jego _ ~zastęp
cy: kpt.
tanisława Nawrockiego i mjr.
Adama Alzaka,
którzy mają popracie
środ o
",'iska policyjnego 1 społeczne
go.
4. W przypadku ruepodjęcia
przez komendanta
głów;] e~o
policji
negocjacji w zakreSie
spraw
będących przedmio!e:n
niniejszej uchwały w ter~:
do dnia 15 czerwca br. \v~
uzna za celowe podjęcie akCJI
prGtesiacy:jnej. Polegać ona ~.
dz.ie na ofla~waniu budynkoV;
i pojudów JlOlicji.

CudownI) lek
( yJfJ

z Duszni
WAŁBRZYCH PAP. :Mlec zko
pszczele,
wytwarzane
w postaci liolilizowanych okruszyn przcz dr med. Tade·
USza l\-Iodzele ski ego z DuSZnik ZdroJ·u , robi zawrotną
ka:1
•
rierę. Stwierdzono bOWlem .
udowodn iono niezwykle _ k o
tzYstny wpływ tego .prepar~:
tu na zwalczanie m.ID. cU
rzycy miaidżycy chorób serca n~rek iołądk~ wątrobY, a
n~wet w~roku i słuchU ora~
psychoz depresyjnych. :Mlecz:
ko ma właśc iwości reg.ene!~t
jące i przeciwzapalne,. J€.,.
przydatr.e w leczeniu, me;~_
dolności wielu narządowo d '
wa du szni<:kiego lekarza
0.
tarła jU:G t~kże do innych ~::y
jów, czcgo dowodem są
od znanych na Zach<> .. .
fundacji geriairH, apiterap!tla~

dt.ie

nie.konwencjQna~ycb
m euk _
leczenia w oparc-lu o prod
ty JłSze1.el~.

ey
sok

no·~

go_
mal
inn_

cq
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do

rei

,
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Kres uspołecznionych przedsiębiorstw?

Niec9 wolniej Gd pry",,'atyz.acji handli, postępuje pr.zekazywanie
pryw:!ltne ręce zakładów gastronomicznych.
słyc7Aia

br. do dziś sprTWat,.z wano . . wojewiHlzhTie ltiełeclrlBl uWwie , restallracje - trzy w Starachowicach,·
~ w K • •
kich. Pocównując te z liczbą 2() przekazanych o.oOOom prywamym sklepów. wynik ten nie jest i.mpollujący. Zamierzenia
są jednak .dużo śmielsze. Z 248 państwGwych i spółdzie1czycll
punlctów gastronomi<:z.n:;ch zakłada się lK'ywatyzację 87. Nie
lic~ 56
zakładówajencyjnyeh, które w pierwszej kolejno'Ci powinny przejść na własność prywatną. W zystko t na ra·
ue pozostaje jednak w sfer~ planów, b(} amatocąw na r-estau..
racje i bary wciąż jest IDe rielu.
,

sia-

iem
poaC1!-

ko>oli-

Przejęcie na własność klkalu gastronomicznego łączy się
z dużymi kosztami, przerastający:mi finamowe możliwości
załóg dotych~zas' je prowadzący-ch. I tu rodzi się dramat
tych ludzi, bo gdy n:e podejmą
się tej ryzykownej dzialalności już na własny rozrachunek,
to czeka ich bezrobocie. Poza
t)"m, że mają pierwszellstwo
przejmowaniu zakładów, nie
noczllw'::łją
żadnych preferen_
w bankach
są
a na fundusz pracy
tylko częściowo.
kolei,
gdyby
bezrobotny
chciał
wykupić i prowadzić
lokal gastronomiczny, otrzyma z Rejon(}wego Biura Pracy maksymalny kredyt w wys okości 14 mln zł. jest t.o rów_
no wartość 20 średnich płac w
gospodarce. St:mowczo to za
mało. gdy się nie dysponuje
innymi środkami. żeb}' ~twIe
rać lokal gastrooomkzny.

ŚĆ

"

ow-

podaż, wyższą kulturę obs łu_
zróżnicowane ceny'.
W

Kielcach dobrze zjeść można
dziś tylko
w paru restauracjach.
Rodzima gastronomia
nie przydaje nam splendoru.
Mamy 55 lokali gastronomiez.
nyclI w mieście, 41 oz nich należy d{) PSS "Społem", 6 do
"Łysogór", 2 posiada "Centrala Rybna", pojedyncze mają inne
przedsiębiorstwa. Za
sprawą prywatyzacji jeszcze
w tym roku 12 oz tych punktów
trafi w inne ręce. Sześć przekaże PSS "Społem" również
6, czylJ caly swój stan posia.
dania
oddadzą
"Łysogóry".
Czekamy na te zmiany z nadzieją

lepszą

na

obsługę

konsumentów.
(bea)

gi i

na
oje-

aka,
xlo-

w e-

ęci a

lego

pięknie

prezentującej

się

sali

widowiskowej dysponującej niezbędnym dla dużych imprez artystycz,nych zapleczem, będzie
tu obszerna, trzy kondygnacyjna
kawiarnia, pracownie plastyczna. fGtografiana, muzyczna i
modelarska. a także klub mło

wykQna weów, w'śród któnajwięcej na'Pracowali się
rzemieślnik z Lipska, Ryszarl
Marchewka (ogólne prace ullowlane), szydłowiecki "Kazn1tlłd"
{wykład~iny z piaskowca I ma.l'murowe posadZki), spółka p t&nijna z Saka Kaja- ktie«o (instalacja wentylacyjna) raz RemontowQ-Buoowla!'8 S1l6łd!ielnia
Pracy z RadQmla (wystrój p astYCZ!lY)·
bQtę

rych

(an-no)

- P"lrzeba 500 mln zł
na
zakUl} wyposaieni'.l Lej powieł'z
chui - mówi naczelnik miasta i

Będzie czyściej?
W o-dpo wiedz i na
not a.tJc ę
"BRUDNO NA PODKARCZOWCE", uzmie.szczone; w "Echu
-Dnia" - 28.05.1990 r., uprzejmie
irt1ormuję, że budynki przy ul.
Barvwwej &Ił wla~no'Ścią DyrIN'-cj! Okręgowych Dróg Pu1J.licznych, przekazane $p61d!ielni w
administrac: ę z!econq.
Odnowienie 7cZale/; IIch040wych
administracja wykonllje na zlecenie wlasciciela budyll>ku. Do
dni a dzi,sj.ejrzego fes·t brak zlecenia na mal~anie ś~ian klatel. sc1>AJdowych. Na budynkach
przy ut Barytowej zatrudll: oflY

jest gQspod(/lrz poseSJl , swoje
olJowiqu.i wylumuje zgodnie z
zakre.sem obowiqzków.
Uli.ce zl07calizowane tI) obrębie
budynków przy ul. Barytowej
są ulicami miejskimi t nie
są
sprząt ane
przez pracowników
spółdziellli.
,
Z-ca pre.u sa zarzqd',
ds. tech liczno-e);spl<MtaClJjnych
inż. JERZY ROZIK

W Urzędzie
Wojewódzkim
•
W. O omlu
.

gminy w Lipsku, Wieslaw Oleksy. - W okre ie wakacji na t~
pi otwarcie kina. które w:lIDowi
działalność po 9-letniej
przerwie. Mamy już aparaturę projeKcy jną, a zakupić trzeba jeszcze ekra!\, który kosztuje, bagatela, 20 mJ.n zł. N a resztę przy jdzie kolej w następnych miesiącacl\, tak aby do końca roku Dom Kultu·ry mógł funkcjonować t>elruą swych możliwości.

InaCZej

Urząd

Wo;ew6d i w
zreorganizował się. Obecnie obowią
zuje w mm nowy tatut,
określający metody działa_
nia na
dziś.
Przede
wszystkim nastąpiły zmiany w wydziałach urzędu.
Zamiast dotychczasowych
22. będzie ich tylko 12. Poza tym zamia t 3, będzie
l wicewojewoda .
Zmiany te służą "uzdatni~niu" działań urzędu. a
zwła,zcza wzmocnieniu samorządu terytorialnego PG.
przez oddz·e en';e !!o od adm inistra cji
pat1~tw"wej
(wszak wojewcxl6w mianuje premier).
Nowością będą też
kon_
kur . y na dvrekt(}rów wydziałów UW. które zapo;viedział woje oda rad "mskL
~d

Chciałbym podkreślić dobrą 1'0-

Radomiu

Kiedy oczyszczalnia
dla Zwolenia?

Gay

tata

cią~ni~,

ja nie

m,.Z

lubi

}annark obyczajów

keji
bę

Mówi przewodnicząca Tymczo:;owej Komi-sji WZZ "SolidGrność '80" w W~lo!:JIo~.(U, Irena R~boSI:
naszym p rzeasiębl,:,rsliwie na ter3nic całego wojewód~!w.() pracuje około 200 osób. W Węglc-blo«u sporo luchi chciolo ~ę z~;s(Jć 00 NSZZ
.. SoJiclol'ftOŚć", ale
k~...
014
przyłęto. N~ ws1<o:tCJno
nr.rwe-t
W

mot,wów to4liego

pc~t~Ria.

zC!on:ąd[Q(lG
we-ryf1łoc;ę, jakoś t([yosooowa lcomisjo zaczęła pnes{'Uchiwać pra-

Notorl\l1Kt

cowników. N.J to

się zOOnt()'Ą:(J

li9mY·
POWOlG1iśmy T,omczo.owq
misję WZZ
.. S()tiodomość

Ko'80",

wiernego sfolutowi
z
rokou 1980. llKhie już garną się
do nos, niektórzy opuszczajq
szeregi
,.SoIioorności '89". Obecnie na 60 pracownfków Skła
du Oparu nr 1 do WZZ ,.50lidarność '80" zapisało się 41
osó~. Pyłojq już o nasz zwią
zek w col)'lJl przedsiębi-:>fsiwie,
ludzie są totrJot4łresow:lni org-ani~jq, któro AOpro'Nd.. I:hce
bl'o.nl< . ererow procowniJtów.
zwlqZlku

No fOzie loncentr jemy się
no a.!'~ości Ofgonitoty;.ne.j.
iesteś101
na
POC!qt4cu OrC)Qi.
Wsz.alłcich infonno'!ji ulbie litr
pod numerem t~lef"nu: 31 -82- .
(wt)

HCEMY być w Eu,.opie. I słusznie. ale tvlko dz~ki naszej
kulturze, a w~c sztuce. litera-

C

mu1/C~,

turze,

m«lars Wit,
Wttjaśnie"ie
ko-

1i!m~i.

nieczne, bo z kulflll'lt @ Itbiit4 jest już dttżo gOTN]. Widać

to

w KielCdch na

każ

dym kroku.

No wlaśnie, moda tltka s~
trzym , te
po
Ujściu
z
aut6busu bilet ładnie jest
oddać
11\6,

jakiemuś

ż~

tv ogóte g1ntr jestem. Kobieta
była
po
prostu zdziwiona

czv

~

1t

cnaobusowe.
prze trzen!\t1
wiście

śmietnik.

Octy-

pełno

. A

kOł!lO

jeteli ...

ui!~t

to

już

ooolDiqz-

1lale:y świsnąć Ul dal,

. Pi

chrapaliśmy

ycho-

ltiech,

Q

jabl'1lkech tu r r1lt48,

szkoldC"

II

weci

k<lmpułer}ców,
abll
OSwa;lIć się z ftOW()czesno§ci/t. No i bytejtlko§Ć

roboty 7tU
każdym
ltTt>ku.
Nie mtluę daleko szukać,
1'I'ULm ilł
Kowllm, pięknym,

..

icV

PTZlI

tOW4-

mi. CÓ,t % tego, gdtl ha,ltdlowcll na i zamcili kupiecki
~ch. Jest tUl Rewolucji Po.1d..riernik<nve;
l'zei\'U1c
państwowlI,
nawet
nit;fl-e
zaopatrz:o-nll, ale pozwalniaM
f)4ftie ekspecUelllki i
w
dalszllm ciągu trzeba tum
'Ch.odzić J)O zClkapv
2
(6teLem i % ksi4żk~, .cłtot s rot -

'W

mogI1/

«Mo

nieco

i zaczl/na się tak jak 10 Europie, poaoń za forsq, a nie
za zn.4jonwściamł i układa

ZWllkłt1Ch

brak

się

,.u, drogi, bo drogi, al~ jest

toou$U, Tozdaje zło
tówki b i~nim ft4 bilet.
Dc.leko od EuroPlI jcsteś
mw t~ż w technice, robot1ł w
z

dawczvnie

,-.

dwoją

rię

i

t",;...

lf'(J1Od uczenniclI me %l1trndnio-no abw krajała 7ta masz -

nie balerOtl,

szpkę, 'kielbatę

cieniutkie }Jlasterki.
Jtde;ka czeka i srami.

A

7/.'a

.;.:

Ko-nkurencji

hand

owej

w

każ

zaś nie przl/bIlWa,
tllłm razie w dziale
darowi.złł~. a .e
mlej ka ubrflnfl. N a P:ltafl~,
nie wJtydzi się tak żeb
rać, dostała furii, tak4 obra·
'ię

za.

ze PTZ1Ista""i
;eden
wielki,

petów, bo patlOu>ie 7na;tt ten gest i pod
nogi ODarel{ czasem jeszcze
elegnacko butem ro%d~pc%q,
Papier, ogr'IJzelc też na ziemię, ch.oć obok je,t
pojem~..

«

ikł nie robi jej prezent"
zużytego już biletu, wręcz

domagała

Albo

wchodzące-

Ma si~ to dobre s~rce,

gdy go zabraknie, to zdziwienie
'!Dietkie.
Pilniusia
1)eW
OOtu'.t<Htd wręcz
bl/la

z

gesty

dząc

Przede wszlIstkim 7l1esamo~icie śmiecimll. Jak
ddkus~ z puszczy. co zbędfte
w
łapie to buch na ziemię, na
chodnik, na
schodl/, gdzie
popadnie. Dziewczlf1tka mala sda z mamusią i rzuciłfl
skórkę banana, co mnie wkurzyło, więc je; zwróciłem uwagę. Na i dostału mi się od
mamusi, że dziecka się czepiam, że nie moja sprawa i
moją ifł.tert»encjq.

muszę pedałewać

Fot.

esie
teIIl
inie

-

W poz-ostałych pom.i-eszczeniach Domu Kultury trwają kO:leowe prace budomane. W wjełu z nich pozostała tylko kosmetyka. Oprócz w9PGmnianej,

dzieżowy.

opracowuje d()kume o taeję te chniczn ą GCzyszczalni, a gospodarze miasta zastanawiają si~ skąd
wziąć pieniądze na sfina nsowanie inwestycji. JedO{) jest pewne: budżet mi ~jski tego "lie udźw:gnie. Potrzebna będzie pomoc z województwa.
(an)

tęp

ror-

TK)

rypeUach Domu
powodu rem ntlł połączonego z rozbt:dową. Z ostatniej wizyty Iłuzego rep r era w Lipskll moiemy przedsta wić optym1stycznl\ reladę. Wsz ~t
!te wskazuje lu. to, że przybytek kultury otworzy swe p iwoj<ol w
biezącym rok II. Na poparcie tej prognozy może smye f kt, fż etstatnia scsjs rady Dln'odowej miasta i Kminy 41budowaJa juf. w
Dowej sali widowiskowej Denlu KultlIrY, mogącej pomieścić 3St
osób.

Zwoleń nie dorobił sie jeszcze
oczyszczalni !;cieków, aie trwają przygotowania do budowy. W
Warsza wie spółka "Multiblok"

Ra-

tODe

ków

Kilkakro~nie na łam ch ,,Echa" pisaliśmy o p
VI Lipsku, który od 9 lat jest nieczynny z

Kultury

n

'8

teu-

lca-

Ale
ze sprywatyzowanej
sieci gastronomicznej
mogą
być
już tylko same korzyści.. Mnogość poomiGt6w g{)Spodarczych gwarantuje kon.
kurencję,
a ta z kolei lepszą

Lipski Dom Kul tlI y
po 9 latach rem ntu

czym. Stare firmll
Slę mocno i
maję
całkiem
płacić ~a ftle
yll:oTZ1/ittnll

Ta
sił

dzi tUl
kie

.

Ó

kontnkt

padają

f

wt$

W Europie, pJ'ou~
stwa, t«k~ mchowani~

pań

;est
niemo~ ·we, bo tllm jest mlt-

ś!eltie ,.l/1tko1De, towarowe, i
każdll wie. że autobusy muSZ" 110 siebie zarobić, o kto
jeit biedn~ chodzi pierhot,
?Hłunt 1» widle'm Pllrłf.±!i. W
l{'elcllch wu(at'e ~s
blisleo, moż ta spac~r fe . A
jak ktoś jest dobrodusznll i

http://sbc.wbp.kielce.pl

spoi 10trzvmnjq

k
h
l
ców. Przy windach
1eie.ł

farfocle

też
jadyMają
i

stronq dziury to betooie, tak
wielkie, -5e w1dać czehtść.
Jaki
Ett,.op~5c~k
podpisze
umowę gospoddrcz/t w takim

bublu bttdowalnvm1
W Europie czos to
niqdz, « u rtlU,
ab.,
przeleciał,

kac1.

J

7/.ajlepiej
koś

fta,.eucie

cłzień
koł ej-

do-

oe

nieeuropejśki
t, bi> wałq
1ttet1"ai nif go oddać. Sklep
"Drobiorzo" pJ'zl/ u!. Toporowskiego już ciTugi miesiqc
.2amkniętll z całym
W1IJ)Osa-

żen,iem. (l

czVn.sz leci, ma sir:

ten gest.

Daleko nam jeszcze do E t·
1'OPII. W

myśleniu.

JERZY GŁĘBOCKI
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Dewizowa darowizna na

ochronę środowiska

OK; DOBRY ,KROK

Polska jako pierwszy ~roj Europy ~rodkowa-l'.Ischcdr.iei
podpi·
soło memorandum łinansoVłe z Komisją EWG ds.' Ochrony Srodo wisk o, 1 czerwca br. mini.iter ochrony środow is ka BRON/StAW
KAMIŃSKI i -komisarz ds. ochrony
środowisko,
b~rpieczeństwo
jqdrowego i obrony cywilnej Komisji Wspó lnot Europejskich CARLO łłłPA 1)1 MEANA złożyli podpisy p<2d wspólnym "Forolumie·

niem",
. Zgcdnie z n~m Połsko otl'lymo okoto 25 ml'n d.olOTów na
r~ ~zocję 5 projektów (do koń
co 19·91 r,) o mionowioi·e no:
• uruchom ie.n le sery.}nej prod~fi insto·lccji do och i arćza
nia spiiH:(1 .dla e!e'ktroW'Oi opalo·nych wę'glein,
.
• .,: .iuchomienie
p rodukcji
kotłów ł~idolnych
z paren;;-

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 113

cyr~\J!a<:y,j:1y.m o mocy 50
oa '350 MW,
._
•
za,klip · Qutc,mo-tyanyc h
m i ern~ków e-mi,s ji glÓ'lmycn zanieczyszczeń_ a'lmcsfery,
•
budowę spalcrni t~,ksyC2.
.ny~h odfladów t€chnc-lcgic:mycn
(srudlum i p r()oje:~i), .
• ·fu.nda.clę ochrony pnyrcdy
dlo
rog ionu
wie4lti.ch jezior
M01:'urs,k ich.
Prowochi s i ę
rozmowy
na-cl
ddszymi praje.k,tarni dotyczący
O1'i : b udowy w,k/odu oclso!a-nia
ód dok,..vych z KWK CZECZOT.
budowy oczyszc2.alni ścieków cH a
K~akvwo i b udowy spalarni odpodÓ\v kcmunornych d-!a WarSIOWy,

kiem

, Plic,;;duje się, Je w sum ie
EWG. przeLnaczy d :a Pds·ki 0kol o 70 mln do!-orów w c iC;gu
3 lot.
Wszysrkie
przymo'ne d':Jl ary
pozcstpną w Po;sce. ~st to do.;
EWG,
Za,kup urz adze ń i apc'raLu<ry
będLie
fi,n o risQ,tlo-ny w fa:rmi e
clotacjij .
Poi:c stale · · p ienią dz.a,
p rzew aczone na i.fl'\o-e-st)'(e prooozq;nc, ąędą W:.'<!ctKCV one w
form ie . poż.)·cze·k dla p rze d,si ę
b:l".Ifs __", które ,p)acajq,c 'je (>rf<!'z
z G{lsetkc.mi) będą f~p. ans()owo1Y imie p iiedsi ~·!J".i ę~i<J , .Z <.łzi e 
tk ~ny ochrony ś~Cidc-wi'!kQ.
EWG będz ie ·sprcWOllfQ{a koo~rolę tcchnol::,.gicm ą i NnoHso wą nad CGb§.d ą dz 'do,l,
Wz~osząc t,ca,;,t " po ~od.ptso
niu "Poraz.uml€n;a CO r! o Rlpa
cli f.1eona p ow:e<h;al: .. p; ~rw
s ,y krok, dobry kro!....
O bo.j
sygnatariusze
pOD:Creśli'!i,
że
je-st to dop iNO pc!:zot~k szer!:zej IIIspółplOCY,

Czas Miodowicza?
RIąJO,vi

l'OZIOMO: 1)
konkwistador
hiszpallsJd (1J:)(;-13·11); uczc-stnik pOdboju Kuby.
l\leksyku
i Gwatemali. 6) w kałamarzu,
7) L'lrty wodne, 9) wódz Kozaków, 12) uroczysta przemowa, 14)
pionier narciarslwa
})olskie~o (1856-1949), 15) motyl nocny z rodziny miernikowców; szkodnik. 17) culder
rafinowany,
• PIONOWO: 2) kaguan, 3) cyganka z .. Chaty za wsią': J, I.
Kraszewskiego, 4) miasto we
Włoszech
w
ApeniJlach, 5)
miailto w Rumunii na Nizinie
Wcłoskicj,
8) szczyt
n ajwyż 
IIzy punkt, rozkwit, 9) arabski
l eka rz, matematyk, filozof
i
oeta (ok. 1100-85), lO) napój
· zawierający 18-35 proc. alko· holu, pobudzający .apetyt: 11)
rasa .konia wierzChow ego , 13)
kwietniowy soleniza·nt, 16)
~t()P (..1:Jez przer w y,
bez zair zY~ l:wania" się),
srownic~k :
ABUBACER

ALVARADO.

-.

Iłozwi ilzanie
syła:l! naleiy

krzyż.ówki

nrzepod adresem redakcji "ED"
wyłl\czni e
na
:k.utach poczlowych w terminie
.'iedm,iu dni od daty niniejsze: go numeru. Pomiędzy pra'widłowe odoowiedzi rozlosuje się
l1ngrod~ ksi n żko w ą.
Na
karr>e - prosimy dopis a ć: K rzyiówka nr 113.
Roz'I\iązanie kr:r.yi.ówki or ~
l'OZIOMO: filomata, liniarka,
realista.
cymdiun1. sad zonka, cgalysla, zasts.wka.
_ PIONOWO: fujar. liniI', Mia· mi: tekst, etyka, Lienz, Skie-n,
• :lnnia, skecz,
drops,
(\hyda,
kolek,

Rtlzwi~z:mit!

ku~L.i'\~ki nr 99
l>QZIOMO: filipika, C'Vladela, amatorka, Cracovia, statolit, nckotk;t. tCQI·emat.
PlO 'OWO:
fucha.
r,:twa,
pudło
kuHk.
MaraŁ.
Tacyt,
Ha\'d, alt a'lt, skrót, Aleko. 0wIe isk ra.

-----

NUMER 114

STRONA 4-5

a.gąlld'iści

z feTCH:i:;ji strzelIli /.;a!ejnego .,by/;a". W p,'zeddzielL II hvng.·c'l'
OPE.;Z zupro,iIj do popu(tlr':('go
proyramu "Jnte~/1elacje " szlfa
tej lliekocl1alwj jJ .zez " Solida!'nl),~ć" o,gnnizatji, Alfreda illio do rric.: a. W telc 'izuinym ,tudi"
zrubiono l{",~zystko by rozdeptać go 110 mia:gę. Pod bl'oń u'e:u:a.'1O naj!r,:s:ych kr:y!wc:y Korwi:/a-Mi.lcke,
Rulewskicgo,
Ikono wic::a, a Lech Walt;'~a wyznaczył do rozprawy: Miodowi czem i!.telioc!l1i nego Słowika z
Lod?!. Poza studiem
ipędzOTlo
przed kamerę tyJI;o tt'l'ogóu; lidera OPZZ, a d.2iel~/!l ,.tl r:e proU'(!r/:qcy .,In1crpelocje" rozpo częli nagollkę 'la Miodotcicza od
obra:'li!l;ych c;;tatóu;
kill;u ·listów, których autor:y mieli jakoby reprezentować ogól p'·/s bego spolec;:eństlca. l'r:.ygotozcano się u:/ęc ba,.d:o starannie
do zadullia cię:kiega ciosu, po
którym Miodoll';c:, nie mial jJl'Uu'a się po-inieJć. l co się stalo?
Stary robotnik, wytapiacz piecowy z NOleej Huty, doslO<tvnie
rozniósł cały t en ba talion z·iejących nienazriśc iq: demag0fJ6u'.
IhoilOU:i.:Z z PPS-nD po chamslw wyzlIu:al s!'wego robotnika,
Rulewski bełkotał coś () wa1'!I,n kach przyjęcia Miodowicza do ...
Rzeczy pospolUej '(nie chciaŁbym
być jej oJJywatelem, gdyby " legUymalje" do niej mieli lcydateać ludzie pok.roju Rule!L'sldeg~),
wrzQ·.kliu:y zazw yczaj Koncin-

pro,

=

-Mik.J,:e :.{/obyl ęię t,ojl,ko na iedel~ mamy dOH'cip. A Mivdowicz
z tl..'ielkq
gr,;dr,o&ciq. i kt .. ltł.4fq,
TZec.~()OlL'!lmi argu menfami, ;: ::,ISlro!wjqrym opa/lOll'alliem najpiene rozbijał zajadłe ataki, a poI.cm bez/iios/de pUlIldotca! ~wo 
ich pr;::eciu:nikó w
udolwdniajac ira klamstu·a, falsz, (/ema~
!Jogię, Dopiero pad IWl,liec programa Andr.:ej
łotL'n. zorientOlcal sic:. że z teqa bojl~ tyllw
Mio1Gtcicz wllchod.:i zwycięs '0.
W d'l·a dni pó::nicj A!fred 1\-1iodov:icz ::ostal ponoll:n.ie tcybrany [J'r:ewodlliczącym
ll/lju; i liks:::ej w Polsce cen.!rali zu:ią:ko
v.·ej, zr:,e$:ajQ('ej po,lad 7 mln
ludzi pracy. :'\ igdy n;e rzalc:alem (/0 jego 'fIr:.esadnych za'olelwikótt". ale tym ra zem I/Cieszyłem się z tego 1.ruboru. Na
czele OPZZ nudal stoi c.::lou:iek
dużego formatu . o stałych poglą
dach. rzeczywisty oln·ollca ~nte 
resów p7'acou;niczych, Dla rozu:ojll delllo/,racji w Polsce ma

to ogromne znaczenie !ti c!',dli
gdy z a pancu:anie wz;ęla
się
Z1'lOU'U "Jedyna przewothia sila"
na.rodu.

. TOM AS;l SU PEL

roku VI" handlu polsko-radzieckim mają boccny ś·wiatowt.", a rOŁliczenia bęllą dokonywane w
wYlruellialnych, Ile będzie kO!lztować Polskę llllport
która jest najwfększą po zycj ą na. ii ście towa.rów
ze Zwi3.zh u nadzieckicgo? Oto ja.k komen{.uje
Gieorgij g, ·S.zc,zukill., radt>a baD<l!owy ZSRR w Pol-

tra.n'iferowycb. . \\' ' wa.lude
wymieniaJnej c<'lla jC'dnd to ny ropy wyn<llli 120-130 dol.
Kurs rubl.ł ka.m;fC'rtnve~tt zo- lIt..ł , lłstahmy n!l ~z;omie
2100 zł; :AŚ .wiara - 9,5 ~Y8.
zł,

Jeśliby

.łewizow",

ebł<ldno

i puste .j.lSZU4' .••

CAF -

S. · ~r.s!tewsk l

da-

AP1EKI: dawnym' właścicielom
l spadkobiercom za darmo
rrł}kk~ usta"
rl"llrywa'yzację

y 'Pn~wiu.'.IJ'\Cf'j

a~)t ck,
p rzejtyc h przez pailstwo na mocy ustawy ze ·'.yczni a 1931 r. 1"Ozpat rywaly niedawno n a wspólnym
posietl7:eo1iu scnafkic Komisje
Gosp cdarki ~al' odo" (.j Of:\Z Płl
Iityk.i SpOIf'C7ncj i
Zdro\\ ia.
Chodzi o to -- jak wy jaśr.il sen.
HN1r y k Wilk, allLor p !'ojektu ~
oy tn';ai<lcy od peV"'1CgO czasu
proces p!·ywat zacj.i aptek nie
odbywał ~ię z naruszeniem intei'esów t~ ch, których por Led laty z d nia na dziell pozbawiono
dorobku życia nierzad k o wielu
poko'e!'!.

ap:f~k.

przt""l

\\ p ',"5
SCjlH i

r~ ~~~
·~,~·

!).łd -u
p~zyj'~" ifl
~t>:lat
1)l..T~taw ~·
właśc iciele luh
będą moglj za-

W ilk a". da 'ni
kh spaclkol>iel'cy
ż ~dać

zwrotu swe j w!as"o·'ci. l
Lo z ~vypo-~aże'll€m oral mit'siecznym za pa,,~!ll J~ków. Jeśli
zaś dana apteka zo&tała zlikwidowana czy s przedana, to .zai terE'sowanytn prz:,·s ł ugiv.ać bę
dz!e rekonlpensata

kapHalowych !la
prywatyzowanych
biol'stw.

przez kurs wa.lutowy, a &astępnie, dok&nujl\c teg. _me(O ~bie~, ·porównaii .iI\ :II un4 41bowi~:zu~e4 na r,.!\kadl.
n\ięcłz;ynacodoVl:ym, . k 8kaie
się,
ie · ra.hleokłe tłłHfłaWY
brnnat.Dege paliwa dłJ Polski
są !l,5-ł1.rotnie tllńsie nn wyń:iii słby złotuwkowy kowet ieh

\\r""
bn-113·eh
zakup akcji
. przoo :;i~

"IN

- - -_____ ........ ",-;:;-0---'"

D()dajfYl), że na mocy wspu-mnia:lej usta", y prz,~jr-to ok, 1,,00

to

film "FalS~
idenp1y" - można p owiedzieć, że w rodzi'nie:
reżysero
wał jego brat James, wystąp;U
-- ojCiec Stal'Y l{ea f'h senior
i żona Małgosia, Polka jak samo
imię \vskazujf'.
Główną partne-rką Keac'ha była jednak Genl'vie\'e Bu,ield •

Manfred Fil'dler (lat 40), paMarr;ita ukrywał:a. SWf' kolejne
lacz w domu WYllo<,zynkowym. eią'Źe. Gdy eielo:awscy byli Ibyt
zw. zawedowy<,h i ;ier;o żona Illllrę'ni - mDwiła e perll"le)lar~Ha (lat 31), dziś sprxątat!z
maeh.
».6i~·i ",raz lI'aFlli
lia, kiedyś kelnerka, 1lŚmierei
li w latach 1984, 1D85. 198i,
1981 i 1988 - pięcioro własnych
newo lIarodzonyrh dzieci, PrzejlePl jednak - ed poc:zątku mał
żeństwa w 19'il roku HarlUa
urodziła }łięciu synów: Mirka,
llike'a, Ho~lera, Jensa 1 SlefaSzósta w k!)1cjnośd była
upra~niona
dziewczynka. Nie.
stety zmarła
w
Ilzpitalll .

ilości
trość

Witaminy A dZiałającej no oswzroku poleca się Ją pracowni-

kom,

wzrok

wytężającym

, Podcza$

kOl'zystaj~c

chłopI.'"
rośli ,
ueszlą z pomory

,dy

epicki
spoleeznC'j, Inatka na.
dal co roku z:lf'hodzila w cią
żę, Nie szla jednak rodzić
do
Izpitala - dzieci
przy jmowal
w domu ojt:iec. Gdy okazYll.a.ło
się. ze znów
jest chlopiec rodzice wydawali nań lI.Yl'ok.
OscSi'k najpierw był duszony,
a potem palony w pler'u" w
miejseu pTaey cjf'a.

:l,

~ ~~"

..

li

llt;,;~

merders~wa('h- lJyły :nnUszlłue
de mil~zenia gl'oźbĄ lI.lęzlenia,
oddania do sierocińca.
Matka
nie stosowała żadnych środków
antykonc<,pcyjnych bezpł:i,t
~ydl w NRD. Nie chciała poduawać się t
zabiegom przerwania. dl\.i;y - w ol}a VI II'
o
bezpłoilno~ć
jak dziś twit'r-

z

dzi,

NllJ"-ir ,,~, m jd pragnIeniem
- zl"znaJe - bylo urodzić

lotnikom.

ło

się. ze blOKu je ono
działalność
benzyprenu. związku rakotwórczego z

dzieci

na

wydl0Vi ać .bif'\1rC'7iynkę -

kolejue w reki

Iła

tłzenYllh cbłepcow.
"ływll lat rHzin.
"taczała .ię lIię

t~matyeznle ru~, Był

stąd

newo oarllmiarę lI, I'ied1~ró"

W

powoli, ale sy'takie ma~erial

alkello), porzucenia
.,.ra4'y, tlr.l,ne k.... dzif'il'. sprze.
jaz spnęltiw I JIlc})U 2Ii UlłefZ
luulia, Ale »ad wuystkilll t y))!.
t:ią~ył,.

de mał
jedynp,o
jaki j ..sz(':t~ pO:1ostal w
zaHagala ~til'ko - najs~na. Te en był oj, które prz)szłlł na
'udnia 1988 • ,:MZ.
Fiedlllfa nit' byi nie · mvp;ł ",yjśe
D7jecko odehrali ",ięc
l'i .letni :łtirke i }6-

tytoniowego

przecież
- r zka:zała 'Maryeja kazirłldztwa
nii chęć posia-

go

marcheVil kf!: 5. Orzeźwi a po wytężonej

p ra cy umyslowej. 6. Wypędza owsiki
Re!jul.uje
i glis ty z orgonizmu; 7.
trawienie , lagodLi zgagę: 8, Z\N.ęk
$10 ilość
clerwonyctl ciałek krwi I
poprawia ich jakość: 9 Oklady z l o rtej

marchwi

surowej

stosowane

no

oczy przynoszq uglę prl\' zap alnych
slanach spojówek. 10. Sok z march""
jest dobrym środkiem przy obstrukcji

i jednocteśnie rOJgotowano mor<:hev-o
stosowono jest jako środek pueclwko
biegunkom u noworodków i pny 1-0-

tarach iolądka i jelit; 11. Z p_adu
zowarto5ci fitoncydów
l
marchwi
się

sok

w chorobach gorqczkowych,

chronicznych

T.

przeksztołcajac

ne substancje nieszkodliwe dla zdrowio. Polocze powi nni więc
iocoć

podoje

pl'ttbk&ly matki CI/ra'

katorach.

przy

gru źlicy

pIliC; 12, Marchew pod"je .ię G.lmatykom; 13. Sok z marchwi poda je się
przy nadczynności tarczycy; Hl Ma,chew podole s i ę p rzy powiekszonych
migdaloch; 15. Marchew ćliola mat:7opęd ni e I .tosuje się Jq P!,Y c horobach nerek. pęcłt~<za, dn,e:
t6.
Wzmccni o ~ości i dioł&go poleca 5i-;

po przy jśeilYiit'

chłep,,)', II łórzy

-

Przemywa naczynia krwi?nośne. ~ rozszerzo
głównie
naczynlo
wlencowe
serCQ. Wpływa no uelastycznienie tęt
nic i żył, o w ięc poleca się jq proFila ktyczni e 5to rszym osobom i przeciw
zawołam serca ; 4. Niedawno odkryto
nowe w łaściw ości WItaminy A . O koza-

n..

kilka "edziu

Z powodu z aczn"j

lo, doje mu pię~ną karnację, Jej sok
podoje się w chorobach skórnych; 3.

własnych

Ta historia nie zdarzyła. się w Auschwitz, Nie ma tei
de króla Heroda, Zdarzyła s.ię współcześnie,
w
NRD - w małej miejseowośei Wypoczynkowd Wernigerode. Uznawana jest za najokrutniej~y
przypa~ek d;tiecio.
bójs twa w historii kryminalislyki niemieckiej.

1.

tematycz.nie polepsza wzrok: 2. Z powodu zowartosci witaminy A je.st ró'ł.J
nież marchew najtańszym kosmetykiem
_ wygładz a zmarszczki, pojędrn i a cio-

BI')'nnpr.

odniesień

ilości

szoferom, naukoNcom. dziennikarzom,
studentom. Sok z marchwi, pity 5,S-

Wcześniej r.akr!;cił

morderstwo

iwiat.

duże

DZłAtANłE:

jąc roJę, którą kiedyś odtwarzał
Yuł

ODŹVWCZE :

Za karotenu, witam inę C, B1,
82, H, pp, K,
sporo żeloza, wapnia, potasu,
związ.k l białkowe, fitoncydy, pektyny, olejek eteryczny. 100 g
march.vi daje tylko 10 kalorii .

Sia.ry 1\:(':1<·11, Z.1,,1"lY polskim
telewidzom z roli m<lJ3~za w seria u, odbył tournee no Japonii
z głośną sztuką "Król i ja", gra-

\lal'oził'j

ł\'s.('~ej

cel' b)'

!lOr-

malnośei jd eb esja urCldze~
rua i llosi~dania cerki, a - "_

miarę lat -

pragnienie zeJJlSiY
n:l n1ęi:czyznach, na meżczyzd
naf'h w ogule - :zanynając !' ,
Własnego męża, poprzpz syno"
aż do osesków, )fą:i, cicby y~!1'
toflarz. c:hoć zarazem wspolnJ~
zbrodni _ próbo",ał
ratowat
egzystenrje rodziny. P rał , <pr?\
tał, golował, zarabiał - He lllU!l •
Marl:lta. ('oraz wię<'ej piła, z/llleniał" pral'C: .. ,

http://sbc.wbp.kielce.pl

50 lat pT7.el~la w u.k ycil~ I
:zspi)ffiDien-iu taobh:a upallJię~nja
;ią c a

budowę

Vi

jat. lCh

HI34-

11136 amal'hu DY1'ekeji Na~zełn"a
Las..,... raast'W.wY4'.h. II cżer w
.ea poowróeila
we mlejoscf' , do
budynku, w któtylll dzłG n!)e4c i
się Mini!Jlersłw. Ot>hro .. y
. .",iska, ZasoMw Natural~yl'it i
Lf'iinlch\"&,
Ods!<klił;Cia tablicy
dokoilal t1eo;le-r pols kich leb.u!ków, prof. dr hllb. FltJori ..lI Budwak,

na

S,.·

. (2 g n o lon

Z PRZESZŁOŚCI : Podoboo pochodzi z Ch.i·n, Byla znano JUZ
p rzed 4000 lat, H~storyk Pliniusz
p ;sze, że rzymski cesarz Tyberiusz
odkupywal
regularnie
ma rchew od G erman, którzy już
wówczas upravł'ali ją w więk
szych ~Io śc i och,
WARTOŚCI

rodzinka

tradycją

Człowiek o !a-kich oczach nie n,óg! być wpelnie.. lty - pomyslolem. kiedy ~obo.czylem Robby'ego. Wio śni e chcial ukmść ~ am chód, ole po.stanowiono dać mu szansę . Kiedy dokladnie go pra s/ue/JOlem i sporządziłem protokół, przyrzekłem mu. że poro/.mowiam z Sądliq Andersonem. Udało mi się uzyskać dla niego wyrek
ci/erech miesięcy z zawieszeniem, Od tego . czasu tJ trzym·y.,.a(em
z ni II') kontak.f, spotykaliśmy się, oby 'A:ypft klife( piwo , . W jv '5' "'s posób 'sl al mi ';ę sympalyczny ten łagodny czlD"!"iek., .
.

- Bit"; -

- Dlaczego. na fitość boskq, n:c l ':wia:kmil;)i ,a/le11f,·'o': naj
postewnku policji? I

dzieciom by jadly sura Nq, o")'CzCt.onq ma,ch""" Przyczy nia si ę tei. , do
wzrostu dzieci: 17. Z powodu molej 1loid kalorii poleca się ludziom otyIvm; 18, Stwierdzono, i.e w krojach
(Ch ,ny, Indonezja), w kl?ryc~ w 'poIra.
wie jest ",, "{raźny niedobór ~.It?m.łny A.
bywa częstszy rol< wqt,oby • Je"t,. Po,
daje się prrl ,aku iolądla; 19. DZIała
doskonale przy chorobach wq!raby .
iółtaczka: 20 Sok z malchwi nodOJe
sie pPly bl .. dnky, :m'lie~s~iej chorobie; 21. Pob;Jdzo czy nnoscc gruc.lołu
mleclnago. 2'2. Sprovkowcne naSlono
winie {~-5 no uk{on~ę podaje ~if!

VI

prz, ob!i~kach. chorobach f'efi!k
.
pęcherze - ludowe: 23, Pny topcIe.
pll..1e I konIu o raz t;.'l../ cnor~
bt;ch skórnych b:~rze się dlicnn;e 1 q

n;ocil

prc"1~u

rO~pł.15ZCZOneqo

w
...clej Ilości wady! mIodem - lu~o .. e.
'lasio!"

Zamiast tego rr.oHlO tet ugotował.. 19-

'IN

112

' ,łr:1

wody i

bliższego

Robby podrapał się za oclJe:Jl, pC.tflqC na mni "".)·mi '~<om;
sploszonej lan i.
- Poniewaź .. , No tok, poniev.aż on mial w ~fc / n; I rO I.' e c_le
rys ta dolarów, Ponadto legare-k ze z/ola /).'onsolefkq orOL gruhy
sygnet. PrzYrJiosłem lo wszystko".
Popotrzy/em no rzeczy na/elące do lftil}!lego i JOPi cit: 11:

pił (::0-

dzlenine 1 szklankę. 24. Sok • march:z mfekiem jest dobrym Irod~

wi
k'

l

nasennym.

- A gdzie jes't tera z?
- Po myślałem - odparł Robby
że jemu jc>1 ;ui \\Slyslko icdl'O,
po;" Iralt',n
gdzie zostanie pochowany lapakowajem go w 'łiO/f:
do urzqdzenia spalającego_śmieci,;,
- Ale dlaczego to zrobiłeś, Robby, dlaczego?
_ Bo ja wiem? Chyba dlatego, że chcia/€:m 1JH:Ć te J go r.ecl}'
i samochód - WYJaśnił. - Samochód podrzuc iłe m do fiflTl;' b oci
Durham, WieSl, o co chodzi? O przemalowonie outo, aby możno
je było sprzedać. Doli mi za to caly tysiąc dolarów,
_ A po diabła przyszedłeś do mnie i opOWIadasz "1; to ,··~,y!tl<,,?
Czy ~toś cię widział tom w lesie?
RabbI' pokręcił g/ową i wyjqł z kieszeni jakis I,sl.
_ On zostawił w samochodzie list pożeg'Jo/ny, Nory,"ol S'ę
Wiliom McClosky i był kierownikiem w In/crslate Hotel, Jak moglem przeczytać w tym 1i~le, w ciqgu, os:atnic~ d.vó.~h fot ld~fTOl/
dcw/ał pół miliona dolarowI Dowledz/Oł Się, ze dz/s ma byc dokonana w hotelu kontrolo. Jeżeli ci z firmy Durlram dal icdzq sic;
O tym z gazet, a z papierów samochodowyclr znajq nazwisko .... /aś
ciciefa, to dojdą do sfusznego wr.ias~u, źe zabrolem jogo rzeci.y.
A wledy jestem czlowiekiem straconym!
Patrzyłem na list, potem na Robby'ego i by/e m golów lr.'licllyĆ
mu, Robby mógl być małym przestępcą, ole mcrd ;cq me bt ł no
pewno.
_ Dobrlc _ powiedziałem wreszcie. - W,esz, że m SIę o Iyrn
wszystkim zameldować. Jei~/j ?pow/em kapita.noNi. Rivers?,Wf, ie
cola historio wygląda tok, Jak Jq opowIedzlaIes, u»terzy rm,
Robby odetchnął z ulgą. W jego sarnich cClach uJ.ololo I , oś
W rodzaju błysku.
_ Jesleś pra~dliwym przyjacielem, Burt - pOlł~leazral.
Skinqłem głowq i wypchną/cm go za drzWI, Potem slybJ.o schwycilem marynarkę, wyskoczyłem przez o~no i. o5ledlem za Robby~,
Nie wiedziałem dokładnie, dlaczego fa rob,ę, ale cOs cholo /ll'll e,
aby iść la nim.
Robby szedl wolniutJ<o do rogu następnej ~"CY, gozi :I..I!,-# no
taksÓWKę, Miałem sporo klapotu, aby złap oc dcugq , TUKso:'\'/Hl z
Robbym jech ała pop/zez miasto w kieru"k.u Forley West. l ~f1y
mola ,i prźed jakimś matelem i Robby, n,e sp;eszqc Się, p05Lcdł
w JderunKU jednego z budynków.
Poszedlem lO nim, wszedłem przez olwar!
. no i s/traóo/em ię
CIemnym korytarzem, lIit!dy' usłyszałem glos Robby'ego z j l:-dflego

POTRAWY: Przy cz~stym uży
waniu ma rchwr skó'a barwi się
na żółto , Młodz iu tką marchew
pa OCl.yszcze·'1iu n ie skrobie s:ę,
tylko parzy wrzą k'cm,

,

SOK Z MA.RCHWI: Morchew
po cczyS'zczeniu
i o~krobaniu
trze się na tarce i V'l)'ciska
sok p rzez gęstą gazę lub prz.epuszcza pokrojoną p'~ez soka.vnik.
SURÓWKA Z MARCHWI, jablek i chrzanu: 3 dkg marchwi,
20 dkg jabłek kwaskowatych,
2-3 dkg chrzanu, 15 dkg śmie
tany, sól, cukier do smaku, sok
z cytryny. 0czyszczony chrzan
utrzeć na tarce, skropić cytrynq,
Podobn ;e utrz.eć
oczyszczoną
marchew i jabłka, polqczyć z
chrzanem, wym'eszoć ze śmieta
nq, so lq i cuk rem . Delikatnq
surówkę możno przyrzqdzić bez
doda tku
chrzonu,
Zamiast
chrzanu moi-na dodać
porów
I\Job czornej rzodkwi.
PIANA Z MARCHWI: 2 morchewki, 2 jaja , 4 dkg cukru,
sok z pół cytryny, Utrzeć żółtko
z cukrem, l Iyżecl.kq soku cytrynowego, p:anę z 2 białek.
KULECZKI CZEKOLADOWE Z
MAIlCHWIĄ: 7 dkg cukru, 7 dkg
b: ałe j margaryny, 1 łyżko
kok<lo, 1 łyrko mleka, 1 łyżka

proszku budyni owego, 5 dlcg
piernika, ~ dkg marchwi.
W
ron dełk.u rozpuszczomy tł uszcz,
dodajemy cuk'er, kokao, m.le~? i
podgriewamy
tole mieslojac,
c le n~e go tujemy do WIZ nia,
Szybko mieszamy p.roszek bu dyniowy, 0dstawiomy z ogn ia,
doda jemy potarty p iern: ~ek i
pota rtq marchew. Gdy masa s : ę
o stu dzi, rob:my kuleczki, któ re
wykładamy na pap ier peig mi·
nowy i zo~iow:omy w chlodnym
m ie jscu,
KOŁACZKA

pOwiedzial przyszedłsLY do mnie pewnego dRio, o;ioc

cołym ciele - wydoje mi si , ie po.pelnrlem dzis nr ebClptCi Cl.l y
b/ąd. Usun ą lem pewne zw/olli. B yło tak: Sz dkm przez Co,~ ay
Fo rest, aby pooddychać świeżym powietl zem, Nogle zollv.aL~lelrJ
ha lei.nej drodze niebieskiego buicka. Kiedy sią zbliży/em, lOŁ," ożyłem, że od rury wydechowej do wnętrza samocl:odu plo.,odz,
gumowa wra. W samochodzie znajd 'ol S,ę niei.yjąc m icz~7n(J,
który w ten sposób popełni ł samobójstwo . .

no

__~__~______________~____________________~~_____

MARCHEW

wiera·

Grunt

z

.

l!>89 r,

2Z;J ,3 mln
i kartonu,
l'\ajq pr'Jdu'k<::ję m:,,!y Au2 kg, Nepal '- 1,2 kg,
k~ . EtiopIa
Za.ir 0,3 k;;: na

Zgodnie

Właściwości łecznicze
"
owocow
l lvarzyw (6)

dymu

Pięciokrotne

JK.zeolAoiye cenę
rad:t.ie(j(Sej NPY'

zakupu 7,l\ waluty w~mieni.d
ne, Z 'wiązek Radzicc. i trad:cyjnic dosian:.za. .lo Polski
13,::; mln tOI1 repy Jl:..f(llwc j i
}>rudukiów naH01)(whuonych",

Z MARCHWI:

28

dkg marchwi, 28 d' g morgo. lny
40 dkg moki gryslko.,ej, 1 praszek da p ieczeni a, mar:no!ado
porzeczkowa , 1 cuk,er waniliowy. U tartą d ro bno marcheN
loczymy z tłuszczem, mąkq i
p~oszkiem do pi czenia. Wyrab;amy c.iasto walkujemy na 4
mm grubcści
prostokąt,
kro.my !TIale kółeczka r ~iCCle~y
w gorącej rurze, GO'ąc~ zle.p,omy lJ'crmo! adą i posypuJp.my
cuh' 10 wanil'o·.."ym.

•

l

pokOI:

-

_ Wszyst:-o poszło gładko, panie McCI~s/(y - lochjch~ta~, Robl)y,
_ Ten he-tY/l Burt opowiada teraz drugiemu krel',nOi 'i Rr~eFsow l,
jak sprawa plzebiegala i nie ma najmniejszego powodu, by tamten
mu nie uwierzył. Każdy będzie feroz uważaJ pono za lm.ar!eri o
i nie będą swkoli ani pana, ooi pól miliona ,d.0/orów. Bt;d!.e ~on .
mógł prowadzić w Rio spok oi~e ż/oe, Na! u ~alf1le, pfzed!e:n lec. c

moje hO/1orarrum do stu tys,ęcy, B SI m';)Jef ,?amoc y:
zwłaszcza u Burlo. sprawa nie udo/uby sie, Do pon~ f1~'e<Y te, o, .
wybór: Cly następne lato s.pędLi pan w R,o, CI)' W CIUpIe. Cn pun
pOll pocJ,vyŻSZVĆ

w~biera?

Pchnql",m dmy;
wo/wew,
'
Ro b"uy.I
_ Do cwpy,
ty

po'y'ed""/em,,
- I f c ohoj, rC-,WI;P!;:,
., ~
logodnIaku?
Roby 1101 jak wryty no ś,odktl po~ ju i p'~HJ!ado,)J n,1 ,',: :~'.)"1I

zol k1ymi o:::znrni I ni...

(Ko , iec)

~6.

Sroda - czwart ck
13-14 czerwca 1990 r.
Dziś

sklad<lmy źyczenia
LUCJA TOM

_

Pomoc Drogo\.va 981, Pogoto-

wie Energetyczne Kielce - M!asto 99Q, Kielce - Teren 956, Pogotowie Gazowe 31-20- 20 I 992, Pogotowie wod.-kan. c.o elektryczne RPGM czynne w godz. 15-23,
tel. 469-80 t 430-94. Pocztowa InformaCja o usługach 911 , Informacja PKP 930, Informacja PKS
66-0%-79, hotel .. Centralny" 66-25-11.

l

CENTJtUM
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ .. IT" tel. 486-66
czynne do 16 w soboty do 14-

ANTONIM
jutro
ELIZOM
i
BAZYLIM

INFOIl.l\1ACJA

USŁUGACll

O

Kielce -

,,()~INI"

tel.

w godz. $-17.

43i9-S~

USŁUGI
POGRZEBOWE:
całodobowy , tel
11-'lO-47.

rur

I

Ki.lce

Bit!rco O!;łOIiZefl KWP, tel. «8-51,
czynne '.U-li.

......

Dy-

POSTOJE T,\KSOWEK: Osobowe Dwonec PKP teL 534-34. ul.
Słowackiego 31-2l}..19 ,
ul. jesionowa 31-79-19. Postój taksówek
bagażowych uL ArmU Czerw.
tel. 31-119-19, Postój samochodów
c1etaro\yYch - ul Miel<l",arsltlc«o.'
BilH'o Ogroszeń KWP w Radpmitt. ~el. 23;-300 - czynił" &-17.

TEl\TR

Zeromskiego

Im. Stefana
nlcczynny.

R.dom
TEATR

Im. Jana KOChanows kiego
la.VI. - "Uczene białogłowy"
g. 16. g. 16. H.VI. - nie czynny.

."MeSkwa" - 111.VI. "Miłość,
USA, l.
15, g. 15.30, 19.30. "Mów rot Rockefeller" - pol. be ., g. 17.30. Ił .VI.

-- nieczynne.
"Studyj.Qe"

.. Grek

13.VI. -

"Bałtyk'"

macocha

l . 15, g.

-- USA,
ryle we

wMoja
jest lcosml1<'kIl" -- USA,
lUlO, 1~.30. "sextelefon"
l. 111, g. 15.30, 1'l.3Q. "Gomgle" - USA, l. 15, g.
-- U ......H .VI. -

"Odeon" -- 111-14.VI. -- "Wyzna .... cy zła" - lJSA, l . 1&, g. 15.30,
17.30.

"Echo" - 13.VI . - " Kaczor Howard" - USA, l. 15, g. 1~. "Stowarzyszen ie złOCZ yllCÓW" - fr. l.
U. g. 17, 19. H .VI. -- nieczynne.

APTEKI: stały dy1:ur nocny
.,clnłą nr 6'l-~110 pl
Zwycl~t"-.. 7.
6'1-001 ul Traugutta 40

GALERIE

RWA .. PIWNICE" - nI. Leśnll
-- .. Wysta wa malarstwa Mariusza
Kolliowski o i Krzysztofa Kutlsja" - czy nn a 11-17.
MUZEA
NARODOWE plac
.Pr7yroda Klelec-

MUZ EUtl\

P'\ ~ty"..antów

,Francesco

malarst\vo i ~ra{jka",
kres w melar'it\\'ie

P iazza "Bla1y 0Wojciecha

Weissa" . .• Lwów

rysunkach

CZ,vZ ll .V".

lacly$lawa
czy.u,e 9-16.

"',.

Szcz epańsk Iego"

Dyżur świ_ ec-zny: pl . Zwyclę
stWll 7 - g. a-2L
lNFORMACIA s1utby z{{rowia
- czynna 1>-20. tel. 261-21 . Informacja o usługach - 3&5..(15.
TELEFONY: Straf P o7.rn a 99C .
Komenda PP Z51-36. Pogotowie
Policyjne 997 Pomoc drogowa 1196.
Pogotowie Ratunkawe 9g9. Po~
towle Energctyczne - Radom 991.

Skarżysko

-

NARODOWE .. PAŁAC" plac
Zamkowy ..\V n~tl·za pałacowe
XVII i XVIII W. H czynne w
godz. Ul-lAi .

MUZEUM ZABAWK.'\RSTWA ul.
Kosciuszl<i IJ "Zabawki

liwlata

h

(21'!

-

ne 10-17.

2EROMSKI GO -'-15.

cz~nnc

w Itod% .

MUZEUM WSI KIELECKIJiJ Parł< _l:raliCUlY .. To.kuw-

Wystawy: Wnetrza XIX-w. Cha·
tuP. Za~ro"a 2 Radkowic, Dwór
% SuC'bedniowlI. TlldeltS% tllk -malarstwo I rze~\)a czynne
11-17
B
czerwCll w&7,Ystkie muzea
ni eezyAfle.
CZYTELNIA CZASOPISM WBP
Jlr.,." ul Pocie z'ka 11 czynna be-

dzle wystawI ~t. .,sejm t Senllt
.. Polsce. Ze zbiorów WBP"
%wledzante wystawy: ponledzlał~
kI. wt"rki e%wufkl I pllłtłcł w
cuch. 11-18; Wlobot.)' 10-15.
APTEK)

-

stały

nr !9-oo! .ul

dywr

BlIM:ka

nr n-8M ul . Slenltłew!cza

Dyżur świ_tecz.ny:
Sienltle~lcza 15
-

nocny
~1139
l$,
,

H.VI. - ul.
g. "&-%11, ul.

Pocies.:k4 ., - g. -'-11.

POR DNIE 9y1;URUJJ\CE: stom"lcllogiCJ:na - PrzychodnIa Rejonowa nr tS ul Karez6wkowsk.. 3$ morn.a '" f'1-d7łele ł
śwIęta w godz. '1-19 d..vtur nocny od godz. 19 do 'l.
INFORMi\CJA

cz..V"na
jalklem

VI

~odr

dnI

wolnych od

O LEKACH _
7.30-15.30 % wy-

świątecrnvcłł
Dł"BCy tel.

I dnI

5!3-3%.

TELEF.()I'lY:

Pogotowie
golowle PP

łhlunkowe

991

"WolnoŚĆ"

- l:ł-.1.4. VI,.. -- ,'preUSA, i. 15, g. 15, 17, 19.

dator" -

Strat

REGIONALNE

MUZEUM
SKllrż.,

kll-Re).,Yit.

.na '0 -

~
PoPożarna

A 6

Jłerlillga

ul,

SI

w

BH1I-

.nr

Zł-In

TAKSOWEK:

Dwo-

DYŻURNA~

ul. Zielna 12. teL 512-723.
POSTOJE

nec PKP, tel.

137-ł!IIi.

l Starachowice: l'
.. Jtobotn~ -- ,Chora I: mUoś
{I'. l. a, g. tli. ,.swiade1t
mimo woli" -- U'SA. 1.. la. c. n
19.
'

-ci" --

..star" -

13.VI. -- niec7ynne.
...... US.A, 1. 1'5,

.,l.'\emo~

H.VI. g. 16. 18.

APTEK" DftUR""l
stllSll:rea S4-ft

lU'

~

uL

~ •.!...; .....

4

;;

~

•

•

l

••

~~'J1//

• •__ '.

ł

PROGRAM LOKALNY

-

1i.00 Dzienn.lk 18_05 ._U::tua!noo
ci dnia" 111' Gpr. A. Kopcia 17.1o
Dziennik.

Czwartek

8.DO progr. liter~ckG-mUL pod
red. M. Bednarsklej: Poezja śpie
wana; Prof. Włodzim1erz Sedlak
1 jego "Technologia ewangelii"-aud. M. Bednarskiej; aud. muz
J. Wosia -:... Kieleckie wykonania
rouEyld religIjnej; .,W dzień Bożego Ciała" aud. M. Bednar
sklej; Koncert świąteczny; z cyklu: .. Rodziny ltieleclde" - rep
M. Bieleckiej; chwlla poezji :
m.in. wiersze J. Twardowskiego.
17.0!>-18.00 "Graj Impelo -- goście

-

,,Hutnik" - 13-14.\71. -- "Rynka z",;ana Wandą, ~yłł. jilll: 00:ty'ikac łup" - ang. l. 15, g. 17, 19.

"Pi'zotJowBlk"
U--l-l.VI. -..Krokodyl Bun.ree II" - USA,
l. l!, l'l.

n.

ul.

19.

OY2URNA:

St3ro!t!.mow~1<a

TELEWIZJA
Sroda
PROGRAM I
15.35 Program dnla
Telegaze-

ta

15.40 ma
młodYCh
widz"w:
"Kameleon"
16.05 Dla dzieci:
"Cojak"
teleturniej
16.30 " Teleexpress"
16.45 Studio Hali a '90: Urugwaj
- Hiszpania (transm.)
"Zaczarowany
19.00 Dobranoc:
ołó~k"

19.10 "Powrót do Europy"
progr. pubI.
19.30 Wiadomości
20.05 )Jlabełek
za
przednią
szybą" -- dramat społ.~
bvez. proo. rad z.,
prasowa
21.35 Konfecencja
rzecznika rządu
21.55 "Zawsze po 21" mag.
22.35 Wiadomości wieczorne
22.50 Rozmowy w .. Res Publice"
PltOGRAM II
16.05 Korepetycje dla maturzystów: Język angielski (52)
16.35 KoceJ)etycje dla maturEYsl6w: Język angielski (53)
17.05 Program dnia
17.10 "ZbHż-enia. ezyli to i owo
o filmie"
17.40 Express gospodarczy
18.80 Program lokalny
18.30 Magazyn .. 102"
19.00 ~Slepy tor" -- nowela filmowa TP.
19.30 Nasz m:-tner .. Fiat", cz.. %
"Pierwsl;,. "" Europie"
2O.łO "Klub ludzi z przeszłoś
cią"

20.15 ,;Ze wS!:ystkich stron"~ Bmgaria - droga do demM::raeji , ez.. 1 - l"e$t.
20.45 Studio Italia 'De: Ar~
tytla - ZSRR rtc.aesm.)
ole. 21.45 •.Panorama doi.... (w
przerwie meczu)
22..55 ._W 1D.birynde" serial
TP
23.25

Dr

2lI-tl71

! {T .

8.55 Pr~am aflia

""łoo-.ch

wm.%6w:

miła Niedbalsh

m

(:!l

16.30 . ,').maK

~"'c;!I" Dm,,- . %
O,; o('1('e ł M . l'ł~
.J. W:lI<J(ł~rfa M.

"r.'!:. A.
n<>wic'!:

-

Schmidta . C. Walczaka
http://sbc.wbp.kielce.pl

r ecital

Parand"ws'!cie~~:
-- p~L film dok.

.,Rzym~

2!l. OO Joseph Haydn _r.~sz.a nelsońska" wyk.: chór i Olk,
Państwowe i
Filharmonii
w l..odzi pod dyr. Tamas~a
Bugaja. somci -- A. Tuwarnicka -- sopran, !(
Suska -- mezzosopran, R.
Frakstein - bas
20.45' Studio Italia '!Ił : Włoeh7
- USA (tran sm.)
.
ok. 21.45 .,Panorama dnia'" (w
przerwie meczu'
22.55 "Syreny" - Jug. film fab.
reż. Eva BaleE
!-3.50 Komentar-z dnia
Piątek

PROGRAM I
3.15 Express gospedarczy
8 .35 "DomatGr": Nasza poe~ta
-

Na

8.50 "DoIDDwe przedszkwe"
9.15 Wiadomości peranne
9.25 ..Boso do łóżka'" (Z) - serial obyez' llrocł . NRD
10.30 ,.Domator": Sik?ła dh rodziców
12.00 Spotkania z literaturą . kl.
li lic.: H. Sienkiewicz pisarz histo-rycz,ny
12.50 W Europie nowożyt nej:
Grm:y Bastylii -- symbol
nowych czas~w
13.30 TTR, matematyka. s. TI:
PO"Nttkzenle materiału
14.00 TTR, spotkania 'Z IiteratUł'Ił , S. II: Znaczenie romant:yzma w literatune I
życiu narodu
15.111 .. W s!kole l w domu"
lS.~O NURT: PI}!ska emiJ!racj'l
Uwaga! Za ewenlualne zm ia.
IłJ w prł9s:-ramie tv rE'uakeia Bił
odłllowia.da.

WbmaDia do umochodów od

r~4ia

i p"zosbwiolłe w samochodach rreczy. Desd. nawet
do tego, że - nie bacZl\c na ao-

zorciw. rabusie okradają wozy
pozostawione
na
parkiDkach
Obok samechotlów
krajowych, w jeszcze większym
niebez"ieczeństwie tlił te z zagraniczD1ł rejestrac,;tł. Tylko w
nbie&,łym miesiącu umocJiodowi włamywacze obraboW!ill. w
woj. kieleckim kilkanaście takich aut. M.in.
KielClH'h .rz ...
ul. Jesion.wej lale_nany IJpia";e. włamal ·ę~. meł'CNtsa obywatela .FN likl\łzabral czę
ici samoebedowe warlości po11ft 2t JDla d.
strzcżOllych.

W Sbriyskil pt'IIy iii. 1"iIIrnwłall'l,.-wacwe wył!Iili szyb-ę 'IV clwiclt
samocM4ach msl'Jd ..Łata" li Z ItR sk1ł"4

skie&,o .., _ y
m.i..

UralU

_~nełałOłl,

W
Starachowicach sprytltY
zł.d_iej otworzył "na pasówkę"
samocllód "Renault" z rejcstracj:\
sachodniconiemiecką sk,d vkrlldł
kamerę wMlee j VIiele inuych
rzec_y_ Ich wartość ocenieno .)13
)Ie.d 31 mln ił.
Na.dello:dz~ wakacje i
cor~
więOlej obcokraj<)wców odwiedZI
Pelskę. Jakie wrażenia w,'lrioz!ł
lłl'Zyp",dltll
kntłzenla san~choatl
a
_o nieall)'l tłołtł'e.

. . powrode! W

FOTORATAIJOGI
3. »k1r~

W.roeła.w

..

G E!I.~J A
SA~ IANTHA"
skrytitll 2440.

MO-!!:

Ma.try,roon iaJ.n.
rocla.w
łł,
MO-łt

SPRZED~M
na.dłworz.i-e
( 1001) p~ remoncie. K ie!ce,

2 0-218.
TUSIE!.\r

1!6

te1.

11114-.g

Halina

-r.gubiła
biłet

CIESIELSKA izabela

lePKS.
912-6

zgubiła

l egitymację S'IlkolBą.
913-s
ZGUBIONO pra.w<ł jazdy kat.
A+B. Kruk .J:lr-os.ł~w stanc oowtce. llIl. statłQwa 14'1.
1~

G . CA
ma·cię

_ a.wet

Pś.

NOWY

ki-eelł

r adiomagn.eto(Jo{l
31-!l7-99, po Hi.

~l\hił

!egitylWl~g

el~k,i.ron

sha.rp.

4t'

JW

n-

"ROMEO"

ł.0D3.

28!.

Ki2lce \
11 184..,g

drobne
MOTYL 111 ojci~. ~U!bil ~

xiiyma.cję

:oJlkWoW'.\. t;il~ be&:p!atay PKS.
1i~ .
GAMZA EEza (zarn. R3~ł ,.
~bił..
lezi y~j~
$7k~l\ą

ZSO Radom.

~

meM. d~oo -e I
"SOSnowe tyP'l na.t'o.i:ttik k.ud-.enny ta.piceI'{)wa.ny, loresła st.yło
~, stoły rcozkbdane oca·z j(\łCb
nie bas;
Kielce teL:a-47-g6.
SPRZEOA..."

•
lM~
ZATRUDNIĘ
Rl
I7.y. .suohedrniów, Ml{:.\: iewieza
11.

11~

-S-P-RZ--E-D-A-M--s-i-ln-jk--e-l-ek:-t,....C~z·

n:r 7,5 k;.W nowy. Tu~n;
-Wykie" 54.
1~
ZGUBIONO dnNJ. b~aże T\:lo
!lwoceu Ska-r.i:.fSK-o-K!łmie<ioa !la!lllourisk
HeiU'j"< Skiba SŁ1mw HO zwrot roa wY'na.g.rU<l";~
~m.

Na
f !'yz
dzi

pi"AE

pr ac

wre>
W r

czelł

czer

lco.."1
zókll

Sif'o
torni
wsp
dz: c

z aWł

Win
Kie
W
cow.
Z.n

Lud

k.e~

wYIl

kier

~rzy~l'

dłuższego czasl1 stały się lIlagą,
% kwr" nie meglł a;ebie poralbłoĆ nawet zreformowani policjanei. DzIcń w d.zień komendy
policji przyjmują po kilkanaś
cie zgł suń okradaDia sameeho~w. Giną k la,
ak.mulatary,

a !atem"

13.0!) Andrzej ChQł'lł6iński 1!
nl organach Razvliki św.
Miltolah vr Gd~ps'ku
13.35 _Kanitan
I"l'd w mm
przvl!. TH'OO UK"
1<;':'
'Eęd~y w~~.
a {3t.~m"

mi -

Kaczma:-skiego
HI.!5 Przegląd
filmow P iotra

plaga Wlam3'

g ilyma.cję SŚ>Olilą i

"

KaCZ(i1&:-3!.:~

Jacka

Ogłoszenia

,.słońce w ttałęz!!tCh"
pol. mm obvez.., reż' Lud-

11AO ._Między wio

:8.:0

"Polo anie" na zagr

Tełewizja nocą

PO TOJE TAKSOWEK: Dl Wolo
Rości 5:!1-~!.
uL SienkiewIcza
2S!-61

Rośnie

24.00 K~t"f\t&rz dnia
~wal'łek
PROGRAM I

- .TOOo90n

KINA

.

.

10.25 .. Mapa folkloru n : Kurple
10.:;5 . KO:1cert w Sw. Li.oce" film dok.
11.20 Pi~k!'!e madonny z kolekcji Ba-rbary PiaieCkiej-

Ostrowiec

.

_.

Środa

9.00 Dl.

POSTo.JE T A'lt5 GWI!:K: tele.."o·
ny
53-IQ 1 53- O.

APTEKA

fa 114

Im.

czynne 9-17.

APTEKA

OBL I><;;OltEK MUZEUM R.
SIENKIEWICZA czynne W
godz. 1~16.

~Inlą

KlNO

gen. broBi ZY/:D1Ullta

MUZEU1\! L AT SZKOLNYCH S.

.:..~::< R·~6'10 ~.
.,

. -

19.30.

-

zmian y
redakcja nie

proGramie kiu
odpowiada.

pros zą ".

llng. 1. 15, g. 14, 16.39,
i • . Ił. VI. - nieczynne.
Zorbll" -

15.36, 1'1.30. 19.30.
Uwaga! Za ewentllalne

w

KINA

L 1'2, .g. Hi, 1I.li.

II%maragd i 19okodyl" -

KINO

"Pegaz" - 13-H.VI. . - .. Krótkie spięcie II" - USA, l. U, C.

-

KINA

.,RIJnt,uttii::1" -- 13-14.VL -"Karate KlD" -- USA, l. 12, g.
C. 15.45. "Rain Man" - USA, l.
11, g. 18. "PracuJąca dziewczyna"
_ USA. l. 16, g. 20.1;;. Wideo: "Akademia policyjna IV" -- USA,

I

Końskie

17.15 "Teleexpress"
17.30 ..Na oasiec2:
Wied r.,io wi "
film talJ.-dok .
"Wiwat,
19.00 Wiecz~ryaka :
skrzaty"
19.39 Wiadomości
20.05 .. Uwodziciel"
(6-ost)
ang. serial OOyCL .
20.55 ,,Polska. Niemcy, Europa"
wyd.. spec...Pegaza"
21.45
"W 'Zelazowej Woli"
gra Piotr l'aleczny
22.25 Snob literacki
22.45 ..Dominikanin
w os~ro
gach" - fUm dok. oprot.
J. M. Bocheńskim
23.20 Studio Italia '!lO: Jugosławia Kolumbia (skrót),
Kamerun
Rumunia
(skrót)
0.25 Tel2~a z h
PROGRAM n
10.00 .. Tele-9" - progI'. region.
OTV Kraków
12.30 Powitanie
12.35 .,Grzcchy dzieciństwa" film TP. wg nowo B. Prusa, reż. Krzysz.tof Nowak.
13.45 .,100 pytan da ..... Adama
Han uszkiewicza
14.25 " Z głębokości serca"
progr. poet.-rouz.: Psalmy
Dawidowe w wyk:. Krzysztofa Kraw~zyka . 2: muz.
Witolda Gernanda
15.20 "ChGpin w sennikach"
recital Ewv Bauer
16.05 Relacja z- festiwalu w
Krakowie
16.20 Biografie: ,.Agatha ChrisHe" ang. film dok.,
reż' Toby Wallis
17.10 "Kulisy" - p!'agr. o mod"Zie '
17.36 " W labiryncie" - serial.
TP (pom.)
l .00 .,Mistrzowie kiłl.a wsp6-lczesnega": Jerzy Wo~ciech
Has

1"""""

"WI-

zarz

ladc1

~ik,

bry)
mili
,.ln
c

''l
Plo'
w
tyc
mili
gmi

------------------------------------------------.
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W

o.I'itjaJRt'j
ellydent
\! ' oj"i«!:. .J:.:a-trul ki pru!»,,'a! '"
M;..olrYl'if'. g.h';t' &dhy~ały sit:
EII!tjne • -""ti;:hT,i .. i rwanc>wy.
Oliw, >'ym pDłityeznym \Ą ydaFl.I·nil'm olru,:" "«I) dnia ~j.~'iy
l>yla
j)r .. wie
półtOł'at'M:Cinaa
rol. owa presydenla, .Ja,nuel5ki~K. w Palułl M!Ntd_ z pumirr<'m Felipe G_nleum..
• W ;rooę w st.licy Niemil!ck;t'j Replłblw Demokratycznej Ił rUnie ro&pGClIYłł& sit:
sp&l.kani.
..iDis~.w
o.\>rOD)'
pań.5tw S-U-Ołl ,(,Jdadu Wussaw.skiqto, klóre ~ a tle p~łku.
• Wc wtorrk parmm-t 'III'ę 
gieuki llKwałił aebwę e ant,,<,sHi, sa moey Jrłirt'j
około
;jlifll) &p • ód 12,IIOG- wię:óuiów ...
iL~ ł~

)~iijł- t "

fu n!'))

:d~r:ł-J'

Fn

,"

\\ inNł"_
7>lItloladaeft

,ra

u·

h]

~ta

serokI.

p ... .I(:·kr:4~l łXliÓtckOWania ~G pl"a

S-Zf-\H:~'

",.

kieł~l<i.ch

l i ht,g8~'Ych

Na
2ó H;~a!>>i~
spóldzi e-Jsi
f!'y:!.je:l'sjr..;... j ,.,Mud'lr y z w i ~pól,
d<ri..lni " ~~, i;;." (jó kllku dni
pn~y ... a - w
K.l4:Kach 1l'Up3
praco""F.:ków zakładów usługo
wych % WPw.icy li. Ulttamie.
W ram.dl WYIllc'z,ll,'F ce4wiadczell %.w~ wyi!h
00
lwń{;ll
czerwca \).v. trzecll f!'Yz.jerów i
koometycua pracowae będą w
zo:kladac-A fJ'J'"j~}*icb pozy ut
Sit'nkiewic2ra i ChęeińsJriej. :Nalomi~

uewe;y.~

~lewkan~

wsporno!:,,, Frl.coWllUtÓ,,; spół
<u'clni "Spójn;a". OOOk pracy
zawoCowej, grupa pn.yjaci6ł z
Winnicy zwiedzi t ..kże okolice
Kielc i Góry Świt:tokrzyskie.
W ub. tygodniu Ewoich pracownik' 1\1 odwiedma Ii~Iegac.j
ZarląO\I Usług Bytc;\,.-yth
, dla
Ludnooci % W'n :cy _ O warunkach }MOle}' zakl dów lolSł\łgo
wych 'fi Kielcach rozmawiali z
kicrElw lctwem obu sp6łdzieJ!'Ii:
WI:t\ł"'slaw KubB.$ noczel:\ik
zan:;du, Grigorij P-..,łłia, :t zakladów
1.L'<ługowych
2mirinlri,
~ikC!1. j Kram.,r dyrektor iabryk.[ o' u :a z Winnicy i Ludmila .łlłdtil.nikowa z. hbryki
,,1nOOdi~ilł«" równic';; z
N'innic
urAZ}

ej:
boi

TI:

Wcjt;woda ki.elecki, dr Józef
Ploskonka spotlt':lł się WC'l(ilraj
w Urzędzje Wo~wMzk,im z. dotychcza50wymi
prezydentami
miast, naczelnikami miast i
gmiR raz gmin. Zebł:anym, a
na ich ręce także w5zystkim
praoownikom administracji pań
stwowej
wojewoda
kieleelri

Dzisiaj, 13 czerwca, o godz.
15,30 w kielecltim Domu Srodowisk Twórczych (pałacyk Zielińskiego) odbędzie się zjazd założycielski Swjętokrzysk:iej Unii
Socjaldemokratycznej. Organizazapraszają do udziału
w
wszystkich członków
U li Socjaldemokratyczsympatyków tej partii 0raz wszystkich zainteresowanych. W obradach uczestnic~yć
będzie wicemarszałek Sejmu RP
przewodniczący Polskiej
Unii
Socjaldemokratycznej, Tadeusz
Fiszbach.
O Bodz. 17.30 również w Domu Srodowisk Twórczych odbę
się spotkanie Tadeusza Fiszbacha z m:cszkańn.xńi Kielc.
(\Vt)

W Terespolu
Grupa

policja

turystów z Wolomina

wracająca ze Związktl Radzieckiego przejściem cranicznym w

W

et-

'-C

;i ,

Ilą

6-ł'

et

enIo-

h96.
~

u-

JK"'!zi

,a.o

wuia u w pólprado prezydent .,., i ~rlDjk4w wi eewojewo(1'a, Edwr.rlll '''ójto<k, repł'eAen
łujący »8
spoikanłll
wJc~wo
jewoóów k()keaących pucę JYI
ty::h !!la'l ""i:!lraeh.
2.wr(*~ się

efl: -

W Ne-.ieę
..Cft4t .U W.łą"
1t' F- ~ li. mb a llÓW i iclnie1':&y Jeze -y w wojewód;l!twie
II.'kledum "€>d ule. 5!ę inicjatywa UCl.czĘn}a 1C1 roc:l,T)ky bit.wy
wavszawslliej bw. Cudu nad
Wisł'ł
CJ"a:r 76 rocznicy v.·krGcze-r,ia do. Kie-1e Stueleckich
Obcl'lodó •
11
biooryc:wrch

Terespolu zaprotestowala przeciw próbie dokonania oopł'awy
przez polskich celników
kła
~c się na przejściu i utrudniając ruch. Musiała interweniowae policja, używając środków
bezpośredniego przymusu.
.Tak
ustalono turyści wieili w autokarze 525 butelek wódki. Autokar cofnięto do ZSRR w celu
pozostawienia alkoholu, ktbrego pn:ywó:t do kraju jest zabroniony. Zajście trwało przez
ponad 5 godzin. Autokar istotnie ,.oczyszczono" z "Jódki na
co wskazywał
lItan turystów.
Celnicy ehoć boją lię inter_
necznika praw obywa'~l!SH:ICiłt nieśmillło sugerują, ..by
turystom odbierać
paszpt'rty.
(pAP}

.I

y

B sh

t. ..

p ..Jwiej

Baker

pui i Zjl.. y kune.. Aum~stia piła
a~i atak J.:łlJ).·~o II 11Clltłc)S'lIo-na z stała z ekaz,jl )Iul'- Jn'",powa~ }lal~'i ru: lm na plapad" j:;eej w I>oliołę 3Z rO('zni- te koł Td A" i"'l!. Ch<:iałb3'm
c s(rau'gia pTemi~ra nądu w i1C)wied,deć się, :te pt.t'::z.i('3)o t~
akt tcrrorystyc:u.y e.821 jt'gt!

spra weó

-

p,>wic(l?aał

Bush
Pruydent USA
powiedział, ie ~prawę t~ omawiał z prt'l.ydent«n E.ip\.u. Jltł8'
nim Mub....akit'Jli.
dziennikilrzom.

• Premif'r NRD Lotba.r cie
Maiziere prze~awjl w
WaBZYłICtooie na konferenejl pnsowej wizje pra"szł08.,t EUf.P"
Dieco &dbit'«a.j~lł 00 ameryłlań

ezask p6~stani.. wę«ierWl~o
w 1956 roku Im.re N.,.y.
• Prezydent tJSA Oeor.e
8ush 06wiuuył we wlłli'ek, ii.
juZ(!ze nie ~ął 4eeysji, Ul'
zaprzestać rozmewy s OrClIlIiza.c:-ją Wyzwolenia Pał"Myny, ale de.malJał się, by OWP ~ę-

widzą

.sklej,

możliwość

porozumienia w sprawie

opowllldająe "ię !la , . .ru-

zwyci(illniem bloków, a. nJe ll&
itoJt smian,," i za "eur{!oliejH.k~
atrlłkłurą
btz.. i~zew twa,
w
kt';rej nie zabrakl&hy iadnego
kraju, w tym Z , ·SR".

osiągnięcia

iemiec

Piłs'<.Iós'kiego.

J'o=ieowe odbę
• w koszarach na Euki>wctL, r.dzit'o 00 193ft
r. lttac:jonQ-wał 4 Puł'.o<: Piechoty
Legro.n.ów.
W WojEwód2Jóm &tabie '!ojskQw)"m w Kielcach obradowal
Spllłeczny Komitet
Orl(anizacji
i Obchodilw obiI historycznych
wydarzeń,
Podcz;.s $poŁkania
flmkcję pr-:.rewodnic-zącego kom.itetu po.... k-n:on. senatorowi RP,
.r s..._ła_wi ZaIr..wi, prz;yję" ullil! pre«ram &.i'ianizacji
Urocz_

dą

'ę

USA nie zamierzają odizol

~l~

15 si rp!!ia

eh.:-h&d15w.

~ spo1.1umi\l uCHlltnLC2)'li: wojewOOa. kielecki. dr Józef Płos
konka, szef WSZW, płk. Czt'sla ... Bąk o:az n mjr SfanlsJ._
lł.osp&Mt' k.

Telefon interwencyjny
DOK(}, CZENHI ZE STIl. l

Powstaje S~tolirzy ka

interweniowała

CłO.
,óoiychc/..asowXch s\.rukturu~h i wlTli ..jł J1'ad:z.iek ji wiehl ~ n>eh zos}&J!i~ Jl!'3cowailm&-.,i toa
wymi. Z 'K)'ra..~-

t &.\\.

liCililoj

Pedejr:zewrun, xe przed~j:!l
się przez u!mo, bo na parapecie jest ich najwi~ej., ale ata~ją łft: podłog~ mo7.na je
zbierae mi szufeUl:ę. Przeszkadzają
nam ży€:, m~owj.. córec~ i mnie.
Już nie mo.gę
nic ugotować w kuchni,
bo
j€$tem ..brz.J"d,łiv:a" . Po ~~
gich interwencjach
admmlstracja przysłała. jakąś ekipę,
czymś tam $pryskali mieszkanie, ale po pewnym czasie n0wa inwazja, jeszcze gorsza. Urzędnicy mówią.
że nie
będą
zajmować
się naszym
mieszkaniem,
bo
jego
odkażenie
kosz.tuje tyle ile całego bloku,
% czego wynika, te zrobią porządek,
gdy robale opanują
wsz.ystltie
piętra,
okro.pne.
1\7ySlę. że stworzonka te lęgną
się pod
nagzymi obami,'"
chwastach czy w
pozostałoś
ciach po budowie, nie wiem.
Moja nadzieja w waszym telefonie interwencyjnym, po którym tą J>1~;l robali zajmie się
,,sanepld", ałbo jakIeś przedsiębiorstwo odkaiająee M •
(cI)

Głuche

telefony

"Wszystl..-ie leilefony w bloku
przy ul. Słon~me-j %3 w Kielcach są Gd dwóch tygodni nie<A-1)
czy.nne".
Wróg bala,« nu
_

k

lefoo.

~.Echa··

goa...

10 do 14

I co na to

USA państwo to

ezl

:t>m

powm

być

NATO.

Pr~~dent B
'iadCZJfł
reporler m, ie im i~j USA
rozma ;ai41 % ZSRR na tema'l
Ni roiec, "tym bardziej jest
pn.ekonany, iż trgoa radziHka) d "tn.ei~, że Jla.qe propo-

zycje gw«ran\ują
i są naj
ze zar

bilizację

dla

Kirgizji

139 zabitych, 486 rannych
Wt'dług info.rmuji
Ministcrshva Spraw We 'nętl'Sllyeh Kir,izji, do ~terku w .bwotlzie
Osk im, gdzie od ł bm. trwają
krwa we starcia między Kirgizami i UZbckami, linba nbityeh wzro la do 139, zai rannych 486. Sytuacja w republice s~opniowo się jednak
stabilizuje. Odbywają się wieee, na których miejs(:l)wa. ludno.:ić wspólnie decyduje l) tym,
jalt wyjść z kryzysu.

Aresztowanie
.
b. premlera Słowacji
BRA TYSJ:,AW A (PAP).
We
wtOtl'ek w Bratysławie a1'eszWwano byłego premie-ra Sł()waeji,
65-1etniego prof. Pe1;ra Celotkę
- jednego z wieloletnich czlonków b. najwyższe-go kierownictwa partyjno-państwo ego CzeChosłowacji.

Przeciwko Colot.ce toc7.y się
w sprawie nadulŻywa
nia stanowiska i dopuszczenia
się prze6tępstw gospodarczych.

śledztwo

45

{ld

WASZYNGTON PAP. Pre-

zydent BlliSh i sekretarz st:mu
James Ba.lter wyrazili we wtor
nadzieję na dojście d{) PQroz.umieni:l z ZSRR w sprawie statusu wojskowego zjednocz.onych Niemiec, JX>t iBdzając zaraz.em, że
:ulaniem

włamywacze?

Mówi 5i~, że. każda akcja rodzi reakcję.. Ciekawe więc, co
też Wyruyślą
'lam,ywacze, gdy
w Anglii wyprodukowano kasę
pancerną "odporną na wszystko".
Nowa ka~a pan erna. która
lUZ
cieszy
się powodzeniem
wśróa bankierów i ludzi bogatYC>l, pierwszy raz wyprodukowana zc.stala z masy pl&.Styezm;j, jaką s~o;,uje się w aparatach lto~micznych.
Moż'la
z
niej produkować zarówno pojemne k ..sy ~x.9('en(,. jak
i
niewielkie sejfy.
Jak twierdzą produce:lci, co
zost:!lo UCowGuBi,~ne. kasa pancefna z ma~y p 1astyeznt-j
ma

dużo clensze SClar,y od tradycyjnych ze stali i jest o połowę
lżejsza, a więc zajmuje mniejszą wwiE:rzch!lię oraz
je:st łat

wiejsza w transporcie i instalowaniu. Jej ściany wytrzymują
tempera~urę do 1.000 stopni. Nie
naruszy jej zad en twioer. czy
młot pneuma.yczny.
Odporna
jest też na wszeJlde
k,,,asy i
inne subsi al1cje ż'''~ce.
Kasa
wyposażo;;a
ks~
kombinacj4<' podwó~nył:h . zamków. Je<ien na k!uf:ze, a dFugi
na szyfr cyfrowy. I!Jrą l:-}'ć 2
zamki cyfrc.we, a wówczas istr.ieje at mmon lr.ombi!lacji us+aw!enja O!.lpąwi fr ;€ilO :Iyf u.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZSRR od EUf

ZSRR. jak i din Europy i.1chodniej i 11' ~ łl .miej".
Sekretarz t. u James Baker prz~ tawil tJ'IllU3 em w

Kongresie !l-punkt
środlrów

pakiet
za-

bel.pie€z.eństwa,

pro.ponowanych

pn.ez

USA
Zwią:z.k()wi Radzie€kiemu jak
gwarancję, ie NATO nie zamierz,a wgrozie Z:aR, lecz

poz06tnnie 50ju:lzem obronnym
,,kotwicą prZeciwko wichrom
niepewności i nie!;tabiL'1oŚci".
&ker p(}wiedział, że
ATO
chct. nie iylk 7.aPQbiegać
nie, l z taicie bud wać p
przez co USA roztimi ją coś
więcej niż ,,nieobecność wojny
między Bałtykiem a Adriaty-

kiem", mianowi.cie

"wspólno-

tę wartości demokratycmych,
rozciągajqcą się od Atlantyku

po

raI".
Te
tatnie slowa moina odczytać jako zap wnienie,
!Z
USA nie zamierzają edizo}{)wnć ZSRR
od Europy.
ZSRR wydaje się obawiać
w nowej l'Ytuacji nie tyle zagrożenia wojs.kowego ze strony NATO, ile pozostania po-

za glównym nurtem Europejskiej Współpracy

czej

i

Go:~podar

innej.

Rząd pl'c:z.ydenta Bu~ha doże obawy te. choć w
mniej. zym stopoiu, wy ~ t~pują

strzegn,

ta kże w k.rajach EuI'Of>Y ~rodkowo-wschodniej.
: lu Jl
tyków t'.lmtej zych akceptu.le
ze tnictwc
l ' oom:;ronl'ck
Niemiec w
ATO, ale Jlla 7.i
naci k na potrzebę utwurrenia na fundamencie KBWE

g6lnoeuropejskie '

systemu
na-

bezpie~z.eństw~, ld61'Y :I.
za t~piłby
'ATO i
Wa!'szaw~k:i.

Uk-

10.06.19!10 r. na
ul. Krak. ' ki j
Kam. znale:deao
a
mę.iezyzny
e ni~ej
wyglądzie.

RYSOP1S:
wicI.. z
ygJądu
10 lat, ' zren 155 cm,
zczupła, wlo y i "'~y
liwl!, twarz pociąfCla, Jł8S prosty, uszy &rednic pl' ylt'ga '~('c,
UUIOR: czapka
I"ninówka
brązowa, ko zula ja
oniebi łla,
swe'er pól,o!f ci ffinobrlłzowy,
spodnie wycieruchy, pny Ipodniach pasek
parc-iany zielony,
maryDarka brąrowa, IIkarrdy
bordowe, półlluty brąz we.
OsC)by mog=\ce u4biclić
pomO<'y w Idcntynkae;ii pisaay,'h
zwłok mężczyzny
eRzone .~
o powiadl)mienie KhP
S\<ari;Yl>ku-Kam. lub Dajbrisz~ jednostkl! policji.
ekoło
po ta.ć

dŻ

l

.:. \V

Koń.~kich

skil!j skradziono
(o W Cmimku gm. Mi~dziana
Góra Edward Sz. (L 56) kierująe

za.porożl'cm wpadł
\'II pośUz,.
zjeehał tle przytlrożn 10 nJwu l

dachow:l.L pasażerka :;,ja.porei.ea
:zostala ranna.
.) W Tokarni I:m. Ch lny
Krzysztof 8. (L 23) ki ruj:\C roburem zjechał na le, ą stronę
jezdni l zderzył się z źuki m.
Obaj kierowcy st\moebodów i
dwaj pa!!lW;t'l'Owie zostali ranni.
(ck)
(o W PoliC$llt'j Bolesb.\
W.
:te zczedna jadąc sa mocbodem
ut! rki u(;hodni j potrącU jadlleelfo w tym sam m kierunku
r w reJD ił-lelnit'~e ."lntonit' o
_"eweny ta .nllał eięźkiC'h
obraień eiala. i zesłal pnewiezrony de szpitala w Kozienicach.
.:. W miejseowośd PrZt'Śla"i
ce ,pn. Pniewy Wiktor V. la~
35 jadąc samol'hodl!m marki
"Poł nl!'l.·'potrllcił Grzegorz& P.
Jat 2!. Pi sy
gle wkroezył
pod keJ udj6diaj 1'''(:0 samochedu i z eięl:k;mi .JJraź~niami
trafił do sZl'it~la w Grójcu.
(włm)

\Vt -\ 1łf '\"lt\ I KR

DZ.IE~E

l. \\ ,nawsa-

przyczepę

mochodową·

.:. W Kit'kal'h pJ'lóy .1. Za«óx kiej patreI poli ji zatnymał
Andrzeja C. (l. 21)) "liry PU"
nie zamlUlic:~e o~n. " z dł
l.kału
PelsJUe,o
Zwi~:lku
P zczelarskic,o
sklllll
sJ..radł

'0

wiertarkę elektryc"luą·

.:. W Kielurh na pl. Wolności
na r;orącym UCZyB u - lira . ~Y
;j trz 'maDO C gankę z Ra.dflmła
Zofię K. (l. 47), _ k Gra ru:ilowala kra" 2: koszyka porlmonetI.ę
z pieniędzmi.
(ell)

Z wi'lY korekty 7.Di li .-lalceniu uiegl fragme"t
~ loraj~zego naszego artykułu pt ...O
pogod nie 'ylko
l~ ?ogac:lY.;."
N astr. 3. w trz('<.:>e] S"LpalclC,
poprawnie powinno by[:
.. \\' odl'owied:»i
llslys.all'm,
xe w tym }lrzypadku ~ądowe
rozdzit"l~nie wIu o&< i nie j t
możliwe. bo buil-ynt.k
nie)Hl
PODZIELNY".
Wydruk ~ ano
,pochie}ony",
c w il;totny s~sób zni€l,S7!alc!ło t~r.l~ " '''ftCwieuz·. PIZf? ratizam)."'.

.:.
Ki l('a 11 przy uL DeblU kid n!nna.ni prawe)' wlaprywałneco r;araiu
p!'7y('2epk~ Sl\morządzenia
ffi t.!.aw~r
' .. j:::S mI zł.

z

"

Ił"'·~

C.l'A

7

•
od

W czołówce bez zmian •
Błękitnych • Sędziowie bez

był

Granat nie
formy_.

gorszy'

PltKARSKIE REMANENTY
Mini9DY piłk:u.\<ki wee-kend w &"Tujłie IV h'z@eiej lici nie wpro:
w .. dził istotnych zman \\' układze sił cLolówki. Z piel'wszej pi tki zespltlów jedyuie Wisła Puławy straciła punkt, remisując nil
wyjt'ździc z Lublini:1nką. Natomiast Korona. Kat'paty, Radomiak:
i Błękitni odnieśli zwycię&twa, przy czym radomianie wzbe~a('iti
sv.e konto o dodatkowy punkt (w~'l:rali Il siebie 4:1 z kieleokim Stadionem).
(nie tylko trzecioligowego) nie
Sadziłem,
że
wYSt<:'l3Uiący
musi przeci('Ż i~ć w parzt' 'I
prrect wlasnq wid wnią
Błę
coraz gltrl.zym Sf;dziowaui~m.
kihli również wygrają za trzy
punkty z Granatem Skarżysko,
Na
za..l((\ńc:renie
"remanenzw1aszcza że w ataku kielectów". jaok lIwykle ta-hela wioskiej drużyny w)'9tą.p-il już Wiesny. ju,ż po 14 kolejce s.potkall
ław Szwajewski, którego brak
oraz "roz.kład jawy" naszy~'h
w poprzednich
meczach
był
drużyn na d·[,\ś i ju~ro.
wyrażnie wid-oczny. Tymćza.;e-m

Ko!ejua niespodzianka Wc Wło'llecb. Tak najkrócej mo~
na ,skomeJltować remis mistrzów Ellropy. piłkarzy IłOlalldii
z zespołem E!:iptu. Obawy trenera Leo Beenhakkera okaza·
ły się uzasadnione. Ho)en<lerskie gwjazdy nic błyszczały w
Palermo. Niezbyt udany Występ nie wpłynie. chyba dobrze
i tak napiętą' atmosferę w ekipie "pomarańczowych". W
Weronie grali piłkarze Belgii. a Koreańczycy jedynie dużo
biegali . .,Czerwone diabły" pod wodzą GUY Thysa to ruty·
nowany zespjjł. Belgowie panowali nad sytuacją na boi.sku
i pilkllrze Korei nie byli w stanie zagroz.ić icb bramkarzowi.

piłkarze

na

TABELE
GRlJP,\ E
l . Bl"l,ls
t. Korea Płd.
3. Hiupauia

1 !
l

•

Z-ł

.-!

Urlł,waj

P.-\Lmt.'\IO. Ho1andia - E~ipt 1:1 (0:0). Prowadzenie dl
Hctl;tndii zd,obył Wim KieH w 5-'1 min.: wyrównującege gol~
cna El:'iptu ~tnelił z rzutu karnego Abdeł Ghani w 83 min.
Sędziował f:miłio SoriallO Al<lflren z Uiszpanii. Widzów 33.288.
:tóltc kartki: Wiru KicH z HoJandH i Ahmed RamzJ' z Egiptu.

>

..

... Remis piłka.rzy Egiptu" z mistrzem Europy,
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1 1 1-1
1 l 1-1
1 l 1-1

El"ipt
Holandia
lrlan'.lia

l

l

l-l

Holandią,

w;1-'wolał eksplozję radości w Kairze. Podczas spotkania stolica b)'la wymarł) "1 m;a lem. Tui.. po ostatnim gwizdku EGei!,;'. '.~ lt,dt;ie w;:'legli na ulice. Telewizja zaczęła nadawać
pa'r:(.tyc:.l,.~ p:eśn:, przerywane' jedynie wY1>o\.\'Iedziami e-

!!:p koc!!

p;łk"rzy

IlOKO"lC7, "<lE ZE STR. l

ter

~ ~) /.

~

\'iP

n.

li
;l~

i'e

... ~

\'1 j.~_ .. -tk::e

plJn·:),-t_rtn
rVv.. !:;"!O. SZatlSC' ... N'oC'

Ht.c:.j~
o/.ł ' ł~n t

11al 0,

nie nla siae!s::; py
Po l i<-uj, i e i

...l.'tt.;;.>·/.:·· . ."h
li I. :t· -

~t·"7if.,,-- ~e

Bruksela?

hra.m.k~ , Mu~

\\0 1- stn:....JC'C pierw9!'lej

~!>&tt;a.rda

kJ'- 'de Grij"e. Pe>zostali zawoo'ii(':
"'''«1 1,0 I,y 7.a-pami<:Ła ". WIo- nie pe>kaUlli nic na.dzwycza.jlHl7.Rgł'~{: be c..;1z,) 00 r~e, a.l~ to go, Wszystko Ulley.y od teg . z
kim przyj{jzie im 'się ";mie'rzyć,
j~H a·wan9\,!ją.

.

- T..k Nie.;tdy. P .l.;ka tej:
nie· ma Łt't"az aa~lepszeg-o wslxH:11, ale to !K7.edeż ni<, pt'l 'y
za·woonicy awanSowali do firiałów MŚ. Belgowie za'.<;łooli, a
pOfZa tym GUl' Thy-, 'ekfi,P~J'Y

Ja·t .Btyśłisz, dlac~lro nie me\1l1.oWal- ~ składem,
•
~ ć. słyeltać w ,A.ldet'Sil najl~pirj puri-9!owani
de
.• •

r'''''H ""\<)'łt.a?

zawody

K'n'a (i"";:,;.Y·t rco:ie Z"l/V'"',;~i .• ,. 11 JJ.i u {'i.!:t, RF~ 7! \Vłochy: mi.iirzosh\ ?
lechcie?
H.łi-e- .\;.!!! .~{ ,11e oI~k z3.g.ra le- Ande-rJ-ech-! je~ cvr.).7 slllbKilk·\'! Ulworlni-ków. m.:u.
!ł:·-:
~
lrljJldio. 'Pu('har C ulema ns i Seifo nie chci./l.ło szy. BIt-rd-l.<l de>))rze ~a , Fe.! Lie1e-Ż
~,i h:,Ć
Pra- grać w reprezentacji. Tui przed gc i p;łka.ru:..m tego- klubll l>ę
Mundialem nast.ąpiła
zm:a..."la d~ kilJk~ o- -"al w aow lm seZQtrenf'ra - w1.'6::ił GlIY Tbys. Z:ł D 1 e.
do d·u;',o niepoLrzebnego ~m,ie!ł.'.a•
TYłlli,uSent
zt.litlAjl\
$it:
~ .. r p,~::...: .... ~rJ"'~., :J(){.e·!lt ale vl:em.
nia.
wałl:lIejt'. a wi~e dzi~kuj~ I'i u.
"h· ,I 'c k', :t:"pór co (;I'..t~ry la:zobMzenia w
•
Ol.ialnim
sprawd:rianern r.zlll0\Vt:
t t t"IHl! v: :;'l~k~.d<'i.l. B"aKuj
pnclł v."Yjazde-m de WłO(!b był KielI'A<,h.
'~~ł lt-l::...
; 7,ri~lł.(l1·e!!~n. W niC- dla dx-uiyny Bt'Jgii men lt rf'ltezmll wiał
7 Kc" e:,{.r':--YK:..!!"
najlePr>z~' pr""~llta<,ją Pltlski. <.'al' witbi.'''i''''lI'flt c'<"ir .., d(},·r:~e grał ł!>ś ~ . p&tkanie?
:M \ReJN PAWI OWSKt

s~d 'zia,

ci dziennikarze nie

zagubił

(n:e
jednak, d.'klu jąc .....
się

zupełnie

23 minucie r1mt karny dla Granatu, cuoć kiclecc:y kibice mieli o lo do
nie~o
p:·ciensje).
S '.\ymi de"Y1.jami. wyn ikając:;'
nli łna.m nadzieje: nie z
braklt
obiektywizmu, ale
z.
braku ·um:ektno&'i. n:c-potr.zebnie d~pr(";wad.ził do nct'we>w~j
atmo&[ery na !Jv\~u i widy'.\'Pnykła.d
ł.,d1l-kieg.
arbitra
nie je:o;i p/"7.ypadkiltłll 0001.011nienym. ChOll ią:c w
Kielcach
na mecze KOI'~r, Blt;kitnyt·ll i
Stad~olłł' eoraz cz~ściej ow-ecwllję słabych sętłziów. ~;e

irOll-

niczY{'b, ale nie czuj: ilych I:t"r.
wytłaja,cyek blędne
'WerdyJdy.
ośmi~.J\jąee id, 'IIf . .'zach Ja~'otfllik{J\" i kibic8W.
L.
tym
fantem Kokgium St;dziów PZł*N
musi sał)ie jako~ 9.r:.uhić. Kiep~ki })<ł>zlom krajoweg8 łutbIllu
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ganizowali
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(KO:lz. 18.31ó).

... CZW-\RTFK (lo! 1m ): Bro"
lęloltpol U w Radomin, !fła
d!en pny lIL Niu'utewi<lz;o f,
Ifodz. 14; KMOila - Lub!inianka w Kiel<,acłt. stadiiJ.n przy
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Na szosach Austrii

S~cześliwa r~ka
',·~r.enera

Korony

ręJu:
wa 'ro>>>;>r
ST "''lEK z ki"łer
kiei
Korony. kl&ry prow9.d d
mł.d:deiową
dru:lynę polskie:"
t.lany w wic:dzYWHodowynl
Wyś(·ijl!'u Dookoła Karylltii' .?,
Au.~trii. Płl'rw~zv etap teg9 wr"dgu. rozt>grany' \\;eZOfaj
• n:>

l69--kilometr9wej
dZ~lej

łfaIJie
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Dl'obollach do Vorlkt.'t·m'arkt wvgrał Jacek )IJ(.'KIF....
WICZ' ~yprz<,dzając , n~ fir,iszow\ch nt<,trach ł'alka Bodena z· ~RD i r-adzil'ckiego I1Z0'iowell. GOllsz{'ukltwa. Ubif'głOl'o('Lny triuulIator tej impreZY.
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