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Zgodnie z obietnicq, trzymaliśmy kciukl lO wszystkich zdają
cych egwmi·ny do s1!kól średnich. N iestety.
mim o
naszego
wsparci a - nie wszystkim się powiodlo. Są też wśród naszych
młodych czytelników o sob y, które nie dosta ły się' do wrmorzonej szkoły z powodu og raniczonej liczby miejsc. .
Co robić w tej trudnej srtuocjif ZoOlWonić do naszej redakcji
w najbliź.slJ czwartek w godz. 10-12. D yżuruj ący przy gbśnym
telefon ie wicekurator oświ aty i wych ow·oni a w Kielcach, Jan
Korczyński, udzieli wszystkim
zainteresowanym
szczegółowych
informacji o możliwościach kontynllowonia nauki w różnych typach s:tkó!.
(żor)

+

'CCI 1-

kló-

\wi"-

i!., i~
I n1ls ..

iowca
\;Jcb
frię

f agc.-

o

Spotkanie

.-._. Głośny
~~OH'd~
telefon 439-43

lila nowe

. 18 bm. z inicjatywy
rządu
odbyło się spotkanie informacyjne z kierownictwem OPZZ.
Wicepremier Leszek Ball'ero·
wil'z przzdstawił problemy i zadania związa:le z wprowadzeniem w życie zapowiadanych
niedawno inicjatyw konkretyzujących program gospodarczy w
II pób·ocz,u. Zapowiedział projekt przesunięć w budżecie po
zweryfikowaniu
dochodów
i
wydatków, zmiany cenowe, ja kle nastąpią w lipcu br. i pla-

działa nia oslono \~fe . Zaprezentował też proje;;:ty podwyżek (zapowiedzianych na początku roku) czynszów w domach -pańslwowych.

nowane

Przedstawiciele OPZZ przedproponov.;anc przez
l'Zad
zmiany na najbliższym Prezydium OPZZ.
Spotkanie p,rowadził l11inister
Jacek Kuroń, uczestniczyli w nim
m.in. wicepremier Balcerowicz
oraz przedslawiciele poszczególnych resorlów. Delegacjj OPZZ
przewodniczył Wadaw Mart yniuk.
• Weryfikl!A'ja dO/'bodów
i
wydaUt(lw z budżetu palistw&
pOJe woli prawdollodobni..
wyłożą

Mecz: aktorzy
dziennikarze
WystęllY
zespołów WDK
Popisy
cyrkow~ jakrobatyczne

+
+
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J\lie ~ce to

-

rolli

pl'Zygn~-

bi a jące wrażen i e. P(}łożone jest
w ooległości 13- 'krn od Char-

. w.oje,." ,: dL~WO racrom!3.k'ie !~a
lie~ne je ~t d-o reg~onoW'
. ()
z\\'iękswn iril

11 i~u

tz.\.v. \\T.:~pÓiCZY-Jl- ·

·krym(noge-rinym ..-W'o-;ta~l!eh dw' ch _ lata~łL -it . . ~y~h
regicllólie popełniano · Sre3.u!o·
(}cz.~1;ebll ;,ko d!.iesi~ć ty,.!ł;cy

r;lt.nych l:rr.z.estęp~t'\,,> C~· - .3::'- .
naCta. i:i: mienkaiicy te'S'O Otb-

-

>l(1

fU. ~yJcl1.nie \Vchc-<l~~~:" 24 ~,'

... k ':.S7tr: j~ lQ~

S 'łlie;t-ok r7ysk;ej

Lolt'l;j }<'a:nto wej, który mor.na
kupić w kakd}:m k ;-c;sku .. Ruchu" w obydwu nllSZvc.h wo. woo:vtwach. Pieniadz· to nieW:elki, zaś na.grOO.a: jalta nlOie
paść cenna. PrzYPollh'1ijmy,
że w puli są m.in: fiat 1261ł ),'1,
tl'l~ ~\ ;.6ory ltulor Gwc i
('ul'no-bi al...
iOduwki,
zamraial'ki,
pralki au\olnaŁywlaw. odkurza- '
('l.~. r o\\'uy a
nawe t em·yk.loPt<di ...
Dochód z IGoterii p!'zez')aczo,n:-zc'S!-a~~.c

na c0~e społeC'7.nc! !l:ti:l1.

na PKPS i fUI!dus7e na nagrody Ł\vórcze w regiol~!.~.
Za,·h~cam.v M V11

ra1...V w k o-Hz~ z pr-ll '1-"em. W
tym ro-ku- ~ytU2..'}j.a n:e uległa

Z:!l1ianie. prz~~h:-pc·w~ć

trzymała' 'ię

a

uria '\\'YF oki.rn po,

L~orriie, wy!i:·r:':"'·al.ność
\Ol
!lOTÓW aniu do Jatu·biegłych
~nn<.:in ie spadła.,. W grodzie
l1a-d · Miecz.'1ą' po go-d'linie -2:2,
W' dzielnicach pel'yIery jnych,"
a.' tak:le i na s.tarym m"escle ·ly.cie praktycZnie zG.mfera.
~iie .,!Jkań{!y, jeieli nie muszą,
_t~l'aJą iQ n:e Wych,?dLić z
domów. bow iem· moź,na zodać
pr.zy~ad,k wo pGbiiyrn,
bą-d i
ograh:-ónY!l1 Z. pien:G:i-,:~' .

Juk w~'~::la Rudom
cą?
Na t<J pytan'e poqu''.owil dać
o-dpo-w:edi.
reJ:)orler
!tU - lej
g<1źety .

..

- Czy udał. się ' panu l&l<ma·
.... i"'ć z jakimiś. bezpoŚr .. dni\l1ł
świadkami?

j.l;.owa, w l<:wartale . nr S tam....:.. Wedłu g . gospoda rzy , zYJe
tylko jeden hezpośredni świa 'tejszego l asu przy t r asie Charków Moskwa. W wysokim
dek., kt?ry · ma w tej chwili ok. '
. liściastym lcsie' z- bagiennym .. < ąO Jat, 'i kt,óry phcow ał 'II! trw.
poszyciem w ilioczIle są · jesz~ze .wewhętrznym wiEi.?:ieniu. T w ier. ślady· zapadniętej
z iemi, aud Żi on ,
że osobiście
nic nie
żych dołó!V. Jak lli?wią, gos- , widzia.ł, lecz że . .koJcdZ:)'
GpOpod;trze, w ~a śnie_ w . tych miejs- . wiadali mil, iż pn'ywożonyc!J ' z..
cach znal.ez:ooo ,w iele różl~ ych
Starol,JieJska polskich oficerów
Dy-t.ul: ro,T,%cz.ął ~il! prz.e.d
pami ąlek, S"Z~'Zątit~w
ulłlUndu g rupami mord owa l~ w t:~lIil
god'zi-ną 22. W ReJonowym Urowenia,. g ~lzil}:()w . z or~e.łkienr.więzieniu. ,-' a ;· następnie
, icil
rzl!dz.ie S9-rąw We w!l<:irzzlych
W koronie, ' oznaki , a n a wet. zw.lol<:i wYY>'oio......o. do pohliskiepr.zy u.l. K m{l~k:egó. p{) . k~1::. ·· heł.iilY . . Wsz~' tko to pot v!ierd1a
go~ '·lasu. Natoql rast
w szystko
h."'l,~1sLI m~l1ubłcn . pol!C::jn
tezę , że wła~nie lam :znajdują
w skazuje na to. że nieklón!,
4.:.
się !llOgiły na,~,-yeh oCc{!rów
z
OOKpŃ"CZf,NlE NA ST~, 7
ohozu w Slarohich.ku.·
, OOS:O~C'ZENIE NA STil 1

Trop prowadzi

·na.

Kie.leccżyznę

Kto mieszkał wWierszini
- "Małej Polsce." no Sybe ii?
Od pon ..l. 200 lat S:,bel'ia w
Polaków stano'N!
mieJSce
zesłania,
katorgi
śmierci najlepszych s.'mów
córek naszego narodu . W t!{! j~j
hislorii zdarzyła się rzecz wyjątkowa: w latach 1910-11
z
te renów b. Kongresówki wv jechało dobrowolnie z Polski na
Syberię ponad 120 polskich
rodzin w nadziei na lep.s~c życie.
Miał tam ich czekać kraj mlekiem i miodem płynaey. Osiedlili się we wsi Wierszba, w
k~aju
buriackim. 120 km
na
póboc od Irkuck a. Tylko nicwielka ich część powróciła do
król.ju po Rewol '-lcjj Paźd1.ie r nikowej. Polacy z Wicrs~iny
znaleźli się tm w szereg:lch l
Armij Wojska PohkiegCl.
Po
s'w ńczo:-tej wojn:c kilku z r.ich
świadomości

Widzialność
dvka.
drogi
mi{'jscami 1110.1< re.
Sytuacja
b'· mde-orvlvgiczna
chwiejna. możliwe okresowe zakłócenia czasu reakcji i
wystąpienie objawów zmęczenia.

,

Jedn ymi z pierws/ych Polaków, klórzy przebywa li na mW)iiC't
nowo ujawnionej zbrodni popelnionej p rzez NKWD na oficeraclt
polskich z obozu w SlarObielsklł, byli konsulowi.e RP w Kijo','] ;
- Ryszard Polkowski i Bogusla'w Z('zl'psuiak: Poprosili~my kG'lsula gen'e ralnego RysŁarda ' Polkowskiego o wrażen ia z pobylu Oj,
miejscu kat:ni.

dla

·przeznaczon." zc~5~anie
uzysk9.-!ly z f~ .....nu.

.

jadą na smlerc

ze

bm. 00' god!z. 11, na stadionie
festyn pn. ..PoW.it1Nlie' Jala .... Impreza p rz.I'got()wy ""ana je9ł; z myślą.o dzicnic'ił· też

,

•

2ł

Biękitllych,

oi~ełl

kcahl

organiz.ują

J. Mazut'

»

Z crka(lj!i nadchodzącego lata
Centrum Kultur·r.
Wojewódzki Dom Kultury óraz Komisja Pt-a co.wnikó-w Ku~
tu'l'y RegiQnu Świętokrzys'k;e
go "Solida!'ilOść"

na laLo.

CAF -

10 km ,od Charkowa ...

Powitanie lata!
ł.<Uod-zieżow e

loren.

D~ewc:t.yua

!

zosiał::>

\V Po~sC"e.

Prąd

;.::e strumyka

Kazimierz
~ .l "Z)

n

Selll'r"

Pcz.epł~· wow\

('Jl

Tns!r !lI!U
p _\. _
\\

Gdańsku
~h..ODStTuo\"a.ł nit'wielh.u
turbinę \\odną, kŁór.ł można za-

in,talowa;; n:>wet
na
małym
strum\'ku. Pracow ać nlo1.p n~Wt't
na : śCiel<ach
k omunalnych. n,l
milli.\kwl'na."h.
Prlld .los1 •• wnie za darmo, lU). dla sreolniego
goS})

łlarstw!\

tatu

rzt:'tllieśłnic1ego.

To]ne~o

CZ~,

http://sbc.wbp.kielce.pl

w,",r,."i·

, U"I J.!1łN<l w SpOSÓI1 \)el.SPGrże len wy jątkow.v exodus
na Sy'bir objął rodziny z d<i.i:ejs7.ej K ielecczyzny. W.vjeż
dł.;;.!", z całym swym dGbytkiem.
Wp~cst z Kielc pociągiem towar'ow,'l1l do I rkucka . R/ąd
car"ki sp"zyjał temu przedsię
wLi ('j·u. Wyjeżdżający ot.r'zymvwali na wyjazd po 200 rubli
na zagnspodarowanie sip,. Powrotu. p rakt,vcznie. nie było.
FenoH!€:1e"01 je·t fakt. że Wiers!Ina nie zginf;la. J c,;;t
nadal
polską
wy pą
w bezk;re-s'lej
yberii. Jej dawni i
obc-cni
naz,vwaja ja słu 
mie5z.karlc.'{
sznie .. :\lał<1 Polską" Moje (:0lychezasowe pos7.uki wani 3 o~z
\\·o1iłv o-dna:c/ć t.u. w
Po~~ce
śiad~: p!'awie 10 rod7in. Tu też.
w da·wnym powi0"ic G!k'.I°'<im
znalazła S'.\'yeh bli<;kieh
Ludma~
Figura. 18-ldnia
mi~s.l
kanka \\'j-er"jw;, <;tt:de'1tkJ I

n:,.

r ku

polor-.. i~lyki

Uni\\"e:' ~~'lctu

G::lańskieg:1.

Przed
C7.\~H·\VCa

k:ikGm~

br.)

\\'

c1"::lmi

Kr7.~.3znwi, ~

m

'h

miało
miejsce
v:yj-.tkowo
w'!'t'szają('c <;potk:J";"
wn.\ eh
i obccnych ~~<:sdculiców W:l'rsz:'.~Y. I tvnl rUl.!"'nl \V~KJ .... '.\\':"-

on

no

Kicleccz:znc. jakn' Pa
Ob,POf gdzie rcali 7 ow.lwe-rb1!ui.'k P()lalt&',~' Id.
j .... ;-{1. \Va "lo 7(1. lem p"Z" f" ";;1'Ea

główny
To ,' • vI
Vi

ni0C . nazwiska rndo'."e w:r.iei.KOlliec.z ny . Ni('llltala. Wójcicki, Kanili, Lipowi!'e.
ki, Wlazło,
Ami eln ik. Lorek ,
Sadownik, Kucek,
~ L-:lllowski,

dżając:-,cll:

OOł\:OXCZFNIE ~ . \
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Zad z woń

l'R. 6

pomocy?

(lo " Echa"

(1(1 go{lz. 10 do l'

~jnterwen~yiny
L
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1~'45898
Magneto'wid w clcmn-o
czy t21 '1'1~ k, r
p ,'z"J

NC;i7.

rokiem 'f,V kie'c",kiuł. . Uc-!1a~niCI ic('~d rna~nct·#VJ!c1
w
cenie 39il
d(}la·t'ó~,
Pic.r\\r~7e

ku'~

Ż~ n:c mór,ł
l"a
spl"a\v(~Lić' ('l.;:
7pkli P
dobrv. bo na ~lolsk li n'::!
tak;~h moiliwc~ i.
Po pół

zaskoczenie.
n1i(;j~·~u

jest
n,a

---~

zał

'Lisi

W

Skie-rowanym 00

:urj:uU~i i

Jlienawiś

łe.41~aeyiBYJR

s.przeciwiają

się

p rzekreślan iu

cor()bku 45-Iec-i a Polski Lud()wej. Icb zcaniem .. próba obcią:tenia ludzi o lewicowych
i
komunistyrznyeh poglądach błę
ilami poprzednieh rebecnych
ekip nładzy jest kdynie zasło
ną dla nic rozłiczania aecydentó w odpowiedzialnych za ruinę
r:ospodarkL Pod pretekstem walki z komu.ną - twierdzą aut c.rzy listu - od&ywa się systematyC'Zna likwhlaeja zdobyczy
socjalnycb, które
wywalczyli
ludzie p"acy w okresie pewejf!:rn nym"'~

--

łó

lódzkich

ma.Fs.zał

_
nJer;o ~dlll .....JIisi,--C. w
P.Js.ee" jakie p:w!aJą z trybWl
SejJlRl i Seuat\l. SygnatartlISlle
t e,g() lmu protestują 1>:"'zeciwko ,,sławianiu Paku rewne5ci
mi~.by ~hrotlniuymi pralltTkami stalinizmu, przez ktere wielu z nas było poszkodowanych,
a Ideałami komunistycznymi, w
które wierzyli i wierzą uczciwi ludzie pracy".
Czl.onkow~e grupy założyciels
kiej
Zwią'lku
Komun.js-tów
('j,

-

ponie Z- ek

iycieli

ków Se)lnU i Sen.a1u liiieie,
przek",um.ym PAP, C2.IDnAOw1e
g . - y zaloiyeie-lUiej Zwia:zllU
K'OBla1Joie((,w .,PLłhetariai" wyr3-iają swboi protest _p.--zHiwo
"pełnym

-----

L '>f], f:.y

włiłk1liane

Hl

bm.

nazwal i
kiem.

smutnym poruedzilllPrzyzwyczaili ~ię już
wcześniej
do kilk.unasiodniawych, przymusowych urlopów
kilkuset rn;ób różnych wydziałów fabryk pn:emyslu lekkiego. Jedn ak decyzja kierownictwa
jednego:lo największych
kombindiJw przetwórstwa bawełny w kraju ZPE im. Obt'ońców

Pokoju

'-

dotknęł;!;

znacznie więcej osób. 18 bm. z
ponad 4-tysięcznej zalogi tego
przedsiębiorstwa
blisko
1700
przede wszystkim włókn iarek ,
skierowano na przymusowe, bezpłatne i płatr,e urlopy.
Zatrzymano dziesiątki maszyn w
tkaln i i przędzalni. Podobna sy tuacja jest w Przędzal niach Bawełny im. Gen. Waltera,
w
ZPW "Lodex" i w ldlku inny ch dużych kombinatach. Z-ca
d yrektora ZPB im. Obrońców
Pokoju Marek Czechowski w
rozmowie z dziennikarzem PAP
Jl()wiedz:ał: ..Mar;-azyny są wypełnione wyrobami. 70 miliardów winni lią nam odbiorcy. W
klłsie ceraz mnid pieniędzy. Załoea u
zrezumieniem przyję
la przymusowe urlopy. Przedstawili~my
j('j plan przeprofilowaJlia )Uoduk~ji. w ezasic >11:l«tpów n1. inny asortymeRt. W

oiarzv

dziękuje ...

ludzie dobrej
Za~ąd Miejski Polslliego KfJrn~tetu Pomocy 8polet'znej
w
Kielcach serdecznie d:l.ięk:uje w

•

WOJ

łecznie-

na r2OC'L nam~ r.Wwa.Fzyszenia.
Mamy nruJ'Lieję, że nie zabrak1łie zakładów
pracy oraz
IUGzi do-brej wo;}i wspierających
fuoousz
PKPS przez.naceOfly
ela luOOi pol>r.z.ebujących p()moey.
Przypom in amy na- naS!Zego
konta , na które można dołumy

imiEOIi-u bi€dnYi:"b dzieci
Ol'az
lu~ z.na.jdują.cych mę w skrajnej nędey dyrekcji
Przedsię
biorstwa .,Exbud" Kielee. k.tóra p,z€kazała 1.500.000 złclych
o r az dary rzEc<:owe. Również
za przekaza·ne da-ry rzeczowe w
pootaei ubran ia Zanądewi
Regi BU Swiętokrzyskieg. " 0-

w.ać wpłat:
BpH
O/Kieł@e,

lidarJWŚi".

-2554-132.

Lista Jl()trzeb i j)roble-mów
ludzkich do załatwien i a 1>r:zE-Z
PKPS z dnia na dzień roraz
. ba-rd'Ziej się wydłuża. Jedynym
naszym bezcennym k a.pi,t ałem,
jakim obecnie d ysponujemy jest
zaangażowanie i ofiarność
n.aszycb pracowni·ków etatowych
oraz osób udz:ielających s·ję s.po-

O wzroście

GUS
Główny

cen

Urząd

Statyst)cezny inf ormuje, :te cen)' detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych
w maju bl:< wzrosły w stosunku
do
przeciętnego
poziomu
z
kwietnia br. o 5,0 proc. Wskaź
nilt ten - zgodnie z ustawą o.
opodatkowaniu wzrostu
wynagrodzeń w 1990 r. (Dz.U. nr 14,
poz 438) stanowi podstawc: do ustalenia normy wynagrodzeń W
maju wyznaczającej nie opodatkowany wzrost tych wynagrodzeń.

Ceny żywno ści wzrosły o 5,.
proc., napojów alkoholowych o
O,!t proc., artykułów nieżywnoś
ciowych o 3,8 proc. i usług o
10,5 proc.
(PAP)

n

10

nr -

3228119-

DOKOŃCZENIE

za doprowadzenie psa!
K d.lka dni temu informowa1i:irny, że Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Kiekach wydało

zdecyd owaną

jący m

walkę wał<;Sll

się,

bezdomnym
psom.
Od 11 czerwca trwa właśnie
akcja łapania tych cz-worOll()gów i &dstawiarua ~h 40 schroniska w Dyminach. Wa·rto więc
jesżcze raz przypo-m.n ieć wlaś
eicielom psów, by je piln()wali.
przy o-ka.zji jeszeze jedna Info-rmacja - Schr9ni~o dla BmdOIDnyc·h Zw~erząt w Dymi-Oach
wypłaca za doprowadzo.ne~o psa
nagrodę w wysokości 10.000 uotych. Warto również przypo.mnieć, że w tym właśn-ie schronisku moina l16bie kupić czw()ronoimego przyjaciela.
(J.)

Srebrny skarb w .Bychawie

Znaleźli
Policja w Byehawie prowadzi
dochodzenie mające na celu 041zy!.kanie skarbu srebrnych monet odkryter:o w tym mieście.
Zna:cźli je 1 czerwca pracoWni"y Lubelskiego Pnedsiębiorst
wa Budowlanl'go prowadzący
prace przy wykopie pod funclamenty uo 'Vego budynku. Ziemia, z której operator koparki wydobył monf'ty, pochodziła
s,pł'4! s'arer;-o. dawno r07cbrane-

NUMER 117

STRONA 2

chętni. ..
go domu. Znalazcy nie po~iado
mili władz, a bud.wa stała się
miejscem amatorskich poszukiwań. Dopiero po kilku dniacb
wsz.cz-:to pestępowanie,
które
pozwoliło na
odzyskanie 119
monet. Są to srebrne grosze s
epoki Wazów o średnicy 15 i
25 mm. Policja sądzi, ie kilka~
dz.iesiąt egzemplarzy monet nie
zosta ło jeszcze zwróconych. Lubelska prasa lokalna opublikowała 18 bm. apel o dobrowolny zwrot wszystkich monet ze
skarbu w Bychawie, przypominając,
ie
handlowanJe nImi
podlega karze.
(PAP)

ZE S~R. l

eoapodanlować :Je~--n:e
środ.łli
(rzęol" 10-15 bille ÓW zł), kt&re Enożna b~dzie prz~naczyć na
dziClcłzm

5~U

~ół-aie wa:tu)"ch społecznic: Chodzi o gospodarkę mieszkaniową
i budownictwo
mieszkan iowe,
o d9da-tkowe zasilenje budżetów
terenowych (tu też rząd liczy
na inwestycje
komunal n e i
mieszkaniowe), a także mleczarstwa.
"Luz" w budżecie mają umożliwić- m.in. zmiana rozwi:.zań
ekonomicznych w górnictwie oraz pod.wyżki cen uIZQdowych opału i ene-rgii. Lipiec byłby estatniEn mit'Siąccm
w br., w którym nasllllpiłylJy
znaczące podwyżki cen urz~do
wych {me licząc . czynszów). Ogólny wskażnk: cen wzrósłby w
lipcu z tege tytułu o ok. 2
pl'OC.
• Te podwyżki byłyby zamortyzowane zmianami w opodatkow.miu
lipcowego
wzrostu
płac.

tysięcy zł

o

ą

dołi~lłJiowanie

PKPS

'(:fi.

'ym wHlaim,- ~z<-.. e- n.hUlf"k
.. la fabl:·ki. W tym esa ie moie tri u~iną. jaltieś "~c:rz~
rltll_we, ·_ elt..jeJ&.Y np..
smJłidsullie ' stepy ~tkowe-j.
W
tej
Ilryzystwd sytuuji
prumysłu. lekkiee. JIlie.edH ne s~ j"1łi R!'yZje- rą41.we....
Przev.'OOfiiczz.cy
1i'Edera~ji
NSZZ Pracow n ików Przemysłu
Lekkiego Zbiltnicw Kanie" Id
dopowiedział:
W czerwcu,. w
30 proc. wykorzystane są moCIe produk~yjne fabrylL
przetwórstwa wełny i wokoło 50
proc. puetwórsi wa
1}2 wełny.
Po bankructwie ZPU' im.
A.
Stru~a
sygnałem
o -trzegl\wezym tc~o, co dziej c się w Lo·
IIIzi są ukłatly Obrońc'ów Pokoju. Na progu bankruelwa znai4luje- się naslt;pnyeh kilka duiyeh
komłtinałów resortu }ekkier;-6.

I

Wskaźnik

koryguj ący

wzrost płac wzrósłby w lipcu do
l z tytułu wzrostu cen oficjaln ycb, a z racji podwyżek pozostałych cen nadal wynosiłby
0,6. Oznacza to, że
ogólny
wskaźnik
lipcowy wynosiłby
0,75-0,80. W następnych miesiącach wskażnik ten powrócił
by do wielkości 0,6.
• Jlząd podejm1-lje starania,
które mają wpłynąć na
tali:~
zmian~

zachowań

Cl W I óeiw.dzie. lipca przy·
do Polski ~pecjalny doradca p! czydenta USA i sekret2rza stanu- ds. rozbrojenia ,
Edward ROWD )'.
Spotka
si~ Ołl z tzoiowymi postaciaml
na szego :tycia politycznego, 7
któ,-ymi rezmawiac bfidz>e m.ID.
w Sl'HiWie IllOt-)iwo~i sprowadzenia. do kraju w
cze:rwcu.
lS!H r: ' p,ochów Jgnacrgo P2-

b~o ?j E"

p~~edsię

biorstw. by b3.l'd'l.iej ruz
na
p.dwyikach cen koncentrowały
się na obniżce kosztów wytwarzani&.
• Zaliczkowe wyplaty nagr ód
z zysku są możliwe już teraz,
ale wiąże się to z pracami legislacyjnymi nad prywatyzacją.

Powitanie lata!
I
DOKO~CZENIE ZE S~Jł. 1
W C2.ęśei artysŁy-cz.nej wystą
pią znane zespoły z kJeleckie-

go W~K:" "Małe Kie:,czan1?",
" Trz.pLOty , "Humorysy • soli&tki: Agnieszka Kowa1czyk
i .
Małgorzata KaczanO'Wska. a pon:o.dto M"tyści cyrkowi.
Atrakcją festynu będzie niewątpliwie mecz piłka'rski
pomi~y aktorami oraz dziennikarzami. który zapowiada się
niezwykle emocjonująco. Obydwa zespoły nie odchodzą
od
telewizorów, podglądając najlepsze zagrania na Mundialu we
Włoszech. Nowości w piłce kopanej znajdą zastosowa'l1ie na
murawie policyjnego klubu.
MCK organizuje z tej okuji
konkurs na wynik tego meczu. Zainteresowani proszeni są o
jego wytypowanie i wysłanie
na kartce pocztowej pod adresem: MłodzieZowe Centrum Kultury, Kielce, ul. Słowaekier;-o 23
do soboty włącz.nie. Wśród aurorów trafne-go notowani-a wylosowa,ne będą cenne nagr ody
ksi~()we.
(J.)

http://sbc.wbp.kielce.pl

l1erewskiego,

śmierci

w

świ:itowej

rO~!lie
sławy
pla-

50

nisty oraz polityka.
• Związek Kółek Rolniczych
bęórie się upierał
przy stosoWAIll<.ł celi minimalnych
gwarant<> ....-anych. Dai~ one b{)wiem
rolnikom pewność, że ieh profluItty będzie kupować
przetwórstwo, -płac~c na poziomie
pokrywającym koszty i zapewniającym minimalny
zysk stwierdził przewodniczący Rady
Głównej Krajowego
Zwią"ku
Rolnil;,ów, Kółek i Organizacji
Rolniczych Janusz Maksymiuk.
• Alfred Miodowicz od nucił

~t;:no\vczo \\9l)zelkie pomówienia,
iż z\vii!zki OPZZ są o:-ganiz:ccjami uprawiającymi demagogię
i szukającymi wyłącznie tanleg.~ -poklaSk'!. Przypomni"l.
~
przy . ,okrągłym st{)le" repre-

zentanci OPZZ ~przech"iall się
konlIaktowi politycznemu pr:<ed
wyoorami n€J Sejmu I 1:4dali
c.,łkow!cie woinych l demokratycznych wyborów. Szef OPZZ
stwierEiził,
1e kierowany przez
niego ruch myśli jut o przyszłych wyborach do Se jmu i chCt>
uezy-nić wszystko, aby
zdoby~
w przyszłym parlamencie 1015 proc. miejsC. N ie jest nam
po drodze z SOCjaldemokratami
_ powiedział Miodowicz.
.
• Tegoroczne wakacje t . url&py dla wielu pol.sll~h
rodzin będą po p!"ostu u oro..
gie.
Dwutygodniowy
turm...
nad morzem kosztuje olce 4100
tys. zł 00 o~oł>y. Na WC:&3S0wym rynku
poda:!.
wyrainie
przewyższa popyt. W tvTystyc ..
zagraniC'lnej sprz(,dano do t~i
pory o ~ proc. mi js.c mniC')
n~ przed rokiem.
• Na targowiSkU w Białym
stoku pojawiły się pierwsze w
br. czarne jagody, w eenie, ja·
kiej jeszcze nic było - 1000 zI
za szklank<:.
• Dziś w Warszawie odbywa
s~
ostliwi zjazd
delegatów
spóldzieL-.i mleczarskich. zebra~
ni podejmą decyzje w sprawj~
""działu
sklatlników
m:ljątku
Centralnego Związku Spółdziel
ni Mleczarskich. Zjazd ma znaczenie precedensowe, gdy~ przeSlInZ! o pierwRzej faktycznej likwidacji centrainego
ZWią7.kU
spórctLielcz€go o zllsi~g>l ogóln o krajo wym.

odwyżki
Cbmhi tu o prz.epis, 'który ulllc,ź,iwia be-z!)Odatko e zwi~kzenie nOFmy wypłat z zysku

e 50 proc. wartości
Obligacji
nabYWany ch p l"zez
p :'a cowników.
• Wzrost płae \V sferze materialnej przenosi się w sposób
:LutomatYt' zny na płace w sfeue bUdżetewej. Wypłat,- waloryzacyjne za ID kwartał w td
Sfl- J'ZC tym razem mają nastą
pić bu opóźnień. To samo dot.y<,zy emerytur i rcnt.
• Przeciągajil się w
Sejmie
prace nad prawem lokalow~'m,
które miało wprowadzić od 1
października ceny umowne w
opłatach za mieszkanie. Wobec
dramatycznej sytuacf p.zedsiębiol"stw zarząłizających zasob ami mieszkaniowymi, w których w
ogóle ustała działalność remontowo-konserwacyjna, przygotowu.ie się rozporzą
dzenie Rady Ministrów. które
podnio~łoby
urzędowe
stawki
czynszów co najmniej dwukrotnie. Nie w iadomo. który wariant po-Uwyżki będzie wybrany, ani od kiedy nowe stawki
weszłyby w życic. W każdym
razie nie n astąpi to bez odpovl'iednio wezesnego uprzedzenia
l udno: ci.
• Nie ma zadnych przesła
nek, by przewidywać
zmianę
kursu dolara, który i tak zostr.ł relatywnie
zdc~aluowany
w osłaŁukh miesiącach; w dodatku mamy ebeenic du:te nadwyźki w bilansic handlowYEn.
Spotkanie miało, co prawda,
charakter czyst.o informacyjny.
ale nie sposób było oczywiście
uniknąć wstępnej wymiany ocen i Jl()glądów. Przedstawiciele
OPZZ zadali wiele szczegóło
wych pytalI, a najważniejsze z
nich brzmiało: Co z
uehwał~
Sejmu, który za górną granice
dopusz('zalnelto w br. obniżenia
sily nabywczej wyna,;rodzcń za
prace-- uzn1.ł 20 proc.?
L. Balcerowicz odJl()wiedział: PI ce realne spadną bardziej niż
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zapow)"l$dał Sd!»; Bie ma :tadnej
realnr.j mOLliwości zapobicienia
~mu spadkewi i niesp.wocł6wania :t:arazem pOIlOW,",';-O szyb-kiego wzrostu iJlflał!ji.
Związkowcy sceptycUlie
odnieśli się
do progll'Ozowanego
wzroslu cen urzędowycb opału
i energii oraz jego skutków.
Przestrzegali J)!"zed posługiwa
niem się średnimi statyslycZJlYmi, które nigdy się n-ie sprllwdzają w budżetach ani w 00czuciach rodzin praC()wniczych.
zwłaszcza gorzej sytuowanych.
Za jakie pieniądze ludzie mają
kłlpow",ć akcje i obligade pytali - jl.'ś1i przeciętna redzina wydaje 60-78 proc. SWYł}h
d.ehoó.ów na Jlflineb~' podsta-

\\'o,\\rc?
Związkowcy
ną. pomoc
płatach -

uznali za

niezbęd

w

zwiększonych om.in. za opał, czyn-

sze, abonament rtv - gruJl()m
najsłabszym ekonomicznie. Min.
Jacek KurOll uznał zasadność
tych niepokojów,
proponując
jednak rozwiązanie sprawy w
dnldze pomocy indywidualnej,
konkretnie adresowanej.
Przedstawiciele OPZZ u,pom-i. nali s ię też o potrzeby kultury.
Mówili o wydawnictwach walczących o byt, nieraz za pomocą tanich sensacji, o potrzebie
dotacji dla upadającyth bibliotek na zakupy książek.
Generafnie zaś, jak podkreśrił
W. Martyniuk, zwią..:kowcy z
naturalnym, gł~boklm obrzydzeniem podchodzą do jakichkolv..-1ek ruchów cenowych, zaś
zamierzenia rządu na II półro
cze do tego się, ich zdaniem,
w zasadzie sprowadzają. Podwyiki najbardziej ueodzą w
rod-.iny pracownieze. II proponowane ul Iti w epodatkowanht
wzrostu płac podwyiek
*ych
nie zrekompensują. Jest to, 0czywiBcie, ocena dokonana na
gorąco, a wiążąco wypowie się
w
tej
kwestii
Prezydium
OPZZ.

Od jutra w Op~lu
xxvn

4 .ńni będz:~ trwal rozpoczynający się 20 bm. w Opolu
K~aJO'~"Y Fest.lwal Polskiej Piosenki. Oprócz tradycyjnych, odbę
dzIe SIę specJalny koncert przebojów d1a najmłodszycb oraz

punktowany przez jury wyst~p .JaDa. Pietn:aka i kabaretu Pod
Egidą" z udziałem m.in. Adrianny Btedrzyń.skiej, Ewy Dałk.w
skid, Janusu GajMa, Piotra Fr.nf:zewskier;e i Wojcietha Pnonioka.
•
Imprezę zain.8uguruje koncert "O czym marzą ibieri", w którym obok naJmlodszych m.in. "Gawędy" udział
wezmą
także ADna JlirłulOtewi z,
. ostry Winiarskie Bv nrd JlynkOWski i aktorzy Teatru "Rampa".
,.
W "Debiutach" wystartuje 12--15 amatorów, w "PreDJlierach"
nowe uh,ory zaprezentują m.in. El~ni, Vanda Kwidniewslla, Jerzy Polomski, Iwena Niedzielska i Hieny la
Szeześniak,
w
"Premiach i premierach" zaśpiewają m.in. Be ta Molak, Jacek
Skubikewski i grupa "Wały JacieUeDski~".
..Roek w Opolu... to koncert będący pod umowaniem polskiej
:r:nuzyki młOdzieżowej w minionej dekadzie. Przebeje międzywo
Jenne przypomną m.in. Irena Santer, UaliB:l Kunieka, An~ja, Majewska i Panli.lla MlYllarska w koncercie - rewii nLała 21, la'a
30".
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Kodak!

d~mejsrrch

aasach, gdy kupienie gazety codziennej jest wydatkiem. a wielu z "Ol nie stać już na regularne zaopatrywanie
si .. w tygodniki i miesięczniki, znaczenie Klubu Międzynarodowej
PrOSJ i Książki mJbtało szczególnej wagi.
Jest to jui bcwiem
ostatnia placówka, do której możno wpaść. by ZQ darmo zapoznać
się z bieiącą pr.asą krajową i zagraniczną, co dla wielu ludzi jest
jedynq szansq pneczytania gazet,. Tym~zasem w Kiełcach rozniosla
się wieić. ;abb, 1Cłub MPiK mial pnestać istnieć, pracownicy są
zwalniani. a w jego obiekcie zostanie otworzony kolejny sklep z
ciuchami. Jak jest naprawdę?

MPiK (instytucje niekretjac,l, "de-mokrGCji
hJdowet) l<JoClę!y powslGvroć w
PGlsce w dl'll9iej połowie lot
p;ęćchiesiqtych pGd egidą Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej. 0d roku 1960 znalazły się
w s.truMtwze .. Ruchu", prz~d-się
bj,orstwa pańs!.wGwego. W roku
1962 powst.ał pierwszy w województwie kiek: ckim Klu b MPiK
w Starachowicach. 27 lutego
1965 roku otwoOO pielWoszy w
Kielcach ..empik" przy ul. Rew~lucji
Październikowej,
ja.ko
46 tego rodzaju placówkę w
krotu, pGdleglq ogóln-opolskiemu
przedsiębiorstwu
KMPiK
przy PUPiK .. Ru-ch". W roku
1972 RSW wchłonęło wydo.wnictwo "Ksią.1:ko i W ie dzo" oraz
.. Ruch" r-GZem z klubGmi MPiK.
0d 1 stycznio 1990 roku i'SbnieJe Agencj<! Klubów MPiK przy
ZG RSW która l~ze5za (bez pytania ich o zgodę) 96 tego Fl)dz-aju pl.ocówek w całej Polsce_
.__ W t}<m czasie dyrektor kie-~ !e.c;·kiego "empi ku", Włodzimierz
Matwin (k1erujący tq placówk~
od począ"w jej istnienja). z-ostał pełnomoon iki em wspomnianej agencji do sprGw prze}mowCJ<ni<J m<Jjąftu kh.łbu . Proces
ten za.kończol'l(J VI lutym. Kllib
zoczą/ jednGk gwałtownie podupad<Jć
HnansO'.vo. Poprzednimi laby otrzymywał rocznie około 11 mrn zł dotacj i z FunduSRI Rozwoju Kultury no dzialalność kulturalną.
Z teg-o w m;n'onym roku 4.350 tys. zł przeznaczon<> no zcku.p pras-{ p-olsk i~j i z-a-granicznej , a za pozostałe
pieniqo.zz urzqdzano imspotka'ni;],
prezy
Jw;tu ra!.ne,
kOllcert'l. wy.tm',,!, recitole, wy stępy
t-eotro!n e , projekcje filmc'Ne i.tp. Temz dotacje n-a
merytorycznq dzlałalność kultvra:nq pr!25tdf istnie ć .
Skoń
czyły s i ę
więc imprezy, wystawy, w cz-rtelni zom iast 250 t ytu lÓ'J11 pw.y polskiej i 100 zc;g'cn ;.cz.nej pozostało ledwie 30
Bilans finansowy placówki po
pierwszym kW'3rtaie b ieżqce g::
roku był ujeMny. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 1990
r. szalenie wzrosły oploty ze
czynsze, en ergię elektryczną, ogrzewanie itp.
Od stycznia do
kwiebnia br. kielecki "emp ik"
płoc il co
mies;qc 4.800 tys . zł
lO ogrzewa.r.ie, o za energie eJektrycroą ] 1 mln zł (op?Cłto- za
w~ mies !qce)_ Placóvvk.a kultt!~
ry o powiel'2chni 727 m kw .
płaci
czynsz ówÓlTi spóldLielniom mieszkaniCA'Vym i RPGM , a
ta oploty niepom iernie wzrosły .
Np. RPGM od 15 marca podniósł
czynsl
trzykrotnie,
co
miesięcznie k05ztowałoby "empik" prawie 2 mln zł. Dyrektor
Motwi., w/stąpił w tej sy~u acj .
o zmniejszer;ie czy.nslU o pol:>wę, by jego placówkę potro-ktować tok }ak obIekty slui.by zdrowia i kultary No rozie nie pło
ci. i nie
mo
odpowiedzi . Pc
P'et''I'/sz:m kwa rtale dz i ęki działalnośc i ho.r>d ło·Naj (bor, księ
gornia) i kursom jezyków obq-ch defi-cyt K!l!bJ MPH< wynosi1 tvłk-o 22 mln zł.
D!;siO'j kielecki "empik" mo
swojq księgarnię, czy.telnię pra sy l borem krnvowym. czyt Inię
"cichą" (ture j byty d-o.wni ej wystawy), prowadzi kursy języków
obcych. ole '10 dziala!ność ItolturGl,"ą jui go nio ,!3;: Od p:>- .
c!qtlru
st,oc!f'ia
zatt\.-"~;erie
spadłe bt-a'j o 1/0 proc.
CQ
dolej? lok
wiadomo,
RS';J znajJie s:ę w likw;docji.
ale w .. """1pi~<:ł=h"
l\\'olnień
grupowjI'Cf-. nie b~dz ie S!ykujq
się
nC!-łomic;5-t p0ważne
przeKluby

!'n<Jne

w

ksztołceonia struktu-rolne. Agencj<! Klubów MPiK istnieje, ole
jui niedługo powstanie z niej
spó)Gz.ielnio lub spólko. Kielecki "empi'k" odzyskGl samodzielność
z kJt 1965-72: mo swoją

lU

PRlYSlłO-C

.....BU
\csię QOWOŚć,
własne
nie może korzystać

kOllto, . oł~
z lHedytów
(s tQd kJopGty finansowe). DeklorGCję
wstąllienkl
do spół
dzieln i lub spółk i Ilowstołej w
miejsce age ncji zgtosilG około
50 KMPij( z całej Polski. w tym
i kielecki (z dGtq 10 moja br.) .
W pie-rwszych dniach czarwco reak1ych ksztaltów zac'łęla
nabierać jednok . zcrm io-it spóldzielr.i - 5pGłk<l typu
joint-ventures z 2O-procer>towym ud-ziałem
kc.pitołu 'zogrankznego, konkretrlie manaj no -całym świecie firmy K:x!"l.k, .która
w liście
intencyjny>m dek1o.ru;e
pokrycie strat "empików" za
pierNsze pó/rocl:e b ieżącego roku. W nowej fo rmule prowllo-

-ekonomk~"ej zakła.do się s.tw~

rzenie systemu centró'llo/, informacji i promocji opartego no
dotychczasowej pełnej strukturze
klubów MPiK. Prowodzono ma
być działal ność
hondlowa I usługowa.
by
instytucja była
sprawni.l zonącnanq jednostkQ
somoHnosujqcą się
lub
nowet przynoszqcQ dochód. DuoIolność centrum rozwijałaby s ię
w trzech kierunkach: informacji
i promocji (wymiona kontokt~,
prezentacfa' nojciekowszych wydarzeń, wymiano
myśli z dziedziny kaltury i sztuki, sfery gospodorki I zarządzania). hond lu
i usług (oportych no systemie
mi·n ilaboratoriów fotograf icznych
Koook-Express połączonych le
sprzedożQ
sprzętu i wyposaże
nia Fotogra.ficznego, wzmacnie,·iem brc]>!'liy fonog-roficznej i
skle.p!lmi typu d "..J3st~re l ksiąi
karni, pr-asq i nośn Pkomi nowoczesnej infonnacji) oraz dzia·
161ności
klubowej. Przewiduje
się
prowadzenie dotychczosowych czyte~ni i kawi·a·r-ni z szerSlq ofertą g-ostronomic1:ną. o 'II
perspektywie
na
z-Qosadzie
zaczlonkow5twa
klubu
z
pewnieniem całego z-op!ecz<J usługowego .
UtrzymGne byłoby
prowadzen i.!
ku-rs6w ję:!yków
obcych oraz posze rzenie ich o
Iwrsy spec}Cłlrstyczne z dziedzin
zONqdz(J'A ia, haflGlu itp. Być
może
"empiki"
będą miały
swoje 5pecjal~lOcje, np. w dzojed!in ie mody, sportu ttp. Klu by
w strukturz~ spółki byłyby s.am<>finonsujqcymi się zok/<ldami
gospooo rczymi.
.
Takie są pr.ojelo:ty. o ostateczne ronłuygnięcio spod'liewone
są do
końca
lipca bieżącego
rOKu. Dyrektor Motwin zapewnia, że jego placówko jes\ przygotowan~
do
tego rodzaju
zmian_ Na ralie kielecki .. em·
pile" lomia;;t obchodów jubiJeuszowych (25-lecie
istnienia)
ma lcJoj)oty. Pewne jes'ł jednak.
ze nie zostanie zlil(',vidowony.
choć
prawdopodobnie już jesienią
zacznie dziolalność o
nieco innym nii dołychuas pro(wt)

filu.

u~rug

Prywatyzacja

Na pierwszy ogień:
szewcy, krawcy i fryzjerzy
W województwie kieleckim jest 1414 państwowy ch zakła
dów usługowych; 712 z nich 271ajduje się w lokalach prywatnych, 182 - w spółdzielczych, 120 - w zasobach komunalnych. 308 - we własnym_ Planuje się. że 550 tych placówek usługowych wstanie sprywatyzowanych jeszcz.e w
tym roku. Na pierwszy ogi eń pójdą: zakłady ślusarskie, remonŁowo-buaowlane , szewskie,
krawieckie, fryzjerskie i
szklarskie. Większość z nich naleźy do spóld,z'elni. w kUr
ryc h działają na zasadach z,rycz.altowanych rachunków. G<iy
l października br. te zasady wstaną m ie-si<Jne i zastąpione
przez prawidła w<llnorynkowe. spółdzielniom nie będzie się
opłacał<J dalej prowadzić u sług. Ich ceny bowiem będą musiały raptown·ie wzrosnąć. wystąpi zatem bariera popytu brak klientów. a więc zastój w interesie
Ta prywatyzacja usług martwi k li~tów, którzy dotychczas woleli pójść do .. p.ańst'lVO'\v~<J" szewca. mn iej liczą.ce
go za usługę, a czę sto 501i<lniejszego ni'Ż prywatny Ni-epewny jest też los .,Praktycznych Pań",
gdzie kosmetyczki
fryzjerki, krawcow~ były tańsze niż gdzie indziej.
(bea)

" Supon n r czy I·I ...
bezpieczeństwo

pożorowe

W starym budynku przedszkola przy ul. Bugaj w Starachowicach zad()ooowił się przed
ośmiu laty jeden z pięciu zakładów
Przedsiębiorstwa
Handlowo-Technicznego Sprzętu Pożal"oiczego i Ochronnego
"Supon" w Kielcach. Starachowicki zak ład zatrudnia tylko 4 pracowników. ale obsługuje w zakresie napełnjania gaśnic spory
Goszar Kielecczyz;ny. jako że
pows tałe filie ..Suponu" zlokalizowane są w Kielca.ch, Jęd
rzejowie. Grzybowie- i Ostrowcu.
W

ciągu miesiąca napełnia się

tu ok. 2.5 tysiąca gaśnic proszkowych pianowych
dwutlenkiem węgla i jeszcze do niedawna halonowych. Ostatnio zabrakło .
niestety. importowanego halonu. Dla potencjalnych
klientów podajemy. że napeł
nienie gaśnicy pianowej kosztuje 23 tysiq{'e zł. jednokilogramowej gaśn fcy proszkowej '13.3 tys. zł. 7.aś dwutlenkiem
w ęgla 19 tys. zł.
(an)

Na zdjęciU: W ~l3.r:H·howie
kiej plaeów rl! "St."mtU". Wiesław Witkowski o Ol(łl' łnh ~a<$ni
et halonowe.

Fot. L. Afhm i'zovk

Koncerty w parku

Na przystanku ...
'"

m!U się liłaiy,

gdJ' lnełJa czekill'i ." cur ~u,,. auł..lnls.
FItt.

Tylko

. P iebl"lQ

~ltOO słowa•.•

W dawnych tatacJ~
jako
staty klletrt zaJcłaiWwe; ka 'Y
zapo1ltogowo-J)O?yczkowej .smrałem się być dobrze z Tadą zakladową.. bo wtITobi!n9o
we mnie przekanan!e, Żi! nieczłonek z'Lt'ia:tku zawodoweao
do kasy 7tie -dOJdzie. Ale póź
niej ' okazał o się, że związki,
owszem, działalność kasy nad zorują. ale drogę do nie3 otwierajq tylkO ŻyTC!rtCi.. ZnTa~
się więc ochoczo ze stcrr~o
zu:iqzk ł
wypir.atcm
(wt~dy
bylo to bardzo modne). al'? rie
zapisd!em si~ do nowego (co
wcale nie było wtedy modne)
dekla"rujqc przy tym. głośno.
że od tej ch'U.'i i s"'rn bęrlę
d~ al o u'l!l~!'e
szc?~§ cie
1,\'
ten oio sposób z mie1sca pod.padlem i iednum, i drugim,

ale c6ź mOi1ę 1ttt to poradził,
że k crd.lI, kto j)r3'!jc1t.odzi do
mr.ie i obiecl:;e, że
będz;e
'lValc~yt

o

° mo;e

szczęście

j est

W organizowaniu tzw. życia
kulturalnego STARACHOWICE
zawsze słynęły z , dobrych pomys1ów. Do takich m.in. należy organizowanie w sezonie letnim coniedzielnych ,.KONCERTÓW PARKOWYCH" w muszli miejscowego parku. na kt~
re zawsze tłumnie l>t'l:ychodzą
mieszkańcy mlasta_
Koncerty
7.a}locząt'kowanG w 'końcu
maja wystwem
miejscow.ej orkielltry dętej. a niec1a WIlO s\arac1wwiczanie przez dwie god'dny gorąco oklaskiwali gooei

cijCh poSfW.k.ach i $lInekurach.
często UJ.k .dziwn1/Ch, że nie
wymyślilaby
ich 'fI.C1jgorsza
NstarB
omenk1l.Zat1ltra". Moż
"II t-eź zrozumieć, że pre21lde1łt, premier, ie ministrowie
i ktoś .tam ;eszC2e wreszcie
wojażują po świecie ba 00 te·

SZCZĘSCIE INNYCH

mi z miejsca mocno podejrza_
ny. Bo tylko wielki naiwniak
może wierzyć w bezinteresow_
aszczęś!iwianie innych, gdy
grę uchodz'
pol.it'!lka, a
przecież dektarowaT!y"1t ce em
każ d e j pot!!yki jest właś
nie orgar.co!o\l").ie
s'::cz ęŚC; /ł

ne
w

:::bio-;·owego. A czy o sobie to
o'l'gan i:atorzy -przy tym nic et
nic n;e mJ.ilą~ Ano rozejrzy; my się wokół po zakwitają http://sbc.wbp.kielce.pl

flO są, aby db4h o sprawy na'l'odu, ale co robią te gromady innych,
nie ujętych. w
żaanej
oficjalnej
rządowe;
strłLkturze, ci doradcy doradców,
eksperci, . przewodni czący
jakichś
klubów
i
komitetów (znowu?), ,;wygŁa
szający pon!ąoll i wymie'tia_
;qcy do5wiar czeni!1". ochoczo
rO!bija'ącll się po świecie nie
za swoje pr'!ecież p ieniqdze?

z Kielc:
batutą

kiege

orkiestrę wo j skową

mjr
oraz

podwórkową

St.efallJl

'lalioo

popularną

pod
\'l>-

kap:!lę

..lłu.me

z WDK -

rysy".
W tym tygodniu wys"ąpi tu
zespół
kieleckiej fi~harm{)fiii.
Ciekawy program przewidziano
na lipiec. kiedy to zapr-e'"
~
ją

sie

u~estn;cy

hal'Cet'Slriego

fesUwalu oraz odbęd-ą się koncert muzyk! jauowej i eG'•.tntry. WS'l.y. tkie t~ im'!)rez}' li~
oczywiście. bezpła.tne .

Jest ich coraz
naprawdę,

to

więcej

mało

i tak

kto j!Li:

wie za co oni i przed kim odpowiadają, może tylko ,.flnem
Bogiem j
hiswrią". a maże

przed n.ikim w szczególnoki?
Pruci;:tnll c~totA.tiek za nic si~
to tym nie
potapie i tytko
czasami, gdy ktoś kogoś gdzid
tak oatC'ol~, a1.fJo 17łOŚ'n6 Zl'~
ga, wtedu
ludzie zaczyno;q
mózgować: aha,
ten to j"3t
..sta~!qd", a tamten to od
..tego.

I niepotrcebnie

:;i~

lud-:ie

nad tym glowiq,

bo przecież
to są po pro tu wszyscy ci
co gOl'qco. pragną naSlce!;'o
szc:::ęścia i tylko o nie walczą. Czyż
tego
ie widać?
RYSZARB PUCH

3

Powstała

Świętokrzyska Unia

Kompromis porlamentarny

Socja łdemokratyczna

Po.J.ioty·k pow:me!1 być czujny. Za:c-tą tą wykazał si t; zarówno
kanclerz llt'hnul Kohl, jak i p rzywódca opo.lYcji Hails Jo('hen
g.·l. Pier ...."Szy za.pro.ponował drugie·mu. dla ombw:cnia ja-k.;ejś kwestii podczas posiedzenia BundEstagu, spobkanle w ostatnim rZ-<iozie
krzeseł frakcji CDU jCSU, na co Vogd wystąpił z kontrprop(pycją: ostatni rz"d bloku SPD, co jednak kanclerzowi wydalo się
za bardzo na lewo. W rezultucie spotkai1ie odbyło siQ w tylnych rzędach środka, gdzie zazwyczaj siadują "Zielo!li": teraz
nie~h oni się martwi,!, co to mialo znuezyć .

-

"0-

YM

(Dok o ńczl?nie)

W sa'li kcn~ere;1cyjnej ki€'\eckiego Dcmu Srodowisk Twórczych
zebrolo się ponad o·siemdz.iesiąt osób , związanych z Polską Unią
Socjaldemokratyczną lub sympot~'zuj ących z tą pa'rti ą. No obrCHIy
przybyli - przewodniczący Rady Krajowej PUS, wicemarszałek Sejmu - Tadeusz F i s zbaćh i wiceprzewodniczący Rady Krajowej PUS
-:- Kazimie rz Krk. Było to zebranie założycielskie $więtokrzyski ej
UIlii' Socjolclemokratycz,nej. Prowadz.ił je współzalożyciel i przewod.niczący Klubu Myśfi Poli,tycznej .. Sec}a,!demo,k,racj<l" Tade usz
O rłow sk i.

Pr;ewo dniczący

dotychcz~o -

~j

Grupy RegioilolDej PUS, dr
StQ nislaw
Meducki,
przypom,,;oł krótkie d,z.leje
formowon ia

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 116

POZJO.10: 5) gatunek gryki,
suma pioniędzy, 8)
zdj~cie fotograficzne, z...\łaszcza
filmowe, 10) element architektoniczny w kształcie pierście
nia, wiel'lczący CZę3Ć wieżową
indy jsidch świątyń (anagram
wyrazów: ALA + KAMA), 12)
lekki pojazd konny,
zwykle
luksusowy, 15) pieszczota, przymilanie się, 16) zastQpuje skarpct.kę żołnierzowi,
18) połącze
nie się wyrazu nie mającego
akcl?ntu z wyrazem poprzeil.nim, akcentowanym, w j€duą
całość akcentowa.
PIONOWO:
-1)
zbocze, ,2)
zwrotka. 2) dzialo, 4) autobus
czecho-słowacki,
7) pIsarz ang,ielski - powie.~ci fantastyczne
(trylogia "Władca pierścieni"),
il) w kal.dym domu z widoki~m
na świat, 11) łyszcz;.-k. 12) wybryk wvskok 13) lotnie łyż
lI:y'" z • czte~emn kÓłkami',' 14)
niszczenie, uszkadzanie, 17) min.'rał, odmi-anil chalcedo u.
Słowuicwk: ENKLlZ:\, TOLKmN.
.
6) pewna

Rozwiązanie k(zyżówki prze-

!yłać

nallY.i:y pod adrest'lll redakcji "ED" wyłącznie na kartuch pocztowych IV terminie
siron ia dni od daŁy niniejsze~o
numeru. Pomiędzy p rawidło'iVe odpowiedzi rOZlosuje siQ
'u>~rodQ
k~iożii:()wą. Na karcie
pl,-,.,irilY Jop::;ać: Krzy:i:ó"ka nr
116
RIlZ\,ią.t:!llit>

krz . ii", ki

or 162

rOZIO?v)O: Iidlt"r7.. ~]{r<l ... acl.,
straz-,ik. tri<::ngul, HakWllnga. SLuumian.
Pl (J!,!O'VO: ir:kuhat-.)r. !ln\hinn
Agnta. zrz.ez. ch:ru~·gia
tU0'.lS iskra.
ob~inacz.
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TRONA 4-5

się tej portfi no
Kielecczyźn ie .
Zrodzi/o.. s i ę ono wśród tych
członków PZPR,
k.tórzy zowsze
czuli się socjalistami,
których
. aktyw PZPR nozYVJo', rew izjon is tam i lub reformotoromi i hamowo/ lub tępił ich poczynan ia.
Pos tanowili oni nawiązać do
tradycji ruchu socjalistycznego
no ziem iac h polsk ic h, do dorobku PPS sprzed zjednoczen ia
tej partii z komun istyczn ą PPR.
PZPR wchłonęła socjalistów i
kOnlun istów, ale rychło ci dr;ldzy zaczęli nadawać jej ton,
zdominowali wladze PZPR, stllli
się hcgemo'1em tej par\;i. NJ,t
socjalistyczny i jego zwolennicy zostali w PZPR zepchni<:d
na dalszy plan, a wkrótce praktycznie ubezwłasnowolnieni, choć
wielu z nich nie ode szlo cd
swoich
ideclów.
Dlate go
w
sierpniu 1989 roku mógł pO'.vstać w Kielcach KllIb Myśli Po"Socjaldemokracja"
litycznej
złożony z czlonków PZPR dążą
cych oo-zmian w partii, do wyznaczenia jej nowego kierunku
na wzór socjaldemoklacji w
krajach
zachodnioellrop"jskich,
Była to elitarna grupo intelektualistów, która miala nadzieję,
że na Xł Zjeździe PZPR znajdą
się w większości delegaci o t::lkiej właśnie orientacji politycznej. Tak się
nie stało
i XI
Zjazd PZPR nie spdnił oczekiwań socjaldemokratów.
Powstała w jego wyniku Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Pofskiej nie odcięła się zdecydowanie od przeszłości PZPR, a
przejmu jąc jej
majątek
stało
się
jej
spadkobierczynią.
W
swoim programie SdRP nie zerwała tei z marksizmem-leninizmem. W tej sytuacji rozczarowani wynikami XI Zjazdu socjaJ.iści założyli w lutym
1990
Reg ional ną
Polroku Grupę
skiej Unii Socjaldemokratycznej,
której
ogólnopolskim
liderem
został Tadeusz Fiszbach.
KIIJb
"Socjaldemokracjo"
stoł
s;ę
czlonkiem zbiorov/ym PUS.
W
wyborach municyp!anych Grupo Regionalna PUS wystąpiła
ze swoimi listami, na
których
znalazło
się w
Kielcach 10
cz/onków i sympatyków tej partii. Głosowolo no nich blis'<o
tysiąc wyborców. 0be.cnie Gr<lpo Reg ionalno PUS liczy okolo
50 czł~nków i ponad 50 sympatyków biorących udział w jej
działalności. Nad5zedł czas, by
zgodnie ze stctutem PUS
po-

wołać

$więtokrzyską

cjaldemokratyczną,
ludzi o poglądach

Unię

SD-

grupującą

centrolewi-

cowych.
Zgodnie

ze

swoim

stetutem,

Sw ięt okrzyslco Unio Socjoldemokratyczna dzieło
no obszarze

historycznego regionu
św;ętokrzyskiego, wchodzi w
skłod
PUS, akceptując jej slo tut
i
D eklarację Wartości,
Czlonkami unii mogą być pełnoletni
obywatele Rzeczypospolit~j Polskiej oroz osoby
prowne
co
zlożeniu
deklaracji.
Celem
Sw,ętckrzyskicj Unii je t pOpLlloryzacja myśli socjaldemokratycznej i wcieloilie jej do prakty'ti pOJ1slwowej poprzez sku-

pionie obywateli wokół wlvsnego programu i udział w wyborach,
Przewodni-czqcym Święto-krzys
kiej Unii Socjaldemokratycznej
wybrany zosto~ dr Sta ni s łow Med ucki, historyk, pracowni,k naukowy Poljtechn i·ki . Świętokrzys
ki!!j. W ybra~o też 11-osobową
RQ~ Regionalną, w skład której weszli m.in.: poseł no Sejm,
do( Adom Brocnckc, dQ.c. dr Cl e' sław Lewinowsai,
prezes Oddzialu Zwiozku l:teratów Polskich Bog dan Pasterna k, prezes
kieleckiej Un ii M!odzieiy Soci.)ldemokratycznej, Artur P.awłow
ski, red. red., Bo g usław Morawski i Ed ward Wró b el. W Radz ,e
Regionalnej znalazł się równ ie ż
przedstawiciel województwo radomsk iego, gdzie PUS zrzesza 25
członków, ludzi młodycn, z którycli mo jui dwóch raGnych.
I"odczas kilkugodzinnej
ożywionej dyskusji mówio~,o m.in.
o braku "przebojowości" tej
parti.i., jej malej aktywności p 0pogandowej (w;daje ty'ko n'skonakładową "GOl:etę V/spóiną"),
n!ezajmov~'an1u
stcJicv,dska
w
najważniejszych sprawach kroju.
Wskazywano
na
konicczr,ość

poszukiwania sojuszników, wchodzenia w po lityczne al:anse (np.
z PPS Jana Józefa lipskiego).
ZadallJOno pytanio - jaka powinno być strateg'a
jedności
polsk'ej lewicy, co wynika
z
reg;analnej strL,ktury partii, jako
powinna być baza spobczno
PUS?
Tadeusz Fiszbach pJzypomniał
swoje doświadczen'a
życiowe.
By'
p rzew odniczącym
komisji
programowej XI Zjazdu PZPR i
uważał że nowa partio
może
powstać tylko wtedy,
gdy do
pełną
prawdziwą ocenę przeszłości. Ta·k się nie stolo. - Otoczom się ludźmi, którzy ch~ą
tr'lvalych zmian w Polsce i chcą
w tych zmianach uczestniczyć.
Najważn iejsze
dla unii sq uczciwość, demokracja
sprawiedliwość
społeczna.
Partio
musi powstawać nie od góry,
ole od dołu, w układzie regIonalnym, - zgodnym ze specyfik<;
regionalną. Chcemy w noszy;:h
szeregach ludzi wartOŚCiowych,
e jasnych kryteriach moralnych,
uczciwych, mądrych,
Ja
nie
muszę
się
zmieniać mówił
Tadeusz Fiszbach
zawsze
niówiłem to somo i nie zmieniłem się pod względem zasad,
wartości i poglądów, Zrezygnowaliśmy z majątku po PZPR, bo
największym m<ljqt-kiem są łu
dzie. Pracujemy społecznie, nie
mamy środków na naszą działalność, nie odziedziczyliśmy lokali, wyposażenia, gazet. Kierujemy s ię ror,vagą polityczną i
dlatego uważamy, że konieczne
są wybory par/amentarne wiosną 1991 roku, Pracujemy nod
programem unii. Rząd
Mazowieckiego i jego program popieramy selektywnie.
Najważ
niejsze, by kraj zmielzał do bezpieczeńst'Nc społecznego, ludzie
chcą żyć bezp iecznie, nie mogą
odczuwać zagroienia
VI
wielu
dziedzinach życia. No to zwracamy uwagę w Sejmie, Musimy
wychodzić
naprzeciw
ludzkim
troskom, przejmować się losem
zwykłych ludzi. Tymczasem konstrukcjo polityczno państwo jest
mgławicowa. Nie umiemy współ
żyć ze sobą. Moli ludzie cieszą
się z niepowodzeń jnnych, myślą komu by tu "dolożyć", Musimy nauczyć .się współżyć le

sobą,

nauczyć

HollY"'oodzkie niedyskrecje

się

tolerancji.
Un io chce, by jej program byl
syntezą przemyśleń
lud1i
mądrych,
Rozmow iamy
PPS,
"Zielonymi",
przed
wyborami
parlamentarnymi będziemy wchodzić w sojusze centrolewicowe.
Musimy mieć poparcie
ludzi,
wyborców, Po ostatnich wyborach municypalnych mamy 40 radn)·ch. Chcemy poszerzać krqg
sympatyków unii o ludzi różniq
cych się pog:ądomi ·a;'!!· 'uczciwych, z zasadomi. So-::jołdemo.- .
krocie, ,,7 ach~d~ i ~ są nom żv
CI:i...;e,
np.
w RFN; Fran~ji,
Danii.

Jest ich tyje, że
przestały
już być skandalami. N ic-d a wno
ukazała się autoboio~l"Iifia slyn-

N owe
~')ja d ą

WI ĄC EK

TADEUSZ

Ciekawe po ile

.cze
.

.
owocow I W
~

nau-

- Unia jest wewnętrznie plurólistyczna, chce kierować
s: ę
/rategor:ami
pragmatycznymi.
Nasz klub poselski
liczy 40
osób. ~ powinn'śmy
jednak
budować frontu lewicy, bo Po!sce nie jest potrzebno poloryz.:!:
cja stanowisk pol itycznyc h - "lni
mocna lewico, oni mocno pr::lw:ca. Dzis ia j
potrzebno
je,t
Po'~ce s'!·~a cen:rC'!flWK:a,
odcinająca s ię od wszelkich wyznaczników ideologicznych, d::!leka od ideologii.
Wzorem
Francji powinniśmy tworzyć SP'Jłeczny blok postępu. Un:a chce
być
ruchem społeczno-politycz
nym na rzecz postępu, wspierająC)'m
tali kierunek przemian,
który jest zgodny z założeniami
socja!demokrocji i sprzeciwia s:ę
niętolerancji.
Rozmawiamy no
ter! temat z PPS, z lew:cowymi
orientacjami w chadecji i "Solidarności". Przed
nami
tylko
drogo do przodu. Chcemy być
z silami przemian, chcemy wspomagać "Solidarność",
tę
jej
część,
która opo-uiad.o się za
socjaldemokratycznym
kierunkiem przemian. Rozwój Europy
zachodniej- wslazuje, że przyszłość naleiy do socjaldemokracji.

fiaty przYJeclla.ły.
z ;,P olmozb ytu" ju ż o '",

.Właściwości

W) powiedzi Tadeusza Finbacha u:wpeinil wars;:awski
kowiec, Kozimierz Kik:

du że

i

'(9)

Naga profilaktyka

H:unid A.

dll:ialał

DOKOŃC'}.;i·:N JE
\Vl <1"c~",roś<:i

za:)1ie~.wmy, doi ~tale
miesza-

IccLn;cze

ma 'Q do okrzepwimy prz.ypra\'v·amila"'l<,"'n
na chleb z
~ieKalJej zieleniny.

buli, wartości od'":ywc7.t' i
liJ arne ~'1 t;Jk rO~'7laite,
moż:1<1 o nkh nap; .. ać
k5;i~żkC;.

skrócie do)~, Jń,cz<-nie v, ,.~~Jrai
szego 0rlc'nka o cebuii.
P"L'a.,·y: Ce1.Jl.lln ma więcej
i cukyu nil. czosnek i
dlatego mo7.c być stosowana
w postaci sal::Jtek, zup, sosów.
Aby nie płakać, obie'a si0. jq
nad roz;],rz,,:'lq płytą kuchenn~! lub pod kra! ,em.
śluzu

Pal'ta droid7.owa z cehulą:
2 Iy:łki oliwy. 2 więk~ze cebule 100 <f drożdży
100 g
bulki hut~ 1'4 l ' ~11eka,
1
topiony serek z szynkq, 2 jaja, sól, piepn, nutka cebuli,
szc;;-;ypiorku lub zieJ. pjetru~z
ka.
Podgrzejemy na oliwie
drobno pokraja'lq cebulę, dodamy od razu
pokruszone
drożdże i mieszamy, aż masa
trochę ściemnieje.
Dodamy
następnie bułkQ tnrtq, zalejemy mlekiem, trochę zagotujemy, dodamy pokrajany
drobne kawałki topiony

cebulowe: 2 łyżki 0wiQk"ze cebule, 100 g
s ó~ 100 g tartego semn~ła, siekana
pieb szczypiorek. Podna oliwie pokrajarki cebulę, podwo dq,
dodamy sól,
poddusimy. Na płat
klad~icmy podduszo-:na każdy damy
wc;d1iny po!'ypanej
~erem i 5kropionej
Damy do l'ury i
zapiekąJ1Y.

tl li:ającyeh

Znalazł

sobi" inne

iniratne
zaj<:I'i~. Otóż czuł
ił'; p1'7ewol1nikiem dła coraz lkmiej ZjfŻ-

.. profilaktycznie"

pleJle-r

fot·ografi"z-

lipca - I dzidl zawodów
sportowych;
2.2 lipca - II dz.ieil zawodów
sportowych. W programie m.in.
Snii, ale zaket wiczył w Pols-

~e na dobre i ' zal'zął wydawać

8wa je W
robione
(przeważnie

_w

wielk.im tr udzie zaWytla.tnie
pomagała mu. w tym Dominika Z., w którcj Ibrahim S. !lakochał się bcz pamięci i nawet
li:
wzajeulDością, bo Dominika
postauowiła estatecznie zerwać
li: Hamidem' A., zwłaszl'za
że
stwierdziła, iż jest
w
eiąży_
Nie byłi C'l1 prawd a p ewna, z
k t órym
ze liwoich osobilil)' ch
ńanenonydl, ale Ibrahim
S.
prezenta" al iię solidniej.

»O.

wyja1dy do ilm~ .'h mi:l'łt,
panienki, tabie intere, y handlo-

gi.

Wł'.

Trudno powi .. d2ieć, ve pilmu się charaktrr,
bo
ze swoimi nowymi podopie('znymi tei się kłócił zawzięde i
skory
był do bit!..i, tyle,
że
nikogo z tuhylców to nie ob"hodziło i porachunki między
arab~kic nie zagraialy ... pokojUl\i spole"ZJ1Gnu.
Pod~ożcm
awantur były łin~nnwl' "przewalanki", w 'mcmtil'l,aniu któryl'h łłamid A. blł pra\~'dLi
wym mi~tr?era. nral forsę w
prawił

http://sbc.wbp.kielce.pl

był

nie .doczekał
Dl>czekała za to K y1ie MinoAue (21), a'u siralijska piosenkar-

ka i aktorka. Student kalifornijskiego
Sianford
zaprogramował komputer o dźwięcznym
imieniu .,Sheila" w lell sposób,
że kolekcjonujeO'll. glosy. Najpierw nauczył się śpic\ 'sć właś
nie jak Kylie Minoguc. Komputer pamięta brzmienie gło
su, co oznacza, l.e ten głos
może wykonać wszystko Caruso mógłby np. śpiewać country. Innymi słowy Kylie moi;(?
~picwać wiec./.Ilie,
a już na
pewno ma szanse slać się idolem swoich wnuków.

" ROWY'90"
Tegoroczny zjazd naturystów
organizuje w dniach od 15 lipca do 5 sierpnia w gościnnych
Rowach Stowarzyszenie Naturystów Polskich. Zapew.l1a boga·ty program, dobrą zaoawę, a
nawet słone:~zllą pogod~.
Pro.gram zjazdu:
18 lipca uroczyste otwarcie
-zjazdu na plaży;
19 li·pca - opalanie
wypOC7.y-

21

rze weekendu) tle Polski Arabów, r astarbC'lterów z; Niemiee,
Skand ynawii, taki e z A ustrii.
O ui pnywozili waluty wymieniaJn ..,
on oreanizował nocIe-

Caruso '

XIV Krajowy Zjazd Naturystów

ny;

w pojedyu-

dz~ ...

myśl

ne-k;
20 lipca -

l ..:, więc pr"kty('znie l)ył bez
szans w bójkach z
kilkoma
mężczyznami naraz.
.Jednakie
twardo wall'zył o swoje prawo do żyda, jakie wybrał i
kilkakrotnie poranił łob~ów,
którzy post:!.now·ili go skarl'ić.
Po tych incydl'utach nast.ąpiło
coś, co mozna by nazwać .,za"if'szt'rJem broni". P:-awdą jest
jcdnak, źe Harnid - A. d wał
już
.. dziewcz~ nkom" Sll;)kój i
korzystał z ich uslnt:" '\\ ylą('znie
jakO klient, kiedy miał pienia-

bawarskich przepizatrzymane kobiety muszą &ię podczas rewizji OSObistej rozebrać
do naga. Przytrafiło się to monachijskiej feministce,
która
próbowała rozwj'nąć plakat
z
protestem podczas wizYty papieża. Od tej ch wili pani Hennelore już wie, czym zajmuje
się męski
szowi!lista:
siedzi
przy biurku i wymyśla przepiSy.
W

SÓW,

Cudzoziemiec (2)
Sled2łwo w sprawie sutenera
llamida A. SyryjczYka nie.
legalnic
przebywajl\cego
w
Polsl'c,
p Odejrzanego _ napad
i r OZbój z ostało umorzone II
p owodu
niemożnośd
lIjęc.'ia.
sprawcy. I pewnie Hamid A.
nadal mó!:,łby niele!:,alnie «,gzystować, gdyby zach o wywał się
Pl·zyzwoicie.
On
jednak
wdaw ał się w f'oraz gr oźniej
sze awantury. Przede wszystkim z " epieki na d panienkami" uczynił stały preceder,
wi(!c łbie""f'zyny szukały ratunku wśród znajomych Polaków:
cinkciarzy,
taksówkarzy, be zawód "alfonsa."
jest
już wlaśch",ie na wymarciu, ..

nej ak lorki Sh elley Wint,es um.
Op.isuje w niej oną . bez żtnn
dy kochanków własnych i cudzych, iwierd7J, że
M~rily n
M onro!", z którą porżez jal(!ś
czas mieszkała, za wsze iutere. sowała się wylącznie intelektualistami i sprawy
łóżkowe
. nie rma-ly dla niej :mae?"enia,
w,s!Xlmina jakim . wspaniałym
kochanl;riem był Sun Conuery,
b.y .IleBtalgicznie wy?.nać, że- 00

J2 lat nie miała już nic wspólnego z s:~ks~n1; znacz lie przybł·a·~ na wadze, to
jeden ze
S~}!)~ohó\v na zejśc ie seksc'wi .z
drogi. P"uwdziwy mężczyzna
povdeu7.ialby jednak
natyehmiast, że kocha!l~o ciała nigdy nie jest za wiele.

pieniądze.

Para postanowiła się uwolnić
spad opieki Ha mida, więc 0 , puściła ·
wspólnie
wynajęte
mie$~kanie
i pl'Zelli o~ła
się
pod Warszawę do pOkoju
w
tłomu
j~dnor o d:zinnyD1.
Nie
wiadomo jeszcze, kin ujawnił
tCB adres Hamiao,,"i A., ale w
marcowy wieczór wybił szybę
weknie i dosłał się d o p okoju uckając
na zakol'hauyt'h.
łb~aluU1 S. wrócił z Dominiką
do domu kolo północy. Po
króUdej
sprzccz('e
otrzymał
cios nożem w samo scnc i
zlllal"ł, zanim na midsce zbrodni prz~ jechała karetka pogotowi:.. Uamid A. ZdąLył jeszcze
zabrać olil'i'ze "szyo;tkie
pieniąd1.e.
'a. tępO('~o dnia za.trzyma.ny
:w.,tał w kawiarni. w
kió}·;·j kil k:lo mil'się{'.' wl'z('~niej
1(1)3~l) ł Dominikę Z, po
raz
vicr" Sl.y.
- k'}niN'JACEK .';, tTOWgKl

maraton hrzegiem morza Rowy
- Łeba -- Rowy, dla zwycię
zcy Puchor PreZC5a ZG SNP
oraz 500 tys. zl;
25 lipca - zawody sportowe dla
najJll1o'jszych - nagrody niespodzia,l1d;
26 lipca - kO:lkursy dla dzipci;
27 lipca
"Neptunalia"
chrzesl naturystyczny;
28 lipca - konkurs dla panów o
tyluł MJSTERA '90 nagrod ;
29 lipca wybory MfSS NATURA '90.
Nagroda

gł&wna, to 7-dDiowa
wvdeczka dla 2 osób do Turejł, ufumlo" ana przez Przcdsic:biorstwo
Turyslyki Zagranicznej HiTEX z Sopotu oraz
2.000.600 zł od "l\'ydawnicl wa
Natura". Ponadto wczasy w Buł
garii, bezllłatnc pobyty na campingu NINA w Józefowie, serie zdjęii w piśmie "Natura-:'óa.turyzm". Zestawy srebrnej
biżuterii dla każdej z kandydatek - funduje Audrzej Dziur!"wicz - a·rtysta z Gdails-ka.
30 wpca - uroczyste zakOllcze:lie, zaś wie1:wrem "Wi~lki
Bal" z udziałem "Miss Natura
'90" i pozostałych kandyda-tek.
Zt1 jęeie

pochodzi z

ł

numeru

d\\ umiesięcznika ,.Nalura-Natu-

ryzm".

- Czekale m na cieb;e, Lou. Ś<:lślej mówiąc, czekali my /lO cie.
bie - z pokoju za sklepem wyszla Sue, no której twarzy odbljal
się uśm ech szczęśliwej, śNież o poślubionej małżonki. Wtedy 01'.·:'0rzyly mi sit: oczy: dziewczyno, a której mówi l Fran/cie! te tei nte
wpadłem no to, idiota! Sam go przecie i jej przedstawilem na po.
czątku naszej znajomości, kiedy siedzieliśmy w barze, VI którym
5ue pracowała. / podczas naszej podróży przez siedemnaście slo nów dziwiłem . sit: zaws ze, że na poczcie, w e-kienku pos/e·restallte
czekajq no Frankiego listy.
.
- Historio o wlomani~ch byla ]myślono przeze mnie
powiedziała Sue. - Na nastt:pnym rogll wysiGdłam z taksówki i wrócilam do domu. Zrobi/om trochę ba/agal1l1, żeby wyglądało 11(1 wlnmc.l1ie, zabrałam pie(liądze i przyjechałam do Fronkieg.o. Jego po.
' mysł f!1a/ego interesu w spokoJnym miasteczku podobal mi się,
- Zrazu by/e.m stroszliwie zly, Lou - powiediial F,"ol1kie. - No:
dobrze się skoliczyło. Pclowa z osloft,lego
nadal do ciebie .. ,

prawdę! Ale wszystko
przedsięwlięcia należy

Koniec dobry, to wszystko dobre? Może i ja kiedy; lIsta/l./'j/:; sit;.
Kiedy tu wrócę, Potrwa to jeszcze jakiś czas, ponieważ bez Fro'lkiego idzie mi źle. Zostalem seflwytany przy następn'lm napadli"
na bank. Kiedy wróce i pomyślę a spolwjnym życiu, mó; siostrLc.
niec będzie mial pięć lat, lest słodki. FrOl)~ie i SUI:! przypro,\'LJ,J,,}i
go 110 ostatnie widzenie .. ,
(Ko niec)

Brllterska

ulilość

Santer był ostatniq nadz eją Harrisona. Był to nojbnrd7/<:; ora.
gancki, najbordzi"j skąpy i najbardziej pluga~':Y nc:c;:c/ny l~d(;ktor
w Montrealu.
- Dlaczego nie poprosisz o pomoc swego brata w Nowy", Jorku? - zapytał Sonler I to było wszystko.
Prosić o pomoc Keitha w Now ym Jorku? WłośCIwie n,e]lo 1l1)'śl,
pom~ślal Will Harrison, pijąc czwarte piwo w barLe "Ros€Uo"
Musi wyprowadzić się od matki, jeszcze dziś wlalwi sobie bJ/et
do Nowego Jorku. Zamówił n:Jstępne piwo i rozmyślał o wsp6/nych
le/och młodzieńczych ze swym bra/em Keithem .
Od czasu do czasu dzia/ali sob'e no ner ..... y. Will nic mógł Lliie;ć
bałaganiarstwo Keitha. Gniewola go, że Keith bierze bez pylania
jego ubrania, krawaty lub spinki, a nawet pn.yjaciólki. Ale to było
tak dawno temu.
.
KeIth będzie zaskoczony jego wi.zytq, Moźe się nawet ucieszy.
W koźdym razie nie zostawi go na lodzie, Czyż Gn, Wiil, zos/awlł
slvego brata na lodzie? Właśn ie wtedy, kiedy Keith przyszedł do
niego wzburzony i zaprowadził go do lasu, gdzie leżało pólnogo,
martwa Roberta. Will pobiegl do domu po lopalę, a następnie
zakopal zwłoki Roberty. Policjo nawet nie trudziła siq, aby sprawdzić, co się stolo z zaginioną młodą włóczęgq.
Kiedy wrócił dziś do domu, motka siedzi ala nad llla51ynq do
pisania i udawała autorkę, Nadal myślola, że pewnego dnia wystawią no Broadwayu jej komedię. Relys erem będzie naturalnie
geniusz, którego soma wydala na ŚWIat - jej słynny syn Keith.
- Nadal nie znalazłeś pracy? - zapyta/a. - Nigdy jeszcze nie
byłeś na tyle trzeźwy, oby napisać recenzję z mej sztuki,
ladę do Keitha, do Nowego Jorku - powiedz.io/.
- Nowy Jork? Ty 19iniesz w Nowym Jorku,
- Nie 19inę, jeżeli Keith mi pomoże. Ja mu leż kied~ś pomogłem.
Po przyjeźdlie do Nowego lorku, nastQpnego ranka o 10.30 odwiedzi/ Keitha w jego luksusowym biurze na 22 pi flze drapacza
chmur, Był ogolony i miał no sobie białą koszu Iq. Do moralnego
wzmocnienia przyczyniło się pól flaszki bourbona,
Keith wyglądał na zachwyconego od'l'liedzir;ami storsze-go o dwa
lata brata,
- Mieszkasz na 47 ulicy? Obrzydliwa dzielnico. Musisz pOSlukać
sobie czegoś innego. Zaproponowałbym ci moje mieszkanie, ole
mam fam feraz pe',vnq dziewczynę z Andorry. By/oby to dla cieb,i
krępujące. Moje mieszkanie ma tylko trzy po.~oie. Ale co w ogole
móglbym zrobić dla ciebic:?
- Móglbyś postOloĆ mi sie o posadę, Jestem no dnie, Keith.
- Ni{; nie zrobi/oby mi większej pJlyjemności, mio/bym pIzynaj.
mniej przyjomego krytyko mej twórczości. Ale musisz wiedzieć, ie
VI NOI.vym Jorku no kaźdym rogu sloją b<:zrobolni reporterzy. POlO
tym /lie jesteś na;mlodszy. I...
_ Wiem, jestem tłusty, a moje ubranie było Aupione, ~iedy bylem
'
.
'Ib'
.. ' b'
.
i pijesz ja k ryoa,
I mog
ys WyClySCIC
lIly, me

chudy.
_ I mosz

lupież,

mówiąc już

o brudnych paznokciach.

- Zamieniłeś się w wielka świnię, bracie ~~i!h. . ,. .

.'

- Mówię tylko prawdę, To, źe o racowwes w /O/(le/S P'oWJn CJ.o/lalnej gaze-c ie, nie ma żadnego znaczenia. Kup nowe ubran~,
wy~ap się i pogadamy.
- 'A ty możesz sobie wykopać grób. Grób !la gÓlze Mors/wllo,
obo. lego, w którym leży Roberta.
_ Twoje dowc ipy nie są zabol\·ne - pOlv::d1.ial Keith. .
.
_ lak dow'1o to się stolo? - dwadzieścia la: !emtJ? Bi łcJ re.!yserem podlego teatrzyku, o ja two.m o~tsten!em, PQ!'mą do \""s/yslk'ego. Robcrta pfO~owala w bOize m/eClnym. M!olo p:ęt ,,,kic 'd!.
Za jednq noc z nią maina było zc!!ob,ć ocrrl? fot W'E;7!P-:i t • ;.:1"
KeitlJ 1-IOIrison musiał Jq mieć. A /J~tem 'ich./ :q w Ics'€ I pr' I,
bieq/ do mnie po po mor.
.

~ To b{1 w'Ipadek. Prz(),',róc,/o ~ie i [!flrn'iia g/ewą o ~rln,.pn.
mu.

POlladta nudz;,l mnie, Ws,/$tko to dzielo ~·ę c;.vodzlpk,o tot
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POSTOJE -TAKSOWEK: OSO?Owe Dworzec PKP tel 534-34. ul.
Słowackjego 31-29-19.
ul. Jeslonow~ 31-29-19.
Postój talesówek
bagażowych ul. Armii Czerw.
tel 31-09-19. PostÓj samochodów
clę:tarowycll ul. Mlelczarsklego.

Wtorek
19 C:l!erwca 1990 r.

TEATR
Im. Jana Koc;hanowskitC o
"Uczone. bialoglow;y" - g. 18.

BOGNOM

_
"Bałtyk"

Ki.lce
ł48-:;S

TEATR
2eromskiego
..Sztuka konwersacji'" - g. 18.
Stefllaa

KINA
"Romantica" "Karate Kld"
_ USA. l. łZ. g. 13.30. 15.45. ....
godzin" - USA. 1. 15. g. 18, 20.
Wideo: .. Akademia policyjna IV"

APTEKI:

-

"Konsulu -

g. 15. ..Pluton" n.19.

pol. l. 15,
USA, L 18, g.

GALERIE

B\VA "PIWNICE" - ul. Leśna
_ "Wystaw9 malarstwa Mariusza
Koldowsklego I Krzysztofa Kulisia" - czynna 11-17.

nocny

Sk.rżys~o

"Ostatni prom" -

"Studyjne" - "Dzieci gorszego
Boga" - USA, 1. 15, g. 15.15, 17.15,

d ytur

-stały

INFORMACJA służhy zdrowia
_ czynna 8--20. tel. 261-21 , In formacja o uslugacb - 365-85
TELEFONY: Stra~ Po:l!a rna 998.
KomeOllil PP 251-36. Pogotowie
Pollcyjne 997. Pomoc drogowa 996.
Pogotowie Ratunkowe 9!J9, Pogotowie Energetyczne - Radom 991.

poL L 15, g. 13.30, 19.30. "Miłość,
szmaragd l krokodyl" - USA, L
15, g. 15.30. ..F/X" - USA, L 18,
g. 17.30.

~,Echo"

USA ,

pełnią nr 67- 010 pl. Zwycięst wa 7,
67-001. ul. Traugutta 4e.

_ USA, l. 12. g. 13.45, 16, 18.15.

1'1.15.

KINA
..Pre da tor" -

-

1. l5, g. 15.30, 1'1.39 .,Raia Ma n"
- USA. L 15, g. 19.30.
"Odeoll" - "Bez litości" - USA,
l. 18, g. 15.80, 17.36.

KINO
"Wolność"

się

17,

toczy" -

-.. Fortu na kołem
USA, 1. 15, g. 15,

-

1'.

MUZEUM REGIONALNE Im.
lI'ea. brom Zygmunta Berllnll'a 'W
Skartysku-ReJowle. ul SlonecslI.a 111 I:':ynne t-tf
APTEKA DY2URNA: nr 28-046
ul Apteczna 'l. tel. 531-527.
POSTOJE TAH.SOWEK: Dwon:ce PKP - tel. 117-OS.

MUZEA
MUZEUM NARODOWE - plac
Partyzantów - "Przyroda Kielecczyzny·'. .,Francesco Piazzamalarstwo I grafika", .. Biali 0kres w malarstwIe Wojclecha
Weissa
"Lwów w rysunkaCh
\VladysJawa Szczepańskiego"
czynne D-Hi.

Starachowice
KINA

H

NARODOWE ..PALA C" Zamkowy - nieczynne.

plac

MUZEUM ZABAWKARSTWA ul. Kościuszki \I - "Zabawki
świ a ta "
- czvnne 10-17
MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
ZEROMSKIEGO - czvnne w I!odz .
9- 15.

"Robotnik" -

" Kaczor Howard'·

- USA, 1. 15, g. 15. "Nieoczekiw a na zmiana m1ejsc" - USA, L .
15, g. 17, 19.

"Star" -

"Remo" -

USA, l. 15,

g. 17, 19.
APTEKA DY:2:URNA: nr 29-076
uL StaszIca, 64-79. .
POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 53- 10 I 53-80.

MUZEUM D.
SIENKIEWICZA
nIeczynne.
MUZEUM WSI KIELECKIEJ Park F.lnoeraticzny w TokarnIWystawy : Wn'!trza XIX-w. chałup
Zagroda z Radkowlc, Dwór
z SuchednIowa. Tadeusz :2:ak malarstwo I rze~ba
czynne
OBLĘGOREK

Ostrowieo
KINA

11-17

CZYTELNlA CZASOPISM "'BP
pny ul Poc~S1!ka t1 -'- czynna
~d"le wystawa pt
..Sejm t Senat w Polsce ze zbIorów WBP"
- zwledzan1e wystawy: DOnIedzIałki.
wtorki
czwartki. pIątki
- g le-la w soboty - ~. IO-HI.
A JOTEKI st:lly dytur nocn)'
pełnią n-r 2t-OOl . ul. Buczka 3'1 1St,
nr 29-008, uL Sienkiewicza 15.
PORADNIE DYZURU.lĄCE: stGmatologiczna - Przvchodnia Rejono\"1a nr 15 ut. KarcEówk~w
l'k~ SS c>:ynna w nledElele I
~wieta w godz. 7-19. dyżur nocny 0<\ gOdy.. l1l do '1
INFORMACJA O LEKACH czvnna w god'/!. '1.30--15.30 E wyjątkIem
dnI świątecznvch I dni
wolnych od pracv - tel. 523-32.
TELEFONY:
Pogotowie R'lŁunkowe 999 Pogatowie PP 997, Straż Potarna
wie Energetyczne Kielce - M1a- . Pomoc Drogowa 981. Pogotosto 994, Kielce - Teren 956 Po~l\t"wie Gazowe 31-20-20 i 992. Pogoto\~ie wod.-kan. co.o clektrv~
!te FPGM czynne w godz 1s:....%3
!Cl. 469-80 I '430-94. PocTto'wa in~
, orm'łcja {l uRłu~ach 911. Informa cja PKP 930. Informacja PKS
G6--Cl!-79 h otel .. Centraln y" 66--25- 1.
CJ<;NT U ł INFORMAC.lI TUJ!.V"T'!l'C'l:NEJ .,IT" - tel. 486- 66
C7 'n'le rio 16 w soootv do 14
rNF(}ltM4.C.lA O 1]SJ.1I': ~ f"
.. ~l\{I\H" Ki"'lre tel. 439-G t _

"Hutnik" - "Fatalne l:aul'Ocze-.
USA, l. 18, g. 17, 19.
..Przodownik" nieczynne
APTEKA OYZUXNA: nr U-o"ll

nie"' -

uL

Staroll:unowsłt..

1/i.

P-OSTOIE TAKSOWEK: pL Wolności 537-9Z, ul. Sienkiewicza
-

I

I

"Pe~az" ..NIco" - USA, L
18, g. 15.30. "Gwiezdny przybysz"
- USA, l. 15, g. 17.30. ..J.!al na
dworcu w Koluszkach" - poL ł.
15, g. a.:O.

ł
-y---,-.N-ie-k-o-ńC-z-ąc-'a

Jędrzejów

_

'--D-om--K-n-ltu-..

opowieść u -

"Porno" -

RFN, bo ., g. 17,

pol. l. 18, g. 19.

Za ewentualne
zmiany
...Uwaga!
programie
ki.. redakcja
nie
Odpowiada.

Chorąży

reż.

PROGRAM I
8.15 Express gospodarczy
8.35 .. Domator": Nasza poczta
- Kuchnia pod nami.otem
8.50 .. Domowe przedszkole"
9.15 Wiadomości poranne
ang.
9.25 "BlueOell."
(6)
serial oby-C'Z.
10.20 .. DomatOl''': Przyjemne z

16.00 Dziennik 16.05 "Ak tualnoś 
cI d nIa" wopr. Ewy Okońsk iej
17.10 DZlcnnik.

roiku coś tam zaczdo skrzywłęc, w . ramach gwa.rancji, oddal w "Puchatku"
00
na.prawy. Ta trwała
miesiąc,
od 28 lutego do Z1 marca. a,
'jak wynika z karty napraw,
chodzilO tyl!ko o
czyszczenie.
Ni-estety, w ma.gnetowidzie coś
dalej piszczy I nasz czytelnik,
boi się. że znowu usunięcie jakiejś drobnej
usterki
będzie
trwało miesiąc,
bo naprawy
gwara'llcyjne przepn~wa1iza firma warszawska. choć w Kielca.ch są warsztaty znakomicie
daj ące sobie radę z tymi sprawami.
D yrekc ja Domów ..Centrum"
k t órej
p od lega
"PuchaŁek"
:r;apew niła nas , że przy
kupnie będ-zie można
sprawd z ać

h

rt'łakeja

.dpewiada.

sprzętu.

przeprasz ając

jedn ocześnie klientów za to zanioo.ban ie . Natomiast jeśli chodzi
o napr awy gwarancyjne.
to
musi aparaty wysyłać do WBirszawy. bo centrala właśnie tam
podpisała umowę, wainą
dla
wszys.tkkh dQmów towarowych
w x r aju.

~~

KapTyśni

rodzice

ok

~~

na bucl.owie elektrociepłowni
"'o~~~~
KIELCE, uL SKKZETLEWSKA S5
"'i,..

~

... praącownikó\V \V zawod.ach:

++ l\CIUIEŚRLARAZ-TYNKARZ
t +
ZBROJARZ-BETONIARZ
E
+ BLACH
' 'OZ-SPAWACZ.

,. "~.

'~~-,.~,:'

I\.
~"

•
II>

t

~

_PO pn:epraeowaniu jednego toku na EC Ki.elce
wyj azdu na budo wy ek-sporto we.
Szczegóło~ych infon na cj i w spraw ach pracy
pła cy udziela dział zatrudnienia - w godz 7-15
tel. 559-71.

http://sbc.wbp.kielce.pl

kt6n:t

m<lga jeszcze roś w tej &pl'&wi,
powiedzieć. Jest naszym ""oralL
nym ohowiązkiem wyko-n:ystał
dobrze czas sprzyjający
tej
sprawie.
Każda
informaci3\
każda relacja ma swoie ZM.
czenie. Z pojedynczycn okrul
chów faktów powstaje wsuk
historia.
i
Może przy okazji Wierszin;r:
ktoś będzie mi w stan·ie POmóe
w odszukaniu śladów p. Jani.
ny Markijanowie!l z Radorni ~
urodzonej w 1878 r. nauC!:vcielL
ki 13 polskiej S1>koły Im. Ma.ril
Konopniokiej
w
latach 2G.
naszego wiek:-u w Nowosvbi!'Sr
"ku, w Syberii Zachodniej. Zy~
ła w tym rejonie w tamtyni
cza<;ie ponad
40-tys. społecz
ność polska. Jej chieje sa rów!
n.Le f:!SCynuj ące.
•
Wyrażam
przekonan,ie, że
publikacja tego
listu
skłoni
do za.tnteresowMlta tym · tematem kieleckich naukowc6w, his!;.oryków, polonistów, 9OCjologów.
Wsrel!k,i e listy i informacje
pr<lSzę kierować pod
adresem
..Ee,h a Dnia" lub moim:
mgr
'Edward Lasoń . 32-005 KrzeszowIce , ul. Dłu·ga
1()i96,
woj.
krBikowskle.

nr 62 Na
Stoku w Kielcach. ' BJ'ł o bok
nas zabagniony, wciąż
peł~n
wooy płac. który ~uszyl!ś m;,
wielkim wysiłkiem, przy ponll)cy Rady Osiedla i SwieOOikrz,. sldej Spółdzi-elni Miesz.kani O'wej.
aby ' zrobić tu plac zabaw. Są
więc terarz ławeczki, piasklłw
nJca będzie, są różne urz ądzl!
nla do zaba wy, raj dla d'!ieci. Niestety. mieszkaiH!y pobliskiego bloku nr 13 zr®ili wioelki
raban,
że
"On!
nie
życzą,
aby
wrzeszc.zały
im
pod
.
nami. bo oni chca mieć spo-kój
Wielkie idą więc ' starania , ałl1
zlikwidować nowy . tak w lej·
zorganiz"wa.n~
ki.m kosztem
plac zabaw. Nie rozumiem tych
lokatorów, ba, rodziców. bO
przedeż
w
każdym
pra wie
mieszkaniu jest dziecko. Wszystkó może przeszke.d z a ć. ale nie
gwar dzi e cięcych głosów . bo to
~ głosy życia
przec i eż .
N,e
prz€>S7.kadzają tym ludziom ~
mochod y. przeszkadzaj ą dzied;
Nie r 0 7.U miem tego.
P r z iet
to ich zdrowie l radość. Moia
nadzieja w telefonie interw'~!I
cyjnym >.Echa«, ze stan ie w obronie placu za.baw."

Ogłoszenia

zbulwersowana, l'Qdz.i,ce , nie chCl\ dobra 1łWo\cll
d-zieci, są pn:eciwni ich wrn-_
wiu i zabawie. Na!:ywam
Się
J~Mlta Malec, jestem
dyrek-

ELEKTROWNI i PRZEMYSLU
HENERGOPRZEi\'!" KIELCE
PRZYJMIE DO PRACY
; . :~

możliwość

świadkowie.

drobne

"JesŁec:n

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY

==

odchodzą

A klien ci czekają ł koszty
w rubryce "transport".
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mag. pub!.

oy w prorramie

ny ć. h
!roi
przypadkach. były
skła dane tu i tam
;zyty.
l u tencją moją je5t ocalić
zapomnienia
cząstkę
naszel
niełatwej historii. Czas
naglil
gdyż naturalną koleją
n:ecz.f
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tork.ą PrLed.sz,kola

ZE STR. l

pić,

pożytecznym
sześćdziesiątce"
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PROGRAM LOKALNY

DOKOŃCZENIE

10.45 .. Po

15.31 NURT: Matematyka
szkole podstawowej

\v Wierszini?

Telefon interwencyjny

jak-ość

Jutro

•
•

w ((ocl z. 9 - 17
U l .TJG I
P(lG~Z EBOWE,
Dy"I\ r c :łłoli"oowv . t el 31 - 79- 47.

6

16.40 Program dnia
16.45 Studio Italia '90: mecz:
RFN
Kolumbia
(transm.)
18.55 "Dookoła
świata" :
"Na
Owczych Wyspach"
19.15 Modlitwa wieczorna
trans_ z kościoła sióstr
klarysek w Starym Sączu
19.35 .. Z wiatrem i pod wiatr"
- mag. żegL
20.00 ,,997" - wyd. spec. z Berlina Zach.
Ireny Dzie21.00 .. Wywiady
dzic": prof. dr Mieczysław
2l.30 "Panorama dnia"
21.45 "Mrzonka" - film TP
Janusz MajewSki
22.50 Ta.rgi Poz.nańsk.ie
23.20 Komentarz dnia

II': Z E STR. l

Soja, Raś, Molenda,
Janaszek, Zieliński, 01szak,Kaleta, :turek, Rac-zek,
Pietras, Łabuda, Łyda, Nowak,
Pietrzyk, Kustos, Pośpiech. uralęza, Wójcik, Kard}al,
Wojda.
Traczyk, Liwoeha. Z cal, pewnością z .Radomia
pochodził
Szymon Wójcik. zesłaniec odbywający katorg~ w
ci,!i.k~ro
w·ięzieniu- w
Aleksand'rowSlku.
Był bud<Twniczym -"26 'tuneli w
i!"kuckiej obłasti. Pozostawił po
sobie liczną rodzinę. W dokumootach rosyj>tkkh f.iguruje też
ja-ko WójciCki. Gdzieś spod Opatowa pochod:zi-li Niedbalowie<.
Konieczni,
Z rejonu Kielc prawdopodobnie -z drobnej sz1 d.chty, spokrewnionej z
K.nanowSikimi.
MQje dotychczasowe. zadtoń
czone sukcesem, poszukłwania
og,ra'lliczały się do graniczącego
z zaborem austriackim pasa 01kuSikiegQ_ Przyczyniły sie do tego bez wątpienia
pUblikacje
prasowe w dziennikach lm"akowskkh i katowickich. Li-C'Zę
tym ra.zem na od.zew mieszkań
ców historycznej Kielecczyz.ny_
Istnieje duże prawdopodobień
s!iwo przechowania w pa:mięci
swy.ch krewnych, kt~rzy przed
00 laty opuścili na zawsze I'()d:zinn1ł ziemię.
Przypuszczam,
że po 1945 r. mogła być nawet
utrzymywana z nimi korespondencja. A może. tak jll'k w zna-

PROGRAM H

Uwara! Za ewentualne zmia-

KINO

się

16.20 Program dn4a i Telegazeta
16.25 Dla dzieci': "Ti.k-Talt" oraz
w kinie .,Tik-Taka": ..Gumisie" - serial anim. prod.
USA
17.15 "Teleexpress"
17.30 "Spojrzenia":
KPN
a
ZSRR - pub!. rriiędzyna
rodowa
17.55 "Klinika zdrowego czło
wieka": Lekarze bez ~ra
nic
18.15 "Siln a grupa na w ezwan ie" - rep. o wojskach
radzieckich w Polroce
18.45 10 minut"
19.00 fubranoc: "Domek trzech
kotków"
19.111 "Plus -- minus"
progr.
publ.
19.30 Wiadomości
20.00 Spotkanie z min. J. KUI'{)niem
20.15 "Sta.rnl.a.rdy", ClI. l konc.
ork.. rouyw.
pod dyl'.
Zbigniewa Gocnego
20,45 Studio Italia '90: mecz:
Włochy CSRF (transm.)
22.55 Wiadomości wieczorne
23.15 Studio Italia '90: skrót
meczów: Austria - USA
i Jugosławia - Zjednoczo.ne Emi·raty Arabskie

!82-8t.

Końskie

DOKO~CZ E
Mitręg-a.
Maślong,

c

PROGRAM I

Biuro Ogłos%~ń KWP. tel. 231-15,
czynne ł-11_

mieszkał

Kto

o

TELEWIZJA

R.dom

i

"Moskwa" -

.'

Dziś

GERWllYM
I
PJtOTAZYM
jutro
DI.NOM

Im.

-

,

Dziś składamy życzenia

Biuro Ogloszei, KWP, tel.
- czytl!łe f.~l'.

'~.,;.'.

:

.~_;.

~
•
3=

GABINET
FIZYKOTERApJ!
Zbigniew Gumiński i Zbignie lf
Sla'ok za,praszają (sauna, solarium, masaż) 1,;1. Krru;;i,c.ltiego 13
tel. 496-15.
4003-!

299-~

DARIUSZ I q.·:-r-z-e-go-r- z-pekalscy z.gubili legitŁyma~je ZSZ
Iskra.
1121l8-g
MULARCZYK Eliza zg~
legitymację szk-olną.
1121j-g

.3
. . Kto
....

•
..

=
..
<fi

..

-

widział?

Osoby. któ re 28 maja 19S0 r.
w Ki elca ch przy u l. Ka.rczÓ?l'
k o wskie j, Bkoło g-odziny 22.40.
były świa-d k a m; napadu roęz'
c~yzny

na

kOi:)~e-t~ .

pt'Q3l0f'le

o zgłoszen ie się 00
Wyd '1:il W
Po li c ii
If
D vc hodzen io w ego
K l.clcach ul. Wesoła 43:' ~.
32 lUb ko.ntaokt t elef-oniczn y pOd
nr 29 -6? ~

l

.,

:lt:st poszukiw.. ny w

.1.

. REl,JTER: Telcwi<;ja rU'l1uńska
podała wiademo;;(" " aresztowaniu
3 czotowy~h dziru.:czy opozycji
rumuńskiej . Wedlug tv działacz

studencki Marian Huntea... oraz czok>wi prudstawiciele 0pozycji DUlIliull
Dinu. i Nke
zostali ares:Ullwani w ponied1.ialek pod zanutem udzialu w niepokojach anlyrządo
wych w Eukarel!zcie W' środę,

L_.

l8 bm.

"

i

rszinr
3Gmóe
Jani.
lomi l\
:vC>ielL
Ma,ril

2G.

ił

vbi!'Sr

i. :l:Yr
mtyn)
łecz

ró\v.!
że

!,

skloof

RFN w
z mordel'stwaml Frakcii CZErwonej Armii w latach
s!edemdzlcsiątych w
RFN.
AP,
Ministerstwo
Obrony
USA podało, że .... czasie inwazji Stanów Zjedno zonych na
Panamę w grudniu 1939 roku 2
żolnie~zy USA penioslo śmierć,
a co najmniej 19 zostalo rannych od kul wojsk amerykań
skIch.
AFP: Francja jEst pi«wszym
pańs~w~JJl _chodnim, które ponownie €ltwOTX)'H> ambasadę w
stolicy Afganistanu, zamknio;:tą
po wycofaruu wojsk radzieckich
z Afganistanu w ubiegłym roku.
TASS: Od spotkania z przewodniczącym
Hady Najwyższej
ZSRR AnatoliJem ŁukianoweJWI.
rozpoczęla w poniedźlałe-Ic wizytę of\cjaln'i w
ZWią2ku Radzieuim delelllacja Sej:nu RP
z m«rszalkiem Mikołajem Kozakiewie:.:em.
BTA: Opublikoy;ano ostatec:.:ne wyniki wyborów parlamcntarnych w Bułgarii. W wyniku drugiej tury wyborów w 81
okn:llltlch wybm:czych Bułgars
ka parUa SocjaHs~yczna zdobyła 3!l mandatów,
a opozycyjny
Związek Sił
DemE>luatyeznyeh
- :n. Tak więc w 400-0sobowym parlamencie
bułgarskim
będale alt
deputo\\'anych EPS
Związek
Sil Demokrl1tyczuych
będzie dysponować
144 glosazwiązku

REUTER: Obradujący w Luksemburgu ministrowie
spraw
zaltr:onicz.nycn pań.tw
członkowskicll Europej"kiej Wspólnoty Gospodarczej postanowili
odroczyć
podpisanie nowego
porozumienia'o handlu 1 współ
prlicy z Rumunią, z powOflu
stłumienia

silą

w

ubiegłym

ty-

godniu demonstraeji antyrządo
wych w Bukareszcie.
ADN: W ponicdz~łck arCS2lewano w NRD SiIke MCiel'lL-lVitta, który podejrzany jest
o przynale-.i:ność
do
Frlikcji
C~envonej
A Froji.
Meier-WiU

DO){Q. C'4'!.1';- lE ZE STR. l

ullesuancy Charkowa roś wię
cej na ten temat wiedzą, ale kiedy prokurator poprosił grupę
ludzi, a,by zdali Iielację, npjcz~ciej nie chcieli zeznawać.
- Panie konslitu, jaliie dokumenty zostały "'Gm oficjalnie przck:oaalle?
- W clqgu najbEższych dwóch
n ni mamy otrzymać pełną listę tych, którzy byli osadzeni w
obozie starobielskim. Dziś rozmawiałem jeszcze raz na
ten
temat z władzami ukraińskiego
KGB i potwierdzono nam, ii.
mamy otrzymać pełny spis 3894
osób. Otrzymaliśmy ".także k&pie
niektórych dokumentów, jakimi
dysponują władze KGB w Charkowie. Jest tam m.in., taki orlręczny grafik, informu jący ile
~ób i jakiego dnia wyj,cEhalo

Loty do ZSRR
wchodzą W modę ...

mi.

~rn~'

hi-

'/11.

!Cioło-

posiedzenia Rady Ministrów

macje
.resem

Zawieszenie ceł
dech dla gospodarki

mgr

'ZeS'Wwoj.

-

Iy
~

bm. pod p rzewodnictwem
Tade.usz~
Mazowiecobradow.ła Rada Minis-

Na
obok

peł~n

yEŚffif

porn/)-

Bikl'Z)"cłowej.
Są

,.

,sk<rw-

'Ząd ze-

driepobJi-

Pier'wszym punktem
obrad
przedłożona przez KERM
analiza stawek eelnych na towary importowane. Rada Mibył a

lli~trów

pr'zyjęła

rozporządze

nie. k.tóre stanowi element sapowiedzi:mych
przed paroma
dniami
przez
wicepremier~
Leszka Balcerowicza Ihiałań an._' yr"C €~& Vln"

z

rozporzl!dzeniem,
do koń ..a roku cła
na zdecydowaną
surowców i materiaprodukcji, a takie )la
~ot.we materiały blloraz
sprzęt
dla
telekęmunikat'ji.
Zaceł
dotyczy przesz-

/11 .

nawie

7szys!-

llz uie
bo to

Nie

Im s.gdz ~i.

rrz

lei

l
dyżuru

. Moia

!'r~r ~n

..

w o-

22),
_ ~"'~l:lC""1

lo 2.600 pozycji taryfowych, a
więc ponad polowy w.szy:;tk:ich
obowiązujących dotychC'l:as,
i
spewoduje zmniejszcnie wplywów pa ń stwa o 2,7 bln zł. Bę
dzie natomiast sprzyjać obniże
niu kOliztbw produkcji w kraju,
jej pobudzaniu, rozwojowi konkurencji.
W najbliŻSZYM CD 'ie
RaGa
Minisir8\V rozważy
możliwość
obniżenia stawek eemyek
Da
więbzość m~szyn i
urządz.ea,
zwłaszcaa. taki~h, któryeh produkeja jest w kraju zmonopolizowana, ora.z tych, których nie
wyłw:uza się w kraju. Do koń
ca roku zosia.nie puy{otowana
całościowa. przebudowa polityki eeln4'j pod kątem inte,rowa.nia gospodarki polskiej
Z
europejsk~

Rozpatrywano wstępnie projekt uchwały Rady Ministrów
w sprawie zmian w przychodach i wydatkach budżetu centralnego na 1990 r. Ostateczne
rozstrzygnięcia
w tej sprawie
mają
zapaść na najbliższym
posiedzeniu.

~~

Pek81ZJ3~

1l20H
zguIJ;la
1121H

~
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W Starachowicach skrad::iożuka nr rej. TGG 38-85, kolostalowego.
W Ostrowcu :z: ul. Kocha.'''WsKlell~o
skradziom> malucha
piasek pustyni, o nr rej.
~-'S.

(l)

MOSKWA. (Tanjug). Zachodnioniemiecki
pilot,
lJlric:h
Schlleider, który 9 bm. wyl~~o
w:Lł bez pozwolenia Jla lotnisku w Batumi Da obslarze Gruzji, poz"tawił na pasie startoym list li wyrazami szacunku
ouz kosz kwiatów dla prezyIlenta ZSRR, Michaiła GOl'baczoa. Dopiero 16 bm. ujawru.no
okoliczności
tcltO "incydentu
powietrzne,o",
Schneider, pilotujący le.ki samolot sportowy, przebywał lIa
lotnisku w Batumi tylk.o
9
minut, po czym obrał kurs porotny w kierunku Turcji. Stae.ie namial'owe w rejonie po~
Itranina zaobserwowały
niezindentyfikowany
samolot
i
zaalarmowaly jednostkę sił powietrznych ZSRR. Przygotowame myśliwca klasy "mig-29" de
sbrtu zajęło jcdnak 10 minut,
dzięki czemu pilotowi niemicckiemu udalo się uniknąć pru
ehwycenia w powietrzu.
Loł Schneidera
jest drultim
tego rodzaju incydentem
powieirznym,
kiórego sprawcą
stał się zachodnioniemiecki pilot
amator. 28 maja 1987 roku na
placu Czcrwonym w Moskwie
wylądował lekki samolot sportowy pilotowany przez M. Rusia, który zdołał przedostać się
w ~łąb przestrzeni powietrznej
Związku Radzieckie,o nie będąc
zauważonym przez stacje radiolokacyjne i samOloty patrOlowe.

Radom
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

ny'sa wraz ze starSZ.l'lI11 kapralem, Markiem Wojcieszczykiem
i kierowcą, plu<tonowym StaDislaw~
Królem udaliśmy
się na rutynowy patr()l
po
mieście. Od o,[i,ce.ra dyżurne
g() oinzymaliśmy dyspozyc~
uda.ni-a się do Malęczyna. Irena P. tele!oni<:znie zgłosiła,
iż jej szwagier groz,i jej pobieiem.
Po przejechaniu kilim kyometrów po drodze przypominającej rajd safari, docieramy na miejsce. Przed s-zarym
budynkiem na rogu owka jui
interweniujqca
k-obieta.
Z
phlezem żali s~, że od wczesnych goozin wieczornych jest
napastowana przez rodzinę
męia. Wokół dsza, wwystkie
św:aUa w obe}ściu pogaszone. Kapra.l M. Wojcie;;,zczyk
wysłuchuje dlugiej opowieści
o konfHkcie o mie dzę. który
n;eprzerwanie trwa 00 1976
roku i wielokrotnie był rozstrzygany przez sąd. Tym razem p~zJo ponoć o dwa kurczaki. Dowódca patrolu decyduje, iż spr.wę na,leży zgl()s,;ć
na posterun.ku Policji Pań st 

wowe j w Goź{]zie,
p:wlmra.to! a.

blidź

Z

U

liżu
k~.

Wracamy do centrum miasta., pr~z radiotelefQ[l otrzy_
mujemy sygnał, ii na ro.gu
Zeromskie.go i 1 Maja niez.nani Siprawcy biją mężczyznę.
Z pi<s.kiem (lpon hamuje nasza
nyska, tu.:i: pr:zed sklepem ry.bnym wiodzimy u-c.iekającego
mł odeg(l m~iczyrz.nę. P oHcjanci ruszają w pościg. U-daje
im się zatrzymać słaniające 
go się na nogach 16-17-letniego młoozieńca, będącego pod
działaniem alkoholu. Mlodzienlec zaprzecza, iż bra'ł udział
w bójce. Szukamy poszkodowanego, nlestety,
również
"wyparował" jak kam,f ora, a
oooba zgłaszająca b ijatykę telefonicznie nie chciała podać
swego nazwiska.
Policjanci
po wylegitymowaniu (~o1eni
zanta) od~tępują od int.erwooc}i.

otrzr-nujemy

zgłoszenie

na ulky Topiel.

o
Na

d\'<:ie sekcje straży
szybko lokalizują źródło ()gnia. Sp10ną ł częśclowo tarpan. a na nim ul~gly zacza dzen;'u dwie świnie, trzecia
przeżyla.
Wła ściciel
po.:esji,
prowadzący masarnię . twierrnz.i, iż jest t() um) śJ~le poo-

http://sbc.wbp.kielce.pl

\; :' U4

st.wiC.i.U.(..\.""ł ł it

il

pa·lenie
pr~z
niez.,l1anych
sprawców. Pokazuje w 'Pob-

nocą

poż,arz.e
m:ej ~cu

('1.,0_:1

p rzewIezienj wstali 00 CI;~ r.H:.o
wa. Ponadto mamy 2 prOl.Okołv
o 7.Iliszczeiliu korespondencji
która przyehodziła pod adceserr:
obozu. Jeden jeszcl:e z czasu
pob.ftu $am. ~~~niów, a dmgi
po Ich lIkwlGaC}1 czyli z lipca
1940
r. Otrzymaliśmy
także
kop;e dyrektywy
podpisa nej
przez marszałka Woroszyłowa i
szefa Sztabu Generalnego Szaposz~ik(}wa odnośnie tego, kogo
narezy zatrzymać w
obozie.
Ta dyrektywa jest z 1939 r.
Mamy także dokument IDÓwiacy
o liczbie jeliców w obozie kozielskim i starobielskim oraz
pisemną informację
o nastrojach panujących wśród oficerów, szczególnie wtedy,
gdy
zaezc;w już wywoz ić PQszcze~ólne grupy. Przyznam sill, że
Jest to bardzo wzruszająca informacja mówiąca o tym, że
nasi oficeFowie przekonani byli
że wyjeżdżają na Sybir, że z~
staną
przekazani
Niemcom
jadą do Karelii albo na bez~
ludną wyspę. Nikt nie
przypus'!czał , że jadą na ~mierć, W
tych il1.formacjach napisane jest
wprost, że zachowywali
sit:
niezwykle patriotycznie zbierali
się, przekonywali w~ajemnie
że wielka niepodległa Polsk~
odrodzi si ę, że co by się z
nimi nie stało, to Polska i tak
była i będzie. Tak donosili w
swych raportach politrucy tego
obozu do Merkulowa, zastępcy
Berii.
Słyszeliśmy
•
tym, że
miejs{'owe władze mają zamiar
upamiętnić mi4'jsce kaini polskieh oficerów. Czy SĄ już jakiej konkr 'ue pl&lIy?
Rozmaw i aliśmy na ten temat z wladzami terenowymi i
spotkaliśmy się z pełnym zrozumieniem. Władze pragną w
szczególny sposób upamiętnić to
miejsce. W tym 6 kwartale
lasu, obok miejsca wiecznego
Sp0c7.ynku polskich
oficerów,
znajdują się też prochy ponad
2 tys. obywatelj, l'adueckich i
300 obywateli innych narodowości, z tym, że niceo dalej , w
innym miejscu. Władze zaslanawiają sit: więc nad stworzeniem kompleksu memorialnego.
Uzgodniliśmy
jednak, że konieczny jest tu pobyt polskiej
delegacji, która by stwierdziła
autorytatywnie, że tam właśnie
pochowani są polscy oficerowie
W skład tej komisji wejdą na
pewno ludzie, którzy wraz
z
władzami t renowymi
zastanoWią się
nad
upamiętn i eniem
tego miejsca i to upamiętnie
niem przez
polskie symbole,
podobnie jak io ma mi.ejEce w

okopconą puszponoć był śro
łatw<llpalny.
Sprawę

zakl.adu
w której

dek
przejmuje
spec.jalna ekipa
dochodzeniowa.
W chwilę póź..'1iej otrzymujemy ",gIoszenie, iż wJamano
się 00 k:.osku
spożywczego
pny ul. Woooi.ckiej. R'.lbusie
wynoszą towar do pobli-skich
zarooli. Pędzimy tam
naszą
nyskq. Dozo.rca z pobli.Ekiego
gosp.odarshva h<Jdowli świń.
twierd:z.i, i:i złodzieje pT~d
chwilą uszli w kierunku pobHskiej w :L Patrolujemy teren: po z.ł(ldziejach ani śladu ...
Otrzymujemy zgłoszenie, iż w
centrum mia sta, przy ul. KuSOCillskiego, niez:nani SlPrawcy VI "samie" wybijaią okna. Udajemy się na m:ejsce.
Przed sklepem stoi starSlzy
mężc.zyz.,l1a, który informuje,
iż spIoszył sprawców, którzy
cegłami rozbili szyby. I tym
razem złodziejom udał{) się
ujść ...
POOClZla5 dz.;-siejszej nocy ~1 terweniowal' śmy S':z.esnakie razy.
- E '1 to wYiątkow() ,pokujony dyżur - j<lk poir.formowali mnie pOliCjanci ...
Dyżur w policyjnym ra·diowOLie peinił
WmSLA W MACIERZy:NSKI

l{ iyniu .

gotcwe w

Wl&o2.e ntlcj~. O'~/ ( I

!"

pełni znaTui ,..,.. ,).,:_
a także prosić
•

pracować,
radę i pomoc w jak
sz)'m upamiętnieniu

najgodJ}Jf j_
tego mkj' ca. Wiąże się to takie ze sl\,;.,rzen iern niez~dnej io!1frastnJl·tur)'. Właoze zamierzają wyl" Idować tam przystanek, by ' }" twiej bylo dojecl:!.ać z Charlł _
wa, a także myślą o bazie- Jwtelowej (Ua przyj~cla rodzin :
pielgrzymów z Polski. Niedall ko znajduje się eŚł.·o(le~ JlliCl"~ 
kań zastępczych ktÓl'y
I';'
swsownej
adaptacji
mÓf,Jh1
spełniać taką rolę...
Rozm.

LESZEK

WYBWI{';."

Odnaleziono miejsce
"
pochowania jeńców
Ostaszkowa
MOSKWA.
łPAP).
Wiele
wskazuje Da to, i.e strona radziecka zdecydowała się u,jawnić
przypuszczalne
miejsce,
,dzie pochowani zosłali PO)'Itf'Y
jeńey li: Osłaszk6wa, :l\a.meriewani przez NKWD.
Wedlu, kół zbliienyeh
uo
Ilelegacji Sejmu RP, która w
p.nieuiałek

rozpoczęła

wizytę

w

Moskwie, wladze radiZieekie
poinformowały
nieofiejalnic
stronę polską, ie znajduje liił)
ono w l~ie, " . Jlol)liiu mjejsc.wości Miednoje, leill\Ccj przy
szosie Ifoskwa - L4'niBRł'ad, w
odległości 35 km na północ oil
Kalinhta.
Odnaleziono tam ostalnio masowe groby ofiar stalinowsliier;
terroru rrzede
wszystJ.im
obywateli
radzieckich.
€hoć
groby polskich jeńeiw nie 'lestały dokładnie
zlokalizowan".
to jednak wiele w~k~zuje
Bn
to, że właśnie tam są Jl(H'b-:
w~ni Pobcy. Srrawa ta jest obecnie badana.

Kilka dni temu przed domem
"obrobiono" _ mi samochód.
Zlodzieje dostal! się na tzw. paso wkę, kradnqc radio i wYIJOsa::'cnie
pojazdu. Doszl" !Jrzy tym do zniszczenia obudowy radioodbiornika.
Fakt, oczywiście, zgłosiłem na poliCję. Z niedzieli na poniedzialek,
w tym samym miejscu, wlamano
się do polone2a sąsia'la, plqdrując auto. D wa tygodnie wc.e§niej
podoImy los spotkal drugiego są
siada; jemu. z kolei wymonto1vano drogie rpdio zachodnie z Oloś
nikaml. Policjant, któremu zglaszalent fakt kradzieży, skarży! się,
że policja nie nadq.źa ze SlJOrzqdzaniem protokolów z wlamań clo
pojaZdÓW. Piszemy o tym zresztą
niemal tV kaŻdej relacji z repartcrsk!e(fO dyżuru. To tltż playa
włamań ! kradziety!
Jadqc do pracy taks6wką, poiIjq/elu tell temat oz u)la§cicLelt!!lt
zal'Ob/coloego fiata. P1'oszę pana powiedzlal klika dni temu na placu PQl·tyzalltów, podszedł do mnie mocno skacowany
facet ! zapytal, czy nie kupię kela do fiata, za jec;,.e... lO tysir,cy z/otych. Kiedy odmówi!em, opuści/ na SO tys.
- Wic pan, że
by slarczylo na dwie flaszki ...
Kola, akumulatory, cz*,ści zaPasowe elo samochodów Hj). llWillQ
bez problemów dostać na kaźdej
qieldzie samochoclowej.
lIandl1Jje
się tlJm dobrem bez żadnego 01>ciachu, oficjalnie. Można
pOdejrzewać, że wlęk,zotć tJJch przedmiotów pochoflzi wlaśnie '!! kradzieży. Dlaczego
'Policja lIie 01'ganizuje akcji na tych handlar:!:
(czyt. paserów. zlodzieil. dlaczeao
mo~na u nas kraść bez"arnte? Ju i
słyszę narzekania na b.-ak
lurl.·i
10 policji, na biufokracjp"
~·t6r·'
muszą us/:utcczniać fan/o'cjonariJ sze. Ch"ialoby się zapytf/.ć: a Ct"
to moie ObC llOdzlć podatlli~:Q?
Zdążamy
podobno
m;low!""
Rrokami co Earopy. Iq r.,j ł j.,klej? Tu n.ie chodzi o .c;twoTze 1 ;;,

pa ,lstwa po'icvJnc!Jo,
T>0licja
sw~je

lecz

f(!.~

che!,!l', f m09Ja s J:.elfh l .' ,
pcrIsf .... U·OiVC o~ w:,!!ki

ł
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Projekt reorg izo~ji
polskiego sportu ,

ZSRR mimo zwycięstwa 4: O
odpadł z dalszej rywalizacji

15 hm. Rada Ministrów przy l,cojekt ust awy, na ID.,<,y
kiór('j ma ulec likwidacji Komitrt ds. ~nodzieży i Kultury
Fizyczncj,
natomiast utworzony zosianic Urząd Kultury ł'i .
zy "zlle j i Tur ystyki.
jęła

PO':Joli ki)Ó C 7..ą się m'l1ndialo\ve elin1inacje i cCJraz \,,~ iGccj
ze,.:po1ów awan~uj~ do II rundy. Wczoraj zakończyły ' .;ię
eliminacje w grupie B, które przyniosły olbrzymią nic~po
d ż:ankę. oto jeden z przed!11undialowych fawory tów Z wif!zek R adziecki nieste ty musi siG poi;egnać z Mundialem
i
, wyjeżdżać d o domu. Piłkarze ZSR R w gr upie zajęli 'ostatnie
miej!'cc i mimo wczorajszego wyl:,okego : zwycięstwa nad,
K amerunem odpadi: i dalszych rozgrywek.'! A\vans dó'
Ć'w!erćfinalów wy\v alczyły drużyny K an~~runu i, Rumunii,
Prawdo'podobnie również A rgentyna awansuje," cnóciaż zajęła trzecie 'miej~ce', ale' zdoby te trzy pun kfy J1')Ogą jej Y"Ystc.:rcz-yć do awamu, J ak wiadoń1o do dalszych gier aWansujq dwi\! najlepsze drużyny z grup o:(az cztery
zespoJy
Z<-ll111ujące t r zede mie jsca z na j lep~zym dorobkiem' p unkto-

-

l. Kamerun

;:

!. Rumunia

3
3

3. Argeł1\yn:.t
4. ZSRR

ci V~'itłhio

,.M i "liśmy

<i zii

W ... lEItV- tO."NOWSK! : "To zwyci ęstwo · mo g "rz~i sm <tk . M';) " ...... p<>l. l og ra '
b \J ra:!o. S ~onCiłf\ : r~.,n y .;* P'oo) e si one por!l~k i ~kQ IQły si ę kosztow ne , ··W d:zois! :!jSly~. me-::{u dr uiyn o : n ;$ m i ała sł abych PV nk.tó w: U n a s j est t "kte przysłowie :
. «N O"dz:E!jo 'umlatO Oo$ta tni a\. l1czyH im1 rya 'z wyci ęS lw(), którejś z dr.ui~n ·w NfI O"·
P ~!u.- l j"- '"si~ "i ~ stoło: l ru d no, to jest ..s p~tt . ' ~9ńcl. prac ę Ż u!'pr.zellłoci q
po- c ?ł:!'reoch ł·.j-t?Ch·-i: ""r-i ~);tw~,m , ktŚ) le wła ściw.i~ j e-s~ J>Oraikc:( ' ; '
$,'; •

ARGENTY~A -, RUl\olUf\i'IA 1:1 (.0 :0). Bra mki d1.a 'Mge/ltv-'
ł'lV zdo b vl ~Ióu:ro" -w- 61 min, a dla Ihiń1uńii' Balint ' w 68 mit,:
,- ZOlI 'e , l{ ;~t !c ! Sel:rlzuela i Bah~t~
La.cat·us: .rlil:gi i
l :tlpe'·cu m·\,lril~miar.

.

D1C;:1I11.

Po j e ru1Yil1'l golu zdo-

było

piłk arzy .

.
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tre ner ru m uński; .. Gra l i śmy l wT&l ką amb lcj ą , n ;;g S l'C ~ę 4
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M /~ !ę:

t orrcioym

w/ dtJr l~ :1jem" .

Ciekalvostki Z Mundialu
Najwit,ksza flaga

Futbol i opera

Kihicl' b,'a -yHjsr-y' prz~'wi~;;Ji
ze I'vb:j z Ro z pewności,! naj wkks/.<j fiugę mistrzostw. Ma
o na :';00 lU rlilig05Ci i 10 szero, k ose,. Zo~\ala specjalnie wy pr od \tho'\yan" z my~lą o :Mu ndialu
p,·z.ez pr):wataa wytwórnię . K ib icom j(,.s7.cze :llli razu n:e udało się jcdfl<lk wejść na staclion .z c u ł ą flagą. Jest ona bow ienl PGdzielona na cztery częś
ci. i ,\'la~n!e jedna czwarta po_
W! ,:wala podczas Dl':CZU Brazylia Km;tal':vka.
Cał a fl a ga
ma ?:psi.ać '''y:;t8wiona na widok r~ t1h!i(~zn:: \v rrurynie p o
o;:; t at Hun n}~c.:t1 gt'upo\vym Bra-

O d początku Mundi a lu gw ał 
to\~nie
.wzrosła n a Wyspach
Bryty jSkich sprzedaż płyt Lj,leia~o P a va rottiego. Jego płyty
i ka,;ety sprzed a ją siG jak ciep łe bu łeczk i. Spowod owane jeś t
to tym, że telewizja włoska, a
za nią angielsk a W) braIy ja ko
muzyczny sygnał ro:~ poczynają
cy transmisje z M undialu a rię
Tural1(lota 'z opery P ucciniego.
.'\. śpiewa oczywiście Pa vacotti.

Oglądają;; lcc::n'rujszc spotJ;an!e mltndi,,!ou'~ /lrg?l1ty,:za
- Rlpnunia n"a !"lelpi:;y}1t]/fH
e/:,'anie odniosłem wra,żeni.'.

S tl'7.aJ'y w Bejrucie
Ti1k~"
r:-.n~l~1t

B;+-ut
pi.łkJfl.y

1~lldl'l,

cieszył

się

z

ubie dm},yny nie ))T2e-)(I wia/y lL'ięl~~;;.~j 0,·7ul]l do gry.

że

z Irtego miasta

Egiptu

'\J;('~zkaflL\'

Pi"i'·"s:a

rad(j;.:-i dawali śpie
kl!.lksol'tóv:
naw0t str'zelD~":1-' fl z ł\!"U~li palnej w po\""1( y. :z . . ·.
\~·I.:1(h/,ono
01< r'z vki
.. N:;?(·h ż.\·p El<ioL"'. Do strzeUpbS+

$\N8.i

Wio')o' ,

CZ.i.~łr(s\'.'.

NUMER j17

STRONA 8

pol<,wa

zupełnie

bczhC!!lŁ'/la. Ol)uuzr,l
:C'spoly
ja i;bU sit: ha!y p,.:"prvwarJ ;,c
~iąkiś atak. abu nie odsl'Jni/'
sa'ej bram.!;!' D),!I[la P01'JU'1I
z lPyjątJdeHl '~il"~l, t/1stulni-

dzwit.;knnlł

sa'tlU. hoJow'~l.!h.

hPl ny (\.; Pf.t\l./ie!l"ze)
nrzyłn
rl.\' !/.. 6:ł:: l 'tV: tj':z grupy' Syryj-

l

nut ,

lV 1,tóry~';' :!J.~łnJ:,(} b:'J

rrz-

występów

dawna pos tulatami - na s koor dynowane i uproszczone ZBrz"dzanie tą dziedziną ., .Resort
ma przygotowywać odpowiednie rozwiązania
or~aniza cyjne
i ekonomiczne, które pozwolą

na.

efektywną

dlł

z organami

w

wej.
Zadania likwidowanego ko,10lie'tu " żwiązane ' ze sprawami

Prezes Rady Minis Łrów pnyjął rezygnacj ę i odwołał Aleksandra Kwaśniewskiego ze stanowiska lu' zewodnicząt'ego , Jiomiletu
Spraw Młodzieży ' i
KuUury Fizycznej
wyra:iaĄI'

s t8 tnl~

·v,-yniki spotka ń kiele c k~ j
lig i "szóstek" , or az ko ńCOWI! ts- '
b elę .
W rozegrany ch vr ubiegł,!
sobotę i niedzi elę meczacll padły

G ru pa D : RFN _ I.l~llńbia,
Mediolan. g{)dz. 17
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