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Brylyj.~cy
dyplomaci jnrorują, że atmosfera w Kuwejstaje si~ nieco spokojniejchoć może to wynikać s
że
ludność
czuje się

Nowe, narzu'
wladze kuwf'jckie wezcudzoziemców praeują-

-':lIłterrt,rvzo ·wana.

cyt'h \V tym kraju. aby powrócili do ujęć w przl'fuiębiorsL
wat'h i jeduostkach uiytet'znośl'i publicznej. Odmowa pu.cy bl;dzie traktowana jako sabotaż. Zarazem
Amerykanie i
An~licy wywożeni są II Kuwejtu do Iraku ł nIe ule~a wąt-

p1iwo~ci,
że
d zieje się
to
wbrew it'h woH. w związku II
rzym rzeezuiczka Departamentu Stanu pani lUARGARET
TOTWILER o~wiad('zyła.
ze
prezydent Bush poinformował
władze
irackie o odpowiedzialuośt'l
za Zycie obywateli
O'A i innych krajów oraz o
prawic wszyslkich do swobodnego wyjazdu z rejonu konfliktu.
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:'ola Rejowie brodzik

ładny .

n

ale woda brU(lna ...
Fol. A. Pie!\arski

Q:~~;::~~~~
Zale V W Bejowie.jm po,remoncie
Od poc~tku sierpnia o~ro 
l'k rekreacyjny na Rejowie
Skarżysku ruszył pełną pa·ą . Po długot rwaly m remoncie
!~ ""U' ora z jego infrastru lt-

ury. teren
administrowany
rzez miejscowe Zakłady MeaJowe .,1\Iesko" jest jak noy ku uciesze mieszkaiH'ó":
karż:·ska. l\I :asto nie ma ż~d
ej ply\Vai~.i i dot"'<:hc;:os 0hłod~ można było znal c;:'; w
) lko jedn::m strzeż; r.y,' 1,;-ielitiku z1ok;Jli~~wan;':n r.
1alym z11(....:.? Bern r.tk" O d
sil"rpni:\ fil' i,,,",,, ma już nownik u'v - ('\' '~h e1:o1(>"'- :"

ką cz-:;ć.

W<.:zora j po gooz 16
ruc') p,lnował przy
stan:; w!~ku rat ~',q ika. gdzie
dz:t ci zda\':~l y egu l1'1!ny
na
r!:lodzieiowL kart y plywaclt: e.
Efr-ia<)\vne domk: camoi,,":\\ e, iI lórymi d ysponuje - ośrc
dek go zez1 kolon·[~ló OJ z Czee )lcslo\V~cji, któ:-zy
p(l<1 c!--~:o
ch\"a!ą sobie wy!>Cczyr.l':t.
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Nowak utracił zaufanie prezydenta
Bil~t za 2 tysiące albo dotacje
Czy Maslów zapłaci za "12"?
Dyr~ktor

.,

Najpierw były alarmujące wladzę pytania o dolacje, później
pogotowie strojkowe zalogi i wolka o płace. Nic więc dziwnego,
że odwolonie ze stanowiska dyrektora naczelnego, STANISŁAWA
NOWAKA, zaloga kieleckiego MPK pr~yję'a ze spokojem, jako
kolejny okt calej sprawy. Tylko co dalej?
Decyzję o odNolaniu dyrektora Nowaka prezydent Kielc,
Arkadiusz Ploski podpisol 31
lipca br" a powodem byl a uw
t'ato zouron'a prezydenta
zdolności
dyrektora do wprowa dze nia pożqd a nych zmian w

ni ków ekonom icznyc h, Zresztą o
czym tu mówić? Nikt inny tylko d yrektor NOłlok wyprowadził

przeds ię biorstłlo "no prostq".

kilku lot przybylo autobusów, r.viększylo $' IJcz.bo linii I częstotl iwość kursowania
wozów,
- Poczqtkiem colej sprawy
było 2mniejszeni~ przez Rod"
TR

miłości

;

mow o

W

ciągu

bliź jego

p rze ds iębiorstwie. O ficj a lną wykladnię
p rezydenckiej
decYlii

tego sam ego dn ia podal y ,,24
God ziny" pisząc, że "osoba d yrektora nie gwora r,tuje popro·
wy funkCjonowan ia MPK, lep·
szego gospodo ro :!on'o posiada·
nymi śr:> !::!kami", Był król - n'e
ma króla?
Zda r.lem Mariana Sitorodlienio.
p rzewodniczące go
Rady
p Ó()_'''ł.''I; c~ej MPK. dyrektor zos101 1,Jjęty za przynależność do
bilej PZPR. a nie za b rok wy'

dla chorego dziecko
Je 'li tak dal j pójdzie, to chirurr; po ud nej operacji pacjenta z wypadku będ :de milr;ł zdjąć ma kę i rękawice L.
zapłakać nad nim r .tewnie.
je, nic, to nie prze ada.

Kwiaty od prezydenta RP
w hołdzie 1. Korczakowi

;; »01('("'" ,C' 1. Kąpie1irr'o p~:1
pi 'kl WO!' R jC3 t \\'ydzi("oe pomiętJzy p omostami, a
J lIie umi.' '~~) ('h pływać odD:1.C "li \\ 'ra-ni
jego pl)t-

Pod pom iklcm Jar. sza Kor-

czaka .na cmentarzu
skim w W r

~:lwle

Żydow

,lożono

G

Pom~
ch'oV;l~.

'lmy
\y pólnle przez
Kaidy z nas b;orqc
:lo rc;ki jakąkolwIek ltazetG codz.!enną znajd z e w mej informac'c; t) przYI1, jmn ej k ' !DOKO'CZE-'IE N.\ STR. 3

"Głośny

telefon"

439-43

b. , kwiaty od prez:d.nta flP

Vojci ·cha
rocz, ic«:

Jaruz.~l k~ego.

m:e~cj

wi l"

.~o

w

-t3

wy-

chowawcy, który wraz z gruP'I dz:ec: z;inql \\' hillcru"'-j:n obo1.:e za!;l dy w Tr b-

łój t('I('\\ inr n ęle przl" t
blerać drur;i program, "'I'Zany tl' ('łmik stn ierdziJ, że to

..

iua
am

aDtt'n~'

.zez

tr7~'

zbiorczej.
IiI'. zKi ele.u·h pr.,,· ul. skolej
• wł!";>! po.;zcdlcm dQ naej spółdz:e-lc.l<'; administracji
a Karez' '.,·kowsk. gdzie poiedziano m:. nbvrn czck:!l
dni

az' zjaw;

s'ę

~nler. C:~e-klllcm przcz
cały
du .. od 1 do 3 s!crpnia. jak w
re=ie dOn! " ·'·m i nikt
się

-

Odpoczyn ek na tr.n ' ni.ku ...

(PAP)

Fot. .\ , Piekarsk i

"Moskwa

przykręca

kurek"

nie zja\\ I
'
DOKONCZ F. JE N ,-\. STR.

'ie lubią Cię
\\ ur zędzie,
zadzwoń

do .. Echa",
tel. 4:>8-98

ocl godz. 10 do 14

Maleją

dostawy ropy naftowej z ZSRR. W Poisce jeszcze
tego zbyt dotkliwie n ie odczuwamy. bo wysokie ceny paliw
ustabilizo\'I,'aly popyt. Ale
w

niektórych

innych krajach,
zwłaszcza VI
Czecho.lowacji,
na Węgrzech tasiemcowe ko lejki ustaw:ają się przed stacjami benzynowymi. W pras;'"

http://sbc.wbp.kielce.pl

1.:lehl'dr: ; pc jawlaJą się spekulac~e na temat
I!rożącego
krajom
kryzys

Europy

wschodniej

paliwowe~o
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J k JUL ioro mowaliśmy.
jutro. 8 sić rpnia \\' godz. od
11 do ł3 czynny będzie Vi'
001 zej redakreji "Glo 'ny telefon" po -\\ i«:cony prywatyzacJi handlu, N.. pytania,
w. tplh, o':'ci
związane
z
d zi Ialno!>cia
h milu
w
m i('ci~. formami własności
odpo,\ i:hlać będ. dyżurują
C) przy t e l lonie go podarze mia t • r adni or z handlo" cy z P S i PBW.
\\' zelkic zapytania naleiy
icrować pod num~r: 439-43.
Zapra zamyl
(dmp)

•

a

Swiętokrzyskim
"Solidarności"

al W8...
DOKOŃCZENIE
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l1iejską uchwalonej prze1. MRN
ntocji no bieżący rok z 36
I<ld do 17.5 mld l1o-1ych - movi pełn i ący obowiQzki dyrek;)ro (do Cla.su 09lo~zenio kon:ursu). Morion SCisnowski.
'onieważ
jest to d-otacjo d.o
;rzewozów, a \'Vięc
ob!icl.ona
d liczby pasaierów. nałeialo
,y również o po-lawę zmniejzyć liczbę kursów
outobu-sów
u.,b zawiesić poszczególne linie
"IrK. Decyz.ji takiej nie mole
lodjqć
dyrektor p rze ds'iębior1!Wo, tylko jego ergan zołoży~
:ielski. Niestety, mimo zmniejrLenia dolocji. prezydent Kielc
lie wydeł w _ tej sprewie żod
Iych poleceń.
Nic więc dziwnego. że kie!e clie MPK wpodlo w zodłu-żonie.
PI podobnej sytuacji są wszysttie przedsiębi orstwo komun ikatji miejskiej w kroju. Po proslu, wsz.ystkie byly dotąd finaniowane z budżetu centralnego,
D dz.iś znalazly się no garnuszlu samorządu i klepi ą biedę·
~roblem w tym. jak długo
tok
będzie.

W Kie lcach
10

Pl

t

odpowiedzi
no
pytan ie szukają radni. Już
Cl.erwcu b r. komisjo złożono
rodnych i kil ku .. ek§pertów"

orz yglądola
się
dzi ota-!ności
dziw iąc s ię ile to pienię
rłzy wydoje s'ę w tej firmie no ...
ręcznik i dla pracowników. p<Jstę bhp, ośrodek
wczasowy i
be-nzynę do dyrektorskiego po-

MPK

loneza. Pozostowiano w spa- .
koju tokie zogadnienia, jak np.
o.plocalnosć n ie których linii autobusowych
czy
likwidacjo
z:będnych
pr7.ystanków
MPK.
Wrę" przeciwnie, w tym czosie
wplynęły do przedsiębior
stwo kolej ne wnioski rodnych o
usto-Ienie nowy<:h
przystonków,
lwięks7.enie cz:ęstotliwości
Iror$Ów i otwarcie nowej linii nocnej.
W ti pcu do() procy przystąpi
ła powolano pr7.ez Radę Miejską :.. Komisja GClspodarki Ko·
munalnej, Dróg i Transportu. W
tym przypodku ez/on,kowie komios-j1 okazali się "specja./1ista·
mi" i zażądali wyn ików fioon.
sowych firmy la ubiegły rok i
pierwsze półrocze bieżqcego, 0roz uzasadnienia dl·a... podniesienia cen biletów.
Nieoficjalnie -mówi się jed·
na,k o powołaniu prowdoz;iwego
zes.pofu ekspertów. którzy - ty.m
rore-rTI
odp/otnie
z:bodojq
kondycję

przeds iębiorstwo.

Zdan iem Stanisławy Biernat,
g/Qwnej księgowej MPK, kondyąo finansowa rWe jest ;da, Cho.
c!ioż MPK otrzymolo za 7 mie·
sięcy mledwie 10,5 mld ;doty~h
dotocji. udało się zre<:Jlizować
toplonowonq , .łkzbę przewozów
- z breku pieniędz.y sięgaj.ąc
do fundusz.y socjalneg.o I m'feSZlcanioweg.o oraz wpisu omorłyzocyjnego
przezna~zonega
lW)'IGłe no inwestycje. Dzięki ~e

cze . prwd .z1imą z dq żyć l n·'ektórymi wku-pam i.
No stwierdzenie,
'Że
moźe
nowy d yrektor uro.tuje pnedsię
b iorstwo,
starzy
pra<:own-ky
MPK tylko s ię śmiejq. Oni w'iedzą , że sytuacjo jest potowo bez . wyjści a. Przy zołożeniu, że
60-70 procent pasoźerów jeź
dzi no bilety ulgowe. cena biletu bez dotacji musiałoby przekroczyć 2 tys i ące złotych. A ' no
to nikt się nie l.godz:i. Ani Ra '
do Miejska, , oni prezydeot. 0czywiscie możno podnieść cenę
biletu z 360 zł (najnirsz a
w
kroju) do 720 jak w Ciechonowie. Ale to i tok nie rozwią
że problemu.
Potrzebno
jest
więc do tacjo.
Pe!niqcy obowiąz·ki. dyrektora
M. Sosnowski Liczy, że komisjo,
a później Rado Miejsko rozw iąże ten problem. M. Skorodzień szef Rody
Pracowni·
czej chce, żeby do konkursu
o stanowisko dyrektora stanął .. _
dyrektor Nowak. Natomiast przewodniczący Wolnych
lwiqz.ków
Zawodowych ,.Solidarność '80"
w MPK, Wlodzimierz Adamc:z.yk
odnosi wrażenie, że - zwycza·
jawo - jak odwolono dyrektora to pien ią dze się znajdq.
Komisjo Gospodarki Komu nalnej, Dróg i Transportu w
najbliższym czasie otrzyma wy·
niki finansowe MPK i ulasadnienie pod 'Nyżki cen biletów.
Zanim je<lnak Rada
Miejska
przystąpi do dyskusji,
no temat "czerwonych autobusów"
wypowiedlq się równiei... wójtowie okolicznych gmin. Zgodnie 1 przepisami, podmiejskie
linie MPK utrzymywać powinno
bowiem wieś. Czy na wieść o
tym w~rośnie w piątek ceno - ja·
jek - IobaczynlY.

KAZIMIERZ SKUP

• W
pierwIOzym dniu dwudniowych
obrad Prezydium
Rady OPZZ omówiło c/!olokształt zagadnień związanych' a
rosnącym w Polsce bezrobociem.
Ponowi.uo ,o~owotić OPZZ do u·
cnstnietwa
w pracach nad
kompleksowymi urer;ulowal\iami
pnwnymi bezrobocia w PoJs~e.
W
innym
punkłlic
obrad
stwierdzono, ie działania ,"ospodarcze rządu nie przYnOS~l\
ecaekiwanych.
przez
S]lołe
citeńshvo rer;ultatów, czego
cIe·
wodem
jest wzrost
kosztów
utrzymania przy stałym spadku wartości
realnej plac.

• Po
mszy
celebrowanej
przez prymasa
Polski wyrunyla spod kościoła lIod wez·
waniem Duclla Swiętcf;o 219

z rzecznikiem prasowym Regionu - Maciplą Warmuzek,
która
żachęcila
miejscowe
publikatory do bliż sze j ws pół
pracy
z Regionem . Chodzi
m.m. o popularyzaCję działalności związkowej
kieleckiej "Solidarności", jej inicjatyw społecznych i gospodarczych. Omów iono także wsady przepiywu informacji, o
wydarzeniach inspirowanych
przez
Region SW iętokrzy:; ki
"Soli d arnoś c i" .
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Nowe, nanucone wJa&e ku,,'cjckie . oslrzel!:ly
zwolenników sankcji. iż mają oni w
Kuwejcie uró-wno swoje inte·
resy jak i swoich~ rocłlóoków.
Tymt'Zascm
zarówno wainiejsze państwa Zuhodu jak i
Z\\ i:,:r;ck Raclzi«ki ..raz Chiny Jlopierają sankcje gospodarCl/.e przeciwke Irakowi. Należyła
je w ll0nied~iale k Rada
llezpieezcóslwa.
Prócz floty USA pojawił si(
w rejonie konfliktu radziecki
niszczyciel ukietowy w
rzystwie dwóch innych o r~łów.
Ich rela nie jest ..... rarie jas-

'."":1-

n:l.
,,-~ rll)lortu. CL-\. 8adam Husajn dysponuje obecnie możli
wościami
dOWOlnego manipu<
lowania ceną ropy na.fłowej na
rynkach
bwiato"'''Ycb, c:o m.że dopl'owadzić
clo szybkiego
i~h wzrostu
- a w k.onsekwendi - de infla,('ji oraz recesji j trudności łinausewY{'h
USA, któryeh administracja amerykańska
nie zdoła opa.nować. Prezydent Bush polecił w
związku
z tylU &p.ra('ow&nie
pla~u obalenia Husajna_
Rl/.ąd 3.U1el'ykaw,ld, starający
' il) stwor:tyć jak Jlajeiaśniej zy
pierścień blokady wokół Iraku,
zapewniJ TUI'f'j(' i Arabię ,audvjską.
ze udzit'li im wszelkic.i pOIllO<'y. takie w&jskowej.
jeśli kraje te.
sąsiadująec
z
Irakiem. przyJąe::ą sic do akdi
zmierzająt' ej do spa.raliżowania
il'at'kiego ekspo-rtu ropy.

(J.)

Rozmowa
z radnymi
"v

starachowick:cj siedzibie
SdRP przy ul. Mrozowskie~o
9, pokój nr 26, miesz;.~ailCY
!1.lia~ta mogą rozmawiać z rad·
nymi Rady Miejskiej. ~dący
m~ członkami SdRP lub sympatykami tej partii. Dyżury
r udnych Q-dbywa ć się będą w
k:::idą środę od 13 do 16.
W
naibliższą środę,
8 siel'pnia,
dY:lur peL'1.ić będ,Ziie radny Maria.n Janiec., zaŚ 15 · sierpnia,
radny Marian Mróz.
(an)

Stany

Zjedntlczone
estruBagdad
i
usta.nowione
nowe wIa.dze Kuwejtu. aby nie próbowały traktować obywateli,. USA i innych

gly

pl'zezl"ń
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Wenus
zllVl'itala takie
do
Radomia, gdzie w Bobotni poranek. \II centrum prz.y ul. Kilińskiego otwol'Zył

swoje pod-

woje

sex-shop. Ciekawskich
przyszło
sporo. Pn:eważali panowie. Na półkaCh ".. ibratary
w szerokim wyborze (dla
obojga pIci). Długość, jak i cena zróżnicowana od 120
do
570 tysięcy
złotych. Niektóre
urządzenia z3,ilane przez baterie. Dla urozmaicenia - do nabycia są również świece pobudzające
w formie... penisa za
Sztuczne
114 tysi<;cy złotYCh.
lalki - partnerki są po . 400
tysi<;cy zł.
Poza tym wiele innych erotycznych
za~ wek wcale

na.
• Z okazji 76 roczni.I'Y wymarszu
Pierwszej
Kompanii
Kadrowej
strzel ów Józefa
Piłsudskiego,
1V &YUI samym
miejscu, li krakowskich Ole.
andrów rozpoczął się 25. a 10
po n wOjnio Ii\\ia.towej, marsz
szlakiem "kadrówki". Jego uezestnicy pe dotarciu do Kielc
będą
kenłynuować ten marsz,
ale już ja).o pielr;rzymkę do
Sauklu rium Maryjnego
na
Jasnl'j Górze.

ZE

7A\l'hM w

~n\~;:n.,,,

~'l7".

Wladze radzieckie nie dementują

tych pogłos.k, Ohiecgją

natomiast,
ległości
państw

że

do kOllca bl'. zaw dostaW3(h r<>py do
RWPG z '~taną nad-

gonione,
W każdym razie wschoonioeuro.pejst:y
odbiorcy radz.ieckiej ropy chcąc nie ch-cąc
spotykają się z koniecznością
dość
znacz..'1ych
z.al.;.iJPÓW
płynnego paliwa na rynkach
wolnodewizowych. Od przyszłego roku stanie si~ to zresztą powszęchną praktyką. Wolnodewizowym rynkiem będz.ie
r6wnież rynek radziecki. RoPQ naItową będzie tam moż·
na kupować z.a dolary. pła
światowe.
Mamy
cąc ceny
więc zaledwie przedsmak tegO, co i nas czeka l o 00 rząd
7.ahipJ'.al w

1''''''''''',",Wl>l'n .,

'7. "Al?

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Bu;pieezeństwa

prowad:liła

na temat amerykańskiego
projd:łu
.rnoludi
pnewidująeelto snfoU'e sankcje
gospodarcze i \>\.ojskowe pneciwko Irak wi.
Oddziały
iral'kie w dalszym
dągu
kontrolują
wszystkie
najwa7..niejsze ośrodki, bu.dynki, porty i instalacje \II Kuwejele. Dowództwo sił inw:ozyjnych oraz nowe,
narzucone
władze
tego kraju
przypokonsultacje

mniały.

że

państwa.

ogłaszają

ce sankcje polityczne i goslIodarcze ma.ią w Ku","rjcie zarówno wlasne inleresy, jak i_
swoich
obywateli.
Zapowiedziano zarazem. ie pracownicy piekarni. sklf'póW SlloiyweZ)'{'b, szpitali, apt~k. \przedsiębiorstw
naftowYl'b.
elektrowni, oraz wodoc. iągów i telekomunikadi. mają natychmiast P"ystą~,ić do sw4ti('h zaj'ić.

I

bielizna

Wradoms~im sex shopie

W","sztHl"Ska piesza pielgrzymka na. Jasną GÓr!l. Trasę li·
czącą blisko
290 '-m przemierz;! ek. 15 łys. osób. W kierunku
Jasnej
Góry zmierza
_także 10 w3rsza.wska
akademicka pielgrzymka dieeezjal-

ROPA

eu.dzlt:demeów w Ir~ku i Kuwejeie ja.łto 'ta Id:ulnikó 111' •
POdjt;ta przez USA mobilizacja "sprzymierzeńców i pnyjll,{'iół" de. wBp8lnej al...·ji pneciwko
ultarnic:du
Kuwejtu
pucz Irak. nabrała w poniećb:iałek jeszcze wi'lltszego rezmachu: prezydent Bush spotkał sic: w Waszyngtonie kolejno z }łycmierem W. Rryt~nii
IlIargaret Tltaleber i sekretarzem generalnym NATO Manfredem Woernerem, a wieczo·rem
re
premiel'em ' Kanady
M:l.ulroneyem; minister ellr••
IIY tJSA Ridla.rd Cbenl'Y pr:.u:h)'waI
w Arabii Saudyjskiej,
&.by
IJrosić
e
udostltPmenie
portów i lolnisll. silem merslUm
i powietnnym U A, a s.ekretarz stanu James Ba.ker przy~o&ewywał nę do wyjaZdU
Tl1J'eji na rozmowy z prezydentem OnIem. W ONZ Rada

Wibratory_, afrodyzjaki

II

W)'wiad amerykański, który
bacznie śledzi zjawisko Uls,'ly jest natomiast poziom gos·
ch(l~zące w rad1Jiec.kiej
gospociorki
przeasiębiofstwo.
W
podarce. zwłaszcza pod kątem
pierwszym ppłroczu, l broku do-.vycobycia l eksportu surowtocji ograniczon o bowiem do
ców strategicznych uważa, że
minimum zokupy części , podteg<>roczne dostawy radz.ieezespołów, całkowicie "zjadając"
kiej ropy naftowej za granilopasy. Przy dolej
zmniejszocę będą o co najmniej 7 mln
nych o p%wę dotocjach dojdzie więc ni_edługo do tego. że . t<>n niższe od dOoStaw ubiegło
rocznych. Inne szacunki mónie będzie z czego WYKOn)'Woć
wią o lO-procentowym spadnawet drobnych oopraw auto bu~ów , nie mówiąc }uż o reku eksportu - z 4 do 3,6 bamontach.
ryłek dz.iennie. Jako główną
przyczynę zmniejsz.enia sprzeDlatego potrzebne są pienią
daU' brunatnego paliwa przez
dze duio pieniędzy; by jesz.
ZSRR do
krajów Europy
wschodniej iródla zachodn,je
podają konieczność skierowania większych jego il<>ści na

2

Wczoraj w Region:e ŚW ;Q
tokrz.yskim "Solidarności" w
Kielcach odbylo się J>potkanie kierovl.'Tlictw kieleckiej
prusy i radia (obe-cni b yli reprez.entanci
.,Słowa Ludu",
.,Ech;) Dnia" oraz Ro~głośni .
Pol ~kicg o Radia w Kielcach)

Kuwejtu
nerwowo...

Wczoraj w kraju

mu Hrma mo ty~ko 3 mld zlotych zo.dłuienio. Znac~nie 9O r·

-STRONA
.....

Wokół

Spotkanie w Regionie

A cz, ka n s w p:1.ysu 'm
roku skokowy Wl;r05t cen P Uw płynnych.
NO! wolnym
rynku ropa ko..~ztuje znacznie
drożej niż w RWPG. Znawcy
zagadnień
ekonomicmych,
:oxmiłowani w regułach w<>lnd gry rynkowej powiad$ją,
że wolnodewizowa cena ropy
jest bliższa realnej wartośc'
tego surowca. I mają zapev..ne rację. Trzeba się wszakże
lkzyć z tym, że przejście na
w~Jne ceny spowoduje w go spod.!rkach krajów dotychczas
ilnpo!'tujących ropę
naftową
głó;vnie z ZSRR realne straW CUP obUczono, że Polskę ten zabieg bądzie kosztorównowartość 00 1,5
do

ty.

,,'al

:I mld rubli.

dowci~nych m.ill. breloczki
w kształcie genitaliów. Wreszcie prezerwatywy - czarne i
różowe z rozmaitymi wypustkami. Bardzo VIo-ymyślne -j przede
wszystkim' trwałe. bo do wielokrotnego użytku.
pań fikuśna, delikatpodniecająca
bielizna zdobrych
materialów~ majteczki, pończochy i staniczki, po '10
tys. zł i droższe. Jak przystało na porządny
sex-shop nie
brakuje też afrodyzjaków. czy-

Dla

na i

li
środków
podniecających.
.-Kremy. krople, II. nawet cUkierki erotyczne. Pisma erotyczne
reprezentują
"Praline" - za
10 tySięcy zł, oraz
"Penthouse" i "Lui" za jedne 35 tysię~
ey zł.

-: Jest ]la)}i podobno pierww Polsce ekspedientką sex-shopu. - zwracam się do Iwony Ja,;iello.
szą

- W firmie
.• Inlersex" na
pewno. Lecz, jak pan widzi. ja
zajmuję się sprzedażą dla
panów. zaś panie obsługuje męż
czyzna.

-

Wit;1' kobil'ly

jedn~k

pują'?

- Bardziej zainteresowani są
mężczyźni. Ale nie brak i kobiet. PrZYChodzą teź pary.
Wszyscy
odwiedzający
nasz.
sklep
odnieśli
się
do tego
przybytku Erosa

pozytywnie.

Sklep zaopatrywany jest we
wszystkie akcesoria przez przedsiębiorstwo
.,Intersex", które
sprowadza
towar z RFN.
Wszystkie wyroby mają między
narodowe i polskie ates.ty.

J

c

OOKO.CZt::NIE ZE

ii

Nie

chcę ...
ię włóczyć cięi~rówkl\!

koniem, aby

Fot. R. Puch

ku trag:cznych ~/ypa-d_kach,
które z,darz.yJy się w ci:)gu
m:.nionej d()by. Czytając suche kOn)UrukaiY, że ,.dwie lub
trzy oso.by ram)~ wstały przewie LI one do s-z,pltala" we uświadamiamy sQble falttu. że
....'ię<kswść z nich wymaga leczenia k'l"wią lub preparntami k r w iopochodnymi. A nie
są t<>
przecież jedyni chorzy,
którym
t.fm dniu, w tym
szpila lu należa ł by
podać
ikre\V~

Na przekór?
Zarzqd Miasta w Raoom iu
;esl przeciw prywatnemu handlowi, targowiskom. Je-dnym slowem przeciw prywatyzacji. Od
dłuższego bowiem
czosu robj
wszystko, aby rodni zaczęli gnę 
bić handel obwoźny.
Jak bowiem
inaczej można
nazwać propozycję zarządu, oby
podnieść stawki oplot targowy<h
do 30 tysięcy zlotych? Toż to
restrykcjo dla sprzedających, o
przecież targowisko bardzo dobrze sytuują się no naszym rynku już od kilku lot. Gdzie bojem, jok n'e tam, możno no·
i );yć towary, których brak w sklepach. Q~ie jok nie tom moż
no kupić tQn:ej~
W ogóle te dzialooia Cl'Otylargowiskowe sprawiają wrażenie,
jokby w Zarząd~'e Miasta było
t)'lko jedno lobby: PSS ,.Spo·
łem". Gdyż uderzenie w hOon -

de! obwoźny lo promocja nijakiego
handlu,
firmowcne90
przez "Społem", genie zamiasl
drygu do handlu, odnCłjdujemy
dryg do biurokrocji. Całe szczę
ście, że rodni
radomscy nie
bardzo m<lją ochotę na wciela.nic w życie tych, cokolwiek
dziwacznych propozycjI Zo rzą·
du Miasta.
A tok po porządku to wysokość oplot zależy priecież od
dziedowców targowisk. A tych
jeszcze n'e M . Jak na razie,
wszystkie targowis ka w Ra<ło
miu czekoją na przetargi. Kto
da więcej, ten obejm ie je w
dzierżawę. Wtedy będz ie moż·
no dyskutować o stcrw~ach.
Skąd jednak w zarządlie tako niechęć do handlu pryw~t·
negof
(sg)

Tymczasem i1o~ć pobieranej
i przerabiunej na preparaty
osocz.owe
( \~ tym C1:ynniki
krzept1ięcia, a1bt~.niny 1 gammaglobuliny) od trzech lat w
kraju <,;;pada. W n zym wojCV{9dztwJe w ty:n czasie spade' ten wynosi około 3 tys.
l~trów, a w ostatnim pólroczu
jest 011 wr~ kata troralny.
W poró'Nt1<!JJiu z zcścioma
O1ie, 'iąc.ami
roku ubiegłego
krwiad:lwcy Kielecczyz.ny 9 d d ali nż o 700 lilrów krwi
!ooi j.
W rezu! aci.e takiej sytuacji
"jui cbiś ogranłcza ię w dawa.nle krwi nawe\ w stanach zagrożenia iyeia. Cora2.
c~ścieJ tei odracza
ię planowane leczenie i zabiegi operacyjne. Powoduje to blokowanie łóż k szpilalnych, czaeOl zagraża :Jdrowiu lub i)'chi pacJenww". Zacyt{)"'",, ny
powy-i,..ej leksl to rra~m'.:!llt

Słowa płyną,

..k...

. 7

sy'.~·
.. P. e
b".wę
ltiblijuej
Baltd. (m' PI,łallie języ

tIlpU. J

r~.
pisał Andrzej

.. kitka

tlili

naLenart.wski w
swym ni dawnym felietonie pt.
..Wi~ża Babel".
b . .. .. y .. -

Pozwoliłem

notować

kilka słów
kil.klldz i~i t

sobie VlY"wy tą
zwrotów
wypowiadanycb .,po pol!lkiemu"
przez rcnnyeh mówcó • m j4cyeb ardbicj~ z:b&wl:l(:' cmint
swoją i kraj sw6j ukoch ny.
~rwo y, komunista. ko'nuch,
tnWiwJ'ZIll. zniewolenie ,
.
chów" i

nomenklatura. Sowieci,
• b.llnlzm. Wymieniłem

~boo .

tylko
, te, które o wiązkowo MWi%4
Iię malcie w każdym pnemlr
..ieniu. W Intencji m6wców '"
one kluczami do uezuć słucha
czy.

Słowa

płyną, płyną,
a !ołu
ehacze toną VI iiłownej bzdurze i nie m_M .~ praw IIJlwet

'eehn ,bo moie być to źle
odczytane. Może być to odczytane tak, że śmiejący jest zapne4an)'m komum,
nktat rą, kt.8rą za ten wredny
wystti) należy zwolnić lu
ikwidować
jego stano isko.. I
ałuchllCZ potulnie t
i uszy, 'P'zy
okazji je zatykając, by nie sły
szeć: cofani
się wstecz, kOlłty
IWOwanł. dal J, okresu
cza u,
. terellUMcY
ciekawostek, teaJ'cyj y
~wycza"w, dni dzisiejsEych, pierw&;/:ych JIOCZąt
ków, pebych kompletów, popr ienia się aa l
e, ak-

t
j dri.alalno'ei, powt,arUr
Dla z OWU, :>kuteęznych eJ. te).
wzajeD1llej
'91
p::- ey .
J)nycbylnej
ak ept 'i, ą j'wieiszyc
ow < i im MWnych z zagrlll).icy już w mi :1\-

cu czerwcu ...
Sluchacz aktualnie musi absolutnie akceptować J"dera. który modyfikuje, realir.uje. 0"11-

guje, lokalizuje. artykułuje diamelt"alnie au entyczny aspekt...

~z.ie

ryzykował

utra·

1ieQ'

R" domiu zacz)' lają po'<! ta
ć pr ywa 'le
g :erie.
wła~nie prz-y ul.
łowal: je,. 65 nowa g,,~
ria - .. ovill". której wlaśclcleuq j . t p. Urnula owlcka.
Galer'ia ta ~ lawia sobie za cel promocj~ sbluki w pó.~z.e nej (prrede w, zysŁkim) poprze~ spl"I..edai i wy. tawy.

Inauguracja

mi~ł

iejsce 4 <;iel'pnia br.. k:edy lo olwarkie( ,)

ta z.ostala ekspozycja ikoD namalowanym przez rad
plulyk.a, k.siędza Sła0i5bw Dr a.

'D

AND&ZE.J P I 8KUl.AII

Od kilkuoBliłu miesięcy bywam na pl'7.eróżnych sesjaCh,

renejach.

w:ęc

le :1:ródła utrz.yman!a w iomię
hu.rn.anitarnych gestów dla
anon' "Itowego bl" i.niegG?
I w tym momenc:e chcLr
am s ię zwrócić do kierG'"
nic~\V róinych jednostek g~
pod rJ.l uspolecz.niooej.
Pa~
nowie Dyrektorz" jeślI Jd
polraticle lak 'wietnie
10 wiee~ie. ie jeiU nie be·
d~ie knvi w polskieh bańb '
i o§rod ach
uiobiolocre..
Dych, ło będ~iemy l, m_ieli kupować za rra.uie~. C'l.1
b<;dt.ie
lo re
spolcc z.neg~
punktu widzenia opłacam1
intc:c-,?? W·,tpi. I choć to
moi.e nie jest fair zapylam
:~,.~: Panie Dyrektorze X.
P !lle Pl' ze ie VI Czy ma
pau pewno ść, że dotrle Pan
(Iti '
u..z ę śliwle do d~u.

W

który nagle wyjdzie
leszcze w drzwiach może wiły
szeć, ż:e to wyjście "dowodzi o
jego głupocie".
Pytam się! Czy reporter dlatego jest wredny, że też wycho-

zebrani.ell, $pOtkaniach. !twe-

niej odtrąca
im
&i~
go
z prem:i. Niekie dy patrzy
się też na nich jak na bum~lanlów.
A od lakiegG po.de;n:enla do zwolnienia %
p!'acy dz.i droga kr6tka. K!.O

Jedna z. nich,

f!o. ten,

d!:I •••

WC'\\"ł1ętJzn~go pisma I; r~i, -::cgo po plac6'.~ka~h służby zdrowia. Ue ludzklch
tragedii
kryje sie za tym lakonv.:znym
st~cr dzenicm? "CJasem
tagraia sdrowiu lub iyełu pa'
cjenta .....
Spadająca licz.b
dawc.Jw
krwi
je-st wyn :ltiem z.łożo
nych przyczyn. Najogó1niej
rzecz ujmujqc p :erw.s~1m po.
wodem jest nane konsumpcyjne usŁaw:enle 00 życia,
Mamy usta peline frazes6w o
mil~cl bliin;ego L.. patnymy na czubek wLa<;oego noSA, Tak, tak mamy świado 
mość, że
la ie pod,sumowanie t.e..'1la~u je. t z pewn ' i~
krzywdz.ące
dla wielu osób,
~st tel z peWD()kią
plr::eniem tego probl('mu. Ale je:;t
lo tel. naga prawda, () k t6rej
mówimy niechętl"~. GJ6wny
jednak problem tkwi w tym,
i:e prze,;tali oddawać krew
ci, którzy przez w:ele lat ,)"Stema tycmie z~13 : 7.ali &i~ do
oU'lktOw
kf'.IJ:odaN ' ~wa.
Przyczyn~
tego
nic
je t
z-miana ich menl:llności, ale
w przcwai.ajqcej liczbie prą
padków niechętny sto :.me'{
lQkł:ldów pracy
d<J honoro,wych krwiod wców. Dyrekcje prredsi<:b:or 4'N u'oVai..ają,
że z tyl'llu
olnych od pracy dni
(kl&re prz-ys!ugujq
knvlodawcom) firma ponO:li
!;lraty. Nickt' rL.y krw:odawcy "ka rani .są" w ten po ób
i.t: wprawd~c oh'zymuj:t plaŁ11Y
OlllY d <.ieil, ale pÓI.-

Nowa galeria

re orter wychodzi ...
..O~
'PftT...

'TR. 1

PARKANOWY KĄCIK POGLĄDÓW
Nie je" ptawclq. te &pi1łłe
i pogtlldll wymienia się u.lko
M
lam4Cn Jlra'JI i przed te.
let6izlłlnvmi k4meramł. AlbG
też 1\4

imłeninach
W,zlłltkim

Prude

;e

fę

AG

milut. TGk"e

",tli'e

d.

M 'II

mPG1tDUl4l4 mo-

tf»tnio

zic~wm

ftalZSlck

R4donafu•

na

(I'U14mterlta)
ł4,ta

,.pOLE

w llmienia

10

gra1itf.

Il Tn -

Ił jaklJv

opinii wobec różnvch
sprllw. A ,prawII te 4ziwne
Pr~ede wS%Vłtkim poLitllcme.

.q...

OIM, wbrew PO~011)1Jl. kr6luje polityka zagranicvua!
..KOHL -

~WINIA!"

POLSCE!"
~NIEMCY

1

ZA

l no.1talgic.mv
mGftiaka:

wRl>Ć ...".

uciekając

ieckich na płUzezy OD RPA~·'.

od spraw nu·
glos wołajqcego
,RĘCE PąECZ

zarazem

~

jakie"KOMUNO

hodz o partie polito
zd.to4d bil
mogto, te w RG40mi ftO ·po.;
pular . jn.;e
KOlt/edem·
cja Pol,kL Hiepodle(}uj (W)IbaT1f powi.dłtaty Clł in:
o).
N4 każd1lm mu,u, płocur, f1a~

JdU

Nie

znaCZll

grafiti

to, że sprawll
q oOce twórcom

radomskich ,

Rowu-

biQ.1"lIm, że kUle tie pol.itllki wewnętrzu; znakomicie u-

zupdnid;q podane
la antllftiemieckw.

t.V1I ~e;

ha -

~RECZ

Z
PRECZE
"UWOLNIJ S~O l.1"
,.D OGA 00 SZCZf] 'eIM"
..KA AWANA I ZIĘ D.ł-

L J"
l grilliti

1'..4jblłrdziej z.~ka

"-i4}CIl, chllba JUlibar ziej op-

Pl$1I ;ęzSlko1&tl .

istllcZM: ,/ŚCIANA JEST
UZA,
ALE' U$MI8CHA(!
MOZE SIĘ KAZDY!" .
Kqcik poglqd6 '. Raj
baclaczlI obllczai6w. P.,rzc ez
v ;ic:te o źy iu. starOŹII!n!lch

mhwją

?la

tu

t 114 pł1ftach chodnikoW1fc ł
zędde ~,óluj. KPN.

1"114 grupa napl$6w to ",,Prz.de l<J z)I~t
kim w ;r;zuku anQiRlskłm. DoruuwlI zełpoł6w TackoUlubiollym .taj ,t6tD-

tli

miast p\ÓWtq wlaśnlc
mJl,.acl~. Weźmy

/lPP/SII

np, PQm-

~rcheQlogowie z a:
takicl~ walilt mno::tJ.Vp;

ueie, "dzte

Idem opinii mlodzidowe, jest

letli

,Juck". Występuje w rozmait'Uch formach. o; . fUCK tE"
po ,.FUCKERLAHD". Najczęś
ciej up~t.rzone sq nim bloki

"W.1CJAN OUUMWIRE
CAŁA
KDI\fPAliII1
NOCNYCH
MOCZYMORDÓW"
albo _"OBY 1 ZA. W
1 T,fSZf;QZIE BY!. TAK JURNY, Uli BYŁE f i'UT AJr'

w nOW)lch osiedlaell i w centrum miasta. Cza~ami WII tępuje "kiss". - Czasami nawet 'o interesujqcllm
kontekście. N. ;edftvm- z bumieszkałfte

wewnętr.ime

u;r~lzcie

!It

tll<:ane

wu.ch.

ŁĄ.BĘ"

OB R ALL

gGŚ

w
"MAZOWIECKI! NIE CHCEMY
KRZYZAKOW
W

l

"TYLKO SOCJALIZM
NARODOWY SOCJALIZM!"

u cioci.

murc:c"

POL~-

"POL K
KOW!"

dynków {'rzy

ut.

StrV-ga mo-

przeczytać: ,,pO'
BLrC~NY: KlSS ......

;:pmll

http://sbc.wbp.kielce.pl

".

ZE

itd.

Ciekawe
które z radomktch grafiti przetTwajq,
fJ
które pościera, ::amalu;e, zatrze czas i 8!lJ,-:bll komultalne.
( g)

M. ZARSOWSK
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Wypłaty wynal:"rodz eń w II półrO C7 u
szacuje, o ok. 8,5 biliona złotych. Wynika

br. wzro ną., jak się
(o m.in. z przyjętcgo na
lipicc współczynnika indcksacyjncgo wzrostu płac w wysokości
,,1" oraz ze złagodzcnia .,popiwku·'. Skut!dem pochodnym
wzrostu plac w produkcji materialncj będą wyższe wypłaty
\V tzw. sferze budżetowej -; o około 2,5 biliona zł. O taką samą
kwotę powinny wzrosnąć wypłaty świadczeń społecznych. Te
dane podał ' l bm. wiceminister finansowy RysUoł'tl Pazura w
odpowiedzi na pytanie senatorów zaintf'resowanyeh możliwymi
skutkami zmian w ustawie o oPodatkowaniu WZI:ostu wyuagrodzeń w br.
- podatku ,J:c·~.ż nie wyl"cza
Komisje senackie po,taJ;o~ iG °e'·dora pry'.va triego.
N:e
wity zapropO~lOwać Senatowi
v.'l1:~ ;; 'ono (C.;.
za,irzeżeil
GO
przyj~cie tej ustawy bez podwu ill,1Jy,~h USLllW rozpatrywa,p rawek mimo obaw. że nawet
nych -tcgo d:l!n: lJowelizuj~cych
to niewielkie poluzowanie śru
uotawy o za·<:>tbch iWOf7cnia
by podatkowcj może wzmoczakladnwyCh s. 'sl'!m,\w wynanić postawy roszczeniowe
i
grod::eń o::az o zatrudnicniu.
naci. k na ·płace. a takie mimo
rozczarowania, że z tego surZ pie:'w'?l u,;t:lW:1 'lie porealistycznego, choć na razie
koniecznego - jak mów'iono
S?IO jc,l.,..,,: gl:ldko. Z:!.shmawi"'_t1o .. ~~ na':.'/el., C7:y Senat \v
og~~e n:c po\.y·p ~~!'_ \vystn,:ć z
i. 1{'5'.1 ~;:\\':) u~I·1'."{ld~·J.tc3.ą W
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POZIOMO:

wysclgowy wóz
w starożytnej Grecji i Rzymie, 5) bliskoś ć. kontakt. 6) wyręcza aktora w
trudnych rolach,
11)
wspólzawodniczy w ·zbijaniu
kr~gli.
12) belka drewniana o
ostrych narożach, 16) deser. wety. 17) sztywna czapka z daszkiem.
dwukołowy

1)

używany

PIONOWO: 1) służy do nacią
,ania strun gitary. 2) przystą
pienie do czcgoś, wzięcie udziału, 3) pięściarskie 3 minuty. 4)
wąskie skrzypce
podhalańskie
mające główkę w kształcie gło
wy gęsi, 7) góruje nad innymi
1ętnicami, 8) pieje na plocie, 9)
uderzenie ścięte pr~ odbijaniu
pil ki tenisowej, 10) witka. łoza,
12) alewielki
ptak brodtący z
rodziny bekasów, 13) próżniak.
wałkoń, 14) ósma ezęść beczki
ach tel. 15) łódź eskimoska.
'
Słowniczek trUdniejszych wy-

:razów: DRAJW, KANOE. KWADRYGA.
Rozwiązanie krZYżówki przeIyłać należy lpod adresem redakcji "ED" (wyłącznie na kar-

~ch . pocztowych) w terminie
IIledmlU doi od daty nIniejszego numeru. Pomiędzy prawidło
we odpowiedzi rozlOSUJe się
nagrodę książkową.
Na karcie
pocztowej
prosimy
dopisać'
"Krzyżówka nr 151".
.
Rozwiąz3nie krzyiówki nr 136

POZIOMO: rozprawa latanina
kaszkiet. rewizor, sekator, ka~
ragana. zastrzyk. karmazyn.
PIONOWO: relikt. płaCz alibi.
amant s ck. kwit. efor, redą.
waza Zola parkan, kozak resor

\
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p'erwszy OLGA HAVlOVA pokazała się publiczr,ie 29
ub. "roku w Soli Władysłowow.sk!e~ Zamku na Hradczanach,
swego męża Vacłava Havla, sWlezo wY'bra.~e9o P!Ze.1 Zgro-o
Federalne no prezydenta CzechosłowocJI. Wspolnle udali
ie na mszę do katedry św. Vita (choć pan.i. Olga, w prz.edo męża, jest niewierząca). - i odtąd ~\llIony Clec~o~
ciytają o niej często, widUją w teleWizorach rzadZiej.
dama unika jak może, rozglosu.

Co n:1 j \.o..~,. iej~ze jc-cln«k nowe!izacja Il.,t:l\vy o sy~tcmach
wyna;rrodzeń
umożliwi
podn:e":lp~'da

n!a.cy
na~""1iż..~7.ej
d~:C!ki olle~\\·a.n:u :ej 00 róż

nych

,l, lu dl~ików

wynagroti~eil, :l to z 'ko'ei poz'.'.'oli nodwy 2~zyć zasi!ek dla be7xobotnyeb, Placa h, jak poi" rNmowal wicem;'1i;;:0f
]1C'.~cy
Jer 7 y S7retcr, powi!lI1:J. wyno,ić od wP{,:3nia co 1~1;m.njej
:J50 ty·s.

zł.

Na zdję~iu: w kościele przy ul. Grochowskiej w Warszawie
znajd'lje się tryptyk pęllzla Bronisława Wiśniewskiego z 1935
roku ufnudo\"any przez Juliannę i Wiktora Nałęcz-Cicho~kich,
nazwa':;y "Matce Boskiej Zwycięskej trumfu,iącej \V Cudzie
na,1 Wisłą" W lewym skrzydle przedstawiony jc~t św. Andrzej
B{lbo'ól i św. Stanisław Kostka. w centrum . hUta Bo~ka, w
prawynl ks. I. Skorupka i nuncjusz apo5~1I1~ki w Warszawie,
AchiHes Rahi.

~y tc:..,~ch

"'yn" ",'Od-:CI1, jako
rl'"l:klll ryf(,!TI'_! na!:azo\'''c-roz-

ów i

Do

7.ych Jej wyndebla Orell':'.va poIska z<!:'()ńc7.0n~ wjt.de:11 bez
walki Kijowa oraz na~tQ!Jnie
. bitwa pod R'ldzyminem. Ta
o-tatnia U7_'1ana zo tala
najw:c,:ksz:) operacje;
tej wiJjny. a k;c:-owal nią na czelny wódz Jiizef Piłsudski.
\V cza ie ki kudlliowych wa'k
pod Wu ;;zaw<\ otrona pol ',ka
pn.e"zla O{l konlrnatm·cia. Bitwa zakończyła si<; zwyci<;StWC :11. oadz:nly raJjziockie zo~laly ZJTIu-zone do wycofa lia
.11',3 ~~n; ei

Dz..lALANJE: 1) Lekko prze2) Niektórzy diele-

samodzielnym
br. rozpoczął dziadzielny Ośrodek
i Telewizji w
Tworzy go Regioia Radiowa poz dotychczasowym OdTV Kraków. TV-Sat

~i<;.

ośrodkiem

PR i TV?

Re,:o\··a - lakq n:nwG przyjął nowo
pow. taly ośrodek.
Ma on własny s przc;t, nieodpłatnie przekazany prLCz ośr?
dek telewizyjny w KrakOW Ie,
poczynił tei: uz.upelniaj'lcc zakupy.
TV-Sal Resovia. odbierana
bc:dzie w województwach rzeszow~kim. krośnieJ1,kim. prze
myskim i cZGściowo tarnobrzeskim. Od września retransmitować będL:e programy . atelit arn e w trzecim paśmie
telewizji.
Ośrodek rz.eszow~ki

Na 7cljęciu: t9togratia p!'zedslawiaj'lra ks. Jgnacrgo Skortlpkę.

le!!ZD.icze
(38)

BRZOSKWINIA

czyszczają,

siG

d~nc:1

tycy twicrd?ą, że cukier dojrzalych owoców
w~-woluje
zwiQkszo.."1e wyd::.: :anie gruczaJ6w tr~w'c:mych, 3j Po!eca
się je przy kuracjach outłusz
czaj ,cych i "ied· }.:wbtGśc: . 4.)
Podaje ~:ę chorY::l r.a nerki,
5) Ma5!! cz: ...lan'e mc{:t()il~J.
r.e i podaJe s'G p:zy reU.j1::ttyz!llie, 6) \YP~:':W<l;ą na polepszenie cery i s!ui.~ juk~
maseczki na tw~!'2, 7) Rozt.nrtc
pestki stosuje s;c: wwnętrm:c
przy migren2Ch i bólach neurologicZJ1ych. We....:nętrzn:e nie
należy ich używać.
bo zaw1exają kwas pruski.

CUKIERKI Z BRZOSKWIŃ':
Dojrzałe i mięk!de brzoskwinie obierzemy ze sk6rki, przetrremy przez ~:t o i zagotujemy
do zagęszczeni.a z tą samą iloś
cią cukru. Ostudzone dajemy
na de ~e czJ{(~, posyp:lnq cukrem,
rozwałkujemy, wykroimy foremkami różne kształty, suzymy w letniej rurze i dajemy do sz:klanych słojów.

zuje

Urz(''1tnikicm
zwycięskiej
bitwy pod Warszawą 14 sicrpni" 1920 roku b~1 młody, bo
licząl!Y 21 lat ks. kapelan Ignacy Skorupka. Zginął na
plllu walki, wp i, ując si-: na
trwale w historię na.szych

Ludzie

-

wśród

ludzi (2)

w· Lochi

(llIK 61/ll9) .~nał winnym Ja-

na K. za to, źe w C'ilK'u kiJku
In'e i~,.y wspólnie z trzema kolegami dokon" wielu włamań
do mieszkań zabic:raj~e róźne
przeiłmioiy
(telewizory, radia.,
biluteri'l)
e ł~eznej wartości
10 mln złotych, co najmni j 500
d"larów i 1000 DM. Jal' K. otrzymał wyrok S lat pozbawieni" wolności
plus 1 mln ał
;t'rz ·"ny. Kara Jfl;l surewa. ale oskarlony był jul dwukrotnie k·rany aa podobne PT~
tępsi" a.

•
~ tl W~'.itiilłakl

miał dliewc%yny, pos.
atakować kobiety, nic
r;wraeajlłe IIwad na łeb wiek.
Noia raczął u.tywać, rdy stwiet'dził, że labiety nit ch Ił SJleł
wać jefO żądań ...

wai nie
taDowi!

•
ją

Oba

i~

•

"

JHłwyu.ze

wyreki w 'elaniewBpólrnif'rnie larodne

nawią

francuską

W i..t' u-

W!:! Wydoli w:-rok
w sprawie
T,:masza Z. 1U7ywaUf'go w środ
k ch )irukazu "wampirem I:
Ursyno\l.a". Sąd uz -I &-0 za W~I'
n"go pi,!'iu napJ.uów rabunlro'ych z nżydem no}a wob!'e pokrzywd:lonych kobiet i li zd
na 6 lat pozbawienia wolno~i,
pO'Lbawienie pra\v publiczuytll
i ~rzywnę. Sąd u.~blił równit'z, że oskarżony - maj;t' w
znacznym stopniu l) ranl(,2on~

ocjaliuC'vjne ...".
Tymezasl'm
mln zlot~ch. Prokurawyrok sądu (5 Id poz- -cala prześzlo" Andrzeja W. ZDaczona jest działalno~eią II r :r.eswolności) :uL zbyt la~ępcz~ ...
było zdaniem proku•
~cneralne,o

przyjęcie

Wojewódzki, że o wyw I instaDcji kary i
lIa.dwydowalo
we podsumowarnięte~o mie-

•

"

Prud l\dcID Rt-jollo"'ym '"
Warszawie musiał ię ta~ić"
charakterze o kari.oDl'ro obywatel [raneuski Jun Bernard
D. pod zarzutem takiego oto ezywartości
nu, że używał puemo.ry ~ cepierwsz~j
lu zmuszenIa
fuukeJonarlusz~
błl\d taprawnf'J
wyrokU 11- HO do zaniechania
aynności Iilui.bow j. Caly ~ n
eni«mat slowny polega Da ł) m,
maD.
i. ebcokrajowiee
za
zostal przez dwóch \\y\\lado\\cew ubranych po r~w.ilnfO~,! w
trakcie rebienia zdJęc ko~clo~a
'w. Stanisława Kostki l ~n.aJ~
dująC'ego się na l('renie kOl~l
nym &-robu ks. Jerzego POIllCnie tylko w)li lICU!e łuszki. Pau J B D przyjcr~ał
lec~ takie spGliob
do Polski z transportem lekuw
o.. karioncJ:o (pbnowa- i jako taki znajdo\\ al się pod
premedytacja). jego cią~lą inwigilacją B. Ale przc~
"'~~'lro'Jo i .przednią
karal- sadem
o k riaJ~ry
to
b~C}
podObne }. stWS~W8. przedstawili liię '"ko "cł!l':\<'Y
prokuratora g('ne~al- służhę funkrjonariusze O l "'.~
ni~pra widlo\'y je. t re',\in~bncji o~ltui.enle
o napa.c
pogląd sądu
rcwi~yjUl'gO,
na funkc'ouariuszy Zł' !1ło ual:1('. Rewizja , l i in t uol>bWuic:cia. c !uw ka- tn
ta ówno w zakr ~lC }lr~ eji mi:tł na suzp'de 11 :~l~('e
n ej
t !lacji rc.lltyrzli og:'lnej, jak i indy~ ·1- \ . 7b O ,
w\·_larc7::I. lIii.sza k~r~ lIC~ w Pols,. •
il'nia \\c.'nc ·c:i. gdy t. UJ;

r

•
\V

z

oraz bclgijską stacją teleWIZYJną "Brutele". Przewiduje sil!.
że belgihka !'Lacja TV weszła
by w spółkę joint ventures ~
mającą
niebawem
powstac
fundacją radia i telewizji
w
Rzeszowie,

Na zIljęeiu: grób k . Jgnae('go korupki na war zawskieh POWllzJ...ach.

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

Woje"Ódzk.i

współpracę

rozgłośnią radiową "Euro~a.-~"

d~ieJÓw.

,ąd

WARTOSCI
ODZY\vCZE:
100 g daje 40 ka!(jril. Są łat
wo strawne i przyswajalne i
zasadotwórcze. z.aw:crah 500
-700 jm. wit. A, 8 mg wHo C,
30 mg wit. Bl, 50 m:! wit. B."
0,9 mg wit. PP, 5 mg żelaza,
10 mg magnezu, 40 m.g wapnia, 30 mg sodu, 220 mg potasu, 32 mg !ostoru, 11 mg
m:mg:nu. 0.05 mg miedzi. 0.01
mg jodu. Pac;rzale trucą wiele ze swych własności, z;elone działają drażni~co i roz-

hulajnogę.

dba, by codzienn ie wyp:ł odpowiednie il ości herbaty z mfe·
sza'niny rÓŻnych ziół.
Obie panie: Olga i Vero o·
świad.czają, że absolutn ie nie są
o siebie zazdrosne, że podobne
podejrzenia w ogóle nie wchodza w ra<:hubę. Algo Havlova
za~howuje
gotowość i spokój.
Vera Czaslovska wz.ruszo sz.czu·
płymi ramionami.
Najważniejsze,
by nasz pan
prezydent był zdrowy, bo to ~e.
ży w
najbordziej ż}wolnym Jn.
teresie całego kroju.
Wokól pierwszej dqmy zrobiło
się
znów glośno. gdy
dzienn ik
"Mlado Fronta" w
post scriptum do wywl~du. z
wielkim,
osobistym
przYJacielem Voclava Havla - MILO.
powolując
SZEM FORMANEM,
się no źródło
dobrze poinfor·
mowane. nopisał, że Ameryko·

!' ·JI(l\\';c lutego 1919 roku.

W

Vłlarzyw

POCHODZENIE: Pochodzi z
Chin, Persji. Na zboczach Himalajów uprawia ją się w S:ldach od bardzo dawna. Do
Europy przywi6zł brzoskw:'''1ie
Aleksander
Wielki,
Pestki
brzo skwiń malezl-ono w Polsce w wykopali"k~ch archeologicznych. Uw ..i.ano ją za rośli
nę lec ZJ1lcZą.

w
kancelarii na
n':: ukrywa sw~

prz.emierza on po·
ugie, zamkowe kory·
a storo s:ę oduczyć go
już pierwsze e'fekty) j

wojny
~k"' - r(1d·'.'':!ck:e .i. R()zpoc~la

----------~----~--~--------~----~~--------~ ..~~

o .

j

slynną

d.delc zp"" .. "(1'.\';0'10 o rc~u'a
cjach nie lk nie; tych o " <('h'ą
noweli''':1c j:l, a ~pr~"n·/.nych
Kodek~<!'ll P- :·C'y. ,"c d" P-'-.'·je,cia je.;! nr. Z:1p"O'l'l w u sb\v:e r!1()'·.li\\'o~ć n;i:"/cf!') opłn
clln'a 7.'1 p"zl'<lój n;e z'lw:niony prJ.('~ P-':1<·owl1 ;ka. n ii: by
lo wyn'kr]o z jc;;o (\<ob;,lego
za .-:!C' rc<>o·.\'::1Jl i' .

Właści ~ości

(były mąż
b,ł kiedyś
średl': odl~~ćlnsr>wce m),
dc'.:ld·:ą p rezyden-

;)m;:-;,lu ci,;, głowy pań10st to u;::uc:e jak pod.
obSC;Jtnic
platoniczne.
;e,
ole szczere i
wiośnie Vera kupi·

u~la

Przed dodalko\"ymi ruchami lcgHacyjnymi p0wdrzym;1]y jednak sc :-tlorów i'lform2cje o Z'l3Wan '1'V;)·1:·ch jll :~
pr:-tcac~l nod p:-zyg0toW:l'1.\·m
w Komi sji Kr:Jjowej NSZZ
,.Sol ;darność" proj<;>k tu ustawy o ukta(lacll 71l'{I!'cwyelt
pr;\cy,' kl6ra powinlla u regulować cało ś ć nroblem:llyki placowej w zakJndach. UZJ1::lnO,
że do cza ou zakoóczenia tych
prae powinna obowią7.ywać
Zillowelizow;ma u tawa z 1084,
tym baHiziej że nie uk sztal--

przedmiot w'elkiej pros·
i małżonko prezydeno wczesną wiosną
gazety zamieściły ko·
VERY CZA·
J - g'mnast/czki wszech·
Pani Vera. niewiasto w
40 lot v.ci(jl szcwpła
ie atrakcyj,'o, rozwie-

h

7~".·k'"r'0Wrch

walni:ljąco.

NA

?•

towaly ~;<; jc ~zcLe nute!l~Ycz
ne organizacje pracodawców
z którymi można byloby negocjować place. Oczekuje s iG,
że w tej ostatnie j sprawk Senat wyshlPi z inicjatyw'} u~ta
wodawcz..1 na swym najb!iż
szym posie dzeniu.

wobec faktu zailitnienia pn stęp.stw, stano\\ l~cych istotne A g.·ożenie społeC1lne i prawdopodohnie nie b~dą to wyroki 05t&t~C;DC.

Wykbdniki, m

karnej
re" izja
na:!::wJ'najll:l prokurat!lra ~e
ncralnc~;) \ ·ok.sioD3
dl) _ "du
• -ajwyi~ze;;o od .~ )roku fi ;nst:ln"ji' Sądu .. ojt!\\i;tld i go w
Poznaniu. \'yd' r~o W Slllawie
poczylall:1ośó
dopuścił
ię
.\ndneja \V .• ktury w ,,'aranpi'lciu czynów, p1llc~a ;arvcb na ks{'h uc,·dywy i wsp611'i
ze
f dokonaniu bądź
usHowaniu 7.d7isł:lw p m J wlamał
ie: do
gwałtu wohec
pięciu
kobiet. domu m'f's1.kałnl'gn
i
nbral
O k:lrLony twierdził. ze 1'0111('- ~t .,.ł~" -"r~d,,; t ł:;.c znt'j \\'3rw

np

nieChaj

poli~yki

b~dzie

1-1;

leo d '1!l"tu i a ;.,. ... '3"sk "-on-al) s~

rJ,,.,, 'p. ZI .. nln3

na l'o!:vl

"n Ą

http://sbc.wbp.kielce.pl

fOr"

v r-

nie zamierzają
nakręck film
fabularny opolty no b:ografli
nie pokorn ego ongiś dysydenta.
dramaturga, o dziś jednego z
nojpopularniejszych mężów stanu. Małżonkę 55·letniego prezydenta mialoby zagrać JANE
FONDA. Byla 0:10 w marcu br.
incogn.'to kilka dni w Prad7.e i
spędziła
sporo godz:.n no roz·
mewoch z małżeńs-twem Hov·

Tyl1tO 10.000
Mężczyzna, który wszedł do pokoju sypialnego zbliżał si~ z wolna do łóżka. Ubrany był w garnitur w kratę obszyty lamoNkq. W
źle oświetlonym pokoju nie widać było. że mo rewolwer pod marynarką.

.
.
- Leone, hej. Leone! - powIedzlai.
_ Długo trwolo, zanim się pojawiłeś. Rojock - odrzekł starszy
mężczyzno Icżący no lóHu.
.
_ Nienawidzę sz,o,·tali - stwierdztl przybyly. - Ponodto jestem

lów.
Nilt nie 7.dementowol rewe·
locji "Mladej Fronty". Aliśc i. w
kHka dn i po niej, pod koniec
czerwca,
rządowo
ogencja
CzTK opublikowała oś wiadcze
nie prezydenta Havla, iż nieprowdą jest, jokoby Jane Fon·
do zakupila od niego prawa do
ekranizacji jego z.bioru korespondencji więziennej z żoną
pl. "LISTY DO OLGI". Tmn~a.
kcja ta miołoby rzekomo w,ą
zoć się z niedawnym pobytem
pani Havlowej w Stan och, o
poinformował
o
niej pCW'piny
"Washington Post".

zajęty.

Tok więc Jane Fonda nie no·
praw do książki prezyden.
to. Nie oznocza to jednak, że
nie m i ołaby zagrać jego mał
żonki, wywiązując się jak moż
na przypuszczać, znakomicie ze
swej roli - obie panie są do
siebie podobne, moją ten som
typ lvody.
było

.. Skan~ale" - 5

."

_ Slysza/em - odparł story - że .chcesz st.rą.clc. z tronu Brand,.
niego j zająć jego miejscc w podZIemnym sWlecle ...
Zgadza się. Wracajmy jednak do ciebie, Leone. Czego chcesz
ode mnie?
Co myślisz o stu tysiącoch do/oróN?
To duio. A szczegó/y?
Znasz posera Snydera?
Tok ole wiedz, że on robi Interesy na boku. I nikt nie widzial
jego pi~ni<:dzy, trzyma je w różnych bankach ...
_ PosluclJOj! Snyder zakochał się w. pew!'łej porywającej. mp.
letikiej blondynce i ożenil się z nią. ZapIS ol Jeden z.e swy~h. sello-:-,
bankowych na jej imię. Ale kiedy to mol? c.hce cas. podlqc l sel'
fu, musi mieć pozo swoim podpisem tohe J~go. Lezy t.am sto ty·
sięcy dolarów. Dobi erzesz sobie kilku cl1lopcaw, za/ozyCf~ no two.
rze maski i odwiedzicie Snyderów. Zmusisz go do. podp'sll, a. po.
tem poczekasz z pistoletem w żebrach Synd~ra. o,z ..mała przynIes,;
pieniqdze z banKU. Snyder nie zawiadomi polICJI. lodnego I).
zyka ...
. d 110
. ł RO/·ack. - Ile chcesz 10 to?
_ Świetnie pomyś Ione
powIe
_ Jak zwykle, tylko dz:esięć tysięcy.
_ To bylo za czasów Brandinicgo, moj kocll".ny: !esteś tyl,ko sto·
rym, chorym człowiek iem. Teraz ja rządu:. Jezcll .'" t~res .SIC:, udo,
dostaniesz porę setek - nie czekojąc no odpOWIedz RO/a c~ wy·
szedł z pokoju,

•

Ol

le

op

0._

W ul.Upełnieniu prezellta<:ji
nowych mini. trów
pie ~zymy
przed stawić nowego szcfa resortu tran ·portu i gospodarki
morskiej. otói: Ewaryst Waligórski urodził się w roku ~9~7
w Pob:edzbkach w rodzlDle
szewca. Jest ab:;olwentem Politechniki Szczeciilókiej. specjalność - transport samochodowy. W pracy wybrał jednak inny rodzaj tran. portu,
pracując od roku 1961 w PK!,
od stanowLka z-cy naczelnika Oddziału Trakcji w SzczccinIe aż do funkcji pod e.k~e
tarza 5tanu (1989) \ m!nL.<ter1 twle, którym dziś k:cru)e.
Min;<ter Wali~ór. Iti je,t zona y, ma córkę i dwóc~ EY nó'.v. Tak oto wnuki maJya z
Pobledzi<.k s tały się dz:eć .lll
promi nenckimi...

Małe
pię

je t
ne

Podobno tak7.~ smaczne. \ e
francuskich sk!cpach z l<lks~>o
wą ~ywn ·'cIą zapanowało prawdz!wc SLa C:lstwo: moda ::Ja I~I
niwarzywa. to lodny" kalafior
jesl wiclko' li 1lilC'czki pingpongoweJ, marchewka. - . ~al«:gO
p:1lca. nie brak 'el< mlnlogorkÓW i minikaJluly. A WSZyslko jest dziełem przypad~u. CL>:i mrozu który n!cspodz.:ew:l!lle
nawiedził Bret:l:l:C; i S;lowodowal zahamo'&aale V1L~.o~tu warzy >i. Teraz 'arzyWnlcy Sp1!Cjaln:e opóLn:ai" len ~z~ost dajlc rośli::om m:!.!o v;od~,_
sadz- c· "tytko
zb era.:.c ·uż
pr::C<l"ok_ <cm dojrww~:J.:a.
(\ohr.o rrunnvn Z) wa. dhlz~j....a-

:0-

chowuja :i'v 'cż~ść ł ~:lr!1o:;c.. 0e7.vv;iś . c
m ląc ty _ za e są
t żo
roż·
'Id no,'maOlv:h.
l e ., e c n
_t .-:l~ " -!l 'tC' \ . .
s· .
}:" •. Je

,.-.,

oauczycli

jedyn!

•

•

_ Nie możecie tego Zf~bić! - oczy Snydela biegały no w~zyst.
kie strony. Przed nim leżola kartka papieru ...
_ Podpisuj, albo pożałujesz! - zamaskowany Rojack wciskal mil
rewolwer między żebra.
.
..'
.
R
Snyder westchnął i zlozyl SWOJ podpIS obok podpISU lony. o·
jack wyrwal mu papier z ręki i wręczył blondynce.
.
_ Wiesz. co masz z tym zrobić. Przynieść sto tysIęcy. albo twój
małżonek padnie trupem!
..,. R ' k
Skinę/a głową i wybiegła z pokoju. Czas .m~Jał powo. I,
o/a.c
pilnował S'1ydera, po pokoju kręcili SIę dWOI Jego ludZie. Po Ja.
kimś czasie zapukano do drzwi!
.
B
Dom lest otoczony. ez
_ Policjo f _ powiedział jakiś glos .
g/ups!w RojacH
•
•
_ Jak to przebiegało? - zapytol stary czlowiek z.m~czonym g/o-

sem. Leza ł Ja k mu ml' o pod białym szpllolnym przescleradlem.

_ Tak jak pan zaplanował - odw~kfa molo ?'ondynk~. - ~de ..
bralam pieniądze potem zawiadomi/om po/lC/ę· D~lękl :0,ns~,e~
omoc wyrwałar:r te pienlqche tłuściochowi. ~to . tysIęcy o .~row
~ jej ~Zy rozb/ysły kredy wyjmowała z toreM, plIk banknotowo
_ DZlewięćdzies i qt tys :.ęcy - glos st arego brzmial poważnie.
DzieSIęć tysięcy dla mnie ...
Blondynko odliczyło starcmu dziesięć banknodtów,. ~iSZ!;:" ~chp~:
wolo do torebki i poszla w stronę drzwi. Tom o wrocI o "
wiedziala:
_ Chybo wyjadę do Acapulco. lifoie jeszcze kredyś zrobimy
wspó/n'e jakiś interes?
_ MOle - zamruczai sIary.
Po kilku clIwiłach do szpitalnogo pokoju w.ś!iznqł się niski męi:·
czyzna. W pozie pelnej szacunku stanql przy lOlku.

_ Halo, Leone, to ja Brandini.
_ .J
_ Witoj I Rajack już sie<J
i. Przez nal'blii:szc lata nic będzie no.
staNal no twój tron j w/adzę · ..
ła radość. Polożyl
T 'wietnie - z glosu Blan d iniego prze b"
11 0 •
d '
•
n; lóż~us chorego zwitek banltnató.v. -. T.o za to, ze mllle o niego
uwolniłeś. Dziesięć tisię:y jak było umo.\llone.
.• tySlęcy.
'
l mam coś dla
_ Tok jest. Zawszc biorę tyłko d lieSll~c
CIebie.
- Strzelaj f
ewno chciwo no pieniqdze mała blondynko ,uwo/~il? wlaś:
.- P
io od dziewięćdziesIęciu tysięcy dolarow. ". oze~l ~yc
~':lI:;'~egfe ~;Jjcja nic dowie się. jeieli, tł U\df/n.~~ ~~ 0.3 tyclI plee I: ...
nir;dzj': Będzie zotcm osiemdzieslqt tys i ęcy o
_ ... dzi:ls·c;ć tysięcy dla Leone - dopo Yiedzi~' B'a dlflf. mnie.
_ No/uro/nie! _ PO I ied.ial story. - Dzies' c ty:; ,ey dla
r Igdy nie biorę .. ~cei ..
\. ele to~ ch
Z~mk ql o::zy ; zasnąl spckojn·c. Zn~1

spru Y •.•
(Kc n ... _.

ks

nweJa PK P 930. ,,,form,,cja PKS
.. Centralny" 66-~5-11

CENTRUM
INFOłUJACJI
TU·
RYSTVCZNEJ .. (T" leI 486-Gb
czynne do 16 w soboty do U.

kł",damy życzenia

lNFORM CJ
.. Ol\lNł" Klelu
tv godz. 9-11

.K~lWl'IDl\'NOM

i

DONATOM
julI'o
EMILIANOM
i
SYLWIUSZOM

POSTOJE

we

PKP tel. 53i-:n, ul,

xee KWP, tel 231-H.

~-r. ,

- '> t,'Moonral,cr"
12.
g. lv.15. "Krwawy
"p n" - USA, J. 11. g. ta.ta, II!.
,.Ma tad ot" - hiszp., l. 18, g. aG.
\Video - .,Karatecy z kanionu
ł.

n,

USA,

l,

Hongkong.

"Komedie" -

"KaczOl'

Kochał

owskie(o

lłO'AtartP'

"Odeon" - ,.Za!>ó 'C1a broń"
1:1SA. l. 15. g. 1:;.39, n.30 19.30.
dyłur

staly

AP'l'EKI:
pcllltą

'7-01

I\t'

7, 67-001 ul

.:C{'ho·' "Harry 1 Hendersonuwie" - US . be .. g. 13. "WiruLe)' ~e"," - USA 1. 15 g. 15,
17, ltt.

- czynn. 6-211 tet %61-21. Informacja o usługacb - 365-35.
Komenda

&fUZEA

NARODOWE -

-

slu1by

J:drowia

Potarna !1!18.

PogotowIe Ratunkowe 9119.

U-li.

MUZEU:\1

4().

pp t31-3e. Pogotowie
otl. omoe drogowa ese

Poncy,n~

towl~

RW .\ "PIWNICE" ul, Ldn.
.. OOS1:lry il'racjona1ne 2" - e zyn-

r~~!,yz:\l1lów

Traugutta

TELEFONY: Slrn2

"Porwany przc, In• -RD. l. 12, g . 13.

tU -

GALERIE

[I~

plac

"Przyroda

Kie-

l:

Energetyczne -

Pogo..
Radom 991 .

:I

Słcarżyśko

lecczyzny",
"'ladyslaw Jarockl
- moje drogI malarSkie", "Pra-

lUNO

·,icje regionu

świętokrzyskiego",
żclaza" ..ezyJUlc -!-J.7.

,.lo:poka

.;W~JlIO · ć"

.,Krok9dyl DunU A, 1. la, &. 17. 111.

dee U ·, -

NARODOWE "PALAC· I1I"e
Za
GyY "wnęt1'za pa!nllowe
XVII I XVIU w" cz.ynne VI
aOdE. lO-l6.

MUZeUM

Ba

UT .liZEOl.NYCB .li.
F..IlOMSIUEGO
czynne w
C(odz. l!-ll.
_

czynne S-17.

.. -

tIł, Zielna 12.

M~

OIU :~01tml

1M.

APTEKA DYZ'IKNA: nr 311-117

czynne 10-1'1,

-

RWlON!\LNE

9 . brom. ,zY:Jl)1lllta "U1ID3' w
Skarży
lI-11ejo-wie, !tł. 8101leea-

MUZEUM ZABAWItABS'llW A ul.
Ko~eiuszld U "Zabawkl

'wlau'

linie"; Kuwejt Irak - publ. międzyuar.
18.00 ,,10 minut"
18.15 "Dynastia" (27) serial
pl'od. USA
19.~ Kino Tel.eferH;
..Synow·ie
Różowej Palltocy"
19.30 Wiadomości
20.10 "Wicher czasów" (5)

serial braz.
2i.00 "Teraz" -

~OJ!:

tel. i12-7%3.

TAIIt~W&1It!
teł. I~'l-.,

ttee PK-!' -

Wiadomo~i

SŁrawezyńska

czyn.

~

CZYT!IL!'fł"

tf -

-

.,"'''tatfI:'' li. , . 11
i

czynna

tł.

..Slat'" - brak

«:d'lJe llV)'itawa Iłl. ..Se-jIlI .. ~
w Polsce ~ zblor6.111' WBt-"

.ł.P'J'1atA

ul. Sta.sElca,

AP"Tt:IU

~

-

I'łt!et:t-G 'SY118.

ul

l!9-008.

SlenkJe\vlcza

11.

PORADNIE DYWRUJ"CE: St.
tetogtema - Przyctmdnla 'He-

Jonowo nr 111

*3

ul

8o
o

[3

§

~

Dwo-

tel. 523-3:'

'P'>eBł_le

1.

odbędzie si~

flattmlcowe""

Po-

Strat POtarnll
114. 1'omo{' Drogowa '011. Pogoto.
",le 1:Rer~etyertle (tl@łee _ M1 ••
sto !lll( Kielce - Teren !118. P&otowle Gazowe 11·20-20 I "2. Po.
pp Iln

Sł-'N•

tel.to-

"'{r.0Il0_1k~_.A fłlccz,-nne

D
~o.

J\PTEItA DYZGBNA; nr SIHI71

ul Stan'kunow.1t.

l~.

r~&SOWmt:
pl. Wolul. SIenkiewIcz"

8a

lł

,- ".'L Końskie

15-23.

tel. 469-80 I {3O-S", Pocztowa fnConnacJa o u~łu~ach 011. fnfor-

EH

!NUMER 152

STRONA 6

-

Jutro
PROGltAM I
7.40 Express .:ospodarczy
8.00 Dzień dob~y
9.00 Wiadomości poranne

-

9.10 Telefe-rie: .,Altanka"
9.40 Kino Teleferii; .. Zagub!io-

PRZETARG

[łamochodów

OSQbowych i

1) FIAT 126p - szt. 3, rok prod. 198&-88, cena
10.800.000 zł do 13.500.000 zł
2) FSO 1,5C - ~t. 3, rok prod. 1987
, cena
2,5.75 .OOG zł do 31.02<l,OOO zł

MENAGEIlA
'" braDł,. handlowej
RADCĘ kudlowege
I

bie~ł, majomośeUt ce
Z jęz1ków

llajmDiej

obeyeJL

11441-,

cięiar1>wych

wyWQtawoz~

gd

wywoławcea

od

3) POLONEZ 1,5 LS, rok pi'od. 1986. cena wyw. 34.700.000 zł
') DACI 1310 TX, rok prod. 1985, oena wyw, 7,900.000 zł
Ii~ JAWA 350, rok prod. 1987, cen wy w, 2.500.000 .ił
6) KOPARKA .,biawuś PE~, k prod. 1987, cena wywoławcza
35.000.000 zł
lj .ŁÓDŹ tAG1.OVh\., _ lH, rok pI'Od. l

~

)fotowic WalL-bn.., co., elektrycz_
Ile RPGM ~E vnn(" tV ltOd2

ZATK UD.NI

Oględzin samochodów można dokonać w dniu 21 Sierpnia 1990 roku
w godz. od 9 do 11 pod następującymi adresami:

~rmtnarza

POSTO.lE
noCel - 6ł1-!:I.

TELEFONY~

~olowte

.;ł -!Ił"

Knrezówkow.

wolnych od pracy -

tel 11-11-31

[J

r---O-.-tr-O-W-i.-C-~--':] ~

35 C%ynna w nle.ctzlele l
Owlcb w gOllz '7-19. ilYtuc RaGIły
od t(Odz. Ul dCl T
IHł'ORMAC.JA
OLEIIlACe_
CZyAnJI w I{odz T.SD-15.36 r INY"tldD.a (IM ~wtąt~cznych , 4nt

EKO ,.IfAltLENA"
Xielee,
111. &ew. .raicłsiffDikewel"

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu ~2 sierpnia 19 O r. () godz,_lO
w Kielcach, ul. 1 Maja 19la

o
o
o
o
o

~

PO.8roJa 'I'.u.:tłOwat:
-103-. l
•.

stall' l1ytllr nocny

flr !I-OOl. ul

U••,al z. ~"eD(ua1ne usil.
n, • 1Ir.,ramie łł' rtćlake~ IIlt

odpowialła.

PP "POLMOZBYT" w KIELCACH

DTh!Il!U.: .rD'

vwledzanle
wystawy: pante..iał/d wtorki czwat'tkJ. pflllkJ
g . 10-18. \V Soboty - g. 18-t5.
Inią

Headli.ne
(wersja oryginalna)
M.lS MOlo:. tT ś.n-iadani<lweJ

o
o
o
o

c Su.

Bal

-

103, tel. 65 Straw11445-g

10.00 CNN -

la.ooa.OQ() u

CZASOPISM WBP

Pocl~sska

drobne

21.30 Panorama dnia
21.1$ ..Błędny ognik" - tihn
franc., rei Louis Mtlle
23.30 Komental'Z dnia

śniadani9wa

Wyie~ WJm. po.,Ud'Y

dlctln1D_ 'ł'GdeUS9 ~ _ ma.
. tar t1lro J rz~ba - etI~e U-f'l.

rz,. oL

(powt.)

TeleWizja

7.55 Powitanie
8.00 Pal\O'l'ama din.ia
8.10 "Ulica
Se:z:amkowa"
progr. dla dzieci
9.10 "Santa }3arbara" (~)
seri-al prod. USA

8

W8ł łU8LBCIt. .
nw~

~

o
o

.,

Radlcowtc.

ZUS

wieczorne
(Zł)

PROGRAM II

JOOOClOOOOOOOOOOO[)[J[j[:JooooooooooooooooooaoooooaaoooooooooooOOOClDOtX

Pau Bme:nSezD,J ........nJt _
_ n~rE. lMX~.le~yeb on.łtq),

"ag!'oifa

-

PRZESTRAJANIE secam-pal
otvc, video. Kielce 222-42.
11 444-g
BETONIARKI
156.
Ruda

e;otl% • .ta-li.
MUZJIVłI

kontemplacji"

Ogłoszenia

IlUJZłRf. . . .

JiJ.l5łiCEWI'CZA

tygodn ik golOp.

21.30 •.Telewizja z podziemia";

15.00 Powitanie
15.10 .. Dookoła świata"; .. Dwa
dni na Majorce"
15.40 Studlo aktywl~ej tv
16.00 Kontakt TV - W kontakcie ze -światem: Tajemnica
Aminów
17.00 "Historia Hollywodu" (5)
.Hollywood idz.ie na
wojnę"
serial dok.
porod. US.
18.00 Program lokalny
18.36 Modlitwa wieczorna z kopalni soli w Bochni (powt.)
19.00 .. Poczmistrz" nowela
filnlowa TP. rC'L.. S. Lenartowicz. wyk.: A. Lapicki.
T. Tuszyńsk.a. K.
Fabisiak, M. Gorczyński.
19.30 .• Klejnoty kultury": ..Miasto idealnc" {Z8n'10~) film
20.00 Przeboje B. KaczyJiskieła:
Michał Bajor w Łańcucie
21.00 Wywiady l. Dzied.zi~: Wojciech Trojański - prezes

na melodia" (7-0_t.) rial czechosł.
10.10 .• Błyskawica"
film fab. reż. Miklos
kos.

noeny

Zwycięstwa

pl.

"Slud) jne" "Akt zemsty"
t! "A, l. 18. g. liLSD, 18.30.

INFORMACJA

"Gorące

2:1.45 .,Dynastia"

"Baltyk"
,,48
godzin"
USA, l. 15, g. 13.aO. l5.36. ,.Hell
camp" I'Piekielny
obóz"
USA, l. II, g, 1'1.30, 10.30.

l 15. g. 15.30. ,.CzerwonA r;Of'lezlw" USA, l. 18. g.
IU:i. 17 .~o i f!1.~O.

ł),

17.30

.. Drol:a
:film

KIN

l...~A.

d ..... "

17.10 Pro.gram lIooia
17.15 Teleexpress

~30

Im • .haa
niecry/llly.

I

, •. to ~kwa·t _

OsObo·

l.' Ei\.TR

"ROłU:1tltica"

-

O~ł()

-Billco
czyllne

KINA

. 13.30.
l'!, g. 16.

Oy-

31-70-~1.

I . I""·-~~::""~=l

ZereR\slUego

Zóltej Rzel<l" -

GOWF. :

lrack1ege 11-19-19
ul
festonowa 81·7g-tD pos~óJtaks6wek
baga"owych - ul. ArmlICzer.....
tet 31-09-19. Post'6.1 samocl>.adl>w

TEATR

USA.

PROGRAM l

l'AKSOW1:K:

O\TOrz~C

Dziś

USLUGA{'U
tel 4:19-62 -

Slo

Ghuo Oclosze6 ~WP.. tel. &48·51,
e"J' ue 1.·_lG.

Stefana

O

-

USŁUG1
POGnZ E
~UT całodObowy
lei

Ki.lce

101.

PROGR \:\1 II

oij-02- ,~. nutcl

lo.rek
71 i ~nia 1990 r.

-

"Peli...."

-

,.skarb

Azteków"

&Ji'N-juI., bo ., g. 15.30. •.MASS"
USA. l. 15. g. rr.3O, 19.30.

Uwa!;al Za ewentualne smiany
w PNłgraroie kin reukcb ale
!)dpowi;td ..

§o
p,o

10)'
11)
12)

1-3)
14)

1
jat lA
FI T i
, Ak ped.

cena wyw. '.40 .000 zł
tUK -D7, rok prod. 1980, cena wyw. 11.700.00e zł
Wy2ie-j wyM. pojudy znajduj4 s'ę Vi' Stacji ~ Dl' U; pp
wPoImozbyt" w Skariysku-Karn., ul. K'OIll!itytucji 3 Maja.
POLONEZ 1.5, rok pl'Od. 1"3, cena wyw. 13.580.000 zł
'SO l,ii
" rok prod. l
, c
wyw. 1'2.
.000
NYSA 522, rok prod. 1 81, cena
aWC7.Q .000.000 zŁ
Wyżej wym, samochody znajdują się w posesji Narodowego Banku Polskiego Oddz.ia1 Okręgowy ... Kiełca.ch, 1łL Moniuszki 2,
TARPAN S-U7, llok p:od. 19j.7. cena wyw. '1.820.000 zł
TARPAN A-.29 z Itiln.ikiet A-U, r~ prod. 191 • cena wywoławC7;a

11.600.000

19Tł.

zł.

Wyżej

wyro. samochody znajdują i:ie w bazie Centrum Produkeyjnego Pn matyki ,,:Rrema" w Kiek.aeh, \!'l. Wapiennikowa 90.
Pr:zystępują<!y do przetargu obowiązani są wplacie wadi

kości 10 proc. ceny wywoławczej na konto PP .. Pólm()Zb~· Kielce
Bank Sląski z siedzibą w Katowicach I <:>tkhiał Kielce nr 312-800-1371,
dzień przed przebł'giem . .

Pojazdy przeZJ1aC'lJOne do pr7.:etargu są w stanie jak
dniu oględziJł.
.Jednocześnie infOł'mujemy, że może nastąpii: uniewaioienie przetargu
w części lub całości be:L podania przyezyn.
3U-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

Stan wyjątkowy Pakistanie
Benarir,Bhutło zdymisjonowana
a

n

Nasz

sygnał

0< atnie upały i ~uS7..a '.
sprzymierzeilcami
,.c:.er 110nego kura".
Plo:lą zabudowall:a go. podal'<;kie, lasy, zboże zebrane jU;6 podczas tegorocznych i.niw, maszyny 1\11n:cU' itp. - Tylko w ub. tygodniu na tel'enJe Kielecczyz.ny - jak informuje zastępca
komendanta
wojewódz.kiego . traży pożarnych - pIk
poż. mgr inż. Wacław Ka ińs
ki - wybuehły ~ poiary, które strawiły majątek wartości
prawie 340 mln zloty li.
W ~am~ tylko sobo!G,
4
bm. wybuchlo w woj. k; lec kim 16 pożarów, w tym 14
w rolnictwie. SpaliJo s:G m.in.

20-125 milczy
.. Od 24 czcrW<'3 mólm nieezynny lcIdon 28-125, na kieleckim Buwinku. Byli menUrzl', ponoć n~pra\\ ili kabel, 7.1('
mój telefon \\ ciąż milc:z:)·'.

Bronię

P'SS
na

telefoniczny
t ruu

ta

lI1~('\lani

zakładaj.

kll-

cy

T."

wC

moje

a

UJ n:e jt...t

z dymem
blisko 7 ha wóż na p!'liu, z1)oże w kopach z
0,5 ha, sterta ~łomy
o kubaturze 600
m sz.eŚl:.. stodoła le zbiorami, ci<tgnik rolniczy, w:alnia.
2 ~ieclkarnie
i
komb jn "Bizon".
Główne
przyczyny tych pożarów. tG n:eo-trol.no 'ć
ludzi. zapró z.en;e Ggnia, p dpal nie ścierni k.
Szcugólnie nie zp:eczna j ~t ta
tatn:a przycz)'na.

częściown

c>!<r;>pnc zakJócenia
prośby.

poszło

plewarka.

r,jeili slup cloproIinit: do mojego tcul. J.!:.:onlta 87.
w:;:s::i te druty na
p,,',n:'V"7"ym i od tego
lel'eI(m:.~.

340 mln

in-

nawet
~od-

RSW?

Komunikat Rejonowego Biuro Procy w 'el

o zaslłe

iedy
Vł:; pł"ta zaSIłków

botnych za

dla bezro-

c 1m r. od-

łip ,

bęczie się

w Ur2P.dzie Wojel7ódzkim, budynek C-II, par-

w kolejno~ci:
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Kieleckie Towarzystwo Motorowe NOVI j<!st młodą organizacją
powstałq dopiero w styczniu bieżącego roku. Mlodzi,
l i nawet bardzo młodzi są też zawodnicy reprezentująct barwy
KTM, zarówno motocykliści jak i ka·rtingowcy. Dziś przedstawiamy czytelnikom
"Echa" dwóch z nich: 17-letniego motocyklistę, Huberta DZIANOKA oraz 18-letniego kartingowca, Marcina
MAJEWSKIEGO. Obaj, mimo młodego wieku, majq już na swym
koncie sukcesy, I tylulami mistrzów Polski włącznie!
sportową,

.:. HUBERT DZIANOK, uczeń
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 4 w Kielcach przy ul. $ciegiennego, rozpoczął starty w
wyścigach
kartin-gowych
mając 11 łat i ścigo I się na "ma·
łym samochodziku"
do szesnastego roku życia. W tej dyscyplinie
sportów motorowych
jego największym osiągnięciem
było zdobycie w 1987 roku wicemistrzostwa Polski w kategorii "MIodzik 01". Za spra.wą
ojca. Leszka Dzianoko, czolowego przed laty
motocykl isty
zespołu fabrycznego SHl, wicemistrza Polski w rajdach w
klas ie 175 ccm w 1967 roku,
uczestnika S ześ cio.dniówki FIM,
Hubert przes i adł się z czterokołowego pojazd4.1 no dwukolowy, na simsona 50 ccm i rozpoczął starty w motocrossach i
rajdach enduro. Sukcesy przyszły już rok temu. W szesnastym roku życia został mistrzem
Polski w motocrossach i był
czwarty w rajdach enduro! W
tej drugiej specjalności. gdyby
nie c!~f ekt skrzyni biegów podczas jed nej z eliminacji mistrzostw Polski, móglby sięgnąć
po najwyższy tytul! \'ol tym sezonie Hubert po dzies ięciu ełiminacjach zajmuje VI klasyfi kacjI mistl zostw Polski w rajdach endum drug ie
miejsce,
ustę.pując Wojciechowi Brzuśnia
nowi z ' BKM Bielsko dziewięcio
ma punktami. Gdy mamo Huberta, wiel ka entuzjastka sportów motorowych, kibicująco synONi w każdych zawodach, ni~
bez .dumy pokazywała mi regal z trofeami zdoby.t)(mi prz~z
jedynaka, doszl iś my wspólnie do
wn 'osku, że trzeba jak najszybciej zamówić drugi regal , bow'em mlodz iutki motocyklista z
p_ ..mośc;ą nie poprzestanie no
dotychczasowych osiągnięciach!

'1

'dz·aJ"
itłerowi_

W szpitalu w Bcllc:ville (US,\)
:ml(lrł clołowy niegdyś
sprinter nicmiec'ki, UoberL Uodeukil'(·jll'l\. Hiat H lata. Przyczy n!} 7gonu były zaburzenia 'v

.:. MARCIN MAJEWSKI, uczą
się w liceum Zawodowym
nr 1 w KIelcach przy ul. Jagiellońsk ie j, podobnie jak jego
klubowy kolega, Hubert,
rozpoczął starty no torach kart ingowych w 1984 roku. W trz1
lato później (1987 r.) był już
mistrzem
Polski
w kategorii
"Młodzik"! W następnym roku
przesiadl s i ę do
gokarta
o
znacznie większej mocy silnika
i spróbował swych sił w kategorii wyścigowej. Stopniowo zdobywal doświadczenie i piąl się
w górę w kl-osy.fikacji mistrzostw
Polski (w 1988 r. był 38, w
1989 r. - 33). Ten rok przyniósł jednak zd ecy dowaną poprawę w wynikach. Po czterech
eliminacjach kartingowych MP,
ścigajqcy
s ię
w
dwu
klasach Marcin zajmuje w formule "C" drug ie miejsce, a w kategorii wyścigowej czwarte. Bez
wątpienia jego największym dotychczas osiągnięciem był~ zwycięstwo na torze
w Zielonej
Górze nad czołowym w świecie
kartingowcem, ścigajątym się już
19 lot Czechosłowakiem, Jose·
fell1 Zahradką! To byla bomba
zielonogórskich zawodów! W e·
fekcie kielecki kierowco, mim o
młodego wieku, znalazl się w
kadrze narodowej. U państwa
Majew~kich, podobnie
jCl'k u
państwo Dz.ianoków, cała
rodzina, a więc mama. tata i
starsza siostra żyją startami
Marcino. Ojc;e c, Ireneusz Majewski zapewnia syno.....,j to, ' co
najważniejsze
wysokiej jakości
"wózek" (ten "wózek"
rozwija na prostej szybkość do
200 kilometrów no godzinę !), a
mama towarzyszy każdej sportowej eskapadzie ojca i syna.
Ró wnież w domu palIstwa Majewskich jest kącik z trofeami
Marcina, o wśród nich p iękny
puchar za zwyc i ęstwo podczas
międzynarodowych
zawodó,.v
kart'ngowych w Polto vie. I ten
~ kącik zapewne wkrótc<! lok się
zapelni
nagrodami, że trzeba
będzie znalcżć w domu
inne
miejsce no pucha ry, medale,
statuetki. Bo mlodość mo swoje prO'.\'a
p::;trzebuje przestrzeni ...
cy
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W Seattle 2\akończyly się 11
Igrzyska Dobrej Woli. W IdasyllkaCji medalowej pierwsze
m iejsce
zajęli
reprezentanci
ZSRR zdobywaJąc 188 medali,
w tym '6 złotych, 58 srebrnych i 54 brązowe. a drugą
lokatę
ekipa
gospodarzy
igrzysk, Stanów Zjednoczonych
z dorobkiem 15J medali (odpowiednio GO, 53, t8) . Polscy
sportowcy przywożą z Seattle
pięf medaJowych krążków, w
tym cztery złote (dwa pływak
Artur WOjda!. po jednym lekkoatletka Wanda Panfil I że
glarz na desce Grzegorz l\1yszkowski) oraz jeden srebrny
(judoka Wałdemar Legicń). Ten
dorobek d:tl naszej ekipie 17
miejsce w klasyfikacji medalowej.
\V ostatnim dniu igrzysk zloty medal \V turnieju hokeja
na lodzie zdobyła
drużyna
ZSRR zwyciężając w rzutach
karnych USA 2:8 (JlO trzech
tercjach i dogrywce był remis 3:3). W koszykówce kobiet
triul)llowaly Amerykanki pokonując w finale ZSRR 82:70

(paski)

Na bystrym nurcic Drzewiczki górscy kajakarze już p. raz
ósmy rywalizowali o Puchar
Ziemi Radomskiej. Tym razem
tl'pfcum zdobyli reprezentanci
Startu Nowy Sącz.
Fot. A. Pif'kal'ski

O-I

zdjęciu

powyid Hubert Dzian9k z pucharem, który
trzymał za "doby<,;e mistrzostwa P~lski '" motocrossie.
J,>oniit'j Mart'in Majll\\.~k.i na s""ym ~okarl·ie, na którym w
1981 roku wywah'zyl I) lul mislrz" Polski 'fi' kale~orii "m1odzików".
Zdjęeia :\. Pieka .. ki
Na

(PAP)

!NUMER 152

STRONA 8

rega.iach staroowali rówka}a1l:arze z Mootoru Halle w NRD, nie od.nosząc jed.nak większych Sll keesó w;
W

njeż

(paski)

• Amerykanin Geoi'g }{iIIian
wybrany zO'itał na prezydenta
Mi~dzynarodow e j FederaCji Koszy!·niwki (F'JB_\). Dotychczas
stanowisko to piastował Francuz, Robert Bw neI.

ów

Maje '"s~:ch zbżyJ

ANTONI · PAWŁOWSKI

.:. Kluby p iłkarskie - włos~a
Fiorentina i portuga lsk a Benfico lizbo.na doszly do porozumienia w sprawie gry we Florencji Brazylijczyka Valdo. Bę
dzie on trzecim cudzoziemcem
w zespole prowadzonym przez
brazylijskiego trenera, Sebastiana Lazaroniego. We Ficrentinie
występować bowiem będą: rodak Valdo - Carlos Dunga oraz Rumun, Marius Lacatus.
Wlo.ski Hub wystawił natomiast
no listę transferową CzechosIowaka, Lubosa Kubika.
.:. Nowy trener piłkarskiej reprezentacj i Anglii, Graham To·
po
mistrzostwach
Jor, który
świ-ota
we Wbszech za.stąpił
Bobby Robsono, zadebiutuje w

Sącz.

• Podczas zawodów kolarskich na krytym torze Krylatskoje w Moskwie. 22-lelni student z Tbilisi, Władimir Adama Z\\i1i ustanowi! rekord świa
ta na dystansie 200 mclrów
ze
startu
lotnego
czasem
10,O!l9
sek. Rekordowy
rezultat
na
tym
samym
obiekcie uzysk"la również 32-letnia GaJi1l3 Jcruuchina. Jej czas
11.164 sek.

pr acy SC!'\:3.

RodenkircJlI'n byl wytypowan y do reprezentacji Niemiec na
p3 mi,;tne Igrzyska Olimpijskie
w Berlinie
w 1936 r. Hitler
skic"owal specjalny list do nicgo. informujący o fakcie wyznaczenia
Rodf'nkirchf'nowi
miej,;ca w reprezentacji. Odpowiedź sprintera brzmiała .. nie" ...
M.ljąc 19 lat, w 1~36 r. Rodenkirchcn ustanowił rekord świa
ta w biegu na 200 m wynikiem
21 .2 sek. Wraz z rodziną przeniósł si~ do USA, gdzie studi(,wal na Uniwersytecie Princeton. Nigdy - ani Rodenkirehen. ani jego rodzina - nie
wy. tępowali o przyzna nie im
:lbJ' watelstwa USA.

.:tui po raz Gsmy na toru
slalomowym Gerlacha w Drzewiey najlepsi w kraju kaja.karze ,órscy walczyli e Puchar Ziemi Radomskiej. Odbyły się również re,aty e KIl&bowy Puchar Polski. Oba łrt.
fea
zdobyli
reprezentand
STARTU Nowy Sącz, bez wąt
pienia 'najlepsze~o aktualnie "
kraju : klubu specjalizujące,.
się
w kajakarst wie ~órskim,
Gospoaarze. "górale;' miejscowego GERLACHA zajęli w 0bu regatach drugie lokaly, od·
nosząc trzy indywidualne zwycięstwa:
kajakaI"ka
Marla
Grzybek, duet kanadyjkarzy
- Krzysztof Kołomański i Michal SIaniszewski oraz mlodzJk Albert Swęd w slalomie
kajakowym.
A oto pozostali zwycięzcy,
regat w Drzewiey: kajaki
Robert Pacicrpnik z AZS A WF
Wrocław,
kanadyjki - Grzegorz Saratll z Pienin Szczawnica przed Andrzejem ł..ęgo
szem z Gerlacha, kaI'ady jki
młodzików
Jarosław Czechowski ze Startu Nowy Sąc z.
dwójki kanadyjek
młodzikóW
- KrzysztOf Kozubski i Tomasz l\lazurck z P ienJn. kajaki mJod·ziczek
Kat3'Nyna
Myśliwiec
ze startu
Nowy

r

swej nowej roli 12 wrześnio
podczas meczu Anglia - Węg·
r'l na Wembley.
.:. Nowym prezydent~m Amerykańskiego ZwiąrKu PHki Noż·
nej został Alan
Rothenberg.
Warto przypomnieć, że Amerykanie będą w 1994 roku gospodarzami kolejnych p iłk arsk ich
mistrzostw świata.
.:. 183 miliony mare.k zachodnioniemieckich wynosi w sezonie 1990,191 budżet wszystkich
18 klubów p iłkarskich wystepująq'ch
w
ekstraklasie
RFN,

czyli w bundesl idze. NOjNYŻSZY
mo VfS Stuttgart - 15,5
mln morek, n'ewiele mnIejsze
bl'dżety na rozpoczynając:~
się
wkrótce rozgrywki zatwierdzily
zarządy klubów: mistrz-o RFN Bayern Monachium i FC Koeln
- po 15 mln marek.
.:. W rozegranym VI lome towarzysk:m meczu p iłk a rskim reprezent-ocja Togo niespodziewanie zremisowala l czolowym argentyńskim
zespolem. Radog
Club Buenos Aires 1:1.
opr. (paski)
budżet

• Slalomem specjalnym w
Mount Hutt w Nowej Zelandii
rozpoczął
się
nowy sezon w
narciarstwi~ alpejskim. Z
IX>wodu zlych warunków atmosferycznych silny wiatr i
temperatura plus 18 stopni Celsjusza przerwano
zawody
podczas pierwszego przejazdu.
Z 72 alpejczyk6w. zgłoszonYCh
do startu, zdą:::yl0
przejechać
trasę tylko 35. Wśród nich najlerszy czas uzyskał
Norweg,
Ole ChrisU:tn, wyprzedzając o
30 setnych sekundy
Włocha,
Alberto Tombę.
• Po ośmiu etapach wy,jcigu kolarskiego dookoła Portugalii reprezentant Polski. Andrzej
Dula
zajmuje piate
miejsce ze stratą 1 minuty 18
sekund do prowadzącego w
klasyfikaCji generalnej Portugalczyka. ł'ernando Car\'alho.
opr. (pa.ki)
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