»

aryz
dla Polski

o

ulicznym handlu mówi się
wokóŁ coraz częśćie; i coraz
głośnie;. Bo oto okaz!Lje się,
że bazarowo-uliczny h.andlarz
stał się zjawiskiem masowym
.,osłabiajqcym ideę gospodarki
,.ynkowe; i państwa prawa".
Omijając slct.ep, stragan, targowisko, sprzedajqcy eliminują marżę w kutek czego
zyskuje klient na tańszym
nieco towarze ale traci
państwo. ponieważ nie pobie.,.a z takiego handlu podatku.
Przed paroma laty oceniano,
fż tego typu
działalność uszczupla dochody budżetu o
okoŁo 20 procent. dziś mówi
się o liczbie dwukrotnie więk
sze;. Oznacza to. że w tym
,.oku centralna kasa traci z
tego tytułu kilkadziesiąt bilionów złotych. Urynkowiona
gospodarka sprawiła . że uliczny handel stal się potęgq. a

Zasada, że nie należy chwa.
dnia przed zachodem słoń
obowi zuje także w dyplomacji.
P6ki więc fakty je 'zczc sit: nie

dokonały.
należy
zachować
wstrzemiężliwość. Mimo to wy-

niki konferencji .. 2+4" w Paryi udział w niej polskie o ministra spraw zagranicznych K.
kubiszew kie,o uznać nalc.i;y
za sukces I dopełnienie pol kich
żu
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Trzydniówka
Sejmu
Przez najul,ż",;,.c trzy dHi
obradować
będzie 3cjm. a
tkisiaj zbiera się rownież
·Senat. W środ<: o<lhyly się ze-

brania klubów

oczekiwań związanych z kształ
towaniem na rych przyszłych
sto unk6w
ze zjcdn t'Zonymi
Niemcami.

lić

lej dobrze zna·
mi :;zkarl<;Y Kielc. ('rzez 2:! lata pro'wadzon o tu usługi fr-yzjcrski('. ko metyczne, krawieckie, jak również różnego rodzaju kUf&Y począ\\oszy od kulinarnych, a skończywszy na lekars-

ją

pose!"i<iC'b i

posiC'(l7.~n i a sejdiO\.... ) ('h
Obywat el~kl Klub
Parlam(' nłarny zaj a! s i!; I.l.i .

liczne

O'rodck "PraktYC'l1l j Pani" pny ul. 7agór

ty7.aC~ .

dy -

Kt(} n:e wyrlluł z~o·
o·trzy al .vymowi<: le z

kich. Widoczny śład tej dzfałalności to kilkanaście dyplomów,

komisji

ktl.rymi uhonorowan

k.v tia po ity ,I r,oporlarc;;C'j rz ądu. z<) s>,:C'zcgólnym uwzglr"lnic nien1
'~i.
Pun:ttcl11 wy j'c:a dCl dy klhji
hyło s' wierclzC''1i ~ rr.ars':llH~a
Slelma"hol.,,~· iego ze v.
dńiesieniu dn
ro)ni<"v:a wytyczną dzia!.~ 11 rar.. 1 pt. ·•.. hn~v by,'; nrvlnl
pr""Oll lni~ni
.okr'gL·~ "
s'olu··. \"ic ... pi·~
mi",r r.u) ccr, ,'i.'z odpall i.
~asaul1i<.:7.~ cni",
rz ;dowc!(o
prog rall 'u stu ,I1j7.<1cji g,,~ItO
dar~ i S~ .. hicr.ne 1.
'lti:!l'CS~
rt1~ rIQlłi~t~el~U rolu- t,,:
ważną

pracowników

J Ut w kwietniu grOl.chnGla .., icść o Iik'vid"cji nllszy.:h ()o~r ,dkl,W w K lekJch

-

ośrodka.

in!ormu;e I ..ucyna Wysoc-

ka,

k'erowni·k

kiej. czątko

Ponowne otwarcie
przejścia granicznego

4

lost ,n1t'
r ,ebu tugrani("z,ne
m'rdlY Pohl", I Litw", w Ocr <1mka('h
infortnuje
aęencja
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Czyżby
nasz do~obc'k z.o tał

Nie
vo

wie!olelni
zaprzepaszczony? W czerwcu
zaproponowano nam reprywa-
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Najtajniejsi z tajnych:

Solec - rajem

dla

wędkarzy

Oficero ie "ostatni go boju" nadal
I

00 wschodnioniemiecki i opipublicmej PlIenilca
coraz
więcej
Slclegółów
na temat
bulwersującej 'Sprawy
wydania
Jłn~el byłego ,,"nhlr. . belpiecfeństwa państwowego • Erkho
nii

j
!

MielItego w marcu 1936 r. rozkalu, ktory stoł się podstawą
ulokowania we
sxystłlich
'erach życio • NRD tIw. olic~
rów do operocji specjolllfch•.
r 'lar S7.
dl.olon·
'" tt'j

http://sbc.wbp.kielce.pl

mógłb,
po\łutyć
d
n.o niejednego sen~aCJ'l
n go lilm u. o I go rCl"ltatem
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Pomietamv D22 lipca...
Po roz pierw~i)' cxJ 45 lot czieó 22 lipco nie jest już świę
tem por,~twowym. Co więcej, ci
co zajęli miejsca "włoscicieli"
Polski Ludowej, o zochowujq się
coroz pękiej jak d z i e d z i~
c e . RLeczyposp-olitej
Polskiej,
usilujq przekonać społeczeństwo
o wyjątkowym tro-g;zmie genezy
Polski Ludowe.j i 45 lot jej istAienio.
No,jco!si ' jesteśmy ,od ideolizoW'o-nio tego okresu. Zbyt dobrze
, wiemy. czym był czas stalinizmu
i iego konsekwencje w wielu
uzieozinoch polskiego ż~'Cia.
Nie godzimy się jednak no
jednostronną ocenę dorobku
i
osiągnięć ,co/ego narodu. Bez
t<łmt)"Ch
45 lot Kielce i <ały
nasz

[egion

p070stałyby tym
mi~s
pięknq, ole nie-

czym byly przed ' wojną -

tem i ziemiq

Imierni€ IIbo-gą częś~iq Polski B
ha,j,nq ba'ndosów i niewie-lkiego
fliLemysłu.

Na dorobek całego prawie
powojenego półwiecza L!Oży! się
wysiłek kiłku pokoleń, łqcznie z
tymi, którzy dzisiaj negloljq
tym somym również wIosną pra- '

~ocjolnego. Rodzqca się wątła
ciQ9le jeszcze poiska demokracjo, zC19rożona jest próbami dominacji jedne90 obozu politycznego utoisomiającegt> się c'ąg
le jeszcze ze społec!eństwem.
A tym·cż.a,sem 'kryzy~ gospodorczy i jego moterialne skutlli obejmują cole to s p oł e c z e ń.
s t wo.
~cz~6Inie
jednak
gr~źne są one dla ludzi utrzymujący'Ch się l procy Ilajemnej,
dla tych również,
którzy i tę
najemną procę już utracili, dlo
emerytów i rencistów.
Szczególnie dramatyczne je~t
bezrobocie młodzieży. Nie mOIna chyba będzie aczektwoć od
niej, by czula się jok we w I a s-

ny m

koncepcje pr:zebudoviy p-olskiego
rolnictwo, nie mogą o-groniczać
się do POl0srowreni.c go swojemu losowi.,.
, a tym wszystkim godzi się
przypomInać.

WOjEWÓDZKA I MIEJSKA
RADA SOCJALDEMOKRACJI
RZECZVPOSPOlłTEJ

POLSKIEJ
OKREGOWY KOMITET
WYKONAWCZY
ZWIĄZKU KOMUNISTÓW
..PROLETARIAT"
.

żnIW

W Radomskiem, pom·imo nie
najlepszej pogody, trwa zbiór
- zbóż w gminach o tzw. lekkich glebach. Skoszono już
około 1{1-20 proc. żyta. Plo~
ny zapowiadają się z.."1a.::znie
mniejsze niż przed rokiem,
a sprawiły to majowe przym.rożki i sucha wiosna. W woj.
radomskim z.bożami obsiane
jest ponad 250 tys. hektarów
gruntów. Żniwa potrwają do
drugiej dekady sierpnia,
o
ile b;:dą korzystne
warU'!1ki
pogodowe.
(wInt)

Fiaty 1 polonezy
za darmo
\Vyj3,tkowo sprytnym fałsze
rzem okazał się 26-ldni pracownik
k.towicldego
"Kopexu"
Zbir:niew B., który na pol1stawic
podrebionych
dowodów
wpłat wyłudził od "Polmozbyłów" w Tychach,
Katowicach
i Będzinie 3 polonezy i 3 fiaty
126 p. Działał w ten sposób od
stycznia do końca czerwca br.
zarabiając 172,5 mln zł. 18 bm.
prokura ter rejonowy w Tychach
zastosował wobec niego areszt
tymczasowy.
(PAP)

Mięso Z

bociana
jako... indyk

Na ta.rgowisku w

Kos.zalinie

pojawił się spnedawca, który
oferował oskubane bocial1Y, jako mięso z indyka. Tylko jedna OSQba dała się nabrnć, alO'

lon.;} rych.ło powróciła z trefnym mi~wem. Niestety, moc.(Ie.rcy booianiJw na targowi&h.'1
już nie było. A N<J.rwid ongiS
pisał; "Do kraju tego, 'gdzie 'winą jest Itużą popsować gniazdo
na gruszy bocianie, bo wszystkim służą - tęskno mi Pa~ie"_

EO

/

Na wsi kiele:ckiej zaczyna się

My je<lfl<lk ' pamiętamy o tym
dniu. Ale pamiętamy - w warunkach narastającego zag~oźe
ni.a politycznego, społecznego i

i·

ZE STR. l
umkanie obowiqzku podatkoweflo niemalże regulq, ,stqd
można przypuszczać, że placenie podatków stanie się
- wkrótce paitstwowllm problemem numer jeden. Z<ipewnę
wiele wysiłków będzie trzeba,
abll przekonać rodaków, że
podatki należy placi(:, wysił
ków tym U'i<:kszlJch, że pań
stwo ooraz mniej chce świad
cżyć na rzecz jednostki. lik widując po kolei doplaty do lekarstw, czynszów, źródeł energiLI
(wp)

już regres gospodarczy z wszy:
stkimi jego groźnymi skutkami
cywilizacyjnymi. Siuszne skądinq-d

cę·

Czas

d o m u...
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To llu,ln się podo ba

Prywatna
konkurencja
Hand.owi

uspOłecznionemu

Raaomiu przybył kolejn1J
konkurent. W śródmieściu otwarł
podwoje
prywatny

1.1)

sklep spożywczy. Dodajmy dla wszystkich. Nie oferuje
się tu bowiem towarów luksusowych, jak w innych tego
typu sklepach usytuowanych
przy , ul. 2eromskiego, lecz
artykuŁy pierwszej potrzeby. a
więc cukier, mqkę, kaszę, ryż,
herbatę, makarony itp. I to
po cenach niższych aniżeli w
sklepach "SpoŁem".
Sklep znalazł miejsce w dobrym punkcie, 1.1) miejscu
dawnego baru "Rvbex", a
więc niemal w środku miasta.
(8(/)

Zawiniła

pogoda

nOKo:ilC'z.I3HiE ZE :n'lt. ł

krótszy od poprzedTIic.h i stąd
mamy zdecydowanie mniej okazji do publicznych wystę
pów. Dzi-siej&zy poranek nie
żapowia-dał tak smutnego finału. Udała się nam bowiem bardzo wycieczka w Góry Swię
tokrzyskie. Zwiedziliśmy Swię

ty

Kr.zy'Ż-.
_ Może

jednak jutro,
w
czwartek zaświeci słońce, czy
wtedy zrobicie powtórkę z rozrywki i będziecie bawić kieiczan na ulica-ch i placach?
- Nie damy rady. Zaraz po
śniadaniu w czwartek zaczynają się próby
do koncertu
galowego. On' musi się odbyć,
a my musimy wypaść, jak
najlepiej.
Za,tem w najbliższą sobo~
o godz.inie 20.30 w anlfite.atrze
00 Kadzielni harcerze
śpi.e
wem i tańcem pożegnają nasz.e miaeto.
Ale tym razem
nawet gdyby znów {liebo nie
okazaJo swej łaskawOści, warto na to pożegnalne wido'w isko przyjść. Zabawa gwarantowana - harcerSl1de piosen~{j i
humor rozgrzeją wszystkidl.
(bea)

gi. Obiekt ten co roJru modernizowano, aż 'Wreszcie stał
się ośrodkiem wczasowym
z
prawdz.iwego zdarzenia. Nie
ma tu wprawdzie stałego, murowanego budy:pku, a-le w wygOdnych dwupokojOWYCh dornkach kempingowych wczasowicz znajdzie podstawowe wygt>dy. Każdy, _~O lubi obcować

z

naturą,

może

wybrać

się

na .,.grzy.by lub ryby.
Nawet.
radomscy plastycy po sąsiedz.
ku znaleźli tu wakacyjny ple-

ner.

Kierownikiem obiektu ,;wal~.
terowskiego" jest
Zy~munt
Jakubiak.
Powiedz.iał
nam
m.in.: - Nie przypuszczałem,
iż w tym roku bęq~ miał tylu
goścL Na pierwsz.ym turnu$ie

bylo 127 wc,;aBOowicww, a na
drucim 171 os6b.
Wszystkie
domki taiy:tezon są 1.ajęte.

· P."'J' zooia!& , p-:>infQ'lJ1().W8Jla, ,}N<ństwowy.m Y?:i.",pisarr.ti 00Prezy~um Ol>wodow~j, Ra- ; iyczącymi ruchu osobowego.
Uchwała lw'Owsk4ej Rady -obdy Narodl>wej we Lwowie podwodu Dudzń
za.niepookoje..nie i.
jęło uchwałę, która lIla , wejść
zaskoczenie.
Nie
chcąc,
by
w życie 'w piątek 20 bm. Uchwpłyn~ła ona negatrw.n.1e
wała p~ew-iduje_ że:
sfo.sunkf polskO-li!kraińskie Mi- Tu>.ryśc~ 7.agra,nicz,ni »OIdróni&t€orstwo Spraw Za.gra.niezżuj&cy w tra'nzyde. wje-i.dżają
nych podjęło nie-zwł-{)C=.e dz!ana 'temn (}bw~du z OOP'lwiedlania ' wyjaŚ!'liajqoCe i zamierza
nią adnotacją w ' dę'lda!acjach ,
prze..;~rowa&zjć w
najbH&:.szyc~
celnych. Przejazd w kall zycie
d.ni&ch rozmowy z pa-rtneraJru
m(}że trwac do 24 goozł.n i od~
ukraińsk~i.
(PAP)
bywae się wy!ąe'l-nioe ~aSt€vującymi trasaąni:
'
że

- l\·'1ośdsK'a '
Gródek
Lwów (bez prawa wja'cau do
Lwowa samochodami, przeja.zd
tyłko po o-bv.i'oodni>cy).

Wczoraj

- Lwów - HuS/ko - Bro-:ly
(na Kijów}; Lwów - Złoc-zó<w
(na Ta'rI1Q.}J(ll); Lwów - S~moor
- Turks (na CZQ.p); Lwów Stryj (na Iwano-FraTlkow~k).

" 18 bm.
preżydeut. HP
Wojciech Jiicu:telski przyjął posła .Józefa Zycha. prze\vodnicz~ce'go Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Józef Zych poinformował Wojci'echa Jaruzelskiego o Pl'Zygotowaniu przez Klub' Poselskj PSL
projektu KOilstytucji Rzecz~pos
poutej Polskiej.

Przeby,wa'!lie na obszarze obwoau poza ter-rąine,m dozwolonym (}ra~ przeja'Zd i'n,n ymi tl'asumi n,iż WYZillaICZo.l1e ' b,>~zie
karalle gr"ywną.
Sprzedaż benzyny
i i:illlych
materiałów
pęd-nych
odbywać
się będzie 'Po. c€ll1ach komercyjnych za walutę paIls.twa. ldó!'egO obywa4.elami są
t-u-l'Yści,

po kursie ofiCJalnym.

Tur)T\Stom zagra'll,kz.nym wje;i:'do.celowo na obszar
' obwodu lwowskiego
zabrania
się poru&zania własnymi samochodami po mieście Lwowie.
Par~o.\vanie dopu:szezal,ne'
jest
w
wyznaczony{!h
s.pecjalnie
miejscach par!kingo.wych. Opła
ty za parkowa,nie na war-U:Ilkaoeh j. w.
dżającym

Zakazuje się W}"Wozu ddi'cvtowych towa.. ów pr:ze.mysł'Owych.
Na-rU!>l.enie zakazu karane bę
dzie konf,iskatą prze-d,mio<ww.
Według
uzyskao'H?j
przez
PAP o-pil1ii polskiego MSZ,
'rod,kj
za}J(lwieu.ziaone
pr-zez
'Ivład'ze o.bw.odu Iwowskieg-:> są
Ill>r::ec:we
z oDo,wią-zującymi

aiwni sami sie pchaią po stratv
W
Rejonowym
Urzędzie
Spraw Wewnętr!l'Dych w Roninic prowadzonych
jest kilka
spraw przeciwko s})ółkom zajmującym się pośrednictwem w
zatrudnianiu Polaków za graniCl\. Jedna z nich dotyczy pl'Zedsiębiorstwa
budowalno-uslugewego "REN-BUn;' spółka z 41.0
w Koninie. Obrotny dyrektor do
spraw tC('hnicznych Edward S.
doszcdł szybko do wniosku, ze
kapitał finansowy można szybko
zrobić
na... kapitale ludzkiej
naiwności. Wykorzysti1ł ku temu
pęd Polaków do wyjazdów na
,,sa.ksy".
Do interesu
wdl\gDął
przyjaciółkę
i
jcdną z
eórek. W Koninie i
okolicy
informacja e
agencyjnej dzla-

Lato z Echem
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Polacy niechciani we lwowie!

gorąco

Jesteśmy
zadov."Oieni też ze
składu personalnego ośrodka.
Od kiłku lat mieliśmy trudności z bazą rozrywkową
i
kulturalną.
Obecnie oddano
duży pawilon,
w którym są
dwie świetlice, kiosk Spożyw

czy z prawd.ziwego zdarzenia.
Zaopatrzenie jest znakomite,
,a kupować moż'la po cenach
hurtowych. Jest to ważne, bo
kieszenie i portfele wczasowiczów
obecnie są już mniej
zasobne niż przed laty.
Stawka całodziennego wyżywienia
wynosl 12 tys. zł.
Nikt nie grymasi, bo kuchnię
mamy., dobrą. Dla dzieci organizujemy wiele zabaw i gie'r
na świeżym powietrzu. W kaidym turnusie jest tradycyj~
pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Zapraszamy więc do Saka
nad Wisłą.
tj. ryb.)
http://sbc.wbp.kielce.pl

łalnośd

Edwarda S. n,zeszła się
lotem błyskawicy.
Przed jcgo domem w kwietniu zacz~ly
ustawiać się kolejki kandydatow
na gastarbeiterów". Oferował
im ~racę w ,jednej z firm w
RFN dwa tysiące marek ~a
chod~ioniemieekich miesic;cznej
pensji, zakwaterowanie i jeden
dcpły posiłek dziennie. W za.:
mian pobierał - tytułcm kaUCJI
-1,5 mln zł, 250 tys_ zł za wiz.; i
dodatkowe 250 tys_ zł na życze
nie
klicnla
za
wyrObienie
paszportu.
Byli tacy,
którzy
da.wali pe 200 marek RFN za
przeniesienie. na. wc~śniejs~e
listy wyjazdowo NIkt nie zwrodł uwagi, że wypełnia nie te
formularze, że
podejrzane SI\
nazwy miejscoweści np. Denmark, których by próżno szukać na mapie zacbodnich Niemiec. Dewizewy miraż d:l:iałał
jak narkotyk. Klienci Edwarda S.
brali bezpłatne urlopy, zwalniali
się z dobrej pracy, pakowali ma.natki_
Atmosfera zaczęła się psuć, bowiem firma Edwarda S. nie dotrzymywała
terminów. Z razu
tłumaczono to
względami formalnymi, zrzucaj3,c winę na zachodniego kontrahenta lub ambasadę, która zbyt formalistycznie podchodzi do dokumentów
wyjazdowych. Klienci doma~ali
się zwrotu pieniędzy_ Edward S.
stawal si~ coraz bardziej agresywny,
szczując zbyt nachalnych klientów pscm lub strasząc pistoldem
,;azowym, tak
było w przypadku trzech mieszkańców
Koła, z których jeden
zostal pogryziony l)rzez psa Edwarda S_
prawa trafiła do policji w
Koninie. Osznsla zatrzynuno w
o.sta.tni~j ehwili, lUody sposobił
się do udeezki za ,;ranicc;, majllc w kieszeni paszport i wizę
RFN_ W .rakcie przeszukIwania
znaleziono u
nie,;o ponad lłO
paszportów. Zeznania ebeitjiajl\Ale Edwarda S_ deiyło jui peDa-d 58 esób, od ILłórycB 1I01l1'al
za4ałki na
mln zł. Naiw:»yeh
Aie sieją, Oftutów ł ku. (PAP)

W kraju

• Wreszcie
padło to sło.wo.
Jeden z posłów na posiedzeniu
sejmowej Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych użył określenia "przerażający" -:- mając na myśli
stan bezpieczeń
stwa publicznego w kraju.
• Killrugodzinne
rozmowy
strony rządowej z przedstawi~
cielami związków i organizacji
rolników nie doprowadziły. jak
na razie, do uzgodnienia wspólnego stanowh;ka w sprawie zasad ustalenia cen skupu na pło
dy rolne.

Trwają

poszukiwania
uzbrojonego dezertera
Wiele różnych sygnałów otrzymali od mieszkallców okQlic stargardu
przedstawiciele
grupy operacyjnej pro.wadzącej
pos:wki wania 19-1etniego szeregowca z jednostki radzieckiej z
Kluczewa, który zbiegł 13 bm.
zabierając ze sobą automat "kałasznikow" oraz 60 naboi. Jednak jak dotąd żaden z przekazanych sygnałów nie potwierdził się.

W poszukiwaniach uczestniczą
grupy
żołnierzy
radzieckich,
przy współdziałaniu policji i
patroli WSW.
(P AP)

Telefoo interwencyjny
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

Zdenerwowane tym nieudanym
zebraniem wyszłyśmy i postanowdłyśmy zadzwonić do "Echa". Nam wszystkim zależy na
dObrej pracy szpital~, tak we
własnym interesie, jak i w interesie pacjentów. Dl~tego też
uważamy. że zebranie w
tak
ważnej s.pr-awie powinno
być
należyde przygotowane, materiały zgromadzone, zawiadomienie wcześniej wywieszone, fi nie
tak na osta.tnią chwjlę, bo nie
wszyscy wiedzieli. Dobrze też
byloby wrze'niej przeprowadzić
rozmowy
i
konsultacje w
mniejszych grupach. Tak wazne bowiem decyzje zapadać muszą :za zl;'6dą i
wiedzl\ więk
szości załogi"_

• •
,.TelE'fon" był w kłopocie, bo
racje informa~orek byly oczywiste. a szczqóły trudne do
na'ychmia.stewe~o 5prawdzenia,
co zresztl\ ..telefon" częściowo
zrobiŁ Preblem jednak sprawnej err:anizacji zebrań i demokraeji zasluruje na uwa.f(ę.
Doświadczenia
dawnych lał
dośe silnie znie hęeily nas
do
zebrań dętych. Ue przn:otowsnych ł demokraeji
pezornej.
DUś wS%ysey cheemy. aby 1t lo inaczej, a nie za wsze naOl
to ·wychoibi. Dla
uniknięcia
dyslrusji e szcll~~ółaeh "telefon"
wykropkował nazwiska
2atorów.

."Iam-

"PRAKTYCZNA PANI" na ·przedai!
DOKOŃCZENIE

nam 'lJ1aCZl1łe ryczałt. Czy to
Zog(}dne z prz.epi 'runi?

pracy. Na własny rachunek
przeszJy o<ł nas jedynie fryzjerki.
- Od 5 lipca pracuję na
nowych zasadach
mówi
fryzjerka Helena R,.,elska. Trudno opisać cierni stą drogG. którą musiałam przebyć.
• aby załatwić wszystkie formalności. Na sz.częście
mam
to już za sobą. Teraz pozostało tyłko wykupienie od PSS
"Społem"

sprzętu

używane;;Q

dotychc zas. To mocno zużyte
urządzenia . a "Społem" proponuje wy50kie ceny. Np. suszarkę. którą pracuję już kilka lat. wycen;<Jno począt kowo
na 24Q tys. zł. a następnie
obn ',żono do 120 tys. zł. Ob:e
ceny - na~zvm zdan;ems...1 za 'wysok(e i dla nas de
do przyjGcia. P racuję w tym
::':Jkladzie już dzie\'.-:ęć lat
i
pnyz.nam się. że od lipca ma n
dui.o lef)'ze samopoczucie. Po
pro-tu je~tem samodzielna i
ppcuję tylko dla sieb;e.
W ośrodku .,Praktycznej Pan;" przy ul. Karczówkowskicj ,ytuacja n;e zo,tala ;e-zC?e wyja śniona do końca . Pom ,e zczenia ośrodka należą
do półdzie)oi l\-Ueszkaniowej
.::-;, ~rmatury". Zarząd ~póldz:el
ni
chce
utrzymać
u~ługi
rrr~śer ·ko-ko . metyczne . W'izelkie decyzje zostaną jednak
podjęte po
pneprowadzen ;u
rem(}ntu. któr~' - zgoon : ~ z
umowl - ma wykonać dotychcza::ow:1 użytkown i k . czyli PSS .,Sno:em". - Sytuacja
w jak'cj znalazłyśmy <ię bard,.,) na ,' Z<l <kcczyla z'Nienaj ' <i ę pracownice zakła
d'J fryzjer kieE(CI. - Czy mamy
inł e wyjśc:e?
1'1 'my
c:ę
z
z:ć. bo ~d?'e
b~dz:~my
szu~,:Jć nracy? A jak na tym
, 'y' d? ~m \'. to "-tę dop'ero 0kare. '~e' ch\1i!'i ,,"zy kie
je,~e;m~'
na 3-mie,ięc?n'·m
wvmówien;u i w tak trudnej
.·.·tUle ji , ...C).pvłe-m" rod iosło

Sa,
G

o
r:c

• • •
Na terenie Kj.elc czynnycli
jeS't siedem punoktów ,,Praktycznej Pani". Działalność 0środków z
wieloletnią
tradycją

została

przekreślona

jednym zarządzeniem ministra
finansów moszącym podaŁek
ryczałtowy. Zat.!"udniooym na
zryczałtowanym rozrachunku
pracownikom
"Praktycznej
Pani" zaproponowano prywatyzację. Na jakim etaipie są
przek s ztałcen i a?
pytam
Janinę Rębiś, pełniącą
obowiązki kierownika działu spoleczno-samorządowego w PSS
"Społem".

zł

-

za m kw., a "Armatury"
11,5 ł1S. zł za m kw.

- Sp61d~ielnla
,,5ipt>łem"
poszła na rękę swokn pr~ow
nikom, umoŻiliwiając im zakup używanego śprzętu, % odliezeniem amortyzacji. W tej
sprawie dogadujemy 9ię indywidualnie. JeieU btnieje pot.rz.eba, to umożliwiamy sprzedaż na raty. Zdajemy
sobie
sprawę z tego, że oowa sytuaej:t zaskoczyła Iud-z:l. Pr~
cownicy są
zdenerwowani,
trudno im podjąć decyzję. A
poza tym reprywatyzacja wymaga wkładu pienięinego i
to jest dla wie lu osób ba..
riera nie do pokonania. W
początkach
czerwca odbyło
się
spotkanie pracowników
pionu usług z Zarządem PSS.
Na wszelkie wątpJiwOOcl, pytania odpowiadał uczestniczą
cy w spotkaniu radca prawny.

-

"Praktyczne Panie" mieszczą się w pom:e-zczeniach
dwu kieleckich
spóklzielni
m ieszkaniowych: KSM i "Armatury". Obie też <>półodziel
nie chcą utrzymać charakter
u s ługowy tych ośrodków. ale
na nowych zasadach. Bę<Ią to
spółki
cywilno-prawne.
W
trakcie prowadzonych rozmów
ustaliliśmy wY 50koś ć czymzu
pobieranego przez wlaśc ic:e 
li pamie,zczeń - K""M zdc.
cydowała się na kwotę 11 tys.

• • •
nej Pani". Czy utrzymaJ~ dotychczas świadczone uslu,i?
W jakim stopniu zmianę szył
du odczują klienci? Na te
pytania będ zie można odpowiedzieć już niebawem.
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POCHODZENIE: Je l roz.pow-.;zechnI() a w Eur o'
Az.ji.

~-

IE: l) Od 'ar z
g na l litr wody
..•. o lek p mocniłeczeniu
kamIcy

Mimo

srwnrch

prowadzonych
dochodzeń

I

;nten-

badań,do
się usto/ić

tej pory nie ud%
z: co/q pewnościq roll uw. reiłmu przeży<io, wypracowanego
pl'ZleZ: byłe Ministerstwo Bezpieczeństwo. Morna tyłko
zoklockJĆo te niejeden wysoki rongq
oficer ..Stos i", silnie zokontpł
rowany, wypływa obecnie
no
powierzchni. jako godny zaufanIa po/.iły!k lub Z!dołny biznesże
men. Wynika to z: faktu,
nowe kariery w nowych WOf'\H\kach poHtycrnych
najtajnleJsz:y<:h oficerów "StGsi" były prze-

nadal

I

clez l góry za p rag ro 1'1'1 owo ne.
Powstaje tylko pytonie - o takie zadaje sobie wlef.u w NRD
czy Ich działalność powinno pozostać nie u}own iona po
wsze czosy.

Rzecznicy istniejąCj ch już od
kilku miesięcy tzw. Obywatelskich Kom'tetów do Spraw Rozwiązania " Stasi" wychodzą
z
założenia. że wysoce utajnien.
oficerow'e b:orą jUl aktywny udzioł w handlu n'eruchomośc;a
mi i VI zokladaniu róźnego rodzaju spólek I przedSIębiorstw
mieszan)ch i w tcn sposób ja

~ r
:e prz.y zab rzeniach przem[::ny malerli. w
r um tnmi;
)
podagrze.
Pn.y iółt. Lee i choro ch
~ ąlróby oraz.
. dziony; 10)
Kort.eń ma ró vn'ci dz łan'c
moczo.r~d IC. Za " i r
ęporo
garbn 'ków i lo uje
i : a)
przeciw b'cgunkom. b) o łaon,. jako rrop przf'Clw kaszlowi. c) prz cI"" kr 'otokom

u kobiet; 11) Owoce z powodu wielkiej ilości żelaza podaje ię: a) przy anemłi. bl u
dueci przeciw robaczycy jelIt. cl przy cukrzycy. d) przy
kamien Iach żółcio wych e) zab iegają reumatyzmowi i artretyzmowi: 30 g poz.iom"k
rO?.ltl::\damy na dzienne 00-11k l. Ole ied~ n:e inn 1". a!bo ę pożywamy 100 g poziomek przed mnym po!ywien Iem, poleca iG jednak je~ć
. ~n d,>:leń l'lk
o07.il'lmki.
n u<uwaj o' meiancholil!.
g) kompot wzmaC'!lla serce. hl
!y w· 'TlI "ch. p1:lm, ch n

r-

ro

i' -

t-

:ot

I.

a-

~j.

r-

J1l

ia

1"

01w\ c-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Z dostępnych ostatnio InformacJi wynika. że nawet uruchomienie przed 4 loty grupy oficerów do operacji specjolny<h
wydoło się Erichowi Mielke niewystarczające dla pelnego robetpleczenio rozległego Imporium NSPJ. I dlatego w kwIetniu 1986 r. wydał kolejny rozkOl o uruchomieniu
tz.w. podziemnych pracowników "Stasi"
(Undergrund-Mitorbelter). ChodtJ
o osoby, Ictórych przynależność
do Ministerstwo Bezpieczeństwa
nie było znCl'na l które mlaly

funkcjonują

ZIOM

9 pl'

Co

gdyo.by przenoszą majątek byłej
NSPJ do nowych struktur. Takie
przynajmniej .lonie
reprezentuje
Matthias Buechner ! Komitetu 0bywatelskiego w Erfu rcie, twierdzQC. że przecież owi
ofi<:erowie mieli i moją z-o zadanie "przezimować" po z:mianach politycznych w NRD no
czołowych pozycjach w polityce I 90S4lockJrce.

Najtajniejsi Z tajnych:
oficerowie "ostatniego boju"

002YWCZF.:

Zaw :era

I.
a,

fil

Schlack-Golod-

tej komiSji "osuszy"
wreszcIe
bagno "Stasi". Owo "osuszenie" będz ie
się
sprowadzać
przede wszystkim do ujawnienia sup ertajnych oficerów i do
ewentualnego po ciągn ęcia ich
do odpowiedzialności
karn~J.
Przy tej okazji minister Olestel
porÓWna I powyższych ludzi do
pająków tkwiących w przebieg'e utkanej siecI.

Fol. .\ . Pit'kar ki

i- e

Alexander

Bez.p ieczeństwa
Państwowego
miała przed/ożyć wynild swoich
badań, o minister spraw wewnętrznych Peter M ichael Diestel
zopowiedział, że przy
pomocy

rt (j k n'l "dj .ciu)
t ~r ji b<,ultyno t'j w
tym r 'lt'm byl tylkc kilka
' b, zdarz ' ię

~

to

kowsW, który swej partii, czyM
NSf>J, prz:ysporzył milionów, teśN nie miłi<Jrdów
w .twardej
wolucie.

Przypom nijmy.
że do końca
czerwca br. kom i~ja do sprow
likwidacJi byłego M inisterstwo

•

•

pnypodh utraty przez: tę parwfodq. Jedno z: nGjbordziej
rnonych nazwislc w tej moteril
~

Do końca września ma być
zakończony proces
reprywatyzacji ()środków "Praktyc~

,ZyCie

r;' LCCCCZ ':ECO

!-

.0

ZE STR. l

DOKONCZENIE ZE STR. l

zokoz wchodzenia do obiektów
"Stasi") . Niezbywalnym warunkiem w tym względZIe
było
wciągnięcie
do
konspiracji
współmołżonków I innych człon
ków rodzin owych podziemnych
współpracowników. przez co tworzyły się prawdziwe
tajniockie
rodziny. Ogromną wagę przyw iązywano do
odpOWiedniego
"zakotw1czenia"
wspomnianych
ludzi w kolektywach partyjnych

I w FDJ.
Jak informuje prosa powiąza
no z partiami rząd1.QCymi obecnie w NRD,
już w 1976
r.
drogą tajnych rozporządzeń ustalono. jakimi
konSPIracyjnymi
metodamI
funkc jonariusze
"Stasi" mieli zwalczać
opozycję. co WIązało S,ę bezpośred
nio z wydarzenIami czerwcowymi w Pol sce Można tom przeczytać. w jak bez vzględnv sposób pewno kierowniczo grupo
partyjno. która przybralo wyr'1'nie charakt&' kliki. p'owadzi/t]
wojnę przed·.łko swojemu norodaNI. ladne metody oczernienia
nie b Iy
lb,t
I Hkalowan'a
brudne. jeśli przy Ich p
ocy
możno bflo o.iQgnq': c I jak'm
b flo lapewnienie w kro' cm~n
tornego spokOju i ciszy.

HENRYK

czu.
N

PRZE ZYSZCZEN'E

KRWI: Bierze ~i~ w tym amym slo unku li 'c e poziomek. jeżyn i malin z l:J.v.'a
przez kilka ooi uc i 'nlęle.. aby
przywiędly. na \.ępnie pny.usza ię. 2 łyżeczk i przelewamy wrzątkiem (: ' ier ć tl :1
wody i lO·tawiamy do w:.'c-l\'F!n ię c ,a. P ije my na c'>:c"
i 'vio'czorem DO fil"jance.
KEFIR

Z{o~K

WY:

2

filiianki przetartych
o poz.iomek ubija m\'
karn i . fillh"1k' co· -ru
ru pa gę-t'ł m 9,~. O .obn
biwmy r;l;i.an!c
:~H· t
m 'e zamy Obi
~ub t ~. \ c:
zamnL3my

l-

z-

I PDLITYKA

Rozmowa z po 'Iem IRENEUSZENI SEKUŁĄ,
by ym wicepremierem rząuu PRL.
A Zniilnql Pan 1 życia pu·
blic:mcgo, a ludzie lubią wiedliec. (:0 rnbią oseby, które
kiedyś byly no pierwszych stronalit 9:l~01. C~ Pan teraz robi~
- V.co!e nie zniknq-em. Wy.'
glosdem kilkanaście przemówień
SC lmle, gesZC7.ę tei często
no lamach
pras y,
uc1z:ic l ojąc
wyw od6w, bądź
jo~o
r>rzedmIOt kar ,1·otU ..
Jeś" zoś
wodową.

chodzi o procę zato po pól rocznych
przygotowoniach
zoloż\,liśmy
spólkę

polsko-jopoń~ką.

CT.~~~~~mc~~~

Na dobranoc

Krzyżówka
,

nr,
138
.

A Czym się ono zajmujeł
- Promujemy towory japoń
skie 'N Polsce i polskIe w Japond, micjujemy. inspIrujemy I
koordynujemy interesy
wielostronne. W tym przypadku Poiska traktowano jest jako mIejsce rob,en,a interesów polsko-japońskIch z innymi
krojami.
Pomagamy też w obrocie toki mi towarami jak myśl techniczna, technologio, o w przyszłości
"ównieź
papIery wartościowe.
Wreszcie pomagamy w mole·
zleniu
źródeł
finansowanIa
przedsięwz i ęć g c ~pcdorczych w
Polsce.
A Joki ch~
_ ROZNa~omy np. sprawę uprawy.
przerabiania
i usz!ochetnionio lnu. K:edyś Poiska
byla mocarslvlcm w uprawie
tego surowca. icroz prc<lu·kcja
spadło,
are ustolen ie
odpoWiednIeJ ceny za kontraktowany len lapewne spowoduje po·
nowny wzrost produkcji. JaponIo nie mo warunków klimatycznyc h do uprawy lnu. ale
jest największym
no
SWleCle
producentem
uSl-lochetnioneg-o
włókna In iane9o. A to dlatego,
że dysponuje nowocze sną biotechnologIą przetwarzania
lnu.
Innym przykładem :noże byt
produkcjo w Polsce mIęsa na
rynek japoński, z pasz nie 10w ierajqcy-ch ciężkich pier...... iostków pochodzocych z nawozów
sztucznych I śrcdków ochrony
roślin.

POZIOMO: 1) o kimś, kto doodkrycia, 5) dyspo:yc~a
psychiczna, skłonność. 6) dublu?e
aktor~
podczas
nakręcanIa
filmu w ujęciach niebezpiecznych. 10) noś go l przy pogod~ie. 13) maczna wędzonka, 15)
figlarz 'Żartowniś. 18) Z~ ierzę
wyrządzające szkodę, 19) czworokąt czworobok.
PIONOWO: l) strzcżenie, dozór 2) warstwa skal złożona z
wai>nia I lupk6w. 3) pierwiastek,
metal twardy składnik stopowy
!,1;ali 4) gra w filmie albo sztuce
teatralnej. 7) klub sportowy z
Mielca. 8) galaretowata substancja uzy<>kiwana z wodorostów
morskich u.i;ywana w przemyśle
spoiywczYtn, 91 112,C2~.1 s9 l W i zant. lO) drobna moneta z Ju!osławii .
11) pozioma
belka
przymocowana do masztu. 12)
ptak. symbol mądrości. 14) kilof,
oskard 15) -Nydatek. 16) wolne
nic obsadzone
stanowisko. 17)
marcowa wlenizantka.
konał

R~związanie

s'yfa~

kr,gż6wki Er~e

naloif:V' pol aareselii

redak-

cji .• EO" wylacznie na karta<:h
pocztowych w terminie siedmIu
oni od daty niniejszego numeru.
Pomiędzy
prawidłowe
odpowit>rlzi
rOZlosuje się nagrodę
ksiażkowa
Ta karcie prosimy
dopisać : KRZY2ÓWKA n:- 138.
P.C7.'I.'Ioia1.a111e krzyiówki nr ]23
POZIOMO. Zamenhof. Ianasti r. Karolina Marac!ona. fotomapa ,:;t"c16w k:yminal.
p OtlC\ O'
z~D1ek.
miner ..
No~"l.
Orlon Ac1::!mo. Otngo,
T"!ona 'lbaja. {ew'k, Tally. macId

:\Lł~4e

!)~ół'n
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Prawdopodobnie
rOLpocznimy współprocę z firmą EBARRA,
która jest najWiększym na świe
cie producentem pomp. Japoń
czycy dadzą tłoki. wirniki i elektronikę, _ polskie
przechię
biorstwa - kadłuby.
A Zajął się Pcn biznesem,
ale przede wszy~tkim jest Pan
politykiem ł
- W normalnym kroju polttyka bard10 'ciś!e przep!ato się
z biznesem. Leby up rowioć politykę, trzeba mieć
pien ią dze.
Czasy, kiedy budżet państwa
finansował
działalność
partii
politycznych. minęły bezpowrotnie. Ałe działalność politycma
w Sejmie procentuje dobrą znajomością przepisów. dużq liczbą osobistych
kontaktów oraz
praktycznie
nieogran iczonym
dostępem do informacji. Pomaga więc w biznesie.
A Czy po upływie tej kadencji Sejmu Iamieno pan nadal
udzielać się jako politykf
- Co do następnej kadencji
Sejmu to jeszcze za wcześnie
wypowiadać się 00 ten temot.
Zresztą nie wiadomo Jak dłu
go będzie trwolo X kadencjo
Gdy nadejdzie włośdwy czas.
zapytam wyborców, czy mam
szansę na ponowny wyb6r. ·
A I postawi się pan do ich
d,sp~yciił

-

Po 'prostu zapytam. Oczyrod jestem ze swego 0-

wiście

Takie nl1eko
•

to jest to ...
W Lodti pojawiło się mleko z francuskiej firmy "Demi
Ecreme". Na
plast:kowych.
hermetyc7.l1ie
zamkniętych
l-li1rowych pojemnikach widnieją atesty
właściwe
d11I
zdrowej ży\vno~cl óFa'Z - jak
twykle na takich produktach
term:n
pr1.ydatności
do
!'pożycia to dopiero wzbudza
najw:ększe.

zaintere~wanie:

do 5 J:stopada 1990 r. Takie
mleko - to je~t to. Tym bardziej że :;przedaje się je w
cen;e krajowego mleka pelnotJu ·t~gt).

y
l,ajbal dziej
w.:.ro~te·n

la w :;.jencję
.:S!,i. zatruu:"ia na-

Ó';j w~i

.
i

',..'all' ... ·,c., .

pdicj~.
~. !o(h
1"1":i.CZ,Y 'li w' pow b -o ń g,,7'lW3 i

'1.

l'tTt'cztt
(,u110w ą

jc,>t

te o!.,:":;arric u!eCZChl l\" Go.ań-

ll1r'L: .. llJI~.ilcką

S;;!!-(}}iwic. Jest to pierwsza
świątynia muzułmańska

kultową
pct~ir.cą
funkcię dOIU\1 modli wy. Jego
za!'",lniczą c7e§cią jest duża
~ala modlitw z tzw
mihrahnm, wska7ująeym wiernym
J,icn;,ck.,
kt(lrym lcży Mekk~. P(ldtQg~ w mt'czecie wysla~a je<;t mata.mi i kobierca-

stała

w

Tereny te zamics~kl\je ~p:>ra grUl)a
wyznawców islamu, stałych jak
również cudzozit;nlCów,
przeby",,.aj:i:.eh tu czasowo, sturl\'ntów, robotllikiiw i prżyjeż
«iaj .. cych w te strony turystów z k ~ajów ishmu.

w

W każdym ra;:ie z L'P"""em
cZ<Jsu lepiej w:doć. ie np , d fi_
cyt bl.ciżelowy n:e b ył. s;::-o· ... odowany złą wo!ą c-:.y perf:d:q rzą
du
Rakowskieao,
bo
próbo
skC'·nstruowan·a - zro.,.moważ0nc
go budietu na br.
pr!y!'lC'si
w:ęceJ szk6d
niż brz)'ici.
Podobn:e w:t1cć też jdim
"ś ... ielnym intemsem" jest ShJCZnio Gdań~ko.
JA Niechcący waszym aUHGkotem stolo się pilni B. Piosec·
ka-Johns n~
- Peni Piasecka bardzo się
do sprawy stoczni zopo·li!o. lej
lOpal oS!.Jdziły a·nolizy i ka.!~u
locje.
Tu chodzi nie ty~ko o Stocznię
Gdańską, lecz o cały nasz przemysł stoczniowy. No pytonie czy
jesteśmy obecnie w stanie zbudować porządny statek, odpowiodam: nie. Nie mamy
bowiem nowoczesnej
metah.!rgii.
chemii. ani elektloniki. Można
sobie oczyv.iśn 7 e viyobrozić, że
Nszystkie składnIki ku-puiemy za
granicą. a w stoczni składamy
to w cołosć. Tylko że nie momy pienIędzy na kredyt i nie
potrafim y
bucowoc
statków
szybko i tanio. Tok więc bardziej decyzją pol ityc.:ną jest
sztuczne podtrzymywan ie stoczni niż jej likwidacja.
Ale jako poseł i były wicepremier współpracuję z komisją w takim zakresie. w jakim
ona sobie tego życzy. Odpowiadom na pytania, piszę teksty ... I oczekuję no zakeńczenie
ty-ch prac.

m:

ze wzglt:du na
zaltaz .
Na
w,-,h.or.-zenia w obuwiu.
dz;e<hlńl'u
u sytuowana jest
Z:J."·~7.C s:ulzaw\,a lub studnia
do ry!ualnych ablucji. ~ 1\1eczet cl'arakŁeryzuje się ' .... ieżami
ZWl> ymi
millaretami.
Wyjątkową architeldurą wyróżniają się świątynie w. '!ekcc - słynna Kaaba i KuhbeŁ
-es-Sachra
w
Jerozolimie.
Obie mają charakter monuDlenla1nych relikwiarzy.
Po

Trójmieścic.

C"uwają

g Ó-.vlJi~
na k Ó'Tch I'~-

elu

l

i~ \V

P p, l\..d-

ra<;owali złoclzieje.
. c" tEŻ ~ię opalaią.
rzevlkiem w pObliżu
i lterweniują z!1iew zywają
cie lun
A byli już wvkotakże do
zybkicgo
pomoc'y lekarskiej.

s.1ę

la tach
niedawno uroczys-

II

I

Na zdjt;ciu: ni edawno
-Oliwie.

\,

I

mlnare-

ROlmawiał

naprawdę

Ci dwaj mężczyźni nigdy się m ~r I Armii WP, J rzy Borejwcze'nie; nic spotkali i gdyby Ha. postać - instytucja nowe;
hist rla
była logiczna nic Polski, samozwańezy animator
spotkaliby się w ogóle. tarszy id żyda intelektualDel:'o, redaktor naczelny JdIku pism naraz.
- blisko ue' ćdzi 'sięcioletni twórca połdziclni Wydawniczt';
ł'Zlowiek sukcesu. chemik, n ukowiee I pra.ktyk przemy łowy,
wspólpraeownik i ulubienice Ignacel:'O Mośdckiel:'o, minister w
iedmio
kolejnYCh ,abinctach
i wicepremier, orr;anizator budowy Gdyni, Moście I Centralnel:'o
Okręgu Pu mysłowego,
sanacyjny liberał.
I\lJodszy
eztcrddestolatek komunista od 15 roku żyda, wi~zleil polityczny przed uzyskaniem m _.
tury. student Sorbony I robotnik bbryczny w Paryżu. dzia- "Czytelnik", nł nek KC PPR i
lacl: KPP ( Frontu Ludo\Ve~o, poseł do KRN odszukał w CraIodziennikan konspiracyjnej i 1e.- vd Eur:cuiusza l{wialkow kier;o,
by «o namawiać na powrót do
iirńeJ pracy lewicowej.
kraju. Swlal wicepremiera juź
Bylo upalne rumun kie lato był na Zaehodzie lub właśnie ię
1945 r.
Właśnie skończyła się tam przenueszczał. Sw!at Borejwielka wojna. Jeden z nich spę szy cGplero się formo\\ ał nad
dził te
lata internowany tu Odra I Wisłą, kr\'jąe \V sohic
wraz z polskim rządem. Drugi wszntkie niewiadome przyszło;
- najpierw jako działacz kultu- d . .
Zatlen z nif'h nigdy nie opisał
ralny w
rad:deeJdm Lwowie,
rumuńskiejtO
spolkanla.
następnie orhotnik ArmII Czer- tego
przebi,,;,u
tamtych rozmów. Po
wonej na Fronde Raliniuskim i

-WYBIERA POLSKIE MORZE
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ha :in:

p{J~ t

1,11"i.

'._cma

",>0ji~if)

l.~.:ł;l.'\

I

~p",f·,. \~ ':rot"c

P'l-

l'/I{!ł'Jr

ha ..

A:ldrz(.1

m.,,,.l,) i\.v'l".6

',I

";l1~) s'j

- :vcz,lb,m s::JD'l', oLy ,",SI,/> y nosI kI cn,
pO\\/e-dllo1 S, f.n, uśmiecllojqc SI
Pc ,'-101,1 nolac sa
lik/on .kq 101l'cJ 'ł /l'sky i pożegnal s.... ,ch s~m;:;Oly zn
< olzy. Kiedy pr. ,cel,al k.l. a kilom tlÓ,v, zaIr yrr.ol
ce I I fonIcznej

-

cI.i. - AUlO to poił
S'.l Ił r: c/: l ';t'l~ grobowym
c/n CI! - Czy IIle jesteśn:/1 zbyt
r.o,;rj rz /u·l? - odparOltal mówca. - ,'\f,'~c to 1'0 pro~tu d/fIk!lO i e dzi !/lamy 13?
11

tor l a'

l',

Kozak Tatarzyna,
a Tatarzyn... pluje

autto

\ cj'

p:-zy,tąplh

d

a

10 ? Tv CI,cSt(;l.

-

~apal

L s

prz<'ć c7l0wiek, który najpierw
wyśnil. a potem zbudcwz.ł Gdy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

gł6'Ą:nym żródłem
:!.Ib·t~n('jl
wywołujących efer:t
c:ep.nr!liany je~t pólku]a prJh,ocna.

Wrocławiani
p,kają ze śn lechu oglądają~ wystawę kal ykatury w witrynach Klubu Oziennikarza. Tym razem .. na dywaniku"
rysownika
Grultorza
~umo" kie o zn le~li
sip, ludzie z najwyi zego szcz bla premier I je Co w p6łprarownicy.
Moi.na wi~c
obejrzeć panią
rzecznik ał&;orzatę ~i 'zabito,,_
ską na... zczeblaC'h draniny (' ilka szczebli !cszl;ze pt)zn • 010) uwodzicielski
l'mlech mlnis ra
Ja~ka Kurouia oroz nicpr-z .iitnione spojrzenIe
i tprc nic
Le 7.ka n le ro\ lt-n. tasuj"c:cgo
pli' banknot6w l 'np. ·ajez.;y komentarz: p zcs a; y c: lebrownć.
C'zyi.by zocz lo b ć
norma ni. ?
Il',\P)

~ZtOWIEK MOŚCICKIEGO

,i.;
13 -

za

OL..}-.

'\rr~"t.l)"

:;1 prA '-as

Q,nl

t'.I , U.

~'I"

.vi J'\ .<: w .;pitalach i
w po'.ej. gdy,i n.e p!erw.zy
raz z tak,m sz:mtai:ystą mają
do czyn:enla.
(PAP)

ie tacy

sprawnI...
Z~" ludlll b :ZllC men: narzckaj;, I.a trudIlOści z robicn. Dl .nlerc_6 v w Pol'ce: n'c
podoba im c.ę op·es:z.a!ość.
b:~rokracja itp. Tak e
do ,v: adczen!a z par lne:em właś
lue z Zachodu ma gdań ki
browar. Konce:n
Ho!e ~e.n
n e
na ii Z!.l je umowy
lecz
nad yla to y telek 6w z ko:ejnym. prośbami o przesunit;c'(? termmów Puszko''''' go
p;',.;a z Gdarlcka długo .. ':ęc
o 'e b~dz'e. Pozo~taje ~mę na
saty<fakcja me tacy on:
prawl1l w .n pre ach jak ę
z, ... kłn uważać.

(Ko licc)

Ilo...,targn;ony pro/psor
Wil/ard Pdt mógł siuliC loko prototyp rOł!cr911,OIl go pfQ/rso
ro. Procowal jaKo chemik w instytuc,e naukowym i S1 lo v
przerwy denelwowoli się jego roztorgnieniem. Identyc mu luk
źona Kolorzyna ł Pewnego ranko, kied" V/i/!ard s,ed, 0/ na'
filiżankq. powiedziało:
- Znó,v nie slucho~l

lego co mówię. 7.'Iles! w c mI/roch I
ci wszyslko jcdno!
- Nie masz zbyt Wiele do pCT.v;edzenio - od"o v cdz ol - N c
nos ;uż nic łączy i lo wszystko.
- Nic nos /uź n e łqczy? Co Iy sobie \\lck',\J
my) IH Kto
mOle w ogóle z lobą wylrzymać?J
- Kilko osób Się znajdzie ...
- Mo~z naturolme no myW CO'1sto nc G/o';, I twolO ( ys·
lentkę w brudnym kitluJ
Wil/ord wstol bez słowo I wyjął z szaly jeSIonkę. Zono me po
wiedziola mu, że lest już kon iec moja. Wyszedł, colc po chwił,
wróc ił I założył ploszcz przcciwdeszczCTNy.
mogly
NowC'l błyski slońca no blond włosach Constorlrc n
poprawić jego humoru
- DZIeń dobry, Consloncel - pow iedz,a ł po·vożme.
- Dzień dobry. Wil/ard. Wszyslkle tesly sq juź >\ ,..konanc. Czy
coś lest nIe w aorzqdku? - zopyloła. - Nie wyglqdasz nn PC A .
śliwcao.

- Bo nie jC5tem S]cz~i1lwy ...
- Masz koida s~orpetkq in"ą - powiądzio'a n ·cś., 010
powinien Iroszczyć s'ę o cIebie .••
- Ale mc to koblelo - odpO'Nie-dziol, - Czosami pOl'; o ,lle myślę
o Iym. oby opuścić Kolorzynę! - abjqł jQ ramiCrliem. ole do labo·
ratorium wszedl osy~!ent.
Kiedy lIIiIłord wrÓCI/ wieczorem do domu, podjqł mocne " c~: o.
nowienie. W milczeniu zacząl pakować walizkę ..
_ Odchodze! - powiedział do żony . - Prlc-pro.',o:!znm Iq r'o

Conslonce ...

- Przeprowadzasz Się do jej mieszkanro? - roze.miolo s" /(O,
larzyno. - Oskarię cię, że mnie opuściłeś. Po slalom s ł q 'ówn'ci a
la, abyś n gdy; n,gdzle nie alrzymoł posi')dy! Jeszcze b dz'e S1 ialo

wał.

talia banknotó~

dwóch dniach lotu wojskowym
samolotem przez
Odessę,
Moskwę I Charków wyl~do
wali na warszawskim lotnisku
razem Motna się tylko domyś
lać, jaki argument chytry Bore;sza rzueił Da szalę: morze, 0,romne w porównaniu l:
przedwojennym wybueie
Bałtyku. Czy m6r:ł się temu 0-

ni(._
Oczy\\ i.śde,
prowadz~nie do
kraju anacyjne~o
d)'gnHarn
stano\... i1o pl' ·takularoy sukces
nowej władz , . mówił wówez :ol
o t m '"iat. le nie t lko o to
rhodziło Borejs? y. kjed" n~
w 3.<;n. r-:ke i o PO\ iedli In()~c
- :raf'z:,\ł lukać s\'.'rgo rumur.skie~o rozmówI'.
Wlrd~hł. i.1'
oildanil' w r(ce Kwlatltow~111' o
r in Guallska, 7 topion'!:,o portu

w n'lj blL;'~ Ly(;h ln,;lch te:npe-l'atura b ~dz:e v:Lr::lS';;.ć !la
kontynenc.e rrir) kall - k;,ll
tJ
1.5 st. C r"C4·,·e. \\,cz{!$l1lej i
dłu żej b~dą wy t<;pownly S'Isze. zw.<;k<zy <ę p/Jwicr lchn.a
tercnów pu<tyn!lyeh. <:zcl.cg6!nie na PO'Ud!l'e ud Sah<>r.:r.
Af~\ lU r.") i
J.>1z\'(;l) ł O v"ć
':ę d~ tej no·.\!C'j " tu;; j'. k:.matycZIlcj już ter. ~ nadkr ślają
peCJal:śc.
TrLe'la
b.;dzie VI w.~:- Z;)n1
topn:
korz.ys!cć z e!lC~rli
nej do p:odukch !le."·j
le·ktrycmej. a takze 2:'.', <;',zyć Ulle :cn:c te 'C'lO ..,.. AL yka na take przed·:c;,\·;:,ęc e
jest j dnek z,n b.eunn. Niczbc;dnc
je t
udz:elen.e jej
pomocy p dkres:aj,j 'pccjaliścl. Tym
b<l!·dz.ej
ze
że

Rzecznik
na drabinie

W bIałostockiej Akademii
Medycznej odbywał s:ę Zjazu
Federacji Europejskich Towarzystw Tkanki Łącz.nej. Bank'et. jaki urządzono z tej 0kazji sprawił. ie polskim uczestnikom
niebezp:ecznie
z,b:e!ało
ok(). Menu godne
było wielkiego
świata.
Za

lJrz/?_lTI

lu;kn}~

łJr:t>U

... ,j K·"n!~11 .'-lI','/_"';'I. KI/IIUry

~-

Polacy u siebie

Co

Znl']ł) ł ~ł'ed: ItJl

f'1;!I~:'lt'j

l\nOQoc:any na:ko 11 ... n caly
dZIeń wodzJ za nos personel
~zpitala m.ej Kie~o
i fJolicj<;
w Gdyni. Lekarzy
pod<zedł
<zantażc.:n. le jeśli nie do:;tanIe narkotyku enly
z.p ~tal
z. rati wirusem HIV. bo b:;dz.. e pluł i drapał w zędL:e i
w zystkich. Bezwolna okazała
:~ 'iakie p'J1 tc ja. Narkomana
wpruwdzie obezwladn:la kafta :1~m
bez.pieczeństwa.
ale
p·J'I • • aż i jej groził
AIDS.
woziła g
od z.pi' la do sz.ui~al:1. we
wla nym m!eres e
O!TI i jaj c komendę. N'a <Z.CU;ś 
c e Laba "a znudz.·'a s:~ na:koma,iQ .vi ,.\"IiC ... od ZM! bezkarnie. Co jedn. k \; dz..e gtly
znowu poj w' ~.ę .. na lonz'c"
nar oŁycznym? 'ad tym 2;3 - '

p'ięciu

odbyło

ALEKSANDER FRVDRVCHOWICZ

się

tunpera-

ILW. CoJektu
. Takiego zdalodzy. którzy
w "to!:cv Yenli - '
r zcwidujc si<;.
tek

ności.

Zdarzyło

b~dLe

ItJJr,lay
1

scnu ... r:t(j l ł/'Jli ....~i p. 'It ,\';
/(t,:':C l i ZdrOWtlt Ortl': S

uy

becnego mon dotu j chętnie zosto·lbym posłem i w przyszloścl.
ole to ' już nie zo!eży od woli
kondyda1a, tylko od woli wyborców.
... Co pan sądzi o dzialaniu
i procy s.pecjolnej komisji bo·
dają~ej zonuty
pod adresem
rządu premiera Rakowskiego?
- Tę komisję powoiono jO'ko
po!itycme narzędzie walki
z
komun ' stycznym rządcm. To było
w momencie złożenia dym;sji
prnz story rząd, gdy kandydatem no premiero
został qen.
K'szczak. IN mcme!'lc'e ob ;ęci o
rządów przez T. Mczowie ckiego.
kom is jo ulrac la poli t~'cznq rację bytu.
Komisjo prc-cu; '! z ('.'.: fi kulturą po~iiyczn(l, a'e jcj oceny
pozostaw i ają
d!!Ży
niecosyt.
Bierze się to stqd. ż~ do ich
formułowonio w'ibrano t,'ko kilka tematów. którymi zajmował
się nasz
rzqd. A'e n:e chr.ę
przesądzać sp ra wy. ho kcm 5.' 0
jeszcze nie zakC'ńG\4'l ó;a!ol-

lilii.
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Deski

do "windsurfingu"

•

ni

•

ez • r

ze

SIę urodz,łeś. I przesIań pako.vać do waltzkl n'Otą kosw'
nocnq, Iy cholerny /die!o 1 - lo m6.'1iQc KQl ar'~~" ";:os,,~lo :1rz.' 'n
mI I wyszło z domu,
W i/la rd zoczqł s. zostanowIać nad jej grożboml Boi s·e. ŻI"
Katarzyno moglo coś zrobić tet biednej Cons/onc~. Po·...·ol n ,.dl
do "wnicy. gdzie mioł mole 10boTolorium I 10Cląl przcglqdać
st~iqc
no regale chemikalia WZIął kowalek 000;"'11 I ZOCIO/
nolo.v~ć Whólce ml?1 gotOWq formułę m;~s,"'n,ny,
łó,a". "q,
pO .... lednim clo, 'e sp'" "oduje 'I uch. Wi,.-ł",, 1 Ic·(u. i n,c "' u~1
JUl WI c i prz ImoNo ': <I KolorzynQ ''Is:"dł do !nksÓ. ki l ""iechalomleszka' '0 C ndonce,
- W laj 'v do'!' '. W !'ard r - powiedzjol .
N slcpncqo dn o W 1I0ld pr yszedl do
procy
no·tro;lI. Conslonce przy szlo niceo póin,ej. Ko /cd 'I n e c ",'nOl
no razIe nóc w "dz eć ·ogl.bv n e lr : :nl"ć I go 1 !\I' z~u. W
czar II drął bro/y k 'el, Zol iył plosz,z 0'leciwdeszc 1 o vq, nosi
uim ch COMlemce I
S1 dl l lob ,o:cr um. CO'1 I
\\ Idl
n cl.;o bylo umó,vone.
o; ch I do ,oj m,eszkoniQ. nu 'qc iokqś pi
sebic :1 kuchni kawę I oaczul, że nigdy 'csuz" n
kioc ospo '0;11 N e m,ol .... y'ZUłÓN sil n ('ń'O $rnicrć
:ę :'1l1umoClyć ioq ClnJ
Wy!l"rr."cze rJI m bcdą
eoo D w'"er., ,m 'obora ,,"um. Usladl .; Hvm 'JI" 'on vm hl
ł

ia ul.1 TalIę.

':lI tz'(na nic zno~ilo ~·cd.' Dol" W,

I (J~

lacho .... cgo o'Sfl1a I cr;'::C1ylol ur!yk .. 1 o o "lO "'.,
zoodzojQC SIC l a ItOlflf11 Bvl t);e ..... 'n o "nie Slt;ześl/wy.
• N( ole uś.~;cdorr..1 scbie. i
przec ei w 'T1'esl'~co'l;u
t) ~ r a ,~(10 ,/ub'onego 'ctekl Icd'lo SOO,'len e n'l
pety P? walIo 10(1 I:noć s e i ,!'p i ,t w n; S ' 0'1/
'l O'zyzv ye ;"'1'0 / '0 lorql cn'o
D 'O
J C
lWvHc
O <I dl1 "J S' y '"
rr ol S'" ~ e y I'-:m śla l fok
:lrdzo
cm Co n '"n"e
od ,"CiI:J I ·,.ro'w.
Ó'
v
'chla m SlO l
UrT.e'

rp.1

ch. r e

,.

.

I .\

-

~łlińczycy jedzą

Dziś składamy życzi!nia

bae.nżow\'ch

td

-

111

Armłl

('ze r w

P('st6j samochodów
ul M!cfczarskle~o

'

ł

WINCENTYM
jutrG
CZESt.AWOM
i
ffiERON!MOM

(i_________
R.dom.__ _

Ki.lc.~
Biuro Oglosze'" KWP, tel. 148-SS,
czynne 1.30-1&.
TEATR
Z,eromsltiego

.I

_

Biwo Ogloszeil KWP. tel. 231-3&,
czynne 9-11.
TEATR
('m .

Jana

KOChanowskiego

KINJ\
..Bałtyk" .,Karate Kid" USA, l. 15. g. 15.15. 17.30... M~·sllc
pizza" - USA, I. 15. g. 19.~5.
"Odeon" .,lnterkosmos"
USA, l. 12. g. 13.30, 15 .30. "Akadem!a policyjna l" - USA, I. 15,
g. 17.30, 19.30.

c:lmp"
USA. I. 18.

(piekielny obÓz) g. 18. ..Krótkie spi<;eie I" - USA,
I. 12. g. 13.30 .,Zólla gorączka"
_ USA. 1. 15. g. 15.45. ;:9 i pól
tygodnia" - USA. I. 18, g. 20
seans przedprcmierowy.
- ,.r~osłtwa" - t.Gliniarz z Beverly Hllls" - USA, l. la, g.
la.15. "Zabójcza brOI) U" - USA,
l. 15, g. 15.30, 11.30, 19.30.
"Studyjne" - nieczynne.
"Ecbo" - "Powrót do przyszło~ci" USA, l. 12, g. 13, 15.
ł.Czarownice z Eastwick" USA,
l. 12, g. 17, 19.

lNFORMACJA
słu~by
zdrowia
_ czynna 6-20 tcl 251-21. Informacja o usługac h - 355-85
TELEFONY : Słra~ Po~am. 998
Komenda PP 251-36. Pogotowie
Policyjne un, Pomoc drogowa 995.
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energctyczne - Radom ~•• .

Skarży

BWA "PIWNICE" - ul. Leśna
"Obszary irracjonalne 2" - czynna 11-11.
MUZEA
MUZE'UM NARODOWE - plac
P"rtyzant6w - "Przyroda Kielecczyzny·' . ., Władysław Jarockl moje drogi malarskie" . "Pradzieje regionu świętOkrzyskiego.
EpQka żelaza" - czynne !ł-16.

"Wolność"

-

.. Goryle we mgle"
USA, I. 12. g .. 16.36, 19.

MUZEUM U.
OBLĘGOREK
czynne w
SlI-:NKIEWICZA
!:od~ 19-16.
MUZEUM WSI KIELECKIEJ
P .lrk Etnograficzny w Tokarni
Wn~trza
XIX -wieCznych chałup.
Zagroda l Radkowlc Dw6r • Suchedniowa Tadeusz Zak - roalarstw(' I rzeźba - czynne 11-11.
CZYTELNIA CZASOPI l\t wnp
przy ul pOCieszka 11 - czynna
V'yslaw8
pt.
.,SeJm
I
Senat w Polsce ze zbl<>rów WBP"
- lwledvanle wystawy : ponled,lalkl wtorki czwartkI. piątki
- g 10-18. w soboty - g 10-15.
['TEKI - stały dy~ur nocny
pt>lnia nr 29-001. ul Buczka 37/39.
n. 29·008
ul
Sienkiewicza 15.
POrt DNIE OYZURUJĄCE: Stomato logiczna - PrzychodnIa Relonowa nr 15 ul Karczówkowska 35 czynna w niedziele t
śwleta w god~ 7-1'
dy~ur nocn v od Itodz. 19 do 1
INFORMACJA O LEKACH ClVnna w godz.. 7.30-15.30 z wyj'lłkiem
dni świątecznych I dni
wolnych od pracy - tel. 523-3~.

APTEKA DYZURNA: nr 29-046,
ul. Apteczna 7, tel. 531-527.
POSTOJE
rzec PKP -

NU.MEQ 139

STRONA 6

TAKSOWEK:
tel. 131-05.

Dwo-

Starachowice
KINA

~,Star"

-

,.M.A.S.H."

-

USA

l. 15, g. 16 l 18.
APTEKA DyZ,URNA: nr 29-076
ul. Staszica. 64-19
POSTOJE TAKSOWEK : telefony - 53-10 I 53-80.

Ostrowiec
KINA
,.Przodownik" - "Karate Kld"
- USA, I. 15, g. 17, 19.
APTEKA DYZURN A: nr 29-071
ul. Starokunowska 117.
POSTOJE TAK OWEK;: pl. Wol- 531-92. ul. Slen kiewICl :

ności

-

PROGRAl\1

282-61.

USA,

Uwaga! Za ewentualne zmiany
w programie kin redakcJa nie
odpowiada.

.-~' . ~ ~RADro" : ._
f.

-- _

:-"',. •~~~_: r..\ .•;;.. _.

•

_:...."

•

'.

PROGRAM LOKALNY
NA UKF 11.15 MHa
dnia" wop!".
A. Salatv 17.00 WIelka muzyka z
małego krążka 18.00 Dziennik 18.05
"spotkanie z Czeslawcm Miloszem" - Rud. Cz KURsala 18.30
16.00

,.Aklualn6ścl

~ru7yk3

PROGRAM I
7.40 Express gospodarc,?:y
3.00 "Dzień dobry"
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Teleferie: "Telelato"
9AO Kino Teleferii : .. Tajmniczy duch" (4) s e rial
prod. NRD
10.10 "Boso do łóżka" (7 - ost.)
serial prod. NRD
PROGRAl\1 fi
Telewizja śniadaniowa
7.55 Panorama dnia
8.10 "Ulica
Sezamkowa"
progr. dla dzieci
9.10 "Santa Barbara" (12)
serial prod. USA
10.00 Cl\'N Headline
N e ws
(wersja oryginalna)
10.15 Mag. tv śniadaniowej
11.00 RetranSmisja
obrad Sejmu
14.00 Studio
Sport Puchar
Davisa: Polska Norwegia
Uwapl Za ewenlualne zmiany w programie tv redakcja nie
OdpOWiada.

drobne

KINO

-

15.30 Komedie i ,dramaty na
lato: .. Hotel królowej AnglU" węg.
film fab.,
reż. Miklos Makduty
17.00 Spotkanie z A. KaszrJirowskim
18.00 Progranl lokalny
18.30 Historia Teatru Muzycznego w Gdyni: Od Baduszkowej do Cybulskiego cz. 1
19.00 .. W labiryncie" serial
TP (powt.)
19.30 .. Ars Chori" relacja z
festiwalu muzyki chór alnej
20.00 Wielki tenis: Rola'ld Garros '90
21.00 .. Ekspres reporterów"
21.30 Panorama dnia
21.45 Perły z lamusa: .. Asfaltowa dżungla" - film prod.
USA, rei:. John Huston,
wyk..:
Sterling
Hayden,
Louis Calhcrn , Joan Hagen, Marilyn Monroe
23.45 .. Refleksje nad filozofią
pracy" - " Wychodzenie z
iluzji" - spotkanie z ks.
prof. Józefem Tischnerem
24.00 Komentarz dnia

Ogłoszenia

Końskie

,'pegaz" - .,Zdradzeni" l. 15, g. 15.30, 11.15, 20.

n

15.00 Powitanie

Jutro

"Robotnik" - ,,300 mll do nieba" - pol., I. 15. g. 15. ,.Pluton"
- USA. l. 18, g. 17, 19.

TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie PP 981 Strat Potarna
"'8 Pomoc Drol,!owa 981 Pogotowie Energetyczne Kielce - Mlalito 891 Kielce - Teren tsS PC)gntowle Gazowe 31 -20- 20 I 992 Po·
~otowle wod.-kan .. co. elektryczne RPGM Clvnne w eod? IS-23 .
'el 469-80 I 430-94 Poc7towa Inro. macj.. o uslu/:acl-. 911 . InforMaCja PKP 930 Informac1a PKS
6G ·02-79 hlltel .Cenlralnv·' 66-25-:1 .
CF.NTRUM INFORMAC.JI TU·
\1tYSTYCZ·NEJ .. rT" _- tel 486-66
.,.,ynne do li w soboty do 14.
(NFORMI\C.IA O USf . I'~<\C"
"OM N'" Kiel~ - tel 439-62 _
.., f!od~ A- ! 7
USŁUGI
POGfłZEROWE '
DyWT całodlloowv tel 31 -70- 41

-

MUZEUM
REGIONALNE
Im.
gen broni Zygmunta Berlinga w
Skartysku-Rejowle, ul Słonecz
na 90 - czynne 9-1'7.

NARODOWE "PALA C" - plac
Zamkowy - .. Wnętrza pałacowe
XVII t XVIII w :' czynne w
godz 10-16
MUZEUM ZABAWKARSTWA ul.
Kościuszki
\I
.,Zabawki
śwl"W" czvnne 10-17
MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
Z, Cł:Ol\tSI<!EGO - czvnne w godz.
9-15.

'ko

KINO

GALEltIE

PHOGK!\!\I 1
17.10 Program dnia
17.15 Te! exnress
17.30 Magazyn
katoiicki : Powrót świętego
18.00 .. Oynastia" (14) serial
prod. USA
16.45 "lO minut"
19.00 Kino Teleferii : ..Smurfy"
19.30 Wiadomości
20.05 .. Dwójka karo" (7) - .• Pomocna
dłoń
serial
krym. prod. USA
:lO. 55 Interpelacje: Leszek Miller
21.55 Konferencja
pl'asowa
rzecznika rządu
22.15 "Pegaz" mag. kult.
23.00 Wiadomości wieczorne
23.15 "Dynastia" (14) serial
prod. USA (powt.)

n"

APTEKI :
st a ły
dv~ur
noc
nr 61-010 pl Z'wyclęstwa 7.
67-001. ul. Traugutta 40.
.. Hell

Dziś

u

nlecz.}°nny.

pełnią

KtNA
"ROm3.11tica." -

-

31 -09-19

ch:~arowych

ALFREDOM

IDl. Stefana
nieczynny.

Pu vdziw ą 5en,,·~c.ię wywołały w ~' "ikł b:uhń 13~.c~.\Vna.wczlICIłi.
kucbni azjatyckiej i r.ółnoonoamerykańskiej,
przez CorneU Univei'luty Press w Ithaca w tanie Nowy J
Obejmujaca 920 !ltron naul.owa dokumentacja wykazuje,
Chińczycy, chociaż odżywiają się znacznie biedniej liii
kanie, to z całą pewnością ~dzą znacznie od nich !ldrowiej!

POSTOJE TAKSÓWEK: Osooowe Dworzec PKP tel 534-34 . ul
Stowa~klcgo 31-29-19
ul.
Jeslo·
nowa 31-19-19. PostÓj taksówek

Czwartek
19 lipca 1990 r.

ro~("ywkowa 19 .!5 O.,.ien_

zdrowiej

PRZESTRAJA.:."HE
pal-~cam
Wideo. Kielce 222-42.
'
11380-g
NORYMBERGA - 2 wolne
miej~a wyjazd 23 lip:!a. Kielce 321-355.
11376-g
STACHERA G~'z zgubił
legitymację ZSZ.
__~~~____________~11~~79-~
ŁYSEK Tomasz zgubi ł logi tymocj~ ZSZ.
1137C-g
MIERt'l"(K Jerzy zgubił przcpU9tkę ZM Skarżyslw.
1l:l75-g
spnZEDAM Qdtw.~r"'a"'z .. Ioshiba". prz·~stra.jam 'Ul.kny RTV.
Kic-tce ~.:!_l_fl:; .
11.łW~-g

nil •.

http://sbc.wbp.kielce.pl

I tak na prz y,kład pro!.
Coli n .Campbell
dowod'Z·i.

T.

że
Chińc?!yk je o
20 proc. kalorii więcej to Amerykanin (średni) jest cięższy
o Z3 proc_ Dzieje się tak dlatego iż Chińczyey s~oiywają co
najwyżej liS tłuszczu, za to dwa
choć

pnedętny

razy
więcef
węglewodanów,
które przY6Pieszają spalanie tcge
pierwszego.
Jadł{}spis amerykański niezbyt zresztą różnią<:y si~ od
zachodni<leuropejskiego zawiera przeciętnie o 1f3 białka
więcej niż chiński.
l
jeszcze
jed.no - u Ameryka.nów i Europejczyków o.k. 70 proc. biał
ka jest pochodzenia zwierzę<:e
go, a u Chińczykć>w - je<lynie
7 proc. Tu uwaga! Z 6500 przebadanych Chińczyków najczęś
ciej zapadali na choroby serca i krążenia, a także raka i
cukrzycę ci, którzy
spożywali
n a j w i ęce j
b i a łka! Jest
to więc zdaniem uczonych amerykańskich. zjawiskO
typowe
dla tzw. choroby dobroby tu ...
Nazbyt obfite odżywiallie, we
wczesnym zwłaszeza dziecińst
wie, ' prowadzi u kobiet do więk
szego zagrożenia rakiem piersi i podbrzusza. WysokokaloryC7Jne odżywia.nie dzied tak po.wszechne
wśród
zamożnych
społeczeństw USA i Europy pobudza w
większym
stopniu
wzrost i... zwiększa późniejszą
pobudliwość
seksualną.
Przeciętne Ch1nki
mają
pierwszą
men.struację od trzech do sześ
ciu lat później niż Ameryikanki, ale za to oierp.ią niezwykle
rzadko
na
kobi€'Cc
choroby
nowotworowe.
Uczeni z CorDell Univcrsity
dokenali tei badań porówna w-

wczesm
prof.
czycy udowadniaja
tezy. że człowiek "jest z
ry wegetarianinem. stąd
czność spożywa nd a jak
szej ilości produktów rn''' ..r,n ,·''
JAKI STĄD WNIOSEK
NAS, POLAKÓW. trady

w

rozmiłowanych

i golonce? Urynk
na produkty
tak nam ostatnio
ma jakby w związku
równiez i swoje dobre
Ale uwa~a! 010
leksja z lektury a
go raportu: Chińezyey
pliwie jedzą zdrowiej
merykanie i zachodni
C7.yCy, ale Żyją pruciętnie
8-10 lat króeej od Di* ...
doeznie uIDieraj~ na coś
go ...

Seks przez radio.n
tł ... mnie oawled<ltychczas Berlin Zachodtni nie mają na ogół zbyt
Wiele czasu na słuchaOle radla ...
Ale rctzenni berlińczycy dobrze
wiedzą, że około północy warto
w powodzi wielu stacji lokalnych wywołać tę. która nadaje w programie komercyjnym
pod dźwięczną nazwą ,,Hundert
6" - C<l w dosłownym przeklad·zie nie oznacza bynajmniej
,,~lówa i sześć" lecz "Stówa i
seks". gdyź .,sześć" czyli ..sechs"
po niemiecku brzmi także jako

Nasi

roda~y,

dzający

geks.
Właśnie o sdo;:sle i tylko
o
sekSIe je:.t wyłącznie mowa lia
tej fail, któca
od
nie<.lawna
cieszy Się olbrzymją wręcz PQpu larnością. Dzoleje się tak za
sprawą prowadzącego ten program Franka Schmeichela, który sześć razy w tygodniu przez
00 najmniej trzy g<>dziny po
północy

zachęca

berlińczyków

do "intymnYCh w estchnień rrułesnych"
prtzy głośn<iku radiowym.
D<:-wizą p rog.ramu skrupulatnie j.a.,k dotą<l
realizowaną
przy mikrof<lDle j&>t to , że
każdy moż:c tu swobodn ie mGwić o wszystkim. co go gn~bi
czy cieszy w sprawach zwi<\Z3.nych z seksem we wszystkich
[\}()żliwych wal'iantach. Od klasycznego. w wydaniu
mesko-damskim tylko we dwoje, poprzm ba rdzJ ej urozmaicooą w wariantach trójkątnYCh . cztero- i wielokątnych, aż po seks
jeszcze bardziej ..specja14s!yczny" (jednak z wyjąt..lciem moż
liwości najbardziej
skrajnYCh.
groż<\cych konfliktem z kod",kseom karnym. a także
wielce
tOlerancyjną
sk"l<iinad
OP i-ni ą
publiczną).

Każdy może wip,c sp róbow ać
dodzwonić się do studia •• HundeM 6" i zasi ,~gn ąć porad v czy
zwierzyć się ze swych kropotów bądź sukcesów. Im zwie-

rzpnia bard.ziej szczere. iontvmne i be?pośredol'ie ilustrowane
bo ta-k sil! C'Zesto ?..d'lT"':.3 przE'lk~7errl dź.w·j<;.k-Jwym
whsnych d/F":!P . co t"SilCP S ! 'lC:Uczv te!!/) rad.;) pl-zvjml';
~e
ze1Pi!.JI'lI·rrrl 1!3/ '..owole-"i ITI
tym a ..od. ,.:j;t ł>.J.·r<J ..i·'i tJoł.~",n:l. '

-

Tym bardziej wzrastają
wania tego i tak już
le wysoko ocenianego proj(
mu. Miarą popularności
.. ~
Po
dio-Seksu" są
tysiące
list ocJ..bJi
nadchodzących
pod adre- pok.
sem
redakcji ,
ale
p .... ZO~
de
wszystkim
tysiące
t_ TES.
lefon6w,
którymi
bolO" ro:lz
bardu ją autora radiosłu-chaC: now
Co przy tym najciekawsze l c:zno
punktu widzenia socjologiczr~ :łach
go i psychologicznego? - Pra W ent
nigdy
jak wyznał Frar.: kę"
Schn11:!ichel reporter.om tygodnika "Der Spicgel" - nie zdl' rzają się telefony
ordyna !1\/.
Słuchacze i sluchaC'l.ki zw ra~!'
jący się do radia z reguły n~
używają żadnych slGW wul!!a:'
nych czy rynszt<!.kowych. P nIciwnie. starają s ię wyraża ć 1
sposób subteJ.ny i nie nanlStt
jący poczllcia de~;.:tatnoś ł d l'"
mówią p r7e<'ieź o problE'm a
najbardziej tntvmnyeh. c~ cst
w sposób granicz~y z eks~
bic j()nizm~m!
•
Jedr,s. :-a sorawa moder~·
ra al.'i!yrii czynią to w k
wcneii p;>łl':o~imowl'j. u,ż""
jąe j-d 'rie swvch imhn.
.
j~c C7aS? m inf/)rmacjl! na ł
mat swel'o w:·:,k '. Z!lw<>du I'.
w ':ksrtakE'r.h. W':7,'ts.cv mów'.
też S(}':>il' 'la .tv " i S'l ni""7"W \1tle bE'?T\(\;:l'E'1I'i. T-. w!l\..!ip'e sn '~'
wia że n umer tt9-6'l-~ ryyI k fO'
rv tn07.T'3 dOO7 NC'H"F" !=.!~. !"fq'1;:V"
wanv jest w B~rFn 'e .. it>~ r
9

dlltej

'!'Ortl("~

T''

l""1i:l: .. ,"

Propon U jemy ...
• Dzi<Siaj, o goolZ. 17 w sali
na II piętrze budynku przy ul.
Zeromskiego 5 oobędzie S;" ocganizowana p!"Zez Rade Wojewódzką i Miejsk'l SdRP wj·rrornica, w czasie któr<?j dr Mi~os
lawa Doł(~owska oolit>J!o(
i red. Adam W. Wys'tCki wv~
losza prelekcje ot. .. Pano nma
h'wl('v pe1ski~j". W tpo wo!t1"f·
~ towan:y.~z.. ni~ (}:;Wł:J,łin"J
..ów Polskich w Klel~a('''.
t.
R .. wolu('ii
Paidzl~rDik"w"i!·
tf'1. 433-60 Dl-Z";, u i.~ ~glo~·,...,i ..
n:l wak:lrvjn,; ' kUf" j. aD~i ,!~
kil.'~
i ni .. mi~k'''1: dl
""-

e

M'!!:tlt,~j,l'v<"h.

II

aryż szczęśliw
TR.
pł.~ni~j

będi.ie

l

Dł"I(O('jO

obsur ny dru1!'i układ bilny p&międ'l.Y
Polską a
_m,~o" ...mvmi Nienuami, &krl'ś
persp~ktywy

j

stesunków i
Oddzielenie ty eh
układów to rówPolski, Wiadomo boze w dzied~nie bilateraldal je t I 2apewDe nicste.....7f1n"n.e - kilka istotoycll
których ocena róź ni dziś
i RFN - ~ saDle nC'r;omogłyhy

się ;;limuzrć"

id sytuac ji sprawa pods'a- sprawa g r anicy - 111;z ni ch jui I12 początku w y łma bo urŁ ~ ulowa na od! ęb
t u hła.t c m.
\\'~nik u
1,'00110

re 'Z mć\v

n iemiecka

w
«0-

CHWILI
h'<lk('ie półg z.hmego potkan 'a z mini9tr~n spraw zagra!lIc nyc h R P Krzy ztat m Sli uwsłl.im

p-ezyd!'M1t Francji
MiUer ra nd pvw i oo z.i ał ,
czułt~ty k o>n f c-re:lcji ,,2+ 4",
d t czące gra nicy n.iemiecko-po sk ie j " w ydają si ~ bard Lo sat
a kc jOorlujące" poinfonno_
o w Pałacu ElIzej;-,kim.
-S ef paiJst wa f rancus>kiego wy~ l SLCU; ólne zadowolenie
z
ażnego podejścia Niemiec do
tii podpisa.,i a d wustr o>nne'kła du z Polsk ą w 9prawae
+,ci'7,nc-go uznar.i ..
g ranicy
~rze i N YlSi e.
eoi

da P 1ki

o!:t.iła
!-:
"
r lliUl !)iu
HF NRD
i
Ru lina
"a
zlik 'ido",~nj~ w swym pnl wi e
"..e".nęI.r7l~ym
ty('h
Iiu np b
stwierdzeu, sftrmulowań i u sta I~ń , które dziś nazywamy rewi_
zjonizmem prawnym, a klóN' po
zjedno('z~niu
powinny ulu"ić
swój ~ns. ,'ie t'hcC'my aby te
przepisy m !:'{y nadal, dla wC'kteryt'h bęt;<i w poJityl'Zn eh w
Niemcu .. "',
stanowić
punkt
wyjśt'ia do zgłasunia rosz (2wń
wob .. ",u'udna, O p ola, OLd yna f'Z~' Gda ńska.

- RFN zp;ocizila lii( w Pa r yż u z poglllde m min.
kulJis 7:e ws liit!r;o, ze proce "jed n czcn i wy
mo żC' prz y ni('~ć
Polsce istotne
s traty A'0spoda.r cz(', wynikające
z ustania, dzi ś ohow iązujący<, h
w handlu i ws półpracy " N RD
(ale tez i RFN) umów. usla.Jeń ,
zwyczajów,
wsp ólny .. h Pl'zeds i ę\\-zięć ił!>. R epublika FC'd el'alna wzi(la lIa si rhi obowi ąz e k
d ł-ania o wy r ównanie tych sl ra t
w imien iu przys zlF'h zj('(ln~zo
ny ( h _' iemict',
W szystk ie te ust l~ni.1 są d la
nas korzystne. Możn a pow ied zieć, i
zwłaszcz a w
k w estii
kardynalne j g .anie," p.:lsko-n iemie('kiej, CllOĆ dy plomaci w
Pa ryżu n ic zd radzili ani jedn ego
szcze gÓł u technicznego u suwa j ą l o co
pędzał o n a m sen 2:
pow iek od 1915 r oku, To w szy~t 
k o nie mogłoby się - myilę dokon a ć w Pa ryżu, bez ogólnie
pozyty w nej a ury politycznej w
Eur opie, wyżu k tó ry w ostatnich
d niach umocniłby zwlaslcza w yiki szczytu NATO, sukces Gorb czowa na zj ździe i w yniki
w izyty Ko hla w ZSRR . które
oznacz ją zgodę
Związku Radzieck iego na udzi a ł przys2.1ych
Niemiec i ich zredukowanej armii w N ATO.
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• PrudsLawil'i.. 1
nl\4lu
" ittua m~k i .. go pv
O,' giłn iu l'ji • "a rodów Z j rdnol'zoDy ch c;': wiadt'zył w ' cl\,ym
Jorku, le \ 'It inam z udo\ olc' nif'm
przyjął
d c~' zję
adminiska ji am ery k a ńl'kid
w s pr a w iC' \<' t ny mania pom o('y
(l' a
e" r wonych
Kh mer 'w w K ambod.iy,
• Narodowa Armia Ludo\\'a Niemieckiej R publiki
DEmokratycznej nie bl;dzie
b,'ala udziału we wspó'nych
ć\'!ic,e!lisch
ił
zbrojnych
p aJl~~w nakŻljc ch do Ukła 
d u Wal'szówskiego, Dcyzje
te u.:.asadJlia się rOLwoj(;nl
p:OI'CSU odpr<;żenia i prlywruccnia
jcdno~ci
d wóch
I'.liJslw niemieckich.

Le "itym" 'je p :::rlyj e oddali
depulow ni ludowi ZSRR: le r «iC'j Stll nkicilz, Jurij Ry :tow
Al eksi j
J a blokow, \\ ladinti~
Ti('honow, Mic' haił Bocza row
" ralf' Dtin Łr gunow i
."lek
~emif'li a now. Wszy 'cy oni uwazani S" za zwolennik ów .. latformy D~·inokrat:'cznE:j'·.

fi li

o k Olejnych

Wlichodl:Jc,

lo,.

t

za ...1<.pi:Y

\\o

i,"O z

owa, tele!ak owa i komputerowa przychodząca do abonenta. Może on z dowol.nCj(o aparatu teleto>nicz-nego, tel kw lub
tel faksu "wyjąć" S'wą korespondecj~ i uzy -ać kopIe
na
p apient>. ])osi pu d korespo.ndencji strzeż" od po ",ied'!lie ba-

{)tu,

hU . h . ;·f""l

'j

id

Wicepremier szuka
mieszkania dla Honeckera
W wywiad~ie dla boń kic-«o
d2.i.,.nni·ka .,D: 'alt" (\ ydani
z 18 b l) wic p" 1ier i minist
p~aw WeW'lI;~rznych w rządzi
'RD Pel.. r Mk h ...l D i l l
slwi~ dzit. lJ: chce z.nal L.Ć micsLkanie by ł OlU slotowi p.'Irtii ~
pa )'1 lwa, E~khowi Ho n ee,k(' rowi.

• J a k podała radzieck

g~nciQ pras wa Interfax ,
zakładzie karnym w Chnrkowi zbuntowało się okoł o
600 wi"żni6w, Do stł umi nia

buntu we2.w ano
lipec jalne
j dnostki sil bezpieczeńslwa.
Z d n!esienia agenc ji wynik a, :i-.e slłumiono go.
• Do polowy lipca
tC' o
r.ku ~ w ynikli róinC'~o r edzaja 1.1 " k i rw i I~", c::h w
China('h ż 'de s Lra t'il. ponad
!oeG ludzi , a pona d l
Z4l'tal. raDD y h..
• Bt>z względu na po tanowienia, które zapadły podczas rozmów na temat zjednoczenia
Niemiec, polsk i
granice b~ą nadal kw 'Hono ane - powiedLiał w "rod~ znany
z pra icowych
przekona't
przewodniczący
Z iqzk u Wypędzonych II rbert
Czaja.
Skrytykował
>n rZ.:ld z Bonn za olJietnic~,
i.. 2.jcdnne'LOne Niemcy uznają raz na zawsz
powoJenn
Polski,
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, 'a pocZQ ,
w Warsza 'e. G<lańsku, Krakowie I Poznaniu. a p6i.n:ej
mIar zapołrzeoov; ania w
nych mia tnch I mie' o .. 'cia('h, Opiaty za korz 'stani z
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Znów tragiczny wYI)adek
29-1etni Israel
Caballero
jcst
trzj'ciq śmiertelną o!larą wyn..<ctkll
jllkl zdarzył się przed kilkom
dniamI w KolU1llbil. W kolizji "
ciężarÓwką
śmierć
na mkJ_cu
ponieśli dwaj
tr('nujący k011ł1'?t~
- Manuel Card nas
Raiacl
Ma ·Ot·ga.

-------------------------------------------------anenły

re

świat '

Ze

au..: "gowe

wych aren

• "l'our de Francc' powoli zi,!121l roie: rle kolwa. Siedemnasty etap
. dług0ści 150 !cm zaknilezył się zwyci stwctn radzieckiego koiarz a
I "nysr.e\\a. W klasyfik acji generalnej nie zaszły i.adne zmiany,
nadal prowadz:j Włoc
ChiapPut'cj o 5 s<!lc pl"z~d Amerykaninem
Lcmondem.
I

-li: [,OttO li (6

bramki): Marf'k l'an: ~ck 24, U ~dan Lubic"lil'lki 11, Tomasz Tok,~rc'zylt
t. Lrl>.tpk Borycki 7, Grzegorz
SzuI<' 6. I'awd Kozak 2, An'l'~d
FeuurY "h 1, Sławomir Grz(',ik
1. ,\ l'k:\l1iu,,>z Slusarc~yk l, ~3rnohuj, ·za. 1.

* lt .\DOl\t1 \K (60): TOnJa,z
JurJuH\"k i l::. Jacek Kaeprzak

11, (;rZ/'l',orz Kozil'l 9; r .. rek

Ogar,:.ł,·" 9, Sł' wamir l\farhario Ci.
flhrrk
\ ojdaszka '.I,
Pull l' Hidit-h' 3, Stanisław Kocię d'" :~. Sltnvomir Bacmaga
2,
Ja(·~k • 'ow"k 1.

*

łH.p'KIT'IJ (~5):

Roberl

-li.- latO' (U): Grzcgorz KopytO\\ ,ki 13, Ualał ,i:ldaczka 5,
n,·. f.ard Kr2I'~niak 4, Piotr z:\jllł'7 ko\\ ki 4. l\lirosl:\w Kolan!'k :l . .f .kuh nilke 2, Dariusz
By ,·", .... ki t. Jan C ..·nicw~kj 2,
Raf A! t<"..\,ah·zyk 2, l\fan'k Ot'zko \"~ki 2. D.riIlS'l Rói:lJiski !!,
A rt .. r
uplt· 1.
wn:i:I' /(II, 7.

Wa-

Tomasz

Choluj
Opar I :>. \rka.Jiusz Bilski l, Jarf),.I~"
l{ot wił' a l, Sla \\ omir
M(l h~ .. I.
Tuman Szustak 1,
In, "j .... ' 'f.II<:~ 1.

t. AJtn'u (;olwcl 6,

• Nic wicd~ic się pols'dm juniorom na rozgrywunyeh w Czechoslowacji mistrzostwach świala w boksie. Z walczącej wczoraj trójki Polaków jedynie Andr7t'j Uzaay w wadze papil'row<'j
zakwalHikowal się do półClIwl6w.
• W rnzeg ra nym wczoraj w Poznaniu meczu w ramach Pucl.aru Lata mi.?j.~cowy Lc<'łt pok nal Ma ('('abi lIaife (Iuael) 1:0.
(j)

Wrozgrywkach mlodziezo~cb
wyłoniono najlepszych

Kol~

pf'r ' l. . ' k 16. Wiesław ~z,,;aj"wlI
Id Hl, .r"l"osl"w Zaj:}c 9, Dariusz
Dziu l"'l, G, Mariusz Krzysztofek
4. !ttf:u.. k (in.ba 3, l\1ariui>z • iudek 3. ICohrrt Kos!'l 1, Wojt>iceb
M "".it:r l Ir"lwlls~ Pictrllyko\\"ski l. ł\n drz<'j SLcz"(niak 1.

(,iI .\ . \'l' (29): I',tw p l

Na rozgrywanyeh w KunIa Lumpur mislrzostwach ~wiała
doslło d
dULej niespod7.ia.11ti w po.taei zwyciQstwa
CSRF nad Z\dą'lki t'm ltadzj('('kim 82 .79. V,l innych spotkaniach
USA po!conały Kanad~ 9::; '1'1, Kuba zwycir;żyła Bułgarię 33'81,
a Jugo~ł:1w;" w~·;:;··alll. z AustraliII BO :70.
•

ko~z7kar"k

~tanisł"w

,. • 'l' \UIC..... (~):
J"r61.ł"w
!\lrn.rI.·\,; 16 T"m:uz Plusa ł,
L .. ~ll \{ Sil h Oli <t, \\ .. Idl·mar WoS;!;I'z,';,I<i 4. ,hc'cl, Pr:l)"b yt'it'ii
3. ,\o) am U:tt{'g" 2. Dariusz Majk .. ~. !',lH\ umir Rów»' ak 2.
F:th'.:trlł "nbl ki 2.
Zdzi ... law
n,:; ,", "/{~ I. T.~ma.n l\.ollryó
J. l ' ,ot,· I".r,i(>ł 1.

.leslcnlq ub, roku do r07grywck
pllk3rskicll lI.łoJzUcÓw (zawodnicy
urod.cnl w r. 197;;) pnystąpuo
jedenaście druż yn

okręgu

klel~c

kiego w t ym dwa zespoly Korony
ltie Jce oraz Astra Piekoszów. Błę
kitni 1 C2arno \'ia Kielce, K ZO
Ostrowiec, Neptun Końskie , Nowiny, Granat i Rucb Sk a rż ys ko oraz
.star ·Staracbowice. Po pierwszej
jesienneJ runoz!e lista uczestników zmnicj.~zyla się do dzlewl<:clu drutyn. bowiem z kontynuo ·
wnnla dalszych rozgryweI< zrezygnował Gl·an .. t l Korona 1l
Mi~t
rz\,stwa oclbywaly si~ Systemen,
czterorundowym - po owle rundy jeslł!'niq i pOdub!1ie wios!1<!.
tv plerw'./cj glllple nlljlcps7ym
Zc~;)oJem okazali się mlodzl gwardziści z Kielc, którzy zdobyli
22
punkty pozostawiając clakko Z:l
·;oblj pc,zostale trzy zespoly , W cią
gu całego cyklu Błękitni przegrali yI1<o jectno 5potk3n\c z Koroną 0:2 . rewnnt.'1In:c , f;\t!
wla!iną
chłopc oin ze Stadionu ~';ncgo identyc:!.nvrn wynikiem
P 07.os tałe
rnc('ze piłka n:':! Rl<:kitny~h rOls~rzygnęlł na \vł~Jsilą kot-z.y.ć

l.

nl.~lt..itui

2. KSZO
3. Sf ar
t, Korona

2!!

:t.ł-

l'~
~

~O·31

7
28-30

22-33

\,- gr1łpifl' clrllg i~.i w.v~~urtow.,łl')
pi<:c z('spr.lÓw t ~. t~tkin, ,;\<hvizlc
7.nk )i,C"zyl} In:!-itrz_)stwa. ZwYCię .... t\\'0 pr~YPQ,U,) w I!dzinlc Nep/unowi, ktOl'y /dohył !!5 punktów 'N
r

iII:

I'.ono ' '\ :

7.f'

~tadion"m

2:1 , :::11. fir .. nat"lIl U:l i o:a.
Uh'k.lnymi 3"'1 i Oof). lhdomiakU"1I :{:I i 0'1. Uroni:! 3:0 j O:L
.' R\IICHtJ \I.: z Iioron:\ 1:3
i 1.0. n,.on,,, Z:3 j 2:1, ' tadio1\1'1 n:1I i 4:1. (.rnnatem 0:1 i
~:l. I~I ,:I:l(lJ~"ni n:l i 0:1.

-li- łllJ ~: k ITN1. z l':oroll~ 1:3
i 0::1, nr nLI (1:0 i 1:1. ,l .. dinu ~nl 1:~ i ~;;a_ Gra na tt'nl :!:lł
~:I
II HI~11li.\!""1Tl 1:3 i 1:0.
"ladionem 3::ł i
I:U. (.r~lI'\t · m o: i 1:2. Blr,kil ... mi O: i 1:1, lbdomiakieru
3:2 , I ,~. horoo.\ U:3 i 1:9.
IfltO : u

*

(olI'\'. \'l': 1: Koroną 1:0 i
' :0, fjr6"i:~ 11; 1 2:1. Stadiou<:m

i Z·I. łlłł'k4tnymi CI:!!
RloItl"h i,,~it'm 1:0 i 1 :2.

3.

i 1:2,

"T \010" : z n:oroną 1:2 i
ł;rclJli" 3:3 j 0:1. Granatem
.:3 i 1:2. UI(kilnymi 3:1 l 6:3,
Ratl\} ,,,;·.ki .. m U:3 i 1:-1.

. ,2.

l . R H)O. lHK

t.

ł\ORO"f\

3. • lt'\'I-\T
4. ,n,Ę I(IT~l
5,

m~Q ,'

ST.\ IIłO 'I

10
10
10
10
lO
10

H
13
13
12
9
-l

18-12
13- 6
11- 8
12-11
11-13
9-21

opr. (p"'iJ.i)
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ED.

STRON~

8

Co,
/ll/!;'!

niertobr"!Jo
11<):'1I/..

no

d!ieje
PoTę!'e

si,: ::
to

j('.~l

ja<l,ral('() ll';d:Jc:I!e ocl T'1 t j /. ibiec już CIU/C,lO pfz"k'Jt/(I/i .. ię.
~t futbol tI.l /"'ajol/"Yln lJ'yd<lnill
!lie 1/1U nic Icsp61,."oo z nief/c/!J.,iejS=Ulld to-j(/oll'iękumi. DlatCf!O d:l.,iaj IW o!>i ... m 7IIec.',w
pi.'I'ws,Wlt[/owych
przJjcllOU zi
'" slll/lie fI/lII Ide/zo'c' ("o u: 1(1ta('J~ s=e ~(d=i(','?r;:;Jc.: ll na· jc(leH
nh C~ liUo~cy. Tera: mi"t:'t!)~f{ca
. wiula 1/' pilee Il'J':l/ej ,·ozegr.l111' we Illa'tel'h IId.JU/ud II/y. że
/;{Y~!ls OWinął lut 1",1 róu'llici
tV krajach ~ttJ n01ciqcych n je(1') pntiidze. tv ;:I/SC'I są '(JoJ.Iti. że pOZiom por/Gu'!) /urll;eju IV Italii byl <lItH'Z?!ie sia'.'"!d ou Jll)prz<dllich tII,~lr=o. I'"
_'I('jUI'I. L>lflc:ego tale się ~tfll()?
Z (:/'fcilq !Jll!! :e ~porlem :<r-

czt:hl

.~ię

IJi C' II.! o d.!f:,

oro,1

lqc-uć

cor:1Z

tcię;;s :c

sie j3:nł~j. =e
tLi.'I:s:a a, gre1lklJlhf·,·cjel.zfłcjl. 1ue

młod21

odnieśli

futb oll~c l

efektowne

z Ruchem 9:0 i 10:0,
8:0, z Astrą 9:0 I 5:0,
z Nowinami 7:2. Rekord strzclo-

Neptun
2. Nowiny

25
J!
J3

3. A~tra
4. Rucb
S. C:z:arno\"ia

W ubi~gły wt~rck odbyło się
poszerzone posiedzenie Okręgo 
wego Związku &kserskiego z
udziałem prżedsta wicicli
klubów posiadających sekcje pięś
ciarskie, na którym zadecYdowano o odd2iell'niu się od WFS
i \1z}skania ~sobowości prawnej.
Ws~yscy jednomyślnie
sLwierdziU. że w obeenej
syLuacji
tyłko wspólne wysiłki związku
i klubów mogą pozwolić na
wyj,ieie z impasu, \V jakim znalazł się sport.
W czasie posie-:ize-:Jia przedstawiciele klubów
pohnfoMnowali o sytuacji s>woich sc-kcji
bo.ksel·skich. Nic wygląda ona
niestety we wszystkich klubach
najlĘ'piej.
Jedvnym
klubem.
gdzie w zasadrzie bokserzy nie
muszą martwić s>ie o swoia egzystencje, jest
KSZO
Ostrowiec.
Przychylne sta.nowiska
kierownictwa klubu oraz dyrekcji, rady p:-acownic7.e-j oraz
związków
zaWodowych huty
p ozwalają na spokojrną
pra-cę
sekcji.
Diametr a·lnie i'nna
svo!uacja
Ist.nieje w pozostałych dwóch
k1wba{'h Błękitny .. " Klelee
i
Starze Stara .. bowi .. l'.
K!ele~ki
klub w zwiaz'ku z przel)hraże
niami mi1kji na pol·idę swego !!"lównel;o sponSora. przeży
wa poważne kłotloty fins·n:rowe.
St~d td og,an!cnni<l w Wc,'ltattkarh. a nawe,t mówi sip. o
likwidacii
ni roldóry<,h ~ckcji,
m.j,n. hok ~u. W"daic mi si~. że

1\
10

Grupa t rampkarzy

nll~trzost\va

w lwvciestwa

6S-~S

zakoilczyla

sezonu 1999/:"0 w

skła

ozie Cl.terech zespołów. bOWIem
do rundy jesiennej, podohme jak
w grupie młodzików, nie przystą
pili piłkarze Granatu i Korony n .
Tllbela końc":\wa tYCh rozm-y\\,('k
przerlstnw!a sit: nastl:puj'lCo.
1.
~.

3.
ł.

KSZO

20 42-18
12 3\-30

Korona
ntęki~ul

Star

10

2~-29

i

1i-42

rułodLicj;o~<. . e przynosza wielt! ranoścł uczc~lnikom i
nawet z tej racji należy je l<on-

Ro'Zgl"vwkl

prop!lgoYolł t we \\sZr,ł
kich osrodkacb \liłkarski~b.
Udzlal klubów powinien by ć j~d
nak o w'icle szerszy aniżeli w ulinlollym sezonu. Nic odbi.rajmv

l}'lluowat i

mlodziel)'

nictwa w
spec tu!

możliwości

ulIlbloncj

w,",pÓJzdwoddy~cY}llini(!

.vprot("ad:ający qrę do per/c T, cyjnej ollfOIlY bramki t c.:uhaIlia na jeden bląd pl =eCltl'lIiIw , do pr:esadllC'go ,..• .:anou·ama"
pił/ii i
pr::etrzllmywan[a
jej ja l , najdllltej choćby
11'1
wla<!lcj
połOWie
boiska,
do
remisu lub zW?lcięstu'a za Iw'elą
cenę
Iws:lem
• zrt rOIl'lU
WlllSIlI}ch zaleodml.ulI'. a z'I'Ia.-

------------------Rzuty osobiste

\V d.r ugim dniu odbywające
go się w Ostrowcu SwięLokrzy
skim turnieju o
mislrzostwo
['oh,kl w pi!ee wodnej \~ido
krotni misLrzowie kraju. wa.
Lt'rpoliśei Stilonu Gorzów .lwukrolnie pokonali Anilanę Łódź
18:9 (!;:3, 2:5, 4:0, 7:1) i
14:9
(1:3, 6:3, 3:2, 4:1). Go:'Zowia'~ie
potwicrdzil·i wiQ<: krajowa supremację i JXwnie "micrzah! Po
kolejny t)"~uł (w b"żących rozgrywkach
odnieś:i
ko-mplet
zwycięstw 10).
Z w{'7.orajszych
poj~<Iynków
c:ekawszy był mc('z
rozegrany przed południem. Po dwóch
kwartach łodzianie nawet prowad zili 8:7, g·le skuŁcczny rini»z waterpolistów Stilonu zapewnił im wysokie
zwyciE;st-wo. Po połUdniu h·ż lćp.~i 0kaza~i
"ę g01'Zowiani<> w których zespo-Ie wyróż:.i} sie .Tanu.':t: l\fif'halski. sl,-zeJee O~!l\.a
b~;llrek. OLa
mcc'e s"J.z;ow:.ł

() m'.,lr.i:o,t!cO świata sq
cHwle tmlocj',nujacc,
ale
ni"
d:nric:
<tę. że ella i'lIlljcll są
to v:Id olPl ka
ba,.dz(J
llullne .
W losl,i
I1II!/idial
był
jcdll'll.
tllll,n Xl ·tenczc'tiem 'zgub nego
ellu {ut/Jolu proce,w . /;turu roz"(lc,1 sic U' Tolw 19!iS. J eszc;:t 1/) p%wie
łat pięćdzies/ą
c:!!

'!J('j~

o/.J01l'!ą!Yll'!I1

tCll!lra~U/L"l-

------------------------~

Nudny futbol

z at'Zf;li

Obrfl(''l(:

1I"UU.,,,(1. -

(lolarIJw . h l,jęl,·/ce-;, toidou'i:l!'ł1I1"Jj gTy. /;/o,a ~",oc;ono
Ulała c,l/y
~uliaL
Zrobi' Si.(:
b':lIes nie (J.)r'.·~'1 od pr.?pm!J.,/1' san· " cl!fJ!i'"n·g.) nil elel,tro·'lc.:mego.
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taka decyzja byłaby wl>r05l; nie
do przyjęcia przez opinię sportowa Kielc.
Przecież
d.zię.lti
pięściarzom przez kilkadziesiąt
lat głośno było o
kieleckim
klubie. przecież kieleccy pięś
ciarze zdobywali tytuły mistrzów Polski czy pionu gwardyjskiego. Uważam.
że
nie
wolno nie 'przemyślaną decyzją
zniszczyć tego dorobku. Miejmy nadzoieję. że nowe 'kierownlctwo
sjjOnsorujacej
p:>1icji
nie dopuści do tego.
JeSzcze bardziej tragiczna sytuacja
jest
w
Starze Starachowice. Zakład opiekuńczy
FSC t>l'Zestał zupełnie interesować się kiwbem.
Wreczo~lO
wszy.stkim wymówienia ~ nracy. Prawdopodobnie ze wszystkkh sekcji ostanie się tylko
piłka nożna. illlne zostalOą 1"0'1'wiazane. a wśr6d nich sekcja
bokserska. I znów dorobe-k kilkudrz,iesiC){'1u lat zostanie zap:-zepaszczony. a Ol'aea wielu lud7J zwia-zanych z boksem bę
dzie zmaTIlowana. Naleił uruchomić wszelkie dział~.nla. aby
do te~o nie dopnśdć. Z PO'ffiOCa ' finansową powinny . pÓjść
inne zaklady t>rarv na t~!'Conie
Starachowic jak rawnici nO'V':o
wybrany
sa'!Y'O!'Z~d
z Radą
Mi-ejslka na czele. 25 Ji,poca br ,
otlbę:izic sic w
klubie zE'branie s-prawo:dawezp na którym
zlłP::ldna
ost:lteczne
de!:1'.zje,
m.iejmy nad'l:~ic. że będa k"rz·,!!'tn~. d1a boksu.
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OZB na drodze do samodzielności
CZłlrne chmury nad pięściarzami
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Totek -płaci

LOSOWANIE I - 1 ro·lW. z 6
tranenlam1 - wygrana 31.SN.fl80
zł, 104 ro'lW.
z 5 trafien lar.li wygrane po ok. 408.000 zł.
6.S!IO
rozw. z 4 tr'Jfieniami - wygnl{·e
po ok. 7.';00 zł, 154.a74 .roz...... z ~
trafieniami - wygrane po 546 z ł.
LOSOWANIE I I - l roz\<.'. 7 G
trafieniami ' - wygrana 4~.!lO4 .890
zł . 155 rozw
z 5 traFienl31ni
wygrane p ok. 309.000 zł.
z
4
tra fi nlaml
\V~:~rafle
ok 8.500 zł, 1~7.525 rozw. z 5
ni:lJ;i wyg!3.nc po 72G li.

.11"1ala Hl f(ll~tr 19511 Urazi/Hjc::;;cy przywieźlI Ilol('inl;ę ta/~11Ie!

!la u, tatl"iellle zau-o(lrlik(;w
w' systemie: czterecll 'obroitców, dU'óch pomocnikóu' i cztcrech nI' pa~I1Ii1,,;1L'. Gdy, zdecydotlOa.a/e l':1}y/"a!i te mistrzostwa.
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Potem zac;;~to go lIlodyfikowa
;:(1odnic z ,asad'! wzmacniania
o·broIlY. 'a mi~trzo t,vacl! śu·ia
ta h) ro'U 1974 ('olacy uchodzi/i- za dru?!lnę bardzo oferlsyu'nq. bo qrllli c=lerema
0bTmic'imi, tr:ema polflocnil-;ami
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