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Od kilkunastu &"goc1nł na
lamach naszej gazety prowadzona Jesł dyskusja, co do celowo§cl uruchomienia Elektrocicpłownl Radom. Najwię
ce~ kontrowersji lU ten temat
pojawiło się w trakcie debaty przedwyborczej do samorządu terytorialnego w maju
br. Były głosy domagające sIę

przerwania tej r;igan'ycznej
cieplownicz j inwestycji, arI;'umentująe.
że wraz II zała
maniem się programu mieszkaniowego i rec ją w przemyślc clepla Radomiowi

18

(przy obecn7cb z sobach) wystarcz)'. Inwestor l wykonawcy dowiedli bez pornle, że bez
elektrociepłowni nie ma rozOOKONCZENIE NA STR
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• Przeceny tówarów e Spora bonifikata na odzież
i odży ki dla dzieci
Znaczna pod wyż a cen
na alkohole

Pewct!csowsk,e

sklepy

I

zaska-

kujq !<łientów Znaczno podwyika

ce1 wielu towarów, wprowadzo·
na od lipca br., a jednocześnie
rozpoczęcie
równoleglej sprzedai, za dola" i zlotów ki wsz,stko
to
spowodowało
zwiększenie
zainteresowanio
.. Pewexem". Jak wygląda zaopatrzenie kieleckich sklepówł
C%f wprowadzane zmian, przy·
ciągają klientó",l
• SkleJ! .. Pewexu" przy ul.
Buczka. Ten pu,)kt handloNY
lnany jest z dobr~ laapatrzen ia w sprzęt rtv. Chętn i e leż
odw1edzo'ny je:;t p-'zez pani-e z
uwag' no duży wybór kosmety·
kó-!{. - Przysz edłem z synem po
\ te le wizor kolorowy - informuje
jcden z klientów. - No ba!a rze
n-e ryz)'k9wa1bym kupno tak .
drogiego towaru, bow;em prywatni haoo lorze nie doją iadn~j
gwa((Jncj<. Tu na!omiasŁ

mam wybó r, fachową informację. no
i dostoję gwarancję·
Klie nt nie ponosi żadnego ryzyko.
W sklepie sporo towaru Rad ia.
telewizory, magnetowidy
renomowanych firm tak ic h, jok
.. Sony", JVS. ..ranosonic" , .. Sanyo" . - Nie norzekamy no brok
klientów - j.nformujQ sprzedający. Andrzej Pawłowski I Rajmund luba. - Znaczny procent
kupUjących
to pow raca jący t
kontroktÓw.
Nadal
u
nas
sprzęt
rtv jest taószy niż no

Zachodzie . - Natomiast - dodaje kierownik śklcpu Malgorzato
Musialslro - znacznie
mn ie) sprzedajemy kosmetyków
po ostatnich z:nacznych podwyżkach .

• Sklep przy ul. Słowackie
go. W witrynie i w wewnqtrz rzucające
się
w oczy Informacje
o oktuolnej obniżce cen, sprzedc:rży
tOW<lrów równie i to tło
tówki. Przy stoisku z konfekcjq
cIomskq sporo klien ów. Gar00lw~nr.E~JE
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;,Iskra" zadbała ołani wypoczynek
o

,,ISKR .. Zi.\DBALA
TANI WYPOCZY. K

własna

wypoczyMowe
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Morskim
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ku

woj.

baza wczasowa

ki {'l~c 
ł unk 
.,środku

kiej .. Iskry". W nowym.

to

nowoslde-<'kim

cjonal!llc urzad'lo'lym
w KosarzY9ku koło P ' W'l!('''-I'ej
p'e'"wsi

wC'7~c::owicz.c

zjn\\dł{

s.; '!

DOKOoi;CZEII/1P ~" . TIl

zginęła!

Jeszcze Wenus nie

,.u oczy
eec e

Tint rwencvi y

Już

długo

na

prU'd

godt.iną

12 w holu hotelu .. Centralnego"
w Kielcach z.ebrał ię podek s-

cytowany tłumek . c 7.eka jąey na
otwarc:e pierw'zcl!o w tym
mieśc'e sex- hOllu .. B. OL -

W

Zaraza
centrum miast

i .
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• Obiecywał że zapłaci 500 proc. od powierzonego
m' kapitału. 800 ofiar pana Andrzeja

ca 'h. Ta wspót'la ubikacja, tyPu .. t'lreckicgo" czyli bez 5ed 'Ć'.' ma u szkodzoną spl ucz• a W.I;C ciągle jest zapcba.a, aż sil; przelewa. Zapcban . . .
tci j<'~ od!Jływ
w podłodze

wj c śmierdzi

INTI I . ".

byli
fera
:; .... i. t

&'

dO<i.a lcit
ci ....i. ~
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And,. ejowi S..
<ty owanemu 10 skromne} imeli"e !ekicj rodzinie. ::amarz'/Jlo się
człowieka
Zapragl!ął
bll

::licie

śtl'iatowe!Jo

4'uJ<:w!ntne
trtmki, jadla, pi.;k e ko . tli.
drogie lIótele i tak 6wki b/l-
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Bil, kiedv brukowalo gotówlci. Widać ,blltnio prz";qł
. i~ Ila łClmi o •.zielonllm 'UlI tle" dla ludzi przedsi~b orcZl/Ch i oorotflllch, bo lIie majqc żadnego do 'wiadczenw w

tej dziedzinie rzuci'
łt

pryu)/lciCtr:w

t

»lt.~ci,

http://sbc.wbp.kielce.pl

posa

tliir jlłter' ów na wł«. /tli roct.w(ek
Od czego jednak zac::qć . bil
mało robić, a ... lar bić dtl~o
Dokładna
lektura
oglo ;!cń
pro .ow)lch. przyniosła mu pewien 1tie.kompW~owalłll pomy, /. Do.~="til c(o tnio ·lel.(. ±o!

tdeltl ludzi QofotClIC}/ ;c<, poŚ1l'It;CIĆ

pien!ąd!e

ilu ie

mozitwo.~ć

w. jazdu do

!

praclt

na Zachód. Skoro botole m ' sq
taclI, któr::y
dawać

nawet

~gadzaJq
potO!oę
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,zansa dla kieleckiej FSS
Samochodów Specjalizowanych
'OLM.O-SHL" w Kielcach zmierza ku pl'ywaFaJn'J}{3

'''yroby 2,e znakiem "SHL" tralią na rynki
jatowe.
"SHL" i ameryk~ńska firma "CONQUEST
)" założą spułkę joint ven! res.
.~an)cb

~".m,,('botlów

Spt'41ja-

"POLI\fO- UL"

w

robocze
l ak! y z
biz'ltsMenami z
A pp. EDEM LEMCO i ADAM DOLI ISKIM Pnewodnioni amerykańskiej grupie
!rt:sów d ziałającej w firl
., ONQUEST
CO". która
n,erza za \\ iązać z "Pol moL" w Kielcllch spółk ę jOint
ltures. Wstl;pne porozumienie
ltworzenie spółki
.. SHLNQUEST CO·' 2:05:0810 poopie.
·!('&r·h

hawiązala

SHL" j"st i y wotn ie zainlere;ane lepszym wykorzystaniem
Djego potencj lu prod kcy j:0 i ~P"z dażą swoich wy 0-

bów na światowym rynku. Cel
ten moie być
osią~nięty we
wspólnym działaniu z amerykańską firmą. Nie czekając zatem na formalne utworzenie
sp6łki
"Polmo-SHL" zawarła
umowę
marketingową, która
I1taje się podl;tawą do realizacji
od zaraz,
ED LENCO i A. DOLII'lSKI
wykorzystają swoje
wypróbowane metody łlandlowe i nowoczesne środki techniczne, a także

swoją

organizację

n:

i,
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STRONA 2

handlową

USA i Wielkiej
Brytanii dla zawarcia korzystnych kontraktów. Strony są
przekonane, ż połączone ~J'
silki
p odukcyjno-handlowe
pr zyniosą
podziewane efekty.
działajacą

w

VI "Peweksi" za "zielone" i

,ki, wkie",ki i odzie-ź ~otp edowol1<l jest po lnai:Z! obntźonrch cenoch.
- Pneceno goni przecenę >wi kierownik Wera Cidlik.
Nie narzekamy leż n<J brok
:hu . Sporo s.pr.zedajemy 0ieiy
oliedęcej
oferowanej
25 Iipco 1 30-proc. obniżkq.
>wnll~i
IO'bowki spnedojemy
bonifikotą od 15 proc. do 40
c>c. Powięku)"JHmy tei a50rnent - o
buły
wyjściowe
~m$kie i męskie.
Kl ienci chwalą so<bie mc·żli
>ść
zakupów la zlotówki. kioż
to ulatwienie - mówi
efltka,
kupujqc elegancką
rskonkę. Nie Irzeba teraz
! goć za obcą wolutą . wyslarł nosze zlotówki. Chętn i e kuję w tym sklepie. bo tu miło
Jeba obsługa.
• W sklepie konsY9nacyjm .. Pewexu", prowodJonym
zez PSS pny ul. Janębinowej
eruje się klient.om sporą część
worów po obni żonych coooch.
Od 24 lipca sprzedajemy 1 55oc. bonifikatą takie tawGry. ja,k
~ty i wiqzan,a narciarskie. 90e, kredki. rakiety. motcra-ce.
Halina Magloki - mówi
!ian,
zastępca
kierownika.
Zoś od 25 bm. o 30 proc. slaoly konserwy mięsne. porówodżywki dla dzieci "Huma," 1 dz iecięce ko!metyki. Nomiast . zno-cznie zdrowI olko1 i popier~sy. Ef"kt taki, że
tych grupach toworów obroty
o~znie spatlly.
Do pawilonu pny ul. Jonę
nowej nodal trudno doje choć.
ewielki odcinek ul. Janębi
wej pełen jest dziur i wyboej nawienchni. Do pawilonu
ęsto
prz,jeidżają
osob, I
n,ch województw, a tokie
dzoliemc,. Stan nawierzchni
niewielkiej uliczki to komomitocja
dla miasta. Jak
ugo trzeba jeszCIe czekać no
onqdkowanie tego odcinkoł
.. Pewex" posi.o<ło 30 skleSw w wojewóóztwach kieleckim
radomskim. Firm1l prowadzi
wlas.nych pooktów hondloych, o POŁostole 18 to sklepy
noleżące
do
nsY9oocyj>ne
SS, PHW. GS. - Sporo uwog
y-tycznych s:>owodowoly ostote podwyżki cen no otkohcl i
opierosy - informuje kierowk .. Pewel:u" Zdzisław Sarnec- Wynikają one z podwyżpodO'l:ku obrokowego, I.czo-

:0

pieniędzy -

DOKciicZł;xm

ZE

TR 1

woju

dalsze". «.roda nad
natomiast ekolodzy
w swyeh wystąpieniaeh nie
podzielili lecoź entuzjazmu,
podobnie jak wielu obywateli
miasta. Osłatnio przybyły nowe fakty, e kHirych chcemy
poinformowae czytelników.
MIeeznlł,

~ac,l.

abr:t ka

Bez

lłotó~ ki

n go od ceny zakupu pO'N.ięlc
SIonej o clo. Wysokość podatku
obrotowego.
który
jest
uóżnicowony
w Io!eżności od
rodzoju to.w01'U, v!ta lo Ministentwo Finonsów. Największy
jest on no ofkoho/ (w tym i
piwo), no popierosy, kos me-tyoki.
m/l'ie.jszy - no s.przęt rtv. odzież. Wolne od podatku są ortykuly dlo dzieci. odżywki. niektóre prodU!kly żj1Winościowe. lekarstwo.
Firma - jok zapewnia kierownik - nie jest zainteresowana poclw)'iszaniem cen, a rac~ej
szuka moiliwości obniie·
",a kosztów, "zejścia z mari"
i ułnymania
zysku
poprzez
większą
5pnedai. Stąd pn,miena się do spnedaży pólhurtowej i hurtowej, a będzie
ona możliwa bezpośrednio w
magazynach w Dyminach. Poza tym zGmierza się rozwłnqć
siec: sklepów ajencyjnych na'
leiąCfch do
kupców, klóny otrzymują
od
.. P_exu" towar,
a łeh wynagrodzeniem
będzie
ustal on, procent od obrotu. Prowadzqcy te sklepy nie
będą musieli wyjeżdżać po a·
trokcyjne wyrob, na Zachód.
.. Pewex" obecnie funkcjonuje tok jCl'k inne prze-d~iębior
stwo han-d~owe. Więc w pra.y511ości mo być również sprywotyzowony.
DANUTA PAROL
DOliO 'CZENIE ZE 5TH. 1
nllch tam pieniędzy naganiaczowi
w kraju, to czymże
byloby skromne kilkaset t yięcy za adresl/ możnllch pracodawców.
Zalożone
;ttż
Przedsiębiorstwo

wczdnie;

Prooukcll;no-Handlou-'€ (wszystko b1l1o
legalne: z pieczqtkami, dokumentami i zezwoleniami) zajęło rię pośrednictwem w załatwianiu pracll (za granicą).
,Andrzej S. wydaje kilka
miH<mów na ogłoszenia w l1azetach, które zachęcałll do
korzystania z usług jego jirml/. Usluga ma się rozumiet
płatna jedne 352 tys. zł.
Chętnych

bl/lo wielu.

Wpła

cali niebagatelnq kwotę na
konto jirm'll, a w zamian otrzvmywali odbitą na ksero
ulotkę rekl~motDą pewne; firmy zachodnioniemieckie; ... pośredniczące;

w

załatwianiu

pracy w RPA, USA i Kanadzie. I na t1lm kończvIa .ię
rola jirmy pana Andrzeja.
Przyznać trzcba, że
drogo
policzył sobie za
powielenie
jednej
stron" mallzynopisu.
Ale, żebl/ chociaż 1W
tllm

O ile budowniczym u'Óa s.ię
ukofM:zyć i oddać
do eksploatacji elektrocie·płoWRię przed
zimą , to problem przes yłu ciepla do odbiorców stoi pod 00:i.ym znakiem zapytallia. Już
dziś wiadomo, że nie zostanie
ukońcwny
żaden z czterech
oddnków przesyłowych, bo
_ robO'ly na więk s zośd zadali
zo taly w tych dniach :tairzym~ne z braku pieniędzy. JeżeU więc nie
będą
podjęte
szybkie decyzje, to nie ma co
marzyć o iym, atby ciepło
z
ełektro.C'iepłowni popłynęło do
radom.skich mies zkań tej zimy.
PIEWSZE ZADANIE: sieć
przesyiowa od uL Da·łeokiej
do placu Zwycillstwa jest wykonana w 55 proc. - do zrob ienia po.zo. lala 800 metrów.
NA DRUGIM ZADANIU co
prawda p ow "taly jedynie ro-

roboty nie

zostaną -dokończone

boty wyk ~lc Len i we, bowie>n
wykon ano odci.nek z kornOJ'Y
K - 8 do kotlowni przy ul.
Zeromskiego 118 (ciepłociąg),
ale zabrakło doo3łownie paru
groszy na kosmetykę. Gorzej
jest z ZADANIEl\ł TRZECIM.
Odcinek od ul. Ze-rom~·kiego
U8 -do MłYiJa·rskiej jest dosłownie rozgrzebany.
Do ul.
Czachowskiego uJo.iono cz~~ć
rUKociilgu i nic PO:!2 tym. Nie
podjęto budowy
ze wzgl~du
na brak pienię-dzy, odcinka od
komory K-16 do osiedla Woś
niki oraz od budynku teatru
przy ul. Zwycięstwa do ul. Witolda. Praktycznie więc. jeżeli
nic ię nie zmieni, to o..-ie-dle
Nad Potokiem oraz centrum
Radomia ~dzie nie dogrzane.
Co stanie sX!. jak prz.yjd~ mrozy poniżej 15 stopni, lepiej nie
myśleć.

NiektÓorzy łudz.q się, iż wybU-dowany zostanie
odcinek
prze.s yłowy

ciepła

bez.pośred

nio od elekirociepłowni do
ul.
ZÓlkiewskiego.
Wladze
wojewódzkie, które finansują
to przedsięwzięcie, każ.dego
miesiąca mialy
przeka.zywać
1 mld zł. Początkowo pienią
dze s.plyw:lly reguła.mie, o-

"Uroczysta erekcja"
DOKOfo/C2:~NIE

ZE STR. 1

damentem rozwoju Polski ora~
.. «Absolutus I:ttimus» - kierowniczą silą popędową narodu".

Wre$zcie w im4eniu organi(na razie anonimowych) zebranych powita.ł kielecki poeta i plastyk BOGUMIŁ WTORKIEWICZ,
który
wyglo ił
bardw
dowcipne
przemówienie ogla~zając "uroczystą erekcję nowego obiektu". Mówca wspomniał, że już
wcześniej
organizatorzy "sex
-shopu' otrzymali wiele enŁu
zja tycz.nych listów, a list
pewnej kieIczanki, która zawie-dziona kompletnym brak iem wyobraźni seks'lla-lnej u
wego męża zażądała od niego zaklLpienia stosownego wibratora, a otrzymała... mIot
pneumatyczny (bo ty·łko to
było dostt:Pne na rynku)świaqczy dobitnie, że tego rodzaju "rzeczy" są 'naprawdę
artykułem pierwsze.j
potrzeby. Organizatorzy i artyści
załorów

się skończylo... ,'padliście pań
stwo ofiarą oszustwa dokonanego przez pana S."
tej
treści pisma zamiast ojert 0trzvmllwaH
ludzie,
którzl/
wpłacili po 352
tl/siqce zło
tlIch. Bowiem zachodnioniemiecka fir7n4 wcale nie upoważniła przedsiębiorczego

Po-

laka do reprezentowania je;
interesów. Oszuka ni
klienci

zamierzają tu
w
organizować wiele

j.mp:-ez niekoniecw-ie seksua-J.nych, acz
i-ntymnych, czemu nie należy
s ię dziwić, jako że świał ztuki zawsze skłaniał s ię ku i~
tymnoścL

Okrzykiem "Jeszcze ""enus
nie zginęła!" zakończyłA
się część oficjalna, a później
organizatorzy ~zarpn<:li się na
wino (było białe wytrawne i
czerwone, w sumie siedem
butelek), zaś tłum rum 'ł do
ma-leMkiej klitki z .. tymi rzeczami", gdzie, aby było cał
kiem " s ek~y", zaraz zeps uło si~
światło. Ale po naprawie trudno było wygon i ć ze Modka
pierwszych, bo :tuz czekali
nalStępni, w s zys>cy oglądali'; na
razie nic n ie kupując. Co?
Tego nie powiem. żeby nie być
posądz.onym o .,krypto-reklamę·'. Trzeba iść i samemu zobaczyć. Mogę tIko dodać. że
drogo, ale gd-l.ie te przyjemności S'1 tanie?
PUCH

ręce
nogi, wzbudzalo zaufanie, trzeba bylo rzecz calą
pięknie

nazwać.

.Mi~d;;l/11(}ro

Holding
Kapitałowy
Spółka Akclljna to bylo
to! Powiało wielkim światem.
Tym bardziej że w
ogloszeniach pTasowl/ch (a wlldal na
nie prawie 500 milionów zło
tlIch) zapewniał, że za każde
PożlIczone mu 600 tys. zł oddowy

uperoszust
żqdali zwrotu gotówki. Z tvm
bl/lo gorze;.
Pan S. nie bl/l \O stanie 00-

dat

Nu

tDl/ludzon~h

pieniędz".

zainwestował

ich w ;Oku
doehodOtD1/ interes.
Prowadził bujne żUcie towarzllskie,
zmieniał kobietll jak rękawicz
ki, stawiał zna;oml/m na lewo i
prawo sute kolacje. Pieniqdze,
jak szVbko prZ;rszłll, tak Ullbk<J poszłl/.
WpacU zatem na pomysł
zgromadzenia n prawdę dużej
!&r'uny. Postanowił w"pulcić
akcje. A żeby WSZll$t1w miało

http://sbc.wbp.kielce.pl

da ... prawie 10 milionów. Kapowierzone
panu S.
być oprocentowane
tu
astronomicz 11 h
Wllsokoś
ci6ch. 500 procent (rzecz
działa sic; na początku
roku,
kudll skutecznie podję1iśmll
walkę z inflacją). Czegóż ten
Holding nie planował: bank
młeszkaniowo-ziemski,
fundację m~$2k(u iową,
szerokq
dz'ałalność
pl'odukclljl1o-hanpitałll
miałll

dlowo-usłuDOwq
ue
Jtłch niemal galęzia J~
darki. Skończyło się

"a

pla'lach. -

W' zystko to może skończyć
się źle. Wi~c

czas na dccy:&je
jeszcze jest. potrzebne są. tylko pieniądze. A ' wykonawcy,
jak mnie zapewJlior.o, uporają
się z tymi z.a~a.niami.
WIESŁAW ł'ofACIERZYŃSKI

przy"z.} ości

Rl·SZARD

becEle i j u rE"';' ' ) vp<.·:L.nienia.
WykOmlwcy najoprawdopodobniej uporaliby Soię z robotami. gdyby mieli zai>Cwn;Oi1e,
iż za to co zrobią.
o tirzy ma ją
pieniądze. W planie minimum
zakłada _ie:.
iż przynajmniej
ułożony i oódany z-ostan:e c:ep10ciąg 00 ciepłowni ,.pólnoc".
a tu cieplo p.:ści s;ę star_'mi
rurami
p:·z.e~y1ow.V'}1L
Nic
gorszego r.je maina }uż zf{>bić.
- W tej sytuacji będziemy
m:eH awarię ;..c: awarią stwie.rdza jc:de:1 z byłych decydentów 00 "~raw inwestYCji
komunalnych. - Przecież stara
ieć ma o w ;eie mniejsze przekroje, jest już !'fatygow~:ma i
roz_yp:e się, ja.k to bylo ju,ż
z wodocią.g i em ze Sławna. I
tam też ch<:iano zaoszcz.ę~(l.ić,
a efekty dla wszystkich mielłz
kańców byly w idoczne, awaria g!}!1iła awarię. Czy z ciepłem
w Radomiu tei tak
musi by ć? Poza tym inne parametry będzie miaJa nowa
elektrociepłownia
w porównaniu z cic.płow~1iq .,PóJnoc".

PraWo.ffiocnym wyrokiem Sąd·u
WojEwódritiego 'PI Kielcach Jarosław

Sodeł

s. Leona,

~am.·

Górne Pa'Hele 1 i M' 'osła w Sulej s. Stefana, zam. Wola Jaeh~wa 40, za to , że W dni·u 3.1X.
1968 roku w Woli Jachowej przy
użyciu niebezpiecznego
narzę
dzia w postaci żylet,ki dokonali rozboju na oso.l>ie Mariana R.
oraz za to. że w okl'(~ie od
paźozie:-nika 1!i67 ra"cu do maja
1938 rO'ku ~nje o~az z i',.ny-

Zapadł

wyrok !

mi QSoor-mi dokonaH wleJu wła
do
obiekiów
hand owych. gastronomiC'b!lyeh, ga·raży i samochodi>w
skazani
zostali: Jarosław Sodeł na łącz1Ją karę 6 lat pozbawienia wolnOlki, 6 lat pozbawiooia praw
publicznych, Mirosław SUlej 3 Jata pozbawienia wolności, 0baj po 500.000 zł grzywny.
Ponad4.o orzeczo.no wobee nkb
nawiąvki na rzecz PCK i F·u.nduSZIU Rozbudowy Szpitala D1.iecięcc-go w Kie-leach oraz zasą
dzono stosowne odszkodowania
na rzeez poknywdzo!lye-h jedno lek.

mań

Chęć

zail.we tOl )Gnin. W doby się moglo. interes wl/razilo kilkaset
skonały, w ll dawać

osób. W

większości

bl/li

to

drobni ciułacze, którzy kupowali po 1 akcji, a!e nie zabrakło
także

wśród
"i1lwestorów",
poważnI/ch
przedsiębiorst w lokujących
w tym
"biznesie" po kilkanaście milionów złotych. Wplaty dokonywane są do tej pory - chociaż wielki biznesmen ma już

zablokowane konto i przebl/wa za kratkami.
Wszy tko to pan A1idrzej
S. zawdzilfcza zl>lIt natarczyW~m amatorom pracy na Zachodzie. 1{iedy bowiem okazalo się. iż jest zwyczajnl/m
wydrwigroszem, a na dodatek
nie potrafjqcl/m polubownie
zalatwił calej sprawy powiadomili O'ni po!ic;ę.

fJOSPO-

Teraz An.drzej S. czeka 7ła
sqdowq, zaś prokurator próbuje pOOliczl/ć efektli jego gospodarcze; działal
nOlłci. Wiadomo już. że ofiar
jen ponad 800, a lącznakwo
ta
wyludzon1/€h
pieniędzy
przekracza pól mi~iaTda 210-

;edl k

tUCh.

w zysf-

rozprawę

,.BXAN DALE~" "----

• w S tarachowicach
Na wystawle

a Clrogac

PIękna szt uka ekslibrisu
dzialu
w
starachowkkim
konku'l'sie tak wielu uczestników.

A Jakie

pan plany po
wystawy w Sta-

ma

zakończeniu

rachowicach!
- Przygotowuję
kolejne
wystawy, m.in. na zamku w
Niedzicy, zatylułowaną ,,Motyw gór w ekslibrisie" i nast~pną w Bochni o tematyce
kwiatowej.

A Gdyby

jakieś

miasto
pomocy
przy
organiZ1.cji
wystawy
ekslibrisu, gdzie pana szukać?

pragnęło

pańSkiej

- Mieszkam w Wojc:enkowie, kolo Jeleniej Góry.
J. T. Czosnyka (z lewej) wręcza
gr dy w starachowickim konkursie
Kupriunasowi z Litwy.

Wszy,tkich na"zych czylelników, któ.l'zy \V naJbhż,t.ym
cza. ie odwiedzą Starachowice zachęcamy do o<bejrz.e .:a
Mjędzynarod~wej
Wystawy
Ekslibrisu CZ)'IlDej w Spóldzielczym Domu Kultury na
Sk . .rpie. Wy.stawa jest plonem k<mkursu zorganizowanego przez Wydział Kultury
i Sztuki UM, w którym uczestniczylo blisko 100 twórców z 12 krajÓW Europy i
Ameryki Południowej. Na:;z
repo-rter roz.ma wi.a z kGmisanem wy.stawy, przewodniczącym

Zarządu

Polskiego

Głównego

Towarzystwa MiEksEbrisu, Józe-

łośników
TatlełL'5:I:em

fe....

Czo.311yką.

ps~
uznanym auidem i ZI13WC przedmiotu. Niemal wszystkie kcajowe w sta "Y ekslibrisu łącz~
się z P3ua muwiskiem ...

A Jest

tOQ

pasji uczynilem proIe;;ję. W kraju o<ibylo się dotychc:!.as 190 wysta"
ek,libri ów z m{ljej kolekcji.
Posi:.>dam ponad 25 ty!.ięcy
-

swej

Ze

Wkrótce
w· Lipsku
Budowę rozpoczQto w 1;;85 roku, polelo była prz~rwa w realizaCji, ale szczęśliwie wszystko zmierza do pomyślnego finału
Lipsk_
wz!Jogaci
'ę
wkrute., o pi kny i bardz. potnebny mhslu komplf'ks b ndlewo-g tł'Oft9mtUny i lf'lf'konnmilt t'yjny pny uL Zwolf'ń
skif'j. Jest lo wspólna in ..... estycja miejsc·)wt.'j G
i Przed i,:hiorsŁw
"P l.. ka Poc:!la Telegra, TeleCo 'l" .

handlowe na
terze oddano do
użytku
Skrzydło

st;cmiu

p!lr-

w

r. Na

300 metrach
po ierzebni ui'uchon,io'lo spożywczy
,lin". ~!l pi trze kont y!ł'lowan~ S'l roooty w pomics!:Ol

c7.t.'niach auŁom9t ..,cznej c'!oŁra
'. te'efonicznej, k t,Jra mo1:e pomi!!.icić uMqdzcuia dla 5 tvs;eC J nUllV-rÓIl'l'. Odd:mie do użvt
ku tej cz 'ci' hudowli jest Spl!lW!l najbliższych tygodrti.
T kże bardzo bliski je. t termilt n OIkzen,a 1')!'ac v cz<:ści
~
tron mic>nej . Pr°7.!s lip3ki-j
- C:.. F.:ug~Di
Kr ..I5hi5~i twier'i. że W~ Vlrz~(!iu z:mlicr1:3
~ ud':
tu piervo's1:.'-c't kan ~'tw('nŁów w re~taur c;i
o
J!O
miej"cach i k3 ..... :a-ni n'l
M
miejsc:. Pr~ewil-ł1J je si~ or~30~-:
7 cj
dan i.'gów or'ł:!
Wy!lllmowanie t,k li ,. J Drzvj ci
W'~ lf\. B.J1
nie w~~e '!
.·awdY'iw ~
?rtJ.'"P I·il
Kale
.tr (1 tl tC~(l~ TłO'
io~'- . D-

"tł. .......,

nt.
ł ł.!}r" H' ') Z
.:l,J'1''''ł

r:'ł').'łUrl6ll~

rl( ~

nagrodę

Ialffea·óOwi.J naekslibrisu, Klemensowi

znaków opracowanych i
7
tysięcy do opracowania. Moją chlubą jest też jedyna w
Polsce
kolekcja wycinków
prasowych o ~kslibrisie z 0;:'tatniego p61wie-cza. Jest
w
niej 4.5 tysiąca publikacji.
Mam ponad 2 tysiące adresów twórców ekslibr:>u na
całym świec:e.
Dzięki temu
można byto
zachęcić do uMyEłby się len, kto uważa~by. że wakacje to
tyiko
leniuchowan~e
na
pla1:y.
Zwła szcza
początek
wakaCji

to przede ws.zy.stkim remonty i malowanie miesz.kań.
Kolejki
po
farby. pokoEt,
tapety, wapno, rozpu3zczalnik potwlerdz;lją tezę. że jak
remon to .:ać coś. to koniec?nie-pod kon:ec czer ....-.::a lub
na początku lipca.
Je,t to nie tylko doprwadz.enie mie.>zkania do stanu używ lności. Wakacyj.le
remonty to
uświadomienie
sob:e,
że ma $ię
wlame
miesz.kanie;
pod.;umo'N,łnie
dorobk<l i dobytku. jak, się
pojawil od poprzedniego malo ..... an:a;
ro?poczęc:e
życia
na nowo. A gdy coś s:~ zamyka i coś otwIera. to ju±
tylko ;ecien krok do składa
nia sobie i rodzin e dekiaracji i przysięgania sob:e. że
teraz się będz;e nare;zc'e
le !>szym. I życie
pouklada
.1<: wre,zcie jak k. Lti.ki w
n wym regale.

A Czy powrOCt
Starachowic?

pan

do

- Mam nadzieję, gdY:l na
otwarciu wystawy pokonkursowej wkeprezydent Starachowic. Edward Imiela powiedz.iał,
że dobrze
byloby,
aby ta inicjatywa kulturalna we zła na -tale do kalendan'ł ;morez kulturalnych
w m:e~cie nad Kam~enną
Rozmawiał

A. NOWAK

Malowan:e

m.eszl-ania to
swojego
wnętrza.
Usuwa się
zeń
wszelkie śmieci.
ek;;ponuje
to co najwartośdoN:ze. P dczas takiego remontu rozerwało mi się pudlo z
ma.szyno Ol c;ami i \ 'ycinkami pr. ·0wymi. Goniąc od t~k-tu dr)
także

odświeżenie

Wakacyjne
remonty
tek-tu nigdy
n:e miaiem
czasu na zamknięcie jak:egaś
etapu lub rozpoczęc:e
nowego. Setki ma"zynopi : ,v,
które walały "ię pod nogami
wyglądały jak ~terla śmieci.
A przecież kawe zdanie tam
nap~ ane
to kilka
minut
wyrw nych z żyeia. Wvr,,'a-

Jak infGrmują w Wydziale
Ruchu Drogowego WKP w
Radomiu w czerwcu br. stan
bezpieczeństwa i porządku na
drogach woj. radomskiego uległ niez.nacUl.emu
pogGrszentu. Wydarzyło się w tym
czasie 67 wypadków drogowych tj. o 6 mniej D1Z w
czerwcu roku ubiegłego, ale
skutki ich były bardziej tragiczne. gdyż w wyniku tych
wypadków ?ginęło 16 osób. a
84 osoby odniosły poważne
o bra:len ia.

w miejscoKacprowice (gm Wolanów) na obszarze nie zabudowanym kierujący -a moc hodem marki "Fiat 125p" F. I '.
jadąc od strony
WolanGwa.
na luku drog! wpadł \V Pr)ślir.g,
uderzył
prawym bokiem w przód jadącego z
przeciwnego kierunku !ia~a
kierowanego przez W. A. W
wyniku zderzenia 3 osoby poniosły śmierć na miej cu
a
3 w st"lnie ciężkim przewieziono dr) szpitala.

Analizując
przyczyny poszczegÓlnych wypadków trzeba powiedzieć. iż wzrosly Gne
z.nacz.nie wskutek niC'trzeźwo
ści kierujących, a także rueprawidłowego
wyprze 'zania,
wymijania i omijani.a. A oto
kilka przykładów.

(j. ryb.)

•

29 czerwca,

około

godz.
iczki
G. A.
zjechał na lewy pas drogi i
zderzył się z jadącą z przeCiwnego kierunku ładą, kierowaną przez W. T, W wyniku wypadku dwa pojazdy poważnie zostały uszkodzone i 4
OSOby z poważnymi obrażenia
mi przew'ezi<l<rH> do zp;l\.<lla.
\II miejscowości
kierujący
polonezem

10.30

nyca

k .>zlem

rodZiny, roz-

rywki; lo n!ezl!<:whe mmuty spędzone naci kartką i

ma .. z) ną do pi:;ania.
I po Co to w~zy tko? Zeby

tecaz walały bezlJo!1.e
p f)udlO<lZe I nadawaly SIę
tylko 00 przykrYCia meb!l?
.'. k:-.ą~ki i gazety poutykane ~dz.,eś po kąta<:h'? Miały
być przeczytane zaraz po kupiemu i w tym celU up chulo się "pod ręką", gdzieś za
b·urklem. I tam pozo,tawały.
Dopiero ma,owan.e spraw:lo,
że się je
teraz odkrywa .l
nowo. Eksponu;e na honorow.:'m m:ej-cu. 1 c.lłowiek patrzy. patrzy i napatrzeć iI~
n e może. l przy-ięga na
w,zy.. tko. że teraz na peW'10
je przeczyta. A w tym czasie upycha po rÓ:llych dziurach i kątach nowe. W '10w!uŁkie pudło wrzuca kolejne maszynopisy. A na. tępne
malo'wanie dopiero za trzy
lata.

.. it:

ANDRZEJ Pl K

wszakże,

Na
WlIwiad, Jakieao d!iellnik'lrzowi "Stowa Ludu" udzie lit
now/l szef wojeWÓdzki Po.icji Pań twowej przeczlItalem
z zaintere$owan'em, ale i z
tzw. mieszanllmi uczuciami.
Jut na POCZ!łtl(·" zaprzecza,
ja lwlJlI w
przeszłości
bUl
prześladowany
przez komunę, spiesznie
jednak dodaje,
że jego poglądtl nie podobaly ię ówczesnym zwierzchnikom. Ci zwierzchnicy to o<:zywiJcie, zatwardziali komuniś
ci, czego ka!)!tan wprawd~ie
nie mówi, ale co je t oczlIu'iS'l', więc oczlJwi ,te jest także i w, że na?; obeC'!1y obcrpohcjrmt jt!Ż '"CUJ .ie; blll
co na;mllie; aspirantem do
stopn;!l •. prze (adowany prze.:!
kOlnt/nl:"'. (TI> co pi t~ takie
na pe 11'0 nie s,)OOoo" si1; kaprta1!iJtd. 1I);~C spienn(e W'lcifilm s hic to?n kaU'<l'e\: "ED"
inko ±e W~~II tk!J mo:!? sip,
je '1:": _ ,.' :! ""t !>rZtillQt: N o-

d

iż

wojewódzki

szef

że

do wyborów samorządowych i to ! listy
Kie-

czlowiek. który wziąl
siebie
odpowiedzia! no§ć
za bezpieczeń two wcale JY)-

startował

to,
na

że

SZEF POLICJI
I PRA WO BOSKIE
lec1deoo Komitetu Obywatelskiego, który jeao oczywiście zdaniem nie je t
żadną partiq politllczną.
Nie
wiem czym ię róż i (i CZll
w ogóle sie różni) dawnll milicjant, bezpartll;lty ale pop'eTanll przez by!U komitet
od
obec,'ea o policja ta,
ta1(':e bezpllrtlljltego, ale popiera,'ego przez KKO, wiem
http://sbc.wbp.kielce.pl

kaźneao

Nie tylko
"Malowane
poniedziałki"
Wakacj , zwla 'zcza gdy p _
goda nie najlepsza, mozn.a
spędzać nie tylko nad wodą.
Taki wlaśnie rodzaj rekreacj i i pożyteczn j rozrywki
proponują dla młodzie:lY (i nie
tylko) organizat rzy w~kacyj
nego programu kullur< lne o
w tarachowicach
Państ 'owe
Ol;'ni'j o
Plastyczne (ul. Graaiuua H. Xl
piętro) zaprasza na .. '\hlowane poniedziałki" zaw ze 01
gOdziny 17 do 19 W tym czasie można
POl:.\'lCZ 'ć
(pod
okiem in-truktora) modcbw3nie w glin; i papierze i 0czyw;śc:e m lO',vanie n~ t _. ninach, ply ach <;zkle. a zakończeni
'akacji przew ':i~"
no konkur wykonanych Ih' tC
(? na~r ;lmi) i 'vy.,t, '\' ~.
Także

do 0.1 b o z,ho:lowapla ·tycmych li re 0wańa j'1st orerta KI':bJ Śr dow sk TwórCl.\'ch
HSTK.
Zorganizował on •. Wa . cyjną
Pr,,"owllię R7cźl)iar k " w
ka)u przy ul. Lc'nej . naprzf'c:w Sz.kol)' Podsta l;oNej
nr 11. C1:ynna jest 0'1
każdy wtorek.
ro<lę i Cl\\artek w godzin ch od l:! dl) 17.
W tym c::.asie moin
w:/koD)'WJĆ wl
ne pra e ncźb[,lr
skle i ktJn'ul\o\ rać ię z :::1niach

w~d(}wym

ir'.'otrukł<.r

m.

L>U<

policji nie powinien w ogóle
bl/ć we wladzach samorzqdotlJych, chyba że pragnie kontrolować samego siebie Najbardziej jednak niepokoi mnte

WlI szef po!ie;i podkre'!a takswoją
afJo!'tJjCZT, ;ć, ate
Jednocze 'ni
przyznaje, że

23 czerwca

•

wości

wojeWÓdztwa z takim pneką em mówi o prawie ustawowym, natomiast z
wyraźnq atencją
odnosi się
do praw boskich. Może dlatego, że na tllch o tatnich w
ogóle si nie znam i wiem o
nich tylko tyle, że w pr:zes:!lości z mocy tllchte
boskich
praw spalono na stosach wiele tllsięcy l"d zi, 'tórvch jedyną winq bylo to, że inaczej

(an)

mllśleH, albo n;eZQlIt

latnie wl/peh-ja!i
religijne.

kną)u

ooowi'p:Jd

Zmienia ię t _ nas?: kraj
i międ::1I innymi d/ate!}o, że
na stare stanowi };a przvchodzq wciqż nowi ludzie a ja
ciągle marzę
()
tym. oby
wśrócl 1'ich spotkać wre zcie
człowieka norma!'tego. pr.:y:!woicie sam<xlzi 'ncoo i ntza!eŻTIego a
nie TlcrWQw')
przeplIcl ajqcl?OO się do przodu z pog'o.d'lmi n;e ZOlO 'ze
sensownllmi, a!e za to modl/Vmi i .. słusznymi". Przlln 'osło
bil mi to ulgę. Żi?
Ul
moim
kraju są jcs:cze lud:ie majqcl/
odwal1ę blIcia sobą oraz s_ocunek do siebie i tel}!J. c r9bią. Ale wydaje 1')1;
ię.
;:.?
będę musiol ;c ?;c~e
na tl)
troch1; poc::cka6.

MAfUAN PlrCII
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Radziecki atlas geograficzny, wydany w 1940 r. w leningradzie
przedstawia zachodnią granicę ZSRR na Sonie, Bugu i Pisie, o
pozostały obszar Polski jest w poważnej części (wraz z p.,znaniem
i Bydgoszczą) wcielony do Rzeszy. Centralno część kroju zostola
oznaczono jako " obszar państwowych interesów Niemiec". Tok w
kartograficzne; formie przedstawiono efekty paktu Ribbentrop Molotow - mó"lIi doc. PIOTR EBERHARDT z Inst,tutu Geografii
PAN, autor obsźernej pracy o ksztołtowoniu się wschodnie; gronicy Polski w lotach 1939-1945, która uka że się nokładem wydawnictwa "Spotkania".
Mołotow z 23 ~ie·rpnia
1939 r.
Gran ice wschodnie "
Rzedoprowadziło do podziolu
ziem
czypospolitej zoslały definltywpolskich pomiędzy ZSRR o III
n:e uslalone V'J podpisanym 18
Rzeszq. linio
rozgran iczeni a
morca 1921 r. Traktacie Rymiola przechodz,i ć wzdłuż 'Sanu,
Skim, który zakończył wojnę
Wisły, Narwi i Pisy. Późn i ej w
polsko-bolszew i cką
1919-1920.
d rugim uklaozie o grCtnicach i
Granico d/ugości 1412 km b iep rz yjaźni wpfo~adlono
istotnq
.gloo cxi Zbrucza 00 połudn i u do
korektę tego podzialu. Stolin w
Dźwiny no . północy. Nie było
,.lornion 'za litwę 'odstqp i ł Hitle000 kwestio nowano przez ZSRR
rowi pol!ikie ziemi-e, . leżące po::oż do 17 wrześnio 1939 r. Ro-między Wjslq a augie;!f1. Polskę
diiecko agresja będąco 00• liczącq 388 tys. km kw. pcxiziesłęp~twem paktu R'bbentlop ·. Iono w len sposób, że ok. 200
Iys. Itln kw. przypgdło ZSRR, o
prawie 190 tys. km
w. - III
Rzeszy.

Na

'dóbranoc

Krzyżówka

.Nowo gronico, przebiegajqca
przez terytorium Polski od źró
dcl Sanu dó rejonu Kolno zosIoło nazwano przez
naszych
h i~toryków "granicą IV rozbioru Polski". Istn i ała ono zole dwie 21 miesi cy - od 28 wrześnio 1939 r. do 22 czerw<:o 1941
\ roku - ole mialo dULe znaczenie polityczne. Władze rodzie cllie w r~stępnych 19toch ciągle
: do niej nawiązywały -:- zaró~no
'Al czasie konferencji w Teheranie, jole I .'AI rozmO'o\tO'Ch z ..polskimi politykom i. prredstowojąc
ją jako uzosadnioną i sp rowiedliwq gron icę swego impe rium .
Granico - to nie miało żadnego
uzasadnienia geogra.ficznego, hi;storycznego cVf etnicznego. No
północy przeciooła ono obszary czysto pols kie, los to-wiając
po stronie radzieckiej B :ałystok
i tomżę. No połudn i u biegla
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krętym

nurtem Sanu, dz ie:ąc no
pól miasto: Prz emyśl. Sane k,
Jareslaw.
Wytyczono granic<J nie b y ło
zgodna z tzw. linią Cu rzona chocicti. wl'odze ra dzieckie starały się je utożsamić ze
sobą.
Lini o Curzona zostało zaproponowono przez Radę Naj wyższą
Sprzymierzonych 8 g rudn io 1919
roku, jako tymc za sowo linio rozgroniczenio. Bie gla ono od ujści a Ka no lu Augu stowskiego do
Niemno, potem 00 południe do
Bugu i dolej wzdłuż tej rzeki .
No terenie Małopo/lsk i Wschodn iej ustalono dwa warianty linio ,.A" no zachód od Lw,,wo i I·ini-o ,;8" pozostowioj'l:o
to miasto Polsce. Granico z 28
wrześnio 1939 r. bylo w stOS\IOku· do linii Curlona znacznie
przesUJ)ięta 00 zachód no
odcinku północnym o 150 km,
o n<J· południowym od 10 do
60 .km.
Po o-toku Niemiec na ZSRR
I podpisan'iu w 'Ii pcu 1941 r. ukłodu Sikorski - Majski, sprawo naszej gran icy wschodniej
st>oła się otwarto .. Rosjanie
uznali pakty Ribbentrop - Molotow za nieważne, ole nie zom ierzali rezygnować ze swych zdobyczy
terytorialnych.
Wie lko
Brytonia pop i erało od początku
Rosję I naciskała no rząd polski, oby godzil się no ustęp
stwa terytorialne no wschodz e.
1 grudnia 1~43 r. 00 konfer~n
cji w Teheranie ustolo-no - choi
,jeszcze nieolicjo nie - ogóhe
zarysy wschodniej granicy Pol·
ski. Punktem wyjościa dla Z';RR
byla gran ico usto·lo-na w 1939
ro-ku, zoś Molo-tow udowad:l iol.
że jest to wIośnie linio Curzono. O !.tatecznie
p rzyję to linię
z 1919 n, dzięk i czemu ud'llo
si uratować dla Polski tomż~r'lskie i B ia łos tockie oraz rejon Plzerroyślo
lubaczowa.

lecznicze
warzyw (34)

Właści wości

owoców

•
1

GRUSZKA
POZIOMO: 1) nieporządek, 5)
mieszkanie<: Ameryki rodkowej,
6) dochody rodziny pllJlującego,
10) może być symloniczny, 11)
przybijllJla koniom do kopyt, 15)
za~Il!k~ zawie!u~ha, 1,.!i) t~uiee
'iraropol!lld
typie poloneza.
PIONOWO: 1) służyła dawniej
do prania. 2) republika radziecka, 3) rodzaj ciepłego wierzchniego okrycia z grubego sukna,
no.~zone jest na Podhalu. 4) są
w sanitarce. 7) uciekła w nie
plozepióreczka. a) nietoperz. 9)
IT.ole być przy studni, 11) antot;;m tyłu 12) doza 13) o akso'\\Nlie' 14) filmowy kochan ek.
l'''l w iązall ie k rzyżówki prze.,··hi' nalE'ży po~ I!!iresem re,,::~rji "ED" wyłącznie na karla!'!1 lJoezto wy ch w terminie
51 "<imiu dni od daty niniejszego
numeru. Pomiędz y praw idł owe
ndpo l:icd~j rozlosuje sit;' nagrodę
Jr,;'; lkowp.
a karciE' prosimy
cl·"Jisq;': KRZy:2;ÓWKA Nr 146.
I oz\~ia.tanic krz yżówki nr 131.
)'OZIO,"O: d7ie~ko zadaniel
-:·::::k·h ,e pr;:\a: ao,n-d~. k-rYkict,

w

kp.::łłf~;a

-

PIONOWO:
drzcwo,~ i~dyk.
rr~(' y t. oberek. intryga, od.;kok,
P" lIa. Chi!.,..
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STRO A

4-5

z PRZESZŁO CI: Była :m-na JUL w ('poce brązowej. NajliŁar
sze wiadomości pochodzą z Odysei" Ho uera. Rośnie dziko w Europie jako cierniste dJz('wo. Rzymi nie gru zki zczepili. Prawdziwy
ro:u<wit hodowli grusz przypada na '\\;ek XVII I XVIII, głównie
we Francji I Belgii. Srcdniowiecz.oi lekarze nie bardzo wierzyli
gl"\JSzkom. Uważali, że są dobre do zatrzymywania biegunek.
WAllTOSCI ODtYWCZE: Zawierają 7-13 proc. cukru, 0,5 g bIał
ka w 100 g. Są zasadotwórcze - 3 st. Jeh cukry są ł atwo przyswaJałn . W 100 g mają 3-17 mg wit. C. witaminę A i B. Zawieroją
147 mg proc. potasu, 20 mg proc. 80011.18 mg proc. wap:lJa, 10 mg
proc. magnezu, 2,5 mg prOL. żt"1azn, 11 mg P!oc. fosforu, 0,02 Ulg
jodu w l kg.
DZL<\ŁANIE: 1) S
ard,Jej od i nych owocew moczop~ne, regulują st.olec surowe dz' la ją rozwalniająco, gotowane zapierająco. Przy skłonnościa h do Obstrukcji dobrze jest pić na czczo kompoty, je~ć galaretki, marmolady z gruszek, prz prowadzać kurację
p rzez kilka tygodni. Prl-y biegunce pije się napar z liścl gruszy:
100 g sus:c.onych liśc' zaparza się 1 litrem wody wrzącej przez 2!)
minut l pije 1 szklallkę dziennie w ciągu dnia. Przy bólach żołąd
ka kurncja surowymi gruszkami odpowiada nawet słabym żołąd
kom pod wa.runkiem, że ULY je się owoców zupełnie dojrzałych I
się je pogryzie. Zamiast t go można pić wywar z liści;. 2)
L~cie
gruszy mają własności uspokajające i moczop~e. Zbiera si~ młode
liście i suszy w przewiewnym, c1emnym miejscu. Wywaru używa
się przy nadciśnieniu, bezsenno,ści, wzmożonej neurozie, zaburzeniach nerek I pt:cherza. 3) Kuracja przy nadciśnieniu polega na
sp~ywani u . .erz~.3.-4 ~!l.i W!łącznlc ~ojrza!rch owoców; 4) Przy
cclkr"ycy motna spożj'wa~ grusżlJ ~z obawy.
GRU ZKI KASDYZOW ANE: Srcdnio dojrzałe gruszki po obu:
niu pokrOić na 4 części, zasypać na 24 godzin:r cukrem (1 kg 0woców na 1 kg cukru), następnie posŁawić na łabym ogniu by cukier rozpuścił się i smażyć powoli godz.:.n~, mleszając syrop. Powtarzać smarzenie p zez 3-4 dni aż owoce b<:dą przezroczyste i nabiorą złotawego koloru. Włożyć do konfitur kawałek laseczki waniliowej. Po wysmażeniu osączyć gruszki z syropu, ułożyć na pergaminowym p:lpicrze i osuszyć w letnim piekarniku, po czym posypać
cukr('m pudrem i włożyć do słojów z zamknic;ciem.

Rozpatrywano równie-ż kwestię
Lwowa. "Nie bo~dziemy podnosić lamentu z powodu l\yowa"
- powiedzi{)o/ w tro,kcie rozmów
teherańskich Churchill do Molotowo.
No k~nferencii w Jałcie zadecydowano, na poo5ta wie wcześ·
niejszeego porozum 'e nia z Teheranu, ostatecznie no L'nii Cu rzo·
no z niew;€'lkimi odchyleniam i
no korzyść Polski.
Ostateczny
przebieg groni-cy
wschodniej
. rozstrzygnięto w trakcie pą,ro!u
mienia między PKWN a rządem
radzieckim 25 lipca 1944 r.,
kied, to delegacja PKWN podporzqdkowało się decyzjom jał
tońskim. Stronie połskiej udało
się jedynie
utargować
część
Puszczy Białowieskiej. Następna
umowa J 16 sierpnia 194~ r.
.w zasadzie potwierdziło popr:red.nie decyzje, przy czym udało
się urat6woć
moły
skrawek
Bieszczadów. Ostoteczne ustÓlenio nie były w pelni zgodne z
linią Curzona, gdyż w rejon ie
Grodno granico jest odsunię
to od ni€j o kllkol1()oŚ-cie kilometrów no zachód.
G ranico wschodni<l to również podział Prus Wschodnich.
Poczqtkowo miały one w caloki przypaść Polsce, ole Slalin zażądał od mocarstw zachodnich "kowałka niemieckiej
ziemi" za · wkład ZSRR w zwycięstwo nad III Rleszą. Dostał
Królewiec i przyległe tereny.
Granico wytyczono wzdłuż li, nii prostej . przecioola Mie rzeję
i Zalew Wiślany, zamykając dos tęp do ElblQga, niegdyś morskiego portu'- Trzeb~ jeszcze
wspomnieć o zmianie granicr w
1951 r., kiedy oddaliśmy tzw.
ko!an.,) Bugu z poldadomi wę
gla i czarnoziemem w zamian
za niezbyt wartościowe tereny w
rejonie Ustrzyk Dolnych.
Straty Polski w wyniku zmian
granicmych na wschodzie wynosi/y 179 tys. km kw., a bez
nabytków na zachodzie jej obSIar wynosilby zaledwie 209 tys.
km kw. Po przyłączen i u Ziem
Za~hGdnich i Północnych o poierzchni 109 tys. km kw., Pols~o liczyła w 1945 r. 312 lys.
km kw. Tak więc nasz kraj uczestnik zwycięskiej koalicji wyszedł z "wojny
światowej
zmniejszony o 76 tys. km lew., co
stanowi 19,6 proc. jego przedwOljennego terytorium.

Tęsknota

Podczas, cjmiku kom itetów oby\"atcl~kich '\.\o Lublinit' )lo<;lanowiono rozpoc ząć ak cj~ zbic!"ania ptidpisów UP I! pt'{ycj ao
prczydeńta RP o jego ustępi nic ~,C stl!nowiska.
te: h 'allY - Hit 7.,·~ala .7erPret€:ks~elł1
t ej Y:f).'np311·j sn
S,~tJ W&pai·cia.
prawdopodobnie rÓL.e o~wiad
Oyinit: t(· potwi,·ro,.3 fakt. Ż"
cz~"'ia l?ornZU!l'ie.,ia Cent . 11 Z
braćmi

na czele.

I~ ac1.yil\:drlli

O·gani z~to·!'Zy

7.ap~op'J

owa:i
indy-

w tej sprólw:~
wid.ua!nych 1;&;6w do B,lW~d.:
ru.
Jak nas po ;" fonnował rz,,"e7.nik prasowy prezydenta RP, do
20 bm. żadpn tego typu list nie
nadszed ł.
Zda ninm
rzecznika.
ini-cja tywa lubelska ma charak-

wysył dn' e

Sztokholmski I nstytut Banad Pokojem SIPRI od
lat publikuje dane dot) czące
handlu brOoll ią i nie ma w tym
niczego nadzwyczajnego. ' Moskiew~kie . "N6wosti" zam i eśc i 
ły niedawno
korespondencję
ze Sztokholmu na temat najnowszego raportu SIPRI. W
raporcie czytamy, że ZSRR
był w ubiegłym roku najwięk
szym eksporterem broni i utrzymuje tę pozycję od la;.
. Radz.i,eckie wpływy dewizowe
ze . sprzedaży
uzbrojenia
SIPRI ocenia na
11,6 mld
USD, co stanowi 35
proc.
światowego
eksportu brOlli.
USA .u s tępuj:} Związk Owi Ra-

Zaświadczenie o
przeżyciach
Komendant wojewoo7lk~ policji. i
Chcłmie, wspólnie z przewedniczącym związku
zawodowego
wypowied~eli· się autorytatyw'nie o przeżyciach duchowych
swoich podwładnych. Po mszy
dla policjantów odprawionej w
katedrze lubelskiej napisali na
firmow)Cm papierze do biskupa
- co zresztą zostało uwi-docznione na tablicy ogłoszeń - że:
" udział
przedstawicieli policji
woj: chełmskier. we IDSIiY ŚW.,
a j.akże wspólne ezuwanie Ha-'
ryjne i Apel Jasnorórski, były
wielkim duchowym przeiyeifm .
dla nas, uczeslni,,~w ty(!h \I~O- _
czystości. .Wierzymy, . ze UP!;Ocent uje w.łlltczeniem się funkcjenariuszy policji w iycie Koś-

dań

w

łagodzi
cząje?

akabryczny
interes
Polkja w

przew
Tym razem
udowodnił ,
że nie
humoru. Za uchywyrokiem
starszej

kot_l~yło

nie
to

dał się

działan ie

Złl~ła!W .,Ceqielskiego"
w
Poznaniu zajJlacilll w pierwszym kwartale br. 188 mln zZ
za rozmowy t elefoniczne. W
drugim - o płat y będq wielokrotnie wyższe. Aby wyeliminować telefoniczne gadulstwo

miej~kiego

cmentarza pod zarzutem "odzyskiw:mia" starych trumien
i po renowacji sprzedawa lia
ich po raz drugi jako nowe.
Dzienna "produkcja", jak ocenia policja, wynosila 30 trumien. Ciała bezprawnie "ywła~u:zonych
niebo. zczyk6w
lą d owały w cmenlarnej kostn;cy. Moż.na uznać, że oszu~ci
mają swego rodzaju szczQście
w niesz.cz~śdu: oszukani ui-ytkownicy odśwlei:onego towaru
nie wyst<1pią o od zkoclowan:e.

igły

powodzewe Wrocla;-:.1
wykony'vaPb:·ad.!,i
Nakłucia wyko,. ..",~,na Kuriat , uczen radzieckiej specDiny Abiejewej.
punktury czeka
"Cudowne igły"
leczenie gOŚĆC:l,
Hę

za dobrym mlekiem

Chłop

ma dobrze, 'III, a zbo- skiej zarrodzie lo 900 tys. bakie mu rośni c, krO\ a sama się terii wentymetrze su' lennym.
pasie, trzeba lylko wydoić. A Idealnie nyste mlcko ma 10 ty •
teraz z c1ru~ej lrony. Chłop bakterii w centymetrze. W Wif'lma n:drorzej: nie wl czy pro- kiej Brytanii mleko łandardo
dukty je,o cięi.klej pracy kło we kupow nI' od fa rmera, nie
kol 'i k kupi l to za tyle, by
zwróciły się poni lone koszty?
Chłop wegetuje czy cbłop kupllje
n jlepsz ro marcedesa?
Chlop prot tuj~ey, tarasuj~cy
C'i::u:nikiem drogę, ma ra('ję czy
5ię ezcpia?
Porozmawiać
czy
po~łać policJt!
Takie ł poiłobIle pytania sadawali oble mieszkań y miast
w cz ie mlaw kiego prote tu
rolników. Czy obniżona do
zł cena
mleka to powód do ma prawa micć więcej nil 100
atrsjku? Czy mleko po 551 zł łys. bakterii w centyml'trze. Jc'to mleko drorie?
my ponoó li a~e1ski rolnik dostarczy
za duio mleka, skoro trzeba mleko o zawarlo<('i ponad :I
eksportować m
lo i kazeinę. A tys. bakterii, umowa li nim
mo~ pumy zbyt biednc spolc- ~o~ aje nat ('hmi:J..St zer\\'ana.
czenstwo, bo przecież mlcka w
W wit'lu kraja('h europ(' j 'ki< h
sto unku do ub. r. nie j(' t \\ię
eej - jest tylko okolo 40 proc. ni k l nie kupi mk"a, jc::łi j go
obnlione spożycie wyrobów nlle- temperatura przckrol'zy 4 t. C.
Nasze mIrko lalcm ma ,,, mll'czarskirb.
A jakie mamy mleko? Przede ('zarniach tcmperaturt: i ~ajllr.
wszystkim - brudnI'. Sreduie 18 stopni. J ak 1') sznie w trj
%anicczyszcll'n1e mlt'ka w chI p- temperaturl<' mn07ą się bakI d .. ,

T

t"

http://sbc.wbp.kielce.pl

p'Jsz!'za!. ż~ p ół)y \·;ywola.ia
kl yzysa P' Z) dC'n~kie':o
mah
znła.~~ w ii'lć sp,ra \V'Q su·\{l'() ~IIJJi -ż 7.min ~ln31j7 o
opj~:i spoiecz'1cj kor.tro-

nie tylko

cesji, l.:'('"z

wać w
wersje w."roo dzia];\('zy ., 'olii k omitetów obywatelskich.

darności"

Potentaci
w handlu
.. bronią

podniosło się i w u/om/w sek un dy EdmOł1d spostr og/
mo/e, przyjemne wzniesienia pcd pulowerem. Wielki Boie, to Gziew·
czyno l Przemknę/o w s.tranl~ okna, ale potknęła się o blachę przy
.kominku j upad/o uderzając głową o podłogę . EdmOł1d przyg/ądoł
się nieopl'Zytomn~j i na.gle oponował go strach, że nie żyje. Byfo
ładno, bardzo s..zczupła i miała krótlto ostrzyżone
!ond wło s y.
"Całkiem niezło jest to molaH:' pomyj/ol.
Dziewczyno zoczę lo oddychać, otworzy/a oczy I usi/owała się
podnieść, ale upadło l powrotem no podłogę z jt:kiem.
- Tok się ta kończy, kiedy chce się okraść przyzwoitego CI/a.
wieko. Dlaczego kradłoś?
Jej spojrzenie było z leHa bezwstydne.
- Słyszałeś kiedykolwieJc o biednych ludziach, dziocJJw? Raqęj
n ie, sądzqc po twoim mieszkaniu - jęknę /o i chwyci/a się za g/owę.
- Leż spokojniel - powiedział Edmond i usiodł w loteł u. - Je.
żeli jesteś tako biedno, dla czego nie pójdziesz do pracy? Nie masz
rodziców?
- Nie, ojciec ulotnil się. mo-tka ma innego, ..
- Hm ... - Edmond skrzyżował polce rqk i przygłądoł się dZlf;w czynie. Wreszcie podszedł do telefonu.
- Niel - dziewczyno usi/owo/a wstać.
· _ Nie ruszaj si~1 - rozkazał Edmond. - A wi ęc dobrze, nie zawiadomię policji, ole pod warun ~le m, że nie będzie sz się rusza/o.
Posłuchaj, mnie pawodzi/o się tok soma jole tobie, t?/e wywindo .
wałem się dzięJ<i uporczywej pracy - dodał mentolslllm tO>llem.
- P,o:wisz jak wędlowny misjonarz, dziad/w ...
- N ie no ". Naj mnie bez przerwy dl i adkie~1
- Dob,a - powicdzi%
dziewc zyno, mysląc równocześnie: icby
tylko ten kretyn nie wezwał gliniarzyl
_ PlocoNa/em - ciągnął dalej Edmond - wyszedłem z samcgo
do/u i doszedłem do stanowisko prywatnego sekrctalzo minrstlo
spraw wewnętrznych, Duvala. Pacz całc lata służyłem mu go.rllwie
i bezinteresownie - "zachwycające pięrsi mo to mo/a" pomyslal w
tym momencie Edmond.
DzicHczyna zobaczyła w spojrzeniu mążc yZ11y CCŚ, co dosKcnal.'
zno/a. Ten esteto z dobrze zokonscrwO'.voną tWOIZą debro tli veoo
dziadunio mo nie tylko us~lachetniajqce zamiary. Chce przepro·
wadzić z mą praktyczną r esocjalizację ...
- Nie wezNle pan policji? - zapytała przymilnie.
- Pod wO/unklem. że przY/zekn'cSl popraw!;.
_ Dz;ękujęl - jej spojrzenie bylo pelnym przylle r lO': v!11
- N e powiesz mi, jak sIę nazy vasz?
.
.
_ Póin~e/ - odpolła molo, dając do Z/OZUnl1Cn.o, Le zon. ('fJU
dłużej pozostać w ele~and;m. mIeszkaniu E~mon?
,oJe. po l
ma lOCję, że UCZCIWOSClq mozna do czegos dOlst, ok: mU,1 m,
pan to doX/adnle wy/oś nić...
.,.
.
_ Bardzo chętnie - powiedz. ol Edmond. - M,ołcm wlaSnI.:? l' ~
ko/oc;e, k.edy ... no tak... P, ygotulę coś dla nas obojga. Na n('.~ riO
jesteś głodno. Połóż się no raz e na kanop~~.
.
K:edy obiQ/ jq lam eniem, oby orzen/psc nr: kanoo~<;. le:I, ni
wał S'c , że pad puloN(!rem ma tylko gc/q skalę, PllyiHy/ fa <Uli
m:rowq /lurzutQ.
_ Dz;ąi< u;ę. że jc~( pan dla mnlc ta~1 dobIY .. ·
Edmond rozc~mial s'ę r Z mlnq zwyc lqzc y znlkrtq/ W k,jr/Jn •.
C/Ulr Glonchard - bo tok nozy..... o/a si~ urocza pIIOJt" _l(~, .noslucM'.'Jall) ('ważnie. Potem opuściło ncgi z kanop.' I.POmys/olo
c UC/CCI::e. Ucidoc, a'e nje bez ldobycl)'ł W szu/ladlle komody
11.e znolalla n'e wa:lo5:,o>'lego. Wycl qg'1ę/o sZlll/odę sek,etall ku
i po stllymo/a oklzyk podlJ~ u Leiola tom pap'elcin'co l ezy}1 ~o
złot a 1 rubrnem, !p.nkl do mon IctuW 1
zmu:agdom. or:Jz zło:y
s}qn<:/ l \Vie/okaratO',·.ym bry/ant"".
.
Podc agnęła p lower I schownlo rdo!Jycl o b,ustO.110!10. Pot t
• oc. f'O do ok " Bl/O jur jedną nogą za obem, kiedy uslysn/o
za so!>q glośn) brzęK. To Edmolld UPll5C I I ..,rożen a tacę.
_ Niel _ ... y TLyknql, - Ty lojdaclko, zotrzymoj s ęJ - 1':1 •• ;a.z y /
otwa"q sZ'J1 adr:, s/coczyl
slron~ o~no, C:!: (lCIIC było l'-'l do c',,
Ble g/o ok 0$10/010 Na ,ogu C/lamps [Iy ~cs ocezu/o kllJc, .\
Qlcxv,c Z,oo'/o lej S'Fi , labo. Zac/lwlala się , uPCI.Jłu no troh',a,.
Dz'c:'lf:;ć mino: PóźOIej !eoretka DOCJotowiu 10brał /q do nOlb l
• ego up.te/o. Pi'ę norko z nalalła \'II biustonoszu d.1 WCIV y
'OS710Y,ncści które n'le bord'o o' so",ały do lej ... yglądu I e~""
w
~al pO/I~ię K edy dz ewcun" cdlys~ala p'z~tcmno;ć. IcbO[!i!O
przy Iwo'm lóiku p'elf;,n;of~C:. Obok s/Jł pol.e/orlt.
.
_ FfQ<ię leieć sockol ie, pnnien'o - po 'edz ~I 001 ~/c,'~ LeJlcfl P owi ział mi, i.e uler:1o pon° .... strzaso ... l mozgu. Zn CI/d
lny D' zy pani PC'J'. '113 P z' moty SQ one 'cnoto,O'o)ne "". no.l zel
~o/:olece. Szmo,ugdO'N
so n!" rd mon~;e!()w zosta y • skr"dzlorl
mlfwt/O\"1 s fU
WC'III"lrzl.yeh D.Jve/oll>; • • 10to oap'elcs' ro •
';rne"m olaz syon t • qo dobremu znajomel1lu. Ą s' y p:
non Ił do Slp (Jla W'e7 en" "0 .. ,

dzieckie~nu

o prawie miliard
wpływy z handlu
bronią wynoszą 10,7 mld USD.
Dalsz~
miejsca w czołówce
zajmują:
Francja.
Wielka
Brytan ia ,
Ch iny. RFN oraz
Czechosłowacja. Łącznie
na
św iecie sprz.edano w ub. roku
broni za 32,a mld USD.
dolarów. Ich

- w znacznej mierze także w
sprawach prywatnych zespól specjalistów opracował
e!ektT~niczny system kontroli
7QO aparatów, majqcych wyj ście "na miasto". Gdyby tak
jeszcze :::nalazl się sposób na
inneg~ typu gadulstwo!

chorób neurołog:cznych, nerw!C i aler;;ii. Dcdać warto,
że w v:elu
ośrodkach kraju
::.k:lpunktu::-a zdobywa sob:e
znanie lekarzy i pacjelltó·v.
Przychodnia tego typu dl.iala
m.in. w warszaw kiej lecmicy
przy ul. Pa teura. gdz:e igly
łagodzą ból na naśw;e aniach
rentgenologicznych.
narzC'kaj~
no ' ć,

bo

TQ
ma.\ło

chlop"kllt paze rznowu podro~a

lo.

Niewąlpliwie kultura rol na "
Polsce j t o~óInie nisI<. . Pon.\d
60 proc. ro 'podar. l w korz" 1a
z ,,"ody każonej mlkrobiol Il"i('znie. \Vi kszo ' ć krów pasi
i ..
przy sxo ach, pOLeraj c: tr»: \~ c: ':
ołowiem i innymi
mal nalaml
cięikimi . pije ~odę ze 7:biormkow.
do których ~ply"'aj .. 'de ki. . Al
co ma robić chlop. klóry mll~ zka nad brudn., wodą i odd y,'ha
skażonym powietrzem? \\ y"- h ić
kro~ y na
na ?
Y\ 'i~de
umyć krow
mole k jd~' . .\1('
juź nie
kaldy wic, że to j ·"t
lletn"bne...
ówi ie:, Lf' bodowca po\\ini"u produko\\ .. e I UsZ\' rolo'ko,
rolnik PO'\ inien zbierać lanie
z\)D;e. ~ikt j dnak ni" mu\\!, jak
t~ (l dol,; nać prz~' ni u taun • h
T".d\·) lkac'h l droh Lnie. J dno
j t P '\\nl·. Je 'li I'Illop pro \ dLi r ~c:jo In:. nowo, zt'~Da 1:0'"
pod:ukę. II or,'ruj;: mu
it; e n<)
za h\\ no " kilk k rutnic niL 70\
od .; zl .... \\ t a!'unia.. lo <hvha ni .. j.-s' \\ .l1a (blop:). I ten
d"lem~t trnba tOl \ i
ć. l ••,d
\1;a. rz 1·.tV\\i ·de trudny
"li
d "1':<) .. il'nia.

°
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mała

- Stój, co tu robisz'
Postać

Swietł'any

doktor

iezla jest ta

No s,"'oje 6.1 lata EdmOł1d Meurice wyglądał wyjątkowo dobrze.
Frawie bia łe .... losy t/ł!orzyły JESzcze czuprynę nad surową, opaloną
twarzq. Jego ubrania były ZCl'.VSle wedlug obowiązującej mody,
nawet kiedy znajdowa ł się sam. A włośnie dziś był som w .sw~
elegonckim, partel'owym mieszkaniu przy Avenue Morceau. Byl w
znakomitym humorze. Wszedł do maleńkiej kuchenki, a by przygo_
tować sobie kolację. KiI,~a krabów, trocllq soła!y, kaw ołek b u/.ki.
Właś nie chciał o f..yorz yć flaszkę wina, kiedy posłysza ł jakiś bm:kI
Postawi/ flaszkę no stole i ruszy/ do drzwi. Uderzy/ go zo-pach jaś
min u - okno w pokoju było ot·Norte. Mimo mroku Edmond wyroinie widzia ł szczupłą postać w pułower.le i dżi'/lsach, która usiło
wała wyciągnąć szufladę komody.

na gadulstwo

Bucnos Aire :1pracowni-

reszto,\-'ała
trzech
ków największego

zapo\'/J ... <iLi
Hłt." Z)i. ano
pc:ipi -ów p:l p",yqq po.!c-zas
~po:~:ani:l CPIŁg~.Ó"", I~O w \\'a ą_a\,'ie Z2 lipca Uf. !\10 ~'1a p °ly_

~lektrl!niczny spośób

ale 72-letnia gwiazZI>a ~a Gabor
ten temat, poi.~I~r<'''''8ła wyr'o k Sądo
ją na 'bdpracowaw domu starców:
r;poliezko'wa,ła

l

nlil~_o

nil·\ i..Ja·m
~7waj('ar
no ~

kim mi"" ip pO'ita .... io-

n"zb pru' tcz"nny .. b.
\\ hl!wzna n zdje. lU z· projl k tO"aD
pup" P. vnka
uit'
prz\-}ladla mit "ka nl'om do u,tu. l'Q""i~dz i .. Ii, ie :<1>" n tural~tył 7.11.
Moi
latel!;o ta
f'1.l'it.:\ (oDbnll& j .. ,t ni .. , Lynn",.
.'\1 - K,' ·.,1 nf

zy

I!\

r

,..·~c,

'"" -fa.
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INFORMAC.JA O USLUG"\.CII
.. OMNI" Kielce
tel. 439-62 w godz. 9-17.
USLUGI
POGRZEBOWE: Dytur całodobowy. tel. 31 -70-47.
POSTOJE TAKSOWEK: 0;;000we Dworz~c PKP tel 534-31. ul
Słowackiego 31-29-19
ul
Jcslonowa 1\-79-19. Postój taksówek
bagatowych - ul ArmlJ Czerw.
te! 3\-09-19
Postój samochodów
cletarowych - ul M1clczars"Iego

Wtol'ek
31 lipcll 1990 r.
Ozioi składamy

<.' 'o"""

_ . ' , .

iyc~eni"

IGNACYM
t
ERNES'ro~1
jutrę

niuro Ogloszeń KWP. tel. 231-36,
czynne :1-11.
TEATR
Im .
S.uro Ogloszeń KWP, tel. ł411-~8,
czynne 1.3V-lłO.
TEATR

"Nieit.o ilcząca

,.Książę

USA,

w No\.vym

g. 15.30.
USA, l,

13.15, \7.30. 19.30.

"Studyjne" -

oleczynne

E bo" _

"Odeon" - .,Sztuka k ochania"
p ol l. 16, g. 15 .30
"W imiE:
przyjaźni "
fe. l. 18.
g. 17 .30,

1>9.30.

Crittcrs"

USA,

1. .. 12. g. 13. ::powrót do przys'llości" - USA . l. n, .g. 16.."KapletH~

piCll, czyll jak zrobic
w P lsce" - g. 1'1, 19.

APTERJ:

p(!łnll\

Uf

67-001. ul Traugulta 40.
lNFORMACJA
słu'by
zdrowia
- czynna &-20 tel 26\-21. Infor·
macja o li ługach - 3 5-85.
TELEFONY: Strat Pot.arna 998.
Komenda PP 2:;1-36. Pogotowie
PoUcyJne 997. Pomoc drogowa 996,
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogo·
towle Encrgctyczne - Rad"m 'III

ze

Skarżysko

OALE!UE
nw/\
PIWNICE" - ul. Leśna
"OlJSZA.i{y
IRRAC.TONALNE 2"
_
c.,. . rl1ł\,\ 11-17.
plac

•• P1'7yToda
K!eWłady~łuW
Jarockl

l.:t.tf.W

-

'1\\1' "

nło '
dl"ogi mala fsk le".. ~.Pra
ct'ł ł' J'" l<loł!lonu śwlęt kf'zysi::le go".
. ,€ nn\c"
·!~~l •.,'ł" czynne 9-1'7.

_

-

"Rain

M3n~'

USA, l. 15, g. lu.30, 19.

M 'ZEUM NARODOWE , '('(. )1 '

KINO
.łWol{10~ćtJ

MUZEA
lef~c ""

dyżur
nocny
Zwycl~stwa 7,

stliły

6'7 -010 pl.

N/\RODOWtr "P LAC" - plac
z ,,,l, WY _ .. Wn<:trza palacowe
:<V [I
XVIII w" - c' y nne w
,,,,._ 16-16

MUZEUM
REGIONALNF.
Im.
broni Zygmunta Berling:t. w
ul. Sloneczna 'd - c7ynne 9-17

~en
Skarżysku-R~jowi~,

APTEKA DY'2: RNA: nr 29-111,
ul. Zieln 1~. tel, 512-723.
POSTO.IE
rzec PKP -

, ~1 7EUM ZAf\'\WKJ\ 'il'W.
i Oś('luwl"
II . Zo1." w kl
&, \y\ 'H d
c~ynne lf'J--17

"I

T KSOW EK:
tel 137-05.

Dwo-

KlNA
l\l UZEUM
czynne:

H.

\v

c~vnH3

-

.. Robotni!.... - "Ostatni prom"
- pol l. 15. g. 15. "Lu.dzie k o ty"
-

MU'ZCUM W t KIELECKIEJ
P·.rk t;.nografłczny w Tokun\
WIl G łrza XIX-wl (;7t\~- ch
Ch3lup.
Z '~l'odll Z Rddkowic. Dwó z SuChedniowa Tadeusz Z .. k - m~1"1 .. t ... O I rzcź\}3 '"vone n-17.
lł-17

. . l. lB, t;. 11, 19.
.,1 leo"' USA, l. 13,

" t r" . I , li!.

APTEKA DY'ZURN : nr 29-076
ul SlOszlca 64-79
POSTOJE TAKSOW
ny
53-10 I 53-110

telcfo-

t

w

Ostrowi c

Puh.ce 'Ze zhiorOw WBP"

_ zW I "d~anle
wystawy: ponlerl, i .:'<1 w torltl , czwartki, piątki
;; I~IS. W soboty - g . 11)-15
" ..TEK.I - sIał. 4ytu! oocny
fI"ł" , ~ nI 29-001 ul Buczka 37/39
'I'
!'I-Ofl8
ul SIcnklewicza II
..OR~IlN.E OVZURUJI\CE: Sto·
no.,.,lo/o:lc7n" - Przvchoclnla Re·
100,.'Wlt n' 15 ul Kllrczówkow
,k" 35 czynn:! w nleddcle I
\'I1(!t" w I(Od7 1-19 4vtur nocn~
~d I!Odl
19 do ?
INFORMACJA O LEKACII ec .v ond w I!.odt 130-15,30 r wyIllklem dni (,wll\tecznych I dnI
,,"wch d oracv - tel. 5!3-J2

KINA
"Rulułk"

Pu,eo10.Nłe

A'flfunltowe

999

-

:1

469-

C7VfHI
43O-~ł,

i
')

PO TOJE T KSOWEK: pl Wolo
no!.cl - 537-92. ul S. nl<tcwlc
:!82-SI

Końskie

Po-

KINO

a.,

']q

nr"

~1

("~:N't''łfJ M

7S1'VC"lNFI

""vonp do 16

91ł

'nforn.ac),

JJP~Sil:t·' J'~,

U3. , 1.

ln-

In orPK~

.:
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18.00
18.15

PROGR.'\i\i I
Program dn:a
Teleexpre.ss
"SpoJrzenia": "Ludozi-e mówią: Nie ma ż ao:kl e j !>ierestrojki" (21
,,\O minut"
"Dynastia" (22\ serial
p r od. USA
Kioo Telefe: ii. "Somurfy"

1O.(){)
19.30 Wiadomości
20.00 Spotkanie z mi n . J. Kuroniem
20.05 "Wicher cza...ów" (4)serial bra-z.
00.55 "Za jatką cenę?" - p\i.bl.
ekon.
21.40 .. Ring": "Buddy Gre-eon"
22.20 Wi·ad<>mośc! wieowme
22.55 . ,Stało się" - film dodc o
ks. Janie Ski-hie
23.05 .. Dynastia" (22) - ('powt,)
PROGRA
II
Telewhja śniadaniowlII
15.00 P w itanie
15.10 .. Doo.koła świata": ,.Na Zawiszy Czarnym"
15.40 ,2 wiatrem i Po.d wiatr"
- ma.g. żegl.
16.00 "Kontakt TV" w ko.ntakcie ze światem
'17.00 .. Historia Hollywood·u" (4)
- .. Hollywood i western"
- seri.a-l d<>k. prod. USA
18.00 Pro.gra.m lo.kalny
1J8..30 Modlitwa wieezorn.a pr:zed
Matką

Boską

Sądecką

19.00 Pierwszy sierpnia - rep.
19.00 .. Klejnoty k·ultury": "Budowle potęgi ,
nadziei i
olerpienia" - film eWk.
20.00 Non stOD kolor: "K e>bi et y
w re>cku" ang. film

Jutro
PROGRAM I
7.40 Expre--..s gospodarcz
8.00 Dzień do.bry
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Teleferie: "Altanka"
9.50 Kino Telef rił: "Zagubiona
melodia"
(6)
serial

[

10.15 "Godzina ..W.....
pol.
dramat wojenny reż. Jan U6Z 10rgenstern
11.35 "Po
sześćd..:iesi, tce"
mag.
11.55 Retrans.m. e>brad Sejmu
PROGRAM D
Tel
imja śniadaniowa
8.00 Panorama dnia
8.10 .. Ulic!ł
Sezamko.w "
progr. dla dzieci
9.10 "Santa Barbara" (lSI rial prod. USA
10.00 CNN - H adiine Newló
(wers;a oryginalna)
10.15 1\'1 g. tv śniad:mto
15.(){) Powitanie
15.05 ,.No.tatnik z powst ni
film d k:
15. 'lO Express g pod rczy
Uwa,.! Za ewenlualue amia.
precramic Iv ff'dakeja Ole
ollp.w lad a .

..,K smiClne jaJ'1"

g. 15,30, 17.30, 19.30.

-

Ogłoszenia

drobne

Cc"tralnv" G6-Z5_1'

fN"'ORMACJI 1'1' .
.. f T"
- tel 4f!(j-G&
w sobotv do 14

KINO
Dałn

-

15.

STRONA

6

DOKO ' CtEi'HE ZF

TIt. l

10 czerwca tego rOIku.. Po. sezonie le~ni-m będą tu oroganizowane 2-tyg<KI.niowe wczas! p re>filak tyczne d1la prac()w>l\ioków zatrudnionYCh
na sta.n.owiekach
szk<KI.!iwy-ch i uci~liowyoh dla
zdrowia.
.,Isk ra" zad-bala rówJlież
o
atrakcyjne wakac.je dl.a dzieci,
kt6re wY'Pc>czywają w Kartuzach, Jastrzębiej Górze oraz w
Gródku nad Jeziorem Rożnow
skim. W wyniku wymiany 120 ,
tegoroc-znych ko.lonist6w spęd.zi
lato w Czechosłowacji, a grupa 4O-osobowa
P<J'L'na pięk'Ilo
WŁnnicy.

Dziś

DJ '"

Jędrzejów

Hi-~.

p()cztow~

u~lu~aC'ł'"

"'wh PKP 910

$Ił

w f!('\d,

nIeczynne

APTEKA OVZUUN A.: nr 2g-071
ul !itarokunowska ł n .

<)II>j

ht" r.PG
~I
fOl Cł\.H~P

br k terminarza.

.. Pr~odowolk"

TF:LEFONY:
.l'110",le PP 9!)'1 Strat potarna
p moc DrogOWI t81 Pogoto.
wl.. Energelyc.ne Kielce - MIl.' ~9~ Kielce - Teren 9.6 Po! ,..c ...... p G 1 ł"lWC ,, -!O- ?t) '992 Po .,'owlp wod -kan . co. elektrycz-

•

- Pomimo wzrostu
kosztów
wypoczynku jeszcze udało nam
się u.rząd-zić tanio wczasy i kolonie informuje Mieczysław
Cieślik, kiero wnik działu sęcjal
nego. - Warunki są bardzo konyslne, stąd mamy pełną frekwencję. Praco"'''llik za 2-tygodniowy wypoczynek: płac.! zaledwie 15 proc. ogólnych kosl;tów,
które
\V
naszych ośrodkach
k-ształtują się w gr-an!cach 550
tys. zł. Ten sam procent potrą
camy od dziecok-a za lS-dn'iowy
pobyt na koloniach. W tym roku stać nas było na przeznaczenie n\l ten cel Zlna~nych kwot,
które
uzyskaliśmy z u,bie.głc
rOCUly~h oszczędności i znacznego odpisu z funduszu zysków,
Tru<l1tlO prze-wldzi€Ć, jak bęocl.zie
w przysz.łym
sezonie letnim.
Być moie są to osta-tnie tanie
wa,kacje.
(dmp)

•

•

•

Przez ponad trzy tygod.n!e
prz.ebywało. w Radomiu na kcloni~
Polonii l>iałol'USkiej 33
d.zieei z Bneścia i oko.Ec. Przyjechały one t>utaj na zaproszenie Państwowego Domu Dzieck.a nr Z, który udzielił im 'ró'Nnież gościny.

Gospodarre pootarali się o to
by w możliwie najbardziej atrakcyjny sposób zorgan;zować
potbyt dueciom z polskich rodzin na ziemi ich ojCQw i dziadków. JlIIŻ samo powitaniemimo akurat deszczowego wówczas dni.a - było bardzo gorące i serd~zne. po staropol-sku.
chlebem i solą .
Podstawowy cel k:>lonii to doskonalenie j. polskiego. poz.nawanie historii. tradycji i kulturv polskiej. Dziee! uczyly się

w

l'lt.

fe. ~.
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http://sbc.wbp.kielce.pl

żen,ie

Na mnie

Chr-z.eśc-ijań ko-OomiJokra ycz.ne
tronnictwo Pracy w Kiel-cach
już z pooz t'ki~, nllr-c
br. wyr.aiało
zaniepokojeni·t!
lJ.iemą

BIURO
KWATER
STUDENCKICH
poszukuje
STANCJI
DLAST DE T
Kielce

W

ul. Sienkiewicu 59
, L 66-e8-S!
337 --k

AGENCY,.,C

STLE~

pactner • widowych

tour-o.peratorów
poszukuje

najWiększe

wywarł

pobyt w
chowie, na Jasnej Górze wi 12-letnia Ania
Dowiedziałam
się
tam
rH klasztoru, o cu-dowym
zie Matki Booskiej, zrlozllm.iallatłe l,a~
wreszcie jakie to
znaczenie dla narodu
dlaczego za wsze jest
wiele lud-zi. Długo
nę też wizyty
w
państwa
Hryniewiczów.
spędziłam całą n ied.zielę
przyjaźnHam
się z ich

W przeddzień wyjazdu z
domia, w piątek odwiedził hi."n,,,,,,.
łorusk:ich kolonistów
radomski. Jan
biskup diecezji sandomlet:sll:o.~r_
domsk;iej, ks. Edward
W serdecznej rozmowie
opowiedziały

g<>ściom

Q

wrażeniach z pobytu
w
ich rodziców i bliskich. O
że wyjeżdżają
w doskon
nastrojach nikt noe mógł
wątpliwości. a kościelna
"Czarna Madonna" O<lśpiieY~3~.
biskupowi na pożegnanie
jęta została przez gościa z
ukrywanym wzruszeniem.

zabezpi elfzSIł z ol
z

czechosł.

(Z'VTELNIA C;Z 60PISM WBP
ul, Po ies'tka t1 - CZ)'nna
ht: ' lie wy.lawa pt .,SCjm I Se[lny

I- ł

-..

mU"l.

Star chowie.

12-18

d~

OCLE;GORE'<
SIENKt€WtCZI\
gurl" I~IG

-

21.00 Wywiady L Dziedzic
21.30 Panorama dnia
21.45 Filmy
Erica
Rohomera:
.. Zielony promień" - franc,
film f-a'b.
3.3.20 Komentarz -d'nia
Senatu
23.25 Retr:msm. obr

MU'TEl/M
LAT
SZK LNYCn
S Zl: ROMSKi GO - czynne w
g

"

PROGRAM LOKALNY
16.00 "Aktualności dnia" - w
opr. T, Wo la 17.00 Z
wielkiej
symfoniki 18.00 DziennIk 18.0$
"Kieleckie lata NalkowskleJ" aud. archiw. M. Bieleckiej 18.~
Muz; ka lat 70. 19.25 Dziennik,

KINA

_

13.39. "Krwa-

Jorku" - USA, l. 12,
.,Zabójcza b~oń U" I"', g

nlecz~' nn)' •

1. Ul, g. 15.45,

111 2U. Wideo: "Komedie" 1. 'n, g 13.45, 16, 18.
.,MObkW.lu _

.ł(

17.10
17.15
17.30

Kocbanow,kiego

"Bal h k" - ,,4.8 godzi n" - US \.
l . 15, g. 15.30, 17 .30 ...Matador " hiJ>zp. l. 18. g . 19.30

(li'
Stefana Zerom. ki go
n.eczynny.
KINA
JJ

Jana

.... • .c.:? l .

TELEWIZJA
,.
.

Radom

Kielce

'.

:~.:.c. ~RAtiiO
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w ko · C'if'ł .. l trra, ' im, w
oh1e:ien( j
p rlU'Z ~ily powsłań~ze !;toli.. y LiiH'rii. Monrowu.
Zd. nj('m naGu;n '~h

Po sesji

a-mletni

ś\ iaóków do ko'('iola ,~tar~
n ..lj :l('lnicne sił rz:td~"'yf'h
i na MIrp przy u życi u l}jsło
lf'tów maszynowy~h i no,j,y
masakrowali m~ i(,z~·zn. koł,irty i dd .. l"i.

&tc-.na

~yC'~ a

&VC.c.,1e-gO

l;u~podurowa'1ia

była
jaką 11 ad

krajLl

(j!O

ysk :1sji!

p rup;>ds.ta.. !"ate-

zam:e:-zeniami
pań
w tej d~iedrzinre poodjęła
Mifl::strÓw pod. p 'Lewooem
lxemiera
Tadeusza
vieekier:e na swym poniu :lO b:n.
•
jf!'ta diag'ilOl,a
ObEC'1CgO
go.s:podar~{i
p:-Le6tnen:lnosi się do t1"ozceh J>Odw.yeh zagad,nień: li ·tua!'ji
iska przy rodniu.ego. 1Hłi strukhłPY sagc-.psdaia ooszaru
kraj",
tlraz
~ującyełt
.:tf..,rm~~ji
w
'm i

oti2.i"o~.l'auhl

l!08zc';i'gól ...

Da~ ~('rea

od Polvnii
a~sfralijskiej

czas swojt:j wizyty w Rap;erwbzy przewodniczący
lski cj

,.SoUda"ności"

An-

obieraj przekazał 2 mln
·S. zł dl
dzieci specjaL'lej
podopieeznych Zarządu
ódzkieg6 PCK· Pieniądze
c hodzą ze zbiórki nzy.&kazabawy tanecznej w Mele w Australii. Impreza na
,l kontynencie była
zoro aua przez tamtejszych
ÓW Klubu •• Soliciarność".
ieniu milusińskich dzięku
za ten dar serca.
Obra dował

Sejmik Sllm"rz~d ow y
klo-po.tach li-na.nsowych i
cji niektórych inweli'tygmina<:h mówili W026a ?Qtkaniu delefaei na
jmik Samo!'2ąodowy
wo'ztwa ki lcckiego.
kilkugodzinnej dyskusji
Bei uchwalili regulamin
lają cy
zasady
i
tTyb
nia sejmiku oraz !>owostalych komisji p!'Qblech
i Kolegium Odowoe.
Zadaniem
Kolegium
awczego będzie
orzeczo w 'Prawach odwoław
i.ndyvridualnyeh deadministracyjnych wydach przez wójta. bu·rmislub prezyde.'1ta. Na pl"Leiczące/t<)
Ko!ej!ium Od'cze!!o wybrano Stanislanojka.

walono p18.'1 pracy i budejmi ku na II półrocze br.
om przewodniczył Wojcuc~

~a~

ó"'.

n~' h . T~gi"
ró~' '" ie,i6ldeh.

milOs\, i

.\.sn -

W pie:ws.!ej d-zlooz,inie w~""a

'! cH>eenych \l<?alach trudmówiąc iuż

zarazy. Na
ck mamy tylk<> je1loo pona śmieci. b<> drugi jest
jzony, a trz i ki oś uPow talo więc śmierd4ą
)'Syp' ko i na naszej poaż roi -,ę od
szczurów.
h nikt nie ch<:c
ytruć.
inłslra

ja. Demów lIIieszeb. przy uL Panerl,miubywa nasz.e podania milIII od ponad pół roku. me
t nami nawet roz:.mawiać
tIt naszych wa
ów.

:d d 'oma laty :r:aezę'i.o ZQĆ ryn.oy. a~ roboty
nie
lO o. Nie dotć. ;ie nie mamlesz.:caniach a..'li ~'odo11, ani boIlaJ.izacji,
wodę
_ _..... amy z pod'l\'órka to jc:sz..
ie ehcl! nam z!f:iX'rować
:ne-j u bi ai!ii.
....ldvllU

e By ły sz .. r palm i pańsI wa
bUJ"'31'skit'&,0
Todor
:tiu kow sld.-r(}~ ·a!
wf'zoraj
d<' ,.".rlar,H''l''/
h"lr.a~~ki('-

się pnzedc W8z~'5'!.kim 4lB
pustęp'ującą
degradację śrooo

W przychodni...
Jtrozy-mać, nie
źbic jak:e"

W c.t.,""a lKl·\Ą' \.· )}l f;Uu.'[.e~ze naszej ga1.c!y podalitmy informację o zmianie naz wnictwa ulic.
herbu g rodu nad Mlccznl! i problemie pomników w Radomiu.
Rozdzwo'1iły się tclelony w tej
spraw:e. byly głosy "za"
i
"p"zeciw". Gene-l alnie p 'tano:
ny ntdomianie nie maj~ w .. iaiej :ty(')\ spraw na głowie?
Informuję prz.y okazji. Iż na
ostatnif:j SE'~ji Rady Miejskiej
podjęto
d .. eyzję
w
sprawie
pomników. Komisja Bistor czna.

zuje

wis.ka o:a'Z wySlX:e
n;t:-racjonallle wy,korzysl:nie
UlSOOOW
i walorów na·tural.nych.
W oonies;e:uu d.o ogó:'"1ego
stanu za~o&poda·:owa.nia 0&\0towuje się meko=zystną ~e. wa4(ę &kJad"ików
J>~odu.kcyjnyt'h
naon
n;ep!'odukcyjnymi
o raz wy~f"i::;wanie po-ważnych
dya·p:~l·cji m!~<I·zy wz.i'J>mem
roo.u tban1zacji a • ~o·J)niCo-n
woju )n!Ta~tru·klu·ry
miast i
osiedli.
Wiąże sóę te z zakló;:ooiami
i
deformacjami
go6pO!ia,-ki
p~... estrzonne-j wyst~?U j;;.<:ymi w
po3zozeg&l.nych rEgionach kraju.
WY1·Ó.i!liO'!HI ob.sza.-y,
w
których zaonied·bania i d) s,p:-oporcje
osiągnęly
sZ(!:l.~ólnie
n.iopok<>jąee rozmia·ry.
Rada Mil1i trów prz.y jęła kilka aktów wykonawczych
do
usta wy
o
Urz<;dzie Ochrony
Państwa. Przepisy te szczegółQWO r~ulujll tryb postępowa
nia f·u.nrltcjQnań-usa:y UOP w
zakresie m.i.n. Ie-gj:t.y mowania
osób. llrzept·owadza.nia kontroli orobistej, kontroli
bagażu.
l.ad.unków, a taiIde st06Owa.nia
środ-ków przymusu
be<-uPQŚred
niego l1.!b broni paJ-nej.
Rada
Ministrów
przyj~ła
treść listu w sprawie realizacji polityki gospodarczej, jaki
rostanie skierowany do wlad~
Międzynarodowego
FunduSll.u
Walu.towego.
Z;!oo.nie z obowiązująca l>"occdurą ... s.pólpracy z MFW,
w
oQkumencie
tym imformwje się o dotychczasowej realizacji
prQi!ra-mu
uzdrow:c ia gospodarki, wyrukają.cych
stąd
wnioskach i
dalszych zamierzeniach l'Lndu.
Rada
Mini lrów
omówiła
rówmell kil«a 8))raw
hicillcych, W
s-prawie
jmJ)()i'W
znacznej iloki alkoholu. jllki
mial miejsce w
roku ub;eglym i w pierw zych miesic.cach rod!:u bieiąceg<>. Rada Ministrów zobowiązała odpowiedział!1e
resorty do w'nikli 'ej
analizy t6l(0 procederu.
Ze szczególna uwagą zostaną
zbadane pl'2yczyn.y
i ~ raty.
jakie pooi6sł b1.!dżet paiw.wa.
Rada
Ministrów
omówHa
równiei syt"\lllcję komunikacji
Due
iej. Podkreś.lo:lo, że problem tei!:! wajc!.uje ie w ~estii
sam<>Ioządów i
<Y.le w:nnv określić sp()sób
jego rOZWi:l7aD ia. Uzn &110. że cześć lll'2ekaZa.:lych osta'nio dotacji dla samOl'2ądów winna być wyko.zvstana na po l'7.eby k~u.nikacji
mie' io-j. Dotvcz v to w szczegó'ności 12 wicl'kich
aglomeracji.

"DLi iaj (25 Iip~a) posze ł n
do przychodni :r: rowia na 00ianllu. w Kiełcat'h. bo zachoro alem. Lekarz. do którego siC;
zapisałem miał być o 7.00, a zjawił się o 8.30. Inny le"arz był
wcześniej. więc G godz. 'i,SO poprosiłem lO, aby mnie przyjął.
lr.ałe-gorycznie odmó",:ł, Uumatląc. że nie będzie pl acowal za
innych. ~_ me mial duw pracy.
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ZoJni .. rzy ltad",ieckleh z p arku
im. Ko 'du zlti na cm("nbrz

przy1nal
bl-:dów w
Okl'''sir
sl'ra W'owailia wła
dzy.
Przyznd w l iś,·ie. że
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się

do

kow

kturym

popełnienia

odwolał

wczc';nidszą
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K ncepcja ta uZYl>ka}n poparcie radnych. Wykonooie u·
chwały powienoDo prl;" yd .11 wi miasta w termini
Ilo :il
pażdziernika
L". Wi,.my
,iu~
k4l84l na : mif'tnlk hl.,torii wnUl'ić. a.le komu postawi(j JWIIllIik?
I ,.)

l

moż
się
bułll'ar

o

usprawiedliwienia

przed parhlmt"ntem
skhn.
• Wczoraj podJlL~al1o }:arafewaną niedawno w Wal'bZawif'
umowę z RFN o restrukturyzacji pch.kiego zadlui4>nia. przewidującą odrCH'zenie o 14 Jat spłaty pdIskieh
długów wobec
tego
państwa. które
w3DOSZ:t 3
mld mar k (1.9 mld dola-

, YPADKI

rów).
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I'TIlWOloI;.

Skif"j. za~ płytę k ~";Ui .bl,.,l,.,.
C2;y KPP (po demon&a.iu)
przt'kuae do Mu. um Ok. (~ ....
Wf'I:'O w R adomiu. Nau\JLh.
pomnik W.b,ięu, "..,i. :m ..jłlll'.
J'\CY ię n.. p 1al'u Z yei .• iwa:.,
Jlostanowion.
rUDieoie do ('f'1Il rum Jlz€'i"~' Polskif'j w (} .m.
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jednocześnie

prolibę

iejsk iej w Rad miu

W kraju

.... We L '{lwie- odbyło stę społ
przed tawic'{!>)j ~l&kie·"o
MSZ z plzeodlJtawide1ami wladz:
obwodu Iwow&ltie-go. Zapro~.eti.
towaJ.i&my prze ci WIrl:O
och'Wale
Lwowsokiej Rady Obwodowej z
l lipca u.t!'ud.'1iającej dostW Pola..:om <lo Lwowa. Uchwała ta
j.est ~~)lv..:eczna z procesem
9:ń&kim oraz u9t-aleniami KBWE
z Wiednia i Ko.penhag·i. Prud",ta wici 'e władz lwowskich ;upowiC'dz-ie.li nad a!l:e pis.."fllflego wy' 'niC'llia w tej /:ii)rawie.

k~nte

... J"Jini terstwo Sprawiedliwości uzy kalo ion!ormację, że w
MO€kwie mie6Z1ka p<>d znanym
ad're
Piotr Karp.wicz Soprunie.ko. kwry w latach cz.terlWiestych był majorem NKWD.
Jego po-tlpisy f';gurują na listach eg,z.e.kucy;nych pol:.kich oficerów zamordowanych w Katy-aiu. Ministe. 'lrd.wie:U;wo.ści
RP zwrócił się do prlMuratora
g~ne~a l.,e go ZSRR
o pTze I~
chanie Sopruu.e..,ki w oDecnoś. 1>'zc sŁaw!ciEla Po. '~:.

=

... Komisja Episkopatu Pol ki
Trzciw 'd ~ yaala o:!Ci.wę.
w któ r j zaape'O'Wała o to, by
w sierpniu pow t:-zy:nać .ię od
sp'.lzywania al.l;otolu.

ÓIi.

A W nue,}'iCowOScl Cyganówka koło Zwolcniapod koła ,samochoou OEobt>we.go marki .. Aud,i-OO" nagle wjechał rowc:em
Sl.ani$ław K.
Roweny&ta poniósł śmierć na miejscu.
Kicru·jllcy t;a-mochod m Marian W .•
nie był w stanie wy!J.a.mować
bowi m r()wGl'zy ta
jech;Jł ~
drogi podporządkowanej.
... W Radomiu na ul. Wern
ra.pod ol mercedesa na pnej• 'u dJa piewtych w-eszły 40-1 tnia H ena R. i 3-1ctcia Magda
R. Obie doznaly ciężkich obraŻ ń. ciała, Ofiary wypadku pn 'tniono do mie-jscow .go s:z.pitaia,
... W mu,»Jco o~ei Pomy'll:ów.
~n. Przysucha
ław()mir p,. l.t
23. jadąc motocyklem
marki
"CZ" naj chał n.a tył prozy u""y
cią«,nikowe-j.
Mo.tocykl;~a
w
cię'L.k.im sl.a.:Jłe został
przew;'cZ:C<;l' do S7.pitGla w Wal'Sllawie.
(",Im)
... "
okach,
gm, Mniów
na połJ1coj
drodze
ki.erujący
cili"niJdo~o1 nic! lni TomaSlZ L .•
przeje ał 5-I~n;ą
Mo- ' kę
.•
lcióra p()~ji ... 'Ja śn.-ie.ć na ll'i js.cu.
... W J rzejowie na tył :\.U_
wbusu kiera a'l!:go p.zez Miroslawa . 1. 26) najechał
fi t
126p, kt6"ym k~erował Janoo"
M. KierujF,cy fiat.em dOlAlał obra,,·.i ci la,

ROZBOJE

w

K·ietl-cach na u~. y!tI.<udlego Ii r)lit K. t ~1) zoetał
pobity przea: nieoz.'l mych 9!}l'llWCÓW i Okrad'l;ony.
... W

i'l8"h
1)i ~'1a 'li
. p:awi'y pobili Gra;i:ynę G. fJ .
30) zab>icr jąc
yj tor bkc:
z
dokumentami i pienię::lz:n:.
A W Kie:cach przy u. Lko:n j Tle u taleni sprawcy przy
uzy-ci I gazu lzaw;"cego
~eL
.....1 <i'liJi Annę G. /1. :H), >któ:ą
zgwałCili i obrabowal ..

WŁAMA

lA

... Ną te" n'e
woj( wl),l~twa
osl;atlliej doby Ilok.;nano 8 wlJmań do ol:iekłów 91)01
7Jfly.-h i
13 na sxkodę p "ywatIH\.
... W Kur;;elowie, m, Wlon,,czowa n'e1,nani ą>ro'W y włama
li .. ię do skI I>U
S-ow i o.,
skąd. 'kradli artyk Iy warici
ok. 10 m~,1 zł.
A W ielca h fla u~. j 'nKI wicza niC2nar.i IPra w,<,y wlamali sic: do mi
lWia Mo iOti
G., skł\'d ~kradli te wizor m rk ' "Sony", tr.zy zlt.{.e p'(:l'tciO"lk i. ms 'n ~((}n i In...
pr:.. dmioty v;e.rlocd k. 8 mlq al.
... Ró' 'ł!,eż w Ki l-ca h przy
ul. Sier,oci iCZ8 nieznani all' a wcy wlamali się do mi slk;Jn;a
Be.zdan W., 9K:}d sllr dli przet!mi'Jty o ląclAltj wa!"to,.l' i ' 25
mJ'n zł.
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... Z Cedzyny skra 1.\ no 531l1<tChód ,.FW lr ", ko\-on, k.,ł;
ci słon° wej, nr rej. rz
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nr rej. RE
$1- l.
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R. k6w
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u\ooął
1/ wcw:e Ma"; I L T. 11. 17).
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ZS:l Z
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Kiedy pier szy targ?

kI) n, pvma"'ają . na ulicy.
w
pod. u.
un uzie. a ta ze na
szosie. gdy zab!e.ają "as do
samochodu, cz~ :0 b,~ z"lllaty.
Te li zne prz_ ład' Ż. nlilu'ei pozwalaj~ n"m ł h i j 'ln ić t~ krzy dę lo ..... q. j I.ą jr1it
Ilalr('two.

Na amia

podwójnie od(,l.\lkrzy .... dc;. <>_ hl r ć.
T' k b -ło. 8dy w ap' , ..,
w
'karły ku. pani móg!!>te:- p 'i_
czyla mi za jt:'dno o?a {)wani
labl tek p'zec; ItT po )'~

w.m:l

inłer

każ.dą

•

e

z ,,"3("Za

j .. tlnon. 'ni

da a.~t ('Ja in taJa_
t jł
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j t or;romna i , il\i się Il 'ila. Tylk. w pi n lO}m pólr 2:
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CKU '1\ ydane na u unięei
t eh
szlled 2 mln zł. Nlueun;e lamp.
""ył""l[nik"w. dlłk n wane ('Z te putz d:r:ieci i m 1«Ji.i ci. epóillia. r:r:ecz ja. 11. ,. ~ kon ' ""aIlie zlc"f'ń I, Ila tor;;
i
w~ lza . rty f'k".~I.alac··;.

bo w eiągLl 40 p-u ut przyj'!}
tylko owóch pacj
6w. /. ja
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lio
8.30.....

Uwaga! Inwalida!
Pl' <.~ aby ,.T .:~ rJ' ch«>Ć
'aGa ra--z.cj walory iA:Ke. wcn.
kowej
tat1: IWa-n j
atni j des.ki rat..mku". !la"
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heę- J!Qdz\
ować tym
_y
im. k\.6rzy n m, I<al-
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grzysko Dobrej Woli

p s a-F lanc·
lV piłce nożnej
poi 1(0~·HJO'.vała

.l . . k

W punktacji medalowej prowadzi ZSRR •
Petricha w turnieju bokserskim •
karze Jugosławii lepsi od USA
rażka

agLdcja

t!'''ne!' piłkarskiej
fpprcf: uncji - l\'l it'ht'l Phtin i , ? ! sil s:ttad
trójkoloroWY'l! n'l ,towarzysk '
mecz.z
Pol,ko' -; s'efp:1ia W tym w!a~

-''l l'! ,

z(·"r.ił'·ji

,lrli'l

niC

Pć"l

konferc'"1cjł

siedŁible
{rancuslc;Cl
piikar.ki.'j poda:,e zola,!" n,1:'.\ iska 16 wybrańców
P I;:li'1in:o i 16 zawodn,kó\\' nlło
d Z,i'/.o,vej druz:my Francji. klóra p"tk~ si z r ówieśnikami z
Pol$ki. Mf>c, Fr<>ncja - Polska
~t'niorów oc1bl;d7.ie się 15 sierolll~ • 'l Parc des Princes w Pan'i.I. f1 młolc\zi('żówki j!.rać b€;d~
d'z,pć, ,·.·czc:',]iej w Cden .

w

w;

r~d',! ,"H'ji

Re ' ·s Lecha
V
sk ~-tl

1(/\1..

ftll.Y "l .. UJ

Ul -~cz~, pHku r-

IniSlrz PUb·l r.t:ch Pozns" zr 'miSOWBł 1:1 (O :~l 7 bcnla-

m ",klcrn plerwsz ~ 1 lig! tureckIej
Tlalcirkocy
Spor Stambul
Brll",k!; dla l.cch, zdobył \II 42
mln Cztaw J :>ltolecwlcz. a wy-

\'I" 56 min
r ..jr:;71~'t!\Vi('~.
Drl1i.yun
tUl ck~l"

ró\v'11\t

,.,1' 1. •.•

Na lekkoa letycznych stadIOnach

praso~

nw

A-

41,57.

W biegu na 100 m 7wyciG7.y l
Carl L('wi~, ale ze 51aIJ.,m wyn'kiem 10.39. Wś ród kobiet dobbry rezu ltat na 800 m uZ.\Tskała
Kuban ka Ouirot osiagElj,lc ct.as
1.58.Zł. Jcst to już 35
zwycię
stwo l(·.I1HI '1ki z rz"'du na tym
dyslilns i ('.

lol"ro

'

~pccjali';ci

1:,' ('glł 11:\

w

s'lkcęs

klas

DllS
Z.ul"n\\'i(·
d<i ~ if;Ć
drużyn
w ys "rtuwal
jesienią do 1'07.CI -"",.'l< 1\1 i lpow,>kich klasy B
I<i el('c~i"llo OZP N .
N ie wszystkie dotrw"lv do końc a. LZS z
Jtutl.v ~laklij('d<i(' j nic przystą
pił U') 1'Imdy wios nnc j. wobec
cz{'p,n \\'~' tJiki tej drużyny uzysk ah(' w oi(!rw"7cj serii zostały
u ·icl,\'o".rdon c. Drugi zespół Uun\I{.l1l ~lokra zrezygnował z
gl y pn.eJ c,-warlą kolejlt<l rundy Wil's<,nllej wobec· czego po7.0 '''nł. 00 r()L"c ~~a n i(l spotkć\nia
zosiał·,
lwerytikow!\!le w'llkoWe t'Bln na
kOL ~ . . :SĆ przc('i\v~i-

Od P\)('/4lku
mistrzostw tej
r;; "lio ', .j . grupy
przodowały
dw j'J dl'ui:)'r.y· - owiny (dawIl WI
Ui"łe ' Zagłębie)
oraz
J.Z'i .'kI'oujów i one
właśnie
y.akof,,:,"ył~: rozgrywki na pic!'wszyci'! d wu pozycjach. Wi o~ną
N.ow i U,!' wygrały z Huragllllł'm
a/ fi O. 7 Czal'n mj Pm·szów 3:1,
~ i}~ll .. ·u Nn!:low:ce 8;2. {Tbnem

B

Bolmin 3:0 oraz S,yitem D~il< ło
szyce' 4:1 Z sqsiad:l1ni zza tniedzy ~ Piastcm Cnęciny futboliści Nowin · uzyskali w yn ik remisow." 0 .0 .. a jeden mec~ - 7.
wicemistrzem grupy
.
LZS
Skroni ów p rzegrali 1:3.
Tabd« k"iJeowa sezonu 1969/00

1. Nowiny
!, LZS Skrolliów

25 59-13
28 5~2G

3. Dąb
·4. Czarni

lG
16

5. Swit
6. Piast

13
11

7.

,

Druż.yny.

18-33

(

Śmiertelny wypadek
piłkarskim

na

AndrLej Grubba s p6intl

boisku

nlew
cem.

P,,-:.IL-",.,& towarL/sklcgo mcczu

pit!:a rslti!)l:O z(':,p.:lłJ Jali co
z
M .. :('0 City z drużyr.q M oreli a
A utln zasłabł hli. po p;€;~iu min utach j'Hlen
z za \'odników
mr'k';yJloJĆlskich - :J5-lc tn l Mario
M""l"s de Oca. Nitt \'chmiastoWUlkC;il kolegów na-boisku
i
p . b!J'! rNlnHt1!!cji potlj~ta przcz
I Ittlr7,ł' P"l(tl o wi a nie przynios1-/ rC2ull,.tu i zawodnik: zmarł
I)(' (.o1z:n;t· w szpitalu w Eustin.

Pije i bije
N~J '\O't'j zarnbiaja-cy w Sl.~ O
cj; fUlbnJisla
(8:0 tys. m.arl"k
1'0C7.'. \~l, lU;luri~e Johnston
IX>
Wyp .C,1U

IV barzc

~porej

I

nie

ImIę

dawki

n: l><t~o'..~ ~7;i. okowych
p o kłó
c:ł "ę z trenerem
Grea .. cm
~ku n""'&.'m ude"zył go, a I.as-

tQP"~!, wddł siC; \V bójkę z i:1~O~~!1:1i lo k alu. Sam przy
ł) m Nl·'l·o.:;ł o >'l'aże ni:l. t warzy.
n~.cr'!

się
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w)'IJrn-

jeszc~c

"by

synowie

l'O.I<U
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OjC3.
Dzlr,1 uj~ .

MlI~z<: powif<dti('Ć
te coraz b~rdLleJ odKry\ 111 w
sobic p olrzE't)~ pr7('b~ .... ania w
domowych
pl lcszach,
bowIem
rO'17lna daje mi \ le'e ra ~el.
- lhyha jetlnal( nie z, "O
się
n
sp~luh.'nie
pana
pragnil'n.
Wł ' ca pali do Ollude. Ii.:!.
- , racam 7. c l .. kawo~clą. C'a,
leci, I) człov:iek chcl:,łby
r.tll:
j(,~ZClC.
przed zakańcz niem gry
w pin(l-ponga spróbować czy nadn .le sit: do Wielkiego sportu. A
B'I .... d esli~a. obok ligi szwed1klej.
to wlplkl sj.)ort.
Co w pa.... tYCiu zmi~ni ten
powrót?
.J('"II chod/l o mój
~I..".u~,
to nic

. n"'N d o

lę

eokrnjo\\'cy
wać

zł\lieJli.

nI."
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OPRACOWAŁ
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pO-

ne (pier\Vszy no I Imi<: Tomek),
ale szanse ma J\otilcick.
- przede wszvstKlm gr tulM'jf'

/'1 (I'\al

n)'~·.~l

mi nie

przc.;;złn

7.~ia 

n:! OrH',..at(·1stwa. z któr"go
I(OLF!\'I~t;
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1enl dU010V 1 n ;c to:a.U'o ntp "n'\te-
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Punkty zdobyte przez poszczególne zespoły zostaną dodane , a zespół. który
będzie
mieć ich najwięcej
zdobędzie
awans do finału
w Pardubicach. natomiast drużyna z najmniejszą liczb/} p\lnkt6w spadnie do grupy "B" mistr2:ostw
ś wiata,

•

pilkar. kit'h?

w

W zachodnioni em ieck iej mIeJSOlching
odbyły
s ię
pierwsze zawody
eliminacyjne
grupy .• A" przed finałem mistrzostw świata 15 września br.
w Pardubic2.ch (CSRF). Rywalizację w Olching wygrała ekipa Szwecji 33 pkt., wyprzedzajac USA o jeden punkt,
Australię o 15 i RFN o 16 pkt.
Drugie
zawody
eliminacyjne
grupy "AU przeprowadzone zostaną w N e ricstad (Szwecja) 25
sierl'mi,a br.

się

~t~re

z ~ rupo ....;anie

Żużlowe eliminacje

37-U
3:!-34

znjl;ly dWIl
pierwsze
mIeJsca mają seanse
na awans do klasy A. ,Jeżeli do
rozgrywek nowego sezonu nie
zgłosza się nowe z espoły, mistrZ!'stwa w klas ie R mogą byc
,a"vi~,p,ope. Gdzi~ te c%asy. kh'dy \\' t~j
katl'~orii rozgrywek
ok"ę;t
kipll"{'ki posill'lł!4ł kilka
t:'I'Ujl

Pierwsze miejsc" w "clicie"
k obi et zajęła
Olga
Jursova
(CSRF) - 226,02 min. wyprzed z aj ąc Joannę Górajską 230,56
i Mal{dalenę Qurę - 231,11 min.
(o bie Sląsk Wrocław).

35-:;8

1 18-34
5 13--46

Ułan

8. Huragan

w mi€;dzYIJ3!'odowyc:h zawodach
o wiclką nagrodę Słowacji
w
B ratysław ie.
Konkurencję
elit arn') (tr zy etapy) w y gra! Jacck
Kozłowski
(Wawel
Kraków)
210,26 min. przed
Vbdimirem
D ł'rmekiem (CSRF) 212,59 i
swoim koleg,l Itlu bow vr.J Mirosławem Szczurki m 225.17.
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qpory
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k u \\"
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•

"do

p r7t!d n1h:~!ą('~nl
n:IO~~tni1:
Lcc'U'
p r 'c' . ,~(,~ I rńu,,'nll':-ż'
Pn'~ki
!\",,':;Z'Cit,\l \ ...--''''
<.:,./(

dł

J~1:ros.

W N(,wym Jorku odbył się
WCZo! aj mityng lekkoatletyczny
na któ rym uzyskano wiele doskom\łych r ezultatów. W
kOllkUlsie sIwku wzwJż aż czt.erech zawodnil{6w przekroczyło
230 cm, B konkurencję tę wygrał r: u!nun Malei
rezultatem
23·1 cm przed Amerykaninem
C01J\\.\yt'1I1 z takim samym wynikiem. V hiegu na 400 metró w
triumfował
Am el'ykanin
Even'U w clilsie 44,57 sek. prz"d
Knbańcąkicm
llcrn:Uldczelll

Pu(·ht)r

Na Węg rzech
zakończyły
piłkarskie mistrzostwa Eu-

ropy zawodników dG lat 18.
Złoty medal
zdo byli piłkarze
Zwi~zku
Radzieckiego, którzy
pokonali
reprezentację Portu"alii. W regulaminowym czasie
spotkanie zakończyło się wynikiem remisowym 0:0, ale w
rzutach karnych lepsi byli za_
wodn icy radz ieccy wy grywając
4:2.
• 'fenisi".!d U A po raO!: drugi ~ r z€;d u i po raz H w hrs.ot'ii zdo b:; ły Puchar Federacji
pokonując
w ~Lna!o~vym
spotkaniu reprezentacjI; ZdlK
2 :1.
•

- Jak się tra w BUl.IdesliJzc?
- Ostiltni e dwa la1.3 wyst<:powal"m \II 'l'TC Stoclc"rau w AuslrH,
zdObyhśmy
mistrzostwo
tCGo kraju. Tam w seZOnIe m;alem 12 występów, mO·Tl m więc
mie sz k ać
dżać,
w

Gdańsk",

w

dojcż

I

Dundeslidze mam kontrakt na ponad 3~ wy,;tęp6w, mu57!; wlcc c7.~sowo 7.am l .. szkać w
Gr ... n?au wrn? z rod7! n ą. NIem cy \\ pro\\'ad/ili
wicIe
nOWyCh
pr."'plsó<v pouno.'1c 'ch al r .\kc)'jno_l' li.!'\. n ie m
l'cmls,\IV.
uru/.rna )IN )' t~ lkQ l li: \' dol-

z
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nI ..
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Bundesll';:J
o mniE' eho-

d7.l. podc,isalem 1,0:1h·3kt lIa dw"

l:1ta.
- Inn ymI sl()wy.1 OlimpiadY.
Czy jest lo .. tnp w p.\OS przy1;00owauiach do 1t;'r'ZYsk
celonit."-:
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7decydv'.\ nn)'
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Barce!(\n'c. Wla,e .1<: to z m"J1
pOrh/I<l\ w Seutll. Byłem w
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Wróblewski
dową walkę z
dzieckim Sier;iejem
wem. Polak przegrał
wyrażnie na punkty 0:5
padł z rywalizacji.

Duże
rzyszyło

liście medalistów
reprezentanci 33
krajów, a skromna polska ekipa z trzema złotymi krążkami
plasuje si ę w czołowej dwudziestce. Warto przypomnieć, że
po zwycięstwa
w
igrzyskach
sięgnęli
dotychc.z~s
- pły wak
Artnr Wojdat {dwa zw:;'ci~stwal
oraz lekkoatletka Wanda Panfil.

W sumie na

znależli

się

Medalowej szansy nie wykodrugi z polskich pięścia
rzy zaproszony do udziału
w
turnieju igrzysk. Henryk Petricb
spisał się lepiej niż
Krzysztof
rzystał

I{LASYFIKACJA

1'lEDALOWA IGRZYSK po
srebrne

złote

ZSRR
USA
NIm
Buł&aria

46

44

41l

4~

1.
5

7

ChRL
RFN
Rumunia
Aush·alia
lIolandia

startował.

Sprintem
• W tenisowe j k;as,;r!ikacji
ATP
nadal prówad"l l!ze(' ho~
Iwan Leudl 29% pkt.,
.Pl·zed Szwedem 't .. bn/'m Edber!:,il"Dl 2783 pkt.
Bllrisem
n.,·ckercm 2639 pkt.
słowak

pOZbDS.oi19 nas RZ:lnS w deblu.
Jest em c zlo'·.lekl ' m, który . :Uc
znosi
pO J;'a~\U .
W
Barcl!lo .•le.
gdzie przecIeż m leć będE: jut :u
lata muszę się Uczyć z trudnościami nie tylko
w
wvnlku
losowania, I nIe Chciałbym znów

w.

porażki.

Tymcza.,cm na panu spaczy-
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elęar

.

tl~....

tęp6w

wy

w lIl1perli-

- To dla mnie n ic no ver,o.
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S zczerze nló 1.\·jąc oni mnją wh::cej sza n., Aby
8ię
ulrz"m~C<,
trzeba -"Y'łr:-ć z H"lcndr mi w
o~'lt\tntcJ

fazie

coz~ry\'

ek.

7. t""-

go trl.eba s obie zdawać praw.
MysIe;. te w k,'aju mu imy
ystę'lować w
naj. Ilrti j~l::m . kła
d ~l.ie. jf' ... tc . y
t.o winni nas".:.'m
!c1bicoi 1. Zas n a \\ y JetdZie po\\oInnl t!rać młodzI .
- W kadrze Je t J1c~n
młod'7.ie.iy,
jak pan o<!~!lj
Icn n t«:PCów':
-

cJ.

St\ nt

lcntO\,ralłi
I pr:\C'v'\'Iśwlato\\!'j
l~h
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mImo to 0,1
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•

• W motoroWOd!lych mistrzostwach :świata
w
klasie 250
pierwsze mIeJsce zajął Peter
Koenilt (RF l, a Polak Bolesław Mikłewski zajął 10 miejsce. Waldemar
Marszałek
nie

prz e żyć

G

!
:I
3 •
1

I~uba

n zejem G
· .,
..
l ne

o
Ud,,·

Już ponad 200 medali rozdano
triumfatorom Igrzysk
Dobrej
Woli . po 10 dniach rywalizacji
na arenach sportowych Seattls
i okolicznych miast stanu Washington. Zgodnie z oczekiwaniami w
klasyfikacji medal(}wej
prowadzą
zdecydowanie ekipy
współorganizatorów USA i
ZSRR. Po 10 dniach sportowcy
ZSRR mają w dorobku 123 medale, a Amerykanie 121. Gospodarze są jednak górą w liczbie
złotYCh medali zdObyli ich
48 wobec 46 dla ZSRR.

!
2
4

brązowe

33
31
U
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S
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•

• Na zakończonych w
panii mistrzostwach Europy juniorek w koszykówce tytuł mistrzowski wywalczyła druż~:na
ZSRR przed Hiszpatń~
• Turniej tenisowy rozgrywa ny w Toronto, będący mistrzostwami Kanady 7:akończył
zwycięstwem Amerykanina Mi·
chela Changa, który pokonał vi
finale swcco rodaka
4:6, 6 :3, 7:6.
• Wielokrotny
reprezentant
ZSRR w koszykówce
Tarakanow podpisał
z pierwszoligowym k lubem
BG stuttgart. Wysokości kon traktu nic uj a \vniono . .

te chcąc być dobrym,
wyoranej dyscyplinie
21 gudziny na
nlccznll je t fantazja w
olu o stlkc c~acl1. wręcz nr7p,,,,,,I.
ambiCji. Czl owlekl em,
z~wsze
tmpono\ll:\1 t jesl
wzorem to były ml~trz
Fran cuz JlIcqU E'~ S c ret!
życiową
dcwi?" j t
pj'lg-ponl:owl tego, co s\(;
dyś,

o

myśleć

nlc;a

tct

~to!O\\-~;:: o

j~.t

ott·7.ymałn":

m· j punkt patrz('ula.

