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p!łź&:ieTlI.ir,a br. powkraju siedem stref róż
się mtędzll sobą ilośc~
.sifęp'uj,(JCl/clI. sZ1,ód, :m htóre
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radomskie znaw III, a województwo
w IV strefie. Zmie nił
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WeWJ1<;trżnego. kurczy
na dzień. Je sżcze

br. posia-dakl 88 · skle- pozostało -

iCh

już

. 13. N iestety, ._ lla stois- .

kach z ubiora,rui, ·arŁykułami
gospodarstwa
_d omoweg<l
s przętem sportowym.
t urysJycznym-, cor-az mniejszy wybór tOW3rLl. Czy to już koniec PHW?

maju br. straty prze-d siQb iorstwa wynios ły 2,5 mld zł, a
zapasy w ·hurtowmach . szacowano na _42 mM. W sierpniu br. udał<l się je zmniej.szyć do 31 mld zł.
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nie

Osiągnięcia eleldronikl ze znajapoń.ski eg<l
.,SHARPA"

Idem

zaprezentowano na specjalnym
[)<lkazie w Warszawie. Obejrzeć
można było sprzęt audiowizualny. komputery i kserokopiru'ki
oraz urządzenia gospooacstwa
domowego. Niejedna pani domu
marzy_ o takich kuchenkach.
mikrofalowych, odkurza.cza.ch I
lodówkach. Podziwiając laserowe odtwarzacze. magnetofony o
zapisie laserowym. naj nowszy
model telegazety czy najmniejsze t elewizory jakie produkuje
się obecnie w Japonii o przekątnej
ekranu 3 cale. Taki
włMnie model pokazujemy na
zdjęciu u góry.
poniżej nieco
wi,ększe. Telewizor ten ma same zalety: można g<l wszędzie
ze sobą zabrać. a kolorowy monitor ciekłvkrystaliczny zapewnia wysoka iAKO"Ć Ob~~7\1. 571(1)-
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da, że na razie dostępne
tylko dla Ja.poilCZY'ków.

są

CAF - , ~nd1'Zej Rybezyński

Już grzeją!
Wcwraj

ruszyły kotły

w clep-

ł<lwniacil.

Wieczorem ' w wielu
.kielockich mieszkaniach kaloryfery były już ciepł~. Dziś do
sieci grzewczej będ!\ włącrone
pozoota.łe budynki.
Ale zanim
grzejniki będą g(}rące lllPłynie
ieszcze kilka godzin.
O decyzji rozpoczęcia sezonu
grzcwczeg<l powiadomiono wszystkie służby komunalne w wo;e\vód"lt,m.e 1:i,."1<,,r'(;-rn
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Samotna maika
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Dzwon.ię do gahinetu
dyrektora Ireneusza Karkoszki
odpowiada mi głucha cisŻa, Od wie-clzam więc biuroWiec
przedsiębiorstwa
przy
ul. SienkIewicza i zastaję 0 :pustoszaJe korytarze. pozamykane pClkoje. Okazuje się.
że w PHW już po przeprowadzce·. 'Teraz b iurQ będzIe'
mlCSC!C . się
Niewachlow.e · .
: OpuSzczoile pomieszczenia w
centrum K ielc przekazan o w
dzierżawę. To powirm o przynieść pewne wpływy finansowe, ale czy wystarcz:)', by·
_ przetrwać?
-. r

-+

ja mam chroni=e zac
oskrzeli i -po lekarst-mi oczy. W Sądzie
-- Nie, jeżeli nie otrzymaprzegrałam sprawę.
Od my kredytu z ban ku - móoku kstem po roowodzie,
sama dwoIe dzieci.
wi dyrektor Karkoszka. - A
W dyrekcji miejskieleek ie -b anki
odrriawiają
pan kadrow~'
nam kredytu bez poręczenia
mL - że . jak _pr:zelr.l'asjlrawE;'. to nie · mo~e do- • Zarządu Miasta . . Zarzą d . s i ę
waha - my 'jesteśmy w pop racy w_ żad.nym · -p rzootrza~ ku. Nie możemy zakui nig<l~ie . w . oświ.a cie.
pić - nowego to,,'aru. bo b ra,-.v,. 7,FNH' 1Ii!" _STR 6
kuje pi eniędzy. tracimy wia;
rygooność w OCza<:R dos tawców- i klientów, którzy zawsze , poo. koniec roku dawali
nam najwięcej zarobić.

mnie jest
10tO•••

1

Te

dane wcale jednak
o n a·s zej niewykontynuuje dyrektor. - Dysponujemy bowiem majątkiem- trw~łym i
obrotowym w granica.ch 100 miliardów zł.
Zatem b ank
.
\
d ając nam kredyt
niewiele
ma pClS .~pOTt ze stosowną piePana Jantt s_~a P. tv .. Kieltou. ryzykuje; W razie upadłości,
częC;ią i podpisami.
Stwierdził
po prostu przejmie nasze ak- Tze" znają iuż wszyscy . . Ba. natc~ tiJ6wczas, ż~ s.atusfal;cjortuwet 1' ozpoznają po qlosie 'Orzez,
tywa.
;e go nawet termin niee·::; dluż
telefon, Wcale , nie dlatego , że ,
:szy. bowiem - ze ' znajomI/mi w
często wojażuje - i taT:
polubił,
Plan ratowania PHW przedRF'N umówił się na 5 wrześ 
biuro podróży.. Śmialo mot,st.a.w iony . przez dyrektora jes't to
nia, Po czym z uśmiechem 'l.a
na stwierdzi.ć , że wręcz prze: pr,osty. N a ' poc zą tek
przed- ·ciwnie .
ustach po:!:egnal uTu:dniczke i
. się b ior two mu~ -pozbyć się
. rązpocząl P1'Z!lS/otowania db WlI •
A l-e ' po l':olei 2 - sierpnia br: w
iazdu. _
.
'zapasów t owa rowych. , potem
godzinach . pne{/.poludniowy~
'.W prowadzić sprzedaż artyku(przed wyjazdem kuriera) 'Oelen
Na 1cm~a dni przed uplJjwem
łów z bo nifikatą, i
<>bn iży ć
wiary i nadziei ,w soliąność ffrowych pięciu tl/l1odni UJlIkonal
marże
Ten plan. jak tw ierpferwszl/ teletan WiZ11 -itie' ~!llo
my . zloży! w .. Kieltourze" wnIo dzą pracownicy. jest realny
sek o wizę do RFN, Uiścil też ' afe pani ~ " Kie1to'uru" mtalil a '
Konse kwentnie - przeprowad2;a'
wszelkie , wy,magaJle ~TJlatll - w · z nim naste1Jny fermin ·rotmony. z końcem tego roku potym za pośrednicfwc i S-miewy, .. PI'OS ~ę . zadzu:C)lIić iutro,
winien priynieś,ć zysk.
sięCzne
ubez1Jieczenie -:- j .0cq,ś po.tvi1/1!arr! ..Wi~~l!i ęc" ;

"Proszę zadZU'Ollić ju.tro,
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płacalności -
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Sytuacja ekonomiczna PHW
jest ,rzeczywiście opłakana. W

Wcho-dząc

po raz pierws zy
progi k ' e leckiego Liceum
Ogólnokształcącego im. C. K.
Norwida w i edziałe m że podejmuję si ę delikatnej jlprawy. Ale nie spodziewałem się .

w

chować
tro:illosć

daleko
W

po :u "~ctą

o <trO:Cl1utCó
byłe ra Od'l<o bOlOI1 '. .

,el

n ie
VCt:'
niow le. krori.}' prl.eia'l:<ili ba . r ierę oba w i 4rachu. decy·
duj ąc ,iq na rf) z.nl()'N t~. ~~ (.n\,....
że bę d<; mu si ał zachowywać
niei p'Jp:o"ili o ~"lC"~eE\61nfl
dyskrcciG _
się jak saper rozbrajaj qcy poSpotk a bimy ,it; w jcdn",j z
le m inowe. Mieć baczenie,
kawiarni . _Opowiad,l!<\ mi o
aby odłamki nie raniły tych
sto"unku dY:'ckC1: do
ich
najbardziej bezbronnych
spraw Już na p OCl(1 1!cU ruku
dzieci.
szkolnc~o <kie rowall
pet. ·c.:<;
Dalek i jestem od jakich kolwiek pode~rzeń o rewanż.
do kLll'atol'ium l d:; rekcji o
ale wiedząc . że saper myli ę i~
przywrócen ie i m nauczycie:ki
mate ,natyk i Danuty P . Odpot:.rlko raz. po sta nowlłem zahttp://sbc.wbp.kielce.pl

wiNl~ią dyrek tora byt
powwd' Hrliellle uczniów. że wobe.:- tych : któ rz~' podp i~,\li pe:ycj<;. będą- wyt'i,\gniE;te daleko :dCjce komekwencie
Widoczn ie jednak w dyrektorze
zagrab obawa o rezu Itaty
pU3zczenju na żywioł młodych
natur gdyż 'Zdecydował <le na
Qbietn'cę .oCLywif.cie , 1:>ez pokryc ia Obiecał miBnuwicie , że
powody odw(,lania 'llnh'mat~'czki przed.;;tawi na lebraniu rodziców pod warunkiem.
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'ziś

posi dzenie e mu

toczyć

się

będzie także

wokół

dwóch
poselskich
projektów
ordynacji wyborczej óo Sejmu.
19 bm. WOJCffiCn
ZELSKI WyStli~6wał

JARUlist do

DOK.O~CZE~IE

się dobrowolnymi.
Oznacza
to, że w przyadku braku takiego ubezpieczellia PL,U nie bę
dzie odpOwiadać za SZ/Wdl1 w
pojazoach spowodowane przez
posiadaczy łub ,,-ierująC1Jch samochodami, a tak:'/; za s:kody
potvstale
wsiwiek
krl!dzie~y,
pożaru itp., zdarzeil
losoic!)ch,
oraz lc1}placać [a.riadc::eit na
rzecz osób pos .. koclou:allych w

marszałka ",'cjUIU,

MIKOŁAJ A
KOZAKIEWICZA. Zgodni-e z
wczesDlcJSzym
&świadczeniem
rzecznika prasowego prezydenta, W. Jaruzelski. kierując się
troską
o zapobieicnie niepotrzebnym społec:I'nym emocjem
oraz wolą rozwoju demokraC' ji
w systemie
funkC'joilowania
państwa zwróciJ się o skrócenie
kal!endi prezydenckiej w konstytucyjnym trybie parlamentarnym. Szef pam.t",..
prosi
takie
o określeie
terminu
skrócenia kadencji w
sposób,
który pozwoli na przekazanie
sprawo, an4'go pn:neń urz(du
~-ybranemu w .' ')Obora.ch p9ws3cehny('h
prezyl1entewi.
Do
listu z2łącz6ny jest projekt inicjaty\\'y
ustawodawczej
w
spra~ic wyborów.

U'Y1JodJ..:acha

Ministersltco Finansów ustalilo, ii skladka tlbezpiec=enia OC
(ustawowego) u'Ylliesie dla Sl!mochodć u; o jJoj. silnika do 900
ccm 113 t!ls. zl, od fint do
l2s{) ccm 177 t1ls. z/, od 1251
do 1500 ccm - 226 tys. zZ (tv
tym polonezy i FSO 1600 ccm)
powyżej 1500 c m 395 tys. zl.
Składka p/at na jest do 31 PIlŹ
dziernika br. OczVllnście, jak
poprzedniO
obotviązywać będą
zniżki. Natomiast ubezpieczenie
NW (dobrOWOlne) 1cosztouać bę
dzie wszystkich 15 tys. zł.

o "Kieltourze"!

I

STR. li

Od tego czasu dzwonił do biura
pizynajmniej
trzy
razy
dziennie.
Scenariusz
rozmów
wyglądał następująco: "Budzenie" zapla1lowane było na godZinę dziewiątq_
WótL"czas slyszal stalą odpowiedź: .•Niech
pan zadzwoni o 14, bo będę się
kOlltak/owala z Warszawą". O
god::inie 14 pani u'y::nacza!a mu
telefonicul ie rendez-vous na goclzillę 16. O tej porze często 0kazl/walo się, źe "pani źle się
czuła i poszła do domu" albo
"za/lItwia pilne sprawlI". Było
by jednak klamstwem twierdzenie, że tak było zaws:::e. Po poludniu wiec p. Janusz otrzymywal niezmienne ,apewnienie, że
. 0 dwudziestej "Nidą"
przyjeż
dża z Warszawy kurier z pasz1Jortami. Pros<ę więc zadzwonić
jutro O godzinie 9 .•. »
Ta zabawa telefoniczna trwala do 13 bm .. kiedU to p. Janusz,
niespotykanie
spOkojny
człowiek, nie zdzierżyl i udał
się osobiście do siedzibu biura.
Czasu mial sporo, bo już od
siedmiu dni przebywał na zaplanowanym wcześniej urlopie.
.,Znajomej" pani nie bylo, natom last inna pracownica wyjaś
nila mu, że "ambasada"
nie
wbiia u'iz u:stecznie i musi pan
doplacić za pelny trzl/miesięcz
mI okres ubezpieczenia" czyli
59 tys. zlotych. Pan J. pokornje sięgnal do portfela i otrZYmal z .,Kieltouru" drugi kwit,
któ/'y pieczolou:icie trzyma na
sercu. Nie byla to jedyna rzecz
jaką wyniósl w tum dniu z ~ego
renomowanego biura podróży.
Otrzymal jeszcze solenne zapewnienie, ie jutro o gOdzinie 20
będzie mógl odebrać
paszport
bezpośrednio
od kuriera_ Ale
n~ech pan jeszcze rano. zadzwo-

'H...

W piątek o 'dwudziestej przed
I drzwiami przy ul. Zeromsk!ego

L19

I

!po t1«I l jeszcze dwie osoby.
PallI lVkala -relanium; a pan

nerWOWO pam papierosa

Zll

pa-

pierosem, Nie znali się n4wza-

!

Glo's pornografa

!
I

Jako człek siermiężny, tecz
konkretny donO$zę memu itd-

i
'l'

wersarzowi (bisowi) ze "Slowa Ludu", że »mały partyku-

larny intres, ;eśJ.i nawet jest

I .,()ślizły

I
ł

i plugawy", niekoniecznie musi być zIokaŁizowa1l1l od pasa w dół.
Szanowny kolega, chcqc pro-

bZem erotyki (7) uchwycić za
rogi, pomyHl niechcący Togi %

ODonemg.
ANDRZEJ

J. KICZQR

2

jem. Parę
zjawił się

minut przed !]odz. 21
oczekiwany kurier z
paszportami. Ale nie bylo u'śród
nich ani dokumentu V'lna JaIwsza. ani vozostaluch
dwóch
osób. W wolną sobotę o godzinie 11 na zamkniętych drzwiach
przeczutaI
natomiast
kartkę:
"Zapraszamy w soboty w godz.

9-12".

. W voniedziależ tV samo voltldnie wstąpił w gościnne progi
firmll. Pani stala p1'-,' telefonie i byla na etapie kręcenia_
Do Wal'SZalL'}J. Obok niej by/a
pani, która lulwla relttnium i
pan, ktUry neru;owo pali! papierosa. Pani /eręcila przez godzinę po czym zapewniała, zapezL'niala, zape/cntala ...
O godzinie 20 spotleali się
przed biurem na Żeromskiego 30
Przed godZiną 21 zjawił się kurier z paszportami. Ale...
.

*

Trójka * nabitych ID * butelkę
kl'ientów wymienila numerll telefonów i zamierza wybrać się
na długą pieszą wl/cieczkę w
Góry Swiętokrz.!Jslcie.
Ale na
razie spotkają się dziś o godzinie dwudZiestej plzed biurem
przy ul. Zeromskiego 30. Pani
z "Ki.eltount" przed wyjazdem
na urlop zapewniala ....
(ZAR)

PS. Czy działalnością "Kieltouru" nie powinien się zainteresować takźe ktoś inny, pr6cz
prasy?

DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

że ci przysięgną. że
nie ujawnią ich
przed
swymi
dziećmi. Inaczej będą pozwani przed sąd z pOWÓdztwa
cywilnego. Trzeba przyznać,
że jest ~ w'paniala metoda

antagonizowania
dzieci.

a ·oleckich uli ach
ł -Iku w dl~eń.n

ZE STR. 1

ną

Znowu
DOKONCZENJE NA

rod:r.iców

miliardy?!

----~-------~~~.=--------------

list W. Jaruzelskiego do M. Kozakiewicza
Dziś o godz. 9 ro.:poczyna się
posiedzenie Sejmu. Oczekiwane są decyzje w sprawie wyborów parlamentarnych i pre;zyde:r,o..:kich. Posiedzenie zaliczane jest do najważniejszych
wydarzeń politycznych
ostatniego
kresu. Posłowie rozpatrza projekty ustaw o zm:anie
]{onstytucji oraz o
wyborze
prezydenta.
Wyrażą
również
swój pogląd wobec propozycji
Komisji Konstytucyjnej" aby uchwalenie nowej ustawy zasadniczej leżało w gestii zgromad~enia narodowego. Dyskusja

płaci

Za co miasto

•

i

Zresztą już wcześniej
'd yrektor oznajmił o
zaka:r.ie
jak i c h k o l w i e k d Y s k us j i na ten temat, stwierdzając rzeczowo, że
uczniowie
nie .. są dla niego partnerami
w tej sprawie, a więc w innych również. Lustrzanym odbiciem postępowej myśli pedagogicznej dyrektora
była
wypowiedż
skierowana
do
mnie, że nie będ:r.ie liczył si~
z opiniami pojedynczych ucz.
niów bądź klas, a jedynie ich
organizacji reprezentanckich.
A ponieważ samorząd
uczniowski jeszcze nie działa .
więc ...
Gdzie drwa n)bią, tam wióry lecq. Nie znal tego przysłowia, a może
nie z.dążył
je zcze poznać Piotrek W' J uczeń klasy IV. Ten doskonaly matematyk, laureat turnie)ÓW matematycznych, społecz
nik uczestnicz.ący w akcjach

A tert1z schody - czyli ubezVieczellia auto-casco. Do końca
września bieiqcego roku wla~ci
ciele aut starszych niż 10 lat
otrzymają od PZU
propozvcję
ubezpieczenia samoc1lOllu, którą
można 1Jrz-Ująć albo szukać ko"zystniejszej oferty np. w "Weście".
Natomiast
u;!aściciele
starszvch "oczników aut będą
m -o gli
ubezpieczyć
samochód
wedlug siawek procelltowych ustalonych od twrto.ści pOjazdu
(uzgoani.onej po oolędzinach auta międz!) właścicielem li ajentem PZU).
W woj.
kieleckim
te'eikość
stawek wyniesie dla samochodów osobowych 2,2 proc., u:artości pOjazdu, dŹa cieźarowych
do 2 ton - 1,52 proc. W woj.
radomskim stawki te wynoszą
analogiczllig 1,8 lJroc. oraz 1,25
lJrcc.
Obliczona lO tell sposób skladka od wartości pOjazdu zostanie zwiększona o 5 proc. ~a
kaidy rok eksploatacji samoc/lOdu powyżej 2 lat. I tu obowią
zywać będą ja); dotVellczas
- zniżki.
(kaz)

Biła aż ... zabiła
W Pil'.sku Wielkim (gm. 'Now'y KOI:czyn) Alicja W. (l. 31),

matka sześcior~a dzieci w wicku od 6 miesi4;<'y do 6 lat· pobiła sznurem oll żelazka swego
4-letniego syna J\iateusza. Dziecko na skutek orlniesionych 0bh.zeń zmarło.

Człoouek ZarząQu Miast'a
Jeny Jarm6lowi z (}caz kiei'owntk Rejonu Energetycznego
w Kielcach stcCan Derklls,
p=,zeprowadzili w "OCY z 18 na
19 września kont!'olę stanu oś
wietlenia kielecokich
ulic.
Z
kO:1troli tej pOI"Z"dz;)!1(} l>~o:o
kół. Ogólny wnio,ck. jaki moż
na wysnuć na wet z pobieżnej
lektury tego dokumentu. :>OfO"wadza sie do dwóch słów: jest
fatalnie! Brakuje dcstateczDe1(0 oświ·etlen·ia na wielu skrzv- I
żowaniach ulic. w tzw. ciągach
oświetleniowych nie
pali się
wiele żarówek bal. wiele lamp
- zamiast czynić ulice jasnymi - gorzejE tylko J.istowie nadn1.~ernie rozl'ośnlG:tych konarów
dJ:"Z~w! Tymczasem miasto pł'9.-

Czy PH'V wyjdzie na prostą?
DOKOl'JCZENIE ZE STR. l

•
koniecznym.

Jedynym zIem
które należy się zgodzić.
by osiągnqć cel nadrzędny - '
uratowanie
firmy
jest
znaczna redui;:cja zatrudnienia. Z PHW już odeszło 460
o5ób, a musi jeszcze odejść

na

5{H).

Pi'ogram uz:drowie:lia przewiduje - w przyszłOŚCi
pi'zebztalcenie
prz.ed."i~bior-

RELAKS Z

spóll-ę

akcyjną.

Być

z udziałem kapitału
..miasta....
Wówcza~
bqdzie
mo7.na lj{:zyć na w:qkne profity.

Nie tety, na razie o przysz!oś-ci PHW mu_ z.ą. zadecyd{)wać radni. Czy Zarząd
ta poręczy kre{iyt ban
czy też p0<5tawi przed

"two w stan likwidacji
baczymy.

<s~)

b:;dę

się wychylał, mam
i dzieci".
Na razie Piotrek tkwi niepewny jakie
niespod:r.ianki
żonę

przyniesie mu jutro w zbio'
rze ograniczonym kresem
nym i dolnym, a ·III
zwanym ...
(c.d- jutro)
ANDRZEJ J.

DO REDAKCJI PISMA CODZIENNEGO .. ECHO DNIA"
W KIELCACH
My, uczniowie klasy /lo (profil matematyczno-fizyczny) III LO
im. C. K. Norwido w Kielcach zwrocamy się z prośbq do Redacji "Echo Dnia" o pomoc w przywróceniu nam na stano'
wisko nauczyciela matema.tyki, uczqcą naszq klasę p. profesor
DANUTĘ PYREK, której s~anowisko to z05>lalo odebrane ptte1
obecnq dyrekcję 111 LO.
Pozwoliliśmy sobie l1a zwrócenie 3ię z tą prośbq do Sza.rIC>";łle-j Redakcji, ponieważ r()zmuwy przeprowadzone w tej sprawie z obecną dyrekcjq III LO nie przyniosly żodnego rezu/ł~'
tu. Pan dyrektor Janusz Rogóyski stwierdzil, że uczniowie n/e
sq dla niego partnerami d() rozmowy.
'
Redagując slowo naszej prośby mamy cichq nadzieję, fe ~y.~
może ktoś z SZGllownej Redakcji, jo'o osobo doro$la rol'/llq
że no!Z problem.
Chcemy przy tym zaznaczyć, że pani profesor Donu1a
jest wspanialym pedagogiem. Wiedzę przekazuje nam w
sób przejrzysty i 2fozumio/y, a jej system nouczania
wspaniale re.Iu!toty ( ... J.
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feog

Ju.ł.ro w sali WDK przy ul.
ChalubillS"kiego w Ra-domiu rozp.ocznie się kolejna i.ropr€za
,.Dzieci mu.zyki
i
wirtuozi".
WyBtapią: skrzypek
norweski,
Stepha.n Burrat-DJ,le oraz al·towiolinistka koreańska, Soo Mi
Chun~. Obok nich u.czniowie
Państwowej Szkoly Mu·zycznej
\V Rado.miu. Począte.k kOilcertu
o l?:odz. 17.00.
w
W poniedziałek 24 bm.,
kościele farnym w Ratl()miu
odbędzIe się koncert organowy.
Jako solista wysiąpi Jerzy Kurow z ZSRR. a towarzyszyć
mu będzie Rad(}mska Orkiestra
Kameralna którą
po-pro w a-d;d
Marian Maruszczak. W programie utwory Bachl, Webera i
Beęthovena.
P().::zą~ck
koncertu o gw·z. 19.00.

"nie

lo

może.

MUZYKĄ

Puszka Pa dory

http://sbc.wbp.kielce.pl

stwa w

Proponujemyc ..

«'.k.)

charytatywnych -dla ludz.i ubogich, zrównoważony, wraż
liwy, nie obliCzYł widocznie
w swym ścisłym umyśle, że
mierzy zbyt wysoko. Głębo
ko zaangażował siQ po stronie klasy Ila, wydeptywał
ścieżki do kuratorium, do dyrektora - prosząc, nalegajqc,
przedstawiajqc
jaskraw<\
krzywdQ uczniów i nauczycieJ.ki. I doczekał się ... nagany
z ostrzeżeniem!
Nie trzeba być pedagogiem,
by uświadomić sobie doraź
ne i perspektywiczne konsekwencje takiej decyzji. Ale
dla naszego kieleckiego "Korczaka" fakt ten nie ma więk
szego znaczenia. Ważny jest
cel doraźny - zatkanie u t
uczniowi. domagajqcemu się
szczypty podmiotowości · w
traktowaniu koleżanek i kolegów.
Nie 'Niem. jakie. b~dq dalsze losy Piotrka W_ Czy zachowa nadal jasność spojl'zeń
i ocen. czy też wyhoduje w
!'ob;e po~tawy, które zaowocuj'l ulliwersalnym wnioskiem:

ci Za.kl.aoowi
Ener-getycznemu
L"liliaroy zl(}tych rocznie!
W podpisanym »,ze.z siebie
p!"otokole kiei'ownik Rejo.nu Energetycznf:go zooow-iazal
się
do usun.ię-cia usterek w 06wietI<:'niu kie;cckkh ulic w
mi.c-siąca. Mamy nadzieję,
sIowa dotrzym-a.
A swoją d ro;;<; ,
się taka konhola
śró::lmieściu
ale i
ad.ministrowanych DrzC'~
dzielnie mieszkan lo we. Potłu
c:W:1e lamp" i sp:łlone żarów
ki także tam nie należa do rzadkości. a tłumaczenie jest jedno
i to samo' od lat: nie mamy
»!e'niedzy!
J'.!oże
by
wa,rto
spl'2\vdzić, czy tak jes~ iaktyczn.je???
(l)

lit l.O im. C. K.
nazwisł: uczniów do wiadomości

I

Francuzi w Borkowie

donikąd ..•

.Malowni'Czo usytuowany w lesie nad borkowskim zalewem
ośrodek wypoczynkowy Dyrekcji Wojewódzkiej .. Polska Poczta, Telegraf, T€lefon" już nieraz gościł znakomitych spec jaLstów od łączności z całego
świata. W ciągu minionych tygodni wypoczywali tu francuscy pracownicy poczt . i telekomunikacji wraz ze swymi rodzinami. Ich pobyt na Ki elecczyź
nie to wyn ik porozumienia Ministerstwa Łączności z M i ędzY
narodową Organizacją
JUME ...
LAGES PTT. Skupia ona roduny pracowników poczt i telekomunikacji z Francji. Wielkiej Brytanii.
RFN.
Belgii,
Włoch. Portugalii.
His-zpanilj i
Norweg.ii. a o przyjęcie w poczet członków ubiega się Grecja.
Szwajcaria i Ho!an<ii a.

l.rÓ\V-

rz;adlied:no
namy
1:a,rto
:ty,cz(J)

ą?

Zogroniczne

wojaże . Zespoł~

Radomianie

przycyd{)t\l[ias-

wwy,

:biorZD(bea)

Pieśni

Tnńco

W Anglii

J}z.iała,jący . od kilku .lat przy Za'kła{lo()\~ym

Domu

Kultury
i Taóca'

Zakła-daw
lVfekltiO"Nych " w Ra,domiu Z~spót Pieśni
.,Łucz;ni,k;" powrócił nieda'w}lG z Wielkiej Brytanii, gd:z.ie

ud-iiał

w

brał

M-ięd2j'ł1 a rod owym Festiwa·lu Zespołów FoJ-klo,r:fstycz-

ny-ch.

o pohycie w Anglii·mówi choreograf,. Wiesław Anduła:·
. - Festiwa-l odbywał· się w
lIDiach 17-24 .:oicrpuia w Clenlaud, a uCi':-estnie.lyło w ntm ok.
30 z;espołów z 25 państw·, m.in. z
H~ła!ldii. Turcji,
Por tuHiszp'Ol,nij i Włoch.
udział w tym interesufestiwalll nie był przegłównie
ze względów
i organizacyjnych.
te

zestały

z członków zespołu musia-ł w~a
cić ok. l mln
zł, głównie
na
wymianę dewiz i opłatę promu .
Z Radofufa podróż bdby"taliś-.
my · autokarem.· potem promem
~rz.ezkanał
La MancnI" . . Na
mieJscu powitał nas pilot delegowany przez
organjza-to,ów.
Rozlokowano nas w kwaterach
prywatny<:h wśród angielskich
rodziri .. W miejs(!owQc~ci Read
Car. PrzyjmQwano na.> - co
trzeba zaznaczyć - bardzo s~r
decznie. Traflliśmy na kilka
polskich rodzilI zamieszkałych
w Aagl-ii od kilku lat. Właśr,ie
nasi rodacy służyli ~a:m du±q

przełama

pomocy finam;owej
Miejskiego i ' WojeW(fU'Z'l!:l·e·e:'J.
a także zakładu
Tdóry sfitlansował nam podrt'Y.i
do gra.nicy i
hotelu. Również każdy

POmocą·

OL"

" Ł ucznll\

W ramach relaksu b~'liśmy w
muzeum ·kapitana Cooka a także na święcie wiktor-~g.llskim
z
pokazem sztucznych ogni. Było
to święto połączone z wbawami
i l?i~nikiem, trwało cały t ydl':i·en.
W sumie · daliśmy 7 pokazów
. i dwa kO.ll{;erty'dla gospodarzy
oniz l dla miesz;kańców pobljsk ieg9 miasta.
Nawiąuliśmy kO'ltakt;r z Polonią francuską
z Li!!e, która
. zap!'osiła nasz zespół do odwiej
dzenia ich miasta.
Nawiązało
ono współpracę w zakresie wymiany turystycznej i kolonijłiej
oz: Białobrzegami nad PlEcą.
Wielk..'l atrakcją był dla nas
krót'ki pobyt w Londynie, gdzie
widziel!śmy m,in. słynny Pałac
Buckingham, niemniej sławny
zega!' Big-Ben i odprawę warty
hO!1o~owej
prze<:l pał a{;em. Z
Anglii wywieźliśmy wię<: wjele
miły<.'h wspomnień ...
J. RYllCZYŃSKI

Tak wio:<: pierwse:e lody zoprzełamane powiedz·iał
mi .Jean Luby-i. wiceprezydent
francusk1ej i jectno~ześnie mezydent lyqńskiej .JUMELAGES.
- .Testem pnekonany. że za role

dzień tygodni:l. W dni powszednie i 5000t<.: ed (j do 2Z. W nfedzielę
Z3Ś od 8 do 12. niedługo
już będz;e czynny w
niedz.iele
od 8 do ·18.
- Skąd ten p1łmysl?
- Trzeba wychodzić nap)'zcciw potrzebom klientów'. To
wcale nie taka dz!wna rzecz:
sklep otwarty w niedzi e lę.
- Więc i w nie-dziełę m~ż[l!:1>
kupić wszystko?
- Artyk'.!ł>, podslawowe. jak
pieczywo. m leko. nabiał. Albo
jak Kto chce - coca c~lę, mOftadelę itd. Uważamy. że klientela jest najwatniejsza. Na tym
pr-zede wszystkim polega han· del. Nie ma pro.pOzycji dla konsumenta, nie ma handlu ...
Nawet w niedzielę ... Sklep oferuje podittawowe zaopalr~ni-e
Vi asortyinent spożywczy. Poza
wymienionymi: mięso, m i-cl!mka,
kiełbasa
zwyczajna.
boczek.
szynka. Zaopatrzenie u producenta z Sokołowa Podlaskiego.
w tamtejszych Zallłada{;h 'l\1ięs
nlclt. W SKlepiE! można tez nabyć przetwory
pszcz-e1arskie. a
więc miody pszcz-ele. p ropolis.
Wsze1kie rodzaje prt1po11su w
postaci kropli. maści. tabletek
Producent tych słodko-leczni
czy-ch specyr!ków nader niezwykłi~ księża rilip!ni
z Kamiannej.
R9.dOłil ll'am: sTę zmHmia'. Sf-era handł!l pnc-ellodzi w rĘce
prywatne. W ręc<! ludz-i ~ pomysłami. ludzi p~zeważnie mło
dych. Stąd cały ciąg Żeromskie
go prze"rnienia się rie'czywiście
vi p'aSaż handlowy z prawd:;!:!wegC1
zdarienia.
Sklepy są!
otwarte dłu~o . a niekt6re na\Vetw
niedzielę!
Chociaż
s~lep
Unim'l.u
Radom jest
je~ :rrrym
w tej ·chwiJi.. gdzi,g
w ten dZIeń odpoczynku moina
żaopatrzyć się VI artykUły s,,"ozyW'cze pierwszej po-trze1Jy.
Mówi ' Andr3cej Arak:
.
- Klient nasz pan!
{s-g)'
- Więc to jui prawda?
(lig)

żeton,? I
I

I

:z,,-

-

stały

l "Non stop" ,czyli nawet wnie~zielę ...

Pierwszy występ miał miejsce w niedzielę, a pokazaliśmy
w nim pi-e,j·ni i tańce
regionu
P1ansz.a bije po Gczach juz z
Podbala. Kc!!certy odbywały się
daleka .. Non stAlP"! Skręcam
na prywa..tnym tNenie lorda
w bramę pczy ul. Zeramskiego
Gisborcugh:l .TP. w olbrzymim
9,
mijam
wa,szt:lt
szewski,
n8.miccie cyrko'\Vj"nl. Publiczność
sklep z artykułan!i żZ'laznymi i
tworzyli przybyli na festiwa!
już }eRt-en1.
przyst@50wano
clłonkow~-e
in.nych
zes1)u.-!ói.v.
- Dla.czego "N1I'D si..p"?
te apa,raty telc1tYnil'7.ne
Mó'.vi Andrzej Arak. dyrektor
Nic ~vięc dziwnego, że na scenę
ni~w. 2~t.~Hł kDSZiujc 150
geCleralny spóll,i z 0 .0. Unirol
\lJ~.~chodziliśn!y
b:lrdzo stremol hył9\;Y d~llr:lc. guyRa.dom. jednostki
gC'Spodarki
wani. zdają{; sobj~ sprawę z
uspo le·:!ozoionej:
- Pro5~u: ż~t'--:n.
[ tak su.rowej publicWCl<.k i . Po
Sk!e-p
na·
S
l
~st
s:.warty
od
- Niech IBn j(l';:ie na !ll}M:l~ ... I konc~!'ci~ oŁr2:yrn.a lis n!.y· \vlcle
niedzieli do nledzieli. W kawy
g, at'.llaecjł.
._<. " ...
POWyższa. rOZl"'llW'\ óąl>yh. sill
! ":l': . ......~ . '
_ - -~""oiiI..~ :'";.;.c.,.~ ~ ~ ~"~"'~":~_-H~«c;a:'t.a:t:
. 'tiT-e;
jednt'j z radł)m~kh:}1 reslauCzyli. !IIlca WC; zała. t wiOI!O '1
wic'Ilnie. ~:k"l"ł} u bufci6W"j
szatnia.rki :i:et"nu nie nahę'
Ba. !lI:e m., tez punkŁ{,w .
ż~tony!
Tr'leba
fi'" n!lc?'t~. a przetclefo!\it'zne sa
Dnhrze 2:0 Kuroń daje. B4J illarzej (,!Ioła Iunrn,c społecznlf by ll~dła,
w rÓ'!nycn punkDobrzll żc iWroń daje na poilory dla opiek.unek sJł&leeznyeh, opie ;".«t3. ,. lakź'l w resłaukunek, bo w Polskim Komitedc Pomocy SJłDłcczne~ 'IN lladomiu
tylk;) 4 męzczyzn r-ohi Zll OIJle:tunów. Il!l 314 osóh. O~lahsió była
tu regilladll płac i p9nOl'y wynoszą od 330 tysięl'y zhtLy<,h do 445
tysięcy. Oczywiści!', plus dO'iatkl i prenll\'.
Podstawowa- forma opieki to zajmowanie sit; osallatni chorymi i
nicd.,łęiłłymi. Zakupy, gotowani\'. kupowanie
leków. W samym
lh.tlomin takiej opie-ki wYI1lll/ta 680 OSÓ)). J"s1 ona c'lę~('iowa płatna,
ale. &ą tiJ opłaty symbolłezue. Ci, którye!! rr~ tlt file shć (za małe renty i emerytu.ry), nie płacą nic.
PKPS w Radomiu u(lz!eb lei !osllwy<,h zapomóg. '" 'ym roku
wypłacił plltrzebująeym - 1.908.9110 z~tych. Nie jest to duźo. Le('z
W' tym przYp':.:dłtu mo7.n~ lic~yt
w1łi!(zBie na olhroib\vców. A
tych me jyst wićl"'d. W br. z-alclh"ie edNY n®mdtlc przedsiębior
s~wa; zHiiily kas< komitetlI, bp.•.lnwestprojckt" ofiarował 50 t y.Tes.:eń to odpow,ednia
pora.
s!{ry, ll:cil msJd1' NZe~si~ior~two 0;'r61u -Zwierzę~ami milion zło ...
zadbać o swojil t'llar·~. Najtych, ,,~!iastopr6jeltt" 20lł t?stęey, zaś . ,Ł'1l'-zniki'" - 500 lysit:.cy.
sposoQem iest seria
N~ Społ/inay Fundusz l"inńo"y',
a więc od .prywalnyl'fi oIiarow. ittór~ pokca sil} za dał</ców,
wpłYRęł. pon!(d t mitidny mtyck.
kobietoIn.
jIik i lU "~?
r·7 · ..... ~.__
Można
t'3 wY!'Pnać
Lepj<'j wygI .aa sytuacja 'tV ,bkresi~ darów r2c~z:,)wydi. Od?;icź,
obuwie. zaD>l-wli:i. mel~!e \""łYWll.i<t dOsyć cz~sto. PKPS przyjmuje
ter~7.. f!ay nie
Jl!ż
. / a je~!cz~ n)r~aw. Na
lt,ny rzetŻ9\Ve e!iIfElUe, :lic me 1l1~~ bić to rzeczy zby (
lriare,
brttil!łi". Jrorwa1ł~,
zab:c~ tcn pr,leJ!'ł?
Na
"'"P'1'OWlłd""""t"
W gl,~trsze- w~rliit'lb :ti piszczy. Na razłC jrs:/:ezę syt·u~.f,ł ni~ jest trag~czna.
k'ł
orlrnm<i eQn' ch
l"ez effly Sk:telfą. bezrobacie wzrasta. emt'!'yŁury wieI\! lud'li me
w!t.~minamL
r'e~z
są za wys9kl , It- lł:l4mianł 'Pienię~zy PKPS trie m~. Dla.tego teź
skÓ'n:. Skład 19k1ełkr.y 1>"4 róilL fkroy. Ckol'ia.l \fide z Rleh p'rz~żywa kraz kryzys,
u to taicrih::.;c(t każael!o
to są t~:i; btcie. które dobrzf sil) rozwijają. 1 sl'raW~ rac'll~j norma!kf'lSm·e-t'Tc·rnega. Ser·, p'.
ną bylGby, gdyby wsn'i'!TItłv finamlOwo' PKP . Fi!\ndropi~ ws~!>k nie
p
n::t p- ście1
15-30
p<ld!ega pj)~~tkoi1'!. A widu ludzi, vrzewa'~trle stn'yeh, Dlł.prawdę
rvyvrl'l.n"
wykor.<lć
poti'ZdHlh 'P0mi)i!Y!
w !'oltu: na: ie-

Bieda

Naczelnym celem JUMELAGES PTT - która jest organizacją apolityczną i areligijną jest nav"iązanie
przyjaznych
kon{aktów i więzi między rodzinami łącznościowców w całej Europie. Do Polski.
która
n.ie jest jeszcze członkiem JUMELAGES PTT. przyje-chal1 po
raz pierwszy. Polscy organizatorzy stanęli na głowie , aby
goście czuli się dobrze. W cią
gu dwóch tygodni
Francuzi
zwiedzili
Kraków. Oświęcim.
Częstochowę, podziwiali krajobrazy Beskidu Sląskiego. Byli
też oczywiście
w Naziemnym
Centrum ŁącznQści Satelitarnej
VI' Psaracli.
w jaskini ..Raj" i
w Muzeum Zegarów w Jędrze
jowie. A Klelce? Znają podobno jak włas,ną kieszeń. Najmilej wspomi'nają jednak wizyty
w domach kieleckich lącwoś
olGWCÓW. Kielczanie 00 podkreślali w rozmowach ze mną
. - otocz)'ti i<;h ogromną serd eczności-ą. wszęQ,y,ie towarzyszyI im uśmiech i cicpla atm{}stera.

aż piszczy

:na

(iw)

http://sbc.wbp.kielce.pl

większa
grupa będzie
chciała
przyjechać do f'olski.
Daliście więcej niż oczekiwałem.
znaleźliśmy
spontaniczną
przyjaźń. a to jest przecież ce-

znacznie

tu

lem naszego ruS!1U.
Zadowoleni z pobytu są wszyscy. I para nastolatków Nathalie
Guillot i Liouel Currat, i pań
stwo JaneŁte i Marcel MeuRier.
którzy oprócz miłych wrażeń
zabiorą do domu
film, który
pan Marcel nakręc i ł w Polsce.
W pożegnalnej kolacji uczestniczył prezydent
Kielc Arkadiusz Płoski z małżonką. Spon-

tanicznymi okla skami skwitowali zebrani jego krótkie przemówienie wygłoszone znakomitą francuszczyzną.

- Dziękujemy. że przywieź
.!iście
nam radość i uśmiech,
źe cieszyliście się razem z na-

mi z tego co nas otacza. Jest

to nasze

~erwsze. ale wierzę.

że nie ostatnie spotkanie
wiedział na zakończenie

- -podyrektor DW PPTT. Marian Rokita.
Często się zdarza. niestety. że
obcokrajowcy opuszczają Polskę wywożąc z naszego kraju nie
najlepsze wspomnienia. Cieszy
więc fakt. że francuscy łącznoś
ciowcy zaznali na Kielecczyźnie
praWdziwie staropolS'kiej goś
cinności.

(i. d

Z ukosa

Co 'dalej
Z poradnią?
Nie ma w naszym micście za
specjalistycznycb pł'zy
chodni zarowia, A powołana w
lutym br. Spef"jalistyczna Poraunia Patologii Cil\ży i NlW'iereł-t
była kobictom
na pewno potrzebna. Tak mY31eli ci, którzy
decydowali o powołaniu pl acówki. Lecz 15 czerwca_ również br.
umknięto ją. Powód jak zwykle 'ułahy, zajmowany
bowiem
lokal ciasny i tymczasowy w
pl zyzakładowej
pl·z.vchodni
zdrowia Urz ę du Woje WÓdzkiego
prz.€wlłczono
na Biuro Pracy
UW.

dużo

Zamknięde porad(,j to pozbycie się plobl emu To nic, że z
tr udem skomple towany
ści~l e
fachowy sprzęt został Z!ip nwne
Up~b ll ięty w jak i mś rrtagazvnic
lub rozmieniony n a kUka przychodni a zaangażowlłnie-- prOWildzą('ej
poradnię
pa ni
d o>ktor
zmarnowa,ne. Ale o tym pamip,...
taj,! jCdynie dawne pacjentki i
kt>iący
koledzy z Towarzystwa
Gin ekolog lcw-e go.
lr

Dlaczego pyta:nie: cO dalej t
- wy\lToluje różne odpowi€dzi. JErden z dyrektorów
ZOZ
Miejsk iego
mówi
o
zamknięciu na polecenie nowego lekarza wojewódl.kicgo. Oli
za.q twierdzi; iż przvchylil się do
wniosku spe~ja1i3[ów i z$(odził
się na: z,ainknil;c!e niJ: rrie zrtactącej
poredni. W J{orespo"njeszc:2:e
d-ellcji ujęto T>r~!em
inae-.t;ej: zawiesutmy 8z/ałallidść
poradni w br. i J>rzes~~wam:v
oh .... do pracy w.... Moie . kr.ako'ws.'l;:rm targiem. ]1tzesuńlfc tJy
poradiJ.ię do przeraż.ajac!} plfs1e i
poradnią

już {)'d południa Sn'ech1 i st,c:!.łl'ej

Prz;ch~.ni

na ul.

Wes~'l?

Kt&ry z przemiłych lekarzy
admTnistrafdrów zechce narescćrEf zauwrrżve

iż

pr"!:yc.:hod,~i'!

winny
być' czynne
l1rz<:!ce
wszystKm wter1y. ~y lHcj-::nt.
I1!oże sW cl1:fcodnre ler!żv~ się. bez
zwaki'8Hia się i til"l:CY?

EO

~
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Na dobranoc· :

./ Krzyżvów~a ~~ J~~
..

._

•

I"

'

..

.-

trawa

(więle słów' J:>ez treści),

POZIOMO: . 3)

5). Wisła

lub Kamiellna, 6) lisia 'jama, ~ 7).
przY"" wpadaniu Ciał . .do,
wudy, 9) podstawa,
spaf~tów
geOdezyjny ch, Hl) '· P!-ef,,:,iastek.
dierriiczriy '-0 l;yn!bolu .' Si,' 12) a-o
mórtyzatdr, 15)' sta1y' interesańtJ
16) "sarniacki '.' młodzieniec; - 17),
n'linel:ał, "odmiana' clia.1cedonu,
18) ' połączony 'promem 'ze Swi!fpujście.ni, 19) ryba VI ,pa rku.
PIONOWO: 1) oósza.r mi~dzy
zwrotnikami, 2) puprawka zdję-.
cia' fotograficznego. 3) usterka,
UChybienie. 4) ogórek lub pomidor. 8) szablon. rzecz oklepana; 11) nowy p~zedmiot wprowadzony do szkół. 13) zagubienie, stracenie. 14) linia równoległa do frontu.
Słowniczek: OTROK, ROKADA.'
odgłos .

Rozwiązanie

sy)ać

krzyżówki

p'rz~

naleiy pod adresem redakcji "ED" (wyłącznie na karłaeh PO(;ztowych)
w terminie.
siedmiu dni od daty numcru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlof>owana zostanie nagroda książkowa. Na karcie pIlCZtowej pro imy nmieścić dopisek: .. Krzy:iów!;:a. nr 182".
Rozwiązanie kn.yi.ówki nr 167
POZIO 10: diorama, portier,
os~ka, mod.,lka, W<i:::a!lt, Ornak,
antymon. s!ajrc:a:
PlO. OWO: dyplom, obrzęd,
abisal Afryka, sGwa, k,"iir, Kana. v.. ai~ar.s:ll
rostraj, ~nenjon,
ikar;1w.

Celnicy zatrzymali...
książkę telefoniczną
W Koszal'nH' opć.:!nHa się ~prze
daż k.si.,lki tel ·foniczne·. Stało się

tak dlatego,

drukowana ona
była w Szwecji l zanim wp...szczon
ją do kraJU, musiała przejść ...
~e

"formalnolici celne".

(PAP)

Życie weryfikuje
bra·1e
bra,źni ze strony posłów.

wy<>którzy
wiosną br. za-decydowoli o wyrzuceni·u z projektu ustawy somorząd>owej

rozó·zi.a/u poświęco:

nego k-;:jowemu sejm ikowi ro~
morzqdc-we.mu.
W~.aśdwie
od
c~i,.'1i'li swych no·rodzin nO\'Ve organa s<l-morządowe 2.aczęly poszukiwać moż1ifNości u·tworzenia
struktu'r ImJJjowych i re9ionalnycn. które mog/y>by ripre,zentować władze I·oka<lne wobec admi·ni'sbr<loCj-i
cen,tra~nej i sta'n~
'wx: fomm w;mio-ny doświoo-czeń
s-omorzcjdowy.ch. W sierpni.u pow- stQ'Iy: >ił Pozna.niu· - 1(010 Pre- '
zydentów i Burm is1rzów .Wieoilco·. po~ski • .Q w Erb1ą,gu - Konfe~e•. r'ocja Pre:zygep{9W . ~i'qst Pol·ski.ch. Wspómq- re,pre.z€iltocję utworzyły
sejmiol.i samorząoowe
Pol SIki • P.o!u,o.nfo.w.eoj.
PówS-tOlje'
. z,Wir!ze-k, MioA' P,~~{c~ : ):'t6ry w
paździE'rni'k-u ' orgGni-I.Uje
swój
zja,zd 2Glożycie.lsk>i.- , Noj-W<1'.~niej
S2Q je~ln.o,k ~n'StyttJ.Cjq "su.persamorzqdową". być może
zalq.ileiem przyszłej Izby SamC>fządo

wej parlame'n-lu. .będzie Krajowy Sejmi-k Samor2ąd:u ' Te-ryroktórego powolo'ni'O
ria·lnego,
możno oczekiwać 28 V'.'rze>Śnio w
Poznc,n-:·u.
Pow$.toł już proje,lt<t
maturo
sejmhku ~r(]1jQ,wego. zgodnie z
którym. ceole
porowm-ieni-o 5e1m:ków wo.je-w-ód'Łkich je·st · opracowyvva'nie Oiktów prawnycli do·
t y-czq cy.c h 5amorzqd.ności te-ry,torialnej. negocjo'ł.FOn-ie 2.asClld polilty i
społecz.n-o-gospodarczej

A>lelksamier

z

D:)m~i

zabiega o
ZiW!I'o>t obraww oolleiąocych do
;)ego r-od:z.iny i odltwooTZ€.nie·t.zw.
Galerii Dąmbskich, kió-ra wuhrabia

biegłj'1l1l wielku ws-lała zapmana s'połecz,eru,;l.w..t.

Wlaodysła.w

;.

Luhrańca
z.marły w

hrahia D ąmobsk.i,
L878 r.;' prloekazują<: testamentem Galerię D<}Iffibs.kich za<;tp.egł,
że
o>brazy
mu'Szą
być.
u d o.,--tępi1ione
5opołecloeń tW'U.
Licząca
ok 300
obrazów
szkoły
włoskiej
i ho.le-nder<;k:ej galeria prebyła
począt.ko
Vi Suk:enn~ca-ch
krakow-

zento·.vana
wo

<·kich. W 1003 r. przew:ez'ono
j:) ilo RL.e,zown, a w W30 r.
l1:\jl('p·,L.~ cl.dć 7.b:o!'u U!ll:e';:z.-

y

bieiącą

dzi<l,I<lI'n ośoiq

se}m~ku.

W dolsZI'ch plo-l1'Ooeh - lJItworzenie fu.nda.c}i S<l>morzq.c!.owej.
(PAp)

parla·nlcn1ach 5 J}.;;ń~;'il\\,' z;siaóa tyliko po 5..>dn€'j przed'!i.ta·w:cic-11":e płci pj'1knej.
Na dru,girn bi.eg.Jnie :znalazł
si~ pa.rl·amcnt d ńS>ki. c-J.·Te~l6.

Nauka o człowieku

ny jako .ae.J1.iniwwallY

Badania
prowadzone przez
czas pr,zez grlllpę nau·
kowców amerykańskich, posłu
dłu~zy

gujących się
najnowocześniej
sz,ą techniką kompu,terową, wy-

kazały,

nerki
koło

to.

że

każdego

człowieka

<klia

p~z

p!':Zepływa

0-

Sredniowieczne rz
irkuckim muzeum,
zione nad Angarą przez
syberyjskiego
archeologa,
akademika A . OkladnikoWa.
CAF - TASS

k:rew człow ieka , co
5 minu·t jest filltr'owana w n~il'kach.
,I.
Wynikiem ~t " 11)0<).z; 'którego
czlO;~v.ieok -:- p-ormalllie
ię 00ż)'wiaj4icy. nie pijący alokohóhl,
RallU Ęogu czy poiityce? Sp6r .fl.H) palacy ~ wydala z OII'ga-'
nizinu
ćiqg'u, doby od jedne- '
w.;;koł p toblemu, czy z okazji
go do d'WÓCJl 'litr6w, pozbywazjedlioc2!enia ~ie~iec' d~wo·ny . jąc się· t l."u-jqcych su.i><;tanc}i.
kościelne mają ' bić czy też nie
*
*
Gdyby pła.ty pluc człowieka
....:. doprowadził ·de 'gwałtownych
ro.zciągnąć na płasko, to '- w
dyskusji tak w RFN, . jak i
za-leżności od organizmu ' moNRD.
głyby p.:>kryć powierzchnię.
aż
60-70 metrów kwadrato'lĄ'ych.
W
organizmie
człowieka
płu
Kościół ewangelicki reprezenca waią j€dynie około kilog·ratuje pogląd, że kościelne dzwoma.
(PAP)
ny służą Bogu i można ich używać jedynie w celach religijnych. Jednakże - jak podkreś
lił
jego rzecznik - tylko od
parafii zależy przecież, .. czy
zechcą odprawiać msze dzięk
czynne z okazji zjednoczenia w
dniu 3 października. A wtedy,
rzecz jas~la, można będzie przywoływać w iern ych na wspomniane msze przy pomocy dzwoże

cała

Polska

* .

Udostępn iony ....

nÓ\łw7 •

tę:pnę wejdą d ". eksploatacji w
najbliźszych liłacll. Rozstanie ' z
Niemcami spowodo 'ało riat:ycli-

podłu.g,

.,P6trzel:;"i są. inteligentni
młodzi
ludzie,
potrafiący
błyskaw[cllnie myśleć, umieć
- niemal w ułamku sekundy
ocenić sytuację , i podjąć

dzie fe(>llza -

przYs!lłoSć. .

W Pomorskięj Rozgłooni
skiego Radia ayill1rował n r ·,v·I " :V1SU
wódca Unii Pol~;j;yki
.Janusz K&rwin-Mikke.
wiadając na pytania
polityk oświadczył,
nie powinny mieć
prawa wJborcz€-go, tylko
ne. Ko1)icty, jego zdaniem,
zna-ją się na poJityce i z
guły głosuja
na ll1E;ŹlCZYZ:l.
Korwin-Mikke poza tym
ża.· że premic·r musi
10 razy tyle co zarab;a - cZJ'·.l1 t€~n e'rowa
li 4{) mln mie"ip'cUlie nie. myślał o pieniądzach.
słów powinno być 4 razy
i powinni mieć s.woje
ria.ty z " etatowymi dor
ludźmi znoszą-rymi im
'CO
dZieje

na.tychmiast trafną de cyzję,
wysportowani (przebiec 100 m
w maksimum 13 ek) i ... zakochani w 'sporcie, sprawni
- znający przynajmniej pod-

stawy
portów obronnych,
m jący wyksz ałcenie średnie,
wzro t od 175 cm wzwyż, o·
gromnie koleieńscy

~ myśl

skich·
d!z.iela

miały

KPN W Kotowicoc p og ie igrz sk

wszys~k:ch,

wszyscy za jedclego "~l, zdrowi
Uącm:.e

z

uzębieniem}, mający

uregulowany
stostmclt
do
wojskowej, czyli po
wojsku,
umiejący
p~,,>vać
(j>est szansa na zdobycie tej u·
miejc;tno.ści),
zamieszkali w
Białym toku
lub najblii zeJ
okolicy. Miłe widziana znajosłużby

mość języków

obcych".

Taikbn

kryterium powinni
kandydaci do grupy antyterrorysty-.::znej przy
Oddziale l'Irew!1ecji KOlJ'nendy
Wojewódzkiej Po-lkji w Białymstoiku.
Ofke=owie z te'go
odpow iadać

odd:z.iału obiecują, że członko
wie tej grupy mają
szanse
trafić do ochrony papieża podczas jego przyszłorocznej wi-

Pi kny tylowy zegar z pierwszej połowy xvm wi 'L.u, znajdujący
sic: dotąd w zbiorach
rządowych E. Honeckera, zesłał
m.in. pokazany na wystawie w
berlińskim Markisches Museum.
Te i .inne dzieła sztuki naleiały
do prywatnych właścicieli.
CAF - ADN

Radny Ad:om Słomka, któ"Y
działu KPN, b&.:diO Eię
utrącili w głcsow<l!1iu p,ojekt
pomnika Wdzięcz!lośei Armii
ko 16 r;::dnych było "za", 13
wstrzymali się z określe:l ie:l1
49 radnych zapomniało o
i przyrzeaeniach składanych
na zdemontowanie pllwnika
miejska świed pustka.mi, to
czynu.
Radni twierdzą , że dobrze
że wesołe igrzyska z roz
kim przypadły do gustu, a
domość polityczną -=- kt6rzy

o tym i~e('yduje
:' _
' . (~)'.

n:czqcym Eląsl~iego odradnYCh za to, że
iastowym usu:lięciu
Wyzwolicielki. Tyla pozostali spośród 55
A. Słomka sądzi, że
""',... uu.>l"Cn"V1T1" rodowodzie
nic ma pieni~dzy
on - a nie ma, bo kasa.
wez\"ać społeczeWslwo do
o swoim etosie, ale i o tym,

pomnik6w nie wszyst- bez względu na świa
za przejaw złych obyczajów.
(PAP)

jest pytanie: ilu takich pralWilm.
PQdo nwj

dloiwych mężczyzn
się w regi.o'l1ie.

znaj;d;1.ie
(PAP)

dołą.ciyć.

W 1944 r. obra::.y znajdu.jące
wRzesiowie' umi.eslCzone
zQst.ały w
Muloeum
Ziemi
Rzeszowskiej oraz Lailcucie.
Nie wiad.orrio natomiaSlt, co &i~
stało z obrazami majdujący
mi się w l\vow'Slkim Oi;soJ"mesię

um," Podobno - walazJy si~ w
Muzeum ~ie}s.k; m we Lwowie,
Os>tat;nJ ,ku<tator galerii i 0sta tni z roodu Dąmbskich - Aleksander, pragnie odtwo>nyć
gale"":ę a·by zgodnie z wolą jego
prloo-dkÓ'W służyla
"poleczeń~twu. Warunek
jes-t
jeden: po-d obrazami musi
znaleźć ~ie ;n!ormacja, że jest
to d'-r <'<:-gaja-cej korzeniami
XII \-'~ u r{l-dz:>'1Y Dąmb
<-,k f h.

"Matki i Córki"-

razem ot~uł miss
Wie1:k.o.po.lGki Ośrodek Ku1tury w Poznaniu wpadł na pomysł ogłoszenia ogólnok.rajowego konkursu pt. "Matki i Córki". Do zmagań o tytuł najpiękniejszej mamy i jej latorośli stanąć
mogą
wszystkie
panie. Warunkiem jest, aby córa miała co najmniej 16 lat.
Punktowane one będą' pa'l'ami,
nie oddzielnie, W myśl zasady:
takie jajko - jaka kUł'ka. jaka mama, taka cC>l'ka.
Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpić
ma pod koniec roku. Jeśli są
to zmartw ienia. to p/:zynajmniej
w~,we.

da tam prawie j{'{hla j,r'Z~ia
kobIet w cal·m ~.kla.ct.z'e. Dodaje siG, że na .-zele P;1l1s,twa
:;toi równicz l:·:;.b!eta - kl'&lo\\'a Malgc>:'zaia II.
Na n:u;tf,'pnych mi~.is.~&~·h p cd
wzg'}~dem 1:cz,b:. kobiet w P 3J:lame"tath w:'m:cl'i
S't; bY!1
V.lSfo-oJ'!10t~

żadnych

KGB uzna1o, że "w wa.rWlkaeh pieriestrojki rozwój kOlltaktów ze społeczeństwem, n'
mOc·nieme zaufania i zdObycie
poparcia. ze strony szerokich
warst obywateli" stało sic: dla
tej instytucji "obiektywną koniecznością, w znacznej mierze
determinująeą skuteczność
jflj

zwy.k:1e goocinnych i
mych kiedy KGB
się do działalI
jaśnić
wszyslkie
mordu na polskich
Szef oo.rodika
bainow -

działań".

się

Tak - umotywowano potru.e-bę
uruchomienia ośrodka łą>cwO\Ś
ci KGB' ze społE<lZelistwem i
prasą. który 11 września w N3
ro<)znlcę urodzin "ojea chrzestnego" KGB Feliksa Dzieriyń
skie~o, otworzył swoje ' poowóje na tTzecim piętrze znSlllegO
gmachu na Łubiance,
Na uroczystą inaugu·raeję ośrodka KGB zap,rosiło kilkunastu korespondentów
z~,ranicz.
nych. Z Polski - PAP i "Gazetę
Wyborczą".
Byli pierwszymi dziennikarzami, 'którzy
przebywali w s:edzibie KGB na
f_ubial1~. Przynajmniej do1>rowolnie.
Wykorzy.;;k'lllliroy tę
ok3.zje...
by zapytać g(}6pOda.rzy - nic-

.,1.1 iłuj!:
p rzf'ta..·z"i
moim
Cz 'telnili m oCl l'zuei<t i praw~
dy \\ yni ~iol1e m.in. z v.ieICllt>truch do ~wiadC'nń
uv.odo~
wych. , 'ierszc moje l>ta.ją si(
niekiedy rodzajem wzajemm'j
~poniedzi mi~dz
pH'jentem i
Iclianem" - nap;~.ał w p'"2E'słani li odau~N,, __nm .Jan Lechicki - lI'ka(Z, poeta, 8:.ltO:- tomr:'k.u p"a "Przp aczanie lny'!i'"
wyda::ego n~k!adem vr"daw nie:tw.ł ,.Dem
iaH.i" w Kiel·
cach. Jc"t o,n kont:! uacją tomiku pt. ..KS.ZJt3łt L&iu" z !!i8{)
roku.
.
.,Mroc [;e ka grd!Jv i tl'ir;:';1 ~'C<nm
Lwdzie Jtw.:tlq si, do
'kalc:/fJHerów

o ki.!;1).a &topn>: cie:Pfu
(

W parlamt:n·ta.c-h

limy 11

IIlJ!Uencie T rynid~du l Tobago
w A.mer JCc ŚrcdJ\;o.we-j.
Przybl,izo:lY
p-r~H;ent
k"bie-t
z,"siada w pa.rlaJ).entadl RFN.
Nowe) ~laJ1{1ji I
zW:J j ca",i i.
Zd~i'Wieljie mocie btlG,zić w~a:l
nj·k w tym Of"ta!oim pań.sJtwie ,
gdyż kob-i-ety \Ii S--.. wa.j.ca,r·iJ dopi~.ro niedawno 12y~aly praw
gło.sowania w ~ oora.,h.

(4)

- Ktc}
nap;) u?

-

.W

oou

.

...badl ' prurIlfiOlW:\DW
za6i.aoo·. 6;3 .proc.
to

U ~&bo;.{1f.waito·

(Zirma 1981 1\Ok1.l)

'

rów pewne wxi'wic-nie,
jeidJj
weilnJe
SJ~ :pod' uWag~~' ż,e
part.l>-twem ty.m jU:.l: tr2~ia kad neJQ rz,q>da;j .,Zel.azn·a Dama",
p. Ma.rgu.ret Tha·tcheor.
W NorwE.gH PfZ€'Z k-i:hl!.a 1Iat
p.!'€'Illl('·re-m była kobie.ta. W jej
rz,ą.d.z5e kobiety s,t-anowiJ
WI~5l, "1:.- Na!.omi;;osl w
parlalJ'rumcie były nieLic:t..n. R&wo it'lŻ w
Pc.,Jtistar.i(' do niC'd.aWCla 'JlII'cmi€,rem b. 'la kobit'ta. Stoj
0>ne je-sz,czc na czele rz.arl6w w
Isl andii i n Fi1Lpina:::-h.
N at<1'mJas.t w 5 pańsl'Wsch 11;ra.h.."Ik.JCoh flJ ma !k-obi€'ty a(/')1 w
parila.men<:;E', IlJll w rządzie.

1'\."'(·I.a w "Wyc} wi<'·r:sza-h <;.t3....
'-II: -{'a~o-wac n.a OI':aecajacll
rze.::zywj,to..;·(. Na lo, co go draż
nd. przetacza \'7;E:C nam tę swo;r..

proc.

ogoÓłu

ćo'nera.
ka!'~k'e'

~){;ho--!zi

KGB.
Odpowiadając

z kolei na pytanie o- moty;.vy odmówien ;a Aleksa'!ldrowi
Ginzburgowi
i
Wład-irn1rowi Bukowskiemu w iz
wjazdowych do ZSRR. szef ośrodka KGB ozon imił, że j€'go
i:1st.vtucja ., :,.. mi la wpływu
na podj<;c;e talcej deey z.ji.

~lął z na .."'II11~l(a.mli1 Wy'Wje~Jl g

'~,1
.'
w ch wUJ

CiL.y sam z mnl.ł

t

! W oomu ~6C;;. wą)(nlllll'iarnyd, ': 066tb
1i>w}d;J-wllł si k-u'cl1arlra, ' poit-().jó~ i ()~.r~d'Jl ·k 7 w 2.
oje M asy II a~w
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v., g J -O:lku.
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- . Gdy wrz.ął m ~"rl.1:'la{ do JW<pa '111l'J,k&w, lUZ po Ph:lI wS2.)lCh si..EL.Dłach zaib kowa!
ę zamcQ:
n'łf'jcgo
J.. al <l ,1IfJJU wY'Ja "aił OIJt.o SclWDi>l>le.r.
Poa.J()~ialJ wyjaŚll'ld1i , że nic Wązy},
p<'ITl ('waż wyila.
rc.xwńjaly SJ~ z nieZM-ykł~ pręOlJuot;cj~ n-lf.p-~Jst.rIJ!1\()Iw bylo
lu, a i<:h d'zQałai!l:i był r.o!JC'zwyikJc spiI (lWIlX.
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je}:al'5k.mi suJ?'erJ}e
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Sl \\ a !€ są ..'; 1..<1 n:1;:3:"11i mech ,>.I!ułek, ktorymi
stara EI~ n s ra zyt. A są to
barozo m.stc!'ne i celne mcta-

tai>cl')

!o;:y: " Po tarzał .J.c.Jni;j k '-y",
... lilczc-nJe Daj~ICiśnid kn (,zy'" •
.. lłt: uad na /'horobie ułowi .. •

J€~

Iyf,:

T.f!l1d~lc:. 1naz
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-
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Clow3lftej r no?
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wodzi
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-
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~..oIl{,

l;l,ni(j,r 'Th'(; ki pU'.zyjm.ujf'

zapytał pułk 'J""''tr1iJr~

jak bvh.ale li.rycz.ny
pi. "Cit:źk.-. cho-

W •.:,rt;Z-

KIto pOlSiadal klu z:ylki do ~am~hodów?

-

,.Ni!(ldll - '711-4' 1q<~'Ift·zy ~

bólu

pa.tl'ZY ... "

-

2.!102umiel

.;panto-

elte człowieka".

Smicm tw,e:-dzić a wi,w lero'l.ił
to rów,n·iei au·tor po<!cz;. spotkanQ.:l &.uiorski€go VI
Klubie
Na·uczyc;·cla. iż jego ooetyka
ma ~wc "rodło m.im

w pocty-

. re J. Przy~:a. Ba,-u.;v wyraź
nle to wldać w 'OJ:'Z€'\]leknYlll

Zaw.<il.e

p.,-.'lkik

z(;~awiaJj-ślmy

je w

aoi<ic

:;:: . .I:j a lni

00

wy-

niebe~(:czeil:;ttwa.

- Je-dD1aJkie ami nap::l:<$lJcy nlic modli i nie J»O'Wj~lJ)i :zona':
tego ~.Z!Czegółu Jak InJOgł pll:~y1ś(> lm di) głowy, aby posluży HG s a.m!oclh,JÓ<jmll w la"s1l1
"na wyp.adClk: ni be.z;pi zen:::SiW;l" '!

Ni

l).fFzymaw<:.loy

p.owie-d:ni

pułkv!\>,;D!i'k:

p()sta~owil

pra-

wiersz'u pt. "Kto zrozumie",

wę dur. LeQlIla 'Th odn g~ W2nąl.c pod lUil l udal S'~ do wegtO
l:;ij,u;r3. Jt;.d m.k.ż.e wcz.e~nJe ' Sa:n-chez
alaz.a:r rozesłał swolJCh

"Kre UJ

ludz.j w pos:t..UJkiwaniu po<szlak w róL:nycll
mu p.ołQŻO leglO pN.Y ul!i•.:-y Wiedeńskiej .

Ulgi:>.llZazona bólem
plynqć

przeos.ta'j e w

i'yłflCh

pokryła 1TlJ/lotl>'lL'Il

za.v.tma
Ma.rlwa ci<lza w gardleH

I t~n wiersz mógł napisać
tylko człowiek, który na
CQ
dzień
ma do czyn ie- ia
ze
śl1'bierc:ią. S)ówa te na
pewno
zrozumieją wszyscy ci. "zamknic:ci w sohie na cztery spus-ty milczenia" i ,,schowaj,,, "od
szpitalne piżamy niczym najdroi~zy skarb ... "
Myślę, że warW zajrze.! do 0maw i a.n e~o tom;,ku choćby po
to. bv 7'Hl.leźć w n:m swój ból

r07teriki. z którymi
nieraz robie tlOr-adziL

kierunlk.ach

00 do-

Ulica Wń c-deńs](<l ... Dom T!roodego.~

Or::t.y za.tygłe w pól d.T~~

i
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z

p:o-1a-;ji.

mimę umieraJą

funkejon~ri.uszy
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i

lstq }:rew pra".vd~ o ::yciu;
jA:; wla, ą I>!awd~.
tąc n;{'J>~_ pad ',)\\'O sJ'lwn:ct\"o
jakle

Stara si

nOŚ!:i

!)('h"'łlll; pfL.y brami

'!Nr"'i..Y"cy, na CZf:k' L Ttr 'IkJi~ ~ądZli),
~ógł L (; Wtó,!JQ<]l1l i'k iwn ..a.ma('I){)W~Uw".

na:tl()l)IDalrt 5,3 'po

bry~yj@k.ie-go
lIJob~.t. Bud~
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~pr;)wow;ll
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W pa.rla.m"neie Kana.oy Jw.• blety staJlowi... 9,9 p.r-oc •• W Kong.re<>ie Sta'1ÓW Zjedmo.::lOny~h

Podobni

,u!lpie·r()sa~lli".

iKa.rbainow odmówił :u~a'A'łDie
nia doanych doty>cz.qcych liczeba,pM'aiu KGB i budieLu
tej
imi,ytUJC}i.
Po{!!k.reślił,
:re
Ka.r bainow pod.- sta.nowi to tajemnicę paroStwową i że tyllk() Rad:! Najwyż
iż stosunek f·uniks jego resorlu do .sza ZSRR może podjąć de<! jest jedno.znaczny. zje o "odtajnieniu" tych infO<I'przy to/m, że prob- macji. .Jeśli taka decyzja zalY.>~iC'h
o!kerow zoc:.-tal padnie - dodał - to dane te
ujawnimy
z
przyjemnośeią:
Chcąc mimo wszystko
zaspokoić ciekawość dziennikarzy i
czytelników. Aleksandr Karbainow Podal, 'że aparat rozwią
zanego za.rzą-d-u V stanowił l

http://sbc.wbp.kielce.pl

W

d{'·p-u,to·w&ny~·h. przy <:ZY,11
co mm.-e hll>!lz.ić zdziwien-ie
."..aJ \,jQ~ej ke.hiŁ"t jf",t w pa;r-

p"OC.

(z' narzonwej)".
-

...)

Po ulicach m~a-t
,pad>rO!Zc ivo;.skowc
grrzejq ZP,bll sz.użbowYlmi

w sprawie Katynia

do

z "\v yR<:,p,ubL3\i

p:;nst\,- Kobiety 8tanc.v.. l.. 1'0-20

o/l. ty.8ko

W archiwach KGB nie ma

st~j~}iC'.ty.cz.}~"

lf!A.'Aen:ein Chill~J'{iC'j
Lu.d{)··""l' J i - RLD.

Przetaczanie mvśli Jana lecIJic -ego

zyty w Pols-ce. Tematem dnia

CW~.o po-d opieką Zakładu
O oliJ~ki.ch we LWQlWje.
loostałe

"j-eodcn za

Fran:

W TarnoVL-ie utworzony został
trzeci.,. komitet obywatelski. w~.
odróżnieniu od Wojcwódzlde~o
Komitetu i ' Tarnowskiego KIImitctu Obywatelskiego, priyjął
na:II\·.·., ,.Tarnowskie Perozumleuie: Obywatelskie". Jest ono ści~
śle zwil\zane z tutcjszl\ d ..Jegaturą N ' ZZ "Solidarność" Regionu MałopOlskiego.
A tak na marginesie: spo!f'czeńshvu nie tylko tamtf'jnemu - coraz trudniej połapać
sit;, kto z klm i clł;u· zt>go ...

T\,·"v,"c·ń.rl"v

z.a~ady

P~O z

.

-Korwina-Mikke~o .

'w

Za.<;.'a-

zNRD, mariaż zfrancją

1'1100 litrów k:l'wi. O~a?za

ak zostać "ochroniarzem" papieża

Dą

LuhraillCa,

O

ą

W jed'nym z biuletynów statystycznYCh ONZ u,kazały się
dane d tycz,ące udzi<'lu ko>biet
w _lajW)ii.!;:ZY-Lh vrga.na.eh pallstwowy.rh na świeCJc. Choozi
głównie o udZIał kobiet \.... pal'lamentach.
'\I ed .u.g oota.tni('Jh dan ych . w

Ce-

,Hrabia Dąmbski 'c~ce otworzy~

Ga .eri~

. pGństwo w odniesieon-i'u do samorządu. prop<l<gowanie
doświa d
czeń gmin, podejmowanie medioc;i w sprawoch spornych dot)'Czących orga>nów
samorzqdow)"ch. s!ym-ulcwO'>!1ie między na'ro
dowych kontCllctów gmin i regionów.
Pos.zczególne sejmiki
wojewódz,kiie m.oją być re'preze,ntowane no forum seimi;ku krajowego przez prze,wodniczą!:eg.o
oraz jed·nego delega1a. Prze-wi.dvje się powcfon~e komiS/ji problemowych i 9-<{sobowego prezycHu m, Ictóre będzie k;erowoc

Kobiet tJ wodzy

e

r

n

tl

..

•

ryz

a

r.

o iSJt:n>ieniu ulicy. Wiedeńską zwanej, w Coioacanie przedmieśd.u Mexico, j.uż wieody bt.-xłqcym
dzielnicą
stolicy, d<>wiedziałem się po ponad roiru od mojeg-o przyj.azdu do pracy
w

w:~::~:iet~:::~~:~tGr1.em

Jew~enijem

ambasaody,

f

t

p{)po-;""em, po seansie w kmie studyjnym, przejechaliśmy ~
\vła ściwc skrzyi.o\vanie i błąd'Xiliśmy w }>Oszukiwaniu dr()g - '
powrotnej. Pamiębam, jak zjecha.łem z ulicy Lonodl~a na ~~1!c~ M{)relosa i już przejechałem sk!rzyżowani

z ul~q Berlm-

sk;1. gdy usły s.załem po<lniesio'IlY głos przyjaciela.
Stop!

Cofaj!

Szybko

z

powrotem!

tTudr.o
(C.d.n.)

_. . . . .~)i.

M

III Świętokrzyskie świąt). .nki
Ui""oczystof:ci na Bukowej Górze

Ilu

Łódzcy turyści
22.0'3 ,.Pegaz" -

T EATR

22.::;5
22.::0

.lana I~ OCh:lOowskiego
dzicll I'ewne~o lata"

IlU.

Czwartel.:
20 \vrze;;nia 133~ r.

"ZWYkły

g.

lU.

KINA
"Baltyli" uEatn1an" - USA,
1. 12. g. 14.3J. 11. "Robocop - 5'1perglwa II" - USA, 1. 1~. g. 19.3a.
J.Odcon" - "Złote dzieclt.o"
USA, 1. 12, g. 15.:;0. ..Fatalne Ziluroczenie" - USA,!. 18, g. 17.30.

Drt!.; skł.;da!DY f3.'cz~ni;\

F UPOM
i
EUSTAC lBl101
jUlro
l1ilATEUSZOl\1

19.~0.

Al'T ·.KI: staly dyżur nncny
pełoią nr 67-010 pl. Zwyci;:stv;a 7,
67-001. ul. TJil,.• gulta 40.

1500
13.05
15.30
16...0
17.00
17.15

INFOR:\lACJA
służby Zdr'YNi:t
_ czynna (;,-20. tel. 26i-21, lnfor- ,. 13.00
:a.:~o
macja o usługach - :;65-35.
la.OO
TELEFONY: Slraż Pożarna 993,
Komznda PP 251-36, Pogotowie
19.30
Policyjne 997, Pomoc drogowa 9~6,
Pogotowie Ratunkowe 99!l, Pogo-

J D, ASZOfvI

. Kielce

tov/le Energetyczne -

Hadom

J:j-~

20.00

Skarżyiko

muro Ogłosze ń KWP tel. 44a-sa
cZ}' one 1.30-1G.
Tf:ATR

6Łefall!l

lm.

Zeromskiego

lUNO

nicczynny

WolnoŚĆ"

"ROJn3Dtica"
"Batman" USA, 1. II!, g. 14, 16.30. "Robocop
II _ Superglina n" - USA, 1. 15,
g. 19. Wideo - nieczynne.

"Moskwa"

"superglina"

-

USA, l. 15, g . 1l.iS. . .~iss!sipl. w
ogniu" - USA, l. 15, g. 15.30.
"Porno" - pol. 1. 1\1, g. 17.45, 19.30.
"Studyjne"
..Krajc:>braz po
bitwie" pol. l. lI, g. 16, Je.
.,Ec·b o" - ..Krótkie spięcie"
USA, l . II, g. 15. "Rambo U"
USA, l . 15, g. 1'r, 111.

lI-lUZEUM

REGIONALNE

DOM SRODOWISK TWÓRCZYCH
.. PALAC T. ZIELItiłSKIEGO"

Wy .. tawa . jubieluszowa "Gru!>y
10" z Osti:owca Sw. - rzeźba, malarstwo, grafika t fotc:>grafia .. Wystawa kapliczek dłuta Ryszarda
Miernika - czynny Hł-!l.
.

lm.

gen. broni Zygmunta Berlinga w
Skarżysku-Rejo wie.
uL Slonec~

23.40

29- 117

23.55

Owo·

Jutro

na

90 - czynne &-17.
• APTEKA DYZłJKNA: nr
ul Zielna 1%. tel. 512-723.
POSTOJE
TAKSÓWEK:
rzec PKP - teL 137-05.

PROGRAM I
7.40 Express gospodarcl);Y
's.00 "Dzień dobry"
mag.
rozmaitości
Wiadomości

Starachowice

GALERIE
BW"" .. PIWNICE" - ul. LeŚB&
_ Wystawa grafiki Kazimie.za
Grodziskiegc:> - ci'!7nna 11-17.

broń

"zabójcza
USA, 1. 15, g. 17, 19.

II:: -

KINA

9.00
poranne
9 .10 .. Domowe przedszkole"
9.35 ,.Zycie od kuchni" (3) .
.. Polędwica" - serial cze--

KINA

"Kto wrobił królika Rogera" - USA. l. 12. g. 15,
17. "Mona Li""," - a,.,g. 1. 18, g.
IS.
"RObetDik" -

nSłal''' "Matador"
1. .>8, g. li, II.

his:r.p.. .

AP'J.'EKA DYZURNA: nr !i-OT6,
ul. Staszica. 6~-79
POSTOJE TAKSOWEJ[: tełefG
ny - 53-10 I 53-IM!.

MUZEA

plac
I'art)'z"ntów .. Przyroda Kielecc>:yzny",
"Pradzieje regionu
świt:tok !"~yskiego". "Epoka telau"
\Vystawa cz sowa: pt. " zglnt:li w
K atyn iu" - czynne &-17.
MUZł!:UM

NI\RODOWE -

NARODOWE .. PAŁAC" -

Zamkowy -

plac

n\ec~ynne

MUZEUM ZABAWKARSTWA 01.
Kośc;uszl<;i
t1 _ . ..Zabawki

czynne

śWi a ta"

1~17

tltUZEUM LI\.T SZKOLNYCn S.
Z EItOMSIU GO - C"lynne w godz.
9-1a .•
l\tU ZEU:\1 WSI KIELECłtlEJ Park l :t lloe.raliczn y ... Tokarni -

\Vnętra
XIX-wiecznych c haluI),
z agroda z Raakuwic. Dwór z Sucht:dniowa. Tadeusz Zak - malarstwo i rzeźba Wie'; polska TOku 1921 w fotografii Loulsc Arner
Boya - czynne 11-17.
APTEKI stały
dyżur
nocny
pelni'l nr 29-001. ul Buczka 37/S9.
n1' 29- 008. ul. S.enklewicza 15.
POR \.DNIE
YŻURUJ i\CE : St'O-

matologic?n3 Przychodnia Rejonowa nr 15 ul. I<arczó'\vkowska 35 c"ynnu w nied1:iele i
święta w
godz . 7-19, dyż ur noc-

ny

or1 r,ociz. 19

do

INFO'1l\fACJA

clynna ·w

~o,-l7..

7.

O
I"EKAClI 7.3fl-15.30 z \v y-

j'ltklem dni świ:jtcc~!lych l dni
wolnych orl pracy - tel. 523-3:1.
TI::LE,,'ONY :
(ialUnl<llwe

PogotowlI'

m.

Po·

gO(OWIC PP 99'7
Sll3i Po'tarna
9~C POIPOC Dlog'Owa 981, PogotoWie li:nC ll!'.!(yczne K\etce M i a-

K 't'ICEe - Teren 1156, PoGazowe '1-20·Z0 t 992, Po~olowlc wod.· It:.n
e.o elektr",cz-oc RPGM czynne w godz I~-~.
teL 469-80 • 430-91. Pocztowa Inf:lunacJa o u,ługach Uli, lo (ormac.1a PKP !laO. Informacja PKS
4iIi -&~- 19 hotel .. Centralny" 00-35-11.
sto 9!J.\

gC)\ th"te

INFOUMI\CJl TU.,f'l'" lei. 400-66
czynne do 16 w s obotv do H
INF()łtltt!H' JA
O
USLUGACJI
"OM NI" Kielce tel 439·(;3 -

Ostrowiec
lUNO
"PrZOdOWllik." - " Niebezpieezne
związki" USA, 1. 15, g. 17, 19.
APTEKA DYZURNA: nr %9-011

u\. Slarokunowska IrI.

POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wol- 537-92. ul. SJcnll:iewicza
282- 61.

ności

Końskie
KINO

Pegaz" -

Heli camp" -

ki~lny obóz"'~ USA,

L

g.

15.30, 17.30, 19.30.

Uwaga!
w

Za

pr~ramie

ewentualne zm iany
kin redakeja nIe

.."

.

-

:' RADIO '.

.

,~

PROGRAM LOKALNY
15.00 "Aktualności dnia" w opracowani u W. Reznera 18.00 "Od

siedmiu wzwy7." - mag. P. Solarza , 19.00 Wielka muzyka z małe
go krątka , 20.00 W ludowych rytmach. 20.35 Z cyklu "Białe karty
historii" - aud . arch. M. Bednarskiej ,. Sybiracy"
- cz. 4, 20.55
Dziennik.

_TELEWIZJA

w ,!odz . 9- 11

POGIIZEBOWE :
Dy·
('JI"rtnt>owv tel 31·10-47
P<lS1"OJE T .' l.KSÓWEK: Osobo-

USLl1Gł
tIU

we Ow~r z.ec
Słowal'\tlCIlO

PKP

teł.

534-3ł.

ul

31-2':J-19.
ul
Jc~lo.
Jl ·'7!-19
Pos t -J lak$ówek

no"...
bag iowV{"1'I - ul ArmIl Czcrw
tel 31·09-19. Postój samochod'>w
l<:'arowych - ul Mle lczarskiego.

(lłUro

OgIO\zCl'1
«:svnne 9--11.

łtWP.

tel. 231-38

6

OGŁOSZENIA
BIZUTERIĘ

Dziś

pnOGRAM I
15.55 Program dnia
10.00 Wiadoruośd
1().10 .. Video - Top"
16.20 Dla
młodych
widzów:
"Kwant"
•
17.15 Teleexpress
17.30 .. 10 minut17.45 ,.Spojrzenia" - ;lubł. mtl;dzynar.
la.lO "Skarbiec" mag. hist.
13.50 Magazyn katolicki
19.15 Dobranoc:
.,:Mrówka

DROBNE

"Jabłonex"

sprzedaję Lódź,

3:::-25-99
391-k
KIELCE - zam i~nię m ieszkanie
czteropokojowe na
dwa
mniejsze. Ofe rty 11141
Biuro
hurtowo

odpowiada.

..

chosł()wacki

Telewizja etl.kacyjna
12.00 Poznaj swój kraj: W kramie białycb . skal; Opowieści naszych lasów
1Z.30 , ,Biała dama zNiedzicy"
- film dek.
13.00 Polskie drz.ewa: Lipa
13.30 "Proces
Kt»"nela Makusż,-ńskiego" film dok.
14.05 Agroszkoła:
Zasady normowania i
dawkowania
paSz
14.35 Język angielski (3)
15.05 Zapraszamy
15.30 .Uniwersytet
Nauczycielski: Sens iycia prof.
Dowgird i motywy
PROGRAM n
Telewizja śniadaniowa
7.55 Powitanie
8.00 Panorama dnia
8.10 "Ulica Sezamkowa" - pr.
dla dzieci
9.10 " Santa Barbara" (48)
10.00 CNN - HeadHne News
10.15 Mag. tv śniadaniowe j
Uwaga! Za ewentualne zmiany w programie tv rcdakc;ilł
nie odpowiada,

Pie18,

CI!.N"l nUM

RYSTVCZNEJ

21.00
21.30
21.45
21.55

mag. kult.
Wiadomości wieczorne
flecita: Starisła'wa Sojki
PROGRAM II
Powitanie
Postscriptum, czyli dwa
spojrzenia na wojnę 1920 r.
Komedie i melodramaty
na latQ:
"Polana bajek"
radz. film fab.
Galeria .. Krzywe koło"
Prcgram
na
życzenie
Dwoje progr. poetycki
.\~nieszki Osieckiej
Program lokalny
.. Cudowne lata" (11)
"Całe moje życie" powrót prof. Hadyn y
..Warszawska J esict'l" w
Obiektywie r eportera
relacj e, komentarze, opi nie (2)
Wielki sport - eu ropejskie puchary w piłce noż
nej, motocyklowa s:r:cścio
dniówka
.. Ekspres reporterów"
Panoram a dnia
Sport
Perły z lamusa: "Zielona
poż.ywka" - film fab. USA
.. nefleksje nad 'filozof ią
pracy" - spotkanie z ks.
prof. J. ' Tischnerem
Komentarz dnia

OgłOO:ZCIl

Kielce.

ZACHARZ
gityma-cję

Adam

1174l-g
zgubil le-

szkolną.

PRZESTRAJANIE
CAM. Kielce 509-6-1.

11733-g
PAL-SE1l734-g

Przemysław
zgubił
legi t'.;m<\'Cjf: 9z.ko.Jną ZSM.
DĘBSKI

SPRZEDAM
R::-jtarska 35.

Z UKA.

11739-g
Kielce

11737-g
ROGI (zrzuty) jelenia - kupit> Lódi !J7-H-'l9.

386-K

•

J(poi.an.a zwana p,::ez
miejscDwych Obrazik. Da\VlT'.o,
da.wno temu dziewczyna
pę
dzaca bydło, sPQtkała starego
żołnierza wracajii(:ego z wojen
napoleońskich. Głodneg,o i wyczerpanego d ugą wędrówką nakarmiła
serem.
Ów
wia:"us
wyznał jej.. że swe życie Polsce i Matce B()skiej ()fiarował.
.,Potem - jak głosi lel!enda uklaJkł. wziął w obie rece rr.edaHk Panienki Czestoehowskiej.
co mu na szyi wis iał i modldł
się... Cichy szept rnodli-uwy zamarlo Z oczu umierającego spły
nęły wolrniutko
i s:>adłv na
tra,w ę .
ni·by paciorek za pa.cior'ki€!lll, d'Uże kropl·iste łzy".
Tu po.noć, na tej oolanie
m iał być pochowany.
Ludzie
opowiadają.

że

sta~a

WŁADYSŁAWOWI

DURLIKOWI
wyr'łZ'
w3półc:zucia

niel!<lyś

w t}'lIIl miejscu, drewnia-n.a figu.ra z da.tą 1812 r.
mna klechda ludowa eł'Osi.
że tutaj powstańcy 1863 r. stoCJ:yłi bitwę z R-osia·n -ami. Być
mote ten bój opisał Stefan Zeromski w "Echach
leśnych".
Być może dOWOOrLił zaś lel!endarlly ..Rymwid" (.Jan Ro!dueki), bTlatanek
oarskiego
een.
R<nłucl>ie-go. WyJęty do niew-9l.i
sk.az·any na rozstnzela.nie
we
wsi Występa, gtdzie stoi symboliez.ny krzyż i
g.rób boba.-

tera -..Ech

leśnych".

SzymCl!yk :r:
Łąc%iIl-ej
opowiadoał, że na BuikQ<We.j Górtte bya l>i'twa. Ranny dowoooa Włożył do oł't<arzyka wiszą
cego _
b~u obrazek
Matki
Ba9kiej. DY nie dostał si~ w
ręce Moskali.
"Póiaiej nieras
S.ymczyk e1lod:ail i d. olKuka
za,;lądał, ale nikomu • tym me
opowiadał, bo . i pa co, lak si,
przywlókł z Sybiru, It"dzie . go
trzymano przez całe lala. to się
zaraz wybrał do tego buk? i
przepłakał tam~ do świtania".
l\1i1es:r:kańcy okoHcz.nych wsi,
pol.a.nę tę nazywają Obrazi!kiem.
Może na pąmiąt'kę wydarmr:tia
w 1&63 r.?
Niektórzy ludzie .
wspomi.nają, re by~ -tu m,*iła
stary

powsbańca.

Z tym m iejs-cem wiążą
się
wyd.ameni-a z oobt·aiej w ojny.
Rosła tu wspan.i.ała. 1:>aroz.o wysoka, widOClŁ!la z daleka, jodla. .P>a.rtyza:nci miel·i na ni~j
pu.n.k t obserwacyj ny. Sta.nowila o.na równi-ei zna.k o rientacyjny. NazwaJi ją .. M.a·~ką B u kowej
Gó r y".
Jakież
było
z.dziwienie i oburzenie. gdy w
1943 r. drzewo inilk~. ŚCiął je
mieszkaniec jednej z ()koli c-znych wsi. Za ten wysŁęlK'k
został u.kar.a'!ly w ysokE\ kwO'tą,
a takie zobowiąrzanv do wybudowania na polanie
O brazik
kapliczki.
Już w
następnym
roku stan ęła.
Marian
Świderski
~D~ik",
jed.en. z d-c-wódców
oddziałów
AK, operujacych
w Górach
SWi-ętokrzysk i-c h wspomioa . .. 15
listo.pada około Je<)dziny 9 osią 
gam szezyt Bukowej · GÓry.
Prawie w tym samym mieis~u.
gd"Li.e w 1863 roku odbył się
bój powstańców z wojskami r'Osyjskimi, któ rymi dowodzi ł z·rusyfikowany Pol.ak. l!en.eI'a ł Rozłucki, stryj kpt. Jana Rozłuc
ki.ego... To m iejGce \'l}'lbraliśmy
na obozo w isko".
Kapliczka zbudowa·n a w ()k resi-e W(}}!1~· n~sz<:z.ał!3. Takie .Y.!st
prawo czasu. Ale tym r<->!Ilym
obiektem,
za·interesowali
siG'
łódzcy .. górale", zakoch.ani
w

ZE STil.

p.t'~owałam

powodu zgonu

M A T KI
składają-

kol'!dzy

_ z PraJowycb I
Zakbdi)w CrafiC1:Rydl
w Kielcach
http://sbc.wbp.kielce.pl

Górach

Po

daru

;,\forl

Świętokrzyskich

noEllZyw.ający je ,.swoimi I!ó,ami". Otóż Klub Turystów
Górskich
Łódzkiego Oddziału PI'TK.
od
wielu lat organizuje o~ó1no'P:)I
skie rajdy w tej części Polski. Dotąd uczest.niczyło w ni.ch
80 tys. osób, głównie młodzież.
Przechodząc tamtędy.
porząd'kowali mogiłę,

tUryśc '
składali

kwi,aty, a kapli,czka niszc;z.ata .
Tak było do 1989 r. Wówczas
to szef ..Kosówki" (tak nazwano Łódzki Klub Turystów)
- Leehosław
Fularski zapropOOlował odbudowę tej
małej
świątY1lli. In.icjatywa została po.parta przez W
PTI'K w. Ło
du i za tej organizacji. a także w PsaI'ach, w Bodzentynie
i w K ieicach.
I tak od słów do CZ.vnu. d:zię-
ki pomocy wi.elu 05Ób: z·realizowano ten' pomysł. Całość odbudowy, dokumentację inwentaryzacyjną i projekty rzeźb ~
pracował L. Fu)arski.
Model.
kapl,iczki w skal~ 1:16 wyki)nał Zdzishw Hibszer. Grafikę
,.pro memoria udziału Vf odbudowie" arch. Włod~imierz Witkowski. Projekty tabliczek pa. mią:tkowych urmoozezonych n·a
k.a.mieniu Pf1Zy k&JN,iczce. są
dziełem artysty Wojciecha Ser-

psIa.

ŚWiątynkę W2I!l.iÓ9ł

cieila
z
KIO'llowa .zy,gmu'lłł Zycll. któremu pomagał sy.n Andrzej z k-o- •
~g.a.mi, były partyz.a.nł. To 00
U{}ÓI"Zą>dkowal
i roudowal ()beli$![ ku czci pomOł'do_nych
mieszkańców swej wsi w 1943
r. W,-siłclt ten wlłparl~ leOOicy
Stanisław KroellDłal Luejan
Wesolewski i DariuSII Zbreszuyk. Rzeźby
p~ozdabiająee
k&pli~zk.ę. wykonał twót'Qa lud.owy. z Bod-z-emtyna - Henryk
Dyk.
"Na cześć i chwałę Ma.ryi
Król'Owej Gór S więŁok rz.v&k-ich ,
w 40-lecie Polskiego Towa.fzystwa Turystycroo-Krajozonawcrego, z woli Klubu Turystów
Górskich .. Kosówka" Łód.zkie·go
Oddziału PTTK, ka.plicz.kę
tę
na nowo wzniffiono stHJ1mem
miłośni;ków PusZCZy
Jodło wej,
wrzesień 1990". głos i napis
na kamJ.eniu p n.y ka·p1iczce ua
Bukowe j Górze.

.

'

*

O rganizatorzy zapra.sz ają na
które odb~dą się
podczas XXXII Ogólnopo!ski ł'~o
:Rajdu w Górl!f'h Swielokrzyskich .. ŁYIWgóry Jesień 1990". I
tak, 21 bm. o godz. 18.00 spotkanie przy cgni.;·, ku mło:!·dci.'1
z Psar i Ło<i.z.i, 22 hm. o godz. 12
uroczyste o<IsłonięMe i poświę
cenie k apliczki na BUkowej Górze, n.at()miast w nied-ziel<: (23
hm.) o godz. 8 w Psara::h - St3rej Wsi. rusza ŚW. w intencii turystów i
mies'l,ka(lców
Gór
uroczystośCi,

ŚWlę'tokr-zy&kich .

orZt.."'!: t'&l'ę lat w
przeds?;kollach. j:ri;:Q WOŻ'!'>!ł Cl"JCo joa mam t,<:"az: Z>!\)bf.":?

..

,, ' ,'-'

CYPRlA~ TOŃSKI

PS. Na Bukowlt Górę pril wa dzą szlaki źólŁy i
~idony
(poczlttek pnys'anek ,l'KS VI
Ba.rczy) i ziel&ny z »edunty·
na. Można również "otruć la'
werem lub samocl\-odem.
Od
tirogi
Skar:iyskD
IOł'II'C
skręcić w Goźd"l!ie d
pur. na
8 km parkio~.
Mina tlLktc
dojeehać z IJ.odzenlyaa.
(C'l')

mil czasu. a·by s;~ bawi~ w cere.~-e!c. Mies.?kam
pl 1.,\'
u1.
Ma.n i.frotu Lipcow~g(), n3C!yW<lOl
się (... )

Palc-e

lizuć

Ni~ rI'.O[(ę patr-z·~ć . jaJ( w k:elec.kica s~l'ep>acb
(t!tspe:,-·te" liki
Ji.żą pake. aby wzbć kawałek
palliet"L!. a pwn.ie.! t:,mi oblizanymi palcami r>akh<loah cz-elwla.illri.n3 wagę. Liż~ t~ż pJI-ce. al,y
l~pie-j liczyć mel'hdLe. Na mah l.t wa~ę lli>lysz"tl m o.pt·v.. k iwą (l>:1P0wi"'!dz. że 7'lI< ła.d 4 nie

Swietlic.a

czło,

Jący

kanc
łęsa

ofic j

~na!"~

czyn

pr~

Z
nliku
wódz

Sej.m
kój

'w rze:
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cOYo'n

Ban k

hOWli
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kred

datk,
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Od
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PI'Ź

to l
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l>i.zn
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dzel
-
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dzi.a~(}wa.

serdeczne
!!

lrapliczkę

Telefon interwencyjny ·
DOKOi'łCZENIE

KOLEDZE

mrówkoiad~

19.30 Wiadomości
20.05 ,.Ulice San Franci1iCO" (2)
- .. Gabinet luster" - scrial krym. USA
21.0:; .. nleq.Je!acjc" · ocor. Andcz::-j StelmachGwski

uratowali

dl~ m~rgine 5U

M~~szka'll w S{.a1·3Ch()~~~<i~b
i czE:SŁo pny}e!idżo'ł'll d a t>.!0I~
gdzie czeokam
na
pod a~
/J
świetlie.v dla po&rórLnych. Str:
oŚć
tam pl"~bywać. bo W'i"at~- tri
to nie pa:>li7.eroW{e. a poal?,j.
ludzie margif1e:i'l.
Po
>!~'e
n.ie 23 drzi.ek} si.ę ~ w dante .. tl;',
sce!'y. bUl'-dy. piCIe .. lUyszt 1ł
wyzwiska.
(gil

J

-Ro

-(

Moim. zdaniem

Ilu prezydentów z "Solidarności" 1
przewO{kii-c2<l<Cym "SoliKornelu
1I1orawieckim,
który J
tiako
człowiek najdłużej przebywający w podziemiu zgłosił swą
kand.}'datu.rę, także Lech Wałęsa zdecydował się wre>;zcie
oficjalnie
wystartować
w
:na!'s·z,u na Belweder. l\\e uczynił tego na ra.zie
Marian
Po

darności Wakzą.cej"

l.

S

e

Ważne dla
przedsi~bior~zycb
Z inicjatywy Prezydiu,u'. ~j
mik u
Samorządowego
wOJe-

wództwa kieleckiego w Biurze
(Urząd Wojewód·zki pokój n·r 11~) w dniach 24 i 25
wrzcinia br. w godzinach 10-15 pełnić b~dą dyżur pracownicy Oddziału Narodowego
Ban ku POlskiego i Izbv Skarhowej w K:elcach, którzy bę
dą ud.zielać informacli (l.la pra~'owników urzędów gmin w zakresie
m,>żli wości
zaciągania
kredytów i o zasadach opodatkowania (zwolnień, ulg) dla
Se~mi'ku

1-

.a
:ą

osob

podejmujących

dzialal-no.ść

gQó',poda.rczą .

Biznesmeni czekają
dwa tygodnie.

fi

h,

l-

w

'0

tę

rn

oj,

is

ta

Od początku roku 'W Wydziale Rozwoju Gospodarcze.go
UM w Radomiu zarerestrowano.2,5 tys. nowych ku.pców i
przeosiębiórców. 2 tys. z n·ich
to ~udzie zajmują{;y się handlem obwoźnym.
Plrzcmysło'W
ców jest 163, prowadzących nowe zakłady usługowe - 2115.
Naton}.iast 95 o.sćtb prowad.zi u~
sług;i transportowe.
Może
był<>by
więcej
tych
1J.i.znesmenów, hidzi pr.zedsię
biorczY{;h, gdyby nie czas załatwiania zezwoleń na p:-owadzen-ie dzi·ałalno.ŚC'i 1!000pooa.rc.;ze.j
- równe dwa tygod>!lie!

',.ł-

KI

(sg)

Jure2.yk !:.I~o-j~.;:y na czele "S0lid-a·rności '80", aczkolwiek nic
Zldeme;'1towane,
..
jak dotąd, pcg]Qt;ki na ten tem-at 'kursuj:1
D·je od dzisiaj. Podohn:e nie
wiadomo te'Ż , czy swoją kaodyeaturę na prezydenta
RP
zgłosi pre.·nier Tadeusz Mazowiecki, któremu wielu J)Dlitycz!1~'ch p;:,zyjaciół go·rąco taki kro.k doradza. Premier Mazowiecki ma, jn!;: wiadomo,
również pani,,! "S" w sWQim
rodowod'z:e.
Zan{)Si się więc
na to, że wybory prezydenckie
mogą ~,tać się
czy·mś w rodz.aju ,.me'~zu w rodzinie".
Najwięcej kO'lTI-entarzy, tak
w kraju, jak i za granicą , budzi je-dna·k,
oczywiście, o.ficjalna już tym razem decY1-ja
Lecha Wałęsy, który do niedawna jesuze głosił puhl:cznie, że nie chce być prezydentem i nie będzie kandyd.ował,
C'hyba że zmu~z,," go do tego
"niezwykle ważne 0l\olicz!10Ś
ci".
Wielu ludzi za~aje wbie
pytanie, CD ~prawilQ, iż przewodnic:qcy z G<lańS1ka zdecydował się
w
kOllCU na ten
kroik. I to dO'kładnie w przededniu
nowego "okrą.głego
siołu", zwo~anego przez prymas·a Józefa Glem,Da. A może powodem był brak i~myeh
~,oJ\.OIH.czn o'ś-ci"?

~o

I

Radomski .:Ruch" musi

zodbać

o

kolportaż!

tv

ltl

ę

ó·
23

-

u-

ór
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Chcieli przeczytać "Relaks"
włamali się do samochodu ...
W m1ni<loą sobo·tę w Radomiu przy UlI. Sbruga (jp.rzed
stadioo~m
Radmlliaka) nieznani sprawcy w~amali się do
fiata l$p j.e<lnego z miejscowych d·zie,nnikarzy. Zaskoczenie żurnaHsty było duże. Kie-

Uwaga. wedkarzeł
, ;października ;br. (nieGziela)
clla ezłonków Koła nr l PZW
w . Kielcach w rejonie Nowego
K~ezYDa na nekaeh Nid-zie lub
Wiśle wganizowane są -TO\VARZYSKlE ZA WODY WĘDKAR
SKIE ZAKOŃCZENIA SEZONU
roku 1990. Dla zdobywców czołowych lokat w zawodach,
w
kategorii młodzieży powyźej 15
roku i dla dorosłych. przewitIuje 8ię 'Upominki ne~zowe i
dypIemy.
Zgł08U'nia do ndziału w zawodach .i ~płaty startowe puyjmuje się w lokalu kola przy
\11. Słonecznej 4 we 'wlorki i ez~\'artki, w ~odz. Cld 16
do 18 - do 2 października br.
przy zapisach udzielo.na zostanie informacja 00 czasie odjazdu autokarem na zawedy ł •
miej"eaełl zbiórki.

dy wrócił z pobliskiej gielrly
samochodowej stwierdził brak
Vi "maluchu" latarki, scyzoryka i piątkolWe,go wydania Relaksu "Echa Dnia". Dz.i·wne ,
ale zlod·zieh nie interesował
akumulator ani kało za~aso
we.
Przyjtmując gratu'lacje k<lłe
gów po piórze (do tej J)Dry
złodzieje gazet nie kradli) kiewjemy więc apel do ra<loms'kieg<> "Ruchu", Panowie, nie
ffi<Yma tak działać. Prz.y radomskiej giełd,zie samochooov.~, obok sotadionu i na ul.
Struga - w kiookach pc,winno być ,,&ho" . Liczymy na
lo, że Ulajdzie się -ono również w i:nnych kioskach np. w
największym
osied1u • Ustronie.
A z.lootiejaF.zkom i tym,
ktO'rzy chcą cz.y·tuć naszą gazet<;, proponlijemy <ldwiedzenie oddzi·ał-u redakcji w Rado.rniu przy u'l. Słowackiego.
(włm)

PS. Zdarzenie to wydarzynie-<tety, na sz
k<>lcga
dz.lamikar'l. nfe z'god.ził} się na po.danie
SWO'jego
naz.wkka.
łO' s.ię naprawdę.

stałych

JOHK

(AP).

PiQciu

członków Rady Bezpiecze[,s.t wa ONZ wypracowało w
środę projekt l'ezolucji nakła
dającej na Irak ścisł€ embargo

powietrzne dopóki n ie wycofa
wojsk inwazyjnych z Kuwejtu.
W my';l projektu, nad którym
Rada Bezpieczeństwa będzie 0bradować w piątek lub sobotę, drogą pow ietrzną do Iraku
d{)zwolQne będą jedyni€ dostawy leka·rstw i
hu.n nit&ł'n€j
pomocy żY'·Nnościowej.
Do

In.. ku

4

oku PQ'\va nego

111", ,1.. oory il1 kryt rium.
Ił
proj€kcie rezol.u~' ii ni mówi ...~
o prawi d.) użyeia
_
ly ~k; wymuc,zt::nia j€j pOOolanOWlen.
S!alym i c.. łon,karni Rn.dy Ilezp:e;cwństwa
.są
OS.'. , ZSRR,
Chmy, FranCja i W. Brytania
P·rojekt wzywa ponadto
dG
zc.-trzyman;a EtalkQw
iral'>kith
VI obcych portach VI razie JJarusz{'nia przeL nic pc~tanowień
o enlba.rtu.
· W ~e>kśc!e mó ~i się, ~ w lazle DJezas..oso\'!ania si~ przec:
Irruk do postanowień Rady Be....
p;€<:'ze.l. twa może d j:ć do dalszy~-h c.ziala{l o ppt('ncjfłJlłlic powaZlly:h nastl;'p~,t'.V'l.·h.
jed n~ k

---------------=----~~

li akustyczne syguały kodem
międzynarodowym,
doma!:,ając się wynurzenia
"krętu

podWOdnego.
•
154 glosami przeciwko
4 parlament Rosji opo-wiedział się w środ~ za ustą
pieniem premiera ZSRR Nikołaj:! Ryżkowa .i jego ną
duo

Deputowani Rosji ocenili,
ze Ryi;kow i jcgo gabinet
nic są w stanie - d&konać
zmi:m, w wyniku których
kraj lu-zeszedłby na system
go.sllodarki rynkowej.
•
Gigantyczne korki samochodowe, brak prądu, uwięzieni- w
windach ludzie
- tak wyg'lądały Al.cny
pierwszym dnia 48-godzinnego sLrajku po-wszechnego, w
którym uezestniczą praco-wnicy sektora państwowego i
prywatnego.

l re rer
WllPADKI

•
\V Ostrowcu na skrzyzowauiu ulic Tl'auguHa i
laszica będący w stanie nictrzeź
wym Jan N. (J. 47) n:u;le wszedł
na jezdnię wprost pod kola
fiala 126p. Z licznymi obraże
niami 9ała przebywa w szpitalu.
•
W Latarucach (~m. Wiś
lica) nie ustalony clo-lychczas
mę~ezyzna kierując
polonezem
nr rej. KKB 34-22 potrącił icląc ego drogą Mariana W. (l. 31),
który doznał obra:i.eń !'i .. ła. Kie-

Dni muzyki organowej
w Starachowicach
W najbliżS74 ni€dzielę. 2(3
zainau.gu~owa.ne zosta ną II

bnL
Starachowickie Dni Muzyk';' Organowej i Kameralnej,

Idziemy do teatru
Wznowleniem "Z wykłego dnia
pewnego lata" Slawomi-ra Lubińsk iego w
reżyserii
Jerzego
WasiuC'Zyńskie~o rozpocą..ął nowy sezon artyst)'\CZny radomski Teatr Po-wszeehny im. Jana
Kocba.no,wskiego.
Sztuka
g.rana jest na małej scenie. a
jej premiera prasowa odbędzie
się 29 bm. Dwuorobową obsadę (z,resztą z'lakomiit!)
stanowią: Anna Ra,mza i Stanisław
Kozyrski. Już 00 najbli,ższej r0boty (22 bm.) .na dwżej scenie

Blokada powietrzna Iraku blis a
NOWY

prz€zeń Ku'wejtu nie b~ą mogły l.atać samoloty linii zagl'anicZ"l) ~h, a samoloty
irackie
nie bt:dą miały j)rawa lądowa-

ADAM W. WYSOCKI

ię

i-

•
Rząd iraclli wydal
w
c:o:wal'tek dekret o konfiskacie dóbr i dt>pozytów bankuwych w
Iraku, naleią
cych do państw, które podjęły analll!:,iczne kroki wobec Iraku w ramaeh sankcji
po agresji na Kuwejt.
• Jak informuje norweska agencja prasowa NTB w
śrlH!ę
fre!:,ata
norweskiej
marynarki wojennej "Sła
wanger" przy pomocy hydroakustycznego radaru wvkryła "nie zidentYfikow:uiy
o-biekt poowodny" na Morzu Norweskim w Ildleglości
28 mil od ~rzegu_ M:ll'yllarze
norwescy okre~lili go j::.ko
okręt Plldwcdny i llrzckaza-

bQdziemy mogli znowu oglądać
molieruwską kom€'dię
"Uczone
białogłowy" reżyserowaną przez
Alicję Choińską.
Cieszący się
dwżym
powodzeni€\11.
~ktaki
kabaretowy "Pi05enki Sta.rszyeb
Panów" mamy szansę obejrzeć
jeszeze trzykrotnie: 27, 29 i 30
bm. w nowym gmachu teatru
(scena "Na malarni") przy pl.
Zwycięst.wa.
Wszystkie przedstawienia zaczynają się o g. 18.
Jeśli chodzi o najbliższe plany repertuarowe, to już pod
koni€c
października
na dużą
scenę wchodzi długo i
z niecierpliwością
oczekiwana baśń
muzycz.na
"Pierścień i róża",
którą
przygotowuje Wojdech
Kępezyński.
Wszystko wskazuje, że będzie się cieszyła nie
mni€)szym
powodzeniem
niż
muska l "Ta labo żadna". Na
Boże
Narodzen:e t€atr zaserwuje "Pastorałkę" SchilleraInformujemy jeszcze, iż zm:eniły się ceny biletów. WynosZ<l
one 5 i 3 tys. zł (duża scena).
4 i 3 tys. zł (mała scena), 6
i 4 iys. zł (s:ena "Na malarni '). Kasa teatru czynna jest
w dni pow zedG1ie (z wyj. po.niedziałków) od ' lO do 13 i od
Hi do 19, w n'e<lziele od 15
dQ J.9. Tel. 213-t6.

W pi€l:'wszym koncercie wys-

a.rtysta z Ukrainy, Ju·rij
Ku·r-kow. Koncertował on w ,ielok·rotnie w Polsce i Austrii oraz w wielu miastach ZSRR.
starachowicka impreza
poirwa do 23 pa7.dzierniku.
W
każdą n·iedzielę o goez. 19
w
ko.ściele
Wszystkich Świętych
sta.rac·howiccy m lomani będą
mieli okazję podziwiać wielu
znakcmitych organistów oraz
chór nauczydels~·;:i "Concentus".
(an)

Więcej

mężC'Z.yzn

podających

mó~viq,

że

si~

.za

to nie oni, ule t'J

policja. N iby wery!ikacj'3. była, ale diabli ich tam \\ ied·2<1.
PodIcja? Nie ... Jat{a po-

http://sbc.wbp.kielce.pl

piwa z Okocimia

W 145-ietnim, znanym z dobrego p iwa, browarze .,Okocim" w Brzesku, w woj. tarnowskim, rozpoczęto rozruch
nowoczesnej rozlewni piwa do
butelek. Dotychczasowa, wyslużona rozlewnia była w stanic
w ciągu godziny napełnić 10
tys. butelek. W nowej uruchamia się dwie RFN-owskie linie,
z których ka.i.t1a napełni w godzinę po 30 tys. butelek. Wiadomo··ć
ta ucieszy zapewne
smakoszy dużego jasnego "okocimski go".

z

!}'l'licjantów.
- To jacyś zboczeńcy. Teraz to ich sil; pęta pełno. Ludzi zaczepiają ....
Mafi~, ni>c tylko maC;ll.
Na peV':no ponvJ1i go ii.l CK tJpU. Bo po co on im potrzebny?
Fanie. to policja. T~r;)7.

, ( .'\.1")

~n__~»~»_ _ _ _ _ _ _ __

g

TI)\\ ea

eiljcdl:~ł

padku.

:II

mi!", a

wy-

• W Kuimier:o:y Wi~łkicj na
ul. K.ltlt:jowej pulicjan('i zatrzyg~rlleym Uf'zynJlu wła
mania do sklepu Zd~isla",a D.,
który
usiłowa.ł ich przekupić
pl' oponując kWlllę aL. 1110 ty,..,.
mali na

zł.

•
W Skar;iysku na ul. Apteezu j policjanci ~h\\ ytali w
pOticigu l\.fariana Ch. (l. 29), Jttóry \\łamał sip' do samorllll<lu
"Polonez" kradnąc radioodhinrnik " arari" i z('ga,t>k.
• Alinionej d&by w woj. kicIt'ckim oonotowallo 11 wl' mań
na szk6dę ,-,pełec:lllą i 18 na
l>zkłluc: l)r} walną.

•
autol,u~h' MPK jadącym z Kldc do Mor:\wi<,) dwaj
pijani pa<lazer(;wie R~hert N. i
Tadeusz G. })obHi kontroluj'ln~o
bił ty
Ilra('o\.nil~a
MPK
Wład) ... ława P.
(ch)

tąpi

a
UprowadzCt1ie Roberta G.
wpra,w ilo miesz,.1{ańców mia~
ta w osltpienie. Przypomn~j
my: 15-letni Robert G. wstal
u'PrV'.... an.wlly z domu rod~!
ców w n{)::y 14 I>:n. (z C'Z.wartku na piqtek) prz.ez dwóch

•

___

'11'4:)'.

-

Chk'D:lk nabroił. nar:u.'l
tO' g porwali.
T
jest\; \\'Y'!11;er,,:r~lc w

.j~ komuś,

<,jca. Na pev,rno 1))'3.1 '..'..·rog~w,
więc

u..:lerzy li w syna ...

·się

preZeSenl!
Radiokomitet cilllJle trzęsie się
od plotek zWiqzanych z 7lalJ1um
odwułaniem
dyrektora ge neralnego Andrzeja Bobera (;;d}!?cie
b. szefa "Panoramy" pr.e,.z/IJ bez
większeoo eelw). Bober,
któ .. !}
za Gomul/ci i Gil'rlca byl jec!nym z c2oI01"ych pUblic!}btów
reż1/lHou;eqo
wówczas
"Z1)cia
lVarszawy", a nastCPJtie pro1.l:adzil zawies;::oflll w stanie wojennUJJl i wznowionu ostatnio telewizyjny program "List!} o gospodarce" - llllzyll:anu byl pownec/wie na Wo,onicza .,spad()chroniorzem Wa/esu".
Po orllco!alliu przcz 1JrclIliera. tv któTeco lloll!cl1klatUl'=e się 2llCljd n teal jako d"rektor
geneJ'or,łl!.
Andrzej Bober loa !21VOllil i,IItyc/wtiast
do
Gda{tska.
Jak
tU_'ierd2ą ł1.'tajl'mniczeni 11 l,!, ::.-:I
podobno: ,.Bober, nie
mariw
siC j czuj ,!~ prezesem. To lIr.iwylej sprat;)a dw6ch miesicc!I"!

ny

we s

Ji,c~::t
wyh:enl1aby z dn,1W
e z.i1:eia ka i to w nocy? Bzdu...
rv!
- - On uckkł. A d" :brzy ludzie mu po:l1{)gli. To arauiacj.a. Ucic,kł i tyle ...
- Ale rO-drzicc!
Puszczać
dL.i&ko z nieZll1ajomymi. bo
zamachali przed oczami jakimIs świstkami papic-ru.
Ja
tam bjllTI1. nie pu~t:ila. choćby
sam k m€u.dant policji przysze-:P. Rodzic ma dziecka pilna·.vać, żeby nie ~ZfA·~'ldal.() si.::

po

Bober, czuj

KomeDia.];e,

kOIDCQtane ..

czło ~'iek, ~l)
pinia. Kaid~
myśli co hmego.
_ liaslo 11:"
za.s1anaw~a i plotkuje. Kto m::
rację? A swoją urogą reih.h·

Co

Roberta G. to o,uby

ne,',·'-

wiście Jl~iwlle!

Z

OSTATN EJ

CHWIó,

R\J''rort G. r....1nal::n) "i~ w

to bu .,ie !>-'!.>PK._

-STRONA
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KLUQOWY PUCHAR
MISTRZÓW EUROPY
•
Leeh POUlau - Panathinaikos Ateny 3:9, BK Odenese Real
Madryt 1:4, Malmoe FF - Besiktas Stambuł 3:2. Fe Akureyrar Sredec Sofia 1:0, Napoli - Ujpe~t
Dozsa Budapeszt 3:a. Olympique
Marsylia -

Dinamo

.Rajdowcy KIM NnVI: Kielce
.o krok od mistrzowskiego tytułu

Tir na 5:t,

Tjrol Innsbruck - ' Kuusysi Lahti

Przegrało

tylko

Lubin

Zaglębie

3:Odla .lecha, CKS ilegii,

5:0, Union Luksemburg Dynamo Drezno 1;3, Fe Port - Por-

tadown ~:8, ApoeJ Nikozja - Ba·
yern l\!onaehillm Z :3, FeLa V'llett3
Glasgow Rangers 0:4,
Crven'l Zvezda
clg1''ld - G1'''-shopper Zurlcb 1 :1, )'C LilIe,troem - Fe Bru~e 1:1. Dinamo
Buki\resz< ł. P.ltrick
thletic 4:6. SP,U'3 Prag3 p.ut:>!>
Moskwa O:~.

PUCHAR ZDOEYWCOW
PUCHARÓW
NaresLcie pOlskie zespoły piłk10rskie udanie wystartow ły w
ł'uropejskich pucharach, Trzy zwycięstwa i tylko jcdna poraż
ka to bilans środowej konfrontacji naszyeh drużyn z rywal mi,
dod~jmy niezbyt mocnymi. Trzybramkowe za.liczki Lecha Poz-

nań GKS Katowice i Legii Warszaw przed pojedynkami rewa~żowymi (3 października) maj jednak swoją wartoŚĆ. M9-

żemy się więc spodziewać, ze w ~rugiej rundzi.e europejskich
rozgrywek pucharowych będziemy reprezl'ntowam przez trzy zespoły. Tego dawno już nie było. Przeważnie bO'wiem czołowe
polskie kluby żegnały się z pucblUami jui po dwóch meczaeh.

• LECH Poznań - Panathinaikós Ateny 3:0 (2:0). Bramiti
ella Lecha zdobyli: Czesław Jakołcewiez w 1 min. z
rzutu'
karnego i w 19 min., l\'larek
Rzt"pka w 61 min. Pojedynek
mistrzowskich drużyn Polski i
Grecji zakończył się zdecydowanym zwycięstwem poznaniaków. choć goście do końca meczu nie rezygnowali z poprawienia niekorzyst!lego dla siebie wyniku. W zespole z Aten
grało
dwóch
reprezentanów
Polski - hramkarz Józef "'and7.ik
napastnik
Krzysztof
Warzy <,ba
• LEG IA Warszawa - Swifł
J1espf'range 3:0 (0:0), Strzelcy
b ramek : Roman Kosecki w 48
i 79 min.. Leszek Pisz w
90
min. Zdobywca Pucharu Polski
łatwo poradził sobie z zespołem z Luksemburga.
• GKS Katowice Turun
Palloseura 3:0 (1:0).
Bramki
zdobyli: obrońca fińskiej drużyny. Er; Heikkinen (samobójcza) w 18 min. Zdzisław StrojPk w 54 min . . Piotr Prabuc-

za-

Obiecująca

liczka GKS przed wyjazdem
na rewanż do Finlandii.
• ZAGŁĘBIE Lubin FC
Bologn:. 0:1 (9:8). Bramkę dla
gości strzelił w 79 min. Bonini.
Trudno oczekiwać udanego rewanżu Zagłębia w Bolonii.
(:.p)

Telli"i~i Błękitnych Ki('lce udanie ukoilcz)rli te~oroczne renVywki o mistrzostwo dru~iej
liCi, plasując się w końcl)wej
t;,beli na piątym mit"jseu.
W
~wym O-~Latnim meczu kielecka
~rui.)'n:1 wygrała na wyjeździe
:.e Spa,·takust"Jll Jelenia Góra

Kolejną cil'Jtawą impre-zę będą mogli . obejrzeć na 'one ,.liit"lce" w l\oliedzianej Gó~ sympatycy sportów m3torowyeh. Tym
razem rozc~rana zostanie iu ~tatnia, szósb eliminaC'ja mistrzostw
P..&1ski w wyścigach motocyklowyeh, która ndeeydujt" o podziale
mistrzow kich tytułów. Start Dajlep.~zYoCh w kraju motocykli.:.tow
jest więc zapewniony!

Zawody

odbędą

choozącą niedzit"lę
się
o gOdzinie

n.

się

i

w

sr

N

n d·

dla widzów będą wyś

CIgI w klasach mot<)cykli 2j()
i 500 cc-m, które rozegrane z(}. staną w owad7.ie międzynarodowej. Swój starl
na
torze
"Kielce" zapowiedzieli bowiem
reprezentanci Austrii, Czechosło
wacji, Litwy, Łl)twy' i ·Węgier.
W sumie śc·ig:ić sil! lJędzie ponad 20 zllgranicznych zawodni-o
ków i 60 Polaków.
Or~anizatorami
imprezy S1\
działane Zarządu Okręgu Polskit"~.

Związku Motorowf'~o w
głównym jej spon-

prooukująca

~Niata

,~t

latach

l S,)!"}

&7.

Sll. i 80. mistrzostwo Eur"'PY zd,,·
h.·li d" ukrotni..
!!)J
I 00.
C'llgo!"}' 10.0 n· 1 i te'" 71"rv ! ... h... ·l,JI
1

•

"

~lEDZIELA: 50 ccm Paweł Więckowski KKM,
Jarosław Chećko KKM. 4.

2.

•

3.
Leszek Drogosz KTl\rl, 7. Hubert
Dzianok KTM. 125 ccm 2.
Artur Lis KTM, 3. Szymon Bugaj KTM, . 4. Sławomir Oleś
KKM, powyżej 125 ccm - 4.
Paweł Molenda KTM, 5. KrzyszŁof Zdeb KK1\'[,
6. Robert
Więckowski
KTM, 9. Maciej
Sobkowski h:TM.
(ap)

Roz

Rośnie
r~prezenłonł !

ludźm

różny(

będą

Incu:,

dq.:ie

Nasza najmłt)dsza juniorska reprezentacja pilkanka rozegrala óstatnio dwa spotkania towarzyskie z Bułgarią. W pierwszym meczu w Zambrowie, wygranym
przez Polskę 2:1 w bramce wystąpil Tomek Bprkowski z Rad~
mlaka. Debiut l4-1atka o znakomitych warunkach fizycznych (l8~
cm wzrostu) zgodnie uznano za
bardzo udany. MłOdy' bramkarz.
wychowanek J<lnusza Jagielowic"ll
(obecnie trenowany przez l\lacieja JaŚkiewiczal, miał bronić naszych barw rówńic~ w mcczu re- _
w:.I!lżo".. Ym. Niestety, na rozgr",ew- .
ce ul~gł niegroźnej, ale bOlesnej.
kontuzji i nie mó~ł wybiec na
bob.ko Rana szybko się gol i
w!iZvstko WSkazuje, że radomski
junior w najbliż~zych dniach wyjedzie wfaz z reprezentacją na
mecz do Zwi'lzku Radzieckiego.
(zol

"

Z boisk "siódemek"

Kielcach, a
sorem
jest

h'z"mi

8

Nr
• KiNowoik
ekdi motocyklowej IiT~:I
'OVI, Janu II
ŁAT.\.: "W Sochaczewie
nasi
młodzi rajdowcy spi :rwali się
bardzo dzielnie. To samo dotyczy zresztą na zych lokalnych
rywali, zawodników Kieleckiego Kluhu Motorowego.
podkreślenie - zasluguj
zwłaszcza
wyniki Artura LiS10 z KTM
NOVI, kŁór:J w klasie 125 ccm
dwukrotnie był drugi, Lf'Szk~
Drogosza z KTM,
zdobywcy
drugie; i cZw3rtej lokaty w
klasie 50 ccm simson. W tej
samej klasie bardzo dobrze
-jeździli
reprezentanci KKM:
Jarosław
Cht"ćko
dwukrotnie
był trzec:, a P;lWeł Więekl)w
ski zajął drugie miejsce
w
niedzielI!ej eliminacji.
A oto lokaty uzyskane przez
motocyklistów KTNI NOVI i
KK:!III w Sochaczewie:
• SOBOTA: 50 ccm - ~. Leszek Drogosz KTM 3. Jarosław
Chećko KKM. 125 ccm 2.
Artur Lis KTrtrl, 3. Sła'.vomir
Ole~, 5. Szymon Bugaj KTM,
6. Piotr WJl!ckowski KKM, powyżej
125 ccm - 4. Madej
obkowski
KTM,
5. Robert
Więckowski
KT l.
6. Paweł
Molenda RTM7. Krzysztof
Zdeb KKNt
. Dadusz Litwiński RTM.

rozpoczną
Doda.t,kQową

firmll "Vl\LCO",
I)leje samocltodowe, która ulund_ła
cenne
nagrody dla najlep.szyeh za8 : 1.
wodników. Zawody w Miedzia'\H'l niespodziankę sp:ra- · . Dej Górze sponsoruje również
w;ł.V' na
kortach w
Jelenoi.ej
Przedsiębiors~w. .
Za(ranic:&lK"
Uo-nt' nasze dziewczęta - Do"TiS".
Rił
Wi eciech i Iwona Kamiń
W 'związku z wyścigami m(}Skil.
które
w
sootkaniu
ze
tocykłowymi
ocganizatorzy bnSiHortaktisem zdobyfy
komplet
formiiją za naszym ~redllic
!ł'.nktó w w grach pojedynczych,
~
t ak?..., wygraly debla potwem: u.żytkowników. dróg pu"i"t;·.. ·, ł nam kie.rown.ik zespoblicznych. że w sobotę i nieI't HI"k;t,'ych M:arek Muszyń
dzielę droga nu.mer 74 na 0d~ki.
- Jedyny punkt straciliścinku z Miedzianej Goo-y
do
un'
. . . ht'J Jn~±czyzn.
Cmińska będ'Lie zamkn i ęta dla
'\ oto w.v'1;k. !losv:-ze.gólnych
!H·nii
'I" pierwszym miejscu rUJCh·u kołoweg1) (objazd przez
za w\.v~~, ic?k~ i za \o\'I'oon!cy BłęTumlinl.
(ap)
leih ...... ·;.:
Ilnna
Wieciech
n:q-I'~.fi1
K s;&no,,:kz 2:6. 7:5.
6: :
Tw " LI
K~miń;;ka Ag."s· ~." G"n"zflr",k 3:6. 6'1 6 :3.
~~'l-': ~:.~ !1 i t{~,rnińs.1Gl Kos :~Gordiejewa i Grit~k'3w
O";-.~;i·"
~ C{.:l"·z~·re~
6:::;.
7:5,
Zć:twodowcami
f)~'lT-t'.,/. (:.d,k.a ::\!a~iei
:\1:.ł{'!
li 1 f; ~ TOł'lDS~ KnczmaJak
napLdła agc!&cja Ajo-'P. cztl'
,. Je
·f""I.'·;:r"Y.:..·I Aadr:1ka. 6:1
r\JKf01ni mi~~llL>\;ie ś\viata Y/ Pd6 1. \\' ,'.1\.' '1'1. Li"loo(>-k KrZY57rach sp Jrtowych l'ad:.icccy h ,0
'·r ( . 1·, ,', ~;' 6;~ . 4:6. 6A. ' j IiVvjnr7~
figUIO\\j
Jt-ł":lłierina
II'" C,,' .b.·..... ~ -- P;1'A'el K\viaŁ
Gordiejewa i Siergiej
Grink(p.\
,'"L;'.
h ł.·~. fi:l G,lJka i G~3pr7.c'>"':!i
na zawodo\\.-~tv.'o i \\ vl·\.V
!; L.~ ! I{·',.-,·iatk{"'\\·~k·
st(,;'OC)\vvC l;f'Cla 'N grupIe 'o AlI Stal<.i '. kierowanej prze- Tati#\D~ T:.t";,'7 ;·:7. T'" H.:~r~ł..lrtk i Listek _
ra!.o\\ a. PoinfoflnO\vał o t \-ln 'tA
·"ł~.;:ił • ..:k
t .tira:6: t, 6::-3.
Pary.iu \\łJ:dimir Cstjnow' z r~i
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EXPRE S 'LOTEK
S. 17, 24, 38, 4%
SUPER LOTEK
14, 26, 31, 31, 37, 39, 41

w m~dzynarodowej obsadzie

at.raJkcją

8:1 dla
na

• Legia War. zawa
, ift
3:0.
liem3 Wanderer5 - Dukla Praga l:!, FC lVrexham - BR Kopenhag:. 0:0, Glentoran Belf:!3t - Steaua Buka'reszt 1:1, Manch", -ter 1.:nited Pecsi MUllkas Pecs :!:U, Olympt.a·
kos Pjre\t~ - Fl:\mur~"rj Vlo?a
3:1, P V chwerin - Austria WIedeń
:2, V;king Stav:mger F<J
Liege 0:2, Fram ReykjaVik
Djurgaa.rden Sztokholm 3:9, Fe
Kaoserslautern - Sampdo1'ia Genua 1:0, Salamin" Famagusb Fe Aberdeea O:'!.
liwen - Juventus Tutyn O:~, Trabzonspor CI' B:trcelona 1:&.
lłesperange

- Już tylkO jakiś wyjątkowy pech mógłby pozbawić naszych
motccykl"slów lytulu drużynowych misInów Po~ki w rajdaCh
szosowo-terenowych powiedll:iał po powrocie li Sochaczewa
wic{'prezes KTM NO ' I lueIee, Marek SIKORA. - Zawody w
Socha('zeVlie, "\V których rywalizowali motocykliści w klasach
młodzirżowyeh, Dl i reprezen~aDci wygrali zespolo\\o zarówno
w pierwszym, jak i w drugim dniu, powil(kszając przewa~ę
punkto\\'!! nau najgroźniejszymi rywalami. Akłualnie, przed ostatnimi eliminacjami rajdowyeh mistrzostw Polski, które odbt:uą się w pierwszej połowie paździel'nika w Siemialyczach,
motocykliści liTM NO"I l\.iełee mają na swym koncie
14~
pkt. i wyprzedzają BKM Bielsko 1200,5 pkt., Turów Zgorzelec 1122,5 pkt. orn Kit"t('('ki Klub Motorowy 893 pkt

Tym raum na tonI' "Kielce"
będą motoeykli <ci...

w Miedzianl'j Górze
Foł.

Ś6i~ać

się

A. Piekarski

ich sił

Obcokrajowiec w Broni

'Zrewanżował się 'W Polsce...
Pip~j)on~iści Broni Rad~m ud.1n;t" wyaiarlowali w rozgrywkach I li~i tenisa
stołowe~o.
Sporym zaskoezeniem dla rywali był występ w radomskim
ze~poll"
Dmitrija Pierewif'rzjewa, który .. rzyjeehał d9 grodu nad Mleczną aż z Kazjlf'h~tanu. \V d "óch met'z:>f'h nowy
nabyt-t>k
metalowców
zdobył
trzy punkty w grz..
pojl'dynczej oraz jed .. n w dl'blu. Dobra
po~tawa D. P ien'wierzjeW:l, z\ylaszt'za w
wv jazdo\\'vm
p~jcdynku z Za~lebfcm I,ubill,
pozwoliła l'ad6miauom Ił~ v"kac
nie.~podzit'wallv r cntis.
· - W drug;tu .me~7u gnl<) mi
Się znacznIe lepIl'j niż w i.'1a1.guracyjn}"m
s)'lvtkaniu' z AZS
.\ \\'F Gdalisk. Cóż. wsz.yscy Z-"l-

- .. ' ; .... :..(1

http://sbc.wbp.kielce.pl

pbciliśmy fryc{}w~,

Udanie wystartowały w rozgrywkach li!;;i regionalnej młode pilkarki ręczne Budowlanych Kielce, walczące o prawo startu W
finałach XVIII O&lVl. Pierwszy zespół
Budo vlanych,
trenowany
przez Mariana Siewruk:>. wy!(ra!
na w.·jeździe z l\fKS Lublin 36:J!
(~1:5) oraz pokon~ł
we wła~net
hali Swit Wolica 30:11 (11:5). W
meczach tych najwięcej bramek
dla k-ielcz.anek zdobyły: Renata
Wychowaniec 14 I 4 oraz. ~a
Kosowska 10 I 11. Natomiast druga dru"yna Budowlanych, szkola. na. przez Ewę Kruk • .pokąnała . "!
wyjazdowych spotkaniach SWlt
Wollca 25:18 (12:6) I MKS AnIOnit Luków 11:1! (1:'). mając najskuteczniejsze za~vodnlczki w Monice Durlej (U bramek) I MagdziC . Wle('zorek (Hi).
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w Polsce. eremu nie,

pomyślałem. W ma.ju tego roku ~i~ki -m.in.
pomocy Izy Brooowskfej (do niedawna zawodniczki SKS Wsola - przyp.
Z.P.) przyjechałem na kilka dni
do
Radomia.
Odbyłem
parę
treningów'
,z&wodni·karoi Bro"
ni,. zagrałem kilka meczów i
trener" Andrzej Wiatrak orzekł .

z

a mnie d-o- że mogę przydać si~ zespołowi.
K~ub
Dynamo Ałma-Ata. w

datkowo tremowali kibice. U
nas
na
za wody
p rzychodzi
zna r ·.!:lie mniej ludzi.
• W Lublinie ogri'ł pan cz ....
łową rakietę Polski, Mojskicgo,
oraz swoje~o krajana, Stroka{owa, wiccmhtrza EurfłPY z 1974
roku.
Byl to rewanż za poraż
kl~. jak'ej d,,;z'1ałpm z tym zawodn k:f>m cztery lata temu.
Nie przyl}!l,>z~załem jedynie. że
d0-'rlz. e ci. nie~o w Pols"e.
•
Jak trafił pan do Radomia?
N3
jedn.vm z tttrniejów
P03!lRłcm zawodników Włóknia
rza Łódź. Po kolejnym wspólnym s~arc;e ktoś za.proponował
- a m(>~e byś spróbował SV'IO-

\V

którym występowałem. nie robił prze,>zkód.
•
Proszę
przedsb wić się
bliżej radomskim kibicem.
- Mam 24 lata. Jeszcze jako
junior
zdobyłem
mistrzostwo
ZSRR w deblu. Su.kces ten udało mi sil! powtórzyć trzy lata późnif>j. w 1984 roku Na!,,miast starty
wśród
senlo.!'O A'
przyniosły mi tytuł mistrzoW<:k.
w mik~cie. To było VI 1!l86 ro-

ku

•
Panu i kolf'go1n z zc,;połu życzymy dahzyr.h uuany..ł1
występów.
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