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Na posiedzeniu 5 bm , SCllot
nie wniósł zastrzeżeń do uc'.walonej przez Sejm noweltzacji Karty Nauc:;ycieln, Za
tym stanowiskiem
OpOl.t, i.? d~ialo się 56 senatorów.
Zgodnie z nowelizacją . 1[(lt(czycieLowi
przysługuje
,a
czas urlOpu wypoczynkowego
wynagrodzenie, jakie
otr:lImalby gdyby w tym czas ie
pracował.
Natomiast wylwgrodzenie za godziny ponad-
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Uroczystym
posicdze .iem
Senatu
Polit~chniki Swięt
krzyskiej zair.augurowano w
piątek rok akademicki.
Punktualnie o gcdz.. 12 do sali sportowej politechniki wprowadzono sztandar uczelni. za

r im wkroczył Senat w profesorskich togach z Jego Magnificencją Rektorem. pro f. dr.
hab. ip..ż. Zbigniewem K owalem.
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Gty zabraknie na butelkę denaturatu ...
zet'wca br. przyjechali do
tldzhierali butelek i
li spieniężeniu
kupili potow k
dnaturatu.
Wypiii u
Sl tl y. kupili następną i ta pos~ł a
ównież.
l"a następny już
Ul.or _ lo! Wyszli szukać szczęś
c·a. Je t"raz Anlóni O . zabrał '
od s stry dwa noże. Najpierw
c hci i kuoić na melinie flaiiż
k
a krychę", póżniej przye-Ii sohie Ż~ może wódkę
.. właściciel
kiosku waego. Ten jak na złość.
do już zamkniętego sl:le-

pu, aby raz jeszcze s pra w dzić,
czy wszystko w p orząd k u . An-

8
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Plac przed kieleckim koociolem garnizonowym w K ielcach był wczoraj miej3cem u roczystego przekazania sz.tandaru zawodowym strażom pożarnym wojewód ztwa. Dokonał
tego z-ea komendanta glównego stra.~y pG-żarnych
płk .

-

ory p:tlcont"logiczne oraz

ni
ly 1>')

Rad nie rad , pilot szybko
się pOZlbierał i za chwilę sied ział za kierownicą
swojego
trabanta mknąc w stronę
Maslowa. Bylo kilka minut po
godzinie 23...
DOKOŃ"CZENIE NA

STR. Z

Strażacy mają sztandar

.......... ....._-

_C2:.agÓl!Ju:: interesujące

k ieg J

go o odebranie pilnego telefonu.
Dzwonił z pogotowia
kierownik zespolu
- Kazimierz Wójtowicz:

R ektor p '; - p rof. d r hab.
czelnianej spo} r ('znośd kOl('jną
~

..----_........
~==II

I

Oy- retny urok kamieni
e

sił

- Słuchoaj - powiedział
musis,z natychmiast jechać na
lotnisko. Mamy pacjenta do
przeszczepu nerki.
trzeba go
przetransportować do, .. Szczecina.

olka-

l

•

•

0t

r ZYflt

niezwykle trudne ..

T
E

interv, eHe i V
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45198

L
E
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"I ~j w
Urzędzie Wojeil11 odbyła s:ę VII Q.gólka
Uiel:!a Mineralogicz.c(llltologicz"a, Wzięlo w
dzi~l ponad 100 wyslawcalei Polski. O: ganizatokj było
SwiE;lokrzvskie
1'Z"st \\'0 PJ'l.\' jac;ól Nauk
~ ' c!nych W Kielcach.

Bez

R adny.
Wcześniej
sz.tanda r ksiądz biskup kielecki dr P io tr Skucha.
L;unie zgrom.adzeni straża 
cy w galowych strojach
uczestniczyli w polowej
mszy
świętej . N a urc<:zystość przybyli przedstawiciele
władz.
kieleccy parlamentarzy"ci oraz
strażackie delegac;e z innych
wojewoo?,t.w
(a lp)

Z bi~nit'w

Kowaj wpro\\adza do u-

~tllde n t k ~.

............ ......__

..........,

Fol. A. P it>kllrski
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Z RobCl'tem Kupiszcm
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p rojektujesz mł)
TCi ki:e studiujCSl.
Czy to moczy, i e mon wyjqtkuwe :do l n oś c i ~
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cl ą.

Tańc z ysz,

~ trzyż esz.

mało
-

N'e

naturalne ...
sądzę ,

Po P"ostu

robię

to co Iu.bi ę
Sto ro m S i ę moksymoln ie wykorzystać czas. k<Jidy
.dzień mam lop:onowcny
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ciśnienia

(Odpow edż n .. nO'atkG)
Po notatce w "Tele[onie
ntcrwencyjnym-' pod
tytułcm
.. Bcz cbnicl1Ia" d:.-rektor WOJ.
Przed Wodociagów i Kanal:zacj. - mgr WładysIa v Bębacz

2

II '...

wyjaśnia

WPWiK dostarcza wodę do
oS.ed!:J Bocia:lek w K:elcach o
clś"leniu zapewniającym prawidlowe zaopatrzen'e wszyslklch
oil;tcr
Przyczyna n:cdobor6w
wody b"la usterka na wodocią
gu los:edlowvm któ:-a 'Isunięlo
, przy pomocy slclżb eksploatac)jnych .....

I
I
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" Norwidzie!

iek Twój idzie! "
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mis:>ing u
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któ!stal1
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... wi~c l !ahO!11et przy. zl!di
d góry", Stwier,l?e'1ie to , na
fali ogól opc"5!tiej "cl1omelni-

z,acj," ż;,'cia społeczne~
j "t
adekwatne do rezullatów TOZmó
pu"prowaJ .{.1ycL pr7.C-

jai ,

http://sbc.wbp.kielce.pl
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~ mnie w K'.lr.:lt(}r,um Oś viaty i Wychowania
w Kiclclch.

Mnąc cza !eę w rE:-1'.ch pr3~krccz.'łem
progI l zo al m
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:sa-;elni mieszKanie Kielc Jtn.y K. już od lat cierpi na
prze wlekłą n~ewydolność
ne r€~. Choroba Jes·t bardzo powaima, dwa razy w tyg.odniu
musi jeździ ć do warszawskiego sz.pitala na Szaserów. !"la
o!aljzę. Prowadząca go d r S05nows.ka widzi tylko jedno wyjśc i e przeszczep nerki. Chcry o tym wie i jest zdecydowany na tę operację. Istniał
tylko jed'e n pro-blem - dawca. I oto w piątek d{).ktor Sosnowska dala znać z Warszawy:
jest dawca. pacjent musi na tychmiast uda ć się d() szpita la w Szczecinie , T am czeka
na niego życiodaj:1a nerka. Nie
ma chwili d o stracenia, każ 
da minuta jest cenna! Zdro',/:a ner;ca nie może óługo czekać! Decyzja mogła być więc
t:;~ko.j~dna transport samo] ·:'I.te-1'11 •••

*

*

*

- Pogoda tej nocy była fatalna - relacjonuje Bogdan St.ybalski. - Padal deszcz, chmury wisiały nisko nad ziem i ą,
wiał nie sprzyjający wiatr. W
do-datku. ze względu na odległość (ponad 5{}O kilometrów).
trzeba było lądować w Poznaniu. by zatankować paliwo.
Mim() pieskiej pogody zdecydowaliśmy się lecieć!
Obok
mnie do samolotu wysłu
żonego , alę
jeszcze w pełni
spra wnego.
śmigłowca MI-2 ..
wsiedli także lekarz Antoni
Wosztyl oraz mezha!1ii<:: p okladowy Józef WOjtyna . Pacjenta dowiezio''l o karetką pogot-owia. Już '0 godz 0.20 byliśmy w po-wietrzu :o p:zyjmując kierunek: Poznań.
Tam

Nowy rok akademicki
DOKO!i\CZENIE ZE STR. 1

Po hymnie,
odśpiewanym
przez żeński chór
ZespoJu
Szkół Medycznych, rektor powitał
przybylych na tę niezwykłą, bo zbiegającą się
z
25-leciem uczelni, uroczystość.
Specjalne miejsce wśród nich
zajmował
prof. dr ha.b . inż.
H enryk Frącki ewicz, b. rektor
i budowniczy politechniki w
najbardziej znaczących dla jej
rozwoju lalach.
W przemówieniu inauguracy jnym rektor przedstawił dorobek uczelni.
pS przyjęła na 1 rok ponad
500 studentów, utworzono nowe kierunki. Zasadniczym jej
zadaniem jest kształcenie kadr
i prowadzenie badań naukowych.
Następnie chór pięknie
odśpiewał " Gaudeamus" i przystąpiono do uroczys.tej immatrykulacji studentów poprzedzonej ich ślubowaniem. Jako pierwsz.a indeks z rąk prorektora prof. dr. hab. inż. R yszarda S o b ocińsk i ego otrzymała absol wentka LO w Tarnobrzegu, studentka I roku studiów dziennych na Wydz.. Budownictwa, Mon iką Biało. Ją
też jako pierwszą rektor
pasował berłem na studentkę.
Wręczono
także
nagrody
MEN przyznane za najlepsze
prace habilitacyjne i doktorskie. a doc. dr hab. in):. Krzysztuf Grys w;glo-si! wykład inal1~t:racyjny . Ro-botyka wczo. . . . . ,,?
Taj l oz.:s .
(R.P.)

2

:'na,
:lo
dotankowac

cy~t

mieliśmy

*

cie.
Której
paliwo

ozmowyprz
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•
-

da!szą podróż.

Ult nie był łatwy. Widoczn{i~ć na gra..'1.icy bezp;eczellsiwa, d e szcz, ni sk a p odsta wa
chmur. A przecież ś''l,ligłow
cem nie wolno Lecieć w chmurach , zabraniają tego przepi sy bezp:eczeństwa lotu. Wiał
p,zeciwny wiatr.
Pacjent dziel:1ie znosil b-u dy tej nocnej pm:bjży.
W
ten sposób przemęczyliśmy około 2 ;::odzin. \V rejonie Ką
lisza pogoda nieco się popra wila. Za dziesięć t rzecia lądo
waliśmy na lotnisku \V Poznaniu. K oled zy ni e zawiedli
wiedzieli jak ważny je3t ten
lot z chorym pacjentem. Waż
ny przede
wszystkim dla
niego, ,}ego życia ...
Tank()wa,nie przebieglo błys 
kawicznie. D wadzieścia minut
później byliśmy znowu w powietrzu, p:-zybierając kurs na
Sz.czecin.
- Myśląc o naszym pacje:1cie - zwierzal się p. Bogd;m
- powróciły m'l:-ze:1ia wszyst kich pilo·:ów Z espołu Lobictwa Sanita.rnego w Kielcach.
Gdyby tak mieć .. mewę"
nowoczesny samolot sa'1itarny, produkowany w Mielcu.
Jest o wiele szybszy, mo-że lecieć w ch ..nurach i pa!1ad nimi, jego znakomite oprzyrzą
dowanie poz.wala lec:eć praktycZ!1ie
prawie w każdych
waru·nk::.ch. a zasic::g - na odbywanie lotów be~ mię:lzylą
dowan ia. No i je; t to sprzęt
o wiele bardziej eko'1o"n:cz'1Y
niż MI-2...
Ale
dzina

cŁo

i Szczecin. ,i3st go-

4.50,

wliczając

lecieliśmy
wi,~ c
międzylądowanie,

.ponad cziery godziny. Pacjent
czuje się dobrze. Na lotnisku
czeka karetka, która odwiezie
go do szpitala, gdz~e przeszczepią mu nerkę. To jego podniebna podróż prakty ~,;,nie po
nowe życie. Zyczymy
rodakowi, żeby operacja się uda ła ...

*
Załoga

*

*

MI-2 puwróciła do
Kielc. po krótkim odpoczynku
w Poznaniu,
gdzie
znowu
śmigłowiec musiał zatankować
Ech, gdyby tak mieć "mewę" ...

J . K O S OWSKI

normatywne i zajc;cia dodatb ędzie
na
k otve obliczane
pod stawie przecię t nego wy nagr odzenia z o kresu wszystkich miesięcy
dane go roku
szkolnego,
p oprzedzających
miesiąc r ozpoczęcia ur/ oPt/.
Dotychczas brano pod
l( umgę jed y nie
wynagrodzenie
z 10 miesięc y. Przy kwartal ? ych wal oryzacjach 'lCynagroazel'i prowadził o t o do syt u acji, że nauczyciele
zatrudniell.i w godzinach ponadwymiarowych (a
takich
jest
większość)
otrzymytvali
za
u r l op wypoczynkowy znacznie niższe wynagrodzenie niż
w okresie faktycznego zatrudrdenia.
Choć. jak podkreślali senatorowie, zmiany te są jedynie
zabiegiem kosmetycznym
unormowały one system teynagrodzeń tv ośw~acie.
Ponieważ
wynagrodzenia
tv 'zystkich pracowników dość
s:::ybko ulegają zmianie, ZQ.~(l
dę
prze licz ania
naleioloby
wprowadzić

również

w sto-

SIwku clo innych
za1codów.
Tylko kto się tym zajmie?

Nie każd emu

" po równo

rJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej pow:erzylo kuratorom oświaty i wychowania od
II pÓłrocza 1990 roku nowe
zadania. jak na przyklad: d()towanie p:acówek op:ekuI1ClO-wyChowawczych
przejGtych
przez zgromadzen:a zakonne
od .,Ca.ritasu"
i dotowanie
~zkół prowadzonych przez ko śeie:ne osoby prawne. To już
nie każdemu ,.po równo"?

Po

zasiłki

Wyplata zasiłków d la bezrobotnych za. wrzesiel1 1990 r . odbędzie się w
Urz~zie
Wojewódzkim budynek C-II, parter
w godz. od 8.30 do 14 w. nastę~
pującej kolejności:

naZWISKa
na litery A, B; 11 bm. - nazwiska na litery C, D, E; 12 bm.
nazwiska na litery F, G; 15 bm.
10 b m.

(środa)

~T R.

l.E

Po co jesu:le stu t! io~
N'ilwe{ one 'l1ogą

•

Jesteś jednym

z najlEil'
nie tyllf.o w Polste. ole i no świecie. Kiedy le-

SLrcn

lonc~ny

cz.ąteś?

- SioslJo:'l"kowo p6ino, w VI
kla si e szk oly pOOs!a:N()ówej. T~ 
rtJ.z tren uj ę w kiu bie .,AKANT"
w Rod o m/u. B y ć moie
tan iec
stonie się d yscY'pli>flą oiimpi}sk ą
i tJ>Cł·a rKlm się
zakwo liftkować
na tę impre'zę w 1992 roku.
• Ale oprótz teg o i n te re~uj e
c ię moda, i wydoje mi s ię . ie
n Ciwet b ardziEj ...

- Myśl ę, że jes:em obdcm.o'lY
pe'l"i1ą z®lno>ścią, którą
nozy\'V'O się mtukją w modzie. Pe\rofię przewidzieć trendy, tendencje, o w;ęc to co ma się w tej
dziedl.n;e wyoorzyć. Ki€dyś wy·
myślił e m i zaprojektowałem b ~u
zę sport-ową z ko·pturem. O k-c.l:lI>a Się p'ze bojE·rn nO's~ępnego seZO·-hl.

•

lak

c hcia~br~

przyjęty

przez kuratora, mgr
An drzeja. Sy guta.. Celem mojej wizyty było uzyskanie informacji o krokach podjętych
przez kuratorium
w
celu
ukrócenia samowoli dyrektora
III L O w Kielcach, mgr. J an usza, Rogóyskieg o,
sposobu
załatwienia odwołania od jego decyzji nauczycielki Danuty P., wprowadzenia wreszcie podmiotowego traktowania
uczniów.
A oto co USłyszałem. Kurator oznajmił mi, że reakcją
tej szacowanej instytucji może być jedynie ig-rrorancja cyklu tych publikacji. A powody?
Kuratorium pozostawia
pełną swobodę działań dyrek cji szkół, łącznie z polityką
kadro\vą (kto uważnie czytał
moje publikacje, teraz już wie,
że inicjatorem
pozbawienia
Danuty P. prawa nauczania
w klasie Ha był dyrektor, a
nie Rada Pedago-gicz.!1a).
Kurator energicznie zaprzecza,
że
postawy dyrektora

Janusza R. są posta\":ami autokratycznymi. Zna go jako
człowieka
bezkonfliktowego,
dobrego pedagoga i zdz:wienie
budzi w nim zarzut wręcz despotycznego traktowania częś
ci uczniów
(o rodzicach nie
wspominając). Nie ustosunkowu je się do faktu, iż dyrektor twierdzi, że tylko organizacja szkolna, a nie uczeń czy
uczniowie, są dlań partnerem
do rozmowy, a po rozwiąza 
niu samorządu - samoczynnie
i samorządnie - rozwiązał się
problem partnerstwa. Zapewne niedługo
już
powstanie
nowy samorząd - konkluduje
kurator Andrzej Sygut.
Ku-rator nic nie wie, że dyrektor sz.l;:oły nie odpowiedział
na pismo Danuty P. z prośbą
o wyjaśnienie przyczyn pozbawienia jej prawa nauczania w
kI. Ha. Nie wie również, że
Wizytator O palski zaproponował
wyjaśnienie tej kwestii
na forum kolejnej Rady Pedagogicznej.
Dla każdego jest to jasne.
Takie wyjaśnienie jt:s1 kolejhttp://sbc.wbp.kielce.pl

A IHioy lym m o ~z U CY.; o.b,
ciel:.owie i O'l9molnie ubie·

roć.

w

p rzy,doć

to w i yci ••

Wi~korLy$.~a:ć~

-

m" Hę po·

VI Kie lca ch n;e

św, ę c·ać 00

to Cz,o·su. Tu po p ro·
stu n'ie ty·tk o nie ' maina, o le n,e
w).pod a te g.<> ro>bi~ . Gdy' je stem
na Zachoa.zi,e , t-om uh '-e'om s,e
ziP~e łlli e tn a'czej.
• A jak z punktu widlenio
swoje g o zmyslu e stet,unego o·
cen iasz poł!J!ie kobiety?
- Są ba.rdzo p ;ęk'lle. Za mo·
lo je.dnok e k sp onlJij ą s.w o j ą no·
t~rO'!n o ść, za du-ż o no nic h che·
mH. Mo!o która m<l na tura lne
dłu gie wło-sy, większoś ć
nie po·
trozeh nie je farbuje. za mało
d b-oj ą
o sVl'oją ~Wfrrz:. wolq
b rzy.dlką c erę przykryć
ma.Klp·
żem - cza.!Gmi sq zby~ w.al g o r.
oe.
eł

A

mężc zl'i!li ~

- Mężczyź ni boją !';ę używa':
dc6ryc h k 05metY'~ów, nie dbaj"
równie ~ o sv,o-je z.cJ.rowie.
O·
bra z po lskieg o mężczyzny róż -,'
s ' ę od tego , jaki sp<>l.yko my no
Zo·chodzie.
Ubierają s:ę zb),t
SZ<l!O. s·zahlo n OWQ, c hoć Zoa d :J·
że pie.r;:qdze. Są jed-nak bo rd'IQ
kr}"!rczJ)' w ocefl>loni·u innych.

Ma-r2ę o po'siad>Cln'iu fiimy,
której mógłbym p'-ojektować
stroje równiEŻ organizO\'Ioć po·
kozy mody. przygclow)'WQć Mb·
dych ludli do pren: 'ltowa.nio

-

Ro~m<:llwiala

w

IWO!A ROJEK

~,o-'ckcji.

Ci) Co robi sz, oby te r:ior1enio
d:rystolizo\\!O!l s ię?
- Skończyłem np. k.HS fi yzjerski, pr·ojektuję kostiumy piosenkarkom, tancerkom, re·biłem rfsunki zw i ązane z modą do gazet. Wysyłam równie~ ~woje proje~ty do różnych firm w kraju i
z.a gra.nk:ą. Myś:ę , że doczekam
s i ę ciekaO'v:ch p rcpozy<:ji.
• Co robisz \III woln)'Gh chwi ·
lach?
- Roczej nie mi-ewci,m ta·kich
chw;I, chodzę na a·ngieiski, duż·:;) P:'!.!ę, pmjekotuję.

nazwiska na lilery H,

16 bm. nazwiska na
(mężczyźni);
na literę K

17

I,

J;

K
nazwiska

literę

bm.

(kobiety), 18 bm.
nazwiska na literę L,
Ł.
M;
19 bm. - nazwiska na litery
N, 0, P; 22 bm.
- nazwiska
na literę R (mężczyźni i kobiety), S (mężczyźni), 23 bm.
nazwiska na literę S (kobiety);
24 bm. - nazwiska na litery
T, U, V, W, Z.
Zasiłki nie pobrane w
termi n ach bt:dą ,-"yplaune
25 bm.

•

rr Norwidzie! Wiek Twó· I zle.
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Ta ńcc.yć
mo·i na t)'tk o do pe"'Jnego wi ek u.
p rzyszł o ści
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Dyskretny urok kamieni
DOKO,"CZENIE ZE S'l'R.

*

*

*

Juc,V nagrodziło nast~pującc
kolekcje: I nagrodą - kolekc j~
paleon tologiczną
Wojciceh :l
Krawczyńskiego
z Sosnowca;
trz,V drugie nagrody otrzymali:
Andrzej Kasza z K:elc za kolekcję krzemieni pasiastYCh. Edward Opaska z
Sosnowca za
sfeloryty, J an Pi~tka z Olkusza
za minerały cynku i ołowiu; III
nagrodę otrzymała Zofia Jurko
z Gąbina, woj. płockie za k olekcję biżuterii sreb!'liej; ponadto wyróżnienia otrzymali: Michał Budziaszc k z Chorzowa za
kolek.cję

paleontOlogiczną .

Krz ysztof Stra dowski z Kiel c
za kolekcje jubilerską. Józef
Sl)es ze Złotoryi za kolekcj ~
agatów polskich oraz Tomasz
Tr~bicki z W'arszawy za secesyjną biżuterię srebrną.

(apis)

w.
od

II

nym utajnie,aiem prawdziwych
przyczyn na mocy
słynnego
już powielaczowego zarząd zen'a nr 52 :MEN. A nadeszła
już chyba pora, żeby rorlzice
i młodzież szkoJy dowiedzieli
się jakich "grzechów" dopuś 
ciła się Danuta P .. za co została ukarana. Może to jest nieistotne, że jest
nuczycielką
chcianą przez kla~ę.
Istotne
natomiast - i to spoJecznie
jest to, że ,.grzechy"
te
moźe są tak po .....-ażne,
iż nie
powinna w <Jgóle uczyć? Na
to pytanie też nie usłyszałem
odpowiedzi.
Wyszedłem z k:Jrato·rium
z
mie5;zanymi uczuciami. Dlatego
- dro;::a młodzieży i nie mniej
drodzy rodzice, szukajcie sobie już teraz swego w łaś c iw e g o miejsca n.a naszej mapie społecznej.

A swoją drogą, kto wreszcie
poczuje się odpowiedzialny za
to, co dzieje się na "Norwidowym" podwórku?
ANDRZEJ l. KICZOR

Dlaczego łaka
łan ia benzyna?
Dziennikarz "Rzeczpospoli tej"
min. Misiąga na
konferencji prasowej dlaczego
w Polsce benzyna kosztuje relatywnie taniej, niż na cały m
monitował

świecie.
Odpowiedź była
prosta. Nie
możemy mieć światowych
cen.
skoro i płace nie mają poziOmu światowego, a ponadto, kupujemy jeszcze w ZSRR tańszą
ropę·

Należy jednak spodziewać się .
że rząd zrealizuje w niedługi ll1
czasie postulaty swego organu
prasowego.

Kto

się

-

da}

-nabrać?
Osoby, od których P i ot r St t!Pniewsk i
pobrał
p rzedmioty
(ma&, netowHły. t e l e \\ u ory, ~ag-,

netofony) bądź pieni ąd z e w zamian Zl1 załat wi enie w y j azdU
n a kontrak t :zagraniczny, p roszone s ą o z głoszcnie się dO
Komendy R ejonowej Policji \\'
Kielcach , p rzy ul.
14, p okój 102 w

Snia deckicb
I{od:z. S--14'L
ba cH kantaki teleforueznv Bod
Jll' 29-809 w celll dożenia zeznl1ń.

Z / lotu

"AIma - Artu"

Propozycja

ptaka

Ksi

ah,
ubie·

I

żka
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pod h

ku zą.'..

p o·

~

każ<!ego pogod!niejsrego dnia na ulicach Kielc
studentów, handcrują-cych książkami. Aż chcialoby się zażartowa-ć. że miast pod strzechę, trafi.Jy pod chmurkę,
Kolo tych sto!s,k wciąż jest niemały rooh. L udzie pytają o nowości, o ceny. oglądają i. .. najczęściej kupu,ją. Bowiem oferta
jes.t
nader atrakcyjna. Często a·ż trudno się oprzeć pokusie,

Od

p ro·

e nie
=stei11
11

5 !E

renie

o·

~o

ksiązką

wolą

bKija.
Igo r.

Fot. A. Piekarski
yV/ae

!hoia

•
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a za

~zną·
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róz ef

Wyższej Szkole Pedagostudiuje 2241 studentów
ych
mówi Ewa
kierowniczka Działu
ania i Działu Studenc. Poda·nia o miejsce w d<>mu studenta ;;łożyło ponad 2000
osób Uczelnia dysponuje 1170
mie scami
w
DS
a
więc
je:ot w stanie zaspokoić o k oło 60
pr . potrzeb. Studenci,
którym nie przyznano
miejsca
mo li pisać odwołania o tzw.
mle ,ca rekt rskie. Było ich 165.
a Q ~ch uzyskanie ubiegało si<;
396 sób.

uzyskania
dodatk owych
mi sc wprowadzono tzw . legał yCh .. waletów". Maga
oni
sta owić 10 proc. stanu miejsc,
co
aje okolo 11 5-1 '.lO miejsc
wię ej. Przy ul. Słąskiej zagospod fowano również pralnie. 25
stu ptów zamieszkało w hote1'1
Asyste'~t" n3 ósmym pi~
trze.
raI, je~zcze ustalonych o;>łat,
ale ~-d1 "i~ o',e wahać w graD! a h lOIl-l':!O tys. zł _ in tor. n33 Barb ara Czarny, kie~zka .. Mimozy" i ,.Protorzy al. T:,.si~cl"cia . - \V'Ie poprawi się w tym rol~u
s:loitamo-higieniczny ak3o-

!k cj~

!nasz
:esy-

a pisl

dy.,

demików. W uoi"gt;, n
roku
przeprowadzony zosta
remont
kapitalny w "Protonie". Wyremontowano kslalacje ele~·d~ycz
ne i prysznice.
Ii"~ na

M lzur, kiero·..vnh~z~<3
domów studenta p rzy ul. Siask iej mówi: Gdyoym miała
fundusze kupiłabym
wersalki
dla małżcllstw, wykladz,nv. no lampki
w e telewizory, szafki,
nocne, itp. w yposażeni.

Dla studentów. którzv nie d1stali miejsca w a kademi k u, WSP
prowadzi Bi'lro K\\'..tt~r mics 7 czące się w r ktorac'e przy ul.
W esołej.

Warunki w akadernika"h daleko odbiegaj4 od luk.iu.iow·l"h.
ale studenci nie skaria si . W
jakich warunkach żyją za'el.:.od nich s3omvch. od ich kultury
bycia. We ~v"zv5tkich akademikach pa każdvm pietrz~ zn3jdui'\ się wspólne kuchnie_ Są one bard~o przyqatne
głó'N.,ie
studentom. którzy zrez."~[lO? 3li
z żywienia w stołó·..:ce studenckiej i postanowili sami gotowa':.
W D. "Fama" przy ul. Sl,skicj
na parterze znajduje się hufel.
_ Iożna w nim kup,ć podstaw.wc artykuł'; Soożywcze. a'e tależe kUp:cco·;
gotowane ' l. W
miasteczku akademick i -:1l
pr7.V
al. Tysiaclecla jest ~k!e!)
n,~
ż:/'..vczV' . orzez sł H~ ~tvw f1'1 7 W,l~'r .,U Z'e-"'·3cz-ki".
Vi
m~i

ci madl slude LI st.lle'ici
do swoj.ej dY~'l c~/cji oct-

k H"!ac'::c.

0":1 KL

te!C\\'!l ry

i

tel~fc.n.,
D!a lu1.i-=tcvch ro~"):~·~
f:.. Ilt\, '1·-Or.:O praC" \" ,!le (,\ 0-

l

cza\Su

Autorem pCoffiysłu wyjścia z
naprzedw kl.entowi był
przed rokiem Artur KmicC'ik,
ówcz~sny student V roku matematyki WSP. były przewodniczący Rady Okręgowj ZSP. Zaczęło się prawie niewinnie. od
d wóch. trzech tytułów tytułem
próby.
Chwyci. nie chwyci.
Chcą, nie chcą. Pomysł chwy~ił. Powodzenie było nad oczekiwania. W najlepszych miesią
cach. czyli w listopaodzie ub.r. i
w marcu roku obecnego studenci prowadzili sześć stoisk. w
newralgicznych punktach, gdzie
ruch jest najwiękSZY .
.

mo·
I no·
c he.
ro !ne
iep o·
molo

>cd·lo
:h.

pe\Vn~go

można było spot·kać

gr.lft'.. ~n~.

\,',V,)

?
•

(u'" U ~ nt!( ~ ....~ "'."P

n

,itej""

u~tyc ..

w ..E ·hu")

Oferta jest o tyle godna polecenia. że chwytliwe, głośne
książkl znanych na całym świc 
cie autorów sprowadzane są
własnym transportem bezpośre
dnio z wydawnictw. Czynszu za
stoisko pod
chmurką "Al ma- Art" nie płaci. Nie ma administracYJnej nadbudowy. To wszystko sprawia. że .. Alma-Art"
jest konkurencvjn.v np. dla .. Domu Ksiażki". Tu książki są po
prostu najtańsze.
Po Arturze Kmieciku. odb.ywaja~ym obecn ie słu.i;be woJSkowa (}p eracją sprzedażv kieruje Beata G alińska, pe ł niąca
funkcje k ierownika działu handlowego AkademiC'kiego Biura
Kultu!'v i Sztuki ZSP .. Al ma-Art" P.vtam ją. jakie książki
bvłv przebojami minionego lata.
Na pewno .. Czwarty protokół"
i .. Przes,-łka z Salonik"
chD-ć
i inne tYtuł\". prezentowane na
stoiskach eicslvh' sie niema,
bm oowodn'n'em. Klier.c: maj,

różne

żVC'7enia

i

ducho'.'.~ e

pnt!"zelF , st'ld i r0 7 1e!!h w"bó, =tbv :!adcśćuC'!\'nić w"!.cl-

..Lotos"- nowy telefon
z Radomia
Pó,llyś:rLe prze;redł iu~ próby ek-p!oat;3cyjne no\\".\· mo-

cP! telefonu wykona!!e~o w
w·:twórni radom kiei. Z·,\<e
S!~ , Loto.,'·. ;""t wypo<:aiol1Y
w e:ektroa'czna pam·ęć i czytt'_~- noil:37-ljacy CZ:;1, prc,-.\ r _
dzo ,ej rOZtT1o\\'v A!l3 atem
zair1t~~e-{)·\'ał' ,ii! m in. narnen\' zagran'cwi: nD
konlra!-1ert
","ryj.;:.;:,j
zamó·A';1
w ... ·~pu.i~ 1:;0 t\'<; eazen'91ar~;! .

kim gustom, bez względu
na
wiek. obszar
zainteresowań,
przygotowanie, Jasna rzecz, ii
największą popularnością cieszą
się książki o tematyce . sensa-

cyjnej, przygodowej, spod z.naku nie tyle szpady, co pistoletu maszynowego. No i serca,
W różnych odm ianach. Możoa
przebierać jak
w Ulęgałkach.
Aby wybrać. Do poduszki. w
prezencie. Bo trzeba podkreś
lić. że większość książek posiada bardzo staranną oprawę, co
wprawdzie nieco podoosi cenę.
ale też przyciąga oczy i stanowi dodatkowy bodziec do sięg
nięcia do polifela.
W czerwcu dyrektor ,,_ lma-Artu" - Józef Wzorek podjął
decyzję o kupnie kiosku.
aby
działalność hand'lowa mogła być
prowad·zona bez ynglę<iu na
pogodę. Stoi on obok
dworca
PKS.
We wrz _OlU pos~erzono ofero bloki. zeszyty i kredki, a bv rodzicom uła·twić
zakupy,
również
po konkurencyjnveh
cena<,h. Z,,-k; są zn~czne. Zarahiają
hand·bjacv koSiążkami
Sltudenci.
tę

W Radomiu przybywa s k lepów wsz.elkich branż. I przybywa ... zł·odzIei. Noc w noc
obrabiane są sklepy spożyw 
cze, odzieżowe butiki i kio ki
"R uchu", Ta złodziej<ka hossa nie dziwi, bo d zisiejsze
m agazyny mają c zym wa b ić.
W ZJdłuż ul. Zeromskiego cią.g
sklepów z atrakcyjnymi towarami: ananasy, cytryny, czółenka, futra z szynszyli, marlboro, czekolady mleczne, cz.ekolady z orzechami, czekolady
z mal,inami, dż:n~y.
śledz.ie
norweskie. cola
best~ellery
Forsythe'a i Ludluma etc ...
Jeśli
szczące

dodamy do lego bły
lywymi kolorami o pakowania oraz słabe zabezpieczenie tych przybytków poku~y, to oczywistym siG
slaje,
że złodzieje nie próżnuj'l. Zeby opanować tę plagę. należaloby przed każdym sklepem
ustawić strażnika. albo zaangażować d etektywa. ewentu alnie policjanta nadmiaru
zaś tych ~Iużb Radom nie posiada W tej konkurencj.j wl mań nadal ,.dzielnie" trzvmaj'l
<;.ię o d ziwo - kiosk·i,
Są l'y,temab"Cznie obrab:ane:
po kilkana€cie co noc
Wy,>tawy ku. q ...
(s g)

(hk)

azne decyzje KM w Skarżysku
Rada :Mie)i.k-a Sk arżyska-Kam. podjęła 06ta.tn40 ki hka waż :ll"h
uchwal dotycz<\cych różnych dziedzin spoleczno-gospodarczych m usta. Jedną z najważniejszych spraw. jakimi zajęli s;ę radni w
crąs'e czwartkowej szsji były zmiany
w funkcjonowani'J o.rJz
zmiany oplat za przejazdy środkami MPK. Po burzli'.\'ej d~- k 'lsjl przyj<;to t~ uchwalę znaczną wi<;k.izością głosów. Tak
\V:~c
zgodnie z uchwal~ R"'l eod I pażdziernika cena hilelu jeone>raTow~go w g ra nicach miasta wynosi 600 zł (ulgowy 300 zł) B:!et m ('si;;czny na jedną linię relacji .. praca-clom-sz·kola" pracoy/piczy :-'
mienny 25 Łys. zł imienny s7.kolny 15 Łys. i na okaz'c1e:a 50 l~ s.
zł. Taki sam bilet n3 wszystkie linie będzie kosztował odpowirdni,) 50 tys .. 25 ty~. i 100 tys. zł Równoc7.cśn lEl od I pażdz,er!'ikl
.1PK wprowad,dło abonamenty lO-przeia7.dowe n3 linie mit"j.,leie
normall'e w cenie 5 tys zł Wzrosną także ceny t iletów podmiejskich. Ponadto ustalono ophtt; za przejazd bez ważllt'!:'.> bi eb śr<..ukan'i MPK - 60 tys. zl.
W dalszej ~ s.i najp'~rw cdwQłano. a naslcp:1ic "'o~' "ł;:.no ki e!"Owlli,ka Ur-zędu tanu Cywi'ne·g-o i j ~go za3t~r:cę. W wvr.iku ja'xnego głosowania znac:mą wi"k~7o;c[ą glosów 3 stanowisk'l k, ~!:)",\'
n 'ka USC w Skarżrsku powołano wgr Elihiel~ Dud", li na zasleoce IIlcr \\'j~!> l aw(' K ont'('7n:\.
RaGa ;\I:ej-ka podjcla toż uchwal, Prl,_k-7a'1i.3 na rl€<'Z mi:).sta dwóch obiektów: budynku hotelowego OHP Kombinatu Bud'lwlanego z P'z znaczelllem nl int"fnal miE;d7'." zko!ny i s~s.adu~~
CI'~O z l'im budynku hot~lo\... ego PUSB w K ielcach z prleznacZ'ni!m nl o;roc' (" k szkolpo-w\'chowawcz',' w Skar~y. 'Cli
Ponadto p,:dkto lIchwałv ponownc~" pow o łania Tere n" ~\'t'j }Tomisj ds. P r?rciwdz' l r ia i\lkoho izmow i l p r zej ~to Pail3 h \'O'-' y Zaldad L~c-"i:t\\'a d!a Zwiel·z J w Skarż::sk'l.
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C 1U ; t' iTły s:q c;Zl ~Oi'll. To p :ec lez I<C iYH.l':'C st ,.:- ę:a . 2, tego i b~'la
t ;; i m i$ L"'t.. 2 n1, i-a ccd:!cnnie ~ d a ' \lcdn ała czło\.\! ; c .~ C.WJ - coy-

wa,~;<;. v l, że

n.c z';n1. To przec,ez l(omu,la p:)tr:!fi'a ~w'ct~:e
er
no. ka,e lki, s . b ie ś pD pas;:p;)rt, po lodó;,k~ , po rr eszkan ,e. Codz,e'ln,e w{m yf ici'.o n'o we P'~ Q P·S i . kló~e wprm'!cdzc,o ,., źic:e dn:a
r.:Jslt;pn€go, p ~ z e p l sy, kió ' e dużyly wylączn:e. b:u:o;cO:ycz:lej moc hin ,e, bo p·zec ·e ż r, :e cby.\ o:e '-cm. To pon:t.vo byb .'vsz)·stk,m,
parls!wo m'ób ZO';J5Ie rację, a ty, ci::} iJct:lu, mogtcś ~:ę ty ko temu
en

z o rgan:L.:owc.ć k'~~€ l k:, po W~Z'ls . kO. S~a ł cś w:ąc pJ m iqso czy cu

pcu):'c "zqciko\\1 0Ć n:e pyta;qc o

nuszym domu m:nlo b,ć
inoc:ej. p" to w)'br!:i!iśmy nJV/e
~~I(I dze, 1'0 t" ;:aód,G!'!'!Y pc sa.

VI

i~mcz(lsem?
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nr 194

Krzyżówka
POZIOMU:

1)

do

ściełd!1!a

w

j!·lJ i ObOi'ZC, 5) mała szatka
Dl.. ose.ka . o) wyspa holenderska VI grup:e W . Zachodniofryzy jskich 10) oo.czynie krwiolloś

si

.ne, after'a 11) wabi odsłolliGte
u r,.lodej dz·ewczyry l 'h n.:l'Odqgowa złączka k"towa. 15) 0 1)!'7r'lr

przejściowy

równiną. 16)
L!r.żkiej clJO~obie.

mi a

między

~ÓI <1-

ut~aia s : ł

po

AM~LAHD,

leR-

1-.07\\ i'1zan:c
sylać nukty

l'rzyiówki l'" JCpod adres('m rcdalu'ji ,.Ell" (wyłącznie na k"Ftach pGcztowych) w t,'rminie
siedmiu dni od daty lIinid~:w
go numeru. Pomiędzy prawidło
WI' odpo,~iedzi roz!osowaaa zosianie l1:qroda ks'ą7.kowa. Na
karrie pocztowej prosimy umie~rić
dOlli$ck: "Krzyżówka
nr 194".
I

O~ \t iązanic

krzyżówki

w:ęk!'zy.

Kierc~Ncy,

dużo

za

Kolega się dostosował?
n:a:.=j
Podia~k;ej
m:eście wo;ew6d7-kim -z1:kw_d<Jwano O5.tatn.ą istniejqcą
księgarnię .,Domu
Książki".
Pr,Ywatny wlaśc:del budynku
m.e;;;zczącego księgarnię wyVI

P~O. 'OWO: 1) urzqdzcnie zapor,owe, dzielące dwa zb'omiki
wcXJne, 2) dawni w~drowni kuglarze i komedia'1ci. 3) samica
jelf!nia 4) pbca C'd sztuki, 7)
,sl'hab lub karkó\vka, 8) dzida,
~I'isa , 9) gatunek n :etnperza, 11)
mała wyniosłość na boisku pił
. karskim , 12) zapis tes~amento
: wy. 131 ce'iarz rzymski, p:'ześlad01.vca chrz<!.icijan. 14)
dramat muzyczny,

S!I;\\'ll!ezek :
CE.

Arogancja w!ad:y wca'e n.e
jest mniejsw', tylko hasła S'ę
zmieni/y. Ostatnie afery z ub:np:eczeniem somochodów przez
PZU są tego dob:tnym przykła
dem. Kiedyś
cbywatel mu sio l
zgadrać s :ę na warunki ubezp·eczE.,nia, gdyż innych nie bylo. Pe'1adto "pańs!wo" dopła
colo' do tych ubezp iecze ń, ' jak
zresztą
do wszystkiego. Dt ś
Sejm n iby z/amol monopol PZU:
tylko mętl'k z;obil s'ę jeszcze

nr 179

POZIOMO: Bush, dzid::!, t!'oć,
ba.'ka.· kolal'o, okapi, ester,
ste ta. cerat, wiąz, 3:rio:!. park.
PIOXOWO: źdźbło, s:arka, batalista, spodnie, kopcrcz:lk, kotlina, tarde, rutyna.

powiedział umowę dzierżaw
ną
~iepowodzenicm
zakoń
czy/y się próby znalezienia
innych pc.mie~zcze;1. Prezydent
miasta tWierdzi.
że
-.. Dom
Książki" n:e dos~os.ował :ę do

praw rynkowych
Prezydent
d<J·daje zarazem, że jego kolega niebawem
otwo·rzy w
mieście bardzo
ekskluzywn<1
k3iG~arn'ę.
Mcżr.1a O"1":lzić, że
dostosował s:ę ...

kolega

MiHon

zł lO

koto

Ni targcv;:ska prz.v t! l. ZaChodniej we ·Wrocławiu 110Ż'Ja
kupić wszystkie okazy
domowych
s3aków. ptaków i ryb
akwadowy::h.
Wś:-ód
psich
przyjaciół największe powodzenie mają boksery, a ich cena
jest tu najprzystc;p:1ie:jsza
można kupić bokserka już za
20 tys. zł. Koty perskie cC''1ió)
znacznie wyżej: nlilion złotych
za sztukę i znajdują O'1e wielu
Chętnych.

- -- - - - - - - - - -....- - - . - -_ _ _ _ _ _""'_
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oprawie do języka polskiego
w Radzie

Najwyższej

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

litwy

Zmiany u"tawy o języku , lice dotyczące na3Łych zio-mpań stwowy m i wprowadzeniu
kÓ'\v muszą być w dwóch ję
języka polsk ie go jako drugiezykach: litewskim i polskim.
go języka urzędowego na tePosc ł Czob:>t powiedział też,
renach zamie.>zkałych w wię
że
jego wy::.tą.!)ierue
"nie
k,wśei orzez Polaków. d'ClI'nawszystkim się podobało".
gaI .;ę na po,,-ie-dzeniu KomiNatomiast prezes rZ<1,dowej
sji
Pań~twowej
ds. Litwy
Komisji d s. Litwy Wschcxlniej
WschlJ-dn:ej Pol~ki po::.eł MeRomu~ldas Ozolas całkowicie
dart Czobo!.
przyznał mu rację, stwierdzaW wvw;a-dz,ie opublikowając. iż "pod tym
względem
nym przez .. Kurie.r Wileński"
popełnicno
wiele błędów i
IV 'kazał takLe na
p rzykłady
że nie woleo :mcle:-ać historii".
ni~Lc~en:a ;x>1:,.kkh pomników
kultury. tablic oraz przemilcwn.e w:elu faktów hislO!'Y- I
C1!n·ch.
Prz~ciei
Wilno od wie1'a liście lO\)
naj-;,rię:,s7:yeh
kl,w było miastem wielonaropod w<:ględem wartości kapitad 'wll~ ciowymi! Napisy i t~~błu zakładowego, firm
świata
znajdują się 42 kompa nie japońskie, 30 amerykańSkich i tylNUMER 195
ko
19 zachodnioeuropej:;kicn.
Za to w piorwszej' ,.dziesiatce"
bar.·ków aż 7 należy do Kraju

Barometr gospodOrLzy
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Kv.itną\'ej Wiśni.

sljns tak ch pcczyr.on.
v.:ęks:e p:cn:qd!e, mtJ·;i(':li tł0ClyĆ s . ę w d.omotyc:z.n e d:ug 'ch

kolejkach tracqc cros i nerwy
tylko d:atego, że rc:u głup;ch
urzęcln.ków nie p:>trofilo przev!idz:eć
konse:(wencji
takiego
sposobu' zmiany ,przepisów. \f./
dodatku powotują się c71i na
ustawę sejmową! Jeśli tak rzecz ywiście jest, to do boni z takim . Sejmem i z takimi prawnikom'. Prc".. o ma sluiyć nam, a
nie po raz kolejny stwarzać okaz ję
urx;'<orzcri za setki
tys ięcy złotych! To
jest prawd ziwy skandal. A!e , poza prasą,
cisra. A przecież j~st to P o ń
s t w o w y za~lcdu vb:ezp'eczeń.
Czy rzad nie mo n:c do powiedzenia? Nie ma mocnych na
dL'rnych urzędnikó'o w naszym
państwie prawo? Zncv/u W· rl l i
- inni? A może kcmuna?

tenll

co

r: c~_~o/~1

c.g'":,:v,,lO"1 a

0,,6'11" by'o je

W

po

cg , zewać?

t:~d2.;e e:".l1cc;:une te raz,
t';1
rri::;;szkorłcy.
JL'! bez
dC"c:j;J p!:z:q za ~;cp~o i ener·
g~? Cry LO W'OSI1:! p ' cn~qdze
fi e rrc,;;q n1.e:: t(~o CZEgO C11Cq.
c~y n'e illcgą n'e trzqść Sę _I~
ztn,'"o
,,",19
vJos~ym
domu ~
C:y d::pro'"dy rnó"" mUSI bIĆ

Czym
kieC:y

zolat~:ia

jaKGŚ p d1e!na rQ rr a iluś iem
sic::>ni o którejś tom "e:zcrem
przez ileś tam cni, a n e wysiolczy zd;cwy rc-zsqdek i fak ty?
Tohch pn:yl'.łcd;;N jest 'i,i:?le.
Zm:enily s:ę hasla, IiIoDIa s'ę
nie zm·erda.
Nadal
państwo
jest vlszysi.kim , a ty, ob~".~/o!e~,u,
niczym. Kto n:J~t<~pny?

\

Cztcl'omilicnowe
mi:::slo '
nau ud:ą Sajgon nie jest
\\vrawdzil! stolicą państwa.
ale jednym z najwięKszych
ośrodków bospodal'czych kra iu. Miał;) ono j uż pil;t: nazw.
Znar3 ogóJnie ą \\J a,~ćiwi(>
dwj(>: ~'ajg't1n i (}1 1916 r.
llo-Ghi-Miah.

~p'a'ł.'O, stanowią
ca od dziesiątków
lot zmorę
k-omur,izmu. Otóż mniej więcej

r.<r jest inno

LECH FllAWSKI

c-d pok::wy września każdego
ro~u w kraju
robi się zimn.J.
Z iłlino

też

Się

robi

w

nasz)'ch

miesz.ka.:1:cch. I zaczyna Się ten
pHedzi'lmy kontredQ·is. Co lepiej oszczędzać: węgiel w cieplown:och czy zdtGwie obywate:; ? VI r--:::pr;:edn:ej epcce bylo
to th1mcczcne c!}rO!1"nyml

kosz-

Zamiast alei zasłużonych
aleja bogatych

cowo~d.

m:liony osób. O \'/alorach tego
j~~.yka l1e::11 ś·w:C:.G.czy fakt, iż
do

Ch\'lili o'jecncj

p!"ze~łU!lia

nań
światowej

wiele wybitnych dzieł
kla~yki literackiej. i
to zarówno poezji, jak p."ozy.
Esp~r.J.ntyści mogą czytać w j'izvku Zamenhofa dzieła f;z.ekspira, CalderO:1a, D;wtojcwski~go,
Sic llki~wic7.a, Wo!l'era, a lak7.e
Bibiię i KO":1.ri. Tłt1:no.~~y się
też na j<t?:yk (s~)~'-anto
wiele

czorro

zlla~qrych

,~. ·-,pÓl':::ZCSilCj

11teratun

d,..id
-

p~)Lh.:cj

ob-

i

cej. Zi'~sztą, v,.' S~Ltlynl j"Zykl ł
t·s,Je:·anto powstaje bogata lit'.)rai:.Ira, co świadczy o istnieniu "ducha" języka (a bez tcgo nie ma ni jGzy ka ni litem
tury). Zap.;:eeza to, \\'y~:l\va Eym p,z",z WIelu, zarzutom (,
wt.')rności kultury (.<pe~a.lckiej.
Hl'gularnie ukazuj~ s'G czasop:sma esp~l'a:lckie o róż:lyll l
profilu
tema:ycznym
(okołll
10J tytułów na całym św:ecie i.
Wielką przyszł(j~i: ma CSpe,3!'1to jako i<lzyk nauki, co w o bliczu rewolucji iu[onnatyc:.mtj
jest jego wielki! s<:a·15,.
NajwiGcej jedl,ak zalet 2\\' 0 .
l2nnicy esrpranta urntruja v' n
bezpośrednich. nie o'Jc:::żonyc h u; c
językov."ą
Ó ·.. skr) !n:n.1cia
19
kompleks:?m b:-aku znaj'orno:;" ~ ct
j~z:vków
ob.:ych,
k(}:1takta~ h
mi<;dzyludz,dch.
Znajomoś& eso:ranta to bk i,"
możliwość koaiakt6w z cahT.l

I

p:' :;'c~

n~·l.dzy

re-ortowa kO:lli 'jn oprac lWU jąca materiały na pClsiedz"ll:e
rządu w c.praviiie b:.dow,:dwa m:ec... kan .owego.
W:adomo już jedno. Potrzebne są duże p:eniqdze. Dopiero j-ednak Rada :VIinislrów o kreśli kto i w jak:m zakre"ie
bGdzie
t:nan'5ował
politykę
m:e-;zka!1!ową.
Pra'.v::lop-od'Jbnie decyz:e zapad!1q w ~ym
miesiącu.

Zdaniem po słów z K0:11i,ji
Polityki Prze s t.rzennej. Budowlanej i Mieszkaniowej, nie
może b)rć budown ictwa mie;zkaniowego bez interwencjonizmu państwowe~o. Dotyczy to Z\'I.'laszcza za~.ad k!'edytowania budownicl wa i inicjowania jego [<orm socjalnych.
Kon:e c:'.ne jest też wprowad zenie nowej polityki czynszowej. które mUsi być skorelo wane z nowym sy~teme m u-

k ię ustrzec
rywatyzacJi
Zagrożone
Przedsiębiorstwo

bankructwcm
Handlu We wnetrznego w Zakopanem zwróc:ło się do Eanku Przemysło
wo-Handlowcgo w Krakowie o
kredyt w wysokośl"i pM miliarda z!otyćh. Ale ban~rutowj nikt
nie chciał dać poręczeni';! i bank
odmówił kred ytu. Przelisi~bior
stwo sprzeuało pa wiło:r handlowy za 3 mld zł i nadal pl'OSperuje.
Kto kupi! pawilon? Wspomniany wyżej Bank Przemysło
wo-Handlowy.
M:oźna sili bawić dalej: są jeszc7.e inne paby
"
wilony, a Bank Sl'ąski td: 'toś.,
kupił.

b2 !.~):t;~.!ei1 'p'''''.i.~(;Zn'yC:1. l

wym systemem
re
i

1~,

z

no-

emcrytur

poz~o~nem \vY~1a6rc-dze{1

~'ydatkó\v

oby\\"ateli.

Aby te w,;zystkie problemy
ufe2::Jlo·wane, potrzebna jest s~0~ow:1a uchwała Sejmu. Deba:a w tej
sp.~nw;e
j-e,t o:huwana i ·nie -w:ao,)nlo,
czy w tej kac2ncji ,ię od::'Gdzie.
Godle, św:ęta naro::Iov,-e, aborcja ~ą w:dać ważn:ejsz,e ej
zo>~aly

m:eszkań.

ielkich mocarstw

ś\\Tia~cn1. możlh.vość \vielu eg"zn-

tycwych

s!:i.nic
\'.<~~

sam'.

pują('ą:

Późnym

do

··'.\~i( t

a

3(,7.~"\:

~

..

SZU bi ł1l iey

n J;(.... l(1-

nrą €ł)o1 q l 73OkrlS
dł 19·ej.

!.

:jlpracy··.
fi t"rn'lld:
. n.·~c_
naród . i~ n:c.c-

s;':
)',sltki
muro\\al1\ ch
z'lt.ytkoWY('h szubi nic snrzc'l kilkuset
1. t: koło Miłko"'a.
Woj('ic'zo\Vel oraz za w~ią
'"l!lllko1\i~C'.
Do tl'j ost (niej
dlliJullo\\'allO
dwa pi~tr .. , przck~.:.t?łl·aj.;c j~
w... lokal rozry\\ ko'., y o~l',)d!m
wYll llczynkowrgo
Li('kLrowni
..Turó\·:·'. Prognozy (·uI·rgt't1 ('7n~ nit' są; najlepsze, ale
żeby
zara'/: de.non.:;(ro\\ at': tal- "isi<'lczy humor?!

(sit)

metenasa G. ma

tr.~ść nas!ę

~·iLnle.

.

tr4lc c: maJ!\tkp . udał.
tego h'ochę "łasJllt (
prze
bardzo skromnych

mać Okupację.

yłu

;l )~:

połowę

Po w~jnic ~eci.\H uler e>I'l
go długIego ltyc~a, . rodtiD . ,,:

prz~trz?'mała

dz~ękl

było

kraJU l za gnmfą. jakiej }::\_
bardzo dęiko, poz~ brnej t
.\!liątki rodzinnej, J Ir:ol.ro'~ v~
już to pierścienia
i"rn'ld lU' w
o('zki~m. Z uplywe

l'Y

Spadek b i
tl'I:'O

rOdzaju

łra~

nym.
Teraz klcba si>: coful\ii o ::;arę lat,
dokbdnie pięr, kiedy to z~s2l:\ z t 1'1\'0
świata rodzona l,abka pana fi. wd .. W& T eofila.
Ot.)ź e~terdz;~ści lat była
w pelni praw spadkobielc~, po przedwojennym urzędnik UP średnie;,;o szczebla,
ale dość powal,nic zaanga~OW;\llynt polityezuie w BBWR, wi~e w latach realne1;0 socjalizmu nic· było się czym ehwalić.
Idąc na wojn~ 39 roku i spodziewając
się, ze moie 2 niej nie wrócić,
dziadek
zostawił ionIe zasobnie urządzony
don,
piętrowy w pe\\;nym niedużym mieście
;...._
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

,p\ oj. JC'I\ "t;o,;i;r~-

zachowały

trzech

sto"ii".
Th t('hC"r: .To . ' j._
rzecz h.t{,r€ go
ch
P:Z:ł jacie:::!
Ingo - jcst re'i i s a;lO\VcJ:Oś
z W~7YSlk; ... mi-

1

Ta tCi'('nic-

l;i('~o

\\ iccz!'ic PJdz LrunkOWo.!le
jes.l

Y

h

Bedą
t~t."y

y:ko ekau. przY t

umrn - marz")l
o j: ..l .cś-

p:::dróży.

wie czorem, \v dzicń powszedni
do zuanego adwokata stołecznl'go zadzwoni/ daleki znajomy, Mirosław B. z proś
hą o pandę prawną. Właśnie raz(>m z
żoną oglądał teleWizję i załamał się. Emitowano bowiem jakiś reportaż z muzeum i pani kustosz pochwalila się prze,}
kamCl'ą nowym
nabytkiem bardzo
cennym obrazem ,:szkoły hołendl'rskicj" z
przełomu XVI/XVII wieku, który udało
się wyk,upić z rąk prywatnych za dwieście czy ileś tam milionów złotych.
Pan B. dostał dygotu, li jego małżon
ka zaczęła płakać. Rzecz bowicm..-ma sip,
tak, ze własl'il'ielem tt'go dzieła sztuki
był ",łaśnie pan B., ale się go
pozbył,
przy okazji :toslał ordynarnie oszuka-

I

s.~

la~z",ń

że

.

a!f'ja
t')ga~:!CłL
,.rót\ni", ('ho{:
nic

." 'łl6d 31.1 :'y7.~

...:ir . .. o oz aClają
istnie:" it.: n1J. .. ze!l,

Jest to o ty l"
j<;?yk esp::ra.lio jcs:
prosty do opaaoJwani" .
Trzeha na to ph·ciQ!.,ob1:~ k!'ótszeg;) cza5U I.iż P!'zy na.le "
języków nal'ot.!vwych.
A
d,;1
tych, co znają język: rO lla!1skie, ten czas j_st j%zcze krótszv
i:~pcrant3 - 'j~Z)' k to1crandi.
łatwe,
dość

Kolekcjoner (I)
Opowieść

Zarz:l:! ""'riasla Olsztyna doszerił cio w.liosku, że po śm~er
ci wszyscy ludzie ~ą równi i
postanowił zlikwidowar,
'leję
zasłużonych na cmcntarzu komunalnym. Jest w n'ej jeszcze
ok. 300 wolnych k"'hlk!'. wiqc
wybudowane
b<;dą
grobo'.vc.~
p!'zeznaczo:lC do sp:'zcrlaży
i
wzbogace'lia kosy
plicjskiej.
Zallllast alei Z3l.":! Ui.r,'l \ ch PO\V-

Przywódcy

ogo S ać na mieszkallie? I
Z~1kvr'i :zy!a

c.:::. ~ } u 1

I

K.ldy przl'd I:~nad s:" bly Ludwik Zam nhbf, poiski polil;'lo~., .
st woaył n 5wy j~7 'J{. llikt I:i c ~rzYl'.lIszczał, lc z\l;>jdzic on tyl u
zw()!cnllil;ów na (·ałym śv' :"ic. Ze h'lil:, \\' nim pisanc ksi ąż ki. Ż ..
sLnic s;«: j_G Y'n z n:'~z~·2?i li" Vf,zr. .nia się ludzi r"iuJ~(oh narD - '4'

"Według o~tatI'icit ,id:'Jch, f'osługuje ~i~ nim ni~co p:J'1ad
3

J .łZ

rów dos~arczo:10 do sieci haildlow()j po nov.'y~ll, od stu C;o
trzysLl p:'occnt, poJwyższo.l)'(,'h
cenach. \Viclc zaś to\\""ar6w Z.lchomiko\vano" \V
nla,~azy"nach
w oczeJdWa!liu na dalsze zwiany cen.
W tej sytuacji u:ica stal.J. sir;
głośna. Ulica szumi, krytykuje,
szuka winnych,
je~t wściekła
na tych, k tórzy do teraz rządzq
krajem - na komunistów. Ulica jest tak zdesperowa:la, że
żąda nawet usun:!;cia z l11icjsc
pu blicznych symboliki
pa!'iii

la

J ęz~, k c,,:per:.lr ~c c ;._:y 51~ J.:oP1tlo: ..'il_','kią \V
\"/; -l U k-·~ja(h.

,;.";.... ,

J~3t
0:1.
Z:t C C2'~1.. .~.izCj,". .·~ sy,
tj.
k;\Żcl3 g nL1"
\1:ydlllk, .. \} 3 1a ('a
!'~:.;) ch I:liE:sziGlńcó\'" i
y v: ....... ~.
kartek 7zo~~Lze~1ia, p-(".. :-::tyC'z.nie v.-ięc kupieni~ C'7. .... ~ ,~ p0 7 a
nliejscc~n zarniLszka .. la j ..:st nicnlożl}vu. . . Poza ty-il1 "\,'il.l:c towa-

co

W poc·ohnym ciuchu

ty~li.~'oI-l~

l\

g l e 'a
...\ L ~ r;

~~~~I~~ ~~i~~ °Z~~~~il:~J ~:; ~7'1~ l':~-. ~\~

w połowie lat o l' mdzi.,'iąty('h, umarła ze staro'd, a jl'clyn)m
spadkObiercą został
{irosł aw D.,
jako
h' d~'ny żyjący bliski kl'C\\ ny.
Od razu poj:lwil się kłopot 'T d~lIIe"l
h~b{'i, w którym nie tylko od POW6jma mieszkali lokatorzy kwal(·runkowi .
ale dodatkowo nil'l'u('hamo,' c obdążona
hyh najróżniejs"ymj
wit'rzytl'lnog(·i.mli,
bo choć Teofila U. do końra pozo ta" ala \\ ' wi!'Ue pra" a wła '(>idelką l'O!oo":;ji,
to prZC,'cież nie zarządzała nią. zda 'ą" si
na ur,,~dy, a te spokojnie czekały
na
("Tas, gdy sytuaeja., sama ię wyklaruj!'.
Iiiedy wi,=c pan Miro... ł w n. stał ię
w pełni praw lIpadkobieC/'ą, u~wiadomio
no mu, że gdyby eh(·iał przl'jąć dom,
.. łono (1;0 to b,:dzie kOl>ztowae. Bn \\ i k.. ZCJP:O ialu oddał willę państ,,· u za dluJl:'i, sa ł1l "adltwalając i~ sllrzętami pozota~ionymi przn bal)cię w dWÓI'h pok.,j.lclt 2 balkonem, które od lat zajJTlOwala. .'pro\\adził \\ip'(' do wła nego
warszawskie,o mieszkania ant~'czne meble i bibeloty, a właue urrądzt'nia domowC', tapezany i meblo'('ianlLi ~pued!lł
nawet z s~skiem, b. ('('ny pr:zedei: niew.launie resły. ~ajwainiC'jI;ze j('(luak. ie
bez . trat pr:z Jl\ł kolekcję obrazów. am
na malal'Stwie sip, nie zuał, natomiast
}łotr:zcbowal pieuip'thy na s:unorhód, ,~i ('
z r4lzw;;p,~ uf,zał !>i( POLU)' 'at' dLiel
zluki. Sa ztuki ",Ia'nie,

http://sbc.wbp.kielce.pl

'"

końcu,

.J '\CEK "RTO\\ SKI
(Dukońrzcnit'

jlat f O)

4J

C0

r, '.- l c .!) f.: Y~ "' I". 'l .t. ~ y ·. .. c.!t z po. : c.j ~ c o ... ( .ie ·c,~t ..: cc I c".~!I'C j ~
:~:,: ",l :- .. z\-\"?j l. ze. J:L:i a~ c tD":7C i o tym, ż ~ l il \ v s " CGz n~~ . n
l)i:gu. r:ie rr"O .i.. l 3. po 3"" ~ h(:lĆ t! ileko.
l'cj;nviają się zagadki, .1r:-rl-:q
z nich je:;t spr ... v,a po·lpaJe:.ia
sie:lziby partii w So1i:.
~.Ia
sywne<lO budY:1ku t·:.ierd~:v W
którym
odgrodzeni
grubymi
murami 0:1 narodu "ul'Lędowa,i"
i rządz:li krajem indzie, którym
nikt poza własną g;:upą nie powierzył spełniania tej
fU:lkcji. Partia od raw przypisała autorstwo podpale!'!ia oponeńtom politycznym nie skierowując uwagi na włas'1e opozycyjne, zachowawcze skrzydło
p rzeciw!'!e rc[ormom. A ty.nczas:?ill, komu był I a TE:kę ten
pożar?

Krótko prwd
po.i:arcm
na
forum pat'!an1entu jcdna z deputowanych zwróciła
s:q do
wielkieg.o Zgromadze'lia Na:'odowego z apelem, o przejGc'e
archiwum partii i p. zekazanie
dokumentów
do
Archiwum
P::t'ISt\':owcgo.
l...
&!'chh'. am
':plonGlo.
Czy ów pJżar nie by ł takż.e
odwróc<'!1:<'Jll uwagi od spraw
gospodarczyt'll? Wszak wszystko siq w::tli. a przecież sce:,ariusz tego kryzysu przygotowała partia. Nie ma podstawowych
śl'odl' " .v do normalnego życia.
Brak'.lje mleka, s()rów, cukru,
mięsa, ś!'odków do utrzymania
hi;;:eny. papierosów, ba. nawd
wjno.. Są braki
benzyny, po
klór~l zc.\\Fzi~ci kic~o\vcy usta'.'. iaj" s,\'c samochody w kolejIti na... kilka dni. K;e ma zcs,y tów d'a uczniów, bdlk p'Jd"r:;czników. Nie ma butów. uorań.

t'...l~\vi~o;ó\v.

p.alck.

Z:·esz1.# la. -:icj wymie~lić
co
jr-t't, r iż to. cz go ,l:C ma. Kario::'ll1n - h k,rzc p' oszn s\vych
p'lcjentów. by... :la leczc,1 i'

s~t)~tulpe

p:z

ka:'stv:a t

t;,"iyż

5...1.

p

i~~e.

VI

Uj

p. '1S. \'.'p

loC"'j~i 7.'~ s0bą lcsfp!~~l:le :\ptc ki

~j·t ", _c ii
v.~·ja"'d.y

na,ilaj.
.,I·~

s'q

kró+!~o"t

da pailS '\I IOl:hocl 1 cll. z których j.lz' ~i'\ \vrót'iło do kraju
o!<oło 120 tys. Bu!ga!'ów. A 'N
(,3ytC~;lj('y

p!'as' ...:

n,o~a

C(Jtaz

C'zqście'

z alcźc il"!ormacie. kto
z cW!Ó',vki pal tyjnl' j Ue sprzenie \'ierz .~ł i u 'rył siq takze p,:_
za gra;,icami kraj:.!, kto r.ad:!l
dokunuje machlojek.
w.;z:'iiikich w mif'nionych h:-al.ó,'J je:t ciekawie. at"
jeżd~; riO wslecz.1y:U hiegu ..Jak
?lfimf)

długo

jI'SlClt:!?

.T,': UEHOLD

~Mer

ede ty

roższe
Nie CZo;:K:ljć.. c !l,l l.je noc.!.c-

I<e _'km_ec -

f'rma .. Merce-

de~" U}nądz:la z d!1iem l paidzie: .. :ka podw.\'żk<: cen ;.wo. ~ h _3!11oc.hO<ló·,v. J si to je'n:lk. na ~Zcz.~§c:e, podwyżka

róv.-:1:e eleg. ncka. ia:t produko val1e w Stuttgarcie auta,
klóry.:n cel a \ 'rno.. i obecnie
np. w prz '>ndku d;e!'la-l90 0kq~łe 35.796 DM (stara cena
34.770 Dlvl).
~ler cede:;
20 JE
kO'iztu ie te~az 45.657 DM (z,am;a~t 41.403 D~i(). I-ciąc na rę
kę .swym
kI!e-!1tom fabryka
zapr,'dada ,:O-OWili!'J:e ~tarych
cen dla '. ·sz.y<t.kich. którzy
Zll swoje >amochody .zapłaci
li wCi:eśn'ej i m:eli zrealiz.'l',':n(:! przedpIaty w term··J.e
<lo 'lI ',' c711:n 1MI.

(lI
~ il;,
);~-

gdy

l'fl<'gQ

jec f'.?

p~e!yde'lt

was iu

przywitał

p{)witać!

J k

mnie
ży-

, t:'1l1 r, ~:"J t:- '~ , e r;r!':.)'s<..:diem do siebie i pomyślał m: ,.Po
co. u d:.::ł.J:;1. pyta r:;n:c o to. a jeorlocz€hie przetrzymuje w
''v.(,l.;Cll _U'!'. A p:c7ycif -t
rd<:ł
kQlejr.e, jeszcze b::rdzi j
d:t.:,'!,e pytani~:
- Kie pam:ęlac:e mbie, sel,or Siceircz?
N e p-m:ę,am w:u. seii.cr pr·ezyderJt? z.bit:>; z pa:1i;lłjrku odpowicdz:a!e~ py:an:e:n
Nie! Oczywiście, n:e pam_<::acie mtr!.·c, a prze 'eż z w ... rni
ra~cm

spaliśmy.

Tu mów zmieszalem s:ę. M ksyka(~zycy u,s:yszą coś takiego! Potem jcdn akże okazalo si~, źc w cz s-le rewolucji
przed rozstrzygającą bitwą o GuadalajarG. moja jednc~tka
kwaterowala w hacjendzie .,Cllstillo·'. Padał ulewny deszcz,
a ja z mcimi żołn:erzami pokotem legliśmy w chacie indiallskiej . W środku nocy wszedł d<J chaty prze:nokniGty do suchej n~tki młody porucZll k, pre 'ząc o kwaterę, aby wYSUSl,yĆ
odzież i odpocząć . Moi );ołnierze chcieli przepędzić porucznka. a ja zaprc3iłem go do pcczy.nku na mojej wiąz.ce S;I)my. Był bardzo uradowany. A teraz ten pCol'ucznik z<Js.ał
prezydentem! Gdy generał AVIllo Camacho skollczył mów'ć.
n~chmllrzył
twarz i oznajmił:
A tcraz przejdz:emy do sp.rawy! Proponuj \\'a"l CLS sOW<J cptlścić kraj i udać ~ię do Chile. Tam możLc:e zaJmc\vać S.ę malarstwem. Porezumieliśmy się z rządem chil:jsk!_!l.
Jutro wraz z żoną i córką odlecicie samolotem do Rawa-y.
Tzm otrzymacie bilet do San:,:ag.). Kie tr2ktujcie te~o j:-I{!)
wy ~n<:n:e. Przyjmijc'c jako j:osll.nięcie mające o'Cal:ć \';;:~:Z(,
życie.

Oczywiśc;e, źe bY!1) to o w:elc kpsze \,'yj.~cie r.,ż , 1 '''ll'
przed są<le'ffi. Zgodziłem sic: z tym. lecz wspomniałe.,1. żo rm:erza s:ę z\Vol!1ić mnie za kaucją i dz:es:ęć ty:ię"y P(s·;;;
zostaJo \\p:accne. Prczydent zapewnil. że ta kwota Z,OS '<! l II'!
zwrócona. a za b:lety loinicze zapłnci pań_tw.J. I y:oJec :r:l ' 1.
Zdarzylo ię je. zcze w:ele róż:1ych historii, ~dy p:-zc .. ' r ,.,.
lata żył",m w ch:J'js!dm m;e;cie Ch'l:ane.

\V czerwcu l!i57 r(l{u D<.wid Ah'aro S ice :roz p oc : " Ił rr.'
zup('ln'e r;ieccz€·k:w<ln:e v.yznun:e ... lec:/: \\'czcś ;:ej p'. .;'Lem wyj[l';:;ić czytclnikoi\ i syiuację w którcj s:ę wc '. '; 1 .;
z:Ja!nzkm. W tym c z c.~·e. w maju i w czerwc'-1.
T~:od, . .. y
Ar:tykomun:siycz.ny Fr<Jnt Meksyku w.vkcrzvslał 'Z')al'v \V fiU
stcłecznych gazei C3 otwartych nap"!c!
na
. 1"'!:e. ż "! ''lj' c
wydalen;a rr.r.;C. j<'h:<J pf':'~oCJa r.on g:ata.

18 majn p:esC;',GWa gaze:a .,Excel;ior·' p:_ ~.c o- l.'l. d ~_
kach w Ciu<:ldalajarzc. \'., ym:e~.;!a naz.w'.'ta tych, k or y : Z-'kr,·l1O je \':)'zczęli i ozr.ajmia!a
czytcln:':cm:
.Jcd_'aki,'
1
nimi toj4 d"'-'1j ludz;e. na pozór niko:nu nie z: ani: Jurij P poro.': i i'.;wlaj T ofi.now, ohy 'waj attache am :.,cdy Z.C::'F{ \
w ::vrek.) kC!. W rzeczywistości ~ą agentami swcg:> .lin:s: ...
~t \'a Spl'~w Zag:-anicm,rch: dz:ułująccj 'v n':U raC:l·ec:.·lj
org::n;zócji k n'.l \·ywi .. d ().··.vcze j' •.
r

-

Prz :-"m:k był słaby, jt'~;i tylko w :mię przyśw'eca;,;ce~o
mu ceju, w·z:--:koJ, <J czym mLt! mętne poj-:;c'e, z·.\·~:al d·) kupy.
D:-u;:a. n:e mniej p~ularna g z.eta .,No\'cdu.ae::·' do~o"ila :0
maj;): "ROlpOrz,ijdzamy n:t>podważalJ1ymi dowodami na o. ŻC
Jllnj Paporow na prze,trz.eni • tyczn:a. lutego i marca \\":0:0krot.!1'o przcby' 'al w Guada!ajarzc ... teraz. w. kwicin:u
gciy
zacz,<;ly się zam·~·,zki. w rezultacie których rJ)lala i~ krew ·u tc:j.::'r.ych tudentó·)/. przyjeżdżał rÓw!1ież.
A 10 czerwca. VI pO:1:edz,ia!ek. ;ówn:eż ,.Novedadez.·' za·:nie , col w)odrukowany g:-rJbą czcionką .. li·t o:warty" prz~'\\'ód: \V
_Tarodowego An~.l- ;;:Qmul' istycz.nego Frontu Mek-yku
Jorle
Prieto i Arturo Amaji, do prezr<!enta, m :n:..<.t:-a sp:,aw zagralicznych i mini~tra '-pra\..• wew!1ętrznyd1 z wezwan;em do .:<:asto-o\>"a!!la w najbliż-zym cza.<e ;:ankcji wyn :kających z artykułu 33 Kom~yt'Jcji :vlek_yku
'obce attache kulturalnego aiin OJ"a.Jy ZSRR. Jurija
. P_a.porowa. jako zagrażajqcemu o!czyL.n:e oOcokl'ajowco·.,;i. CJadulywajacemu mok sykańsk;ej g:r 'cinno!ici. Pod O,IO'lą immunitetu dyplomatycznego aktyw:1:e ucz",·t.1:czyl on w <' anda];cI..'1ych zamie,z,kach 5tv·:ie~lcki.ch w
Guada!ajar·ze'·. .
W mba>a-dz:~ \ '~zy<cy wiedzie!', że w Guadajarze wysi:lpil f i l. odczytem rOh: temu i pói..!'liej tam nie byłem, p::zez to
n:e mogłem m'cć żad!:ego związku z zamie_zkam.i wśród studentów. W tej ~) tuacji przebywają:: pornlę-dzy Lldi.mi, starałem ~ię ni c bywać sam. Szybko do przykrego uczucia przeby-ania p.od nieu·stannym ob,(!'załenl doszło ucz.ucie gorycz.y ..
Wcz.ora;.: je-dnomy';Jni przyjaciele .. wstydzili się'" teraz.' wyhodz~ć ze mn,l OQ ...a drzwi amba~ady. A jeden s~arszy towarzysz .,W przy ja- :elskiej poga\':ę-cice" oznajmił wpro.:t: .. Jel!:li
l.ar>ropo lJją ei ulr"dli ojcl.YZ!l_·, bi.j prosto w
mor-d<;!"
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Ihiś składamy
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~ -<:.. '.~J:;.~~'ł~~ '~~~.~.._ ,\;

"Odeon" - .tDellkw,.,;. n':::l" - US.'\..
1. 12, g. 17.:;0 . .. Mlode strzelby" USA. 1. 15. g. 15.~0. 19.::0.

Poniedzialck
8

-: -

APTEKI:
stały
dyżur
nocny
pelnl'1 nr 61-0lu pl Zwycl~stwa 1.
67-001. ul. Trau~utta 40

1990 r.

zycunia

INFORMACJA
siut.hy zdrowia
_ czynna 6-20 tcl 261-21 tnformacja o usług ach - 365-85

PELAGI M
BRYGIDOd

TELEFONY: SI raf Po~arna 936
Komeoda PP 251-36
Pogotowie
PoltcvJoe 997 Pomne drogowa 996
Po~oiowle Ratunkowe ~(lg Pogo-

jut!"o
ARNOLDOM:
i

towie Energ;:>t.'C'7!'H." -

DION1.ZY_1

Kielce
L-________________

J

__

1~ S_k_a_r_ży_s_k_o__~
KINO

~--~-

-

Wolność"

Or.:łoszeó

Biuro

KWP. tel. 418-58

7.30-16.

CZyOllC

II .

.t nh:

Zerolliski~go

Stefana

·~ynh/.

KIN,\.
,,"R()1lld-::ttlf' ,.

,.Pogromc y du-

-

chów" 1 cz. - USA 1. I~. g. 13.15,
J7.30.
"Lody na patyku V" RFN. I. 15. g. 15.3a, 1~.4J.
Wllleo -

l. "15, g. 17, .. Matador" -

POSTOJE
rzec PKP -

GALERIE
ł~WA

.. PIWNICE" -

Leśna

ul.

nicc7vII na.

MUZEA -

nieczynne

APTf"iU - stały dyl.tIf nocny
nr 29-001. ul. Buczka l7/39.
nr '!n·OO8 ut
SienklcI.':icza 15.
pC''';ą

POr' ,\

KINA
"Robotnik" - ,.M~ciciel znad
Zółtej Rzeki" Honkong. l. J5. g.
15. "Po godzmach" - USA. l. 18.
g. 17. 19.

" tar" - "Batman" 15, g. 16. 18.

USA, l.

APTEKA DYZURNA:
szica. 64-79.

ul. Sta-

POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 53-lO. 53-Sa.

Ostrowiec

NIE DYZURUJI\CE: Sto- PrzychodnIa Re-

l'olog!cłl1a

1000\\"

nr

[{arczówko,v ..

ul.

t5

35 - czynna w niedzicle i
QOdz' 7-19 d~·tur noc-

kOVJ~k,

~Wl (!"

w

n,'

CO.-JZ

19

dni

Inłkirm

\\'pl1''' Ch

O

LEK!\CH

I dni

~w!aleczn\'ch

od

"Przodo,vnik·'

7.30-15.30 z. wv-

~orJ2.

tv

pro("v

(f'l. 5"3-32.

-

TF.l.EFONY:
P oąn10wie

KINO

'do 1.

II\lf'OF.M!\CJA
~7\'nn:-t

R atunko~e

gotowle PP Qn
Stl a2
99. P~mn~ orog""," 931

Po-

99~

Pożarn.

APTEKA DYZURNA: nr 29-071
ul. St:HClkunowska 1/7.

m~rl~

m - 7ą

Końskie

4~0-94. Pocz!Qwa Inu<lugach 91l lnfor ·
PKP ą311 Tnrorm"C~~ PKS
hntcl .. Centralny" 61' 25--11

n

C7vnn .. dl' lG

w

rl'IFO~MĄC.'A
Ki~lce
<!o<łz ~-17

.. OMN'"

KINO
"Pegaz"

-

ka Rogera" -

wrobił

króli-

USA, l. 12. g. 15.30.

19.~0.

17.::0.

O

Uf:l ~l("; 'CH
t el. 439-62 _

Jędrzejów

USLUGI POGRZEBOWE: Oy·
tur eałodobowv tel 31-70-47.
POSTOJE TAKSOWEK: Osobowe: Dworzec PKP. tel 534-34 ul
Słowackiego 31-29-19. ul. Jesionowa 31 ·79-19. Postój taksówek
baga~owvcb ul ArmII Czerw.
tel SI-OS-t9
Postój samochodów
cl e~3~owvch - ul 'IIr1elclllfsktel!o
BIUro Ogłt)szeń KWP. tel. 23;-3'
czynne

,.Kto

sobotv do 14

-

!ł-l~.

l'UOGRAM I

6.00 "Dzień dobry"
9.00 Wiadomo' ci poranne
9.10 Domowe przedszkOle
9.:;5 "Przyjemne z pożytecz

nym"

9.55 "Dynastia"
(45)
Telewizja eduk:J.cyjoa
12.00 Wokól na : Od ziarna do
chleba
12.30 Wśród ludzi: Sarrtocząd
13.00 Chemia: Budowa atomu a
właściwości
chemiczne
pierwiastków
13.:::0 Od przysłoWia 00 przy 10wia: "Prawda iak oliwa
na wietzch v..'Yplywa"
14.05 Agroszkola
14.35 .. Królowie mórz": "Rybacy z Malediwów" - film
dok.
15.005 W świecie sztuki
15.30 Teleradiokompulcr
PROGRAM II
Telćwizja

15-21

rr'NTI""\1
rNFOll 1 '\('.n Tll"VSTV('7NE.' .. rT" tel 486-66

Jutro

282-61.

POgoto-

ł

4m- 90

ro rm~ch

13.30 Powitanie
13.-15 Antena "Dwójki"
H.OO CNN - Headline News
14.15 Studio Sport: Piłka nożna
13.00 .. Galeria .. Dwójki": Józef
Czapski
15.30 "Doktor- Faustus" (2) serial RFN
16.:::0 "Ojczyzna
polszczyzna": O biblijnej gołębicy
i puszczy
16.45 "Widziane z Gdailska"
17.00 "Amy i Anioł" film
fab. USA
18.00 Program lokalny
18.30 Przegląd PKF
19.00 "F'oto-Dorys" - film dok,
19.30 XXIX Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju: Koncert gwiazd (2)
20.00 "Auto moto fan klub"
20.30 ..Seans filmowy"
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.53 "Doktor Fau tus" (2) ser. RFN
22.55 Studio im. A. Munka
23.55 W czasie konkursu o konkursie
0.20 Komentarz dnia
0.25 CNN - Headline News
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.. Fflrtuna koUSA. 1. 15, g.

lem ~i<: toczy" 17. J9 . .

Kletce ;fIn·
stn
Te ren 9;;r. Pn• go"Ot~.rli? G.novle 31·20-20 1 9~2. Po(!otnv."r wnd k;:«n C O eJektr"\' c7-

Gr.

Dwv-

Starachowice

pol. 1.

.,Echo" .,Orły
Temidy"
,
U3/\.. l. 15. g. 15. ..Z3bójcza bron
II" - USA. l. 15, g 17, 19.

trI

TAKSOWEK:
tel. 137-05.

nicc~ynne

,łStudyjne" ..!...=:tlka·' 12. g. 15.30, 18.,5

włe-

hiszp.

APTJ::K,l. DYZURNA: nr 29-016
ul. Apteczna 7. tel. 531-527.

- "Wirujący sex" USA l. J5 . g. 15.l0. "Tango and
C3sh'" - US_ , l. !5, g. J3.3il. 17.30,
19.:1(1

3rt

USA.

1. 18. g. 19.

"Mo~h.wa·'

m

,Coct3il" -

MUZEUM
REGIONALNE
Im.
gen broni Z ygmunta Berling" W
SI,arż)'sku-Rejowie.
ul. Sloneczna 90 - nieczynne

TEAT.
I

nodorn 9')]

1620 "Luz" - pr. nastolatkó~~
17.1[; Teleexpre~s
17.30 10 minut"
17.45 ::Rodzina Kanderów" (3)
- "Ogień i krew"
13.35 Warszaw~ki Tydzień F11mowy
Ul.~5 XII l\IKP im. F. Chopina
- studio konkursu
19.15 Dobranoc: .. Bolek i Lolek"
20.05 Teatr TV
na
świecie:
William Szekspir "Cym_
belin"
w przerwie ok. 21.35 Wiadómości wieczol'ne

KINO.
Dom Kultury - .. Krótkie spl<:- USA. 1. 15, g 16. "Krótkie
II" - USA. L 15. g. J7. 19.

ci~'

iiniad.miowa

6.55
7.00
7.15
8.00
3.10
9.10
10.00
10.15
10.55

Powitanie
CNN Hcadlinc Ncws
Mag. tv śniadaniowej
Panorama dnia
"Ulica S ezamkowa"
,.Santa Bg,rbara" (5) - 5er.
CNN - Headlinc News
Mag. tv śniadaniowej
"Tauka jazdy" - film obycz. NRD 12.15 Gra jap. zespól dziecięcy
12A5 POlacy: Hanl.a Bidicka film dok.

Uwaga! Za ewen(ualn .. zmi:l.
ny w programie Lv rt'dakf:ia oi ..
odpowiada

Uwaga! Z:J ewentualne zmiany
progr mie kin redakcja nie
odpowiada.

mrowr.e i

TE.I\TF:
Koebanow~:<je/:o

PROGRAM LOKALNY
16.00 ,.AI.tutllności dniu" wopr.
A. Dąurowskiego J3 .00 Minir cllal
zespołu
"Sweet"
13.3il
Koncert
dla ionoamatorów 19.30 Koncert
muzyki pOlSkiej 20.2:; "U Brandta w Orońsku" - aud. arch. M.
Bcdnar5klej

Nocne

KINA
... Ba~tyk" -

Kielc~.

~O.a5

D7łcn~1~~{

"Nic nIe Y/idziałem,

słys~ał~m"

Nawet nie przyjmuje się już
butelek po mleku i śl1fictanie. a
ja robię zakupy po pracy. w
śródmieściu. co u mnie w osiedlu często są braki w zaopatrzeniu. Przecież nie będę chodził do pracy z pustymi butelkami po mleku.
'ł'o nie tylko bałagan organi_
zacyjny w handlu. ale po prostu jakieś pomieszanie cen. że
nie opłaci się skupywać butelek.
że producentom napoi i mleka
opłaci się ku,pować z hut wciąż
nowe naczynia. za.miast brać i
myć stare ...

Brudno w blokach
Na naszej klat.ce schodowej
w bloku przy ulicy ( ... ) należą
cym' do Świętokrzyskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej jest tak
niesamowicie brudno, że obrzy_
dzenie hierze.
Na
klatkach
schodowych śmieci. aż lepi się.
w piwnicaCh kał po kostki. a
sprzątaczka mówi, że ona tego
nie będzie sprzątać. bo nie ,.bierze szkodliwego". na.zywa się (... )
"Telefon" wykropkował adres
i nazwisko sprzątaczki w bbawie przed t en decyjną krytyką·
Tak przecież bywa, że niechęć
osobista wypacza
obiektywną
ocenę. O czystości
w blokach
mówi się dużo także w telefonach do redakcji. Przecież moż
na wyegzekwować lepszą pracę
sprzątaczek przez więks:z:ą kontrolę ze strony' administracji. a
także przez opinie
rady osi~
dlowej,
mogącej
wysłuchać
wszystkich stron.

-

US'\

6

2t.'H)

DO

Zrobiłem sobie u fotografa w
Skarżysku zdjęcie do legitymacji, po j akimś cza ie, jakieś trzy.
cztery tygodnie później, prosiłem tego fotografa
o zrobienie

dalszych odbitek z posiadanego
już negatywu. Odmówił. powołują-c się na
zarządzenie spół
dzielni pracy. że nega.tyw jest
wlasnością firmy i nie musi go
powielać. Skończyło się na tym,
że musiałem zrobić sobie nowe
zdjqcie. Czy nie szkoda klisz~'
i moich pie'1ię-d7Y?

Atest na towary
Prowadzę sklepik
żywnościowymi.

z produkhw tym także zagranicznymi. Na kawę. czekoladę. gumy do żucia muszę mieć
ate3t "Sancpidu" w Kielcach.
W każdy ponied,ziałek lecę tam.
aby uzyskać
pozwolenie
na
sprzedaż,
a na przykład han_
dlowcv w baza-rów już tak..iego
z.:!ś~·ladc~~l~i'l n11 ~ ~
n n lTI"'..ł 3ą.
mi

sza
\\'0'

Polszczyzna
na murach

Wał

Na ścianie Szkoły Podstawo· dze
przy ul. Krasickiego w K dyda
cach. ktoś sprayem wypiSiparla 1
"NaJlepszy rząnt
to
ru
..
rządnd·'. Pisownia ta daje .Ligl
świadectwo nauczycielom języ zgodę r
polskiego.
a
tak
nawi 3;
mówiąe. to jeszcze nie wsz}'"......-_~
mieć warunki technicz.ne d o .
sania na murach. trzeba jCS!
umieć pisać
po polsku i nt
coś ciekawego do powiedz'hl
poprawnie i estctycz.nie.
Wyg r
r
pod wyż
Pieskie życie
)studZlł
dy rad r
Dzięku.ję "Telefonowi". że : lę przy
pisał w notatce "Pieska je~:, .1niej
o bezdomnych psach. To saciem
obserwuję na mojej ulicy. ~.
zurskiej 6-! w Kiel<:ach. Wl a~
ciele prawie się rozkoszują
glym jazgotem swych
nogów. nie próbują na
uciszać. wypuszczają na
bez kagańców .Trudno
mać na kl~tce schlXiowej
mieszkaniach. bo
ur:,,,,,,,,,, a" 'I~ciągle szczekanie.
że
żna psa oduezyć tęgo nieu.s! l·YC
nego wycia I jazgotłiwego sz~;:d~ow'y
kania. które aż człQwieka p)a l9cy
rywa. Blagam o wyrozumial,?~JaZ.dy
nie róbmy sobie na złość i .neśhć
wzbudzajmy nienawiści do p:;Jl ~

Na

110Z0a

drobne

WALA
gitymację

ANTOLIK ,Jacek (za
ki) zgubił
legitymację
ZSZ w Pionkach.
KIEŁBUS Anna
z"ub;ł3
n
gitymacj ę szkolną LO·.

I ..

L

~~~~~~~~__~__~I~
l B.~
OPALIŃSKI M::.ciej
gitymację szkolną.

, ę.
llB~ ,

zgubi!

z

-

KUZON Dariusz zgubił
macj€; szkolną
wydaną
Zespół Szk6ł Mechanicz
Busku Zdroju. bilet PK .
l

fony tan;o .

.,ŁUCZNIK"

STAN;;;K Tere,a zgulJih
tymacje
wolnego
przej l:
;\OIPK.
lt~
SMIET"\N,C\ Wojciecn " !lIo
Kozienicc) Z~'.lhi!
Ll!'t.V,l' J _ _ _",
szk'll!l:j ZSZ w Knienicacb
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Gał.

M

Gał.

rury stalowe bez szwu średn. <td 5 uo 11 mm
ze stali "pawaloiczych
CH - drut kalibrowany średn. od 2.6 do 4.35 mm
6-1- bśmy Zcimnowatcowane w ~at. zwykh-ch i
jakościowych w gl'libll~c!a{'oh 'rcJ~. od D,?

G fi.
GaJ.
ł.

pręty ciągnione automatow~ i jako';cio'lle w
grubościach średn. od 1.5 do 25 mm
pręty walcowane w galunkach jako';cJowych
grubościach średn. od 10 do 189 mm

0'1

Ol) -

do
łożyska
4 mm

G~f. 11 -
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Trzeha szybko coś z tym fa.ntern zrobić, QO dojdziemy do
kQsmicznego bałaga.nu butelkowego. W sklepach nie chcą
żadnych
butelek przyjmować.
w punktach skupu. tych dwóch
w Kielcach, z kilkunastu pła
cą po 300 zł od
butelki. gdy
handel ściąga od nas po 500 zł
kaucji.

o

encYJ

Proponuję, aby o a1=t z "
nepidu" starać się musieli
którzy przywi eźli towar z .
granicy i chcą go sprzeda ~
Sklepie czy na bazarze. Wtc'
ja. kupujac od. nich, będę rr,
R
ła to zaświadczenie,
Nazy w~
_
się (... )
<.Ikon

.

Biuro Ogłoszeń. KWP. tt!l. 237-3.
czynne ł-l1,

nic Ole

Butelkowy koszmar

Negatyw

•

te

DO:'ONCZEN!E ZE STR. l

ZAKŁADY METALOWE
W RADOMIU, uL 1M.)

w

Radom

Jana
nieczynoy.

•
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spięcie
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Telefon

przewody O~lY? 2 x O...,) W ~.lh'c:J,clł b' i~' i
czerwony
C:'a 1• 11 - wyJaczni - \'Y_ -8 A
Gal. 06 - wyrolly śrubowe w~ P;'f
Cjlż3Zycb jpf{.:rn1acJ1 udrieh ~-.hł
n .11Ill-t>:?",,·':\. teł.
2'111-41 wewn. 8~3. 8{lG. <t'!~.
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K mi et Wyborczy I

kampania prezyden.:ka. W K ra kowie
tytuował się Krajowy Komitet Wyborczy 'fadcuazowieckiego - szefem kampanii został Henr~k
akowski. Przyjęto apel wyborczy. Apel na rzecz
v oolosiło z kolei porozumienie Centrum. Wła
- jaldemokracji RP pO-stanowily wysun~ć kanw
rę Włodzimierza Cimoszewicza szefa klubu
wYPI; parla 1eniarnego t ej partii, zaś uczestn iczki
zjazdu
daj:;' .Ligi
obiet Polskich zdecydowały się zaćłpelować o
m j~zY zgodę na kandydowanie do Ewy ~towskiej.
wszY "' ~-_;"

le d o '
a jes!
l
i n1
7ted;z't',J

__

~

___________

Na radomskiej

giełdzie

"""~

_ _ _ _ _ _ _ __

samochodowej

Nic ,'ięc oziwi1Ego, iż ch<;tnych do 2awie~ania takich transakcji trudno było znaleźć. oto
niektóre propozyC"k:
FIAT lUP: 1978 - 6,5 mln zł,
1980 - 7.5 mln. 1982
8.310.3, 1984 12.4-129. 19
16-16,5. 1987 - 16,5-18, 1988 19 wer 'ja
bis" 2-ł
mln'
1989 - 21,9," ,.bis" - 20 mln. '
F O 1500: 1981 - 12,5 mln zł,
1984 - 19,5, 1985
- 19,5-21,
19~ 26,7, 1990 35 mln zł.
Polonez: 1979 - 15 mln 7ł.
1981 - 18,5, 19&5 - 2,'}--27 , 1986
33, 1958 - :36, 1989 - 39-17,5
mln zł.
.,V.. da": lS85 25 mln, 1986
29 19&3 3D 199:1
3200
USD.'
,
Nowy wartburg z sil ikit'1D
\-"olkswagena - 45 mln zł, wersja combi - 50 mI .
koda: 1982
lG-18 T.11n,
1989
42,5, f a \\&ritka
59
mln zł.
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ila na 'IVSvpisku własne dz· c o
zamordo al porwane'
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z 4 na 5 bm. zna lazI.y(·zny finał I.rwaja ('c
rz śni a ))OSLukiwańia
tamtego
dnia
w
pięciomiesięezne,j
Małgorzaty T. Jak
~,al
dziennikarza

ki

l>ierpnia ur odziła dzie('ko porzucając je na
wysypisku śmieci
koło 'uzecina. D1.it'cko zmarło.
Alicja M. je.st maiką dwojtia
dzieci, które
pozo tawiła
Przemyślu opit'kują się tam
nimi jej rodzice. ama od dłuż
szego czasu nigdzie nie pracuj(', zaliczana jest - jak mówią
funkl'jonariusze poli('ji
do
osób z tzw. mąrgines n , j('st alkoholicz ką,
była
kilkakrotnie
karana przcz kol gium. wielokrotnie pTZ('bywab w izbie wytrzeźwień, nie ma l>l.ałcgo miejca z mi~~Lkania.
(PAP)

zderzenia sa.mochód osubo,\>y uaehował a kierujący i j ego tnceh
pasażrrów zosta.1i ranni, a pozestala trójka zlJi~~la z miej~u
wypadkI!.
•
\' 1ab95-z<>\\ ie Jarosła w P.
(I. !) Id erując rowerem wje c' hał
pvd "fiata 126p" którym kier9wał

("misJaw L. (l. 56). Dziuke
doznalo eb r:o:itń ciała.
.ROZBO,T

• W Sk:lriysku dwaj uiezna ni
sprawcy p9bili Andrzeja p"
a
następnie skradli mu 7e(!'arek
i
sk6rz&ną kurtko:.

l
"YA

Z. TRZYMA"'I
UCZYNKU

GORĄCYM

• W ,karż.'sk u na ul
kolej policjan<'i ,1:atrzymali na
~orącym u czynku \\łamania do
kiosk u "Ruchu" Piotra K.(1. 22)
ni g dzie ni e pracująl'ego.
• W Kazimi erzy W. n a ul.
(awowt'j Marcin K. (1. 17) uczeń VI kl. szkoły pod.~tawow('j
wielokrotllle karany przcz sąd
dla ni eleŁnich włamał się do
prywatnc!\,o bufetu i został zatrzymany w Pliśeigu przez poliejantów.

.

ZNALEZIO.;O ZWLOlil
W Skarżysku przy ul tafra znalt'ziono z",łoki ·tanisława.
P. (1. 36) który zmarł p rawdopodobnie na skutek zadławienia
sic: wymio cinami.
•

WŁAl\fA.

' JA

•

Ostatniej d by dokon an o 9
włamań na
zkodę społc('zną
l
(ek)
11 na prywatną.

VVażne

dla chorych

,V związku z wydłużeniem godzin pracy przychodni rejonowych do gOdziny 20, zawieszono
działalność
Pogotowia
Pediatrycznego w PrZYChodni Rejonowej nr 15 w Kielcach z dniem
3 bm. Nagłe przypadki, po godzinie 20, będą załatwiane w
Poradni Dziecięcej
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego przy
uL La'1giewicza w Kielcach.

;

·~ta

dal bez bdzetu

ciaguikic.n "Li."SUSu \V S:-\łUG 4.' ho
d ie j('cbało 7 0&00. W wyniku

s!ę

lawl J ....

ajbo at ze pństo

W JazcI wie8('h Igm, labeHO ) Rllher' P. (l. 24) I..inuj c
Ua.tc;m 125p zjt>l'hał Ha le\\ą
stronę j{'z.dni i zdcrz~' ł
się
7.
(j

Stany Z.!"t6'ó)V,-ZUbe. n? jb ~:.:at
p.::nstwo sv;;ata. pozustaw Iy

i(

Có\\'

."

niedzielę drugą d obę bez bud że
tu, i choć KQ:;gres ma nadzieję
znaleźć lad a godz:na jakieś t ymczasowe rozw:ązan.!e. coraz w'ę- 

cej biznesmenów i ko mentatorów w USA i za granica nie w aba się uwav:ać imo2su budźeto
wego w Was.zyngton;e za p:-zejaw głębszej slabołe: gOSpodarki
amerykal1skiei.

tho"')"\.

.

fitl ...... ,( " '.

• ~ ~ J1,) ..... ,.' ~

P eL.:ydeni: .• 'itto

n:onych

,,'al

Tf,;(: ' t .. t..·
l1ł1P{)!liJją('ą
J't.
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.'1(..-

'It

dzynarodowa w f b'UT" 1:.· (jtu i uzyskał Z...rlc .. ;:l1 . f~J"" C J.jnanso\\'ą zagranli.·Y d!p. 'Jf-)I • ••. '.1
,.Pustynna Tarcz ~., f,'t" ~i!.I!.łj
pl'zekOO3ć wi kH ~ri A _ er)-l-., ~
nów i ich .. ep_ezt.':'lt.ao"'ll
;;
I{ongres;e. że b 'le r;.c L."tl~ .H'~ ,..,
budżecie,
zmni js;:aj'l~e lil_.
wolnego pie"qd:la w ! (.k:..
bywateli o 5-JO Ul l' .. rn' w ,1. ,),rów \Ol (':qgu 5 lat. ~n J"f-' .,1." ·.t
dla uZGrowi ·l;a !1')'
'. ,'J, i to-

l\lówi się leż, że odrzucen:e
przez Izbę Reprezentantów planu redukcji deLcytu budżetowe
go jest poważnym ciosem dl:l
autorytetu prezydenta Busha,
choć nie wróży nic dobrego równiei. opozycji demok~atyc7Jlej.
majacej więkswś6 w obu izbach
E:o'1gresu.
Ge rg2 Bush. arcym:strz dyplomacji międz~·narodowej. doznał w p'ątek wyraźnej pOraż
ki na wla~nym podwórku. gdy
noe tylko demokraci. ale również
wiek;7.()ść jf'f!O Partii Repuhlikań""ki j
glo JW;]]a przceiwko
planOWi przewi'Jujacemu 7.!13CZne zwickszenie podatków i równie duże zDlniej zenie subsv-

dla

stud!n1ó\Ą' ~ ~(t 2 .-' ·Jtv"

mervkańskie:.

TynlC'"l.aSenl. ZG&·}I·jt'.·il

J
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Prosto z
DOKO~CZENIE

ZE

TR,

toni O. nie dos!.ał
bulelki po
dobroci, uderzył, slary i bardzo
już chory
człowiek upadł. [.le
bronił się
nawet widząc nó~.
Gdy zemdlał zabrali par~ tysię
cy drobnych.- zerwali mu z rę
ki zegarek i zabrali upragnionq
flachę wódki.
SChwytano ich
dzięki
przypadkowej kobiecie,
która podała
rysopisy sprawców. Policja szyl>ko ich uj la,
gdy kończyli
Op!·óż.n·ać
skra-

sądu

nic ukara no bO

wł a ~

ole z

~i ., •. -

du ograniczen.ia um:rsl I.
.~
się jeży! Sędz a patrLy Ha ,'i, f'.) ,
zdumiony, gdyby ni t , że ~ l 'li .
przed
nim
dorosl} i
r ,~
bezpieczny op-y~zek to by ~~, ba przemówił do niego ~10.v ' .. 1
naszej poetki doli ludu: ..PÓ.!·ll.
dzieci~, ja ci uczyć knźE". ~ ,d
chce \\'iedzic{~. czy ktoś sie pim
inleresowal, próbował /10 uczy ć.
leczyć, jakoś
uJok'J\'lać w lej
naszej, wspa'1 :alej ('~ w'l :za<> ji·t

Yicsiety. Antoni O. ukci, ł u\vadz!?
nadopiC'k,U1cz~g c
T'~.t;
siwa! Ale nie tylko on ... . ·{,.... i.
sł aw J, j t 10 13_ starny l
z
A ltoni O i tanisław J. 4 bm.
- nie gorsLy, a moźe lepsL ' . 1\';1_
stanęli przed Sądem Wojewódzwczc§niej ".-łal;)3ł się
kim w Kielcach oskarżeni o roz- . ka dui
do nędznej klitki chorej ko-l,)if'-ty
bój z użyciem noża, który lo
w . tąporkowie, ukradł cc się
czyn popełnili nie w pelni zdadal o i sprzedał za v.:ódJu;. Pije
jąc sobie sprawę z odpowiedzialwszystko,
z .. borygo" na ('Z('le.
ności za czyn,
byli pijani. ale
ale ... nie uważa się za allt(\!J liprz~de wszystkim ...
ka, sk4d! Mówi, że moie crzccieź nie pić. W lej wli nle ~<l 
Antoni O. ma 25 lat, 4 klasy
dzi się aniołów, ale piC ci o~()ho
szkoły podstawowej, tę najwyż
wy skład sędziowski ks_ W)szą klasę powtarzał tl'zykroinie.
rażnie poruszoDy. ~ la'1isl"w .•.
Nie trzeba specjalisty, aby zobaSkończył 5 klas, nawet n;e paczyć jcgo niedorozwój. A jednak
mi<;ta ilc razy reoetCJwal.
armia bardzo go potrzebowała.
na całe szczę:ście zdezerterował
- Jak pan v.: idzi ' lej 'v'o~e
zanim dali mu broil do r~ki i
życie,
p, zec:ież }'an
; ~t na
dnie? p y la sędzia kaVl f!O
oddzielnie i
zastrzEga.;e ',i
chce żadnego z
nich ol. azjI' .
le przecież chce wiedzieć, 1,0
tak czy inaczej lrzeOa ich Elruzać! CZy alkohol to dla nich j'.dyna rozrywka? A w; Z1 m' ~ to
dalsze życ;c?
Lak ",czyły się ni.dLialile wybory do 14 po w jn c parlam nAnloni O. mylili. ie w wit;lu a:..str!ac -iego.
z:eniu może b(,dzie mÓol'ł SJ!(.l'lczy ć szkolę, może zawód jakiś
znajdzie? Przyznaje si do, wi• Pon .. d u' ie gOdziny trwał
ny, choć nie wiele pamięta, był
prL rna . l>Z zorganizowanej j ż
pijany! Ma niewątpliwie zabupo raz 5-ł w Nowym Jorku PaTZe-nia
psych·czne. był w S7.pit"lu,
rady Puł· .k:cgo. Setki tysięcy
choć z tego też mało co pamif'v.id:tów zcromadz nych wzdłuł:
ta. Ale trudno powiedzieć, aby
lJ 'nucj V 'lei 0'.<1 kiwalo kilci dwaj nie wiedzieli. co fa ią!
I: dzi ~iąt ty.il;Cy maszerujących
St<1nisław J. nosi stale przy sow paradz'e - reprezentantów
bie
maszynkę i Jlcdzel, aby
rOLmaitych <rodow;<k polonijwykorzystać len moment. kiedy
nych 1.' owego
Jorku,
ew
rączki mu prz taną latać i oJ-er'y i Co. n_<."t·e It,
golić się. Jednak nie przyznaje
się (chociaż uczynił to w śl łz
• Od kilku dni utr7ym Jje się
lwie)
do napadu w
skJ pic,
napi(,ta sytuaeja w Jałcie i na
twierdzi, źe stał przed sklepem,
pcludniowym wybrzeżu Półwys
wszystko zwala na kumpla. Ma
pu K!'ymski~go, gdZie doszło do
swój rozum, gdy go potrzebustarć m:ędz.y powracającymi do
je!
swej hi !orycz!1 j ojczyzny Tata .... 111 i krymskimi a ludr"ością
Ze względu na
koni uM'f!
rOSj iskoi,:zycz:tą
przeSłUChania
dodatkowych
świadków sąd odroczył rOClpl'aet Akb·\v_"ci partii radykal_
Wf,'.
n j, matki żołni~rzy oraz mło
dzież u-cze tn!c~.\ li \V den1on~ r~
SPD .I\ WOXDA WCA
cji p,z d s:E-d~i-bą M.!nistcrstwa
Ob:ony ZSRR w 11oskwi>, donlagttjc c s;ę \.~,'p::o\\·a.uLenia w
195
Z\\ iazku Rauz.ieck:m rl1oi.liw śd
odłJy" ar.ia ~łuź!)y za"t przej za111 : ~t o".Io\\"i~:z.ko\,;€j zasad i ztj
dzioną butelk~.

••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••
taśmie ;:
•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• •• •

:: sobota i niedziela na dalekopisowei
W hraju ...

nI' śle dz! \\ o W) kaAli, ja M. \\ koń"u

dla grubasów

• Plano vane zniesienie cci na
samOChody importowane spoWoduje ba~dzo poważne trudności
dla FSO z m<>żliw 'cią
ba.'1kructwa włącznie - stwierdza m.in. w uchwale komisja
międZYZakładowa
NSZZ "Solidarno.';ć" przy FSO i obr. "S" z
Zerania, uważa, że główn:>:m
celem zn:esienia ceł jest u\\'larygodnica.ie poli yki go~podar
czej rządu. poprzez doprowadzenie do spektakularnego up:!dku
dużego
przedsiębiorstwa
przemysłowego.

• 7 bm. w k~cle św. Blygidy w Gdańsku o:ib) ły się uroczystości inaugurując.;? o"chody
6OO-lc-cia kanonizacji p;:lro:lki
'wiątyni i parafi:.
• Po 51-1dn:m ]:: yc:e na
emigracji po\\'ró:::ly d
Polski
có ki mars -łka P'!:; Jj k:cl!'J Wanda Pi!udsl:a i .J 'ho, .~.: Jara u
);a.

sob'1cgo
ug:-upowan'a:
Partii
Kons.rwatyv.no-Llberalncj UPR.
• W War!:?::nvie zmarł w wie_
ku 86 la H enryk Bar "r - popularny
Toncio
z "Wes łej
Lwo\\ kicj FiLi" .

... na ' \\, iecic
•
\V \\'VWlaUZle radio 'ym
pl CZ) dent , 'aclavII .. ~'l'l oświad
cl:ył w ni Jzielę żc ewentull' ne
dal z~
ni, wyw·ąz)"'.\·u!iie
się
ZSRR z planowanych doslaw
ropy do Czechosłowacji POW::lŹ
nie zdestabilizuje sytu ...cję w
EuropIe i oznaczać będzie n!cl.lCzpicczeilst wo dla gospodarki
CSRF, powo ując równocze~nie
da eko Id liCe kons kwencje p
lityczne dia przyszłości Europy
i autoryte!u Z\~i zku R dzit.'CkiCHO.

o

Wielką
i nics!J::Idzi wan:)
pc: .. zką 1 u "i;;,,:kiej Fa:tii Lu(;0 .... ej (CEVP), !:.ukc€s· m
cjai. s1.y CZht"j Pa;tIi _\t:slrii ( POE)
- w t .. m osobis!ym jej prze'\ ooniczt!c GO Franza
Trati:Lzk. ' ~o - i n'ervkojąc~ 1 wzrost;
wpł '",ów Prawicowo-Pvp:.ll: ty "n~j Wolnościov. j Partii
A\l~t. i (FI-0E)
Je raJ[· ."" OL

http://sbc.wbp.kielce.pl

f-

konomistów, plan HUUY ji .j,_
ficy!.u odrzucony pr~ z L' (' Reprezentantów a
~dq(y
i .... prcmisem m:ęd"y r--'ld"~ I· .. f rownictwem
republik,'n - ,
J
przywódcami
Cemokr .. tćw
w
Kongr-esie. stanow: za l e'h... ; ",lnimum jego. co b-z" ba L,n! ' .
aby USA P"Z s' .. ly I':,·;' .. <.wagę nad Jap'>n,;;)
i 1'1'". ,·;J,.li
jako naiw;ęk~za
. • , p;o ~ - ·r•.darcza świata.

!..l·'4Lh..

~ (; i~ir.\w··
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TABELA
Coroz lepiej spisują się lenistalowi BRONI Rodom w
rozgrywkach o mistrzostwo I ligi.
W piątej kolejce spotkań radomianie odnieśli drugie w lym sezonie zwycięstwo, tym cenniejsze, że w wyjazdowym meczu z
WlOKNIARZEM w lodzi 6 :4.
W zes pole Broni nojle pszy.m
zawodnikiem był Dimitrij Pierawierzjew, który wy.g rał eobie g ry
poje<lyocze i wra-z z Arturem
Kalitą de bla. Tak więc pora·żkl
Rosj·O'nino w poprze<:!n im s>potk-oni'\J z l u·me lem Zie lono Góro
siści

I liga wpigulce
I LIGA: Śląsk W rocla'W' -

H utniJk K raik ów 2 :0. Motor Lub lin - R u,CIh Chorzów 0 :0, G órn ik Zabrze - Za g ł~bie Sosnowiec 3:0. W isła Kraków - 0 Iimp:,a Poznań 0:0. Legia Warszawa - Zaw:oSza Bydgoszcz 4:2,
Z a.gł ębie L ubin Stal Mielec
3 '2,
GKS K atowice
ŁKS
Łódź 2: 0. Mecz L echa Poznajl z
J glo()po.lem D ębica zost ał p rzeł ",żor, y na
tel'IllioIl p óźniejszy.
Po jeMnastu kolejkach spotk :ui liderem jest nadal GK Katowi{'c 18 pkt. prz{'d Zagłębiem
L ubin 17 p.kt. i Hutnikiem Krak()\\! 14 pkt.
(ap)

raęd~
rrneCle

p tlI clłB({!IIr@we

III' Zur;cJ.u odbyło się losowanie
dl'u g iej rundy rozgrywek o eu:ro.n.> j s -ti.e pucuary w piłce noż

n e j. Polskie zespoły wyloslnvały
g r o i n y ch r}'wali.
W Klubowym
Pu~harze Mistrzów Europy piłka
<,.e I ,echa Poznań zmierzą się z
mistrzem FrancJI, Olympique Mars y li:>. , w Pucharze Zdobywców PuC'luró,v rywalem Legii Warszawa
~ ę dzje szkocka druż}' na Aberdeen ,
a W Pu c h a rze UEFA GKS Katowice s toCZ Y pojed}'nki z Bayer e nl J.everkuse n . Pjer\\"~ze mecze
odlJetlą s ie 2ł bn ... rewanże 7 list"pa ,l :t. Lcch i GKS Katowice w
lJie rw"z ': m terJllinie w ystąpIą na
w a sn )'(,, !l bois l~a {'h .
(a p)

Blekitni
Iladal liderem
W p ił!,a r, k i('j lid ze r egionaln ej Błękitni Ki elc." ehoć zaled\~i c Zl'cmiso\\:aJi n a n.Jasny m

bil Isku z I. ubllll i ank ą 1 :1 (0:1),

utrz ym ali poz yej ę lider a. K ielecka drużyna po ośmiu kolejkach spotkań ma na kO'1cie 13
pkt. i w yprzedza Av ię Swidnik
~Visłę Pula w y i Bl'oń Radon;
ledn.vl1'! pu.nktem. Pi<;ly jest
R"do lnlak z dOl'obk~em 11 pkt.
PozQ~bł e wyni k i:
R p.domiok
- S ladion Kielce 4 :0. KSZO 0 s frowiec - Broil Radom 1:1
Hc~man Zamo.;ć - G "anat Sk:lr~
ż"sko 1'1) Racovia B1Ikowa _
A}S A WF Biała Po1la"ka 1 :1,
'"'ls13 Pul_w'!
Gwardia
C hdm J :0. Sf"l Ge>rzvce - Gór!lik II'{'7"''1 0'1) Orlęta Ll"'.;ów
- Avia S."ic',~ik 1;1.

(ap)
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STRO A

8

1. Zagłębie
5 8 30-20
w Raoomi,u (ule gł wte dy Miro2. AZS Gdańsk
5 8 29-21
3. AZS Gliwice
5 7 29-21
słaWOwi
Moszczyńskiemu i lu5 6 27-23
cjanowi Bloszc!~,kowi) spowodo- 4. Górnik
5. BROŃ
5 6 26-24
wane były je'9o chwj'!,owq nie6. GKS Jastrzębie 5 5 26-24
dyspozycjq.
7. lumel
5 3 22-28
5 3 19-31
Punkty dl-o Broni zdobyli: Oi- 8. Baildon
ffili,trij Pi.e re-.vie rzjew 2, Artu( K'-I- 9. Victoria
5 2, 21-29
5 2 21-29
IiotoO, Ja·n Moleooo i Krzysztof 40. Włókniarz
Ś wi ą te k po t,oroz Pieri.ewie-rzSzósto kolej-ko spotokoń odbę
jew i Kal uta w deblu; dt<l loazio,n: TOm<l'S2 Krze,szewslki, Mo- d zie s ię 20 poźdz iern i ko (w sorek Stępi.e ń i Mićhał m.e rog o botę) . W t)'m term inie d ruiyn.,
po 1 o roz Gi.era.g<l i Stęp i eń w Broni zm ierzy s i ę we wlOosn e-j hl]li z Baiidonem Ka.towioce. (ap)
deblu.

.

~

$~oz:-t:
~

.Ul.lA.lI. Uice czeka· ą JUŻ

• Pozostałe vlyn iki: AZS Gliwitce - AZS Gdańsk 7 :3, GKS
Jostrz:ęb i e - Górn ik Czerwi on ka
7:3, Ba ildon Katowke - Zag ł ę
bie Lubin 3 :7, lum e l Zie lono
Góro - Vido ria Wclbrzy.c h 7:3

stołach

Przy

~.;-'

. .~

f1(l

.~~:

.-'

.
"
'

-.'

Raz na

WOZie,

To porzekadło pasuje jak ulał d~ l-ligowego dwumeczu
piłkarzy ręcznych KORONY Kielce z GRUNWALDEM ~z
nań, który zakończył się podziałem punktów. W sobotę
w
hali kieleckiej "Iskry" zdeoydowanie lepsi byli gospodarze,
zwyciężając poznańską drużynę 30:%3 (15:7),
dzień
pozmeJ
role się zmieniły i Grunwald wygrał z Kor.,ną 28:%4 (14:10).

u mi ej ętn ie

rozdziel ał

pi.łkę

pa,rtner o m , m ł c;>d s zy m ia ł kilka
udan ych j,J.1 te rwe n<:}i w obronie). W druiynie p<>znań~ k :ej
p ierwszo plano w ym
z1!,wod n ik iem był Leszek Glinkowski,
z którym defe mywa K orony
nie mog la sob:e
por ::"jzi ć
(strzelił 11 bramek !).
Wc zo raj jak wi'pomnia ł e m
n a wstę p ie, ro~e ~ię zm:ea:ł y.
W ni ed zie~nym spotkani u zawodnicy Grunwaldu za grali
Zl1",c znie lepie j \V obronie,
a
POl>:'EOWą parh:
rozegrc:l ich
bra.mk::rz Zbigni e·.\' Stachowi a k. T ym r azem on by ł bohaterem pojedynku, wielokrotnie wygrywając be z.pośreclnie
pojed ynk i z k ielczanami, któr~y strze'a!i majo precyzyjnie.
D otycz.y lo \\"Szystkk:h zawo dnik 6w K orony z wyją tk iem
Iknryka Lubcreckicgo, który
j <'ko jedyny n'e stracił g:owy
i putrafił technicznymi <t:-wł«mi umieszczać piłl< w b:'am ce. Wla,;n:e brak p'Jmyś!unku
w p rzcprov:~.d?a~l lU akc j i 0 fen~Y\V!1ych
i
odnawani u
~lrwlów zadecydowal
o p{l raźce
gospodal'zy.
Okazało
s:ę. zre,ztq n:e po n'>! p:erwszy. że nie wy.,tarczy mieć
krzepę w ręce. Trze ba t eź troch e myś k ć na b oisku ...
Bramki dla ł;o~oJ1v stl'7.e:j]i :
A ndr:zl.'j TI uczyń sk i 7 i 3, M a -

rek Przybylski 5 i 6, Henryk
Luberecki 5 i G, Dariusz Wcisło 5 i l, Krzysztof Łyś 3 i 1,
Artur Łukasiewicz Z i Z, Krzysztof Mistak 1 i Z, Jacek Wołowiec 1 i l, Jarosh!.w Podolski 1 (w sobotę), - TOplasz Stodulski % (w niedzielę); dla
Grun.w~ldu najwięcej: Leszek
Glinkowski 11 i 7, Dariusz
Guziński Z i 5, Mariusz Głów
3 i 3, Paweł Galus 3 i 3.
• Pozostałe wyniki serii "A" I
ligi: Hutnik Kraków - Pogoń
Szczecin 34:30 i 23:21, Miedź Legnica - Pogoń Zabrze 20:23 i
27:23, Wisła Ploek Wybrzeźe

1.

Gdańsk

25:26 i 29:22.

Wisła

2. Grunwald

3.KORONA
4. Wybrzeże
5; Pogoń Szczecin
6. Hutnik
7.
8.

Miedź
Pogoń

Zabrze

y~

610172-153
6 10172-163
6 8175-157
8 8223-210
8 6 202-225
8 5220-235
8 5 205-224
6 <11411-151

W środ e i czwa M k "siód emka" Korony rozegra w Zabrzu
zaleg łe spotk a.ni a z Tl"lej,-;oową

dlft

00'

W dv;unas te j k ol ejce s po tkań
II li gi
p iłl~a rzc IU}llOfi
Kielce zremisow ali przed własną widowni <\ z M I EDZI.\ L!
nica 0:0. Sędzi ował Jac ek Granat z Wars::2 ft "y. Widz ów 1:;'
KORONA: Gil - Szpiega, Gawlik, Bartkow s ~i, Wojtasiń
- Jesionka (62 min. Stefański), Kozak, Fijarczy!t - S zu lc
min. Borycki>, Parzyszek, Fendrycl!. Trener Cze s ł aw PALiI...
MIEDZ: Płaczkiewicz - Kochanek, Pisz, '''alowski, Mieli '
ski - Gajdzis , Gierejkiewicz, Dyluś. (81 min. Wójcili ), G ó~
(86 min. Wojtkowski) - Baziuk, PrókoP. Trener Jerzy l .\
TRZĘBOWSKI.

Zółtc kartki: Gier ejkiewicz z Miedzi i Bartk u vski z KorBn. Nr 196

29 lipca, a więc dziesięć tygodni temu Korona wygrała
na własnym boi!>ku z Resovią
2:1 (było to w meczu inaugurującym drugoligowe rozgrywki) i od tego momentu kieleccy kibice z utęsknieniem czekają na następną dwupunktową zdobycz swojej druzyny \V
spotkaniach rozgrywanych na
stadionie przy ulicy Koniewa.
I do tej pory nie m o gą się tego d9czekać ...

na

p ojedyn ku z
,.drugiego
fr ontu" gosp od a rze b yli o krok
od sp rawien ia p e łnej satysfakc ji swym sym pat yk om. R ozeg arli jedno z leps zy ch spo tkań
w t ym se zon ie i c zęs t o, zw laszcza do przer w y
zatrudniali
bra m karza
g oś ci,
Dariusza
Płaczkiewic:za. Zdołał on jedn ak wyj ś ć obronn ą r ęk ą z 0-'
pres ji i do końca meczu zach o wał
czyste k onto, brGn ią c
w dobrym stylu strzały Fendrycha,
Szulca i
Gawlika.
Zwłasz<:za "bGmba"
stopera
kiekzan z ponad 20 metrów
mGgła znaleźć drogę do siatki,
ale piłkę lllnierzającą tuż pod
pGprzeczką najlepszy w tym
meczu zawodnik Miedzi zdołał
wypiąst~ować na róg.
c zo ł ow y m

Gwardię.
Te:
spotkania nie wolno zremi,
wać! Trzeba wreszcil.' wygra ......._ .

ANTONI

zdołali wykorzystać.

Bezbramkowy remis z groź
nym rywalem z Legnicy, zwanym przez kibiców "filią" I-ligowego
Zagłębia Lubin (w
Miedzi Występuje
kilku
wodników mających za sobą
I-ligowy staź w Zagłębiu), je~t
moim zdan iem wartośc i owym
osi ą gn l ęciem Inna sprawa, że
kielczanie mogli ten pojedynek
rozstrzygn ą ć na swoją korzyść.
Z przebiequ gry. stworzonych
sytuaCj i i oddanych strzałów
na bra m k ę g oś c i zasłużyli na
z,Wyci ęst wo.
S zkoda że n ie
st a ło s i ę ono ich u d źi ałe m.

za-

Już

w środę czeka piłkarzy
Korony kolejny mecz ligowy
Pogonią.
z Siarką w Tarnobrzegu, a w
ANTONI PAWL OWSKI \ nic(hidę (14 bm.) nasza dmzy-

PAWŁOWSI

PO 12 KOLEJKACH

Stilon
19
Stal SI. Wolo 19
Miedź
18
Raków
16
Widzew
15

1.
2.
3.
4.
5.

6, Zaglęb i e

zes p ołem

Po przerwie pillkarze Korony
atakowali bramkę gOści już z
mniejszym animuszem, ale też
stwGrzy1i kilka groźnych sytuacji.
których niestety, nie

podejmować będzie u 'sir CENA

warszawską

W sobo tnim

•

.~ raz pod wozem .••

SGbotni mecz był popL<;(}m
"s iódemk i" Korony, a zwłasz.
cza jej bramkarza, Jerze~o
Sowińskiego, który w pierwszej połow ie pojed'y nku ' w'ielokmŁnie
świetnie
iI!lterweniował , nie
kapitulując
an.i
raz w ciągu 12 m inut! Ten
okres gry (ze stanu 5:5 Korona wyszła na prowa.cJz.enie
1~:5. a na s tępnie 14:6)
zadecydował
o
pewnym
zwyc i ęstwie
g()Spodarzy,
w których zespole oprócz wspomnian ego Sowińskiego bardzo
dobrze spisywaoli się również
Andrzej TIuczyński , Henryk Luberecki, Dariusz Wcisło oraz
bracia
Marek
i Krzysztof
Przybylscy (sia,r szy z braci

10

13

Polonia
4
Siarko
14
Stal R.. e~ zów 41
KORONA
- ~1
Lechio
10
Szombierki
10
Jagiell<lOio
10
Resovia
10
Odra
9
OstroI/i a
9

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16,
17.
18,
19,
20.

Pogoń

Górnik
Gwardia
Hutnik

8
8
7 .
'1

-

12-1

•
ST.ILON Go",;', - SZOMIlI!
Bylo," 1:1 (1 :1). Slruky b r""
Zenon Bunowo z kornego (30)
gospodony, - I,eneuu krupone. , I
nego (40) dla g"ki.
•

•
POLONIA Bytom WID!
tódf 2:0 (1:0). Obie bramki , !I>
Bogusław Cyg"" (31 i SS) .

•
ZAGlĘBIE Wałbn7ch - ~.
Rrenów 1:0 10 :01 . Gol. zdobyl '" <•• ~.I•• I
rek Wierzbicki (56).
• RESOVIA 'henów Bialystok 2:1 (1 :1). 010 Cjo:>spodl
obie bromki zdobył Moriu.. a
drugq • kornego (18 I 851 0 10 g'
Sierglei Sołodownik3w (45).
•
POGOŃ Slczecin - ODlłA .
1:1 (1 :11. Prowadrenie rl~
Pogoni zdobył Robert O,ml<ow.ki r.n·(,7ył
wyrównał Jonun Ponlus (291.
i'(" • 11
drisław

•

HuTNik

Gdańsk

A:2

Wa(51owa(2:1). Slrtelcy

Huloikó: Stelan Toporek

(I~) ,

cin W/odarCIY' (241. l,eneu51
(571, AndrIej Zaqońc... (62),
!Jośd Andrze j PawluS% .. k (201 , t' 1 lodllł
s/ow Giruć (781.
atrzyJ
• RAkÓW Czę.ł?chowa Tarnobrzeg 0 :0.

h
SIA ~cd
, ·ć

O OSTROVIA O . lró>v Wi ell<OI" 'ja
_

GWARDIA Wa rua .."

0:0.

tor ~ep

zv

I

d

K cs zyk a rki ST .' \RU St~ruchowi('e ud ani e ro zpo('z-:ł y kolejny
s ezen w drugicj lidze wygrywaj ąc w KrakOWIe z Hutnikiem
90:69 (11:32). W s:.a:-achow iclc.rn zc!>pole bardzo dob,.-ze sp :sywaly się obie Rosja nki - Os adcuja j Stulkina, zdob;.' wajac
po 23 p kt., p r zy czym d ru ga z U1~h at sledmio:<l'olnie rzucaa
celnie do kos za za 3 pkt. ! Pozo-stalc pun kty d :a Staru zuobyły:
Legu t 22 KrZYWicka i Zlobe-cka po 8, Lisow.>ka, Jackowska I
Za .iączkows k a

~o

Nojskutectniejsi str:zeky: • Le' j
mek - Zenon Buna ... a Stilon, e' !
sław CmO"
Polonio, Rob"rt
kows;ci Pogoń, 6 bramek _ M.O: .
Ko;>, Grzegorz
Sz"ligo Gward~
brem"k - Mi,osłow Prok<>p, ~
Stefan Topor~Jc H utnik, .. b rol"o:
Robert BQl! Stal benów, SI.'"
Polocl Reków.
lśroda,

10

L!lgnicy.

2.

PO~tOs tałe

" yniki: Cement C hełm - AZS RZES?ÓW 55:90, Stlll
S:alowa Wola - AZS Lublm 72:55. AZS Gl!w'ce - ROW R y bnrk 54'60 A ZS K atO WIce - K o:-ona Kr;:.:-ró"U 37:53, GIklik Gorlice - AZS Krakó w 10 1 '08 .
W sobOLI! koszyk a rki S taru g rać h ~dą \\' Star l1eho\\ica ch z
AZ K raków po\\ inny odl1ieść kolejue zw yci ~st w o.
(ap)

http://sbc.wbp.kielce.pl

l

,. U

e

~:

I

Id

BILANS dwun t!s!~i kol eji~
Iw,ci ~st'N
g;:)spodctzy,
5
re[1'1V UliC""''''
. goście nie wygroli crni iC!dn ~g'
elU. W 10 spotka"iech p a cli >
"
brarr1.k, gospodar:.e st rt:eJiłi
gołi, geście 5.

8

Pod koszami II ligi

.-iiI

STAL Stalowa Wola - GÓl'
1:0 (O :0). Bromk'ł ld"r--0311
Jurc,,,";'. (67).

Wołbnych
Władimir

I

-

n -

!.l.
6, 7,

ZAKL

Zesb
II : 2:0, 3:0. 1:1,
2:0, 6:0, 1:2,. 3:3, 0:1, 2:1, 1:1.
4:0.

