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konkursy
zofundowCHlo w tym
roku w Po lsce, 0rgan izotorem
je<lnego l nich jest od kilku
lot Stowarzyszenie
P rzyjaciół
"Expressu W ieczornego", drugi
zaś jest dzie łem dotychczasowego szefa Biura Miss Połonia
Jerzego
Chmiele wskie go,
który postanow i ł odłączyć
się
od gOlety
i p rze prowadz ić
własny
konkurs
pod
firmą
p iękn o ści
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"Missland" . To ro bicie raczej
nie służy dobru sympatycln, J
imprezie, choć moiliwosć
udziolu dz iewczqt w tej rywal!zocji jest chyba większa . Do ść
powiedz'eć. że w elim'nocjoch
"exp rr'ss ovłYch"
wz;ę/o
udziol
0«. 1500 młodych Pol ek, z których po flcznych weryfikacjach
do finału ogólnopo lskiego d otor/o 19. Kielecczyzn o nie byla
oficjalnie
reprezentowano
w
finale, jako
iż wcześniej
cd
"Expressu" dotarł do Kielc
z
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Tym raZ~ll1 wojewódzide
obchodv Drua D óalal"la Ku llury odl.qty sit: ... na wy jeź
dzie, w Sl()porkowie Twórców i animatorów (ctondno",,«li bibliotekarze)
powi ~ał
ayrektor 02E "Stąpo"ków"

l·nrorLy.

{!oseł

h rv·,
io-

Komoro\\-

Kawalerski OOP
lrz':l11oła
Maria Popko\\'

~Z!.

Ok'rt:go\~cj

"val-

Instytucji

imp l. 'CJ Chmiele 'r \~
Ilole łJYbol6 'ł M IH Polski
'90 reprezentoNane będQ d", e
kiejczonki Pow r6ćmy jedna k d
"expressowych" l'IyborÓłJ M.ss
Polonii '90. W śr6d flla~oJJej 19
z 1010110' się jednak przedstawicielko
naszego
regionu
KatorIJno Krekoro l Oslrowco
Św_, która wzięlo udzial w ellT1]inocjoch w B:alymstoku, ja o
studentko drugiego roku miejscowej Akademii Medycznej.
I
dlatego w/ośn e
oficjalnie rl'p rezentolfjo la rag;o~ b:alostocki,
F inał tegorocznej edycji M iss
Polon ia odbył !i ę w sobotę w
Soli Kongreso .... cj Polo cu KCl/tury w Wa rszawie, Jak zwykl!',
impr.eza otrzymało siaranną
p 'alłq orty~tycznq. choć uczesln,cy koncertu oraz telclfłidzio·
",ie (bylo tronsm'sja w tv) spodziewali się w:E:cej od orgoniw'oró,v. Tym bardziej że spanso ÓłJ imp r elY było kilkunost'J
(nawet z USA) i Tl'Olno 50b'c
bylo pou,orć na artystó,.'1 bordzi i cenionych pr7'Z public 7 -
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nOK oraz ·U-lel·iem
orki.·~try
dl:l j 02:r:. któ;'a
kooc rto .... _la
pud. uatutą
s7ef:! stąpork·.Hvski j placówki. Jó"e{a Swiercz' !I"kkgo.
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Mad ej moźe spobjo'c
w grob ie . Legend:Jrnr rOlbójnik, który prted wiekomi gfOsowol w Górach Świę
tokrz'lS' ich, mo bowiem godnych nostępców! Doli oni o sobie znoć w noc poprzedzającą
rOipOCIęcie
w Miedz ianej Górze I Indyw idual nych Mistrzoslw
Świaro
w
motocyklowych rajdo!:h en~uro. WykorzystujCJc nie-

Zbój

s poczyw oć

~

(j e 1»

irosobliwość m/odfch ludzi ma·
jących C UIWOĆ nad po ,ierzon,-

mi im motocrklomi, ukrodl. z
parku moszyn no lorze "Kielce"
dwa jednoślady Clusb'jackiej hr·
",y KTM należące dl) WIocha
Do vide Trollego i SI/leda Anderso
S~ensson'l.
Motor.ykl I
W/oc ho odnoleżli nosi policjo;,·
ci w poblislcich K03tom/otach.
nGtomia.1 po mO'ocyldu Szwe da do dziś ani ślodu I
Wielko międ!y :srod..,wo i.n- II
preza l ud~ialem 196 zawodni ;
ków z 14 pOń5iw (I zapowie· _
.
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Socjaldemokraci
•

Pro :.as spot kan;a, jakie 00by ;':) się 31 maja, wo.iewooa k ' el (ki dr Jó"ef Płoskonka i ks.
bp
l:" , lanislaw Szymechi
bi '}o: u p kielecJti zapoznali się z
;vym k aroi pr ac zespoIu rob.oczego a~mi n ist;.- a<:·ji pai:stwowej
K if'le;:czyzny i Kurii Diecezjalp ej w Kielcach, któremu współ
p rz( W od;} iczą wicewojEwoda kieI n ki - Andrzcj Jus2.czyk i biskup pom ocnkzy. k s. J\:'Iif'czysbw Jaw rslii.
P r zoo n. ioiem
rozmów były
rewi n dyłi.ac j i obiektów
k oŚ('i Iny;:h , a tak że p r oble m y
wy ni ka j ą e
z .uwaru n kowań
W ~ (,}(' ;:c ry ej r:;:cczywj s·to~ ci.

sp awy

P :!100.ieg i '" ·n ·;lk ~
w,"oorów
q,.m-o"zą.(!c;wych· (H,()\~ ; ł a' v; sol:x;(<: 2 cze!\Ą"C 3. . Rada Nó(!z.e.jna
S ot: j a:d e-illQIk~acji

RP. Okazaliś
taik mmna najkr ócej
od-dać t-el;ć w i ększośc i gl()!ów w
d y"'k usji - najsilniejs1.ym
na
lewicy.
a drugim '" ogóle 1'0
PSL. ktmkurentcm komitet&w 1)m . sit: -

h~· \"atel skich.

Rada

zade c vdo-

N ac z ell~ a

wała o po wo}a n.i u ewóc h
łów .

Pi e:-v.~z y

za.}:n ;~

si ę

zC':;Pl:J-

s . .... r a\v ami re f O "'lm y utSt !' oj:u p ailh,s i. k~z1al!e"~ Ko n:~:v~~c ji
HP. Zda !l!&'11 socJaJd e•. ·"O'.o{ ra,.ow,

us.: awa

t.ki'm

s~it}Jjn

z~a.d !licz.a

l elefon

inłer Nencviny

najuiisza •.... platys. zł, bo lak
chce - bank PKO. N!e wydaje

Najfa niejsz.e-al ska" malam ~te,

rili

3ię

to

mądre".

Zadzwon il iśmy

polski () I·czarek nizinny i chovII-c ow

•

arysłokr

SI

•

cJa.

W n ied ..:i e!~, na p si m rin gu rywalizowały m;~zy 50b,) c ..woronogi. Zdenerwowani byli też ich w!aściciele. Na kieleckim
Stadi nie Mj~dzysz.kolnym odbywała się bow:em ~"X1I Swię
tokrzyska Wystawa Psów Rasowych. - Oceniano urodę i
umiejętności ponad 450 prz.edstawicieli
72 ras. Oczywiście.
domino aly owczarki niemieckie, sznaucely. dobei"many, spaniele, charty i bullterriery (m<ldna rasa!), dla których przygotowal!śmy oltolo 200 złotych medali powiedział nam prezes kieleckiego OddziaJu Pol ~ kiego Zwiqzku Kynologicznego,
Andrzej Surma.cz.
Sporo było tei rzadkich psich okaz&w, a do takich naleź.1
m.in. alaskany malamute, czy ChUI kic chow-chow. W konku:r sie na najladniejszego p sa wystawy (startowali t. 'łko medaliści) zwyci~żyl wJaśnie przed"tawicieł tej pierwszej rasy WUK od Belfrów należący do Andrzeja Wojciechowskiego :z
Torunia., II miejsce w psich wyborach zaj:}ł · polski owczarek
nizinny - interchampion Bartn!k z Malecznika Diany wystawiony przez M'arka Gajew!;kiego z Kidc, a III - Ming-Czu
z rod:ziny ch w-cbow :Ii hodowli Wl'jcic{'ha Kurkowskiego z
Łorlzi.

DophaJa pogoda i publiczność . Jedni przyszli podziwiać psie
pi~kności. inni z myślą o kupnie szczeniaka. A ceny są szokujące. Za kilkutygodniowego bullterriera (z rodowodem) hodowcy żądali 2,5 mln zł, za sznauce.a, dobermana, owcza.ka
zkockiego - po 1,5 mln, zaś za młodego lerriera irlandzkiego - 700 t ys. zi!
(jeb)

do l Od<dzialu
KO w K ielcach i główny ks i ę
gowy p. Zbigniew
Wardecki,
wyjaśnił , że na skutek
inflacji trzeba było tak właśn i e 0krE:Ślić
najniższą
wpłatę
na
książeczki obiegowe. Z r esztą takie minimum bylo już w latach powojennych i długo 0bowi~ywalo 5 zŁ Chodzi o potanienie kosztów. Sama poczta
za każdą operację 'bie-rze sobie
500 zł. a dodać do tego trzeba 200-300 zł kosztów księgo
wania. Bardzo podrożała elektronika. Nic więc dziwne~o. że
ceotr aJa w Wa r'&zawie \'\·vdała
takie zarządzenie. Każdy swIta sposobów obniżenia koszl6w,
osz<:Lędności, banki tC-L...

Zawiedzione dzieci
.,30 dziewcząt
i
chłopców
czekalo, z rowerkami, na e-g<: aminatora z Wydziału Ko.mun:kacyjnego UM w Kielcach . aby
sp.a.wdz i ł ich
umiejętno ' ci
i
wydał dyplomy, niestety zawiedli się , niKt nie przyszedł. A
było tak LOK przy ul. Le-gr.iokicj , zorganizował, jak co
roku bezpłat'1y kurs rowerowy
i motorowerowy, kt6,rego zakończenie

miało

nastą.pi ć

wlaś

n je 31 maja o godz. 15 l udziałe:m
p:'Zedstawiciela
Wydziału
Komunikacji. Tą niesłownością
były dzieci bardw rozgoryczone i zawiedzione w swych oczeki waniach. rodzice, w których
imieniu d z wo>lię, też " .
(gi)

b .: e.

"L"ów \, T
wa S-zcltep

",j e i$('"l) w(l~C 1

ńsi!it"fO> ~.
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Wor zowio koDOKOŃCZENIE

ZE STH.. 1

Ncsza krajanko, m1mo iż
no scenie prezentowała s i ę
całkiem dobrze,
nie zn<1lazła
uznania u jurorów (m .i.n. Be()·ty
Tysl'kiewicz, Zofii NQsierowskiej
i Miss Polonii' 84 - Miagdale.
ny Jaworskiej) i nie weszło na·
wet do pierwszej dzi esiątki.
Prawdziwa "walko" o tytuły
i nagrody rozegrało
się mię
dzy dziewczętami ze stolicy, Je·
leniej Góry. Gdańska i Poznanie. A trzeba przyznać, że rywalizacjo nie było tym razem
zbyt łotwo. Scenarzyści koncer·
tu - lucjan Kydryński i Morek
Wilewski (jednocześnie reżyser
przedstawienia) utrudnili popisy
finalistkom. Musiały one nie
tyrko kilkakrotnie pokazać się
no scenie tończąc walca, tongo
i podrygiwać w rytmie disco,
ole także umieć odpowiedzieć
no pytonia zodowone _ przez
(Małgorzatę
konferansjerów
Niemen I Jocko Borkowskiego
- występ niezbyt udany, zwłasz
cza cenionej, polskiej modelki),
zagrać w scenkach małżeńskich
z jednym tyłko mężem (Wiktor
Zborow!ki),
poy,':edzieć
kilko
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słów o sobie. Je51i do tego dodamy kon i eczność prezentacji
futer i ubiorów ze skóry, bo
tok sobie życzyli sponsorzy, to
zadanie dz 7ewczyny miały ..we·
łatwe.

Późnym
jury był

wiet:i:orem
werd)'kt
zno-ny: Miss Polon ; ą
anno Domini 1990 zost ała 23
-letnia warszawianko, nauczy·
Joanno Mi·
c ielka śpiewu chalska (wymiary: 173-89-5989), która zagarnęła jeszcze
trzy tytuły: Miss Publiczności,
Miss Gracja i Miss Elegancji
a dz i ęki telQU olbrzymi wór na·
gród. Główną jest mercedes
190 D - ufundowany przez firmę BSTC, New Jersey z USA,
o ponadto aż trzy zestawy antenowe da odbiorJ telewizji sa·
telitarnej, co wywołało ogólnq
wesolość na sal i.
Tytuły

kolejnych wi<:emi~s u1 - lidia 2ukowska z
Jeleniej Góry, II - Dorota Zimerman z Gdańska, III - Katan:rna Górska ze Słupska, łV Katarzrna Cholewiok z Bielska-Białej. Im przypadły w udz~ole
m.in. telewizory kolorOll'Je firmy
- Sony i Sanyo I rów~ież
mnóstwo nagród towarzyszqcych.
Miss Folo wrbrano Annę Kamińską z Olsztyna. Tui po wyborach finalistki zostoły porzyskały:

Polo iq'90
wane przez crganizo!orów
i
sponsorów na bal Miss Polo·
nia '90 do hotelu .. Forum". Wasz
spraw<>zdawco,
niestety
nie
mógl wz i ąć w nim udzialu w
tych kryzysowych czasach, gdyż
bilet wstępu kosztowal jedy.
nie... 300.000 złotych. By/o p.:>dobno fojnie i huczn:e, da boa·
leg<> rana. Na zdrowie!
PS. Szerzej o kulisach tego·
rocznych wyborców Miss Polo·
nia - w najbliższym, piątko
wym "Relaksie".
JERZY

KOSOWSKI

:tj

sprawcami
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,'szys1kim pi'oducent i dostawca
kwiatów i warzyw? Z pytaniem tym zwróciliśmy si ę do
dyrekt()ra kombin3'tu, Fl".lncisJ:ka Filipiaka.
- Surowiec na początek bę
dzie pOChodził z własnej hodowli bydła i trzody Chlewnej.
Jesteśmy zdecydowani także .a
kooperację z rolnikami. Sądzę,
i ż bĘdzie to korzystna :l:"ansakcja dla obu stron. Chcemy bowiem wytwarzać szeroki asort J ment wędlin oraoz mięsa. Na~zym za'mial'em
jest dzienny
skup i przetwórstwo 50 tuczników lub 5 ton żywca. Chcemy
WY&9rzystywać mięso wiep~
wołowe i baraninę. Sprzedaż wyrobów wędliniarskich i
mięsa będziemy prowadzić za
pośrednictwem 5 sklepów na te-

wc.

ły

p r zys.z!oki T, ::.szyn1
zbytu będzie Śląsk i p;'zemysłowa Lódż. U ,li('homimy
p r odukcję kożuchów
'Ze
baran ich i jagnięcych.
Kie:-own ikiem prOdukcji masamiczej został Jerzy Sperczyński.

Naszą

dewizą

będzie

dobra p.odukcja, szeroki asortyment wyrobów i konkurencyjne ceny - powiada. Dominować będą wyroby wędliniars
kie oraz podrobowe. Łącznie 5
ton dziennie oraz 4 tony mię
sa w różnych asorlymentacb. a
b<;d zie t· kże w ciagłej sprzedaży miĘSO baranie i jagnięce . •
Czy z nowej firmy na rynku
mięsnym i wĘ11linlarskim będą
z.adawoleni kielcza.;;ie?

renie Kielc i po jednym w Pieko:;;: wie
i
M"logoszczu. · W

Komunikat

Wojewódzkiej w Radomiu

Sf ałszowanie
wyników wyborów
Wojewooui k~misarz wyborczy w Radomiu przekazał
prokura.torowi wojewódzkiemu

w

którym

mąż

zau-

fa.nia.
Obwodowej MDlisji
Wyn.n-rczcj nr 9 w Mirowie
powiadomił, iż w lokalu tamtejszej komisji nastąpiło sfał
szowanie wyników wyborów.
niezwłocz

Przeprowadzone

nie postępowanie sprawdzają
ce potwierdziło w sposób dowiarygodność
doże podczas liczenia
prawidłowo oddanych

stateczny
niesienia,
głosów

dosta.wiono
głosowania

na kartach do
znal( ,;X", co C'zy-

nHo t.a.ki glos

\Vobec
dejrzenia,
tępstwc,

nieważnym.

uzasadnionego
ii

po-

zaistniało

pr:zew sprawie tej z po-

lecenia

prokuratora wojew Radomiu miejscowy prokurator rejonowy
l czerwca br. wszczął śledz
t ~o.
(SYK)

wódzkic~o

W zwi:l":ku z licznymi pytaniami kierowanymi przez zaldady
pracy do Wojewódzkiego Biura Pracy w Kielcach a dotyczącymi
rdundacji 2 proc. składki liczonej od wynagrodzeń wyplacanych
młodocianym pracownikom zakładów pracy i odprowadzanej na
Fundusz Pracy, informujemy, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 12
ustawy o zatrudnieniu z 20 grudnia 1989 r. (Dz. U. nr 75 poz. 446)
z Funduszu Pracy refundowane są wynagrodzenia wypłacane
młodocianym pracownikom zakład6w
pracy :zatrudnionym na
podstawie umowy o pracę w celu przygotow3nia' zawodowego
or az; składka na ubezpieczenie społeczne za tych pracowników
(43 proc.).
Jak z powyższego wynika, wart. :fi ww. u tawy nie ma mowy o refundacji 2 proc. składki na Fundusz Pracy. Koszty z tego
tytułu ponosi z.akład pracy zatrudniający młodocianych pracowników.
Dyrektor biura
mer Ewa Kn.plk
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Prohul'ałllry

Woje'Yódzkie Biuro Pracy informuje:

http://sbc.wbp.kielce.pl
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\Vędliny l

pismo,

•

l a t,

z decyzjq o pod-

śwIc:1okr>.ys
źela7.a"'
or~ z
ry.~u..nk""Cb WJady~ła

popowiedzi ała, że
ta może być 5

lflO

\.V!3 (i z, a
tal{ że
od<l:1.~ :-du
ZUS
w O:>ato~· ie
w;VŹSZOilCj
rencie. S~dzi.wa jUSi ę dobr~-m
jedną z 5 ooób

.. P l'a(1zieje r"glonu
"Epoka

kie:bOu

oop~ a

eo w an iem nO'l.ve.j ()O:'dY'Tlacj~ wyborcz~j co p a.rlame-ntu. dol' u~ i -

prz~' ;;czł a

\\: S.L,y

p o:iiyc z.n y m . podob>lie j ak Sd RP
w i-dozą-cy,m ,.})Il\\ aine
Iliehez,pieczeBstwo . ~)"&rŁys' ' wania narastającej Irustral'ji
SIl"łe!'znt' j
tlo oslabiania d~m .. kra(·j;' ·.

2 ID el~

XXXlI H3fcerski Rajd bilatka, która cieszy
Swi ę tokrzy ~k;. którego trasami zdrow iem. je5t
w .cdqcymi do mlej sc pami ę ci \\' Tarnobrze~K i em ~ zcz_ ' cących
nar odowej , :wbytków ;;rcllitek- się uk ńczcniem 100 lat.
tt.ry i pommków pr~y rody wę
• W pObliżu No" ej SDrzyny
drowalo pnez Z d,,; pon ad 3 w wOj. r7eszowskim dokon3no
t.ys . nlło(h.. ~ CŻ' z l (.~ ny(: h stron papadu na m iejscowego Jj.. tO'lOkraju.
~za.
kit)remu po POb1Ciu
Z:':.brano torbę poczto\\a Z prze• v..r Muzeum Narociowym w
~· !kaml. Jak <ię <,knzalo. przeI jelca Ch :1..\.', iEGZiĆ rr!oz na kdka zorny Ilston05Z
c nI:> {:oI6wk~
GOwych ck~pozycii. Słl to Tn-in. 17 mln zł - mial przy !'oni4!tlzielę

w i nn a zOSJ'.ać JJoC'Z)' j, , :;. w (J.rod,ze o g&loO{}po" sk;€ogo r ef{'HAdum .
Na zakońc zenie (,b:rad prz yj~
\.Q st a'low'~ko . w klÓ'r'y-m R l!od a
Na~clna za.p: ooponowala ,$&j\ 5Z
na ruez dc-m&krliltycznej Rul~)l pospo}itej·~

Na }o ln} 'S }.: u
w J\.la ,,!ov:ic
ki€'lc;.n:.i 7akonczył si ę w

pod

KUło)'ł.;

w ę,rn ; rJic Jarotar1!ob :rL.c-;ki e . któł'a

przedslawiciele

li

·RzWVpospoli

bbie iów
li §.cielny c h

wC'lj .

UkCllc6yła

OJUSI ,o rzecz

Rcwimlylia c~a

FrnC;~i.)t~
J~utyty

•

cc·wości

rJ n .

os
Hl Warsza;.d e obradowal
II
Kongres OPZZ. Pon'ewaź środ'ki
maso wego przekazu nie poświę
ci/y mu 2 bltt w i ele miejsca, iac!}tuimy niektóre glosy w dyskus j i 7'rZ'edsia !vicieli tzw .. ,branż-o u'ych" związków zawodowych.
.,Domagamy się od rządu, aby
trcktowal lud.;;i pracu jako podmiot, a nie jaKO przedmiot. mótóla Jad .Ł'iga Szatanik (przemysI lekki). Jesteśmy pr.:eciw reforlno'i/:aniu
gos,'P{)dar ki
nie uwzględniającemu interesów
pracot«:ni ków".
"Rząd mówi tyblvo o zmiJJoIIach
personaL'll)ch i zaciskaniu pasa padkreślal Waldemar Chyczewski (PKP). - Ludzie pracy nie
oczekUją od związków zau:odowych polityki, lecz obronnych
ich illltere ; ów .....

"Uparcie lansawlJo'la je t teza,
Polska była przed 11 wojną
potem bylo 45 lat
przerwy i rozpoczęla się ponownie w czerwcu 1989 roou - pow i edzial
Tadeusz
Krupień!ki
(przemy sl
cukierniczy).
Bez
względu
lIa błędy polityczne
minionej epOki, zdObycze socjalne utrwallly się tai,; w śU'iado
mości spOłecznej, że wymazanie
że

ślL'iatOU:ą, że

ich nU? jest

jużmoiliu;e".

"Ludziom w Polsce zYJe fi~
coraz gorzej, czemu koni &;:nie
musimy
przeciwdziałać. wypowiedź
Bogdana NOIL'aka
(metalou;cy). - Dlatego ciągle deklarujemy swoje poparcie dla
rzqdu, skoro sam Walęsa wydaje mu wojnę? - zapyta. - Takie
postępowanie zmniejs;:a zaufanie do na~::ych związków".

to

W l.. ongresie uczestniczył również
Ed.u:ar~ Osóbka-Morawski
Mówiąc o sytuacji gospodarczej
Polski stwierdzil, it "progr4m
Balcerowicza
to plan lIfiędzy
narodo1Ł'ego Funduszu
Walutowego. Przynosi on 'Polsce jedlinie zacis!,anie pasa, a nie bodź
ce dla ludzi bizn.esu do zU'ięk
szenia
prodll>kcji i dobrobytu.
Wygląda to na ro,
że komuA
wyraźnie zauży
nie na uzdrowieniu polskich przedsięeiontw,
Gle M jak na.;szlibszy.m <Wprowadzeniu ich do upadkU ...
WYW&iedz! te pozo.stawiamp
be.z kO'l1lentuzCl.

..
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Od załogi Kombinatu Budowlanego

List otwarły
.do prezydenta Ostrowca
że chociaż jeden jedyny raz zechce Pan spotkać się
załogi KombinatlI Budowlane~o, jako przedstawiciel orgam.ł założycielskiego. Odmawiaj ą c przyjścia na spotk'lnie, utwierdził nas Pan w przekonaniu. że obce były i pozostały Panu losy naszej załogi. Tej załogi, która zbudo wała Ostrowiec, której Pan swymi decyzjami przeszkadzał , a mimo to budowała i buduje coraz więcej mieszkań. Od wielu lat uczestnicząc
we współzawodnictwie jakościowym zajmuje czołowe miejsce w

Liczyh5UlY,

z przedstawicielami

~m

's:ie
.ór

kraju i w województwie, np. w ubiegłym roku I miejsce w województwie na najlepiej wykonany budynek mieszkalny, a w kraju za wykonanie hotelu ..Łysica".
W niniejszym liście zamieszczamy tylko część spraw, które
mieliśmy do przekazania Panu na s[lotkaniu, w którym odmówił
Pan ucze'itnictwa:
• Od

jawiał

hwili prze j ęci !llnkcji organu założyciel,kiego nie przePan !ujmniejszego zaintel'esowuilia losami przcdsi;;bio!"-

~twa.

•

się

niczały

Kontakty Pana z przedstawicielami naszej zabgi 06r
W.fl,tcznie do przetargu o wynagrod-renie dyrektor·a .

- • Kiedy należało rozwijać macierzystą moc wykonawczą na te":-renie Ostrowca, zmuszeni byliśmy szukać roboty poza Ostrowcem,
ponieważ zrecał Pan roboty innym przedsi ębiorstwom, a w szczególności ulubiojlemu przez Pana .. Budostalowi" (pawilon na Sliskiei-Niskiej, wybrane roboty uzbrojeniowe na os. Rosochy, zaplccze Szpitala Miejskiego, roboty -przygotow wcze Ila oczyszc:!alni ści"!kbw i wiele innych).
•.Budostal·' najdrożej ze wszystkich przedsi,~hiorstw w Ostrowcu
wyceniał swoje roboty. a podatki ze swej dzialalnoki od!lrowadzał do kasy miejskiej Krakowa. Tymi po3u'1ięciami d~i'llal Pan
pn:edwko rodzimym przedsiębior twom, przeciwko bu<li:cto'...·i
mja ta i mieszkailcom, ..którzy oczekuj,! :la fi ieszkanie i szkoły.
• OsoiJi·.te P.lr>a działani
os. Stawki doprowadzilo do
Ni~3Ł

t.Y.

lnateri.łlRe

i \vych

przy ustal niu
opóźnienia jej
wawcze sk~ltl(i

iokali 7 !łcji s?.Ic l, 'la
rcaliZ'icji o et .... a Ltt a.
dla dli,lllil I'udne ,

do w;/ceny.
.. Nie uczynił Pa'! nic. aby dopr wadzi' do zała~or.z tli:!. konfliktu po podzi:lie kombinatu. Wn;cz przeciwnie, Pl"], p'Jsuniecia
z k'łżdym dniem pogarsz"ły atmosfer;:.
wol/w"ł Pan komic,j~,
tW!lfZąc pozorv działali prawrjych i dentokratyc·~nyc~. a po>~~
P"}'.V.lł j.J.K niekompe~enby dyktator, ni~ licz!c si~

tych komisji i

nL

llJżenia k05ZŁów

argumenta~j

k

1l1bi l:l~U

z żali:!

co') do :-u ±ii

opi-

I

N ,;r'i

oh-

hLld -",nictwa.

Mamv prv.śhę, aby Pa'l ., tej spt'awi jolŻ nic ui~ czynił
Pan swel(\U następcy nie pozostaNi ospa10r.ej z;e'1!i ....
R<\D~ PR-\COWNłCZ,\
ł O~OI!"L~TU Dl!DOWLA

nic~h

i::GO

W O T ROWCU

naszych
ZW;'IZ:;~

W
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art1;~'li!"'l
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fI.... Echu

D '!!;)" z U.05.!IO uprzejmi~ i~formuje. ż.? pr.zy Kieleckiw.
Kom;tecie Obl/walel ::im
"Soli:l/lrn.ośćo,
n i e i II t n i e j e
.k',nlru rencyi"!I ,..3e~pó! ds. r.dfJ'ld 'H lJ pom'li:ca le!Jicmistów", usił"ią.c./ .. p:Wwiqzać się pod cudZI! inicialv-wę". Zres'!!ą prosze
pr?y~llać. że wydarzenia l;il~tI
o h.hzich I(l t świadcz'! raczej o
C !~/II".~ innym. ani~elt s;;?07!t!O ci
.. ·:.lidamośc:" 11. ,:pod'n,qzulCOIł·

o '

się".
'.TŻa.

o co a \I tor
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proje!~,tIJI l;upia r-Z~Źh
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W kIC.? tii klu'!zowej - piecZ/oJ1'IkOow/e
J{omi~ji
KI'UI/ry Kzele,~;;eg') K r miiellt
OlJyw tel""'!g'l
.,SO>lldllTnnść",
pl'(!!el't~wal! ::g:nlllJ poq lwI , :lI!
nie ma mOl''!} o 1It,I'!lrd?-l/Jej do-

nię·l zlJ

• nie dvn10 je;z"u'
k'ł'l
krc.tnych T ::Jn 'tli z
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podobn

EST PIERWSZYM w Kielc-ach ajentem w usługach,
p rowadzonych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, który przejął swój zakład ajencyjny
na
w1asność. Jeszcze raz dowiódł,
że nie boi się cięikiej pracy, no
i ryzyka, Raz już był pion ierem,
kiedy to pod koniec 1988 ro-ku
wziął w ajenc.ję zakłod usługo·
wy WPHW, w Idórrm przepra·
cował dziesięć
lat. Ten krok
ówczesny też był ryzykowny, nikt
prze d n im nie przetarł
tycl-t
ajencyjnych ścieźek w ajencyjnych naprawach sprzętu aud iowizualnego i domowego. Aby
przyc ią gnąć ~lientóN, musiał w
dużej
mierze sam zdobywać
części zamienne, często bezpośrednio u producentów, musiał
naprawiać sprzęt szybko i fachowo. Pon i ósł też pewne koszty.
jak na przykład wykup części
zamiennych, będących w warsz·
ta cie prze jmowanym. No i róź
ne oploty poda tki, czynsze, po
prostu koszty, łącznie oczywiście, z pensjami zologi. zreutą niel icznej, bo trzy·, czterooso·
bowej.
Eksperyment mógl s;ę u Jor.
tllko wtedy, gdy dop isa li kr",n·
ci, a największym klopotem bylo włośnie 'Ydobycie części za·
miennych. No i 00010 sip,. 50b~
tylko znanym sposobem
przywi ózł, no prz)~ład,
jakieś
tom części do mly..,kóN do mi~·
len;a kaNY i pół m;asta je do
niego przynos:ło, bo n'kt nie
chc ol 'ch p rzy;mv'Acć eto no·
prołJt, a w sklepach, jok p:Jm' .'
tomy, byly puchy.
W kf);dym raz·' te dwuipó! .
rOClne
doświo-:lczen : o
ojen°;)
znaczn 'e mu pomogly w decy.
zji i w przejęc'u zakładu no·
praY'lcz~g;) no wlosn'ość. Przy·
~naje, że z noc zną pt)mo~ uzy·
skał ze s~ronl dyr"!kcji WI'H'N,
no i nie bez zn aczenia było ZQ·
rlqd!cnie wojewod7 o prywał.,·
locji, ze szczególn,mi
ulgami
wlaśn;e dla ojentów.
Nllrywo się Janun Orl:isz,
elektron·k i je~t, JOKO sie już

liloWłj/'rM. -:~ f!i~ j'! ł wc..
SI)1V~'l·{od!.:,!;rt :: ?SfłR Q.j-

m'o.la
/la
jaT;iJ:olU'iel.,
Cło()ćbjJ 1!" izacnfejszy pomni::. KaSi! m;eJJk!l je t pu~'a, ;(Io~'; dflk~"'fI t łlf::~$!ł)~ci

utnwe

.leDO ft!ie -

nlmilc6,.l'. Kjrvc n brabJie

!!'O-

dy, IIZI,T jCfnych leT!> ÓtO
DOol
II" "() .. ~ic"oo mle zl:!J7\wlIJ . c;evia dla .I<l~rtilcr& . /I u'>it'l
d~icclęC!J l)"lzi ~(11\1 • li! ·e'ł!. :.1'1:-

rzek~, od 2 moja
właścicie·
lem zakładu usługow eg o na·
prGW agd, czyli art )'kułów o na·
pędzie elektrycznym gospodar.
stwa domowego i rtv, czyli
sprzętu aud iowuuafnego, Kielce,
Bocianek, ul. M. Konopnickiej 5,

Naprawia wszystko, co pomago gospodyn iom w gospodar.
stawie, prócz pralek i lodówek.
o więc odlrurzacze, ml,nki d.,
kaw"
suszarki, żelazka oraz
wSIystko, c-a służy do słuchania
i oglądania , prócz elewizorów
kolorowych, a więc radio, mag·
netofon, i oczyw iście, czarno·
-białe telewizor, wszystkich typów. Dz 'ęki specjalnej umowie
z WPHW wykonuje też napra·
wy gwarancyjne.
Jako prywatny
rzemieślnik,
wlaściciel zakladu, uznaje zasa·
dę dużego obrotu, małego ZJ'
sku, czyli lepiej więcej tanich
napraw niż mn iej drog ic h. Ob·
niżyl no przykład cenę wym ia·
ny pasko napędowego do mag·
netofonu, uznoną w oficjalnym
cenniku, z 10.100 zl do 6.800 zł.
Zam ierza także obniżyć
kosz t
napraw sprzętu produkowanego
przez Zo kłady im. Kasprzaka,
który zresztą uważa za sprzęt
dużej klosy, o 10-15 proc., po

P r,mf1ik!l

1 mU zZ·J/Uc/t. nie doje

SZIf1!sy
,,~ extuuJo lI'C: m?.'wmenlu, hk

u'/e'lL ICielcz"nr.m.
;\lo.:Uw() 'ć r!!iul~cji
1;0 'ztów,

drof/if!(JO

a z'!tem

pw' . de e
tiHnielł'J. Pont'Ola nie ze!polll
t"s.poma-gającego
(n ie 1:!łŚ - /v.o1!kuruj'Jce(1) U~
na /Hm!} Z/l };<n'iecme wobec fa-

kt!"

::1'

1łO

9

lataclł

dzi ł;rń

Iła

odbudowy pOomnlka, w tym
pnru IMllch fu7!.1;cjo1l.O!oon; a ofjcjctlnego Komil etu Odbudowll,
;edllnym ze!DJlętr.znym w!lTezem
t l'j!e -jnst łliunięcie z placu J.
Pil;',dJ!;~e{l!' rre źbfj
a""oT hL'a

rzecz

T . M'Jl .
o,"a oJ ro~ia

n pilca N;?śI01lf/ zl)-

11 li~topado br. slilla Tla POJs'all'ie, C!Jłuję .,'L'e-

t!J";:tr:mea,, pnekooonill kierovnici/nG Spol~zn~o K mtfet!ł".
Cłol/:(JC cu.t.. 1''71'4 jego niewa/ p Cw.
i o 'Ilaą:ę
('''Ym,enlQo'le w artyklt ~
pl nil i

·,·""f

fab ry.

Pods tową jego prywatnej
e·
gzyste ncji jest, rzecz ja,1.), ZQdowolony kl ie nt,
co OZ1QCZO
jeszcze lepszą p racę.
sz ybsze
terminy napraw, dING, t rzy dni,
jalcość uslug i wygodo ObfWQ·
teli, dlatego też przedłużył c(a~
otwarcia warsztatu o ~ie g3dziny i zapraszo od a do 18.
I dla wygody klientów otworz yła skłep w tym samy'"
ło
kalu, z art,kułami elektronieln,mi i elektrycmymi, skup i
sprzedaż,
jego
długoletnia
współpracownico, doskonało organizatorka administracyjno. gospodarcza - Ewa Piw.warczylr,
A więc majsterkowicte znajdq
tu części zamienne, jeżeli no
przy kła d, zechcQ
sob;e
sQmi
zreperować żelazko. Jest tu także miejsce dla zegarmistr a, iak
znajdz ie s'ę chętny.
No i to się w Iośnie na zywa
wigorem życiowym,
i n icj atywą,
operatywnością. a także o wagq
podjęcia
ryzykownych
zamierzeń. A czas jesl
trudny, bo
wśzysc:y mamy molo p ie n ięd zy,
z drugiej Jednak strony lep,ej
u dobrego fachowcJ nop rawi ć
coś, co się zepsuło
~ż k upić
nowe
(lUR)

ich prz" p?-

st-

'je. Re rJa J;cj.1 .. Ech,," otr:y",,,lal)1J infor:m!lcJe l1a tCrt tell'lJt,
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wl,joa' wne bllllJ/jll H'iiwc:a$ i
i'/~
wąf"iil'Jo'rl, tli tlPr! cl,~ć
hy ': tUe łła. T!ie":~t)T~1.! 'f'a c!l nI'l

c:ln r. ::!iu; ::2 'pOlu

l('S[)I)m~gi!jCl 

ce!1o n;etrut:Jno.
!u=~ p'"lR}tX'q.
\V "hecnei form'c atak. F;c/''!''
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n lt'egl) ro: Ze~1Y11u
j')Ol"" !Ja 'qc('!10 wY'onif)lłC110
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c~ll)nkótt· ron i$}i Kt/lft'rll K>!,:,
f,.cT:/eao k mI! ,., Ob'I11'ofe s I
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CyteM Z IW"tlłkl>111 w w&:hu";
"DzieU spccJ,1lnie ZlłT(10n!zowo
n!lm ollJccjom, ceQieUcom. pomoet(

zoklG4ów pra~!I. kom Het '!e-
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bud~w~
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;o? TJrll/C'" Irh
dcl/el, ;
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(ko d

b rdz . lh~ r-J? Illiespr!w, pthliejJZt'rh er!Jo!c'niej Q1("!łll" l1""h prze! mi !!~6ńców K!ek,
1!jili brek pam ..>kil ..Cz1L>6rki".
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.J-

że

po u.·vplo"e7!!u " ""0f'!JriIl1Yl (1/1t-:>,vv.j k·... ,.i/ '"!!.''! II na k'~llde
n i c 1ł i e z o s t (J n II!.

P, /():>!'.IlIy T,rzez KcOm,~ję KuJtury KKO .. Solt-:hrn.oić" 1: l!"H
t"! oomag!ljqcll, !!/I którego czele Hoi CZ'Ol!(,/( Spolec lI'.?go Komltdu Od b I!no IDY, zlla II - ;Ilk
sfłdze
kie!~~ 11" 1
J1neJfI
tOJzyJ>tldm joJ-:-o !(lV>?!y'i~l . wielolet i dyrekl'>T Te"t",! l.alk' i
A-Iv'ora - p. Ste.fa n Kar d, ::ajmllJe silł prz"<le lf)łZlJ ;'.i.rr' ~

łlzl!ając wYTa~a,.q pr~e! t"i"I"
wolę odb!l40wy 1>''''! 'lika :><>S!

~ijw(l,liem moż,!·U.ł(l~ri ~1IPł ! ei

nenia l:o'~ólo tei od!lu Oo! J.
O',ecw.!) 1cr>s!tol)Ti)S pTzeJsla"tj"'l'tI
nr! :! kowi'c' 1Ii!e i poci, I ap mil, a op;e"·ojfł<.."tI n4 !,t' 'H.: ol•.
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Spt)lcc:"1!
r~lJm,lel!l 'Iii
1JTCtc:y${"$d na plł1Cb P':~I/js
kie e, ci/oc - PTIJwiKr.y!fl 'raf/jem lli;ej pcrl'f)iSO/ll'go, .• 'IIC 10
aLbowiem d
T:r~l!l
(b!ldoWlJ
!)oJml!ika.) Iłi>? . r!l~:la".
Ponieważ - O"Z!ltA;lś:ie Kom'.jll J{1lUUTlJ tra.k·I.!';e SPTO!'~
wSPQm.:Jga'!'a bud/)'!vV pomnika
jak,., t .. OC'l~ 1'lx>czil'l n rt we)
d~iglaln!)ści w mie;iJ;;
1.;ióTetakie Ul flłTze k~I!t1JTtI ia da niepc,,,hlJJl.anfe PGlttIJ:!tli };'!c
prrl l)r~mlJ nl~"j ;KJdplsanlł "ie
m·}ze wykiucz1jć, że t/1 łhiata·
1'1·~C" I'
lu PO.la'I>illl się bfę
C!II f(j"< /)f/S. lrL~ie ? Sol !P-
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w l;/&ryc h

fl o' rmllciJmi

c!f,.)M:.""j~ ?:e'/)I)!<t z'e~ 1I'ą! ,i.!-

1'. i a

C~ę/I·I,

O.t

are,nl_

u ~I lIly n.
pC>(:.!ąf,.k
c;!('tU'C(J. Je./em /)r~el;Qn:!n!J, że
"t (1r: !:r.JU·;C S lep!" (J
t\tn ;/~t_
tu ' nie wezm!l 1!'; :,,~ zle. ~I !{1odnie z Iltu~artp. (onn":1 ł"i,"
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Mocno 2wiązony z .. Solidarnością " red. ANDRZEJ KItZYSZTOF
WRÓBLEWSKI powiedział w swoim te!ewi.yjnym programie "KONTRAPUNKT", że wybory sa m o rządo w e w Polsce "TO BYŁA KLAPA". 17st to najtrafniejsze określenie tego ~o s i ę wioś n ie stolo.
ZQle~wJe d~a lato temu, . za .czasów ,zn i~na wid lonej kom u ny, tei
odbywoły SI ę wybory municypalne. W tedy do ich b ojko tu nawo·
łvwała zg odnie cala opozycja, Kośció! nie zachęcał do glosowa·
nia i tylko reżimowa władza ape l owa ł o o speł ni enie .. obywoteł·
skiego obowiązku" . Da wyborów w 1988 flllcu post/o 55 proc.
uprawnionych do glos owania. Opozycja umoła ten wynik la s ~ój
trium f i cie s ly ła się, ie a-i 45 p roc. wyborców n ie p o szło do
urn. Jerzy Urb a n tłumaczył wówczas w telewiz ji, że lo wynik dobry dla wladzy, bo w krajach zachodnich wybory mu nicy palne
cieszą s i ę jf; sIcze mniejszym zainleresowa-niem.
Temz: g d y j eslc.śmy już ~'(e
dom-u" , gdy kom uno
. przestola istnie ć. kied y ma my
swój rz ą d . Sejm i calq wla dzę .
do okl~w n e9 0 udzi-olu w WY"
"wła s n ym

bo ro-c~ 's amor~ą d owych

now<lły·

wa li niem a 'l dos ło wnie ws~yscy.
Zgodnie poganiali. na's do llrn
Wałęsa,. Mazowiecki, Geremek,
kardynol Machorslci, wszystkie
partie ' polityczne od p rcwej d!)
leIWej, NSZZ
"Solidarność"
i

Na' dobranoc

106

!
i

rl"'5 t~ I"l i !~ o:ją

p6j d~ i e do
zC!!l(1n ife~t~ I'\i {lĆ
swo je

kra iu ludzi

I

wo~-e!s~;t.:h

,JS ,,:, ':-<':c r nośd" .

i)~.

da;""'y da ta..qo ~ :o!:<......'· or;~ pr"".!z
kii,yo mj~~ l ~cl CO'-iB: Z Se;rn !.:-"c\"Y o pC:-":ac ', PQ!'·t:·CL~ -h, vyte ty'··"} n:e rc:-:n· ":t1ęły się i nie
1!!"0C:) '{Y prze d w)'!JElro-mi. De·
i~t,~,tr'ie rr' 0-w i qr::, " S oEda:no:Ść'·
od pc t;zq ho.! S 4,c~o.'!: a ta W v'r:/.-

!.

... C'k.: .....

POZIO!.\IO: l) Pl'l'z.>s rady mi5) przesłanie sumy' pielIi żilej za lłosrednict w em urzę
J,l~tt·ÓW,

.lu

poczlc':Vlłgp,

dre w na.

..Ii)

,kawałe k

~ ,!,-·la~.z~za

lIl01nego,
10) uży w any w lekk'latletyce
do rzutów, '11) laur. 15) Dania
dla Duńcz) ka. 16) przekupień.
PIONOWO: l) pok az. rewio,
2) namiastka, ,s\Jł:ogat. 3) z niej
pożar, ~) vJitka, cienka gał:{Lka
,;cz liści, 7) zimowa zawalidroga. 8) skJad!lcz, 9) odpatlki po·
zoslałe po wymłóceniu
zbożn
11) kra johr~, pejzaż, 12) nie~
zJ:ęun8 w wi"~OWC'I, 13) ut'.;je!:~". ",idzeni'C senne'. 14) polcce-

'lti~ct..·;.

Vlu1'5tkim
v< i ęk51o t ć
mo łui doś, ' kc'
lejnej, "jedrnej p rr,",w ou n iej si·
łr naro du",
któru za<.h:onllie
pragnie zmonlll)o lh ow cć d·:islow·
nie wszystko - od n j,,:) · s.l)'ch
.SIcxebli wlaozY t pne t
ś rlldiu
masowego prl 'Kan:, do:, Iloj n;ż"
szych "stdlo:ó,v". Tę lapc~ywość
najlepiej z'!l;slrvw.:J:y same wy·
bory, LuJ~,e s7r~k.o p'~!{Jp(lji, !'i~
O co VI nic.h d~OÓ'Li. Już pvVI-'

Pn. ede

sp o łe cze ństwo

Szansa?

[ HC,

,
,

SłU\V'licI.0k:

Danmal·j<;.

HOl.wi<jza'lie krzyl.bw ki prleG." l ać .ualciy .pod . a d cc·sem red akCji "ED" wyłącznie na kartal:h p ocztowJ ch w terminie
!liedmi ll d ni od daty nilli ejsie1!,0 numeru. Pomiędzy prawidło
w e o,Jpowiedzi roz!usu je dę n::gl'odę ·· ksiqżkową.
Na karcie
P.)czt?wej
prosimy
dopisa':::
Krzyzówka nr 106.
llozw.iąz:mi e kl'zy i.tiw ki nr !II
POZIO MO : peleryna
opryr-:zek , heksagon. dermatol, &tarsr.ak, "if)#'zpw ka. pasknł'!t:J .
PLONOWO : JJroch, 1ti·yk. 1'0S?ada,
niepogodę.,
eleklr{)(!a,
Toiarczak, Z3 wÓ.1_ kta~a.
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STRONA~.1

E\o~.i:>C.d.i
A1Jle.l'icail
f..,.q)!'ess
'h~f'j{ są zÓ~L~nr że pD Ch l.i .. >ot y:n

~~~~;c:o~.~~~~y '~~::.~~~~;'. ~~:2.~:~j;
,vart~cl 'ł:at'lllu
g ..~il;jCZ.:.V . ~'J na ic:'{l;:~go It

\\'!:J.kó.;l!iLi
ka!'}(,(}
tvić
szł?

jJ'(

ckc;.

~8. t~,r:1.

lt:.Ur.osc14
j ..~dni"'\k

J:(,tt'? y

wyi:osi tailI urzedolal'ć;v na 61o":ln~

n.: ~~z

W/fatr":o

zachctl .. :ej

:c . .!-

";:I,T ar _

~)a.!·st\V3 I:.~-';'G.

f? ~'l

2.3-

,vyr.-.t.ł!ałaby
'4 'ĄI' ._', ~ to:" -: ia

pOl11ClCy

k r::.jó.".'.

dla

Wed ł u g

tej
oc<>n

w
oi;y w ieniu
;1·);,pcdarki j
eksportu pallslw wscho~cu
,opcjskich
powinny - odc"rać
a!.łlerykańskieh

zagra~ic7ne

klncz(}wł)

illW%y~je

'''''Joł'P

be~po

średn"e. Tymc;rasem
inwt'Sto1'1..... zlehodni nie spi'-'~za ~ir> z
lokvwu'l:ent wi ,kslych p'enię
dlY 'w
rc g :o ni~. W Pels,,')
, zcwr .b ją in west ycje sj.~gaj:1-

tn-.).

od k lk')dzim;it:,c('l 00 kilkus<>t !y 'lę Y dolarów.
("(!-

_

W

sytlJa<:jl l'ouzC'Iot'nioja·
ce Jest "" ytlumoczef)je wvbor·
e.l.ej ,,·kla.py" p rzez lecha · Wa .
(lon,
i e wecy- I
lęsę·

Stw ie rd,z i ł

~

n !··~t"7 :n;:H"u'uiom

n ~'':<:~:>'-

~r(H!'(.~'" i ~k.

n·~(l"·"·'Ilt'1t1l dęr6Ńli si ~ r·;:.ją
si ~ , ,,,,~n t ;:l'~"s.;) ~';..Ć th :~.xi. Uo-

l}i ':' i tlI' ~ ~ k \\ idOl. \ '"- Sl·(,t;i)lJ
~4~>t k ~ !}ly ~ ) ~ 1'_i~ ł ,f ( h oby \\ A\. l i.
\. Al·' - l>' i.l~

MAHLO N ARA. 'DO po la·
t(!~h

śu:iecc?Ha

n ieobecnościq

nr: ekranie i w t y m czasie in ·
tl.n syw7l€go prz'Ubie r a"ia ,w

Nieszczęśliwa

Liza
Li1.a l\li n~ iii musi 'btateC'w:c
pogodzli! s:~ z tynl, ŻlJ !lic zazna
ntysfakcji maciC':"zył1sl \va,
jak;i;~
d:a k ob~ety w ażncj i
dOW"rt01leiowującej.

Od dzicjf'j
m~l.em
'jest
Mu !'!.:: Oc r o. Cdel'ok r tnie Z:1chodz:la tV c;~ię
czteruk"ptnie p'}l'oniła... .
,..

lat

S;E;C;U

-

Po

każdym

po-r.onieniu
pociechy w alkoholu
i p ~ułkach . Bywały dni . że
opró~nialam trzy blitelki g i-llu!
UdaŁam się na kurację do Cent rum Bety Ford w KaHfornii
i
, a to w a t am
małżeństwo.
MOLe adop tuj my
dziewczynk<:! -- mówi Li"a
szuka ł am

jest
Mine:li
l\lii
chrzcst;)ą hli:Gni.!t
i Wood ' Alleua.
Lha

ma tką

}' a r ow

L~lan~u "

·.'..-o;m

<zerom

r

l;~k

n:eze~

F ':tVlli.

G.

' Wclls

. '_"1: e

f

ci'J];lrÓ\\;: ci);.
,
Gary L .
''38.:1lQ.' W ,1'"ku
pi' E' l.e~.
Michael
'~n J najlepIej zaraw USA z 40 mil:<>-

rów,
ólbrz.Yl11:e dochody
1)J.ko pen ,je,

ę,'nie

W filmie ,.The jres/nHCll"
jego parInerem by Ł Mnthew
Rrorlcrick . a którym reżyser
~!Jdncy Lamet pou:ied:::ial, co
nastp,puje: "To jeden z dwócl!
lIaj!erJs:ycl1 a/dorów mlodc(Jo
pokolenia i liie v 'it:m, kt o byl ·
by c.I moim!".
DTanc!o Ill!kręcił ,.Z,óltud::io ·
ba" (jak można bIJ/oby iJr:e.
tl" mac:yć tut ul wsporrwicme·
gc obra:lI)... i w wyu:iadach
prJlso wych oc!mó1vił filmowi
wartości artystycznych, wyra·
się

bardzo, ha'Tdzo kry .

tuc.znie.
TI1ó~('i

ub:egl:v rn

t

.OIJO

akcji.

v'(Hlze JW jCdlh'j ;; hatN!jskiel! tI.'!J"€ IJck, u:róci~ przecież
na plan ::c1ję'C'011"!J.

żojqc

J.>O

k~·1~)O:·:. W
':l/V,

7.

]\TJEWINNOŚĆ...
rt

·;a::.dy· l'io'o ;'l U
~wo,ch

o.'r!lli.
b!l !)(}je il: SP'Jk(}jlL ... i nic
te środkach. Oto
ll(ccl 'lwno tL'
~ię

o tn.

w Bot'er'u
'''Ier, bl···ll'l ... I')~a pfę
ostatni je i tn -

"/II, i

c: a nzos,luj n:

'S/l!len"

Potlcz.a,~

zdję,'

Drel/Hlo zda u;al się być ba r·
clzo :allou:olo)W . .::a/IToszal llClS
do s'l'ojej ga n 1erob/J, żeby /}o ·
slllchnć 1Jiosellck
Freua
A·
staire·a.. Wyu.:iocl lL'S.2y tkich
zaskoczył. Chcialem nau.'et .::a·
telefonować do nieg o
,;r05 '
bą o tcyjaślliellie, ale nie mi,a .
l em odwagi: B reI/I d o ma nie ·
wia r ygodny d ar o n ieśmielania
i siania p a lliki!".

z

dla
pa.u:n",,:Śti
pllbiil
An-glikvw .. Ia Jiieu:illll-):ić" .,

waleiii,

rorz!J~tojl!c

z

;:a1lli('~:a1!;a, je-

go Oiul/PIU sprau:ca. Kip Rano.
u'.:.i/{l noą! ZIl pas i C;:'lI1l1CI111'q.l
z

(<ila blli-lt;al'(m'u~h ga;;dob!J'·.:I{ .. .

Celllll!

un

coś
ł owca

pr::escn o!ea naz leo: ..po pa-

nu

Ra 'W,
iec~Jlil

t y to n·iu.

igiełk'1l11i

p,mktów
glo\vy. \\'"

Azji

Okl'L',~,(},lych
~zę·ki

prawej

Ha'

nieldó~y\:h

krajach

pt.ll,Jdniowo-wschoaniej

,,;a,J{~
z
się
przy

pa!aczdmi

prowadzi

zastosowa'liu mct'ld
ekonomicznydl.
Za
t'zucenie
naługu pl'z~"lugllje
j.am premia pieuięi.na. W MatU1.ji ta
wtaśnie
metoda przynosi podobno uie,.lc l'()zu!l.aty ..
W p, 'z,:s/lości walka z ty!niowym !l ... łllg[<>11l była- p,'uwad,wna w. o wi('!c IJardzicj d"astyczl'~'ch formach.
W 16{JO r.
persk i . ~~ach
AbbaIS Wi l-ki
wpt'owad;lił
całkowily
zakaz
palenia tytoniu oraz to warzy.,sZil.cy . mu syst ITI kar zaisle
odstraszających.

Żołnierżom

Murad

w

pl'zy ł<lp a uyro
na lylo'l :owym
procederze naka,;ywał odci11ać
nosy i \lSa. Iland! rzom lytoniu polecił na miejscu ścinać
głowy.
Jego wiernym naś:a
dowcą
l>tal się turecki <;ułtan

połowic
zabijać

IV. ldóry
XVII w.

d"ug:ej

nakazywał
mkj~cu palaczy

na
]lrzylapanych na go~ącym uczynku.
Żr6dla
hisloryc7.ne
nie dają jednak odpowiedzi na
pytanie,
j3k te metody ok azało,'
si!! skuteczne. Sąd'l:lc
po 'skuli l'vzprzestrzen'""ia się
nałogu na ni"\\iele si zdały.
~,~ J
-. W'. wys~ko rozwi:1i<;tych krajach zachodnich palenie w.vchodzi z mody. Zl'e<ltą jc~t lo
nie lylko
rtluda, ale r,[F·kl
prcwadzolH'j
w
tych pallstwaeh
od !at zmasow"nt'j
pr9pag~ncl '
nnly ikotynowej.

klis;:u
po

je.t
niskicgll
_ru,LIl) i jeno It:tj-

,.kl?
NatycllJlliast
[li'IIChomili .. go·

In

nt,·w przys{qpili do
sami nie zatitl'aży~i
(co to z a goryle I)
li. l..io duko/wl 2!l iesię na du:óc h s'ieb(lI'ze klientów -

rIo:'

Wygrany

1)slTI/Tenat

na

-r;.

Rroc1erick: "Nic

rcwi:ji owbistej 1.1) I'tJ'~1I1c1tl'aa)Jora/u fo!ografic:zneg.()
i
Roz('wr;Ju:alll •.I:::c !Iie

1,,'1

taśmy!

~ a l cuiem

lCllkimi

:li

" (Pdr"',,,

rozumiem!

palimy? Astronomicznie
dużo.
20 papierosów wypala.nych dziennie daje oOO-metrowej d ług{Jści słupek tytoniu w
ciągu roku. Zaś W$zyscy pala. cze' na Ziemi puszczają z dyriu,m 600 mln . km pa·p :ero;;ów
roeżl1ie. Wyslarczyłuby te .. o na
czterokrotne dosięg nięcie 'łoll
Cll. Każdy
wypalająC'y
.,normę"
20
papi-e1'osó w' dZlc:J.nie
zamienia
ponadlo ·w
popiÓł
i10.%Ć papi\Oru wystarcl'ająeą na
w ydruko w anie.
300-stronicowej ksi'li.ki. Ty1ko w ZSR R
p'alacze
zużywają
codziennie
ok. milia da zapnłek. Rocznie
pUSZCZd j Lt z dymem :;9 ty,;. ll1 e h'ów
. .sześciennyc h
. wasy
drzewnej.
.
Oczywi{;dc walczymy z lIalo g ieI)l. JapOlicl.ycy s-tOtiują. w
tej \va!ce aku punlitll!'ę: Pozy:
lywny rezultat moina p odObno
osiągnąć w 84 Etfzypad'kach na
s.lg.- Ale chQlhych .nie ma zhyt
wielu. Nie ka;i;dy cl:J.cc srę zdccydo".ać
na nakłuwanie ma-

dzie lirićkarzy

prote

byli

ło

nieastę-,

azc:!i'{}ó[OU'!!j

zakład

WzlQly akt,n a'llel') kall ki.chnni
met,)(l;\
,,4,ta-u,la·'.
Bruce B Os'leiiller, 'P.)pro:;zo·
Po n:ew.elu mi:lu!,,(;h dz:e\\'ny został w szykownej re~ czyna otworzyła oczy i Śffii ta'.lracji w Los Angeles o au j:)c ~;ę powicdl.!ala do P! l. 'to-gra! p,'zez mlod::j, ładn:]
jac;óli(: .A .. widl.:~z. przedz:e'NCl.Y!1G. Je. zcze nie zdą·
g~alaś
wkład!
J( teł;
m'
żył
wy jąć
dlugop:su . gdy
win 1'1 <.io dolarów!'
d z.:cwczę
:pad lo na ziemiG
Leka!'zo\ 'i. kt6. go w. ym
be z oddE:chu, jak ścięta p;l).
cUls'e weZ\~'a!10,
w:'jaśn,!a:
r·llnem!
" Z ałożyłam
.;G,
że
Bruce
P rz.er .. LOny aldnr wiedl.lal
pocalu;c mn:e' je,zcz.e tcgQ

jednak, .jak w t:.kich <Yh.acjach nalel)~ si~ zacho,\,'a ć
i zastooowa ł S1.tllC!.ne od ó y -

w;eczoru:"

Akto-r, najp1erw·

był w~ciekly,

bac],y!
~prytl,ą

ale potem prz nawet poc"lowal

i

d .de'.a;CzYlfę

jui.".

dobrow,)l. le!
JC ÓhlPgO w raienia. Zapr6!>i1i 1\2. rUJJlI.-jouariu.\~'V na
ki.li ·

Dwie prawdy

,-----

dzień Ń\\'iąt Boif~e Na:roounia na kOIDll.uiai
-p rzyszła
nterdziestod'ft uletnia
kobi r ta, l'rLcbywająca okazjonalnie ,.. Wal'szaw i ~, ieby za\\iailoJll.lć
41
o-1..oUczno';oiach
~wah'~uió\ j ej p u cz tnech niezn.\ ny~h nU;7cz~ ZD \\ DO C "i«iW

lUeT", zy

l i.ln · •

neściacl1 C7 yUU karalnegot ... '
Kobieta \\.yjriniła , i~ włe('Hr
wi~llijny sp-:thila li rodziny.
W ~rodk. nocy w ySc.l.la \I; p:!iem

'.

tej

,l .. pOIUi. : Ak ·

J.~1(l rlon Rrll,11 (lo .... ,'

\:'łł p:~krv.-.r hn:mir;cych s łów, lO k~ęć, c.h iet:1ic i prly:ze: zeń c e z
pekrfCia , . któ l'e c O<lz,ennie zd e.

'łIłodz~,

w

1l ~Z(, ,'i. wk6 ,,:s'z l'lkim :za·

!

I

2 nie p rzystl>;qqmi
d o nkh loklom i, z o taczają cą
łc"h
rzc-czywistośd Q i rea t;omi
życ; a w rok po u pa~u kom u·
ny. 0to ctloczego zi g no rowali jok pOWi ed ział mi n-isle r Alek·
sander Hall _ le wybo ry,
o
w'ec i y",ojo . zdawałoby
Się.

ej"

_

Kelo id,! )lellua-no b a dani em l~nre no koiJ,ll iuol<u. Nic ~",ięc , ~ k~ :'sltim , kt~r e pOl\~i e nhily «Hldz;'.'.':1€~'J. że :\.!~'li e są ro zgo·
i,' :' cie l'n~ez ska.ri~c ą tosuru.u
rrczeni . rOZCZ\licV:'.J ni, sfrustr-o .
~ p lci"wc o. Do ustaleni~ POZO!!t ... wo ni. Pfl.s;\o !i wcen/ć potokO.\' " lo, czy nast'.\Pilo t41 w ekoliu-

'
rW jq .. s , ę

t6 bar dzo ald ual·

Teli · d C!Ułon)c,zlł,y

O cz N:ście no W)'IlIKoch' wy·
berów cxI-bi/o sie znacm,e w ; ę·
cej ,nny-ch pr,zyczy n, Zwracam
uwag ę ty;fko na rhektóre: spa·
dek stopy i yciowej łudzi pro·
cy o 40 proc., WHast poczucia
bel nadtiejności,
dbtychclc'!owe
efekty eksperymentu 8'alcerowi·
cza, plaga rosnącego bezrobo·
cia , z ni ech~ce.nie spll!ecleós{wo
do zaproponowan)'ch przemian,
n iewiaro lit obietnice władz (w
kwif'tn iu, nlaju miolo być Ie·
piej, "c jeśli tuk się nie sto'
nie, to Z/lOWU prle5keczę puez
płot sł4c lni" zapewniał
w
lutym lech W~ilęso), poglebiqjąt, 5ię kryl)'s gospodarczy,
brak p"hpektl'lIf na zmian)' ne
let'luc, poclucie Iag/oienie ' " ..
tratą pracy,
dalszym. zuboże·
n iem, oslab; ~n i em zdrowia swojego i swoich najb-liiszych (od.
i\"J> iamy się c<traz 5kromniej i
,
coraz g lHxej), rouicwonie przez
stojq.;y;:h u wladz)' i do ruch
lbli.i:onych nienawiści do kilku
ma ion ów luJ.l.i, którl)' no ~ ai kie·
d/ś łe9 ;~im ocje PZPR i ZSl. Ta·
I!. ,~ :' IHlf;::ry n Vlt90 , ';l;Cj "l.lop)'''
s."i dzit\s i,~ .. ki. Potykomy s i ł\, q

.

F:kęl6gia

n)" l.r oblt' m

I

I

I

n;e

..

llCz ypadków , w '\\ ołan~ e h

Ile

~)J~ ~~t ",'
~ .. :.,. ::;,-, - . --.:r.;o... .~~• •r ns.... IIoS~
,~~ ~lt
·- :..~ ~:=--.

I

oby o.Ż prow'e
2,3
Po!a-ków
odp o ·
wi ;: dlioł o t=:ny,t}'Nnie ' no a pci o
bojkot wyborów og łoszony jedy·
n;a przez nie zby,t lic2:ne jesz·
c~e Wolne Zwiozki Zowodcwe
" S!)!id "rno ść '80';. W ko~dym
re·zie nie Llp<!tr1"wal b)'m
przy·
czy" "k!-op'y" tyłk a z t"90 pc·
wc-d,u . T.,~ li PIl)'CZi'''-: iest LI .OCZ·

ś m ie rt e lnych

,t.

I

wic·rzę.
dcrosły-ch

!

'_

.,. . . ' - "'7

',i

urn, by
popar·
c" \/!;ybcrclej nieU-CZCł!e ~ rretocie dla I l ~U i 1oI:!arlry .. Svii· , óv, Ludz ie poz.nali się r. a tym
i zig nofO\':O'1 a pele wio dl. , Ta·
darn"ś cj".
ro'Z: s~ych o ć s- I,')ch. że jo-ko by
No i sko'lc7/0 siQ ,,(.'(l.po" .
nO!'ód fI:e d~ró s l cl0 demckr ac}i . że o:;ąonctllion a wiodzo d ą·
Do wyborów f'ie' f::oszlo o·~clo
15 mh doro slych Pc-:olów! Swo·' ży do dCrn C'YIOCji, a le spole·
c~e115lw" ~€j nie rozull1!~ i nie
je gl-osy odd-alo 7a l ,;,c:·.vic 42
c' ,cc pomoc , A prol'id o Jest \.0..
proc.
upro'.':ni-onyc h. Zf" o '-7'1ic
~a , że wbrew tu i ówdzie wyglos on,1l1 opiniom na sz na ród
mniej nfi ze C7 Q SÓol'J kc 'Tmn y,
doskonale wie no czym pole g o
niż dwa lat o lemu, N'cdo''''I1':)
prawdziwo demo-kracjo. za dłu·
w wybo'o·::h munk) po~nych w go o nią wa!czyl łub na n i ą
NRD miało ud.zioł 8.01 prc-c. c·
czd,a l. by d zi sia .j znowu p:J-zwo,
lić no je-j d eformoNan:e. W\'po·
1E'·!:~oro-tu . .Ą u nos?
cl.anie i nagin a n·ie dło pot rze b
rl.ądz.ącyc h. Za protestował prze ·
D!oczego tok się stato? N<l
ciw takim praktykom odm o \ł, ia
to pytonie musImy
o-dpowle·
jq-c pcparci a d la wlo::lzy w wy·
ci.l. ie ć so bie wszyscy. o zwiosz·
borach sOl11orzqdc .'\Iyc h.
C20 obóz pąd·zqcy .
Nic

l, azji t owa r zys kich s p otl..ail . a la k ż e be z ol,a,;ji, Za\\.szc o boprzy k ieli s zk u pali ć s i ę ehcc! A 11l'OP OS Francuzi
dO ~7 1i do wniosku , ż e alkohol DJui ej sz kod,d zd r tl wi u n i ż pa ·
l e ni e. By ć może. W kaiilym r azie wc Fra nc ji o 13 zm<lla la
w ~ sl allli ch la tacIJ li czba zgon ó w SPUWOO tlWR Il YC!t dłu g lltrwa 
Iym nadużywaniem alkoholu i o ty lI: samo \\ u u:',! a li czba

'wei
c.ha.

P r zy \\ipueni
\\szyscy \rzej

pokrz:",dzona , byli to JUf;zczy.ini mnir j
wię<'t'j
tnydzielitole tni .
Kobida zapytała 41 psa, a ~OI;
podarz za czl\ł j~ .lspokaj"c. pił
był, ale pisz('zal, ,\- ięc jego zona wyllrala. sic: na spac(' r. Tt'I' az
:'eily IIdnabzła. sic: właśriei e lka
nlłilepi~j i, ~dzie

pO('~fkać t

~~~~--.>~.~--~-------

llIIo

złoi yli

i;~ li

podstl}pu, it'by kobit>1a
. i( w mj('Sl.kaniu. Ale
uprz jmi .. bard'.lo upr ili do
b it'siadj I z~p
i:cnie '.lo;,l t.
purj(te. K6bit' . b:!ola już morue pijałta, K~ Y wt'spoduc\\ an.i

nlł

z,nala z ła

E JA

mid~<=u nA powr " i #,Cl--t' edyui
i o"l.y\\ iście z \\icrzc:cia.
Trzej m~'i('z yini Zi/.prll6Ui nh'na 51, .. eer. labO znała ulice sł6- t:uajoma do s łołu i 'lólpTOJ)Onolic y i p ies gdideś się jej UlllIwali kieliszek 'I'Iódki. K6bieta
.biał. Dlatf"'o glo'no "ołała. W' zgodziła !;i( na tę Pfollozy('ję i
pc'\.\u~' m lllomencie lt elma kaw)'llib llIl\\t't dwa k ieliszki. Czas
m ie niey wy c hylił się runnany mijał, ale zapo\\icdt.iana -g68POm c:z/'zyzna , który p6" ie dAial ko- dy ni nit' \Hanla ze spa / ~ru z
bied!', i.e pi pr z ywał'lSał si do pSf"nt. W k6ń c u k6bieta. o'; wiad,if' giJ lllies1.kania. Kobieta "esda ('Zy la , że nie będzie już (·zt·kae
d6 buil y nku, Ił przy,~ojulą(' ją i wyl.'h6d7i. Zor iento\\ l\la
'i I'
C'Zc k,,1 na klatce i z a prowadził jednak, ie drzwi zaD1knit:LI'
d6 mipsLkani a, Psa \\ środku uie na klun. Spokojnie 116pr siła
b y ło , 7a to przy
ś" i ą t e('znym
ich oh, ar/'!r . WÓ 'A cns jf'dcn
stoI .. sl.. dtiało jell'1.eu dW9t'b iu- mf;lt:zyzn zal'l\ąl je j uhliżać, a
n y{'h n iezu ,iomyeb. Jak wyja'i- tlw a j pezos lali 8{' h wyt'i1i za r.\-

'

po tt'nmek
wyja · uie.
n ia. jednako," ej tu;ci.
Pili "ódkc: i śpiewali .,Wśród
nO fnd ci zy ", kied y z uliey 11 ~ł~ . zeli ~ł68 uiezl1ajom'e j kobiety . W.h\Cu. pMtaDO\\i1i umilić
sobie Wi~i1ie. Rzeczy" i ' .ie u ·

niała p~7,niej

I

I

Zll bójca

w iązk owo

I

I

"rT.~ro ior."ch

I ch zd a n ie m, pap i~ro s j e,s L d o bry n a wszystko. Na tr oski
n a uu u ę i chwile l>odl1iecen ia . przy l1.<l wie, przy 0-

r atl o śe i ,

I

OPZZ, posłowi e i sl'n aloro\'iie,
zwane
komitety .. Solidarności"
obywatelskimi i osiedlowe, tele·
wilja, radio i prasa. lech Wa·
łęsa wygraż a !: - "Jak nie pój'
dziecie do wyborów, to ' b ę dą
wami nąulić gamonie"; To·
deusz Mazowiec ki no wrccło'JII'
skim wiecu z~ rg on;.owonym \IV
,,~tClrytn stylu" był co kilko se '
kund , okla skiw ony, gdy OfHd ,,·
wal o uozio! w \'Jyborach; 11m·
dynal Macha rski pne/wal ~woj
p~b,t w RFN, by zachęci ć wier· I'
n,ch do g~sO W (11' ia ; r.i"'<tó rzy
5tro sz)'!j hu:hi PZP~· ('m . P"eu I
wy:'orumi w; buch'y ~ t roi~i · no I
kolei i wydawało !'i ą. że wie ·l·
łu

Krzyżówka nr

rZEnie ror.i genero,i.l1cg o komi·
d o", a roa wi .hzo-<ć spolecze ń.
sor1.o wyb orczcgo znonc-m u dzia·
s tw a nie p opa Jf-O rzou'U. "So\i·
łacz o'Ni " S oli d orności " (a nie o·
darności", Sej mu I Sen a 'u, bo
so b islości neutralnej, np, rzecz ·
d os zło do
':n:osku: .. Niech o'
niko~vi praw obywatelskich, prof,
ni tam na ro zie robiq wszyst·
t,ęto'f/skiej )
ws ka,.z}wa to
jasn o
ko, bo robia dobrze". Zd o niem
kto ma wygra ć wy-bo ry municy· . Wa1ęsy lud~ ie n ie poszli
00
polne. Potem o glosZ0;10. Ż'= w
wyboló'N. gdyż", popiera j ą d zi·
piemszy'm progi o mie
lt:'\evrizji
siejs:zą włedzę. O co tu cho . I
nie wolno
będz.:e
I':VO., 'odzić
Oli? Pf:\·vnie znowu piC-f. Ge ka,mpani'i wyborczej [10 '-zecz
remek zar,uci prosie i te!ewi ·
j(l<l(1cjko~'łJick pariii
czy ruchu
zji . że nie'·J!c·~ciw;e p l zekładci
no
jęL\,k
pc~:;ki
wYPc'ł,:iedzi
spotecznego slartu.jącego tv wy·
bora(;h. Każ d y wi d ział co 5ię
}2'llC-woc:n:cząccgo.
póź n iej działo, k,edy c (}(:I Iienl1re ,
wt ło czono lud.r:oll1 d o gl6w no I
A l e idii lech
Wał ęso
na·
. ko go m(ljcj g!oso .."ać. ObL'Z rzą ·
pr a w d ę myśli, i e repl-eze'1tilwa·
dzqcy prznnaczyl 11" (!';f) pi:>"i!) · I ne pne:r. nii'go sily odniosły
d-zy no tonscwor.ie ;" , oicn kan· i :" Iir.(' ~ S wrbo <czr i spoleczen·
dydat6w. które moino h!o 'N)" i siwo popiera "~ ~ri'l ,,ą prlewod:
deć 1\0
pO.lrt"'C7.I' iC; S7C es,l e :! . n:ą silę narcc!lJ'" to pewnie mo
', \theszc,c. w\'bu-c!';o Oi0r.J. gr.:y ' I .rację. Zoba ~:y m1 co z lego wy·
r o~ s.l'.VcwQ Komisj o
\<:: ·~,~· .:::IJ I n j k:n i~ . Nie śm io 1 .., p r.:ypt':ninam
, Vlyd>J;o
p',:>.l.;o'ty.
?(" ''-:;>:oince
tj'i 'm , i.e dQbre
~O!:lopo;lUcie
i v.'Zory k·:: ·( do :I'v; ~,·I•.''1'''\. no \\' yn~ lwj "ce z zcduicn ca i me·
~~: ,lo n"HHl;i n ;,·, J ł n ;e p:,ol.Y :::Idzilo
~ który.ch ZQir. et-': ,;0 "V." t ' ''. , 1(', :lnil!:J p:"'y ! j ~..;~ :,.J "'P :t 1',~:ttV 'c·, .. ·,f d., ( .!o!) .., : p -:. i ~ ~-l~~~!lQ.
~ I~

PALACZE SIĘGAJĄ
DO SŁO'CA

przeniosła. s i~ na tapl'zan. wte·
dy ~6"poda.r:r. pod.s7edł i zarząl
i,\ T&lbiera;'. :'I.H>Z)}ó\joma podda-

'wala się

t CUlu bez eporów.
Taki.p później uie llróhewala si-:
bronić. Ponie wa"
w ek.~tat:ie
~18~. 'ku ( '13.la i w r zaski te'
rno,.!y ebudzfć ~~"i"dó\V. ZIl5Z11l
llotrzt'ba p r zykry";a· j e j
twarzy p6dli zką. Ale n ikt id ruP

VI', zła

ta m

z

j nym. W ruk"t",h:t"u d ~c: u ~\\ i,.! l'Ii. ,! i t.:'l. y2 ni .
l\ i ,l l"\:
zrobił nll ni ,.b ~.r."1:" -

:..._ _ _ _ _ _ _ _ _;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.............
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przy dusLał. Półuid trzej ,fat It'O\\ aui nlf'if'z yźnJ lL~ nc:li. Kie dy
6llU II ŁlI i sic: r allO,
nit'l.najomd
j ui nie h:" lo. Z b1'alou -1 ~ ł"'Y t' o:!!
7.3 i"f'ia \\ J',Jr· ih \\ i<" do b · n k itlo \\ .. nla ...

P n~('ial!' a jol
oko int n.~) \\' m'
ł ;uhw. t uul...·jon.ll u
fa ~on ). l'rojl'k Łalłl, i
z " rod a \\ -

kolor) i

. sk id

I II m
lHC 7a p ropClu') w<l1i
k lit'nt 1.601 \\ l clt' 1" .i.'ł0rodn } (' h m 611.-1 i Jl ortow .dl uhier(.w l1 a lato ,",o
.

lO .... oj ll1

(

l

-

' '\. Mln , ał d

D Zień

dvb,y. nozY''Vom się CUIZ. Pan .s'w iOllo z'Jan[Jo;o,~O/iJ
mr'i€'. abim pono ,ab,l"
Miody czlow,ek stal IlO taro sic. kiedy otworzylem dWllii, U b rrmy
by! w wyb!akle niebieskie diimy oraz kosw/ę bez kolnierlyita i I~.
kOI'. ON, Mial wyblakle /Ja slolku blond włosy. TI'POWY IOlik. Nre·
typowy byl tylko jego rc...volvve r, ilIóry wyceloll. al \'II 'nó j iO/CJoek.
Popchllą/ mnie do środ.~o poK9ju. KOLo/. abym polożył ~il't na kv.
zNce. som usiadl no skroju sto/u,
- Jeżeli to ma być dcw.cip. lo nie-ioblle je~t z n. im POCtuC;'·r.l
IJ,J/nolll - powiedzialem,
- To nie dowcip, panie Hus/on - odparl B.,lI,
- Hlls/or,? P ow:ęclliol pal) Hvston? lalem troIiI pan {Jod lolszy,
wy adres. N oąwom sic James We/l~. Tu" . - ole kiedy ,hcla/<>.1l
sięglląć do kięszem. aby wyciągn ą ć port/d. pogroził mi I ("AO/.
welem,
- Mys/i pan. że jps,'cm amatorem? Paris/,a 10110 podo ło Itli orJr~\
i pokazala pońsk q l %gra/ię. 1 9a-Jza się jedllo i dl <lg ie: A,oh!'-"I
(lvenLle 75. apa rl ...
- N umer dOtr/u zgadzo się. ole tu jest Colgate ove'w , To u/i, o
m a cztery kilometry i Irzy rÓŻtle /lO LWy, A rlwja t,'",OI. f T)pO\O\- ,J
twarz, Pan się p ornyM,
Zimne. jaslloniebiesKie oefy dl/cLku /JY/y /~Ho .pe c 7o' t(' .- 1'070 tym 'ń,e' jestem lonot ( -'po... ;'e hiolem i lO ·~., (·$li'/o go.
jeszoe- bardzicj,
- Mieszkanie nie w)'g/ądo. jakhy tu ty/ kONole·r.
'- Mam przyjaciólktr, hlóro troszczy się o mllie. RoLur.,it;/O. u '
nie wyjdzie pan sprawdzać ń o tabliczce. jak 1102)0 S,t, !:licu
'Iym miejscu. móglbym zadrwollić w' Iym: cIGsie no pO/'lf~: de d/o.
czcgo nie sprawdził pan w ksiolcc relefonicznej?
- l o/óimy, że się pomy/dem, to i tok mu~zę pono ;,a/),c f'(jn
wie, jak s ię nazywam, jak wyglądom. besi/q nie mog" s f, ,(.I ' :C •
Pr zccież pOIl mo pieniądLC. Jomes. duza pieniędzy ,
- Mam. ale nie w domu. W banku,
Nie JEstem omątorem, ale ni'! robię tego 10'lVs"/C. h , 'c r'l ~t.,
dentcm - roześm{al Się. - Ta pani Morion Huslon C:IC~ !.J!I",q·
swe~o starego. Ona chce czego i w;e;coj nli alimentóN, chce p ....
niE;dzy z zakładu ubeipieczclliovJ go. Podwójncgo uhc ptcc , ell;o
jak LO w(padek. Mordersiwo to lokże wypodd. 'Wypadek, który
wart był d/o niej 3500 do/arów. Wyklfgowa{e~ cen~ na 5000
Inl/acja. pan rozumi". James. M,JSiołem tu przylecieć. o
!lUf'.
ellolka - tu wskazoł na rewo/,t/er - też koszluje. ~~Źp.1i _da m; pon
5000, abym pana nie zostu hl, wl'starcly mi. Lepiej p:e;ć , ty~ic" y
<l iż morderstwo.
- A co będlfe. i icli ta Mo, 'on dowre sir:, ze pan n;e I'ły~ollo/
zadorlia?
- Myśli pan, że zażąda odsz,~cdo'Nania? Jezeli ' pan !;f' zgadza.
pojedZiemy pariskim 50moclto':iem do banku Podejmic pon p.e
niqdze. polem wrócimy do domlJ, zwiażę pono i zani", pan 5 (',
tNlo/ni. będę jui daleko.
Bylem pewtly. że po powrocie tu zastrzeli mnie.
_ Mam inn q propozycję. BUll.· Jestem zatwQniolly.
7QU'UJz,e
miej5~im jako planista. Od czasu do CIOSU przycha Zl do mnie
jakiś wiościCiel posiad/ośCI i pros; mnie o pomoc. Ma no przy.
A/ad kawał k gruntu rolnego. a chce uzyskać na nim prawo OIJ.
dowlane. Do teg o potrzebiw mu jest pomoc planistl' i LO to go·
tów jest zapłacić kilka tysięcy do/arów. Rozumie pono mlodue/1c/e?
A lei to jest pr~ekupslwoJ
Niech pan to nazywa. ja" pan chce. Tok zdob ty h pi /1/p'd Y
nie mogę. nO/lifo/n.·e. nieść do banku, Muszę je schO<.'Vać. O loż
le pieniqdze mam schowan"'! w domu. ale nie powiem pa n u g d zi .
Nie ellcia/bym.·' aby pan. albo ktoś z poriskich kolegów' ~klo do l mi
ponownie will'If'. Ale mogę pójść do piw/Jicy i prlyl1ieic 5000 do.
Torów.
'"
,
_ Ma mni e pan za ulio/e? W piwnicy f si na pel HO Id 10/1!
_ To jesl zdpelnie ńoimófna piwnico z w,ęg/em i , w in m Bcz
te/e lonu. D NO zakratow ane o!cno W ciagu trz ch mina! 1H0g ~ pu nu
p%żyć na s'lo/e pięlliódLe,' o polem może pan jechoc m-.,., sa.
moch odem na lotnisko. _ teby mnic gliny z/opoły na lotnisku? p'rLf'cieoż po,., nołydHlIio t
po fi oim wyjeździe zole/elonuje do llieM
_ Ni . pa'! /lic me rozunlle. ni/odziEricle. Chcę panu dać p 'cn·qdzc. których nie pOń'inienem posiadać. Pieniądze.] przekt.p~(wa.
Gdyby zotrzymano palla z lymi p,eniqdlmi, bf;de obciażony bor
dziej niż pan. N ' b de: mógł ic pO'l'licdlieć policji, na>, t jf:~ li
pójd'ie pan na Alllherst A/enue i zabije tego Hus/ollo. poniewai
będzie pan mial ..v k'cszenr moje pieniadze z przekupstwa. Ponad!
m oże pa n z a m. a sowoć d"';Jlc t,-/p od palli HiJ~ton ...
To o sto t.'1i .. zda n: plle~onało go.
_ O~a ! Pon ma tok pO~lci Ml twarz, Mimo pliekups ;,,:,o T :fOl
paJdi'c pan do piW'I'C'{, a ja lui za flanem. Zapali pon swin t/u.
o ja dokładnie obeir l sobie piwr.·cę· JeiE/i jest tak o. j o k pt:łI mó'
w,, poc zt:Kom na górze. aż on wróci l pienil';dzrni.
_ 8ardzo rOI~qdnie z pańsYie-1 ~trony Wiozę, że zalotwimy nOH
moty int fes z obustronną korzyścią·
Zszedlem do o.·;'nicy, BUd i jeg o rewolwer tvi la mil ą: Obe.p ,.1
wS.Lys lka.
. _ Okuy. Jo me<. Ma pan ' /L rninLlty - wlóc,l na gÓr ~ .
Ale ja nie polr ebowale'll t'zech minat. W ciogu trzech t'~'m t1
. l'iola./em za boi/erem mój rewolwer. Nie aczt;-~iwo/ mnie tok s. yli.
'ko, S trlcl;/em i BUIZ oolecial w dół ScllOdam!.
lna!allem slor ą picchtc: nom'olo ,ą. zaw/I1ą/p", W 11Iq B UL]." i p . .
łożl'/em go IJ piwnicy obok MafiO'!.
Zawsze bilem dobrym k1omcq. To n'1/e'a/o do mego ll}O, "·i(/
pisarw, t.... ó'cy krótkich opowiadali. N;gdy fed"t'~ (li. ago r~i .. JOl·
mordD'I.·aTtm. Kiedf zabiłem nloią żonę Mar lon. mia/cm- wyr"Jiv
.5 mienia. Teraz. k,edv wie n'. że w\'naję/a lego /calka, abv mn.f:
(Koniec)
zamordow(l/. lfobj!o m s:~ /ź",j na duszy .. .

'n

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG INWESTYCYJNY
i KOOR.DYNACJI BUDOWNICTWA

W

KiELCACH, al IX Wiei-ów Ki.elc nr :;
OGL.'

.. Ollj~on" - .. Plłk'lr. k~ poker" pol. I. 15, g. 15.30, 11.30.

P fitcdzialek
4 czeCWi: 1~90 r.
D-.dś

składll.my

APTEKI :
pełnią

G1-0~1.

dytur

n<'cn"J
Z" Jl'cięstwa 1,

s ta ł..

67-0111 [lI
ul. Traugu!ta
0\

INFORM.-\CJA

iy e1:~ ujiło

~O .

zdr wia
tel 261-21. Infor·
służby

- Clvnna 6-~it .
macja o usługach. -

KAROLOM
i
r<WIRYNOM
jutr
WALERiOM

17.55

365·3;;,

TELEFONY : Strat Potarna 99Q .
Kom enda PP 25\ -36. Pogotowie
POlicyjne 997 . pomoc drogowa 996.
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom!H\

Wędrówki

dalekie

bliskie:
"Arm-er:.ia'SO"
radz. fi,[m dok..
18.45 "J() minut"
19.00 D obranoc: "Beztcoski

~Z A

PRZETARG

i

ko-

nik"
19.10 .. W Sejmie i Senacie" ,
19.30 W iadomości
20,05 Teatr Te;ewlzji: Grigarij

Gorin "Zapomnieć o Herostratesie"
'
21. ,15 Spo rt
21.55 "Kontra!>unkt" przegl.
wydar-zeń k rajo w:~ch

Na samoch -d marki "polonez 1500", rok prod. 1
Przetarg odbędzie się 12 czerwca 1990 r., o godz.
pod ww. adresem. Cena wywoławcza 11.000.000 zł.
Wad-i~lm w wysokości 10 proc. cooy
należy wpłacić do kasy zakładu w dniu przetargu
godz. 3.30. Jeżeli I przetarg nie dojdzie do skutku,
będzie się II pr"letarg o godz. 11.
Za wa·dy ukryte sa1"ł1ochodu zakład nie

Jazzowe Łom['ecltal
zespo łu
.. Ostatn! dzwenek "
22.55 Wia-domości wieczorne
22,25 Tar!!!
ża'90:

BONIFAC~.M

Skarżysko

PRZEDSiĘBIORSTWO

HANDLU
w KIELCACH

PROGRAl\l B

Kielce
BJ\UQ

Ogłosze6

KINA

KWP.

tel. 448-5'

czynne 1._16.

MUZEUM

TEATR
lm.
Stefana
Zeromskiego
rueczyn"y.

"pracuJąca

ko-

bieta" USA, 1_ 15,
g. 15.15,
20.15. "Rain Man" - USA, l. 15,
g , 18.
.

Wideo

policyj-

"Akademia

n" IV" 18.15.

REGIONALN E

Im .

gen. broni Zygmunta Berlin;;" w
ul. Słoneczna IHJ - nieczynne
.
APTEK.A DYŻURNA: nr 29-046
ul. A ptcczńil 1. t el. 53!-527,
POSTO.TE
TAKSOWEK: Dworzec PKP - tel. 137-05.
Skarżysku-Rejowie,

łUNA

..Romantica" -

,.Wolność"
" Czarooziej
z
Harlemu" - poJ., bo.. g. la.3i!.
" Imperium slońc..a· ' - USA, l. 1'5,
g. 11.

l

Starachowice

USA, 1. 12, g . H, 16,

"Mów mi Rocke- .
fcller" pol. bo., g. 13,36, 17.36.
,.Nocny j ast~ząb" - USA, l, 15,

APTEKI stały dyfur nocny
petnil nr 29-001. ul. Buczka 37/39,
nr 29-008,
uL Sienkiewicza 15.

PORADNIE DYŻURUJĄCE: stomatologiczna - Przychod nia Rejonowa nr 15 ul KarC'l6wkoWs ka 35 - - czynna w niedziele l
święta w godz. 7-19, dy±ur nocny od godz. 19 do 7
INFORMACJA O LEKACH czynna w- godz. 7.30-15.30 'Z wyjątkiem

świ'lleczn~'eh

d ni

wolnych ' od

pracy -

I dni
tel. 523-32.

..:Robotnik " !~.

I. 12, g.

"WiUow"

1...-

..Os(l~ona"

-

.. Ksiątę

"Star'" -

Jorku" -

USA. L

w
NoW'vm
l!, g. 18, 18.

APTEKA DY'ZURNA :
ul. Staszica, 64-7lł ,

tele1G-

KINA
- " Interkosmos"
USA, 1. 12, g. 15.30. ,".Nocne gry"
- USA, 1. 18, g. 17.30, 19.30.
"Przodownik"
,,KrOkodyl
Dundee li" USA. l. 12, g. 17,
19.

APTEKA DY2URNA: nr 29-071
ul. Starokunowska 1/7.

POSTOJE TAKSOWBK: pl. Wol- 537-92, ul. Sienkiewicz,)

ności

282-61.

macja PKP 930, In formacja PKS
66-02-19, hotel "Centralny" 00-25-11.

CENTRUM
INFORMACn TURY. TYCZNEl "IT" tel. 4Il6-6i
cl<ynne do 16 \V SOboty do 14.
INFORMACJA
O
USŁUGACH
"OMNI" Kh,lce tcl. 4:19-62 'IN godz . 9-·17.
U S LUGI

tur

POGRZEBOWf!:
Dyteł
31-70-47.

całodobl~wy.

POSTOJE Ti\KSOWEK: OsoboDworzec PKP tel 534-34 ul.
Slowackleao 3)-2Ił-1~, ul. .JesHr
we

nOWa

111-19-19

Postój

Biuro Ogłosze6 KW". tel. 2l1-3S

czynne _n,

I

Jędrzejów ;,
" Monraker"

USA , L 15, g. 17, 19.15.

U..,aI!:1! Za eweot.u2lne zmiaDY
w programie kin redakc ja nie
odpoWiada.

RADIO

'

TELEWIZJA

Kochanowskit&o

,.M.ja m3co«'ha fet;t

USA, l . 15. g. 1i.3il.
11. ~ . ,~ dfa tł7en l " US1\ . I 11>.
g. ,19:30 - S<'ans or",edprernicrow.y.

EO

UłJlER 107

SlRoNA---S -

film

obyoz.

8.35 " Domator"
życzenie

R a dy

na

K~-chania

nawYch czasów

-

12,00 Soobkanie
z , liter3.turą,
kt. VII : Władysław Rey mont autor :,Ghłopów"
z
liter.aturą.
12.50 Spotkanie
kl . I: .. M3.!"Sz , marsz D ąb
rowski"
13,30 TTR. nasze spotkania. s.
IV: Absolwenci
TTRich losy i k ariery
IV:
s.
14.00 TTR. historia.
.Przemia.nv n(\Ht~zne w
htach

15.00 W

1947-1955"
sztuki

świecie

10.00 .Tel 9" - progr. region.
OTV Krak6w

ZAKŁADY

E
C teł.

METALOWE "ŁUCZNIK"
im. Gen. "Waltera".
w RADOMIU, ul. 1905 ROKU 1/9,
291-41, wewn. 748, (gospodarka materiałowa)

E
C

informuje,

C
C
C

PllOOR i\M I
16.00 Program dn i a . Telegazeta
16.25 .. Luz" - p['ogr. nastolatków (sluwa wojskowa)
17.15 "Teleexpress"
17.ao .•Gm"ąc·~ Hm~" .. ·Nd,hi .je
i w<!fpHwości Gorł}acwW'

że

POSIADA DO SPRZEDAZY

C
WYROBY HUTNICZE STALOWE
C
C
C
C pręty wałe. i cią~niqne, rury, taśmy zimno-w!llC
C cowane, mat. kolorowe, osprzęt elektr. i instalaC cyjno-kanalizacyjny, normalia, łożyska i inne.

C
C
C
C

ZAPRASZAJ.'WY do zakupu w godz. 7.30-U.30.
284-k

C

OGŁOSZENIA
SPRZEDAM
ną
22
sł6w I

działkę

budowla-

ary w
Radlinie.
240, tel. 11-08-86.

Ma-

ll097-g
krawcowej do
Kielce 491-64.
11094-;:
FOTOKATOLOGI
.. ROMEO"

POSZUKUJĘ
szycia dżinsu.

Wrocław

3, skrytka 1008.

239-k

111f1f1flr1fl(1nnnnnnnnnnnnnnnnr.nnnrT1nnnnnnnnnnnnn
L
J

E
ZARZĄD SWIĘTOKRZYSIUEJ
3
E SPOWZIELNI MIESZKANIOWEJ w KIELCACH 3

1nf-ormuje o możliwości budowy przez inwestorów
państwowych, spół<i7lielczych lub prywatnych paC wilonów handlowo-usługowych zlokali-rowanych
CcC w osiedlu Na Stoku.
Spółdzielni_a posiada kompletną dokumentację
techniczną (tradycja) i je6t właścicielem terenu.
C
Istnieje możliwość szybkiego rozpoczęcia budovo..'Y
C

E
E

J
J
::J
~

3
:i

3
J

~

3

Srezegółowych informacji dotyczących tych
obiektów jak również danych technkz1'łych ooz;e- ::J
-E la dział inwestycji SSM, ul. RewolU<!}ł Paźd'liernlk~')wej 155, nr t 1. 31-92-29 W god"l. 7- .
j
Te rmin skład~nia ofert upływa la nerwca U o r.
[
282-k :J
C

3

E
E

3

C

~

UUUl.Jl u u IHI HJUlJUI u " 11 UJUUUUUUl.Jl.Jt.JUWUUUUUUUUUUUUUl

http://sbc.wbp.kielce.pl

AGENCJA
SAMANTHA"
~krytka 2449.
zarobić w domu
Przedsiębiorstwo
graniczne
oferuje mOŁU
zarobkll od l do ił ruIn zł
sięcznie tylko okolo G

_CHCE&Z

zgło.~

się-!

pracy dziennie. Potrzebne
mieszczenie 20-30 rn kw.
prowadzenie dystry bucji art

ko
centrum
miasta.
K-2988 "Prasa" Kraków,

PKP Oddział Drogowy w Kielcach iDformuj~, że od
dnia 30 maja USO r. pnejaztł kolejowy w cią~u drogi Kije - Pióc:zów nie jest obsługiwany przez dróż
nika przejazdowego.
Użytkowników dróg prosimy o z/lchowanie szc:zególnej ostroimości przy przekraczaniu linii kolejow.ej.
287-k

CCC

DROBNE

kułów
pasmanteryjnych - '.
własnym mieszkaniu lub do
jednorodzinnym, możliwie bl'

KOlIlunikat

C

B"sh

samochodu marki "żuk", nr rej. KU
0'1" silnika 362006, roik prod.
stopień zużycia 88 proc., cena wywoławcza 4.200.000
Przetarg odbędz"ie się 19 czerwca 1990 r. -o godz.
w Kielcach przy ul. Dzierżyńskiego 149, gdzie
oglądać pojazd w przeddzień przetargu w godz.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej najpóźn
w przeddzień przetargu w kasie przedsiębiorstwa
ul. Sienkiewicza 76.
Zastrzega się prawo u.nieważnienia
dalOlia przyczyn.
nr podwozia 531153,

E

PROGRA.M I

I

KINA
.,8ałtf/k" kosmltklf" -

franc.

sprzedaż

na

odl\owiada_

lUNO

Dom Kultury ,-

OGLl\SZA PRZETARG

Jutro

Uwag,,! 703 ewen(ualnt> ~mi.
nv w łlrn~ramie tv rp-d.keja nie

USA, l. 15, g. 19.30. "Rykoszet"
USA, l. 18, g. 15.30, 11.30,

16.06 Dziennik: 18.95 Program W
opr. K. Irskiego 17.10 Dziennik.

TEATR
Jana
rueclynny.

KINO

..Szalony Megs"

PROGRAM LOK.ALNY

Radom

Im.

I

taksówek

bagatow,v ch - \ll. ArmII C%erw.
tel 31 -09-19. Postó,l samochodów
cłętarowych - ul. M!elczars klego.

C

KoltGlde
-

cierpie-

se.r' al obvcz.
10.20 ,.Domator": Rady na ży
czenie
rwwożyŁnej:
11.10 W KJropie
Gruzv Bastvlii symbol

"Hutnik"

.. Pe/:az"

o

domowa
8,50 .,Domowe -przedszkole
9.15 W iadomości pOranne
(4)
.!lng.
9.25 .. Bluebell"

05 trowiec · '

999. PoPotarna
Pogoto- Mia956 , Po-

goto w1e Gazowe 31-20-2e I 991. Pogotowie wod .-kan c.o elcktrycznc fiPGM czynne w godZ'. 15-23,
teł. 469-80 I 436-94. Pocztowa informacja o u sługaCh UH, Infor-

sa-mi"

21.30 .. Pan0l'3ma cłnia"
21.45 .. Zycie
i'odz.i lme"

nr :!!l-07G

POSTOJE TAKSOWEl;;::

ny - 53-10 i 53-00.

l

USA ,
USA,

TELEFONY:

P Oj(otoWle Ratunkowe
gotowie PP 997. Strat
Po,ooc Oro~ow3 981,
wie Energctyc%oe I'le!ce
sto 99ł. Kielce - Teren

20.30 .. Os~dimy

niu"

L 15, g. 17, 19.

-

99B

Częst~chowa'90

20,00 .. Auto-Moto-Fan-Klub"

!!1.15 "Rozmowy

lUNA

g , 15.30, 19.30.

GALERIE nIec zynne.
MUZEA - ni'!czynne.
CZYTELNIA CZASOPISM WBP
przy ul, Poe iesl:k1 17 czynna
będzie wystawa pt , "Sejm I S~
n a t w Polsce ze 'Zbior6w WBP"
_
zwiedzanie wystawy:
poniedzialIel, wtorki, ~zwa rtkl. piątki
_ g. 10-1S. \V soboty - g. 1&-15.

przenoszenitI wyraz6w
18,00 P['ogram lokalny
18.30 "Przebo }e naszy-ch pokoleń", cz. 2
Międzynarodowy
Festiwal Muzvki - Kameralnej
Instrumeńtów Dętych Kalowice'90 i XXIX Mię
d!ynarodowy
Festiwal
Jeunesses
Musicales
O

progr. pub!.

"Moskwa" -

•
..Studyjne" uHarfa B lrmalls ka" - jap. l. 15, g. 14.36, 16.30.
,,AmadetlS' " - USA, 1. 18, g. 18,30.
"Echo" - "Wielka d raka w
Chiolsklej Dl.i<!lnicy·' USA, l.
ł!, g. lS. ..Protektor" USA, L
18, g. 17, 19.

17.10 Program dnia
17, 15 Przegląd PKF
17.45 .,Ojczyzn a - polszczywa":

na 2.

I'a)

al-

ła-

o szczyde USA - ZSRR:

/:r:

H,i . ~~ (1 .')!,"
KRL
w
.~ I .,l
,\\Ct.\,,:-,nv th
J l [!\-.'onprt'(h·\:ł},) ~ l.ył;,
'II )
1{.'ł1H";:t u;
;"ó:lp'.Vł'-C;' r4)~
rr,(· . p!Jy\' h - v.- ZEF" ł )( •.'J'

JV!d·.F_~,_t:

#

....

kn.ju.

afaza

il'j

... :lhn~n~c1ny('h

o nowej fOlzie współpracy"
iadczył
w niedzielę MiGerbaez&w na wspólnej
cji pra..,owej z GeorBushem w Waszyngtonie
radziecko-am~-

reporterskiego
dyżuru ..•
rd
11y

poinforrrt-Ó,,-al nas kpt. Jły
~1łkl:łsi.tski oficer dyV;US\V v..' Kielcach, ". cią

ostatniej doby na terenie v;owydarzyło

się

7

\\"1:-

któosoba zginęła, a 11
rannych. W DolJrzeszo(gm. ŁopUSZIlO) o godz.
2
nocy Zbigniew P. (l. 17) prQDROGOWYCH. w

dząc

motocykl .. Jawa"

zjechał

dni na pobocze i uderzył w
z nazwą mieJscowości.
śmierć

na miejscu.

Dl"OTOWANO

17

Wł.AMAR.

r,yil:aiJsk:ego s-zczytu. Ohaj prz.,spodziewają się jceszc.€
p:-zed kCllcem roku podpis,,->!
zapow~c-dziany . uklad -o redul~
cji broni strategicz,nej i p:-zyspies,zyć
roznwwy w spr a .....i c
redukcji sił konwencjonalnych
w Europie, aby również p rzed
końcem' roku można bylo Z:lWrzeć odpowiedni układ i zorg:lnizować
europejskie spotkanie
na szczycie. Gorbaczow zapros.ił Busha do Związku Radzieckiego. Ponadto obaj prezydenci postanowili odbyw-ać mniej
formalne. systematyczne spotkania. "być Dwie raz w roku"
- jak powiecJ,zial Bush.

woocy

Ob:!j
pewne

p:-zywódcy

od!1otowali

różnice

poglądów.
przynależ

zwłaszcza w sprawie
ności zjednoczonych Niemiec do
NATO.
Gorbaczow podkreślH
jednak, że .Związek Radziecki
nie będzie ,.sypał piasku w tryby" rokowań zjednoczc:1iowych
i będzie
szukał
rozwiązania,
b~ącego do prz.vj~cia d la obu

stron.
Radziecki
przywódca
wraz z małżonką Raisą i ministrem
spraw
zagranicznych
ZSRR, Eduardem Szewardnadze udał się helikopterem do
bazy
lotniczej
St. Andrcws,
skad następnie odleeiał do stolicy Minnesoty Minneapolis.
'Vieczorem
uda
się
do San
Francisco w Kaliro:nii.

,

NA

STARUSZKĘ.

W

gm. Stąporków mietnie Maria R. (1. ok.
napadnięta
przez
zamaskowanych mężczy:m.
sterroryzowali ją
nożem
500 tys. zł. Sledztwo w
W PIEKOSZOWIE. DyKomcndy Strarnej w Kielcach, plut.
Durlik poinformował nas,
rano o godz. 4.25 OSP w
'''-U,gZ('W'P zgłosiła patar sterty
. Na miejscu pożaru przej.ą obecnie
trzy jednostki
I jedna zawodowa. W trakg~szenia zapaliła się dodatkostodoła. Czyżby podpalenia?
W RADO~'ISKIEI\oI

(I)

miej~co ..... oścl

KJwatka
.,ache;ck;ł.
Ireneusz N.. jadąc
fiatem nie zaChował naostrożności i na łuku drodo przydrotnego rowu.
.
z ciężkimi obrażen!aCIała
przewieziono do szpiw Radomiu.
W Skarżysku Ksiątęcym,
_I w,estpr K. jadąc motocyklem
potrącił 7-1etniego
M. Dziecko nagle wbiemolocykl zza stojącego
MPK I z ciężkImi O:"IIł'~m;lJlll
ciała
zostało przeszpitala w Skar.tys-

Gen. "Walter a"
RADOMIU,
.1905 ROI{U 1/9
POSIADAJĄ

WOLNE l\-IOCE
PRODUKCYJNE
na automatach tokarskich o przelocie
od 5 do 40 mm
na szlifierkach
produkcyjnych
na wiertarkach
produkcyjnych
272-k

· S,vięto

Ludowe

W nioo:.ielę w całym
tle.raju
obch"d·zono Sw.ję~o LU!dowe, kwre przy;pada zawsze w pierw9ZY
dzień Zielonych $wiąłeOr. PSL
powróciło do tradycji organizowania v.; p6lnych obehod.ów z
KO'Ściołc,m.
Ce>n;~ra:lne uroczystOIŚci odbyły się na Jasnej Górze. Pre-L€\S PSL
RomAn Bartoszcze na zakońeze-nie nabożeń
stwa p()wiedciał.
że
po raz
pieorws.zy od dLiesi~do.Jt:ci
odrodzone PSL może w opa,roiu
o swój chl'zcścijańs'ki roaowód
stawiać f UIl d ament y
dernok,racji odra<ha.jq.cej się ojczyzmy.

~ ~J1H
Eduat
pr;. -keia! ,\' poK }Knt-Iógl n
r07pOCl.ynr.jące ~i~ wc ""iI,)!" k
''''~ stoJic~' Danii ~p',łkc1}jc :-.:zefów dypi(,rnacji l.l,-,,:,,-tW UCi,(: '1-

tlictizióltk.

do

- :-.;:: !'tA-.in ,:. 'O L." bli~rl v.oJH. , -ki
zlJ.Nra"i(·~ ICj
t:kip,
na
Hrade.:l.an. ('h \pwaiam nicl'l" '1t&r7.ysl ni możliwo5ci ulVl'~
nenia konfederaCji c:l:esko-słowacko-polskiej. a orientapowslające tlbecnie H-

cja lIa

n l', 2'.,iednoezone Nil'mcy

po prostu

tragic:tną

jes-t

))Omyłką.

oświadczył w
wyw:adzie
dla b!'aty~law,.k 'ego <lzie.'ln ika
..Smena ·' e-nigrac.vjny h;~t.()

-

ryk i dz.:alacz polityczny okre-

mldw K WE pv"'I~cone pr{)bJclul}Jn pra\\· cfłłowiCK:1. J;)k
s" tt oczekuje. Vt~ c7.a .... ie spot k:lni" w Knpenh.'adze. które po-

(,wa do 2S bm., ma być omówiona równicł prz.'szłofć zj<,dnQczon,-ch Niernit'c.
'Mlchaił

AP:

Gorb~C1ow

0-

LHwini uc:dą potrzebowali od 5 dQ 7 lat, by
uz)'skae niepodkglość w ramach radziecklej kon~tyt ucji.
Odm awtając
rozphania referendum w \..E:j sprawie. prz 'ŚWi&dczy!, że

\\"ódcy litc\\'scy

t.)~nll)

o[>Ól.nia-

ten proces. ..Ka:i.de Inne
"yj,;cie "~łol>y nie do I'rzy-

ją

j~cia."

powi{:dział

-

Gorbaczow

Propon ujemy ..•
• Młodzi~iowe Centrum Kultur)' w Kielcach. ul. Słowa<,kie
go 23 zaprasza 4 bm. o
godz.
19 na projekcję filmu
prod.
USA pt. "Lot nad kukulc~vm
~niazdem" oraz 5 bm. o godz.
17 na projekcję iiimu .,Midnigbt Express".
• Muzeum Xarodowe, Miejska Biblioteka Publicl."& oras
Stowltrzyszenie
BibliotekArzy
PolAkich w Kielcach zapra 7.a-

DOKOŃCZENIE

ZE

.... .......•...
W kraju ...
• 1 cze,·wca z Inic)atywy prezydenta Rzeczypospolitej POIsklej
od by lo się w Belwederze spotkanie, w którym uczestniczylt
przedstawiciele rządu, parlamenlu oraz urzędu prezydenta. Przedmiotem wymiany poglqdów była
obecna sytuacja spOłeczna, gospodarcza l pollt)'czna kraju po
w)'borach samorządowych.. Polska szansa w decydujl\cym stopniu zalCźy od u trzymania zgody
spolecz.neJ na realizowany program gospod:;,rczy. Odnotowano
z głębokim szacunkiem postawę
clerpllw()!;c! I
zaufania spoleczellstwa polskiego w obliczu
zasadniczej przebudowy ustrOju
gospodarczego kraju. Podkreślo
nO znaczenie polityki społeczne.;
w świetle trudnYCh warunków Ź)'
cia ludzi pracy. Uznano za niezwykle wa:lne
zapewnienie w
:!;yclu społeczno-polityczn'm ducha wspÓłpracy l tolerancjI. Wyrażono poparCie
dla zamierzeń

bo i przedtem
o te ba.riery.
Ale problem w sformaliwwa..'1iu tych s]:)raw. Jak słyszę,
że Z:1ÓW pow<>łar.o &p:!oCjaL:1ą komisję do spraw booownidwa wiem. że sto:my w martwym
pi./'llkcie. A o ile uda sIę plan
roin. Paszyńskiego - nie będzie
my mieH ani pienięd2y J1a czynsze, ani na zyw:J.ość. Już d~
p:-zeciętna polska rodz.ina
ponad 6C proc. swego
bu:J.ietu
p~zcznacza na żywność, chociaż
zakupy żywności z,mniejszyly 6i~
o 4.2 proc. Ponad 20 proe. pochla.:J.iają in~e wydatki
bytowe, jak cZy'ilSZ, św;atlo, woda,
anerg:a i.p- W?rosną one
do
30 proc. p=zy zwiększeniu czynSZÓw. A gdz.ie wyda.t>ki na ksiąŻ
ki, kho, kak? • 'a war~%d duchawe?
- Ja.k oc·tuia pan ebt ną k ndYdt: OPZZ?
- BylEm zwolEnnik;l" ,1 p."Zyspleszenia tego kO"lgr u. . rusimy zako:'lc~yć te w~zyc:,,:e weW:1ętl"Z:1C przepycha"lki.
P-z€Ob:-a.żen:a.
jeszcze p;-ze<J ....... kacjam!. 130 kto wle. CZ''- te wakacje - !o nie os'" ':l~;e
d Na
miC's:ące dużego ~.po··o)u \,-'krótce s~an:eilly przed konic-::zno ć cią j!.-S;e!lnych
(La ''''ze t:udpotykaiiŚIDY się

- Wybieracie rewindykadę
rozszezenia, czy ~spółzarządz&
nie i wSłlółtworzcnie?
- Co p.;-awda. Dasz Z'Wiązęk
jest i będzie rady".taJnym,
rewJd~alCy)nyrn,
nie znaczy to
je4,ak, że ~ zwią"llkiem
awanturniczym.
Proszę
WZląC
pod uwagę, że sprawa Sopokoju
SJlo}ooznego jest tak sarno istotną kwes~ą dla OPZZ i "Solidarności", jak dla rządu i pariamentu. Niestety, grożne chJmuzy wiszą nad' nami.
I
jakO
xw:ąze5c IIl\lsimy się z tym U:J)OlI'ać. Nie m1)żeby być przecież
oboj~i wobec wielkiej
fa· i
bez.robocia,
jaka p;-zewala się
!prLe7. nasz kraj. Na razie mamy 400 tys. bezrObotnych, ale
czerwiec, może nam gwałtowo:lie
przy>!1ietić
następnych
200-300
tys. młodych, którzy nie podejmą nauki na wyi:szym szczeblu
~ nie ~ą przyjęci do pracy.
Di"uga kwestia budoWD!ctw-o miESLk3r.liowe. Od dluższc
g-o ezaru nie moieo.ny dOjść tu
do ladu. I nie jes-t to winą a:1i
premiera Mazow:eckiego, anj

nych) zaku,óv.. OH' mo/;;
okazać s;ę p~o'J:E: . •em !!:e !l') pc-

MIESZKANIOWEJ

....~

k·">'1ania.

II': (\:

'PrL 0;-' W'ij•• ć') ,>l:oe.lIi w 1';.1r .. iu J. Te , r L. je,·t aU 1 ()Jfm
kr~iącej w od::;j~a'h
d'_
cho,lowacJi i
:la J~l' ej p, if.'i.
.Sme'1G·' rozprawy "e j *st
ha,'1arnia?~~-h;·~dL.') ~~

rZljdll dOl>,czqeych dal. zej realizacJI r lor.,1Y.
• Po ms?y w kośCIele św. Brygidy w Gdańsku Lech Walf!sa na
spotlcaniu z mieszlWńcaml Trójmiasta po""ic,dzJal, te "dObru',
iż SĄ ludzie,
którzy
elle" lię
włączyć
do budowania PolSki
nawet JeśJl wJdzą, &o inaczej.
Musi być pluralizm I zróżnico
wanie. Wcześniej nii innl ,.acu,liŚlny reformy, ale tel I w zeliniej robimy błędy. Są to JP:rzeehy przodownictwa, na których
uczą się Inni, idący za nami".
• Na Uniwersytecie .Jagi lloń
skim odbyła się uroczystoW nadania tytułu doktora honoris
causa watykańSki mu sekretarzowi stanu kard. Agostino Casarolemu.
• Wc.. WrOCławiu zmarł w
ieku 78 lat \\~·bltn.v polski kardiochirurg, prof. .Jan MolL Był
on jednym z twórr6w nOlA'oczesnej kardiochirurgii w pOlSce,
.Tako pierwszy w n:t<z 'm kraju
Ilokonal w .196~ r. przeszczepu
serca

po prostu sy ua.~ja sama może
go wywo·łai.
By ludzie mc.gli
normalnie p:-acować - powtarzam - j t potrzebny s::x>kój
sJOłeczny. N.:tomiast musi być
in.:1a fi.lozoria pracy rządu. Jest
to jc-:len z nielicznych, a może
jed)'!1Y w Eurapie rzą-d. który
chwali si<: bezrobociem. Bo mbwU si<;: ja..1t nie będ7ie bezrobocia, plan Balcerowicza nie za...
tU:'lltcjo.!luje. To albo jest on do
bani, a.'bo milczmy.
Przecież
stworzenie fro'ltu robót poolicznych,
stanowi.. k W budownictwie nic n;c kosztuje. I jeszcze
jedno - pla Balcerowicza jest
pla!leom bez lilllokic) lwa:-zy. "e
ma 00 żadnego zabez.picczenia
socjalnego i kullul'&l:1ego. Wszyscy lyl:to wiemy,
ze w5zyslko
ma być ooJ-e~~3ne. "'i.!<t nie jest
pewny. że leki dla c:ncry~ów i
r ncistów pozc..sta.::ą bcozyłatne,
podObnie leczen;e, ze utrzymane zostaoflą Ż:lłŻrl.1 kolejowe it.p.
-je sly3.Zp' t""':', \)y kt(f~ojwl:;k
""zywał GO robc~y , do zabrania
się do n<J:ma':1ej p . a ~ y.
,ajp'er w było "ielkie zawołanie
m:~H>tra
W:l' z..ka o p.zoosię
bio~czoxi. I co? Cz~ść spoI ezeń
st wa robi in\- -esy na zasad zie
handlu i po';~ed,.,;cJ\V.
eo.7az

n1niej natomias!

a·,~e-,·ycznie

tworzy, co:-az w :c,cej zaś pozo"taje na u' r zrmar..iu i:1nych (ch 0C':ażby te .jl)(j ty5. be .. :ft,)o~nych).

informuje, że w biurze spółdzielni PILY ul. ~
Rewolucji Październikowej 15-5 w dniu ~
30 maja 1990 r. zo taJy wywie zone projekty list zamiany mieszkań na rnk 1 ,o. ~

\"t;.7)'St.:{ °-n ch..:: -albym.
kO:igrE-~je
z.:!.st<i ~l(:,,,'ić
róZE"f\l z rZflGl ~il.
\\' kuiuara 11 ~hHało
it:

si

,.i\'!i.''''l te r-a~ da' lo ~', alt'
jedna : i~~' I'nyj .iI.il'n-n· 110 ,i},ie i 1'.. " in.. , , if' !tii!!.l"," i('z
ltO lał " i;ra n,·,
pt>ł4\\\ a !Ud7i
'al'l i
Lf~ uh 7Y\}. Co
"
Jj
i
p \ ; oll;u!'!

3
3

'Z"

-

http://sbc.wbp.kielce.pl

/.A

.J~

J

je

'\'\iy

~f.

~·"l·.

J\-

t"'(':L-

n j wubec n'ekt ry h 2]<>\:,Sk
w pOlii);:!e WE·W.r,E;lf;;"'1I'J j Lagran~cz..l1ej n')\vej
'::t '~:łq'i~4)_
~ ackie~
k;py.
j 6 czerwca o g~'o;:. 32 ~
W'
spotkanie z dr C~~j~.w",n El'berem do pomjc";~"2.t-;'1 ~'>.y \11.
Partyzantów.
• Uwaga ~WyL"ięl~y
jo;o,,~. 1rencji
rekreacyj!l!}-~POr1.-(,w' f 'l-}
podczas festy-nów or ~'af)i,OW;I
n)"-ch p~ze.z D:tradę Swi,,!. li: r:i.Y!'kI! - 26 m:1ja br. (,.Spo!y&r,i
Z Kaczorem Donal em") zaproszenia na fi"ał in J)rcz
11 czerwca br. w
IImfit{·;Jt~:.R
na Kad7.ielni me>ina od i"r9/' w
siedzibie Estrady prą ul. \.;i,·f1kicwicza w Kieł a.h.

..................

~..

I o
*n1
;_r-by p

....

2 '3-i-:

.,Pi;1

z.

.

:: sobota i niedziela na dalekopisowei taśmie

Bal<:e:-ow;c-z.a,

'I'R. 1
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Miodowicz nie je t ZQ no ulem!

ZARZĄD SWIĘTOKRZYSKIEJ
SPÓŁDZIELNI

..
jł~iilo.;t(!'

Sz('",'ardn..t~z·

.At11TIosfeTa
~~ynitd
\e~o
Kania
poz\ł,Ta1aja nam D1G-

zakończe-nie

•..Judi":!v\\:t..

Jt-!:'Ul ER:

...
tli •

• 86-1c~nl kI l N łW~ .J
lav V został w o'cdzl J~ e;,.~f.( hJwo sparaJl:l;o any wsk'nlt'k v.y·
lewu krwi do JTI(,zgu, .. le - ':olr
stwierd/JlI h.karze - j t pr,,~
tomny l mo~.e mówi".
k iHI,
oni jego ~tan jako ni" '·"'Y.
dodając,
l~
naJbl1:1;s7. tlr,i hr,l,>
decydujtlCc. W zwi:Jzitu z ".1 •.~
b:J króla premier
orwl'vil ." n
P.
yse. 7.awler:H on ł,.m~
.,,,,t<: w Polsct'.
•

\V

ni

•

d~~t?h~ynl

W_~'"Aoł.o. ł .. ł."'

radiowl'm pre7.y<l nt C".e ... ", ' l')wacjl Vaclav Havel WfZWIl' "..,
zajęcia
z<lecydo\\onego ct,,,,,> ":ka

wobec

t rrOryzfI'!U ,

.,l>y

,; -

I

wltść, że wol>to':ć
d"I1,Gkr:H;ja
~ prZt'Z n;ts roz:umłal'le ja-

nic

ko sytuacia, t;d:<Ie każdy ."c:;.
rohić co mu ;lę p d<>I>a". Wvp.)wi('d7iał slp' w
dzień ()(> W 1)\1Chu
VI

bomby

p,o<.l'<':

kDkanvścjc

na Stfl,~"rJJ
1.Ji n (..'j"
w
wy,.,iJ-u J-tór"t:.~
ł) '0b 7.,.~i.:l;i) r:'lt,nyr!'l.
jo!,". '.)

le serio. To Z'lOW.1 j<--J • z " '1ków", jalrie lutA-! ,y ~~Ja;oC,, ~:'h.
Kiedyś sły6'Z"łe.ł1, że ja·1!; Mi .tJ<w·icz wyos.t<,pi z Biura P"lity'·..DClgO - w zys.cy ~ą go Derh
na r(!'kach. Miodowicz w:rs~,~pjl .
ale nic się tli.kie,go pic <.Iti "lo.
Natomiast prze-w:duję, że i lid l
z,wiązki
Za.wodO"Ne nie ~al:i,) ;1
się powabie za J>O>l>.łrcie ludL i
w zakładach p:-aey, to lud:<.ic odejdą ze wszyv.kich zw;~ów
za wodowych. I zal gi bt,.d.ą t ;0-rzyć t>:-zecią sUI',; l>a.rdzo
Giną, bo poza wpływ;;JT.; z"Wi- 2ków (to ujawnił jur .Iu.pt;.~)
- Idą nowe ("Zasy. Ii. ztałtllj'
się inDOl rzeny",isto 't;, wi(
i
no~:I. rolA pnypadDie OPZZ
i
jej lidl'r ",i. Czym pOln 7.&"),('cz S\\ oi('h członków i lułlhi &1'''ZOl ucoregów zwi:"zkowych?
'ie chcialbY'''l
z~()o('.' ,
zadymą. Ale na p~ ;vno b~I..:;4'
my chcieli ~korz)"tać z d<""w:adczCll zachodni'h :tWią~t"
za '000 ych, k!óte fnnk jon<Ji:'!
w podob.:1ym UIl;ładzic, jak
Np. maroy u sieobie kole:g&w ::
Francji. któ:7.Y s;.;kolą na~, ~.:k
~arhov;ać .:t: ..... ~Y' li:l" ~
t..-<)w
bezrobotnych.
StlYWal-..)&z· ie
Ol>ro..,y BeZirobr.>t.y('h. pr wsł;-l
p:-zecież z inkjat_ ' Y
01'2.Z.
B<:'dzie:ny mu~eli tei n .. wi'l'-li'·
z rz~de:n :-óż"f' u·-la .... Nic lł)~l 
że być ta.k. że OPZZ W)-SI1\~.\
wn:ooki. p-~zyc.ic i wthl ' ,1,,_
p;e~o z rZądE'ID slę "p, )k . T·~,
ba t€ź dOjść w'e 'z"<ie do Hl- '~
dÓ.v zb:Q-"wych w
;:a h,l ..... l
p r ~y.
,·}a.hii' <.p' iiW z urla\vą o
Tera~

s zali€'

z".vj~ . . .• ii~h
~;t\..... :'\·}o Y;' <': 1
jE~t taki ~;')ł.:'.[d~. roa} t : :r> :." ·u ! ~ ' _ ~ ł ' ,1 ; .• -~;

;e

1...,:..1..

:t .. ·...·

:l.

1

Eoduro po·kielecku. czvli:

•
•

Na lU-ligowym froncie

iniona niedziela nie przyniosh żadnY"h zasadniezydl zmiall
w uldildzie czołówki t a beli, WszYS('y p retend enci do tyllllu mistrzowskiego wygrali swoje spotkania, utnymuj;\c
atalus quo sprzed tygodnia. Lider tabeli ki e lN'ka KOl'ona , ('hoc
lui"',, wy raźn przewagI;, wygrała l)lko 1:0 i to po strzale. z
uulu k:unego. Derby radomskie zakończyIy się \\ ygrallą Hadomiaka, !lle piłkarze Ur oni stawiali du ży opór, zwłaszcu w
dnlgil'j poło wie. Draruaty c7ny pojedYllek sto('zyli piłkarze 8ł ę
k it n vdl Kidcł", którzy jlll prowadzili 2:0, ale skońezyło 5oi<:
tylł(o na lIwyeię lwie 3:2. P" zykrej por aźki
doznali piłka rze
Granat u , którzy przegrali za trzy punkty z Wi słą Puławy. Pil ka ru Stadionu Kil"lct', (pr ak t yezllie jui. spadkowi(·z. z ur Ii~i),
7.l1r1':.1i ha rdzo ambitni~ i u r wali j e,lell l)ullkt gl'O'&l\('j l llli! Taruit ..-,'.

U.OR

... \ 1\:JF.LCE -

ki
dla
gwnrdz;slów ?dub .. li:
K a.spt'l'l'zy k w 24 ! 62 mit,. o 'elZ
Siutlek w 32 min .
WISŁA
l'UV\WY Gil \ NAT
K .\lłZVSI\:O 3:0 (1:0).
. W
pozostałych
spotka ni a'ch

GOUNiK

83 np.1 z rzutu karncgo,
IHt(h n .\OOM .- it '\OOMIAK
1.2 \62i B~:imkirliu 'Radon'1i~:
k a zrl"I)','ji Oi;9rza!t>k w 17 min,
(rz \it kar ,y) i Kozi .. ] W za min.,
dl" I:",.i B'/c7 vński w 80 mi~.
, ~ ~f)JO ' "KiELCE {["'JA
T ,\lt~OW' l·! , (1 :1). n:'anl!'ę dla
wujc.~· \\\' y c-łl'

23

1t11

zt1.-Q-pył
~

i\lajka

padły

'\v

•

U7.F.SZOW UU;KU'''1 I~!I\L{ € 2:3 (0:2). Dram-

\.
2.
3.
•.
5.
6.
1.
l.
,.
10.
li .
12,
13.
14.
15.
".
11.

Puchar prezydenta
W meC7u o pl\:-r\',tchosłov.acja
(8P
0·,\ IhYł
\'~ "grała
po do_~r:'wt"(\
.,. " .. ·,·,e"":1- (SP 27 Kielc,') l :0,
n ~·tr \'11..···111
L'Nyci«;gl~ic:l:go
gola
dl j elli' .... '· ...... 7 Nt'~\'in b.ł H a ...
fal t~~łj .... ,~. \V spc·t{\:anlu <> trzeci'~
I ;"
,f',.
I( stary~a
{. P
l
Kip1f·". ... 11:1 •. l.l.tl Zj\!(lnoc:t uł1' Enłll';\,V
Ar..thj:tii! (Sr 15 .,j elc{·)
:I :0.
\\.
IUII"/.(:j",.J:)!:J\ ."I:rhu" b\;dzie
pnd (.·łav.'. _'V V tf'ł"t.
pol .. I •..• \.~

<:2

u lot

~8

47-17

31

41

39-1 6

32

~'-23

~

45
44

32

44

32

4"
3e

32

37

32

36
36

32

3ł

32
32
31!
32
32
32
32

BROŃ
Wisło ko

Ze lmer
GRANAT
Garbarnio

lubli nian ~a

46-3'
41-26
3S-23
41-33
35-26
4$-33
3.-3\
35-29
31-32
23-26
411-4'
22-35
33-46
32-44
20-56
26-';9
H-t6

33
32
29
2&

32

26
25
II
7

32

O

łp·;.·.·,j ~az~t:.v
zanli c.-ś(·iuly
t ..l; r" t.
. J:"ł~kal'skle·
(tl! "law .' .... :1 POjf"dyok(),\\'.

(!lii W)

(j)

W

7ah.ońc;.t"'
środtł\,'~'nl \\'~'

~·:ło.l.;'

~

AH

32

32

IS, Wawel
19. STADION
2i1. Igloo pol II

r.·:·t..:Jn z

~\..lhv...
~\l r; Jh )H • . l

cl.~:ll"

kORONA
Karpaty
RADOMI K
BlĘIOTNI Wisi ..
Sandecja
Unio
Górnik
CrCKo_io
A.ia
Hetman

Za t."dl.i~'!I Radomiak ,potyka
siG ze Stadiom'm, 8łl;kilni goszcw Granal Skarz) l> 1,0, KOfO\la \\',jcżdi.a do \\''' \\ I' Iu Kra_
ków. a Bron lbdom zmi l'ly
się w f.."(I\VV111 S~J(,Z1i ' lnie.i"cow:{ , .. ntle('j",

-;/('1"

folu

rozśtrz.vgnię

cia: 1lt'lmao Zamo&ć ::... Cmcovia 0:0, WisłO ka Dc;bi ta \'i~ S,\idoik 1:)l, Kal'pa(~' -:- ~,\I\
d 'da 1:0, Gal'hąl"oia - 1,,10°1)01
IJ 3:0.. ' L uhIin iank:1 " 'a \H I
KI'~kuw 0:1.

ZLł. H:n

!-:"....

oasl<:plljąCC

BOkserzy ,Broni liderami·.
t\llOM c;On ' Hi
1' 1>:1')'\ 16:1. Wynit':i walk. na
pi ..·. \·.'~',·n """Jscu gospodarte.
BiłO.

ZI6ł:-{ ,ł.'/..it:!
II ! l·i/·l

'.łJ"zf:gral przez rsc w
l
Gnąszczcm, Dąb
DJ!:0""! 3:0 Kucal~ W.

r o\\ "Id

I

l.dobyl p unkty bcz
I.! h łpń. ki ,,,y~ral
d \\'0.

r:H."łJ

l

KulmiilSkiI!1

(;ibll~k,

l . HR()t\
,.
2. Mieui. "
3. Gwardia U .

':; II
G 8
5 7

·1. Kato\\jcc
5. to<'Zn;owil'c
6. Gónrlk K,
1. Górnik P.

\,\i''' '''"" ki

v.ri.':,·
do ".

wa\·di .l Bhdy,tGk 1/1:1 • Il.lUZ6-

, wal ' .~t~c1ulo\'\.lcc

K.

ci \,1{' uległ przez rsc w
II Std c: l
ł.ubieuieo\\ i.
H " js
WYI'
!{·o •...,1 dwa do
rem'su
.t\ ·~dl'·,~ir- .. Jka
(;ruszczyński po ..
ko r, i '; 9 M!!rczyńskiego. Dorsz
w .• t ~(!"(l\·r,' ~tosunku \vygr31
7 f-: .: ,P"l1. Ił. WieczoreK zwyci'~:~.ł [' ' ,ka na ,kutek· p;,dda-

5
:;
":i
:;.

6:>-3::;
60-50
6O-ł0

G 51-1'1
<1 45-:>5
::: 45-:>:;1 31-66

,I\.!i~"

P:Q~~'ll.rze BJ f;ldluyl·h
\\~czo,,'aj P3.U?1\\'c. ~ l • .:.. t~

1ń'.:.1!e: r 'i,-g~'al! peLl
~! c-k'itrak, •. sic
llz.isk~no WC7.o!'a

ni'
,'.1·
lep ,. In

l"'t:'Ołf.m

'li

1',)'10'1''''''. Pn tym

n Cir-,

wyraźnie

IJziwi:j t}lko nil'j('dnowalk adl
gdzie zdp-

~I.,...,H'
\\ crdykty
W
.J .. ,Io'l,ki,·~o i H('j~a,
c ... d.~'.'~.iail' tt"ro,v3.H

\"'1Sf.:,

pięściar:Lt'

zWj'cięslw:e

na czoIJ tabe!i.

. ~p'Jtkan;ach lej gr'l:'::;1 '.C' '1ast~oujace rfzP!'"
t 1' .1' .. lI'd; Lpguil'a - Górnik
I~ "<I' "", !:!:!J. GltS Kalemie!'
'.':

P:'

I'; "

'1·

_......

NU'ME~

107

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

STRONA

a

K iel('e
: h r"'_

ko1e jk~"

*

pfc:śdal~,:,ki(j

j

nast<:pujql'e
v.yn:k '
GK ,
Ja!>ln<tbic
z31'Il i . 1Ull!>k 10:10, GÓI'nik Sosno\\ iec ·ta l Sloe7ni:L S'ltl dn 16: I, Walka Z a!J r zl' - 'gIliopoI Ue bi!'a 8:1!!, Z .I!~lt~lJie Luhin - G\\;n'~ia W uszawa 13:7.
\\:" tabe;i t,a prO\\'adZl\nie \\'~JS':
lo Za.ll'ł/;!Jie LuJ,in 'j pkt. P "!N!
OK ' J:l"trz/;bie ró,vap2 7 pkt.
(jI

nia t l.;'; ') p~tatniego prze z s!: ..
klit',h )1.1.
lhłkowski
wyP'!f'l..,,· '·".l 30 Badu!'ę.
Z·.-!". '~s· . .·.d.) ladom~an
WVSQ:t.,
i"K foa]1Jardzlej zasłuźo

Marszałe

I W.
I

p~ "h'L" yk lr
ł)adku j~ki"hltl

grOLo:::ll

1

~I

\"\

L (łlhiynh."

jeździec

jedynie

ekip nii!
Belgowie i
się więc od

Szwajcarzy) zaczęła
wielkiego skandalu
stawiając;
organizatorów w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Tylko wyjątkowej tolerancji międzynaro 
dowego jury, któremu przewodniczy/ W/och Mario Tremaglia.
oraz sportowej postawie kie,
rownictwa włoskiej ekipy grożącej
wycofaniem się l niedzielnego startu, kontynuowano
zawody. Niewiele więc brakowało,
by wielomiesięczny trud
kieleckich działa.czy wlożony w
przygotowanie i przeprowadzenie
trzeciej rundy mistrzostw
świata
poszedł na marne. Nie
wspomnę
już
o finansowych.
skutkach
przerwania imprezYI
idących
'fi
tysiące
dolarów i
setki milionów złotych. Dwudniowe . zawody doprowadzono
do SICtęśliwego końca, Pozo-

stal wstyd ...
\\1
nicd'Zielnc.
~k\Vnrne
przedpołudnie spotkulcm w Picko~zowle, gdzie r07grywuna b?l'l
próba crossowa, Zdz isław a K .'I.I.U-

Gdy

'Zfi, jCdenastol,rotny mislr? Polski w wyśćigach cro~sowych i

rajdach motocyklowych.
wiclokl'otny medalista szc:ciodniówek
FIlII powiedzial mi:
"Pro szę si,~
dokładnie
prz yj rzeć.
jak jeździ

'la wodnilt

\\'

różowV1U

rÓŻO\"ynl

Kla.o 10 ecm
• Sobota - 1. Pierfranco Murogli~
Wiochy na TM, 2. Thom"s Bicbe,boch
NRD na Simsonie. 3. P ter Kv"cl CIC
eI.osl wocja no KTM, 7. Moci,.j Wró'
bel Polsko no Simsonie.
• Niedzielo - l. Peter Kvacl. 2.
Thomas Bi eberboeh, 3. Donilo Po .. rsch·
ke NRD na Simsonie. 5. M acil!J W robel.
• Punktacio M~ - ,. Thomas Bieb..
rbach \09 pl.t .. 2. Pierfranco Murogii.,
101 pkt., 3, Albell F,anch His7.!,""'''
no KTM 73 plt.
Klasa \25 ccm
• ~obotQ .l:
Paul [·:h.on:hon

kombine-

zonie z numerem 20 - l'aul I:d-,
mondson z Wielkiej Brytanii. 1'0
świa towej kla.y
motoc~'hli~ta
o
bM'dzo wysokich umiejętnośeiach'·.
Nie mogłem nie posłuchać rady
tak z1Ul komitcgo fachowca, jakim
jest pan Zdzisław. J istotnie. To,
co n a lliekolitzo-\\'sltim piachu \\}"prow!>!1
E,lmondson
!l<zechodz;
n:tjoimielsze wYObTal~nie! To b\'l

sza lony

jeździec na "cra~:v llor:;,c" , cz,.li szalollynł koniu! O CZ)'\'\ iścje koniu n)cchaniC'7n~ lU!

Vil!:~'~:':a Br~t::JOjo o:. KTf\.1,

znać

dali

W kieleckiej. tucciej
rund.ie
rozgrywanych 1'0 raz .plcrwsLy w
tym roku indywiduulnyCh mistrzostwach świata w rajdach enduro. slarto\\'alo zrcsl.tą wiele motocyklowych znakomitości. Obok
"'"pomnianego Edmondsona, ubiegłorocznego mistrza
Europy w
klasie 125 ccm, swoje wysokie umiejętności zademonstrowali również: \-\'łoch Pierl ranco l\Iuraglia,
}o'rancuz Laurent Charbonnel oraz
Szwedzi Dick Wieksell i S\·en
Erik Jobnsson, którzy podobnie
jak Anglik byli w roku ubiegłym
najlepsi na kontyncncle (i w świe
cie, bo rajdy enduro to domena
Europcjczyków).
O
starcie
Polaków
tylko
wzmianka. Najlepszc lolcaty w
oba dni rajdU (7 I 5) wywalczył Maci ej \Vró bel
ielslca, ale
w skromnie obsad7.0llej klasie 80
ccm (tylko 12 zaWOdników). Natomiast as atutowy polskipj el<ipy, Ryszar d Gam~e\\ski miał kło
poty ze swoim jednośladem 1 llył
dopicl'O 16 (w klasie 250 ccm),
Gdy brak
dollr~ ch
motoc)'kli
trudno o wynil,i .. ,
A najWiększe
zaintere<owanie
IIwullniową Imprezą. było \\ Pickoszowie, gdzie przr;ecllalo kilka
tYSięcy
widzów, by I,od~iwiać
światową czołówkę motoc ykli stów
na najt~lIdniejszym odcinku tras~' rajdu pTól>ie CrOS50\\l'j, z10kalizow:meJ n" piaskow, In wyrobisku.
.
Na zakończenie podajl'tny \vyniki kieleckiej rund.l' l\lS on.. /.
aktualną
punktac ję
mistrzo,tv{
świata po t'ł'z ech ·r-undaell P'J!'tllgulskiej. fr:lnCtliikiej i pOI.'J<icj.

ST R. 1

wcześniej

2. J~ff Nif~·

o sobie

kombinezonie!

W t

son Szwecja no Vomone, 3. StefQ~~
f'asseri Włochy na HusqvQcnie.
• Niedziela - l. Poul Ed monds01,
2. Jeff N'!sson, 3. Stelono Passeri.
• Pun[,tacja MŚ - \. Paul Edmon:l·
san 115 pą, 2. Gianmorco ROSii
chy no 1M 76 pkt.. 3. Jeff Nil s
74 pkt.
Kloso 2SO ccm
• Niedliela - 1. Tori Tioinen Fil).
landio na Suzuki, 2, O leic
W iek,.!
Szwecjo na KIM, 3, Kent Ka,Is.""
Szwecja na Husqvornie ł 16.
Ryslard
Go ncewski Polska na KIM.
• Punkta.jo M~ - l , Kari Tio:o.,..
97 pkt.. 2, Kent Karls50n 73 pkt.. l
Poolo Fellego,o Wiechy na Yamo,,,
. 63 pkt.
Klaso 3S0 ccm eT
• Soboto - l. Hokan lu ndberg Szwe
cjo na Husqvornie, 2. O tokor KotroiJ
Czechosłowacjo no Husqvarnie. 3. lou·
rent Choroonncl Francjo no Husqvor·

I,

n ie.

• Nied.ielo - \. Ho~an lundbe.."
2. Otokar Kotrba. 3. laurent Chalbo..
nel.
• Punktacjo MŚ - l. Hakan lund· .,.II......~
berg )13 pkt .• 2. Otokar Kot,ba 101
pkt., 3. Lóurel't Charbonnel i
Confolon:cri Włochy no Yamosze
60 p~l ,

•

Kla.a 500 ecm
Sobota - 1. Peter Honsson SZ"łl~

cjo no KTM. 2. Svcn
Sz.wecja

Erik

ł-tuliqvarnie.

no

Johns~ol\

3.

Gefod

Jimmink Holandia na Hondtie.

Niedziela - \.
Pele" H
2. Sven Erik Johnsson, 3. Gerard
minko
• Punktacjo M~ - l .
son 112 pkt.. 2. Sv"n Erik
90 pkt., 3. GtOrg'o G,osso Wiochy
KT"'I 34 pk',
Klasa pow,iej 500 ceM
• Soboto - 1. "Jimmio Eriks'SOA
cia no Husabergu. 2. Joroslov KO I'
na': Czachoslowacjo na Husobergu. J.
Ber' von Z,tzevitz : RFN na KTM . ,
• N i C!dzieła - ,1. : JiAlm.e " E~ib'i ~~
2. Bert von Z\tzevitz . 3. Joros!\Jv K.:Jt
•

nn:'J!c.
• Punktacjo MŚ - 1. Ja,o,Ia.
tr i nok 107 pkt .. 2. Bert vo n

99 pkt .. 3. Jimmie E,iksson 92
Kolejne rund, ł Mś w
'0 rOJogrone

zostoną

'w

NRD, na VJegn:ech
ł bt:uo na ,.Hungaroring
cho-słowacji

(w Povażs;ciej

A.

• •
Giro Jl
Z bez
Halupczo]{a
Pl'Z\'kI'3 wladomo~ć dotarl'l do
nas Ż wyści!fu
Giro
d·ftal:a.
Doskonale sPIsujący siG do lej
pory Joachim Halul)ezok, zajmujący w klasyfikacji generalnej 5 miejsce, musiał na III etapie po 'przejechaniu 70 l,m
zrczyg owal: z dalszej j:l7rl v Illl
s~wtek ko:::ttuzji kohu13, Po'al<
nati:Jw71 s1ę lwntuzji VI cz<!'k·'
. upaoltu' lici' tn:ec'nl 'eiap' • fcd~
nak mimo tego potraf:ł jeSlC7t?
przejcchać ty!" kilometrów w
wyticigu,
W
kt.żdym
razie
j ak oa pierw zy -slar! 'w tak
',\ielldm' loude, .• \~\sl.c:p Halup(,zoka ila l eży uznSi 2:Ia b.ud,lQ
udany.
.•

S<:alonv
jtź
dzil"ł' D~ szalollJlll koniu (m('ł'hanieznym),

<,zvIi Paul Edlllond~on z ,,'idk id
Bj'~iaoii
pod as
11iedzi ('1 t»
p~óJ~y
('fOS 0\1

Pi.·k.\rski

•
u

2~,

-

II

l!. 39, ,t, l:!, H

E ropy

nowej l ód,'c i zduh:' l) lul

mi~lt·z..

LUl'OPY

w

kla~it'

;!aO

ecm, ~brszal .. k w pokon~nvw
polu pozo,la wił l:\ I, ut ytnło\\ anH/t zawodnik<iw jak \\'Io('h:l
Bosdii ('zv J}N'kh..!sl'o 'l: iRD.
,

<j)

\V:".... l.-ł."'{H~·:.\ł

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

I

V!Cl.0rnj zakull('z:;]i rOlgry\'\k: lJlłka~·.~e cłru!! ligo .'Je . . ) frO!llu. Jak było do przl'wid7Cnia

IóO~F.K

a \\. 3.:;;
Ił

,,,

Flit.

który zakończ.'ł siG zWj'cj~st
wem kOlarza z Wenezucli iN'1"0, klóry
na
mecie uzyskal
b!i~ko minutę przewagi nad n3stępnym zawodnik:em .,..;lochem
"olpi , W klasyW-3cji g~nI'r31npj ni~ nastąpilI' żadnc zmh'n::. nada; pru wadzi "'.'1 Ich B1U~tl .

TOTO

('j

1>if-koszo ' vi .. !

W czaraj w Giro tl 'I.I a:in ro/cg rano II'! etap, dłul!o~ci 223 km

mistrzem
\\ y-

uh·P.:! w uhit·~
Jym roku \\ l: S \ "\Lnl~l\ł.R
1\1 \USZ. LEK, s~\dzoll(' że na"z
ll"jłcp~l.y
motorowodnidłt
nle
od1;~.ska
d .. wnd
świclno~l'l.
Tym" za~cm
\\ ('7nta
11 .4 lawo 11

eJ

dzianłch
zjawili się

clołowvch drużV

Ł Ę('·..,:", \.0 (O.O). lkamk~
d'a
g osp ,!L1:'ą zdobył Pllrzyszc k w

Szalony

DOKOSCZICNł E Zł:

Zwycięstw

I\ładeja

Potomko\vie zhója

wywalczyły

drt.~Y:1Y

Hutuika Krakó" i II\'Ioopolu D'bio:a. O\:a zf',p~ly po raz pierwSl.,
wy ~p;..
w
k~traklas·e.
fi", !!!!!: to 7 k~ako'."J':! druzyr."
któ,':!
w b;<;lo:'ij p,:>:s;':br
ł):i:d
coi.nE<j g;'ac b(,:dlie w I
ti'l e.
atomlast D~hic'l po r~z
pl... L~'.\;SZ~" z:Jb ('?\ s'o roja druż,,'
n(: ".' ~nk (]ohuI"u\I:\'"nl t;)·..·Jar7·;~t wi~.
•
Szcl"'gi dr'll;;"j li~i 0Pliil' 7 :\
d"uL':;')! Bałtyk u lid) ni • J "l('lU Ohw", OI{S
J •• sl&7 bh 0··a. v.,.·f·, ...... 'j
l J,'
\\. V" ,f ~·, .. i

d n .• ;. I iy

. t:!!i

~t9!·t.ni·

... ' 7 ~7.~ ..

etn.
_\ oto v. :.-niki \'iC'zoraj-,;z.,;"lj O-sta l 'licj
lw:ejl:i:
Hutnjk• 'til ou GOfZOW 2:0, I<;looJIClIncsovia ltze ziiw 4:1, Z gł~bj,:
\\ ałJ)f;/!~t'h - . "lal . lało\\ a W.la 2:1, ' Gw. rdia \\·ar ·za\\.a ~i:U'k,)
T .Hllobrze /:, 0:0, Le-ehi:ł
Gd ..lń~k zombi"rki 1:, ~taJ
UZI'.UO\\ - Jel cz Oh." ~ 4:1, Odra " 'odzi .. bw l' /:,oń 3:1.
polt.nia Uvtom - HiLhvk .. dyn ia 1:1. l\liNl:t L<!golca - - Gii;'·
ni't ".tł hr:t (,h O::!, OKS Jastrul)i~ ,:bl
~lo('znh
::;()
(" G)~

,

