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Prof, Ewa Łętowska, ~orąco pOpierana przez
środowiska. 1 organizacje kobiece, nie zdecydowała się kandydować. Wyrażamy ż l z
tego powodu, jednak szanujemy tę decyzję
1 łowarzyszące jej motywacje. W tej sytuacji
apelujemy do kobiet, aby uwabie przyjrzały
się zgłoswnym kandydatom i .oddaly
swój
glos na tego spośród nich, który opowie się
wyraźnie i jednoznacznie za naazym wolnym
wyborem w sprawach planowania rodziny.

--( W związku z oświadczeniem
posłanki
IZABELLI SIERAKOWSKIEJ zwracam~ się do naszych grup i klubów terenoW7
z prośbą o nadsyłanie imiennych lisł
osób sprzeciwiających się senackiemu projektowi ustawy o prawnej ochronie życia pOczęt go - głosi apel Demokratycznej Uni~ K<>bie - "Referendum" Izabelli Sierakowskiej
lei7 w naszym wspólnym interesie. Dołóżmy
star -, aby przybrało
ono jak najwiękSZY
lakr , Zbliżają się wybory
prezydenckie,

SdK

(PAP)

"Nasz Pielgrzym"
W związku z przygotowaniami do wizyty papieża Jana Pawia fi w Kielcach roz'poczęto wydawanie biuletynu
informacyjnego
"Nasz Pielgrzym". Biuletyn w nakładzie
15 tys: egzemplarzy informuje o wszystkich sprawach dotyczących tych przygotowań.
(PAP)
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Jar zels za ługaa'e
"
na ·el i szacune "
•

Sak wynika %
komunikatu'
pl'asoweg{) Białego Domu, George Bush stwierdził. że decyzja
ta harmonizuje z wkładem prezydenta Jaruzelskiego w proces
demokratycznych przemian w
Polsce od czasu historycznego
porozumienia
zawartego przy
"okrągłym stole".
"Prezydent
Jaruzelski - stwierdza komunikat zasługuje na wIelki
szacunek za relę, jakl\ odegrał
wraz z rzl\dem premiera M zowieckiego w
działaniach na
rzecI uzdrowienia gospodarki ł
umocnieni demokracji.
Prezydent USA żałuje, że prezydent Jaruzelski nie będzie \V
stanie skorzystać z wysto 'owa-
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Pieciu Po aków W II etapie
Konkursu Chopinowskiego
Argentyńczyk Wu Yi otworzył
Konkursu Chopinowskiego.

chodzić?

Wczoraj jury konkursu, ogło
siło swój pierwszy werdykt: listę uczestnik6w
dopuszczonych
do II etapu. Spośród 110 pianistów. którzy przystąpili do konkursu. do
następnego etapu
przeszło zgOdnie z regulaminem - czterdziestu. Do dalszej

Podw 'żka cen biletów autobusowych nie rozwilrn,b kłopotów finalJs."" '('h kideekiego MPK. I nie mDgla rozwiązać. Pisaliśmy jUL
n" tes temat, mimo t ego sprawa dofinansowania z budif'tu miasta
dzi l
~<i pnedsi(biorstwa wciąż budzi zastrzt"zenia. Prz ykładem
. stano\\ isko czę~(·i raduy(·h. DIM'zcgo MPK nic ma pieni~- ,

dziś

przesłuchania
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, tani la\\ y Bicrn"t
ds.
kO:lOm;CZ'1vch
awa jnst' prosta do wy~ia. Odpłatność za urzewozowe wn.,'stkich
iorstw w kraju jest od
od faktycznie ponokosztów. Dzicje sic tak
Ż~ usługi te ze ",:zgięcczn\'ch zawsze był~'
t('go trzeb:! dodat roz.: sy lem u :! - u,la!o~ nie w całym kr~j'l.
t'l pU'voduje kO:1iccz:vaaia przcdsi!;-bio:-st w
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DOKO~CZENIE

EIOPROG~

jc-.• h'm
zwolt"nuikiem
. _ t"e~ii dzi jów. c-hDtorzy pra~n Iibv mnir
u!ladko\uć". \Vyznaj<:
ler('k w kOlejnej rozJanus~em Rolickim
pO" aci książkowej tra~
at do kSięgarń. Jest to
wyznanie. bo lektura
nej dekady" nasil wab
ypu ?czellia.

"Replice"
Gierka
porcja sUbiektywizmu.
w}a ny punkt w!dzen!a
'ę odpowiedzia:no'ci aupopełnione błędy. Wicak je t
po"}
6łowy

mu
["

o ąd pozo~tawiaspecjal;sL.\·cznemu,
Jerz.. «e l'rl'~D .

robił. ..

wOJe

Nadzwyczajna sejmowa komisja
do zbadania
działalności
MSW zakończyła już badania 25
spraw. Jej pracę utrudnia małe
zaangażowanie części

posłów.

Z

jej
pierwotnego
składu. pięciu z byłej
PZPR
wycofało się.
Natomiast dalszych 8 w tym inicjator powolania komi.'ji pos. Tadcu z Kowalczyk, praktycznie nie pracuie.
23

członk6w

NA STR.

t

,.,.,",.~.

Detonacja na linii kolejowej

wiąz.,lo

N \ STR. 7

się

Dzieci

OZA

Widzialo ść ran lokam.e 0graniczona. w cbgu duia warunki drogowe dobre .
Sytuacja
biometcorologiczna
na ogół korzystna. jcdyn·e li 0s6b o niskim ciśnieniu i z dolc~!i
wo'ciami reumatycznymi magij
nasilić się objllWY chorobowe.
Na Ka.mrowym Wi('rchu spadło już 12 cm śniegu. Wysoko w
Tatrach notowano minus 4 stopnie. Synon ycy zapow:adajn dalsze opady
zwiO\zkU z
o<,hlod'1.{"nipm
Grupa Toltrzańska GOPR ap<,luje do tury~tow o powstrzymanie
si( llrz('d wy<'ierzkami w ,:I>ry.
Wszystkie h"l~v i szbki Sil ohl •
d70ne - w Tatral'h jt'st zczególnie ni ·htLpieMnie.

II etapu XII

..,.,"',......

ak~esoriów)

jakoś

Jak informuje biuro prasowe Rady Krajowej NSZZ Rl
"Solidarność" dziś we Wrodawiu
zbiera się ogólnopołski
komitet protc tacyjny NSZZ
RI,,s".
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Gorzkie żale
nad burakiem cukrowym

~.,",

. os.

r

nego wcze&niej zaproszenia ilo
oficjalnej, ale
w przyszł1lŚci
prezydenta Jaruzelskiego jako
prywatnego geścy. ".
(PAP)

złozenia wizyły
chciałby przyjąć

Poniewaź tygodniowe negocjacje w sprawie cen skupu
buraków cukrowych nie przyniosły oczekiwanych rez.ultatów, komitet podejmie koordynację akcji w całym kraju.
(PAP)

rywalizacji, kt6ra trwać będzie
w dniach od 10 do 13 bm .• staną przedstawiciele Austrii. Argentyny.
Chin
(po jcdnym).
Francji (2). Hongkongu (1). Japonii (8), Kuby (1). Niemiec (2),
Polski (5). USA i Wielkiej Brytanii (po 4 OSOby).
Włoch (3).
ZSRR (7). Spośród sześciu osób,
kt6re po raz drugi postanowiły
zmierzyć swe siły w chopinowskim turnieju, na liście uczestnik6w
II etapu znaleźli si~

%:t,

I

-;

W odpowiedzi na list Wojciecha Jaruzelskie«o wyja§niahey m(ttywy rezygnacji z oficjalnej wizyty w
Stanach Zjednoczonych,
prezydent neor«e Bush wyraził pełne zrozumienie dla decyzji polskiego prezydenta.

są

lich

qTO!lJ

rezydent George Bush: ob

7.

d~i<,w('zyną je il'ń na
nie bl; zie sm\! n, ...

taką

pr,.,n

c

8 października, około godz.
19, na 41 kilometrze linii kolejowej z Wrocławia do Opola nastąpiła detonacja ładunku
wybuchowego. Ustalono" stęp
nie, że ładunek umieszczony
70stał w kanale
przewodów
sygnalilaeyjnych PKP.
Sil
wybuchu była niewielka; u zkodzone zostały kable zabezpieczenia ruchu PKP. ie zoStały u zkodzonc pobliskie tory kOlejowe, nikt nie orlei sI

Kisze ok nie I z
Ciosfonio
generołó
I'1dagowany !l bm. przez tel~ izyjne .. \V:adom().';"'i" były szef resortu spraw wewnętnn 'ch
g<:n. Cze ław Ki... zczak
powiedział. że jest za'ł1toe~ony areszt()waniem I;cn.
tir lllw~ lilewskirKD. Jednali: zarzuty p tawion
~ilewskiemu
są
mu z.n a.n e, bo w mQju t9l:! r. powalał komił;ję
do Ich z' dania. K i~zczak uchylił się od jednoznacznej mlpowiedzi na pytanie o rezultaty prac
t j kom isji. Przyznał jednak z podjęta w 1985 r.
d~('yzia o odef'ciu g~n. Mile' kiego
z IlajwyżO>l.y.h wl d7. p. rt~ jaych bIla ~powodowe.n3. wh.~-
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Jak poinformow ...ł (ltiellllikarza PAP rzecznik prasowy
Komendy WojewÓ!1zkiej Poli-

•

I Płot

o

n:e II praw, nic VI toc7ącym s:ę ",,6.\ CZ<.S
procesem o zab6j_ho k '. Popielus.!:ki. Również
ar zt ~nie ge . Cia. toni i gen. Płatka były
sz f ,1.' V przyjał z ogromn_'Dl zaskoc7.eniem. Osohi~de nie ",i('ue: pGwH..'CiziClł i by Itru.
Ci ton i Krn. Płatek br~1i ud~iał w planowaniu
u(lrowadzrt\ła ks. Pop\l'lu zki. a n
t(pnic w jt!(O
zauójst"il' . . -ie wi.'rzę ró""nleż. żeby ';I'n. Cia~teń
i !(rll Phtl'k w dniu 19 paid:zi~ruikll 19S1 l' •• kled l1os7ło do tej potwornej zbrodni, ki('rowali t~
ak~j .
(P\P)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Staru:'zl'o wic
w kolejkach
Chciałem
łek kiełbasy

sobie kupić kawaw sklepie ajencyjnym przy ul. Sienkiewicza w
Kielcach l racji s ar(\~ci i em~
rytury mam
uprawnieni:! do
k upow8'lia poza ko ejką . jednak
w tym sklepie a także w paru
in:-lych m6wia mi. że teraz tylko dla 'nwalidów wojennych.
Ludzi bvło okolo 30. więc uezy~now!lłcm bo rze z\'\·i'cie nie
mogę Jłuf(o stać.
.
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1l4S~ kłopot.

ladzwoń

de .• cba"

,.G~Qdesmu

kanie

:«;

dla K.ar6Ia Anbi!da
PłI,skonka

kie:ecki

J">..' f
przyjął za!;!użonego

dla kieleckiego środo", iska kulturalnego kompozytora i dyrygei11a, do niedawna
dyrektora
Filharmonii im. O. Kolberga
Karola. ADbilda. Rozmawiano o
tradycjach kieleckiego życia muzycznego. dorobku filbarmoRii. Z
okazji Międzynarodowego Dnia
Muzyki. a także jubileuszu 45lecia fJlh armonii wojEwoda przeka zał K. Anbildowi nagrodę i
podzi ko 'IPlie za
długoletnią
pTa _ ~.

N

::n',:,a~ja

w Bdwetlcl'Zc

PTf>l:yÓC j. t
Rzeczypospolitej
Polski j - na wniosek premiera - wręcz)'ł wczoraj akty nominacji profesorskich. W gronie
66 nowo mianowanych proff>SOrów j<'St również E\::-onisła w Ryś
z Wyiszej Szkoły Pedagogicznej
w y'ielcach. Serdecznie gratulujt'm !
/1)

TR. 1

ttLei: Kevin Ke-nncr ze Stan6w
Zjednoczonych,
\Vojcicch Koc an z Polski i Anglik Andrew
Hde. Pomyślnie przebrnął też
przez I etap najbardZiej pechowy jego uczestnik, Sam Haywood z Wielkiej Brytanii, który
z~słabł w czasie g :y i został wyniesio!))' z estrady.

-1-. Min. spraw zagranicznych
U.FZ.YS:rtO! Skubiszewski rozpoczyna oficjalną wizytę w ZSRR,
w Republice Rosyjskiej oraz na
Ukrainie i Białol·usi. Taka tra53
jest
wynikiem
polityki
WSChodniej RP, która, jak poin- .
formowano w MSZ, prowadzona będzie odtąd na dwóch poziomach - z ZSRR oraz z poszczególnymi republikami.
Trzydniową, oficjalną wizytG rozpoczyna w Polsce premier
Republiki Słowackiej Vladimir
Mecziar. Podczas pobytu przewidziane są rozmowy na temat
współpracy. wymiany kulturalnej, ekologii, problemów mniejszości narOdowych w obu krajach. Słowacki gość spotka się z
przedstawicielami
parlamentu.
rządu i Kościoła.
W Warszawie pod przewodnictwem prymasa Polski. kardynała Józefa Glempa, rozpoczyna dwudniowe obrady 243 konferencja plenarna
Episkopatu
Polski.
W Z:m:ądzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 'Ił
Warszawie odbędzie się uroczystość wręc%enia dorocznych lI.agród dziennikarskich im. Bole6ława Prusa i
Juliana Bruna.
Uhonorowani też zostaną laureaci nagród klubowych za ubiegło
roczną działalność pUblicystyczną dotyczącą rÓŻnych dziedzin

*"

*

*

byłym Kemilt'de l 'oj~\~Ćld"lihn PZI'R w Kif'ł
h edbc:a~ się fbi' ewa _aine wydara;eni .. . O ~ołhinie 11 :labn;mi
Gaudt'amu ", ktIÓF"m zainau~nrowan
zostanit" k9łt>jny
rok d1.i~łaIDo·ci "'yisZfj Śz\i:llły P~da~(I~icznej. Natomiast o ~o
.ł:t.łnie 15 rozpo('znie sj~ zap.,decłziane spotkanie z prof. HenryIii/:"m S&m 6nowicZł'm, Iłlinislrrm eduka('ji n:HO"&,n~j. \V spetkaniu z praco\\nikami i ~hllł(· ntarni td u<:zdni zapG".ic,hiał swój
udział w9j~w6da kiel ("ki Jónf FII>skonka.
,.Pllpinamy w (·alt" (·i !~an.
Tymczasem każdego dnia do
,isko
Scńahl
po lulujące i
Komitetu Strajkowego pracowwskazujące 'na Dloiliwo~ć popraników i studentów WSP nawy trudnej sytua4:ji" - stwierpływają kolejne pisma, teleksy.
dzają
członkowie
ZW Stowa"I'SL I jC'.st zain'eresowan~ d;olrzyszenia PAX. "Uwaillmy, :Ze
' SZylll . rozwojem uczelni hllmaprzydzielł'nie dla WSP gmachu
nistyund, która kształci w 1ł9po byłym KW jest je-dynie słusz
nad 58 proc. młodzież 2C ~ 'si i
ną decyzją, jak~ po initn sit:
małych
miastecZl'k Kiclec~zyz
zakeńczyć
strajk
&kupacj"jn)'
ny" - piszą działacze ZW i ZM
lego budynku".
lej organizacji. .,\Vyra:iamy naddcjl;, że w imię nadrzl;dnych
Młodzież zrzeszona w ZW ZMW
celów roz 'oju oświaty ni~zbt:d
"Wici" stwierdza mjn.: "Oby
ne jl'st przek::.zanie \V ~krótkim
decyzje władz miasta nie l)~ ły
czasi .1Ia potrzeb uezelni h 'go
potwierd:zcnil!m słuszności makgmachu".
symy Jana z Czarnolasu, patrona " ' SP w Kielcach, że ... ,,_ 'owe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkod~, i po szkofbie głupi".
Prof. zw. dr hab. inż. S. K.

Poza wsporunil'nym
Wojciechem Kocyanem, grono dopuszczonych do II etapu Polaków
tworzą również Tomasa &rlosz~k. Kordian Góra.
Zbigniew
Raubo i Wojciech SwHała. W
I etapie nasza ekipa liczyła 11
osób.
W myśl regulaminu, uczestnikom II etapu organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania
w 'Warszawie do momentu jego
zakończenia oraz zwracają opła
ty poniesione od początku konkursu, a dokładnie od 29
września. Pozostali mogą przedłużyć pobyt w Wa ,lO zawie na
własny rachunek lub skorzystać z ofert zgłoszonych na apel
dr.
Bolesława Nawrockiego o
bezinteresowne użyczenie gości
ny młodym
pianistom przez
mieszkmlców Warszawy.
(PAP)

• Swiadkow!e pObicia męż
czyzny 5 września br. ok. godz.
w Kielcach przy ul. Sienkiewicza, w Okolicy sklepu "Moda
Francuska", proszeni są o kontakt
z KRP w Kielcach ul. Sniadeckich 12/14, pok. 3H, tel. 29-905.
• Kierujący samochodem osobowym "Fiat 126p" koloru jasnego, który 20.05.1990 r.. okolo
godz. 18,10, jadąc w Kielcach ul.
Sikorskiego w kierunku skrzyżo
wania z ul. Rewolucji Październi
kowej, był wyprzedzany przez
samochód osoboWy "Fiat 125p",
który następnie zderzył się z
samochodem
osobowym
m-ki
"Trabant" proszony jest o zgłosze
nie się w Wydziale RuChu Drogowego Rej. Kom. Policji w Kleleach. ul. Buczka lO, pok. 103,
bądź
kontakt telefoniczny tel.
29-178 w godz. 8-15.

ców, obradować będzie przez- 4
dni m.in. nad- sposobem poprawy warunków pracy policjant6w
oraz przeciwdziałania wzrastają
cej przestępczości.
Przed Sądem
Rejonowym
Krak6w - Krowodrza wznowiony zostanie proces
Zdzisława
Najmrodzkiego najbardziej
znanego uciekiniera z polskiCh
wiGzień - i jego kompana, Kaaimierza Ożoga.
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Szklanyeh i

metalowych pu-

cłełek mam dosyć u siebie. Pałac podoba mi ńę iaki,
j&ki
jest - powiedział podczas spotkania 'Ł won.kami zarządu dz,jel-

nic i gmin Warszawy John Kowal~yk. prz.erl.siębiorca
z

USA.
Władze stolicy otrzymały od
niego komp~eksową oferlę modern.izacji Pała~u Kultury i Naulci. Aby ją prze.prowadzić, należy założyć &półkę, w której
miasto miałoby 60 proc. udziału.
Jak ocenia widedyrektor zaTZą
du PKiN Waldemar Sawicki ame-ryfil:ański ko.n-trahenł ~w

2

następującej
treści:
"Budynek
został zagospodarowany przez "·SP przed wyborami samorz~dowymi. Dlatego próba usunięcia WSP z te/!o budynku jest sprawą bez
krajowego prccedensli".
Podobnej trcści pisma przł'słali
członkowie Zrzeszenia Transportu Prywatnego w
Kielcach i
działająca przy Zrzesz('niu Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność". Słuszność akeji pracowników i studenluw WSP popierają organizacje
studC'nckie
uezdni w kraju. M.iu. członko
wie NZS filii
Uniwcrsyt~tu
Warszawskiego w Białymstoku,
samorząd studencki Politechniki Białost-Gckiej. a także człon
kowie NZS z W l> w Często
('howie oraz Rada U<,zc>lniana
ZSP filii kieleckiego WSP w
Piotrkowie Tryb.
Nadal milczą
wladze Kielc.
Wczoraj przedstawiciele Komitetu Sh'ajkowego udali się na
rozmowę z dr. Krzysztofem De!:,ł'nerem, przewodniczącym Rady Miejskiej, który oświadczył:
"Rada l\liejska nie będzie pro·
wadzić
:iadnych rozmów
ze

po KW PZPR

strajkującymi".

Do
Komitetu
Strajkowego
wpłynęło również pismo wysła
ne przez przewodniczącego Rady Miejskiej o nast. treści: "Uprzejmie zawiadamiam, że z uwagi na bezprawną okupację
rmachu b. KlV PZPR nie bę
dę mógł w:&iąć uddału w inau!:'Ulacji
roku
akademickiego
1990/91".
- Podczas wczorajszego posiedzenia Zarządu Re~ionu Swię
iokrzysklego "Solidarno&ć"
poinformowała rzecznik prasowy Mariola Wumllzek Zarzl\d postanowił me zajmować
stanowiska w tej sprawie.
DANUTA PAROL

T.

Ma.zowiecki
p wolania
k-omis"ji nządowej ds. wycvtywania
·oj~.k J<;dzieckich
z
Pols.i1:i.
• Rada l ·i,j·m·ów zapo.:na la się z przygotQwaną przez
Centralny U ,ząd Planowania
informacją
nt. gD\Spooarczych
konsekw~ncjl
zjednocze-nia
NiemiEC. Zakoń zOTl e we wlorek
ro:!Omowy
g05poo.a.rcze
Po;ski i RFN nie doprowadziły do przy jęcia nas!ego postul atu UZllar 2 ':tl a! g os poua rk i
pi>!skiej na skutek zjedr:oczenia Nit>mie-c. Pool u)at tc>n l;·;e
aecyij!;

nia SCllidnotć wykonania prac,
potwjerdzoną przez
firmy
i
banki 7.a~hodnie. Jego udział

jest d'OStateczną gwadla znanych firm amerykańskich, ja!k IBM, "Coca-Cola" czy towarzystwa lotrucae,
które zgłaszają chęć otwaroia
swycll przedstawkielstw 'fil nowym pałacu. Ma się on stać mię
dzynaTodowym cent.rum hand1owym. Jeden z banków
austriackich deklaruje kredyt w
wysokości 100 m1n USD u d.z.i al
w pra.c-acll interesuje firmę nl!bau.
Jak powormował W. Sawicki - za.k.re& modernhacji jest
olbrzymi. NaJeży wymienić 80
łys., m skorodowanych rur, tTZy
I'IaZy tyle ~rzewod6w elektrycznych , 23 tys. m kw. cieknących
dar06w. 20 proc. e-Iew3cii, co

w

jed: ak

j,iln-ozna.ua.ie

spółce

rancją

http://sbc.wbp.kielce.pl

Polski PQwvłal w
Warszawie ko&ciel n y komitet
przygotowa.nia C7.Wa·l tej pieigrzymki Jana Pawla n.
G Na ka.ry od 8 do 1.5 roku
p02.bawienia woJ.uośc-i skazał
Sąd Rejonowy w Słu,psku byłych
inspektorów
Wydziału
Kryminalnego
RUSW odpo_
wiedzialnych za pObicie i zgon
Henryka Twardl)wskie-go.
•
Czronk()wie
:i.wiązków
skupionych w Federacji _ ZZ
Gómików p'·ki·(:jowali ośrodek
telewizyjny
w
Katowicach
żądając spo.ł&'Z:1ego
nadzoru
nad te!ewj·,j.ą i gł*'Zen.ia p~aw
d,·
-.. MSZ !K>djo;ło ńecyzję o
cza.~i)v.rvm za\\·;(:sz.ooiu ozi.a}aJnDści a'mbasady RP w Kuwejde.

•

Iga

• Na,jnow_zy
,,;;daż
CBOS
wykazał, że 17.3 proc. ank;etowanych chciałoby widzieć na
stanowisku pI"e-zyde'lta Wałęsę.
a 15,8 proc. Mazowieckie.go.
G Na p:-zedwyborczym wiecu
' Wałęsy w Wa·rszawie oświadczył
on, że dobiegają końca prace
nad jego programem i pookreślił, że prezydent
musi pilnować rządu
i parlamentu, aby
to. co się dzieje w kraju, było
zgodne z ooczuciami społeczny
mi.
• Polska Wspólnota Karooowa - Polskie Stronnictwo Na_
rodowe wysunęło własnego kandydata n·a p rezydenta. Jest nim
przewodniczący tego ugrupowania, Bolesław Tejkowski.
• Wiadomo już. że prof. Ew:\
Łc:towska,
gorąco
pi>pie-rana
przez środow!sko i organizacje
kobiece. nie zdecydowała się
kandydować na p,ezydenta.
CD Kandydujący na prezyd<o'nta przewod,niozą~y .,Solidarności
Walczącej"
i Partii Wolności
Korneł l\lorawiccki ogłosił swój
program wyborczy, w którym
zapewnH, że w raz.ie wybrania
na prezydenta rorv.;ie z ciągłoś
cią PRL. Nie przyjm:e
urzędu
z rąk gen. Jaruzelskiego oraz
odmówi spłaty długów zaciąg 
niętych
przez
kO'l1unistyczne
nielegalne państwo.
• Jak dowiaduje się dziennika.rz PAP, Kraków będ·zie kolejnym miejscem spotkań wyborczych dwóch głównych pretendentów do urzędu p rezy denta RP - w niedzielę 14 bm. Tadeusza Mazowieckiego, a
w
środę 17 bm. Lecha. Wałęsy.

• Komisja porozumiewawcza
partii i st:onnictw polHycznych
skupiają~a
Niezalei.nl\
Polską
Partię Socjalistyczną, Odrodzoną Polską Partię Socjalistyczną,
Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej,
Unię
Wolnych
Spółdzielców,
Demokratyczną
Unię Kobiet
na zebraniu
w
dniu 9 pa-żdziernika 1990 r. przyjęła do ~ado.mo.ści
informację
SdRP. że popieranym prz.ez. nią

kandyd3>tem na pre-zydenta RP
ll'łod.zimierz Cimosze" icz.
Komisja postanowiła zaprosić
kandydata na wspólne spotkanie w doniu .11 paźdzoi.ernl'ka.

jest

Nauki
pozostanie taki, jaki jest

się

30-tysięczną
związkow

Wiąckowski złożył óświadczenie

G p,'cmiH

podpisał

Pałac K~tury i

* RozpocznieZjazdw Delegatów
Poznaniu
I Krajowy
reprezentujących
rzeszę policjantów

widział?
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życia.

NSZZ Policjantów. 250 przedsta, wicieli wszystkich województw,
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najmn,ie.j 12 wind. Wstępny kooztorys zakłada wydatki lli~gają
ce ok. biliona zł.
Rozwiązać
trzeba r6W'!liei probl.em użyt
kown·j,ków. Jest ich oheooie 68,
r.aś 21 zajmu.jących 00 proc.
powierzchni (86 tys. m kw.) płaci symboliczny czynsz 3 tys.
zł za m kw., podczas gdy koszty eksploatacji są dziesięciokrot
nie wyższe.
Do końca br. gotolll'.a będzie
sz,c:z.egó!owa analiza ekonomiczna kosztów
modern.iu.cji
i
przyszlych dochodów. Zasad.niCLą ~rawą jC$t reru jak najszyb.sz.e zawiązanie spółki - oczywiście po rozwa.i.ooiu innych
propozycji.
(PAP)

Pod wply

Jak i

cm niebios·.

Sp"J~kanie jed Jego z ka.ndy d;;·
tów na p~ezydenta, Jana Br.·
'oszewskier;. - 66-I·e.tniego €.
merytowanego adwokata z Ra.
domia - miało si~ odbyć 9 bm.
w Auditol'ium Maximum UW.
Ponieważ nie wyraził
na ni,
zgody ~ektor, przeniesione zoo
stało w ostatniej cfiwili - do
"Rivlery". Nikt nie ~jawił się
na sali. ka:1dydat mÓw.lł zatcI.l
przez radiowęzeł.
~

J. Bl'atOSZ€\\'ski ()kreiia siĘ
jako "wielka. niczależna osobj,,·
tość, jednoczą('a
J,aród" - u·
wtia s:ę tcż za .• " il'sz('za narfj·
du polskiego" - p isze wiersze
rc.!ig:jno-pa1trio:yczne zapriJsza zatem na wieczory poety cko-patriotyczne. Mój pro~ra m
pe]ityezny je t nastęllujący 
pcrwiedział dzi1!n!likarzowt PAP.
- Prude w zystkim trzeba , ~"
prowadzić Polskę z kryzysu gos·
pooarczego.
Należy
za.te m
wzmóc działania. maj~c n.a cc·
]u umorzenie na zych
długów.
W całości hili W znacznej częś d.
Chcę też doprowa.dzić do sytu a.
cji. żeby tc pieni:\dzc, które
nasi poprzednicy utopili w kra·
jaC'!l Trzeciego Swiala, wrócił Y
do Polski bądź w ('zys tej p h·
ci, bądź w postaci towarów.
J. Bratoszew9ki
kandydaturę
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z.głosił swoją
września p od-

czas audycji rauiowej ,.Licz na
m.'lie". Dyrekto-r j€go biura pra·
sowego. Ludwik Anders, brata nek gen. Władysława Anuel'sa.
sŁwierd·za, że pan mecenas
usłyszał kilka m~esi ęcy temu głos;
proszący go .,abY zjednoczył
I
scementował polski naród".

dojdzie do strajku
maszynistów PKP?

Czy

Minął j~ ustawowy
term ir;
siedmiu dni od. daty zapowicd~'
strajku generalnego p~zez Ra a~
Główną Związku
Zawodowego
Maszynistów PKP. Z pytaniem
o ewentualny przebieg plano'
wanej akeji dziennika.:z P}.P
zwrócił się do przewodniczą~e'
go RG ZZM Jana Zaboro\\o-skJc,
(o.

- W podjętej 4
p'lwiedział on -

bm. uchwale uprzedz.uUinJY
PKP o za'
miarze przeprowadzenia strajkU'
na całej sieci krajowej po 15
~ażdziernika.
Nie oznacza to
jednak, że ustalo.n.a została ~'
kaś konkretna
data tej akcJi.
Nasz zwiąrz..e.k nadal czclta ]la
gest dobrej woH ze strony kierownictwa kolei, czyli kontynU'
owania rozmów o spornychkwestiach pła<:owych. Ze swej str o-'
ny - dodał J. Zaborowski. Dyrekcję Gene-ralną

mogę za·pewnić
społeczeństw o
że nie zamierzamy zakłóc-ić prze',

jazdów w okresie
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Biblioteka w Sl(arzysk'u trzyma

Ile

dobrze

w

et
!'l[U

.al
ylu

Miejska B~blioteka Publi<:zna w
Skarży ku-iKa nle~j
przy ul. Sokolej :n prowadti
bardzo szeroką
działalność.
Obok wypożyczalni i C'Zytelni dla dorosłych oraz oddtialu dla dzieci, uruchomiła oddział au-d iowizualoy, najwięk
szy i najnowocześn ie j s-7.Y na
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.Jak juf. informowaliś.m~', w ub. ty~odniu w Wyższej Szkole
lnty ienkiej im. K. P ułask i ego w Ra-dom iu zainaugurowano
nowy rok ak ademicki.
'a zdjęc iu : rektor WSI - prof. dr hab. inż. Jan Misiak wita ue esŁników inauguracji. Wś ród zaproszonych gości, widocznych na zdjGciu m.in. ksi ą-dz bi up. Adam Odzimek oraz
pr e t<1wlcIele zagranicznych uczelni;!; Wielkiej Brytanii, SzkocH.
RR W ietnamu oraz Buł gari i.
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żooowiązujemy

s;ę

parking
terenie
naprzeciwko sklepu ,.Szumen"
(róg ulicy Jagiellońskiej i Chalubińskiego).
Wygospodarowane
w t(.'n sposób środki przeznaczymy na dz.ialalność samorządo 
wą naszej szkoły. Jesteśmy w
stanie wybudować go w ciągu
H dni. pod war unkiem dostarczenia niezbędn. ·ch materi!llów
przez ruia,to.
Z wyrazami SUlcunku
Opi~kt'n
Młodz.
Stow. Ochro
SroJowiska

wybudować społecznie
strzeżony
na naszym

głos.
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literatury polskiej i obcej, np.
"Król Edyp" i
"Antygona"
Sofoklesa, "Odprawa posłÓW
greckich" J . Kochanowskiego,
"Powrót posła" J.U. N iemcewicza, ,.Dziady" A. Mickiewicza, ,.W małym dworku" J.
Witkaceg<>.
Je -t też literatura sen. acyjna. romanse, powieści historyczne i przygodowe oraz
poezja współczesna . Sz.czególną popularnością
"Przeminęło
z
"Hrab:a
~'Ionte

cieszą

się:

wiatrem",
Chr:st ",
wzg,' rza·'. ..Poli-

"Wichrn',,'e
cjanci".

Na raz:e w.-zystkie te utwory dostGpne są na mieJscu, a tylko niewidomi mogą zabierać je do domu. Ponieważ regularnie
korzy.;tających ze zb:oró '.v jest
zaledwie 112, myśli ię o rozszerzeniu kręgu
użytko'.\'ni
ków
poprzez wypoż 'czan;e
kaset wszy tkim chętnym, po
zapłacen iu prze~ nich kaucji.
Niewi<iomi powst ną nadal
uprzyw ilejowan L Udostępnia
nie dla nich odbywa s'ę bezpłat nie . O"obiście mu~zą ? losić
SIę tylko
p:erwszy raz.
późn.ej. kiedy każdy ma już
swojij kartę. w:mliany ka,et
mogą za nich dokonywać z. aj mi.
Niekt re ll'hv ry
dramat oczne moma n;e tylk
.' t , al i obe 'rreć na

Wywołany do tablicy przez
dyrektora PZU, Wiktora Blejdera, czuję się zobowiązany
wyjaśnić czyteln ikom
"Echa
D nia"
powody
os:erocenia
PZU.
Otó ż ten ~ędziwy slaru ,zek
bardziej udajc sieroŁkG. zapomi<nając o przestrodze
zawartej w sanacyjnym szlagierze: "Nie pomoże puder,
róż. k;edy pani stara już",
A konkrety?
M il1i~ ter finan. ów
wbrcw
u~tawie,
stwierdził. że do kOlka
br.
PZU pow taje monopolistą
w zakres:c ubezp iec 7.eń od
odpo'.lfiedz;a!nośc:
cywilnej
(nb. najbardz.iej renŁo·.\'Oych).
Spory m:ędzy .. Wes t;)" a Ministerstwem F inan·ów wprowadz:!y pewne zam'e 'za lle
co wśród potencjalnych k l:entÓ\'" wzmogło oba' 'j' odnośn:c
do moili',vości ubezp:eczen:a
się

w

,. Weśc Ie" .

Nie oczekując na biurokratyczne decyzje. podjGl Lśmy na przekór trudnośc iom
pełn y
za:tre
ubezpieczeń
k(}lllunikacyjnych.
odciąŻ-aj:jc
w pewnym stopniu na~zego
Szano nego Konkurenta.
A o pł ynących korzyściach
z ubeLpiecren ia w .. We.k:e·'
inr rmujemy na lamach pra.y
indywi-dut>ln;e k ażdego
na"ze~
potencjalne o klicnta .
Zaś jedyna propozycja dla
PZU z.o."tała już z:l',varta w
'Iowach wie<z.c~: .. Z\-jmy nie

marglneSU:~
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element
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JOLANT KĘP~
reporterów "Echa

"WESTA"

: ,v C. hJje duże za!u~~ 
nier:tdow:>~er,:e

ple Iitin1Y
() za'

"ksią1Jki

. .

Na

ten od ponad trzech

obejmują

wiGkszą część
zbiorów oddz ia łu
audiowizualnego. Są
wśród nich dzieła
klasyków

stawionymi samochOOami
na
trawniku i chodnikach dla pieszych, natomiast pojazdy pędzą
z nadmierną pr ędkośeią ulicą
Jagiellońską. Aż
trudno sobie
wy<>orazić.
co będzie w zimę,
kiedy spadnie śnieg. Aby me
doszło do tragedii p roponujemy
następujące
ro.związanie
ww.
p r'oblemów:
- ustawić zmaki zakazu pqstoju.
- ograniczyć prędkość poruszania się pojawów do 40 km na
godz ..
oznako-wać
prZe)SCla dla
pieszych w sposc>o widoczny,
- doprowadzić d bezpiecznej
użyteczno~ci ciagi piesz~ (chod~
niki).
- przywrócić ziel~ń na trawnikach.
- usunąć uschłe drze..,:a. które ograniczają widoczność
i
stwarzają

u·

~iory

mówiooe", płyty i kaset! :
nagraniami muzyki powame)
i rozrywkowej, kasety wideo,
ksiąi.ki dotyczące muzyki, biografie sławnych kompozytorów oraz prasę muzyczną.
Przyjemnie jest usiąść w
miękkim
fotelu i po słuchać
ulubionej... k siążki, czytanej
przez wybitnych aktorów, np.
A. Sląską, A. Nehrebecką, L.

mieJSC, ale wy·śwldlHl () r .
film i dla jednej o90by.
Od paździer ni ka rozpoc!~
ly się kursy językó·.v bcych - angiel sk iego w ~ru
pach początkujących d la d z~ Ci i dorosłych oraz n:e'1lo,eckiego dla początkuj1cych i ?oJ .
awansowanych. Lektorami
I
nauczyciele ze sz.kół śre<in·cJ, .
Nauka polega główn ' e na
słuchaniu, także ka et
ord'!:
mówieniu.
Specja.loą ofertę
przygotowuje
bi'blioteka
na_ wakacje letn ie
i zimowe dla
dtieci. Tylko dla nich odtwarzane są na wi-deo filmy przygodowe i bajki oraz od-bywają si ę zajęc ia w "Klubie

Teleszyńskiego.
"Książki mów,jone", nagrane na kasetach, stanowią na j-

'Icie -m żyt!

"teJ.l

Działa ' on od ponad roku.
Ale chyba jeszcze nie WSZy5cy wiedzą o jego istnieniu,
bo korzystaj ąc~'ch
jest niewielu, A slJkoda! Jego dLialalnooć jest tak
różnorodna,
że kai.dy znalazl!by tu coś dla
siebie.

Są bo spek,takle Teatru Telewizji: "Makbet.. W. SzekspiTa. .. Antygona"
Sofoklesa,
.,Granica" Z. N,al'k <>wslde j.
.1est td sooro innych filmów, np. "Honor Pr izzi ch",
"Młodzi wojownicy", "Klejn<>t
Nilu", "Amerykański wojownL'k" - dla dOf.oslych oraz
braJki W. Disneya, ,,110 minurt w świecie bajki", "Szaleńatwa panny Ewy", "Dziewczyna i chłopak" - dla dzieci.
Od marca br. działa wideoklu.b.
Jego
c·złonkow ie
s poty;kają się w kaMą śro
dę . Wszyscy inni mogą oglą
dać filmy w piątki o godz.in ie 16. Kasety pochodzą ze
zbiorów b iblioteki, a także z
wypożyczalni. Seanse te
są
platne - 1000 zł. Sala ma 30
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. 0:/ : tl/Cll.
IJrzcp'l' ·:fZ.
więc
nie mer spr I"II!
S!l jed,.tr'c 1;0 II ta"

nO/l'oczesne, ~e nawet paniom ek pedli>lIt •
I;o'n przllchod!i C~a em
~hota
P,,~(l II'iĆ

'e

niT '.

I. iano",o. :e

q elłl!rnl/!cJ ich -:'1 pdą /e,t. O"IJ
klient 0'/ Hl ryje j trort'j lt' (f-ja •
co siq '1.1 nic'l liC!lJ.
r A G'lC I r.1(11 p~w,t"l brJ rd-o
c: 'pLI'V';1 ~l:lefł "Utli C'fwhu" ,
,11":" ",- .{.
~f!
5la(0ll.'łC

t J

('rm', n' rt" ,..,.,. i F'rar.r i! co;·
d·,It, al"l d (,'>r: t(':-t1r~e h'l/l'/(O-
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we pOdwrtrtl!i.'ć. Ale chyba pomylili
kierunki, bo przywieźli
. ka$ę

tal; nowocze.ęr'ą, że "au;ct

elcspcdicntT;i nie

chcą

sie

n ią

b'1W;ć.

Ot ± ?i!b'l

Sfl'uwd!lć.

co pani

;: "Uni erwi u"
liczy,
trzeba
1)11 prze3:"oC!UĆ l d~. Q 'Ul Wla·
domość
takq
m fila
uzy~kać
tlJll;o z ta'! tej 5holll/. Zrf!sztą
ja!; po!"II?d!lolem. pall ie te ~ kas
n'e konllęta)O j ICO/ą niez!!wodroll d uoo.,i~. d'1 iq t(.'1 d ttód 10jo/no'
"obec firn 11 oJ~c.:ędza
j.IC prqtf

Bo • .1 to"

i

t ch l/ba

l!a tlr/!d? A Ul ocMe to twierci!. te do kał nie "'0l)
~ie
pr!U!tIJ'J~- ;' I •. niC' id:I""
tm
na l'Ii~ . Zt;lCiH) trzc !1 b.8-:ic /cclI ,; do P f"'j tlll pr /'Ik<>!

Ri'SP.

jai< wrogi. lecz d',v 11
)( cach swych, przecIwnych bogi". A:e n'e w bo,klej v_!ecbmocy lecz w ~lui:.IJ e
'::I
czlowiekG.
Z pl)ważatl;~m
d \'rektor
mgr SŁAWO· nR S n·.... T '

Trudny proces
prywatyzacji aptek
Komisja
Zdr()~;a
i Oo 'ck,
Spoleczne.j Sejm'ku ·an.o,ią vwe go wOJ. kieleck!eg'l obrajująca przy udzi31e k l~ ,uw ,le. f', l
przejsiębio!':itws

Cefa ~m'

przcdslawlc:eli Od:l ~:!łu Okr.~
gowt!go NBP i Urzędu W"j-ewódzkiego, npJ'wala si~ z prz.:!biegiem pry 'alYLacji i , 91Ywalyz:.cji 3t!>tck na tcrcn:e \1/ jewództwa.
Przedłużając y się P"oces It'gislacY)ny utruanla w w i'!lu v·
tU lcjach p ~::wal:rzację
apt'~l<:.
Prze dsiębior~Lvo ,.Cefarm" j.st
uin ere"o'"va,e a ' )? w p Ier g ·H .!j
ko:ejno.kl zo,hh' spry~ ilty~"" 
wane apteki deficytowe 'latom;ast najwiękize Ulintel'E3 1W'lnie wywołuje wykup ap~" oa1l.>~ 'dziej dochQdowyc~
Występują duże ~rudr.o;:i
z
7a~rudnieniem doty c hc~a \!wych
pracowników aptek SZC !'!g '11' i~
le<.hni ków farmacji
W lękS'le zaintcre owa.nie
u\--zy maoiem aptek w ni~któr. ch
środowi kach nasze~ w3 ]ewoozt w (isto!cje ole 2;;(1 a,ptek) PCJwinny pr zejawić samorządy ter' to.rialne.
Komisja . stanowiła (p ny udziale przedstawicieli przei_i'bi<>rstwa "Cefarm" Urzęd!l Wojewódzkie o i NBP) odb 'ć spotkanie z oiobami 7a~nter;? - _WJny mi pryw at:~~acj i r !,f W3t y-a cją a.pt~1t w ceiu ujz;ele n '
im konk,etnych W:-r~3Ś ,;~ń IL>.ł}
pomocy.
UW7g1ędn!~iąc

czeósl w:l

w nil):.t: ~

ńsk ic h
zwr,kić si

K

9 .......1~
k3Ul:';:l

do D _egalury NI r w Kie' _ach o d>kO'lanie kontr li pro'N3.dzon ,· C!!
od wielu la+ orJ,C remo:tl w ': cll
poitat'ow~ła

na ob~ekci-e

Lu'e,", "'zpa:!!s

w

h'm miele:e.
. Komisja w":-az! a p:::t-; ,"no?
sta'"OW;SKO O t1o'n'e uL,·': .-.wania Ojd::;, lu H~l"llt lJgLi O' ,ci~cej S"Cp' :t a
P dil~ryc>l-'"
'
W Ki elcach w bud W~;lYhl
C • .,trum On't'--'!'Jg .'

A

3

Ponad 6 tysięcy ódpowiedz'i w ankiecie

'.

•

C
?

Tygodn ik r en cist ów i clUz r j't ów "S ~n; ;) r" pl"ze prcwadził WŚI'ód swych czytelnil\:ów ankietę, 001yCląCą
osobowości lm ndydafa na prezy dent RP.
_Ja aukiet~
łę wpl ' nęło ponad 6 tys. Odl)(}wiedzi, co pozwala uznać
jej wyniki za dQŚĆ m~aro dajl1e dla zarysowania poinii
tej siedmiomilio'Dowej grupy społecznej. Oto rezultaty tcgo sondażu w syntetycznym sluócic:
W iększo ś ć

badanych uważa ,
prezydent powinien być m~żczyzną (59 proc.),
stałym mieszkańcem
Polski
HI7 proc.). Jego wyznanie re,

że

przysżly

ligijIle jesL dla większości respondentaw obojętne, chr.ć 38
proc. odpowiadając y ch wolałoby widzieć
w charak~en:e
głowy

cą,

państwa osobę

wierzą

tylko 5 proc, p::'eferuje a-

nr 196

Krzyżówka
1Ś

,.,.
2

5

7

00
9

8

.

11

~
fi

li

~

'i)

,.. . ~I/

~

5

4

3

.~

"i"
6

Prezydent

dobra~oc

~

~

fl

POZIOMO : 1) kor onny w są
dzie, 5) maszyna szwalnicza do
Ob!zu.cania i trykotażu, 6) prowmcJa w Kanadzie z Edmonto
! Ca!gary, 10) pas ograniczaj ący
Jakąs przestrzeń, 11) deski z 0krąglakó'n, 15) rzepka, 16) znaw~a, amator wina,
PIONOWO, 1) dzień tygodnia,
2) lantanowiec o liczbie atomowej 70, 3) amery>kańska zło
tówka. 4) odmiana ja.błek, 7) 24
arkusze papieru, 8) namiastka
surogat, 9) choroba zakaźna 11)
korpus człowieka bez głowy i
kończyn. 12} "bohater" filmu
.szczęki" S. Spielberga roSA)
13). jug~~wiański wermut, 14)
naJl>ardzleJ znany przedstawiciel
India.n Ameryki Płn.
Słowniczek:

,

c o zaskakUJe, to ' fakt. iż a,ż
68 proc. badanych uznalo, że
ewentualna przynależnoś ć kandydata na lokatora Belwede-

ALBERTA,

Rozwiązanie krzyżówki

lIrzesyłać nalezy pod
adresem redakcji "ED" (wyłącznie Da karłach pocztowych) w terminie
siedmiu dni od daty ninicjszer:o
numeru. Pomiędzy prawidłowe
odpowiedzi rozlosowana zostanie nagroda k'iiążkowa. Na karcie pocztowej prosimy umieścić
dopisek: .. Krzyżówka. nr 196".
Rozwią,zanie krzyżówki

nr 181:

POZIOMO: sofa, afisz, ~.l a,
alasz, czekan. erzac, Rilke, sClana. wakat, k ula, rdest, baty.
PIO~OWO:
kar ate,
migasz.
szczecIna, f ol wark, szarawa r y,
rarhubll, lakier, esteta.
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tydzień

Polski

FSO

Rzeczn ik
prasowy
FSO
P AP stanowisko tej
fabryki wobec planowanego
zaw4e,zenia ceł na importowane
samochody
osobowe.
Stwierdza się w nim, że zawieszenie tych ceł spowoduje
w p ierwszym rzędzie degradację
krajowego przemysłu
motoryzacyjnego. W wyniku
upadku FSO, która W br. zasili bud żet palistwa 840 mln
zł. pracę straci 24,3 tys. osób , a licząc z zakładami kooperującymi 115 tys. osób,
których utrzymanie kosztować będzie budżet 300 mld zł
rocznie.
przekazał

Zdaniem fabryki,
import
samochodów (w liczbie równoważącej
produkcję
FSO,
tj. 90 tys. rocznie) spowoduje odpływ z kraju od 400

Prywatny import
napromieniowanych grzybów
Na kolejnym przejśdu cranicznym w Kuźnicy Białostoc
kiej kwitnie prywatny import
grzybów z Białorusi. Powodzeniem cieszą się okazale kurki,
na któryeh mOzna zarobić najWięcej.
Placówki "Sanepidu"
otrzymały
polecenie
badania
skażenia radiołogic'!ne!:,o I!:rzybów z Białorusi.
Okazało się, że

Crzyby z okolic Grodna, Nowogródka i Wilna
skażaicnie mają takie samo, jak
nasze
z północno-wschodniej
Polski, czyli 20-400 bekereli lV
kilogramie. Szkodliwość zaczyna
się od 600ilq dla dorosłych l 370
dla dzieci. A zatem, dla clzłecl
j est to już trucizna. Dorosłym
nie s~kodzi, ale...
(P AP)

za

Uwalla, złodzieje dzieci! I

I

w U.SA

,~

broni

do 600 mln dol. rocznie, a podobnej kwoty - import c zęś 
ci zamiennych, akcesoriów itp.
W stanowisku stwierdza się
także. że brak bariery celnej
sprawi, iż b ar dziej się będzie
opłacało eksportować do Polski samochody, niż np. rozwijać tu sieć montowni. Planowane zawieszenie ceł na
samochody - głosi stanowis- '
ko wymierzone jest bezpośrednio w FSO.
Wyprawy na Księży<:... Marzyły o nich całe poklenia fantastów, poetów ł
uczonych.
Mieszkańcy Ziemi wierzyli,
że
gdzieś w kosmosie istnieje jakaś
inna CyWilizacja. może nawet
inna niż nasza, ale za to bardzo
interesująca. Lata sześćdziesiąte
i siedemdziesiąte były kulminacyjnym ok:resem epoki księżyco
~.
Między
Związkiem
Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi toczył się swoisty wyści g
- kto pierwszy wyląduje na
~ężycu. O~ kraje posłały w
kierunku Księżyca wiele stacji
automatycznych. Sześciokrotnie
amery~ańscy kosmonauci przebywali na powierzchni Księży
e~. Związek Radziecki przegrał
~llotowa.n.y etap wyścigu, ale
wyprzedził
USA lV budowie
księŻYCOWYCh robotów i zdolnych do powrotu na Ziemię rakiet, dzięki którym otrzymywał
prób~i. księżycowego gruntu.
Ksi~zyc ~kazał się satelitą po_
zbaW:IO!lym warunków do życia
i zamteresowanie nim znacznie
.lpa~~o. W 1976 roku radziecka
sŁacJl . "Łuna-24" po raz trzeci
pr~y.wlOzła na Ziemię próbki
kSlęzYCowego gruntu. Ten rejs
był o~ta.t:n~m w historii lotów
n~ Księzyc - przynajmniej w
OT cn'y~ etapie. Czy można u\'\; aźac, z: tematyka kSiężycowa
ostateczme została przekazana

protokOłem

Tegoroczne,

je<:ip':1''\('
sesj.:Funduszu
Walutowego i Banku ';wiatowego nie przyniosły przełomu w
s tQsun kn wierzycieli do p ~oblE' 
mu zadłuże:1 ia międzynarodowe
go. Nie posu nęła się także naprzód. sprawa redukrji dłu gów
PolskI.
Wicepremie r
Leszek
Balcerowicz
powrócił z
Waszyngtonu niezadowolony.
Impas w kwestii zadłużenia
Polski starały się nieco ZłagodziĆ
relacje z "polSkiego tygodnia",
w USA. Premier rządu, a kilka
dni ~cześniej wicepremier byli
gośćmi Białego Domu. Komentując te wizyty prof. Zbigniew
:Międzynarodowego

Brzeziński

oświadczył
wręcz
że .. nie jest
sytuacją, w której

polskim telewidzom.
normalną

j

prezydent
S anów Zjednoczonych spotyka się z wicepremierem
i ministrem finansów w
rządzie
kraju niesojusznicze~C; I
to w
okresie
głębo
KIego
kryzysu
międzynaro
d?wego. wywołanego wydarzeniami n'ld Zatoką Perską. które
p rzy kuwają uw agę Was?yngtonu".
Dorobek "pOlskiego tygodnia"
w Stanach ZjednoczonYCh okazał się jednak niewielki. Prezydent Bush miał po prostu zobowiązania protokolarne wobec
Polski po odwołaniu
wizyty
prezydenta
RP
w
Was~yngtonie, Powiało więc ciepeł

k iem w stosunkach amerykań
sko-polskich. ale nie przynioslo to żadnych skutków real-

prawda i tu t.;: u \.in ) :~·- t
.ć nawet ma; ;~ ~ k;:L ki p_'zy
.e. wszel [ego rod.:.aj..l ~N Y
mówiąC już o pro.:: ...k <:.ch
prania
y ąccie. Ale i:lm,
e kolOJiem durninującym
'nieście jest niebieski nie
nic. D łQ\vnie nic, Tam
:ie żyją na ' granicy wyIllaluści
załamania psy-

n/ch. R'<:.lia po .. polskim t y, ""lebO'
!:,ochi.l" s,~, tilk j~ : US~~lozbyły e ma
ięe wymienionych
s·ę ~dł u .!<u
pro ,okola:-ne,;;o wO"
.
ki '
be~ Polski, Polska zaś niestety eJ . pl. o u OW w SofiJ,
za::' ,o?iala w niezmienionej Wy,lIIo dlw'e, Burgas, Warrlle
s-JkoJci swój dług finansowy w o, 'lelu
mniejszych miasbe~ Stanów Zjednoczonych i in, t Bulga li.
Natcmiast do
nych zachoenich wierzycieli. ~y wi'ej
anych
należ ą:
~ u~t, prof. Brzezińskiego do, weny
bastion sił zacho;,!ed>l ClI~ my się też w niedziel ę" czych zumen, D ebricz do
e, ,AL':leryka. kocha Polskę. Mi' la\\'na nany pod 'lazw"
łosc ta wynika z trad,tcji oraz
h'
. '.
.
....
z racji roli jaką nasz f."~j od, uc LO,
11Istra,. Ty~gOW 1 grywa w procesie przemian u" Razgr d. ~utaJ mozna by
strojowych w środkowo-wschod , wpr w dzae kartek zaopaniej Europie. Wydawać by s ię ia. al je wprowadzono
~ogło , że skoro tak jest właś- ) ochr lę przed "obcymi"
me, to mamy prawo oczekiw ać i z
liebleskich" mias.t
Cl?-oćby rozluźnier:ia p ętli dłu, 'zy w;-głodnlali Zjeżdżali
gow prz~ kochające nasz kraj .czerwo ych" by kupić c"ś
Stany Zjednoczone, Nic z tych
< '.
.'.
r~eczy. W Waszyngtonie o pie" o uu. a, ' wOJe k~~tkl n~
mądzach mówiło się tylko poza ,o W o j, ch o,środ.t"ch me
p rotokołem .
,a .lą. gd 't. gm!na ma k3rt-

calu

Dżentelmeni' f

Z o€-la,tnich danych statys:ycz- I d k
nych wy:1ika. że Anglicy (poza ;~ f'
normalnymi wydatkami na u- t . i.1
t~zymanie domu) najwięcej p ie, '1.
mędzy wydają na odzież. ,Jed!1i ':1
na tradycyjną, a młodzież głów, t
k
.
nie na najmodn;ej:>zą
l y
a n e wspcml:1a
o
. .
YCY}!l J
hisky. któ"a ]:0Obliczono. ż~ każdy A!1g!ik
ba dz:ej t:,aci na powydał w ostatnim roku na o'
a rzerz piwa, wina
dzież p!'zacic;tni-e 298 funtów.
towych wódek,

kJa ;

Dia przykł a d u,
do archiwu m? Myślę, że nie. Sa nąć ktlrzyści.
. .
podstawy aby przypuszczać. że brak kSlęzycowej
atmosfery
ren€Bans epoki księżycowej zacz- zapewnia teleskopem
idealne
nie się już niebawem.
warunki do pracy. SześciokrotKsiężyc to swego rodzaju nie m!lieisze ciążo.!lie niż na
magazyn zasobów naturalnych Ziemi oraz ,bezpł;tna" próżflia
dł,a naszej planety ora-z miejsce mogą doprowadzić do powstan ia
t €c h.noIogll
"
ewentualnego
umiejscowienia zu ~ln'e
~ I
nowyc h
z~~ładów i f3Jbryk.
które
z Kslęzycowe metale, jak obec ni~
. d
.
,.
roznych powodów trzeba będzie dob
, rz.e Wia. o~o, znacZnIe rozzlikwidować na Ziemł cho- ll!~ Się s,wolln~ char~kterysty.k~ ciażby o to, aby nie potęgować
mI. ?<i Zle~k1<!h: n,~ rdzew! e~
efektu cieplarnianego. W ok re- kSlęzycowe zelazo, me utlen~a..ją

:kJ.lne,
elekeJ' _ bi ódło
'
. a:lcrgii
t
moz~. a Qmowe-j)u - u ądZEnIa .p:odukut~ z
uniu k ·ęzycowe
Ul: ~<:pnych szacun,ra z. ec ch specj.alistów,
zxitokwu_.r; zzCbza b~zle I~r~.col 1lIC 120 lem.
t
lna
d ""Ięk
a
c'''za'
_
a
PrzyOk!lład
~.
•. . . ,
u. UJl
mo zze'\,\;iei.ć w ciągu cz crech
rakle
.. Energia". Ale
takim warianc:
e

d~a

mowy_

korzystywanym do lotów mię
dzyplaneta~nych, miejscem budowy obserwatorium astrofizycznego i innych baz naukowych.
Przykład zasiedlania prz~z lu_
dzi Antarktydy pokazuje, że i
zagospodarowanie
"siódmego
kontynetu" zacznie się od tE'go.
że
najpierw człowiek będzie
musiał nauczyć się żyć w surowych księżycowych warunkach,
a dopiero potem będz.ie s: ę zastanawiał jakie z tego wyciąg-

I

P~~ZJ-

t",k. "c S _Ll

Y ZÓ\'l

1.

P:t)V\':.:.lC)

\vyria\\1aia ~~Q (~Z:l llJhep:-:z~ 
go z~ O~~!"2.en:, . To tutaj \v eiu- t1 ~::l~cycl1 .. na d:'0,,2cji l"
z:~OPD.t!ywz.~o ~·.voj~ ~o p -f.... n:· stwa dOnl0\Ątc. Teraz. sefi 1CZ.Ycy cd zukuj ą Zll:1jG ll!'('h ,,:
"cz"rw: nych" m.G-t3.ch i tc!efon;c ;:.111e b~aga.ii.l. by i n ku P !Ć : wY"!'''ć co :ylkJ fV.:<.na
ze środków <poi.y",cLy('h. Je-t
to jp (;yna forma p rze~"·113 n~a
go.'~: :,J" ,"czej blokady wprowad l.(;:ll' j prze~ p<'grob l)we6w doty-: h cLa:'owej \\'!a{lzy.
S':;".lmen

!>ię

trt.yma, Szu-

men je,t w k ra ju najw ,e :nicj~zy

ze w szy,tkich
..c zerwo nych" ośrodków. Jc~ zcze moż
na tu praw:e po staremu U'.Oi)a,rzyć d am. J ak d ługo ?

------------------------------------------~
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\Vidnams kie
SZI:'

uŚ1l1ie('bnł~te

i.yda

Gazem

•
l

dli.;~d

(hoć

za w"", runki

lIą

wyda wala by si(.
por:Gdzic dUf·ha.

me

sprzyjają

JAN llEROLD

CAF -

n.

B.J.lićski ·

prąde:m

L

Dkarze śmierci
Podczas, gdy
niemal cały
odchodzi od kary śmierci.
w USA 70-80 proc. społeczeń
stwa w poszczególnych stanach
wypowiada się za jej stosowaniem. I sądy amerykańskie stosują
ten najwyższy wymiar
kary. Rilkordowy
pod
tym
względem
był rok 1988,
kiedy
wykonano wyroki na 2S skazań
cach. W ubier:łym roku na
krześle elektrycznym
i w komora-eh gazowyeh zginęło co
prawda "tylko" 16 przestępców,
ale już w pierwsze j połowie
b ieżącego roku wykonano 15 wyroków śmierci. Zanosi się na to,
że znowu padnie rekord.
Amerykańskie prawo dopuszcza możliwo ść orzcezcnia wyroku śmierci za popełnienie aż
24 przestępstw. Na krzeslo el ektryczne możm. trafić m.in. za
kontrabandę i handel narklltyka:ni, za usiłowanie za bójst wa
osób ofil'jalnyeh, n3 wet jeśli ten
zamach sio;: nie udał. za sZlliego1.two, z porwanie smololu,
za napad na bank itd.
enalor
G. " Ietzenbaum ze litat:.u Ohio
powiedzi.ał, źe .. jedyną dziedziną przest pczości, w której nie
można sto 0\\ ać
tej kary
są
wykroczenia drogowe" .
świat

zostaje "biaią plamą". Jak dotychczas nie znalez:ono od pow iedz.i na jedno z podstawowych pytań - czy na Ksi<:życu
jest lód, Jickt6rzy (wic:dUl, że
można go znaleić w niektćrych
krate:-a.ch na bicgunach.
Ju.i:. w poł o wie lat 70.
w
ZSRR, USA, Europie zacho:ln ;ej
i Japonii dyskutowano nad p lanami wyslan :a sputnika na biegunową orbitę, który bylby w
stanie z dystansu okreś J:ć ch:?m,czny skład gru:1tu i znależć
lód w kraterach. W ZSRR przygotowywano się do realizacji
t ego projektu,
a:e trudności
ekonomiczne
spowodowały
iż
zrczygnowano z nitgo. Podj~o
dc-cyzję o niewys ~.. ła n iu swojego
aparatu, lecz skorzystania
z
wyników badalI amerykailSkich.
J p"Ji idz e o bardziej pr'Ly'złoś si ę k;ię.i:.ycQwe aluminium i ~y.
clow e
p rojekty
ks~ęiy ('owe.
tan. Istnieją już ba:dzo ciekawe
zw:aza ne z lotami zalogowymi.
projekty
sprowadzani<l
tych
przez to Zw iązek Radziecki kilkakrotmetali z Księżyca na Zi enl;ę·
nie zgłaszał gotowość p:,zyłącze Księżycowy hel moźe służYĆ
i amc:,yk3!1~ry ba- nia s'ę do Ilich. j"tili bĘda rea.ijako paliwo dla ziemskieh reak,
·ca z lat 60. i 70., zowaae na mięcizynarodowych
torów termojądrowych i jak
dokł"dni e,
przn- podstawach, oddając do tly-?Ouważają optymiści. oznacza to,
20 p rocen
po- zycji swćj system .. Ene"gia" że na naszej plancc;e nigdy r,lc
ks'ężycowej,
jsśli .. B:lraa" . W rzeczywlsto~ci, j. ,t
braknie energii...
pod uv... agę jej wła~- to j'lk na l'a~ie jedyny na ś\I:ieIdei budowy p;erwsz)'ch nauCl.!JC i cht'micz:le, W
de system t:anspoctowy. który
kowych ~rodków na Ksi<;żyCti
ch badaaiam.i Ksiq- realnif' moi.e Il ·zc-stnicl. 'ć w
jest obecnie ba rdzo wIcie, aJe Zlllllfttt> ~,'cnwali się równicL wi~:k;ch ksk:i:ycu\\;:('h [J 'uj~kw ydaje s i ę, że pierwsze bazY
Ogól1ie
jt.:ln .. k tac'h.
będ ą z.bu.dowane 'według schet yncn~" nad .. ] pi)U('!I ·\l Ł CZER YSZOW
matu: dwa
trzy mod:!l! ,......~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....:

.1

ślonych warunkacll: ~jężyc
że stać się kosmodromem

bY~,1

Kiedy'

I

,.nowyzc.ce gorzej)
k ' t.y u, wprcwudz.o ar.e - na d ·i.cytowe t ·] trzen;e jest w po, ... "bu częśc·i:1<: h Berliu.. , w si"rpniu odhył się festiwal orkiestr an.u
re,ztq kraju n:e
ulieznycll z Europy i Ameryki.
'orsze. Vyraża ~ ję to.> tym,
N" zdjęciu: pOllisy jcdn<'j z ni.'h na UnLcr dcn Linden przed m'ę o można 5'.'1. !:J()d.~ie
Biamą Brandenburską.
ić, i je t znac.:ny '.\ ycór
.
CAF _ ADN,ko:rwa ych węd :'1. a 1''' -

ra".

•
Się

"n:eJ.e li.:e

~y:lli

' e ::;

być

Szczegółc,,:e wyniki
ankiety podaje numer 25 "S.enio-

Londyliska K lini ka U niwe!'sytecka St. Tho mas wprowadziła
el",ktroniczne
zabezp:eczenie
przeciwko
z.lodziejom
dzieci.
Każdy noworQdek ma teraz na
rączce
szyldzik ~ imieniem,
który może być zdjęty j.edynie
przy
zastosowaniu
pewnej
skomplikowanej
elektronicznej
kombinacji. Wyjści a szpitalne są
też wyposażone w specjalne systemy z&bezpieczające. Gdy zlodziej próbuje wynieść dz.ie cko
z opaską na ręku, wł ącz a s :ę alarmo zupełnie tak, jakby próbował wy jść ze sklepu nie phcąc.

l

r. ..

V/!.:O:"U.

pvdl.:,,_c:1o.

ko~ol' oi:Eala "oDe !1o}:~·atyc~ilych.
gJ:<.!C w~ 00_ cy
. •VI.!
glo Y by ly~,1
(zgorln c z !:lzc..1~a 
nJq. że nie by!o

ra GO , .Solida r nośc i"
!'jc
ixdn<,go znac!eniz,
było
w"ŹTIe tyiko dla CQ ósmej osOby. Fooobnie przynalc:iność
do b. PZPR je~t ohoiętn-:\ dla
polowy ankiet'lwa!1)'clI - choć
w tym przypadku 15 pnJC2n t
badan~' c i l wyraźnie
nie ży
czy scbic
byłego
członka
PZPR r.a prezydenckim urzę
d;;ie.
Aż 7l proc. badanych
u7.nalo. że fakt represjonowania ka ndydat a w okresie stan'l wojennego nie jest istotny,
22 proc. wręcz uwa 'i;a , że prezydent nie powinien m'eć w
prze s złości kolizji z byl~1 "sil4

...., ..." ..............

,.".,

r-

., ...

•

powmlen
mlCC
wyższe wykształcenie (8-9 proc.)
i biegle władać przynajmni("j
jednym ję7yl<iem oJ)cym. Obojętne jest to jedynie
dl3
ok. 10 proc. ogÓłu badanych.
Musi bt'zbłędnie mówić po polsku (twierdzi tak 94 p:oc. ucze tników an:dety), być czło
wiekiem taktownym i dobrze
wychowanym (także 94 proc.
odpow iedzi tej treści).
Ponad 60 proc, uważa , że prezydent powinien mieć nie więcej
niż 60 lat; jego stan majątko
wy jest dla ponad połowy uczesbików ankict.y obojętny.

14

13

~

~

~

e

Vv!':'n('~o

ki

_'Ó\\' ci:> \i "ielr.::C:Jo
;a
• T::t:'odm'le go
uDy je.,t n~. oś~o~~

prtewodnią·'.

teistę.

Na

,

USA

W U A średnio 8 lal. tn\ a okres wyczekiwania skazańców
na wykonanie kary śmierci. Są
to ehyba rur.jdłuższe i najtrudniejsze lata w życiu skazańców.
Niekończące się apeJGcje od wyroków to najmniej w połowie
przypadków skaza.ń na śmierć
okazują , ię jednak żródłe m speł
nionych nadzi::i. Nie najlepiej
to świadczy o am ery kań kim
wymiarze sprawiedliwośd.
nGŚĆ słabo r ozwija się j ... dna k
w U A ruch przeci w\;o slosowaniu najw y:i:szl'go
wymiaru
kary. Presja opinii publicznej
za j ej utrzymanil'm je t silna .
Zdaniem wi~k zo~ci stlołe('zcń5t"a amHykańskicgo żadna inna k ara nie g"'? rantujc ,.po~zu
cia bezpi eczeństw a spo!tojnym
obywa telom". \\ idocz'lie Amcrykanie nie ('zuja się pewnie
we własnym kraju.

Powrót "wiarusów"
,,\Viarusy" to pi pic re'J nader
popu larne, ale nie do kupienia
ostatnio w kioska ch. D'aczcgo?
Otóż, prOdukująca je bułgarska
fabryka coraz cz-;'ciej La wala
dostawy, stąd braki na ryn ku.
Wobec takiego obrotu rzeczy
spółka "Tytoń Polski" postanowiła zrezygnowac ze w~półp: acy z lak nicsolidnynl dO!!tdWCą .
Nie 7. aczy to jednak , ŻI! •• wiarusy" zakończyły swa r)'nkoW'l karic rę. Spćl: :a t
pOSlanowiła
uruchomic
pr<llh.k('jc:
tych papierosów w k IIju! J. '0w:? .. wiarusy" będą p::od uko\\ ane z tych samych tytoni J wcdl.Jg tcj samej ret piury, (sJ:)

Tykwy olbrzymy
we

Wrocławiu

Atr:lkrją wrudnw;,'{i~::o Og,odu E()la.!li~zncgo s!'ly ,,:
tej
j •• i~ni dorodne tykwy. które
oiiiągm;ły nadna ura~hą wie'kOŚĆ.
Ich owoce mają po 1.:; HL Ha
dh:gości i waż1 k'l"a kilog"amów. Tu,:·y.ści robią P':;l11":lk we
fotcg!'afit' wśr(>..i !;_,szcza tykw.
w
p{'jzażu
prz_'pomhr j.,cym
Afnkę, Co zruJii' z rekorc!o\-yrr.i 'zbiorami lO zmartwic: ie
prat'owaików r <!;·odll . Pi'awQopr-dO;Y1 ie tykwy ł!'3f!l! do 7.hlor6w !\l\l7.{um Pt·",ycodl1Ic·.'cgo,

N::t pole;::na lic d)dalem:
_ P:·o·'zę ci!;, Dawid. p o ? 'l :,dź S'!; ty:h myśli. W tych s.pra-wach nie b:;dę ci pOmOC!ly.
Popr7X!z takq dek!aracjQ po-zbawilclffi si,ę możliwości spędze 
nia najb Lż~v~ j soboty w towarzystwie Si~iroza. N a.stqpneg.o
dnia Angelika zatelefonowała do ambasady, ,przepra, zajq-c mn ·e.
że Daw id mu~i niezwłocznie wyjechać na kilka dni.
N ie za s tanawiałem ię długo. Nakr<:ciłem numer telefonu
Diego Rive ry i umówi:em się z nim na tę robotę.
B yrem nieZl:niernic ciekaw, co mi p<lwie na 'temat przy.padku, który pr zydarzył się mię,d zy mną l S ieei rozem.
Caly, piątkowy wieczór spędziłem w bibliotece uniwcr~yiec
kiej. Zam ierz,ałem ugruntować .,przest~p.stwo" popełnione poprzez przypadkowy przejazd samoehodem oIbok byłego domu
Trockiego. Fakt, że tegQ wieowra }\y~ wiedziałem, że rr.ie szka
tam wdowa i pojawienie się w pobliżu samochodu z tablicami rejestracyjnymi amba sady radzieckiej mQ gło być interprewwane jako próba przygotowania na nią zam.achu .
Najpierw przez moje r~ce przeszły tuziny ksią,żek " destrukcyjnych", "konlrrewolucyj;'1y<: h", "antyradzieckich" . Były one
dla mn ie jedynym źródłem informacji - nie2Jbądnych mi d o
sobotniego spotkania z D iego Riverą - o przyczynach przyjaZldu Trockiego do Mek:;yku.
Przy o bcowaniu z R iverq z,aw,·z.e należało pamiętać o slowach , skierowanyc h pod jego adrc ~ em przez Majakowskie~o
pod-czas pobytu po€ty w Mek:yku: .,M~ejcie na uw?-dre i mOJa
ż,o,na potwierd-z.i to, że połowa WSzy·tkleg-o, co poWIem, W bla:.
da"

Z'atopilem się w lekturze i. .. ll1:0m~nta1l1 i e pokryl~ ~ię zimnym potem, g,dy na moim ramiemu spo-~~ła CZYla-s ręka.
To był mój przyjaciel, znany poeta Eiram U erta . Zobaczywszy książki leżące na mym stole wycią~nqł mnie na koryta rz
i opowiedział - " historię, której ci nikt nie opowie" - o r omansie L 'a TrocJciego i Friedy Kahlo, b a rdzo swoiste j artys tki. która była pod koniec lat trzydziestych żoną Diego Rivery .
Do zamknięcia b: blioteki
wiedziałem już. że w sierpn'u
1936 r OltU Trocki zamieszkujący wówczas w N()rwe~ii. zaraz gd ..
tylko oddał do wydawnictwa rękopis k ~iążki "ZSRR - Cl.y 11
je.-t i dokqd z u!erza?" (bardziej znanc j I,a Z acho dz:e pod t. tu:cm
"Sprzedana rewolucja"), wraz ze swym przyj ac:c!e 11
Ke,nradem Knud!:cnem udał s:ę na odpOCZY'lCk na n:ew:elil:.l
wysepk~. Już po zapadn:ęciu nocy grupa przebranych w policyjne mun d ury z' 'olennikó w Vidkuna Quislinga (organizator • .
i przywódcy p~rtii faszystow'skie j w
orweg[i, która od grn:i!
ist"tn,1 roję w zajqciu orwegii przez H itlera) wtargnę~a do d mu Knudsena. Jednakże córk::t Knud scna n:e dopuściła n' pa~t
ników do pokoju, w k órym pr zeb;)U.Val Trocki . Zaalarmo .... a
sq"iadó'''' i szturmowcy zostali zmuszeni do od'.vrotu. Dla TlI.ckie~o było jasne. że w tym przypadku napastnicy n :c chc'cli
rozprawić siQ z n 1.n1 , a sZ'lkali jedynie dowodów je~o uc;:estnictW3 w życiu politycznym
orweg:i. co narus;:a'oby l:stal ne
war nki azylu i mogł,) b"ć wykorzystane jako prete,,~t do 'v_
dal!!nia go. Dla 'lich, no:werk 'ch fas 7 ystów, Trocki ~k/.c b l
wrogie:n.
Na tej zapo:unia:lej wysepce. 15 s:erpn:a K udsen u l_·,z:,j
kc.nu'1.J-;at radiowy o rOzpoczynaj: ,cym s:ę w Mosk\v' e prore"
sic Zll1o'lII:ewa i Kam 'en ewa oraz powstałych 14 podejrzanYl l,
o pla nowanic zabójstwa
Stalina. według które~o " or \ c~;n
b yła krajem. skąd Trock' przewcdz:ł ~pU{v'Vi ! posyi ł l.abl)jców wodza r,arodó',v,
Trccki n iezwl ocl.nie oś\ 'iadczył pra~ie, że .. Sl,.lin zam·er7.a
twerzyć fars!;. j 3k:cj n:c miała Ś\' ;atowa hi ·tor,a·' i prepar Uje
proces s'ldowy 'l1aj'lcy zdlaw;(: n:c:t::tdowolcn.e pl." "Ice z )<.'1,;"
polityki. Tr cc ~i p:erw<zy głr,$,1CJ o/.n. jm:1 CI h,-I11'-1 :; ,~:at
I.~
,.utworzrma prl(~z.. Stalina b.lrokracja partyjna u "ata k •• d:-t
formę kryty,-i i ka;.A1ą fc.rmp opoz.ycj' jilko spl ek prz~dw rcb

żimowi·'.

_ astępn go dn;a p:> "lk'>llt"E'n:u p;,('cc- mH:,:kiew«!{,g,), ti.
26 sierp l :a. do do mu Knu dsell3 prz~'b~ li d , <1j u;-zQon: ~y p,' 1e~ jni wy~ok'cj ra!"';' O majmiH TrccKi{;mu, le naru.z~·! P'Joj" ,\
wClC<n:ej obieln,c. i pro ili o podpi~anie z')bowi:jza:lia. że Ila
przY;;7.lnść n:e będt.'c miC3wł siq d o b iel..\cc j pol!t, ki ,'!)r",c";\
i inn 'ch krajów ani I)~a.b : 'cie a l i pośr"dnio
".ypow!edZ!;C;·;l
lJqdi w publik .. cj:,ch , P olk janci przybyli na po'ecP:lic Trj u~ c
Li·) ministr a ~p:a w icdliw o"(;i i policji. pclłli<lC(:~() w t:m er:!':ł'
równicz obowiąz.ki m:ni-<lra .P! _ w z.a~r;,n icznych . T rnc :': i 1'<'traktował
o żadan:" j,l~'<O ~z: dc~-t \'0 i ·z.yk;me. Ja;';/.' \,.(
m:Jcz 'Ć 'l. n:t!oa\\'n'l u7.1an~·
w$polnika Hi tll ,.• '! l p fl.. ~ :L
ko~'l? S:alina! :'vI !cz~nie lrock.egn zO talob,' oc:!.y\'.' ~dt: j- ó )"~aac/.n:e prLyj..,tc !>rz~? :'w;a J ''1 opil1:~ pJbl:r!1~' ~, t'
'·!.I1:ln:e ::t~ do ~tf\\ov!:lnYl: h zar7.utó ..;,

z...

1) Trltll!\ '

CI1 .. !vd n U
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ch hl j o::!o
~.i ..łhdi
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Jędrzejów

Codziennie czyta nas 80 tysięcy.
"Relaks"
300 tysięcy osób. Zapraszamy do Biura Ogłoszeń
w Kielc~ch, ul. Targowa 18 i Radomiu - ul.
SłowacHego 1.

KINO
INrOJ:.M ,\CJ A
"OMN'" Kielce
w godz. 9-17.

Srttda
J1@ [ł .' ~h, m~ka 1996 r.

USI FG \( II
tel 439-it2 -

POSTOJE TAKSO WEK: O~ol>o
we; Dworzec PKP. tel 534-34 ul
Słowackiego
31-29-19 . ul. JeSIonowa 31-79-19. Post oJ taksówek
oal(atowvch - ul Armil Czerw
teł
SI-09-19
Po~tóJ samochódów
cię:ta rowy~h ul Mlelczarsklego

jytL6
EMIWM
ALOONO~

Dom Kultury V",,'aga!

USUJGI POGRZEBOWE: Dytu! calodobowy . tel 31-10-41.

kil' limy iynellia
PA U UffOM

0-","

O

Radom

Za

w prog.ramie
odpo"'iada.

niccz"nr,y.

~,,,eDtuałDe

kin

zmiany

nie

r~dak;;j:l

UNIEW AZNIA

BIuro

PROGRA~1

LOKALNY

16.00 Ai<.tualności dnia wopr.
T. Wosia 18.0ij l\Iinirecital zespotLI .. A-ha" 18.30 "Na bezdrożaCh
muzyki" - aud. J. Jopa 19.30
Muzyka organowa 20.25 .. Bole-

staw Zwolińsl<j - arlysta zapomniany" - aud. arch. M. Bednarskicj 20.5:; Dziennik 21.00 Nocne

,

om.lniic.l" -

"Bałtyk"

"Krwawy sport"

,,'Moskwa." USil.,

"Tango i

Cash"

_

.. Echo'"

-

węglem"

"S:.!:kice

l. 13, g. 11l. 18.

pol.

US \

.~Zab~jC'Z

-

INFORMACJA słu~bv zdrowia
- czynna 6-20, tcl. 261-21. Informacj" o usluf;(ach - 3il5-SS.

broll II"

l. l6, g. 15. 17. 19.

TELEFONY: Slrat Pożarna 998.
Komenda PP 251-36, Pogotowie
Policyjne 997. Pomoc drogowa 996,
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom ~J.

GALERIE
eWA

ul. Leśna
Kazimierza
czynna !l-17.

"PIWNICE" -

W yi>tawa
Grodzisklego

~lafU<1

-

D::tT .• Pa.łac T Zielińskiego" JubIleuszowa ..Grupy
Wystawa kaplic,ele
Ryszarda r.Uernika Wy~ta\Va
10" l O~trowca'
dłuta

czynna

.,Nic nie widzialem,

APTEIU:
stały
dy±l1r nocnv
pełnią nr 67-010 pl.. Z"'}'cięstwa 7,
67-001, ul. Traugutta 40.

19.30

-

-

"O .d eon" - .,Delikwenci" - USA,
I. 12. g. 17.30. "Młode str~elby" USA, L 1~. g. 15.30. 19.30.

l. 15. g. 13.30, 15.30, 17.30,

"Stu1yjn~"

Skarżysko

płac:

NARODOWE

"Woln &ć łJ - "Cocktaii" - USA
1. 15, g. 17. "Matador" hiszp.
1. 16. g. 19.

Int6w - "Przyroda KielecCZV7nv" .Pradzleje regIonu świę
tol" z.v~ktcgo·
.. Epoka żelaza"
wystawa c'as')wa ' pL .. Zginęli \V
Kat.vn'u" - c~ynne 9-17.
P.!rty,<

!'lARDO WE

Z:tmkowy
XVII

,

-

. .P"LAC"

.. Wnętrza

XVIIl

w..

-

MUZEUM
REGIONALNE im.
gen. broni Zygmunta Herlinga w
ul. Słonecz

plac

Skarżysku-Rejowie,
9() -

pałacowe

na

czynne w

gt .. i~. tO-lLJ.

OVZURNA:
ul. Zielna 12. tel. 512-723.

czynne 10-17.

POSTOJE
rzec PKP -

I\tUZ"l'M LAT SZKOLNYCH S.
ZEI'OI\lSKIFGO _ czvnne w godz.
8-15
OBLEGOREK
5It;NKII!:WICZA
g"d~.

MUZr:UM

czynne

!O~lG

IIIIUZEUM

Parl:

nleczynne_

APTEKA

MUZEUM ZABAWKARSTWA
Ko~ciu~"ki
11
.. Zabawki

~tl

bwiata" -

WSI

n.

nr

TAKSOWEK:

0.05
0.10

\\I

TokarnI
"Robotnik!'

.. Mściciel

Przychodnia Re-

,.StaT" -

nieczynne

APTEKA

DYZURNA:

.zica. 64-79

znad

ul. Sta-

POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 53-10. 53-80

(NFOR~tAC.JA

O
LEKACH
w !lod. 1 .~O-15.30 l wyJ'Itklem dni §wląteczn"ch ! dnI
w('ln VCh ('d prACV - tel. 5·~3-32.
0:'7)' n na'

Ostrowiec

PROGRAlIol II
Telewizja śnh.danillwll
Powitar.ie
CNN..:.... Headlirre N ,"ws
Mag. tv śniadaniowej
Panorama dnia
.. Ulica Sez.amk'3w:ł"
..Santa Barbara"
(5:))
CNN - Headline 'ew.>

KINO
• Robocop
"Prz{;do\vnik U USA. l. 1~, g 17, li!.

APTEKA

ul

D!iZURNA:

:nn

nr 29-071

St3rokunowsk .. 117

POSTOJE TAKSOWEK: nI. Wol- 5J7-9t. ul. Sien!<iewicz3

noścI

2d~-Gl

Końalde

I

I L---_ _ _---1
KINO
•

u

P ',;'-!':"

K l..

:1

~j,

. :o

O<.':"f ł

H-

-

••

1::'0 wn'!Jił k ",H1\., 1. l:t g. 1'j . . ~IJ

Lł...,

PROGRAM fi
Program dnia
LekCja samorządności
,.Ulica Sezamkowa"
,.Konta·kt TV" - W kont<lkcie z przygooą
.. Szpital na peryferiach"
(15) - .. Sta.n oomienny"
Program lokalny
.. Tann~r
'8S"
(10-O&t.)
Ma.gaz.vn .. 102"
.. Galeria 37 milionów"
Studio Sport:'
Panorama dnia
•. W labiryncie" - Wl'. TP
.. Telewizja noc~"
.. Teatr otwartv" (2) - rep.
W czasie konkursu o konkursie - II etap
K<>mentarz dnia
CNN - l-kadline News

9.20 "Domowe przedszkole"
9.45 "Ulice
San
Francisco"
(5) - ser. krym. USA
10.35 .. To się może przydać"
Telewizja edukacyjna
1.2.00 .,Ordy". .,Radio i telewizja" - lap. ser. anim.
12.30 .. Jagiellonowie" (2) - film
dok.
13.00 Fizyka: Termodynamik'!
i3.30 Spotkania z literaturą. kI.
lU lic.: Poezja moder.rUzmu
europejsk·ieg'3
14.05 Agroszkoh
14.35 Ziem-ia - na3z.a pla.neta
15.05 .. Kim być"
decyzja
15-JaŁków 15.30 .,Biała broń" (6) - .. Mię
dz.v palcaŁem a kos;!"
serial dok. TP

TEl.FEON,

-

Beata

11699-g
zgubił

legiZSZ nr 1.
11886-g

(Czarny

4035-r

PRZESTRAJANIE
Kielce 509-64.

secam-pa ł.

6.55
7.00
7.15
8.00
8.10
9.10
10.00
10.15 Mag. tv śniadaniow~j
11.00 .. p.o osza.lałem dla n!~j
film TP
12.40 Program dnia
13.00 WrOJ.:la7ł
na
ant=r':e
.. D1JIJói'<i"
14.00 CNN - Headli',e Nc\.'!s
1·1. '5 Pliolicvst·... lr-ó)
15.00 .. Ulica Se-31'1i'::')wa"
Owaga' Z"\ ewt'lIiualuf' zm·a .
w prol:raru ,e tv redakc·ja hlf'

lIV

odpowIada.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ATRAKCYJNE panienki zaw
sklepie.
Kielce
31-05-22, w godz. 17-19.
1189i-C

P A WELEC Luiza (zam. Radom) zgubiła legitymację Studium Ekonomicznego ...., Kielcach
oraz
bilet
miesięczny

trudnię

PKP.

MIENIĘ.

4033-r
WYCHOWANIEC Joanna z<'ubiła legitymację szkolną ';;y_
daną przez Zasadniczą Szkołę
Zawodow'l i-Vłoszczowa.
100-p

125p (1987) SPRZEDAM. ZAKIELCE 564-64, 221-65.
11890- g

ATRAKCYJNA praca dla {otomodelel[ w Norwegii również
amatorki. 27-205 Starachowice
skrytka pocztowa 22.
1l8a5- ~
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LOKAL BIUROWY

C
C

W

C

E
E

Kielcach, przy ul. Buczka 41

o powier:z,chni 160 m kw.
wynajmie
Przed'S'iębiors'tvm Budowlanu-Remontowe
Handlu i Usług "Budrenl" w Kielcach

C

C

E
E Oferty przyjmuje i infurmacji
.E Administracyjny Przedsiębiorstwa
E BUC1)ka 47, tel. 66-40-41.
E
C
C

]

]
]

5
5
J
J

5J
3

udzIela Dzi::lł
Kielce, ul. ~
]
409-k

3]

JUUUUUUUUUUJ..JU'-JI....JUUULJUUULn~uuuuuLrutJUUU(JU'-l'-!UI..JUI~

MIKROFALOWA REZONANSOWA TERAPIA
neutopatie i zespoły korz<lnkowe
bóle i wady kręgoshlpa
wrzody żołądka i dwunastnicy
dziecięce porażenie mózgowe
i inne choroby

LECZY SKUTECZNIE MR1'
Konsultacje i k\valifikacje -

l-O'niec {h"ździel

n,ika br.

sooł.

g. 17. 19_

POR.ADNIE DYZURUJI\CEl Slo-

KWIECIEJi{

Ług) zgubiła legitymację szkolną Liceum Ekonomicznego Ra-

PltOGRAM I
8.00 .. Dzień dobry"
9.00 Wiadomości poranne
9.10 .,100 lat" · mag. ubez.

Zóltej Rzeki" - Honkong, 1. 16, g.
15. "Po godzinach" - USA, 1. 18,

APTEKI s'ał"
dytur nocny
n.~:n,ą nr 29-:101. uL Buczk~ 37 /39.
!te ~9-008 ul
Sienki.<'wicza 15.

10""\"3 or 15 ul KarczOwkow!<owska 35 - czynna w niedziele I
~WICt9 .... !lod", 1-19 dyżur nocny od codz. 19 do 1.

-

litechnikę Sw.

TVC elektron (2 lata) sprzedam. Kielce 28-512.

Jutro

KINA

W 1st awa
Wic~ pnlslel roku 1934
w lotograth Loutse Arner Boyd"
czynne 11-17.

-

cję studencką, indeks, książec z
kę zdrowia wydaną przez Po-

wiec.

Dwo-

tel. 137-05

Starachowice

w

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.50
22.05
22.35
23.20
23.40

29-117.

KIELECKIEJ

etnograficzny

m9tol')gJczna -

17.30

łUNO

MUZEA

,'c.J'

15.55 Progr;am dnia
16.00 Wiadomości
16.10 .• Vidco-Top"
16.20 Dla mI. widzów: "Sami o
sobie"
16.45 Kino nCl,~tola·tkó\V: .. Karlno" (5) "Pocwanie" - ser.
17.15 Telecxpress
17.30 .. Itolnicze rozmaito~ci"
17.15 System - pr. pubI.
18.10 "Klinika
zdrowego czł~
wieka": Jeszcze o AIDS
Hl.45 MKP im. F. Chopina
studio kon.kursu
19.15 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.05 ,.Przesłucha·nie w noc sylwestrową" fr. film kryminalny
21.40 .. Ra.cje" - pr. publ.
22.10 Wiadomo.-;d wiCoC70rne
22.25 Muzyczni goście Brz<l'Zówki
14.15
14.30
15.00
16.00

10-~O.

MlJ'Zt;:UM

.'

Sławomir
zam.
zgubił
legityma.

BĘBEN Marek
tymację szkolną

4037-r

PUOGRAi\1I 1

nic nie słyszałem" - USA. I. 12.
g.
13.30.
"Klejnot
Nilu"
USA, l. 15, g. 15.30. 17.30. ,,9 I pól
tygodnia" - USA, l. Ul. g. HI.';U

_ USA, L 15. g. 15.30. 19. ,.Lody
na r>atyku v .. - RFN. 1. ;:;, g.
1'7 l'i.
..Pogromcy
duchów"
USA. l. U. g. 13.15.
Wideo: - "Wielka wlócz<:ga"
fr. l. 12, g. 13.30.
_

:

4038-r

WAWRZAK
Dubrawa 33

GŁOW ACKA Katarzyna (Skło
by) zgubiła
bilet miesięczny,
legitymację szkolną LO Szydło

Dziś

ni.ł.:!C~~IłHly.

"

•

KINA

KIN/\

Karol
(Zwoleń)
ZSB Radom.

LIBERSKI

zgubił legitymację

dom.

Im. J.:lna Kocban owskieg-o
"Uczone błałogłCJwy" g. 18.

Zerom"kiego

pleczątkę

treści:
WOJESPECJALISTYCZNY
ZESPOŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ Grużlicy i Chorób Płuc,
KIELCE Szpital Czerwona Góra, tel. 508-41 26-060 Chęciny
PRACOWN. SEROLOGICZNA.
11887-g

.

.

.: TELEWIZJA

TEATR

TEATR

StefanIl,

KWP. tel. 231-3'

cz)'one 9-17.

Biuro OgłosEeó KWP, tel. UB-SS
c zynne 1. &-11••

hn.

Ogłoszeń

się

następującej

DROBNE

WODZKI

Kielce

Kielce

OGŁOSZENIA

Szczgóło\Ve informacje i zapisy w PS "UniverS'al-Servlce" 26-90G Kozienice, ul. Spokojna 5,
tel. 14-28-14.
410-k

Telefon interwencyjny
DOKONCZENIE ZE STR. l
Ja wiem, są emeryci naduży
swych uprawnień w
sklepach. przecież nie możemy
wszyscy za nich cierpieć. Weteran pracy jest równie zasłu
żony dla kraju, jak !"anny kiedyś wojak. nie rozumiem więc
tej dyskryminacji. Nie moja wina. że n'l wojnie kula mnie ominęła. że po 50 latach pracy
zawodowej. jeszcze żyje i choć
bez legitymacji inwaJidzkiej. tak
jak inwalida. bo sta roŚĆ. to kaiectwo. a niedołężność w samotnoki. szkoda gadać.
Przeganiając starego człowie
ka od lady nigdy nie wiecie. czy
t,; wysłrmik całej rodzin" W.'Jgo1dnej OQ' sn'ilkie zak'JPv. czy
wający

sL'hQro\v!ln~.

sa!no~!1Y

nieszczęś

nik

Sp~~rt~c7.0p-a
(OGpvw;cj~

1'.1

napTRwa
n'Jhtkę)

•• Sp'llL!."Zl1nJ ~l.{ l\ilJ.". ~N
czyŁehdC'7:~~l. dt.:nl:łg)ł;.l

rt:'j

kriS51

zwre>tu 35.900 zł, bo na,pra w3
pierwsza magnetofonu jak i drUga, reklamacyjl'a, nie dat] żad
nego efektu
.... Przedsiębiorstwo Hac.dl{)w?"
-Usłtig{)we w Końskich
'vja~
nia: 21 sierpnia 1990 ihlnł KrYstyna Ciszek (. .. ) l>rzyniosla do
napra wy radiomagnetmon (.,,~,
był znLizcZ()ny l ... ) brak Gdbi(t"
ru programu p:et'wszego (. .. ) ~i}'
st'lł przyjęty warunko:vo co jest
odnotowane w karcie napr'l\v!'·
24. Sierpnia p'lni Ciszek odebr a '
ła sprzęt i ureglbl wata n.ll e~
no~ć 259!)()
zł
(. .. )
iegu13,::j~
sprzęgła i doc:"ku rolki (. .. 1 p""
nownie
prz"n!Osh
radiom~ g·
Techmk !łtwierdzil że klaw ,s:;e
zOiitah' us:zkoC:zone prawdoJpOdt>bnie na skutek wciskania n.a
s! łę 1..) zakład nie pQacada c~~
śc: zam ennvch do tegi)
tvptl
radwmagnetClfoli6.v pochGd~el"l
~~gr:ni!,;o:'tego dlł'ego tei: hlr:l
napra \'/J. ,.,:e n' >gh b)'ć wykO'
n~· ' j . DYleklor,
mgr S I ef30
Sl.:p'e,l"

'iecką

.:s"

ę"

ol

-:a.

i eur pe

€

teń

4038-r

zam.
~yma.
ążecz.

z Po·
1899-g

legi1.
1886-g

.prze·
18611 -~

m-pal.

Z jn;cjat, ~-y porodowej Partii Radyk:altworzonej przez radykał6w
'łoskich i dzi ałającej \II 22
kr:lja h kwiata. w tym od nieda~n
w ZSRR. a ta k że Niezależn go Ruchu Kobiet Radzieckich ,lni('jatywa D mokratyf'Zna"
ganizacji
pragnacej być
altero tywą wobcc oficjalnego
Komit tu
Kobiet Radz;eckich.
.:pons row~ncgo
przez KPZR,
przed ambasadą RP w Moskwie
odb) ł s ię we worek
demonstracj przeci \'\,ko ustawie ant y aborc jnej w POlsce.

1897-g

ci zaKielce
1894-g

!{ilk.un:.stoo

~

dał

radykałow;e włoscy. domagała się jak głosił jcden

z transparent6w .." olno;;.. i
wyboru dla
"obiet polski .. h·',
Skandując po rosyjsku i angielsku - że ,.Jiomunistyezner;o
kler~'kalizmn nie moie zastępo
wać klerykalizm ko~t:ielny".
I,ędąe

drraokra(yczuą . euroi federacyjną Jlartią zd ecydowanie
protc"tujcmy przeciwko planowanemu przyjt:<'iu
w PoL'>('e reakcyjnej, antykobit>('t'j i n ielud zkiej ustawy o aboreji. Uważamy, że polskie kobiety, podobnie jak i kobiety w
inn Y('h krajaeh, powinny mieć
moiliwość wołnego wyboru. nie
urągająccgo ludzkiej godności -

świecką,

pejską

oświadcz enie,

prasie przez
monstracji.

p~zekazane

uczE-stników de-

Odnotujmy. że była to pierwsza demonstraeja przed amb~
sadą polską w ZSRR. Przynajmniej - po wojnie .

la fo,wniel
lowice

.1865 -~
Jak twie rdzili

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Skiej, pOdobne demonslracje odbyły się w tym
samym dniu
przed polskimi ambasadami w
Rzymie. Brukseli. Budapeszcie i
Pradze. W tej ostatniej kilkudziesięciu członków transnacjonalnej Partii Hadykalnej wznosiło okrzyki
domagające się obrony praw kobiety oraz prezentowano
plakaty z
hasłem
"Nie ehct'my powrotu do ni('leg~łnY('h poronień" i ,,0 Polskę
Dlcklcrykałną, lecz curopehką".
D emonstracja zbiegła się z koktajlem. wydawanym w budynku ambasady przez amb. Ja(;ka
Balut'ha na część przebywające
go w Pradze Czesława Miłosza.

3

d::l[

5

ul.

]

J

3.,

9-k

organizatorzy

występujący pod
hasłem .,Za
świecką i t'uropcjsk,., Polskę" i
pod flagą Wspólnoty Europej-

-:Jnnnr
J
J

JUUU'.

Gdy wódka
kieruje
W Radomiu na

ier-

Tni5,

l

O-k

---ny
a,praW 3
i dni·

C

Ił] żad·

c.dl<>w'l'
vjaś

ni Krisla da

n ( ... ~.
. GdlJi()'
( ... ) !()'

co jest
apf'lwY·
odebr 3 nalei·

egu13d~

(. .. 1 p.Y
ldiom3g·

:tla\\' 1s;e

łwda pO

.anta {lc1

Ida

c!~·

:I
typ\!
~od"!e(1~)

;ei

t-tlcl

wy te ł) "

St'ef 31l

unIka z informacjI o
:ści
gield towarowych
prze az u'anllch m.in. w "tyciu
Gospod rczlJm", relaCje cenotCe
na pau '=eg~!ne towary, surowce
Ż ('nosc ksztaltują się ~Ia ra~le - .'~a takim ~amym po~Iomle . roznlJch czę~ciacll kra -

skrzyżowaniu

z, Kielecką,
31-letni Ireneusz K. będąc w
stanie nietrzeżwym, potrącił żu
kiem, ku?ionym przed dwoma
dniami do działalności handJowouHc

S .. ddOrD
oświ~dc2eniu 'l1ncJa-

\V

Ir:;.ku

nj'fll przez irackie radio zai.a-

O!iO\"\-a

radykałowie,

P"czy de-,t

Jiusajn

li dwaj

głosi

, ZA221-65.

®

grupa demonstr-ant6w, w śrro których by-

My,

od lzraeia, aby

"ycofał SIę
z "Palestyny". z·.groził n1U 1.\.. ~
no\'. li iracką rakietą dalekiC'go
zó~it;gu.
Która -zost.3nie UŻyŁa,

-USługowej,
r6wnież
będącą
pod wpływem alkoholu, 29-1 tnią Bożenę O. Pi sza doznala obrażeń ciala i t:-a.fila do miej-

zrael zbrodnic7y oy" ·· .
~

EWG

DeJ(racjt' Poj. ki I
r07poc7o;ły

forrna ln e
uk~adu o

w

dniov.;rc

ob, ad

KPZR.

ktÓ.rcfo

przedsiębiorstwo miało

by' Id zł i być możQ dotr aI !>Y d kODca roku. Ba, gdyby
rrualo. .
Obu z nie r d;;vch na o tatr, j
.sji (spraw:i rozpatrywalIa. by a w wolnych wnioskach)
Wla zy. że ni~ jest to tak le
p WD • Co więc robie dalej?
yt acja jaka wytworzyła się
w _ tnim czasie wok6ł przedSI
stwa nie jest dobra. Pracown' y MPK mają pr ten je do

syrawje

przedsięb;orsŁwa.

- Wydaje się. że wokół n3szej firmy narosło wiele mjtó
nie mających pokrycia - mówi
przewodniczący rady pracowniczej.
rian
kerodzicń.
WI"'Lmy nod uwagę np. ko zty:
MPK płaci rocznie 300 mln zł
MPO 1.8 sp rzątanie p rzystank6w
i li mln zł za dzierż Wf,; ••• ko~;:y

tt;l·ni( ~

O d dział3·-,ió p ;i'\""ti.i '"

•. -

J>I.( .
~n

V"~"·fln

jj-

wypow iedz:aną

P"Z{'Z 1;(')<.

ja· " .

general.1ego H.C KPZR JIł;.I;",il~
Gorba('z wa 1'. a otwo· iLl ]:',(num. cZl;sto powt:;·rza,o w d)i~
kusji, w której w c,:Wu li .... j.
d:Ji zal.J.rało ~l' 6 pt>nac ;'0 t)<> I .
J€a:Ja z Cł6wr.ych '(il rd(.;,lu głosiła. 'i ż J)rztj~l'i ~JA rłtł
poda~kę

l'ynkoV!~

doprowaJ .. ić
prL:Y\\'!J€jÓ\'l

n;

110

pCW I... ",

nr' Dlli. hf>,i,1

!;O('j",ln)

"h

OłJ

w:~_

teli.

•
l

są

rygorystyczne. w
czym 7 i li bm. doszlo do in:yden(ów na przejściu
drogowym w
Rrzekiu.
Na odprawę oczcokiwało 100 autokarów. a jej czas sięgał 50
godzin. P lscy turyści niezadowoleni z tego zaprotestowali,
blokująe przejście 5 autokarami. Niezadowelenie swe okazali również przez
włączenie
klaksonów i wzn=nie okrzyków: "chccmy do domu, do
d zi('ci, t'llt'emy Jesc, chcemy
konsula" .
Żądano również udzielenia
pomo:y
lekarskiej.
gdyż w kilku przypadkach wY-

Bliżei

Europy...

do kierownictwa

Za.rzadu C'll
ZSRR o wyja';nienie tej sprawy.

*

*

Od po::wtku pa7rlz!ernilGi w
num nii obowi~lzują nowe
zaootrzone przepisy cel:Je,
waż:1e do końca kwielnia 1991
roku. Za.kazujG one wywozu z
tego kraju
wszelkich
przedm;olów i artykuł6w z wyjąt
kiem rzeczy
osob·stych.
lekarstw do użytku ()Sobi te:;o i
artykułów
spożywczych. niezbędnych na jedn
dobę podróży. a także drobnych
upomink6w o wartości do 500 lei.
Upominki artystyczne w wywoz:
mogą przekraczać wartość 500 lei
je.m zostaly zakupione w Zwi. zku Art:vslów
Plastyków 1ub na podstaw.e
zezwolenia. Wszelki inny wywóz towal'ów moile s: ę odbywać przez spco~jolistycwe firmy i przed si hiorstwa.

*

*

Obywatele pol

Y

*dl:ą.:

wy-

jech'Jć do Grecji mogą uz '''kać

wiz;::

turystyczną

ją zaled",ie
poło "y lto~zt6w.
T\"mcz"sl'm wójtowi
gml n j&k będą mieli pieniądze - zalacą za
IV kw. br. zaledwie
l mld zł za te linie. To absurdalne!
W dyskusji - równic;: na poied~cniu Rady .1iejskiej sI 'chać gł y o oJ!r3n:cz .niu komunikacji tyl ko do god;:in szczytu. Niewiele to d aje. Prz\' skrl\;nym
załoł~nlu
z mr,icj~7. 'li:::
pn.ew zów o polow~, poz r li t

http://sbc.wbp.kielce.pl

nI.

,.,

"turysto.
Po13cc

(Joh(·h..:·:. ... s

jedynie

y

I,'

';'·.a ')vl.)
i'il1 1>:,,,.sulacie w innym kraju) - f"wiedział
d ... cr.nika.rzowi T 1', P
rzecznik prasowy Gj{, ,·tj10
rz~u Ceł. DecY.i.je 1e ni
restrykcjami
wol c p. 1;.\0 i , .
Takie zan;dzen:e
1-TL.YH. I,.
wszyst :e konoulaly t" ( -J('.
PO'ladto GUC clrzcj:'<I t, Votów udają~ych si~ d·r' g'l 1,
wą na B lis..\. i Wo{'h' d.
Ze w
przypa,d,ku ewe!ltual,,~·!,'o
V"nniktu zbrojnego w iym H.i- ,""
mogą m'e' pr ':>1 \11y z T'" :~:rJ
tern do k::ajou.
otrzy·mać

wizę

w gr

.c~

.J.-

*

Gł6wny Urząd Ceł zwrócił się

KO:1Łro!e
związku z

Czy będziemy chodzić?
znalazł również C7a~ czoraj (9 bm.) spotradą pracowniczą

1A(',

kach p rzechod::A:~1ia . , Ol ~"';I< .,
rynkowy. w dCC}Ouj .,N·j IIIJ(·l,.(
będzie La~d{ć j€j woJ ·.{.· '.
trzyma:lia pozycji parlii ,· ..ącJ -- : , 
cej, a na ~·(?-t je.j 10'i. Tę " ..,,,:

stany
przcd·Ulwalowe.
W Brześciu (ZSRR) zootał po- l sta"p'ly
Inlerv. enio-wa la radziecka miliwolany spole.::zny narod()Wy kocja.
mitet, którego zadaniem
jed
9 b.1'1.
naczelnik
polskiego
kontrola prawidłowego egzekwooddzialu drO{:ow~o w Ter.;wania przepisów cel:nych przez
polu (orzejście
gran iczne) 0celników radziecki::h. Członko
trzymal od slrony radz:eck:ej
wre tego komitetu wspólnie z
informację,
że " tur ' tom
polcelnikami radzieckimi dokonuskim ",jeżdtaj~t'ym do ZRR
ją rewizji bagaż,u samochodó
nie zezwala się na
przewóz
i podejmują decyzje o ewenżadnych upominkó\\ , z \~yjąt
tualnym zezwoleniu
wywozu
kiem prz-cdmiotów
obist('&'o
towarów za granicę lub ich
UŻ} tku. W
z\\ią.zku
z
t ym,
cofnięciu do ZSRR.
Przedsta\\ zys(kie autokary, \V których
wiciele komitetu noszą cywiltur
yści
bC;dą
mieli
nad\\
}żkę
ne ubrania. a na .rękawach towarów, zo.~lallą wYt'o(ane do
zielone opaski bez żadnych naPobki".
pisów.·

na śmieci. Dlaczego tak ię dzieje? Mimo że jesteśmy f ' rmą komunalną. nie zwolniono nas od
różnych opłat na rzecz budżetu
pa{\.~twa. Jl,Lin. płacimy 264 mln
zł na Centralny Fundusz ROLwoju Nauki i Techniki i 256 mln
zł na F~ndusz Pracy. nie mówi:,!c o m lli ardow ch podatkach.
Linie podmiejskie koszlują rocznie 8,11 mld zl, a wpływy s;p,ga-

nie
su. aby do
kać sit: z

(1WII.
plttłJl)lil)! C

dania KPZR \' __ 'ą~]z 11 ,
gv.sp .... ·o.r}!; TIU
tcrn rynk .wy.

stowarz~c:;z('nju,

polskim turystom

radnych. któ rzy - ich zdaniem
nie chcą zrozumieć reali6w
w jakich działa przedsiębior
stwo, tymczasem zabierają na
ten temat głos m.in. w prasie.•
Na
trzy pisma wysiane w
dniach 20 i 2fi września do prezydenta K.ielc w sprawie koniecznej dotacji MPK kwota 7
mld zł do tej pory brak odpowiedzi. Prezydent,
Arkadiusz

Płoski

w'~ 

)l.,

'i,I ,;· tf

chodz.e.Tli~l

l{oml~1!

W ramach pr wen('yjn j akcji pol;~y}:1t·j. m3j~ cj na ( b
usuni!;cie
oht kraj'Jw ·-.w
J>r-zebywajacych na Wf,l!,trw' l-t
bez ważnego prawa P' 11yl"
Budapc zcie zatrz:V1l1ano 61 PnIaków. 'iE' klórzy zajnł<.w:.li pi~
nielegal!lym handl·e·m wit 'u I)sob m skończyło się jU.l pri'\'Io
pobytu w tym kraju.
Wid>:szość z nich zostala WYPlll;.;: :::'-'na Z nak2zem natvchl.liasl· wcgo opuszcze nia to::r-ytorium W gier.
?:1 osób. przetrzym 'wanych nadal v: internaCie s.z...1< ly policyjnej zo.s'a'lie prawII, podobnie d portQwan}('h w dqgu 24 j!o:Iz;n. ~óle'n w pi rwszym dniu
a.'....·di
za1.or7.ym.iDo
ok. ~
.;ób ró;" )<:11 lllł"-".uO
wości.

Detonac"a

na linii kolejo ej

w

cji we
koni
1f:~ńcem. Tuaz stało się
lo D emozhwe.
Idzie zima co
oznacza dokon~nie niezbęd~ych
zakup6
(m.In. akumulatory i
CZęśCl
aID.lenne za m ini mum 3
mld ~. W dalszym ciągu l\1PK
załega
e zobowiązaniami
w
kwocie 2 mld zł (odsetki przek.rocz,yl już 350 mln) na pokryc',e k
low bieżącej eksploalacJI potrzeba dalszych mini~um 2 mld zł. Łączna suma
srodk , jakie l\1PK p owinno
":'lęC
r~ym.ać z budżetu wynoI co
lmnlej 7 mld zł. Gdyby
dodać o lego planowane wpły
dwyżki cen biletów (2

L:!Il-t

'k\iJJ

Jllóv.'ili r'Y'~vaej-' ~. }.. J :7ijll i J,~:,.

wEtc:p.ne, nie-

rOZ1nO\\':V

~lP~~:).

li

Znów się dobierają do S

(włm)

(K)

zaś pechOWY
wytrzeźwień.

~lOSl'\.
\V ~~

rek

~~----------------------------------~

\
czaaie pierwnyeh
ośmiu
mifbi .. y br. z"-oet.owaoe w kraju 116 przypadków zbioro\\} (h
:zakłóceń poul\dkll o (harakter:r:e
k nll'Stacyjoym.

jll,

-~p

Vw'

ZSRR.

gdy nadejd2ie .. c7as porachun6 n"da _'ajv. yż"za ZSRR na
kóv.··. Saddam zoreallowal w
I(>n sposó!) na poniedóałkową \". pńlnym poslnl l<t"Oiu obu izb
radz;ceko-Omct ymasu l.rę
w Jerozolimie. gdzie ratyfikowała
kańskle uk;ady o ol!ranlcz nlu
żołnierze jzraelscy zn~trzc1iJl co
podziemnych
prób
Z bronią ją
lIajmniej 19 pol ~'t ń~l<ich dcdrową
l pOd:r.ipmnych ekspln10,<:!runfów.
zji prze prowadzanych w cE:la"h
El Prezydent
USA
Gporge pokojowych. WychooząC z zaBush wyraził
ubolewnnie w loż nia. że układy te stnnowill
zw i:Vku z ofiarami śmiertelny zaledwie De"i n ctop w promi wśród palestyliskich demon- c sle rozbrojenia. rad,dcccy destrantów. jednocześnie pośred putowani zwróeil! się do parnio skrytykował lzr:;.el. który l:1mc'ltów l spoI cLno~cl świa
jego zdaniem winien wyknzy- ta z apelem. by pooJo:lI s,,,rani" o J;lj( nll\ę>:ybs7Y ZAk3ł.
wać
.,większą pow~ci~ellwn,c"
~ szelkicJl doświatl('uń z bro!)i'!
w postępowaniu w t go rodzaju sytuacjach.
illdrov.ll.

Maratońskiej

scowego, szpitala,
kierowca do izby

Zadania

,,~

O

przN.'awiaJ~c}Ch
JUŻ
tym ddl~nci CJ1JJ1
za/.fld; ło
y:yr:-łŹ'l~""()
pntCPlenla ]zr::lf~::1,
Kolumb;:'},
Kuba, Malezja i Jc'n "',1 p~z('d 
IM:yły prOjekt reZOlucji.
~·l'~ra
,.po1p.pia pope ł niony rrz( z I-

I!lUWCf)\\\

l

przed polskimi ambasadami

voleil)
adom.

u~l\Va

p" ,,Jd

c

ul.

~.

H ..ula RC.!P4(

ko.1tyn 'lOwuJa
C70Tnj
ut" Olę
na Icnat ponlcdlinlh wej m,,S:lZ-Y
w
J, rozoJimi. WH lu

zaoszcz~dzenie

rantem 4 mld
zł. Czy o to chodzi?
- O wszystkich sprawa h sygnalizowaJi'-my
W' lokrolnie w
pismach do zarządu m'a ta mówi dyr. . Biernat. - Tymczam cz<;stuje się nas pomysła
mi sprywatyzowania części linii
autobusowych,
czy zarabianiu
na wynajm ie autobusów. Wygląda na to . że autorzy tych pomysłów nie do końca znają nasze przedsięb:o~stwo. Wynajem
autobusów prowadzimy bowiem
od kiJku lat. zarabiając m.in. na
wycieczkach, ś!ubach czy dowożeniu załóg do przedsiębiorstw.
·iestety, nie nwle to być ant:dotum na kłopoty f,nansowe. Inny przykład?
W Lublinie" ła':c;ci I prywatnej linii autobusow(j
,plajtował. ki(>(!y
zmu zono I!O clo
p rzcstr;:egania
zarzltdzenia o ...
t.ilelaC'h u!gov:y"h.
Koiejr.ą <;(?sje R:ldy Miej~k!d
w Ki(;lc'ocl} '''-Z'l::lcn:.no na I~
i 19 pa~(!zi~r-n, r- t r. C.y S'lr;:\',':l
Me:: \ .... wo~
Imrzli\\ 4
dyskus'~?

( {.47)

\Vrocławiu ,

spu.wie wy lu cia
detonacji ładunku wybucbwego wykazało, ie SPO"OO wali ją dwaj !Z-letn i chi c •.
Znaleźli

oui na pobliskim, nie-

czynnym II Jigonic
we;iskwym 3 po i9ki artyleryjskif'.
które wrzucili (10 rozpaloDf' (i
przy toraro kole jow. 00
~
nit.ka.. Jeden z s:~eisk ' w -h' ezyl się do rowu (kanału)
przewodami yr:nalil.aey j"'~J)) j,
gtbic ekspled wał.

Penetracja tt' enbw tl"," o ('t; I
lloligonu woj, ko ~ego en li hraw kolej wych linii \\In d . ,
_ Miło 1.ycc - Opole (na. ł'i J. iłomctrze fld 'Vr d ... wia)
.~ . 
ł1ro\\-adził"
do () 'na. \: ..it hi..
przez p li jaT, ~ll\
~h ił: ~
IllIcisków

arł.~,j('. !~)'Ił'h

II ie.\·~' pałii,...
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II liga

Na stadionie Legii
~---~-

Finalista teaorocznvcb MŚ
Pl zeegzamlllUJ8 Polakó\v
przed występełn na Wembley
lU

Czy S·a

III

.

I

~~~ ~~~..

d

.

I

1

. • .............--:--t

Dd,j; w \\':U-SZ:l wle rozegrane zosla nie mu; zypan'Jl>\ owe :<>po .
l,~nu' w piłce DOlnej pomil;uzy Pcl:>:,ą i U~A llędzie io już 11
. ofit'ialnl' spotkanie rcprez~l1tacji obu krajów. Bilans dotych<"z3.saw;'('l! 10 mc('zów jest korzystny db Polsld. Wygra;i~my 6
!lojl'dynków, trzy razy przc!:raliśmy a r:l.Z zrcmisl)\'·ahmy ..,lecz
na sb.dionie L"gii będzie generalnym teslem przeil ił· ... 'l.;>;uraI'yjnym wy"tcpeID w dhninacjal'h mistrzcstw Europ) z "ug1ią
nil Wl'ml>lc ..... Ponadto Polacy będ:~ :;lę ('hddi zrewanżować
pilkarz{/m ~mcr"k1\itsklm Z3 ubh'r;lo"cczną panikI; 1:3 w H~l'S
h('y.

Zespó-l a{nerykań.>ki nie przedstawia najwyższej
światowej
klasy ali) trzeba pamiętać, że
to o.ill byli. a n;e my. finalistami
tegorocznych
mistrzostw
świa,'a we Włoszech. Ncewątpli
wie będzie to wymagający przilciwnik i właściwy sparringpartnet' przed najważnii)jszym tegorc,cł'.nym wystepem
naszej rept"{}zentacjJ w Londynie.
Tre>:H'r n'lS7,Aj
reprezentacji
l\ndrzd Strejlau powołał na
mec.!e z USA l Anglią 18 piłkany. A oto wybral1cY trenera:
b.amltar:-:e Jarosław Bako,
,1ózef Wand'l:ik i Kazimierz Si-

don'zuk, obrońcy - Dariusz Kuhicld,
Z11ignil'w
Ka('zmarck,
Czcsław
Jakolcewil'z,
Dariusz
Wdowczyk, Pi oh' Cza('howski i
Roman Szcwczyk, rozgrywający
napastnicy - ltol)ert Warzycha, Ryszard Tarasiewicz, 'Va1dl'lllar Prnsik, .Ta('ck Ziober, Janusz Nawrol'ki. Roman Kosecki. Krzysztof Warzycha. Dariusz
Dzickanowski i Jan Fur1ok.
ł'ra dzisiejszy mecz z USA ma
p!"zybyć
trener
reprezentacji

Anglii Graham Taylor.
Re!:lcja telewiz"Jna ze spotI,ania Polska - USA o godz. 20
w programie II.
(j)

'." .....y".,•••.,,,,,,,y.-.~.......y.,,,yy.,,.,,,,•••?YVYV.

w

e

ficznym skrócie

łelegr

oobęaą się trzy meeliminacyjne
mis;trwstw
Europy, w których zmierzą się
pilkarlC Danii z n'yspami Ow('7.ymi, Hiszpania ż Islandią oraz Norwegia z ''V~graroi. Ponadto mistrz świata respół RFN
rQ~egra towarzyskie
s.potkanie
\\' Sztokholmie ze Szwecją.

c;~e

lJ',i~

(;) Wczoraj odbyło się w Warw,e inauguracyjne posiedzer~a.Jy Kultury Fizycznej powołanej przez KO'1gres KF. W
obndach ucze~tniczvł przewodit"z:,cv KM;KF Zv~munt Lellkie,,·iez. W czasi
posiedzenia
ukcnstytułowało s:ę Prezydium
Hl.dy oraz przyjęto kilk,a uchwał w sprawia
upowszechniania kuttur~' fizycwej i z(ko-

5?a

nie

e-

wJtnej.

® W towarzyskim sp:Jt:.;:aniu
o'li:a!"skirn roz2g!'"a'1ym w lV!osk'""e fI'llr.zenlal'ja kłubón ra.dlir('kicb p'lko:Jah rcp.eze!!tac.i\;" IZ1'i\.cl:l

3·n.

W meczu

eol~minacyjnym

młodzieżowych

mbt:·w tw Europy w piłce nożnej Norwegia
poko r>.a ła Wllgry 3:1.

CD Jak informują z Katmandu czterech alpinistów jugoslowiaJlskich (w tym kobieta Maria Stl'emfclj) dokonało wejścia
na najwyższy szczyt świata ~ó
' unt Everest od strony zachodniej. Jugosłowianka jest pierwszą kobieta, która <.osiągnęl:l Everest l.;!.~hodnią stroną·
CI) W Taszkiencie odbył się
m.iędzyna,rodOwy turniej te!lisowy dzi-ev.'cząt i chłopców.
w
którym startowała również e-kipa pols.i!:a. Duży sukces odniosła Dilro!a Głow3('ka, która
w
swej gn.p:e wit'kowej
(l!)';"778) zaję!:l pierwsze miejsce wyg:'ywai:lc z czolow)'mi jU!liOlkami ZSRR.

Gl

Po trz.~ch et::,:1ach samochcdow~go
Rajdu
Fa:aonów
Ql'owa:izi Fra:1cu:! Pi "re Larpned Szw~d2-m Bj N"llCm

tiqUC

W "Id~gaard.em.

TOTEK
pp

Tot~1i/:ltor

WWC1t1niio.

kar-kicI)

?!

Ż~
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Sporto·",,·~'

zaklnd;lCh

plt-

dnla 6-7.10. 199a r. wg
danych

w~t;:r-..nych

shł:icrdzono:

LIGA POLSKA -

1:l traficnianlt kOlo 21G~OOO 701.
trn(h~j)iaml

Z~-

In rozw.

z

230 roz"". z

12

'wygrane po 0-

\\'Y'~rane

-

PO

około

180.000 rl.

27.261 rozw. 7. 11 tra(jeniami - wyqrane po 01wl0
l. .san zł. 17JJl i r07W. z 10 trafienhmj - wy<trane po olwlo 2.500

G) W dn:'g'm dl' u
mir;dzyna ~'odowego turnieju w siatkówce mt;źczyzn o Puchar Zien'i Rze,zowskiej Hulnilt Kraków pokonał drużynę mo;:kiewsklego "Uniwersytetu TechniC'zIlego 3:0,
a Resovia UZł'SZÓW
wYR'l'ała ze
Ldl., .. bława \'rola
3:2.
(j)

Na. świecie nie r.:a ostal!1io!
lepszych tenisistów stołowych
niż
Szwedzi. To
drużynowi
I
mistrzowie śwIata i Europy zaś najlepszy z nich
Jan-Ove
Waldner obok
wymienionych
wyżej tytułów posiada najważ_
niejszy - jest aktualnym indywidualnym mistrz~m globu w
sipglu.
jed:nk w supzrlidze bilans
spotkań Polska Szweeja jest
ko!"zysby dla Polaków. Grubba i Kucharski umieją po prostu grać ze Skandynawami. Klasa rywali ich mobilizuje. DlatEgo też
niektórzy
stawiali
przed meczem w Katowicach na
nasz zesp6ł, mimo że z p<>lskiego obozu dochodziły mało optymistyczne wieści. Grubba w
grach w bundeslidze był bez
formy. Kucha,rski jeszcze słab
szy. Mimo to mało brakowało,
a udałoby się jeszcze ra~ zwyciężyć Szwedów. Doniesienia
o
słabej form:e naszych
najlepsz.ych potwierdziły się tylko w
stosunku do Grubby. Przeg!"al
wyraźnie oba single pasując w
ti"Zecich setach. tak jakby zdawał sobie sprawę. że brak mu
sił. Przyjemną natomiast
niespodziankę spraw-i ł
krytykowany ostatnio Les:zek Kucharski.
Wygrał po pięknej
grze· najpierw z nr l na świecie Waldnerem, potem był wiO<lącą postacią
w zwycięskim polskim
A

·znotatnika
reportera

CD W hali sportowej ,.Wisly"
w Puławach odbędą się 27 paż
dzieu'ika młodzieżowe mistrzo_
stwa m:lkroregionu w podnoszeniu ciężarów. (zawodnicy C:l 23
lat). Spodziewany jt!s' udzlał
zawodników OC1U nas tych woje\VĆdZ.t~N.

C Po'ski Związ::k .Tudo organlzuje dla s2'l'o rek i seniorów
za\'.-ody o Pt.char P>llski. Impreza dla kobiEt adbędz:e się 1
gruvnia \v K:elcach natomiast
seniorzy wa!czyć bcdą o pry_
mat na matach Czarnych w
Bytomiu 8 grudnia. Drużyny,
które zajmą I-IV mi-ejsce w
tegorocznym pucharze rozlosowane zostaną do ćW!(;rćfinałów
PP 1991, a zi!"Spcły od V do VIII
miejsca do l/a przyszłorocznego
Pucha,!·u Polsl{l.
("z)

265.000

71 7.498 roz\\'. z 12
\1t·Vt!t"anc no okolo

12.~OO zł. 56.ni9 rez\'!. Z 11 traficnlami - WY<1rane po okOl O 1.600
"I. 2·11.%9 rozw. 7 10 tr~fienjfilnj

\1'V<:!ranp

tV)

n~«()ł~

3R(ł

zł.

Po raz piprw'iZY...

. Do Phenia'1u ))~7yb:vła po r3Z
p.,e:'wszy Diłk?r~~a reprezentaK(}l'ei Poh::l'1i()w~j ..Tak pcin10l'm-tHvala a<::e--'c;a KCNA na
stoł':CZl'ym lot"'i~k'1
serdecznie
powitala go>('! ? p"l',dn'" kilkutv, i€'Cz,,'\ g"'1"H
kihiców
z
KRLD

;13.

NUMER 197

EO STRONA8

deblu, a

występ
pokonując

b:Lrdzo dobry

ukoronował

gładko

Lindha.
Po tej porażce pOlska drużyna
na pewno nie zagra w czołowej
czwórce supel'ligi i będzie musiała toczyć boje o utrzymanie
się w ni2j.
Wyn,jki poszczególnych gier:
Andrzej Grubba - Erik Lindh
1:2 (22:20, 15:21, 14:21), Leszek
Kucharski - Jan-Ove Waldner
2:1 (16:21, 21 :16, 21:14), Anna.
Januszek - Ternilha Pettersson
0;2 (14:21. 16:21). Andrzej Grubba, Leszek Kucharski - Erik
Lindh, Jan-Ove Wa1dner 2:1
(21:16, lil:21. 2l:15). Anna Januszek - PioLr ~zafranck - Ternilia Pettersson, Erik Liudh 0:2
(18:21. 17:21). Andrzej Grubba Jan-Ove Wa1dner
1:2 21 :19.
17:21. 11:21) Leszek Kuehuski Erik Lindh 2:0 (21 :13. 21:17l.

Nic dobrego nie mc,'<:na [X)wied~ieć o rozgrywlta-ch l'gj juniorew slarszych okręgu kieleckiego Powtarzają si~ dawne. nie
sprzyjające prawidłowemu prowadzeniu mistrzo.stw zwyczaje.
Niektóre kluby niepOważnie pOtraktowały swój udział w roz_
grywka.<:h i zamiast do.stosowania się do regulaminu. kt<>ry
znany był przed przystąpieniem
do
mi t.rz(}stw lekceważą
pt·zepls'7. Jednvm z tych klubów
jest Górnik Miedzianka. Do 30
wrz(><nia jt"n.i<.;rzy z Miedzianki

rrJeli rozegrać l.aledwie trzy
mecze - wszystkie zakończyły
się
walkowerami na korzyść
przeciwników. W spotkaniu
z
Bu('ovią BUKowa niezadowoleni
pakarze Górnika opuścili bo:sko na zawody z Naprzo.dem Ję
drzejów nie zgłosili
się
na
w ł a s n e boi~ko a do Kazimierzy Wielkiej wybrali się w niepełnym składzie. W czasie gry
drużyna została zdekompletowa_
nt> i mecz nie mógł bvć kontv_
nuowany. R6w:lież
'Spartak'us
D:de.~:r.y(·e o.d<lal dwa spotkania

http://sbc.wbp.kielce.pl

aUli Koro

Dziś w Tarnobrzegu kielecka Korona spotka się z tamtejszą Siarką w kolejnym meczu o mistrzostwo
II ligi.
Przeciwnik kielczan plasuje się
w tabeli w środkowej grupie
i chyba nie należy do zespołów walczących o czołowe lokaty. Siły są mniej więcej wyrównane, ale zważywszy na
własne boisko,
więcej szans

nale.lałoby

dać

gospo~arzom .

Koror.a jednak '0 wi.ele lepiej
gra na'wyjazdach i nie było
by zaskoczeniem, gdyby urwała Siarce jeden lub d\\-a punk·
ty.
•
W pozostałych meczach zes·
tawienie par jest następujące:
Gwardia Warszawa - Raków
Częstochowa, Stal Rzeszów Stal Stalowa Wola; Szombier·
ki Bytom - Zagłębie Wał·!J
rzych, Miedź Legnica ' - Sti·
lon Gorzów, Lechia Gdańsk Ostrovia Ostrów WI~p., Odra
Wodzisław Hutnik Warsza·
wa, Widzew Łódź' ~ Pogoń
Szczecin, Jagiellonia: Biał ys·
tok .:..- Polonia Bytom. Górnik
Wałbrzych
- Resovia RIe·
szow.

.

(j)

see
Rady

• SIOSlO~ldf?m g/asów 9 do 2 Komitet Wylconawczy Kanadyjsld cJ
Federacji Sportu zadecydowal, źe Ben Johnson moźe po uplywie
dWUletniej dys1cwal"filracjj występować w barwach Karwdy. W ten
sposób nicchlubny rozdzial kariery Johnsona wydaje się być zam·
/cnięty.
\
• Dwaj piłkarze AS Roma - bramkarz Roberto PIJTllzzi i Andrea
Carr.awale (reprezentant Włoch) zostali przylapani na dopingu.
Kontrola lekarska przeprowadzona po ligowym meczu z Bari wykazala, że obaj gracze zatywali fenterminę.
• W niedzi'!lę pili. arze Dynamo Kijów zapewnili sobie 13 tyt ul
mistrza ZSRR u'ugrytrajqc na wlasnym boisku z CSKA Moskwa 4:1.
Wprawc/z;e do kOI!ca rozgrywek pozostaly jes;:cze dwie kolejId, ale
Dyriamo ma tal.;ą przewagę, te żaden z rywali llie mo::e go do'
liciqnqć.

• Repr"zen!ar-t ZU'iqzlru Reldzieckiego t!1 pi/c e noź'T1'-'i Oleg Ku! '
nieco w z kijows/;iegQ D!lnama podpisał pięcioletni l;on'rakt z mistn:~m Sz!;ocji Glasgow Rallgers. UmOE'!! zo.st!lla zau'ar a na 1 mi'
lion flLntów.
Ul

~ ~~"~~ ~~,:~.~~...~,~~,~~~~~~~~~ ~~~~~ ";...~

*

Pl char misi.rzuw olhnljijs!{ich
Błękitni wyjeżdżają do W rocbw!u
,. I\.SZO zami-ast Broni

okół
W !!ajvl.zszą sobotę i niedzielę
(13 i 1-1. paźd1.ie.rnika), odbędzie
s;c. w Kl akowi~ tu.miej juniOrów w boksie o puchar mistrzów
o'impijskich.
W turnieju
zgodnie zzapiJwiedzą PZBmają wziać udział
c1.tery· rc-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AKS
BU('ovia
Hetman
Naprzód
J"uŁa

Piaskowi anka
GńrnHt

partakus

S 22- 1
6 22- 4
6 Z2- li
4 11- 4
4 S- 9
4 4
6-l!O

3
3
5
3

..
3

5

O

•

~!I

3-14

W niedzielę, H października,
o godz. 12 odbędą się trzy spotkania w tej grupie: SpadaBu('-Ovia, Piaskewiank:l - Gór.
nik or3<Z )łl"łm~m - Sparlakus.
(M;)

•••

-

Cieka1vostki .

bez walki nie wyjeżdżajac do
Kazimierzy i Piaskowianki. W
te: sytuacji mamy do odnoto\\ania tylkO dwa wyniki z boisk: VI obu padły niecodzienne
rozstrzygnięcia, po 10:0 (!). W
takim stosunku wygrali juniorzy Hetmana "'łoszezowa z Piaskowianką oraz AKS Busko ze
Spartakusem w D;:::leszycach.

LfGA ANGIEl.SKA - 456 rozw.
y 13 trafieniami ,vy~rane po

około

r

D

zł.

trafieni nll -

liS

13:4 ze Szwedami

ring
pr:::zcntacje wojewódzkie' Kiel('c, Kraków, Lublin i Rze. za""
Zawody ollbęd-; się w hali ,:-N i -

sły".

(S1.)

*

p~ezes

*

*

poinformował
wic~
Błękitnych Gabrie~ Sze-

Jak nas

mraj kryzys w se,<cji bokserskiej tego klubu zostal szczę~li:
wie zażegnany. Pi~ciarze jut
trenuja i w najbliższą niedzielę
udają się do Wro<.ławia na spot·
kanie ligowe z mieJscowa Gwardią. Skład zespołu został wzmOCniony dwoma wYPoL-yczonymi ze
Staru zawodnikami. Akces pomocy kiubowi zaoLarował byłY
!!uj, łynlllejszy
boks~r
KieleCczyzny. Ll'szek Drogosz.

*

*
Na zasadzie
zawartej* umowY
przeka~ała swój
zespół drugoligowy
w
boksie
KSZO Oslrowiec, który po zgtwierdzeniu tego mariażu przez
PZB będzie występował w 11
l'dz~. Powooem tej fuzji był)'
klo!>,Jty fmanl>Qwe radomskie(!O
kiubu. Miejmy nadzieję. że t~
chwilowa nie<lyspozycja i BroJl
wróci z powrotem na mape boJ;serską kraju bo nie wolno O19.rn&wać dorobku
l;:i1kudzif;~ięci,1
lat.
..
(jl
Broń Radom

m'sja

P'zy
W

