ennikarze z Kielc u Lecha

,a

r zydencr p r
'I

wystąpi pan z konprogramem
wyboroto najczęściej zada-

wane pytanie do kandydata na
prezydenta RP - Lecha Wałę
sy, podczas wczorajszej konfe'renc}i prasowej w gdańskim
kinie .• Gedania". Uczestniczyła
w niej dwójka dziennikarzy z
Kielc - Mariola Warmuzek rzeczn ik
prasowy
Regionu
Świętokrzyskiego ..Solidarności"
oraz niżej podllisany przedstawicid .. Echa Dnia" ...
Konferencję zapowiedziano na
godzinę 11 i , zaczęła
się
()na
punktualnie. Honory gospodarzy pełnili:· Andrzej Drzyciński
- rzecznik prasowy L. Wałęsy
oraz .Jacek Mcrkel - szef sztabu wyborczego llrzywódcy ..Solidarności" .
Na główneg-o uczestnikQ spotkania trzeb:l było
czekać jeszcze
g<><mnę.
gdyż
przyjmował właśnie ambasadora jednego z peństw zachodnich.
Krótkie
wprowadzenie
do
dzienrnikal'skiej
rozmowy wygłosił Jacek Merke l. podkreś
lając. iż
oficjalnie 7głoszenie
kandydatury Lecha Wałęsy na
stano.wisko prezYdenta na5t~n!

Kiedy
-

83~

iIi-

l3--1
.5-11
.4-11
l6-1!
lI-I!

9-11
4-21
6-21
fl"nik!

Półrocze

ojewody radomskiego
minęło
pół roku
u.rzędu wojewody

10 bm.

. ""'.<ki"",,,,

iarkl

7Vl~ ,,"UH'"
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od
ra-

dr Jana Rej-

ten

~tępu·

był

nie-

wczorajszej
szefa

to
ch arak-

rana~

lar po<!sumol\vtdące~(O

6-mie-

d ziałalnoś
ją bieżące

(s

1r0

polkoń l ,

rakcie

~

Dezercja żołnierza
16 bm. w nocy z J ednoslki
Wojskowej w Pruszezu Gdań
skim zbi egł żołnierz służby zasadniczej. Zabrał ze sobą pistolet automatyczny typu "Rak"
' wra"l z nabojami. 1:andarmeria
wojskowa -prowadzi pos"lukiwaWA~

niL

Wałęsy

II~

,borcom"
w przyszłym tygodniu. Tymczasem trwa pOdliczanie podpisów zwolenników kandydatury szefa .,S". Nie zależy nam
na ściganiu się z innymi kandydatami, dla Lecha
istotne
jest. by składać podpisy we
własnym imieniu. pogrupowane
środowiskowo. przez różne orDOKO-SCZENIE NA STR. l
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Programy z satelity w

l~ażdym

u

~

ncom

Dwa progra.my
telewizji
polskiej nie za"pokajają róż
norodnych
gustów ludzi.
Brak w tej propozycji programowej dobrych filmów,
wid()wisk sportowych, ciekawych reI .rlaży ze świat a.
Stąd a.~cja "Echa" - telewizja satelitarna w każdym
domu, a za jej p o śre(lnic
twem sport na światowym
poziomie, muzyka z wielkieh

Wdawnym kinie "Skałkau_ sklep firmowy
W lokalu kina "Sk"łka" spół
ka z 0.0. ,,'Vimar" uruLhomiła '
kolejny w Kielcach sklep meblowy. Na klientów czekają
estetyczne meble kuchenne i
meblościanki do pokoi. Jest też
duży wybór kompletów wy[)oczynkowy<!h oraz meble ogrodowe z kolorowymi parasolami.
W najbliższe j p rzys'dości "Wi mar" zamierza powiększyć salę

Kielce, środ:1, 1990-10-17

Nr 202 (4474)

sprzedaży i stale U?up,,·łoi:>.ć swą
j:lŻ interesują(:.i of r tę handlo-

sal koncertowych, n. jllow ze
filmowe przeboje.
Trzeba przyznać, że pomyslem
tym z.ara.zili siQ w
Kielcach p:-awie w_zy~ey preze<:.i spóldzieln.i miesz:k:1I1iowych. Trudno
im je-dnak
z,decydQwać k omu

p()lwierz.yć

wykonawstwo tak powaincj
inwestycj.i. jaką jest montaż
sieci
telewiz.ji
ka·blowej.
Watlczy

o

to

kilka

fi r m.

Wśród
n ich
,,:\olaxleł" Przedsię biorslwo
Produk-

cyjno _ Handlowo -

Usługowe.

Swoją siedz.ibę ma na IV pię-

trze budynku pmy ul. Buczka
31

zatruclnia 32 p racowników

i wciąż poszukuje nowyeh.
..MaxtcJ" _. lo t.rma sWladcząca
us l..lg'J te!ckO'11unikacyjne, wykonuje m.lll. c ~ ntrale te!e!onic?.'1e. :;ieć telefoni<:zną, ~ieci ko:npu.terow·e,
systemy łączności bezprz.ewodowej. Jedną z nowych
specjaliZD..cj,i firmy je,-t takie
instalacja ..ieci teleWIzji kablowej.
Dzięki
facho ·...·com
"Maxteju". programy z ,;atc-

lity Astra już
za kilka dni
bC;dą
mo·gli o-glądać mie!'zkańcy
50 d mków jedn<tfodzinnych sp61-dz.!e!ni .. Z wi1 Z-

kawiec".

OORO~CZE~IE

NA , TR

t

,~~~~~~"*'~ ~~,,~ ~ ~~"*'~~"*'''~ ~ ~~ ~\.~ ~""*'~.

wą·

Myślę. że ci szczęśliwcy, któi-~y otrzymali klucze do swoich nowych M-ileś tam powinni zajrz~ do tego nowego przybytl{u. A puż właśnie tam bę
dzie na nich cze·kał wyśnioay
mcue-l?

o

.y .

J~

erb~tce

(żu)

Z Jacentym Frydrychem - n~dkomisar::;;('m,
komendantem wojewódzkim p{)licji w I\.icJcach

;rzy!11

inil.J1lł

hi UlI

sI

Będzie też "brygada tygrysa" ...

w tym roku Sejm
uchwalić tzw. maemerytalną,
co
4U"Ul/JIPdziaŁ m inister

•

w

cotygodniootkaniu z teleu;idzami.
. ustawa
zapewniŁaby
:tq dla wszystkich zaobliczania i pr:elic:;ania

W policji nie tylko nowe
zmian ily SIę
pan jest te-

porządki kadrowe,
także stop nie. Np.

Einterwencyjny

YtUT.

tej chwili jest kilkanaś
aktów prawnych na podktórych oblicza się i
emerytury, a w oddo ok. :!OO gTt!P zawoych stosuje si~ odm.ien-

E
Nowy s""~p ,,\Vi maru" w dawn;rnl kinie .. Sba~ka" ]loll'(,;l m.in.
bogaty wybór mehli ogrodowych
Fot. - A. l'iekarski

~

45898
Głośna

raz nadk"misarzem. Proszę rozszyfrować tę pańską nomirtację~
- W poPcji
wróciliśmy
do
tradycj i. obo'.viązujq zatem stopnie l lat trzydziestych, z Vlyjątkiem
tych
nojniiszych. Od
chorążych zaczynają s : ę stopn,e
młodych oficerów: podkomisarz.
komisarz i nookomisorz. Do tej
OOliONC71 NIE N \ STn :!

myjnia PRP

cóż, próbowaliśmy
rzcc~
UlłaŁwić polubownic z PKP
bez skutku. więc dzwonimy

No

emnicza

#

•

#

SllllerC

Zofii R.

zęs O mówiło

całą

(In)

o strachu ...

ale
do was. Tuż przy ul. Iielczaiskicl:"o w Kielcach PKP mają,
na bocznym torz(!. myjn.ę wagonów. Przez całe dwadz icicia
cztery godziny, a więc w dzieli
i w nxy, jakaś rozklekotana lokomotywa _palinowa przetacza
wagony do myda. robiąc tak
nieznośny halas,
że
spać
nie
można.

zjawiłam się

w nuels-

Zofii R. stanęłam
murem nieufności. Właś
nikt niczego nie \viedział.
z OS.Ób. które pojawiały
~hWlla nie miała właści
nlCz~gO
do powiedzenia.
V,'Skazywało

n", to,

że

nie istniejc w środowisku zmarłej żadna
we!"sja jej śmierci,
żadna
opinia o wydarzeniach.
Ale w miare: gromadzenia się
jej współpracowników. sytuacji
tworzenia
się
pewnego
tłumu historia Zofii R. Ulczęła
O:lbi raI' ba.{'w.

Wyłonił się

obraz kobiety bitej. Bitej to mało. katowanej
do tego stopnia. że nigdy prawie nie znikały Ślady uderzeń.
Nowe nakładały siq na te. już
gojące się rany_
OOKO[litCZłUHK

N.\

STR. S

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kiedyś nawet było, ponoć, za_
lecenie. aby te przetaczania odbywały się
tylk() w godzinach
rannych i popołudniowych. ale
zanie<:han() tego. Teraz więc
myjnia buczy 1 truje bez prz.el'-

wy.

D01{O~CZRNlF.

N \. liT... '1

11."- 7 . W II

nbe~

na.gorqco
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~
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l"wie zatem
td"

ma

pru'bić
b~du".
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spółka

atuty,

"Max_

('~)"m

cllCC

wyen rywali z "Ex-

.,JotexlI", "Telkotu"?
- pytam jej dyrektora Hen·
r . ka Dług~:z:a
i
zastępcę
\'t'alde-mara Krysia.
- Dysponujemy
fach~w··ami. Mamy 14 pc acowni'k ów
z wyi."l.y m
wyk"zta!ce n iem
eLid r onic znyn1. którzy pro~e·ktu ją
i wykonuj ą
n iera,z
ba r dzo ,kompl :kow ane za·dan ;a. Mamy ro zezna,n ie gdzie
b ie g ll<j ka n a!y "ie ci te,lekon1 l1n ikacyj.ne-j. w k i óre moż
n a ....'pro \ a,j zić kabel t e!ewL
:<'Y):1 )". Na wyk orzy stan ie istniej" cej kanal·i zacji o trzym a; i~'11 Y
pozwo;€n ie
z WUT.
P-o:-: ad to . po zakOllczeniu robc-ty p :'oponuje:ny
!:(w,a ,ran_
c j~ i
<.en,v is pog \"a,: a :1cyjny.
- Spółki jc(lnak nie cicM,ą się dobr~ ' opinią .
Ludzie
"ie mają do nich zaufania...
- Nie je , teśmy nową firim:) , na kie!e.ckim rynku dzja];1"1) y oJ trzech lat. Spo:o w
tym cza-ś e zr ol>iEśmy i wio
dzimy D~zcd c:}bą przy<z! c ść.
- Roozimy
sprzęt,
patncbny do instalacji sieci
telewizji kablowej nie ma
2brt \ '~'sokieh parametrów,
t":l.ę (-(I jest amatorski. Jakim
wy się posiłkujecie?

- Sprowadzamy
sprzGt z
niel'nieckiej firmy "Ka t hrein".
Kable,
zł ą cza ,
anteny,
wzmac n ~acze
- tam produk wane - s.ą l>a:-dzo wy,wJe: ie-j ja kośd.
- Dobre zachodnie urzą_
Dzenia, a więc wyższe ceny.
JJe zatem kosztuje zamontou·a.ne przez was jedno gniazdo odbiorcze w mieszkaniu?
- W przypadl.'-I:u miesz,kallców
domków
jednorod 1i nnych ten koszt wynió sł 1
min zł od gniazda. Dla lokatoró'.'ł pozostałych kieleckich
oe ;edJi mie.sz:kaniowych cena
b!;'dzi-e niż&za , od 400 óO 600
tys. :zł. J1!j wY5QIko-ść j€st u:z.ależn'o-na
od
liczby przy~zlych
abonentów (im ich
więcej. tym niź.s.za C€na). ale
ta.kże cd ~truktu,ry o~iedl:a i
5a'k()~ c i
urzą.dzeń telewizyj_
ny-ch .
- Ile czasu potrzcbujeeie,
b
zainstalowl' Ć sieć telewizji kablowej wjeonym 0~iedljJ
mieszkaniowym?
- Od póHo.!"a d'l dwóch
mie.!'ięcy.

- To szybko, a potcm 0p,i)cz dwóch programów tcJ<,wb:,ii
polskiej, takźe czlcTy. nP. z satelity ..\stra ....
- .. .i doda'tkowo z prore'jona ~negt) c~udia lokalnego.
- .'\ dlaczego tylko czlcry
l'!"i; C'Famy z satelily, a nie
np

'!ll?

Zde vdowana
więkr,.o&'J p o.>iada eta re telt'\'::7r':'Y radz:eckie. pol. k:e.
)' ló ~e majQ r:"'!(.ra'liczoną licz,\:)ę
k.-;'3;Ó'.\·.
:'\1:C"-{<\'m-alnie po·
~ ~":r..~rl ią
I"l'1e f1dbi~!"ać z.::t led-

<S.~Ć

wiE,
-

Po ')~-():zrl1'"Tlńw

.\ 1('

J>;-:zc~frlJiĆ.
j ,. '",: .

tc!ewiz-OTY
za

o1{ol{)

można

2 mI" 1.1.

Tefefon za ufania
Rvzwoju Rodzi u r ucham~a "Ti!i . tt;.n zaufania" nr4IG-'iO.
:!"

;-,V

,~- Z ) S wo
\\," h.i ' cach

.•··od udz .e.}.a.jq. l{'l~{a·rze g ine:! i psychol ol!, 17 bm. (śro
• fi; dz 8-19.
d )
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- A ile wyniesie miesięcz
na epłała za odbieranie proKramów satelitarnych?
- Cztery proguamy z 5-3telity można oglądać bezpłatnie. Z,a odbieranie dodatkowych trzeba już płacić.
W :e,lkość
tej opla y ustala
zachodni
prooucent progra_
mów
te:e izy)nych.
kt..ór y
dz i a ł a w poroZUolTl':e:1iu z n:l-

mi.
- Ch.cielib y śmy
jes,z,cze
przed ś;dętami Bo-ie go Na,od ze n :a umo·ż! ;,w i ć
ogl ąd·anie
t e lew:zj i satelitarnej
mie s zkańcom jed n ego z blo·k ó w w
o ~ ie.d ! u Ba'f'winek.
Sami bG'dzie m y finan s ować , i o-czyw : ście. w :-rk on y",ać
i'n st a!ację.

t~

('a-Ją

- Czy firmę ~tać na taki
prezent?
- Prz)"p'J ~ zcza m y że w,zy,,·:ko si ę z,\\' órci
z
naw ią z
k a.
Taka
rekla ma
pow inz.30woctQ·wać w:e-loma zJece.li a :ni , a
to na :n prze<:ież
cho,jZJi.

na

RGzmaw;ała

BE.'\TA l\1WTliOWSKA

ZE STR, l
wodowych stosuje się odmienne m1!tody obliczania wysokości świadczeń. Nie przewidziano również W' przepisach
żadnej "wrażLiwości" na wzrDst
cen,
Projekt ustawy .opracowany przez Ministerstwo Pracy
i PoLityki Socjalnej i konsultowany właśnie ze zwittzkami
zawodowymi proponuje prostą i jednoznaczną zasadę wyliczania wymiaru emerytury:
25 proc. średniej placy w gospodarce plus 1,5 proc. urealnionego
tzw. oczyszczonego
;:e skutków inflacji wynagrodzenia za każdy rok placenia
skladki.
Pracownik móglby
w ybrać sobie najkorz ystiliejszq
dl a niego wysokość wynagrodzenia z trzech lat. W przyszłości plannje się t en okres
z większyć do lat 10, zgodn ie
z zasadą, że wysokość emerytury j es t ściśle zal-eżna od
wysoko ści Płaconych składek.
RewalorllzacJę emerytur dla

,.SO-latków"
przeprowadzono
bil na początku
przysz!ego
Toku, a przeliczenie WSZ1Jstkich pozo talych rent i emeTlIt'dT według nowych zasad
llastqpiloby w trzech ratach
do k011ca 1991 r.

ozmo y rz he
DoroSCZDiłE

ZE STIL l

grupy na'e-żę i ja, ja.kv
nieóow.:1y
ka.pi,ton.
Natom iast
major jest tera-z pod i nspe'loto·
rem , a pu~kcrArn:lk, pnspektorem
(.p.ptk - nie mo odpowiednj,ko).
• A ,kiedy no SlO policja pojawi się w M-\"/ych mundurach?
·
umun d ~rcr....{],nIO
Spl'Owa
chyba odw!ecze się w crosi-e,
bowiem jest to zo·bieg kosztowny
kdno pewne, że będziemy u·
broni no wzór policji omerykońskiej, a więc flJlM<tono"'nłe i wy.
gcd,nie.
• W Kielcach zmiany perso nolne są gr.untowne, z pop rzedniego składu m!licji zosłalo niewie iu. Czy pqn już SikompIetowal n ow ą ka-dręf
- RzecZ)"Wiście odeszło wielu
kiepski-ch hmkcj-onoriusLY, czfiŚć
jedna,k ze starego s.k/odu zostalo. Ale będzie musiol odejść
każdy, kto się n:e sprawdzi w
ncwej służbie. No dziś n-ojwiększe broki kcdrc\1Ie (okola 180
osób) odczuwamy w policji prewenc)"jnej, cryli slu,iba.ch pc,tro·
lovI/ych. Mimo przyjęć, ostatnio
slan ten nowe t pogors,zył się.
A to no skutek tego, że do pól·
tora roku zosto~ s.krócony okres
służby wojskowej w oddzi(jo~och
prewe!1Cji. Stąd zaraz po nie·
downym śhtbcwoniu VI Wącho<:
ku
bli-s ko 160 hmkcjono-ri'uszy
wróciło do domu. W ich mie.!s·
ce przyszlo tylko 80 młodych i
jeszcze nie-doświodiCz:ony-ch.
Nasza po li cja mo wzoro wa ć się m.in. n(l p olic ji fra nc lłskiej. Czy zatem będ zi e mial
pan tzw, bryg ad ę tygrys a ł
- Jest ona w stad.ium organizacji. Znajdą się w n:ej oficero'Nie policji, któ rzy nie będą
chodzić w mundL'roch, Do tej
bry.gody przyjmu.jemy wyjątkowo
wysportcwanych mężczyzn, o wysokim wnoście i dobry-ch wc·
rU'lkoch fizycznych. Nc przyk~crd
niedawno zc-ongożowolem dwóch
spadochronia.rzy ze ~wie-tnq znajomośCią judo i kOrl]1te. To brygad-o wkraczać będzie do 01cji w 5zcze.gó!'ny<:h s}"tuccj-och,
gdyż to służby częŚC':<l;NO Iltajnlone,
• Jakim sprzętem dysponuje
kielecka policja, czy jej wypo- Ma.my ~rochę sprzę-I'll elektronicr.nego ora.z nie:zle rodio-

bołce

stocje. A:e w do,i !.zym ciq.gu
n.a·sz sprzę4, w porównoniu
z
wypo5(Jie-no;em po:-icji 00 Zachoo.zie -:.. jest prze-stmza.fy, jakby
z "epoki Śoredniowieczo". Przede w~ys,~k im brclk nom do,brych
i sZY'bk,ich samochodów. Gdybyśmy d,!o woj. kieleckiego obrzymCl'~ 100 no'Wyoch to wszystloie
no pewno byly<by wyk-orzysto-ne.

w,'-o Śon : e

sażenie poprawiło się'

2

.

~.

•

ClEgo pan oczekuje od
wladz lokal·

miBlkońc:ow oraz

nvch?
_ Przede
wszl'sfkim
zrOZ'Umienia i cierpl'iwości,
Nikomu
bowiem nie obiec)"\'lOlem, że po
objęciu sl-onowi'ska
wojewódzkiego romend<l'nto po:-icji wszy>s-tko, c VI,;ęC i bezpiecreńs-two no
ulicoch po,prOllvi Slię od zero,z,
ni<:zym za dovknięc,iem ,CLo,ro·
d-riejskiej różdżki. Te wspaniałe
ch/.o-pok~, p.rzyjęte dopiero co d o
poHcji, ffiV!2:ą s':ę jeszcze wie-

t.e
"'

no·unyć.

wojewody radomskiego
TR. l

N~ byoo-wę teg~ ooiaikliego Qbiektrtl uoda () 5ię uzyskać 5

W{)jewooa poinfo-r'lUował
zbliżającej się ku kOllcowi

o
re organizacji Urz(,'<1u Wojewódzkiego. ZlTIJDiejsaono liczbę wy-działów prawie o pol-ow~: z 22
do 12, a większością z nich
k:erują nowi dyrektorzy, wyło-nieni na te stanowiska drogą konkursów. Dotychczas nie
ob-adzone eą jedynie po- ady
wojewódz:kiego
insp€ktora
obrony cYl\vdnej oraz komendanta wojewódzkiego Stra,ży
Poża.rnej.
Z 533 etatowych
pracowników UW w maju br
do kOl1ca stycw ia przy s.złego
roku zo s.t~mi e tylk o 302 o ~~by.

mld zł k",edytu z budżetu C1!ntralnego, finaliz.uje się te ż
sprawa następnego 15
mJd
kredytu. Jest więc nadzieja. że
jeszcze w tj'm r.oku po.płynie
ciepJo z e~ekt.rocieplowni. Natomiast 6 mld zł dotacji z Mini·s terstwa Finail1só 11 pomoże
uregulo,...·ać najpjJniejsze rachunki o,raz kontynuować budowe obiektów ~pecjaJietycz
nych· 52J;.>itala wojewódZ:.1{ieg{).
Część tych pie.:liędzy
możn a
b~dzie p,zeznaczyć
na pi,ne
dok o11cze-n:e remQll1t'tl b.loku 0pe!"acyjneJ;<o w gmachu obceneg.Q sztPi taJa.

ocenę
pracy
terytorialnych,

(syk)

ZaplhU1Y

o

samorządów

Rej~zak
sh", : erdził.
iż
s i ę one aktywnie w
s.pra·wy sW~JeJ spoieczności.
orientują s:ę na czym polega
sprawowane
przez nie wła
dzy w te ,'enie i na ogół dob-

Jan

włączyły

rze się z tego V!Ywi~zują. A
najważniej s ze. iż wiedz~ że teraz można li-czyć jedyn ie na
wła ~.ne ~i!y i umiekt,ności.
Wojewodę

zła

sytua<:ja fjna,n~owa potentata
przemy s łowego regionu Zakładów Metalowych ,.Łucznik"
Sla.by
zbyt
pod s tawoweg-o
wyrobu - broni, bra.k nabywców maszyn do szycia i pi:an ia spowodował. że zaklad ten
utra.c i ł zdo]ności podej.mowan:a kre'.lytów. Aby nie dopuś
cić do upadłości p:-zei'ię-bior 
s twa podjęte wstały sta.rania
o wyko.rzy.stan ie ka;piŁału zagranicz,nego do uruchomienia
pro-clukcji
po,dL.e~polów
do
ciągnika
oraz ma~zya1 I'olniczych.
Istnieje
poczęcia

n'ództwa

martwi

też możliwość rozwycJr~dzenia
wojerad~m kie~o z
za-

niedbań,
a
przypadk~ch

w
niektórych
nawet zacol'hnia
gospodarczego. Szanse
taką
stwarza proJl'Ozycja mera francuskiego miasta Allenncs les
Marais, który zamierm zainwestować w konkretne przedsięwzięc'a

w

branży

spożyw

czej.
Powodów
do
Zll11artwień
przys parza ró'vnież
infrastruktu,r a, n:e d{)kończone olbrzymie
inwestycje, s z.p ital
woi€wódzki
ocz.y:z.czałnia
ścieków i e e'droc:eplownia.

.
Tajemni~za smlerc

Ro:tmQw io-l JERZY CHROBO T

~

DOKOŃCZE~aE

ZE STR. 1

Czy bała się wracać do domu?
Wszyscy tv.ierdzą, że się bala,
ale wracała i znowu pojawiała się
w "Jodłowym D worze"
ze śladami na twarzy, głowie.
rękach.
Czasami mówiła. że to
mąż ją pobił. czasami twierdziła, że przewróciła się na drzwi
od chlewika.
Nic mówiła natomiast dlaczego tak się dzieje.
Dwa dni po pogrzebie,
w
mIeJscu p~acy nieżyjącej Zofii
R zjawił się jej mąż. Po pieniądze, po zaległą pensję, a zapewne i po ubezpieczenie. Kobieta. która pracowała razem z
nią w pralni zapytała go dlaczego ją tak pobił? Dowiedziała się, że Zofia R
kiedy była
p ijana przewracała się na każ
dym kroku
i uszkadzała się
przy tym bardzo dotkliwie. Zapytała męża
dlaczego
nigdy
nie uszkodziła się w ten sposób
w pracy? Ba, nigdy się
nie
p r zewróciła.

Nie możemy tu kwestionofaktu, że n i eżyjąca już Zofia R. czasami piła, I nie możemy
tego
usprawiedliwiać.
Możemy jedynie stwierdzić, że
nie wracała do domu z pracy
ze śladami obrażeń, natomiast
wać

http://sbc.wbp.kielce.pl

J

~

nosiła je gdy przychodziła
z
domu.
Jaka była? Wesoła, pOl!odna.
z każdym lubiła porozmawiać.
Nie
żaliła się, nie tłumaczyła
nikomu dlaczego jej życie tak
wygląda.
Dlaczego nie odeszła w sytuaCji, gdy nie wiązały
jej dzieci, gdy od pięciu
lat
utrzymywała dom i nicpracują

cego

męża?

ktoś z obecnych
odpowiedział. że mówiła o stra-

Na to pytan:e

chu. Bala się, że jeżeli odejdzie
to mąż ją zabije.
Mówiła, że
nie może schronić się do domu
matki, położonego dwa kilometry dalej, bo wtedy on ja i tak
znajdzie.
Strach jako motyw
do kontynuowania małżeństwa
to dziwny motyw ...
Podobno nie chciała opuścić
domu, który
był ich wspólnym dorobkiem.
Niezależnie od tego jaką rolę
w jej własnym życiu odgrywał
alkohol_ czy i ile piła, kiedy i
z kim - pracy nie opuszczała
nigdy_ Ze zwolnienia skorzystała tylko raz
z okazji operacji
ręki złamanej i w skomplikowany sposób składanej. Ostatnio skarżyła się na gardło, ale
do pracy przyszła.
Dlatego dla otoczenia było
tak niepokojace jej nieprzyjście
w sobotę, kiedy miała pilną pra-

Obrałlov.rał

Jet

WU:O

16 pażdzi rn:iJ>.a br. w Urzę
dzie Wojewoozkinl w Kielcach ,
pod przewodnictwem wojewody
k :eleckiego Józefa Płoskonki ,
odbyło
si~ posied'ze"':li-e
Wojewódzkiego !{o.mitetu Obrony.
Wysoko oceniono przebieg tegO!'ocznego pobo:u do wojska.
Za jego sprawną
organizację
wyróżniono
szczególnie urzędy
miast i gmi-n w Jędrzejowie ,
Włoszczowie, Kazimierzy Wielkiej i ,Pińczowie, Podsumowano rekruta.cję kandydatów d o
wojskowych szkół zawodowych.
W gronie szkół z których najwięcej
absolwentów trafi do
szkół wojskowych są m.in. ZC6pół
Szkół
Mecha,nicz.nych w
Ostrowcu, II Liceum Ogólnokształcąc'e
w - Starachowicach
Liceum Ogólnokształcące w Piń
czowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ki-e-Ica.ch.

W dalszej CZE;ści obrad mówiono o wzroście zagrożenia pożarowego w województwie. Dum uwagi poświęcono aktualnej
sytuacji społecznej w wojewóct.ztwie i stwierct.zono, iż w bieżą
cvm roku zanotowano znaczny
wzrost prrestępcząści.
W

spotkaniu

uczestniczyli

zastępca oowoocy Warszawskiego Okręgu Wojsk-owego płk

Zygmunt Skuza, sref WSzW
płk Cze.cła w Bąk prezydenci
i
bu.rmistrurwie ora.z dyq:ektorzy
s2kół.

Zofii R.'
cę -

prasowanie obr~sów, Nawet gdyby jakaś robota w polu
nic pozwoliła jej na zjawienie
się
w
"Jodłowym
Dworze"
w sobotę - lo wszyscy twierdzą że wiedząc co ma do zrobienia, przyszłaby w niedzielę.
Nie przyszła. Jej ltoledzy
wiedzą. że była u swej szwagierki. skarżąc się na zły stan
zdrowia. Była pobita. posinia·
czona, M·u.ła na głowie nie zagojoną ranę od
uderzenia
pogrzebaczem, które
otrzymała
podczas
snu trzy dni wcześ
niej.
Ale
u szwagierki
nie
została.

Zabrał ją stamtąd mąż.

domagający się ugotowania obiadu. Nie wiemy czy tylko o
to chodziło.
Później już
jej
nie widziano ...
W poniedziałek ktoś ze współ
pracowników pojechał do Zofii
R. po klucze od pralni. Nie
został
wpuszczony do domU.
Twierdzi. iż odniósł wrażenie,
że tam ktoś jest.
Był w środ
ku pies. a na zewnątrz samochód,
ale nikt
nie otwiera!.
Gdzie wtedy była Zofia R? CzY
była pobita?
Czy była sama.
czy z mężem? Czy mąż stara!
się udzielić jej pomocy?
Czy
po prostu czekał? Na co czekał...

(c.d. jutro)
IWONA

.r

ROJEJ~

Zdaniem
5

centeż

mld
, że
.'nie
NaMirabuycziego,

oma
}jjne
0-

ec-

n:l roga,tce kieleckiej.

lecki festiwal

młodych

biektywizować

okoliczności

tej t-rage<i.i L

Mozart, Wieniawski
•
Jeunesses
Jrzę

cach,

wody
enki ,

Vojerony.
~ te-

,jska.
zację
-zędy

o\.vie,

WieIpwado
\Iych.

Musicales,
czyli
muzrkowanie, rOlna całym świecie

Obraz rodziny

pai"1stwa B.
w
szkole
znacznie odb:e-ga 0<1 tego, co
zO,Stało. zaprezentowane. ZnL
korne było llainteresowanie
rodzicÓ'W problemami córki z
nauką.
Od początku Iwona
była słabą uczer-n:cą. Już w
kl. III otrzymała na I semestr ocenę nd.st. z przeomiotu śr<Jodowi,sko s.po-leczno-przyrodnicze. W kl. IV za I
semest·r była dwójka z bi<cuogii. Wówczas ujaw!1!ly s:ę
problemy z matema-Ł)"ką. sy·gnalizawane (pi emnie) rodzicom, ale n~kt przez cały rok
nie skontaktował się z nauczycielką
tegl)
prze<lmiotu.
W kI. V za I seme"t.r były
oceny n-dst. z b iologii i matematykL dz:ewczynka
n :e
roliczyła materia}u
za
ten

udzielająca mło-

utcllel,toWnt"V,m artystom pow ksztQlceniu, uł"atwiająca
do estrad. Od wielu lot
ten rozwija się z powodlew Polsce. \'V imprezach 01-.Ion,ila,wn Dych przez Jeunesses
brało
udział
wielu
początkującrch
artysktórych brł to pooąkariery.

Ś<piewnie,

lekoko, z zachowo·niem
chaorokober)"styczmej dr:o WieniO<Vł_
ski ego błY'sko~Ij.HOści. Borbora
Klimek jest kie!cZO't1Iką. Uczen.nico PSM I i Ił stopnia w Kielcach, w kolosie prof. Piotra Wit_
ko. Po uk.ońcrelliu Aka.demij MtJzycznej w Worszawie (filio w
Biol}'lmstokli) w koIa.s ie prof. Zenona BrZC'o'i'ski eg o, wrćci/a do
rochinnego miasta. 0becnie pracuje w fHMrmonii kiefeck·iej, a
t<JIkże ucry w PSM. Bierze cZ'f,n ny u>óztoł w życiu m\J'Zycz.nym
}a,łto so~<stłto i korne roi i s tka-

naj-

li do

PodCIOlS udonega w'jecZOflJ! nie

Zes-

zabra.kł<l muz}'k; współczesne.j. W
drugiej części c>rkies~ra w)"koQn.o-

l

w

ólno-

icach

I

Piń

Vodo-

zapowic.da się
Festiw-ol JM, a
był koncel11: in<J,ugu,w miniony piątek, W
pierwszej w'l'pet.ntlo go
pełna efe,któw
kol<lmuzyka Mozarto. 0rle<:ki<:h mila rmoni'ków
populornq
uwertl)rę
ry "Wesele Figara". Tryshumorem i werwą jest
S<>moisbn}'IT1
gro·nym
orkiestry symfoniezcka orkiestra pr<l'N:::Jręką ukJ.lentov.ru.ń<>.,n'~ _
Bogusklwa
.,ęgłelewsl(ie;~o
wyk01lO!O ufontozją. oddatWe
tempo w oS!'<l!aCYm presk>, które - wesł~ Mo.rorto - .. nigdy ni~
hyc za sz\1b~ie".

."m"""""

NapoJu
[ienie
)rze"
pvier, zrazielę,

ledzy

izv..'a-

stan

,inia-

zagopo-

'mała

Symron.ii k-oncertli'jq.cej
. sołiki - skrzyp~k To~aJner. i altowiolisto JaPIS rs.. Obaj ortyści
są
~kOOę.m!li Mu:zyczK~-O:~I~,. ~ kłosie prof.
~m:1fl9k'e-}. tqc:zy kił
m te-jlS<:e procy - pi<J6c;d;lmkotów w .,..
przez siebie oczellli.
I Symfon ia w
symfoników. SzczeblG~lou dodały jej in"'Jr,,"~~_'~. solO'Ne . Dbaj
artyści
prowoclzHi Irn i ę melcze znGk'3Mitą modot...Jetcją
i ~j.nez'f~ym W)"C~el()
n-o.}c!.robf'! i e.jts zvc h lNIłro-

GorąCYmi
br(!ow<l'mi pf'rlljęte
wykonanie Polonew AWleniawskiego. Port:ę
zoprezen-t()W(}/o skrzr,
- Barbaro Klim~. W
Iiloterpre-tG>C[i lJ'twÓ'r brzmiol

dę
na
or~ies.trę
symfoniczną
ząakomicie poprowoozone przez
Bogusła.w a Kręg ielewskieg-o. Ale
któż może lepiej interpretowoQć
muzykę kompoozytora, niż som jego uczeń. B. Kręgiele ....·s·ki ukoń
czył studłia dyrygenckie pod kierlJonkiem prof.
Henryka CZ~<l,
dy,rygenta , kompoz}'t<>~o, publ·ic)"sty. Obecn ie procuje '1/'1 Fiłhor

mc·nii Pomorskiej

'{ol

Byd9OSJ.czy.

Teon ud(JJfty wieczór zakończył
.. Swiai zmysłów" - utwór na orkiesbrę symfo()/lianq
M. BlaiewiCIa,
młodego
kompozytora
wykład()lf/cy w AM w Warszawie,
pełniącego funkcję prezesa Zorządu Głównega Jeune'sses Musi,ca·les w Worszawie. To muzyka z tehtem literackim Sin.nenwelta "Swicrl zmyslów", z mottem mJ.do,jqqm na.slrój te9 0
dq;ieło: ..To nie my iyjemy,
to
norni żyje Niezno~" .
W bieiCłC'Im tygcodniu odbędą
się kolejn-a festiwolcwe koncer_
. ty, wieczory mlill'kl kamera.łnej .
Zopowiooojq się one rÓYmie rnteresliljqco.

DANUTA PAROL

\vidział?

I(to

lo dwa IJotwc>ry H. Clyia - Etiudę KreU'bzerowskq o..of11ol1 i Etiu·
I

• Kierują<'y !>amoebHem ,Jial
kO)HU czerWW1e~o i 11'10 b'lntem z przyczep ('ampin~o

l25,P",

wą,

którzy byli świadkami zderzenia się 19.08.90 r. okołQ gooz.
13.45, w PodzaroM;u Chędńskim

samoch01lu osobowe~o "Volkswa~en santana" z samochodem "ł,a
da", proszone są o kontakt z Wyd.ziałem

Ruchu Drogowego Ko-

mendy Rejonowl'i Poli ej i
w
}{ielcaeh, ul. Buc:r.ka 10, pok. 1 !
teJ. 29-159.
• Osoby, które byIy świadka
mi wypildku dro~owego 6.09.99 r

Zgórsku, \V którym kierują
cy motocyklem MZ-15 potrą('ił
nielelnicgo piesze~o, pro&zOone s'I
o kontakt z Wydziałem RUf:hu
Dro~ewege Komendy Rejonewd
Polieji w Kielcach ul. Buczka
10, pek. 102, teL 29-1i'.
w

• Osooy. które były 'wiadkami wypadku dro~owego 8.09.90 r.
ok. ~9dz. 16.30 w KielNoch na
skrzyżowaniu
ul.
laniłtstu
Lipcowego i ul. Konopnickiej.
rowerem
uderzył w skodę-f W'Orit
proszone są o kontakt z Wyd".
w

k-tórym

jadący

Ruchu Dro/;'łtwego
Komen y
Rt'jonowl'j Polidi w liiele ('h.
.. I. BUCłlklo lO, pok. lO!, teł
%9-15'.

Proponu]eJ.ny...
Billco Wystaw Artystycznych w Kielcacli =oprasza 18
bm. o g(}dz.. 16 do Galerii "SWA
"Piwnice", uL Leśna 7 na prelekcję o s3tu.ce włoskiej pt.
"Sztuka wczesnockrześeijailska
- mozaiki Rawenny"• Kiub ..Sloneczko·' o~IC\'~za
zapL,y na za.jęcia sŁale: caUanetics dla pań - z.a;ęda odbywać się będą w poniedział
ki i śrooy () godz. 19; oraz
dziecięcy
teatrzyk klllbowy.
Info.rmacje i zapisy w Klubie
..SI n czko" przy ul. Romua.tlla .. w godz. 8-~O. tel. 117-31.

W Kieleckim ..WSPAKU"
rOLpocz.ęla dzia. a,tuość ,,szkob.
l.ańCr.l i wdzięku", w ramach
której odbywać
się
będą
lekcje tańca towa.rzy 'kiego,
dy : ko-Łekowego, aerobicu. cal-

laC!etic. nauka pop.rawneg
f'Ja,!.:?,nia

okres, otrzymala jednak proNadal nikt
. rodziców nie skontaktowal się nawet z obu nauczyciel'kamL
W kI. VI za I semestr były
oceny n<li.st. z hi'storii i z matematyki. Nauczycielka matematY'ki byla wówczas
cydowana
postawić
Iw{'n ie
dwójlkę
na kO"niec roku. Na
kitka dni pr::ed klasy[ ; kacj ą
zjaw!ł.a
się wre;:.zc:e
u niej
matka i wyprosiła tr6;'kę d'la
córki, tłumacząc
się, że leżała
w szpitalu, przyrzekając. że w na s tępnym rCI~u (w
kI. VII) dołoży
w :izelkich
starań,
aby dozieoku pomóc .
mocję.

we-

Zooow ią za1.a

co t y d'zi eń

furukcjon'\.ljący

współcześni

..

e er

W nr 1,s7-100 ukazał się
cykl materia16w reporterskich'
poo red. Iwony Roje/k. maj<jcy na ceru u·dzielenie odipowiedzi na temat przyczyn i
odpo'Arieozi·alności
za śmierć
H-letniej Iwony B., która 18
września br. popelnila samobój.stwo. Materiał ten zawiera w:e:e n:eści>łości i przekłamań.
co w kon sekwencji
insynuuje, że główną
przy_
czyn ą była
s'l>k-oła. Z takim
postawieniem
9prawy
nie
zga<lzamy się, żądamy zamie"zczepia w całości niniejszeg<l wyjaśnienia. aby zo-

noże

u

., .

Jesz ze

o 0ć

szkoły...

po-

ię.

OKK KS f "Słoneczko" i
Klllb Arłysł{iw Pl słykÓW Amałorów Ulpra..<:;,za do obeoirzema Wy.stawy poplenerowej m' Jarstwa. i tkactwa. Werni. aż
odbędzie si~ 20 bm .. o ~ooz. 16
w Klub~ ,.Słoneczko" przy U1l.
TIomual-da 3.
http://sbc.wbp.kielce.pl

się

się

równ;eż . że
z,gła ;:.za ć
sz.koły. Nau-

dwa

~.zi e
do
CZYCielka matematyki dala Iwonie k clejną "z,an-ę . De.klaracje mat,k i okazał)' s ię bez
pokrycia. W kI. VII na ..iEly
się wagar)'.
z 10 sprawdzianów z matematyki uczenn;ca
pi~ala 8. otrzymują'C koleine
dwójki.
Każ.dr
spraw<lzian
rodzice pod,pisy wali . tru·d·no
więc uznać.
że nie byli informowan i o po"t~pach córki. W dokumentacji matematyczki znajduje olę sprawdzi,an z począ'bku
k~ietn;a
br. z a.dnotacją tej treści:
"Uczen'n ica nie zasługuje w
tym oemestrze na ocenę pozytywną
N:e zaliczyła I s.emestru. W czerwcu bęodzie
mu-siala z.dać egzamin, je~li
będzie ch-cia l-a otrzymać promocję do kI. 8". p{)O(} tą notatką w:.a'TIiej~ czytelny p<><L
pi.!: m.at-ki:
(Irena Bla50zkicwicz).
W s'l>ko!e n ;e zjawił
~.ię nikt.
W dn:'\l 6 czerwca
br. zjawila s:~ pani B. z córką w
m :e ::.likan iu matematyczki. uraczyła ją taką ~a
mą
opow i astką,
jak
rc-'{
wcześniej.
wiedziała

NaL!czyc;~ ~ka

po-

wó wczas. L tym
razem n ie wi<lzi możliW03ci
pos ta wi~r.ia tró jki, t y m bardziej że ni~ ma kie-d~' p y tać Iwony. pon ie'v aż ta w a garuje. Wtedy mat'ka uderzyla d.ziewczynkę J::! twarz..
Nauczycielka p ::pro,Ha o (lopusz-cz.enie
miesz,kania,
stwieroz,ają.c,
że cala syŁ-ua
cj-s je;t że n·u ją.ca. Pani B.
próbowała sięgnąć po coo do
ko.'< zyka. ale zostala ostro
wyproszona z m ie . 'lkan ia . W
następnym
t ygodniu Iwona
zj·awila się na matematy-ce,
była odpytywana
przy calej
klasie. ale ni-e udzi eliła 0<1powiedzi
na żaone oytanie.
Na.itę~)Oeg{) dnill matJka przyszła dQ sZlkoly i wstala poinformowana. ż~ nic nie WYszl<l z odpowiedzi Iwony .
nieważ
by1a jeszcze jedna
lekcia
matematyki. Iwona
znów byh pytana. niestety.
bez efektu . Tuż po d z.wonku
na przel\.\'ę we"-"l.ła do kla "y
matka i oowiedział'a się, że
córka otrzymuje dw6)kę na
koniee roku. Pona·(HQ nauczydel-ka pouczyła ją, że jeżeli się z.decyouje to
może
pisać
po<Ianie o egzamin
sprawdzający.
Było
to 15
czerwca br . O ocenie nd'St.
z fizyki mat-ka była infonnowana owbiście przez na'\.lczy-c ;~lkę tegO przedmiotu na
p<'...cr.ąt.ku kwietnia. nic to nie

Po_

spobkan ie z k,. 1:)["0.oo_,z.c:em
tutejszej p ra fli w v,d l !.ok ..i
Z ,v;:>ro',\ ·2.Q !.<' !· '~1'\
Dzteń

~

~vr z-:!~! i: J.

rzekome j

d ,J~. J.

-

p [}!'lwok i

ta

n :edzie !a~

W kla·, e VI! l'i"'Gt; G-tn.-,ma ta na k(}niec r')~..i et? \ (J ceny ndsi. z rea:"rea\":,\ f,zyk : i geo·graL,
Rcdzice \\·i e3?!~H, ±.~ c rio· ,
nie zdala , nic do llr:l.v i<;;c ~
je!' t wer --:a z 'i1}pr :r.~-,{'1 l"';:
z jej ZKlaw' n;em Ja·k m~~'J
rodz[pu . I.dedz.,·oC n :b '.' o 3
wrześn i a, c zc k a ć' do 11 'NCZP.: ~
n ia br . k ;edy to u dyr. ".\;:.:Iy z iaw~ja ·i,:: , 'o,tr??
Ped ago·~

i 9-.; ychQi r ,<
w domu pań t N

31B
w dniu 19 września h r .. .:0.:'
dotarła do nich wi adon;o.i:! ()
śm i erci uc :z.en '1ic:,-'.
a nie l'"
pogrzeb '-e . przvr. ~osly k t Qo , vdn:. którą n<lklejonQ w r~··
jonie \\'CjŚCi'l ?lów ne,,3 d'
szkoly.
wiły

,tę

Za'N ~ze na kU1:e<: r6'lu uczeń o trz~ lTIJ;oC świ .occt'.'!!' i
to ~e".t dok ument za w la- 'Ojmia~cy rodz'~ó',v o pr moc ji
lu-b n:e za dany f C.,j{ slik:>!n v .
S·.viadectwa do dzl: p.i I;: t [l le
odebrał.

T n.:.dno o<bciąi.yć u<:z.t ~"N,
Iwo.n:e dokuczan, >.k rQ ,,becna była w -z.ko 1e jOOYOlie
w dniu 112 i 18 wr.zcśn i a
r.
że

Roz.um·emy t rage<.i i~ roo,.iców Iwo!"y,
ws.p' loCw:emy
i.m, ale
uwal.am)', że
t<}
n:eszczęścle
n:e JWl ~ b ·... ć
podsta wą
do. tak niec !e:,tywnego
przed··ta·.\'iep·3 "ytuacj.i ich cór-k ; w
s70k , i .
Pełne

naświetlen.e

cal l

sprawy na pc ·... r..o poz.voll ip nym roozi<:om zr02um : eć ich
rolę V·l ro~\viązy\va,ni.u lJroo1.:::mów dziecka.
Za

radę

pcdagogicuq
dyrektor 3!:k&ly
mgr BARB.\ R .
,RAU:"i -FRELEK

OD .\UTORKJ: Dziwi moi

fakt dła.czego te wszystkie
wnioski ni padły podczaj
naszej rozmowY w
szkole.
Czyżby
WÓWC7.a.5
nie
były
.ies"cze znane? Nil' chc~ 1'0lcmizować
z każdym zarzutem z osobna, poćlam tyl\;
puę
1)rzykł:lduw:
.'edcn 'Ł
moich rozmówców slwierd'lił:
.. rodziców
IWlln.!f
B.
nik~
nie pojnform~wal o p"zoshniu dziewczyny w tej sam j
klasic
może
dlatel:o,
u
W8ZYSOY
nauczyciele sąd'Ziłi,
że onj o tym wil'dz~, niC'k!órzy r!looice ueszta nie ŻYClol
sobi(>, aby
prawy s'l.ko!"
przenosić na teren życiA
(lmowego·'. Nie kwestio n 'Wano takie faktu przybyda o"
szkoły na nelulme 1ł&pr wki,

a o

dokuczaniu ' Iwonie, oh-

lU"-

r :mcanitl jej wyzwi~kami
wiło mi wiele jej bU kleh
si,b pic s,\ l17 wi c, al ... . f.l' i,:
te informacje wymyśHty .

swoich adykuh,ch ni~
winy tylk'J i wył'4czoie
szk le, uwai.:a.m, oz
W

dałQ.

przypisuję

Nie f)ra w.cf z.i we
ą rzekome
wytpo-wioo.z.i
nau~zycielki
i
dyrekrorki w opo'Wi~i matki.

si~

W dniu 28 sierpnia br_ na
pew!1.(} n ie było w szkole niko.go.
z rodziny B.
C.lły
ze "'pół dyrekc}i - 5 osób pr~cował wówcza" od
gO'.h.
J dQ 14, m,ip. o<ibvw.lo si~

reh.; \ no

szkOły.

na k6UCltW
trag
.,,; .., pr"l'YCZYR
le7.y ten
~teri.lł

dię

i

z iył
hk lU-

Jeo:l.yb~_

Wład2;a

a-.....
•

4jQrlc

nadal arogancka

nom

w z.um

(Korespondencja własna z Bułgarii)
"

S!.ały spadek ~p111arności nowej, "n:lsZf'j" przecież wl:\dzy,
coraz częstsze lI:i;ywanie l'1a jej określen:c magicznego słowa
"oni", jest skutkiem nie tylko trwająceg o dągle kry zysu gospodarczego i towarzyszący ch mu zjawisk negatywnych, takich
jak rosnące u bóstwo nic!dńryeh, bezrobode C1.Y wzro~t prze:
stępczości. Ludzie czuj:J, się zawiedzeni i rozgoryez.em,. gdy~
nasza" władza rządzi, pr zynajmniej or1. strony
techniczneJ,
tat~ sa mo j a k poprzcdnill1.. Dalej p ll'i'ld. y nią B I3bywatc1e m
stui Urzad w którym pracuje (TrzęE11~ilt, w obronie interesu
władzy, li l;ic 'Uby\'\'atela, szern'uj~lCY l'rzel'iscm.

T ak by ło, jest i bąd'Z.' e, ni e
t ylko w naszy m, p rzejś cio w y m
· p r-zCeie'6 system ie. N i~wi el e l<;pie j d zie je si ę w k r llJ<;tch zn a l:
duiący ch s ię w ZU3czme lepsze)
od' naszego k ondyc ji i o starszych trad yc jach de m okratycznych. Jedn akże są pewne isto~· ne róż.n i ce. Pie-rwsza to taka. ze
· u nas istn ieje głęboko zakorzeniony Z8 poprzed.nie-go systemu,
jak się okazuje całkiem ży _
wotnej
nieboszczlti
komuny.
strach przed
pode}mowlloniem
. I'łecyzji pozytywnych ·lila oby. ,watela, jeśli przepis dopuszcza
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Krzyżówka nr
POZIOMO:

1)

201

rr.aqyna

do

rt i~-('ia bla.ch i r u r , 5) zt\. p.r o..\va
do zu py, z:.lprażka. 6) zew nętrz
na ;: zę.~ć d rewn a j"śnicj sz a od
tw a r dzieli , 7) I ndianin z g nl PY
A tapask ów 9) S ie rg i-cj od t yczki 11) o.~tr ze n oża, 12) k olcIP
~ aneczka rza
łyżw iarz a . 13)
promie ni ow a n ie.

PIONOWO: 1) . , łów" na k m ki i b0l'(}wi k i 2) opaska pr..dtrzym uj nca zl :;maną n; kę, 3)
f:hofoba n:er(:~a~jz.ny ob:~\\':~
j il"3
s"e
z !lt:zer \Vi(!:l : (;>~ie nl
i
w y ~ t;}:ć.)

gOl' ( ('z k :) .

4)

n) njljp ·c • •v
r ',u; f . !')ói.ni.Ji $I.l!t:l.

rabskl.

c ~ ;j '.nvy

jr-;zyk
s , -~

1!J)

D.-

.,- !:\z.s.ni.e

kan' ie

n~~l'oda.

mie~f'ić

poC'ztow('j
d9phek:

1.. :o-.i:\ ~;k()\Ya. Na

prosimy
II'
"Krzyi.ó\\ ka

nr 2IH" ••
R9związanie

samo:o:achowawczego.

Załatwił pozytywnie gdy mógł
odmówi ć znaCly wział 1apówkę. Jest życz]j,WY
lud7..1om

czyli bie<!"zc ..
Ro:mmowanie tclde często nie
by ło POZ!:>lwi-o,le racji i c~yba
każdy do temaiu
kor u,pc}l u-

-

mógłby

dorzucić

t:zy grosze. Nie tylko
zres1.tą
w aspekcie historycznym i nie tylko w od!'. ies!eniu
do h sty t ucji i U1"ZQÓów pań
sw ow "ch, J est pu blic21n ą tajem!l ec ą 'iż wie le- firm, któ"ym zależy ' na dobr ej ł ą czności te lefon iczn e j z .za g :· 3 nic ą. ma •.swoje"
pracow:1ice ce!ltral mi~dzyna
rodow y ch.
P07a
państwową
pensją m;:,ł R .
I>i orą one drugie
pobory r a bywa że i trzecie i
czwarte za io, że ta ezy kma
firma jest bliżej świ a ta ni'Ż in.ne i n igd y nie ma p!"oblemów
z ł ą cznoś cią. Podobna prruktyka kwitnie w bankach. Są firmy, które tygodniami
czekają
na p r zelew gotówIti z konta na
konto . a S1 takie. któr ym .,k r asnoludki" robi::} to w ci ą gu iedne-go d "i.:1. Ole.czego? Działa tu
analogiczny m cch 2.o!l izm jak w
tdelona<:h,
Korupcja, k ~ ó.·e j b od aj najl ~ godniejs:>.:e
p ~ ;:ejawy
p r zy t oc zy łem . n ie j~st j edyna oznaką
arogancji urzędników. ~i przedstawiciele prawie
najs ~ a !' sz ej
p rofc ~ j i świata (zawsze by ła jak aś wh ciza , jacyś pod1ani i jaC'yś p ~jrcd:!j.cy u rz~dn icy) obok g "zcch u ś m: er t e l ncgo s w ~ go
za\v0du korupcji ,
który
miew a; ::! . maj ą na sum ien iu także w: ele mniejSZYCh grzeszków.
Na p!'Zykład: r .:e c zą dla m:!ie
niezrozumi:1łą jest. d: <.czc ~o 0klc:1 ka (a j"kż~. od pc:: ~ ·' ta najk pie j si ę odg ro," zi ~ ) cZy!1lle są
k róce j niż
p :, a.cuj'ł
l.irzędy.
O i~ e ur ;: ~{ d p!.· ~ :u jc 7-- 8 godzin,

ok i(·:. ka czy n ne q na ogół
4- 5 god;::':1. Co r .::b:q p,o 'ii-?"Olti z
o:~~cn ~k z r~s zt ą czas' !? DoJać
~u t~z{'b a l:o.1;e:z:-.ie, że godziny ob,,' a rci a c~ i 0:i1ek \\:cn!c nie
lO

OZtl~( .:. a ją

C~ ..:;...: "y\vs:(;ti0

C:: ~'i~

!.'~·~r~

;)i".:1c:k.

zostani"

insty'nktu

pojmowanęgo

W :-

krzy :U1\\"ki p l zcn ;.l!':'y );&'J a(lr~scm redakcji "F.D" (wyłl\<'zuie na kartach
po<,złowy<,h) w terminie
s;l'dmiu dni od daty niniejszl"
!;i) numeru. Pomi<:dzy pr:ndd·
łowc
6d\lo,~ irdzi
1'6z1as6w:\I1a

n.bZ
~'Ia{'

swoiście

swoje

f.-

li

imię

W

rzęd n ików

a a D D·
a El C'ID
a al_
7}o
aD
- ·1

[)

innq mo::li.wo;,ć . Wy tw orzy!"'), się
w ll1 inio'lych d €k adac h
taka
mer>ta1noM!. że urz<;dni cy powi nn i slac na straży i nte l'~ów
o g ól nospołe cznych,
a w ięc niczy ich. lnt ~resy te były ria tyle
w a żne. by w imi ę dobra ogółu
sprawy indy widualn e. w których prz~ ?is dopus.zczał wydanie de cyzji pozyiywnej lub negatywne j, zała,l wiać odmowni.e.
Urz'ld,"!_y robili to c,zęsto takze

knY7:ó\\ ki nr 186

POZIO_IO: r,\\vory t , za je;cie,
:ll1at cma stol ni k . pa.pacha. straż ,,<t gl owi ca .
PIONOWO: f uzja, wojn a, rycie. trema n: tka. tal ia. m nich,
po~ n g . porto, c[,żki , ankra.
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Duet
,vszechczasów
S t v.'c·zJ'li go nc ~to r z y: litcra tu:-y - Gabriel Garcia Marquez i filmu t\kira Kurosawa . Ten d r\) ~i ma n~:·;ręcić
film Według k ~ iążki p:erwszego .. Jes ieti pa triarChY". Rzecz.
ma się dziać nie, jak w oryginale. na Ka r a ibach le cz. w
Japonii, Ma:quez p ov.iedz.:al
dzienn ikarzo:n ,
że ma d :JoŚ ć
n ieudolnych intrpretacji filmowych swoich książek. Postanowił więc zwróc ić się
o
pomoc do prawdziweg o profesjonaEsty i bratniej duszy.
BO-letni Kurosawa
podobr.o
długo się nie zastanawiał. A
krytycy :. na pięciem czekają ,
co wyniknie z tego s p ! k<''1 ia
na szczycie.

odpowiedzieć na pyma być sumieniem w
Nikt nie kwapi się
roli.
Mu.szą

Obsłu giwan i a

klien tów. Na ogól
w i<:h fum.kcjonowaniu p r zewidziana jest ]JÓłgodzi<!ma prze rwa. I tak okienko otwart e np.
od 10 do 14 ma prze r wę w god zin ach 12.00-12.30. Po co? Jeśli
to ma byt'! czas na zjedzen ie
ś n iadan i a to po pierws:o:e moż
na by ło to śnia d a n ie zje.56 p r zed
W.O{) - n ie wpływałoby lo wiccy na obskgę klientów - po
drug ie zaś dlac.z<:go ma to trwać
t .. l{ dług o ?
Zastrze że;li a
do p r a cy u r z ę
dDW i urzędni kó w moiNl by
m no żyć p rawie
w nieskończo
ność. Niel!l'zecz.ne
trak towanie
klie ntów. brak kultu,ry, brak
życ2.liw c.l, ci k tóre n,by wynikają z ooo;:.,;.,tych cech każd-c go
człowieka,
są tak powsz-x:hne,
że i tu tr7.€ł;.a ra.czej sz u ka ć mechan izm\!, który ludzi takimi
czyni. N3 ogół przy próbach
jaildejko:wiek interwencji moż
na usłyszeć, że za symbolicz.."1ą
płacę - symboli<!Zna praca. Jest
tu tvlko małe a·le, Już dziś licz- .
ba bezrobotnych si ęga miliona i
niMługo
utrzym'anue ciepłego
krzeSła pod
u.rzęd.niczym
tył
kiem zacznie wymagać całkiem
' innych ceeh i cnót, niż tylko
biegłość w sztuce parzenia herbaty. Je51i ludzie naprawdę uwierzą w sa,morządność i demokrację to dla ludu otworzą się
nie pałace, a le ubikacje w U"rzę
d·.:u:h. częs to zamykane na klucz
i oddane we władanie ich wys O!iOś c iom u r zę<L~ ikom,
PC5~y
demokracji
można
mier zyć
rozrua~cie: -. pod~iałem
miejsc w parlamencie, możli
wością
awa,nsu elektryka na
prezydenta czy prawem publicznego gło szenia największych
nawet głupot. Ja i<:h bynajmniej
nie lekceważ ę, One wszystkie,
jeśli chcemy mówić o prawdziwej demokracji, są islotne. Nie
mn iej jednak istot.ny jest stosunek między władzq, po.chodzącą
z demokratycznego wyboru, a
społcczells t we m. Na co
dzi-zń
sprowadza się on do relacj.i urzędnik petent. I tak jak
wytrzymałOŚĆ

łańcu.cha określa

sila jego najslab5zego ogn iwa,
tak stosunki panujące VI urzę
dac h będą rzu'towały na ocenę
nie tylkO każd-ego premiera czy
rządu, ale trukże systemu.
Dla
ludzi oczc kuj ą cych god zi<nami w
kolejkach na korytarzach urzę
dów rok IWO nie różni się n iczym od 88 czy np. 73. Wład z a
n ,,<I al jest w rog iem. -Ii odl-cgłość
od d ell1o k ~ a<:j i w y zn:J.<:za odlcgłl}~ć ot! o!:icr. ka do kOll ea k ole jki.
J_'\CEIi PAWILO. IS

dziennikaRadia Sofia
ilo Sawow, odna wielką skamaczali palce lu-

n~::,I~:~~~";r~:~' SZWIll€ński
Okr ęgowy

zarejestrował

1400 firm. Prywatny bizw tym regionie s.ze-

Tak znaczW centrum
ohok katedry św. Stefana otwarto bardzo
firm nie ozna.c.za
nowoczesny I!aas-hous:! - dom sprzedaży. Jego projektantem jest
obfitości, dla wyrynku, choć miejscolIans 1I011ein.
CAF - Votava
nadzJeję, że taki czas
Jest jednak coś innedo c:z,ego tTudJll! lgarSIr.1€IIn.u dziennikarzoobojętny st06u.nek.
przy - dokładnym za,pobię z doiI;Ju.mentacj'ł w
rejestracH firm_ miejszym na.dbaJl:tycltim porcie.
. Gdynia uirzYiluu.je kontakty
sądu wy<;hoozą na jaw
z s\edmiNl1a za.prz,yjażni.onymi - piero jednak osta.t.nio IV Li,.
Uóre
spokojmie. m()(i.na
cewn Ogólnokształcące w Gdy"siootr-Z3ny;mi" miast.aIni, A oskandaJle.m. choć nie-.
ni ' postanowiło zal,;,żyć ' k.h1b l:CC
to tych siedem dorodnych, gdyń
woleliby, by je oik.z-eś
gle!ski i nawjązać konta!lct)" l
skioh "sióstr"; Aa.lborg w Dajako działa.nia niePłymoou.th.
nii. Plymou<l:h w Wielkiej BlryO 00 chod2i?
tanii,
Rijeka w
Ju,gosłaJWii,
dokladneg() sprawKadskr()l1.a w Szwecji, Kilonia
skoroszytów finn zespow Niemczech. Kotka w Finczy
spółek. okazało się.
land:i oraz Wyborg w Zwią.2ku Radzieckim. Tak się jedcz~ t~~~_~któll-~~ I
el "SalIll ............e.
nak składało, że kontaMy . te
kierowniczych stapolegały przede wszystkim na
przeds.iębiO!l'stw J)ań- .
N:€lStety na razie n·je u nas wymianach delegacji. I cóż z
i to o tym samym
jesteśmy wszak poważnym natego mieli mieszkańcy Gdyni?
I
tak np.
Po
kontaktach z Plymouth
rodem- lecz w RFN. Marzy o
firmę "Szumenpozostał choć s.kw~ PlymGut.h
takich :b!lany sa,tyryk, Wolfgang
- Dymitr Raw centrum miasta. Szkoła PodS .. Roos (34). Wydał on właśn ie
stawowa nr 18 w Gdyni utrzyksiążeczkę pt. "Wybierać ale
mu.je kontakty wymienne z
właściwie!", w której karykaAalbocgiem i co roku gości
turom polityków wkłada w usta
młodzież
duń-~ą.
Ostaltnio
różne kWe6tie. I tak np, ~że
współpraca z prurtnerami skan~
nowany' prezydent 'Weizsaecker.
dyna wskJmi na,brała j€<Inak ruktóremu w.szystkie włosy stoją
m;-eńców
i
dwie
gdyńskie
dęba, tłumaczy: przytrafia
mi
,.siostry ". Aal<borg i Karls.kTosię to przy ka.i:dym przemówiena, wys.tąpiły z ko.nkret.'1ymi iniu Kohla. Do wykorzystania
zabiega
ni.-:jatywami. Aa,lbo-rg
od zaraz: w miejsce Kohla kaź·
w EWG o sfinam.sowanie spady mógłby sal>ie wpisać tego,
larn i śmieci, która rozwiązała
kogo lubi najbardziej.
by w GdY!1; problem ochrony
środ (J;w:~ka. Jest
już
gotOwy
projekt takiej spalarni, a teraz chodzi tylko o pieniądze.
Jeśli z.a>b:e;:i s:ę powi<ldą . Gdyn ia otr zyma za darmo spalarnię
śm' c-c i z praw::l.zi·~'ego zdarzeBibko 24 tys.
bezrob6tnycb
nia.
przy 778 praponowanych miej·
Z
k old wła dze Ka.r!&..1{rony
scach pracy, 4 tys. absolwenza i,~,tereso w ane 5.1 oczyszc zalnią
tów szkół różnych typów pościeków w Dębogórzu i mają
za łożył f i rmę "Miszukujących pracy to sytua:
P:lil't yc Y lX>Wać w jej dalszej buSWym up.rzednim
cja. na rynku pracy w WOJ.
do w ie. Powsta ło Szwedzko-Pol"
przeją!" z przedpiotrko·wskim. Zaden z tego·
sk ie Towa·rzystwo Ochrony Sropaństwowego
- porilCznych
276
absolwentów
szko'
dow:s ka. kł.órego
przedstawikadr - zamówienia
ły
zawooowej l technikum
ciel gośc ił osta tnio w Gdyni. W
nie instala.cji buprzy Fa bryce Maszyn Górn~'
Pl y m ou th założono org:ll1i;zacię
czych "Pi oma" w Pil>trkoWle 1l1l'1t:'<lkadzCa.mu już obecnie
z3jm \.l<j ącą s'ę problemami Gdyby teraz sanie znalazł zatrudnienia w ma'
n i i przez długi czas oczekiśmieta;nkę.
I
cierzystym zakładzie pracy!
w ano na C'OIŚ podobnego w nadziałania.

Siedem

"sióstr"

Bliźei

Europ,...

ey z6słał wywieziony z posesji
informacji i na wet
pana F., ale rabusie zostali na
Swoista ga.lantemiejscu! P~ upływie goo:&iny ___ r",.. którzy do po.
kamaz wrócił na miejsce prze'
rodziny
stępstwa i banda zamaskowa'
F. odn6-Sili si(
tuż obok domu sklacu celnenych mężczyzn przygotowała do
uPrzejmie, pOdobnie
1:'0, Mag3 zyn wypełniony był wywiezienia
dru!;i transport,
do ObeZWładnionego
butelkami importowanego alko- Wszystko to działo się w nOce1nelto, któreholu, bo pan F. jest właśnie cy, ale nie w głuszy, ale w śro~'
konieczne dla
jednym z tych przedsiębior ku Rumii, na ruchliwej trasie
lekarstwa.
czych rodaków, którzy korzys- Gdańsk - Szczecin.
tając z liberalizacji przepisów
O świcif' ,.akeja"
('f'Iny('h sprowadzali do kraju
nona.
Bandyci
spirytualia.

Jak w Chicago
policyjnej nalczy oo{'zytywać "między
, 'iE:rsz~mi". Jeżeli
właściciel
zu.:mej z telewizyjnych re.Jda.m
fil'my handlowej oglana,
że
z6-Stał okradziony przez bandytów i w~nacza rul1:'r6dę w wysoko~ci 100 mi1:onów
złotych,
to nietrudno się domyślić, ze
w:lrtość łupu trzeba
szacować
w miliardach. Właśnie coś takiego przydarzyło się całkiem
niCU:lWUlI panu F. - właści"ie
lowi P rzedsiębi or.~twa Handlowo- Usługowego "FIJ\tAK". Dył
akurat w interesach za gn.nicą, kiedy do wolno stojąrego
domu wtargnęli z:lm:.skowaui
napastnicy. Przy pom6CY broni
A'azowej obezwładnili babcię i
dwóch nieletnich synów pana
F., zakneblowali u .•ta. i
po:
wIązali powrozami. Z domoweJ
kasy wyjęli podobno 10:1 t ysit;ey dolarów (miliard złl>tyd\)
i 50 milionów w gotów!'e. Nie
udało się im na.tomiast złamać
szyfru w sejfie. Wedle zeznań
napadniętych, do domu wlargh~lo trzech m .. ~ e zyzn, którym
ulało bill także' unie.s zkO'.i: iwić
pS'!.
W tym samym czasie liczniejsza,
bo dziesięeio6 ob6na
I:'rupa rabusiów ~łuszyla dozorcę pilnującego usyluowau('go

gdyńskich

(I)

Sledztwo w sprawie pod zna- nu~jsce przestęp-;twa, nie zwra'
awal:'i, że jednemu .~
nym kryptonimem "Schna.psga- caJąc
te" prowadzi Najw.)'ższa Izba chłopców udało się oswobodZ!C
Kiffl.tr6li, a 1I1>licja wezwaJlll z,G- z więzów i ze rozwi~zał ta kZt
babcię i brata. I
właśnie ~,
b<ała do z:l.bezpieczenia śladów
zawiadomiła
JlolicJę·
w aferze gangi,tcrskiej. Bo pan trójka
F. - jeden z bardz6 wielu po- Tymczasem pan F. wrócił It
Związku Radzie(' kicgo i gosp"
dejrza:lych w .,Schnaplir,ate·' zo~lał
brutalnie ograbil>ny :I <larskim okiem o"zacował stra'
ty na kwotę około 2,5 nulia r'
majątku ...
Rabu8ic uruchomili cię;';arów da złotych. ho z~inęła mu tal>'
kI: marki .,Kamaz", st6jąeą na że z domu biiuteria.
był przeprowadzO!l~
Na.pad
parkingu. Załadowali na skrzynię wiele kartl>nów
spirytusu perfekcyjnie. P6 za ,.przygod~(
"R\)yal" i wódki ,,'Yikinl:''' o- z !;azem ofia.rom nic slego SI I
raz "Dujardfn". Ten transport nie stało. nikt nie prób o\dr3
torturami wymusić na nich O'
"jełkiej wartości w środku no-

http://sbc.wbp.kielce.pl

KI

nic by nie było w ly m zct-roż
nego, gdyby nie fakt, że k aopitał za.kładowy firmy w
w yrokoś ~ i 10 tys. lewów
n:e pozwala nawet zakupić mat r :ałów dJ.a d.zi.ałaJnOŚCi firmy. Trzeba będz i e wykorzystać ..pożyc zki" z firmy J)alls.twowej. A
p oza tym dyrek-tOO' f inny pań
stwowej
"zle.ca"
wykona.'l ie
prac
prywatnej, której
j€st
w~ólwłaścic ;e;em.
Wedłu,g
reC€'pty: lepsze o.fe.rty d.Ja włas
nej firmy. Bułgarzy stawiają
pytanie: gdzie poza
Bułgarią
można być pra.cownikiem i to
równocześnie państwowej i prywatnej finny, pracu,jąc w tym
sa,my.m czasie?
To nie koniec fan ta.z.ji u
miejscowych Ludzi będących na
kierowniczych stanowi6"lkach. Aby samem'U zachować wygodny
foteł
dyrektorski,
wyst8rc:zy
założyć fi·rmę na nazwisko żo
ny, jak to ma miej.sce w przypadku miejscowej firmy "He-

-ł'a",

podejmu,jącej

działa!lność

taką

samą, ja.kfI ma kierowane przez męża przedsiębiorstwo,
Kiedy się rOlLpadaJ,a Bułgar
ska Parlia Komu.ni.st)"Czoa w
swej
dotychczasowej
formie,
. ktoś w wydziałach oo-ganizacyj,144:m i gospodarki przemysłowej
~'Vpadł na pomysł, by "uratować" swoich loozi.
W sądzie l'Ud'Z.ie z tej sa.."'Ilej
partii, której jui nie ma. pomagają zarejestrować się Łowa

.rzyszoan i to jawnie naruszając
pr;zepisy dotyczące powstawania
firm. Skandal! Może nikt by
~o . nie
ocJ.kd'ył,
gd}'by nie
wśdbscy dziennika!l'Ze ...
JAN HEROLD

w

(23)
Gdańskie uliczki Slł szczególnie zatłoczoni' w sezonie letnim,
ale wczesną jes;('~ią przy pięk
nej pogodzie też jest duio spa-

cerowiczów.
CAF -

S. Kraszewski
,

Telewizja kablowa
- WojeWoda
drykiewicz
mienie
s

podpisał

Jerzy Ję
porozu-

PolskĄ

TelewizJlł

gdańSki

SA
w
sprawie
budowy sieci
telewizji kablowej . w Trójmieście.
Je&,0 realizacja umożliwi sprawne
zainstalowanie system_u telewizji
kablowej
dla
mieszkańców
Gdyni, Gdań.'lka i Sopotu, a takze spowoduje rozbudowę miejskich sieci
telekomunikacyjnych (sieć telefoniczna, telefaksowa i teleksowa) oraz sieci dla
eelów telekomnnikacji przemyKablowlł

słowej.

(as)

drodze do ekopolityki

Pze na

•

I

Niestety, nauka pols ka odpowiada tw i erdząco na te niepokojące pytania.
Prezydium
Polskiej
Akademii
Nauk
przyjęło niedawno ekspertyzę
Komitetu
"Człowiek
i
Srodowisko" na temat "optymalizacji działań na rzecz ochrony środowiska". Zawiera
ona lakoniczny. ale wymowny
scenariusz procesów zachodzą
cych w
naszym otoczeniu
przyrodniczym w najbliższych
dziesięciu dwudziestu latach.
Pogłębiający
się od wielu
lat regres w środowisku przyrodnkzym
Polski, w pierwszej połowie lat dziewięćdzie
siątYCh, będzie s ię jeszcze wyraźniej
nasilał
twierdzi
prof. Stefan Kozłowski w konkluzjach raportu PAN - podejmowanie bardziej radykal. nych działań na rzecz poprawy stanu
środowiska uniemożliwiać będzie kryzys gospodarczy. Z tego też względu
należy się
licz.yć z ujawnieniem wielu nowych
katastrof i zagrożeń ekologicznych.
Ta spodziewana. by t a k rzec
"apokalipsa",
dotyczyć
ma
w pierwszym rzędzie:
• postępującego procesu zamierania
lasów, sLczególnie
górskich,
• pogłębiaj ącego s i ę
deficytu ilośc i owego i
j a k o ści o 
wego wody,
• rozszerzania się stref skażonych gleb. głównie w wyn iku kum ula c ji toksycznyc h metali.

Gdy t ylko p rzec2.ytakm w e z\van:e w ic lk'c go

Le n in :)

'l

t~orz €n ie m onumen ta lne j ,z.t uki d ,a rewol ucji, n c
'i\i ;:>J) 3 ;c 11
s:ę. Wraz z Da,w idem w 1a·,.11~1 'k rwiq p nyp-ie c zQ t oVla:;ś.ny Pf/.) Slęgę

oddanIa w s zy ~t.k;c h ;wych sil sprawie. U n as . w R o .ji
wezwan ie pozo'3 talo ty lko wC L.w :l ni e m, a w Me lw vk u mv, ;;0a d kobiercy jego idei czynem urze c l.ywL tniliśmy p !'an WOd t.:.l · Hewolucji .Paźd!-i ernikowej i < tw o rzyl iśmy m ,:p!1 um ent2.hq <!.; u:u:
stanow:ącą. srodek k omun i<tycz.ll ej ośxia-ty i wy c h o w a n !" m ;).~
proletanacklch, - Rivera wyj l śnial, w Idocz nic już setny r:.z,
zasłyszane myśli. - Wielu szc 7.ególn'e u Wil S w M o<kw:c. iw :"r<Fzi, ~. to Da~d wprow.adzJl mnie na d,ro.6ę re wOo:uc j i. Bzd'u'r a !
Za.wml~a radZiecka kobIeta! A wpr o wadziłem go ja! W L'10 w.c
meksy.kańskiego rewolucjonisty ferment o wala p ulce I). P t;-,10głem mu, aby pulce wyklarowała si G do po·-taci teąu i,!1' 2).
- Diego, czy.talem a.rtykuł Sice iroza w amerykań s kim pi ś m ; c
,New-:-MessiJ.s", Dawid ostro krytykoV'tal w nim nie t y lk o twoi';)
po~ycJę poLItyczną, ale cały dorobek twór czy.
W ) bacz.. le cz
twH!'l'd.ti 00. że twoja oportunistyczna pos ta,\\' a o d ci-nl;l a ~\' ,J
na każdym twym obrazie. Je s źcze raz W ) b"c z. lec z S ic.C' :rlJ".
wini cię o "s peku.Iację na tematyce re wolu cy jJlej, Ó c u~ l':I« .?V Jny hedonizm, o tandetną egzotykG .. :'
- To wszystko non sens y! Daw:d dv'ze dl d o te ~ o , że ll:Jzw " l
moje freski "m.aJowidlami dla tUTY S ó w". fi. "'''.-zystkl} d la~('s(),
że gdy pOWTódł z Pa.ryża do Mek . y k u . ja jlł 6 za c zqlem '.lrl czywistniać nasz, program arty.~t Y CL!1Y Nie b y ł w ,t,mie -iv} ć;
swej zawiści. Wkrótce potem do Me k .-yku p r zyjec h a ł Wo lo,,'a
Majakowski. Poznał ię z Dawi dem , wdz ia ł jeg o p r re . C,.;'
ja poradzę na to, że Ma.ja,kow ~ k i n ic zwrócił n a nie u wa~i. 1\
Dawid wyzywał mnie od o"ta.t.n:ch U\ to, że n: e ml}glel,l L . ,y' sić Majakowskiego, aby mów ią c o r ewoluc y jnym
ma l~r~;tw; c
Meksyku, mówił także o S iceirozie. ;\Iaja k w <kic'nu n;c o'x. J,) bał ~i~ Sice:roz. .. i to wszy,tku!

poo

Jednakże Dawi·d nie mó~ ~by w y~uwoć
~ \\'oi!11 :J Q C '.' II
powa żnych zarzutów tylko z za'.\<ś::i czy a nt y p a t i i \J!!r . ciłem, w :edząc . że d olew am w ten ~po'ó b ,)!iwy do O~li:a

tak

reg~e

Czy w
środowisku
przyrodniczym
w Polsce
mogą
zajść jeszcze groźniejsze procesy niż obec nie, kiedy i tak
27 regionów kraju uznano za
zagrożope ekologicznie?
Czy
klęska może być jeszcze dotkliwsza?
.

-

W obliczu tak

grożnych zja-

w isk. PAN z niepokojem odn otowuje opóźnienia we wprowadzaniu w życ ie zasad ekorozwoju i ekopolityki. Nie są
gotowe podstawy prawne nowoczcsnej polityki ochrony
środ o wiska . Palciet ośmiu ustaw ekologicznych nie dotarł
jeszcze do laski marszałkows
kiej. Długo trwają uzgodnienia legislacyjne. Praktycznie
więk s zość
terminów przyjGtych d la ekologii przy zeszło
rocznym "okrągłym stole" nie
została dotrzymana. --tJstalenia
przewidywały

zakończenie

prac nad nowym Systemem
Ochrony
Srodowiska (SOS)
na
koniec
1990 r. Wobec
znacznych opóźnień. zwłaszcza
w roku 1989, można się spodz'ewać, że opracowanie SOS
może się przeciągnąć co najmniej
na p i erwszą
połowG
przyszlego roku.
Ochrona środowiska wchodz: więc w nowy system rynkowy. w nowe już działające
mechanizmy ekologiczne ze
starymi zasadami, z nieskutecznym prawem. z nie działającymi
mechanizmami efektywnościowymi. Nie nadą
ża również za wprowadzeniem
w kraju systemu samorządo
wego.
Wobec 'spodziewanego wcześ
niejszegO zakończenia kadencji Sejmu trudno spodziewać
się. aby pak iet prawnych zasad ochrony środowiska doczek;:} się 3Zybk iego uchwalenia. Tym bardziej że rząd
T.
Mazowieck iego
przyjął
pr io rytet ek onomiczny i dziala
tak
ja kby
m i ał
du żo
w a zm eJsze problemy n i ż ochrona ś r odowi ska. Glos ostrzeżen ia
z Pols k iej Ak ade mii Nauki przypominany jest
nie po raz p ier w szy. Czy zost a nie nale życie d occn:ony ...?

- W trzydzies tym piatym rok u Dawi d o~ga!l:!.OV\'al d' ;~ ·1 syj.ne forum arty stów. Trwalo ono t:-zy d ni i odb) ·.va;o :~ \'
Pała cu Sztuk P ię knych. S zu m'e li, k rz,·czcli.
oz,~orco··;,l.'i
"
Dawid o ~ kar ż.ył mnie n ie za maj:) wórcLOś ć . a la wy,;t~P;( c
z partii. Pow ied z.j alem w t ed y : .. D o k ad Sice:ro? n',l' ::,,1.: ',.' jJ
maluj ę !" S a m pow iedz. k t o .móg ł z: o b : ć co'; t a k:e;!;o?
T,,'J1U'Ować Len ina i Trockiego na ści<1n: e Ce ntrum S Lt-.:,k: R")~'; f ';('J
lera w Nowym Jo r ku? Kto mó~l nadać lak<) wie:kość V " C('
kla.oow ej i dz: e łu kom u n izmu ? Kto ? D '('go R, \' e~a! K 'e D" 1:':nąłem n a wet ok:em, gdy V\ m3 ~'iajlc y k<1I.G! za'nal.) v-I : e :.:.
A p y~·k a.cze , k tórzy p ot;a f"J i jed ynie pić tru:1ki za p: 1i;"i ('
radzieck ich ro b()o~n i k ów i chł o;:>ów nab'c:all zuch '. ",l ~'\':l W
g ar dł owani u o mo:m a1'"'tyk omunizm:e .
Rivera podniósł się z fotel a, pod zed! dl) c:b: iotLk: ; ZO.i,.:
półki b ogato oprawny to m. Od, zu k al '.,·laśc!\~·4 <t:-u:- ~
')I)'JSUJ!1ął mi. Zobaczyłem tytuł
a rty ku lu .. Sz.t.wkn i:-c .n: Jcja"
znanego z publikacji w .. Pa r t'zan R e\'uc" z l7 .V II . 3:1 r . K :'''J''
przeczytałem w skazany fra g me n t. d osl.ed lern do ·.'.-n:o<k 1.
{('
powinienem przepi~ać go do <;\ve go notat,,:ka. aby Op"a.l.' Ć
przyjemność Riverze. A oto tek ~ l: .. w ·Ce rze ~ztu-ki Tl •. " P uc i ~
Październikowa znala z.la s'.\·ego n a j l(,p~z<:'go
wyraz : cil:'~;)
n>_'
pośr&.:! deklarujących siG przyj aci 6ł. a ·v o,')b :c .'1.:' .~a n,-f'"
du", z którego po ~ iadan j a \V s w yc h s:z.ere~ach ch';; b ; ~'ę I v
l\ti ędzyn;:.rooówka . Przepe!n ion y k ult u q arty-.tycw;:: '\I .,y k 'l:h
krajów i w s zys tkich epok. Di (' ~o R : \'er<1 p }<;o- tajc 1\1 k v b' (.czyk:em w s zystk:mi tka nka mi <wc go !:\cniu ·ZU. W t . 1, C,) , . 10_
żył w ~we monumentaln e (r e - k L co w ,m:ó~ ł
p0'13 d tracl'·c~.
artystyczne, ponad 5zluke w- p óICl.e -ną. a c t-a< e m p rl.1Ud ':''' go siebie, ja k mocn e na tch:1. c nlc !'e wol<lc ~ i pr 'l:etariack;c) P."t
Październ i ka jego waro' zt a t twó :-czy rozmach j,,::;o p:-:,::' . ,:la
buntu n igdy n ie o- iągnęJ aby pod ob~1ej mocy i r;l ębi. (' ! c (: e
ujrzeć na wla m e o c zy sek re tne s pr eżyn ~' re'N"l'JCii
<ocia , tycznej? Patrzcie na fre s k i Rh'c ry! Pod e jd źcie bliż c j do 'l ieh .
a zobaczycie n a n iekt óry ch za dr a.p ani a i g:-y z,!"Holy - \VV ", O'1,)ne przez mściw y ch wan{]a li : k a t oli ków . re 'l kcj onist6w. d o k łn
rych dolączają si ę tak że < tal in iś c i. T e ślady i r a;1Y o rzvrlr ia
fre ~k om jes zc;le w iqk "zej hw otności. P rzed na m i wai ń uić _:c
niezwyczajny »obr az« przedmiot
p a sywnego d o z n an iil
,V' tycznego. a żywy k ęs w a lki soc jaln ej, W obec n ym c ' a. ie ' ;) no\·.. i to s zczyt sztu ki".
z

Diego, w s zak w i lu Zl1a c z'lc ych lu dzi m n ie rna że do-tp kaię tak :ej oceny dlatego. że Tr ocki c zu ł s~ ę who',": gr . \" ' N
ten spo, ób zaplacić za udzielen ie mu go-ściny - powie d zi:11em
wiedzac, że sprawiG mu tym przykrość ,
-

leś

<

P ulce jest to poddany [,>nncntaej l s !t z agawy n... k l<un~l{kJ.
z którego - poprzQz d estylacj I: - uzyskuJc si.; mocny nap':'j alk ll h o ll)\\ Y
- t cqu UJ ę (prz)'p. Uum.)
1 ,2}

r

." ..• . · Warto · wiedzieć,
.

.

,

zobaczyć

POGRZEBOWE: Dytur CQt/x!obo\\'Y. teL 31-70-47.
USŁUGI
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POSTOJE T!\KSOWEK: Osobowe: Dworzec' PKP, tel U4-Jo! ul
SłowacIdcgo
31-29-19. u l. Jesionowa 31-79-19. Postój taksówek
bag3"towyeh - ul. ArmU Czerw.
tel 31-09-1 9. Postól S<lmochodów
cięt aeo,v yc h ul Mte!czarsklego
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.,Odeon" - "Magiczny warkocz"
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APTEKI:
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pcłnią nr 61-010 pL Zwyci ęstwa 7.
67-001 , uL Traugutta 40.
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TELEFONY: Strat Potarna 998,
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gen broni Zygmunta Berlinga w
Skarżysku-Rejowie,
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POSTOJE
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teLaza"

" zginęli
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TAKSOWEK:
teL 137-05
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pl:\c

KINA

IVIUZ'EUM ZABI\WKARSTWA
Ko~C'u ... k1
11
"Za ba wki
ś w i~t:l ..
czynne 10-17.

"Robotnik" -

MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
Zt;;I>OMSKIEGO _ czynne w e;odz.
S - I5.

MUZEUM WSI KIELECKIEJ P"rk
I!tno!';raficzuy w TokarnI
W~ ta w..
Wicś pols ka roku 1934
\Y
fotografII Loulse Arner Boyd"
cz)mne 11-17

"Star" -

°

INFORMACJA
LEKACn czynna w ~odz. 7.30-15.30 z wyJ'Il.klem dni ś-\viątecznych t dni
wolnych od pracy - tel. 523-3%.

USA

niec~ynne

APTEKA DV1;URNA:
szica. 64- 79.

ul. Sta-

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

Ostrowiec

APTEKI - stały dytur nocny
(l.! lnią nr 29-001 . ul Buczka 37/39.
ue 29 -008 ul
SienkIewIcza 15.
PORADNU! OV'ZURUJł\CE: SIOmatologlczna - Przycnodnia Re,onowa nr 15 u\. KarczówltowSkol 35 - czynna w nledziele I
św'eta ... gGd!. 1-19 dytur nocuy od !:oo!:. I' do 1.

" Cocktail" -

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

ul

KINO

"P.t'Eodownik U "Robocop II"
- USA, l. 15, g. 11, 19.

APTEKA DYZVRNA: nr 29-1I'l'1
ul. Starokunowska 1/1.
, POSTOJE TAKSOWEK: pl. WolnoścI
- 537- 9%, uL Sienkiewicza
Z82-.Qt.

Ko_1de

{, ł':N~ UM
INFORM<\{'n TUR"'-~TY{,'l:NE' ..łT" t .. 1. 4>16- 56
c v"..,e do 15 w sol>oty do H .
7

!iwy . Jest is totne, a lby jegG ży
cze!"! ie moglo zo.stać spełn i o
ne.

wyzd.rowienia. Jego najwięk
szym. ostatnim życzeniem jest

PrO'Simy zatem nas zyc-h czytelników o wysłanie pocztówek do chłopca pGd acl.resem:

znalezLenie

czątkujących

20.00 "Nie odchodź letnią nocą"
czechosl. film fal>.
21.00 "Ze wszystkich s~ron"
21.30 Panorama dnia
21.45 "W labiryncie" - serial
22.15 "Telewizja nocą"
23.00 Spo.rt
23.05 "W czasie konkursu o konkursie"
23.30 Komentarz dnia
23.35 CNN - Headline New&

Jutro
PROGRAM I
8.00 .,Dzień dobry"
9.00 Wiadomości poranne
9.10 "Domowe przedszkole"
9.35 "Ulice San Francisco" (6)
10.25 "To się może przydać"
Telewizja edukecyjna
12.00 .. Ordy" - jap. ser. anim..
12.25 "Narodziny złotówki" film dok.
12.45 Fizyka: Właściwości ciał
stałych. ciecz}" i gazów
13.15 Teatr TV: A. Fredi'o "Odludki i poeta"
14.05 Agroszkoła
14.35 Przez lądy i morza: Zie-mia Ognista
15.05 "Kim być?" - pro gr. dla
maturzystów
15.30 "Biała broń" (7)
PROGRAl\1 n

12.50
13.00

15.00

Powitauie
CNN - Headline News
Mag. tv śniadaniowej
Panorama dnia
"Ulica Sez'lmlmwa"
"Santa Barbara" (63)
CNN - Headline News
Mag. tv śniadMliowej
"Jest mi lekko" - film TP
"Odnaleziony kadr" o
kronikach powstania warszawskiego
Program dllia
Wrocław
na
antenie
.. Dwójki"
CNN - Headline News
Dyskusje minionej dekady: Zbigniew Ni~acki
"Ulica Sezamkowa"

KINO
"Pega....
"Akoldemla policyjna V" - USA. l. 15, g . 15.30,
17.30, 19.30.

..

li w:>!::> I Za ew~ntualne zmiany
programie kiD
redak.::Ja
nie

odpowiada.

-

RADIO
PROGRAM LOKALNY

!I-l"

dnla" w
opr. A .
.,Rockowa
fala" - aud. J .ropa 19.30 Muzyka ope rowa !!O. ~5 "Koszyce" _
a .'d. a rcll M. K.u piilSkiej
20.:i5
Dziecl'llk 21.00 No.::ne K l.el.ce.
16.00

"A.ktualności
Sałaty
16.00

ny w pror:ramie h
odpowia.da.

w

Księ<lze

Re-

Crair; Sherg~ld 56 Road Carshalton Surrey Sl\-U 4D, Grul
Britain.
U.ryb.)

na.jwięcej
pocztówek: . W związku z tą
akch będ z)e s ię czul qczGś-

który

o-trzyma.l

•

PAźDZIERNIK
M1ESI~CEM

OSZCZĘDNOŚCI
USŁUGI

BANKU PKO
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOSCI
bank państwowy
oferuje szel·oką gamę usług dla ludności i jednostek wszystkich sektorów gospodarki:
O gromadzi oszczędności osób fizycznych,
prawnych i jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
na książeczkach z
wkładami płatnymi na każde żądanie, na
wyżej oprocentowanych książeczkach .terminowych na okresy: 3. 6, 12, 24 i 36-miesięcznych oraz kontach osobistych i rachunkach bankowych
IJ prowadzi rachunki w złotych i walutach
wymienialnych
O udziela kredytów:
dla istniejących i nowo powstających
pr2J€dsiębiorstw prywatnych i gospodarki uspołecznionej
na budownictwo mieszkaniowe oraz kredytów gotówkowych dla ludności
prowadzi kantory wymiany walut
wykonuje polecenia wpłat w obrocie
zagranicznym
wykonuje inne działania bankowe.
Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych
i kredytów jest zróżnicowane, w zależności od zadeklarowanego okresu lokaty lub rodzaju kredytu

BHZ "POLDAR"
oferuje do natychmiastowej sprzedaży:
• VEGETĘ 75 g
duńskie PROSZKI "NOPA" 3 kg w kartonach,

+

T~Iewizja śnia.daniowa

6.55
7.00
7.15
8.00
8.10
9.10
10.00
10.15
11.00
12.30

się

kordów Guvnnessa . jako ten,

kościoła

22.50 Wiadomo.>ci wieczorne
23.00 ,.Kinomania" - mag. film.
23.40 Jęz. ang. (1) - dla początk.
PROGRAM n
15.45 Program dnia
16.00 "Kontakt TV" - W kontakcie z przygodą
17.00 "Szpi.tal na peryferiach"
(16) - "Zapalenia" - ser,
czechosl.
1&.00 Program lokalny
16.30 "Kochajmy zwierzęta"
mag. anim.
19.00 Magazyn ,,102": J. Gaj06
19.30 Jęz. f ra'll C. (1) dla po-

chorego chłopca

Jak s ię dC1wi.adujemy,
w
szpita.lu królewskim w Londyn ie leży 7 -letni chłopiec z
guzem w mózgu, bez szans

Warszawa, tel. 21-37-13 lub 28-65-21
teleks 81-76-34,

Koleżance

KRYSTYNIE

wyrazy szczerego

współczucia II

ŁYCZAK

IWwodu

śmierci

MATKI
skladajlł

dyrekcja, nauczyciele
2%

pracownicy ze Szkoly P<ld-

sławowej Dr

Uwacal Za ewentualne zmia,

ll'l FOP. M 1\ (".1'" o
JJSn rr., CI(
.. OM Nr" Kil'lre - tel 439-5!

6

PROGRAM I
15.55 Prog r am dnia
16.00 Wiadomości
16.10 .,Video - Top"
16.20 ..Sami o sobie" - mag.
nastolatków
16.45 Kino nastoh.tków: ..Kuino" (6) - "Uja,rzmio.ny" ser. TP
17.15 Teleexpress
17.30 .. System"
17.55 ,: Rolnicze rozmaitości"
16.10 .,Kli.nika zdrowego człowieka": Także o sercu
18.30 TV informator wydawniczy
16.45 XII MKP im. Chopinastudio
19.15 Dooranoc
19.30 Wiadomości
19.55 Studio Sport
22.00 Rozomwy w " Res Publice":
Ecclesia - polityczna rola

14.00
14.15

TELEFONY:
Pog6towie Ratunkowe 999 . Po((otowie PP 997, Strat Potarna
99~
Pomoc Drogowa 9n , Pogotowie Energctvc~ne Kielce - Miasto 994 Kielce - Teren 956 . PogCltowie Ga~owe 31-~-20 t 992. Po((rotowie wod -kan c .o elektrvczne RPGM c".vnne w !lodz. 15~23.
lc'\ 1G'! -80 I 430- 94 Pocztowa In{orrn'łC J; .
() (,.ługach !l11 . Inform, c !3 PKt> 93ij rnlorma c j~ PKS
61.-32- 79 h otel .. C ?ntralny" G6-~5-11 .

Dziś

Słonecz

Starachowice

w

9- 16.

Zanikowy _ ., Vlnętcza pałaco\ve
i XVIII w ." czynn e w
gnct·! . 1()-!.6

g()."~

uL

Spełnijmy życzenie

--..,:

nieczynne.

:(VU

w

USA,

16,. 18.30.

APTEKA OYZURNA: nr 29-111,
uL Zielna 12. tel. 512-723.

MUZ ;;;.

w J ~t awa

"Wolność"

1. 12, g

Wy,(aw a
W·
c'ck

TELEWIZJA

.

~

Sroda
11 P' !.d~! mika

.

rt'dake:ja nit'

DROBNE

' OGŁOSZENIA
JASZCZYKIEWICZ PiGtr zgubił bilet sz~olny, trasa Lukowa - Chęciny.
11949-g
SPRZEDAM własno~ciowe M-3
(50 m kw.). Radom, Sportowa

1 m 4.

4054-r

FOTOKATALOGI
ROMEO.
Wrocław 3 skrytka 1008.
394-Jc
PRZESTRAJANIE sccam-pal.
Kielce 509-64.

11956-g
SPRZEDAM
.."-"-marę
l r,(lO"
(lIIRą). Kielce 205-4:$.
119 5-g

http://sbc.wbp.kielce.pl

Paweł (Tczów) zgubił legitymację
szkolną
ZSB,
bilet miesięczny PKS Radom.

FIJOLEK

4055-r
POSZUKUJĘ

miejsca d() Bene-IU){U. Kielce 66-36-75 (19-20)

ll960-g

SPRZEDAM
"skodę
- grudzień 1986.
Zdrój J. Rokooza 18, tel.
(bialą)

1l952~

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

SPRZEDAM "wactburga" t gS3
Kiel{.'e. tel. :lOG-W .

NIEPRZECKA Katarzyna zgubiła

legitymację

szkolną ·

11951-g
SPRZEDAM VW bllS, benzyna
(1980),
Chomentówek 52
k.
Chmielnika.

11950-g

ATRAKCYJNA praca ~la ~~
tomodelek w Norwe gii rOWfl~cC
amat rki,
27-305 Stara.choW1
skrytka pocztowa 22.

,.,
.....s.aL
•

~.,.

PYTANIE: -

!.g Q. ży
pełnio-

społec:z.no-polityczne,

"Solida·rność".

to

oocżtó

.r~em:

--

los-

;eriie-

Ltn-

Sztab
niewielka grupa

koordynująca
łącwików

działa'lność

we wszystreg'ionach kraju ...
WAŁĘSA

l CarsGreal
(l.ryb.)

...

rze ZKielc ulecha Wałęsy I

pel

,h czy-

3i' .• ~

pały

zjawił

się

o godz. 12. Zajął
obok swoich
najbliż
wspólpracowni.ków i posię pytania ....

Co pan

sąd ..j

•
Sekretarz ~tanu USA,
James Baker odrzudł we
wtorek pomysł częśeiClWelto
wyeofania lilię' Irak u » Kuwejtu. W szczególności wszelkie porozumienie, które po_
zwoliłoby władcy Iraku Sad.damowi
Husajno wi
wyciągnąć
korzyści
z na j azdu na Kuwejt !
sierpnia br. Sekretarz stanu USA

o

abor-{"ji?

ODP.: Jako katolik mam
taki sam stosunek do tego tematu co i Koeci6ł...

odrzucił zwłaszcza koncepcję

PYTANIE: - Czy będzie pan
zabiegał takie " głosy mniejszości narodowych?

pozostawienia Irakowi dwu
wy,sp kuwejckich, Łarba i
Bubijan oraz złóż naftowych
na pogra.niezu obu państw.
Ci) Rząd japoński odrz.ucil
możliwość
kompromisowego

Oczywjście ...

ODP.: -

Lechowi Wałęsie zadał rówpytanie niżej podpisany: _
Uchedzi pa.n. za człowieka przebojowego,
zdecydowanego
i
mocnego, Ił jednocześnie pan
ocenia siebie jako prawdz.!wego demokratę. Zatem która z
Konstytucji Polski jest panu
bliższa marcowa /z 19::1 roku, czy tez ta z 1935? Według
tcj osta!n,iej, prezyąent odpowiadał tylko "przed B41giem i
historią .....
nież

PYTANIE: Na jakich zachce pan sprawować uprezydenta? Czy nie za
obiecuje pan !!Idziom?
Proszę mi
czy
gdziekolwi~k
komuś
obie'całem obuWałęsa. Niczego nikoobiecuję,
uważam
;ż
t powinien tworzyć od-

warunki
rozwoju
ale ten rozwój uzajest od współdziała
nas ~·s.:ą:ystkich. Lud2)i trzedo t~o przekonać, nje mobyc tak. b~' do wyborów
tylko 60 proc.
wy bor-

ODP.: Najb1iesza mi bę
dzie ta, którą dopiero uch \'<1 alimy. Trudno "pilsudczykowską"
Konstytucję zastosm.vać do dzisiejs-zych warunków. Nowe. ale
pewne r-z.eczy można z niej zaczerpnąć ...

Podczas tej konferencji były
i momenty wręcz anegdotyczne.
oto Wałęsa
przyznał się, iż
.Jerzy Urban przysłał mu swoją ostatnią ksIążkę z dedykacją: .. Jeśli pan nadal będzie powtarzał, ze zwalczył
pan w
Polsce komunizm;- to... pana
poprę .. ."
Pytania wybrał i
~owal1iC odpowiedzi

.Jeśli pan wykto będzie pań
na s~anlIIwisku

me autorzanotował

JERZY KOSOWSKI

Izc1"'odnim!a(:e~co "Sti-lidarności"? '

D
w

tym '.zade..cyduje
zv,iązku,
jego
Co pan

mwierdzeme

rozu"trzeba

l'zyć Wal"Sll:awę"?

wygra pan
pan pre: - Mam co najmniej 6
ji na te-n temat - jeŚli
ier obrazi. to pewnie
Ul nim ze czterech miw~d'Zę możliwość odejś
calości, no a jeśli

u w

zgodzi

rar-

-

się pozostać ...

.Jak przyjmuje

wyborez~,

pańskie

zona?
-

Jakoś

te w)'trzy-

Wczoraj

lVkraju

• 16 bm, w 12 rocwicę wyboru na papieża .Jana Pawła fi
w ' wielu świątyniach w całym
kraju odbyły się uroczyste nabożeństwa.
Poczynając
od 16
październi,ka 1978 r. każdego 16
dJnia miesiąca w kościołach polskich są odprawiane IDIlZe św.
w intencji papieża. Są one szczególnie wroczyste w każdą r0cz.nicę jego pontyfikatu.
• Pols.cy tu,ryści ze Stalowej
Woli, wracający do Irraju pr:z.e-z
przejście
graliJi=ne w Szeginiach, wstali po.bici przez f1.lJnkcjona,ri'llSzy radzieckich służb
graniczny.ch.
• Do Polski przybyl pr-;.ebyna emigracji wybitny .
poeta rosyjski Josif Brodski
laureat Literackiej
Nagrody
Nobla. Ucze-stniczy GIl w zorgan~owa.nym
przez Uniwersytet
Jagielloński
seminarium. poś
więcooym poe-zji XX wie-ku.
wający

spornego problemu
terytorialnego
z
ZSRR. Jak podkreślił we
wtorek w Tokio pucilstawiciel japoń.~kiego MSZ, Japonia domaga się zwrotu
,zterech zajętych przez ZSRR
Wysp Kurylskich.
(I}
Izba Raprezcntantilw
Kongresu uehwaliła we wtorek plan redukcji defi~ytu
budżetowego
w
wersji. o
której
prezydent
George
Bush powiedział kilka godzin wcześniej, ze ją odrzuci, gdy trafi na jego biurko. Plan. opracowany przc2I
demokratów,
przewiduje
zwiększenie Dodatku dochodowego najlepiej z1l.!'abiajllcych i o Hl pLOC. podatku
od dochodów powyżej miliona dola.rów ro('zl.!il'.

ny 10 zanotowano

w uaju

37

nych

zgłos'l:eń o podłozo
bombach. .,Dow~ pnisiom"

grożą kary w LodzD., gdzie
było 112 takich zgłoszeń w tym
miesiącu, kilku już schwytano.

DOKOŃCZE!'HE

Narodo_

ROZBOJE
• W Kielcach na ul. Wojska
POlskJego Antoni M. (l. 20) i
Bartłomiej K. (l, 17) napadli na
Cecylię Z. l!:radnąc jej pienią
dze. Sprawcy zostali ujęci PI'z.cz
policianiów.
W Kielcach na ul. Karłowicza nieznani
sprawcy napadJli na Czesława K. w jego
mieszkaniu.
Skradli mu pieniądze i silnik elektryczny.
•

• W Chęcinach na ul. 1 Maja. nieznani sp!"awcy
pobili
Krzysztofa
M. a
następnie
skradli mu 150 tys. zł.
Ostatniej doby na terenie województwa kieleckiego doko.nano 10 włamań na szkodę społecz.na i 19 na szkodę prywatną.

Co się dzieje' z kielecką linią
W !!Zwadek
godziny. Już
nie wiem -o której mam wslawać, a.by 'nie spóźnić się do pracy. Pół miasta dojeżdża. dośródmieścia z póŁ'1ocnych OSle<!li i miała to być linia o naJwiększej liczbie kursów,
obiecywano co 5 minut autobus.

auto>buso ",~
,,35"?
czekałam ponad pół

Po

zioła

do ... lasu

W Lage wie jad~y rowerem .Józef A. i będący po spo•

alkoholu
wjechał
p od
którym kierował ZdzisIa w Sz. Rewerzysta zr;inął Da
miejscu.
żuka,

•
W Bieglowie (r;m. C~ar
noein) dwa j męzczyźBi o nieustalonych personaliach jadący
Strzał

w ... papierosa

Na osiedlu SWiętokrzyskim w
Kielcach jest strzelnica w barakowozie. Sportowe strzelanie
do tarczy wca,le nie jest takie
złe, gorsząca . jest natomias~ na_
groda za cel w tarczę - )eden
papieros. Widziałam, jak . Da-

Telefon interwencyjny
grodę w tej postaci otrzymywa_
rąk prowadzącego strzelni-

li z

cę, młodzi chłopcy. jeden z nich

mi·ał

Jakież było moje zaskoczenie,
gdy zastałam zamknięty sklep
z ziołami przy ul. Sienkiewicza

w · Kielcach. Na drzwiach żad
nej informacji, w środku jakieś
prace remontowe.
Dobry obyczaj każe zawiadaklientów o cza..<.ie remontu, o przeoniesieniu sklepu, czy
o je-go liikwidacji.
miać

Komisja Spraw Międz.ynaro
dowych

prz.y Radzie Naczel-

nej SdRP już na wiele tygodni przed tą wiz.ytą, w specjalnej
uchwale
przestrzegała
polską dyplomację przed niedocenianiem ZSRR jako są
siada i mocarstwa. Ze zdziwieniem zauważono, że w cią
gu roku nasz minister nie znalazł czasu na przedyskutowa_
nie w Moskwie tak ważnych
problemów iak zjednoczenie
Niemiec i inne procesy zachodzące w Europie. Padlo też
stwierdzenie, że w szeroko rozumianej polityce zagrankznej" a wi~c nie tylko rządo
wej - ujawnia się krótkowzroczność,
która już rodzi
niebezpieczeństwo stworzenia
sobie nie najlepszego są~iedl:
!wa tak .n~ wsch<ldniej, jak
l zachodmej granicy.
Tych słów przestrogi, które padały nie tylko przecież ze
strony socjaldemokratów, nie
wzięto jednak, niestety, pod
uwagę.

No i stało się, jak się stało. Długo odwlekaną i niestety przygotowaną, fatalnie relaCjonowaną
i komentowaną

w

podróż

urzędowych

mediach
polskiego szefa dyplo-

motocyklem m,arki .. Jawa" ulegli wypadkowi. Ni~przytomni
przebywają w s·z pitalu.
(ck)
•
W miejscowości Wola Laszewska, (gm. Przytyk) pod koła
fiata kierowanego przez
Jana Z. nagle wbiegł 8-letni
Sylwest.er K. Dziecko z obrareniami ciała trafiło do szpitamałego

la.

chyba zaledwie 7 lat. Mo_
je nazwisko( ... ).

U notariusza
(WIZYTA

w

REDAKCJI)

Jestem obU!t'rona, jeszcze rała
w nerwach, potraktowa,niem z
ja-kim się spotkaliśmy w ~lllrze
Notarialnym przy ul. S enldehttp://sbc.wbp.kielce.pl

macji 00 naszych ws hodnich sąsiad6w, pr:z.y najlepszej nawet woli trudno uz:'
nać
za poJiiyczny sukces.
Zmarnowana :z.oslaJa jesZI.:':z.e
jedna .szansa.
Wielka szkoda. że w syiua jl
gdy cały cywilizowany Świat
fetuje przyznanie Micha.HOwi Gorbaczowewi PokOjowej
NagrOdy Nobla w uznaniu dla
jego demokratycznych
reform i udziela
pieriestrojce
poparcia . pol~ki minister sp ow
zagranicz,nych powraca
ze
Wsch.odu pralctycz.nie z niczym.

Czeski najazd
a PIs e?
C(}raz więcej ob)'wateli
chosłQwackich przyjeżdża

oL\!-

w GStatnich dnia ch do POls]ri, korz} stając z faktu, że sluzby
g, aniczne CSRF nagminnie.
!'hoć
nieoficjalnie, O<l.stf;pują o egzekwow)l.nia obowiązku POs,adania urz(!dowe-go
zaproszenia
do Polski (nasze wł&dze T,i "dy
go nje wymagały). Fr&sl~ie bhl1'0 •• Orbisu" sprzedaje
z'lvwu
coraz wi(!ksze liCZby VOHchf:-, ow.
'główn ie na nodegi w r,raHFzychu i 'we Wrocławiu, gdil;e w
weekendy odbywają się gi .. łdy
i targo'w iska. Wzrosła rów.,ież
liczba wy-cieczek do Polski. N ganizowanych p~zez .,Czedot".
Głównym. je.ś}j nie jedynym ce_
lem wyjazdów są ~<1k\Jpy hardzo korzystnc z uwagi na r6żńi
ce coo i wysoki kantorO\'lY
ku.rs korony.

Jelcyn krytykuje
program Gorbaczowa

CD W Jedl>ni Letnósku pod ko-

koła

łady wbiegł 7-letni MarChłopiec z obrażeniami
ciała zos,tał
przew;eziony do

cin M.

sz,pitala.
•

W

Białobrzegach

na ul.

Rzemieślniczej
polonez potrą
cił lO-letnią Ewę G. Kierujący.
uciekł
z
miejsca
wypadku.
Dziecko zaś z cięż,kimi obraże

niami przebywa w szpitalu.
WYPADKI

ZE STR. 1

Leniwa ,,35"

zmornowo·neJ szonsy

l reporterskiego dyżuru

zyci u

• We w1:o-rek tylko. do godlZi-

fałszywych

Żołnierzy NSZ
rejestrowany·

rozwiązania

Wizyta
.

•
W miejscowości Słomczy n
(gm. Grójec) fiat 126p kierowany przez Roberta J. najechał
podczas zapadającego
zmroku
na tył furmanki
powożonej
przez Edwarda M. Pasażerowie
"fiacika" S-miesięczny Dominik
J. i 3-letnia Iwona R. z obraże
niami ciaJa przebywają w szpitalu.
(włm)

wicza w Kielcach. Byliśmy umówieni z panią sędzi·ą na godz.
11 dzisiaj, czyli 15 październi
k~. My, to . znaczy moi rodzice,
ludzie już sta·rsi i ja, studentka.
Minęła umówiona godzina, więc
moi rodzice, chorzy, przycupnę
li sobie na krzesłach w pok(}ju
nr 5.
lO m1nut po 11 wpadła d(} tego pokoju pani sędzia i zobaczywszy SiedząCYCh
rodziców
rozkazała: "Wyjść! Natychmiast
stąd wyjŚĆ"! Popierając te ostre
słowa gestem rozkazującym
w
stronę drzwi.
Zaniemówiliśmy z
oburzenia,
uciekaj~e
do
przepełnionego,
ciasnego i dusznego korytarza.
Po pół godzinie pani sędzia poprosila nas do swego gabinetu,
sprawnie załatwiła naszą sprawf: i była uprzed:zaj~o grzcl'Z-

Przewod:J.ioczqcy Rady
NajFederacji
Rosyjski e j
Boris Jelcyn
powied,zial.
że
przedsta wiony we wtorek !''l syjs..ldm pariame-TItal zystom nowy wari·ant p~og"amu sta.bilizacji gQspo::larki ZSRR. opracowa.ny przez prezyueryta Mil'haiła
Gorbaczowa, stanowi próbe zachowania dotychczasowego. systemu administracyjno-biu rokr a_
tycznego i jest skaza."y na niepowodzeni-e.
Wyst~pując na jl'osie'dze-niu 1'0ryjskiego parlamentu Bcris Jt-ł_
cyn. który od dawna kry t) kuje
politykę
gospodarc~ą
Michaiła Gorbaczowa, oświad{zył,
że reaHzacja zgłoszonego P"ogramu może uoprowa-d.zić do tego. że Rosja odmówi współpra
cy z ZSRR. powoJa własu:} armi~ oraz stworzy własDY ~:iS
tern walu.towy i ceilny.
wyższej

ŻiVfkow nie Jna
•
•
lloczucla
WIny
Jak oswia{)-czyła w wy ...~ia,(Jzie
dla azze-nnika "PogIed" arlwokatka Todora :2:iwkowa
Reni
Caoowa, w udosiępnio'1ych jej
materiałach śledztwa nie dODat.=
rzyła się dowodów winy byłego
s€-kretarz.a genera,lnego B PK;
Jak wiadomo. zarzuca mu si~
nadu'żywanie władzy . defraudacje i wznieca.nie narod·owoi<ciowych waiuj. Według Canowej,
były władca Eułga ;-ii
nie ma
poezucia winy. poniewaa. wszystkie w.awe dla kraju decyz.je
były podejmowane zespo;lowo.
(PAP)

na.

Nic j ..dnak nie pctrafilo wy _
mazać te,;o p przedniego koszmarku. A mówi Idę o kuUurze
bycia ...
(gi)
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Dru~yno\Vi mistrzowie Polski
w rajdaeh enduro w roku 1990,
motocykliści

Kicleckit>go Towarzystwa Motorowego
Novi
ze swym kierownictwt>m.

Przed meczem Anglia - Polska

utbol·czy wojno
(Wysłannil[

PAP, red. Andrzej Stefański pisze z Lon-

dynu)
Trochę "przewiało" mnie grozą, gdy przej(załcm wtorkowe gazety londyńskie. "Today" i "Daily Express" piszą ... o bombie ze·
garowej! "Daily Star" zamieszcza zdjęcie Stuarta Pearce'a się
dzącego na czohiu. A pod zdjęci cm podpis, ze trzeba skruszyó
Polskę (piłkarską reprezentację). To pod adresem Grahama Taylora.

z

..

.

W c1o~konałyc" nas trojach opuszczała Siemiatycze ekipa
motocyklistów Kieleckiego Towarzystwa Motorowego NOVI
Pll zd byciu drllż~nowcco mi trzostwa Polski w rajdach
('mian i trzech indywidualn y ch tytułów - mistrzowskiego
pt'7C:l
Ry szarda Gancewskie~o oraz wicemistrzowskich
prl. ~Z Artura Lisa i Huberta Dzialloka.
Na pożegnalnym
ogni~ku urad o wani z sukcesu zaw odnicy spalili buty szefom swojej ekipy wiceprezesowi sportowemu KTM
M.a.rkowi Sikorze i kierownikowi sekcji Januszowi Łacie!
l'ra(lycji stalo się więe z~ldoŚć.
~ Mam n a dzieję,
w l'ut'ałl!ś do
Kielc

:i:e nie
boso?

sp:;tałem

Marka Sikorę.
- Na szc:z.ęśde m,a:€m ze
5-Hb 4 UlpaSG'we buty. W skarpetkach
<ic.dzialem
tylko
przy o~lli.sku. Było c:ep!o i
n ~(>
orzez.iqbilem się... Siem'2·l.l'cze
przywitaJy
nas

pi<;!tnq,
słoneczną
po.godą,
ktc r .; i.n~·ała przez oba dni zawod.(Jw. kończących tegoroczI'.' '€zon w ra iod.~c h en<1 u.ro.
BYł on dla nas bardzo u·dany. W pierw-zy m roku 07;:alamo!<ci klubu
motoc~'kI:ści
si<: ~nG !i
po drużynowe mi~ 
trz(>~t\\'o() 'v <.poo0b
zdecydowan·.'
lV.vnrz,e.dzając
naj-

groir;;ej);.zych
rywali,
raidow:ów BKM Bielsk o o pon-ć1 .,j 250 punktów. a Rysz~rd
Gan cewskj
potwierdził kraj-ow<.' <;.uprf:'l'r.<JcjCl w
klasie
powyżej 2:;0 ccm . W tym ~.e
zO";e wy;rn'
wszy:,tkie elimi.n:ic,ie mi~L"zo~t·w Polski. A
Jest on
b }''0 ich dz. 'e,ięć!
bez
\.,.,tpien:a . rajdO\~ ~em
Ilu.mer jeden '.'1 Pol,-ce l
~ Ga.neew~ki to wielka inclY\'I-·j(lna.łnośe,
czego zresztą
dowiódł
mie.i ~c e

za.irnując
czołowe
Słynnym Rajdzie
Inkó v
na drugiej półkuli.
l\IłlK!zif"ź ma więe doskonał e

w

wrory i zac?yna iść w j ego
ślady ...
- To
mnie
najbardziej
deszy. Artur Lis i Hubert
Dzianok rulZ w tym roku
wOby!i b'alo-czerwone szarfy. Arlu.r zo~tał
pierwszym
w:eemisbrzem kra ju w klasie
125 ccm junior. a Hubert d ru gim wicemi!'!trz.em w klasie
50 ccm sim~on. Obaj są mło001 i przy~zlość przed nirni.
D otyczy to zresztą większoś_
ci
naszych
motocyklistów,
k tórych
o-prócz
Rys zarda
G an<:cwskiego wSlPicra jeszcze
<twym
dośw iadczeniem
we te.ra n
rajdowych
tras,
Zbigniew Banasik, pelniąey
w nn.szym kI lItb' e funkcję
szkoIeIl i-ow:-a.
Zbyszek zamierza
z.re~Zlta
z.akOlkzvć
starty i całkowide t>ośv.. i~:ć
~ię irenerce.
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w walce o m e dale mistrzostw Polski nie jesteście w
K ielcaclI
osamotnieni. Ry_
wali zują
z wami rajdowcy
Kieleckiego Klubu Motorowego, Id órzy w tym sezonie
r&wnież

mogą.

Hubert
Dzianok przesiądą
się
na nowe motocykle,.Husqvarny". To droga inwestycja, ale . z pewnoś<:ią się opłaci. '
Dobry 2'J3wodnik
to
polowa sukce.s.u, a dobry Ulwodnik i dobry motocykl to
niemal jego gwarancja!
• . Dziękuję za rozmowę l
źyczę
kieleckim rajdowcom
szerokiej drogi w przyszłym
sezonie, a klubowym działa_
czom, by nadal z takim zaangażowaniem
i
poświęce
niem pokonywali
organizacyjne i finansowe trudności.
Rozmawiał
A~TONI PAWŁOWSKI

pOChwalić się

sukcesami ...
- Uważam, że ta·ka T'-\V'aliza c ja może wyjść tyl'ko na
korzy'ść zaIWodnikom obu klubów Mam uznan ie cLla 10ka!nych rywa1i, którzy zdobyli trzy miejsca na podium
a
z,espo!owo - ' wywalczyli
czwartą lo..1taŁę
w
kraju w
,;;~a w-ce
15 kla<syfikowanych
klu'bów.
VI
S·ie.mia1yczach
za.imponowa.1 mi Paweł Więc.
kows ki, wygra,ł obie elim i~ acje i dzięki
temu w ·stal
pie!'If.·~ zym
wicemistrzem
Po,k<-ki w k!a,c ie 50 ccm. Natomi.a~t
młody
Zbigniew
S~('zepanek

Anglicy liczą na wygraną. Lina doskonałą dyspozycję
strzelecką Gary Linekera. ..Daily-. Express"
przypuszcza
iż
Lineker powtórzy swój wyczyn
z Monterrey w Meksyku
w
1986 roku . kiedy to strzelił naszej drużynie wszystkie
trzy
gole.
czą

gę.

nić

tytuł

dru,ż ynowych

mist·rzów Po lski w
raj.dach
enduro . Ryszard Gancewski i

"Gazzy". lecz przede wszystkim
militarne bomba zegarowa, miażdżyć czoł
giem ... Być może ma to wszystko służyć przygotowaniu psychicznemu kibiców na środowy
mecz.

Na zdjęciu powyżej: najlepszy rajdowy motocyklista w
kraju, Ryszard Gancewski z
liTM Noyj J{jelee, mistrz Polski w klilsie powyi:ej 250 ccm.
Zdjęcia ~larck

Sikora

Wydaje się, że w środę kl uczową
rolę może odegJ:ać
nasza druga linia. Od obsady . tej
formacji. od nałożony'ch zadań
na poszczególnych piłkarzy i
od
realizacji
tych zadań
zależeć
będzie wynik meczu.
Jeżeli
pomocnicy potrafią uzupełniać
poczynania obrońców.
aSekurować ich. może uda się
uzyskać korzystny rezultat. Tak
1>rzynajmniej twierdzi Edmund
Zientara, który
na
moment
"wpadł" do Loridyn~ iechal
bowiem na mecz do Dublina,
by obserwować innych naszych
rywali, p\łkarzy Irlandii i Turcji.

słownictwo

Więcej.

do.św ia.dczony

Jakie plany na przyszły
sez.on?
- B<;>dziemy chcieli obro-

Przytaczając
powyższe przykłady, zamierzam
podchwycić
ton
prasy angielskiej mającej
wywołać . moim zdaniem, atmqsferę psychozy, skierowanej przeciwko piłkarzom polskim. Mam
Ba myśli nie tylko sprawę

Pobyt polskiCh piłkarzy w
L~ndynie nie stanowi sensacji
dla pras v Oto w gazetach kilka
wzmianek - o Dariuszu
Dziekanowskim, że ma złama
ny nos i nie zagra w środę; o
Ryszardzie Tarasiewiczu, iż potrafi mocno strzelać. Raz jeszcze pojawił się kontekst polski - że Taylor na odpraWie ze
swoimi zawodnikami poświęcił
naszej drużynie 20 minut, a nie

Ryszard
Augustyn
się~nęli
po
tytu,1y
drugiclh
w:czmis.tr.z:ów. Pierwszy w kl:.lsie
125 ccm junior. dru gi w klasie
250 ccm. Niestety.
na'szych
loka·lnych konkurentów
nie
ominął
"Siemiatyczach
przykry
wypadek. J uż w
pierwsz~"lYl dniu zawodó w Rob crt Czuba z KKM wp.adł na
drzewo. lamiaoe rękę i
nG-

a

Bomba zegarowa? Ma nią być
słynny "Gazza" Paul Gascoigne. Podobno poczuł się urażo
ny słowami
Andrzeja Strejlaua - tak przynajmniej podają
gazety angielskie. Nasz selekcjoner rzekomo potępił nadmiernie energiczny styl gry
Gascoigne'a.
Angielska prasa
podkreśla .
że
trener Graham
Taylor musi a! "studzić" piłka
rza.
Taylor stwierdził
też
m.in.: "Paul
jest obecnie jak
bomba
zegarowa.
Jeżeli ma
wybuchnąć niech
eksploduje w środę przeciwko Polsce,
a nie prz€'ciwko Anglii".

Do pomocy
Linckerowi
w
ataku trener
Taylor zam ierza
prz~zielić
Stevc Bulla. Prasa
angielska przypuszcza więc. że
gospodarze rozpoczną środowy
mecz w zestawieniu: Woods Dixon, Parker, Wright, Walker,
Pcarce, Platt, Gascoigne, Barnes, Lineker, BulI lub WaddJe.
A polski zespół? T rener Andrzej Strejlau ma do rozwiąza
nia parę zagadek. Nie tylko co
do obs:ldy pozycji bramkarza.

Udanie

rozpoczęła

swoje

występy w eliminacjach mło
dzieżowych mistrzostw Europy w piłce nożnej reprezentacja POLSKI zwyciężając

wczoraj na stadionie ToUenbamu w Londynie drużynę
ANGLll 1:8 (0:0). Bramkę
dla Polaków strzelił w 85
minucie Dariusz Adamcluk
ze szczecińskiej Pogoni.
W dru,iim meczu tej grupy, rozegranym w Dublinie,
piłkarze Irlandii wY«rali
I
Turcją 3:% (1:1). Dwie bramki dla gospodarzy zdobył
Cousins w 22 i 46 min. I
karnego oraz Arkins w 84
m4J.. Dla gości Emin w % i
SO min.

1. Irlandia
2. POLSRA
3. Turcja
4. Auglia

1 l!
1 2
l
1

O
O

W innych eliminacyjnych
spotkaniach
młodzieżowych
mistrzostw Europy RumuniI'
przegrała z nuł~arią 0:1, a
Szkocja pokonała Szwaj ca rię
4:%.
(ap)

...

Wyścigi

kartingowe
Na torze ,.Kielce" w Miedzianej Górze odbyła się kOlejna elimioJlacja mistrzostwakręgu
wyścigach
kart:'!lgowych.
"
kateg()rii "Młodzik -Ol"
czlert
czołowe lokaty zajęli reprezentanci KTM-Nowi Kielce. z wYciężył Andrzej Szymański przed
Anną Graczyk, Piotrem
kiem i Tomaszem Odelskim.

:!

• Klasa 50 ccm: 1. Wojciech lłrzuśmian
BKM lliclskD, 2. Paweł Wit;ckowski KKM Kielce, 3. Hubcrt Dzian"k KTM Novi Kielce, 4.
Jaroslaw Chećke KKM Kielce, 5. Leszek Drogosz KTM Novi Kielce.
• Klasa 125 ccm junior: L Woj<'il.'ch Rencz
Turów Bogatynia, Z. Artur Li.'i KTM Novi
Kielce, 3. Zbigniew Szczepanek KKM Kielce,
6. Piotr Kozioł KTM Novi Kielce, 1. Szymon
Bultaj KTM Novi Kielce.
• Klasa pow_ 1~ ccm junior: 1. Macit"j
Wróbel BKM Bielsko, 5. Maciej Sobkowski
KTM Novi Kielce, 6. Robert Więckowski KTM
Novi Kielce•

• Klasa 2!i8 ccm: 1. Andrzej Tomiczek DKM
Bielsko, 3. Ryszard Augustyn KKM Kielce, 8.
Paweł l'ietrzak KTM Novi Kielce.
• Klasa pow_ 250 l'l.'m: L Ryszard Ganl'cwski KTM Novi Kielce, 4. Mirosław Misztal
KTM Novi Kielct>, 7. Zbigniew Banasik KTM
Novi Kielce, 9. Piotr Zieliński KTM Novi
Kielcc.

TOTEK
II liga polska i II liga ~
gielska: 42 rozw. z 13 tra!.
wygrane po 1.669.000 zł, 1051 ro Z
z 12 traf. - wygrane po 66.5tlł I
12.923 rozw. z 11 traf. - W1gt~
ne po 5.009 zł, 81.SG7 ro~"'. J
traf wygrane pO ise zł
•

•

Zespołowo: 1. KTM Novi Kielce 1691 pkt.,

Z. BKM Bielsko 1422 pkt., 3- Turów Bogatyni.
1301 pkt., 4. KDI Kielce 1199 kpt. Sklasyfikow:m. ;15 zespołów.
(ap)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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