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lliazek Radzi c I-..
liki r lez I
z

po polsJtu!
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redakcji "Echa": w Kielcach, ul. Targowa 18;
ul. Zeromskiego 58 i ... w Ostrowcu Św ; - w Miejskim CenKultury.
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W Kielcach - codziennie w godz. 9-15, Radomiu 9-16, w
tylko dzisiaj - już od godz. 13!!! Zapraszamy!

•

Parla nent rad ziecki uLworzył

w

siedzibie stacJ i obPZlMot. przy
w Kie lcach otwarto
firmo wy dla zmotoryzowa-

o

marż,

aby

tym

klientów. To
madre
han,llo wanic
k'onkurencja !

s ię

i

wadze po.djGtych we wto-

uchwał mówił w swoim
wy s tąpieniu na zjeździe Michaił Gorbaczow, podkreślając
że są one "ważnym !,rokirm

rek

wystąpiło

Towarzystwo
Motoc y a otWarcia dokonał jeZygmunt
Sikora.
l"ta wienl jut w kolejce
iast
rozpoczęli
zakupy.
czym wybie rać : od ża
halogenowych.
poprze z
7!rn bnc kn:1isle rki, lustra
. ią cych. przyc zepy. aż po
ny
dla
motocyklin a '\\'ażniejsze - ce ny
bardzo pr zystę pne. Goplacówki zrezvgno'wazdobyć

wczoraj

urząd
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Właściciele

na rzecz ochrony demokracji
i na jej korzyść" . Według jego s łów. władza prezydencka
powinna s pr zyja ć "rozwojowi,
przeobrażeniu
federacj j dla
dobra wszystkich
narodów
wielonarodowego patistwa ra_
dzieckiego::.
Wbrew oczekiwaniom, n ie
zdołano jedna k we wtorek obsa d zić stanowiska prezy d entą,

kamienic

upominają

' p on:eważ.

ja,k napi , a!a TASS,
obrady prz.ec lqgn~ ły ;;ię znaczni e w~kutek mnó-twa po,.
prawek i propo z.ycji zgla-zanych w c z.a~;e -e-ji Gło-owa
n le w tej ,prawie
z.o'itan;e
w i ~: przeprowadzone dziś .
Z namy p lerw<zych kandydat Sw . Ugrupowan ie parlamentarne "Sojuz". s!tupiaj::jce ponu d stu posł ÓW , ta 'viających
<o.b:e za cel z.achowame integralności terytoflalnej
ZSRR
w warunkach odnowi<mej feDOKO;ęCZENIE

się

Mieszł,aniowa

"zawierucha" związana z podwyżką czynszów
l okali podlegają(; y( h kwat erunk <J wi. (.craz \\'i ((cej
właścici e li prywatnych budynków w Kielcach
Występuj e do
Wydzia lu Gospodarki Mieszkaniowej i Spraw Lokalowych UM
o cofnięcie decyzji administracyjnych o przyd z iałach mieszkań
zarówno osobom prywatnym, jak i zakłarlom usługowym i instytucjom. Właścicieh chcą teraz sami decydować komu. i za
ile wynajmą lokal w swojej kamienicy.

nic

ominęła

Jak zostać milionerem?
.v

naj nowszym numerze tygodnika "TOP" znaleźliśmy 0 glosz.=nie na s tGPującej tre ści :
"Jeśli chcesz
zarobić milion
lub więcej za godzinę, a jesteś
hojnie obdarz~my przez naturę,
masz 19-30 lat, napisz ...".
O strożn:e! Milion za godzin Q
mo że zapłac ić kt.o ś, kto w :ele
lat oszczędzał.

- Ostatnio coraz częściej zdarza się, że właścic iele nie chcą
przyjmo wać od najemców czynszu, po niewa ż uwa;?~ą. że obecne stawki są zbyt nI skie w stosunku, chociażby :le. kwoty pod atku od nieruch "'l'1ości - mó, .. i zast«:llca ki l'rownika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i
Spraw Lokalowych liM, Andrzej
Kł;um. Są tacy, którzy dYKtnią nowe warunkl
chcą jednostro nn ie wypowiadać dotychc~::,so ·..\·e umowy. Jpśli lokatorzy
nie g ... dzą się na nie, wtedy właś
deiele zgła zają się do urzędu
o cofnięcie decyz ji o przyd21ia-

.

Kielecki PZU - rzuca wyzwanIe:
ponownego

zamiesz-

młOdzieży

księdzem

krzyży poprzed7'ił cykl

a

podczas
wygłoszono
kateo reHgijnym zna<!"i:e-

•

eszcze
kilka
mie~ięcy
temu nrkt s ię tego nie
spodz,iewoł .
A jednak:
Oddział
WOjewódz;ki
PZU w
Kielcach - pierwszy w kraju - przygotował
d la zmotoryzO'ł/anych
cołk<lwicie nowQ
ofertę Zamiost naprawiać rozbity
w wYPCJodku samochód
wystarczy podpisać umowę i.. ,
zainkasować pie niQdze 00 nowy.
którym zaP.ierwsi klienci,
proponowano tokie rozw i ąza
nie, przecie ral i oczy ze zdumie nia. nie bardzo wiedzQc co
odpowiedz ie ć.
Tymczasem zasado jest prosta. Zam iast nap raw i ać rozbity (ale d o szczęt
nie) samochód, wymieniać nadwoz ie ,
szukać
mecha.n ików,
blCJCharzy, lak ierni ków. częs~ ~
zami er. ny.ch i w konsekwenc!:
jeźdz i ć
późn ie j
"polotanym

J

sa o

-

somochodem - wystarczy podp i sać z PZU umowę, a późn iej
pójść 00 kasy.
PodstawQ do wypłCJCenia pieniędzy za rozbity samochód jest
jego wartość przed wypadkiem
wg aktualnej ceny g i ełoowej.
A więc w kilka dni po zgło
szen iu szkody właścici el pojazdu
- jeżeli wyrazi na to zgodę może
sobie kup i ć na giełdz.ie
taki sam samochód.
Oczywiśc i e,
uszkodz<lny pojazd zabie ra PZU. Ale klient o
nic więcej nie mU9i się ma rtwi ć.
PZU przejmuje bowiem "na
sie bie " wyreje strowanie ,.rozbitka" w wydziale komun ilcaCti oroz jego śc i ągn i ęcie z
mie jsca postoju.
Z nowej ofe rty skorzysta lo
już 20
klien tów OW PZU w
Kielcach z województw kiele ckiego i ra<lomskiego. Szczątki

http://sbc.wbp.kielce.pl

idl rozbity<:h pojazdów Iosta.nQ
sprzedane no częśc i ,
(KAZ)

NA

STR. 7

o swoje

c?

Cz prz będzie bez

z
Capkiem,

prezydenta

zmieniono artykuły konstytue.ii mówiące o kiero \ ' n iczej roli
partii ImDlunistycznej ł zatwierchotlo system wielopariyjny.
",'nioski uchwalono 1.817 głosami, ;lny 61 wstrzytnl" <tI: :I'rll ~ię
i 133 przeciwko, wśród których sporą część stanowili deputowani 'Z pięciu republik, w których występitją silne nurty n:lc:
jonalistyczne.

zmotoryzowanych

ysrJ kiCh

•

ZSRR u szerokich uprawnieniach wyl(unawcj!:yeh . Jednocz("nie

rmowy sklep,

Z Inicjatywą tą

- ~~.~- - .~~ ,

r->'"

ła ch . My
uczynić.

jednak nic możemy tego
chyba że zachodzą 0kolicznosci. któ re wymien ia art.
51 p rawa lokalowego tzn.: najemca w sposób rażący lub uporczy vy narusza porządek domowy. oddał loka! w całości w
bezpłatne używanie lub podnajmuje go bcz zezwolenia . nie zamieszkuje w nim przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy bez uzasadnionych przyczyn lub wybudował dom jednorodzinny. a po
sprzedał
zakOllczeniu budowy
go.

Wykwaterowa nie osoby prywatnej, rodziny w iąże się z koniecznością zapewnienia jej poDO:~OŃCZEN1E
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ie przetrzvmal...
ilne wiatry, które od paru
tygodni nawiedzają Kielecczyznę , nie oszczędziły tei jednego
ze świerków srebrzysty('h ozda.
biiljącycb llałac biSkupi w KicI.
cach. Wczoraj rano natrafiliś
my na akde ratowniczą jedne.
go z nich, powalonego wnoraj.
S!I;eJ nocy, To już łrzecl
raz
wiatr wyrywa to pięlme drzewo wraz II korzeniami. Przez
jakiś czas świerk miał 9ię d __
brze, bo był nmol'Owany pod.
trzymuj=\cyml go sblowymi finamI. W trakcie prac konserwatorskich na zewnątrz pała.
cu ktoś zajął to zabullieczenie.
Ten świerk bkicb operacji dłu
żej nie przetrzymaJ...

I

Wiedza kosztuje

Korepetycje '90
Jc:zy.ki obee - od 20 iys. d,o
60 tys. za 45 min. Fizy.ka, matematyka - od 20 tys. d~ 40

tya. Chfmia -

20--4() tys. Ję
zyk polski podobnie. Stawoca
iOIŚnie, gdy korepe4.yt.O>r
przychod.zi do u::zni.a, spada, gdy
2.aj~(!ja odbywają się w
g.r'11pacll. Cen;z.us na.UIk~v.;y koreopety.tora nie gora większej r0li-. Li..--:z.y !)i~ opinia
T{){12iców
p!'Zclia.zy;w~na z ust do ust.
{UNIA-PRESS)

Powiedzieli:
Kozimien Olesiok: - Do wyjz korekcyjnym programem
gospodarczym
s~oniło
PSL

ścio '

.. Odrodzenie" obecno -sytuacjo,
któro
wskozttje, że rea'lizacjo
progromu rządowego, poza pozytyWnymi efektomi, p!lZ.ynosi zjawisko ne g GtY'\tm e, zwłaszcro w
rolnictwie.
PSL .. O" uznało,
że lekars.two
stosowane przez
rząd są
.n iezle, lecz na.stąpiło
ob$Olutne ich przeda.wko-wonie.
Recesjo
prowo'cJ:zi do Z(l.$ toju,
z którego trudno będzie wyjść.

Dla zainteresowanych·

Stronnictwem Pracy
Na tere.nie K ie.lecczy:z.ony WZlnowiJo działa,lność Stronll1ictwo
Pracy, którego tymczasowa sie<:lz.iJba mieści się w Kielcach przy
ua. Slo,w ackiego 12/1. Prace organi,za<:y:}ne prowad7Ji prof. Juliusz
Bra'Uln, wchodz,ący w skład wła<:lz naczelnych SP. Jeśli zaiThterewwa.ru pra.g,..llą pOl..'1ać. program j ia-dall1ia S<tronn.ictwa Prucy,
bądź z06tać człocnkami tej partU, to powinni kontakitować się z
!kieleckimi działaczami SP: Janem Gulaltiem (tel. 526-40), Czesła
wem Badamikiem (31-38-95), Józefem Piwko (230-83) ~ Jackiem
Wierzbickim (32-30-14).
Uwaga! Szerzej o progr::nnie SP napi-szcmy w
"Rela.ksie" - 16 bm.

J1a~hlitż:.;zym

(wt)

Ministerialna "dobranocka"
Program r.:ąou jest nastawiony obecnie na to, by działać
proprodukcJ·j.nie,
nie m'uchamiając

jednocześnie

S'Lalejącej

inflacji - powiedział 13 bm.
min. J. Ku~eń podc zas cotygod niowego spotkania z tc-lewld2ami. Poinformował m.in.
• O płacy minimalnej: Powinna to być kwota pcn:wa la ją
ca czło \vi ekowi na pr..:eżyc-ie.
Dótychczasowa stawka najniż
szego wynagrodzenia: 120 tys.
:U - je60t zbyt niska i nie speł
n13 funkcji socjalnej ochrony;
jednocześnie stanowi tylko część
rz~zywistego
wynagrodze.nia,
jest r6wnici podstawą do obliczania różnych świadczeń. Konieczne są takie zmiany ustawowe aby wyznaczana
pr zez
ministra pracy płaca minima1na
dotyczyla całego wynagrodzenia i by nic była automatycznie powiązana z innymi świad
czeniami (poza godzinami nadliczbowymi i tzw . postojowym).
Rząd przyjął pro~k t takiej ustawy. Teraz prowadzone są
konsultacje ze związkami zawodowymi. Gdy usfawę przyjmie Sejm będzie można mjn.
podni eść zasiłek dla bezrobotnych (obecn ie 120 tys. zł).
• O płacach sfery budżeto
wej: W większości przypadków
wypłacono już 200 tys. zl wyrównania za IV kwa rtał. Po-

Odmowa przyjęcia czynsz'u

- niezgodna zprawem
Do Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa jak jntormuje PAP jego rzecznik
. prasowy, Andrzej
Rogiński
,yp~ynęły
sygnały
1e nlektórc
admlnlstracje domów
mieszkalnych I spóldzielnl mieszkaniowych · odmawiają przyjęcia od
lokatorów opłat (czynszów) ;Al Uż:ytkowanle mieszkań. Tego typu
odmowy stwierdza rzecznik
prasowy - są niezgoooe .. pl'awem. Przypomina on, że artykuł
.54
par. l kodeksu cY\l(ilnt'go
głosi :
,,... ŚWiadc"enie pienięj;Be
powio .. o b)!t slleJDłose w. młej
s@q. 2amieszkan;~ luli w siedzibie
winz}'giel w chwili spelilienia
ś,.-i&lkzenia".

Q;;:aacza. te,

:l;e

aernisl!!tTacje
1- sj)ókb,lel-

dg~\\t mies"'lłala-yell.

.n~ JRłe~ZIł~iowy~h
m4wr~
pn.y~cla·

Ric ffiS!!ą od-

lycll opJ.at od"swslch" lokator'w.

EO
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nadto prze\' idujc się wyrównanie dodaltkowe w wysokości 48
tys. zł na osobę (równ'iei za IV
kwartał). W br. płace sfery budżetowej będą waloxyzowane do
średniej płacy w produkcji materialnej. "Chcemy to z,Tobić
tak, by jcsz<:ze prned świ~tami
w ypł acić wyrównanie od 1 stycz.nia".
• O waloryzacji rent i emerytur: Zdaniem min. Kuronia,
p rzebi ega ona w sposób prawidłowy. Najniwza
eme:ytura
wynosi obecnie 257 tys. zł; z
wyrównan.ia od l stycznia potrącon e zostanie 160 tys. zł zaliczki wypłaconej w lutym. Zarówno w stosunku do sfery budżetowej, jak i do rent ora!Z emerytur utrzymana zostanqe zasada wyrówn ywani a co kwartal. Przy szybkim w7)roście płac
w sferze ma.t erialnej płacone
b~dą zaliczki
.•tak, a:by nikt
nie powstawał w tyle". (PAP)

tranzytu.

Dyrektor Centrum Badań nad
ladluieniem i
R01wojem UJ
prof. Bogusław Jasiński: - Przełożenie

z.obowią-zoń

płotniczych

POIS'M za rok u-biegly j bie·żą
cy nie jest związone ze znizkq
Op.r-ocentowonj;o tych kwot, co
wyr(lźnie
zwiększy
kwotę nonych zobowią?-oń w przy,szłości.
Umowa z Klubem Paryskim mo
więc
charakter
rozwiązania
doraźnego.
JIIŻ
obecnie powinni~my
przygotowywać
propozy.cje
regu.l.owoni{l
na.s·zych
pla1iności w nostępnych lotoch
; doprowadzić do zosad'nic.zych
ne·gocjocji
nt. resłr ukturyzocji
polsrkiego zodłuźenia - trzeba
bowiem
u.zys'K,aĆ
pl12yr.ojmniej
pięcioletni okres " oddechu" dlo
no.sze-j gospo<la,rki.

Przesłuchiwany

• W Warszawie ';db~ózlc sl~
spotkanie przedstawicieli
reso.rtu łączności z grupą przemysłowców ze Szwecji
1 Stanów
Z jednoczonych,
po!lwi,!cone omówieniu możliwości udziału zachodnich firm w modernizaCji polskiej telefonii.
• . W '~arszawie rozpoc'zynól
si~
dziś
dwudniowy walny
zjazd żolnierzy Armii Krajowej. Przed rozpocz,!cicm obrad
delegaci, reprezentujący Stowarzyszenie 1 Związek 20łnierzy
AK, złozą kwiaty na Grobie
Nieznanego 20lnierza oraz wezmą udział w mszy
w ko$ciele
Sw. Krzyża.
• KPN apeluje do rzqou RP
o natychmiastowe uznanie Republiki Litewskiej ludzielenle
Litwie wszelkiej możliwej pomocy. w tym gospodarczej I
ułatwienic
w
razie potrzeby

nie wytrzymal. ..

o do aresztu

e służby
W sZY'bkim tempie zapada j;'} kolejne dC{!yz.j.e Zwi;'}zaJ1e
re śledztwem
prowau.z,onym
w Siupsdw po śmierci . prz-esłuchiwąnego
przez milicję
He.nry·ka T. Został on zatrzy_
many 7 bm. celem przes )uchania w Rejonowym Urz~
d'zie Spraw Wewn~trZll1ych.
Po prresluchaniu zasłabł
i
nieprzyJtomny zost:lł dowie ziony do s-l.up.s:kiego szpitala.

Wyrodny 'ojciec
Nadal trwają
~ukiwallia
H-letniej AGNIESZKI S. i jej
10-1etnic&o brata ADRIANA z
Dieńk&wie nad
Rabą,
IItu.rzy
gonieni prze2ó pijanego i a&resywnie zachowująccgo sic: ojca
wpadli do wody z prnmu na
Rabie. 13 bm. prokuratOlI" rejonowy dla Krakowa-Podgórza
areszt~wał tymcz~wo
U-IetBiego Tadeusza ' S. - ojca Ag&nies7-ki i Adriana, m.in. p04l
zarzlltem zmliS'l.cnia d.zieci groibą pobicia i pozbawienia iycia
do opuszczenia łOil:zi promowej
w nurcie rzeki Raby, ezym naruił je na bezpom-cdnie śmier
telne niebc7-piecizeństwo.
(PAP)

Jak wynitka :t. orzeczenia
ordynatora ()Ij,(jzia·l u Anestezwlogicz.nego Szpitala Woj ewóod.zJkie~ w Słupsku, u chorego stwierdzono "uraz wie10ilłrządowy: złamanie
pęknięcie śledzi\}ny i

żeber,

lewej
zaotrzewny,
wieloodłam()wc złamanie mie_
dnicy, pęknięty lewy talerz oraz obie kości ku~owe·'. P<Jmimo operacjl, Henryk T.
w1arł l() mar<:3. D-e-cyzją pr<lkuratora rejonowego w S)upsku aresztowano dwóch podejrzanych pod zarzutem pobicia
ze skutkiem śmiertelnym. Są
nimi: młodszy chorąży Henryk Józef W. (!lat 36) o.raz.
'chorąży Le z.ek G. (lat 37). 0by.m'llaj pracowaJi w organach
MO po kil!kanaścic lat, ostatni.o w służbie krymin~1nej.
Decyz.jq s zefa slużlby kadr
szkolenia i wychowania MSW,
płk.
Leszka
La.mparskiego
funkcjońariusze ci z,osta].i wydaleni z.e sJu'Żby. Natomiast w
efekcie postępowania dyscyplinaInego w Wojewódzkim Urz.ę.dzie Spraw Wewlllętrz.nych
w S)uPs.!w po tano'Wio.no za:.
wiesić w czynnościach sJu,ibo;nerki,

krwiak

- Poparliśmy w wyborach nowy parlament i rzl\d - mówili
Chłopi a co teraz ten uąd
robi, co robią posłowie? Chłopa
To, z ezym do Lecha Wałę y się bije i po stareml1 trzyma
zwracali się rolnicy, nie da się za g«:b(. Ten minister rolnłchva,
inaeal'j Gkrcślić, jak zmasowany to ch yba nie jest Odpow iedni atak na politykę rządu w spra- padło z sali. Inny rolnik powiewach rolnictwa. Scllilejsze było dział, źe rząd wybrał ministra,
by o.kreślenie, że ata:k owano który okazuje się do niczego.
rząd za brak jakiejkolwiok poProfesor - powiedzi ał - jest
Etyki w spra-wach rolnych. M ó- dobry na uczelni, ale nie od prowiono wi«:e, że eeny skupu plo- dukcji.
dów rolnych, zwłaszcza żywca,
Lech Wałęsa. bronią<:
się
spadają. Co ~OTS2e, rolnicy maprzed tymi atakami - odpa·rł,
ją ogromnc trudności ze zbytem
że to przcdci spoleczcństwo, w
swojej produk('ji, Nadal istnieją tym r6wnie-.i: chłopi, dOO1agali

Jeszcze o spotkaniu w Kielnie
Poniedziałkowe spotkanie Lecha Wałęsy z rolnikami województwa gdańs
kiego, we wsi Kielno (gmina Szemud) spotkało się
nieoczekiwanie z dużym
zainteresowaniem naszych
czytelników. Poproszono
nas o szerszą relację z jego przebiegu. Niniejszym
czynimy zadość tej proś
bie.
Rol,po.czl;ło się uroczyście · od
powitania Lecha Wałęsy chlcbC'rn. i s~lą oraz odśpiewaniem
przy wtónze kapeli przez ludowy zespół "Kasa:ullia" wiązanki
pieśni
kaszubskich. Na&t~nie
L. Wałęsa wygłosił
krótkie
p.-.zemówienie, w którym m.in.
stwierdził, że jego roją było doprowadzenie do w;9borów i przejęcia władzy pl'Ze'Z nowy ' rząd.
- Oltecnie
pówiedział
wszysiko
jut
w
n:kach społcezeustwa. Wiele jest
jCS7~ze do zrobienia na dole. Okazję stwarzają wybory do 8amorutdiiw. Chodzi o to, by "'"Ybrać ludzi odpowiedDich, któr:r;y
będą
:rozumnie decydowae o
pnebiegłł llrumian w społeez
neśeiaeh lOkalnyeh. Taka bc:clzie
Polska - stwierdził
jak,
wy lIrobide. Pohka - "ś iadczyI - jHt nie tytko w Warszawie ezy w Gdańsku, lecz
takie tu, u , was.

W

wypowied ziało

bały zebrał Wqłęsa ...
monopole; zakłady mi(.sne odmawiają kupowania żywea. ~pa
da opłacalność prOdukcji rolnej.
Jak tak dalej pójdzie - narzekano - to za pół roku nie bę
dzie co jeść. Chłopi masowo wyzbywają się Dl3lJior, pod
nóż
idą mleczne krowy. Tylko
w
woje wód dwie &dańskim pustkami świ~i około 400 łys. m
kw karników. Pada prGdulH!ja
o&rednłcza.
Jlolaik.ów do1łijają
kredyty. Obe.,nie nillt nie odWBoży się Inwestowae wskutek
krzywdzl\cyeh f' błopa procentów
od kredytów. M6wiollO talie o
tYm, że nadmiernie Wys&kie są
stawki ub~pi!!4'Zcniowe, że dą
gle rOl!iDI\ ceny środlów produkdi.

wyeh szela Rej.on()lwcg\)
Spraw
oraz
na'Czelni3i:a
Kryom inalne-gi> i jego
cę.
Oc:z.ekiwane jest
szczegółowe orzeczenie
lek a r s.k iej z. Aikadem~
dycwej w Goań ku,
prieprowadzHa ~ekcję.
Htmi'yka T.
rzędu

Sled:z.two

w

tej

trwa.

Artyści

dla

Rzeczypospolit.e
Kom.is.ja
Kultury
Kieleckim Komitecie
wateIskim bar-dz.o
nie dz.iQk,uje u]':7.V!<t:1(4n1
ty.st~ oraz
dobrei woli za u
a·kcji "ArtyŚc.i dla
pospolitej". Dzięk i
bez.interesownej
wspomogliśmy

Fundus.z. Daru
go prem·i era Tadeusza
zowiec·kiego.

- Popieram jednak
dycki pro~ram - oo-wied'Zl.S
poniewai
żadnego
nie
ma.
Waszl\
jest
mowie
pjffi}il'loie
tym, co jest złe i podpon
lepsze prog ramy i lepsze
wiązania.

- Rolnicy są od te~o,
pro ilu kować, a ed tego
odpowiedzian.o z sali - iebY
brze n"dził.
- Nie mogę we
wypo,,,iadać się za rząd

Lech Wałęsa.
jestem przeciei ani
ani pnzydcntem.
doprowadzenie do
rzl\du, który jest wasz.
Powtarzam raz jt>szcze ,
zwłaszcza lu, na waszyJ~
renie wy macie pilnewa e
ieh spraw, bo nikt za waS
nie załatwi.
_ Znowu powstaje 110",a
menkJatura. .Jak pnrehodz~
&miny maszyny, to dz~~lOJle
się now-ej władzy. Ten rsąd między swoich. tzn. biJe
- pow iedział -::. .jest przecież nIe .. Selidarnoś(:" RI dla
wasz. Nie kto inny, tylko wy członków - mó",;li rolo
macie pn wo i możność doma_
- No właśnie
pnia się zmiany zarówno miai- Lech Wałęsa. sirów, takie posłów, jeidi u- ieby jeden monopo} nie.
waiaeie, ie źlc rutdzl\. Sam słl\piony d rugim. Chodl!
uąd jednak nie jest w :litanie
ieby był pluraliam, a wc.
wszystkiego zrobie. Musi mice tat jednej siły polityu ntJ.
czas. Ponadto je-i.eli społeczeńst dę bardzo
wo nie będ:r.ie aktywne i
nie dział - jeżeli '-Ił- i
wumie swoich Ipraw w swoje fularność" przegra
r(ce, to nikt na dole nie b(dltie samonądowyeh z
w stanie zaprowadzić :la nie mi politYcrLl)ymi. Na
porządków. Oświadczył. że zdanalt .. S&lidarnośil" po
je so.bie spraw~, ii p!'ogram ni pomoie w tych _ ..,' .... 8"·
BaJce1'Owicza iest bardzo twar- to, żeby wyeliminować
dy i przysparza wielu ci~i.arów n:t nomeDklaturt:.
»ie t ylkc rolnikom, lecz ównici innym grupom spolc-cznym.

Rząd · zawinił,

http://sbc.wbp.kielce.pl

ctwo PPS.
•
warszawska prok
or zekła,
:l;e stołeczna
PZU bezprawnie ~D'U"'D'"
ce akcyjnej
przy ul. Jasnej 19;
się tam
m.in. lokalne
zdrowia a budynek
od
roku nale~ał do skarbu
1ltwa. Cena tej transake .
3.6 miliona zł! Sprawa
do sądU.
• PKO
poinformowała
wprowadzeniu .od 16 bm.
taryfy prowizji i spłat
wych. O bejmą one
które operacje na
oszcz~dnośclowych .
konta
sobistych· i rachunkal.'h
cych.
• . De warte jest piwo
stra"? .Jedna butelka
cenę miliona 'c zterystu
złotych na
licytacji w
cil'tskim nocnym klubie
bylon". Dochód z
przezna('zony
nej troskI.

parował

..

"".

,,-.. ,r,

-;
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-
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.

• . _..-
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czeka na listy

s przez

I

eefon

Po redakcyjnym telefonie na temat AIDS, zapytaliś
dr MARIĘ K()WALSKĄ o ciekawsze py tania. Oto
i odpowiedzi.

Mydło,

• Gwa·1tQ'Wll1ie ch udnę, posię, m iewam bieg u nk i, m.y
jest j u ż A IDS?

OczJQIViście własna szczotka do
zębów, maszynka do golenia.
Tak być zawS1ie powinno, bo
na przykład ła twiej się jest
zarazić żółtaczką nii wirusem
HIV, ktÓł'Y, przypominam, gi-

•

'Zw i erzęta,

Prze z

owady

też?

-

Nie, nie, nie! Ani komaani koty. Ani
słuchawka
telefoniozna, ani
kubek w szkolnej
stołówce,
ani wspólna wanna, mów iłam
już o tym w
wywiadzie dla
"Echa". Nie jest tak łatwo
zal'Mić si~ wirusem HIV. Zakażony nosiciel mllie nor_
maInie mieszk ać 'E rodziną ,
chodzić do szkoly, pracować
w fabryce lub biu rze. A seks
tylko bezpieczny, ale to wymaga dłuższe go o m ówienia.

ry, ani psy,

- T akie objawy towarzysz~
chorobom, ł"adz~ więc
wszystkim iść do le-

by ć

to

- T eoretyczuie tak, wpierw
trzeba sobie samemu
ie, czy zakażen ie
HIV mogło nastąpić
kontakt z

więc

Siką-d

•

To

ten s trach ?

-

Z niewiedzy, no i z po-

ważnych
nast~pstw
Choroby
AIDS. Główna bariera t o sta-

seks .

- No, nie tylko, choć wlaś
tak . Jest jeszcze wspólna
i str zykawka przy narkodoiylnych. I transfuzja
rokiem 1987, bo
czasu wszyscy krwiosą
dokładnie badani,
jest więc zdrowa.

ły i wierny partner,
jak dotąd nic lepsozego
jeszcze n ic
wymyślono, ch o ć pos-zukiwania trwa ją . A w codzienn ych

ko ntaktach - r odzina, pr aca ,
szkoła po pros tu zachowa nie nGrmaln ych zasad hi gien y.

RE do

• Sek s je t s prawą n'O-ri, p r zepra,swarrt, niekQw małż eń stwie . M{)ż
za razi ć p r zy sto-sunku

Księgi

związkami

chloru

proszki ze
do m y cia

środki

dezynfekuj~e dos~p

ne

wanien,

w aptekach i drogeriach.

nie w temperaturze plus 60
s~pni, nie unosi
się
w powietrzu, ani nie "siedzi" w ubraniacb, naczyniach.
IE K AZOY ma swobo<iny d ootęp do telefQnu,
aby mÓ1! rozmawi ać na
tema ty intym ne , popr osiH 'my
więc dr Ma.r i ę K owaI'S k ą , aby
zechc i ała ood.p()w i adać pisetnn :e na lis ty z pytaniami o
AIDS. Z go d.-zLł a się :
W s.z.ys tk ie l is-ty Sk ierO'wan e
do redakcj i "Echa Dnia" 25-520 Kielce, ul. Targowa 18,
'E hasłem na kopercie AIDS,
kierować będziemy, bel. otwierania do pani dok,tor, która
wyśle oopowiedź pOod w 9kazany adres, alb{)' na życ zen ie
oopis ze w g.arecie.
(Jur)

N

pomyłka

1. m ęiczyzn ą ?

-

Moż na,

ale w cale
ta kie oczywiste,

nic

cho ć
n ast~ pu je
zakażenie.
zaś zawsze przy sto-

homoseks u aln ych,
o skalcC'len ia.
J alkaś

le bnia

przygoda

się wię c źle skmłczyć .

-

l\I(lŻ ~ ale nie musi. P olnie jes t w ge ograHczl1d
wysokiego zagrożenia,
lna u nas znowu tak duv. każonych. A z t ymi obnli radz~ i ść do in tern is-

tańce

bard!:o

się

dzieci m po obaly._

Dziecko potrafi!
Niedawno do hali w idowiskQwo-sportowe j w Kielcach przybyły w raz ze swymi rodzicami
i rodzeństwem dzieci zrzeszone
w TPD-owskim Kole POInocy
Osobom z Upo~le dzellie m Umysłow y m.

O n ieśmiel enie maluchów trwało tylko moment. A już chwilę późn i ej na w ielkim p arkieCie
był taki
tłok ,
że
ledwie s ię
wszyscy mieśc il I. I nic dziwnego, jatk gra i śpiew a zespól
"For I is", to k ażdy ma ochotę
ruszyć w pląsy. Z n i ezwykłym
zai ntereso waniem oglądał y też
dzieci Andrzeja "Kub ę" SielSkiego j Witol da Parki t ę, czyli

znany kielecki Gabinct P rób
General nyeh. Niek tóre maluehy
wesz ły nawet na scenę, aby być
bliżej aktorów i słuchać j ak to
J orgos próbował oszu k ać świę
tego.
G romki e śmiechy i ok r zyki
rOZbrzmi e w ały podczas licznych
zawodów sportowych.

Guinnessa

Rekordowa

Wspólne

Ukoronow ni em
4-godzinnej
znak Omitej zabawv był M i koła j,
który w p rawdzie spóżnił się
nieco. al e za to
przy wiózł
świ etne p aczki. Nie mógł dojech ać wcześn iej z powodu br aku
ś n ieg u wyjaśnili prowadzą cy
całą
im prezę
konfera nsjerzy
J arosła w Łyse k i Andrzej
Konopa.cki.
W holu hali czynna była
wysta wa pr ac d zi ecięcych zo.rganizowana przez Pol'ikie Stowa rzyszenie Edukacji PlaslyclInej w Kielca.eh.
I na z a kończenie info rmac ja
najistoln iejs za. C ałQść doszła do
sk utku d ziękI
bezinter es o w n e j pomocy l ud zi dObrej
woli: a rtystów. organitator6w i
sponsor6 w. Wojewódzki' Ośrodek
Spor tu i Rekr eacji za da rmo ud ostępn ił halę (normalnie kosztuje o ok. 3 mln zł) . prezydent
K ielc p rzekazał n a ten cel l
mln zł , aparaturę nagłośnienio
wą, przygotowa nie i prowad ze-

Ta komputerowa p omyłka w wykonaniu ZAKŁADU ENER G ETYCZNEGO W · SKARZYSKU REJONU EN ERGETYCZNEGO W KIELCACH PQwinna chyba traf ić do
Ks ięgi G uinne3sa. Za s koczy ła bowiem w szy stk ich, a
najbardziej zain teresow an go.
- M ieszkam w K ielcach p rz y u l . Kl<YPtowe j , w nie d użym
m ieszkanIU t ypu M-4, z czter oosobowq r odzinq. N a doda tek syn studiuje poza K ielcami. Ostatnia rata przed p od ~
wyż k ą, za I V kwa rt ał ub. roku wynosi/a 4.421
zł .
Sk ąd
więc taki sk ok? Na p oczątku marca
ot rz ymałem
no wą
ks iq:::eczkę z wyliczeniem oplat za zne r gię el ektryczn ą
gaz k t 6r e wprawi ły m nie w o słupienie . Ok azało s ię, że
do ' 15 bm . mam za ptacić 1.241.553 zt. Niedopłata za r ok
u biegly wynQsi 666.573 zł, za ś z m oich wyliczeii wyn iJc 'l ,
że 7. 723 zł. Na stępne kwartalne rat y wy~iczcmo na k wotę
57 4.980 zt. Tymczasem moi sąsiedzi, posia dając y takie sa me mieszkania p lacą za prąd w granicach 55-60 tys. zl.
Na szczęście' winę zrzucono na kompu.t er i re kLamacja
zo tala uwz ględniona.
(jc h )

czy
mu si

ZJa-

Niższe
- tV med y cynie,

p rzy tak
zmianach w nauce,
nie musi. .Ja.k d otąd,
30 p r oc. zakażonych
mv zapa.da na choAIDS, jCpcLe nieule Wirus HIV
to
po
angie lski skrót
od
Wirus Upośledzeoia
'''l'1Ilrn,B';.. ~Io:ie drzemać, że .
w zakażonej
Powiem,
nawet pr'rez parę bł, "ie
choroby, ale zakainnych.

czynsze
s ię

chce d <l'b r Le ~li
zaws ze wyjodzi.e, vi
o.pł a.Ł y są zawyzo'lle.
Po!.i~zyli w!-a ś n i e w R DOMSKJEJ s p OWZI E}LNI MlES.ZJak

czyć,

to
roomaite

Fibaka
organ izu je
kurs nauki tenisa
d la w /Jzys tk ich in tesi~

tą dyscypliną

Chętni m gll si~ zgła-

w poniedzialk i, wtorki
b CZwartki, w godz 16- 19 w
li G KS Błękitni przy ul.
w Kielca cb lub
518-66 po god'l:.

(t;g)

AK zamiast Manifestu Lipcowego
MR.N

następców

K ANIOWEJ. P o<klano mianow ide weryf ilkec ji ce ny mate r ia łów
na remonty bud y nków. NQ i okazało się. że
czyns ze w RSM są cokolwie<k.
za du że , toteż Rada Spóld:'.i 1ni poojęł a uchwalę o ict1 obn i żeni u . T cr az lokatorzy b~ d ą
pła cić za 1 metr kw.
choi mieszk a niowej
zł, leez 900 zŁ

w

S tarachGwiooch
w sprawie
zmiany nat:w ulic n a teren ie
m iasta. Z miany dotyczą pryncY')31nycl1 a r.l;erij k<l'muni ka c y jn}'.c;h. Centr a1na a~eja M~
nifestu Lipcowego nosIĆ ~'l.I~
od ląd nazwę Acmii KrajOwCJ,
poo j(:ł a u c.hwa ł ę

dotychczas<lwą u J.icę l\-Iarszał
kO Wilk ą

łicę

przemian<l'Wano

t\Iarszał ka

tl3'-

u-

Piłsudsk Ie go,

uli~y Dzieri yóskieg~

na.:~:tno

nazwę M a j ówka, zas ul. .Bob~
terów S ta lingl'a du będzie uhc ą Radomską. Nie uchowa t
si ę tak że oohater pra~y ~ lat

50. _ W incenty p st r{)ws[,,: Unosz:jc. dotychczas le go
imię p r z.emianOWaJl
n a ul.

lic

K o;eie lną·

Na d ano także n azwy uiiCQm w nowo pow tającym 0 i6dJ.u Lubiaa.ka. W was rok u
jednej l. lych llli~ na<L:tno i-

Zabawa
A K : mjr. Nuda, kpt. Mariań
skiego, por.
Robota, chor.
Szoda,
dokt ora
Andrze ja,
dl'uhny Zjawy, wachm. Tarzana, kpr. Wąsika, stu. Igoac",
por. Jurl[a.
Nazwy (}Ll"zy maly także u lice w nowo p o w tal)'lu osie-

Ulice w Starachowicach·
•
zrnlen alą nazwy
•

m i<: mjr. Ponur~go .Ja.n:!
Piwnika. P ozo ' b łe ul ice teg
osiedl , przylegają cego do zalewu na Lu b iane , bę.d ~ także
n sić Im i u
ż(}lnierzy
ś w : ~,okrzyJkieg
zgrupowani

http://sbc.wbp.kielce.pl

d lu domów jean rod zinn ych
ww iesi()(l.yc h
na
pGlu~ni<l1
mias ta prz.ez sp6łdzielców z
FSe. P 3kon i rwwych ulic to
k s. Bn.;z1ta , Grottger, l\lierosław 3 ki i
ier kow" i.
(a l1)

:I piłk~

...

nie zapewni ł gratis Hiejl ki ()jrode~ KuUury, t r ansport i po.m oc w o bsłudze iołnierzo z Idełeeki e; ;ednO/ilki
woj.~kowd
a
bajecznie kolorowe lalC'C zki, pił
ki i układanki - Muzeum .zabawkarstwa. Nad całości ą czuwał
i cizialanie k.oordynował
W7dział l\U.lłziei)', Kultur)' Fi-

zycznej i
Tllrystyki Uu(du
Miejskiep.
A najba.r~j zacierała r~
z radości pani Maria .Majew~
- p rzewodni cząc Koła Pomocy Osobom z UpOŚledzen i em Umysło wy m.
Hasłe m

imprezy
było
..DZIE KO POTRAFI". I d zi\:!.ci
ud O WOdni ł y . że pot rafia się baw ić i c i eszyć. że chętnie ucz<!&tniczą w
wszystkic h formach
(ż ar)
r ozr y wki.
Zd j ęcia
. P iekarski

A

3

-~---~

Dotyczą

----_.-

13 mln Polaków

dol-rUh1.entalny

•

la

W kontrowersjach, jakic budzi stanowisko kanclerza Helmu(a
sprawie granicy na Odrze i Nysie podnoszone są wciąż
dwa jeszezc proł!lemy: uznania praw mniejszości uiemieckiej w
Polsce i reparacji wojennYCh dla Polski i Polaków poszkodowanych przez hitlerowską Rzeszę Niemiecką. Oczywiście, znaczenie
podst!lwowc ma sprawa granic, ale warto dorzucić kilka slów ·
komentarza do dwóch pozostałych problemów. Otóż o prawach
mniejszości niemieckiej w Polsce była jasna i wyraźna mowa
w czasie pobytu Kohla w Warszawie i on sam po powrocie do
swego kraju wyraził stanowi.sko, iż Polska żadnych praw mniejszości nic kwesHouuje i będzie je rcspcktowai w myśl obowią
zującego w kraju porządku obywatelskiego.. Zatem obecnc żą
dania kanclcrza wydają się co najmniej dziwne, zmierzające być moźe - do "rozmydlenia" spraw zasadniczych - u regulowania, a właściwie definitywnego uznania nienaruszalności granic
w traktacie pokojowym.

Kohła \V

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 52

POZIOl\fO: l) jednopokłado
wy żaglowiec z XV-XVIII wieku, 5) .,krewniak" prusaka 6)
potocznie: namowa. propozycja
11) założyciel grupy muzycz~
nej "ANAWA". 12} elektryczna
maszynka do robienia g r zanek,
16) kartofel. 17) pokarm wielu
zwierząt, np. ryb.
PIONOWO: 1) miqższ tego owocu, • po
wysuszeniu daje
koprę, 2) ptak
drapieżny ceniony w sokolnictwie. 3) miasto
i port w Grecji ' (Tesalia) 4) inżynier i architekt. doradca artystyczny Jana III Sobieskiego;
barokowy pałac w Wilanowie.
7) wrzątek. ~ miasto w IIiszpanU (Mureja), 9) wędrowny
zespół teatraln,· lub cyrkowy,
10) rzezimieszek paryski, 12) pozioma belka wiqżąca górne koń
Ce słupów. l3} imię najsłynniej
sze; polskiej lekkoatletki. 14}
pokątny sprzedawca biletów. tS}
dawna czapka wojskowa zwana kaszkietem lub giwerem.
Słownic ze k: ELCHE, WOLOS
Ro związan ie krzy żówki przesy łać należy
pod adresem redakcji "ED" wyłącz n ie na kar-

ta ch pocztowych w te rminie
siedmiu dni od daty ni nie jszego numeru. Pomi ęd zy prawidł o we Odpowiedzi
r OZlosuje się
.u.~ grodę ks i ążk o w<} . Na k opercIe prosimy dopi sa~ : Iirzyżów
ka na 52;
Rozwią zanie krzyió\\ ki nr 37

POZIOMO: meld u nek
nad zorca. Ka!1ada . rok osz. ' klaser ,
husarz. lenistwo. taksówka.
PIO~OWO:
m onokl. loden ,
narra tor klawisz. Alos. rach unek . keks, kom plet. szko ł a, ak t yw.

NUMER 52

STRONA 4-5
'tlĄ"
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Kanclerz RFN wysuwa· jedrezygnacji Polski ·z reparacji wo. jennych. Ta sprawa musi budzić polemikę. To fakt, iż Polska w deklaracji z 23 sierpnia
1953 roku zrezygnowała z odszkodowań wojennyeh ze str~
ny nowo powstałej NRD. jednakże w traktacie p okojowym
ze zjednoczonymi N iemcami
n ie s posób pomijać tej sprawy
nie tylko ze wzgl ę dów ekonomicznYCh lecz także moralnych.
Polska ponio s ła najwięk s ze
straty w maj ą tku n arod owym
i l u dn oś ci w II w o jnie świate
we j. Oblicza się , że na ' pr zym u so we r ob oty do Niem.iec hitle rowskich wywie zionych zostalo 2 mln 460 tys . osób, niemal tyle' samo w ys iedlon y ch
zostalo ze swo ich domo stw, w
obozach jenieckich znalazlo s ię
400 tys. żołnierzy i oficerów.
Po wojnie III Rze s za pozostawiła 590 tys. in w alidów woje n nych i cywilnych, a t a k że pon ad 3,5 mln wdów i sierot po
za mord owan ych w obozach
koncen tracyjnych i miejscach
m asowych pacyfikacji. Łącz
nie
według
ekspertyzy
prot. Alfonsa Klafkowskiego do roszczeń o odnakże również ż ą dania

Mick J agger

'Vkościele
Jerry Hall (33), amerykal1ska
fotomodelka i od 13 Jat nieślub
na towarzyszka życia szefa' Rol!ing Stonesów, Micka Jaggera,
pozwoliła sobie niedawno na kilka
niedyskrecji.
Stwierdziła
mianowicie, że Mick bynajmniej
nie jest takim antychrystem, na
jakiego pozuje. Ba, chodzi nawet
czasem do kościoła, qo jest wierzący. Nie ma też mowy o żad
nych pOl:lądach lewicowych. "W
każdym przypadku głosowałby
na Margaret 'l'hatcher - gdyby
kandydowała w jego okręgu wyborc:lym" - zapewniła dziennikarzy wierna towarzyszka życia
idola. Co na to Mick, nie wiadomo. Jednego na pewno nie zrobi: nie wystąPi o rozwód.

Zabawka pouczająca
i niebezpieczna
W B SA skicro wau o do sprzezestaw aparat ury pod naz w ą "M a ł y genety k " . pozwalają 
cy n a hodowanie VI domu bak terii i zmienianie ich ccch
dziedzicznyc h m etoda:ni inżynie 
rii genetycznej. Zestaw zaopalrzony jest oczy \': iście w szczcgÓ ł o wą i ns t ru k c j ę
pro wadzenia
doświadcze ń , tyleż pouczaj:jcych.
co groźnych, Ciekawe, kiedy poj<:wi się .,Maly konstruktor bomby wodorowej"?
d aży

• •

•

De

roli głównej -lechWałęsa

szkodowania woj~nnc uprawnionych jest ponad 13.300 tys.
Polaków.
Sumę indywidualnych odszkodowań określa się
na 531 mIel marek zachodnioniemieckich, czyli przeszło 284
młd dolarów.
Lic zba ży j ąc ych osób poszkod owanych z roku na rok
maleje, ale nie zmniejsza siQ
przecież ogrom krzywd uczyniony ch P olsce i Pola kom,
które wci<l ż czek a ją na zad oś ćuczynienie i wyrównanie.
(tab)

przewodniczący "Solidarności" będzie bohaterem
kręconego w USA (a. być moźe nawet dwóch
pisała, podając m.in. szczegóły
rokowań o
Mniej znane jcst natomiast przedsi~wzię c ie

r"".r.>.rD,,.l,,i,,strzów dokumentu ANDRZEJA TRZOSAZ inspiracji szefa gda.ńskiego Studiaszefa. gdańskiego ośrodka TV , MARIANA
. pracu.je on nad półtoragodzinnym obrazem poZWIązkoweJ, społecznej i politycznej działalnośc i Lcod czasów Wolnego Związł<u Zawodowego Wybrzeża
ia najlWwsze.
k onsp iracy jnie za p isu waż,n yep.
wydar zeil na zej n a jnow szej
historii. Ch odzi tu m An. o taś-

m y ze str a j k ów w iosennych i'
letnich 1988 r oku, a także inn e
d okumen ty, które c zęs to po raz
p ie rwszy bę d ą p ok azane tzw . '
szersze j pub licznośc i.
Re j estrow any w technice wid eo i przeznac zon y d la telew izji film powstaje w szcze gÓlnych warunka ch ok reślo
n ych nie tyl ko pr zez tempo
wyd arzeń w P o]:'ce, a le i przez
fakt, że "na pniu" zo st a ł za proszony przez organ izatorów
pa.ru pre s t iżowy ch fe stiwali.

W kwaterze radiowej Bl P (53)
Pe:'Inc~~o. ~ ni a "WItold" odkłada czy tony włośnie egzemplarz
"Sz?nca I je~~ . zdęcydow~ny zrez ygnować z zajęc i a, grożącego
zOnl kl em ene rgi i I sprawnosci intele ktualn ej.
Nie wie tylko, jak zachowa sią i nżyn i er "Molicki... . coraz --Oar,
dZ i,:j - ,~o podk,reśla - zadowolony z przygotowywanych przez
"WItolda raportO\\I, z wyważonych w tekście op:nii i komentarzy.
"Malleki" decyzję
podwład- -.. . .
. .. _.....,~ .... ~
nego przyjmuje jed nak spokojnie.

Gdyby Eiffel
żył

'K rólestwo kobiet

dzisiaj ...

W zwi ązk u z nic dawnym stulcciem słynncj wie-~y Eiffla p odano do wia do mości, że przy jej
konstrukcji praco wał przez dwa
lata czterdziestoosobowy zespół
inżynierów, sp orządzających rysunki elementów. Wykonano rysunki 12 tysięcy detali, sporzą
dzono 700 szkiców konstrukcyj nych i 300 rysunków wykonawczych. Dziś całą tę pracę mógł
by wykonać jeden inżynier wyposażony w odpowiednio
zapro gramowany komputer w ciągu ...
15 dni!

Kto rano
wstaje...
o

pra wdziwoś ci. tego przys ło wia przekonał s ię wło s ki hi-

storyk Vittorio Magn ago, który z r a nnej ga zety dowiedział
si ę, że właśnie zo s tał mianowany na dyrektora FrankJurckiego Muzeum Architektury.
Burmistrz tego miasta już
daw no upatrzył sobie Włocha
na to zaszczytne stanowiskoze swoimi 33 latami stał siQ on
tym samym jednym z najmłod
szych
dyrektorów
muzeów
świata ale ostateczna decyzja wciąż się odwlekała. Kiedy wreszcie zapadła i burmistrz
rano zadzwonił do naukowca,
nie s podziankę diabli wzięli burmistrz nie przewidział, że
poważny naukowiec, a do tego redaktor, może być takim
rann ym ptaszkiem.

Kię
Każdy pomysł

na

w:;p6l ną zabawę

Taką rolę zapewne wyznaezył
prezy dent Bush supergwieździe,
supe rmężczyźnie,
42-letniemu
Arnoldowi Schwarzcneggerowi,
mianuj ąc go na przewodniczące
go rady sprawnoś ci fizycznej w
Białym Domu. Schwarzenegger,
Austriak, którego ojczyzną stał
się Hollywood, ożeniony z kuzynką Edwarda Kennedy'ego, z
samozaparciem popierał Busha

" Kocham J enllif er ta 11!O C1W,
ż e by s i ę z nią ożenić! " - lJowiedział Sylv ester Stallone, który
po dwóch nieu danych małżeń
stw ach, zraził si ę kompletnie

Z1IÓW po pełniĆ błędu! Ni.e mogę
uchodzić ru w zór wierności
i
c hCiałbym os:lc z ędzić
J enny z
t ego pow od!t bólu. Ona w ie, ż e
pot rze buję
calkov;i!ej u:ol no$-

ci· • • ••
J

W t rz y l ata po r ozw odzie z
wi elce ponętnych /isztaltów Brigitte Nielsen, ekranowy "RocIcy" i "Rambo" oficjalnie żyje
samotllie, choć od ośmiu miesięcy w towarzystwie 22-letn'i ej '
aktoreczki Jenni/er Flavin. On
jest szczęśliwy, jej ni-kt się o
to nie py~a: powin1lo jej wystarczyć, że ukazuje s ię u bo-

T

rozegr:lła się

w

pażdziernikU ubiegłcgo r oku, na p rze dmieściach Bostonu. Na przejeżdżających samochodem, p rzez jedną z dzielnic miasta, zamieszkiwaną głów
nie przez lud llOŚć mur:r:yńską,
Carol i Charlesa StUaFtów dokonano brutalnego napadu rabunkowego. ~noda kobieta, oczekująca dziecka, została ranna \II gło\V~, jej mąż - otrzymał postrzał w brzuch.
Carol
zmarła tej samej nocy, nie odzyskawszy przytolllności. Dzięki
opcraeji na świat przyszło dziecko Stuartów, które przeżyło
jednak zaledwie siedemna ście
dni. Charles wrócił do zd r owia
po miesią c u. Podczas jcgo pobytu w szpitalu od!>yl się pogrzcb Carol. na którym odczytany zost a ł wzru s zający list poź c gnalny jcj m~ i a: .. Zegnaj najdroLsza! U sn ę lł ś w dali ode mnie.
Nig dy już nie p oczuję ci e pła
Twojej dłoni, a na zawsze jednak pozostaniesz w mojej pa-

mi ęci".
P r;.:cs ł uchi wany prz('z !JQli ·-.i ę
z~ozp a ezolly m:ri! ze szczegó ł am i
opo w ia dał
w ydarzcnia,
które

miały miejsce
bmtego nieszczc:sneKę ,dnia: on i iORa
siedueH na ~' pp:ednich siccłzenJuh

twórcom: ame-

podczas jego kampanii wy
czej. Prezy dent uważa go za
odpowiedniejszego człowi eka
przekonania Amerykanów,
mięśnie czasami jednak si~
dają.

Nie
ku tego wspaniałego
elemnu ...
"Po rozwodzie z pierwszr.
ną długo nie moglem
do sie bie. Zbyt szyb/co
lem decy zj ę oźellienia się z
git/e, no i slwń czy/o sic: (o
talnie."
Poza dwiema e/es-malżon'
żadną

inną

1(Obi e lą

7!

Stallolle tak dlugo jak:
niJer. "Bardzo uważam na
je znajomości,
boj c: się AIDS
nie obawia się tej
choroby! Niedawno

tcs lo u:i /conelola rów Stallo ne
io lJI'zycz e pę, tv
podczas l.ręce
swo ich ,.Ram- Ra czej komIleja, ze schedaku c hnią w kallą
la:::ienk q, eloże ln z lllatetl'laściwoś

klaksonem
mein stalaCją alarwadz ieścia

nym siedzeniu zd6łał
w brznch Charlesa.
dochod zenia nie 2:«'rń"OI10
nak na to

-

poszukiwan~a

zasymulować
Miał
nogę,
~o pr~ypadkiem

żywocie

(w st:tnil' Ma ssHhu~,
kara ś:ni ... rci uie ist ni eje)·
parte nie przyznawa nie si,
winy ska zanego p zostałO,
ceha. Był cza r ny, wc z c~nicJ
dZ6no go za kradzicLc. p "
dzony rozpoznał mor der<' ~'
miasta wykazał si ę \\ i.:c
ratywnością.
Wszy stko
się zgadzało, gdyby nie
4 styczni a b i eż ą cego' rok li
les S uar t rzuci ł ~i ę z mostU
rzek i. P Il;Jrlnił ~~mobój,l\\'"
dGwiedzia ł

zatrzeć

ANIA
wydoje
się pań- - 40 loty zezwoli1 no wy s w i ęcan i e
stwem,
które
postawikob iet. Finowie zrobili to do/o sobie m Ęel urzeczypiero przed kilku miesiącami,
wistn ienie wszelkich utopii i heSzwedzi i NO"'Ie gowie jeszcze
rerji. O w pelni legolnym ślu
się bron i ą·
bie
dwóch
homoseksualistów
Miejscowe feminis~ki, zadowop raso calego świata rozpisywalone ze zdobyc ia prawa do amla s i ę przez. pa rę tygodni.
bony, spoc z ęły
na
lau ra ch 1
Teraz iaafe rowani dzien-ni,ka·
p rzez wie le lot nie spieszyły si.ę
rze zauwożyli, że po spełnieniu
do ~utanny.
Ostatnio jednak
zaczęły zm i e ni ać pos t a wę i mamarzeń seksualnych mn iejszości
DulK:zycy zabrali się do upowsowo
wstępo wać na wyd zi ały
teologiczne. W te j chwili kob ieszechniania równości p/d zgodty objęły już 45 pa rafii.
W
nej z haslami wczesnego, rowiększości są to pan ie młode,
mantyczno-stalinowskiego,
kokochojące
życie,
nie chcące
munizmu: .. Żadnej dyskryminanawet sluchoć o celibacie, mocji, wszystko dla kobiet". 0d
rzące o założen i u rodziny, ni eironu
(Malgorzata II) po siekonieczn ie z pasto rem.
dzen ie kierowcy miejs·kiego autobusu. Tok, no ulicach KopenI dopiero teraz, w p o st ę po
hagi coraz częśc i ej pojawiają
wym
kośc i e l e,
pojaw i ają
się
się
żółte
volva prowadzone
prawdziwe p roblemy. Co robić,
n i ewi eścią ręką, zazwyczaj niegdy pastor
zajdzie w ciążę?
zbyt młodą. Mimo ki-lkudriesię
Kto mo finansować jego urlop
ciotys~ęcznego bezrobocia, tylko
macierzy~ski
i wychowawczy?
kobi.e ty
w
wieku
babcinym
Kto zajmie się chrzcinami, ślu
skłonne są zrezygnować z weebami, pogrzebami, gdy pastor
kendów, niedzielnych wypadów
zlegnie w polo'g u?
na mecz czy v/ieczornego proWyższe władze kośc i elne za g ramu telewizyjnego i zatrudnić
chowu.ją głębokie milczenie, zas i ę w stołecznej komuni·kocji.
lecają
jedynie
kobietom -duPrzybysz z zagranicy, nie ufachownym, by nie pozostawioły
jący takim
kierowcom,
może
swych owieczek zbyt długo bez
przed podróżą wpa.ść do koś
posłu.gi. Panie są zdania, że ta
cioła . 0 ile no drzwiach przystrategia un ików i gry no przenie
znajdzie
bytku modlitwy
czekanie ma je zmus i ć do zm ia-kartki informującej, że ,,z powony zawodu. Ale one nie odejdu lN!opu macierzyńskiego podą. Nie..po to studiowały i wolstara świątynio nieczynna" •
czyły l tradycją, by teraz, na
ciche życzen i e
przełożonych,
To również nie żart. Duński
zdejmować z siebie koIoroMIi.
kośc i ół protest<lnc)1.-i już przed

D

ślady,

. " taśnla
."W ę drUJąca

na siebie.
Sobie w
żouv

zrodziła

StuarbusincO Ubezpieczenie
de,k śluiel'ci (suPol miliona do.~róbo\vał
pole na zabicie
zc swoich '· przyl tcgO nie · wyszł Wllrowadzony w
brata. Początko
z
m

lIłasnego

-czy zbrodniarz?

dcV';ał

23-letni M:lpO\i<>ji, iż C:lprzez włas

O 'L""Jll"
"

Ofiara

jeden
W cpowiauani u tym
sz('zc~ó ł b}' ł
uidasny : w ta_.i
s:;osób zł::dzic j , s ie d ląc na ty 1-

dokonU j ąc czę s to

razy

.0

lid ą.

ABC oraz
- w spomniane
st ud io, będ ą ce
Wytwórni
to TrzosKoled zy ze Stumówi - walnie
,iq do p ow stan ia

•

morderst wo.
. ma no czarnoskórego W.
samochodu: Zatrzymali Sill przed Ha, w ł.tórym Charles
rozpoznał mordercę żony.
światłami . i .. wtedy właśnie
samochodu' ,"skoczył ('zarnoskó- si~ pl·oces. Bcnnett otuyJIlal

!y mę żc zyzna , który za grozi ł
lm pis tolc tem. ZabIał to reb kę
C::.rol, j ej obr ączk ę, 100 dol:1ró\ ' i z aż ądał portfela od Char lcsa. Kiedy tcn za cz ął o ciąga ć
się, Mu rzy n srr zelił,
na jpic rw
do Cnol, nas tępni e uo jej mc:ża i uciekł. ~limo odllJeSioncj
rany, Chąrl s r\!Szył, priibowal
po łąt'zyć s i ę telefo nicznie z po-

:V -

Przeważnie

z

..idzie

Szczególną ,

Z.

PrzyDęta

do tej instytucji. - " J est em z
nią bardzo szczę ś li W iI, Jenlli/er
jest Iwbietą doskonalą; pros·t ą,
otwartą, wysporto w a ną i przede
ws zystkim piękną. Ale ni e chcę

Tajemniczy napad
ragedia

jest dobry.
CAF -

Y p stor
•
na CI -ski"

si ę,

że

.
Ame r yki
hIStorii \\' y woy
p os y pały
w ł a dz &stoIV tak nieod-.

Rcpr. Ja cek \Vcislo

Kwot~ ra Ra diowo. d ysponuj e punkta mi nasłuchu różnych stacji
za g.rontcz nych w Wie lu doma ch W Warszowie i okolicy miasto.
.. WItold a " prowa dzi łąc zni czka do willi Wierzbickich w Podkowie
L eśnej . Zaczynają się kilkudn io we dyżury przy radioodb iorniku, a
pc;> przygo t o~o. n~ ~ n a słuc~u .raporty w ustalo.nych wcześniej termln o c ~" p r~yj e zdzają ł~c,znlczkl. Wracającemu do Warszawy "Witoldo w, nie wol no mlec przy sobie ża d nych ma te ri ałów które w
czasie rewizj i mogłyby go skompromitować...
'

Dni sa p,,?obne, k?żdy .m!ja zg odnie ~ ustalo nym harmonogramem, dl~ ktorego n.a jwa znlejsze są godzllJY nada wania i przyjazd
ł.ącz ni cI~i p.o m.o tc nal. Słuchając radia "Witold" pamiętać musi,
ze notuj e S i ę Ille tylko fakty, ł i czby ałe też opinie i komentarze,
preze n.towane 'przez brytyjs~ich dzienn ikarzy. W raporcie ważne jest
podanIe godZIny nadawan ia... Często po wysluchaniu BBC zmienia zakre s fal, oby dowiedz i eć s i ę, co mają do powiedzenia Francuzi lub o czym świat postanowili powi adom i ć Niemcy. Język niemiecki zna słab iej od a ng ielskie g o i francuskiego, ole z powodzi
słów i inFormacj i potrafi wyciągnąć nojba rdziej potrze bne.
Radio mus i słu c hać tok, aby nikt w domu o tym nie wiedział,
o podczas pisa ni a na maszynie ' raportów no stoliku kładzie koc:
to wycisza skuteczn1e dzi ałalność .. kre wnego" pani domu, o któreg o obec n ości wie jedyn ie slużąca, a sporadycznie widują go
sąs i edzi Wierzbickich ...
Jest zim no, gospodarzom brakuje węgla, wi ęc nierzadko słucha
.. ~itold". ra~ i a si edząc ~ płaszczu, o nowe t w czapce. Rozgrzewa
SIę kolejny.ml . szklankami wrzątku, z trudem - z racji konsystencji
- przypom lO ającego he rbatę, a jedzen ie przywozi mu czosem bra-

towa.
- Chciałbym zobaczyć si ę z Marianem -

prosi "Wit&kJ'" Jadwi-

gę Koz i elewską.

- Nie mieszkamy razem - odpowiada bratowu - bo 00 jest
znowu w konspiracji i nie thce mnie narażać ...
Po powrocie z obozu w Oświęcimiu pułkownik !<ozielewski rWe
wróc i ł już do pracy Vi policj i. Ukrywa s i ę, zmieniając stole m i ~z
ka nio, a co dzień zatrudn iony jest '!' Miejskic~ . Za,kładach ZaopatfZen ia. Zaproponowano mu organizowan ie Pońst~,;ówego Korpusu
B e zpieczeństwo, który ma spełniać funkcje policyjne' w okresie zapla nowanych dz i ałań powstańczych. Pułkownikowi .nie zależy na
spotka ni u s i ę z bratem nie tylko ze względu na obowiązującą ich
obu konsp ' rację . Podczas spotkanio z bratem z nie ukrywanym zdziwi e niem dow: edzial s i ę o współpracy "Witolda" z profesorem Kotem i po d j ę c i u s i ę proc m:sji em isariusza dla rządu generała Sikorsk.iego.
•
- J e st eś "skoc zkiem" - ocen i ł Q.rata wówczas. - Nodaje~z się
do cy rku, skoro tok szyb ko po tro f, leś prze sk oczyć z piłs udczyka do
sikorszczyka.
- Zgodzile m się być em isariuszem, bo po wo jnie słu ż ba wojskowa bę dz ie mi s ię l icz yła pod wójnie do wysłu g i lat - próbowoł wy·
j aśnia ć m ł odszy b rat.
- To nie jest ża d en orgumen t - u ci ął pu ł k ownik i brc:ia przesto li s ię w. d yvllać *).

.1,,:·ial1 i Jan Kozic}cwski (wó vc~as u,-ywający nadal okunazwiska Karski) spątkali si<: ponownie dopiero w 1!l4!l
lOku w Kanadzie. Stąd Marian przeniós ł !iię do Stanów · Zied:wc7.onyeh i w Waszyngtonie mieszkał aż do daia I.ral;i z'"tej' śmi' !'c;
w loku 1964.
*)

Tysiące
mieszkańców

na uli ce, protc-

o s\\"olu\ ist nie ni u.

Jcrzy Makowiecki - "IniylIier" ,el "Mlllit-ki" lub "Dołr,

ga " .

pn~yjnego

spOsób.

tra~.i~m:l\\:i, k la,ry
ki ~pG~"b zn'j W

- Szkodo - mówi krótko ale nie będę
nalega/. Może
",'Olałby pan przygotowywać in_
formacje no podstawie nosIu.
chu radiowego. Potrafi pan? Nie kryje ironii w głos i e.
"Witold" \ldaje, że teg-o nie
zauwoiył.
, .
- Zajmowałem się n{]śłuchem
w Krakowie - ujawnia.
ł
tak .. Witołd" stoje si ę
współpracownikiem Kwatery Radiowej BlP. Przydaje si ę znajomość języka ang ielskiego i au:
dycji BBC, słuchanych przed
loty, podczas
dyplomatycznej
praktyki w Lo ndynie, jak i wówczas, gdy przygotowywał materj ał rad iowy dla konspiracyjnych gaze tek socjalistycznych w
Kra kowi e.

n ' "n \ 'oczc:rnr j" fabrYt'e ~rzy('hoczl rcn·;ni(·z, i bk llraCO\\. ć.
r at. A. Pi"kars!,i

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Czv przvbEfllio'
,
DOKO ŃCZENIE

TEATR

Sroda
14 marca 1990 r.

Im. Jana Kochanowskiego
"Po omacleu" - g . 18.
KINA

Dziś składamy życzenia

"B:.tltyk" ...!.. .. Akademia poiic:dna" - USA. l. 15, g. 15.30. 17.30.
.. JOY" - fr., l. 18, g . 19.30.

L E ONOM
i MATYLDOM

;.Przyjaźf,U
jaźni" f r.,

jutco

"W imie- pr.,y1. 18, g. 15.39. 17.30,

19.30.

I.ONGINOM
KLEMEN SOM

APTEKI : I staly
dyżur
nocny
pełnią nr 67-010 Dl. Zwyci ~stwa 1.
67-001 ul Traugutta 40.
INFORMACJA służby zdrowia
- czynna 6-20. tel. Z61-21 . Informacja o uslugach - 365-85.

Ki.lce
niuro Oglosze 6 KWP, tel. 448-,8
_ czynne 1.30-16.

TELEFONY: Strat Pożarna 998.
Kome nda MO 251-36. POgotowIe
MllIcyjne 997 Pomoc drogowa 961
Pogotowie Ratunkowe 999. Po~o
towle Energetyczn~ - Radom 991.

T E I\TR
I nl. Stela na
nlt:!czynny.

Zeromskiego

Skarżysko

KINA
.,Romaulica" - .,Ksiątę w Nowym Jorku" - USA, l. n, g.
15 15 17.30. "Sextele!on" USA,
l. '18: g. 19.45. Wideo: "Benny Hm"
- ang. l. 12, g. 15.38. 17.45.

"Moskwa" -

"Nocne gry"

US I\. , 1. 18, g. 15.45, 20.15. "Imperium słońca" - USI\., l. 15,
g.
17.45.

"Studyjne" - "Goście z Galaktyki Arkana" jug.-CSRS. 1.
12, g. 17.15, 19. Wioko: "Dyliżans"
- liSA, L 12, g. lJ;.15.
"EchO" - "powr ót na ZiemiE:;"
- USA. l. 15, g. 15, n. 19.
"A.mo ni.t" - nieczynne

KINA
"Wolność"
ły" pol.,

-

..Marcowe migdal. la, g. 15.30. "Nietykalni" - USA, l. 18, g. 17, 19.
,,1\lctalowiec" - nieczynne.
l\lUZEUM
REGIONALNE lm.
gen. broni Zygmunta Berlinga w
Skarżysku-Rejowie,
ul. Słon ecz
na 90 - czynne 9-17.
APTEKA DY:2:URNA: nr 29 -046,
ul. Apteczna 7, tel. 531-527.
POSTOJE TAKSOWEK:
rzec PKP - tel 137-05.

Dwo-

GALERIA BWA ,,PIWNICE"
Wystawa
rysunku
Włady law
- czy<ln3 11-17.

Starachowice

S~zcp31'iskiego

MUZEA
MUZEUM N I\RODOWE
plac
partyzant6w - nieczynne.
NARODOWE ..PALAC" ~ plac
Z a mkowy - nieczynne.
MUZEUM LI\T SZKOLNYCH S.
ZEROMSKIEGO - nieczynne.
l\lUZEUM ZA BI\WKI\RSTW_"uL Kościuszki
11 .. Zabawki
świata" czynne 10-17.
MUZEUM WSI KIELECKIEJ
Pal'k Etnograficzny w Tol.acni
ni eczynne.
MUZEUM H .
OBLĘGOREK
SIENKrEWICZA
CZ)'n:le w w
{;ooz. l()-lG.
APrmU - stały dytur nocny
nr 29-001. ul Buczka 37/a!!.
nr 29-003, uL Sienkiewicza 1~ .
p e lnią

PORADNIE DYZUItUJĄCE: stomatologiczna - PrZYChodnia Rejonowa nr 15 - ul Karczówlwwska 35 - czynll~ w niedziele I
święta w godz . 7-19. dyżur nocny od godz. 19 do 7.
I NFORMACJA O LEKACH czy nna w godz. 7.30-15.30 z wyjątkiem
dni śwlątecznych I dni
wolnych od pracy - tel. 523-32.

CENTRUM INFORMAC.JI TURYSTYCZNEJ ,,(T" - tel. 406-óG
czy nne do 16 w soboty do H.

KINA
"Robotnik"
.. Mistrzvnl Wu
Dang" - chin., l. 15. g. 15. ..Nietykalni" - USA, l. 18, ' g. 17, 19.
"star" -

nieczynne.

APTEKA Dy:;l:U RNA: nr 29-076
ul. Staszica. 64-79.
POSTOJE TAKSOWEK: tele fony - 53-la 1 a3-&0.
;:.

Os trowiec

.'f

KINA
"Hutnik" - .. Miło ść, szmara~d
i krokodvl" - USA. 1. 15. g. 15.30.
17.~0.
..Honor Prizzich" - USA,
1. 18, g. 19.30.
"Pl"zodownik·'

-

"Wil!ow"

USA, l. 12, g. 17. "Porno" -

I. 18, g. 19.

pol.,

APTEltA DY2:URNA: nr 29-071
ul. Starokunowska 1/7.
POSTOJF TAKSOWEK: pl. Wol o
- 537-92. ul. Sienkiewicza
282-61.

n oścl

19.30

ok.

USLUGI POGRZEBOWE:
Dytur całod8bowy, tel. 31-70-4T.
POSTO,JE TAKSOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel. 534-3~ . ul.
SI-!9-Jt.
ul. Jesionowa 31 -19- 19. P ostój tak.ówel<
baga towv('h - ul. Armil Czerw
t e l. 31-()!..IO. Postój samochod6w
ci ężarowych ul. Mielczarskiego.
Słowacklef:o

KINO

Uwaga! Za ewentualne zmIa ny
w programie kin redakcja nie
odpoWiada.

PROGRAM LOKALNY
na UKF 70,19 MHz
16.00 Wi adomości 16.05 M'Uzyk:l
kompozytoców
k ieleck ,cn 16.3D
"Rada w radę" - aud. Ewy 0końsk.ieJ
17.00 F elieton A. Mać
kowsklego 11.10 D zi~nn ik.

Radom
Dziś

NUMER 52

STRONA 6

Jutro
P ROGR_\M l
8.35 "Do mator": Nasza poczta
- Kuchnia domowa
8.50 "Domo we przedszkole"
9.15 Wiadomości poranne
9.25 "Policjanci z Miami" (20)
- "Jesteś już dorosła" scrial krym. prod. USA
10.10 ,.DOf\lator": Nie d a jmy się
11.10 Z naszych dziejów: Renesans w Polscc
11.40 Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje
12.00 Spotkania z literaturą, kI.
IV: Kajtuś czarodziej
12.50 W~ród ludzi: Praca
13.30 TTR, matematyka, S. IV:
Ci ąg i
rozbi eżne
do nieskOliczoności

14.00 TTR, spotkania z literaturą, S. IV: Sceny symboliczne w "Wese lu"
15.00 Fizyka dla humanistów:
Dualizm falowo-kol'p uskularny
16.10 MEN informuje

10.00 "T le-:)" progI'. regio n.
OTV Kraków

"Pegaz"
"Galimatias, cz vłł
Kogel mogN U" - p ol. I. 12. g.
15.30. !'J.lO 19.30.

.-

tel.

22.25
23.10
23.15

(3)-

::Nieproszony
gość"
fra<n. ser ialobycz.
Sport: Puchar Europy w
koszykówce
mężczyzn
Lech Poznań - Limoque
20.15 P rzegląd muzyczny
(w przerwie mec·z u)
"Ze .wszystkich
stron":
" Węgry na rod:zJny demokl'acji - lewica i centrum" - rep.
"Panorama dnia"
"W labiryncie"
serial
TP (premiera)
.. Telewizja nocą"
K9ment.a.rz dnia
,.Express
gospoda.rcży"
(powt.)

PROGRAM [(

INFORMAC.rA O USLUGACn
"OMNI" Kielce. - tel. 4::9-62 w goclz. 9- 11.

'-17.

~ykowy

18.00 Program lokalny
18.30 Magazyn . .102"
19.00 Ma.rc iSophie"

:'.1.30
21.55

T ELEFONY:
PogotowIe Ratunkowe 999. Pogotowie MO 99'1. Strat PoUrna
998 Pomoc Drogowa 981. Pogotoy,r le Energetfczne Kielce - Mia sto 99l. Klclce - Teren 956. Pogotowie Gazowe 31-20-~0 I 992. Pogotowie wod.-kan. c.o . elektryczne RPGM czynne w godz. 15-23,
tel 469-80 I 430-94. Pocztowa InformacJa o u sługach 1111, Informacja PKP 930. In(ormacja PKS
602-79. Hotel .. Centralny" 625-11 .

KWP

PROGRAi\'llI
16.25 K orepetycje d la maturzystów: J ęzyk angiel~ki (13)
16.55 Język f1'ancuski (17)
17.25 Program dnia
teleturRiej ję
17.30 'ABC" -

21.00

GALERiE

Biuro Oglos1:eń
2J7-3;;, czynne

XX
wieku":
17.30 "Sensacje
Nieznana wojna cz. 1
17.55 .,Telewizyjny Informator
Wydawadczy"
18.15 LondYliska emigl'acja rep.
18.45 10 minut"
"Wy prawa
19.00 Dobranoc:
profeso!"a Gąbki"
progr.
19.1 0 .. Od A dQ Z" publ.
19.30 Wiadomości
20.05 Dreszcze" - pol. dramat
psy ch.
reż. Wojciech
Marczewski, wyk.: T. Hudziec, T. Ma.rczewska, M .
Kondrat. Z. Wardejn
21.50 $p9tka!lie Lecha Wałęsy
z rolnikami
22.00 SlWł't
mag.
społ.22.10 ..Lex"
-prawny
22.55 \Viadomo -ci wieczorne
jug.
23.10 "Mariszka Bad" film dok.
23.45 Język angielski (21)

PROGRAM I

16.20 Program dn,ia i T e l e gazeta
16.25 DIJ
m ł ody~h
widzów:
.. SOS - sanu o sohie"
1650 Dla dzi e ci: .. T rąba "
17.15 .. T e leexpress"

ZE STR. l

miesreze nia zastępc zago, o co obecnie jest ba!"d zo trudno. WIa -ciciel może jednak zWl'ócić się
do nas o wszczęcie post ępowania
w dan(!! sprawie. Jeśli po zebraniu dokumentów i wyjaśn ień obu s~ron okaże się, że są podstawy do usunięcia
lokatora,
wtetty oczywiśc;e zmuszeni bę
dziemy do zna leZienia mieszkania zastępczego. Lokatorzy z kolei mają prawo d o odwolani a się
od d ecyz ji admi,nis t r acyjnej, jak
również złożeni a ska r gi do Nacz~ln~go Sądu Administracyjnego. Właści cLI może również wystą pić -do sądu o eksm!sję
najemcy.
Wyrok w tej sprawie
będzie dla nas wiążąey.
Są osoby, które n.je mają uregulowanego tytułu praw·nego
do mieszkania, pon i ew aż zajęlI'
je samo·~Jolnie.
Taką sytua cję
ok reś ta art. 65 pu wa lokalowego. W myśl jego ;Jrze pisów, orga n administt'acy jny zmuszony
jest do usunięcia lokatora
z
zajmowanego bezp ra wn.ie lokal u.
Jeśli zamieszkuje w nilU
dłużej niż li miesię cy,
wyd:ciał
nasz wydaje decyzję pn:ekwaterowania
go do poprZedtliego
miejsca zamieszkania, a z braku
taoki~j mażli wości do prunieszczenia zastępczego. Od tej d ecyzji zainteresowanemu przysł uguje od walanie.
.
Przepisu tego nie stoouje s i ę
jednak do osób, które zam:ieszkały w d anym lokalu przed
1
sierpnia 19B roku . Tak ie OOOoby
nie mogą być wykwaterowaae,
ał:e powin.ny zwrócić się do nas
o w y da.n.ie d ecyzji o przydziale.
Ta.ka d ecyzja będzie podejmowana na podstawie przy jętych
n orm zaludnienia.
Wiele osób obe cnie opuszcza
oobrowolnie zajmowane l<>.'<:ale
prY'IVabne. W takim przypadku
wł aści-ciel w ci ą gu
3 miesięcy
od jego :!:wolnienia 1IWŻe oddać
loi<:al w najem wybranemu przez
siebie użytkownikowi.
Kolejny p robl m to wylkwa'terowywanie z zajmowa.nych po mieszczeil instytucji,
sklepów.
zakładów usługowych. W takich
przypadkach nie j~teśmy zobo-

wią:1:ani do w yszukiwania
I i za~ąpczych. Po:istaw ą
'!nvatet'owania może b ': ć
nie"g oonego z
.
:p:nacze,l,iem u",·",'''"v<,f"""
kalu u ży.tkowego.
że zgłaszać z·arów no
jak i in ne osoby,
które
niepra widłowośc.i za uważą.
cyzję
o cof nięciu
pOdjęły

władze

sunim do 10 s k lepów
z któryeh działal ilOŚci
byE zaaowol eni. J ednos tki
. lowe bronią się jednak
wYkwaterowaniem i w 9
padokach odwołały się od
zji Wydziału Lokalowego
ganów drugiej instanc ji.
Ostatn io mieliśmy do
nia z sytuaeją, że
s[wa ha n dlowe .,. r.~7"a.,n "", 1
pt'owadzenia Kl l K'~U L1.:"J~:CI
P()W w Kielcach,
z
większość

zajmowała

czen.ia prywatne. W
kałi nie zdecydowali
na udział w p rretargu
mieszelenia wyn aj ąć
nym zakresie. Teraz
w wy ni ku tego przebrgu
06iągnął wysokooć 20, 30.
wet 70 tys. zł za metr
ratowy powierzchni.
VI Wydziale G05podatk;
kaniowej i Spraw
pnzybywa w ięc
załatw ienia.
wszcz~to postępowa nie
nia jące. Na roz5trzygni

ka m·.in. s,prawa
zajmowanych
pr,zez
Dz ieln icowy MO przy
lej. O ich odzyskani e,
trzeb:!, domu pomocy
stara się Zrzeszenie .
Milicja skłonna jest odd
lokal, ale właściwie ni~
gdzie przenieść.
Upom:inają
9ię w-i ęc o
właściciele budynków , ale
w te j sytuacji podzieją
k lAi aterowani?

SPRZEDAŻ
SPftZEDAM lodówk!;, zamraKi elce 403- 16.
- 10306-~
SPRZEDAM ,. ładQ 1500" (1977).
Kielce, Gakzyl'l.ikic go 6/30,
po
16.
10322-~
SPftZEDAM .. p olo nez a - składak"
(1988).
Skarżysko,
tol.
51-20-34.
10325-g
SPRZEDAM d.ziałkę budowlan~ 20 arów. Radlin, zamienię
na samochód 06obowy. Masłów,
tel. 11-08-86.
10334-g
TANIO eternit, si(iorex, "stara 660". Dąbt'Owa Łąki 364.
10333-g
SPRZEDAM w ideooM·waf'7..ac z
SHARP z nag.rlwaniem. Kiclee
472-69.
10332-g
SPRZEDAM wideu PHILIPS
łCielce 31-78-89.
10337-g
SPRZEDAM ..8iu1&on3" skuter.
K·ielee 31-5 -!!t}.
10330-g
~~~.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOSCI
BANK PAŃSTWOWY I ODDZIAL
W KIELCACH. ul. SIENKIEWICZA 33/35
uprzejmie i.nformuje PT Klientów, że
w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi kas operacyjnych w . okresie od 23 marca do 31 marca 1990 r. obsłu
~a kasowa klientów będzie dokonywana
przez naszą ekspozyturę w os. Słoneczne
Wzgórze w IHelcach, pawilon nr 35 w godzinach "8-19.
II Oddział PKO w Kielcach, ul. Siepkiewicza 6 w godz. 7.30-19
or az urzędy pocztowe.
Wyjątek stanowją książeczki WUlelscowione,
ob ługa jgu i wypłaty z rachunl{ów bieżących obsługiwane w naszym biurowcu .

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Pnyjacioł6nł

Id 'rzy oddali os tah,i~
sługę

ZE 8TH. 1

uchOO.z.:.j.ce za fraCi:serwatY'Wa1ą,
z.gło.siło
tur y Michaiła GorbaNikołaja
Ryżkowa
i

·ma. Bakatina. KandydaKPZR pDwamy ' dziś, a
ich miało Dlenum KC
zakol.c:z.imiu w ·toro:brad zjazdu. Q tym
mo-że być kil_
;-edział w
kulua;rac-h
Llłkjanow. Zapyta ny
m:ę-dzy M. Gorbacrowem
Ry;ż;kowem występują jarozbieżności, I zastępca
V
l'\\',Od1'll c:wcego Rady NajI)O

ZSRR

Ddparł,

że

2

wie, to - nie. Odpoz kDle.i na pytania,
z nich poprze, Łu,k
s !wier<iził, ii.
popiera
tlatów KPZR, a prze<ie
. tkim Mkhaila Goroai"ce oS>lawione.goQ ar6 - D kierowniczej roli
z.iazd umieścił nastę
, f~rmulow;mie: "KPZR

partie polity~ne, a
organizacje związkowe,
~żowc i inne
marowc
poprzez swoich przed_
wybranych do ra.d
ych Judowycb i w
t1(~ze6tniczą. w
radzicckiew kierowaniu
państwowymi

i spo-

oniki milicyjnej
Suchedniowje przy ul.
Jlskiej od zwarcia iHelektrycznej wybuchł
budynku mieszkalnym.
spaleniu
u legł
konstrukcja stropowa.
na szkodę Ewy M. ocena 5 mln zł.
Sorbinowie, gm. BJiżyn
o godz. 22 (również od
instalacji elektrycznej)
pożnr
w
budynku
ym. Straty wyniosły
zł.

Pobicie
pobliżu

bloku przy ul.
a w
Kielcach wieha przechodzącego obok
Andrzeja
J.
napadło
mE:źczyzn.

Zjaw oon.ucił propoq..y~ję
wprO'Watlzenia zaikam d:Ua1a.1nośd. .p.o.d ta.wowych organizacji parlyjnych w
a..akł.adaoh
pr:acy oraz warmii .i organach ochTooy pQ.fz.:)dku puo],icwe-go, postanawiając,
:ie
:z.ostanic
ona
r&zpatrrona
p;,.z.y Ockazji uchwalania , u~ta
wy o partiach pcylHy(!znych.
KiJ.kaU!:·r<J!t.nie w' czasie 00rad był "wywó}ywany" temat
stawsu rep\),blik nadbałtyc
kich. M. G-orbacww poillformował o decyzji Rady
NajwyfMizej Litwy w
spraw:ie
przywrócenia suwerenności, oraz o p.o.doonyon d;yż.eniu Estoni-i, wyra:ulJ1ym w
1i·ście
skierowanym do z.ja2ilu.
Radzie-c'k i .prz.,Y'Wódc-a !kategDrycznie odr:LUcił Ił'1Oo7lówość
podjęcia dwu tronnych rokowań

mi~(h.y
ZSRR a Li1wą
cz.y Bstonią na ten te m:! t, .J><)niewalŹ "rokowania prowadzi
się z obcymi państwami". Temat nie-zaw~s i ości Litwy i E-

sto.flii rozpatrzy wkról-ce po
zjewzie oeput owany-ch Rad.u
Na.i'wyi;,~ z2

ZSRR.

•

.~

- Litwa stała się suweren_
nym i nit'-~el(łym państwem
powiedział w s półprzewod
nicUjcy
Mit;-dz..yre.g ionalnej
Grupy Depui~wanych Jurij
Aranasjew - jej śladem pójdą

Estonia, Łotwa., Gruzja, a
i inne republiki. Oznacza
to koniec radzieckiego imperium w postaei słaJinow kiej.
\'V przyszłości. WS3.ystko za.clI:aie się od nowa. Powstanie
Ił';WY model, o wieJe trwalszy.
Decyzja Litwy to wyraz na-

może

turalnego

Poiary

."ćigenc,ó'

roiiII

lS Rbez

lnla

:t'"'-----------------~--

du do

dążenia

te(O

naro-

suwerenności.

*

•

WASZYNGTON. Prez.ydent
George BliSh (}świaQc.zy! we
wt.o.rek, i.e cieszy s;ię, iż Litmogla s,\,o<oodilie wyra.zi ć
wolę nie-pOOleg1OOc;,
Me
:z.apo'Wieidz.ial, ie USA zaczekają :z. u:z.mmiem
niepodleg)(}ścl Litwy do. cz.a.su , gdy jej
prz.ywódcy b.,'-'d ą
sprawDwać
~kutecwą wladzę nad
swym
terytoriutfl1.
"'V'a

swą

Stany Zjednoczone nigdy
nie uznały aneksji Litwy przez
ZSRR i w związku z tym jak pow iedział prezydent na
konferencji pra ~o wej w Bia-

Iym Domu - nigdy nie lIważa.ły Litwy za część
ZSRR.
powodem, dła którego Waszyngton wstrzymuje się :II
pełnym u7.llaniem
niepodlt~g_
lości Litwy nie je-ał
obawa
przed
uraieniem
M·iphaiła
Gorba.czowa, lecz pragaienie,
by nie zaszkodzić pokojowe!(Ilu rozwiązaniu tej spra.wy.

50 rocznica
zakończenia

. woin, zimo eill
50 rocwicę zakOJlczenia "wojny zimowej" z ZSRR upamiętniono w Finlandii
bit'iem w
dzwony kościelne.
W całym
kraju odbyly się nabożeilstwa
i uroczystości przy grobach poległYCh i innych miejscach pamięci. W wojnic, która trwała
od 30 listopada 1939 roku do
13 marca 1940 roku zginęło 25
tysięcy Finów, a
ponad 43
tys. odnioslo rany. Finlandia uniknęla jednak
losu państw
nad bałtyckich

przekształconych

w republiki
radzieckie. Jej
wojska stawiły nadspodziewanie silny opór przewyiszają
cym silom rad zieckim, które
poniosły w tej wojnie
ni proporcjonalnie
wielkie
straty:
liczbę zabitych Rosjan szacuje
się na kilkaset tysięcy.
Radzieccy historrcy wojSkowi
- pośrednio tak.że politycy
przyznają

dziś t

ie " rojna ta zo-

stala sprowok.owana przez Stalina. Do niedawna jednak winą
obciążano Finów,
którzy mi~Jj
rzekomo
sprowoko",a/:
starcia
,raniczne. Część polityków fiń
skich, włącznie z llowojennym
prezrdentcm URnO KEKKONENEM, głosiła oficjalnie pogląd, w
imię
podtrzymania dobrych stosunków z Mo skwą, że inną polityką
Finlandia m4Jgła ilapob~ec
tej wojnic. W ramach wypełnla
nia białych plam w stosunltac:h
fi6sl{o-radzieckicb Gd chodzi się
GMcnie od tej wersji, przypisuJąc calą winę ZSRR.
Wojna
zimowa" 'spowodow~ła też, że Finlandia przyłą
czyła się później do
niemieckiej agresji na ZSRR. Ceną ostatecznego pokoju byly ustęp
stwa terytorialne w południo
wej Karelii i na pólnocy o"az
konieczność przesiedlenia
prawie pół miliona obywateH.
(PAP)

Tylko J2 bm. dokonano J3
na szkodę społeczną i
. s!.kodę prywatną oraz

"Rewelacje" Wiktora Szejmowa
ce.l owq dezinformacją

Kielcach, przy ul. Aladotychczas
nie uwłamali się do
na I piętrze i ukl'a.z~ole llieri!cionki, kole:ty.' Slo~ek, 35 tys. zł i. 1200
na szkodę Zótii- G.
" zakropili." trzeJUa buwódki.
(BEA)

chleb

w sklepach

PSS "SPDchleb kielecki
jui ęo
tl .. Czekamy zatem na 9bp
Innych wy~o~w mąc:z- bulek, rogali i cukierprzede \Vszys1kim ciast
czekoladowych.
(BBA)

Urodzony w 1946 t'I~,U t>bywatel ZSRR Wiktor. ~ze]llW?,', rzeezywiście w S":OlD1 c~aSlle praeował w systemie KOIllltetu BezpIeczeństwa Państwowego.
Po
ukończeniu Jn()skięw-sliiej uC7el:
ni technicznej im. Ba~ll!aD~ I
uzyskaniu dyplo~lU mZyDlera
mechanika, przYJf:ty zo.stał. do
pracy w KGB
Da s!a~owlłiko
techaiczne jako sp~Jahsta w
obsłudze ~rząd2eń do szyf.owaJlia. Z uwag}, na chararld~r o~

wią7JI:ów słwibowyeh me miał
iak)e,olrolw~ek d,?s~ępU d~. po-

wai.nyeh taJnych, 19.or.mae}I, w
tym do materiałów doJrumfl'BtalDych.
16 maja 1980 r.o.ku w. 8z~jmow, jego żoola i ~-lc-tma córka

http://sbc.wbp.kielce.pl

obję

Komunikacji nie pozwala?
G

zednicv
,

•

W wielu miastach Pols~i na
głównych
trasacb
wylotowych
jadący
spO<1.ykają tablice: Uwaga! KOJltrola radarowa. Niestety, nie ma takich tablic w woj. kieleckim.
Nawet na Ilajbardziej
zagrOl:Oflym wypadkami odoi'nku trasy E-7 w okolicach
o.stojowa postawieniu tabU:'
cy ostrzegającej o kontroli
radarowej
sprzeci ~,jli się ...
urzędnk:y z Wydziału Komunikacji UW w Kielcach.
Tymczasem, jak wykazu'ją
statystyki, w ub. roku na
1532 wypadki , jakie wydarzyły soję na terenae woj. kieleckiegOo,
pr:zyc:z.yną
273 była
wlaśnie
nadmierna prędkość
pojazdów.
Mało
tego', gf()S tych wypadków spowo<i{)wali kierowcy z innych województw.
Można przypuszczać, że wielu
z nich widząc tablicę " Kontrola radarowa" zdję10by nOogę z gazu i wówczas nie 005zloby do kolizji.
Zdaniem
facnowców, np.
w woj. bydgoskim i lódz.kJim
um ieszczenie
t ablic ostrzeg awczych w newralgicznych

i~tocie

a.k.tem terroryzmu pall·ttwowego.
W Zwi'azku Rad..:ie-ck!m z otwarty m ·zaskoczC'i'liem przyjęto
nie tylko sam fakt p rze.proowadzenia tej wro.giej akcji, lecz
r6wnici. oświadczenia, jakic p r zekazuje za pośrednictwem Szejmowa CIA.

Ni I>raw-dz.i.",.-e i ni('godziwe od
ao końca
jM jego
twierdzeni e o zw~ zku KGB ze
sp raw ą :Gamachu na papieia Jana Pawła II. Absurdalność takie go zarzutu jest tym bard.iej
bCZ wista, że kierowJlictwu CIA
j 1St doskonale wiadome, ~ KGB
nie roiał i nie m()gł micć żad
net:o związku z tym przestęp
stwem.
W przeciwnym razie,
zniknęli w :Mo.skwie.. Ic~ poszuczyi. wywiad Ilmel'ykll.Ś6ki zre'kiwa n ia .na terytorium ZSRR
zyg
n
owałby
z pl'ZedstawiE"nia tanie dały wynikÓW: li&m.p'eten~
ne or-gana radzieclue ustahły, ze
k iego
"ś.wi-adk .. "
'na znanym
pro~e6ie rzy-mskwn, jakim wenie 'pr zekr.aczali oni żad·nego
dług jag o oświadcze.l'lia jest
punktu gr a.nicznego..
.
Szejmow, kt-óry "tV tym cUlsie
Zestawiając z tymi . fak!arnł
znajdował się już w jego rę
t r eść informac ji o S4c-]mowJ e "!'
prs.sie amerykańsk~j •• .a takze' kach?
:e:go własne wypowleozl nt .. O'"
Bodurnym wyro -s}C'm n'lo;ima.
koliczności JI ;elegalnego wYla~
równ.ici nazwać aluzj dotyczą
du jego rodziny z .ZSRR, mozce
udziału KGB
:torganizo~a
r,a mówić, że ChodZI o lIez~r~cc
niu zama chu na pre-zytłenta J>adt'nsową w p.aktyce stosun.xów
kistanu Zia-ul-Haqa. Wylania się
międ zy.na.odov;ych wyw~ot~wą
pytanie - skq~ Szejmo.\~, móg~
akcj~ wywiadU U~A, zW J ~zail:<l
uzyskać taką .. 1l!~e'»1aC]~ . jeśli.
z Bi~)cgalnym Wyjazdem r od:z\~
w tvm czasie zniljdowol się już
ny oby wateli radzieckich, br.uw U. A i czy w tej sprawie nie
talne n. ru~zenie nor~ p "awa D1Ję
zwracał się o 1I0moc CIA.
dzynarodowcgo, akC ję b~ąep, w

WASZYNGTON (TASS, Reute-r, AP). Am l>~ada radz~ecka, zdea
mentowała wypowiedzi b. pracownika .KolUłte~u ~e-:z.p.loozen
'......
g ZSRR (KGB) Wiktora SZ('Jmowa, Impl~kuląCC udZiał
Pan~'.v;oW'e o
.
II .
-bó· 1- '·e rezvKGB w za machu na papic:Ga Jana Pawia
I w z« JS" l l!
J
denta Pakistanu Zia-ul-Haqa. Cha r ge d·aHaires ~:>RR w ~S~,
S·
ie· CzdwiCi'ikow poillfo.rroował na konferenCJI prasowej, ze
~e~e.:artamenCie stanu :z.łoiono protest pr~edwko. rozpowsz1!chnianiu dezinfOl'macji przez Cootralną AgenCję Wyw~adow.czą.

uroczystośc1

prezydenta repu bllki przez PatrJcio Sy lw:lua , .W
których wzięła
udział
misja
specjalna RP. .Misji przewodniezy, reprezentując prezydenta i rząd RP minister stanu
~iotr Nowina-Konopka. W.m>ólnie z mInistrem spraw zagranicznyeh Chile, E. Silva ClmJIUl podpisał
on protokół o
wznowienia stosunków dyplomatyc.z.nycll mi~dzy Polską
li
Chile na szczeblu ambasadorów.
AFP: Premier IzraC'la Icchak
Szamir zdymlsjo,newal we wtorek Szłl1l&na Peresa, wicepremiera l ministra finansów, a
jednocześni e przywódc~
Partii
Pracy, pOWOdując podanie sj~
do dymisji pozostałych mlni!Itrów .. PP, która
wespól z
blokiem Lil!;ud Szamira tworzyła trzon szerokiej koalicjI.

Dementi ambasady radzieckiej w USA

t:v

aniał

odbyły
się
cia władzy

AFP: Roland Dumas 1 Jians-Dietrich Genscher uwalają, a
.Polska pov.'inna uczestniczyć w
dyskusjach na temat zjednoczenia Niemiec z chwilą, gdy
b~dą one dot)'Czyć
zachodniej
granicy Polski - glosi komunikat po rozmowach ministrów
spraw zagranicz.''lych Francji 1
RFN.
TASS:
Związek
RadzlecId,
FranCja, Wielka
Brytania i
USA zgodnie z umową poczdamską
zaChowują
swoje prawa i odpowiedzialność za Niemcy jako całość, za to aby :l
ziemi niemieckiej nigdy wi~cej
nIe wyszło zagrożenie dla pokoju. Dlatego ich obowlą:zkiem
jest zapewnienie tego wraz ""
NRD i RFN w formie skutecznych gwarancji mil:dzynarodowo-pr:rwnych - stwlerdza o-

Swą
ofiarę
w głow\:; a

uderzyli
skopali.
Sprawcy
miejsca zdarzenia;
lf:O{iow.lnP
przewieziono do
z bólem w klatce piernaderwanym uchE'm.
e pobicia wskazali
napadu.

~...a~

radziecki go MSZ,
opublikowane wewr::.]. D:LlŚ ro./:- '
Jloc7ynaj:j się w BOfl§l rozmowy
,,~wóykl"
ze w chodnlml I
zachodnimi NIemcami w ('elu
utorowania drogi do ajednoczcnia obu państw.
PAP: W Santiago
de Chile

informUją:

Wydział

____. .

świadczenie

'Iepiei?

1.

.

punktach 'g lówlTlych dróg pokolizji. Tymczasem w Kieleckiem...
(k)

Minęły

szho.lne ferie. COoraz
letnie wahacje. Jakie one
będą dla naszych dzieci - zo~tanawiamy ~ię caraz gla~nieJ.
l lo bez a.pIymizmu. Padsumowując organizację
ferii szkolnych. WPIZ W Kielcach opublikowalo specjalne ośwjadcze
nie, w klórym zobowiązuje wła
dze wojewódzkie do rozpoczęcia
lakich działań, aby zabezpieczyć właściwy, wakocyjny wypoczynek dzieciom z lodzin najuboższych. W podobnym
tonie
dyskutowano onegdaj w środo
wisku harcersJiim. Ale, nie wdając s i·ę w dyskusje nad kryteriami finom owymi dzisiejszego
określM i a stanu ubóstwa, flzebo stwierdzić na pewno. że wahocje. odpoczynek na/eżq się
wszystkim dzieciom. Dziś może
my powiedzieć otwOlcie, że w
większości nas na to nie $otać. _
Jeżeli ferie kosztowaly pół miliona, lo za ile będą kolon;"e.
Ile będzie kosztowalo jedno
s.kierowame na wczasy rodzinne - zastanawiają się zaniepokojeni rodzice. Jedno jest pewne - nie- znamy odpowiedzi na
to pytanie, a równocześnie me
rozwiqżemy sami problemu. Konieczne są decyzje centralne i
lo możliwie najszybciej. Apel~
lamenty i dobre chęci niczego
nie załatwią.
(wp)
bliżej

początku

Konkurencjo, rozkwitaj!
R6",nocześnie
!Z
otwarciem
pierwszych sklepów nabiałowych
i spoi.ywc:zyCh, około godziny 6
na kieleckim deptakH, przy ul.
Czarnowskiej, na placu Wol n~

ci

ustawiają

się

pierwsze sa-

mochody z chlebem ~ 1800 d,
iflne z maslem po 1700 zł, cukrem po 4400 i mąką po 2400.
Około godzi-ny 9 ich
poiywczy
aso,tyment wzbogacają ueszowski e wozy ofer.\łjąee fotele 1>0
330 tys. zł i
"'tl1i>czany po 670
tys. a Meina kupić buty portowe :1e -Zl&toOl'yi w c~ 6G'0 tys. 1; łrouezki po '10-100
ty. i pelbuty po 00 ty . zł.
Cbca)
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Dziewczętom zabrakło

Dziś

walne
zebranie

WFS

VI

(Korespondencja z

Kielcach.

l

Zadecyduje ,',czasówka' ,

c y Zenon J s
•

I okolę!

p ra

•

Dla kolarzy

zajmujących

czo-

łowe pozycje
w
klasyfikacji
wyś cigu Tirreno-Adriatico wt-o~-

. kawy siódmy etap był reml:rowy. Na górzystej trasie z
G rott:lll1are do Acquasanta Term e (178 km) nie brakło p rób
rozerwania p eleton u , ale żadna
z u ei~zek nie zdołah u zyskać
w yraźniejszej przew agi.
F inisz
z peletonu wygrał B elg, Eddy
Plall('kacrt p rzed D uńczykiem
Rolfem Soerensenem oraz
Soerc Ol'm LilhoHem. Przy p omniał o sobie Giuseppe Saronni z
grupy
Diana-Colnago-An imex
zajmujClc czwarte m ie jsce. Cała g ru pa sklasyfikowana została VI czasie 4:38.42. K an d y daci
do czotowych miejsc w koń co
w e j klasyfikacji nie angażowali
się w wa l kę na finiszu. Liderem jest nadal Szwajca r Tony
Rominger. a Zenon J as kuła za j_
m u ję szóste mi ejsce.
Pol ski zawodowiec po v icdział
w roz mowie telefo niczn e j, że
podobn ie jak Rominger jechal
na tym etapie s pokoj nie i nie
prQb o w ał finiszować , nie widząo
realnych szans na wyso ką 10-'
o kat ę.
..Do mety bylo 'lekk o z
~ór y, szybkoś ć była ogromna, a
ja nie należąc do wybitnych finiszowców. wolałem nie ryzvk ownć. W t Dkim masowym finiszu z gr!.lpy ł atwo o w}' wrot-

Po 1:6

Z

Kuwejtem

--=-~~::a_.~

Bernard Blaut
z,volniony ...
WysJka porażka
piłkarskiej
r€>prezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich - 1 :6 z Kuw ejtcm w ostatnim meczu
• Puchar Za to'ki PerSkiej spoWod owała , że z funkcji trenera
tej d rużyny zwolniony we wto_
'l 'ek zostal Bernard Blant. Fed eracja piłkarska ZEA pow ierzy ł a obecnie rolę trenera drużyny narodowej B razylijczykowi. Oarlosowi Alberto Pereirze.
Ca rlos Alberto jako piłkarz
zdobył z reprezentacją Bra zylii
tytuł mJstrza świata w 1970 r,
Jak~ tren e r prowadził reprezenta ~Ję Kuwejtu . w hisz.pailskich
mtstrzostjoVach świata, ostatnio
pracował w . At'abii Saudyjskie j.
Trener Pereira ję-st . drugim
Szk<>lemowcem
braZYli jskim,
k~ól;y przygotowywać będzie reprezentację ZEA do udz·ialu w
fina'łach mi's trzostw' świata ' we
~loszech. Poprzednim był Ma.
r •• Zl\ll'alo, któreg<> na pOCzątku
br. za3l:ąpił Ikrnard Blaut.

TOTEK

płaci

• LIGA POLSKA: 5 rozw. z 103
traf, - wygrane po 6.067.670 ~l,
126 r oz\V. z 12 t raf. - wygr. po
2GO.500 zl, 2117 rozw. z 11
t raf.
w ygr. po 15.500 zł , 17.140 rozw. z
10 t raf. - wygrane po 19!JO zł.
• LIGA ANGIELSKA.: 3 r ozw.
z 13 traf. - wygrane po 11.590.680
zl. 273 rozw. z I~ trat. _ wygr.
po 127.000 zł. 3684 rozw.
z 11
trat. - wygrane p o 9!00 21 , 23.903
rozw. z 10 tral. . - wygr. po 1300
z1.
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a przecici jutro czeka nas
jest pO~-R
zasięgiem, a le mam
p r'wc ież
niewit'lkie s t raty · do kilim ~ za
wodników, a cztery sekundy 2;a
mną jest sam S ean K elly. Ch ce_
my z Les zkiem Piaseckim d obrze wypaść na tym ostatniIJl
etapie i p-oprawić pozycje".

cz'~sówka. R omin ger

Jazda na czas na dystansIe
18,5 km tradycy jn ie k OllCzy wyścig T il'reno-Ad riatico. Rozgrywana jest na d łu gi m nadmorsk im bulwarze w Sa n Benede1to
dcl Tronto, kurol'cie nad brzegkHTI Adri atyku.
K lasyfi kacja
ind ywidualna
przed ostatnim etapem: 1. Ony
Rom inger
(Szwajcari a)
27.06.23, 2. Jean Claude L eclercq
(Francja) - strata 2,31 m in, 3.
Gillet> D elion (Francj a) - 2.32.
4. Luc R oosen (Belgia) - 2.38,
5. Maurizio Fondr·iest (Włochy )
- 2AO, 6. Zcno!"! J askub (Polska) - 2.52.

30 bramek '
Hugo Sancheza
Meksy k a nin , HUGO S_'\NCllEZ
najskutcczniejszym s lrz(')('e m rozgrywl'k ligowyd t w Europi:-. Piłkarz madryc kiego R ealu zdoby ł w 29 meczach 30 bramek. O jedno trafienie S:mehez
wyprz('dza G prharda Rod'lxa z
' Admi ry Wackel', który j e dnak
ma n sobą
26 lig owy ch meC7.ów. N a l n ecim mil'j e u inny
Austriak - Anton Pol~ t er, wyst ę pujący w FC Scvilla 25
bramel, (29 mel'zów). A oto dals za kolejnośe: 4. Mats l\lagnusSOI1 (ncnfi"ca Lizbona) 24 (23),
5. Chl'isto Stoiezkow (CSKA Sofia) - 23 (18), 6. Ljub cs ł aw Penew (CS KA, Valcrrd a ) - 22 (29),
7. ltomal'io (PSV Einuhoven) 21 (24),
8. Feyyaz
(Besiktas
Stambuł) 23 (23).
j(·~t

J uż ty/ho stars::c i moje p okolcnie pamięta
po l ski
film
"P ierwszy siarf,",
którego premiera odby1a się w styczniu 1951
r ok II. Zupe łnie zapomniany dzisiaj obraz L eonarda Buczk(}wskiego c ieszył się tvówcza.s ogr omnym powodzenie m, zwlaszcza
wśród m łodzi eży, li ponadto 0trzyma.l dyplom honorowy za
scenariusz Ludwilw Starski ego
na festiwalu tv Kat'wvych Vare,ch oraz w!lróżf!.ienie tli kon kUI'sie na Twjlepszy jilm . rozrjJwkowy dla dzi eci w Paryżu.
W tamtych czasach nagroda dla
pohkiego
filmu na Zachodzie
była czy m~ wyjlłtkowym. " Pierwszy start" opowiadał o dziejach
Wiejskiego łobuziaka, IctÓTY trafia do szkoly szybo'w cowej Służ
by Polsce na Podkarpaciu , g<l.zie
przekszta!ca się, oczywiści, e, w
przllkładne go ucznia i rekordzi-st ę
lotów.
Dzi elo d o&wiadczonego
re żysera bylo, ma się rozu mieć,
agitką zachęcającą ml·od ych
lud.!i do uprawiania sportów szybowcowych , (pod obnie jaJ" z realizowana tv roi; póżniej " Zał o 
ga" namawial.a d o uczenia się
w szko łach morsbch). p ,.opagalldowll charakt er filmu i jego dość
natrętne prz es łani e dydaktyczne
i polityczne (Służba Polsce kutnią pozytywnYCh i postęp(}wycll
po staw mlod;;ieży), nie przeszlcadzały nam zachwycać się tym
obrazem. Pr:ecież każdy z chło
pa ków mar:ył wtedy , żeby z(}stać
lotnikie m. (J(~l;o ciekawostkę podC1n, że tv ,.Pieru."Szym sta1'cie"

Dziś w sali k 'lll f el'cncy jnej
Budowlanych
w
Kielca ch
przy ul. Bocznej 15 (pawilon
na nowym stadionie lekko atletycznym)
odb~dzie
się
walne zebranie sprawo::dawew-wyborcze Wojewódzkiej
Federacji Sportu. .,Delegaci
klubów i okręgowych związ
ków sportowych 4<J,dccydują
o dalszym losie tej instytucji.
Czy federacja będzie funkcjQńówala w dotychczasowej
fo mi e, czy też, przekształco: na zostanie w biuro obsłu-.
tgi ,związkÓw sRortowych i 01'i g~nizacj(' impr~~? Ten , dyle- .
mat muszą rozst r zyg n ąć u-. .
czestnicy ·zebrania. które roz- ·
p ocZl1,ie.. się o god~inie 15.:' .

P roblemów do rozwiązania
jest zresztą więcej. Między
innymi jak
rozdysponować
środki finansow e? Czy postawić na sport wyczyn.Jwy. czy
na szkolenie młodzieży? SlJot·t
koszluje coraz drożej, pl'tmio::dzy jest coraz mniej. Również ten
niełatwy problem
będą musieli
rozstrzygnąć
delegaci.
(paw)

G óry)

Zielonej

Niestety, koszykarkom " 'IKS Z.\.li RieIee nie udało sit:
wać do finało wych rozgrywek o wejście do drugiej ligi.
\V półfinilł-owym turnieju w Zi<'!on ej Górze kie!czallki nie
taly bardziej doświadczonym rywalkom i przegrały wszyst
kani;\ , kolejno z Pałac em Młodz'ezy T.lr 11 oW , Rabko Raci
AZS Zielona Góra. Pl'zeciwniczki okazaly sit: nie znacznie
(Zak prz e gr ał wszystkie mecz\' róiniq kilku pllnłttów, a w
d : llkach z PM Tarnów i Rafako nawet prowadził do przerw y!).
jale zresztą przeZa ka, Pi ot!' PoIbyl pierwszy mecz z
tarnowiankami. Grające bardzo a gresywnie r ywalld (popełniły 32
przewinienia osobiste, wobec 15
prz ewin i eń klelczanek) kryły na sze dziewc zęta na calym boisku.
Druż y na Za ka w
pi erwszej polawie radzila sobie jeszcze z przeciwniczk ami. Niestety w drugiej
c zęści gry oddała iniCjatywę ta rnowlanlwm. _ J{jelczankl
grały
ponadto zbyt ncrwowo. n ie w y kor:?ystaly aż 19 rzutów
woln ych. co nie p ozostało b ez wpły
wu na ., k oń cowy r ezultat.
W po zosta łycłl spotkaniach - z
~ a fako
i
miejscowym AZS koszykarki · Zalea również dzieln ie . walczyły. a swój najlepszy
wy.stęp
zanoto\\' ały
w ostatnim
dnJu turnieju, z zielonogórsieimi
akademiczkarni, w k tórych zespole grały m iędzy Innymi d wie
ponad 30-1ctnie rutyniarki, byłe
koszykarki pi erwszoligowego A ZS
Pozn ar,.
:

bcz wQl.pienia stawka
Trudno jednak

Najwnżniejsz;',
widywał trener

1;1

włowski,

doś -,vh.l.dc z anj u .

W s umie ~a sze d ziewc zę ta. lctór e byJy n ajmlodsze w zi elonogórskim turni ej u. spisały si ę na
mi arę SWyCh moi!iwości. U stępo
wa ly przeciwni czltom warunicami
fi zycznymi (wzrost!) i doświ ad 
czeniem, a ponadto w dwóch
pierwszych dnia-cn turni eju grały
zbyt nej\vov:o, na co wplyw mla-

d ~·!1ków.

Naslępnego dni a po ogłoszeniu
przez Radę Na jwy ższą Litwy deklaracji o
przy wróceni u pań 
stwa lit ewskiego. na t emat cwentualnego ud ziału e kipy Litwy w igrzyskach olimpi jSkich
wypowiedzieli się przedstawiciele MKOl.
Opinie są
bardzo ostrozne i
podkr eśla

się,

że

ni ez będne

są

r D,7 tawa rzy~kich).

przyszłym miesiącu w Belgradzie.
MKOl. czeka na ofi·
cjalne stanowisko Komitetu O.
limpijskiego ZSRR, ponie\vaż jak dotychczas - Litwa podlegała j e go jurysl1ykeji.

Reprt.'zentanci Lit wy uczl'stniczyli w igrzyskach olimpijskich
w latach 1924-1936.
Od , 1952
startowali w
harwach ZSRR.
Podczas
igrzysk
olimpijskich
1988 w Seulu, w ekipie radzieckiej wystąpiło 35 sportowców litews kich: w lekkoatletyce, koszykówce, kajakarstwie, kolarsh\<ie, jeździ('ctwie, piłce 1I0żncj,
zawodnikami podstawowymi by li Litwini, a Arvidas Sabonis był
graczem numer jeden.
(PAP)

d eb iut owa l rolą jtmaka SP, Stanislaw
Mikulski.
późniejszy
sławny ';apitan K /oss).
Jeszcz e w koitcu lat pięćdzie
s iąt ych sport szyb ow cow y mial
wielkie wzięcie wśród ml odzieży. Chlopcy, którym udało
się
d os tać na kurs szybowcowy cieHyli się dużym m i rem u kolegów, że o powodze niU u dziew-

klubu PRL tu Lesznie Wie U. op olskim, na Ictórym wrócono do
przedwoj ennej nazwy Aeroklu b
Polski. Był to zjazd bardzo waż
ny dla rpzwoju SP01'tÓtv samolotowych i szybowcowych w naszym kraju. W tym rolcu władze
państwowe po raz ostatni dotują (zresztą już bardzo mizernie)
dz ia łalność te; organizacji spo-

piłce ręcznej. wioślarstwie, pł y 
waniu. W drużynie koszykówki

Rzuty osobiste

Podniebny sport

Pr::ypo;nniałe m sobie o t y m
pr;eb i eg zjaz-du. Ac7'o-

śledząc

http://sbc.wbp.kielce.pl

Napra\"d ę.

WVNnu
• Pałac l\nodzicży Tar!lów
Za'" Ki~lc e 62 :53 (27 :301.
Zielona Góra - Rafako
89 :;4 153 :·:Zl.

Raf3ko - Ż ak
" "VI Tarnów
Tarnów (27 :35) , AZS Zak
•

AZS • PM

l. AZS

•

Zielona Góra

2. P~l Tarnów
3. Rafa ko Racibórz
4. ŻAK Kielce

Punkty dla Żalm W całym
ui eju zdobyły: I\tal~orzata
kows),a 4'7. t\larzena
Edyta Szczellauck 31.
ka 2B, IZ:lbela Kula
ska
Synowska 2.

Al!ata

Zych 3.

'w

uregulowania pra w ne, od których zależy powcl:mie do życia
Narodowego Komitetu Olimj)ijski ego. Rzeczniczka l\II~Ol . l\Iiehele V erdier powiedziała, ze:
"sytuacja jest bardzo deli katna
i nie można porówny wać j ej z
sy luacją innych krajów, uhicga.
ją cy ch się o prawa cz łonkow
skie MKOl., jak np. RPA".
Sprawa hędzie rozpatrywana
na najbliższym pos iedzeniu Komitetu Wykonawczego
MKOl.

cz ąt
?l·i e wspomnę.
Znaczn.ie
mniej impQnowaly tL'ówcza kolekCje plyt czy znaczków pocztowych, osiągni ęc ia w tait cu C.zy
na b o i sk t~ sportowym,
bo tak
naprawdę liczyly si ę ty lko pod niebne loty. Pamiętam jak szpanował w ou;ych latach mój przyj aCiel z ławy szkOlnej i stud enckiej, Marek Madej (d zisiaj znany spra wozdawca spo rt owy te le wizji) , ktMy na ł ódzk im lotnisk u uczył sic: szybownictwa. Zazdrościliśmy mil, chocia:: tV ko szykóu:kc: gral przecięt/ti e .

w

Ilicwicłe braku II'. by zespól
ka dorównywał ryw alłwm z
nycll regionów k
jednak trocbę ,.1<.. nll"m",.;
slro'ny sponsorów i
dziewczętom leps:r.ycb
treningowych (przed
'do Zielonej Góry Ic
sz:vkarki 10 ostatnich
miały w czterecb salach!).

Czerwińska
4,
3. EclvŁa

Stanowisko MKOl.
litewskiej
w

skoro

.'kielecka ·. druż:<t,a
~rała zal edwie 16 spotkań (w
grywkacl1 senior ek I juniore!;

!icz01i"u

lecznej. Za kilTca miesięcy Aeroklub Polski ł jego lokalne ocldzi ały będą ' już musiały stanąć
własnych fwgac1l", czyli za -

"na

rabiać na swoje istnienie.
Dotychczas dzialał/w$ć tej organizacji byla wspie1'ana przez wojsko, ale teraz wydaje się, :'e ten
patro nat
będzi e tylko sll mbo lj,cżny. Po raz pierwszy od wie lu lat na preze sa Aer07.lubu Polsk i ego wybrano cywila
dr
H enryka ' Sienkiewicza,
po~la
OKP, eme71Jtowanego pra cow-niIw górnictwa, w kOfi.et! lat p ieć
d zies iq,tych d wukrotnego mistrzCl
P olski w sporci e samo!(}t ow ym i
w szybownictwie. Zastąpi! on na -

Lech

z
Koszyk arze Lecha pozn ań
w puli f i nałowej
grywek o Puchar Europy
cze trzy spotka ni a. D ziś w
nańskiej
"Arenie"
P ol ski spotkają się z fra n c
drużyną Limoges.
Zespól
spisuje się w obecnei
bardzo dobrze i zajmuje t
miejsce, ust ę pując jedynie
celonie i Jugoplastiee. Od
pan ów dzie·li Francuzów
j eden p un kt.
zegrają

j otelu prc?C!sa, gell. bl'yg. Jarlo
Zycha.
.
Komu oprócz tVojs7,a pOWl!lnO
zależeć na dobrej pracy lalco l'
nycll
aer07clubów?
Przede
wszystkim PLL "Lot", zaldadom
usług agwteclmiczn'y ch i !,rze(~'
siębiorstwu
Usług LotmcZYC!;
To ' d·la nich organizaCja SZ kOli
na lotnisl,ach przyszlyt;h
pil o"
tów, co i"pewnia stałe odm~o
dzanie kadr w tych
przeds1 e"
bioTstwacn.
Można więc liCZYĆ
na to, że zostaną Olle hojnyHII
sponsorami aeroklubów. Ale U"
czeniem szybownictwa i pilota~
żu samolotowego powinn1f byc
również zainteresowane kura/O'
ria okręgów szkolnych. orga nl"
zacje społeczne i młodzieżowe,
zakłady pracy. Szkolenie 11a . lot;
niskaclI i w powietrzu . tremM '
udzial w zawodach sportoWYC h'
to nadzwyczaj pożyteczne srW
dzanie wolnego czasu przez mlD'
dzi eż. Tr zeba mieć to na tllL'O"
d.ze i 'pomag!Ić miejSCOWym 02"
rokltlb o /n w ich - również IfY'
cllOwau;czej - pracy. .
Niedawno pisa lem na ła mCC~
"Echa Dnia" o pT()blem ach Jle
r oklubu Ki eleckiego, Idóry . bO:
ry7,a Się z pewnymi tru4nosCI~Q
mi. Wart o mu po m óc. A stfO} o
drogą chę·tńie obejrzalbym Ph
prawie
czterdziestu
. lata: c
,, !,ierw.szy stań ", cho~ ~Vle/ll. ;1'
nle- zawteresou:alby J~ w spu
czesI/ej mlod.::ie'::y. Szl;oda.
T A D EU,SZ Wli\C

e/\

