"herbatce
u prymasa"
me• zapadną decyzje
polityczne

~,

l

Dziś, 18 bm. do rezydencji
pryma
priy ul. Miodowej
w WarszawIe. przyJ:x;-dą czołowe 050b:sto:ki
kraju, by
zastanowić się nad sprawami
najwai..!liejszymi dla Polski dziś i w przyszłości.
Wiadomo już, że kard. Józef Glemp
zaprosił
24 osoby. Gośćmi
pryma
b<:dą: prezydent, premier, ma:szalkowie Sejmu i
Senatu, przewodnicz..1cy ,.solidarności".
W tyin gronie
rozmowa ma trwać około 2
godz. Później dołączą inne zaproszone osoby przewodniczący dużych klubów parlamentarnych i głównych ugru-
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W ubiegłym tygodniu
Sądem
Wojew6dz/;imw

Urzędu

pned
Kiel-

cach rozpoczął się 'Proces. który zaslllżył na miano posz;lakowegc i nie 'Prędko się raczej
skoiwzy.
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Oskarion1/ micszka! z 15-letnim syncm. rozszedł się z żo
ną która tlnmacz" to ieqn nociąp/em clo
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Od dłuższego czasu w kieleckim Hl Liceum Ogólnoałcącym im. C. K. Norwida trwa ostry konflikt.
jest zbulwersowana. Nauczyciele przestraszeNOWA dYl'ckcja wywołuje duchy NOWEGO.
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trupa w szafie.

Oskarżon.; odmówi! ~lcladania
zc.::nań l1rzed ~adem. l1ocurtko~łie ~ "'.cia l ę:łe tp~ llC;~"~l'?!"
I'otruć !lI) zC'z""Jj ~1"'~I)""rl, li:

tvc

tytuł l'cłwrtażu

Anru:tcja J. -Kic.'lOl·:l.
P ierwszy odcinek już jułro .

'iled!tll'ie "le l1ó:,,;e;
ęip do rozp-rau;".

Id'lcr'll

NORWIDZIE! WIEK TWÓJ IDZIE!

la WY·lł~~..m.~~.zmB~~~~~~~mg?VC3asnm~~~~~. .P.K=-~5C~~BZ~~C2~~~~~m.. .~

'udoW'"
Iwiu z
wszyl11
4 (8 ;9),
Kie!-

. szóste
abkie rJl

)wad ~ą

8 pkt.

W

iwny

świat

kościele
113

dziab.nia
illl.tytucji kultut'lllnycb:

wspólnoty i j c d no.';ei mię
ki ej. To, ii artysta ~y
w k~delc je..t ('zylU~

naturalnym i mu lmy sit: do
('gl) pł'Zyzwy(,z:lić - po\\ic-dzi"t
wik:uiu.sz ksiądz l!tIarillsz Faly/(:l 110 konc>creie C7.e~lawa Niemena w k~ri<-ll'
św.
Jóxefa
Robatllika.
Publk~no~i: k·cl.,c>ka przyjf:ła
S\~ojCgO idoL>
ow,,('yjni~
i na
stojąeo. Reportaż
or.az krótki
WY" jad z art~·~: tą ukaż .. się w
najblił z~ lU
.,Rela.k... ie".

e:~y(lencki

już
LECH
bliżsi
już

tort
zjellzony

WAŁĘSA

i jego naj-

wspólprucoumicy Zlecili

pierws::lI

pre::liclencki

)JO z/o::cnm
Justaośwwuczenr.n o tym,
że będzte
kandydować
na
prezydenta, L. Walę sa otn:1/-

tort. Tni.
rycznego
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jeszcze pal'l~ d<.iennikar::y.
'nAP)

cję

:ren v,7.yjazd. <4> Wiedn la . z
bardzo już <i popula ryzowaRym
w 'Pra~ie k [eleck lm .. K ieltourem" mógł się skonczyć a
wiele gQrzd.· a.le f to. c{> c;i~
http://sbc.wbp.kielce.pl

r..-d anyło

,.nadaje

~;ę

go pru·

Komun;ka~

wiz wywalał
k:erowni.cLka

pczy,..pic.,:zyla, wy jazd o ;t'den
i 5 wr,e~nia zała-t.-...iłła
r. -..vego prz.ewoźnika
t"k~e
d·l.łeÓ

sy"·.

o·

wprowąd.z:en\U

paploch. więc
"Kielt/mru"

DOKO~CZENU

M\

STR.

!

"I{ieltoul"~
Il!OhONC'l.ENIE ZE

~:rR.

l

znaną firmę spod waku KPKS
Od-tlz1al Kieire', ustałając warunki i od ręki wpłacaj<lc z
g try ca.łą kwotę. Było to [;)11kiem. a na tny godziny przw
wyja:z.dem odebrała telefon.
który ~ciqł j~ z nóg: dwaj
wyZ:i1a-rzeni prLez swoją firmę,
czyli KPKS
kierowcy
za,żq.aaJi
dodatkowo ...
pn &to tysięcy. alho ... nie jadą!
Interwencja u dysp~ytora
że
pr~ież
umowa, dyrektor itp. dala tyle iż do>wied\!;iala <:ię. i.e ten pan kie:owców popiera. a w dzia,Je pr:z.ewozów najpierw ob:ecano pomoc, ale wreszcie też okazali
się Oeuadni. l dobrze jej tak,
tyle. lat w turystyce. więc powinna wresz<:ie w;e.dz.ieć, kto
na.praowdę rządzi firmą
pt.
"Kraj<>owa Państwowa Komunika{!ja Samochooowa" . W ostatniej chwi,Ji za!atwio-uo autokaiI' z klubu sportowego Wierna z Ma.łogos:wzy. niestety,
"/. jednym tylko kie.rowcą
Wydecl'.kę
pi.łotowała pani
Monika (~kqdinqd ba-rdzo sympatyczna. jak mówią uczestnicy wycieczki!), która była od
początku
.. cała w skowron.ka-ch" .. zapo,wia.dając
wyjazd
po z.aJkup .,najwspanialszego
na świccie sprzętu elektrooiczn'ego)' , i ' wraz w' JQdrzejówje
z..'U'z..1dzila obowiąz-kową ;>;biór.kę na ·.vódkę
(po 5 tysięcy),

jedzie da ej!
n;ce wy . . lu!tkil'~lali z sa,n){)Ch oJI\l, daremnie usiI ując sforsować
d'V\'oje
za·korko-wa.nych
drzwi. S:eaz'lcy w tyle zaczę
li ~!~ modlić! Później u ły ze. li tylko hulk. Pociąg przemknął odrywając
tył samochodu. a rozsypane z roz va-Ionych
ozyb sz..\;:lo pM:Iyło pasażerów.
Tylko dużej wy:,()wmia]ości
s łużb gra.nicmych należy UlWdziccza ć. że .. a.ufobuS-"lr:.dmo·'.
bez' tylnych szyb. p()utykany
kocami. puszczono dalej. a że
~7.częśljw' e
si~ skończylo
,.ści..ły szta b" z panią Moniką
(~kądinąd
bardzo sympatyczną!) rozpoczął da,l sze picie.
Nie należy się więc d ?.i wić,
że w drodze powrotnej
(oszczę dźmy sobie opi.su pobytu w
Wied niu) pilotka długo błądzi 
ła, nie mogąc z Wiednia wyjechać.
Przed·~.em
jednak
.,sztab" zażądal od uC~3t'l1i
ków obnwiązkcwej skla d'k i po
trzy d-ola~y na a,!kobol. PIote. ty na nic się zdały, gdyż
pon lry deab groził w s zystkim ,
prawie bez wyjątku. pobiciem.
On to właśnie. w nocy. próbowa,1 z.gwałcić jedną z uczestniczek. W~pólnymi siłami ,.dopi-to" go ",":ęc i uśpiono. Łas
kawie się też zgoozono na

dwa . nie trzy dola,ry. Znaleźli

się jednak odważni. którzy
przypominając
o jednej już
składce . z trudem,
bo z l-ru-

de:n, ale w kol'icu dolary odzy&kaJi. bez pomocy pani Moponieważ .,mogą ł>yć kłopoty
n~ki.
którą to
wszystko po
P::Qstu nie obchodziło.
IJa)~r8>n i.cy".
Po dwunastogodzinnym oNie czeh-ano je'.dnak na gracz.ekiwaniu na polskiej graninicę, ·r&zpija.nie oś'!niu' butelek
cy wycieczka cala i zdrowa w
:rozpOI;.~~~O . zara,z,
w bardzó
piątek wieczorem dojecba.Ja do
śc~iym i zaprl.yjainionym od
Kielc, ku chwale .,Kieltouru"
wielu wyjazdów towarzystwie.
i jego za;;łuiooej piJotki, Pa..'li_'
Autokał' trzymał się raczej na
Mon~ki (, kądinąd bardzo symsłowo hoo óru , ryczały i chrypa tyc.znej!) Oifaz ku radości
piały popsufe głośniki, a s.puwszy tkich uczestników, bo zaliny - zamiast do rury - :za- • kupiono .,najwspanialszy na
częły walić do śro:l-ka i dusić
świecie ~ptrz.ęt elektroniczny".
u.czeslników. Pani Monice to
..spojrzeliśmy śmierci prosto
nie przesz.kadzało, z.a-rz.ądziła
w oczy" - mówi uczestnik
nawet radosne tańce, a graniwyciecZlki - "ale było, minę
cę pokonano bez zapowiedziało" ...
nych trud-n<>ści (niektórzy w
Niżej
pod.p1sa.ny nie mial
pozycji leż~cej mi~,clzy fotemo:i.li.\Vości rO.lIDlawiać z dzielJami).
ną pilotką, gdyż nie pojawiwszy się w bilu.rze 'wyfrunęła
P ,ó..y przejściu do Austrii
dwa dni później z inną - mana
przej<;7,dzie
kolejowym
my
nadzieję, równie radomą
kierowca
lekceważąc
pul- wycieczką aż do Soczi. Wiesujące
światla
wjechał
na
rzę jednak głęboko, że i z tej
tor. Ponieważ nie było miejwycieczki będę mógł przekasca,
szlaban
spa.dł
na
zać
coś
ciekawego naszym
auto.ous. Wtedy niektórzy zaCzytelnikom!
uwa.żyli pQdzący pociąg. W paj
RYSZARD PUCH

Skorzystali
z dobrych
wzorów
Od kilku lat w codziennych
wydaniach "Echa Dnie"
w
rubryce pt. "Na go7łąco" ukazuje się nasz komentarz.
Omawiamy w nim zwylr.le
T'.ajważniejs;;e sprawy i wydarzenia w regionie i kraju.

Wczoraj redakcyjny komentarz pod tllm samym tytułem
"Na gorąco"
opublikowały

,,24 Godziny".

Cieszymy się, że koledzy z
tej redakcji korzystają z dobrych, starych. wzorów. Oka:mje się, że wymyślenie czc' goJ nowego

i

oryginalnego

nie je1't t'lkle prostc.

wojq drogq, naśladow
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clym się Polakom kojarzy
powrót do Europy? Ponad 80
proc. osób pytanych o to przez
CBOS odpowiedziało, że z peł
nym f)'rZes-trzeganiem lllau; czło
wieka, wolności i swobód. obywa.telskich. z pełną u;Y1l1l.enialnoiclą zlotówki oraz
u;o!nymi
-u;yborJLmi i
demokl'atYCz,nym
sprawowa/l.iem. wladzlJ. Na drugim miejscu 1fnalazlJl się oczekht'onia will!wr.e z wprou''fldze niem mechanizmów Gospodarki
rynl..:owei
oraz
swobodnym
przypluu'em dewiz i 1\Upitalu.
POllad 68 proc. ankietow«'lych
ma nadzieję. te powrót do Europy będzie oznaczał wyzbycie
się niechęci i up,-zedZelt do innych naroaóu.
Wielu Polaków
pragnie aby
był to proces lagodny .. lV zloiąz 
ku z łączeniem się pa1istu: niemieckich ponad 60 proc. anki ewwanych
(leklaruje
poparcie
dla przynależności Polski do układu
Warszawskiego.
TUlko
21,5 proc. Tespondentów kojarzy
pou:rót do Europy z jed1loczesnum
przystąpieniem
naszego
kraju do NATO.
Pololl:a anki.etowan!}ch szanse
pou'rotu Polski do Europy ocenia jako niezbyt wielkie. a 20
proc. ja~;o wręcz znikom e. TUIko 27 proc. ,.espondent1J1v jest
optymistami i
ulI:aża,
że powr6t tell jest blisld.
Mimo teRo. generalnie dominuje
przeswiarlczenie.
że
na
zjednoczeniu Europy skorzystają NiemcJ! i kraje l'lostkomunfstvczne, natomillst sirarą W1jSOko TDzwi-nięte kraje pOZa EuroPI!·
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politycznych, p:'zedstaświata kultury.
Będzie
to spotkanie bez
precedensu. Polskie .szczyty"
ograniczały się jak dotąd do
2-3 ucze-st.ników i poświt:ea
no je głó .....l1le doraźl1:e pojawiają~ym się proble:nom.
Na .,herbatce u prymasa"bo taką IQrmułę spotkania
przewiduje jego gospodarz nie zapadną decyzje po~tycz
ne: leżą one bowiem w wyłącznej gestii Sejmu. 20 bm.
. parlament powinien rozstrzygnąć kwestie kalendarza zmian
politycznych, w tym wyborów prezydenckich, parlamentarnych i ordynacji wyborczych.
Spotkanie
jest platformą
dialogu i poszukiwania najlepszych rozwiązał'! słui.ących
wspóinemu dobru. Sytuacja
politycwa w Polsce jest zło_ żona i Kośc i ół pragn:e wywiązać się z roli mediacyjnej. by pomagać w dochodzeniu do kompromisu. Być może dojdzie też do określenia
zasad dalszego demokratyczllego rozwoju życia politycznego w warunkach stabilnoś 
Ci i s.pokoju społecznego.
" Kościół. jak stwierdziI
p!'ze.d kilko'l1a dniami prymas
w wyw:adzie dla P AP - bę 
dzie się m~dłił, aby wszelkie
wiciele

szczęście

p::ojelrtowome zmiany... pr:z.ebiegały w
rozsądku, w
powadze, posz.a,nowan iu godnoś
ci. aby nie było takiego szargauia instytucją Sejmu, rzą
du czy prezydenta. Wszystko
można
załatwić w kuHurze
pol! tyc 7..'1ej... Nie chodzi o
sooy lub tylko o osoby. Trzeba bowiem mieć na wzglę
d~. że będą inni prezydenci, inny Sejm i inne rządy, a
instytucje poZ(rtan1 i
ba je zanO'Wać".
(PAP)

w Kie1cach gloonią.

Proponujemy....

:w

ŚWię!okrzyskiej

Lot~rii

wystąpi bulgarski
Ludmił
Al1gełow,

cach

k owo nie mogłam w to uwierzyć. c:le pani kio.karka
potwierd·ziła moje szczęście ...
Dziewcz.yIbka zgłosiła _ię po
taJe.n na pr-aJkę wra,z ze swoim
ojcem, który po-w,iedzia.ł m.in.:
- Małgosia bardzo lubi gcr:ać
w rÓl.ne I()ierie. Choe już miała jakieś wygrane, tak cenna
trafiła się jej po raz pierwszy.
Nowa pmlka pI'Zyoa się w domu!
l\1a,lgo~ia za.pewniła,
dzie grać dalej. ..
Dodajmy, że loteria

18 września ó' godz. 18 w
pałacu w Kl-el-

sali portretowej

wvorala pralke I

Fantowej nadal padają cenne
wYgd'ane! Uc()wodnila to ostatoill1o
U-letnia
Ma1gosia
akła, ue.zennica Szkoły Podstawowej nr 12 w Skar2ysku-Kam., wygrywając
pralkę
automatYCZl1lł- Oto jak do tego do szło : - Mama wys!a~a
mnie do sklepu po zakup
prerentu dla sio:;t,ry - opowiada Gosia. - Po drodze kupi.Iam sobie loda, z którym
nie chciałam wejść do sklepu,
więc
zatrzymałam
się obok
kiosku "Ruchu" przy ul. 1·
Maja. Z nudów kupiłam łos
lote.rii "SwiętO'krzyskiej". Baa:&0 się zdziw.iłam, kiedy w tabeli zobaczyłam, że na nr 5380
który wydągnęłam, padła jedna z głównych wygranych - r
praJka automatycz,,"'ła. Począt-

Andrzeja Kopcia.

Mówiono o współDracy między
Ur.zędem W()jewód.z.kim a roz-

planislaureat
wielu konkursów. Bilety bQdą
do nabycia w kasie muzeum
przed koncertem ' od godz. 1'7,
mOKK ,.Poloaez·' Kielce, ul:
Pocieszka 17, prowadzi z:l,pisy
do kół i sekcji za in leresowań:
modelarnia lotnicza, nauka gry
na pian:nie i gitarze, kurs tal1ca
towarzyslCeg() dla dzieci,
ta

·11-letnia

a

•
V; ~ewoda kielecki .Józd
Płoskonka SP<>tk31 się 14 bnL z
gen broni . .Jerzym Sz,!talskim,
szefem cywilnej ob:-ony kraju.
Podczas sPotkania. w którym
uczestniczył równiei: prezydent
Kielc - Arkadiusz Płoski, rozmhiano o problemach obron y
cywilnej.
•
17 bm. wo~woda Idcleck.i przyjął redaktora nac:zel:nego Roiglośni Poklkiei;:o Radia

•

sprzyja!

I

że

bę

()feruje
jeszcze spo.o cennych wy,g'ifanYlCh, m.m. telewizo.r, namiot
i wie-le sprzętu domowego. Zachęcamy zatem do g-ry. L05Y
w cenie 500 zł - do nabycia
w kio<skach "IWchu".
(Kos.)

mł.od!Zieży

i do.r()S1 _:ch, klR'S

-

ię:

zyka- angielskiego dLa d.zieci l
młodzieży, Klub M.ałego Dziecka (od 3 do 6 lat), sallanetics
(gimnastyka dla pań) i pracowni pl:l.stycznej (dzieci 3 do
6 lat i od 7 do 14 lat).
(1)

do

WI
bą

ni'

Kierownictwo
sklepu obuwniczego
informuje ...
Klieritki, które w dniu 13
września br. w godz. od 16 do
17 zakupiły czółenka w cenie
150 tys. zł i 115 tys. zł, proszone są o SKontaktowanie się z
kierownikiem sklepu "Polbuiu"
przy ul. Rewolucji Październi
kowej w Kielcach.
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Na kieleckim dworcu PKP

Zamiast kolorowych reklam brudne
. Dwor.z.ec w Londynie przyciąga oślepiającymi neonami
i wyrafinowanymi reklamami powodującymi zaw.r6t gło
wy. W przejściach podziemnych Chicago znajdują się
fontanny o przeróżnych k>sztal-łach, gazony z kwiatami
i
kilka supermarketów. Idąc z
postoju taksówek <io pociągu
moma \vsią'Pić do sauny, pograć w gry. bilar<i
i zjeść
.s.zybki lunch. Na dworcu w
W.a.rszaw~e w pasażu podziemn)-m skorzystasz z usług fryzjera i kupis.z przyjemną lekturę w księgarn i. A w Kielcach?
Przejście podziemne straszy
kilkunastoma szklanymi gablotami. w których nie zawsze
nlo:&na zi<ientyIikgv..'ać reklamę. Jest ponur<> , s>zaro i n1j.ak<>. Parę gablot jest potlucwnycli, lUlka nie ośw:ie1.1onych,

jeszcze inne są puste. Reklamy są zazwyczaj prymitywne, te same O<l la.t. Reklamując nie .zaoehęcają do
niczego, a jedynJe śmieszą SWQją
banalnością. W naszym pasażu nikt n.ie organizuje
maIych koncertów, nie sprze<iaje się towarów. W
tunelu
tkwią
jedynie
zni-szcwne
skrzynki, które nikog-o nie 0bchodzą.

Kto odpowiada za ich wymowę , czystość, 'aktualność?
- Sami reklamujący od-

Ireneusz Ml}giela,
naczelnika ds. handlowych PKP. Umowę, w której jest napisane. że należy
dba"Ć o oświetlenie, o wprawianie szyb, o zmianę wystroju podpi,su je każdy due-r:i.awca, ale tak naprawdę to
nikt się nimi po zainSitalowaniu nie in:t.<Ja'esuje. Dyrek~ja

powiada

zastępca

http://sbc.wbp.kielce.pl

kolei odpowiada jedynie

za

dopływ prą.du, często ;również

wstawiamy nowe szyby. które systematycznie n.lis:rezą pijani 100 wracający z mec~
pseudokibiee. A mOże robią
to .złośliwie dla zasa<iy: jest
źle, 1l1OŻe być . jeszcze gorzej.
- Myślę o zagospodarowaniu tej cz~ści miasta - m6wJ
dyrektor, ale na raZoM! mam
związane ręce. Może po reorganizacji kolei będę miał tę
możliwość. Chciałbym. korzystając z okazji, pop:rosit czytelników o zgłaszanie pom)'5lów
co zrobić, aby nasz tunel pod
<iw()orcem przestał straszyć szarością i bylejakością.
- Opłata za dzierżaw~ ~
n~ gabloty wynosi 6 tys. zł
miesięcznie. To ehyba nie jest
dużo mówi Czesław Pileeki, Jtiemwnik
referatu df;.
pnewozów ,pasażerskich. CÓ"L

ściany

z tego, .s.1c<ArO <io tej pory. i~t
nie wykorz.ystanych 28 mIeJSC,
a dziewięć zakładów i os.6~
prywatnych podpisało
J-In
dawno umowy i do tej po;-Y
nie wstawiło za szybę me.
Wysłaliśmy do nich pisma. 0strzegające. nie wywoła1y żad
nych ł'eakc;i..

Zewszą<i słyszy się ie i.d~e
nowe. Są jednak tak:e ~llew
ca, których pojęcie to me do-tyczy. A szkoda.
Na .. zym roaniem warto '?"w atrakcYJnY

gos,podarować

spooób ten odci.nek cent.ru:,n
m1a.sta.. A mo;ź.e wajdą 5~ę
firmy, które chcialyby UCt~~
wie i atrakcyjnie w
Y.
miejscu zareklamować swoJą
dzia łalno:lć?

I

by
na
~ił

~

s

łą~

n
Kłopoty dziołkowców

Budownictwo ' w Skarżysku

L'ze-

po-

AP)

otrzebv duie.
apieniedZV brak
Radomscy
działkowcy
ode~nęli ~ l\l1gą po upadku inisiaŁywy niektórych posłów, któmy podpi<;ali projekt usŁawy o
łiłcwidacjJ
organów
ogrodów
!J;Ual;kowych. Nie O'Lna-c.za to, że
Ś'Joz.był4 się

I
• ze{

n. z

~i~,

'aju.

rym
:lent

~oz

~ ony

!łe.::

l:ne-

adła

>cia.
~d'Zy
ro1.-

-...

filis-

reat

mies~kaniowa w Skarżysku jest 'rudna
Międzyzakładowej Spółdsiew Mieszkaniowej w

Sytuacja

r;e tra.pilł
• .Głównym unarlwMmi~m WłllŚ
e'fcieli dozialek tak dużych l}l«'odów jak ,,storczyk" na Win. eenŁ()wie czy og-ród w Godoj.e jest brak bieżącej
w.od,y
podłewarua grządek. Budl}a wodQcięgów nie wcl1od!l.i w
r.aeh.ubę ze Wt?;gI1ędów fił1a flS()-

~

Cyrkowy ItDPis •••

Nie tylko dla dzieci

" '.Drreba. poinformować, iż z tełor~ego budżetu na potru-by

k

sfinam!&WMlie uwrojenia
h-"enu przy ul. Rybnej, g.&ie
tJIl"Zenosi się d.zialki z likwidowanego QoI:'rodu na Gol-ębiowie.
. 'JaJIc stwierdz.i.ti radni. ' za.jmu~f 9ię tą k·westią., miasta nie
Lb obecnie Ba doli'lłallS()owa1t.ie ~OOków dua1!kQ",Ych. Pie~dze są pot.reebne na reałi,oję wielu innycll pilnych z,a. Ił jak ohQćby remonty UIłic,
'l'!ietleftie czy remonty dQmów.

t

~w dua)kowych
będzie musiało szlllkać wspa<rcia
&Ml-90Wego wśród za.kładów
Pracy. Własne og.rooy dziaNtowe posiadają Kczne radOołl19kie
przedsiębiorstwa. Ale czy stać je
będzie Da taką pomoc?
(j.rylI.)

Pierwsza w Kielcach
prywatna szkoła tańca
Taniec t. sztuka, która podnosi

, ul.

,piSY

/lań:

o

tieci,

I ję

i
ziecetics

ei

pra-

Ido

-

(1)

łam

wspalLiałego

- Nie wjdzę takiego n~
pieezeństwa.. Owszem. mGie
w
balecie kiedy jeden, męrezyz
na w otoczeniu kilk'll, kijirunasKu kobiet jest nieja.ko MW~ony do naś1adowwia ucho-

13

) do
:enie

ISZO-

ię

z

utu"

~rDi-
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Weryfikacja w służbie zdrowia 1
wej Izby Lekarskiej z s;edz.ibą \V LubHnie w porozumieniu z wojewodą radomskim
.zwrócili się do ordynatorów
Wojewódzkiego Sz.pi·tala Zespo1one60 w Radomiu 'L apelem o złożen ie rezygna cji i
ewentualne pr'Lystąpienie do
konkursu na te s.tanow6ka.
Dyrekt(}r Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych
Urzęd ·.l
W(}jewódzkiego
oczekuje w
tej sprawie p iEernnej odpowiedzi. dotychczasowych ordynatorów do 25 września br.
Sianowisko głównego lekarza wojewódzkiego i Izby Le-

karSkiej wy'.\{olało
ogromne
poru zenie wśród r3'dom:.---kich
ordYl1a~orów i w calcj sJuż

b:e wrowla.
Dotarlb"my do e>rdynatorów
by posł uchać ich wypowiedz.i
na ten temaŁ Nikt nie w~·r<.ł
z.ił jednak zgod!-', by mówić

żyeiory "
si~a
~tecz.
ile i co
ra<łomskiej służby

l Łach.

Zlytała pł'z7j~ta
ra.do,m~kie
ś,rado ..f .. ko
w bieli z. a~1 uum.

po

Szacunku' i au.!;orytetu
nie można dzCś wykol'2y!;tywać do zw .... kłych
rozgrYwek per. onal!l:~ch - ~w:er

tego

dzl jeder: z. ordynatoró-.v. -

Wszy,cJ d().-kOlule zna ~ą ,t:ł

tut izby i mi~dz.\' i.nnvmi te
pi y . iż ma ona brol1lć WQc~onków

-

a

!lam

qię

niektórym wyihie ;i chow tYm w5zy,tkim o wyenllw;lnie
"niewygodnych"
Intencje apelu każ
od.:!z,\-tuje po sWI}}emu. aw'l~k,,::,c,.ić

Llwa~a,

ze

je~t

form'! wYCt1.}wi€-!l''ł prac',
r.', lc)!dy pt~e~lcl':ł.a
wói

pamięcią
zrobił
dll

zdrowia. a
przede wszySItkim jak jest 0ceniany i przez kogo ?
- Na pewno nie prze? pacjentów d odaje drugi z.

ordynatorów.
.
Jedno jest pewne atmo"fera wśród I u<ł zl w bieli lIie
zachęca chorych do lecren!a
się w radom,>k:m szpitalu ...
PS. Rt'dak('ja., publik UląC matnia! w konlrlłwt'rsyj_j w śrv
dowl.sku
lekarsltim
sprawie,
czyni to jedynie dlatCr:3. hy udoslepnić lamy 411:\
po~t,d()w,
które nie wszysey porh.iehją.
Zapu!>l:llmy do dyskusji.
(k.)

uczy
tak.
wy-

wań kobiecy.cb. U na&, a prowadzimy ULjęcia z żoną Arekod la.t ki1k.unastu kła
Miemy d-uiy nacisk na wyodrębnien·ie ról kObiecych i męs
kj.ch. Mały ~letni cht()piec (od
tego rocznika zaczynamy naukę) musi być nfęski, natomiast
iego parln&ka delika:ma i kobieca. Te później procentuje.
Dojrzały mężczyzna rzad·ko jest
brulal-ny, częściej
()piekuń~y .
bardziej też d·ba o swoje ciało
i w 'rowie Ma bowiem świado
mość.
że papi~fo&Y i
alkohol
mc;.ga pr:reszkadzać mu w karierze, pracy. To samo odnOGi
się
do kobiet.
Systematyczne
U(l(1:estniczcnie w zajędach od
lat najmłodszych wyrabia
w
dziecku
dyso::yplinę.
poczucie
sandrą,

ne. ale ni€ Pl'z.esądza,jq.ce o koocowym sukcesie.
W ty m prze.d:9ięwzi~N, kAióremu oddali cale swoje życie
pp. Xwapiszowie, sukcesem może być fakt. że ddlieciko prowadtrorle od Illit' 5 $łanie się za. woo-cem uiobywa.ją<:ym sła-'
wę. Ale to udaje J;ię tylko nielicznym i jest wypad-kową wielu czynnik6w, m.in. talentu,
pra,cy, zaangażowania i pomocy
rodziców. któny umieją od początku dziecko zachęcić, wyUumaezyć mu sefI& jeg{1
pracy.
Ale 9Ukcesem moi~ być też co
innego. Po prostu przyjemność ,
wyżycie się ruchowe, zabawa,
interesujące
spędzenie
czasu.
Także rozwój psychicZ<lY umiejętność współżycia w
grupie, czy podniesien !a spraWiloś
ci fizycznej.
Marzeniem
pp. Kwapiszów
jest to, aby kaz.4y członek grupy, pokonując kolejne stopnie

OOpow ;ed-u alności.
9w;adoIDOŚĆ.
że ma duży wpływ na swój

los.
Takie

zajęcia
każdej

rozpoczynamy z
jesieni, w tym
roku rezygnujemy ze wspólporacy z ,\fDK, a zaczynamy działać na .własną rękę
korzy5ta;ąc m.in. z pomocy Klubu ,. Kulłl<Llt".
PG roku ćwiczeń . 00l.Jyw:J.jąc ych się pccząllmwo raz
w tygodn iu. dzieci w zależnooi od poziomu jaki reprC2enłu·
ją. od \"'łniejętności jakie nabę
da w tym czasi2. traf.ją do odpGwied.rrlch grt.!>p. Potem zwi~k
szaroy licz.bę zaj(:ć aż do kilku
godzin dzietlll ie na poziomIe zawodo<wym. Po par.l lekcjach
mCoin3 już stwierdzić czy d'3ne
dJz\ecko posiada t<1.lcnt. To waid.zi€ćrni

trudności. dojrzewał. Także . aby
że ro7.poczęcie nauki odsię w piątym roku życia.
dał podstawę do tego, żel>y być
9wieŁnym w w ieku lat 12. Tak
dzieje się na całym świecie. we

fakt,
bywa

wszystk6h dziedzinach. Im NYZpocz.niesz
uprawian ie
jakiejś
dyscypliny wcześniej. tym masz
więks:re
szan.se na pozyly"...ny
efekt.
Ambicją pp. Kwapiszów jc-t
ciągły rozwój szk<lły taćca. Do
tego potizeone jcst za·plecze
tcchniewe sale doo ćwiczeń.' odpGwiednie fundusze. Z tym bywało w o&talnich latach róż
nie. !'-'limo trudności. prowadw.c"J zajęcia są Gp ymistami. Wierzą,
że naGchodzą dla
nich
wszystklch dzieci i młodzieży
która kocha muzykę i taniec
Wpsze c,z"sv..
(IWO)

Ślade:m naszych publika~i

WStarachowicach

Wp .. 'nt. niektórzy
za.,.trZL~lj
si~. iż mogą mów:ć. ale wyłącznie anon~mowo ...

Najw:ęcej r zia!enta i uwag
krytycznYCh kierowanych jest
pod .adre ~em Izby Le!-carikiej.
In ·tY'tucja ta. r ea ktywGwan:1

człowieka,

zachowań kObiecych u chłopców? zapytapeda~o,a . tańca, WWDZIMIERZA KWAPISZA.

tym się · mówi w R~domiu.u

Lekarz. wojewód2!ki oraz radomska delegatura
Okręgo

_bistl\

stIlpienie puewa,.

gry
tań

kulturę

etłpowied.nich manier, wzmacnia je,. odpomość psychiczDIl. a
że daje duio przyjemnośei. A czy może spowodowac np.

:x;dą

eum
1'7.

Fot. Marian Klusek

J7ch.

(Crodów dzialk-owyeh wydatko..li.ano już 00. mln zł, głównie

W .. Echu" z o wrz<.>Śnia br. \'ol
informacji pt. ..Tania jazda d:Jaikad" dotyczącej uwarunkowań ekonomicznych kiel ec kie~o
MPK znalazł się następujący
f"agment z wypowiedzi dyrektora
Mariana
Sosn'lw<k.c<!o:
.. P~a{·f' p{'r<>snl'lu pozost ja d.aleko w tyje za wvna:;rod'T.l-nia-

mi w innvrh llf7ed~ic:biorstw:l~lt
k~muniltłłCyjn7eh i ni .. l)/'lekrac'uj;!, 77 Ilroe_
wvua';trc';'7eń
kirorowcó\V chociażby z R~J9·
mia S!lar~vsk t C7.V Stara~!II\.v1C'u,

•

.

P'l-\vyż.sze stw!erdzE-'li
wnrlwilo w zdumi... ·ł.e ws~y3tkich
k rero-Ncó ' MPK w gt rach.>wicach. a także c~la rraszą za.
łoee

l?Gyi od

daw~a ubo!ewł

m.... iż nlSze płac~ z oowo~u
hta1 neeo S~ ;trll1 t)~ltji.etu mieiskie~o i bra!<u
!l:tleil1 c ' !Hm
d a.ta-cji. w . . . ra±r.ie f)<j&l9il 00
st.awek
ol:>ow~nuhcv"h
r.Ue>cia±by wprze-d.,,;~hlor;;'w;e k4?-

D I!''?lcl{}(
ffiF!l' And,zej Now:!.!J.
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Według

z,apewnieil

Kombicałiu

dyt'ek.toca

Budowlanego
w
Sk/l.rżysku,
i'll.ż,
WlCHlzjmiena
Ols~wskie!;o, zespolony blok lIC
1$ ,A" i ,,B" () 00 mies®kaniacll
z . ie . pr.zoekaza.ny 00 końca'
w·rześnla br., a bloki numer 15
i lA) mają być gotowe 00 koń
ca bieżącego roku. I to jęst
wszyst.k.o. na 'co m<tgą HClzyć, vr
tym roku członkowie spół&iel
ni mieszkaniowej.
Bardziej skompl..ikowa:na sytuacja jest z budową bloku zakładowego (o 70 miestklln-iacb)
dla ZM ..Meliko". BudGwę tę
reaHzuje także skariyski Kombinat Budowlany, który już w
pierw5Zynl k-wart.ale br. ZRlOfltowal ten brok w stanie surowym, zal\Nmi~tym i zamierr.ał
go w{ończyć do końca trz.ecie- '
go kwartału br. Mitno bra-ku
środków u inwes.t ora. Kombinat Budowlany na własne ryzyko wykona l część robót instalacyjnYCh
uUloiliwiającycb
og,rze-wanie
w
okresie zimowym, a następnie {)rZerwał'O
dalsze
pra.ce
w ykorlczen iowe
Natomiast inwestor oglos!ł lX'Zetarg na zakOllc enie wszvstkich
pra.c do 15 lutego
p~yszłego
rok-u. Jaki będa.'e Hnsl. wv;.aś
ni się niebawem.
- Można powied z ieć. :że 19'ł0
rok zapisze się w· Slta·rżysku
jako kolejny rok zas.toju miesz:
kaniowego. ' Co gorsze również
w da-1szej perspektYWie tl'lNlt!O
liczyć na
poprawe Powinniś
my już rozpocv\ć hU<lowę n'l
konto przyszłego roku mówi dyl'c<ktor Komb inatu Budowlanego Wlc<lzimterz Ol"zewS>k;
- Niestety. jak dotlld są to tylko projekty. POSiadamy wy. hrc7ajacv
oote'lC" ał
boo<lwlaflV
dla 450 micszkan w
domaeh
wielorodzinnych. sa teren v pl>;:t
blJdownidwo i doku.rn('nta~ja
natomiast brak środków u iuwesłor6N. Jeżeli sytuacja
ta
nie zffi!cni się na lepsza
w
cią.gu n.ljbliższych tvgodni
to
rok przyszl:,' mOle być kata<>trofllnv w budownictwie mieszkaniowym...
(BG)

płacą

lec.kim. Aby nie byĆ ~()'icsic;.w
lI.v rn . in formuję. że kiet'owca
kieleck~ otrzymuje za
~odzinę
pracy 3.300 zł a k ierowcll s+<1.rachowicki 2.300 zł.
Sk,rd autor publikacji w .,Echu" red. Andrzej Kic~or w)'tl'2asn a ł dane o
upośledzE:niu
phcow, m kierowców k ieleckic~o MPK w stosunku do staracoowiczan i że dVso~()oorch
wynos: akurat 17 proc .. oo~o
stanic lego tajemnica e.dyż dvr;,-ktor Sosnowsk i Zilurz~za fukob.... ud~ielił mu lako'woj informacji.
Pn)sze o w':dr Jkc.wan;c ninh:j.uega listu gdvż nie chcemy
dopuści':
abv ;;P Jł~o::zc{.stwo w
StanchawIcach ido w
p r?t'3 ...,ia1~::f."!'itl. iż
Z<lbl!3
";f~!(
jl'st szcz~e6' ... !e t?prz '/fłli'II'Iowa
fI:1 w slJraw:1ch ohcow\I' ·: h. J
t
WfeC?; P!'zE'ciwuiC'.

•

i '- od dawDII!

Skarżysku nW
rejestrowanych jest 2931 cdonków oraz 751 kandydatów. Nie jest
to pelny obraz, rdyi od 198% r. spółdzielnia nie przyjmuje nowych
nlonków. Na Cle więc, w aajbliższym czasie, mO'l\ liclly;' oc.ekuj~J' na klune do własne,. MT
Na rOIk bieżący zaplanowano
144 mieszkania spółdzielcze i
70 miesz.kań zakładowych dla
praeow.oi·kÓ\v ZM ~Mesko".
Budownictwo
5półdUellcze
skon.centrowa,no w osiedtu t.eromskiego III, gdzie WM.GIi aię
4 bloki o numeracji roboczej li
i 16 oraz pod·wójny bl<lk nt' lO
o łącznej liczbie 144 miesrAc.ań.
We wszystkich domach. kA4re
mają być w tym roku goł()We
trwa.ją
prace wykońezeniowe.

wielu kłopotów, k-tóto środQwisko.

Wiek

8 w
(lel-

W przyszłym roku
figa z makiem?

mniej!

ÓD AUTORA: Wywołany do
tablicy jnlo: muię że O:)W fższe
dane uzyskałem w pioni.e ekonomi~z..... ym kieleckie~o
MPK .
~zie ooinionnowa.no mnie. że
płace kierowców k ielec kich stanowią 77 proc. Płac k iewwców
chociażby Radomia i Lublir;a .
l>Ozostajac w tloooi>nej relacji
do oIac k Ierowców komullik3cji
miej-~Idel \II skali kt·aiu . Ch()"ia'Ź
Starachowi~e i Skarż"s~')
nie
bvlv im i·enn;e w"'m i(,'lia~e p rzez
informui<,cvch mnie
zd~iwic
nie bucłzi . że P fl" OO<iooo"C'b
warunk!ł "h
p 'ac"
ki~I";W:ów
:ie~t to a~ ;OOtl-?i:>ro-:va ro~pie
toś;:.

Czy je~t to rez'.'tat ,.fata1!lestanu ol.ldŻt!;:J fmehkie~o i
brakct należnej nam dotacji"
C ~if tei I1nku
?~ ohi€~1"j\I,)3ci
,!O

pro domo :iU'il

oi(ł

m -de Sl .! .. ~Ć.

ANDRZEJ :l. KleW

Takso

ą

s. JUl dt'kty 1Hłdwyzkl ren
peuvny: podrGiał'V "nejaz4!y
taksówkll w Ralłłłu,iu, 1."lko;tłW
~zr. podnit"ŚJi
hryłę
o f9
punkt'", ! wyn{s; ona lel!l~ 1&&
ruy WJlk:nan1! lroJDlk~, t.n. ,..
samo 7łam:'l1.I,. I'h~'I\~lewki tSM tł .
Jeśli faż
poprzedlda o}łbta
(380;1 d) . W'V"'" lab. lIt'wlroD k~T
:zys taksówkawv w 'ł1łro~..i ... b"
obs{'rwo ,\.ltllśmv

n~

ll~st..j,,,l:ł

istnp kl)l,.;ki... h.ksówek. to teraz kst j~!ł'lr%.. !tOfrf'l.
'filit
nie Wsi'l!1a do hłtsńwk;. je~i

nie mu,,;. K ?ilv woli IE;.' lll~
('ho tą , a11>& ie,·h ~ 3Ut., dll"m
(Sil
ne).

one nal1ml nt;

\1'''8

łYl; l-

Sn'kuje nam "je w R:t.<l"mi'l
1I1lwriit do dGro7lti! Kił - :zwvkh'
wsnll tańs'lv od k'mi:\ m ~(' J,.'ł_
ni .. n\ł'!:'!)!
•
(ol:!!)
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POZIOMO:
3) . Jewa !;trona
tkaniny. 5) przemawia z trybuny ... ~) ,rozkłal,i zajE:ś .. szk ?ln y ch.7)
roślinny symbol z{iro.~la. 9) !la
kuchennym stole: 10) przesumęcie. 'przejśCie', na wyż~ze stanowisko. 12) "zasłona okienna.· 15)
do opalania się. 16) jedno~tk.a
pływająca 17)· uczynek, dZIeło.
181
pierwiastek
chemiczny o
właściwościach pólmetDlicznych,
19) przedmiot do wygrania na
loterii.
.
PłONO' '0: 1)

altówka

liliłos

na. wildamora,

2) zapłonowa z·
na palcu krawcowej.
4) ',/,ynajęcie statku lub
samolotu.
) prywatny dom
wczasowy. 11) przydatna w wojażąch. 13) zaprąwa do potraw,
omasta. 14)' satelitarna do odbi ru wielu programów telewizyjnych świata.
prz.:rwą.

3)

Słowniczek:

AMORKA.

Roz\\ iązanie krzyżówki przepod adresem redakC'ji .. EO" (wyłącznie na karłach
pGC2.tcwych) w
terminie siedmiu dni od d ty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi
razlosowana zostanic
nagroda ksiąikowa. Na karcie
pocztowej pro imy ulllie'dć dopisrk: "Krzyiiiwka nr 180".

syłać należy

,.J

Roz\\<j zani e krz.yiówki nr 165:
POZIO~fO:

gumówka,. 10siądz. Anita, katurga, SarapIs,
oran , Z90nO'L<I, prozail"
PlO" OWO:
gumiak, moskit,
WI zar,
Alzirai I]awa,
towar,
glin,
strzęp, rokoko, pagoda,
strajk.

Jaką bronią
w

ciągu

ostatnich 10 lat Irak

kim produkcji radzieckiej, ale
także francuskiej i brazylijskiej.
Jak pisze tygodnik "Tihle" pos;ę

tą

bronią

Polska Age-n-cja "Inte,rpre·ss"
zwrócHa się w te<j sprawie d<>
d}'r. Stanistawa D/ugosza, podsekreta rza s.tarlu· w Centralnym
U rzędzie
PlonO\.vanlo (którego
dele-g-Ocj<J wróciła niedo'ł'."f1o z
Mo~kwy) z p rośbą o komentarz
do tej hiobowej w'eści.
.
P~obleffi€m
hz.tałt 9to~tmków

. jest pnys.zly
gospodClJ!'czych
ze wszys.t'loimi k>ra.jomi Ewo·py
środ·kowej i ws.c hoOo'ni ej. z.wiq.zo-.
ny przede wszystkim l czeka'ją
cym nos przejic ie m od 1 styczoi-O przyszłego roK,u na rozliczenia handlowe w w-olut1lch wy_o
m!€-niolnych. Oczywiście - s·kolo tego problemu jest SoZ<zególnie szeroko W o-dnie-sieniu do
Związku
Radzieckiego. gdyż z
tego miu pochodz.i wc·iqż znacma nęść naszego importu o·
gółem
(w ub. roku - przeszło
18 proc.) ()~OZ więkswść impQ.r
tu paliw i ~...lr{)"VCÓN przemysło.
wych (w IJlb. roku - praM/ie 50
proc. tylko w ZQlk.res.ie pa'H'N i
energii),
-

Są tu dwie no razie niej-asne
dla nas sprawy. Po pie rwsze' jak od strc'ny ro-clz.:eclciej uksz.tałtuje s.lę os.tatecznie zakrcs

Jak

OJCieC...

Tak przyn:ljmni('j mogli s~bi~
w pit'rwszej
chwili pomy!>lec
pracownicy Fcderalnego .Urzc;du
Kryminalnego, gdy zamust tenisówck do,tali do pra<,y prawdziwc, .,:;Órskie" C):łUwie. ZawdzieC'zaj", je bo"icm ministrowi fiIiansów Thco Waiglowi (51).
Prawda jest' jednak runid wzniosła. Minister, który lubi w- pinaczki spędzał urloIł w połud
niowetyralskieh górach i od
razu zauważ) ł niewlaściwc obuwie wojej ochrony. Był oburzony: wyobraźmy sobie ~iał
powiedzieć że któryś z ruch
coś sobie złamie. To 'kol>ztowałoby C'ztery razy więcej niż odpowiednie b ty.
(PAl)

dsponuje Irak 1

zgromadził znaczną qość śmi~r
cionobnej brońi, przede wszyst-

sługiwania

ze -

Złowieszczo zabrzmiały w tych dniach doniesienia niektórych gazet ceńtraln,ch o przewidy,,:anym na przyszły rok wstrzymaniu przez
'Związek Radziecki eksportu ropy naftowej do Polski j innych kra·
jów Eurt'py środkowej i wschodniej. Ropę, jak wiadomo, sprowadzamy ruroci9giem z ZSRR na zasadach cłeańngowych, płacąc la
niq naszymi oworami. Rozliczenia dokonywane by/y dotychczas w
rublach (ceny - wzajemnie ' uzgadniane), natomiast od przyszłego
roku mają być oparte o ce-ny światowe w walutach wymienialnyc~.
Wobec groźby zatrzymania dostaw radz!ec~ich, perspe~t,wa ~rzeJ'
ścia na wyłączny import za walutę wymlen:alną w gotowc~ wląza" aby się z ogromnymi, nagle pojawiającymi ' się wydatkami rzędu
3-4 miliardów dolarów w skoli roc·m ej .

~

la

,

•
•
- D1ugos~ o ImpOrCIe

Uc:1ą

i.!lstruktorzy
zagranIczni. Ich
liczbę szacuje się na kilka tysięcy. Według wywiadu amerykańskiego. jest tam od 509 do
1000 doradców radzieckich (według oficjalnego
kO,lIlunikatu
ZSRR '193 instruktorów
teraz wycofywanych).
W zesta ...tieniu opracowanym
przez tygodnik "Time" podano,
że Irak dysponuje 3 rodzajami
rakiet średniego zasięgu:
.,al
bussein" typu ziemia - ziemia
o zasiE:gu do 550 km •. ,a1 abbas"
o za~jGgu 900 km I .• exocet" typu powietrze - ziemia. w które
sn wyposażone
myśliwce
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"Mirage" i śmigłow~e, wojsko;we. Rakieta .,al hussem' to bron
wymierzona
przeciwko gęs~o
zaludnionym
obszarom. Moze
być także wyposażona w głowi
cę z gazem bojowym. "Al abbas"
mogłaby być
użyta do
niszczenia· saudyjskich szybów
naftowych. "Exocet" to wypróbowana przez Arg!!ntynę V:1 czasie wojQY o Falklandy rakie~a
do walki z okrętami,' ale moze
być również użyta do niszczenia wież wiertniczych. Przenosi
też ładunki z bronią chemiczną.
Według danych wywiadu, Irak
ma do dy pozycji 513 samolotów
bojowych.
Jednostki
obrony
przeciwlotniczej są wyposażone
w ok. 4 tys. dział i przeszło 270
rakiet przeciwlotniczych.

Siły zbrojne
też rakietami

Iraku dysponują
krótkiego zasięgu
.. abal;>il" typu ziemia - ziemia.
Ich głowice
służą do rażenia
piechoty. Jedna rakieta tego typu zastępuje
baterię haubic.
Irak ma tE'Ż ok. 5500 czolgó\': i
3 tys. dział.

autonomii W · reglJlowan-iu ha-ndllu _i współpracy gospo-darcze-j
z z-a-ora-nic ą w u·kladl:ie: władze
ce-llt(a·lne -włod-ze re<publik-ań
Slkie. jl>~ somo to zagad.nien~
każe

powstrzymać

się dziś

0<1

na temał
prz"sl.łych
roz.mi-Orów, a taHe
struJk.tu.ry obrotów z radzieckim
r,on.kicm. No to nOikłada się
druga
kWe'stio: z.ewnętrznego
zcdłuzeoia
ZSRR.
Lansowany
je&!:
tam
pogląd,. ie - o !~:
ws.ze-Ik.:e nowe długi mogą J-';C
na rocn-\Jne-k wb-dz republl,koń
skich, Ictóre w h-cndlu z:ogrankz.n-ym będą m:o!y
oo·,dzo
"/le·le do powie.d-zenia-, o tyle o
s.tore d~ugi powinny mortJiI'I':·ć się
-centralne władze.
ws.ze-tHch

speku~acji

Mart:w!ą się
one iuź teral.,
z.wło·szcza wobec wyTOźnie pogarszo.jącej s':ę sytuacji w. prze·
myśle pali'llowy.m, stanowiącym ,
tak dotychczas, główne źródło
wpływów de~i-zowyc h ZSRR w
walut-ach
wymi-enialnych. Na
rOik 1991 prognozy są tu~aj r.Qcze-j m i,n·orowe.

Ekspe.rci i po!it)"cy ra dzieccy
li czą się w Z'",,;qZKU z t/m z k~
niecznośc;ą
znacznego 09 ra :1l·
cz.eni'<l eksportu ropy i jej przetworów, gazu ziemnego oraz ,e.
nergii elektrycznej do krOI?'"
rozlicz.anych sys.'lemem c!eann·
gowym - (tewar za tcc"łar): a
w:ęc pro-kty.cznie do wSlystk:ch
krojów
Europy
ś,·o d i.,?,wej i
wschod .. iej, VI tym t':lkze do
Polski. Zoldodają o,ni z kolei,
że bęrlz.ie mJsio! u'ec redukcji
także import ZSRR z tych k.rajów takich surowców, jak. wę·
g-ie.!. miedź, vłfroby hulnlcze.
Takie

roz.wiawnie trudnych
p;oblemów,. przed
jOlkimi staje nasz w.~~od~1 p?~
ner hO;'l-dIOl...,y, po linII naJmnIeJszego o~oru, byłoby je-clnak niel'9 cd'ne ze wszystki~i ~otyc.~cza
sowy>mi uzg()dnienl'a~ . ~Iędzy
Polską i ZSRR w· dZiedzinie. obrotu pa.łiwomi i su-rowcom l. o
takie z postanowieniami 45 sesji RWPG. które, dopóki to
orga-nizo-cjo is}niei.e,. są prz;ciei wiążące. A mowlą one, ze
przejście od 1991 ro!<,u na n~
wy sys.łem fi.no'1'lsowych rozl!:
czeń w wymianie hond~o~/e!
między krojami ~~'onkowskll;lI
nie może prow-odzlc do zakło
ceń w dotychczas~we-j w.spół
pr.acy gos.podorczej.

niewątp!iwie

lubimy śmiać się
la darmo
Zycie dopisało finał ~o gdań
skiej wysta\\ry rysunkow sat~
rycznych pt. "Satyra - kOnspIra". Przez dwa tygodnie tłumy
waliły na
wystaw«: do ratusza
staromiejskiego
i p~kały
ze
śmiechu. Organizatorzy wystawy postanowili
zprganizować
aukcję
eksponatów i... klapa.
Zdołano sprzedać zaledwie jeden
rysunl'k. i to za cenę wywoław
czą 20 tys. zł. Okazuje się, 3.'>najbardzil'j lubimy śmiać stc; za
darmo. NieW1'pał z aukcji pozwoli na pokazanie wystawy w
inn:.:h m;:",!:l('h Pol!>ki.
(PAl')

Skradziona tożsamość
Soni -Loewenhurg

ropy~

L. nosze-j stlo·ny - powiedz.ol
. mi'n. Dlu-gos.z - u-czyni-my wszy-sł
ko, aby w'fnegocjow-oć w Mosk.
wie Impo-rt na rok 1991 możi'iw i e
ma.ksyma.lnych >lości re·py, jej
przetworów, gQlllU I ene'gi; ele-ktry<Zl1ej ""'!omy dop'ero wrze·
sreń 1990 roku! przed s.-::bą kil '
k<I cNuglch rni-es,ęcy do rozmów.
Będą one
ni'ewątpliw' e trudne.
nacechowane obus.t'onny-m dqżeniem d-o tworde.j obrony wW;i..
nych interesów gO·Slpodo.rcz~~.
Ale "zerową opcją" raclz:ieQk'q
w zalc.re,sie
eksportu pa.liw n ie
trzeba, j-ok s i ę wydoje, straszyć.
bo nawet jest nieprowdopooob.
na. Owszem, trzeba się liczyć
ze- spadkiem
rodzieckich do- .
slO'w i ko,;e-cmością sys!ema>tyoznego zwiększe·ni-O importu z
innych źródeł (o potencjał przeIodukowy na Wybrzeżu zbytni<l
s~ nie mawtwię - jest on w
.r:ni-orę cl"J.ży i d.otychcza-.; nie wykorzy-s.to-ny). Ale z drugiej s-trony - w m iędzynarcd.owym hon·
d·l u tyle jest form, kombina-cji. i
możliwości,

w tym

także możli

WlOSCI wielostronnej koopera-cji
i wielostronnych rozliczeń, o. z
drugiej strony - tyle niewiadomych. do których dochodzi np .
sprawo reg-u!=ji ko·nfl~ktu na
B!i9ki m Wschodz:ie z jego \ ply.
we'm na ceny po·li..." że ·...,"Szelkie
przedwczes ne speku.!o cje na te·
mat
importu ro·py ; sposobów
pbce·n.io za nią uznać można
dZ fsi aj
za
beTl)rz~dn"-iotowe_
KAROL RZt:MIENIECKI
(PAl'

l\'nes1-ka.uh~ NRD' spęd.tiia dwa.!lzieścia lat w s~\Jitalu psy_
chlatrYC'.!l!lYIl1, aby agentka wywia·du mogla' pos!ugiwać się
jej nazwiskiem - . nap:sał tygodnik .. Qu ick" . Pismo z.amiesz.cza zdjęcia dwu Soni Loewehbur g : tej prawdziwej o starej, zn:sz.czcnej twarzy i tej fałszywej błyskotliwej sekretarki byłegQ za<:hodnion:emieck·jego minu,ira gospodarId
Ma.rLina Bange~a.nna.

Chrząstkowski

Komu' t

cżołg?

Po!s,ki przemysł "brc:ie.nicwy
nie d.::"hod'Zą ·do
nie pójd;lie no p.a!lstwową re-n·
tę
w oczekiw.ani,u no le.ps.ze 1 .lW i!edl eń,sltlie
cza·5y. ..Powinien on naleieć
do aktywów państwa zarówno
ze względów obronnych, jak i
ekonomkznych" p-owie.dz:al
niedOl'....!1o TADEUSZ SYRYJCZYK.
Do ministra przemysłu pnzy·
bylo delega-cja fabryki "Buma.r
-tab~dy", czo-!owe.go prcd'IJcen-·
ta brc,"i w Poisce. Dyrekcje,
Rado Ppc cown:cl.O i zvriąz.ki ze·
cen i powodowe zanie-pokojo·ne są nie'
ze 2.byte:n
łbyt
róż·owymi
perspektywami
przemy siu
z.o.kłcdu. Reformy kra'jów Eu ropy
śroakowej

spowodowały,

że

dawni cdb!orcy nie kwapią się
z p o'c!p i,sr.von iem nowych kon ·

Zbankrutujecie, kochani,
zbankrutujecie
Scenka podpatrzono. w centrum Warszawy, na jednej z
dwóch głównych ulic. w pięk
nie i nowocześnie zaprojektow>znym wnętrzu okaza!er o
sklepu z
damską
odztezą.
Wchodzi para w średnim wieku. Oglądają ciuchy znajdujqce się na wieszakach. Męż
czyzna cofa się i zami~ra. z
rękami nad głowq. StOt meruchomo. Podbiega sprzedawczyni, potem dwie inne. ~ie
pokój: co się stało?
Klient
stoi tak upozowany kaka minut bez drgnienia na twarzy,
nieporuszony. Co się temu panu stalo? pytają
ekspe-

T. Syryjczy'ka, .kobalrdri-ej a ,lotywne
samych
przedsięNie mogq one cze·kać
czasy" tylko prow.Q·
są

po! itykę

e-ks-

angażujqc

na lleot pryhond IO·NCÓ"",. "Trzeba
ahentów takie poRWPG i krcrjów

dientki. M ę:;czyzna opuszcza
Swiata
ręce i mówi swobodnie:
po
prostu skamieniałem ze zdu·
mienia. I wskazuje cenę malej bluzeczki z bawełny, w
brudnogranatowym kotorze, w
białe
kropki: 220 tys. zł.
Inne modele nie taniej. sweter z anilany 280 tys. zl.
Zadne cudo. Wśród szmeru
oburzonych głosów personelU
para niedoszłych klientów wy· 1. !czeq'Olclwe
chodzi. Na odchodnym pa~
dobrotliwie
komentuje: Nll;"
gorsza metoda handlowama,
gigantyczne ceny i maly o~
brót. Zbankrutujecie, kochani,
zbankrutujecie.
(PAPl

(PAP)

Cudowna melina (U)
Jad W. stanął w tzw.
złodziejskiej bramie
bazaru Różyckiego na ulicy Ząbkowskiej i
składał z&C'Zepiającym go handlarzom następujące zamówienie: kurteczka, mieniąea się i
ciepła. koniecznie zagraniezna.
Cena nie gra roli ...
Przez
godzinę nikt takiego
zamvwienia nie potrafił zrealizowa.,ć. aź kolejny handl.arz po
zastanowieniu przypommał sobie że ewentualnie mogliby zrobić' interes. Oczywiście, trzeba
będzie pocZl'kać jcsz/'zc z godzinę bo takiego towaru nie ma
przy' sobie, ale moźe poszukać.
No i kosztować C'oś lak wyjąt
kowego musi swoje ...
W porządku - odparł J<\ll W.,
zachowując mocne nerwy. Proszę bardzo. zapłaei
pask'l~ską
cenę, bo mu zależy ... Nic upły
nęła nav.et god ..ina, :lo już ..dopłynął" handlarz z celofanową,
wypchaną torbą: W jl'j zawar.tości Jan W. natychmiast i bezbłt'dnie rozpoznał !. woją \\ lasność.

~:.idy. kto ma. czas postać na
bez puula rOZllOZna kn:cąc)'t'h się po
tym przestępczym
targowisku
wywiadowców, ('zyli tzw. p6lieyjnyrh łapsów.
Wi«:c już z
.,RÓżycu" trochę dłu id,

kurtką w ręku Jan W. b,e~ zaS-

zaczepił włascIWe,o _ mn",;!:
• ie
W bazarowym
komisarIat
handlarz opowiedział, że w to; .llIa.tku
war
zaopatruje się u p:ase~e
Jacka K. Szybko okazało 11(,
bywa tam
równi~ż
.
S.. karany uprzedruo nIe
nie dwa za rozboje, od

tanowienia
człowieka.

właśnie

Jacek K. kupił Ok~%:~;
nie prawie nową. z.agra.D1~cz~
kurtkę
na futr?=c ). J~ieJll
czapkę z
~ zklem l N tko ,
porządne dŻln.~y ,\szyS
importu.
_
zwiS'
Kiedy polida l>oznała na od'
ko n dostawt'y" bC'z trudu
'sc\l St 3"
nalazła opryszka w. mIeJ
.li ~
lego
2ameldoWal1~a. ,cz~sztol
mieszkaniu mamUSI. I .Kr~ wio
S. od razu przyznał Się °kaz~l
ny
i bez
oporów. wsZ ,;
w pólnika • ł.1" omlr.~ . a'cz ri
młodzieńca e niemal b!lllnl
przeszłości kr) minaln~J.
i

.

Krzysztof S. ze Sła woZ. dotarli halsując na
Will'zą, było już po
Jlolit'ji i drzwi zamkllię
kIuez.
Ale obaj dobrze
ObYczaje lokalu więc bez
jednym kopni~kicm wy!Dek i wcszli do środka.
usto, ale pomyślt'li sobic,
nie
poszedł
do
i niebawem
też na większe
Takoż drzwi się
nie poj awił się w
znajomy, tylko jakiś
wY!;lądająey

http://sbc.wbp.kielce.pl

~o~i',

w

Afera sięga Ia~ l'ześćdzie·s::,\_
w zaChodnioniemieckiej gazetych. Po nieudanym malżel'I 
cie napotkala opatrzo'1e infoL
<twie z miesz.kallcem. Berlina
macjami nazwisko "So!1ia LoZo.chodniego, S onia decyduje , ewenburg". Strach
zamknął
się na przekroczenie muru i
jej u~ta na dwadzieścia lat.
powrót w rodzinne ~trony we
Wyjawiła pra\\'dQ o Io~ie .,ins _
wschodnim se1ktorz.e
miasta.
try dopiero we wrześniu 1990
Władze NRD konfiskują . jej . roku.
paszport i już w miesiqc póź
Fał~;zywo. Sonia z!liknQla ze
niej agentka Sonia Loe\';ensceny w 1985 roku wraz z
bUF,g. r.oz.poczyna . karierę w
p o dwójnym agentem Hansem
'RFN;
Joachi;::nem Tiedge. wy~okim
Tymc zasem u
prawdziwej
urUi-dnikiem
zachod nionIe:'
Soni, pewnego po·ranka 1968
mieckich tajnych sluib. Zdaroku,-pojawia się dwóch męż~
niem p isma "Quick". sobowczy lon, którzy zabierają ją do
tór Soni UJewenóurg mie-:;zszpitala
p.;)·chiatrycznego,
ka obec11le w ZSRR.
(PAP)
gdzie otrzymuje rozpoznanie
"s.chLwfrenia".
Rozpoczynają
się serie zastrzyków, eIektrowstrzq~ów, faszeruje
siQ ją
środkami psychotropowymi
i
uspokajaj'1cymi.
Przebywa
tam do dzisiaj,
pozbawiona
jakiejkolwiek ch <;-e i do życia.
Z amie;;zka!a w RFN ~ostra
S oni bardzo wcześnie zorientowala się w mistyfikacji, gdy

Izrael?
To chybt'
państwo arabskie

Kulinarna lapa
Coraz \\oięcej słynnyrh ludzi z
upodobaniem opowiada o swoich gustach kulinarnych. Niektórzy na\\ct za(·z .-nają robić na
tym picniądze. Na przykład aktor Paul Ncwman zalał supermarket sosami do spaghetti włas
nej receptury. Pozazdrościł mu
'\loch z poehodzeuia, Frank, in3otra. {;znał źe to. co przyniosłO
pieniądze 'Amerykanino"'i, ma:i:e
a nawet PO\ 'inno, zarabiać na
Wiocha.. Niegd~ ś
inalr& niechętnic mówi[ o swoim pochodzeniu, bo
przypominała ono
równicź o jego powiązaniach z
mafią.
Tym razem jednak w
grę wchodził inl "res 'Uojna
na sosy. "Sama natura." - t k
reklamuje "ynalazki
Sinatl·y
jego własna firma
"Arta_nis':
(~inatra C'Zytane wspak). • o l
co? No i klapa na całej linii.
Nie pomoglo pochodzenie i słyn
ne nan\i.. ko. Znaw('y uznali sosy Sinatry za
niewypał. Bez
smaku, gorzkie i skwaśniałe.
(PAl)
zagranicznych
ciuchach, przy
forsie i już fest podpity. Rozbójnicy
zrozumieli się w lot.
Noc mor;ła być nie tylko przyjemna, ale dodatkowo finansowo
opłacalna. lVystarczy, że "zrobi się frajera", a jak to już oni
dobrze
wiedzieli, bo przecież
mieli wprawę i nie %a darmo
w przeszłości zwiedzali zakłady
karne ...
Bez większego zachodu udało siC; im uśpić czujność frajera i nawct
poświęcili na to
własny zapas wódeczki. A kie!ly
już do picia nic nie było i hcet
zbierał się do
wyjŚCia.
Krzysztof S. fachowo trzasnął
r;e pustą flaszką w łeb!
Najpierw zgarnęli forsę, ale
zrobiło się im szkoda ładnych
ciuchów, więc nieprzytomnego
frajera
rozebrali do bielizny.
lVtedy pomyślcli o alibi. Podwórkami wynieśli nieprzytomnego kilkadziesiąt mctrów dalej. przekonani, że podt'jrzenie
padnie na meliniarza. Oni zresztą byli w śródmieściu nieznani
i doprawdy trz('ba mi~ć p('eha,
żeby
tak głupio wpaść.
Ich
peeh konkrctnie polegał na tym,
że amcrykallska
mit'nIąea się
kurtka to strój jeszcze u nas
niecodzienny.
(Konicc)
J

CEK ARTOWSKI

w U A ukazała się p!'aca Dan:ela
Weissa
nosząca tytuł
.,100-procentowy Amerykanin".
Można się z niej
rzeczywiŚCIe
dowiedzieć wszystk:ego o wspólczesnvch mieszkaIlcach USA.
oto kilka przykładów:
• 50 pro/'. Amerykanów uważ& ezy anie książek za czynno&ć
zb~dną i nigdy i ę jej nie ima;
• 11 procent amerykańskich
kobiet jest
zdania. ze zdrada
małici:.ska t o rzet:z oczywista i
nieuchronna;
• 35 proc. obyw. !,,!i rSA to
ab!ó.t)-nend nic slęęająty nigd'
po kidiszck;
e 26 proc. jest zd3:1ia. że bieda ma t} iko jedną przyczynę lejListwo;
.
• 40·pro('. aml'Q'kańskich studentów jest
przekonanych, ż
Izral'l to kraj arabski;
• 46 proc. ogółu mieszkańców
USA wic'rzy w życie po~agro
bawe:
• 59 proc. ko.biet i męiC'z~zn
ma '~agę znacznie przekraczają
cą normę;

Q 78 proc.
obywateli tego
kraju wyraża
zadowolenie ze
swej kondycji finansowej;
• 87 proc. Amcrykanów nie
chciałoby
pracować z
lud2mi,
którz)-' nie ui-ywają dezodorantów.
(PAl)

Puma w Gdyni

Zu k:e-1'0WG1Ó<'ą o cd!,..:. '. ~lcd:dal Ro,lx'rt Sheldon H:1rt
QOhn:mial'z d()·m.u, \V kt61'ym lat m 1940 ro3uu zamle ZI!{!w~ł
Lew DawldowICZ TrociI<i. jedN1 z przywódców Rew l oc:}; Paź
d:aierl1'k0I'.'ej. pr.z,cv.oon:czący Rady Najwyi.s,zej Ro.~YJ:: ki j
Fi)deracyj.! cj Sccjali~yc;c11-ej RepuJb,Jj.kj Ra<hJiet:1ki J, w"-"Pół
-twór'C-2 Armii Czerwonej. towarzysz JJ.rcnj Leniua.
Ucozeo.t nic-y l1:łpad-u oraz ludzie Twd'2:o!l"u,jąey r m,br oj fJ>nyc h
po1icjan-'coi>,' w jed·llej chwi l: l'oZlp';er:whJ,i się w lladch<JtlU!cym
:;.....'jeie.
l'Ji-ebawem ["!Id U.:!TZ4z,l w bl
i Z,I)stal poorz. cOtny . .; j)J'o-'
wad~cny Pl'UOZ Sh, ki<J.nn
oo:ge. w którym 2.lJ'Wjdowall "l~
"d Ql\vód<:a' , o·raz .,m?joy·'. J jego podkomendln,i dl<lł;-o )U~~'Lyl
po lIlicach po·g-;·ąWll<,,,O we &:11e Mexiro, wys dil.:lJ:lc na tk~z)'
:l:Owallliach pojedync·z.·C'h pasażerów.
Po.tem zasiedli W" rc-stauil'acJi... "M' }oc" jtur;: JXJ (')\w n, \,)'lU.
bez ciemnych okuJal'ć " J v.l:zeŚ1."liej jJol'1.,Y'kj.ej>l)11y.:h wąsów .
sie<lz,iał pr-z.y s.tole naprzeciw tego. który przed -gQu"m;, był
.;poru~zniJijiem" i któreg-o na.z.ywnli • rtysią,
Antl>Ili'Q PUJ()l.
Ich kompanię rozdzielał jes'Z('7! jeden malarz.. Lui An'.Il.a)
NOCi.'1i birba'l1.ci podnogoiii jeden po d:::u'gim kl~h<;/.lkq n ... pdmone tequillą. Zartowal!:
Dawid. te.raz zQstan;en c,encnH4!m! - sm131 ~,t; Lut".
A &.ebie miazliuJą naroo()r '~n Ul1.y~1.ą r~p-')st()will D ... wld.
Po-pro.s7.ę An!\CQl-:o (,ollz:łl war):';: - żeby w:tJ<:li :nI'1J\:
na rok do s.cb~c. O. tam u n!ch So4 \\',.p<lńc:.ale b:::by!
Wsącz.ały
ię p"o~nty m<Jcn j k::;ktu • ..,' ej na ewk., :1,:,c!ło
l';ię \II gło·wach. a 'us;:
nap~lJljały -;..
raoo::cJą te:;.) ~.) :u;
zwie przedsmakiem sdawy.
O g·odzi.n:e SZÓ5tCj spi er r01.}Xlez,ql pl' ):!Tam radl.Jwy
Jowami: ,.D\\·ie g'Odziony temu n:e Zl!Qe. tyfiik<l ....'a·na 1;. u.p:: dokonała napadu na dom. w k(.ó~·ym
rząd
!I1e'Y..syku ud~.l hl
ooh1'on:el11a Lwu Trockiemu. l'\apa,:;tnk) wy~trzclili z On]));
auoomaty<:znej o'keło t.rzystu pociskÓ",\". Jc<lu~a,lde n;lkt z d, m<lwników nie zo,ta! zabity. T;'oc'j \\."l·a::: z u.ną ż:' q! 'JC
&ta1~ s.ięc!·:aram:i z'brodn ..a-rzy. Pd1CJU p;rowaoz..: .:1t:dL1W() ....
~

broń.

-

Spółk a
Błędowski-Czapc"Lyk,
dysponująca już dwoma sklepami w Gdyni, otwarła w portowym mieście kolejną placówkę
h an dlową tym razem sklep

firmowy
zlL,mej zachodnioniemieCkiej firmy Pumy konkurującej
skutecznie z Adidasem.
Jest
to drugi w
Polscepierwszy sklep Pumy otwarty
w czerwcu w Warszawie - oraz
w Europie WSChodniej sklep
firmowy o tej nazwie. Oferu je
się tam sprzęt sportowy i 0dzit"Ż sportową ze znakiem Pumy.
Wyroby firmy Puma zaczynają być coraz częściej widoczne nie tylko na ulicznych straganach. Sklepy firmowe Pumy
mają wkrótce powstać także w
Poznaniu,
Krakowie, Katowicach i I.ublinie. Nie przesądza
j ąc sprawy czy obuwie sportowe firmy Puma jest lepsze niż
osławione aqidasy, warto podkreślić, że
producent ma już
swych stałYCh klientów. Dresy
czy rakiety tenisowe Pumy stały się popularne na imprezach
sportowych nhjwyższej rangi.
(as)

+.

Wszys.&'ko to. co wyże'. do"i,n 'el: u,;'.,. -;..alem z u.<~ z.j',a:,.: ,
a1"ty.~_ty meksykaJl.$k:eg-o, D ... '.\'ida Aiv::J-ro
ICdIOza, w t' .."TVJcu 1957 roku. Pn:cowlllem : zyłem w'i\l\,'Cza w Mdrs. ;';U. ctcbne wałem Siceiroza. ',' c,ą~ ~J·z.e(h lat c::,,~io .... 0 .. ·.\, h~
my ~.ę przy róż.nych ońazjach. L\?{.'z l:j.J{O raz, w c::\.~ . -u
1957 f{}KU en ,;am. z wlo.s:1ej b:cja~ywy, zagad~'Qł n~ , mat
1..-cgo ep:rodu s\n;j b:o~rafii. Dlaczego? CzytcJ..'1ik dov i' '.t;
tym n:eco późn~ej. Teraz sp-rob.Jj~ przedstav,:ić re::ul. .. :y do·
cic-kal1. rói.:lych a:.lto!·ów.i z{'wan:a .'·....·.ad: ow. p1..bl,~:lcjc 1'n<owe l dckumen~y arch,wa le
a p.rzcae '&..' "Im " la
sIedzi \\'a. aże by przy liżyc: fakt wehc!a do his toni h~eksy ń:U
.. zdo.rzen:a v: Co;aea 1:e W :10Cy z 23 na 24 ma'a :WO ~o""'u·.
\V':ele tek_tó.\." y.' oryg_'l~lc nap_ anych po rosyjsku, v. i:'mop..acu",,'aniu będz.e tluma{'z n,em z hi. zp. i1."k· egQ i a .,,~el'kiet;o.
PułkoW'Jli:ka Leo:ldrn SaJ.<."h za S::!;aza:ra, Il.lcz..,L'1,';o;a t.<:.jnej policji M€-k"yku, ;-'-,::I:>Jdzi! dz,\,,'onek telefonu. \ - C'ągll
trz 'dziest:u minut b.·l nol m;ejs.cu przest~p;:twa. ta. nic\\ iarygod:lego l nie wró:i.rlccgo tajnej pol~cji niczego dobrego.
Przesłuchawszy nadal rozur Jo·nych poUcjant6w, pułk,,· 'nik
Sanr.:h-ez Salaz.al' i jego ::;r:.lpa udOIli . ię do bramy domu. Furtka otwarła sil! tylk-o n~ tyle, aby w s:z..czeli!nie mo~a był.;
ujrzeć twarze przybyszów : popa' zez nią zobaczyć cka.z;m
legitymacje.
- Co ię tiU zdarzyła, ~,c-norcl:;? - zalPytał nacze1nilk t..'lJl1 j
p(}NcJ~ zebr.;;nYCh wokół mego sekIre1a!f'2.y Trocllu go l odu:-o31ę j go domu.
100 mlQde tWill"ZC były I-lPclkojn ,każdy w ręku tlfLymał

-

Czy zabili don Le.(N'l.a?
Nie, pułkowni:k-J!
Są inni zabIci lu'b ranni?
Nie, pułko\\"I1i'k:u! Najlepiej JedlTlak sami porozmawiajcie

z 'Drookim.
Fum\kcjonaI'iusze P<':Jicju ro<zejT"i:c 1i się. CZlte-l1Daslol tlni WolWk
Trookiego, S iewa, który przyje<;hnł niedawlllo dQ ~ksyJm z
Paryża bawił się na schodach. Lewą nogę
mial obaooażo
waną·

Co mu się stało? - s.pytał pulkowlJ.1.ilk.
Nic powui.nego. Pocisk tylko le·kko dTa_oął naskórek: odpowiedział jeden z sekretarzy.
Przybył generał NW1eZ, naczelnik policji meksyfi{ańsk;ioj i
wraz z pułko\-vnJikiem weszli do sypialni, gdzie w szlafrokach, narzuconych na pidżamy, powitali ich Trooki 'wraz z ~.',
żoną, Natalią Siedową. Obydwoje "zab:ci" G~azywali niezwy- J
kle opa no.wa nie. jakby w domu nic się nie zdarzyło. a ich ~
życie me był-o narażone
na śmiertelne n:ebezpieczeństwo. ~
Oczy Trookiego uśmiechały siQ sped krzaczas.tych brwi zza ~.
okularów w szyldkretowej o. ra\\-ie. To. jes.zezc bardziej ka_\
zało mieć Slię na baCZJ1Qści. I dobroduszna twarz pa-ni domu.
o·kolona staifannie uczesanymi siwymi z popielatym
odcieniem włosami, twarz na której zachowała się niegdysiej!>Z.:l
urodo. i wypisane olJlo.ki ser~c:z.~·lOŚc1, Lywa ulierzajqco SPD- 1,_
koj11a.
.
-

(e.(1.n.)
.'

I

p

Telefon interwencyjny
niosłam

Zyczliwi ludzie

II

~.-.~.-----",,!

l

!

18

"M

\Vtorek
ze~oja l!i90

1\1

Dziś skC!\(larny

i,(czl:oia

czynne S-11.

mMOM

TEATR

jutro
JANUARYM

lUNA

,

KONSTANCroM

",Ba.łtyk" uBat!n3n'· - USA,
l. 15, g. 12.30-, la. "Upiór 'fi operze" - USA, I. 18:-g. 17.30, 19.30.

.,Odeon"

APTEKI:

Oiuro Ogłl>szeń KWP teL C4.8·51
1.lt-l~.

staly

NRomalltica'"
"Batman'"
USA. 1. 15, g. 14. 16.30. "Robocot
II _ Sup" .. gllna Ił" - USA, 1. 15,
g. l •.
uSupergI.ina"

-

USA, ł. ł~, g. ł5-.3ł, it.3ł. "Missisipi. w ogniu" USA, L 15. g.
13. 17.15.

Policyjne 991, Pomne drogowa 900.
Pogotowie Ratunkowe 999. Po gotowie Energet~c~ne - Radom 991.

I

Skarżysko

,.Krótkie spięcie"
USA, 1. 1~. , g. Hi. "Rarobo II"
USA, ł. 15. g. l't, le. _

KL"iO

-

GALERIE
uL Leśna

"PIWNIC§:" -

_ Wystawa g"afiki Kazimierza
OrotUlskiego - el!.ynna 11-ł'.
DST .'pałl\c T. Zlellósklego" jubi.elus~owa

.. Grupy

li" z <ntrowea Sw. - fZe'łba. mala....two. grafika i fotografia .. Wy-

stawa kapJic!:ek dłuta Ryst:arda
Mlecnlk~ cll)'n.." 1&-2&.
MUZEA
MUZEUM

NARODOWB -

plac:

putyz"ntów .,Przyroda Kielecczyzny" .
.,Praddeje regionu
śVI[lętok.."yskiego" •.•Epoka telaza"
WptaWd er.aSOWa! pt. "Zginęli W
Kałyniu"
- CZjlane 9-17.
N~RODOWE

Zamkowy -

"PALAC" -

nlec;zynne

płaC

MUZEUllf Z~BAWItARSTWA uL
Kościusz.kl
II "Zabawki
{;wlal"" czynne Hl-17
MUZEUM LI\T SZKOLNYCH S.

ŻEROMSKIEGO

- czynne w !todz.

9-ł5.

I\lUZ€UI\1 WSI KIELECKJEJ ParlI Etno'lr8ficzny ... Tokarni -

Wnętrza

rze~l:la

polska ro-

Wie.<\

-

APTEKI

pełnią nr
2!t-00Ił

-

MUZEUM
REGIONALNE b •.
gell. HCHlt Z)'gmu'nts BeTllnr;a w
SkadY1łkB-RejOwie-.
Bl. Słonen-

na ,. -

czy.nne 9-1'1.

DYZllRNA: nr 29-111
uL Zielna I:t. teŁ 5Il-Ua.
POS'I'OJB T.4K.SOWEłl:r Dw 0rzec PKP - tel. In-85.
APTRKA-

I S~r.chowic.

dytul nocny
Buczka 'rl/39.
Slenldcwicza 15.

ul

od I!odz. I!l do 7

INFORMACJA O
LEKACH czynna w god:!! lJIO-15.3ł ~ wyJqtklem dni ~wl<lteczn.vcb I dni

wolnych od pracy -

tel. 523-32

TELEFONY:

Ratunkowe 999, Po99'1
Strat Poiarna
998 Pomoc Oro~owa 981. Pojtotowie Energetyczne KIelce - Mla·
oto 994 Ktele.. - Teren 956 Por.otnwle Gazow .. 31-20-28 I 992. Po!totowl" wod ·kan c o elektrycz·
ne RPGM czynne w 'todz 15-23
et!ł . łG~,", l 43&-M. Poc:ttowa \nCormarla () u!>ll\gacb 9lł. ln[ormacja PKP '1.'10 Inform"('l" PKS
P,,~utowle
~otowle
PP

t!6-H-~

hotel .Cent..alnv~

6G-~Ił.

INFORMAC.JI

CF;NTRrJM

TU·

~VSTVCZNE .ł .• IT" tel 48$-00
r'''''''e do l i ... goooty do 14

U,'FORMACJA
.0 :N'" Ki .. lce
w p,Od7

_'7

JJSL\lG I
.'.ł

J

KINA

.,Robotnik" lika Rogera" 1'7. "CienIe" "Słar"

mu" -

-

,.Kto wrobił l< ró-

USA, l. n, g. 15,
pol. 1. U, g. U.
.. Czarodziej z Har le-

pol. bo., g. 16, 18.

APTEKA DYZURNA, nr 2!1-0'f6
ul. Staszica. &I-'I!t
POSTOJB TAKSOWEK: tp.lc (ooy - S3-IQ \ 53-SIl.

[

Ostrowiec -

J

KINO

,.tały

29-001. ul

PORAONIE D"ZURUJĄCE : Slo·
malrologlczna - PrzychodnIa Relono\\'a nr IS u\ Karczówkow·
-;ka l~ czynna '" nLedzlele t
~wfe18 w godz
7-19. dY~lIr noc·
nv

n.

USA, l. li, g. 11,

ku 1934 w fotografii IhUise Arner
Boyet - czynne 11-1'1'.

nr

.. Zabóje~a bro {l"~

..Wolność" -

chałup,

XIX-wiecznych

Zagrl.ld" z Radl<owlc. Dwór z Sucnedniow3. Tade\łs," Żak m.a-

llll'stwo l

I

"Btte'Lłna"

,,studyjne"

pol, l. 15, g 16, l • .

W)'stawa

n'> cny
a '1.

TELEFONY: Strat Potarna 008.
Komenda PP 251·36. Pogoto wje

KINA

DWA

dytur

ZWYCięstw
łll

or 61-010 pl
61-081. uL Traugutta

INFORMACJA
stuzby zdro wia
czynna 6--20. tel 261-21. In for·
macja o usługach - 365-85.

TEATR
stefana
Żeromskiego

' .,Echeu

-

-

nlecr:ynn:y

-

dziecko"

19.30.
peletą

.,Moskwa'·

"Złote

-

USA, l. n. g. 15.3il. "Fatalnc zauroczenie" - USA , 1. 18, g. 1'1.36.

Ki.lce -

Im.

Kochanowskiego

lm.
Jana
nicc'lyn.ny.

STANISLAWOM

czynne

O

-

USl.U(:.ĄCII

tcl

439·&2 -

POGRZEBOWE,

~3łodnho',,·Y"

tel

NPrzodownlk" -

Ludźmierza

18.50 Spotkanie wrocławskie
19.30 "Galeria
'Sl . miłłonów":
Malarstwo Jana Młynar
czyka
26.00 "Przeboje B. Kaczyńskiej
go": Wirtuozi z Rzymu w

Jutro
PROGRAM I
8.00 ..Dzień
dobry" mag.
rozm.
9.10 "Domowe przedszkole"
9.35 "Zwariowana dziedzrczka"
- węg. film rab.
10.35 "Po
sze "ćdziesiąlce"
mag.
Telewizja edukacyjna
1Z.OO Wok(>ł nas: - My. Słowia
nie. Na Mazowszu. Pomniki Warszawy
12.30 "W Europie nowożytnej":
Renesans włoski
środowisko:
13.00 Cl!:łowiek a
Człowiek

I
..I

c:recnosł

Uwaga! Za ewentualn.. 'Zmianv

w

pro~r)mie

odpowi. da.

kht

r"'flskcja

n ie

Vwap! Za ewentualot' zmia.
\V pro!;ramie TV redakcja
n re od'powiada.

n .,

~--..-.-

Ogłoszeniadrobne

,

r.
Wu

Al;tulll!'lOŚei
anta \\' op
DąlH'owskiego lit.OO
n1recitiłl ,.G(:ne:;~s"· lS.7':() Z wIe 1ki~j
s,ymfC>ł1iki
1911) M.uz"k~ la t
7u-::cł":. 2~.35 Z
cyl::lu . B1:'\tp pla
m~" "
a!..\d . 3rc~. M. D~ ·J n.lr

lt,;.JO

Andrz:!ja

-

-

~l{l.ei
.. S:.,oir<.lCY"
f' .~.
2 et).:','S
D~iC"ntk !l.OO Nocne K'clcc.

wam się DGrO'ta

I5kra, to ja
"Tele-fOl'lIU" z
w
zrlobyciu
leku dla mojej córeczki, jOOnOorocz,"lej Kata·rzyny. chorej
na nietolerancję laktozy. karmi'onej lekiem zastępującym
mleko, "Pro:;obee".
którego
zabrakło w kieleclkiJCh
aptekach.

ero

dzwcniłam
prośbą o pGmcc

Mój a,pel uka,.~a.ł się

w »E-

chu" w piątek, 14 września i
tego samego dnia miałam już
moc telefonów, na.wet odwie-'
dzin w domu ludzi z tym właś
nie lekiem. Pod-oooie I>yło w
SGoołę, w nied'Zielę, a namet
dzi-si·a.j -- w po.nied7lałek. By.
ły też telefOl'lY z innych mi.a.st
woje-wód'lJtwa. Kasia ma juZ
swój lek i nie wiem, jak tym
wszys&i.ro ludz,iom dobrej woli d.z.iękor.vać. Niestety, nie
mam n-a'1lwilsik, bo wielu z.gł.a>
sza.lo się anQł1imowo.
Za,pamiętaiaro ty1ko, że na
pcr.ykla.d p. Maciej Ba.raństki z
Ostmwca przysłał lekalrslwo
przez kier~weę PKS, z K.iek
zą,pamiętałam pafts<bwa. Piast,
Kuta, ale .rz.eay-wiście więk
~oś<:i ludzi w tym łaiłcueoo
d'<lbrej woli nie ZllQ:ffi, a jest.em im s.zalenie wdzięczna.
....Te-lefooawi'· też dziękuję za
pomoc
?rzede
wszystkim
WZl!"lloSZ(Ji1a jes4em tak li.c!JI1Ymi oowOO<Nni dobrocl1udllkiej.
(Ci'

Łańcucie

20.45 Rzecznik praw obvwatelskicb - pr6!. Ewa 'Ł~tow
ska
21.30 Panoram!i dnia
21.45 Sport
21.55 .. Czarodziej z
Harleruu"
- pał. film fab.
23.10 Komentarz dnia

przyszłość:
13.30 Przeszłość "Dla kraju" - opowieść o
AP'I'EKA DY2lJR...lIlA: nc 29~'11
zamku w Kórniku
ul. Starokunowska Iii.
I 4.05 Agroszkoła: Kukurydza
POSTOJE TAKSÓWEK: pl. Wo I14.35 Ekonomika dla rolnika
noścl 53'7·9'!. ut. Sienkiewic za
l 4.45 ( Chemia bez tajemnic: Che2&2-61
mia wokół nas
15.00 Język niemiecki (3)
t,Jniwcrsytet
Nauczyciel5.30
1
Końskie
ski: Polska emigracja Polacy i Polonia w Rosji i
ZSRR
PROGRAM fi
KJNO
Telewizja śniad:miowa
~
7.55 Powitanie
"Peg:u" - .,Moja macocha ~est
kosmltką" USA, l. 15, g. łi5.1IO,
8.00 Panorama dnia
17.36, 19.30.
8.10 ..Ulica
Sezamkowa"
prog. dla dzieci
~
9.10 .. Santa Barbara" (46)
10.00 CNN - Headline New!>
Jędrzejów
10.15 Mag tv śniadaniowej
14.50 Powitanie
14.55 Studio Sport: Europejskie
KINO
Puchary w piłce nożnej
16.45 .. Express gospodarczy"
Dom Kultury - ..NieSllmowit y
17.0:; .Szpita! na
peryferiach"
jcźd"iec" US .... 1. 17. ...'\maoc (12) ' .. Zdarzeni\''' - serial
usz .. - USt\., g. 19.

Ov ·

6

PROGRAM I
15.55 Program dnia
16.00 Wiadomości
16.10 "Video-Ton-"
16.20 Dla dziec'i "Tik-'rak"
16.45 Kino .. Tilc-'I'!lka": "Misia
Yogi wyprawa po skarby"
17.15 Teleexpress
17.30 .• 10 mtnut"
17.45 "Spin" mag. nowości
popularnonauk. z kraju i
ze świata
18.10 Portret: .. Grande educator" - film dok. o Ignacym Dmueyce
19.15 Dobranoc: "Bajki Ezopa"
19.30 Wiadomości
19.50 Spotkanie z min. J. Kuroniem
20.05 "Dynastia" (42)
21.00 ,Listy o gospodarce"
21.30 "Walk:a o demokrację" (3)
22.30 Wiadomości wieczorne
22.45 "Leksykon polskiej muzyki
rozrywkowej"
(12):
PROGRAM II
15.00 Powitanie
15.10 "Dookoła świata":
..Na
Bukowinie"
15.40 Studio aktywnej tv
16.00 "Kontakt TV" - W kOlltakcie ze ŚWlatem: "Czarne tablice" - rep. l!: Mali
17.00 ,Niepotrzebny głód" (1)
serial ang .
16.00 Program lokaloY'
1S.30 Modlitwa
wieczorna
l!:

nieC1:ynne

SI . 70-'11

Si O A

Nie mam wpro-st słów, aby
wyrazić swoją wdzięczność 1'\.1azi-om życzliwym, których, jak
się okazuje, nie brak w naszym społeczeil.st-wie. Na.zy-

r
Radom
~n-j-u-r-O--O-g-ł-O~--e-ń--K--w-,p---.t-e-I.--2.-n--~3s I Dzis

1.

SPHZEDAM.nl,j:;if!fl 71ip",
S k{K!ę 8--100. K'e-l·:e. 522-31\.
lJl716-g
KOSMALA
Me-nika zgl.!lb.ła
legitynw.:ję .
11715-g
KACZMARCZYK
i.\htgN'l!:!lta
!!'llo.h legityml<:ję
słu';'h;}}:ą.
z~
d W·CI hiletv PKS.
11714-~
RGJ1! brzlHv} klenu - kupię. Łódź, 8'7-14-"9.
:':>~k
http://sbc.wbp.kielce.pl

"Stare" recepty
Szu.kałam

lekarstwa na
repo wszystk.ioch aptekach kieleckich. Wreszcioe, jak apte-ki d-ostały to lekarstwo, okazało się. że moja
recepta straciła jut wain06ć, bo
wystawiona była przed miesią
cem. Rozumiem . ze ien wymóg
a.ktualności recepty wynika
2!
przobiegu leczenia, bo jak lekarz coś przepisuje, to dla ul-rowia na dziś. a nie na kiedyś '
tam.. Przecież my, pacjenci rz-ctelni, n·ie je ..tdmy w.i nni braków
w zaopatrzeniu aptek,
a nie
kaidy ma czas na wycz-cki'Na!lie
w po-czokaJniach.
ceptę

dość

długo

Warto wi~
stosować

pis
uie.

odbiorn ~k do rekłama
Naprawa
reklamacyjna
trwała o kilka dni dłużej
niż
poprż-edni.a i po jej zakończeniu
okazało się, że odbiornHt w-ów
niEo działa.
Meeha.nik, który go naprawiał
powiedział. że usterka
jest nie
do usunięcia (wada była tego
typu, że nie działały przyciski
przy magnetofonie). (... ) Na moje kilkakrotne życzenie.
aby
zwrócono mi koszty .. naprawy"
pa.n "fachowiec" i res2lta personelu zareagowala milczeniem.
Na zWI'óconą przeze mnie uwagę, że napiszę do prasy,
mechanik odlpow-łedział: "niech pani pisze".
Podobno gonimy EUi"opę. ale
jeśli Rasze podstawowe sprawy
będą zała-tw-iane w ten 5posób,
n.ie dogonimy jej ni.gdy.
Talk
na m~rgi,nesi.e
warto wspomnieć, jak za-kończyłaby się naprawa, gdyby układ był prywatny.
Proszę "Telefon" o iDlierwoo·
cię. Nie należę
osób bbg.::ltycll,
moja rodzida jest li=na i - nie

cjL

chy'ha ten przeba'dzi-:.: j e-1as.Łycz

(List z Kolir-Irica\
spraw[e wyinterwencji.
temu zanioradiornagnetOf()D. Usłuf.~ zgłosi.łam w za- '
kładzie PHW nr lItl w Koń
sk1-ch p!'Zy ul. Polnej. Kiłka dni
później odbiornik
został
m4
zwrócony jako naprawiony. a
kosz.t naprawy wyniósł
25.900
zł. l\'Ia.gn-ctofon odb~ral
laledw!e kilka godzin po czym z.gło
sz()na wc~eśniej
wada
znów
wystąpiła. NastępnegO' d.nia za-
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rZ3

przywykłam
wT~ać piemę
dzy w błoto. (.~) Pozostaję
z
szacunkiem (~.).

prJ

usl

mo
rer

PS. Nazwisko pozostawiam dG
red-akcji.
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Nowy,
dziurawy bojler

m~

zd:

Tu
paj
dw

Nowy bojler ko~rt(·wał mnie
750 tys. zł. a jego transport
po róinycb Wal'>o"Ztatach. bo, po
zamontowaniu VI domIl, -bQjler
okazał
tował

się

dziurawy.

mnie milion

bU'

W11

kOS%-

dwieście

sięcy~

t,.-

la

Zakup zrobiłam VI sklepie
przy ul. Kościuszki w
Kielcach, należącym do Rolnic2!G-Handlowej Spółdzielni Pracy z
ul. Mielczarskiego. Z tym zepsutym bojlerem odsyłallO mnie
od Annasza. do Kajfasza, od
. warsttatu do. warsztatu, w rcYbnycb krańcach miasta. Wre8'~
cie okazało się, że producent
VI

Mysłowicach zerwał

umowę

o llaprawach gwarancyjnycb i
2!ap!'opmwwano mi, abym na
własny

koszt

d~Ołlała

napnł-'

wy i przesłał.a rachunek do Mysłowic.

Dlaczego sklep naraził mnie
na tak ogromne koszty transportu, każąc mi jeździć po rói·
nych warsztatach?
Dlaczego
f"rma handlowa nie bierze odpowiedzialności

~

towar? Dlacz-cgo)li mam na
koszt reperować nowy
To wszystko jest zaprzeczeniem zasad handlowania
i dlatego właśnie zadzwonił:lnl
do .,Telefonu interwencyjn-cgo".
Moje nazwisko (... ).

Zablokowany
śmietnik

Przy ul. Karczówkowskiej W
Kielcach parking samochodowY,
:1 raczej samochody, tak
jest
usytuO'W3ny
że
zablokowany
jest dostęp' do śmieci' i MPO
ni~ może się do nich dostać.
Dlatego wł~ni~ wywożOf'e są
tylko wt<!dy. gdy jest w<łlnY
d09tęp. Nic więc dziwnego. że
robi się ogromne, hmfecdz<)Ce
wysypisko.
Administracja SM ,.Armat~
ry" milc~y i n.awet nie DOsta'
wi znaku zakazu parkowan ia

Nowv I. przeciwrakowY

Jak pointormGwał dziennikarza PAP zast~pca dyrektora
ds. pr<>dukcH Za.l{:ładów
Farmaceutycznych "PolCa" w
Je-Ieniej Górze Andnej Jaryczewski - n:L}bard~iej liczącą
s iG nowością produ-k<:y j"lą tej
f":łbryki w najbliti.;;zych mieSiącach będzie lek o dzl.a aniu przedwnowoŁwor' wym -

.• Mitox:mtro ,., wampulikach.
Opracow:mo . g
wspólnie z
Inslytutem Pr z.emysłu Farmaceu tycznego.
"Mi-tox ,ntron"
ukaże siG na rY!l,ku w I połowie pr?y~złego roku.
Inny.mi nowo~ciami tej IJlbryki będzie m.lt1. .,D.maz.ol"

prz~d śmj~tnikiem.

~1;;Ji.,. .....,.~

<cil

•• _

w tabletkach, lek bor~i
ny, stosowany w leczeniU ;oabuI'reń endokryno-logicznych tl
kob:et. który ukaże Sl~ na
przełomie roku. Kolejne JeKI
-- to ..Deno-ll"a-drol" - preparat o dz!ałlmiu przeciWzapalnym. opar~y na licencji ameryka.ńskiej
firmY
..UVJo-ho", kŁ&ry hędz.ie· ~ostępH)'
w !l polo-wie przys~'-gO f O:
k •.ł o-raz ..VraEs ho" - Je~

pom(>.(!n'ł w !ocz.eniu !:'cłlor!e ll
na tle' WLrU ,; (),vY"l np nólpa~a. Ten ?;t::\l;.ni b!!dz'e dos.tępny w apŁek;:>ch nl ~(!e
łC'mie
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spF7.edanY

własny
sprzęt?

Spartaczona naprawa
Piszę do was w
Ul.łgającej wasl,c-j
Otóż kilka tygc.dni
słam do oap!':twy

I

!L··t,-,pada i grl!<!l't'l
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Prywatny przewoźnik oddal ,.zabawki'·:
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W p r asie i innych publika tordisły one z pn;ystankew koocorach pojaw iaj ą się dość syste''''YCłl z reguły parę minut przed
matycznie różnego rodza ju pc"ozami MPK, a ponałlto kurmys ły na u zdrow ienie komunisowały
tylko w
~insch
kacji zbiorowej w miastach.
s:n.-zytów przewozuwyełJ. W innych porach dnia na placu boju
Jest ona mocno deficytowa i
chodzi o znalezienie złotego
pozostawała
tylko p:lństwowa
środ ka
n a sa mo wystarczalność
komunikacja. Krótko mówiąc.
prywatny
przewożnik
spijał
finansową.
Chcemy
dokonać
'sztuki, która nie udała się niśmietankE:, poz ostawiając dotowanemu l\1PK tylko serwatkę.
komu na całym świecie. W s zę
dzie komunikacja miejska jest
I taka sytuacja, być może,
dotowana p r zez wład ze muni-'
trwała by jeszcze długo, -pocypalnc.
twierdzając wyższość
pry watNa razie szukamy własnego - nego przewo !:!1'ka, gdyby ;\1PK
nie postanowiło zlikwidować
roz wiązania, a .najczE',ściej powowej linii ,,11". Konsekwencją
tan:ającą s i ę receptą na tanią i
dobrą kQtnunikację miejską jest
tej decyzji była, oczywiście. 11:0jej ... prywatyzacja. Od czasu do
nieczność przejęc'a całości
uczasu ogbszana jest sensacja:
sług na trasie Starachowice pryw:!.luy przewoinik ŚWiadczy
Mirzec przez Tadeusza R .. rówusługi lanit'j i bez dotacji.
nież w godzina.ch poza
szczy- Czy I'z<'ezywiście jest to
tem przewozowym. Na spotkamlVźliwe? Jaka jest
tajemnica
niu w Urzędzie Gminy, w obecr entowności prywatnych · przeności wójta i
całego
zarządu
woźników ?
gminy podpisano takie właśnie
Odpowiedzią na'
te pytania
porozumienie. Niestety. trwało
ll1~e być pew:na historia, jaka
ono tylko' jeden dzień Nazazda r zy ła ~ę w Slarachowicach.
jutrz Tadeusz U. ]lO &"łębokim
Tutaj wiosną bieżącego roku
przcmyślcniu eałej sprawy, popcrjawił się prywatny właściciel
stanowił zwinąć interes. Uznał,
dwóch zdemobilizowanych autoże nie wyjdzie na swoje. Do1Ju.~w i rozpoczął usługi przebre było wożenie ludzi tylko w
WQ1:owe na tras ie Starachowice
czasie największej frekwencji .
- Mi:-zec, gdzie funkcjonowaj::tzda przez cały dzień, od rana
ła od dawna regularna linia nr
do późnej nocy, nie op!.acała się.
.. 11" starachowic.ltiego
MPK.
Na trasie do Mi rca pozostały
Tadeusz R., łll"ywatny przewoź
czerwone autobusy starachonik skalkulował bilet taniej o
wiCkiego MPK, ~tąre, niestety,
muszą być dotowane z miejskiej
błisko seo zł niż obowiązująca
kasy. N ie' ma inn ego wyjścia,
taryfa ~fPK i przejął 'pasażerów
gdyż koszly k omu nikacji zbioZ ' lańEtwowej firmy. ~Jelcze" z
)inii "lt" je"ździły do -Mirca i z
rowej są bardzo duże. Chyba
żeby bilet skalkulo\vać w cepowrotem prawie puste. Pozonie rzeczywistych kosztów. Ale
stali wierni t)'lko klienci z uprawnieniem do bIletl",,, ulgowówczas niewielu lud.~i byłoby
wych'i p'rzejazdów bezpł'atnycJl.
stać na korzystanie
z dobrodziejstwa regularnej komunikaRozkład jazdy autobusów pan:\ "R. był specyficzny. Odjeźejl autobusowej.

Czołowy

ra.dxit'cki ekoI\omisla Abel Agan'bl'gian 0-

ocnił

stan rad"ieckiej gospojakG
kal4s1rofalny.
Biol'ąe
uchiał w parlaml'ntarnej debacie poświ~onej
lIrzejściu na gospodark~ rynkową., doradca Micha.iła Go.rbaczowa po\viedział, że sytuacja gospodarcza
kraju
jest katastrofalna i wciąż !oię
pogarsza.
darki

• Obradujący w Brukseli
ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskieh
EWG podj«:li koll'jne sankcje
przeciwko Irakowi. W odpowiedzi na napaść żołnierzy
irackich w miniony
piątek
na kilka zachodnich przedsta wiciclstw
dyplomatycznych w Kuwcjde, postanowiono wydalić ze wszystkich
dwunastu
pań~tw
EWG
irackich
aUa('he
wojskowych.

na

!lOWY

za- I
vania I
lihlll

ego'".

. DOKOŃCZENIE ZE STR. l
W ten feralny wieczór przydo niego ' Waldemar R. i
J., Aby wspólnie 1l1ypić
przy czym R. byl po
i chwalił się znaczną
pieniędzy,
Andrzej N.
nawet od niego trochę
pO;/:V(~Z1Jr.
jednak bez powodzeszybko się upil i
u'ięc Janu.sz J. poByło już

po północy. W odpokOjU spal syn OSRobert. Andrzej N.
na spacer z psem
mieszkania. Gdy
ponad pól godzinie,
R. leżał na tapczanie
1"O;Wlal(ma glową, a obok zatasak, wlasność 0Wtedy Andrzej N.
olei w ).oc i schował
w
drugim pokoju,
związawszy nogi desz:nurem, bo "sIę nie mieDlaczego
to
zrobil?
że znając milicję wiego .,wrobi" w to morktóre rzeczywiście 1'0inny. Zatem kto? 0twierdzi, że mógł to
J który widział
i wrócil pod
odarza.
Tej
się
w
czasie
rozprawy, jed"";"'''~''''''J, zaraz po zatrzygo przez mi.licję, mwl
e in1l4 wersję. Zgodnie z
oprócz Janusza J. byl tvteprZI/ butelce uucże Andrzej
to oni wspólnie zaczęli bić
"U,rltt,em Waldemara R., bo nie
dać pieniędzy na alkohol.
go bardzo, ale co by lo daoskarżony nie wiedzial, bo
8nie wyszedl z psem, II gdy
zastal trupa, " napastwyszli. Dlaczego
klamal,
Andrzeja R. w ogóle ts
"ie bylo? Twierdzi. źe w
zatl'zllmania przez mililnym

zamordował?
cję

bIJ! Pil.my i nie wiedzial,
co mówi!. Czy u:iedzial co robi
zacierając,
zresztą bardzo nieudolnie, krwawe ślady w pokoju? Na co liczył chowając trupa w szafie. czyżby na to, że
w tell spoJ;ób milicja go nie
"wrobi".
Co w tym czasie robi! syn,
ktÓ'ry na drugi dxie;1 1JO przyjściu ze szkoły znalazl trupa w
szafie i zawiadomił matk.;. a ta
miliCję? Okazuje się, że wcale
nie spal, chociaż nie wszystko
słyszal. A co zrobi! Andrzej N.,
gdy po krótkim śnie obudzil się
rano? Najpierw dal synowi trochę pieniędzy na zakup żywno
ści, II czując potrzebę napicia
się zabral z domu jak twierdzi -;" jednotomowa encyhlopedię, którą sprzedal na bazarze za 75 tys. zlotych i poszedl
po kogoś dla towarzystwa w
piciu. Gdzie?
Niedaleko, pod
sam
przy
Zagórskiej, gdzie
już od rana zbiera się 01aeślo
ne towarzystwo. Jest ono utra-

pieniem okolicznI/ch mieszkaiiców, którzy zgodnie twierdzą,
że to ludzka tandeta z mózgami
porzqdnie już skaleczonymi alkoholem. Tu spotkal Janusza J.,
twierdzi. że chciał 00 wybadać
na okoliczność minionej nocy,
ale tell sam zapytal, czy "Taldemar R. spal u niego (tv śledz
twie Janusz J. zezna!. że denat
prosil gospodarza o przenocowanie i ten nie 01l01lOwal, natomiast nie dowiedzieliśmy się,
co Janusz mial do powiedzenia
przed sądem, gdyż na rozprawę
przyszedł ,.szLytcny" i sqd
go
wyprosil!) Wtedy
Andrzej N.
powiedzwl, że Waldemara R.
wygonił, bo mu zabrudzil mieszkanie. Ale ten dzień zaczęli od
1'61 litra na działce i to w towarzystwie Andrzeja R., który
zapeW1le nie spodziewał się, że
fundator
będzie
go usilował
wrobić w te historie.
.,SPRA 'OZDAWCA"
(Dalszy ciąg relacji z pierwszego dnia r zprawy jutro).

WY!' ,-\ J)Jil

bili .Jarosława N. (1. 28), micszkalka Kielc. zabierając mu
Zhllą &br~(;zkc:,
zegart'k oraz
saszetkę z - dokGmcnlami.
• Również w Kit'lca<'h nad
Silnicą
VI
okelica('h
osiedla
Skarpa lrzej nie ustaleni sprawcy przy użyciu gazu łz:nvią('pgo
obl'ahowali ni('trzeiwycb
Piotra i. Ruzali~ "V., %abierając im
zl\}te
brąezl..i i
pierści&Dek.
• W
Skarżysku
przy
ul.
Prze('hc;dniej S dwaj zamaskowani mężczymi pod llretckstem
wrc:czenia pilnego teJegr:mu
zostali Wpuszczeni do mi ..szl!ania przez Stanisławę S. (l. SS),
którą Clbezwladnili. Podczas pc-

http://sbc.wbp.kielce.pl

września

Już 9 p[wzie::nika br. przyjedzie 00 Warszawy delegacja
austriaCkiEgo zarządu c eł, która będzie ehciała po<lpisać umowę
o wzajemnej pomocy w
sprawach celnych, m.iu. ściąga
nIa na:eŹDości finans owych z
tytułu mandatów
nakładanych
przez austriackich celuików na
polskich n.csfornych pseudoturyslów.
Główny
U rząd
Ceł,
p rzystaj ąc ua propozycję
rozmów polsko-ausu'iackich postawił warunek, że wśród tematów
\\bpóhlych rozmów będzie 0mawiana również sprawa war'unków przywróceni a
ruchu
b:?zGewi.zowego między .Polską a
Austrią (w obie strony). Okazuje się bowiem. że to nagle
wprowadzenie wiz miało kontekst bardziej polityCUly (walka
przedwyborcza w Aus~rii) uiż
gQSpodarczy.
Tymczasem w wyniku inierw encji władz p olskich Austr iacy zlikwidowali na swojej g ranicy specjalne p;'zejści a , dla samO<!hodów z Polskll rejestracją,
a także tzw. czerwone przejś Cia
na lotnisku. Polacy nie muszą.
już także podpis y wać na grauicy tzw. rÓ2.0wych papierów, w
których zobowiązywali się,
że
na terenie Austrii nie
będą
handlowali, pracowali zarobkowo a także... proslytuowa li się.
Podczas ponied zia łkowej 17
bm. konferencji prasowej -zorganizowanej w Głównym Urzędzie
Cd poiofo rrnowa:lO dzic-!1nikal'zy
o iY'fU, iż p rezes GUC Tomasz
Barwsz wiez udaje s-ię niebawem do Skandynawii, aby tam
rozmaw iać
o zabezpieczeniach
celnych d la ruchu dew i=wego
z I-olski do Szwecji. Jeżeli dogadamy się, to być może już w
r.iedługim czasie bQdziemy mogli jeżdzić do Szwecji bez 000wiązku ~i.ada!1ia wizy.
Po tych nieco optymistycznych
i.nlormacjach pora na
gorsze. Od 4 października br.
(zjednoczenie N iemiec) zostaną
wprowadzo!1e wizy wjazdowe do
Berlina Zachodniego, ponieważ
wizę t rZEba będzie okazywać już
na granicy polsko-niemieckiej.
Sprawom stosu nków
mi<:<izy
Polską a zj<:-dnc.czonymi
'iemcami ~więco•.e były cz.terostronne
roz.mowy.
które
w
dniach i2 i 13 września br. odbyły
się we Frankfurcie
nad
Odrą i w Be~linie. Uczestnikami iego sp!ltkania byli przedstawiciele administracji celncj
Pol$ki, NRD, RFN. a także komisji
wspólnot
europejskich
czyli ocganu Europcjsl~iej Wspólnoty Gospodarczej. Skąd uczes~nictwo przed~1aw ic ieli EWG
w tych rozm<lwach? Z tej prostej przyczyny. iż począwszy od
4 pażdzicr n-i ka li,:" Polska bę
dzie g:a!liczyła z EWG i wł~nie
w~óineta
gosp:Juarcza postu-

l re rt rSkiego dvż u
• W Skalbmicl"oGu na ul. BQhalerów Stałinr;radu, kierujący
syreną Marek B. (l. 31), podczas wyprzedzania pulrl\c-il rowerzyslę,
Jana
P.,
który
z licznymi obrażeniami ciała
przewieljony został do s:!pitala.
ROZBOJE
• W Ki('lca{·h na skrzy:i:oW!lniu ulic Kopernika i :lródlowej nie:mani sprawt'y robili Tadeusza K. liraz skratili dokumenty i zegarek elektronicz·
ny.
• W Kiekach mi. uL S!t>nkit'",j"za przy shr~yiowanitl z ul.
Bucz - 3 niCZD&lll I>prawcy po-

Cel informuje

do Grodna

przez KUlnice ia oto

n~ć".

My-

l(to

Od 30

wizytą oficjalną

w Danii. obejrzał pierwsze
elementy budowa.n!"go w ko·
penhaskiej
stoczni
•• Burm3ist-er i \Vain" Gtstku. który nosić ma nazwę .• Selidarf)

Urżąd

Wiz, do Austrii prleiścioll?
• .Kiedv
wiz do SkandVnalu!
• PIska bezgranica
z IWG

f) Mlruster
S!H.... W zagranic.mych Krzy~!:t6f Skllt>ipi'zel>ywają('y
z
szewski

lpra~

mnie
ransrói·
ezego
l oddany

Główny

• Premier
W. Brytanii
Margaret Thałeher p641CZa8
swej .,it'rwS'Lej wizyty w
Czechtl&łowacji Mtł'"Z~ła Cnchew j Słowaków. by nic doJluśeili do rozwoju
konfłik
tew na.rooowoś(;iowych i nie
zniweczyli -demokracji. zdo• byj,d))o
dzicsi~eiol("ci~h
rządów R&munistyeznych.

nctral'ji mit's2l<ania przez zło
dzid ll?dszedł kuzyn , Zbi~niew
K. (1. 28), którego r' wnl .. ż pobili i ob~władnjli, kradnąc S
mln :LI i złotą. hiiuteri-: na
I>zkedę Marii i JÓzeh. K.
GWAł.T
Zaborowi('-lł't'h.
(gm.
lą('e, po -zakońez.,

• W

l\1ni(n) na

nym weselu. Bernard G. (1. 2t'),
żonaty, zgwale ił 6arh::.rt;,
(1.
17). S i'~"\\ CI; zatnymano w ar~szeie.

""I:.

M :\" L\, KRADZlE:2;E

Ubi4'głej doby dokonano
terenie
~,oj.
Id,'! {' kkJ:;o

włamań

na
12

do ohidd"w
r.oł~{·z
{'O ohiektów pry ~at

np'h i 1::;

nyen.
tli \V Osh'(lw('u na u!. Gward ii Ludowej p(.licjan'i zat.:zymali w (,zasie kralhiM.:v kol:l.
do samoehoo!u llf?r1m rt-f. (I. 27)
i Ta,} us"a K. (1. 3l).
(r k .) ,

lujt, atJy UQ 1!!X! CORU prz("li.-ć
na [' olshą g raaicę wscllotl ni
opei'ację izw. odp~a w y p l z('kazowej dla towarów np. made ~n
Z.5RR pr .. e..nacZO'I'ych na l'y-n.ki
wspólnQty europejskiej. Polscy
ccinily kiE;cowaJiby
koaki'et_
ne t owa,'y do kOllkrc-t Jeb odbiorców w krajach EWG, przygotoW.iJqC ocłpa.wie<1I1ią ~lo.k\l
mentację
eelr.ą.
O~zyw i śde
usługi te byłyby odpla.tot:. Ma)o

te-go, na koszt
EUf"O'J>{:jskiej
Vlspc:.lilvty Gv:.podar(;iE'j l.modernizo :vano
by .
przede
wszyst.ltim
Skor'lputeryzo" ano
- pol.'o'kie . piacó".iki
ile na
wschodniej g;:anic). W koilcu
października Dr. odL~dą się w
\l7arszawie sz,o.'zeg6ło\co, rotJJlowy Polska - E\VG p.ohvi~Ó-T!.e
t cm)J v,la.->nie tematowi.
\V'śr6d inoych spra-w pol'l:I;;~a
nych w czasie wrzcślliowyeh
roz,mów ustalono z.e' stror;ą niemiecką

kolejność

Ulod~tllizacji

'na

polskich prze jść Ilranicmyeh
zachodniej o ·allicy. Na piel wr;zy
pian
J)O"złolJy · -przejści e
w
S wiecku (lIruea nitka Jr.o-..tu.
więc~ sbnów1,.k
odl'i'8.\\f" celnYCh), które zost::iloby grunto:wni-e przcGudowane do prz)szlego sezonu turystyczll go. W następnej kOle jności
uruchomiono
by p1"Zej~cie granicz.ne (rrOwc1 '
w Kostrzyn iu, a fakźe " zlipcłl'lie '
.nowe przejśLie drogowe w ZCo~·
rzelcu (nowy most. obwodnica
dla saroochod6w ci«:żarowych) .
Pozostałe prze.iśe.ia gra.liczne na
zacbod'1iej grani cy moderniLo~
wa'le byłyby w D2stęp!lych la.tach.
•
I n;J. ko.niec wr6<,my
jeszcze
na moment na wschodnią gl'anicę Rzeczypospolitej. Oto juź 30
wrzcinia br. otworzy swoje podwoje -przcj.kie graniczne drogowe w Kużnky Białosiockicj
(kieru.."l-ek oa G rod.!w) , a w JY.lło
wie paW(li~l'nika or. uruchomiOJle W6taną przejścia gra'1iczne w Hrebenne1TI (z Wa.rS7.8wy
do Lwowa krócej o 100 km) i
Do-:-ohusHu.
Do końca roku
przYbęd'Gie ląc2.1Jie sześć nowych
przej.~ć granicznych na w sclwdn ie j g.'·aniey Polski.
KRZY:SZTOł' :lAK

---'''''-''''''''"'"---'~'-----

Nowo ek. pozycjo

w Muzeum orodowym
w Kielcach

Zginęli

w_Katyniu ...

...ped taklPl. tytułc.n ~oslała
otwarta wczoraj wystawa w
Muzeum Narodowym w Kielcach. Składa się na nią l21J
plansz ze, zdjt:ciami i fotokopiami, ;;wi ązanyC'h ~łównie
z
t;-ag€<1ią rodLin z
Małopo!~ki.
Ekspozycja, zorganizowana p .. ze~
Muzellm Historii Fotografii w
Krakowie, była już pcezentowana, m .in . w l\1o. kwi~. Tvrónto. a z K ielc poj<dzie do KI)E~allna
i Wiloa.
W ki~lcckim mU7,cmn przy
placu Pai1.yUlntów
wJ~ta",,\.
bf!dzie możfJa og.:Hhć do 1:;
paidzit"i'nika br. Obszerną 11'lację z tej ekspozycji ZUhlit"Ś";
my VI 'Da;hlii::-LYlll
n\..nl' , z·
Rel"k:;u .,E'·ha Dpi;;".
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Na zdjęciu obok: trzej naJlepsi kolarze zakończonego w
sobotę, w Kielcach, 47 Tour
de Polognc. Od lewej: zdobywca drugiej loka·ty, Grigorij Iszczcnko z Ukrainy, zwy-

z KIM NOVI Kielce

cięzca

Gdy slę ma 10 11 lub 12 lał i zdobywa się tytuł najlepszych w
kraju, jest pORód' do radości i dumy. Taką. wIośnie ~Ildoś~ przez\,·
woli w niedz:elę w Poznaniu najmłodsi kartIngowcy Kleleclue~o To·
warzystwo Motorowego NOVI i ic:' opiekunowie. Ekipa z KIelc w
sit/odzie: 10·letni Andrzejek Szymański, 11-letni Piotrek Gra~zvk,
starsza o rok jego siostra, Anio Gracl,k i 12.-let~i Damian D~~:
der wywalczvła no poznańskim torze drużynowe mistrzostwo ~ols\(1
w wyścigach kartingowych w kategorii "MŁODZIK·02". Brawo!
. Byly też sukcesy in:.lvwiduolne.
Andrzejek
Szymański
zostal
pierwszym wicemistrzem kraju,
ustępując tylko Markowi Rogal·
skiemu l Warszawy. Tytuł drugiego wicemistrza
wywalczył
Marcin Biernocki z ' Automobilklu"u Kieleckiego, na czwartym
miejscu' w końcowej klasyfikacji mistrzostw Polski uplasował
się Damian Donder, no piątym
Ania Graczyk, a na siódmym
jej brat, Piotr Graczyk.
. Su kces ten. to efe·kt ba rdzo
dobrej
postawy
m!odziutkkh
kartingowców z KTM
NOVI
110Kietce w c<JJym sezonie.
twi~rdzeni-em ich . umi~jętności
były wyniki. uzyskone
podczas
ost<rtniei elimin~c~
mistrzClstw
f'ol~ki
na torze .. Poznań" w

°

S

-ed

Dziś .. zopadnie

·decyzja .••

, Czy ~iecie, Źe:.. 1

Swiątcczny

nastr6j psuje trostrajk kierowców miejskkh
autobus6w i kOlejaro:y
oraz
Cttraz wyższe koszty elektrycznolci. Niektóre greckie central' związk()we sa przeciwne
iJ!rzyskom. nawołują nawet do
J!eneralnel!!o strałKu . Premier
Grecji, Conatantin Mitsoblds
rzed cxlloŁem do Tokio apelował o ni~z.aklóca.nje śwhtecz
!\ ~ nastroju w tych w~żnych
dT\iach. ale jel'!'O J}rooha odr.iosla mały skutek.
chę

. ~il!\ftkańcv "'{'('kie; S!(}1i~.,
'''.(\11 d.ziś z nie{'ie-rplłw(}śc;a
0,'?~łwali wieści z Tokio. \ .... sl;.V,l!:~ roz.~tl"Zyg nie sie w ~OO7i
.1 ",..h
-połndnlow'"<"h
A p.)źni('j
ul;icl\eh b~:'.;rie fit$t.a lub
>mut 1(.
(PAP)
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Lat;
war
rbie!

nie
się ·

.Dla

dujj

o

są

Ile

zarabiają

mistrzowie

MUND lALU '90 ?
o piłkarzach i icb treDerach
fama glo...i. że zarabiają-wi~,ej
niż. ministrowie, a nawd premierzy "Kit'ker" nie nhi h
jemnicy z wysokości kontraktóW
nowo li.rcowan:,ch piłkarskicb
mistrzów ŚWiata:
• Dodo mgn .. r (FC Ko~'n) -roczni·e 500 tys. o;emiE'coki-t> marek bru,Uo. pius prcc:·e. Cie-

nasze
Aten
dopiero za- 180 lat.' do igrzysk
roku 2696..... Prze.: cały tydzień
członkom MKOL zdanie to powtarzał w Tokio szef Greckiego Komitetu OlimJlijskiego. Spyros Metaxa. Ale PO kilku dniach
~y Greev zodentowali się. jak
mocne
jest
reformatorskie
skrzydło v: MKOL. sprzyjajace
raczej Atlancie i MellxJUrne.
kampani·a ta stała się nie-'o bardziej dyskretna. To co kilka lat
temu wYdawało się nieprawdopodobne "wycicstwo ,P-nego
miasta niż Ateny dziś jest
{ałkiem możli we. Na dzień prze.:'
!!łasowaniem trudno fłOwiedzieć
co zwycich' - olimpijskie trady~:te
c'y też Wyższy poziolT'
telekoml!nikacji lep;ei roz .... !nięta infrastruktura i po :J"ostu oo;!artwo
zaocea.ntc:my~h
'<and ,·,Jat'>w.

ni~.

O

sorz

formuły

kawosLka - otrzymuje 'Jlricjszą
jego z-niennilt lIuma."m.
• Klaus Augenthl-lcr (llayern Mo.nachium) - '500 tys.
marek brutto pl-us ekstra' premia roczna z.a zeszłoroczny sezon 230 tys. marek.
• Andreas
Brcbme
(Lnter
Mediolan) - miJ.io.n marek na

gażę niż

ręke.

• Thomas Berthold (AS Ro.ma) - 850 tys. marek na czysto plus premia Ul zdobycie
złotego
medalu
mistrzostw
świoaŁa (00 włOSkiego pracodawcv).
- . Juergl'n Klinsmann (lnter
lVlediol.an) zmieniając
balwy klu·bQwe otrzymał na rękę
3 miJiony marek. Jego !"OC1::W
dochody to 800 tys. marek n'l
~7YStO.

• Pi"rre
LiUbarski
(Fe
KocIn) - 600 .tys. marek p'us
premia. Str·acil aż 400 tys. ma"~
na przejściu z klu.bu parysk.icgo.
• Lothar
MaUhaeus <Intel"
Mediolan) - na czysto rocznie
bierze od kiubu 2.430.000 marek
ale jeszcze dcxlatkowo .. motywują" go firmy Pum3. i Far:e:"o.
• Olaf Thon (Bayern Monachium) - oprócz pieniędzy za
reklamę od finny Hipp d().~ta
je od Bayernu rocznie 800 tys.
mar('k na rękę·
• Rudolf Voeller (AS Roma)
- rocznie inkasuje 1.610.000 marek na czysto.
Niedawno dziennikaTz sportowy "Słowa Ludu" piszqc o
chtlLigai~skich wybrykach,
na
meczu. udzielH sW'ol':ej reprymendyorganizatorom. a!e
głównie
poLicj"ntom. F · C:'I)wo oceniaj~c,
co był l) ź··'.
wskazał jed1locześnie. (ldzie '»
pTzyszłości p?winni sL ć pJlicjanci i jak moją
clzk,ł;"ć
Dziennik arz str,·tcg aż kipiał wiedzą w te; materii
i
bylo wprost oczywi.'tq. że s.;<:f
policji powinie'l w te p ę _ly
udać ~i~ clo działa sporto,!',,go "S~owa Lu.du". gdzie tdz:elono by mu cennych Tad i c-u:entualnie z'it1.VierdzfJno plan
opeTCtcyj'lY nil przys<.łe Igrz:;ska.
1\16j kltZlln. który przed wojna był policjantem 1/' m-::lym
miastcczk.u; opolDradl!l mi kie·
dyś, że ten gTf';dclek b!Jł wyjątkowo
"ilSPOTtiJwio711J"'
i
ciągle' 'UZiliłjj
się tam ;, T~ie $.
impTe~y. biegi i wyściqi kolarskie!. Ceły c!ęŻ1r ich {)tga-

Lali
godl

,nycl

"Jeśli
nie wygramy,
wnuki z~łoszą kandydaturę

Jakby nie zWiI?ając na
te
rozterki Akny
[,.zvgot,),vloja
s;e już do w··-l1dego ~w;(:ta
iaki niew[ltpliwie w ~t'}:·_y
Grecii będzie m4alo m~j&:'e w
raa:i.e zwyeicstwa. Na ulka~h
miasta rozstawiane są głoś n iki
na' głównych' placach świ-!cl:I
k-olqrowe lamplony.- Na star:'/l'll,
olimpijskim stadionie z roku
1396 ustawiony zos1;ał
wielki
telewizyjny ekra·n. Będ2;ie moina
tu' o~l~da(' bezpośrcdnią
'ransm:isię t-okijskiego głosowa

Kie]

~P(

najl

W wyższej szkole jazdy. a
wi.ęc w wyścigach kartingowych

. Fot. A.Piekarski

o
ne

gać

°

Najrułodsi
mistrzowie
kierownicy, czyli (od lewej): Damian Donder, Ania
Graezyk, Andn:ejek Szymański i Piotrek Graczyk.

Mieczysła.w

Fot. A. PIEKARSKI

stolicy Wielkop-olski. IN nicdzi~l·
nych wyścigach Andrzejek SIYmań ski byl drugi. z·o Markiem
Rogolskim,
Ania
Graclvk
czwa rto. Damian , Donder piąty,
Piotr Graczyk siódmy.

uC", które rozgrywane
w obscdzie międzynarodo.
wej, 18-1ełni Marcin Majewski
z KlM NOVI Kielce zdobył tytul pierwszego wicemistrza Polski, ustępując jedynie Czechosłowakowi,
Josefowi Zahradce.
Nieco gorzej powiodło się Marcinowi w k!asie wyścigowej. w
której ukończył krajową rywaliz<lcję no dziew!qtym miejscu.
(ap)

wyścigu,

Karlowicz z JZS Jelcz Oława
i Tomasz Brożyna z \V.iruaru
Korony Kielce, który zajął
tr.zeeie miejsce.

Je~n-Pierre

Papln z Olympique Marsylia jest zn6w najskuteczniejsz;ym strzelcem w
ligowych rozgrywkach Francji.
W dz,ewięciu meczach zdobył
dla swej drużyny siede~m bramek!
• Rywale Zagłębia Lubin w
Pucharze UEFA, piłkarze wło
skiej Bologny w ·ostatnim me':
czu ligowym przegrali w Mediolanie z Interem 8:1. Goście
stracili bramkę na 20 sdrunj
przed zakończeniem pojedynku,
a autorem gola dla gospoJarzy
był Bianchi, kt6ry wykorzystał
dokładne
podanie zachodnioniemieckiego zawodnika, Brchmego.

.

"

.1

formą zaimpononapastnik Liverpoolu, Peter Beardsley.
Repreze>1ta"lt
Anglii strzelił trzy gole w
zwycięskim meczu Liverpoolu
z Manchesterem united (koń
cowy wynik spotkania 4:1).
Liverpool jest liderem ligi angielskiej.

•

Swietną

wał

• Trzy gole ma już na swym
koncie grający w hiszpańsk;rj
Pampelunie Jan Urban.
Tyle
samo bramek strzelili dotychczas w rozgrywkach ligi h;s1.pańskiej Bułgar. Christo Sto"
i('zkow z Barcelony oraz .Jo~e
MeJ z Realu Be.tis Sewil!:1·
Słynny
snajper, Meksykanin
Hugo Sanchez z Realu Madrr t
zdobył dotychczas w rozgrywkach ligowych dwa gole.
opr. (ap)

-

Strategom lal przestrodze ...
gdzie cizi'ci śc;g.,ly g;ę n·, TOspccz:rwa!
w'II!c:cz~h
ją nic u's,lóllle go zt? Sp0'Tt'2m
na klubach i d;!(!k;cz(lch, ,l i ro:::u.'ijn71icm zclro'w'go dt.ch'l wer/<.och
. ni~
P orz qd.k o~ć mus!
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• Grający w FC KoeIn Andrzej Rudy strzelił zwycięską
bramkę dla swego klubu w J:gowym spotkaniu z BSV. Dn,żyna z Kolonii pokonała gośd ·
1:0, w zespole którym wys~ę
powali między innymi Jan
Furtok i Waldemar Matysik.
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