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- laureatce wtorkowych wyborów Miss Skarżyska. Panią
miasta nad Kamienną czytelnicy "Echa" znają zapewne z
niedawnej rywalizacji o tytuł .,Dziewczyny Lata" przeprowadzonej w Kielcach. Zdobyła
wówczas laury
Mi~s
Gracji i Elegancji.
- Zwycięstwo w Skarżysku
to nie tylko nowe auto i wy-

Lon-

b q1G 9

się

t. Tak

W sklepach mięsnych Z30patru.i:l się dziś tyI' o pieHczni. Wolą kup!ć tu, chuć wybór bardzo sl.ronmy, nie. najŚ· 'icż<;zą
wołowinę czy mrozony karczek.
Pneraia icb
bazarowy zgie l, i harmider.
Inni co wtorek, piątek gnają
do jatek zrobić zakupy.

muna

)ment

iechal

.blina.

tszych
Tur·

Nl\ tar~O'Nisko przy ul. Cw.
J;,udowej w Kielcach, jak w

ka żdy targowy dzień,
przyjechało v/lelu

we wtohandlaróżnej maści Wśród nich
potężną
grupę stancwili rolnicy
z
towarem miE;snym.
Mic'sce na placu targowym
znaleźli tylko ci z nich. którzy posIadali
zaświadczenia
o b:ldaniach weterynaryjnych.
Uz.b Ierało
się ich 40.
ZajE;li
wszystkie jatki. rozłożyli swoje drew 1iane lady, wyrzucili mięso i je~zcze przed godz.
rek
rzy

ni? To pytani~ ~tawlc le z uporem w: ldzom miastn . s~a:e
powraca.

na
ka.

Warunb.i
sanitarne panu• na tym targowisku
miejskim są fatalne. W 16 istn:ejących jatkach nie ma dopływu
bieżącej
wody Jest
więc
w n'ch brudno. sprz:edawc,'l \vyglądają bardzo niechluj nie. K'edy to s:ę zmi2ją('e

n1ln zl.
,." 1-:·>')

11 1'1
'n

'l

t,

J~r:t'cfct
('~

'r"

'l

p·")!sl\~

ozmowy ·prw
herbAlfce

7 rozpoc zęła s:ę sprzedaż. M oż 
było kupić mięsiste żeber
..przemawiającą"
wąt
róbkę, p iękny schab, ale także
podejrzaną kiełbasę i kaszankę wprost
z zapyziałej
teczki lub-k~sz3 z jajami.
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Z Anną
Pulskiej"

JC.lierską, kierowniczką

Kapuśniak w
o Ob,dwoje jesteśm, w Kiel·
cach "elementem napływowym".
Ja, po moim okresie pobytu tutaj, nadoi mam nieodparte wra,

sklepu "Sztuki

salonach

żenie,

że Kiell:e to mieszonka .
imitacji peńum Helen, Rubinstein z kapustq, to miasto, qdzie
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"'Relaksie"
..
~ ~·E.Gierekdla"EcllaDnia~ł)
o starych i nowych sternikach świadomości
wywiad z Edwardem Gierkiem - czytaj na str. 4.

jnych
,wych
Dunia
.:1, a

-jcarię

(ap)

t
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Wiejenly, bo nie zdążymy '

na ' pro~n"
tTa~ie nr 7, tO pobliżu
a. w woj. radomskim 0SZwedzki D. G. 8., kic-

interwencviny

45898
posię

• Jeszcze O "Norwidzie'"
Jak dosżło do konfliktu w III LO? Na ten t mat
kurator oświaty i wychowania, ANDRZEJ SYGUT oraz dziennikarze naszej gazety
Andrzej J. Kiczor i Kazimierz Skup.
rozmawiają:

Ry . P.

rając

samochodem osobowyom
marl;i "Volt'o" potrqcił jadącego
w tllm SOIilI/Tn kierunku Stanisława IV" poruszajqcego się po
trakcie międzynarodowym
TOwerem marT,i "Romct" Rowerzysta mial wiele szczę.icia. bowiem
auto uderzyło (JO prawym reflektorem. Silą bez/eladu s)'la(ll na mas1;ę pojazdu. następnie
po
przel;oziolkowaniu
spad! /lC! a.~{(llt po lewej stronie samochodu.
RotJ;er zostal
zmia:dżony
przez /cola volvo.
Stanisław W. domal o!1ólnych
pótluczeń i zostal prze wieziony
do radomskiego szpitala.
IV wypadkU tym nie ~t}lob1J
nic szcUl1ólnego. gdyby me real.cja sprawcy. Szwed. po potrqceniu rowerzysty p,.zejech~l
ze sto metrów i :zatrzymaI Się
na clI wiZę. Z auta wygramolIlU
DOKOSCZEN1F.

N 1\ S'IR. 2

Tajemnicza

Gdybym

śmierć

Zofii R.

(IV)

wiedział, że żona

Na skrzYL9waniu
wiejskich
dróg w Bielio:1cll, w zadb:mym
ogrodzfc stoi dom. Jasny, czysty, piętrowy, otynkowany.
Dzwonię do drzwi.
Szczeka
pies. Nikt nie otwiera. Dzwonię,
slukull w !'7ybę.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Odnos7.ę

wrażenie.

iż

kto~

j.'!st w środku. Po ldlw minutach
pies przcstaje szczekać.
Upewniam się, że coś się wewnątrz dzieje. Wiejski pies
w
pustym domu powinien szaleć
przed drzwiami z emocji. ploSZ(lC gościa. Słychać ot'.vieranie
drzwi pt'owadz~cych do I(roclu.

Wołłenberc

Ktoś

umrze ...

wychodzi. Słychać męskie
glosy. Zgrzyt klucza, staje przede mną mniej wiQcej 50-letni
mc;żczyzna,
zaniedbany, mówi
coś uiewyrai.nie.
'je mogę powiedzieć, . że nic odczuwałam

strachu.

oz owy przy herbołc

brud!
TR. 1
Zupcłnie na bakier z higieną
band;ujc !!i~
mięsem i jego
przetworami przy ul. PiekosZ1)wskiej i Wiśniowej. , Przyjeżdżają tu rolnicy
i pseudo.rolnicy bez kwitów potwieroOzających
przepr{)wadzenie

"Maluch n za' urodę
OOKOŃC:hLKIE ZE STR. 1

,d e zka do Wiednia, a'le także przepustka
do półfinału
Mi s Regionu, który prawdopodobnie w lutym . odbędzie
się w Kielcach powiedziała laureatka.
Po nagrodQ
przybyłam z r=lamą,
tatą, a
nawet ciocią. Pomogą załatwić
mi formalności w związku z
przekaz.miem nagrody i jej
• rejestracją. Mam o tym równie niewielkie pojęcie, jak o
prowadzeniu samochodu, nie
posiadam prawa jazdy i wydaje mi się jeszcze, że nie
odważyłabym
się
na przystąpienie do kur!'u nauki jaz·dy .
Pani ' Beata przymierzyła siQ
jednak do kierownicy i jest
j!:'j z nią bardzo do twarzy.
Do rywalizacji przystąpila w
~rupie 13 finalistek skarżys
Jdego konkursu zorganizowa-:
nego przez dwóch micszkal'lców miasta: KaLimierza Janm'a
i
Sylwestra Szweda
wspieranych przez wielu sponSOT.JW , Oni właśnie złożyli się
na ~lówną na:!rodę. Pozostałe
laureatki: J Wicemiss B ca t;l.
Ostrowska, If Wicemiss - Katarzyna, Wlodarczyk i Ul WieC"li s Monika
Kędziersk;l.
. wyjadą
na wycieczki. do
,W.iednia, otrzymały też komplety biżuterii firmy ..Kc-' mcx". Dhonor wano też 'l\flJnikę Sallkowską. którą f u nfłatorzy piękne~w
pluszowe!!o
n'Jnn wyróżnili.
przyznaj ą c
tyt.uł ,.najmilszej".
(AI.P)
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bada11 weterynaryjnych na
.przyw·ezi'Jne ze sobą m;~so.
Nie tety, nie ma nad tymi anonimowymi
handlarzami
żadncj
kontroli ponieważ ulice
Pie ko~owska i Wiśniowa nie są tYp{)wymi
targow iskami
miejskimi.
Zatem
sprzedający
rozkł ad ają swój
towar, gdzie popadnie: na sto.lku, na krawężniku, w ~agaz
niku samochodu, bo nie stworzono im przyzwoitych
warunków. Kto kupuje? Młodzi
i starzy. m<:żczyźni i kobiety mieszkańcy
Czarnowa
i okolicznych dzieln:c_
Przy
zakupach nie żądają zaświad
czeil o zdrowiu przeznaczonych do uboju zwierząt.
- A mają takie prawo i powinni z niego korzystać - in formuje dr Maciej Duda, ' .... 0 jewódzki
lekarz weterynarii
w
K ielcach. Wojewoozki
Insoektorat
Weterynaryj,:!y.
.~Sanepid". PIH, także
policja nasilą w najbl iż
szvch
miesiącach
kontrole,
pr-zeprowadzą oblawy. Ostatni prz.egląd kieleckich targowisk wykazał brak ksillżeczek
zdrowia u sprzedawców, b:-ak
świadectw badania lekarskiego mięsa.
nieprzestrzeganie
podstawowych wymogów sanitarno-higienicznych. Z tymi
pow a ż!1ymi zaniedbaniami bę
dziemy
konsekwentnie walczyć .
C zekamy -też z niecierpliwością na nową ustawę. dotyc zą cą

Pań s twowej

In ~ pek

cji

Weterynaryjnej,
która
zw ięksl.y
!las?e uprawn:enia.
Od 24 p~ ździernika b:-. bę
dziemy
zgc.dnie z nią spra-

Proponujemy

ou

Kielra('h zapC'<lsz;l. :.a "Mikrof&n dh\ wuyslkit· ", kić,·)' odbęd-z:e s:ę 19.X.
o g"·dz. 17 v.' kawi'::>rni WJ?K.
CI PTLiA .. Kubuś" · w K :E'lC::C·~l wvsta\\:ia w DK .. Se.l:>r\ t"
(os. S\\'ję!o,k.rzvl>'kie) n.x., o
godz. l1 "Zem,to; wróżki"
p-rem:era.
Ci)

WDK w

wować na bazarach ró\.:niei.
nadzór
policy}.'1Y.
Rozsz,erzone zostaną nasze kompetencje, ale też spadnie na nas
wi~ksza
odpowiedzialność za
zdrowie
s-połeczeństwa.
W
K"elcach i województwie nie
zanO'towano
w
ciągu
ostatnich
miesięcy poważnych
zatruć
pokarmowych
(poza
jednym tak!m przypadkiem
w Skarży~ku-Kamiennej). Te
dane nie u<p{)kajają na jednak.

*

*

*

Kons umenci n<!.tomiast nic
chcą z,rezygnować z możliwoś
ci robienia zakupów na bazarach, gdzie duży wybór towaru, cza-s2mi tańszego nii w
sklepie.
Czekają na chwile:,
gdy będą mogli zaopatrywać
się na czy. jych targowiskach
w zdrową, przebadaną źyw
ność.
(bca)

Początek
w p:,.t

k. 1. hm. przed S;JWOjewódz,k im w Rado miu
roz,pocz,:'lie się f02.p!·a wa prze:
ciw·ko
24-r..tniemu
Arlurowl
G., 18-le,t-n:emu Krzyszt&fo\\i Z.
i 23-ldnieom·u Grzet;orzowi
R.
~,\:.arż-onyn1 o dokonanie
rozboju n<l P"V!:>OS7,CZU para fii i>w.
Ja.na w Ra,oc-ffi'.u. ksio;dzu Stanisławie Sikorskim.
ci('m

Przypoo!u!1i}my fa,~:·ty . WieC'z,?r~m 7 czt-!'wca br. po wmesr.iejszym ll.Zgod·:lieni·u sz~z('g?
łów trójka młooych męz
czyzn posta:lowó ła zr(,-3l,'.zow n ć
pl>a.n na.padu na pleban ię ~zy
u,l. Groozkiej.
Gdy c.kolo· gooz, 2>J,30 k~iQd~
wys.zcdł z domu , aby zam'"mlC
fudkę w mlH"Ze c.kalajacyom po~esję
zo.;;ta-l zn iena('ka
zaatakow=y pnez 2 zam;>s.<:owanych, ukrytych
wcześn:ej
w
k::.lc..ka'~ h . oso!>n ików. trzeci
w
pObliżu oo.serv..'ował oko.licę. Na~
pa~t!l':cy
szybko obezwlad 'l .! h
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i posiadanie
to nie jest

~mitO'Cjc.

lo jedna wiel-

Po\rzę

no to miapoP'2ez pryzmat lega, co
bnydko nOlyo.t.'o się "handlem

~to

s1.i~U'kq" .•.

• AI~i
"bn:ydko"
ko wyszla
i dworów
towala się

to wcale r.łe jest
"'<Iwa. Odkąd sztu·
POLO mury koido/ów
królewskich, uksztalgrupa ludzi pośred
niczących pcmiędly
artystą
i
nabywcą marszandzi.
- Pon też za.czyno mówić "p.o
kielecku", czyoli no wyro~t...

•

H~

- Po,wi()r~om: Kielce to imito·<:jo. Tu p r<2Y'!trcl','\la Się słowo

1S1 dzą

3iJ-~<ltn~C"lb'Q p.:",bo,s:z..eza i za.cj~g

n"'J.i g{) d,o m-i.esz.kania. Tam jed~ z opra,wców uderzył ksiQdz.a VI twaJ"Z. a na&tę-pnie obaj
Uiw';ązaii mu oczy humerałem,
gcwąc okaleczeniem przystawionym do szyi nożem oraz pobic.:em, a także pobiciem gospodyni i zażadali pieniędzy i kosztowności. W tej sytuacji ks. Sikorsk i wyd;;ł napastnik~m 2:50
tys. zł. ·u.Jl1a ta jed'nak nje
z::'dowoliła
\Jl;ę~

k·h.

Zdecydowali

p'r·t.eszu&ać nlli€:szka,nie
i
ten im się opłacił, bowiem

t.rud
w biu'l"ku znale:i:loi jeszcze 200
(ys. zł. 2 ziole zega<!'ki. 4 obrac·vki. łań:!>us.z.ek oraz pam'ąt
kawy krzy-~ wa.rtośc: c·kolo 7,5
zł.

mhn

Za.jf;>ci prze<;Z;J!k.iwa.'1ie111 mieszka.nia ba,ndyCl przestali na chwilę zWTacać uwagę na swo;ą. 0La.rę. HOn1f.'·lt ten w:;korzystal
ksiadz, aby Silę o.swobod·zić. zerwał z oczu humerał. wyskoczył
przez okno i mim-o od.'1ies:0nych pooważnych obrażel1 mial
jeszcze siłę wzywać gło&"]() pom{)('y. Widząc co s:ę' stało wystraszeni na.pali'tni<'y uci('kli z
polebani.j. a ksiąd·z - najprawdopodobniej Uo!,<,ltował soboie w
ten spooób ży.;;-:e.
Zorganizowany w błyskawicz
nym tempie poHcyjny
pościg
doprowadził do szybkiego uję
cioa sprawców napadu. Za swój
czyn mu.s.:;.ą tc.raz OOpow,j.edz.ieć
przed sądem.
Proces ton będól;e;ny rt>lfi>Cjonować na la.rna;::t. "Echa".

~ Czy w wszystko jest lawo·
dawl'm i pozazawodowym widze·
r.iem, Cly leż tylko projekcją
pani cx:zekiwoń~

-

I jedno i drugie.
tego co powie·
dzi<llcm jest prowadzony przeze
mnie sk.le-p. Przychodzi .nieliczno
grou.pko k.on~se.rów Zinają-cych s :ę
i kocoojący<h sztukę. Ci noj·
częś'd ej przychodzą , popatrzeć,
wymienić poglądy. Rzadziej ku;
pić, gdyż s-ztUKO przestało byc
towo·rem no
intelige-ocką kie·
szeń. Pozostoli t.o hałaśliwo gru·
po dom i supermenów, którzy
- w swym ' odoczuci-u są solą tej
pięk.nej kieleckiej ziemi. Mając
już wideo, ontenę
satelitornq,
sz.ofę orl.echawą i regały z cze·
czotki przychodzą,
oby luJ.p i ć
kilka obrozów, koniecznie hor·
monizuj ących kolorystycznie
ze
storemi i dywanem. Prosto ~tąd
cwałują do pobliskiej księgo rni
oby kup ić hlka bqdź kilkanaśc ie
metrów bieżących książek, za·
pelniająqdl te piękne
regaly.
Nóe glovJy l
z:wierclodłem

• W czym wobec tego szuka
pani odtrutki na noszą kielecką
rzeclywistość?

- Ja leż mam VI oknie st.>ry, zrenią bordzo łodne. Wie·
czorem' zos/oniajq mr;ie s,zczelnie
i uciekom od
tego "wyśc igu
szcwrów". U<:iekom w muzykę
dobrą książkę, poezję ...
Ro:,mawiol ANDRZEJ J. KICZOR

Kto

widział?

• Os6cby, które były świad
kami \\ ypadku drogowego :l.IX.
!/li r. Cl;koło godziny 20.15,
w
'Górkach Szczukowskicb, w którym piesza została p&trąc&na
przez samochód pr0S2:one są o
klmta.kt z Wydziałem RUł'hu
Drogowego Komendy Rejonowej
P&licji w Kielcaeh, ul.
:huczka 111, po-kój 102, teł. 29-159.

lla .p roln"
nOKO:VCZENlE ZE STR. l
się

d

'~e

na "oko",
się
należy

ciwie
j,ż

Nic
densztucznej

wyjaśnienie

bezpłodności.

Czy
dzieci? Brak wyjaśnień.
Szloch bez łez.
Jest
sam, nie wierzy, że jest sam.
Zaczyna sprzątać, karmić świ
nie, gotować,
ale nie kończy
bo lAlU się zdaje, że żona przyjdzie i to zrobi.
.
Jest przekonany, że te ostatnie pobicia nie mogły być powodem jej śmierci. Już kiedyś
chciała
się pow:esić znalazł
kabel, kóry miał do tego słu
żyć. Znalazł go po jej śmierci.
chciał nawet
pokazać go prokuratorowi.
Może si~ o1ruła?
chciał

Kielc~

Tak, Kielce

do form01'U mt=la. Tu do sa·
lon ów
s-przedGży czegoś.tam
wchodzi
SIę
poprzez
bramy
poc!mq.ce· mocznikiem i amoniakiem. Nie pomoie to, że paro·
frozując War.kowH:zo,
stworzy.
my "e-stetyCZlny smrodek". Zoo
pooeh k-o!pusty prze,niko i do sa·
lonów. Do 't€90 cJ.o.chodzQ jesz.
cze osobiste animozje i przepychanki twórców, dlo których
ważniejsze są nazwis.ka i vkło·
dy towarzysko personalne niż
opiikowanie s1.tuki i wychadze.
nie z nią de odbior<:ów. Lywym
odb,ciem tego są ściany mojego sklepu, gd1.ie wisi półtoro
dobrego obm·zu.

" Wiejelny, bo nie zdą·żymy

Nie chcę być agresywna.
mówię, że JĘczenie się u
powodu

ka

(syk)

wać.

szczęki

projekcję

na adu na

Dlucz"go ją bi l? Bo w m3ł
różnie bywa. Bili się,
a w dwie gODziny potem szli
razem spać.. Cz.y czuje się winny? Czuje si~. Gdyby pO]1>żył
się obok niej
to, może usły
szałby , że
charczy, wz:ywa pomocy. a położył się w pokoju
obok. gdzie zwykle s:n>iał. Na
łóżku
w kuchni konała żona.
Niczego nie slysznł. Nie wyjaś
nia dlaczego była pobita. posiniaczona.
Nie widział tego.
i\1iała koleżanki, piła z nimi
wino , moż~ wódkę, może wypił:!. zhyt wiele i serce nie
W ,Vtrzymało? Czy była chora
na
s::orce? Nie. Czy
s:ę leczyła?
Nie.
Kiedy zaczęły się konflikty?
A daw'1o. Dziesięć - dwanaś
cie lat temu na wczasach
w
Bułgarii. twierdzi, że
t.a m . go
zdradzała. Nie
wiadomo dlaczego n!e mieli dzieci"jeczyła
się u różnych lekarzy.
:awet
teraz jeszcze leży na podłodze,
za stołem, obok miejsca gdzie
umarła jej sztuczna szczę
ka. Zapomniał ją z niq pocho-

tysty

poeci chodzą
p' qtkcmi, gdzie
homogEniIocja ciqgot do wielkiego świcta i zaściankowy klerykalizm osiągnęl, niedostępne
wyiyn,. Czy pani mo ' podobnq

procesu sprawców

żelistwie

Jak mnie przyjmie? Co zrobi? Wiem, że jest brutalny. że
uderzenie
drugiego
człowie
k a to dla niego zwykła rzecz.
Wyjaśniam, po ,c~ przyjecha~
łam.
Porozmawlac o zmarłe]
żonie. Zgadza się, zamyka drzwi.
stojąc na schodach widzę. jak
tylnymi drzwiami ganku
wychodzą jacyś mężczy.żni. Zgrz:yt
k lucz",. wchodzę, sien. kuchn!a.
a w niej mokry stół. na którym stoi pełna niedopałków popielniczka
- Chciałabym pomówić z. panem o tym, jak zmarła panska
żoroa. Ludzie mówią różne rzeczy. ('o pa'l czuje?
Nil' Wlem j;szcze, co
czuje
tpn człowiek. Ja czuję 7.3p3C11
:llkoho;u i widzę, że mój rozn', ówca na pewno nie jest trzeź
WV. · choc s\a1'3 się .. trzymać fasejn'"~ N;l ścianach
fotografie'.
On w wojsku. 0·1 z ŻOll'l - foto~: afia ś:ulma.
Swi~e obraZY. - \iiejska kuchnia. wystygły
pi"c Nd podłodze kupka śl1li·e
ci p,'zygoto w<l'Ja do zmiecenia.
Jfst sam. Nie wie d laczego.
Gdyhy wicdz~llł. że zona ulilrze
to by w tym ostatnim dniu
posir;po "ał inac zPj . Nie wie dlaeLego
nie poszła w sobotę do
pracy. . 10że miała kaca? Czy
poprzHlnj() mając kaca opuszC7.3ł<::
~:-acf;Z Nie. Co. to t~ze
ha D.l kaca? F'ęćdziesj~tkę i
tJ,) 10i'oŁy.
Diaczego nie poszła do p.acy. ani w tę ostatni:)
snictę, :Hll W niedzEelę? Nie wie.
NJl':lC ~i~ źle czu!n ...
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mieć

(ł'jąr;
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panie, które oceniajqc
lż nic takiego t.claś
nie stalo. zdecydowaly
jazdę

kolłtynuou:ać.

dalej. Jedna z kobiet. jak relacjonują świadkowie zdarzenia,
a było ich Sześciu stwierdziła
wręcz: "Wiejemy, bo nie zdqży
my na prom".
Szwed rad nierad, pod silną presją I.:obiet zdecydowal się
kontynuować jazdę w klerun/w
I{fełc. Z jednym rozbitym retrektorem, ponoć cjwa razy po
drodze zatrzymywaZ się by wrócić
na miejsce wypadku. PCl'su:azja
niewiasf,. z których jedna b'lJła
pewnie 1;alldydatkq na żonę
(panie billy tO wieku 26 i 27 lat,
Szwed liczył sobie 56 wiosen)
była jednak skuteczna. I jazdę
kontynuowano.
Bloko.da
dróa
za tasowana
przez policję doprolcadzila, że w
woj. kielec/dm ujęto
sprawcę
wypadku.
Podczas
czynno~ci
wyja§niajqcy h Szwed pocil się,
nie bardzo móol pojąć, jak to
się stalo, iż odjechał z miejsca
wypadku nie udzieliwszy po-

mocy poszkOdowalIemu. Jedil~
z pai~ byla pilotką wl/ciecze/.: 1
na policji tClistąpila w c/wrak.terze tluml1cza.
ObydWie pallie
próbou:aly iść w
te. iż nic nie tcidzialy i n ie
słyszałv, bo w tym czasie spaIv. Policjant
spra'
wę

wyjaśnił,

są

wypad/:u, którzy twierdzą
innego.
..
Po zbadaniu całej histom.
Szu:ed został zu:ołniony bo
trzeźwy. podczas
pojazdu. rowerZ/lsta MŚ po zba·
daniu krwi mial 0,3 promille /I!koholu we krwi. Szweda nawet
nie obcil!żono kaucjq w dolllrach czy Jra'r onach (na ZachOdzie Sa ,pobierane tcysokie '\a~
cje). U nas prau'o jeszcze nl~
..,przewidUje tych Tozstrz1}gnięc,
a najwyższy czas uregulować to
ustawI!.
Szu:ed wjjjccha!, ale najpraWdopodobniej z jego planów m.atrJjmonialnych nic nie Wyjd. ł~
bo przeżycie jakie wl/n;ósł SpD
Orońs/w, na długo utkwi mU
pamięci...

można

Kiedy
lora·

na

orzy.

Zoo
sa·
jesz·

ł

prze.
; ry.: h
ukla·

Szkoła

rzeze
iana
s:ę

h

.rleć,

j ku·
być

Zaintrygowana.
krytyczną
w "Telefonie interjnym" .,Echa" o sprzei spożywaniu piwa
w
,,~Iarkus", PSS "Spoprzy ul, Orkana w KieIudałam się na miejsce
.
Kierownik
Eu~eDiusz Strzelecki.
wściekły na przedstawi"Echa".

kie·
gru·
(tórzy
ą tej

1<1 jąc
orną ,

Cle·

k.tJ.p iĆ

hor·
ze
~tąd
aśc ie

-

ZQ·

' gał y.

To bzdura wyssana z palNigdy nie mieliśmy w nasklepie ani jednej bupiwa do sprzedaży.
, rozumie pani! Co ja
przez tę waszą nofatkę!
.antyreklama. podrzynami gardło.

st.:>-

pan.

Wie·

tak, i to pod nosem,
po drugiej stronie ulicy jest
sklep spożywczy, a jego kierownik,
jak tylko zauważy
że u nas jest coś taniej t~
zaraz obniża ceny. z.w'ab ia
klientów.
..
-

A

- A więc walka k,)nkurencyjna?
- Tak jest, w:;zystkie chwyty dozwolone.
- A jak pan walczy z !<rrnkurencją?

- Bogactwem towarów. niskimi cenami, uprzej,n()ścią.
Mamy zamiar
()tworz.vć bar
kawowy, z własnymi 'wypiekami. bo musi pani wiedz~eć ,
że 'kupiliśmy piec piekarniczy.
Wszystko dla klientów.
-

:elnie

T

wszystko?

- Uruc.hOft1imy dodatkowo!
stoiska aby mieszka{lc..... Uroczyska
mieli
w z,!f5tko !la
miejscu.
R .S.

~cigu
uzykę

ta InJat?

młodzieżą wsttółcze"n:\
a
t~, sprzcd kilkud-ziesil:eiu

?•

W. K.:
Tak. Wie pa.oi,
d'zisiejs.za młodz ież je.;t okro.pn.a. Nieu·przej.ma
opl"{ski; wa.
Nie Chce uo.gal.n.i.ać . ale fa·luy
mówią same ~ siel'ie.

~'iad'

a.IX.

i,

śpi

Konkurencjo nie

na j·

gorni

"'~
kłó'

8 uodzieianie pomocy o~O
bom, które uległy me",l;cz.ęśl:
wemu
wypaodkQlwi.
Przez
nie 'zczęś!'lwe wypa-dki, ()obję
te
zakre.se-m pomocy doraznej, rozumie ~.ię wypad.ki, IV
ktorych
brak natychmiastowej pc.mocy lekar~k,ej zagraża
utratą życIa
lub długo
trwałą chorobą,
jak ciężkie
us.zkodzenie ciała , porażen,e
prądem elekt.rycz.nym
i od
pioruna. utonięcie, udus.zenie
i powieszenie, zatrucie gaz.em
świetlnym, czadem lu'b innymi środkami chemicznymi,
uwięźnięcie cia la
o.bcego, ukąszenie
prz.ez
żmiję
lwb
zwierzęta
dotknięte
wście
klizną, udary słoneczne, opa·

rzenie termicme i chemiczne, cięż:kie odmrożen i e i zamarzn'i ęcia , karoe uszkodzen ie
ciała
lub zagrożenie życia
pows.tale na , .ku.lek kat-a:stroly żywiolmvei. komunika-

Ważne

ni.u. Mamy
go

prze-

-

Na weŁ
to

lUZ
Z

y

dŁui.ej.

00 kołySki
tym zaw\)pod

To
ckia,d'ek
-

t rady c j.a

ro-

pra-cował

w

M!zna p wiedzieć, że bynlloeznvm świadkiem
kSZhłtow:mh się
. PB~o)enia. C2;y widzi

P:UII

Jakąs

róinieę

mitd:&y

Przyszłość

zna.kiem
każllej ehwili
pracę.
męcz~ct'?

traci':

K. M.:

Nie.

Tak

złożyło . że już wklótee
d,z~my na emeryture. na
ż{lony odpoczynek..Ja

padlZie, pani

za.'Ił·u

li oWa'll-(h w slvez-

amobójcy?
Wra.ł a.1łaslaniel1l tlJio"ny, na

ni bezpiec.?eństw
szlak
tysiące motocyklis-

Patrzę na nich z przeram ..Jac;y mlodzi i jacy
.s'eble. Gaz do oporu i
Nierzadko po jednym gl<!b111" kilku piwach, Wiatr
us !ach, śmigają przed
""""., ..

~.d.r,:~:~~ WJl ;z~:;fe":t::
z

nich przeczytamy
kronik!lch wypadków.
'·~'''''''1JI"n TÓtv.,ież w nekromnakie lat, dwaa dwa, du'adzieścia c~tenaoc.!/!ym Świ4dkiem
lub pięciu wypadl~6w
iplaśnie z ud'Zialem
Od'i'iedzllJąc

reporler.ldplJo obawia'!reJonowe i UJO-

szpitale

TOZilWW,u,e11l z cięż.
p()s?kodowal~YI1I1, którzy w
takich tlJypadblc1~ potracili nogi i Tęce, połamali kręgoslupy
i żebra, z r.tóTych tlJy$zli z ży

je-wódzkie,
ko

ciem tyl1;o cudem, a1Jy pozostać
ka'.1k'1mi na resztę swoiclI dni
i lat. Pami~lam jednego, z 0Itolic Miecholl'/l.
Jechal
jako
kierowca.
Wió!/
przyjaciela.
Zderzyli"""iE; z ci~żaTówką. Przyjaciel zginql na miejscu. Jemu
zaś urwCl.lo noo?, wię/,szość palców u rąk. us:!kodzilo kręgo
slup, polomalo ręce, coś tam
jeszcze. Za/owal bl1rd~o qonko.
Czemu wtpdu
pili. a potem
wsiedli na tę pnel-lc:tą maszynę? Niestety, za późno. .

Gdy

z

wiosną

wyrv5=IlJą

nil

pełen.
niebe! iec~ein~~o . szla/c.
my Hę () n;c/I 10 SP030U Jedno!/WC ,!fIY_ Kamih'.!c all>o sa-

znam
Czasem
ch~n.a

w
się

się

Polski, by-

w łI,.!o~yeh le:\tncn. P dobecncgo pobyht ob.,jrza-

ła~ w Krakowie Jerze~o Stuhn
w monodramie .. Kouh· ... h:uisb"
i w Radomiu ,.Uczone bialt'!l'lowy". Czy co.'; l',)tni If'atr
ukrai' ki o-d pol .. kie!:'a?

za-

Tę

znam

j.estem
aie jak

J)r.!~1.'

lu.bi~.

bardzo

z·nie-

l><>my~le,

Mo.że

tQ

że

o('?;ywią

- ! \ 'l\oi..
Ił Itro "t ... ~"tym~nt
d. te~.. t'o ~i'!
do1nyeh pa.rę bł.. .
EWA BC'KUP
Szkoła rcportet'rew "Ech"

r.""

mob6jcy. Kierowcę i pasaier6w
w sam()chodzle chroni TIl1lUitwO
olachy, pasy bezpiec-:e'łstwa, fotele, cztery
lwIa utrudniające
wllwroU:ę. A tu moto~yk!u nic,
opr6cz luta szczęścia. JeJ!i na
drodze st!lnle drulUo, slup ~e
tonowy, furmanl.a' z zIem rdalcami czy samochód z ladunldem
to śmierć prawie peuma.
TrzeL'a byloby wypowiedZi fech?wca od wypad',ów
drogowych, aby lIdo/wmentawoć c arno na blalym, ilu motocy;.list6w ma wypadki, ilu odno.i rany a i'u gillie. Jestem prze/,onany, te wymowa fakt6w blllablł jes:zcze bardziej przejmując'], nd blagalne prośby o 05troi'no$ć na jezdni i og6lnl/cowe
hasla w ro<!?aju: .,Wr6ć calu i
!drowy do domu, tam na ciebie c!e':ajq". OU'sum, czel:a'ą
lec! mafią się nie doc!cl.ać. A
polem plac'!, i'aloba".
Jest Je ie';. Matocykle z 1 ,01'
nl1 ':"Ii!;ają z pu!JCicznych drQg,
n? I:;e tror:h !pok jn/e} ...
H!!:NP.YK ICAWlORS {l
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fJ.l-

poza .zakL.vJert'"t (oll)I~;.c!.
zd·rowo tr.eJ
l"H!l"" ,t;, I
W
którym procby.\' pa-:Jc,,;, [, .t}
w ra zie pl>trz.cby l)l ?t! .lflnu
do inre.g() Lak! '-"01 !.~c~n;ctw.l
z.arr.kniętego,

~

KonicczflOŚCI

dJ
za:·daou
ie·r-/h.,J-Ń".l
z.ao1·kn :t!t-e!! J
ntj
....HI7.'
~ ... t.!
porr.ocy do~ażne;
., prre'Nóz
:l3cje·t·.
!:
iOOll{)<tk~ !ecz.nictwl zam·kcct(·.
tego() do domu U!.3!<!:!l1i
je .. t od ,tanu z.dro7.'b (h ,.>go
wyn1a g3.j'!eeg
nł.i.·I"1.
tran.:,po:lu w pozyc;i ·oCl.<\c i,
a o.'>tateczm1 dec~'?jo:: w
wyż,;.zej
kwe~tii
pQ>d jm' je
k ierown ',k ,tacii P()i:(oto>wla
ratunkowego.
.
.

':J

l

•

le

proble.my corz trl!dniejszyeh war!lJukó.v żveia i oczy...,iście polity,k a. Na ' cal j Uk.rarn ie i we [,\v I'\.V ! C " ie nhl
dnia bez manifestacji ()rgd'hlzQwa.nych przez róz,ne ugn!,f}Vwania pa·tr:C'tycooe. Ukraiil<7: v'
oboo 4 Ui się z nruroovwag
.i
S\?o!cczncg letargu. uLe"'''lęt·P.'
n:aJą s ',wo,e d żl?nh do WGIo(\ "- ,
ci. dcm(}kracji syn' vd i/ W 0 ża,n;a osobistych PO'gląd'ó:1J i uczuć rel:~ijnych. Na t~ntr I lew:e!e pozostaie czuu N'l P<'pulamość maga o.beocnic li-czyć
ukraińskie sd·uki
histor-ycrne,
II <l:rodo\\'e, patriolycz:le PrzYP<'mlO
S!ę autora'N skazany'?h . w
ZSRR na za·pomn!en c. K!13Yoka
i dramaturgia wspó!i:zesna !Hlwet zaclloonia. nie zfi,a,iduie już
takiego. u?,nanil jak "lr-!:-;:d laogrvlTI!;e

e·

stycznJ!J odchoo!e ... robi mi.

pr-z.vkro.
z r. ie .. " ?

prz.e!)fO ~va:':!.~lt ..ł

C
t I'az (·je·,z:, !ooję w
Lw "ie pow&uzeni m?
- "Czar,la panter:!" W WiTjni-cze~ki. i ,Naroclnvj HJI3- hij"
M. ~\.U~ISza L oby.Q..\\. a f)rzedstawienIa w.l."stawia mói telt.r.
Dużvm uwa.n:em da.n.." T}uhiiclnoss .. Marusię Czu Iraj"
Linv-"
Ko.s!enko,
• I

nie

tę

i

a

d8ń

ty.

S.ZIPI'! ie.

Ja iof1.nCj

W K.: -

się

w:t.~z

ez'lS

' .idŻol3Z d~

Dla mnie najważ
to. że w og'le
Teraz takie czasv. że

pora-cę

kai.da

ooeh()-

Pnyj

jest

pracuie.

.. Ruchu" stoi
zap:o-t:111i.1,
W
mOl!:ą
pa.nie uOzy nie j..-sl to

je61.ejmy

<ł c, l:k~e.gCL ".tanu cn .. r~~
wyma."a) tcego
prLj'{!1'.'" WL-j
h().;;p. tal!Z;ł(; j "

.i

•

nadziej~, że do& tes.i-ę fide wytlarzy .

Tak,

prl}'-

R.ozmowa z Larysą }(adyrową - aktorką IW ..:iM/I
skiego Tcatł'U im. Marii Zańkowieckicj

- S~ koniec nasuwa mi ~j(
jeszcze jedna reIleksj~. Jl'st
ciężko, a mimo
to Sl\ panie
zadowolone, uśmi«hnięte.

niej.!,z

\'II

p3.-d~(\..i:

PrlllPomina sie
skazanvc na

!Ik

CZ3.SU

dow l()ne.

Sentyment,
robI swoJe.••

lI~lli

e

świ,adczen'a
u-dzielane
w domu. w przypadku gody
zachodzi kQn~€cznoŚ Ć nat\'chmias.towego
u.mleą.czEm:a
chorego w -.">.pitalu, np. utra·
ta przytomna.ści, ro·r.po-czynający ,ię
por' d, wn);),dek w
mie -zkaniu.
* •

17.

K. M.: -

o

luchu
!jono.
tlI.
'9-159.

cyjnej, ;>rz.cmy-,I() \'ej lub budowlanej.
• nagie
zachG·ru~\'a,1ia,
które wydarz,;. i,v SIę W n1!e;-s.
cu publicznym, przy czym
poo pojQcicm m'e}-.ca publicznego
rozumIeć
na .ezy
cale ()otocze .:e poza pomie.>zczen iami przemaczanymi na
miesz,kan,a prywatne (np. u·
lica. dro·ga lu b plac pu.bl.cz_
ny. urząd,
sz·kola.
teatr,
sk!ep. sla,dion spor:awy).

dla krwiodawcó ~

Wojewódzka Sta-ci.a Kl'w'o-.
da wstwa zawia<la~l1!ia, re począ~'szy od 24 paźdz.iernika wydtuz3 czas przY .Tlllowa njo(!. krw iodawców bez.płatnych w lO.id
środ.;: tygodnia do godz. 1fT.
Umożliwia to oddanie
k,rwi
na rzecz chocY'Ch tym OSI>OiJo!l1
które nje mogą tego uczynić \Ol
godzinach
przedpołUdniowych.
Tak więc Woj. Stacja Krwlodl\Ws~wa uL Jagiellońska 66 pobiera k-re',v w kaidym !'oboCZ\'nt dniu t.vgnd'Lia. od
c:'Xiz.
7 'do 13, a w :il'<.•.o: 00 7 do

eona
ą

o

Jak informuje lekaJ'lz wojewódzki w Kielcach, J!\NUARY
LEWANDOWSKI, zakres świadczeń ud1Zielanych pn:cz tacje
pogotowia raj,unkcwego jest naslępuj~y:

Fot. - T. Giernak
reporterów "Eeha"

l·c

Duda

-

Ow~m.

u~r~ińscy

P('?;ede ws.z'ls~kim

akt()rzy 'lrają'

bard31eJ emocjonaln;e
natomiast
ich polscy koledzy są perlekci ni;stami .. repre-zen t·ują. moim
zdamem, 01eoo WYŻSlY poziom
profc~jona1izmu, w polsk;-ch te atr:l~h zauważyłam wic:k.szą dbalośc o scenog·raf~ę .
rek v'zyty.
D.::spooU!jede te;: le()Sz,,) techniką
o~ w:lllia
di:w i~k iem.

świlotlem

•
T. o..LaLnie stwi rdzenie
w..b Z:łpewne uśmiech 11 naayl''' reir.;erów i S)ł1lC 'alistów
ed ':widel i diwiftku. Opinia •
tanie tf'eltoiki w Ił I kleh tuiuch klit. delik:1tnit'
mówiąc
Ił:t' lujle-p~ ,
'
wy

- W tak,onl r.lZI~
n-i-kó" - gcniUS7y

!H.ie

'.~h

~ze
D;1

W-H

D:t.

teatry der"i!! a.btbr k publieznoś('i, U
Pt"ktakbeh,

U.my.

- ChyiJa da'v.lio nie ovleś v.e
JwoHskim te3.trz-e. CZ.3&Y. l;:ie?-y .waliły do nas tłumy n,Jeza lUZ r -czej do hii;Ł()r';f. R-.r_
w ~j l przedi;t .. wienia, ktare 'id~ przy p~łnej
widownI, lecz
nIe
3,rza się to błt crę-"t.') idok
da;wrtie j.
z.i ahsCJrooj
tl'r z

. Lwów to 'IDi.islo wLlu n~
rodow i kultur, Czy w waszych teatruh możn ter:u: z ....
baczyć sztuki pol~kirh au~orów?
- !clt u nas 6 tealr6w ZA-'
wodowych i któryś z nioh zawsze wy taw:a iakaI perlska sz.tukę · LwO'wska publiczno.;ć miaId
osta~l~o, okazję
obejczeć
Fredrows<ue .. Da.my i h.lLza.rv"
W'az "Tango" M·roi:ka. Uk..-ai'itcy <~C'brze ':la ogal znają t wrn'c~ruc. p()l~kICh kla y.ków: Mick'~Wi-Cza . SIG Iłack ic~o, W ."$f)kl"~lego. ~w~ją
drogą
olek:Jw9.
J~em la.k~~h uKr'lińs-k;.ch kl:!SYk?w
i
a'utol'ów W8lŃt"~es
nY<7:11 znala pol y wi.:i2:IJoYl'ie·)
• Sąd'l~, że budz6 mewie"ł.
Pn:y 7 nai( t plZykre.
.
; ch·.'oa. nien i'~n~,ln? w ~)_
s:ed01m krajU Sło7"lfloSk>m hłK
ol!-slcim kulVuroNO.
'
Jak li dzisz: LW'W('Z7 Ki'';w !t"S~ centn.m II: l!.unhty'lł
Ukuinv?
Nie mo'OOa tak "ŁaW Iać
pyŁ.ania. Obydwa mi'i<St
od-g.rvwaJa Ggr()mna rol,~ w życiu k nł
~.ralnym mojegv kr.lj01. Mvślę,
z

sa to r"!e równor~ ..'<I:róe

3

-, l

.

..

.t -łIIif.ItW.~. .
~

,

•

Trybuna' Wyborcza

Energia

prezyent
w

sy-iuacj.i gdy wałka wy bor-cza
nabiera
l'Umi.eilców
warto p:-zypomnieć, o co
w'
g'roncie !Z€oC-zy s;ę ona toczy. a
wil;{: jakie
są
up:-a woil.;enia
prezydenta RP.
Zgodn .e z Obowiązującą 0becnie Kons:ytu·:ją p :-ezydc,nt
występuje
z' W.n~o ka·mi
do
Sejmu o powołanie lub odwołan je
p:-cm.wra oraz p:'ezesa
NBP. Je st zw;c: zchniklcm sil
zbrojnych j pr-z~·wod-!1ic zy Komi-tetow·j Obrony Kraju. a wi<;c
organowi od,powiadająccmu za
obl'o.nnoŚć
i
b<?el>[eczeństwo
pallst·wa. :\lia nuje aMbasadorów RP o:,az P:'zyjm-uje listy
uwierzytelniające i
odwołują 
ce prz€'<l.stawideli
dyplomatycznych innyc h P31lstW. W
s pI'awaeh
sz-czególne j
wa,gi
może
zwoływać
po,ied·ze'lia
Rady Mi'nistrów j przewodniozyĆ obradom.
Nada ie ordery. odzhaczen~a i t.vtu łv honorowe. P.rzysług u j e mu prawó

I

ne
obdą,żeni a
tuna..nsowe
pa ilsL wa
lub
konieczność
zmian w ustawodawstwie.
K-onstytucja daje pre-zyd€ll1towi możliwość wo:-owadlZenia
stanu wojen.:Jego na cze,śc i lwb
całym
terytori,um
RP. jeśli
wymaga tego wz.gl ąd na obronność
lub z€'wl1dI"Zne zag'i'Ożenie bezpiec;:eilstwa
pańs
I wa, Z tych samych powodów
p rezydemt może ol(!c.,i ć p-c,wszechną lub CZf;Śei owa mobilizację.

zagrożO'n e
zostało
bezn-iec7pńs!wo

wewnE;'trzn e
p Jllstwa lu,]:)
żywiołowej

w
raz.ie kle-ki
prc'zydoot
moie

5

D ID

[-f .,

.. 3

Dl D ·

I--+.;;a;;;;t.a=f-tc;,;f-,--t=aot-l( ,
G

-C

Dl

POZ10\IO: J) W) parł ".. kczn(' p:óro, Gl HE''1ka . aktorka
polska, bii.'glc l szybko mÓ·.\-ia·
ca. fl} mif,kki i· ciGż:';'i l1'ctal.
7) irliE;' Vl a!('\Ii:Y,ls:~iego, li) pbk
zwia!>tll~l
WieSll.l',' l,l) c7<,r·,
ny płY I1 kreśla~'ski , 12) de"fi:l
luh kas.7!llot 13) k!'c'w;e~,ka maszyna krojeza.
PIO:'iOil.,'O: i) LJn ;<:1'z 13, vgoJy
Uli.
,Jar(.'"ła Wól DalJ.:· c~'k~{:'.Ę!'1. 2) g*i lov/u. tJ.ro::zysta 1:'11prez:l. 3) Cl.ara It:.h hO!Jc.-rov:n
lldgrvdl:l ~pfJ':-t ~,va 4) stan z.~ ó

. od'bl'M'ać ' się jooy.nie przy uży
ciu środk6~'ł demokrGt)'Czn'y"C.h.
- W na_ie waszego stron,n ictwa zawarty
jest zarówno
pierwiastek chrześcij<Jński jak i
demokratyczny. . Jak
kształtują
się proporcje między nimif
Pierwiastek ch rześcijońs-ki
zawiera w sobie treść merytoryczną, Kościół, no Iffórego no,ukach op ieramy s i ę, nie jest i,nstytucjq
demoktra1ycz:ną,
lecz
hieratyczną, Dziala on prowi-d bowiem
każdy
wierny,
l-owo,
przejęty
jego
oo-U'ką chętnie
speln i(] nalkazy "",iory ; nie trzebe stosować
przemocy w ich
re-spektcwoni·u. Państwo zoś niekiedy musi u,cieka~ się do siIt i dlatego włośnie jego dZfQla"i a mu,s zą lapobiegać tct~
litary~lT\cwi pOpC1~Z mec'hanizmy
demolfrałyc~ne. Jesteśmy doJeq
od I.;!-erykalizmu, stoimy zoś mo·cno no sta,nowitSku
erumen:cznvm, Nosi cztonkowie nie musi ą być kCJItoli,kami , wys!<lrczy,
że są chrześc ij onami. o i to
1);(: jc'!,! kOrl:ecrne , byleby w ży
ciu pllblic~nym kierc.wa i się zasa-dam, zgodnymi z not,.%q spolecz;;ą Kościola'.

4

,

noWażcnill

~OspJdD·rczeg.~ .

'-

łl)

pl:aska te~'lku ? zarrlk1ern błys1{a\\·icz~1'y·1'1
10) ~!e\v~~!..ka ;l.c~(
sun'S.tó.:H! ił p.ob:~ean~ do bad~!t
RGzwi;lJ;, n i(' I: l'Z\· :i.(.w ki prze~l'ła~ nalezy poC: allrc~t'm
rcd:.kf'ji "E l)" (wyłaczni<' na kl\\'taeh !l{lt'Zto-" ych) w tcnninie

siedmiu uni IXI lhttv niniejsze~o nUI>14'rn. Pomieilzy {lra widłowe
odpowiedzi
rozlo~owana
zostanie l1agroda k~jażkowa. Na
kan'i" pocztO" ei llro~imy umie: ('ir dopise-k: ,.Krzyżówka nr
202".

POZIO:\10: sztampa, prz<;'dza,
r as-; sta koncert, za.pałka,
na. lepka . karakon,
PIONOWO: sape.!". trzoo, 1\1id 5, aga wa, anoda, ircha, Tur"k. zanik, polo,r, kpek, Ala:n,
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zgodnie
'z
wy.ooPodlP:su je usta wy i zarządza n-iezwłocznie ich
ogłoszenie.
Może zwrócić
s ią do
Trybunału
Kon'9t y tucyj>nego z wnioskiem
o stwierdzetnie zgodno~} ustaw:{ z Konstytucja , a także może odmówić
podJp.isania usta wy. zwracajac ją Sejmowi do
pono wn e·go ro>zp.atrzenia , Ponowne ucbtwa!e;Jie ustawy wy-

zarządza

wiceprezydentem Świato
wej Unii Chrześcijańskiej Demokracji, przewodniczącym Chrześci
jańsko-Demokratyczneg!) Stronnictwa Procy ' w Polsce rozmawia
Andrzej J. Kielor.

WLADYSLA W SłŁA- NOWICKI:
tycie poJi'tycŁrie powrnno o~
pi e-rać się o oo,Ut~i 'spOłeczne
Kośtiokr ko,to!icllego; ' o 'reoltizocjo celów politycZ!Oych może

Z,:

Prezydent

Konstyt~.cją

ry do Se!mu i Senatu.

Z WŁADYSŁAWEM SIlĄ-NOWICKIM,

-

f ·"

cz!';Ści

•

Apc! Rady Miejskiej
w I{idcach
,\\'

ze z,bliżają~ymi
pore7.yden,ta Rzec~ypo:;:poL tej Polskiej przypadaj'1.:!ymi na 25 listopada 1990 r.
- Rada Mie~sk.a Ul Kielcach
zwra.::a s; ę z uprzejmą prośbą
do
wszystkich
mie 7.kaóców
Kielc (którzy ukończyli 18 lat)
o \v z,ięci e u...<i.zialu w pracach
obwodowych komisji
wy borczy~h na t<.>renle miasta.
sic:

z'w.iąz;ku

wyooram':

Ch~tlli
zgłaszać

do ww. prac
I\in:li
dO' Biura Rady
Miejskiej w Kielea{'h, pl:1e Partyzantów 1, pokój lOS (I pię
tro) ech'm wypełllit'nia dcklaracji.
się

In!ormac,j.j w powyższej spra-wie udziela Biuro Rady Miejskiej telefon: 41:l-1~ lub 46.5-73.
Z po'Waianiem

l

ny>ch

prob!em

pr.zęs,toł istn ieć.

ju·Ż

niedyskrec je
kelnerom
należy:
7 .•_

""'';

o

Obyczajach

i:rt81lPi~~śe;~arbzOgatYCh)
popowy tego
Da-

- Jcki model etosu procy rearltyoborcyjnej~
prezentuje. wasze stronnictwo' ,
- Poz:bawi en ie życia
plod-u
- Pracę uZllOJjemy joko źród
~udZ'k:ego w myśl nou·k KościQ
lo wo!Wści społecznych i e-kolo 'jest równ'oznocZlne z za-bój.nomic:z!nych. NGsz etos procy
Sprzeciwiamy s i ę jedst'Nem.
nojle-piej wy-rożają slewo o.posnalle ener.gicnnre wprcmod,Z{J,niu
loła Pawio: "Wo<rt jest rt>bo!jokichkol.wi-ek saokcji
karnych
ni,k zoplo~y $twojej". Za przywobec kobiety. Dostoteczną zacl'(nę erozji ustroju
k,omu,",~s
pprą wi-noo tu być etyko ch<rre,ś
t:,ocznego u.wo,ż omy
zog"bienie
cijońslro.
etosu pracy, przy jego formolnym eksponowaniu.
Ni ewątpli
wie współczesny ko.p;tal~rnI
o
wiele lepie'j wynogro-dza i szanu.je pracę .
- Gdzie zatem należy upatrywać przyczyn upadku
etosu
pracy, biorąc pod uwagę,
że
oddziolywanie Kościola trwa ponad tysiąc lot, zoś komunizmu

wszawe" na- przez
są
częsw
bez
Er.1na KiJtt jada obiad
z'-1)ieskiem, któr.ego
'kol an ach, a Robert
nie jest zadowoco mu się podaje.

Minister Kondom
Od imienia ta.jla:ndU~go pru!lamentarzysty kond,orny w tym
kraju na,zywają się Mitszai. Pa n
Mi,tsz.ai Wir21waidja (58) jest bo·
wiem niez.mordowanym rzeczni·
kiem kQotron urodzeń i walki
z AIDS. Od 1974 r. rozdał
n·a'rodowi pół miliarda
mów,

a

przyrost

spadł z 3.2 do

n~tu,ral]jy

1,4 proc. ' . '

miłym

człowiekiem

Dustin Hoffman. No i
Wierzy, że kelnerzy to

rOllWiąz.a.ne,

proowkowalJlych na

świecie u(wiaka~

n~leps:zyoh

rządrz.eń

nćllPQd.owych
w)"n05i ~

jeśli
techn-iCZlruie 0każe się momwa wy.dlaje się
tra.fidllla. Na ponad 30 procentach teryt<ll'il\lall tego ogromnego. kJralju istlJliejq wa=iki
geoacllma,tyczne sprzyja.jące 00dowani'U elektrowni na ~-jatr.
Znrukomicie nadają się do tego

oopcj.a -

sp-oŚtród

szcwgó1."lości

w

półn-ocne

i 00-

leloows::ho<l-nie tereny ZSRR, a
także J>Ół'l1ocny
Kazachstan i
Krym. Szkoda, że nie te, bl:i-

k.ów)
lat i to
wystarcza dla u.zyskanJa opła
ca1n'OlŚci ieb
eiksploaJtacjL Clw-

żej

nas

połori.one.

..

braci Kray

~.:~i~~~~~~':~--~------------------:--~---

- Sl'1l,chaj, gtdybym nie wuł ćiG t ak d o br ze. ż']o(hlb:, m pl: "'d ynku. Przypomnij scbie, co mówi ł Majak ow~ ki: "Die:?,) L,
colta tl'aiiu w r z.u.ccnq w pow:etrze m:lne ~G", ,I[ÓW:~L ",.'.'p1<J_
cić". Je~tem ar ty'stą! MOje obrazy. przedaje moja żon a Emila.
A ci, którzy wymawiaj'l słowo . ,u:,płaci ć", ~"hand!arwnl'. a
nie rew olu<:jonistami i <:dy~tami. T ak , ci b3'1,:Ea.rze p~Ld,.,) 
d1ują i rewol ucję.
- Diego, inni twierdzą i w yj.aśni. ają powody, d l<:clego tyJe
l..rIuoe\'lI wł ożyłe ś w Si;U3J1'ia o prl.yjaz.d Trockiego do Mek ,Y-}:; l ,
Że w tym przYipadku artysta wziął gó rę nad poL~t yki c m. P ral!nąleś mieć Tll'oc:kieg,o w swoim d omu, aby z na,tury malować
porbrety , przedstawiciela Rady Piotrogrod:tkiej. cllo,wiekl) '1:<:w2ll'uswriej woli, . d zialacza nujbliźs zeg'O L€'n':nowi.
- To moi przyjaciele! Tak bardzo siara,li się I.lIdobruchae
SiaJ,jna, u3poikoić miej~cowych komu41!.stów. Mnie, jeśli chce .'f.
wie-dzieć, powiąJZała z Tróckim da wn a znajomość. Znaoliśmy " iq
już \V Pall'YŻlu w czas ie woj.ny światowej, Oglądał moj~ prace .
A potem jeden z francu3kich prz,yjac:ół pos Iał Trock ie mu , r.Ji
d'() Ałma-Aty, aJbu..,n z reprodukcjami moic h prac z okre, u rewolucyjnego. Trocki był bardzo zad 'Jw<Jlony i oceniał je W"s oko. Nad taki:n ' cllow:ekiem zawIsła groL.ba z,gładzeni a pr z:e.~
agentów S'taJina. Po procesie Zinowiewa i Ka.mieniewa <:-t"h
ię jasne, że Stalin ma poc zuc ie prawa moralnego do roz-pro.Wiienia się z Trocikim w Norwegii. G łówn ą przyczyną za ,pr'l <;7<'nia · gg. były powoody poJi.tyc:z.ne. Troc ki pozostawał rewolucjonist" z krwi i kości. w tym czas ie g d y Stalin wypaczaj idc{'
lel1~nowśki€j rewolucjrl. - Rivera nagle zamilkł.
-::- T() v.1:>Zy-śU!:o? '.- oeze.kiwalem bardziej s:oc:ze.gólo '/y~ h
objaśniell,

-

Nie! Nie wszystko! Diego Ri 'era pragnął, według Daw ;da:

przejść do hic t()r~i. Dawid zapomniał
glądy na twórczość, wyraża'l1 e przez Trockiego,

ten sposób

i Reginald
jednojajO'we

jaką karierę. W lawlasną 70gangsterską firmę w

prOwadzili

sąd
nie
dopÓki
na - na razie - 20
t"t.,~,,,
Teraz dohistorii redak i zrobił
film. Ch 0zgodę
na
e oni i ich
s - wy-

Te wszystkie zdarzenia mia ·

ly micjst'e wlasciwie na jednYlll
tery torium, w zasięgu działani a

".''''''_'1"

został

szeze-

jedn.-go

Napad na t;kład celny i dom
Inny kryminalista '" zaful1dorodzinny przemysłowca F. I '\Val" koledzl" .. po fat'hu" taką
Rumii nie jest bynajmniej je- oto rozrywkę. źe próbował go
dynym kryminalnym incyden- wysadzić w po-"ietrze \V :'1110tem w Trójmieśeie.
ehodzie marki ,,'\udi". skradzioOto na policjt: zgłosił się ,.~o nym zrl'5ztą u~n'.Jlicznemu lu:
rył" z dawnym, bo milieyjnym
ryśl'ie.
I
:mowu motyw \d
rodowodem, który - jak ,\y- zbro-dni
p&zo.staje nirj:l.,>n), :Sic
jaśnił .,W obronie wbsncj"
zastrzelił z pistOletu maszynowego dwóch cinkciarzy, z którymi umówiony był na dGkonanic transakcji walutG\\ ej. W
momencie -"potkania mial sLę
zoricntowae, ze to zasadzka, Że
gruzi
mu śmiertelne niebezpieczeństwo, więc uzył
broni.
Ale... czy w obronie własnej whdllmo dlaeltCg4 jedyn~' m ro,,musiał zmieniać magazynek
w wi;lzaniem konfliktu mial" być
pistolecie? Czy w obronie włas śmierć·~ ...
nej człowiek, który nie od
wczoraj posiadał jak naj1l3rw tym samym TI'ójmie~rie
dziej legalnie pozwolenie na dokonany został napad na kanbroń, strzeła serią, bez ostrzetor wymiany walut i na miejscu
zcnia i nie mierząc w nogi, a- zastrzclona została ka.~jerka, choby nnieszkodliwić, a nie uni- ciaż spra I\'ca nie mógł nie wieccstwić. Przecie-i:, aby uzyskae
dzieć, że każdy kaut{}r ma "JaspGzwolenie na broń,
trzeba ną obstawę "ochroniarzy". Nic
przejść specjalne
prze zkolcnie mógł to wiec być nalJad przyi Zal)Il~llać się ze ści~le okreś padkowy, nie moglo t.o być
lonymi zasadami posługiwania dzieło zdespcI'o'\'ia nego handziosię śmiercIonośnym narz~dziem. ra
ale
akcja przygotowan a
Tymczasem zalJójea poodał sic. w~ze'nicj
z
uwzgl«:dnieniem
zupełnie. jakl1Y "pod skrzydła:'
wszelkich ewentuałnyeh skutmi" polieji ehebł si~ ukryi' ... ków.

właściw.ie

jwi

Żywotność

W p!I'ZyIIXldiku ZSRR ta kiloll-

.

(2,1)

być JJa. - rów.ni z _Trockim; aby k<j.pać siG w jego sławie, źeby w ·

- W niecheci do komu,nizmu, gdyż chocio,żby I Rzecxpospolita poprzez swój chrześci
jański etos procy stworzy!a nieprzemija,jqce wartości.
- Czy nie obawia się pan,
że brak równowogi między kapitałem, o siłami
wytwórczymi
musi prowadzić do wyzysku klasowego, o więc do dzialań niedemokratycznych ł
N ie, gdyż w rozwinięlyoeh
s.po!eczeńsllWach
kopitalisty-cz-

(U)

tały

' dzieciństwo

niespełna pięćdziesiątf

Jak w Chicago

plotk\ll)ą. Z
czyt~Ln1ezek
można się wie-

!'

- Jakie jest słonowisko stronnictwa wobec projektu ustawy

SwiT1do>w, dy,reik.tcł'
MoskJev.rsklego InSttyt.u.tu Lotndctwa uważa, że g-ct)'lby milia,rdy rubli i dola,rów - w ydatkowane na r(}Zwój enffi"getyki al,omowej - przezna.czyć na
bada,n la nad mo.ż.lLwościami wyk<ltI'ZY\sŁa!llJia siły
w~a ku
jak'O
nośnika energii. wów=as cena
kiLowata energii wietrznej byłaJby jurż n.itższa 00 c~y "a.tomowych kilowa,t ów". A ao tego ' przecież elektrownue na,pę
dzane siłą ' wia,tru byłythy eiko1ogi=ie "w pełni beZlpiecme",
takie o jakich ma,r.zy śwńat.
Są k,rąJe, jaik Da,nJa czy W ielka BryJtania, w kitórych wiatiI'
udało się zag,o,nić d-o pracy, wykOTrZystUjąc go jako nośnik ene;rgiL Pcdsta;wlO<we, zyvJ.ą=ne z
tym problemy techniczne z.o6Nilmła.j

moda na deszczowy sezon.
Prez<!ntacja
parasolek w jednym z tokijskich domów towarowych. Zywa reklama jest
najskuteczniejsza.
CAF - Pana

daw>I1o

jedyn,ie o io, że energetyka.
w ieLr'wa jem silnie illLałeźnio
na cd kaprysów ".ury. Wiatr
wieje, aJJbo go n ie ma. Encrgia zaś nie-prze-rwanie musi
być do.sta,rcz&'1a do sieci prze..
m v'Sł ()wych i k{)munalny~ h .
Radzieccy konstruktorzy proPO>!1,ują z3'mie nne ~ ·oso>wa.nie, w
elek,t,rowniac:il ' małej i średniej
mocy, siły w~atru (kiedy w:e:te) i na,pąd u w p ostac i filnjkÓw, np, wyso.k:O?TęŻl.'ly..:!h. Ich
z.ctaniem n1'O!Żna by w te,n s.posób zao.sz,c zędz.ić od 30 do 70
proc, r opy l'Ub innego paliwa
konwencj on a,l'nego.
Byłoby to
równoznaczne z c.!>niżenlem o
połowę emisji gazów do 2.ltmosfery, pochodz.ących z iradyc ~'j
nych elektr ownii. Przy za stosowa n i'U talticll kombi,nowanyeh
ag,r ega,t ów energetycznych zamierzają
oni
wyof.warząć
na
przełool<ie obecnego i następne
go stUJlecia co n.alj;mniej 100 mlJd
kWh ' energid eletkbrycZIIlJ€j, <JIS,Zczędzając od 30 do g() mllll ton
palliwa umo.wnego roc-...nie.

tY'Lko,

Japońska

ten

cla.:

Świ2.t n ie może s:ę d ooezc,!,ać
techn{)lo.g:c:l..'legO' przełomu
w
dziedzj,nie ene.rgetyki jad,r owej.
Syll1diI'om Cza,rnobyla OIPóźnia 00da.wante do el,s'll'lcaŁ.:!cji k,c,le.,inyeh bl-oków w elektrowniach
a.tornmvych. Nie ma bkże wyraźn€l;ro postępu w zrukresie wykorzysty'Wania na dużą skalę
tzw. niekol1\V€>nejonalnych noś
ników energi,i. A WSZYlStk'O I'Q,ZbUa się o p-i en ia dz~ czy też
raczej o ich br:?k, chceiaż nie

m.aga w Sejmqe wi<;kszoś-."li 2(3
głosów.
Teoretycznie moil,iwe
jest
t eoż
w.z. wiązanie
Se jmu
przez p re-zydenta,
jcili i,zba
p rzez trzy mi€siące nie powołuje rząd'u, nJe Utc hwala u tawy
bUdżetowej,
wzglcd nie
swą
ustawą
czy uchwała uniemożliw'a Pl'€-Z.rd.s'ntowi wvkonywa.nie jego konstytucyjnych u,pra w ni e ń.
•
Prezyaent ma też p r awo stosu nkowo nieźle zarab.i a ć, J(>:;{o
aktualną
pensję w W Y'SQkoś ~
8 mln 160 b"s. z ł t'l'2eha j ednak pcm,ntielmvć () w) lSc>k i podatek wyrównaVl."{'.zy.

Wspólnota -demokracii i liarv
ANDRZEJ 1. KICZOR: - Bardzo proszę o przybliżenie naszym czytelnikom zasad 'programowych stronnictwG, ·którego jest
pan liderem ...

Na dobranoc

kawy w

ce.

matksyma,l.nie
- stan wyjąt
lub całei Po.]s-

Poskr,omienie wiatru

?

Przedstawiamy kandydatów

ła~ki.

P rezydent ratyfi ku,je i wypowiada um-owy
mil;'dll.)'narodo~,
Up-ra wn ie>nia ratvfikacyjne ogr anicza jrona.k klau7.ula
obli,gująca
1(0 do u p:-zedni ego
uzysokaonia . z.l(o:ly Sejmu w syt u'a.cji. /!dy un;:owa mil;{l'!.Y'I1 arodowa POcIo,ga za solJ:; z,na<"Z-

J<'Żeli

wpY'owadzić
na trzy miesiąee

żywiołu

"dystryktu
polidi".
Nast~pił więc
nie tylko .. powrót do Eur6py", ale ~ ręCZ
"powrót do Chicago lat trzydziestyeh". czyli m:,my do ('Z~"
nieuia z otwartym konfliktelU
]lomi~dzy przes tępl'zym, dobrLe
zorganizo\\ an~ m pooz1emiem 3
.~łużba.mi polif'yjnymi. To uie są
WYl'Zylly Ihl-jc.dynNydl ani przy'

Film zrobiony jest podobno z nerwem i trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny - tak przynajnmiej
pisze "Der Spiegel".
W rzeczywistości Reggie Kray,
który wciąż jeszcze nosi szyte na miarę kos zule, być może, po
kolejnej apelacji
za
rok wyjdzie na wolność, jego
brat Ronnie, przebywający w
zakładzie dla umysłowo chorych kryminalistów, nie może
na to liczyć.
(Interpress)

Film może być kontrowersyjny bo wielu możnych tego ~~iata
bywało w klubie.
nocnym braci Kray,
Do tej
pory opowiada się o dziwnych
i nie wyjaśnionych dotąd stosunkach
łączących pewnego
lorda z homoseksualistą Ronnym Krayem, z<'Ijęcia na ślu• b ie Regg iego robił z kalei David
Bailey
prawdziwa
gwiazda w tym zawodzie, do
kręgu ich przyjaciÓł zaliczała się podobno Judy Garland,
Można

więc

było liczyć

EWA GRONOWSKA

na

w iele
niedyskrecji,
Tymczasem powstał zwyk,ły film
gangsterski, choć z psychologiczną

Rybockie rejsy

głębią.

Scenarzysta
Philip Ridley
wszystkiemu winne
jest
nieszcz.ęśliwe dzieciństwo ' blii:1iaków. Może nawet n ie nieszczęśliwe, co raczej rue!ortunne. Mama Kray
był a osobą silną , która nienawidziła
mężczyzn chyba
że byli jej synami. Niena~iść
tę podzielała jej matka i SIOStra i tak, hołubięni przez trzy
kobiety, rośli bracia Kray. Oglądamy wiCiC, jak w .,kwaterze główn e j"
szczęśliwa mama podaje "dz:ieciom" herbatkę i cieszy się
z przynoszonych jej drobnych prezentów,
a także
kr zyczy. gdy przed
weJsc;em do domu nie wytrą
d obrze b tów. A potem nagły k oniec błyskotliwej kar iery. Ronny zabija ku mpla
z
półświatka za nazwan;e
go
"tłustą ciot ą", Re ggie też nie
p ozos je w tyle i w yprawia
na tamten
świat
jakiegoś
gang3tera. W myśl tezy reży
SCta Ref1gie p0pelnił zbrodnię

już

przyjął, że

u
padiiowyeh
;anr:slerów,
zorganizowanych
g.mizaeji przestępczych, uzhro;jonych w najprawdziwszą bl'e D
paln~ i z tą bronią
w
r~ko
walezqcyeh o
,,strefy wp!)wów". Dziś już nikt nie nap~
.da, ani nie okrada pnypadk!wych przechodniów. W Gd a O'
sim nie upłynęły d"ie dl>bf
od splądrowanIa składu celne'
go palla F., gdy dOkonany zos:
tal napa.d na sklep jUbilerski
pewnej palli, a. wa.rloŚć sk rJ '
dzionej biżuterii. a także kr .
eu i kamieni szlachetnyelt ~
:>Ulcowano nawet wyżej nii. d" IJl
ci~zarówki spirytualiów! I te

tylko po to, żeby nie
wać się z Ronnym.

puszczony z więzienia 11 lat
temu - otrzymali okolo pół
miliona d olarów.

działania

-

koniec _
JACEK ARTOWSKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

po 4 - 5 lot

Wydłużyły

się

rejsy

jedllOS-

tek rybackich i handlowych, Da-

lekomorskie

.

statki
rybackie
poza krajem
po 4-5 lat. Statki
handlowe
p-o 3 lata. Na rybołówczych
trawlerach wymiany załóg dokonuje się co 160 dni samolotami - w Montevideo w Urugwaju, Vancouver w Kanadzie
oraz Ancho:-age na Alasce, Na
jednostkach handlowych zm iana marynarskiej wachty odbywa się p-odczas p-ostoju w portach co około 150 dni i autokarami głównie w portach
Belgii, Holandii, \\'łoch, R F N,
HiszpanIi, Jugo:.lawii i Rumun:i. ' aiwni s::.dz:}, że ma.rynar skie r ejsy byly dlur,ie tylko na
przehywają

ża~lf)\\-c:lch

już

o tym.
były

że pop I

mi

prost.u blbkie,
.
- Wres zcie, Diego. prz.ed-taw mi konkretne swe POZYCje p"lityczne z tamtego okresu - poprosiłem , - W<: ześniej c zy pMn iej napiszę o tym.
- Czy pam iQtaśz s łowa proiktu.ratora WyszYl15k iego ? L.",da'!ll
aby każdy z tych wściekłych psów z.ostał rozstrzelany ! Jeżei ;
w ZSRR prarlT\ildlZ.i'wych rewolucjonistów t=a,ktoWa.IlO jak wśc'e
kłe psy, jak że mogłem nadaj popierać twoją partię?
W yrok
zaJWarty W mowie o -ka rżyci~]';kie j Z iuowiewa i Kam ;en:ęwa
oZlllaczał również wyrok na Tro<:kiego i jego syna. który z.,e~,;
tą zrnari w Peltryżu w bardzo nieja~mych okolicznościach. U znano ich winnymi organizo-'vania i przewodzenia kO!1<piracj: '.v
ZSRR i dlatego w przypadku zn.,lcz,ienia ich na terytoriu'l1
ZSRR podlegaliby jury,:dykcji T rybunału Wojenneg". \ to
oznaczało rozstrzelanie bez sądu. T:-jugvc Li był po ,tron ie
Stalina. Oznaczało to, te Trcckiego mogli pewnego d n 'a po !'wać i z..'1aJazłby siG n>l te:enie ZSRR rzekomo PO to. aby 0'.1)b Lśc'e p rze"No dzi ć zabój twu StaJ.i.na
- Diego, to zakrawa na f, ·n tazj ę. Rz::ld norwe ;. k: p iec z<lL'.Vcie chro.ni1 Trockiego.
- Jes,teś jeszcze młody, a ja dużo wiem. Po tamtym wyr·A.!.
w Norwegii mogła ich czekać tylko szybka śmierć
- Zapis zemy w ten sposób: Diego RiveTa k iero .... : l -;'p"'l'lmanitamymi prze sła.n kami - wtrąciłem.
.,
Nie. tylko! Stalin n:e?f zy padkowO' wybral ~,erp :en tq.\óziestego szós.tego roku jako termin pro~ es u. !l ltl ~,r, . kló"!:.,·;·,
Stalin po.dÓW<:Z3S darzył otwartą sy!npahą, mlal łUZ :.IdU','
towa.ną władzę. We Francji powstał rząd Frontu Nar<Jd0-v:,'gO.i) Proces moskiewski był .. zanta~e:~! U:derZ<l:~ on. ',\' ::'chodni ruch robotniczy i w !ę częsć mteligencJI. ktora ' .działa we Froncie Naro d owym so jusznika przeciw h it! J'V~
mowi. A nastę.pnie, Kom itet gentralny po>w ie'l'Zył . S-tnl r' \.
wł~, Zagarnął ją Ul cen ę śmierci se-t~ k prawa z'wy c: k,,IDUlJ1istów. W""pofll1llij na te,tament Le'!1ma. 2 ) B~' ć me·j.e
ogóle nie w ies z o jego istnieniu. o tym. że L€n i ~1 w <11,') m
testam'encie przew:óział SIkupienie w ręk~ch Stah11<l '.VI~. I I '
niewyobrala,l nej władzy, że wykorzy cta ()l1 ją przec''''J 'kc p'Jzostalym czl<l'l1kom p<lrtii I tak się st ał o! A LC"N Daw.<l,.w icz odciął się od tej wladzy. Sam! D obrowoln:e l
- T.rudno w to uw i erzyć. O ile mi w:ad'}.'T'0, T "n::k: b.:dący przeu'staw:c'e.!em Rady Na jwyż..-.zej ba:-dz.o h:blł '.\'~ ; j.l',.
'Z

t l l 4..}·nU'l~i.

Taktyka Front'\.!
a rodowego, sprawu lacego Vr[,[",dY we Fr ~ i,
latach 1936-1938 opierała się na zalożeniach
K on~n;su
\1 ..~
dzynarodówki Komunistycznej (193;) i !>~'ła wym:er;.opa pr'leclw~'J
rodzacemu się faszyzmowi. Fron t ' .~rodGw y 0073 kk,,, r>Jh,,1 ",'LO\
l chiopami zrzeszał szerokie grupy postępowej intel:~encJl l śp'IJ".e'l
wa rstw li Ic,zczańs twa (przyp. Uum.).
l)

w

2) Na XIII Zjci-dLie WKP\b) , oubywaj ący m się w on,och, ~3. 31
marca 19"4 r był odcz,·tvwany poszczcgolnvn1 <lele""cjoll! lbt ._' n lll"
do Z~::7d"u, 'Charaktcr~:zow:lł on P'lSt3\\'Y' wielu l'z!onkLw n~ h "Jlszych \\ladz partyjnych, a <:zczcgólnle S\a1'.":1; 7'?i.ył ~n S"';"}KT\o-t~'
kę, stwarlaiąc(! pozory p dporvhlko',,\'ania ,CI!, wolt Len.na, co IIm',IlIwIlo mu pO;'niej objęcie scl,cd:!, po L!;n;me (przyp. tłu" •. ),

M
~

l TELEFON INTERWENCYJNY 458-98 '
INFORMACJA
.. Ol\tNI" Kielce
w godz. 9-17.

CZ'N<! tek
13 .[ ~idiie!"!l~k;t 19~O r.
skl~\bmy

[b:i"

życ~

JuLIl\,ł

O

USLUCi\CII
tel. 439-62 -

USLUGI

POGRZEBOWE:
DycałGdobowy
tel 31-10-41.

tur

nil'

POSTOJE TAKSOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel. 53ł-34 ul
Słowackiego 31-29-19 ..
ul
Jesionowa 31-79-19.
PostóJ taksówek
bagażowych ul Armil Czerw
tel 31-09-19. Postój samochodów
clę:tarowych ul Mlelczarsklego

Jl.i

j
Łim:!\~OM

j"tro
PI(}'!'~O"M

Radom

l

Kielce
cto!'.z~o

GthCO

Biuro Ogłoszeń KWP .. tel. 237-36
czynne 9-17.
TEATR
Jana Kocbanowskiego
brak terminarza.
In,-

KWP tel_ 448-58

1.3U--16

KINA

T (, !\TR
Im

Stebn:'

"Pfe.;?;

o

M 'JjU"

,.Bałtyk"

Zeromskiego
g. L8.

KIN"

APTEKI:

-

pustyni I w
cz. l, [>Ol bG., g. 15.30.
.,W

-

stały

nGcny

dyżur

lNFORMACJA
służby
zdrowia
- czynna 6-26. tel. 261-21. Informacja o uslugach - 365-85

m.

rH.~tCZY"

TELEFONY: Strat PGżarr.a 998,
KGmenda PP 251-26.
PogGtowie
Policyjne 997. PGffiOC drogowa 996,
Pogotowie Ratunkowe 999 . PogotowIe Energet~'czne - Radom 991.

cz..

,,'f<':"b.•• " "Kosmiczne jaja" uSA I. 12, g. 15. "Emmanuel!e"
- tr. 1. 18, g 17, 19.

Skarżysko

GALEłU(

RWA

"PH"NICE" - Ul. Le~na
rze'i:by Olgierda Trus'<yit<lne;:o - czynna 11-17.
0 (1.1 ŚRODOWISK TwORczyr II
"
W}·~ta va

-

20 .~5
"Kielce u Jana Marii Gisgesa" - aud. arch. M. Karpirlskiej 20.55 Dziennik.

Dziś

,,1'1\'--'\ C
l'
l:IELIŃSKłEGO"_
Wv t~wa
'ublelus7owa
.GrulJ)
10" l O,trOWl'8 Sw - rze~ba . mat,!f":. l;""a grdfika l fotografia . WyStowa kaphczek dłuta
Rysz:Hda
MtCrł. . łk~
- c"'vnnv l0--20.

16.00 Wiadomości
16.10 "Video -- Top"
16.20 Dla mI. widzów: "Kwant"
oraz film z serii: "Ordy"
17.15 Teleexpress /
17.30 .,Spojrzenia·': .,Litwa
ojczyzna. Polska - macierzą" cz. l
17.55 "lO minut"
18.10 "Mozaika
polityczna
II
RzeczyposPolitej"
18.50 Magazyn katGlicki
19_15 DGbranoc
19.30 Wiadomości
20.05 "Ulice San Francisco" (-6)
"Pstrąg w mleku" set'.
USA
21.00 .. Interpela.cje"
22.00 .. Pegaz" - mag. ku·l t.
22.30 Wiadomości wieczorne
22.45 "Pomorze
wJ'ze6ień
1939" - film dok.
23.20 Jęz. ang. (31)

KL"IO
"Wolność"

-

l. 12, g. Hl, 16.

"Batman'· -

USA,.

MUZEUM
REGIONALNE
lm.
gen. broni Zygmunta Ber1int:a w
ul Słone«
na 90 - nieczynne.
Skarżysku-Rejo wie.

16.00 "CudGwne lata" ser.
16.30 Spotkanie z A. Ka.szp~ow
skim
17.30 Program lokalny
18.00
MKP )m. Chopina etap IV
19.30 Jęz. niem. (l) dla początk.
20.00 XII MKP im. Chopina
etap V
21.00 "Ekspres reporterów"
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 Studio tea;tralne "Dwójki":
A. Ostmwski i N. Soło
wiow "Teraz ja", al:. 2
23.30 "Refleksje
nad fiklzofi~
pracy":
2.3.45 Komentarz dnia
23.50 CNN - Hea.dline News

xn

Jutro
PROGRAM I

MtrZE!\

_M{IZ"")f\1

NARODOWE

P..trtvz.totuw
ler r -' 2"v7nv·'
śWIł"t".k f -~

Wv,t3w~
({ 't("V ll
f

1l

'

,Przvroda

Pradzłe .łe

czasnwa

pt

C1vnne

'<AlIH.OOWf

.

łI

Cz",one

.. Zab:l\vkJ

-

łO-17

czynne w i(Gdz.

8-Hi.

OtiLfSGOltEK
SII': NIUliWICZA
gl.tłz

MUZEUM

czynne

l_W

Dwo-

Starachowice

plac
pa!acGwe
czynne

MUZEUM LAT SZK.OLNYCII S.

Z~: ft"M~K EGO -

TAKSOWEK:
tel 137-05_

W

H.

w

MUZEUM WSI KIELECKIEJ
l!:tnograficzny w TOkarni
WVSldWd
Wieś
pGJska rok... l~a4 w (otografil Louise Arner
[l"yd - czynne li-n.
A P'C ł.KI stały
dytur nGcn.y
pehttą n, 29-001
ul Buczka ~7/3i) .
II:!!I -008.
uL
Sienkiewicza 15.

,.Robotnik" - " Cockbll H
1. 15, g. 15, 17, 19.
"Star" ,,48 "godzin"' l. 15, g. 16, 18.

-

7.40
8.00
9.00
9.10
9.35
_ 10.40
12.00
12.3.0

KINA

ZABAWK.ARSTWA _

łi..o$C'USZlil

Ul

Ap-

ul.

!)-16

!o--Jij

~w' i:Ha

POSTOJE
rzec PKP -

'eIQ?a"

Zg!nęll

.. f'.'\LI\C"

Z'IUI<owy - " Wnęcrza
XVII
l XV!!! W."
\1UZEUM

Kie-

APTEKA DYZURNA:
teczna 7. tel. 531-5TI.

fe~ionu'

Epoką

vskt ep,(l"
-

plac

USA,

USA,

APTEKA Dv2URNA: nr 29-076
ul Sta~zj('a . 64-79
POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 53-10 I 53-80.

13.00
13.30
14.05
14.35
15.05
15.30

PORADNIE OYZURUJĄCE: stom "u'loglcrna - PrzychodnIa Re·
jonowa nI 1& ul
Karc2ówkow~:;
czynna w nled7!iele I
S<V't:ta w godz 1-19 dy~ur noc.
ny :><1 godz 19 dG '1

S"..

-

W ' FORMACJA

O

LEKAClI

_

czy""" w god.. 1.J&..-la.311 % wyJ.,·k,cm dpi śwIątecznych I dnI
w,·lnvch od pracy - tel 5:'.3-32
TELEFONY,
Png(,tow,e Ratunkowe m. PGg('!oWte PP 9'J7
Straż
i'ożal'na
~,~
p.,m·)(· 0.-0goW8 981 . Pogotowie Energetyczne KIelce - Mla5'" !!!Ił (Cielce - Teren 9a6 Pogocowie Gazowe 31 -20-20 I 992 Pog,.{l)wle wod .\'''0 co elektrvcznc RPGM czynne w godz IS:-ZS,
tel ł69-1l& , nO-!4 Pocztowa In[,,(.nacJa !) usługach 911
lnrorm ,wp PKl> 910 Informacja PKS
lit. ·0~-79 hotel.Centralny" 66-~5-U

Telewizja

Ostrowiec

:]

KINO
-

,,1\I"7.odownik U .,Robocop II"
USA, l. 15. g. 17, 19.

DVZURNA: nc 20-flTl
ul. Starokunowska 1/7.
I
rOSTOJE TAKSOWEK: DL Wolności 537-9~. ul. Sienkiewicza
-

282-6~ .

KINO

.

. RAO'-O -.;.".

.

.... -...

śniadaniowej

9.10
10.00
10.15
19.50
11.20
12.55
13.40
14.00

Panocam.a dnia
"Santa Barbara" (64)
CNN Hea.dline News

Mag. tv

śniada!ó\iowej

"Bagdad cale" "Bliżej

"Crime
EKpress
CNN -

ser. USA
świata" (powt.)
story" (16) - Der.
gospod3l'czy
Hea<lline News

D,. w precramie TV
Die odpowbda.

"Pegaz" "Matador" USA,
l. 15, g. 15.30, 17.30. 19.~0. .

CEN tłUM
INFORM'\CJI TUH V'~"'''('?:NE.J .. (T" te! 48G-5ti

Mag. tv

"-t· :;;

redakcja

PROGRA 1 LOKOLNY

6

P.

16 . 0~ .. AkŁualr.ości dnia" w onr.
WG~la
18.00
.. Od
sl~dmlu

każdego

traktować
jak
"szalikQwca".
TakJe
oomacywanie
ooralŻa
mnie, więc zarea,gowałem ostro:
"trzymajcie ręce przy sobie". I
wywią'Zlala się do.ść ostra wymia.na zdań..
Między
"Telef~nem"
a coś
ciem redakcyjnym również wywiązała się polemika. Nie jest
coohą
tylko polskiCh
kibiców
chamskie zachowanie
się
na
stailiO!l1ach, organizatorzy
meczów usiłują więc w jakiś sposób temu za.pobiec. I ch wała
działaczom Korony za te wysiłki,
oczywiście
elegancja i
takt, nawet przy
najbardziej
przykrych czynnościach, zawsze
jest wskazana.

*

..

*

Przeczytałem w "Echu" a-pęl
koiel-ec.kiej policji do spoleczellstwa o wspólpracę. Owszem, ale nie mogę się zgodzić z pewnymi ~todaroi. Wyszedłem z
syfiem na spacer po nasz'ym
kieleckolill osied!lu Swiętc.krzys
kim i zobaczyliśmy, jak policyjny pOtlonez wjechał na tra.wnik. aby za·brać pijącego 8amo~ piwosza. Znam człowie
ka z widzenia, dość spokoj.ny,
n.ie wadrLi nikomu, a tu taki
ad'-ron-t, taki teatr, widowisko,

było

patrzeć.

Niech
l'a-czej
a.dmi.nistrrucje
osiedli pomyślą. aby było gdzie
wy;płć to jedno małe pbwkO"Telefon" znowu musiał wdać
się w
dyskusję,
bo ogromna
jest llczba skarg na paskudDe
zachowa.nie się piwoszy ,;pod
chmurkl\", rzeezywiście bardzo
dokuczliwych. I jeżeli już ma
się pragnienie, dlaezefio nie zabrać piwka do domu? A piwia.rnie dobra rzecz.

*

..

*

Pracuję w dra.paczu, biurowcu przy ul. Ta.rcowej. Wyszedłem na chwilę z pokoju, a p.
powrocie stwierdziłem, ze zostałem
okradziony, zeinął mi
portfel, ltCil pienięuy, ale- H
wS'&ystkimi moimi dokumentami, li dowodem OSObistym i
prawem
jazdy
włącznie. Zameldowałem
na
policję.
poszedłem do różnych
urzędów.
Odtworzenie
tych wszystkich
dokumentów miało mnie kOflZłować ponad 50 tys. zł, Ill:e li-

cz.,ą.c z,d~ć.

l

Kielecki festiwal
Jeunesses Musicales

Dwa koncerty
Dziś kolejna impreza
muzyczna w ramach trwającego
w Kielcach IX Festiwalu 1M.
W sali Państwowych Szk6ł
Muzy'c znych przy ul. Gł8Wac
kiego wystąpi trio stroikowe
filharmonii lubelskiej w skła
dzie: Jan Arnal - obój, An·
drzej Mazur - klarnet, Wiesław Kaproń
facot o.r.u
Marta Szermińska-Mazur
fortepian.

Zesu;>Ół ma już za SQbą kił
kuna·9l()lebnią działaJno.ść
artystYC2.I1ą. Uczes-trliczył w wielu kook'llrsach Zsespoł6w kameralnych, m.in.
we
Wło
szech (Anc<lna) i F~.anoji (CQIJ.ma.r), a w kraju w 'Słujpsku,

Kamiel1tu Pomorskim, w Za- :

mości,u. W pro-gramie d~isie.j- ~
s:zego koncertu u<lwory:
A. l1Ó
Sza·łowSikiego,

R, Schu.manna,
M. Glinki, M. Spis aJta , A. ~
Ta.nsmana. Początek koncertu:Oi
godz, 18.
w dniu dzisiejSZym., rów- f
niei o godz, 18 odbędzie się ~
koncert w siedzibie WSP przy
ul. Zeromskieg. (w budynkU
po b. KW PZPR). W koncercie przeznaezonym dla studentów tej uczelni wystąpij\
kieleccy filharmonicy. (drop)

e

r'~"~~""~::;:""''''''''''-l'
~

I

~

E

oferuje do natychmiastowej sprzedaży:
• VEGETĘ 75 g
duńskie PROSZKI "NOPA" 3 kg w Itartonach.
Warszawa, tel. 21-37-13 lub 28-65-21
teleks 81-76-34.
415-k

+

I
I
E'

NOWO OTWARTA HURTOWNIA.
ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH
i GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ZAPRASZA
zlłOpatrzeniowców, ajentów.
właścicieli sklepów prywatnych ',:
KIELCE, ul. ROWNA 17, tel. 66-48-17
dojazd od ul. Buczka.
ZVCZYMY MIŁYCH ZAKUPOWo

11 962-g

OGL-OSZENIA
BANATKIEWICZ
Andrzej
zgubit z€Zwołenie na prowadzenie dziai3.lności gospodarczej nr
1455/89.
--=::-==-:-=-==-:---::-_.,.--_--=:.
11 975-g
DZIALKĘ budowlaną w Kieł
ca.ch kupię. Kiełce 32-24-68.
11973-g
DZIEWIĘCKI Robert
z.gubit

legitymację 37Jkoln·ą.

201

można

śniadanio'a"l\

Program dnia
CNN Headline Newa

Vwaca! Za ewen&uahie zmia-

Końskie

--

6.55
7.00
7.15
8.00

kają-c outelek.
Przecież nie

Okradli mnie 10 października,
środę, ' a 12 pażdziernika, w
piątek, zad2wonił
do mojego
mieszkania po~j.cjant z dtrogówki i wręczył mi moje do.k.u.
rnenty,
znalez.ione na w1icy,
gd2ieś w okolicach "Che matru ".
Chcę podziękować panl'Hl1
I
policji, a jednocześnie ostrzec
pracowników biurowca przy ul.
Targowej
przed
złodziejaml
Jak mówi~ panie portierki, nie
ma dnia, aby kogoś nie okc~.
dziono.
w

,- ~~ .. .u.........u...................................u.""~",,U,j,.. t...............u. • .u............. ~

8.l0 .,Ulica Sezamkowa"

APTEK_~

C'V'''le do 16 w sonotv do H .

A

Express gospodarczy
,,Dzień dobry"
Wiadomości poranne
"Domowe przedszkole"
"Zycie od kuchni" (7)
"Szkola
dla rodziców"
Telewizja edukacyjna
Poznaj swój kraj
Historia: O sztuce rządze
nia Demokratyczne Ateny i republikaflski Rzym
Polskie drzewa: Dąb
Spotkania z literaturą, kI.
IV lic.: O Wrześniu pieśń
Agroszkola
Język ang.
Zapraszamy - omówienie
cyklu .,Ziemia
nasza
planeta"
UN: "Sens życia"

PROGRAM fi

Park

won.

przykro

PROGRAM fi

.. M ••• t<- ..V,ł"
.,Tango i Cash"
USA, 1. 15, g . 13.30. 15.30. 17.30_
.. Cz 1(0",01c:.,· ' USA. 1. 15, g.

,,\.v płjstyni 1 w puszczy"
a . ~ 1715

du-

pełnią nr 67-1!j0 pl
Zwycięstwa 7,
67-001. ul. Traugutta 40.

-

"S,,,d,rju.!·' -

"Pogromcy

chów" USA, l. 12, g. 13.30.
15.30. "Klejnot Nilu" USA. l.
15,
g. 11.30,
,,9 i pól
tygodnia" - USA, 1. 18. g . 19_30.
"Odeon" - "Konsul" - pol. 1.
15, g. 15.30.
"CzafGwoice z Eastwick" - USA, l. 15, g. 17.30, 19.30_

.. Ruln .... u\;icct'· "N1C
nic wld " taien,
rtic
nie
słyszałem"
(O " .\. , l
12, g 13 . ~O. .. Koci mi!ąc
n.)"
USA,
l. 15 g.
15.30,
17.a.. 19 :16. Wide.>: .. Pil',arski po1<',," - 1Jo..1. 1. 15, t;. 11.30. "Lubię
n1e"nł."łe t: ... c"
pol. l. 18, g . 15.45.

l!l

"Wielka muzyka z nlałego krąż
ka" 20.00 W ludowych rytmach

PROGRAM I

ZiEM WiTOM

C7.Vntł~

wzwyt" - , aud. P. -..solarza 19.00

DOKOŃCZENIE ZE :STR. l
spotikałem przy wejściu na staPorządlkow.i., przy
obecn.()Ści policjan,t a. w
spooób 0orażlvwy dO>k<lJlaiLi rew izJi, s.z,u-

11963-g
FOTOKATALOGI
ROMEO.
WrO"..Jaw 3 sk:i"ytka 1003.
391-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

DROBNE

SON y 29. telegazeta sprzedam
Piot-r.ków Tryb. 47-17-11.
11954-g
ATRAKCYJNE ceny. Skup zło
Łych monet, sztaJbek. zegarkÓW,
biżuterii.

Radom,

ul.

Piłsud

skiego 9.
4048-1'
ZROSLAK Czesław zgubił bilet PKS i legitym j;;_
WOJCICKA Anna zgubiła legitymację studencką WSP.

11961-g

WOLCZYK Katarzyna zgubi-

la

legitymację

szJtolną

wydllj.lą

przez ZSZ nr 2.
1196~
SPRZEDAM odtwarzacz japońSki przestrojony (nagrJW a ).
Kielce 274-51, po 16.

SROKA
Stawomir
(R[Jdorni
zgubił legitymację szkolną ZS '

nadom.

metodom kom isji likwidacyjnej RSW

98 '
4ka,
,8,

W

()jegG
gów[.o.k.u.

ll1icy,
aro".
n

I

'L Uft

,. ul.
jamL
, nie
tkc~·

(gi)

rotest PA Interpressu i "Sztandaru Młodych"
Intcrpress
przekazała
list
skierowany
do
komisji likwidr.
.1erzego
8 rvl!':.lskiego, w którym proprzeciwko "metodzie,
celowi działania" kozmierzającej
do likwitej agenc}i.
piśmie
koonitetu pra-cowPA Lntel"J}ress przyposię. że z uwagi na dobrą
edmnorniczną i finankomisj.a
li,kwidacy}na
zapewo!lila o zachowaniu
w całości oraa: o poddecyzji w tej sprawie
maja br. Z powodu
a tej decy.zji lntercił troZech kontra hemnie zawarł
;;'~h:;'~~~;.;~·-;;;J nastQpne
lata
swoją

ty
mu-

,cego

m.

Izkól

wac-

,.,we

Jkła-

AnViesoron

'-

r.

ar-

sytuację

zan~echania
zmiacn
ralolly ch.
pracoWtrlkzy In·terstwierdza, że opieszai n.iezdecydowar.l1e IIDmilikw4 dacyj.nej , jej mylne
rmowa,n·ie o pnzys.uooci ab!"aJ.;,i w ustawie o laii RSW o:-a.z proZy jęty
ar-z działań do.prowadz1sTt.uac ji .,w której kwH[.i:-ma staje na progu

Saddama Husajna
!!a walizkach
władcy

ih rod,zina

k ił

• W C2.wartek wicepremier
Leszek Balcerowicz rozpaczy~a wizytę w Rzymie. Włochy
naleźą
do państw. które jako pierwsze
udzieliły
palistwowych gwarancji kredytowych, przyznały tzw.
poźyczkę
stabilizacyjną
i udzieliły dorażnej pomocy żyw
nOŚCiowej.
Włochy
obecnie
przewodzą w EWG. L. Balcerowicz będzie omawiał stosunki dwustronne z czołowy
mi postaciami
życi a gospodarczego
i politycznego,
a

ka.k'll,
ddallla Husajna siedzi na wakuc h we wschodnjej części
a}u, gdzie przygotowano spelne 3 samoloty wojsko\\"e,
're mają ją wywieźć pa rozcozęciu się dz!ała ń wojen.nyoch
pisze prasa emiratu Kata'!".

końcu

batnkl"ud'wa
z pel"espektywą
I"OIZbicia i konJecoz.nOOcią. zwornJooia ok 300 pracowni.ków".
Komitet
z,arozuc.a
kom&sji
.,!!'Z€I'mowa.nde r.acjami za.miast
a rgu.me!lt an"1i" o:-oaz drz.iała'll ie
pnzyp()m'inają.ce
"poPTIZedll1ią
epokę swoją arb-it·raolIllOoŚcią, naeliczeniem ' się z ludźmi, z reau·ja.mQ ekonomicznymi". "Wła
dza
poilSze w zaikońcien·iu

list.u komitet pra{!oWDiczy ag.encji - może wszyst.ko, lllil'Że
także w spoGÓb ni-czym nie uzasaod.!liony
poz,bawić doroblku

x

17 bm.

x

II)

l\Hooych"
ko dECyzji komisji likwidacyjnej RSW pro:eikaozaollia gazety
Konfederacja
Polski Niepodległej. zapowiada że "w interesie czytelników bed'ue wy.da·wał ta.k długo I':a.zetę nieza.le.i.ną od w&zel.kich
wpływów
politvC'Znych. póki będ.zie to
moiLwe".
(PAP)

Gorzej rzecz się ma
z
iPrzetworami
ropy naftowej.
Tradycyjnie Polska importowała z ZSRR około 2 mln ton
benzyn i oleju napędowego.
Zaś w przyszłym roku, wyglą
da na to, że w ogóle nie bę
dzie tego importu.

owy tygodnik regionalny wRadomiu
p :erws,zy numer nowego cza,gopisma noszącego na.z.wę "Nowy
Tygodnik Radomski" przew.apaździe-rnóka
cz,onego dla czytelników w Ra~~"", ...vl .. za"._wieszone ...'}"dawanie
d-oo'Ji,u i województwie. Op6źRad omskiego", pa
nienie w u.kazaniu się pierwosta.tni pismo to ukazało _ szego 'noweg.o tytułu w)r.n.iJ.do ze
z datą 26 września. W nuwzg'l.ędóW formai1no,porawflYc.h.
tym ze6\1ół redakcyjny
L'"'I~ ",,vla.Qal.
że
w początkach
W zalożeniac.h wydawców ma
to być pismo niezaleŻille, dozacz.n ie wychodz.ić
stę.pd1C dla wszystkich, z wieik regiOO2.lny. Roloma
nowymi,
atrakcyjnymi
nowego tytułu pod?OZ ·oCjami. Ukaże się ono
w
\}rywaina s.PÓłlka "Pez:mieniooej szacie g.rafianej , zawierać b~ZI~ m.in. i'nfonnacje,
które zam.teresują ludzi
proa.~ nas poinfoNnow",ł prezes
wadzących
działa'lnooć
g06poL"tu". red. Tadeusz M. ZadM"czq na wlasny rachunek.
.' . wszYstko wskazu~e na to,
I.Z J~z.~ze w tym miesiącu Ulka(syk)
'Ze SIQ
w ki~kach "Ruchu"
rządo-

w
Poro-

Tajno dyplomacjo?
Minister Krzy&ztof S!{Ubiszcwski po kilkUdniowej wizycie w
Zw~l'1lru Radzi~kim OIŚWliadczył
wita,jącym go na Okęciu dJzienniłka·l'Zom. że w rezuitac.ie przeprowad,zon ych
rozmów
:roILskozygn.ięto lub przybliżono I"OIZw1.ąrGaJlie osiemnastu problemów

w stosunkach
palsko-radzjeckich. Omówić je na gorą.co na
płycie lotniska. oczywiście. nie
sposób.
Min·ister za.powjed.zlial
bliższą
info.rmację
w później
szym
terJl1illlie,
zastrzegając
jednak, że niektóre pl'aJWy mają
charakter pomny.
CzytŻ.by
to był powrót d'O Ła.j.nej dyplomacji?

o~zielone opinie

Gord~jew sk i

trze.ba
niebagatelną rolę w pO'łoi.eniu kresu zimnej
wojnie między
ZSRR a Za.chodem, głównie
za~ - Stanami Zjednoczonymi, tłumaCZYł on obu stroreś1ić

-

-

co

ooegrał

zaaprobował

tę

decyzję

• W st~pniey p~lidanci posterunku zatrzymali na ,;o.rąeym
uc~ynk u włamania
do sklepu
Witolda A. (L 2S), który wynosił t owary wartości 5 mln d.
P OZARY
• W P oliehnie (~m. Chc:dny)
z nic ustalonych przyczyn spaliła się stodoła z 1.et;oroozDymi
plonami i sprzętem rołniczym.
Wartość strat wynosi okoł o 80
mln zl na S'Zkodę Ireneusza G.
• W Świerczku (gm. l\firzec)
na skutek zwarcia instalacji e~ktrycznej

wybuchł

pożar

w

• W czwartek

Czywkrótce bez wiz do Niemiec?
Pow zechny . o.bowiązek wIzowy dla Polaków, którzy 11dają
ię
do N iemi . bqdz.ie
mie ieny jeszcze w tym roku. Spra.wa ta była przedmi{)tem debaty polityków koalicji rządowej, którzy spotkałi się we wtorek
(16 bm.)
pod przewodnictwem kanclerza Hel muta Kohla. Jednakże
nie podj~to je~zcze m<lnych
szczegółowych
decyzji w tej
s prawie - pisze DPA powołując się na informacje
p ochodzQce z kół riądowych.
Agencja Reutera przekazuj;1c
tę samą wia-rlQmość pisze.
że
Bonn, p,'zed podję-ciem o.,ta-

zł.

•

Os tatniej dohy na terenie
kieleckiego dokonano 21
wła.mań na' szkodę l))'ywatną or:lZ 8 na szkodę społeczną.
WYPADlU
•
W Kielcach na ul. Warszawskiej kierujący du~ym fiatem tanisław S. (I. 36) na łu
ku jezdni potrącił nicLrzcźwe
go Stanisla\\a .1. (1. 311). kłóJ'y
z licznymi obrażeniami eiala
przebywa w szpitalu.
• Również w Kielcach
na
ul. Warszawskiej koł o lIolclu
Kierowcy kierujący dacią Waldemar P. (L 34) potrącił przcehodząeego w
micjsc ll n ied ozwolonym nidrzcźwcg o Stefana
L. (l. 540), ktttry do.znał obrażeń
wlJoj.

tecznyc:h ciecy Zol I, c l{:e t)t! ~y
mać zg d
ze stroll y F!f;wcji,
Belg ii. Ho.!andii i Lllk '·e.n~bu rga. Niemcy b owiem LWiQzaJ1e ~q z tymi krajami u.kladem z Schengen. który p.rzewiduje hbera.Iiz.vcję fopl.;}!no.ści granicwych
w gr1), , ,e
tych pil,'ciu pa1'l~tw. wy· c"l<.l l!a
jedn;;k wspólne j akcept·geji
jeśli
C110dzi o Z.1 ~1g(HJl('n,e
kontroli na ;<:h ZCWI1<;t, L.Y]~c h
gran:cach. Ta ~:lma
::.enC la
pisze, iż zno 'z'lC o1:>owi;:zpk
wiz.owy ' Bonn b ie.l'ze p.od u ',\,:) gQ popra"NQ stosunków z pt)Jską, która ma
poważne 00awy
przed
zjeanoczonymi
Niemcami. M,a bow iem' w IJUmięei całą
hist.-Hi<: W Z;l)"fI1nych ~to.-unk:ów. a z.wia"'z.:"za
ok res II W'Jj 1y bwi;>,io,vej.
Rzeczni·k bOJ1Sk;cgo m.ni~ter
stwa spraw zagr;.wicz<1.ch powiedzial, że Pohka er.el' :1nprowadz.: ć do z.nie~jenia
,,v ,z
po<lcza s zbliiil.jqcych i e r·)kowail ne-d h akt"iem o Pl i.yjaźni.

Niemieeko-pohkic r Qof.:owania d ot:'cz,']ce wi·z - i'lfr,rmuje DPA - rt)z.!l0cz.n~ się
przy końcu paf..az.i ernioka w
War.szawie. Premier Ta '("ilSZ
Mazowiecki ocze·k.iw'H1Y ie~t
w B :H111 w Ii~topa'i:z.;('. Do tego cza~u mf)gJby być rOl-w ,1zany pr,.b'em 'izówy .

Rezygnacja premiera

ciała.

zamachu na papieża

nom jak 'Przygotowane jest
nawzajem ioh zachowanie.
Najwi<;k.szym
jego dziełem
jest
u,świad()mienie Amerykan()m, - że niektóre rodzaje
ĆW:Cz.eil sil
zbrojnych USA
oobiera.n.e są w Mc.skwie jako przygotowania do strategicz.nego ataku jądrowego na
ZwiązE.>k
RaJClziecki i bez....
wiedn;e mogą s prowok o wa,Ć
kata.strofalną
dJa
całego
świata ripostę nuklea,rną . Uświadomienie
tej zależności
Ronal-rlO'wi Rea.ganowi - jak
można
sądzić za J)OlŚ<re<l
nictwem prE.>mier Margaret
Tha,tcher - spowodowalo odejście
przez
prezydenta
USA od agre sywnego stylu
retoryki
antyradzieckiej
("iompe.rium zła") ulatwiając
wY'lOt!lienie i umocnienie s.i<:

to

za.budl>w:miach
go PO(}a r.~kirh
Krystyny N. straty około 5 mln

ZATRZYM.4.NY
UCZYNKU

GORĄCYM

oficera KGB

N akła.dem
lon.dyń..~.kie.go
awnict\va
Hod-der
an
toughton ukazała się ksiąi.
~ pułkownika KGB, pracowlka raJdzieckiego wywiadu
. GQrdijewskiego. który
1974 r. pc<ljął wspólQ>racę
.wywiadem brytyjskim MI
l twier<lz.i .dę w W.
jeszcze pooczas
..,'(;np,r"'.~7.,>~
wizyty. Michaiła
w tym kraju,
wersję swojego raporpisał dla Moskwy. <lru ·gą
- dCa Londynu.

ną".

• Generał
Miroslaw Vacek zdjęty w środę przez prezydenta Vaclava Havla z ur~ędu ministra obrony. w peł

l report rsiego dyżur
NA

na Krem.lu
rie",trojki".
Ksią:&a

inicjatora "pie-

płk.

Gordij.ew~k ie

go nie przYllosi <>d'powiedzi
na pytanie czy to wywiad
radziccki s.tal za zam.a.chem
na polskiego pa.pieża w r.
10981. Porowa )ego roz.mówców z KGB uważała - pis.ze
Gordijews}d - że w owym
czasie organizacja ta już nie
anga'żowala s.ię w ..mokrą robotę" nawet za pośrednic
twem s!u·żb bułgarskich. druga jednak pocdejrzewa 1a. źe
m~·c zał w tym
palce oe,pautament 8 Dyrektoriatu S (.,0peracji specjalnych"). Niektórzy naw~ \v'pro.st oowiad_
czali, ;.z źaJuj-<j jedynie. że
za,m.ach się nie powiódł.
'P~P)

http://sbc.wbp.kielce.pl

pIlrtjj komunis- '

ce". Gen. Wacek. lat 55.

na Zachodzie.

Ropo będzie, ole mniej
o u staleniach podjętych w
ostatnich dniach w Mosk·.v'e
poinformował
sejmową
Komisję
Stosunków GOS,PO·j·lfczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej wicemi.nisti!:::'
Dariusz Ledworowski.

członek

w.ypo~icdzi
telewizyjnej.
'!zI?-aJą c Ją za
"słuszną". 0sWladczył, że napaści, których
b.ył celem, "nie przyczyniały
SIę do utrzymania spokoju
i
atmosfery nieZbędnej do wciela?ia w życie głębokich przemIan. zwłaszcza w gospodar-

także możliwość
złagodzenia
ciężaru
pOlskiego zadłużenia

ni

Wstrzymanie
dostaw radzieckiej ropy naftowej i gazu
ziemnego
w przyszłym
roku nam nie grozi. Ale bę
dzie ich mniej. Można liczyć
na 6 mln ton brunatnego paliwa, zamiast 10 mln ton w
bieżącym roku. Gazu stro.\a
radziecka . gwarantuje
5,2
mld m kwadrat. oraz dodatkowo - 1,5 mld : za tegoroczne -rlostawy ży,wności i papierosów wartości 120 mln dolarów.

były

tycznej.
do WieDnia
z wizytą
jerl odniową pJ'~.y bywa
minister
!opra w
<.3granicznych
Związku
Radzieckiego, Edua r d zCWilTflnadze. Oczekuje się, że s .,1_
ka się tu z mi'1 jstrami Sp;''lW
zagraniczny('h Ausli ii. AJJois m Mockiem i Fran'·ji. Rolandem Dumasl'm.
• Dzienn ik ,.Blld" uj" "JI,ił,
że
a resztowany pod kOlliec
sierpnia
35-1etni
a rchiw;~tn
w zachodnioniemieckim M"'Z
przekazywał
Irako~i
informa cje na temat
zachooni h
i arolJskich pl",nów z 'Ji'lzanych z kryzysem w Zat,) e
Perskiej.
Niemic-clIi e
żr"d
ła wywi:ldowcze traktuj:)
t~
afe!"(~
jako
"bardzo powni-

zespół
"Sz·tamdanl
protestu.jąc przeci w-

w

października

l.ili;wj'da.cvj<l1<~i

I

i pracy pareset 05i>b. Tylko
dJ.acz.e,g() tak się dzieje "we
wtasnym dotD1u?".
(PAP)

• W li ielcaeh na ul. PiekoS'Zo wskiej Olga P. (I. 3) wybie~ła na je.zdn.ię i 1I000lala p ~ 
-lrąeona przez "maluoha". Dziecko dllznało ogólnych obraieó
ciaJa.
(ck)
•
W Radomiu na ul. Czarneckiego pod kola małego fiata wlar~nąl l'tial'ian M. Pieszy
poniósł śmierć na miejscu, kie rowca fiata 126p ~bjegl z mie: ca wypadku.
-.
W Grójcu na ul.
iepodlcglości pod k oła małego fiata dostała . ię Zofia M. Pojazdem kier o wał Dariusz G. Piesza
z
oieżkimi
obrażeniami
ciała t.rafiła
do miejscowego
szpitala.
• W Rad4>miu na ul. :2:er4>mskicgo (skr:tyżowanie z ul. Batorego) na pasach dla pieszych
została potrącona ' przez poloneza kierowanego przez Zygmunta Sz. 12-letnia Joanna Ch.
Dziewczynka % obrażeniami dala została przewieziona do szpitala.
• W miejscou-ośd Garno (gm.
'Vo)anów) Józef S. jadąc motO('yklem marki ,,'V,K" potrą
cił jdl\c~go p&boczcm Bogusła
wa P. Pieszy doznał ebrażeń
ciała. Zarówno e fiara wypadku jak l jego sprawca byU pod .
daiał:w1em al\oholu.
(wlnl)

Ukrainy
Pre.mier Ukr<U"y Wihlij .Masol wy.ra,zi ł zgodę' na u~~ą·iJ:e.
n.e z uJ}",) wa'le:;o t Ił} v, i~lka .
Decyzja 'IV tej s;>t'a wie z,aopadla
po k ilku , d-nia.ch org3Jl;zvwany.'h
w K ijowie prot słów T>tz iwko polity<:e gos.podaraej rz..l.JU.
Prezyoent
Ukrainy
Lec,nid
Kraw :zuk infonnuj~l.c w hud<:
na for·um par-la-TI1cn·tu rep'j likańs.kiego o
rezygna.cji · Mawła
stwie-rd?-H:
.,OSiąg·llęlE:lJ1Y
z.gooę w tej sprarwie". Nie 'Podał jcdnak kiedy Maseł llStąpi ze sta.now~ a.
.
Rezygnll{!Ja
waliła

Mjłsola

nie zaQo-

St.Ud{,;1~ÓW.
się U6t..ąpicflIa

ul\trai6skioch

którzy dumaga14
za.równo Masoła jak i prezydenta
re.pooloiJki Krawcz.u.ka. W
środę
tysiące " d )10ll&I.r~nU;w
znów wyszły na u,),i"e :Ki}oo lITa,
co spowodowałQ zaklóronia roUch:u mie.jSlki('go.
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Kasparow -

lidze Junlorow

Trzecia partia meczu o sucoowe mistrzostwo świata po- .
Kasparowem l Karpo~
wem za.koń<;zyła się po 53 posunięciach remisem. stan meczu po
3 partiach 2:1 dla Kasparowa .

Awans Rodomioko
W j!rupie
juniorów
młodszych w której uczestniczą druŻy ll y
KicIe. Radom.ia
i !arnobrz e gu
nastąpiła
zmIana
przoclowOlka
Na czo ło tabeli
awa nsowali
młodzi
piłkarze
Radomiaka1 którzy w dotychczaSO,\' ytl1 spotltalYiacą . td'Qp.y!i jef! cn'a~ cic
_p u nktów z tym. że
n ictml nv jest · wynik :' meczu
z piat ei
kolejk i
mistrzostw.
O , t ani-o. b ia ło-zieloni .'. z: R ado;n ia PGk on'l li ni) ~ł3sn,ym stacli olilf
Stal
Stal ow ą
Wolt;
3 ' 1 'j Si ark~ T:1rn.oPr~eii:l:0. natomirrs t VI m cczu w y iazdowym
\1." G o l VC~t c h
r e domianie wvg r i1~i wy :;o!{o z miejscową Sta1:\ (i : l.

Dru g i
pr e' en dcn t do tyt u łu
rn ist "zu w skiew> - futboliśc i StaJi ~t il.lo" a Wob w y gr a li
z
Uld dtuymi H. iel cc 5:0 z l\IZKS
l(01i c D ; ~C ~ .l a ra ? uzyskali bezhrhmKO\v \'
remi s \\. Skarż y s
In:
z G~a llatCI1l . Do c zołówki
zl·,'iżyl: s i(~ jun torz.Y
Granatu.
W ", ~!'ali
z KSZO Ostrowiec 3:0
"~ I
UZ ' s k ~ l j dw a wyn iki rem iowC': z r.lZKS 4:4 i • nronia O O W in nvc h sn o tk n !1i aC' h

między

następujące

: zanotowano

rozKorona - Słal G.
.7:3,
Stal ND - Siarka 0:5.
. Star - Broń 2:2,
BłękHni
.J{SZO , 2:.1. . MZKS - Korona
~:3.
Stal G. - Stal ND ł:1.
!{orona - staJ ND .5 :1, StarStal ' G. 5:0.
Błekitni Broń
3:1, MZKS - KSZO 2:3. KSZO
Korona 3:6. Siarka - Błe
kit ni 4:1. Stal ND - Star 2:5.
strzygn ięc i a:

1.
2.
3.
4.
5.

R ad omiak
Stal SW
Granat
Star
Siarka
6. Korona
7 .~ Broń

8. MZKS
9. KSZO
10. mekitni
11. Stal N D
12. Stal G.

6 11
7 11
7 10
6
9
6 9
7 9
6 5
7 4
7' 4
7 4
7 2
7 2

18-- 7
2~6

11- 6
20- 8
16- 4
26-15
11- 8
14-18
1~20

8-18
7-32
8-37

Zestawienie par na niedzielę.
października:
Stal SW Korona, Broń - KSZO. Siarka
- MZKS. Stal G. - Granat,
Sial ND - Błękitni ' oraz Star
Radomiak.
(sz)
21

z
b i( g l.! s·) t.o Ł ę z a k o ńcz y ła
S ; ~ tr g orl·,-z rn edy.:ja k ielecki e j
Lgi
.5Z0Sts:. k ". S t3rto wało
16
\V

U

z~· .• ')(; lów z k lcl"'ckic h za kładów
P(·'~.v I lilpreza c;"szy la s ię duŻVll
zain t crc~o ~va!'!~enl .
co ur l ' r. t ow:.ł łfJ

P t'zpl\:on3.l1 ! e o r gan i_

za t o l'ó\" że n a l e ż y nadal kontyn' lo w 3<: lego rodza ju akcje. W
f ina l u wvm p oj~vn k u spotk a ły
s: " 7.cspoh· GW:1r'dii i Lubrzanki . P (' w ne Z WV Clę s t wo 2.0 odni "śli Q WJ r-d7i śr i. Trzccie m ie jsef' zaj" la .hgiclllluka po zwy C,(:S.tW lC rZ l1ta ,Hi kar ny mi 6 :4 z
drLl z-:na
Os. Swi~tokrzysldfl;o.
N .lil eps~ ym stnelcem rozgryw ek
ol~3 / ał s: t; G"z~gorz Muszyń:;ld;
·, tó,·.v zdolJy ł 12 brame k.

*

*

Z W TKKF Wydz i ał Mlod z:eż '.' i K u lt ury Fi:::lcz-:; e j Urz<;du

Czv wiecie. że. .
Cz e cho s l(>w~ckj

$

kitlo ' o boga-

tradycjaCh - . Sparta Praga
.1.0.11al.l si~ w kręgu zamtcre-

t~' cn

-

- z: USA
Ootis
ul'Odzony w Czechosło
który wyemigr ował z

SO'\'~H'i

fl1. illoGera

Korbt'\

-

WilCJI

-

k"raju 'la ocean \'\,1

19Ga

f .•

zaofc·-

row:.j w ielomilionow.) kwotę w doI;: roc h za ~ak'-lp- :J ru;,yny ze stolu.: y C7C'(,'ho~ląwacJI Na razie jcdna'.t tyczenIe · bogac;!a · nie może
b::ć
>I>cłn ł ollc.
Prz~pisy
prawne
obo wi ązu jące li nS!n,ch sąsiadów
z poł udnia
wykluczają
obecnie
ta1<1> tran"akcje. Obcokrajowcy nic
mogli

Inwcstow3Ć

w

Czechosło

nawet je~li w przeszłości
byli je,) obywat"tamL
• zapowiedź Dieto Maradofty
o ' zaprzestaniu gry w reprezentacjt A r g~ntyny wywoJaJa w tym
krAJu ogromne zdzi\vlenle I konslel'll neJ<:. Dla kibiców był to
WCl(' ji.

sl·'llc, n dzlał~lcze ró\vnież n ie mopogodzi<,: ' się 'z_ tą decyz ją.

ga.

"I:rener kadry. AUlO BasIle uwaDiego jest w najbll-~S7.ym
nie do ' zastaplenla . nawet
i e~h za 4 tata, w okresie mis~r7.ostw świata w US A nie b<:d:tic jul prezentował takiego PQ_
Złomu jak obecnie. W 1994 r. Maf'1 don o b<:d~ie miał ju1 34 lata,
al~ sele~cjoner uwnża. ~e powinien byc podporą narodoweilo
..<l. potu, mimo ew<>ntualnej utraty ( (że j części swoich w alorów.
>1:a , 'Że
c~as j c

~

Jak

poinformował

r~ecznik

znHnej firmy procll1k1) i ~
('e.! alKrthoJe ,Ma r lini et Ro.,i"
Imn!'cru ten wycofUje się dennltY"''nle ze suonsorowania .onct\1
Decylj~ podję to po worowad7e~
nlu we Franc.H przepisów prawnych zi).branl.ającyCh reklamowa_
nia p" p,erosow I napoiów alkoprn ~ 'Jwy

holowyc h . 'Na jdotkHwic i ()dC 7 1l;e
.. 'łartini" F ran~usl{a F'C'-

dc('yz ~c:

derJc la Sze rmie rcza . od bll, !<o 40
I~t o~ga n !"Ij<'łea za pienillrtzc tej
f!f1n v n~lbnrdziei 7nany n" ~"'ł (' 
('l e
tu r mei flo rec istów _ dero('zny .. Cha lknge Martini".
(ap)
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Karpow

2:1

lV!.iast.a oraz ognisko TKKF. przy
..Iskrze" organizują turniej siatkówki mt;żczyzn o Puchar Prezydenta IUelc. Zgłoszenia przyjmuje
ognisko TKKF
przy
"Iskrze " do dnia l listopada br.
(j)

w

Nie było powtórki sprzed 17lat
. '-!11
L.-l_
' ~:'---"
! Polacy byli tłem dla gospodarzy
:. ';1

Wczoraj w L ondynie odbył się eliminacyjny mecz pił
karskich mistrzostw Europy pomiędzy Anglią i Polską (grupa 1). W ygrali Anglicy 2:0 (1:0). Bramki: Lineker ('lO, karny) i Beardsley (88). Sędziował Tulio L anese (Włochy).
Drużyny wys tąpiły w następujących składach:
ANGLIA: Woods
Dixon, Park er, Wrigllt, Walker,
P earce - Platt. Gascoigne, Barnes - Lineker (od 58 min.
Beardsley), BulI (~d 58 min. Waddle)'
POLSKA: Wandzik Wdowczyk. Kaczmarek, Czachowski - Ziober, Tarasiewicz, Szewczyk, N~,wrocki, R. Warzycha - Furłok (od 77 min. K. W arzycha), Kosecki (od 88
min. Kubicki).
Poczq,tek meczu był pomyśl
ny dla naszej dr.użyny. Przez.
kilkanaście minut była
ona
równorzę.d!l1ym pa,rtnerem dla
Anglików. Polacy p rzeprowadzali akcje zaczepne. W 7 min.
Woods obronił dobry strzał z.
wolnego w wykonaniu Tarasiewicza. Goopooarze grali raczej schema.tycznie. prezentując styl wypracowany
przed

.t elegraficznym skrócie

• W Synl.feropolu rozegrano
decyd ujący pojedynek w finale
piłka rskim mistrwstw
Europy
do lat 21. Zmierzyły się jedenastki Z SRR i Jugosławii. Mecz
zakończył

2:0 dla Anglików

się

zwycięstwem

ZSRR 3:1. Pierwsze spotkanie
tvch druży n rozegrane w Sa rajewie również zakończyło się
wygraną ZSRR 4:2. Tak w ięc
zawoonicy Związku Radzi eckie'::,0 zostali mistrzami Starel:o
Kontynentu w kategorii mltr
dlieżowej.

Wczoraj roze l!r ano kolejną
sE'rię spotkań w ekstraklasie koszykarzy. A oto uzyska ne. rezultaty. Stal Bobrek
Aspro
Wrocla w 100:108, AZS ' Toruń AZS Koszalin 84:76, Hutnik Kraków - Victoria Sosnowiec 98:95,
. Sląsk Wrol'ław - Górnik Walb~zych 116:80, Lech Poznań Zastal Zielona Góra 89:79, Lcr:ia
Warszawa - Stal .stal8wa Wola
•

'3:76. W tabeli pr()Wadzi Stal
Bobrek przeli Hutnikiem Kraków.
• W Egipcie zaklończył się samochodowy Rajd
Faraonów.
Zwyciężył Francuz Auriol przed
swymi rodakami Tambayem i
Lartique.
• Szachowy turniej pretendentek ro.zgrywa.ny w Związku
Radzieckim zakończył się sensacyjnym zwycięstwem Chinki
Xie Jun, która wyprzedziła reprezentantkę

Jugosławii

Alisę

laty - grę skrzydłami, dośrod
kowania na pole karne i strzały · głową. W miarę ' upływu
c zasu przewagę zdobywali Anglicy, a w końcówce pierwszej
połowy była ona
przygniata. jąca. Podopieczni
Andrzeja
Strejlaua
ograniczyli
się
praktycznie do obrony, a ataki w ich wykonaniu były
rzadkie i z reguJy kończyły się
nie celnymi strzałami.

W drugiej połowie meczu
obraz gry się nie zmienił. Anglicy a,takowa1i, a nasZ<! drużyna
ograniczyła
się
praktyczn ie do obrony. Im bliżej
było k o ńco'",'e[!o !;':viudka ~e-

dziego, tym przewaga gospod arzy rosla. Polacy przeszkad zali Anglikom i przez dłu ż
szy czas taktyka ta przynosiła skutek. mimo iż Wandzik
r az po raz. był w opałach.
Niestety i on nie uchronił się
od błędu. W 88 min. wyszed ł
przed linię
bramkową.
co
sprytnie wykorzystał' pędzą
cy prawq 'stronq b oiska Beardsley
podwyższył rez,ultat
na 2:0.
.
TABELA
GRUPA
l.
2.
3.
4.

vn
1 Z

Irlandia
Anglia
POLSKA
Turcja

l

Z

(-O

l O
l ·0

'wrt

" che
P olacy tylko raz zerwali się
w tym okresie spotkania d o
a,taku i przez. k ilka minut zagrażali Wooó::;owi.
W sumie
grali zbyt zachowawczo i defensywnie, systematycznie 0 padali także z sił. Anglicy
obnażyli
braki w ich um iejęŁnościaeh i pewnie, zasłużenie w."'1f:'li.
opr. (j)

.................... ......
~

~.~

ich·
W Krakowie Odbył się turniej pięściarski juniorów w ramach
cyklu rozgrywek o Puchar Mistrzów Olimpijskich. Startowały ekipy woj. tarnobrzeskiego, rzeszowskiego, lubelskieg-o, kieleckiego
i krakowskiego. Barwy woj. kieleckiego reprezentowali bokserzy
Staru i mękitnycb. Spisali się oni bardżo dobrze zwyciębjąc w
punktacji drużynowej oraz zdobywa:jl\c 5 pier.ws'Zych miejsc i dwa
drur:ie. ' W punkta-cji klubowej pierwszy był Sbr przed Ir:1opoolem

Maricic. W myśl regulaminu obie te zawodniczki rozegrają na
przełomie
stycznia i
lutego
przysżłego
roku
dooatkowy
mecz o prawo gry z aktualną
Dębica.
mist·rzynią świata.
Cz:iburdanidze.
Pi~M,;sre mi~jsca zajęli - Marek Kustro, Rafał Staś l Marcin
• W elim~n8.(;yjnym
meczu
Płatek ze .Staru oraz ZdziSław PatalUa i Krzysztof Serda z Blę
mł9dzieżowych mistrzostw Euro- '
py . POl;'tu~alia -zremisowała na . kitnych: Na d.rugich poo:ycjach upla~wali się Marcin Itarwack~ ~
Pietr Gwóźdź obaj ze Staru.
•
(j)
swoim terenie z Holandill 0:0.

'm

•••••••• yyyyyy~ . .

E~Drlnacje

Saunders

min)
Mark
. Hu.h~ (8'1 min), a 'd la Belgów
Brun. Versavel
(24

ME

min).

Irlandczycy·sprawiI,i Turkom'
-drugi Wie eń·
W
e1inlj;nacyjnym
mc--czu
mistrzostw Eu,vpy (grupa
7)
piłkarze
Irłandii
rozgromili
Turcję 5:0 (2:0).
B:-amki zdobyii - ,\Idridge - 3 (15 min,
57 mi,n i 72 miln x karne'go),
Oleary (40 min) i Qu.illll . (65
mi·n).
Przeciwnicy
naszych piłka
rzy zademnstrowali na La!lSdOWIl Il Road futbol w do.skonał.vm wydaniu .Drużyna I,landii rewelaeja tegorooznych
m~strzo.stw świata nic nie straciła ze swych
walorów. jakie
po~a z ała na boiskach wł:>skich,
grała
ofensyv..-nie. utrzymując
ostre tempo od pierwszej do
ostatniej minuty. Zespół tureckI. prowadza.ny przez SepP3
Piontka zepchn i.ety został cał
kowicie do defensywy I nie
zdołał
stworzyć
ani
jed,nej
groźniejszej sytuacji pod bramkl1
p rzeciwni ka .
Boha 'ercm
sw~ !]{a!'l i
był
p ; t'ka rz Re ala

So.c ie<l ad
John Aldridl:e
zdObywca tnech b.r'a mek , ale
na słowa
ul.lla,.nia zasluiyli
wszyscy z-awodnicy.

*

•

*

W
mec.uu
el.iminacyjnym
(grupa 3) piłkarze Wegier zremisowali w Budapesz-cie z w iceimstrzami świata
Włochami
1:1
(1:0). Bramki zdobylidla W~gier Disztl (16 min).
a
dla Włoch Baggio ($5 mJ'll z
karnego).
W tabeli tej grupy prowadzi
ZSRR - 2 pkt.. przed Węgra
nu - 2 pkt. i Włochami - l
pkt.

*

*

*

Dw:e bramki
zdoby te w
ost.at!'lich mi,n uta.ch dały piłka
l""lO:m
Walii _zwy1Cięstwo nad
Belgią 3:1 (1:1)
w eliminacy jnym meczu piłkarskich m ist1'7ostw EuroP;T
(grUipa
5).
B r amki
dla zwve-iE;>zcóW zd<lJ:\V!~ lan Rush (2{) min}.
Dt>an
http://sbc.wbp.kielce.pl
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•

Piłka.rze
S.walcuię

*

PP Totalizator

*

Szkocji
tIO'kooaIi
Z:1 (1:0) \li' eliminacyjnym meczu mistr:zostw Eu·ropy (grupa 2). Bramki dla
S:r.kotów
zdobyli:
Roberłson
(35 mln l: k~l'nego) i Mcallis'er
(53 , min). dla Szwajcar"
Knup (65 .mim z kal'O·e.~o).

..

*

•

1:1 (0:1) z ruk oń czył
si~ eliminl!lCyjny mecz piłka rs
kich mistrzostw Eu.ropy (~ru
pa. 4) Irlamlia . Płn. - Dania,
roze~ra.ny w Belfaście.
Remisem

Duńczy>cy

u,zyskal~

prow~

d.zeonie w 11 min. 1>0
rzu'C'le
karnvm. którego e~lekuto!'cm
by Bertram. a
wyrówna.ł w
58 min. Clarke.

*

..

*

Srogi zawód sp"awiJi swoim
kibirom piłkarze Rumunii. W
środę w kolejnym . meCZ1l elimi,nacyjnym mistrzostw Enro-'
py (grlIDa 2) p:7egrald 7 Buł
garią 0 :3 (0:1).
M ecz O'ibywal
sie w Bukareszcie i 25
tys.
wid'Zów OP1lszczało stad·jo."l
w
minorowvch nastro.iDch. Wcz~ś
piej
Rumunii orz,~,! ali
ze
Szwai-~arqa i w tej sy iu.a";i kh
szanse
awansu S!.'l z,nik()me.

*

•

•

płaci

. TOTEK

Obrol;cv tvŁułu mistrzQIWskie!to - lIolendrzy pnc!'''a''i w
Pe.rto z re-o!"ezenta-cj:! PorlugaIii 0 :1 (0 :0).
(01-'1'. J)

K tóż

Dych l

Sportowy zawiadamta. te w rakladach Duże
go Lotka z n patddernika 1990 r.
wg wstępnych danych stwierdzono:

U\\' A

LOSOWANIE I 146 rozw. E
5 trafieniami - wygrane po około 543.000 zł, S27S rozw. z 4 trafie-

wy,grane po około 14.900
rozw. z 3 t~aneniami
wygrane po około 1306 zł.

niaml -

zł;

-

144.982

LOSOWANIE fi 117 rozw. z
5 trafieniami - wygrane po oko678.000 zł, 7172 rozw. z • trafieniami
wygrane po okolo
ło

. 16.900

zł,

niami -

H!.876 rozw. z :I trllfie-

wygrane po okolo

1300

zło tych.

Z uwagi na okrcs rekl~ma"yj
ny (8 dni) wysok"óć wygranych
mOLe ulcc zmianie.
Na~t<:pne
losow:mie zakl,Jdó'"
DULego Lotka od\)edzic ~ię w dniU
20 października 1990 . roku.

Zakłady

Ozi

specjalne

Z, 6, 15, 17, %6
"

Express Lotek
l, 9,

za,

Zł,

31

Super Lotek
l. ! , 9, 11, 2!, 24, 33

u

