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Począw:;.z~'
o d r adnych
R N i p r e zydenta wszystkim
ie , zkal1com K ie lc zależy na
, b y mia s t o w ygl ądało
.lie i sc hlu d n:e, m iało d u tercnów z:elonych kw:aN i d rzew m 6wi dyrekRPZ, Juzef Pokora. - N:ety, od lat je<;.t tak, że im
ęcej się na ten temat mó. tym m niejFze 5ą m oili:ki wykonąnia. Już w poedn;ch
latach
budżet
ejski przeznaczał na utrzynie zieleni w K ielcach c{)mniejsze kwoty. W tym
u - mimo w zr ostu cen i
~ztów p rzeznaczona na
leil sum a 800 m ln zl okaza5i~ wyt m ała . Dlatego nie
tie kwiató w . N ie b Qdzie
orowo, a nawet zielo no.

O grod..'1 :cy pracu j ą cały rok.
D latego w s zklarniach przy
ul. L echa yuż kilka m iesięcy
tcmu przygotowano 120 tysię
cy flancy sl\3.1wi, aba m ilki.
że.:l : szka , pela rgo..'1 ii, petunii i
kilka odmian kwialów d y wanowych tzw. ob sady lewiej
wartości b agatela ponad 70 mln złotych. O prócz
tego ogrodn:cy przygotowali
m .'.n. 2 tys. rÓŻ, tysiąc drze\\'ek i 40 lysiQcy krzewów.
L icl.OfiO że jak co roku wszy~t
ko to znaj d z'.e się na k wietnikach w parku im. Dygasil1skiego, w parku m iejskim
i
os'edlach mie_zkaniowych. Licumo na darmo ...
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• ciemn ościa ch, bo nie paię 1· m p y . Strach c h od zić, po

dl1 ic:ciu zmroku, t ym bar_
.i że było tu j il Ż
k il k a
y'h napadów. JTlterw encje
a deninl trac ji osi d la oraz w
ł nd"ie
Enet'gelycznym,
to
h o ścianę. )lawet g łówna
o 'iedla,
Toporowsk iego,
c7.ęśdo\l. o pozbawiona 0';leni a , nie Itlówi"c już
o
Z!l 'eh, jak Zamcńhofa, Mi a i inne.
rzypom in amy
administracji
szka:tiow j i zakładom cgetycznym o obowiązku odiad ania n a kr;yły k ę p rasoMamy już lisl~
naszych
i:ników i tych .najbardzie j u) ch wylt1.1cnin,y w gazecie.
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CEK

lubią Cię
urzędzie?

Nic
w

Mimo zapowi edzi zaostrzony ch
k ont r oli celn ych, nadal p o c ią~i
j adące poprzez graniczne prze jści e w Kunowicach (woj. gorzowski e) pełne są handlarzy.

2.1dz\\oń

do "Echa"
tel. 458-98
od godz. 10 do 11

.,----------"

D ecyzja wla~z miasta po.
przedsiGb lorstwo
w
tru d n e j sytuacji - mówi dy rekt or P ok ora . - Ws zyst.:rkh
'przygotowanych
II ancy
i
r zsad na pewno nie uda na m
-

lawiła

się

sprzedać

indywi~ ualnym

klientom. W e fe kc:e p onie sie .
my ';Gc straty, I to spore .
Druga spr awa, to p ielęgnac ja
i tnicjących
terenów zielo nych. S koro nie m a pienię d zy
nie b ę d zie m oina na b ieżąco
p ro',vadzić p'.elen:a,
cl,Qstego
~trzyi.en:a lrawnikó',v
p od lewania itp. A to oznacl\3., że
na' \'et za~adL..One
wczemiej

Gdy

zawiodą

g b m. za wrócon o 43'i pod r ói.n ych u d a j ących się do Bcrlina
Zachod niego z b a gai:ami p ełny
m i "to\varu'\

W Cieszynie mlnlOTlej d oby
z granicy 500 naszych
obywateli w y jeżdża jąCYCh głów 
n ie do Austr ii i 47 Jugosłowi a n .
A w K udow ie Zdro ju - l . 0 s6b W] w oi.ącycb
w Iloś ciach
ha ndlow yc h po rcel a nę,
odziei.
roboczą i u ży wa ną ora z zabawkL U rząd Celny
w Now ym
Targu zanoto w ał le go dni a 61
p rzypad kó w' zaw rócenia os ób
udającyc h si ę do Aust rii.
W
Barwinku nie wy p uszczon o z
~ : aju 50 osiX>, w ZgOTzeleu 3<1
co fni ęto

• •

,zieleni mIeJ leJ
czarnych bar ach

~hu,

wysiadać z wagonu~'

,#

• •

Mimo- ·że· ogrodni{!y z Rejonowego Przedsiębior shva
ieleni w K ielcach w ty m roku roZpoczęli pracc "polo10,.z:.. nieco wcżeśnie j , efekty ich dz i ałalności będą m . ~j m ierne. Zaledwie w kilku p unktach m iasta zawitną wysadzone jesi~n i ą cebulki t ulipanów, n arcyi krzaki róż, pozost ał e klomby i raba tld będą nieęfy, p uste. A w szystko dla tego, że zabrakło pienię -
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DOKO~CZF.NIE

WIELK.

fun k cji es tetyc znych m a takw pł yw

w : ~ka

na

()C h.ron~

środo 

naturalnego .

-'- Rośliny absorbują w iele
szkodliwych skła d ników p owietrza, pyły, związ.ki s iarki
itp. T yl e się teraz na ten t em a.t m ówi, a r ob i Co innego
- m ów:ą pracownicy R e jonowego P rzedsiQb iontwa Z ieleni. - Dlaczego ? C zy z b raku
p ieniQdzy mo żna pozbawiać
mia s to jego "zielo:lych pluc"?
DOKORCZENIE N .\

•
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S udenci
i... • . - . . _

- minister listy pisze
9 bm. rozszerzyła się akcja
protestacyjna studentów podjęta przeciwko projek towi ustaw y o szk olnictwie wyższym
o pracowa nym p rzez
korni 'je
sejmowe.
Od wlorku strajk ują studenci
AWF i Politechniki Gdańskbj.
W środę strajk
okupacyjny
podjęli
studenci
b).'d gosk iej
ATR. W
czterech uczelniach
K rak ow a:
UJ ,
P olitech nice,
AG H i WSP ogłoszon o pogotow ie st rajkowe zapowiadaj qc
roz poc2:ęcie strajk u dziś.
Trwa
pogotowie stra j kowe w Uniwersy t ecie Warsza wsk im oraz
uczelniach R zeszowa. Do p rotestu zamit>fzają ię przyłączyć
studenci O pol a. W kilku uczoln iach 9 bm. Odbyły się w iece,
DOh.O~CZ

NIE

:\

Ta. 7

9 ton

k\\3

C \1' -

_

http://sbc.wbp.kielce.pl

I\P

u alotow~go \\ ycit'klo ze zbiornika

Katastrofa ekologicma
na pervferiach PiOtrkowa
II bm. ok . !rOdl. 19

t\\órni

W Wy-

Og r odow~ dł

wozów
'durzuych ,
na
peryt t'riacb
Piotrko\\ a Trybunlllskje~., na tąpil , na skutek a \\ arii,
wycirk ok. 9 ton 50-pr of'. kwa~u azolowe~o ze zbiorillka magazyno\\ 1'&0. 'kaZl'tllu ule~ł. 3004.. m kw. okoU(' z llt'ł(O tl'rt'llu.
W slrrfie groźn,,~o r117tf'\\j ka
zn a lazła 1>1<:
tuduia głębinow ,

wszelkie nadzieje

glJ;; ' Y01 k r zykie m. Na przeJran';o ' t U pojawiła : . ę kr w . d !lżo krW I: Szy hko, trwba dl·.vUn i ć po pogolow'e!
Dy ż u rny
lekarz stwierdził
skomplikowa ne roz('rwanie tęt
nicy przedramien ia, zatamował
uplyw krwi, ale potrzebny by ł
skomplikowany zabieg chirurgiczny. Decyzję podjęto natych_
miast: . o p(!r ację moi.na zrobi ć
t ,\'1 o
w
Insl \" \J C'ic
qu.. i l

wltk~zy 

mi obrotami. l a
na ~ z y m "r y nku "
nadal
wY'ilar('LV \\ vloiye towar bczpośl'l'd 
nio na brudne.i.
7adymiunej uli ry.. .
(I)

''In. !

. słro " ku "q

BRY-

T :\NH.. \\i ła~i

k \vlaLy i k rze w y mogą unatn ieć. T );m cL.aSe n1 zie le!l oprócz
że

N ," ' STR. f

ciel kdn.. ~o lIe
sklepów
rybny.-j\ w
trond
umieścił
nau
.,"yldem makietę p'łowy
rekIna, byłe tylk.
zachęcić
klientów do robienia
zak.upów
\\ ła~nie u nie~o.
' o cóż, rynek
wymal!(a
reklamy. a kl.
ma na. ni1\ lep~zy potny l, tl'n
i pO('hwalió sit:

••
n:e św i <: a w ,el!ta n ' e w 1'0 dr!ni e p:l.I'tslwa S. z K ie:c bę
d l! mialy lak dramatyc7ny p F ebieg. W zys.tko do Wi,,!kanocy
bylo w za '3dzie przygotowan e,
bd sobotni wieczór. Pani d(}!DU
k' z ą t.lła si ę jeszcze po ka ch !li,
a 3 .S- l etni Karolek snul s i ę obok mamy. I wtedy to się stało dZ1C'Ck o nagle zawadzi ł o
o coś ::~~r~gn Ilr !.,-~ vrr i"..ił si E: l

osoby, a w R7.epinic służhy
cclee cofn<:ly Z32 osoby, wywożące głó wnie pa pierosy. Zatem
w ci ągu jed nego dni a zawrócono z polskich p rze jść gr aniczn ych po nad 1000 hand la rzy.
Wzmoż(}ne
k on t r ole zaowocowały przet rzebieni em nie tylk
p ło t ek . ale I r ek in6w p rzemyt.. niczo-złodzi e j. k ie go
p r o.cede r ll.
Na
prze jśc i u
d rogowym
,.,
Swieck u Zdzi .law W.. Stefa n
B., An drzej S ł Wal d emar W.
u i ło w a li p rz e my c i ć s alllochod em cir,i.arowym do Po1ski po.pad · 14.5 ty.
zl uk
od zieży
d żi!lsow e j o wa rtości ok.
1,2

w
Wilrs7.a \':i.
Tacha lam s7.yhk.) d( •.-;lare ·~vć
chłopca. dkoda każdej min u t y,
leraz o żyeiu dzieeka zadecyduje c/as i łatkuch ludzi dubrf'j
woli. Liczy się jl:uynie
tr~ln 
sport lotniezy!
Z domu zerwany zClsta.;c p ilot ZEspoł u Lolnictwa ~a ll ila r 
nego w Masłow i ć
Bogdan

Kn 'i'Hl(l;n " ch

DOROŃCLF.

IE N .-\ .'T R . 6

zaopatruj ca w y, odt: KK Raków oraz wytwórnię nawozó ... .
hmun ulatniajl\eYI'h ię zwi"zków asetu zagroziła okolicznym
mi cszkańeom,
którym
zapewniono opi e kę
pec jalnej tkipJ'
ll'kar kiej.
li jednost\'k aa\~odowej
tn7Y pożarnl'j i (lwie Iioekrjc SJI~C 
j.li~tyezne
ratownidwa
ebemi ('znCKo przy .. t piły tl. ak('ji
zabezpi e czającej ujęcie wodne i
du neulraliza('ji \\ yeieku.
!I bm. kontyńuClwano u uwanie kalon('~o ~runtu, klóry u rnie zezany je t na 'izczelny ni
kłade\\' ~ ku , by utlikna~ pru nik nia szkodłh\ yeh zwi:Vktl\Y
do zil'lm i wody.
l'rowad zol1o sU~ f' e,,· \\ ue pomi .. ry ~kaźeni:\ Pł!wit' tu . ~łcby
i \\ody. ~pl'cjalne
I'kipy me d y(·zne i \\ I'tf'ryn"r\'jIH' podj-:ły
obsl'rwaej<: i bada ni .. ludzi or:u:
z\\ iprzat z najd uj"c Y('h sic
w
k r ytyf'zn y lD (' la ie w Icdi .. za~roL"I1ia. a
taki... lt('zcstnikó >l
a!.r ji ra I Ullko\\.-j . . 1(' wvkr\ lo
z a l ru i- I:t·oi.ny (' h dl.& łyda lub
xdro\\ ia .
B ?l, pośrl'd n i "
ni t' b l'z pit"' 7Cń~I \\ o wp ra \\ dtit'
min <;ło ,
a lf'
~r oź na ('hmura 7alt'l:a ci ąl!:l e W

p

blis kim l .. ~i(·. Trudul' do . .. t r aty
przt'z

f',)\~ a nia s~ na razic
olo~ rz ll(,.
T'I) ,ola nI'
~' oj(' wo,lę komi>.ja
b.Hla

'> "
1'1

.'z ,.. n y a \\'d.rii.

p1'7.Y-

O"wiadczenie Pr zydium Okręgo 'ej R dy Le
hil'j S ięt kr1.yskiej Izby L ekar ki .j

1"5-

W o-'iai.nim (;;;a-;.ie pojt,lw!a~ię w pra~Je mf".rmacjc
o pr ak \'y k.ach p~ł'u-dliw:ne&y..::z..

'-l

(poZ:lrl*dYCWlydl
odoIialyw:mic.ch
JeC"Lfliczyeh).

nyrh

Je.~ ... ~;:.a, udz ~ eJa po,aod i dokonuje -<lzialall lecz.niczych po·p nia wykTE)4;!Ze,J;)ie, d.iala
wbi!"ew prawu!

Ost!:l.e~amy

.polcczel~'~hvo

N;c si ty, don;e~!e·i1i:l te grze· Z.'1 brak 'f2-'J1 ob~ek'Y'N!Zml\.l i
~tallowi:j ~woje.go nxlwjąl re-

!):-zed k<lUzy staniem z usl,ug
p~e<ldomcdycznych, któr e mo-

kJa.m~

11e. }lienap.raw:alne· s z.K:OO y.
Informuje:-ny .,uzdro\\·icleJi",
że dZ:alalność ich jako n:ele·gaina podle~a
sCLgan11l
przez prawo i g!'!iz: >:tnkcja-

:z.achęlę d€) k IfZ)' • in'llia z u"Jt;.g rLeko:nych u:uJrowicit11i .

OZ] t
:;.::nie-pok"jenie .kodo i a J :lr~kieg
i '1000wi;'!zuje lWI;
Lel{;l",~k:j
00
z.nj~i:l
~t.;)n, ,~"ka
prz.yrOJnJlicoj::t o
pocht;)wnwych
pta ~<lch i otyrLajach świ<l a

C}'-"'Vl] ~Z.O\V;-"JJ(~ o.

ZtJr wic ,z.] ",,"k:1 ~t<1j1o'",'i
n ;Jc_eJne. p[:lWu
d
Jen.en;n c7.Jowipkn ma j e d y _
n i e jpkaTZ.. Aby uz.y>-knć prawo wy;;';!)!)),\\" nia Z:l'}'lOOU lei'arz.:1. kon :eczne je t
"pelnieme
wielu
vll-<'?l1ków.
Zg dn i z obecnie ~",· j :1al
j. oCymi po;- ~Cpi5:lmi.
u{lzie.!:1-

d 001'

ni

p,:lwn \\'ykonY\\'~"1i:1

:K a .. tly. InIJ nie p ,i.)(f;\j; c
p,;J W
'yk'111Y .'ania 3a".i odu

Zmiana n umerów
telefonicznych

Dyminach
rI'TT
yn·k~.ia W j
zka jr.fonmljco. żr z dni Dl 11
Ohl. ult'gmfzmi:lI1ie numf'l:)' nil'których abonentów telefonic:cny(h (zarówno prywatnych jak
i :laJdadowych) w Dyminach,
.ozpoczyr.ającYl'h siq c ·tl'ą
4.
I'ozostałe numery ro:tpo :z..lOnają
ce si .. cyframi 1103 pozostają
b('z :zn,i.,n.
Zmianie ulr g',ie spo5óh 7€stawiania P(\} :jCZCI', pomi€;dz.y abonentami o dotychclasowvch nuJllerach rozpoc7ynających si na
llG3 oraz sposób ląe:.Lenia
się
tych abonentów z aOO'le ntami
innych cenL ral, polegający
na
cezpoŚfednam -po i'Ch ushszcniu sygnału - wybraniu ~)Ile
go numeru ~~anc o ;>bo'l{'nta.

TllformaLji n ZP i:t<:ie ud'ipla
Diuro Num t'r~ w w Kil'!rach p?d
li 3.

z
z

r

W B ~ku 3i-lf'tni ZdzisIa", D.
x;r zy pomocy pis1olC'Cu ga'lGwt'go sterrory~owal dezo rc magazynu miej~eoweKo P DS, ,;ądajac
zwrotu 3ł t)"i~r złoł:rch t}tułf'm rC'5zty za. zakupiGny w<'U'ś
Did alkohoł. Gdyby d~zoI'u fari_an M- .~ajD1o\"al się w no(y
piJnewamem. magazynu, aRie
handl .. m vodką. pewnit' nigdy
by do tc!!:o nic doszłG. Nj('stdv.
stał. się iuarzej_ O baj panawie
~Jlowiechą za swoje po · tępo" aJUe przed proknratorf'm. Pj~to
lf't guowy_ Ra który ZdzkJaw
D. ruI! miał zt'Zwolt'u;a Ul " .. ,,.,ic(;Z)Ii Iunk"jGDariu LC MO.

BU

Proponujemy

MlI.r('.I60~;TóW

~trÓli ... Jio rządk~ nada! !>ta~~ ~i(
eflarSłYl1 napadow.V IUłt'i:U:u

NtJ"LR 90

STRONA 2

kon~uiiow~vl:e

z kompe!en~nymi przed,tllwiciclami 'roolJwi5'ka Jekar~k j e
go - za P'>~redn;ctwem Jwy
Lei!a!'~k iej wszclbch mate:';;:;}ów j)r::,owych .oo:yc zą 
cy~h
clKony zdrowia.

r

tworzenie redakcji telewizyj nej
zajmującej
si<! problematyką
parl"mcntMn~.

ponuje

• Da;ś rozpoczyna Slę pierwsze z Jrul.jo.wych pasiet1zeń Sejmu - znów trzydniawe. Na 0.becne
pasiedzenie
wracają:
sprawa majątku partii palitycznych arl;Z projekt nawelizacji
ustawy Q gaspadarce
gruntami i wywłaszczeniu rueFucllamości.
Omawiane
będą
m.in, rządawy prajekt nawelizacjl prawa lakalawego. (zwią
zanej
z
reformą
czynszów
mieszkaniawych). ' ustawa
a
zmianie niektórych ustawo służ
bie wajskowej (ChOdzi o zakaz
przynale.i:naści
ŻOłnIerzy
zawodowych da parlii i stawarzyszeń palitycznych) .
• Ożywioną wymianę po~ lą
d6w - \li tym oc~n krytycznJ'ch I propozycji - wywolaly
na zebragiu OKP problemy palskiej TV. Sugerowano m.in. u-

J.:j z:;cy

za

4

oddcne-

P~tl!.twow~o

o5ie dlu
prawie pnylcga do wąskiej, os ie d lowej UrCl'fi, k\.(.rq p~Spt:'ł1l po_
rlIszajq S'I; !.omochody i p ies.i.
ja~e ie - o N iwo! - nie zoploncwooo w tym m iejscu chodn o. Określenie "prawie pr2.y~Q" ozncC2.0 tny-cztery metry .. 2'emi niczyjej" między og.odle.-~ ie m o Os.~oI!Em. To no ~:ej
cf)rOfl:q s;ę piesi p!zed gę to tutoj j idiącymi auto mi, to n.c
[):ej :ma:~uje no noc porking
wiele pojozdów. Wydowoloby s'ę,
ze położenie w łj'm miejscu
chodnika, k. óry zan:nem bylby
m'ejscem posleju !Omochodów.
jest oczyv."słQ kcvJie-cz'llośc'q. Ałe
gcz;e tam'
w

'ętokrzys.kim w Kiekoch

en: trwoją tu robow rO'Tloch
~QoI'lQdkowan'o
te-renu wokół
Y'n.'lies.1onegc przez s:eb;e obieklu - nowozi ziem:ę.
pla'lluje,
sieje trQ'I'ę ...
Srowiom dolary przec :wko 0rzechom. że la tra\'IKl nigdy w tym
miejscy nie wyrośn ie. Rozdepczą jq ~udzie, rozjodq samochQdy. Po prostu. tom powin-ie n być
po ~kin9 o·lba chochik, o może
i jedno, i orugie. Ale
nigdy
trawn;k!
Mówi się a poszonO\·,a.')' u zieleni. Ale jok lo cZY'llić. jeśli tQm
gdzie prosi s : ę pork ing, sieje się
trcwę. o tom, gdzie ono rzeczyw;śde powinno rosnąć - wyłe
wa hektary asfcp:tu? I jeszcze tlumClCL)' looz:om, ze "tok było w
Od IIi!

choro}:.r;

~polcczną,

pieniądze

plc,n:","? N,e
prze5 dzojmy 2. '
lym p lonow on·ien; ! No rysunku
ny mokiecie może
lo i owo
ladn 'e wyglqdo, ole życie pnyno si illne polneby.
Wo,,·to wi ęc, bey Ifrn k-o:ejnym
przykładem mornotroWstwa
jok
nojszybc iej ktoś się zOlnleresaweł.

ŚWiętokrzysk rm

No

jest

wszę~e lał dużo clo zrobielll-o,
że naprawdę trzeba t~ robić z
glowq. A może, paed roz.poczynCln;em j(}kichkotwi~ proc,
po

pFOstu pójsć 00 luJz,j i spylać.
co chcą m ie ć ".fled czy la swoim blok ie r'1?

Ki"lcl' na

dduk u llt'\'t'10\\ a- u('bednie\\' o
g dzinie
0.15
2.2
kwict:Ua
truj nic"nani Spl'l. ",·cy przy ui_ ciu gazu łzawią ł'!; O
libf'z\vładnili SI:1\\ om ira A. I>raco\\'nika ,., V, w Uadomiu. Sp"awey zaJn'ali mili<'jautowi LapalJel;itymadę

słuiLlm:>.

UO!) zlot)'<'h i ... RG~J (dla ni'

wtajclnllie.lonp·h -

n:czny mio-

tan gazu),
2.EBV
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"S(:; CZf:KO

WYł,.\l\I,\L

KILr -\
ZAMKÓW

~iecl}

zier.nego

'\D~,

'A~"'IE

\\łama.1ia

tlo-

1:&11:>1 ninnany spn: we:> w no-

ty na 25 kuietnia do Okn: ,,-

P:'zctl<;iebiorslwa Bozpew<:ZI'dm;ania FUmów w KleJc:u'h
przy 111. taszka. Ba bu," u zk.dzil 9 zaal);ó'.\" "Lu('znik", Irr '
kłUł ki, 9 zamków w <'zafka('b
i wyłamał d\':ojc drz\\ i, ŻC y
ukra';; z buf,,'"u Za ozekohtd
''''!;'II

wado-d Jdlkllilzie"'I'('iu t
:r:łolyeł!.
"'~adów.

m}esięczn)'cn .

-

przedstawiciele "Solidarności 1l0" z różnych r~io
nów kraju zarganizowali przed
Sejmem dwugodzinną pikietę.
Jak poinformowali dzien.nikarzy Ma.r ia.n Jurczy k i Sewer y n
J awors ki , powodem demonstracji było odwlekanie termi'n u
p onownej rejestracji
sądowe-j
związku, który uważa się
za
prawnego. kontynuatora "Solidarności"
sierpniowej. Dełega
cja związkowców została przyjęta
przez marszałka
Senatu
Andrzeja Stelmachowskiel!'_.
Po przybyciu pad
gmach
Sejmu przywódi:y "Grunwaldu"
Bohd ana Po ręby zaproS'Zonego tam przez organizatorów
prkiety - przybrała ona cha,akter nacjonalistyczny i antysemicki.
Spod Sejmu demonstrujący
udali się Alejami Ujazdowskimi przed gmach· Urzędu Rady
Minisotrów.
9
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Niestety, mim.
i".lu
milidi nie udałe riC' 11tn n'at' raI) <;ja.
'F. AZ)

!!g tli
DLOK

NICT\

CHnZ
i

Z\\',

Kiele~

.~oi

tl
ST
Blejsz:
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achror

'A..fojev.;
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Sanita

In'·nel
stan
je wód

uznae
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tu-ralfl

tecz,nJ

szy!U

•

trzeb!
p.11~G

la·f'l.ie

Pr kurator geaerainy - Aleksander Bentkowski - powolał
SŁani 'bwa. Iwanit' ki~gll na szefa ProkuI'atury VlTO 'ewódzkiej w Radomiu.
• Vi Wą;;hocku trwa remon~ zabytkowege kiasz.t 1'U cystersów.
Obieid jest zliczony do zabyvków klasy " O", a wiĘC najcenil1iejszych. Po renowacji 'refektarza i późniejszej wymianie głównego
tilara podtrzymującego. sklepienie we fraterni klasztoru, przystą
piono obecnie do zabezpieczania ściany wschodniej. Konse-:-wewana bęrlzi~ także zacl!1e;wana polichro-rnia.

o,u.

(ł)

·N ie

będzie kwieciście

OdP::;W,C~2i na to
udz:elą z pt!"\',1O~d'l

0publikowal dane dotyczące wy1I11.:6w gospodarnych w kuie/lIiu i za O'af! piertt'szycl!. r:z~e
rech miesięcy br. Sytullcja 1Iiewiele zmienna się w poróu;nanit<
do poprzednich miesięcy. I tak:
produkCja sJli'wdtl'1a przemysłu
była o ok. 30 pr c. niis4a niż
w kwietniu ub. Ta.I:U. Prawie icle nt!J('zny tL'skainik c1lilTokteryzuje sytuację 11) produkCji
Mi
całym "U'crta./e
br. tv por6wn",liu do a'lalcg;czr.ego oh'rew
raku ubieglego. T
Sf;nlO dollJezV bu-dl'u:nictu'c.

R', 'nlei:

u:s.kaź,.ik rl'ąt ,ł:no~

ci c lego pn:emyslu
nie l!legl
zll1io"l:e - lL'l!n!)si ok. 36 proc.,
ale
widoczny jest jai lir etS
pl' a:nej paleTyzacji
rOŚRie
liczba przedsiębior Iw zarówno
o ren.tou;/Io3cf najni:s~ej jak j
11I1ju'y:szej. Dowodem tcett·'tętr.:
nej dyn/lmil..i proees6lO gospodllrc;://ch jest coruz U-I'~SZ!l eh~
port (w };ll'ie/lliv pTałl'ie () 27
proc. II' rublach i 39 p'·oc. Il'
.1alarllch).

A

a~o

ll.ekture u·s1,: .. :I;iki

z

okre u od sł!Jcznia c!o klciel,Iia
br. w loslm'-:u do c:l rech m;/?si~ciJ TO' uIJieglegf): prodll.',rja
s!,r:eaa!lu cale go pnem.!Jsl:l spu{lek o 32 proc. w tym paliU;OWQ-ellergetycznego, o pr:es:to
19 proc., hulllic;:l?go o 13 proc.,
chemic2.r.ego - JJTo'vic o 25 proc.
a lekkiego - blisT(o 39 proc. 1\' a
Tynku s!1e~jalnie się lego nic udCZllll'a, d: i ęki łt'~TO ·tQ,L'i prya'at'1e1).IJ irn]Joitu tOtce u.
CCI.j) 'Hl Tlir/'"I
k .S~,lIipc'Jj
m w stos!miw de grud lia I!JE9
bUl,} lO k t'ietn;a ll·y::-Sze. pr:ecil1lllie o 250 prec. W"rto ,cdn'- I)Jno'Ol!:r.ć 'I- ~C/C niek'ó)'lJ ch cen artyk. 16,,, ~pM,Jll'<2!JCh.
l". p:ec,y1.L'O s'c~'lllo (l 5 l}r()C.,
1Ił! Co o 15.5 "tec. ma!o o
58 prne .• m!E~1) i .;r~th.:o ri! o
~1

S j:)7!] .... ('likier
l tllk tr.!J"wć ....

pr
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. :><a pl.arr~acjach truskawek w obu naszych woje",óch.twach
zima ni~ poczyniła szkód. T..-uskawki wezetiniej niż zazwyczaj UIkw itły. Zapowiada się
dobry urodzaj. Jak się przewiduje, w=eS'1e odmiany lruskawclk bGd<j w s,!?rzeeaży w piNwS'lej połowie

je

Główny Urząd Statys:yf~r.y

~

kan.

niczn)
się ch

Syt·~acja
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-licyjnej

ni<,zkę,

no-'.vych rat

prz

80"

•

ty. " Przem\'sló,vko" -

rela('ji Raoom -

. ,m21u-

"Solidarności

Spacerkiem po regIonIe

~ro(henfe n ;~d ow"o

S

Pikieta·

•

Syzyfowe prace za społeczne
go
dro lIiył;!tu
Pnpd!Tzkolo f)r 17

zakUł)

ratalny

• Chorych. na cukrzyco; jest chÓW" - bez oprocentowania
obecnie milion. w t~'m 100 tys. kredytl1. W maju 14 mJn
c ię żko;
liczba
zacharaW311 plus 7 rat po milia"ic. w
,"vzrost:l. Po~tu}at uznania cu- C7 rwe u - 15 mm ~ł I , "",Bio-

sygnał

sz

iki

Pi, TOLETEAI NA_.
DOZOR(;r; rus

n;eodwraral_

m; kamymi.

Z;1-

w<,du leK:1rZ<l n;J)ei.y d
<:lm~,-L. u k,ka;_kic~o.
S:mlorZ<)Q ma r'wnież dooć o to.
bjaklykujncy lekarze mieli
fnŚ('iwc kompetencje 7.:)w \.l we
pO 'itnwę
t)"C1•.n~"
v tym ~;l{fE-!':e il:ld-

. P wodować

!!

a insuliny za lek niezb«;day do
- zglosill. czlenkovJJe sejmowej Komisji ZdrowJa.
• Bony kapitałowe jako rekompensaty za mienie przeję
te na własność państwa, jeśli
zwrat tych dóbr nie }est możli
wy, zapropanowała W projekcie ustawy senacka Komisja
Gospodarki Narodowej. Sprawa
datyczy zwłaszcza małych obiektów gaspadarczych.
• Rada Krajowa Polskiej Unil Socjaldemal,ratYCznej wyraziła paparcie dla krakowskiego apelu intelektualistów. którzy sprzeciwiają się klimatawl
nietolerancji, przemacy, antysemityzmu, sztucznie podsycanemu przez skrajnie prawicowYCh
przeeiwnlków demokracji.
• 'V podkrako,,"skich ProS4<owicaCh znaleziono kilkadziesiąt
przediniotów zwi-zanych z kulturą żydowską. o znacznej war- taści materialnej
i histarycznej; przekazana je muzeum w
starej bażnicy na krako'A'slcim
Kazimierzu.
• Rzecz"ik FSM poinformowal. ~ od 11 bm. fa' ryka prażycia

py'tanie
wk.rótce
nowi raoo: - cz.!ilnkow!e ~a
morzqdu. Oby jedna - nie było za pó:i.no.
Dziś Drze-cbię<b:or"twu
z'eleni g,:oi.ą skaty finamo-'1,'e
i z\Voln:e;J:e O orlicowni.ków.
M,astu grozi brud ... Obol( piclęg!lacH
tere!1ów
z.ielonych
RPZ zajmuje
~ię
bowiem
rÓ\J,'nież ut·rz.yman[em począd
ku na 160 km a~ejek. 5 cmentarzach. 20 miej. ca<:h straceń,
w parkach i na qk ~e-:-ach.
Zwolnien;e c~śc i z.ałogi
oznacza w:ęc tii.kże w"lrzestanie c~ści p!'ac porządko ych.
Dlatego warto zad ć jeozcze
jedno pytanie, kto t ~z.ie
robll?

!i.n3Jl-o',;;a przed_
~;ęb:orstwa jest zla. Ale wypowiedze:nie pracy kilkudz!e_:ęc:u ludziom niczego
niezon ieni.
Wprost !)rzeciwnie,
zapłacenie pracownikom pen-ji w okresie wypowiedzen:a
jeszcze bardziej pogrąży RPZ
- a w kO:'n ekwencii budżet
m:ejcki. Czy \V cz.as:e. kiedy
mów ::->y o gospodarowaniu
..po nowemu". etać nas na tnką rozrwt.noŚĆ? Na szym wan:em - nie.

P._yjcte os:alnio przez cjm
Senat ustp.wy o refarmie 1\'11niste!"st\va

Spraw

\\-Te-w!1~trz

nych paddane
był surowej
krytyce. Przegłosowa'la je Vi
ls,oń
je-:lyoni:! d!:rtc-gi>, by nie
ha~ować pracesu przemian
i
odnowy "organó w". Trudno jednak uwierzyć. by posłom i senatoram de uświadomiano kanse-kwencja a;:~. 10 ust. 3 u"-tawy o M W. któ!")' "do czasu wyda.nja ustawy rrgulując~j orr:a nizaej<: i d:tialalność szkól, instytutów
i
innych placówek
nauko\'\o-badawezy<,h" - podl glych dotychczas temu resorte" 'i - odbie,a i.ch p,acownikom s~<llus funkcjonariuny
i
cZ='ni p"'ae:ownikami cyl\ ;lnymi.

OZr!acza o, ni :n~iej ni wię
cej. ~e I~s~ytut Krymi!lalis!y1fi
_ 'rSW, słynna
świ.ecie wyspecial'n ':>:1a p.acówka
:liHlkowego zwa;czania p-zest ~ezośri
moi~ po P' O$~u prz _tać i8m:e~.
.!.. k 1)()'W!r·dz.i&ł .1'lTeido-:- }!lY•• t·ut.:;: Jo?k ~., r . Hl ds· k - ~-

ZI

,..

~

W

licz'
W

ssr'Cu
bi'e.

W4l!~

ne.

(kaz)
PS. Zdan;em miejskich (lgrodnikó',v - na utrzymanie
te.:-eilów z;e:ooych

i

pra<:e

\'e wystarczyłyby w
tym ro·ku d'.va mil:a" dy zło·
tych.

porządko

Instytut Kr minalistyki
Zostaną ty ł ko

w.

z

lach

maszynistki
śli pr-zyszła pcj.~;a s:raci n.aukowe podstawy działania i inteleklua. 1e za'J):ecze ta poz ~ta
nie jej 'chyba ty 7.0 pła pi~ć.
Panad 20 p:ocent p:'z,corników bstyhxtu złożyło już raporty o z,wal:1ienie ze słui.by,
zaś dalsze 70 p"'OC. z.:!ecydowanych jest uC'zynie ta niebawem,
jeśli sytuacja nie uleg.'1ie zmian'e. Ze 150 osób pe!'sonelu ZQSta,:'!ie chyba tYłka kil:ta ma-

ta.ls l
J:\1'i

wGG
E'I,i-d
jak
trln
row

3.5

I

-

szyn:'s~ ~<.
coo;;;ć, że nigll'Z~
na
krYffiina·:istyka nie jest.
wyh;czona ze s:rllldur policji.
Ze swych labo.a!oriów
sł}":lą
Scodand Yard, FBI. pali<:je RFN,
Japonii. Fra~j i. Kanady.
lynęła ,ówni-eż po: !ta
mi<!icja,
np. u?:alania
k ó!'ej m€~ody.
tożs30mości
asób na p.:>dsta wie
buaowy iton~hy u zllej. webudz:ły
ogromne ~ zaci-ekawienie
podczas mięodzyna.adowt"j ide!)tyfi~acji ofia~ slyn.:1ej ka·.~s.~ro
f y .pol&J!iego Ha.

Warto

św:·ec:e

że

.

orządowymi

.. •... ·...... orami sa

Na targach w Kielcach

:!II muca pawsl:lł w Kielcach LUDOWO-XICPODLEGŁOSCIOWY
Ul.Oli WYBORCZY, w skład którego wchodzą - POLSKm STRONNICTWO LUDOWE, KO:-OFEDER.~CJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ,
CKRZESCIJANSKO-DEl\IOKRATYCZNE STRONNICTWO PRACY
i ZWIĄZEK MŁODZIEZ'Y WIEJSKIEJ RP .. Wici"_ W samycJt
Kielcllcn biok ten wystawił Ba swoiell. lisbck wyberczych 50 kan!lvi tiw, w tym 25 osólt z PSL i 15 li KPN. Osoby te spotykają
się S71cRtatyczBie w sied~ibie PSL, by zapoznawać się z naji!JtotBiejszymi problemami miasta i omawiać pnY~M_ania do wyborów.

.Jedno t OSitatnich takich ~,po<t
kaR {J06więcone było sprawom
ochrony zdrowia w mieście i
wojewódz:-Łwie. Gościem kandydatów na radnych z LNBW jest
dy~ektor
Wojewódzkiej Stacji
San!tarno-Ep~demiologicznej, dr
~usz

Jr

l\latus'Zczyk.

stan rorOowotny ludrlQśoi wojewód,:r-twa kieleckiego
moina
uznać już za niepokojący. Wzrasta zagmienie środCiWiS'ka natu-raln-ego cz1owieka, niedostate-czny jest sta!!. san(!ł;arno-higie
nic.lny wielu obiektów, mnożą
się choro))y. Obecnie na pierwszym miejscu wśród zachorowań
trzeba wymienić wirusowe zapale<r.ie wą.troby, zwane po1Pula'r!lie żóUacmta zakażna.
Jest
Oft!! wynikłem· ::łego 9binu sa-

!,>,ł

r .

-!"~(), u"i.e<ii9ań

etjl'~~

w

=.

K'}dra!e ujawniają zły st_
sanit:un«rhigieniczny
wiela
SZo!tM,
pn:edszkoli,
HobkGw.
Śr~ok, cr:ysta.ki są coraz droż
sze, a więc często os:zczędza Slię
na i'ch za-kupaeh.
Rezultatem
~Ł wzrost zachorowa.ń wił"uso
wyeh. Dochodzi już. do tego, że
staofl SBtlitarny szpitali powodUje z -atenia l i chQry!;h i np.
za'IV t{)wcy zlIoCZynają w szpitalac1 ch rwać nol. ince dolegli".r ~i.

W
~.t~i4Cll la Kił
cu05ła
licz" uchor w ń
na
odrę.
W n,wdri<! 00 raku 1935 mamy
s.c' . nkę lłrzeci':V tej chOł"o
bi'e , a'~ m:czepieniałDli obejmo-

So\ dzieci 13-15-miesięcz
ne. Na oorę z:JIJada więc tera,z
na et ml~i-ei, ludzie w wieku 1~ lat, a nll>wet starsi.
Tył'k(} w ItierWQym
kwariale
bież!łce~
roku zanotowano w
woj~Ó(kt.f.e
kieleckim
156
%~e!:"{łw<Ui na odrę. Plagą
są
W4i!e

tzw.

c oroby

rąk.

brudnych

Meoią się

zatrucia pokarmowe.
VI kwietiWu. bieżącego roku na
weselli.ł kolo J~rzej<JIWa zatt·ruhł i~ sAlm'3nellą 58 osób. które
trzeb'! było le~zyć w trzech szpita.[ach. Ciągle utrzymuje się zatl'~!e
nełIDro"Wllłl na ~~
woo.kę. ołloć osbt:.nio nie było
8tli<iemii w takich rO'Z1'lliaT ~h
jak d',ll'a lab. temu. ~y w 0..h'GW li i Sła<'łl"ehG'W!<:Kh zachorQw'

l

O~

r1łll. u

3-

u.

IIIB5 ~o 31 JłU
18' r k,. 1""",,10 iane w Poł ee
3,S mla
." na 1l j('idstwe wiIV.
U 1!8 shl'iCł"iMn.
-. tece w«" • i w ci;o,1:'''
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'ęł'i

6k_ wlle
Jri1'łl
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m-r~

onI' u-

a AIDS. i5t

t. .. ark_aol

0,.'«""

st_ .. ~c!l'

~łti o~.nllj

,1'C.

ii_J"
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Na

lnarS":lneSJe

te !eVli~i.

B-.:łgor.y

jui w kmoch (choć w telewizfi
jeszcze się p1qczq) nijetkich i
niłogo nie obchcxllqcfCh filmóN
z "demoludów·'. Nosi dystrybutorzy nie kupIJjq ich, choćby
byly of~rowone za grOSIe, bGwiem
k1erownicy kin i tak nie
cnciel'iby ich wyświetloć. Z dru·
giej jednak strony również polskie filmy przestoły brć Icvpowone "no wagę" i :;Iości om I
byłych
krojów socjolistyczn/ch
trzebo IoproponO'lloc rzecrr<"iś·
cie coś intemsujqcego, bo już
nikt nie zmusi ich d<J klrpienio
by:łe czego,

PrzeGs : ęb : CH"st,'I'O "Film Polski"
już
spółka z 0.0.) cxI

irtKIeŁ

.)

i

.,Sa~

ja kandy.~U.w na raie Itr 1t!ł" sl'łl
OCbT"J'
sorowi. w KieJneh
wejewił'l'l!wie. Tak wi,!c i te spotka.ie )tCzY:I:y - e 't; te peclę
~~nia iclt wisie ości .. waiR('j d·ci~.7i· iyeia połł"
••

dysk

nycłl

(wt)

W

. .

lot Oof'9aniwje w naszym kroju
Tcugi PGlskich Filmów Fabularnych, ll<I
I«óre przyjeżdżają
reprez~ntand
komisji
kwoli fikacyjnych kinematograf ii I te·
lewizj i
I
Europy środkowo
wschodniej . Takie imprezy urzqdzono - m.;n. w Wo'fSLaiNie ,
Poz.noniu i KrGxo',\lie. W kwietIlru bieżqcego roku wybór podł
na Kie lce. Co o tym zodecydow<lło?
Przede wszystlcim niewielka odleglość od
stolicy,
dGbre, kamer~ne warunki J)rojek<:yjone w ktAoie "Stoovi.nym"
połażonym
w centrum m i<Jsto,
el ego-n<:ki , p-3blislci hotel "Brlstor', no i uroki Gór Ś.vięto
knysleich, co w J)/LYilad1tu tego
roozoju imprez ma swoje moczenie, gdyż handlowcy lub i ą
się ueloksować w loonej obIky. DG- K~1c przyjecho fi p rzed -

"'o

Tok było ju-ż podCZM k:eleckich t()rgów. "Film Polski" zaoferOWBl repretenłont011'l sześ
ciu państw 15 naszych ftlmów,
w tym dwa, które niebawem hę
dq reprezento.'llClły
k<nemok>grof l ę polskq
no festrłJolu w
CCMf\es ("Przesłuchanie" i .. O·
stołni pwm").
Tafgo.A;o oferto
było dość sklronnie wysl!-I ~kcio
nowono i sprzedowca liczvI. że
towar dobrze się Stprzed<J (w minionym roleu .. ~i!m Po!ski" I'feksportO\yoł
82 nmze filmy do
32 krojów, gł~nie do Cz.ecrur
slovl<l<:ji. _ Joponii, ZSRR i Buł
garii). Ale dzisioj Czes', Buigarry i ludl'e radlieccy inOCt-ej
podcł1ootq
1:.10 t(}\(kh to-rgów.
Spośród '5 filmów tylko jeden
udo o się 5pfle<lać do WSl~st
!c.cll SleśCru !t-fojów - ..Porno"
Marko ICoteTSkiego. Ten póIpornograficzny gniot ti"afi da
ki>n
radlieckich, NRD·owskich,
blIlgCU"skich,
rumuńskich,
wegiersklch, o Czesi zokiJP ili licencję
no powielGnie go no
kasetach wideo. RÓiNflie duż)'ITI
zo:nte-reiowoniem
cieszyl się
W)'bitny frim RJ zcm'. BoIgajskiego "Przesłuchanie" ze wspa·
niolQ kreocjq Krystyny Jandr,
joko więznlorlci ~zpielci la CIOs.ów stGUnowskich. TyHto Rumuni zost()R(lwiojq się je~zcze, ery

i nikt chyb« "ltie zapomni serwc> anego 1Ulm ni dawno przez telev iz;~ un,10 U
nowego $l:efl1 'Statecznej policji, któTy g;ął Się I'Tzed. po skim biskupem, ten zaś m' l
minę aCZłlwistego przel",:onc!TO,
'll'l.Isokiego
policj nta.

lu org!łllizacji kobiecych, 'W
tajemnicy p"zed cizten'l!ika7Zami, zer to z udziałem ks!ęi:lJ·
Wiem także, Że nas..! rząd, któremu brakuje pieniędt:lI na
w!IP!atę d« Tlat>c:ycie'i i zabTał dotacje
dla Po'Skiego
Czeru'o tego Kn:'J!G, 'tajnq rę-

sławiciele
sześciu
państw
Bułg.orii, Clecho5~WGcji, NRD,
Z..,iqH:u
Rumooi;, Węgie.r

Rodziecki go.
Mtr>ęły łui

- mie:my nadziebezpowrotnie - czasy,
gdy między kr<ljcmi tzw. socjalistycznymi wymiona HlmĆłw odb'fWoło się
niemol ,,00 wagę".
Oploty zo za"wpy licencyj11e były wręcz S}'lTlb;>liczne, bo liczy·
ła się "polityko". Tok więc dzlesiQtki polskich filmów Krążylo
po ekrG/1och zaprlyjoŹflioo;ch
krojów I obozu socjolistycznego,
oJe tyłkQ ·e!ttóre budzil., tom
więhze zoioteresowvnie. Za to
w noszych k~noch wjS '/ietlono
d.z·e2lqtki
I
1"eguly oorózo
przeciętnych k.oh wręCl nieudo·
nych ..~Iz:iel" fi:mowych t 81.::gOrH. ZSRR,
Wę(,,~ ar NRD,
lKórycn n'ltt n'_ chciał ogłądoć.

ję,

ze

0d

kiJ.ku

fó1mowy chlam
de f polskich
~łtt l!G

nim

m'esięcy cały ten
zni~ql flaren-

•

.e

• cfos!()wnle

t~."r.1, Nie

ukł1tl'!.

0-

wol-

r<:qc~

z·

żot ieru

po!

sit

rojnycl~ 'Ii'! c~cqcU

sio; pod-

OĆ

1K"6

cum

c

ie j'd: oblJ'.L'iqZt'jq-

aTłl1n

Ty']orom Tcligij-

•

fi ",e

j C7csi 7amierzCJjq pGgo w ~ebw·z;i. Um i~o
wanym
zo:·r.tcresoNoniem cieszyi
s'q
.. Ostolni dIwan k"
Mogd aleny ŁazlJrkiewicz, film
o ucznioclt klasy moturolnej
buntujących s· ę no SołJÓj sposób
przeciw ś'Nlolu dorosłych Do
kin kup ili I':!n obroz tylko Cle.ł,
o dla t~e\vizji Węgrzy j przedstawicie'e iRD. Komedię obyczajową
.. Galimatias" zc>oo-czq
kinomoni ZSRR i telewimcrwie
bułgaTs~y. PrzY9odowy film <łło
młodzieży "Klqtwo Dolin, Węi,"
i komcd!ę "Mów mi Rocllełe
ler" Walde ara SIaRO ZIl".c,UP :0f10 jedynie dla telewizjip ierwszy obro.z obej.rzq tele.Nidzc>wie w NRD, a drugi w Buł
garii. Z dużym uznoniem przyjęto bordza
ci~:Cowy fi m o tematyce OŚWięcimskiej .. Konrblumenblau" leSZKa Wosiewicta,
ole gdy pnyszło do transakcji
to tylko Rumuni stwierdzil4, że
może po namyśle
kupią licencję na ten film. Zastanowiq Się
też, czy kupić
historyczny film
R,s!ordo Bero ,,2:elamą ręką"
o Samuelu Zborowskim. Obroz
t~n zwiqzony jest tematfcrnie [
dziejami S iedmiogrodu . Podobn ie jak "KOr-rlbl um enblo'll' , i e"
iilm nie rodek<l''1il pozo:;t<lły.ch
rkootfOnootów.
Kilka ionych polikicłl fi1m"
z kieleckich targów W ogóle nie
tra i no ekrony kinowe i be!1ł
wizyjne sześciu k4"ajów ,roókowOłłschodniej
Europy.
Sq ~
- "Bal no dworcu w Xo)u lItach" Fi1ipa Bajoll<J ro:r:licl<łjq
cy si ę l czosomi G:erka, ..ec~·
chom kino" Piotra Latartiewiela o ZyclU w prowincjonolnym
mjasteczku, .. Marcowe mig~,"
Radosława
Piwowarskieg. n(JwiQlu1Qce do pomiętnega dkl
P%ków
m<łrca
1968 row.
"Schodami w górę, schodami •
dor' Andrzeja Oomolika WEldlug powieści Michała ChOfOmońskiego orOI "Stan sbocłtu"
JanlHto Kijowskiego o przez)'cklch ołttoró w CIa je stoou
wc>jefioego. Ani jede-n I tych 0br()ZÓW n-ie
losto1 spr.edony.
kaloć

(dZ<isjaj

nE)!lid" nie ma nad nimi- kQ.lltrali. Dr Matuszc.lyk prze-trzeta przed kupowani.ml i spoży
waniem mi~
sprzedawanego
I\a wolnym pGwietrzu,
przed
zaopatrywaniem się w artykuły
żywnościowe li ulicz:lych handlany.
Nie dość, że w wojewódz.t. 'e
kiele~kim mamy mało wooy, to
.." dodatku j1!st ana często zanieczysz,czona , zawiera zarazki ,
:r:wi zk:i rakD ·.vGrcze. "Sanepid"
zbadał 80 tys. studni
przy.latradowych, ale są ich se-t·ki tysięcy i nie ma możliwości,
by
Ggamąć tę sprawę.
NietXlkój
budza l'lliesUl;a,nia w blGkach, w
który rh
'nd{)wlani slosowałi
niedozwa1ooe mat~riały
(np.
ksylamit) powodujące choroby.
Spól<lzielnie mieszkani<YWe zalecają
.,Sanepidowi"
badanie
mieszkań i często Gkazuje
się,
że nie tylko zatrucia unoszą się
z podłóg czy ścian,
a!e i z ...
mebli (niewlaściwe farby). Badania t~ są kOS7!Łowne , a ,,sanepid" prowadzi je ciągle bezpłatnie. Zdu.mie-wa też po&tawa
ludzi z kolejek, któ~zy wymy~
laj" konłrolerom
"SanClpiciu",
g y ci maja uwa:i cia peI'5onelu sklepów za za:liedbywanie
Cl.y ości i
·gleny.
To tylko
przykład
p06wiooczający ,
i1
społecz.cńst flO Kielecczyzny
w
stopniu da~e nierad 'Nah!~cym
posia.c:a św. omGj~ <i!>an!a G n.g;enę, czystość, zdrowe
'anmki
b)-towania.
Przt'z .wie ~ 4łń_y
trwała

łKome"

Krzystko -

~1;t-fczrrn,
nawiązując ym d
ołresu s'<mu Noienn~go - p;e
lain!eres~'(Joli
s' (łni Węgrzy,
on i 'Prz ed~'owic:!:~ ZSRR, Gl

'Piołł Siwk~ewia i Jolanta Nowak w filmie .. Marcowe migdaly",
które!ł. nie s.prze.dono do krojów środkowowschodniej Europy.

l1e z ",~i

,OsŁ.:.tnim

Wold~marGl

HIV.
Po wy;pawiedzi dr Irencu=a
YIału.szezyka
posypały się pytani5-. Okazała się, że "Sanepid"
n iewiele może zdzialać, jeśli idzie a rozple-niony pokątny handel artykułami żywnościowymi.
Inspektorzy tej instytucji mogą
ka:-ae mandatami w wysokości
zl\.!edwie 3 Łys. zł, co dla handlarzy
je9t
kwotą śmieszną·
Dawniej. gdy owoce cytrusowe
przychod,z iły w wagonach, moż
na je było przebadać . Teraz tymi owocami h ldluje każdy, k to
\\"raca z :rag!":wnicy, pochodzą 0-

chronienia z

•

ob'oz {~<I paL:alać
.""IIGiel-t \cinach. Kr'flTlioGinej
kGWedoi juliusza Mo:achulskiego ..Oejo .lA"
ni~ chcieli
tylko
Węgr!/ . o
N~D·o'l'lcy
kupili jq d-o s <ljcj

tym ekcesie w Po1see
cher.wało Illl AIDS 3S &s&\), a lUZ
!2 zmarły. W wej~lV&lłztwie Iti~
leckim stwi~izene 9b~"n9ść tylko j~4łnej
eseby li: wirusem

Trudna szt
ci. hA.g~.enier .zMli~z~tszczeti wo-

Jak handlowano pol

•

a zego

•

jak

widać,

•

lewe
kq

•

rzyznal porrad 47ft' iu"-

dótt.ł dotac;i na tzw. f
du-~
kości lny,
a ko,kiol\f o'.;cijfż!lł "nieoo!tlC2łttl "pod.~t!:: . •
7(ł t~3iO:ClJ
(toWłtłi!: sic«emd~~s'qt tyj'
11 ;:1 ttJt:h ]t(i-

sitkI!) TOCl;tuC.
http://sbc.wbp.kielce.pl

W sum ie no li.ieleckich tOf"goc:h mo·.o było Iowrzec
ranso 'cjJ, a ZCJW3rto 21. .,en
w)'nik
musi sotysłokcj~~
"F.łm rol,ki", ole czy jest p()w~ do
roooki d
~s"iej
kine-rro':ogrofii
j.ej !wÓrc:ów~
'wij

c:c:r
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Zarobki dyrektorów

Góry lzerside w

E

Dzisiejsi dyrektorzy zatrudnieni w przemyśle d~ielą się no "starych" oraz "nowych", zarabiają różnie w zależności od tego, kied,
zasiedli na dyrektorskich stołkach.
.. Sto·rzy"
mogą
spraw{)wać
swoje funkcje jeszcze maksimum
p rzez dwa lala licząc od 21
marco br.• czyli od daty uchwalenia przez Sejm znowelizowane-j ustawy
o
przedsiębior
$llWach pańs twow}'C h. Po tym
będą chcieli
termin ie - jeśli
nadoi zajmować twardy. d yre k-

Na dobranoc

POZIO:i.\IO: 1) trik. 6) ten, kto
szkody. 7) otOlogia,
dział
otorynolar'yngo!ogU, 11)
pracuje w budce z pismami i
papierosami.
12) Anna Elizabeth de
(1876-1933),
pisarka
.francuska.
czlonek Akademii
)3eJgijskiej.
17) . muł z torfu
'łnający zastosowanie w lecznicrwie, 18) miasto w pn. częici
Cejlonu.
PIONOWO: 2) l-zucel~ie czegoś
~ !:amolotu. 3) kresa. piękność.
< ~)
stoże~ na&wowr.; ,lf~worzo
"1iy 1e żwirów 'l 'pfeskow osaDzonych przez wOdy wyplywa1ące. spod lodowca. 5) klamra
u pasa. 7) huragan, 8) obchochi imieniny 23. V.. 9) ruiny
wielkiego ośrodka
kultowego
~aj6w z III wieku w pn. GwatemaH, 10) dawna nazwa wę
I1row nYCb kuglarzy. komediantów, śpicwak6w i muzyków. 13)
budynek gospodarski, 14) obraz
" tcmatyce religijncj w chrzcś
~jańskich kościoł:.Jch
wschodńi 'h, 15) solenizantka z 25. VIII.
16) ubiór, str' j.
Słowniczck:
TIKAL. ZA "DR
JAPANAJA, NOAILLE -'.
Rozwiązanie krzyżówki przesyłać należy pod adresem redakcji "En" wyłącznie na kart.a ch
pocztowych w terminie
81edmlu dni od daty niniejszego n lllueru. Pomięd zy prawidło
we odpowicdzi rozlosu je się n:.JJJrodę
k&-iążkową.
Na karcie
pocztowej
prosimy
dopisać :
"Krzyżówka Nr ~ " .
llnwiąz:lnie krzyżówki nr 76
POZIOMO:
puszkarz, zgon.
kapilara, Ani n, latarnia, kurzawka, Iwmisant, AmaJ, medalier,
agon. kanonada,
!=,IONOWO: 'likojak, szpat,
zginacz, Kolin. Ananiew. zw:::da,
ramadan. Absalon, arteria, komik. ima/(o, Alina,
wyrządza

EO

: ~UMER

90

STRONA 4-5

lors ki stolek - muszą ubiegoć
s ię o
to st<Jjąc w konku rsowe
szranki. A wynagrcdzcnie ic h uslCłla s ię no
podstaw ie rozpo rządzenia wydanego p rlez Radę Ministrów.
"Nowi" natomiast mogą spoć
spcf(ojniej. a-Ie tylko przez 5
la,t. Potem również będą mLlS ieli udowodnić w konkurs ie. że
sq lepsi od innych. Zaś wynagrodzenie dla nich ustala orgąn ~wolujący;
z _ z-asadomi
przyszlego wy.nagrodzen ia zapoznają się już w momencie przystę·powanio dQ konh~rsu no dy;-'
rektora. Są one bardz iej zlrberolizo,Nane.
Zo<ś wynagrodzenie "storych"
dyrektorów sk/ada s ię z 3 elementów. Pierwszy. to p/o<:a IQS<ldrli~za. której wysokość nie
, nroże , .przekroczyć
300 proc. '
Śre·d n i<: h
wrohków. ll'zysldwanych VI 5 poctstawO'Ny<:h dzialoch
gospodorki
Z<J ostatni miesiąc kwartału.
Drugi element zawiera te
slt/aGniki wynagrodzenia. które
- poza premiami i nogrodomi
- wynikają z zakładowego systemu w)·nagradzania. Są lo
najczęściej dodatki lO stoż pracy. funkcyjne i inne.
najbaldziej
Trzeci element.
interesujący.
to prowizja · od
zysku przedsiębiorstwa. Zasady
obliczania prowizji mo określić
rozporządzenie Rody Ministrów.
Te zasady będą identyczne dla
"starych" i "nowych". Tu z liberalizmem będzie w;ęc gorzej.
Dlaczego? Wróćmy jeszcze do
tego problemu.
W przypadku .. nowych" poziom ich placy zasadniczej o·
kreśla organ powołujący dyrektora. m<Jją się w tym przypadku od razu lepiej od "starych".
ponieważ ich nie dotyczy ogranicznik w
postaci
300 proc.
średniej placy. Po prostu przyjmuje się. że .. nowi" będą lepsi.
więc im się należy lepsza pensjo. A jak "starzy" chcą udo·
wodnić, że sq lepsi. moją laką
możliwość:

mogą

wcześniej

niż

za dwa lato sl<Jnąć do konkursu. WÓ NCWS się "odm/o dzą".
0czywiście nie wszyscy. Bywa ją
warunki konkursowe. 09ro·ńicza
jace wiek kandydatów 00 45-50 lat.
Dlaczego
nie mo jeszcze
rozporządzenia
wspomn·ionego
Rady Ministrów. określającego
zasady przyznawonia dyrektood zysku? 0{ói
rom prowizji

.

I nie

Sudt>taeh
malowniczo między
Szklarską a Bramą
Luh; cką, u podnóża pięk
ne miejscowości uzdrowiskowo-wypoczynkowe: Szl\larska

AKA KONSTYTUCJA?

poloż~ne
Przełęczą

op uszczę

,

.

.

Cię··· po SmlerCI

3:l-Jclllia Francuz,ka w maj~;~cie prawa poślubil a swcgo narzeczonego, który
od
roku już był niebo,ą~~y~i~n;;
W sobo.tę odbyła się ceremonia, a w niedzielę panna mło
da zo~t:ll a oficjalnie UUlan3
za wdowę. Młoda p,u-a U!!t~
lila tenl1:al ślubu. po czym
n8 kilka dni prz.ed
cel-emonią n.aruczony zmarł. Narzeczon a jednak nie zrezygnowaJa i :z.ażqdala. aby ceremon'a S,ę odbyła - zgodn:e z
171 art. francuskiego kodeks~
cywHnego. Prawo nie mialo
wi~ tu nic do powied:zell:a.
choć w zasadzie artykUł t~n
miał dolqd zastosQwanie
jed.ynie w przypadku k.')b:et w
ciąży
nar:zec:wllych żołnie
r:zy.

l

rzecz jest bardzo skomplikowana. Nie możno bowiem przesadzić ani "w górę". ani "w dól",
Np. między 1988 r. G 1989 r.
zdarzalo się . że wzrosty ~ysku
nie których przedsięb i ors l N były
ponad
tysiącprocen-towe!
Czy ktoś m{)źe przypuszczać. że
to w-sluga wylącznie genialn ego dyrektora? Najczę $ c iej do
takich skoków przyczyniły się
przerozne
okol'ic zności - czę

ściej zewnętl'z.ne
przedsiębiorstw.

ni ż

wcwł1Qtrz

Trzeba te·Ż u'lłzględni-ć relo·
cje między dcx:ho,domi w pań
stwie .• Czy byloby w j}orządku,
gdyby premier 2,arobiol nie-całe
-4 mln. a dy re ktor k il kanaście?
Tolcie ttzeba LFmglę<loić slcirofT!ny stan plac W. przemyśle. nowet wyróżnj.ojqcych sil: pr~cow
·ników. 2,r..akom itych fachoWców.
A gdy jest bezrobocie i ogóloo
recesjo, społeczeństwo nie aprobuje
"kominiarzy", Krocie
można
rzucić dyrek.torom ... pod
nogi, ale wÓ\'1cza.$, gdy gospodarka kwitnie. 0becnie jednak
nie widać\ klimatu dl-a ro>żąco
wysokich wynagrodzeń.
IRENA SCHO LL

Tajemnice

służb

WOdy.
Pr3.(;owl~icy.

poliCji Nowege
Jorku, Waszyngtonu, ~s Au. '
geles, Chicago i San Francisco są slkoleni w szkole CIA
właśnie, CIA udostępnia również oficjalnie
policji swoje
~rodki techniczne. jak nadajniki ra(liowe. dekodery telefoniczne itP. Funkcjonariusze
CIA dokonują
przeszukań i
tajnYCh włamań w celu zdobYCia dowodów razem z policJantamI. W przypadkU, ko·
nieczności Uw. prz)krycia (1-

noj.'h'Yżs zego lotu to down ieźle od.daje stan
świadomości społecz

inaczej jes-t j' dziś. o
odczy wywiad z p rof.
Zakrzewską,
ekspertem
Konstytucy}n~j Sejmu, 0ny p rzez "Rzeczpospcsą bardzo cierpliwobec tr·u<lów
go - korutotuje
ole nie zawsze
no zo,jmowa·n)c

harcują.~
..
.
-';

.

~

s ię

w c!lwilach wo.lnych sprawo·
mi pozomie tak teoretycznymi
jak konstytucjo". Mów: ąc zoś o
znacze-niu nowej ust<Jwy zasadniczej dodaje. że wreszc;e "trzeba w Polsce stworzyć model konstyt-ucji. k1óra będzie obYWGtelo·
wi bfisko. Teroz jl}Ż me moina
będzi e zasłonić s i ę tezą - podkre-śl-a - że jo1<1eŚ rozwiązonia
zo~tcły nom narzucone"!
MoŹina ty~ko zadumać się ·n·od
przemijooiem czasu. W pierwsJym - .z 1?~2 J. -: ~ydo.ni~ pro:
cy pt: "KOlHtylucja i poos·tawowe o·kty lIs.tawodawcze PRL",
której prof. Zo·1([1;ewska .. I?y/a

w~pół\wórczyn.iq (ksiąŻ'ka dQćze
k~ła , się
PRL·. pię<:i-u 'wydoń).
pisano we wsifl'pie: ..Dumni je-o

w

sleśmy z teg{) - mów i ł Bolesław
Bie·rut VI- referac ie o projekcie
Konstytucj i PRL - że czerpiemy
z dośw i adczeń i dorc;bk'IJ narodów radz iec kich. które po bratersKu dzielą s ię z nami swymi
wielkimi
os iągl'łi ęciami
we
ws.zys.tkich cJ.ziedzfnach".
Dziś pani p rofes or
p referuje
inne wzorce. We wspomnianym
wywiadzie stwierd za: "Wydany
u nas niedawno jasi;JerS po-dk reśl a wspani-ołą odwagę, wie lki rozmach. powściągliwość i
roztropność twórców amerykań
sk iej demokracjoi - a przedlodząc
do dn ia dZ1siejsze90. pisze mus imy wie dzieć. po co żyjemy.
co s.tan.o-w i ć mo - jeśH lo od
nos zależy - podstawę naszej
p rzys.z:/oŚC i. Rozw09a i dec)"Zja
są tu rozstrzygające «. !?/owo. je
Umieścić możno jako motto no.szych konsty.tuc\,j.nych proc".
. No cÓiŻ.. Wlo:rce się zmi eniły.
No'
szqęscle
Iool'Igo·żowo.nie
ciq.g!e tooe somo.
(U-P)

'- Sałatka parlameniarlUJ
"BOli TROJe

Zna<ne w wielu narodowych
tradycjach powiedzonko.
że
wszystkie n:;itepsze rzeczy są
t r zy, sprawdziło się znów ,,'
przy padku posła-ministra Aleksandra
J1cntkowskiego. Były
przewodniczący
Klubu Parlamentarnego b. ZSL ma bowiem tyleż mc.żliwości zasiadania przy ul. Wicjskiej: na sali
- jako poseł, w ławach rządo
wych - jako minister sprawiedliwości, a także w ławach
po lewej stronie Prezydium
jako prokurator generalny.

wszystkim ograniczyć emisję
siarki z elektrowni, można
też
posadzić
na tych terenach drzewa bardziej odporne
chcmicz-

dotychczas - co we wspomnia.nych sprawach sąd.z'l senackie i
sejmowe k~ni5je regulaminowe.
A .szkoda ...
Kl,'IEL - O M.",R . ZAŁK

. .v " AhC'cadle Kisicia" nie za-

brakło
minikonlerfektu obecnC'gcr marszałka Sejmu.
teian
Ki!>ielcwski pisze tak: "Mikołaj
KozakicwicJ: - zdajc sit:. że jest
on trochę podobny do Wyeecha.
Ciągle mu siC; mylą pa.piery, nie
słyszy. Ale to intelig('ntby ('zło
wiek. Przyzwoity.. I sympat~ cznic W) gląda na trybunie".

"TECZK.\-M.\RZE!"U;·'
CZEK ,U·fY
A
l,-OMf '.11
\"1 p::-usie 1l10:hu

Tę

starą

dewizę

przypomina
obecnie rozwścieczonym nowym
podatkiem Brytyjczykom seria
znaczków z uśmiechami. Opr6cz
Sta.na Laurela. Mony Lisy, clownów itp. jest tam równie~ .,uś
micehająey się polidant" szczególnie polecany przy rozsyłaniu
poczlą mandatów. , . _ " . !
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specjalnych

peracji CIA działalnością policji pracownicy agencji 0trzYDlują legityma je i odzna.
ki policyjne.
Z kolei FBI koordynuje swą
działalność z policją przy kontroli cu(tzo1i meów, ob erwa-

..

.I rd'Ju"

J"Zystają

:z możliwości poHcji
wypel~ia}ąca ważne
prowadzenia działań tak ofiy dziedzinie bezpieCjalnYCh, jak i nieolicjalnych
państwa (Secret Scrnp, specjaln:il jed- w tym li: ogromnej sl1Ltki
agentów i "osób zauCanych",
wykrywania i uiania
materiałów
I ... nikt nie kwestionuje te~raz własny edgo typu współpracy ani tei
wlborow ch).
nie uważa jej la coś naganneolicjalnie z pogo.
Po prostu,
obywatele
w dziedzinie inU A wierzą, że taka organio lud-1'iaeb, terellie,
zacja ochrony porządku je t
Jest rÓwnież rzeczą
skuteczna; a o to przeciei
w wiad wohkowy,
praglllatycznym Amtrykano}U
mu. i z
policją
chodzi.
......,dII.COl',ac bardzo "ciśle,
Tym mniej :M.lumienia poten akurat temat Gwinna budzić 't:isła w"Ipółpra'\.\ iŁd:ta jest bardzo

w-USA: POLICJA
POMAGA
cJi niektórych organizacji IIGlecznych i politycznyCh, zabezpieczaniu wizyt ważnych
gości zagranicznych, wreszcie
w walce z organizacjami ekstremistycznymi i terrorystycznymi. FBI stale tapoznaje
Cunkcjouariu zy poliCji Il formami i metodami dzialania
knn(rwywiadu. Oble "firmy"
- CIA i FBI - w J)clni k~-

GŁOS

p::-zeczytać, że p~wna p~ni senator
na oficjalnym. parlam=tarnym
bla!1kiecie zażądała od stosewnego .urzędu niezwłoczocgo wydania paszport6w dla ... własne
go syna i zięcia. Ze sprawozdania rzecznika praw obywatelskich dowiedzieli~my się także.
że pewien poseł zwrócił się do
prof. Ewy Ł~towsltiej, aby ta
wpłyoęła na Urząd Rady M;nistr6w i załatwiła mu tą drogą
mieszkanie. Nie dowicdz:eliśmy
się
natomiast - przynajmniej

Keep smiIing

Jednym z bardziej kontrower yjnych punkww d,. kusji
nad reorganizacj~ pol kiego MSW była sprawa ścisll'l:'o oddzielenia policji od przyszłego Urzędu Ochrony Państwa. Powołano sil< przy tym na Prlykład
Zachodu, gd:lie jakoby
lużby peejalne są zupełnie nie Jlowią'lane z policją.
Jak jest naprawdę? Sięgnijroy do rozwiązań arnerykańskich. W USA - jak wiadomo,
obok "normalnej" poliCji, działają taI..ie CIA i FBI oraz Agenej" Wywiadowcza Minister twa Obrony (DlA), a takie
mniej znane Secret Scn-ice. Są
one rzeczywiście strukturalnie
,oddzielone Otl policji. Jednakże współpra.cują z nią bardzo,
ale to bard~o ściśle. mo do.

ptace

Mucho" pojawi/ się następujący szmonces:
lasek, czy Jconstytucji zawsze i wszyscy przeslrzega- .

ochnmnych SP4l·~·u.1m\' aly. ie
lasy nie Wyt.ć~ymaJy za.nieczyszczeń powletqa, 'lwl:p:ka- I.
mi siarki i ' pyłami, a (]z.lcła
zniszczenia dopełniła wskaźni
ca modrzewianeczka a.takując
igliWie osłabionych świerków.
Czy jest jeszcze jakakolwiek
szansa na uratowanie Zdewastowanej przyrody? Przede

wiceprezydenta

ro zpoczęt o

owq konstytucją, zwaną później kwietniową. w satyrycznym

()S dla prZyrody

Niezależność

"Time" poświęcił mu tytuJowy artykuł, w którym znalaz.ły
siG słowa: To nie dowcip. Ten
człowiek
może być naszym
następnym prezyd~ntem. Dan
Quayalc (43) nie może się więc
uskarżać na brak popularno~ 
ci, choć może nie je~t to ta
popularność, o którą mu chodzi. No. ale nie moż.na mieć
wszystkiego. Na raz:e wice prezydent
demonstruje swą
niezależność od ~7.efa. W sprawie brokulów. Nie tylko polecił je sobie podać podczas lotu "Air Force Two". ale kontylu uje również tę
rebelię
przeci\vko Bushowi w domu.
Ba, włącza do niej troje swoich dzieci. Jakie dzi:llania za mierza w tej sprawie widocznej niesubordynacji
poojqć
Bu,h, prasa nie podaje.

po zamachu majowym w 1926 r.. kiedy

Poręba,
Swieradów
Zdrój.
Bia..ly Polok po stronic czeskiej. Do niedawna jeden z
bardziC'j zielonYCh zakąt.ków
południowo-zachodniej Polski.
Dziś przybysza
w te strony
uderza księżycowy krajobraz.
strasz~
suche kikuty świer
ków, gołe z!>I}CLa
szczyty,
prawie zupełny brak leśu<'j
roślinn.ości i
po~zycja. Przyczyna: dolić nidra obUwa, by
nie ])O w i etl2.i ec wrr,cz bezmyślna dzialalno 'ci C'Lłowiel;; a.
Inwestycje
energdyc:me w
TUfO,s:wwie, NRD i Czcch~
słowacji
pozbawione praktyeznie jakió:bkohvj4'k urządzeń

ca policji U A ze WSIIGruniaD,\.
bard:zo pC('yficZJI~ organizacją speCjalną, jak~ je , USSS
(US Set'ret Service - Tajna
)użba Słanów Zjednoczonych),
usytuowana w strukturze ..•
Departamentu
karbu i zajmująca się

walką 'l fałszer

stwami walut, czeków, papierów wartościowych i li: prze tępstwami
komputerowymi,

..... -. __. -

C>ddzielt'nie adi - sirukturalne
..hlil..te4~Jalll yeh
od policji
gwarancją nieprzea
nie
dzialań.
Zdaniem
raC'·~IIłW byloby PO prosi

prowadziło
środków
stopień

państwa oraz
W ~wietle tej opikrajowe d)'skus.je o
ł."pl.Dro wach,
zabarwione
skądinąd emowięc typowym
zast-:J>Cz}m.

(U-P)

http://sbc.wbp.kielce.pl

b '1.0

Po s~jmowych kuluarach krą
żą ulotki firmy
•. ::\olarCoLW" z
siedzibą w l\1iędzybo!"owle reklamujące
"teczkę-marzenie" .
Cytujemy dosłowny tekst: .. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzeb oferujemy do sprzedaży
absolutnq NOWOSC na polskim
rynku, superwygodną. tanią i
komfortową

TECZKĘ-MARZE

NIE. Wym!ary (36)'22 cm) gwa-

rantuje swobodną w poruszaniu się z .pupieramj,...... także do
miejsc u5tronnych". Wedle powszcchnej opinii pols7czyzna ulotlti kwalifikuje jll istotni" do użycia w takich miejscach.

~~_

Kto
tell,

•

za

z

•

llU l nl,

kOlllllllą

wololl!) , slwierdzil. te c::lou:iel.a nie mlJrn a zniewoli: IWli·et tri.!Igo w I.dę.::ie',iu, Ponatito .dC/brze pa mlc: a on C;;:t/ U slll!inaw kle, gdy bez przelUcll wtllU!:ano 1Iam do glów, :e narc:cie
jesteJmll I1.'OI.'li ł żyjemy w de;nr>kracjl. Gęhy s!a!tnov'ców peltle bylll "demol,ratj l", "postępu" , ,,1t'olnl.J4ici". Ta" blIlo!
_ Ste/ali StaTC':c!Eski ' udzielll ·r..'iP
lf"/~1I Pa~ł~/.,!al'O/l·i i. zuczal .
mu - wmalritlĆ, że pi o"z ,)cocha- si ru porzqdek , a U'lęC Jest za
mając

k~mtlnq,

T

ftie (lfi<:ied.::iulby tego, {JdY!lU we.!.ziu_l,.

że

lic 1«0

łnlly, ale. .'Bouda'( PdJlel'pok na pOG:qt;;u 1982 rtJ~·u puo~lcznU! po-

tępil tcprowad'.elli'e ,tanu. u.·()jennego na d'lże}, partYJ!'c} naradzie narażajqc sle poważnie ó1('c;:esliUTIl władzom. Clloazi jedllak
• c~.ł innego. Otóż obscrwllję. ::e Toz ·tmou·an;e wicemiJli~tra .sta-

je

się

cara:: pows:;ec1!.nlejszc. Polega 000 mI has/cU'lIm skrocle:
n'e z nami, te.n ;: komuną. Jeśli ~toś ma k'lItyczny ~!!)mnc,"
do posunlt;ć nowej wladzy, rzqdu, ..Solidarności", czy parl"me~1u,
to 2naczlI. że tę$I.;Il' za "stary'n ponqdklem·'. Je·t to To~"mo,oa
nie mlJcno u'proszc;:OJIC, żeby nie pou':edzit'ć - pr'Jstac';le. Przec;eź 7u l:t rozsądny nie eT ce powrotu komuny. al
też wielu mą
drycl1 I1Hlzi nie ma ::a',liaru żyć na klęczknch i
lJe2kTutUCZ.'IIe
k.~o

C'hwali ć

TZ'1ti.owi

Byla to tYPCHlta pomyłko. By/i przekononi. że pOf\~a/1 HOf/cyo
Pend/elono.
- Myślę. że jesteśmy trochę do siebie podobni. ole to do niego
należy " Pendleton SlIowmo bile Compony". o nie do mnie. Jestt:m
tylko jednym z jego urzędnikÓ'.v.
By/o to ok%
poludnia. pewnego pon iedzi ołku. iedy pon Pen dleton otwony/ drzwi swego gabinetu. ro zej rzał się i zobaczy/ mO/e.
Rzuci/ mi kluczyki od swego samochodu.
- Wi/bllr. zechce pan zotankować mój samoch ód. s.prO'N'clLiĆ olei
i ciśnienie powietrza w oponach, Po po/udlliu musz~ jechać do
Madison. a nie mam czaw zająć s ię Iym.
- ,'.t
- Tak jest. sir - odpowiedzią/em. lOloiy/em plaszcz i p051edłem'
' .
no parking gdzie sto/ jego liMo/n.
.
)
WIośnie zomierza/em wlożyć kluczyk do zamka w dJlwioch. ki _
, d., · zatrzyma/ się obok mnie jakiś b ialy sedon. Wyskoczyli z niego
d\'(aj rośli męi.czyźni,.· zlopali mni.e i rzucili no pcd/ogr;. lO 'si edle niem' kiilfowcy
ich samochodzie. Jeden z nich pos!cr..lliI /logi l1a
mych plecach, drugi z oś usiadł lO kierownicą i ruszy/o
- Halo - powiedzio/em szorstko. - Cóż to za do ....·cip?
Człowi ek l nogami no moich plecach powiedzia/ :

-

w

- A no co to wygląda?
- No porwanie -·odpowiedzialem.
- Ma pan rację. mi~ler.

...

u's::,ysOco, co zar;:f!tlzily n ce
l!:lad.e . . 'y 'lę. że temu
b<lrd:l~j plJ.lr::eIJllc .q kryty -II.;! Ulliy$IU niż cl1 u:n TCII.
TO,l1<:7. ST' P~l-

...

.~oześm i a/em się.

- Porwali panowie nie tego czlowieka. Nazywam si CrolĄ/ord.
liii/bur Craw/ord. Myślę, że po/owoli5cie no pOlla Pcndietol,Q.
Męż czyzna nade mllq nie chciał tcgo w ogóle s/uchać.
- Milcz - oświodczy/.
Pró96wa/em jeszcze kilko razy. ale olli nie ~hc,cli s/uchoć •. że
porwali niew/aści'Hego człowieka. Jedyne co os.qgnC!/~m lo k/;~.o
kopniaków. Zrezygnowałem więc z dalszego tlumaczerua. Jechaols,
my dość długo. aż wrepcie samechód zatrzymo/ się. Z niewielu
S/ÓH jakle mężczyźni v.ymieni/i między sobq dONif'dzio!em się. że
ten za kierownicą ma no imię Max, a indywiduum 1 wicTklmi stopami no moich p!ecach C/arcnce. Zdjął w'eszeie swe bury /1/1mer 45 z moich pleców i powicdzial:
- W porzqdku. wysiadaj.
.
Okolic o wygląda la rozpaczliwie. Sta'i~my przed wja,dcm do ja.
kiegoś c1J1opskiego domu. Moim pierws~ym. odruchem ,b~la ucieczIra. ale Claren:e p%żyl na moim ra;l1Ien,u swq dlon Jok imadło
i popchną/ mnie w stronę domu.
Kiedy znaleźliśmy 'się w ś'odku.
si!:m'olc:n y,'}'pro'vadLić ich ;:
błędu:
, ..
- Nazywam się \'lilbur Craw/ord. ni,) Pel1dleton. Ro ••'lIIcz "Pc')dleton Sncwmobile Compon/' nie należy do l'lllie. J~·fel'1 tl'lko
urzędnikiem pana PendIetona.
•
- lasne - po..vredziol Clarencc i popc'/nqł m 111 e po dwo,l,
schodkach do maleńkiej syp:alni. Drzwi za m"ą zomknoł no kltlc7.
Jedyne okianko w pokoju bylo zakroIowalI!.'. WyJuałem. aulo Ud.
nape:ó"N stolo nadal przed domem .
.
Nagle poczulem leHi pow:ew pcwietrla z pod/ogl. Przyku._llalcm
przy molym wYNietrzniku i zo?aczyle~, na dO,le C/ar~nca / M.::;~o
przy telewizorze. Nadawano w/adomoscI. IV klorY,c.h pO'lIlofl;/~WOIlO.
że niejaki Wilbur Craw/ord lOsta/ pONfony z par~JnglJ fabry~1 .. I'~/l_
dleton Snowmobile". Jakiś świadek widlia/ d;~óch mężClyzn, ~Iorzy
wciągnę/i Crawlorda do białego sedona. N:estcty by/ zbyt d,0lcko.
oby zauważyć numer rejestracyjny. Policja jest orZeKOllarla, le po·
rywacze wzięli Crawlorda za jego szefa. Pendleiono.
Us/yszołem ja~ Clorence przeklął .• ~odlliósl s ').; WSl dl,.:l, .schody prawad7Qce do mego zomkOlp,c a. o nostGpn~c wpad, JOk' <3/JI.'
bo do pokoju.
.
.
- A więc rzeczy,.,ście nie jestcś Ha,vC'yem PCfldlelelwrn.
- Powiedziolem to już przeciei kilka roty.
- Nie jesteś dla nos \ ort nawet cento.
Roześm ia/em się.

O)lo triu.1ali mi zllojomi, co siq 1J'w1r:rzJjlo na sp"t-kn II tL'l,cministra kilItliTlI , sztuki, Slefana Starczeil'sk,ego, z d. ia'uczulIli
ku liry Kielc. Zabrał tam glos preze$ kielcckll!fJ? OdJzinl'i ZIL'illzku Li-teratów Polskich, Dogda.~ Past~Tllak. Nie z!lmLil sil? z wi ceministrem, gdy ten. mówii, że przez 4j lat ~u!!śmy II zfl/C1lIlileniu i dopiero teraz jesteśmy ucolni. Paste"'Jal~ ILie czu l !ię znie-

Wieeu i/liit l

P0I11)'lk(t

- W fakim przypadku możer:ie mnie ponoNie p 5. ii v.ol.!o.
- Jak wpadłeś no ten idiotyczny pomysl?
Musialem wygrać no czasie.
- l drug ej slrony nie jeste~ zrl?W~ toki nic. !1!1; w.art d~Q wns.
Moiecie przecid dostać za mOle plemqdl . Po~!'icle Lądan'(! okupu prosto do nona Pendietona - powiedlialem.
.
- Po co? Niby z jakiego pCh'lodu f'endle:cn mo. ]ap!a.c/~ 10
c'ebie dwieś:ie tysięcy dolarów? PrzeC ież ,am p~·v, dlla·(;s. ze
jesteś tylko małym urzęd'1lkiem.
_ To prawda. ale uważa pan. że rene/lelo'! filC lc;~hc Uf mil c
zapłacić?
..
- A dlac zego mialby to zrob,c? .
.
.,
_ D:a reklamy. Przecież wyobralo parl ~ob,e co p,schyby ? nim
gozety gdyby nie zapłacił i pozostawił mnie w. wmz.ych .ręk?cJI. Tak
nie/il.dzkie postępowan ie poruszy/oby lu!i~i. NI,H Wj5ccl. me kup~.
t-)o/hy jego wyrobów .i musia/b~ ~amknqc lab~yl . Ul. jJ~o pan •.,e
podejmie talcie fyzyko dla g/Up ICH dwustu tYSI cy do/a lov/? A. kICdy zaplaci wszyscy uznają go za niezwykle szlachel.)oga cz/o ..."eJ<o.
.
.
.~
- W Iym C9~ jest - powiedzio/ (lorence.
- Ca/y kraj będzie kupował ;iego ~yroby. be:lz,e mu:/o/ zv".,k.
~zyć produkcję i IV len sposob zwrocą mu s,c: te p,entqdze
oświadczyłem z pewnościa siebie.
.
_
No dobro - zdecydov.a/ Cla rence - tylko bez kawalow. L~.
broi mnie na dół. dol mi papier l pióro. - Pisz .10 co pod'{k~u;
lalodal d't'Justu tysięc y do(aró'l'l w małych odcif,koch ~ol c~.
dletollolli tydzień do namysłu i potem mi a/ <e odezwoc ckoll.
czy/em pisać. zaadresowalem kODertc: i WlyklE:':ern ZI1oczck, wlo:y
do/ mi Clo rence. Schowa/ lisI da kieszeni i znów 10m~n Qł ~Tl~.e ~~
!:ypio/ni. P1zesz/y (rzy d ni, C nvorłego zocJ.qlem sfę 2osfOt ll~\olac, czy
pon Pelld/cton w ogóle otrzymał tcn lisI.
(Dolwńc~nie w następnym

numerze)
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skbdam,'

IS.:'!!) Dla
mr3d'/c'"
widzów:
.. K'J\"3.t>t" - ' o~- z film jap.
Z serii: "Ordy·'
17.15 " Tełe€xp·ress . . .
17.3>3 "Biznes" -;- pl'ogc T. Jacewlcza
l;J.M Prog,am loka1t1]'
ICoś
18.45 i\1agazy!'l katolicki:
ci6t w Słowacji'
19.00 Dohra"-i3C: "Skrzacik Dzy ,, "
19.111 "Ku!3ic, nie k upić:"

c1Iynn 'e !l-1'I.
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21.0';; "Iaterp1'!lacje"
21.55 Sport + kronika WP
mag. kult,
22.21l ,.Pegaz" 23.05 Wiadomości wieczón~a
23. Z::; J~yk aagiel.>;,j (;:;'1)

macja o asługach - 365-85
TELEFONY : St ra~ PoZarna 996 .
Komenda MO 23l-36
Pogotowie
MilicvJne 987 Pamoc dragowa 936.
PogotowIe Ratunkowe 999 P G)to·
towie E11eT'et't"czne - Radom 99J
Dom Kultur"" w Zwoleniu

TEATR
_i i .
bl..t!.t
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i'i -110; ul. Traugl.l t ta 40.
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.. D e~ a vu.. pol.
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st-tf ił..l
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ci" II" - USA, L
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"M.A.S.H." - USA,
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-

l~,

USA , L

.. Moskwa'· t! 1'1. ,
1.
"

!?ly\v

g;

.i7. ;~'I).

L

g.

1<l,

15.30, 19 .30.
USA, L 1'5,

-

~S'Cu~)'jj!:t·' uNiezwykla pGdró'! B.Jlt5zara iCQOl!.f .a" pol. L
Iii, g . 15 .•'0, HUS. ,.Bo wolność
k,z y l;l{l';i slt; mieny" l't>l. L
l'tt ~ . 17.t·j.

GALEjtI~

"pi.wnic~"

BW i\

- ul.

KB!A
,.WotIlOŚ Ć"

.,Książę

w Newym
Jorku" - USA, 1. 1ll, g. ts i 1'f.
"Tunel" - a ng., L III, g. 19.
MUZEUM
REGIONALNE
i m.
gen. broni Zygmunta BerlInga w

-

Skar~ysk .. ,1tej9wie,

tit. Słonecz. ,
czyn"., '9-17.
APTEKA DYŻURNA: nr 29- 4G
ul. Apteczna 7. tel. 51l1-5~7 .
t>OSTO.Jll:
TAKSOWEJ<: I Dworz~c PKP t,,1. 137-OS.

na 98 -

" l;chn"j ... Wu'-uJąc!,
sex."
U'L\. . L 15, g. 15. il7. 19.

Leśo.a

16.25 Korepetycje dla mabrz:rstÓ7>~: Język angielski (38)
16.55 Język rosyjski (29)
17.25 Program dnia
17.30 "W labiryncie" serial
TP (powt.)
18.00 "Katastrofy":
.. 'Vulkany

-

7

wrota piekieł" ang. se-

fUm duk.

30.00 Studi o Sport: Elim. :.'wIE w
koszykówce
kobiet
Gdab.sk '90 - mecz Potska-'Włochy

21.00 "Eksp!'es reporterów"
21. ...
,.Pa norama ti.gia"
21.43 "sp;.s~ na życi~ papieża"
cz. ł - wł . dok . filo. - reż.
Giuse~ Fi'Cl
Komentan dnia

Jutro

- W s lawa rysuol<Ów M eka Wa"\,.,;:0 -

c:!)"fin3 11-17.

Staraellowic.

MUZEA

P,ar t ;:. L3Btuw

W:;5~;HV)i

-

stałe:

"P~z;' i'ocla Kielecczyzny". Wysta"\\-y czaso 'W~: "France3co pjazza malar stwo i grafika", "B iały 0-

ki'es

iuatarst,,:ue
.,L\vow w

w

Wei5,a~'.
\V"ladvsł,

wa

\Vojclecha
rysunkach

Szczeoa(lskica-o' J

~:p rule 9-16.

~

Zaułko 'wy

.,\\' nęirza

-

i XVIII w." gadz. 10-16.

plac

pał acowe

czynne w

XV!!

"Robotnik'" "Wielka draka
w Chinskiejdzielnicy" - USA , l.
12, g . 15. ..Protect or" - USA . L
18,

et

NARODOWE "PAŁAC" -

KINA

MUZ.EUlI1 ZA BA V/KARSTWA -

ul. Koścjuszki 11
św iata"
- czynne

- "Zabawki
10-17.
LAT SZKOLNYCH S.
ZEROl\lSKIEGO - czynne w godz.
9-15.

jt.

17. 19 .

"Star" -

toczy" -

"Fortun.a

kole..-rn się

USA, LIS, g. 16 ...Joy"
g . 18.
APTEKA OYZURNA, nT 29-01&
uL Staszica 64-iJl.
POSTOJE TAKBOWEK: telefo-

-

fe 1. 16 ,

ny -

53-10 l 53-110.

IV!UZ}, Ul\ol

OBI,ĘGOREK

-

MUZEt;M

go~ti~~
Puk

Ostrowiec

U.

cEynne

SIENKIEWICZA

w

-~ ł

WSI KIELECKIBJ -

Etuograficzny w Tokarni-

W ystawy : Wnętrza XIX-w. chal up, Zagroda z Radkowic, Dwór
z Suchedniowa. Tadeusz Żak
malarstwo i rzeźba
czynne
HI-H.

APTEKI - stały dyżur nocny
nr 29-001, ul. Buczka 37/39,
2'J-:108, ul. Sienkiewicza 15.
POJl I\DNIE DYŻURUJĄCE: stomlltolog1czn3 - Przychodnia R'e jGnawa m e 15 ul. Karczówkawsit,. 35 czynna w niedziele I
śwlęt:l w gadz . 7-19, dyżur nocU3" od godz. 19 do 7.

pełnią

nr

INF6RMACJA

{)

KlNA
"Niedź,-wiadex"fr. L 12, g. 1<;.-30. "Misja" - ang.
1. 15, g. 17.30, lV.30.
"Hutnik"

Przodownik"
,..:Nico"
uSA, 1. 18, g, 11. - 9.
APTEKA DY2UIlNA: ar 2g-011

ul. Starokunowska 1/7.
POST03E TAK:SOWEK.: pl. Wolności 537-92, ul. Sienkiewicza
282-61.

KUorO

TELEFONY:

Pagotowle R atunkowe 999, PoI;atow'le MO !1!17, Straż PBżama
9!18 Pomoc Drogowa 981, Pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto 99~ . Kielce - Teren 956. Pagoto\vie Gazowe· 31-2{l-:!8 i 99%. Pogotowie wo(l.-ka.l\. c.o. elekt rycztle RPGM czynne w godz. 15-23,
t>!l. 469,80 i ~30 -94 , Poc>:-tawa łn
f~r m"c.la
o tt.,lagach 911 , Info rmacja PI{P 939. Informac,la PKS
6<ll-79, hotel "Centralny" 65-25-11,
CENTłłt'M

INFORMACJI

"Pega,,"

cyjna" -

U3l:.6GI

POGRZEBOWE :
D 'fc'łt..doho"-,,, . t 1. 31-70-H.
POi'iTOJE T~KSeWEK: O~ <>bo,
'Ne D\-1; 'tz~c PKP t~!. SJi-34 , ul.

żHr

,.A'kademla
U'SA., 1. 15, g .

polI15.39,

1'1.36, lt.30,

Uwaga! Za

w progt'I'ID;e
o tl)łGwłat1 a..

.

e:wen~ulllne zmiałlY
k ·m
Ted,.~ja
,.ie

RADIO

,

TU-

RYSTYCZNE.' ..IT" - tel. 486-tlS
c~y'nae do lG w soooty do 14.
INFORMI\C,JA O USł,UGACR
.,OMNI" Ki.,lc~ t el. 439- 5 ~ ~
w ~ooz , 9-17.

."

- -:. - . - ~

"

PROGR"'-~

.

u~ . r,1 te !cz3r:i':d~·.# .

STRONA 6

Uwaga! Za ewentualne ~mja.
OJ' w program ie ty redakcja nie
odp.w jada .
I

Takich akcji , ak-reślanyct..
nlianenl ",tła ratu!:\ck" opowiada pilot dyż.un\y - Wiesław Barcic, którego odwiedziłł:'m w czoraj na masłowskim lotn i-ku - było U nas już kilka w
tym roku. Hl marca, na przykład, 3G-letni mieszka.niec Sh.raehowic, Witold S. słra.cił na
pHe mecłlaHiczfie3... rękt;. Była niewielka nadzieja na jej urat<3wanie,
pod
warunkiem
szybkiego dostarczenia chorego
do szpitala w Trzebnic.y
pod
Wrog.ławiem, gdzie specjalizują
się w przyszywaniu kończyn. I
tym razem pOdjęliśmy szybkO
decyzję lecimy ! Samolot · poprowad ziłem ja wraz z mechanikiem,
Januszem
Niezgodą,
poszkodowanym
Zll:Opi-ekQ.wał
się podczas lotu lekarz Edm:.md P!"ędki. I tym razem poltl{}e pl'zyszla w porę.
-

i'łas

- Al!la ta mała dziewczynka, która straciła stopę pod kosiarką. Natychmiastowy
transpo!"t do szpital a w Prok{)Cimiu
pod K!"akowcJ'S i mistrzowski)
przeprowad zona operacja uchroniły
d ziecko przed kalectwem. PrzY5zyta stopa odzyskała •..~'ą sprawność.' Tutaj także zadecvclowa l krótioci c-zas 00
W19adku' 'o zatHegu.

*

*

...

Wcz<:>.ajS7.jf, pi ~k:t1y, słoneczn~
na latnisk " w i\Ia.. lowie
nie był spokojny. W ojewoo'lis:a stacja Krwiooaw.itwa w
Kielcach zażądała pilnie osocza.
k tó re z'najdawało się w LDdzi ~
Ze wzgl~du na wysoką t~mpe
raturę transpoct karetką
nie
wchodził w rachubę, zadecydew-o więc - trzeba prxywieżć
krew saIuolotem, i t~ aie śmig
łowcem, ale jakiem-1Z,
żeby
było szybciej. A tu jak IUI złosć
wysiailło ra<iio llokładowe. l'\'IiDle to pHot Wiesław Barcic zdecydował się lecieć bez tego potrzebnego w powietrzu sprzętu.
Wcześniej zawiadomiOflO o locie
dzień
wC3~e

E
E
~
•

.~

' ~

...

!~.

zatrudni zaraz
ANESTEZJOLOGóW

'i;..

i
'"

... na . dyi9ł'<M!b zftkładow,.~h w szpi alu w Jęt drzejowie.
/'
..
•
Zapewnjamy mjłks.;ymalne st wki -;.<I'.fs~r'04ł~-e- ~
nia oraz 'zwr<Ot koutów pnejawu..
~

t
=

236-k ~

A~.A~_a..aAA.A• .~ .. _.a.A,,~a"'~A"':i."''''.

LOK-'\ LNY

PKP

ODDZiAł..

..ł. ...........

D OGO WY
lNFOR~WSE

że

w zwią-dm z 'r hot mi to:r wyroi nastąpi zamknię
c-i pn-ejn6u ko' j1lwe-go
km 2 2.1
inii Warszaw.a - K r.21ków, w ciąg u drogi Mm-3wiea Chęeiny.

Dz!ś

16.LO M8N inf"r 'nuje (po t.)
l '!O Pwg!'J.m d"ia i Tdeg.]:!et~

Zamlmtęcie przejazdu p!anu.je St~ w d.ciach 14-17
maj .. lt9~ r. w godz. 8-17.
G1:ie wg O'liO'!lObjaoz-d s::un~chodów 9dbywać się
kowania w trente. UivUc>owników dróg upr~S'l:jł się
231-k
o J:llCb'ilw'anłe 2czegił!nej o"'łroiności.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Tuż pTZ~d
jedną z

odlotem rozmawi~m
z
chorych: Byłam
," sanatoriUUl w Ciechoci'ku i
podczas spaceru dość niespodzt~wa'f'.ie upadła.m - mówi. - PG' czułam okropny ból w biodrze,
okazalo się, że poważnie Raruszyłan. staw biodl'owy i RłUS~
skGr.:yó;tać z opieki
szpitalnej.
Dzięki
pogotowiu lotnicz·emu.
po<k'§ż do Krakowa, g.dzie m<e,,-z,.
kilfll, znacznie się skróci.
Nie
b~dę długo cierpiała ...
J\H-:l wysłartewał,
za t",2'
kwadraasie będzie w gra(hi~
nad Wisłą, a eh3ra znajdY.i~ si~
pod o!,ie.·ą fach3weów.

*

*

*

Z księgi 2lg!oszeń wynotowucieka wsze przy~adki POl!i{3C":f lotniczego pogotGwi~:

ję

śmigłow iec poleciał do
Włoszczowy po ch3reg3 ze zła
manym kręl:os łupem i. pen.teniem końCZYlI. SzybkQ pne-Łc.il.n

3 maja

sportówan1) g.o d3 Kiele, ga'Ote
oczekiwał naR zespól operacyjny. I VI tym pnypadku ch<J<iz';'ło o czas i zaoszczędzanie jł6szkodowanenw bólu ...
'" maja kGlejny,
podniebny
rejs. Za l/ter aF.'l; znt>wu zaSiłada
uHot Wiesław Bal'cic w r az z
~ałQgą. Z R.ad.omia tNeba - Z!lJJrać do kliniki w Sicmiau()wiC;ł'Ch tnaC'[l..!l opanone,go paC'~
ta, Dzięki pogotowi'..l lotn.iczeID?,
3fia-ra
wypadłc:u w zakW'i':-!e
pucy będzie cierpieć Zn~C7A!łe

k rocej.
Wiesław Barcic, t o jeden 1: l!
p i.i o tów [na5ł'<twskie~o
jlfiog.oto~
W'~ii. Za sterami zasiada już z.t
Jata. zaś w kieieckim Z1:'spole
Lotnictwa Sanitarnega pł'{i<?.J.]e
już 14 rok. W powi.etrzu ~
dz,ł pon{ld 6200 goazin. Ceai S(jbie swój ruelaŁwy zawoo. i pe..... nie by go ' lłie zamienił Iła ża
den inny, choć bywały tt'-wme
chwile aod ni.ebem. Raz Ila-.et
trzeba było lądowa'Ć pr~ 'cel em , gdyż mgła uniemoili wita
k{)!l tynuowanie lotu. Parni.ęła z
teg,l rejsu dość bwnorysqczne
zda-rzenie. Wtedy na p@kłaarie
znalazła się jedna z kieleclrieh
dziennikarek.. Po wylądow.:miu
pilot zapytaJ miejscowych, od ilu godzin mgła spowija ten t ....ren. Chadzilo mu o ewentualne omini~cie przeszkody. Pani
redaktor napisała wtedy,
ie
pi~ot... pytał ludzi
(ł
d{'~ę.
Śm'ia'iO się później z lołfl.i~a ..",
zespol~ przez wIele dni._

*

Tymczasem na płycie loŁ!l iska
wylądował sanitarny ,.kukurużnik", popularny AN- 2, z dwoma chorymi na pokładz.ie ko-

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ
W
JĘDRZEJOWIE

t , LEł<.ARZY

k-'!'3.~ ':H~#!:';~! ś~1igioG\\'iee "Ml-~ »~
p-rzct ra,łsponować char-e zln
K!'a~owa i Nowego Sącza.

hj

Łódż.

IYY ••Y.? ••YYY •••Y.Y•••YYY••YYYY• •Y~.~YT~~

16. 5 Dziennik
lIU9
Prognm
Magdaleny SmoulVskiej-Wójciklewic z 17.10 Dziennik i7.15 Studio
\vyborcze.
..

Sł'lW~ctt~ :ł;.-' :!-~9-19
v-L J~ - io
ro!"~v'l 3!. ..~ - ':'l .
P ostó1 t:JK-,;ó'.ve k
łJ"~Ti}Gwt' e h v i . Armi'f. CZi!l"N.
t 1. !U-~~-;q , pnS!:'3i ~')moclloclów

c;:ę!;~t?V'.ir-ch -

7.(5 E X [lt'!$;5 gl3iif.'odaz·czy
8.ft5 Muzyka . k!. II: Czy polka
jest polska
8 .35 "D3matOI'~; Nasza poczta
- Dlacz-ago się niszCzą?
8.00 " Domowe przedszkole"
9.15 Widomości poranne
9.~ " Si-edmioro gniewnych"
czeeliosł. kom. sat. reż. KareI Smyczek
10.00 "Domator": Szkoła d l.a rodziców: Choroby USZli u
dzieci
12.50 Pl'l!:ybysze z Matplanety:
KrGlestwo
l\-fi~towe!!o
GY'oszka
13.30 TTR, mate matyka, s. TI:
Taźsamości
trygt>nometryczne (ll)
1-4.00 TTR, spot.kania z lite raturą. s. II: Z. Krasiński ~Nie
-hosk3 komedia"
15.18 ,.W szkole i w dom\\"

ł E.

LEKAClI -

w gadz. 7.30-15.30 z wyj3tkiem dni świątecznyc h l dni
wu!uvch od pracy - teL Sl!.3-U.

~.vnna

Padró:ż do 'sJ;!}licy Aie trwała
dŁugo. _dziecko trafi ło da kliniki
l~ii p{3 .pólnocy. Zdążyli!

'[j

rial dok,
tła
życzenie:
13.25 Program
Kaszpirowski, człowiek ludzi<nn
Zielone kino: ,.Mieć miedź"

Skarżysko

t

ang.
Alan

Gił3SOl;

-

S;lię

12, g, 1~.45.
15, g. 17 .45,
1. '18, g. 19.45.
policyjna Ul"
g. ł3.łS, IS, liI.
,.,Dzika Ramt~t1łość"

l<:; i~lyC3.·"

-koflslłment:a

Hl.:m Wialilomccici

Szyb atsl<l} kto:-.! 4..iru'2han~a- p g'Ut{Hvi~ lotnicze ś!nigłowca
"l'vH-:!". Do helikoptera załado
wują sit! także: lekarz, Edmund
Pi'~?-J i mechanik pokładowy,
Józef Wojtynek. O północy iVII2. ląduje na sk werku przy ul. .
Bonaterów
\Va:rszawy.
tam,
gdzie
tel'az mieści sit; wesołe
miasteczko. Wtedy jednak 1'0dzicanł i obsludzc sarHolotu ..veGio nic 3ył"3:

*

Kieleckie pogotowie lotnicze
dYSP3nu:ie trzema samolotami:
śmi,gł~w-c~ uMI~", .,k.ukunEjednopłatow

nikiem" AN-2 i
cem _JAK-12".

To PGCZclWY

sprzęt,
ałe już nie pierwszej
młodo.:ki i jak.ości. Nie w -każ

dych ' waruRkach moi:rla &im
nieść pomoc. Pilotom man.y się
,.MEW A" - dwusił.nik-Gwy, !tewoczesny
Słlmolot na li~cji
USA. Kosztuje sporo - 33ł t~.
iilllarów. Ostatnio społeczeństwu
R~esZQWll z .. fundowała ze skła
dek t.ki aeroplan miejscowemu
~o~wiu lotniczemu. Moie taka i!łieja~:vwa zrndził1l~ ~ i
lł !!.9.5 M9XZ;1 W. Barcie:. Mol-

re ....

W CLGraj późnym wi~czoY'em
zadzwonił Ji,
mnie pilot B!I.~cic, OJ'
poinformowAć ,
'Ze

"!.

dyżur,

k tóry zazw~'czaj koł\>Cl!:l"
się o godz. 19, trwał dalej. Odby to jeszcze dwa kolejae, -lIiine
loty ratunkowe. Z OsL"Owca
~!:ełra.asportowano
cło Krakowa wcześniaka z zllbu'ł'Zeniar.n
oddecłlu
i
kr żS!nia. Dl!:re..~!l
grozih śmi.er.':._ .
O ~o1z. :lO na skrz."1:ow3.ni'l
E-7 i d!'ogi
p rowadzące!
do
szpitala w Czerwo;1.ej Gór3e Z3.hnlno do śmigloy:ca cMrego
ze zgorzel:} gazoW'lI. Pl':!';T~'
k!.trs !'.). Sos'lowiec - K3.towice. I w tyffi pnyp dk:!.I PIł
trw1)na
oyh natychmhslo ~
pl:HłO h"łlow ' "
,JKRZY KO'

W. &:1

Kon
Minist
m.in.
budov
Kilka

wzros

niesie

czł onl
spółd l

ko.me :
wanie
nych
nie tJ
że

n~

in wes:
SZC2
niczen
dowy
downi
warzy

Mor
l

Mie;

KERM o bu
Komitet Ekonomiczny RaG.
Ministrów
wysłuchał
9
bm.
m.in. fnfo:-macji o proi>lema~h
bunownidwa
miesz.kaniowego.
Kilka przyczyn
jak l>,P..wzrost kosztów budowy, podniesiep-ie do 30 proc. wkładu
członk owskiego za
mieszkomie
spółdzielcze, uciecZlka
banków
kDmercyjnych przed kredytowaniem inwestorów budowlanych i wysokie oprocentowanie tych kredytów - sprawiło,
że nastąpiło
załama!l~
rynku
in westycyj.ne go.
Szczególnie groźne jest ~ra
niczenie działań na rzecz budowy infrastruktury pod b-udownictwo mieszkaniowe.
TowarzyS2y temu porządkowanie

.-.ii

:to

.m
.fn

'aze,
u:~

ej.
ruI.

Morderstwo dla złota
i magnetowidu ..•

ru-

,,(l-

MieszkailCY

Bia.łegostoku

są

zabójstwem 21-letewczyny, dokonanym 7
jej mieszkaniu p rzy ul.
m {(),op,rnika. Zak rwawioną córkę
na podłodze zastała matwracająca
do domu po
wugodzinnej
nieobecności.
Z mieszkan:ia ~iDąl magne"Panasonic", 300 tys. zł
18 sztuk
wyrobów ze złola
wskazuje
na rabun.kowy
1IJ11oŁv'w morderstwa.
Te.go samilicja zatrzymała

3ny

ad3!:

z,a-

wi-

r--

mu,

ide
w:tie

mieszkańca

Białego

anego o dokonaOdzyskano uaprzedmioty.
(PAP)
wa.

II)

I
~-ze'Pisów

w sfe;-ze ek.soloatalokali (tzw.
urynkowienie
opłat), co sprawia, ze -wzrosły
obciążenia
za czynsze i
poważnie waią na wydatkach ludności. Wszystko i6 podkrE5lono wpływa
na odczucie
społeczne, re polityk a mieszkaniowa wymknęła się spod kontroli lub zainteresowania rzą
d\L K~mitet omówił propozyeje
działań doraźnych i perspekty wicznych, zwłaszcza możliwoś
ci obni~enia obc iążeń podczas
uzyskania nowego mieszkania.
Zaopiniowano podjęcie
takich
decyzji, jak powoł anic
dała
koordynujące~o politykę mieszkaniową,
obni żenie
wkład ..
cji

członkowskiego,

Studenci

m.in. ,'t Kral~owie, Wrocławiu
i
Politechnice
Warszawskiej.
Na wiec w \Varszawie przybyli przedstawiciele resortu edukacji narodowej.
Minisler Henryk Samsonowicz
skierował list do
rektorów i
społeczności akademickiej. Podkreśla w nim, że w ostatnich
tygodniach wok6ł projektu ustawy narosło
wiele k()ntrowersji i nieporozumień. Formułowane są zarzuty, że
p r oponClwana przez rząd ustawa ogranicza zakres samorzadności
uezelni. Taka interpretacja stwierdza minister wynika
zapewne z niepelnt'j znajomOliei
projektu rządowe~o.

u prezydenta

z",iązku

zuchwałą

kradziO!żą
tlekonaną
%'i kwietnia
br: w mieszkaniu prezydenta
nuasla Krakowa, Jerzc~o Roś
ciszewskiego, rzecznik praso,,,")'
WU W w Krakowie podal, ie
nie ma jaki(;bkolwiek podstaw
by sądzić, iż sprawa ta ma pod~
łoi .. polity('zne.
W wyniku podjl;tY('h działań

miu

teo-

lU al-

-

Pani

ie

·agę·

udało

trze('b

się

z

ustalić,
że
pra wezyń

jedną

z

kradzieiy
kilkakrotnie karana 40letnia Ewa Pawłow5ka o' ,,10dzi~!~kim
pseudonimie " Dziejwa , z Krakowa, poszukiwana
listem &,ończym. Złodzi .. jki, podaj ące sic: za pra('ownicc opieki spllłc('znd, wpuściła do mienkani, prezydenta miasta je!;'o
j~st,

.icze

BO-

~9-1ctnia tCŚt'i ow.,..
Korzysta.jąc
z nieu,~.gi starszej pani, skradł y pienią.Ize
i zło tą biiuteńę
rodzinną
VI arIo ' d
50 mln zł.

~cji

(PAP)

n-im

r się

UPI: Marszalek
Siergiej Achromieje\\', doradca pre~' den _
ta Gorbaczowa i by)y szel Sztabu Generalnego SU ZbrojnYCh
ZSRR, oświadczyl w Kongresie
USA, że armia radziecka zał>ezpi"czyła swe :.rsenały " bn,nia jlldrową .. przed
S2:elkicgo
rodzaju wydarzenilWlli", do jakiCh może dojŚĆ w związku z
napięciami
etnicznymi i innymi konflikŁami w ZSRR.
AP: Podczas defilad w Talli_
nie, Rydze i Wilnie doszlo do
niewielkiCh protestów.
Wilnie 0'<010 200 osób próbowało
nicskutecznie zresztą" uniemo~
żUwlć pochód rosyjskiCh weteranów, zmierzajqcych do pomnIka BOhatera Armil Czerwonej.
Jak podalo Radio Wilno defilada wojskowa Odbyła się bez
przeszkód, nIe doszło do konfrontacji zwolennlk6~ i przeciwnJków niepodleglOllcI Litwy.
TASS: - Opoz cja demokratyczna w ZSRR nie jest zorganJzowana, nie ma koncepcjI politycznej i Ideologicznej. dzięki
którcj zdobylaby poparcie mas
stwierdził Jurij Alanasjew w ,

strajkują -

DOJ{O:'CZENIE ZE STR l

,

di-

.

uzależnicnie

przyznania kredytu budowlane&,0 od przeta.rgów
wykona w_
ciw, obniżeni e stawek celnych
na import ma terialctw budowlanych i1p. Zagadnienta te będą
dyskutowane podczas najbliż
szego posiedzenia Rady Ministrów. W szczególności do roztrzygnięcia zostaje
okreś:enie
zakresu odpowiedzialności pań
stwa za uzyskanie własnego
mieszkania przez obywatela.

Kradzież
RÓŻNE

:73 si

dOrOC2l1i'SO

Zj .. du

hn.

acharowa w Am<;tcrdamle. Afanasjew, kt.iry jl'5t jedo~
z
przywodców .. Platformy D~mo
kralycznej" p wiedział :t o 0pozl'cji w Z RR b<:dz;e mc."'la
mówić dopiero \\' \':czas.
li"
uda się ltjednoczyć wszvslkle
Siły demokratyczne.
P .... P: Zrozumieni" dla problemu zadJuzenla polski o I chęć
poparCia polskiCh starat\ o trwałc zmniejszenie
cię'Laru długu
wyrazili prZ3' wÓdcy j wpływo
wi członkowIe Kongresu USA
pOdczas rozmów z wicepremIe
rc: m j ministrem finansów LeSz:
kJem Balcerowiczenl.
TASS: W Budapeszcie parlamentarna frakcja Zwiazku Woł
':!YCh Demokratów 7głosila w
srodl! podczas obrad Zgromadzema NarOdowego projekt uChwały W sprawie przeprowa_
dzenia przez rząd węgierski
rozmów 2
rZĄdami
państw
członkowskich Układu Warszawskiego w celu osiągnięcia porozumlen.a o wycoI"niu się Wę
gier z tej organizaCji.
AFP: Parlament albaJlskl zallprobował we wtorek proJek\y
ustaw, kt6re przewidUją m.in.
zalegalizowanie In 'estycji zagranicznych, prawo do posiadania paszportu pr?ez obywa~
tell, zniesienie zakazu propagandy religijn ej. ograniczenie
Uczby przestępstw
karanych
'II'yrokiem śmierci or:)z zmianę
definic.il przestępstwa przeciwko państwu.

DOKOi(CZE; 'lE ZE ~ Te

•

Nieporozumieniem /
jest
stwierdza H. Samsonowicz - że
projekt ogran ;cza pomoc materialną dla
student6w i ich
rodzin. Nie j ~st zamiarem rzą
du wprowadzenie powszechnej
odpłatności za
studia, byłoby
to sprzeczne z konstytucją
i
poczuciem sptawiedliwości społecznej. Odpłatność, tylko częś
ciowa, moi e być wprowadzona wyłącznre za przekroczenie
planowego okresu studiów
z
powodu
złych
wynik6w
w
nauce.
Rektor, w myśl projektu, nie
ma uprawnień rozwiązania organizacji studenckich. Ma
je
Senat na wniosek rektora
l
tylko w odniesieniu do organizacji
wewnątrzuczelnianych,
wówczas gdy organizacja uporczyv:ie lub rażąco narusza przepisy prawa.
Projekt rządowy nie przewidywał nadania osobowości prawnej samorządowi studenckiemu.
Przyjęto w
nim inne rozwią
zania gwarantujące studentom
te uprawnienia. Mimo to, minister edukacji narodowej wystąpi dl' komisji sejmowych
o
ponowne rozważenie tej kwestii.
W projekcie rządowym pqyjęto,
że
reprezentanci samodzielnych pracowników naukowych powinni stanowić 50--55
proc. składu kolegium wybierającego rektora, pozostali nauczyciele akademiccy 2,;i--30
proc., studentów - 15-20 proc.,
innych pracowników 5-1
proc. Tbki skład jest wyważo
nym
kompromise m
i
każda
j go zmiana 'wzbudzi niezado-

wolenie jakiejś z grup
ności akademickiej.

ustawą

F:

groźby użyda pałe'k.

Przebieg tego

społecz

podkreŚla

H. Sarnsonowicz by stwierdzić, o ile dalej i głębiej projekt rządowy przesuwa granice
samorządności.

(PAP}
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Najnowszy
numer 1.ygodnlka
"Der Spiegel" zawiera wywiad,
k tórego udzlelil pl~mu na krótko przed 6mi erct ą ll'trst In.ermann, obok Honeckera i StopIla
czołowa
postać
komuntstycznej
NRD. Wywiad ten zawiera sensacyjne stwlerdzcnie. :te wbrew
utrwalon ej
pl)wszechnle opInii
jednostki Narodowej . Armil Ludowej nie uczestniczyły w interwencji wojskowej państw Ukła
du WarszaWSkiego w CzcChosło
wacji w 1968 roku, nJe przekroczył y
granicy czechosłowackIej.
SIndermann był w tym czasIe
sekretarzem parUI grnniczącego z
CzeChosłowacją okręgu Halle. De_
cyzJa
o wylączcnJu jednostck
NRD z udziału w InterwencjI zapadŁa w BerlinJe i Moskwie. ObawIano się Incydentów I skoJarzeń z wkroczenIem Wehrmachtu
do Czechosło aejl w 1938-39 r.,
lecz jednocześnfe - by zademonstrm~ać
o!ldarT14 r akcję państw
Układu
Warszau'skiego - stwarzano na zewną t rz
ra1enie. jakoby jedoo lkl NnrOdowej Armil
Ludow j takte uczestniczyły w

(I)
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~
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lJwiif\)biła
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Prezes Gł6wneco Urzędou Cel
Rzecz.vpospo!ih.j Pols}!ie; Toma~
BHto. zewlez w z~ i:jzku z tym
incydentem poprosił do urzędu
ambasadora NRD w celu zlQi!'nla OEtrego protestu.

sensacje
Sindermanna

P-i4lil"-śmY wczoraj o wła.roa
lliu do domótl:
jednorodzWnego
w budowie przy ul. Rew. Paź
dziernikowej. Spr awcy tego wlama1lia zostali zatrzymani przez
właściociela
dom.ku przy pomocy sąsiadów .
a nast pnie
przekaza n i
fJ·:.l<:cjonariuS2om
MO. Jak \lat; poin!ormo 'ał cnili
r<:no rzecznik prasowy WUSW
w Kielclich, pf,d_ Lt2 -e-!< Se a,
de.cyzją p:-oku!"a ora rejoDDw go w Kielcach cala tr6" a zostala aresztowan , l.e wz.ględu
na na "ede! €D t _ i>" ~!Le 'ęp

W _'ka~i.y~~.l przy .1.
:;:>00ległokc:, 'Ił; tew. barze
,.Pod
Chmurką" dwoch pai1ó-,:
pj~()
sol>ie wooecLltę. Podszedł trzeci, pobił jc-d':lcgo z nich i zabrał
mu 7.3CO zł or az ... '1 a.p oczĘ
bu te:kę v.'ooki. '->':-.cu.le but: t
był :;> agnilJny ...

Irem

. w.

b y!

k6w zwróciła się z PTohbą
pomoc zapłakana pOdr6żna JX1siadaj ąca
bilet wykupiooy 7
marki NRD, od której ni mi
ki
konduktor
bezpodstawnIe
domagał się dodatkowej opła
ty w markach
zachodniorjimieckich. Gdy odmów;!a , wstała
potraktowana w
b
naruszający jej godność 9S<H&;slą. W obronie
napa<'<lowan j
przez kolejarza Polki
staneJi
dwaj nasi celnicy. Ob~roga
.,lejowa
zatrzymała
pociąg i
wezwała policję. Naszych celników zatrzymano. W wyniJtu
interwencji konsula Rzeczypopolitej Polskiej obu celf)j~6,'
zwolniono t powr6c1li po kiJku god:t.i'nach do kraju. pfZ('bieg zajścia jest udokum nt wany wyjaśnieniami świa.j~·w.

Pośmiertne

.kłaHl

ROZBÓJ

incyde,l tu

następujący: Do naszych cel 'j -

stW()

kei
M.:}-

n

dzy Kunowicami a
BHli
zatrzYU1;lnych w
ta!ny sposób prze?; polic'e )wlejową NRD
dwóch pols i
funkcjonarius?;y celnych z Un du Celnego wRzepinie w ie dział dziennikarzowi
rzecznik prasowy Glównero 't:irzędu Ceł Zy~munt
JaÓc:ł. "iIl.
Podczas zatrzymywliilia uiyi
wobec nich Obraźliwego oikr..ś
lenia: "Polskie świnie .. siadać z wagonu! ",
a ialEie
zostało

,,~s.

, ta-

•

li t.m., podnas wykoo) ".
wy h w

Projektowi zarzuca się, że
nowa ustawa ograniczy samorządność i autonomię ucz"lni, a
także pomniejszy znaczenie samorządu studenCkiego. List załącza
rejestr
proponowanych
uprawnień uczelni.
Wystarczy
je por6wnać z obecnie Clbow ią
zującą

•

obowiątzków służ
ciągu ł,Beroliii "

minister listy- pisze

Obecny projekt rządowy jest
dopiero przedmiotem prac komisji sejmowych i od
parlamentu zależy, jaki bf;dzie ostateczny kształt ustawy.

l

zł:~ W~d() ....,0 ec
li( h
p-"s l ępowaoJie .karL
1<:.'110' te.

mI

lnterv.encji, a przyn.-.jm ni ej nie
dementowa'1()
lOch iw) rtl::m.
!PAP)

Wartburgi
z silnikami golfa'

niebawem na rynku
Przewidu'jffi1Y, ie pod k bm. w na6:Zycoh puniktta'h
sp r zedaży krajowi klienci będ~
mogli kupić wartburgi s fOil'nikarni golfa o pt>jemn06ci l
ccm sześc. - powied-ział dozi(:ł1nikanowi PAP dy"eoldor a.::aelny ,.Po!mOlXbytu" Wi eslaw GracJ.
Do Polski dotnze ,..a)pl'awdc.podobniej ok. 11 tys. ty'Cb pojazdów, a p ierwsza partia, objęta podpisaonyrru już umowaml.
liczy 8 tys. samochod6w. Cen:.
wartbllil"gów n:e ~r% kroczy
n:PI zł, ale dok.!adnie nie ~
trafin1y jej O'k~ . ić. g-dyi t
...
ją obecnie rozmo,.y z MI"is4..e.stwem Fi.na,sów nt. wy_
podatku obrotowego.
-

n~

*:

Wi,elu zainte!"esowa.n~'ch k'li-er.t.6w , po pierW6zej
lnforma<-'
dotyczącej importu wartbu-'-,góW
do Polski łlyta'ło , jEokie są g,.llr
rancje
zakupu w Dast~~ydl
latach C'Lęści do tych po jamd ów.
Obawy te łączą się z pI"Ze-widywli:1ym zjednoclZooiem N'ie-miec
i :zaprzestaniem p"oó~1I:c.ii
r.1ode:u. Dy:-ektor .,Pt>łmo ..b~--w·
sh ':er dz : ł, ;2 do~awea TJiemi f'tid g!.Va~a nt uje p rze:: dr. 7-JO l it
cz<;ici za'll-:e:'l-,e 00 2a·~11,.,;()ny
... :lioc"ho:Jó\v.

SprintelU ,"

ł ...

w

lidze ' j uniorów

ł.

• W kolejnych meczach
y.t
His7.pardi
rui ·trzostw
świata
grupy .,B" w siatkó~,'ce ko~i~t
rozegrano ostatnie mecze ellmlna cyjne. W grupie 1 RF'N wygrała z Francją 3:0 . w
grupie

[{ nut11un ia zwy ciężyła Mauri·
tius 3:0 a Po!s!ta w:-'grała
z.
Au s l nlłią

3:0. Po dniu przerwy·
rozPoC7.f;ły się pojedynki
finatowe z udziałem trzech najlepszych drużyn z grup. Polki
zmierzą

z p rowadzącą

siE:

w

grupie I ' UFN.
•
W finałowym meczu pił
k ars k iego Pucharu ZdohY,,"Ców
Pu c'har;'1 rozegranym w Goet.:·
bor gli. Sampdoria Gt>nu :l zwyciei,vła
Anderłe cht
· Bntkscb
2.0 ' (!lO ·dogrywce).
Misł~'z

•

świata

i\1'~t"ntyna

w .' towal'zyskilll
Sz\vaj(: lłrią

nie

mpczu
ze
zn..·.misowa lli \v B et':'"

1:1.

W. c1iminacjac:h mi,trzostw
Eul'<tJ'lY- Koszykarel{
w Gdań•

&k u. r eprezentacja ; Póls)li'c pok~nała Francję 9 4:69 ' (ii7:34.). ·W ·
pozośŁ<iłyclJ 'meczach' Jtti illunia '
wygrała .. z BFN " 77 :71> (4li :'3;), ' a
Wł04'li,y pokonały ' Sżwl!ej'ę '70;65"
(35 :33). .
PodoOn.y im'nie j I'ozgtywany
jest w 1ll'3plu . Oto rezllllaty:
1zr<&1 ' - "Hiszpania- ' 8(j:!i77 110- '
ł'An{j i o ' -=- Vanil'- !)9 :~1l, W~gry :::..:
Gł' e('ja

87:Gtl.

.

,

• Zhig~.it·w. lłonit>k nd pr~y 
szlego sczom) b~dzle trc nerem
wł osk iej ·d r.u·z,Y ly L N'e .... (leeh)

~~

'Zmiana .na pozycji lidera .-

Wyścig

43

Pokoju

Svorada ZOóloailepsz,
Pechowa jazda . Piątka

R.óv,'ni eż w kieleckich "rnasił; na mt'cip . •Taeek Bodyk był
W czoraj na trasie Ber lin .
·łych derbach" . zanótowaliśmy
trzeci, a ' Andrzej Ma~kow s lti
Magdeburg rozeg rano pleI'W~;lY
wysokie zwycięstwo Konmy I
czwal'ly.
· etap Wyścigu Pokoju. Nie przynad Błękitnymi ' I 5:1. Bardziej
· niósł qu jakiś scn sa~y.jnych .roz, \\Tyniki I etapu : 1) Jan S,,·ora ·
"ull}ial'kowanym"
wy nikiem
strzygnięć . .
E tap był plaski i
cia . (CSRF)"
2) ~larti Goeh
zakończył się mecz Korony n
(NRD), ;I) Jacek Bodyk, 41 An. w szelkie prób-y ucieczek były . w
z Gunate Ul. Wygr ali kielcza'clrzej ~Iackowski , 5) ~Iaiio de
'zarodku likwido .... ane. Zwłaszcza"
nie 1:0. Po tych spoj;kaniach ta.
CIercq (Belgia), 6) SieJ'~iej ~l1li~ . bela tej gr upy . rozgrywkowej
. groźna była ucieczka "Holel!dra
je\vski
(ZSRR)
wszyscy
w
czasie
·,}bst'luj., .kióry rniął już momen~
- przędsta,~.ia . się . nastt;pu~ąco :
4.66,4&. · . '
. tani! 5- mi n. pl'zewa·gi. ale na 10
. k \u pl:4ęd Jil<;tą ,·pe,Id!lą go doś_'
Klasyfika oja indyw idualn a ' };lO
ci~~f!'cy jechali w zasad·niczym . . prQlogu i pierwszym 'etapie: ' p eletonie .nie prÓbując żadnych
1. JaB Svoracla (CSRF) ".96,41.
,.
, ucieczek. O dużym Jlechu może
t. Mar"tin Goetz (SBD) . sh·.
. ,
10 sek.
mówić kielczanin Zbigniew Pią· tek,
k t óry le-'Łilł -w .. j~dl1ęj z : : ' 3. Shit-'k R.ascI\ , ~~landiaf ..
kra~s, li pon adt9 ~ kilkakrotnie
.' " ' ; ;
.;
.' ·.13 8('k• .
. n\usiał zmieni~{: ·ro . . ~el' Ż powo- .'
4, Jacek !ło~y.k (poJskal11 , sek,
dll defektów.
. I
5. F . .Veeilendsal
(Holandia)
· Na- .molę~ .w_ Mllguel.nu/iu· wje. ' . ' :
\
19 sek.
chała ćaia grupll : koJat·zy ,. a 'f'oz'- '
a. Edua'r ilo Cruz (Kuba 21 śek;
pl'owadzają cych .się . P!ll;lk&w . i .
8. Jacek ,lickie.wi(Jz ·
21 "
Nit"tllcó\v ' pógodził ,' Cze ch~s]o • . 1j!. A'ndrzd Maćkówski
22 "
wak- ' Svorada; z\vycięica · pr~ló'.:
%8, Andrzej S;'pytii:.owski
22 H
7~. Zbigniew Piątek
22 .,
· gn, który pi erwszy zamehlo.'\·aJ
81. Temasz Brozyn~
22 "
. I , ....
Min·ionej soboty i nied zieli w
hali Neptuna w kOllSkich ' roz~
Dziś ~ etap z Ma~debur"a do
grane '. zosta ły krajowe
misHalle, długość 199 klD.
trzostwa ZNP w siatkówce. Or(j) . ganizatorzy imp rezy Zarząd

g l'(J.~ e ll i ('

mi l ,ę!o .

J1I7~

•

ska.

podała

~t~kt!

prasa

'tego' le"rai'!l

bry·t yj-

~Tl ie "' będtt

W1l!1 SZC;cl7li na w szystk ie stadion ·y . na któryc h r ozg r yu' all& będą
?/lllndialowe mecze.
z p owodu
niedosta1cc~ n !lch §ro(!lców
bezpieczel/slw,i. Powolmu't się p rzlJ
tym na wY]1O/dedź
HermanllCl
Nell11 e "gel·a.
wic e]Jreryclenta
li'I FA i pr.zewod1liczącego , }wmi
sji organizacyjnej, który si wiet=
il,.. ił niedo'ciągnięcia na obiektach w Mediolan i e, Rzymie, F"lore/lcji .~ 1\' ąą.ZJq.(.n...
,
..
•• \

•

~......

..

I

!

- .

Mllndial to pl'a,Z,dz i we świę
to dla. , kibiców f"tbJll', a jed· nocZ'eśllie czas .. slomia ncgo wdou: iei!sł'-IL'a" .. dla ich żon. O zaniedbywane przez ,.prz yr081l!ę
tych" clo teklGizol'ó w' . mę ': ów
k,óbie,t J' zai1'oszczi,la się pe·11JlIa
holen.clcrska firni a l tiTiiślyczna.
•

Zap'mponowala ona panio m ;'
podczas misll·Zo.slllj, a:tral~(:Ii,i JJe
· t/.!'lopy w A t/Stl'ji i R,/<'N z . bardzo' at rakcYh1ym . 1J'r.ogra ·mem.
me tY Lko · 'wyp&zynl;ou.;iinl.~ llo~
lendersl.im fanom nie bę-dą więc
przeszkadzały

UJ oglądanilL

me-

czów ioch polowiec. Powsfaje 1m
mieć jedynie llCldziejc? ,
że nie
spotkają za granicą panów, lctó -

ry<:h pilica 1l0?na )l i e iitereslije.

"

t!Z{'~iej . Ii·
dze piłka rs kiej wchodzi w

R YWaliZaCja w

Po.:

TOTEK

'

płac i

PP TOl'lli r.a!or
SPOr:lOW-Y zaw H, damla . .ze w 7aia<tuacll DllŻe~
go Lotka Z dn. 5.5.1990 r. ' wg
w:,lqpn .\'-ch danych stwierdzono:
LO!"OWAN'IE I 2 ro związn':

!

Radomiu do dwóch
pojedynków (12 bm. Radomiak Korona i · 26 bm. lładomiak · Karpaty), których "yniki mieć
'w

będ!l bęz wątpienia de cydująe y
wpływ na końcowy układ tabeli. Pl'Zypomnijmy, że po %8
k~l~jka ch spotkan c7.o1o\vc dl'Uży ny grupy IV legity mują się
następujący m dOl'obkiem punk-

towym: 1. Karpaty Krosno 44
pkt., 2. Korona Kielce 42 pkt .•
m a z ' G trafieniami wvgr,me po
13.613:306 ' zl, 131 rozw. Z 5 lrafic_
3. Radomiak Radom 38 pkt.. 4.
UlamI, wygrane po okol0 185.000 zł.
Blękitni Kielce 3'1 pkt., 5. Wis9082 ro7.w . z 4 truficnialul \vygrah Puławy 37 pkt., 6. Unia Tarn<.' po okolo 4500 zł. 162.183 TOZW .
nów :ul pkt,
z 3 LrllSieniaml wygrane po 410 zl.
Mistrzowi e Jesle!li, pił!karze
Karp~t, ,którzy w marcu straLO"OWANIE TI - l roz\\'. 7. 6
tr,lrJenlami 33.78~. 90
~ł,
102
cili pozyc ję li~{'ra
na
n;ecz
rozw . z 5 trafieniamj - 'wygrane
kieleck iej Korony , jU4 1 kwietpo ol{olo HO.O(lO zł. 5~99 roz\\'. z
nia wrócili na · pierwszą POZ?ł traficniami w:,'):(rane po o.
cję · premiowana awansem
do
kolo 9C30 ,ł. 114.,'11 ro/.\\'. z 3 tradrugi-ej . ligi i . dotychczas
ufi e n.iarn i - \\·ygran.e po 780 zt
da nie Odpierają ataki najgro:lniejszych rywali. DrUQ:yna z
Krosna
skrzQtDle
groma.dzi
y. '\.PREtiS LOTEK
punkty w rundzie
wi-oscnnej,
15, lo. 17, 19, 33
zwłaszcza na własnym boisku.
Sześć zwycięstw, w tym czteSUPER LOTEK
ry u siebie, jeden remis oraz
5, 18. 21. 25, 48, 41, 41
tylko dwie porażk i z B1'o. nią w Radomiu i B'c::kituy!Ui
NU;} ' -l 90
w Kielcach to bi lans lidera w
drugiej cZQŚci sezonu.
Kto mOŻ(' zagrozić Rr\l'patom
w ma rsol U do di'U~i l'j tigj'? Na·

EO

STRONA 8

N ... ptun
Błękitni

Korona
Grauat
Bobrza

n
I

n

n

34"";"15'
tą-l1

22-1
21-:-1'1
15~1~

19-!4 _
, ..
6-58 .

.li

: lł:-~il'

. 9 •i

Do chodzą słuchy, że gwal'd :-:iś
ci wycofują drugi ze.spół junio-

rów z rozgrywek, co na p ew n o .
nie wzbu dzi en tuz jazl'ńu wśród
młódych . piłkarzy, kt6rzy p l'Zi!cież po to trenują, aby b!'a ~ udział w mistrzostwach. W rundzie jesiennej zespól t en sprawował się bardzo dobrze i choć
zaj mował w tabeli trzecia po~
zycję posiada ł tyle samo zdoby- '
tych punktów co' prżodownik.
Najbli ższe mecze: KoronIl ' I ..:..
Nelłhm, Błękitni l Star, G r a.
nat . - B1.brza .raz . KSZO :..KinGua n.

-

Nr'

(IIZ)

.'
"

z

•

te-

' Siatk:uze Oddziału ZNP ze
- nbiegłoroczni mistrzowie kraju, miano najlepszej
drużyny zdObyli ponownie. W ygrali oba mel'ze po 2:!I z nauczycielami z Łodzi i Sulechowa.
NatomIast
w walce o drugie
miejs('e Łódź
pokonała Sule-chów 2:8.
~'w 'gronie drużyn kobiecyeh
Skarżyska

W rozcgrany<:h :3 maja spot-I był L ech L esiak przed Zbi~kaniach
w
kieleckiej
lidze
niewem Czają i Waldemarem
"szóstek " uzyskano nastqpujące
"\: r~ną. Drugi turniej z; cy~lu
rc!zątrzygnięcia. , . Sk,alIQk
. S1i:and Prix
od będzie się
w
Gw:udia ' 2:1, Atlanta CPN . dniach- 2~3 czerwca br. na kor5:,3" 'Fal!!ił~a 7;"~:Q!:~t)ł~ .l~.l': i l-\u!>:':. ,ta.ch ogn!~ka BC!ciane!' . .orgapi-:
rzauka - Palllermk ' 0:0. _ . <. . . z~to~ży JUż przyjmuJą zgłosze-

dni~h 3--{!~ maja::~ ~ot

ZNP .w Kielcach, od _
w Skarżysku ' i Koń !
.skich , zaprosiły do udziału w
turnieju po cztery zespoły męs
kie i kobiece. Dojechały ' po tny
druty·ny, z wyjątkiem Ol s~ty

na.

TKKF

W
taca ognilSka"THKFi }'l3'ac&i11~k
rozegrano pi erwsZy turniej'
nisa ziemnego w ramach cyklu Grand Prix. Na starcie stanęłó okołó 30 zawodników. W
grupie wi·eku od 15 do 35 lat
zwyci<;źył Janusz Kuza przed
Leszk iem. DziekanC'm i Woj<'ieche m Rabiejem. W grupie w iekowej powyżej 35 lat plcrwszy

Okr.ęgu
dzia.ły .

*

.m a,
*
*
,
Woj.' TKKF info~muje, ie w ·
uniu 23 czerwca odbęuzi e się
n
Wojewódzka
Spartakiada
Zakladów Pracy i Ognisk TKKF
w Bukowej. Zgłoszenia do udział.u
w spartakiad z'ie należy
zgłaszać
pod
adresem
Woj.
TKKF, Kielce, ul. Sienkie w icza 6S.

. ~t;:~~~~

~ytr~:js~~~~~\~t~

" woj:' zit!:loriogórskim, znallej z
tradycji w tej dyscypli nie sportu, nie dały szans rywalkom.
Pokonały drużyny Łodzi i Warszawy po 2:0. Warszawianki nie
obroniły więc tytułu sprzed 1'0ku, a walcząc o drugie miejsce
wygrały z Łodzią 2 :1.

.\!' ,
-4\ :';." 1- 1

.

.

Błękitni

38....."lJ!

przodują 'W' '. kr-~ju'

~'I(J ,.i l1r:3YPllsuz a)a, że·ma t o
decydujl\cą laz~. Wpnw.
Z/P i q::eJc z ills-pc/rcją 'w jal, lej
. do " za.końc:zenia
r~ zg .. y1f'zi ctl tI(/ział. Ne·ij.be1'oei-. .1Joclajq· . · dzie
wek (& lipca) pozosltllo jeszcie
Je{/1IOCz'C' ś 1Ii e, że- exl tamt e)
· dziCl'ięć koldek spotk~ń,
ale
Ty nlJ1IJrzęlo jti;!; wiele cza SIl ' i
· już .w ty m miesi ~ ~ u . dlljd:&ie
zaSl,rzciclli CL 3q ' ju.?: calJwwi cie

n ica l'f i Uti/,/?

4.
5.
6.
7.
8,
9.

10 14
9 13
10 12
8 11
10 18
111 . 18
9}f1.

.N·ouczyciele . ze 'Skarżysko'

;;

O)'yulli :;a·lorzy . fegor o c.~nego
Muncli(!l11 ' ma :ią' o ' j.:de 't kłopot
m 'li e,> Ho/elm;ze t pracownicy
sIc,y t u. rystlleznj?j, którzy groz-ili S! ra ikiem podCUi s m h't /'?Ostw
światli, b(,'rlą norma l ni e
pra cować. Ni e·dawno ' poiJpisali
ze
swoimi p l'(/('o dau'c a.mi nową. 7eo?'zy s l'l i ejs zą od s-tn my
f i nall so u-e,i, !liil <}l(l ę - tyP"! s(~mym za-

1. Star
2. Korona I
3. KSZO

Siatkówka
,

- ·9 0?'

•

Z kolejnych spotkań w lidze
juniorów mł,dszych
KOZPN
znane są cztery re::;ultaty: N~p
tun Końskie na wlasnym boisku
bardzo w ysko , bo aż 8 :1 pokonał d rużynę
KSZO Ostrowiec,
Wynik ten jest zaskakujący bowiem zespół . ostrowiecki p r o. wadził w tabeli, ' a N eptun zajmował .. daleką, szóstą lokatę.
Jeszcze wyżej wygrał Star Starachowice z
Granatem Skarżys ko 11:0 i po
porażce'
KSZO, starachowiezanie Objęli
pl'ZOdOWliictwo w g rupie.

~ Na:jpierw K~rona" a' poznlcj Karpaty goszczą w
Radomiu ~ Radomiak drużyną \-viosny! ~ Marek ' Parzyszek nadal przewodzi snajperom.

PItKARSKIE 'REMANENTY
nym zdanit"ln jedynie' Korona
i ltadomiak. j to nie ' tylko
dlatego, że piłkarzy z Krosna
cżekajl\ z tymi zespołami wyjazdowe meeze. Radomiak jest
bowiem
aktualnie
najlcpszą
drużyną wi~sny. natomiast ZIlwodniey Korony powoli zbliżają
się do optymalnej forD11', takiej,
jaką prezentowali
w drugiej
części jesiennYCh rozgrywek.
Swoje "trzy g rosze" do rywalizacji o czołowe lokaty mogą . jeszcze
wtrącić
piłkarze
Błę kitnych, W isly Puławy i U-'
nli Tarnów, choć ich szanse
na zdYstansowanie lidera
są
raczej tylko teoretyczne.
Rozważania
te opieramy na
demonstrowanej przez wspomniane czołowe zespoły formie
w rundzie wiosennej. Wy tarczy zresztą prześledzić dorobek
punktowy i bilans bramkowy
wszystkich trzecioligowców w
dziewięciu
kolejkaCh spotkaJ'1
drugiej części sezonu. Jest on
następujący
(w nawiasach, po
nazwie zespołu, lokata zajmowana po jesiennej rundzi{! rozgrywe-k ):

1.
:!.

Rt\DO~nAK (lI)
Wisła (1.3)
BŁĘKI'l'NI (li)

3.
4. Karpaty (1)
5. Sanderja (9)
II. KORONA (2)
7. Garbarnia (17)
8, GRANAT (16)
9. Unia (5)
HI. Zelm er (15)
11. H e tman (8)
12. Craeo\'ia (7)
13. Avia (H)
14. Górnik N)
15. BROŃ (3)
H,. Wawel (20)
17. Wisłoka (6)
18. Lublinianka (12)
19. STADION (18)
20. Igl(H)pol II (19)

17 11. 3

li 15- 6
15 13- 5
1411· 4
13 18- 9
13 10- 3

13 14-

&

13 9- 5
12 16-10
11 12- 8
9 10- 9
9 13·14
9 10-12
6 1-10
S
4

5-10
6 -15

3 2-13
2

7·17

-1

4-18

-4

2-22

Ukł a d s ił, w porówna :J iu z jesienią,
uległ
więc
do:ji; islotprzetasowan~om.
Z C70łówki . odpadły bowiem . definitvw n ie d r użyny Broni Radom ,
Górnika ł.ęC' zna i \\ L~loki D ębi
ca, \V ich m iejsce do grona
n~ j lepszy c h
zespołów
awansoW;:lli piłkllrze Radom iaka, Błę
kilny<'łl i Wil>l y P ul' wy. a wy-

nym

, (~e~b,)
I '"

, _

sokie pozy<;je .u~rzJlrp aly .tY1.ko
Karlłaty, Korona, i l!nia Tarnów.
. -: ", .,"
Dodajmy. że w rundzie wiosennej RadQmiak i WJsla wy- •
grały po siedem spotkań,
w
tym dW.ukrotnie za trzy.punk,;,
ty, sze'ć zwycięstw . m4ją na
koncie Karpaty. po pięć Granat,
Garbarnia i Avia (ta ostatnia
p~zc grala jednak
dwa . mecze
za minus jeden punkt), Na
wiosnę bez porażki są już tylko piłkarze Korony i Błękit
nyeh, a drużyny' Radomia1l.a,
Granatu i Wisły p rzegrały po
jednym spotkaniu
(R adomiak
z Avi ą w Świdniku, Granat z
Karpatami w K roś.nie, a Wisła.
z Radomialtiem w Radomiu).
Bez zwycięstw są: Lublinianka, Stadion i Igloopol n, k tóry
dozna ł oŚ'miu pora żek , w tym
pięciokrotnie rÓ4nicą trzech
i
więcej bl'amek!
Na zakończenie "remane'1lów"
lista najskuteczniejszych strzelców rozgrywek: 16 bram ... k Marek Pal'zyszek Korona.
11
bramek - Robe r t Kaspe rczyk
Błękitni. 10 bramek Ryszard
Bargieł Cracovia, Artur Błoński
Garbarnia, Grzegorz Kopytowski Broń, Zbigniew
S wietek
Lub linianka, 9 bramek - Czesław Głuch
andecja, Tomasz
Jurkow&ki~ Radomiak,
& bramek - Jacek Ka cprzak Radomiak. Adam
Kamola
W ista,
Jacek R opski U.nia,
Irencusz
Suchowierzch Hclman , Wiesła w
Szwajcwski Bl'i1dtni.
{:>Id)
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