. żywności

o zdrowej

~cmOOl m:~se.m i jego przetworami stwo-rzo wciqż
powazne zogroze-nle ·cHa zdrowia i życia ludności. Rówortykuły spożywcze pochodzenia zo-gro-nicznego, które stra'przydaność do spoźycl<1, zawierajq składniki szkodHwc dla
rowia. Czy g rozi nam zatem epidemia?
Na le· i inne pytonia czyte lników oop<>wtedzą w "Głośnym tew czwartek. 25 bm. mi~dzy godziną 10 o 12: Anna
kierownik dz~o!u higieny, iywieni<l, żywności i przedmioIIj·vtk.""N"h ~ojewód?kiej Sto:ji Sonitarno-Ep idemiolog lqnej
MaCIej Duda lek-arz woje'Nódzki wete-ryno-rii, Krzy1 .. ,~,.,~ ... ir7
inspektor Terenowej Stacji Son.-Epid. oraz
R1ItHu!-dstawi-ciel PIH.
. (BEA)

Q.

c

wojny taksówkarzy? '0(0 'Jł'i f 9"

Czy

,Głośny te efc:m" 43 - 43

ę

7!

Parę

miesJęey

- . temu
na
przejściu dla pieszych przy ·ul.
BOdzentyńskiej w Kielcach taksówkarz l:. poważną w"dą wz·ro!tu zabił przechodnia. Nil postoJU .. taxi", na ul.
Słowackie
kiet:0wca taksówki po wyjś
CIU z samochodu dostał ataku
padaczki. Do dziś przebywa w
szpltalu.
Jeden z
k ieleckich
p~zewoźników ma proteze nOPoi.
NIĘ>wyklu('zone .
że sa
wśród

g.o

ńich daltoniści. Te takty brzmią
pr'2crażająco.
dopuścić do

l.;
I:

postacie .- ~
. ... ~ ..

ais~nniejsze
)-

.

la
w·

cz.eństwa.

od
. · dziś!
'.
.

świata -.

ielcac·'.

@K

y-

.
Ul

c-hcieJi.byście

zobaczyć

A hloi:e RoosevclŁ.a lub
Bi;mie też Charlie
ćf~f można

II
0-

w

0-"
Q-'

ty

zobaczvć

Ekspozycja. Muze,
Woskowych
ze
otwarta zosŁanie w
ruchu
dl'ogowego
Solnej w· Kietcach:
zwiedzać do 11 listo,
lO-lIl. Warto 20-

_i
k:l

(J.)

6,

e~1lyeji.

.e-

-~
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można
żeby

było

osoby
chore. niepełnosprawDe otrzymały uprawnienia przewoźn i ~6w i
narażały na
niebczpieczeństwo
swych
pasażerów.
przechodniów?
Okazuje się, że całe zamieszanie wywolała ustawa o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1968 r .. mająca na celu aktywizację

ł3

Jak
tego.

gospodarczą

społe

Jej autorzy nie przeWidzieli . w6wczas. że
wprowadzenie administracyjno-prawnych ułatwień zerwanie z biurGkracja w urzędach wvwoła
spory bałagan
w środowisku
~aksó.';llkąrzy. Nje prz.vpu~~czsli,
ze urzędnicy tak skrupulatni i
formalistyczni jeszcze dwa lat"
temu. dliś znów bczmvślnie i
bezkrytycznie zaczna egzekwo. wać nowe przepisy. < A orzecież
minister transpor~u i gospOdarki morskiej .prze~łal odpowiednim władzom. także w KieJcach.
swoje stanowisko
w
sprawie taks6wkarzy. ·re~ulują
ce ustawę. ' W. odniesieniu do
osób Vfykonujacych zarohkowy
przewóz pasażerów taks6wkami obowiązuje zatem nadal ora'.. wo o ruchu d!'ogowym z 1983 r.
oraz rozporzadzenia ministrów
. komunikacji i spraw
Wewnę
trznych w 'sp~awie stanu źdro·
wia osób
UbiegająCYCh się o
prawo jazdy i kierowcó~' taksówek Stano-w,s!ro m.ini!'lra .iest
S

Fałszywy

alarm anarc,",isty .

l

j~sne, ale w Kielcach, ! niestety,

"!lII' respektowane.
'
.
- Wypadki drogow'e spowó-dowane
przez
tal<ą<twkarzy.
. liczne · skargi na ich aroj!ancję, "
chuligańskie
zachowanie. zlo?ziejstwo. wszystko to sprawiło,
ze wybrałem się do WvdziaJu
Przcmy~łu i DI'obncj \Vy!wórczości UM VI Ki lcach. t..v 1-f7ekonać się
jak
dzisiaj r:,ożna
zostać
taksówkarzem - opowiada
Slanisbw
Ma:i<'hrzak.
prezes
Zrzeszenia Transpo!'tu
'prywatnego. - Urzędniczka po. lnlorrno\yała
mnie: - ... orosz~
DOKORC7.ENIE

N"
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Sżturm

do siedziby KGB?
MOSKWA (kor. PAP Jeny
M:.lczyk), 30 października, ob~hodzonego przez 01>.Ozycję demokratyczną
w
ZSRR jako
Dzreń . Więźniów Politycznych- I
Ofiar Totaiitaryzmu. . ~Memo
:-iał" założona przez. .AnJlt:ie~
J~ SaCh:lfOWa masowa ,organiza- .
e}a społeczna badająca j· ·z/Jradnie stalinowskie zamierzą. iXIslonić na Łubiance. naprzeciwko siedzibY KGB · obelisk
czci pomordowanych . ~ latach ·······
rządów Staiina. Bed~i.e. to głaz~
przywieziony z terenu· ...obozu
specjalńego" na . WVSl1iłch
50łowieckich z pierwszego s~aH
nowskiego obozu koncentracyj-

ku

n~go

Bomb "le znaleziono

Wczoraj. ~ bm. telefon ar..(·'limo;wego a iarchsty postal'.'!! na nogi policję w Kielcach
O go-dz. 11.48 dyżurny oficer
- Leszek Kondracki odebrał
wiadomość, że w budynku po
byłym KW PZPR została podłożona bomba .
Niedługo po<tem koleiny informator za":
wiadcmił o podłożeniu bomby
w I Liceum 1ffi. Stefana Zeromskiego w Kielcach,

Zaniepokojenie dziennikarzybm. odbyło się zebranie
u Warszawskiego
OdPrasowego StowaJ"zyszeDziennikarzy RP i delegaze stołecznych redakcji. 0sytuację w
śr·odowjnr;,~n~"m
i przyjęto 0którym stwier-

l

inłerwencYiny

rn-

~45898

Z największym niepokojem
odnotowujemy zil'Wisk:l jaskr:lwelto polt:lfszanijł sytua~Ji zawodowej i społeeznej ·naszych
koleianek i kolegów· w · Warszawie i w kraju. ULrat:l watsdałów pracy,
coraz bardziej
masowe bezrobocie, niepewność
jutra j przedmiotowe traklowltnie ludzi naszege zawodu i
ealyeh
zespołów
dziennikarskich przez Komisję Likwidacyjną RSW "Pr:lsa Książk:l
_ Ruch" a bkźe innych wydaw<,ó\V oraz przenikanie kODfliktów polityczny<,h do naszt'';O
zawodll budzą sLanowczy protest,

Z obu obiektów szybko ewakuowano -pracowników Po
drobiazgowym
przeszuataniu
pomieszczeń przez fachowców
0<1 wykrywania· i unieszkooliwiania
ładunków wybuchowych okaialó się, że alarm w
obydwu przypadkach był fuł
szywy. O godz. 13.20 oo·blo~. . . . . . . . . . .yy.yy. . .

" BIOPROGNOZA
W;dzi.alność

i wa.ru,nki d-rogo-

we dobre.
Sytuacja
bicmwterologiczna
korzystna, sprawność psychofizyczna i stan samopoczucia utrzymują
się w fizjologicznej
rÓwJlOwadze.

OI(f\~r?-';:"'lv

N\ !':Tą. 1

Z Jerzym Marzeckim
dyrcktol'em Estrady Świętokrzyskiej
•
•
• •

,· lfudności mnie nie
• w
swojej procy obcujesz

duio z kobietami. Zotem moino
zakładać,
że je trochę znasI...
Przede wszystkim kobieto
powinno być subtelno, wyrozumiokJ. ta~town(] i wrażliwa. Z:J-Ś
drugorzędną
sprową
jest to
czy posi9da urodę Morilyn Monroe, opa.rycję Bec-ty Tyszkiewicz
I~b tolent lisy M inel~i.

•

przeraZ8Ją

A przy tym wielu

męiclytn

powinna być cłobttt

uwaia,

ie

matką,
osiągać

kochanką,

sukces,

DOKOŃCZENIE

kucharką

i

zawodowe ...
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ch• Po

r:w-

~is

ok~y-
c i
IoIlci ·

kowano
ul. żerom skIego l
Ściegiennego w pobliżu s:!.k-oly.
K - ' ; • !!!.:' .~'. '
(I'~"

W Moskwie
coraz głośniej
m6wi się o tym. że Rosyjski
Front Ludowy zamierza Iykorzystać tę uroczystość
w celu
zburzenia
pomnika
F~liksa
Dzierżyńskiego.
stoj::;ccgo
w
cen trum placu na Łubiance. a
także Q.o wzięcia sztur:ne'l1 siedziby KGB.

byłam

~lii.
się

ldoRZYM (kor. PAP Boźydar sosifń).

P rasa

wło ska op ;~ala " zabawę" grupy piJanych pol-

sk!ch emigrantó\\", którzy w centrum Rzymu
usiłowali w Tybrze u topić s ~'ego kolegę. oto
relacja z "Unity";
Uratowało go przybycie policji rzeczncj, wezwanej przez kogoś telefonicznie. 56-letniego
Ji!rzego Jurewicza bilo i kopalo czterech jego
kolegów, zanurzając równocześnie jego głow~

w nurcie rzeki przy Mogeie Garibaldiego. Po-

zostałych pięciu Polaków pijanych podob- I
nie jak tal1lt~ ch czterech - siedzia ło na brzegu a ystując widowi ku. Dopiero strzały poliCji
od~an.e \\ powi~trzc sprawiły. że ci czterej
pUSCJh SWOJą ofIarę. Jurewicz został odwieziony do szpitala z urazem pod tawy czaszki
i licznymi obrażeniami ciała. Jego d.iewięciu
w. pólrolhkńw zostało arc3ztO\ 'anych i osl,arżonych o ll~ił · wani~ zabój_twa.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rys. Piotr Wollenberg

Akcje " Exbudu" w

or

sprzedaży

już

Wniosclt ten zawa.-to w rzą
wym
pro?kcie
"Kierunki
prywatyzacji w 1990 r." przesłanym do Sejmu na początku
paźdzaernika. Debata
plenarna
nad tymi propozycjami przewi_
dziaiJa jest na najbHższym posiedroniu St>jmu . .
Do pi e-r wszej male-j fali prywatyzacji nz.ąd wybrał 7 przedsi ębiorst w dających szanse na
to, że nabywcy akcji będą zadowol~i z ulokowania w nich
swoich oszczędności. 1 pażdzier
nika br. przekształcono j€ w
jednoosobowe
spóUti
ska,rbu
pallstwa. Akcje tych przedsl ę
bi stw: kieleckiego ..Exbudu",

u

Starachowickie
koncerty organowe
Mogą mieć satysfakcj<; org'l!lizatorzy II Starachowickich Dni
Muzyki Organowej i Kameralnej. Piąty już koncert tej imprezy w kościele
Wszystkich
Swiętych. podobnie jak wszystkie poprzednie. odbył się przy
pełnej widowni. Henryk Zacharski, organista z
kościoła Sw.
I{rzyża w Kielcach, który był
solistą tego koncertu pożegna
ny 'został na stojąco za świctne
wykonanie dzieł . Bacha, Mendelssohna i innych mniej znanych mistrzów.
Wystąpił też
NauczyeieJski Chór Kameralny
"Ceneen!us" pod dyrekcją Piotra Gąsowskicgo. Nowy repertuar zespołu przypadł do serca starachowickim melomanom,
l'Zego
świadectwem była konieczność występowania na bis.

odbył
Wystąpił

się,

21 pażdziernika.
Mirc!slaw Pietkiewicz z Akademii
Muzycznej w Łodzi. Artysta ten
obok studiów muzycznych w
Polsce ukończył też z wyróżnie
niem Królewskie Konserwatorium Muzyczne w Antwerpii.
Kolejny koncert muz}'ki orgafiowej w Starachowicach stał
na ajwy.i.szym poziomie art}~s
łycznym.
(:,t n)

W ś.odę, 24 bm. o godz. 17
Pałacyku Z:elińskiego
w
Kielcach (Odbędzie się spotkanie
z członkami
Forum Prawicy
Demokratycznej. wojewoun Jez .. feo»
P łosk o Dką,
posłem
Miehałt"m
Chałońskim
oraz
r'f.'Cznikiem
krajowym
FPD
K a!l.imierum Ujazdowskim. Tematem spotkania będzie próba
odpowiedzi na pytanie: dlaczego
nr;;wica demokratyczna popiel'a
Tadt'usza Mazowieckiego?
Po
s!lolkaniu odbędzie się zebranie
założycielskie
k icl€cklego oddziału FPD.
•

•

Towarzystwo

Pols1to -G~t"<'kil'j.

Przyjaini

Wyd!l.iał

OŚ

wbty Kultury i Turystyki UM
eraz
Muz('um Narodowe
w
Kielu('h zapraszają na sootkanie z prof. Ałt'ks ...ndrl'lll Kra\\'-

Kto

widział?

8wi.ókowie pobicia mężc~yz
ny.
26 września br. o godz.
1(1.30 w Kielcach przy ul. Rewolucji Październikowej. w pobliżu sklepu Obuwniczego naprzeciWko Klubu MPiK.' prosze?i są o skontaktowanie się z
Rejonową
Komendą Policji w
Kielcach. tel. 29 -05.

NUMER 206

·STRONA

2

papierami w.a,:rlościowymi. Orga- .
nizowa.na je6'\; k.omisj.a- ds. rozwoju tego rynku i polska gieł
da
papie.rów
warioociowych,
któl'eoj otwarcie przewidywane
jC\St w II ·kwartale 1991 r.
(PAP)

ci Hrebenne (woj. zamojskie).
Początkowo przejście w Hrebennem będzie przeznaczone dla
samochodów osobowych (wiozących podróżnych
w
celach
słt1żbowych)
oraz
autokarów
wycieczkowych. Ruch odbywać
się tam będzie w godzinach od
7 do 19. Po rozbudowie w 1993
roku ma stać się jednym z najbardz;ej nowoczesnych

przedsiębiorstw
państwowych ,
która będzie polegała na ich
przekształceniu w jednoosobowe
spółki skarbu pal1stwa i usta.na-

»OKO: CZCNIE ZE STR. 1

wianiu rad nadzOorczych wybierających

dyrekcję.

Równolegle podjęto d·ziala·:lia
związa·ne z uru;ehom.:en iem rynku
papierów
wa·rtościowych,
m.i,n. rząd op:- acował proje.kt
ustawy o pubHcznym obrocie

Nowe

przejście

graniczne

Zł bm. otwarte ma być nowe
przejście drogo,,:e między Polską a Ukrainą, w miejscowoś

napisać pod:lnie, a w nim kiedy planuje llan rozpocząć działalność
gospodarczą.
Trzeba
jeszcze podać markę i nr rejestracyjny
samochodu. I to
wszystko? Tak. A komu mam
dostarczyć
wyniki badań Jekankich, psychologicznych pra-

w Wyższym Seminarium Duchownym
w Kielcach
inauguracja kf)lcjDł!go, 263 ro ku akademiekieł,:o. W murach
tej uczelni będzie k01ltynUOv,'ać na.ukę 203 alumnów.
Czeka nas l'i)K wytężonej
nauki, iłl.e też Hlł.e'1SY \'11ej pra<:y zw'ązanej ;I; prz'ć~idzianą
w (z~f...,,"Cu pT'zys%leg') rooku w

.. zukiem połączone z wykładem
nt . .,Hellada - bogowie I!reccy",
które odbędz:e się 26 bm. o godz.
17 w Sali Portretowej Muzeum
Narodowego przy 'placu Zamkowym nr 1.
• W r:lIuach edukacji kulturalnej dzieci. Wo jewcid:rki Dom
K ultury im. J. PiL'iudskie,;o w
Kielcach zaprasza najmłodszych
29 bm. o godz. 11 do sali teatralnej na be::płHtny występ tentrzyku młodzieżowego, działa
jąeego przy Dorilu Kultury w
Pińczow:e. Będz;e to sztuka muzyczna pt. .,Bajki p~na Brzechwy".

••

....

"

Zyt ~iŚpo~cc~rU;:~l~yg:~~ :~:
publiki Argentyńskiej
Carlos
Menem spotka się z prymasem
.Józefem Glempem, polskimi
1
argentyńskimi
przemysłowcami.
W
godzinach
popołudniowych
się do Gdal'lska, gdzie bęrozmawiać z Lechem Walę są. Wczoraj
a.rgentyńskl
gość

uda
ozie

przyjęty .zoswł przez Wojciecba
.JarllzelsklegQ.
e Na d-:'isiejszym posiedzeniu
Rada Ministrów rozpotrzy projekt ustówy o obrocie papierami wartościowymi 1 o funduszach powierniczych oraz projekt zapisu protokolarnego w
sprawie ratyfikacji
konwencji
praw dziecka. Rada Ministrów
zapozna się też z
wynikami
podróży
wiceprcmic;ra Balcero"ic~ do Włoch
I
Watykanu
oraz ministra Skulliszewskiego
do Związku Radzieckiego.

1>ziś

•

rozpoczynają

się

w

Poznaniu międzynarodowe targi drobnego przemysłu i fzemlosła "Kooperacja '91)". w ktarych
bierz\! udział 500 wyslawców z
17 pai'5tw.
Poniedziałkowe
posiedzenie KERM zdonlinowaly pro je k-

Kielca.ch wizytą pa.pi.eźa Ja!1a
Fa\'-la II powied ział m.in.
ks. retktor Stanisław Czecwik.
Trwa rOZł)lHiowa se-mt:'a:'i,;m, w szybkim ~ll'ltPie rosną mury nowego obiektu. W
!\..go budowie swój udział b\~
dą mieli cz.lonkowie kieleckich
parafii, którzy deklarują pieniądze w postaci cegiełek. Nie
będzie t.o i dla nas łatwy rok
wz.ględ~m f.i:1ansowym.

poo

Ser-deczne słowa skierowane
:z.c.s-1a,ly do 3~ alu!Duów rozpoczynających
pierwszy
rok
nauki. Z rąk ks. rektora S~.a 
ni<.ława Czerwika
{)trzymaJi
tr.Ż inrleksy
ora·z legitymacje
siuóenckie.
Serdeczne ';;yczenia zapa.łu i
wyników w pracy przekazał f<:>zpOC1.ynającym
naukę ks_ bis·ku.p dr Jan G urda, u cz.estn icząe.)o· w inaugu1acj:.
pomyśinych

Uroczystości 7.~Et.ały
czone
odś-p . :wan;em

zakoń

p. zez

roo1' :ilumnó\\ pc4i lo. !€ru'1ki ';n
Irs. ZbignieWA Rogali
pip.śni
"G;;udeamus j giłu r"

6'

P*

--

«(lm )

j;m:!~-?
będzie
się

wo

Nikomu. Kiedy o.d(gzamin ze znaJomości miasta, zasad pobierania
o'płat itp? pytam dalej . .Nie ma egzaminów - pada od· powiedź. Nie
uj:Jwniając kim
jestem opuścilem biuro. bardzo
zaskoczony tym co USłyszałem.
-

Dziś

do n1l.szego za \>.'00 U
- mówi Tadt"łłSZ N~wif'ki wiceprezes
ZTP. - Są więc obok inwalidów osoby pobierające co miesiąc ponad milionowe ·emerytury są byli milicjanci, pracown'i~y SB. ORMO.
Trafiają też
coraz CZĘŚciej interesanci biur
pracy, ale po paru miesiącach
rezygnują z tej działalności, bo
okazuje sil!, że zasiłek dla bezrobotnych jest wyższy niż obecUE zarobki taksówkarzy.
trafić może każdy

W sumie w Kielea.ch mol;ny
ponad 2 tysiące kierowców
taksówek_
którzy z
trudem
mieszczą się na postojaCh. Z t.l
skom.plikowaną
sytuacją najtrudniej jest po~odzić się starym
przewoźnikom. Domagają się. by
jak najszybc:ej przepro\\"adzić
w€ryfikację wśród nowego narybku, wyeliminować ludzi bez
jakichkolwiek
uprawnień zawodowych,
narażających
na
szwank zdrowie. igrających ży
ciem swoich pasażerów i przechodniów. Nie bez racji sugerują. żeby ich sp:-awami zaj:jł
się znów Wydział Komunikacji
UM. w którym -siedzą fachowcy GO transportu, ~ nie WYiJział
Przemysłu j Drobnej Wytwórwięc

czości.

Niestety, władze Kielc zdają
nie rozumieć problemu taksówkarzy, klMy teraz przestał
być już tylko ich problemem.
Wiceprezydent Zbi,;niew Kraszewski J!a spotkaniu z rzemieśl
nikami 17 bm. powiedział: .,Zarząd Miasta nie może ingerować
w sprawy
taksówkarzy. nie
zmieni też
ustawy o działal
ności
gospodarczej. Taksówkarze sami n.,usz~ rozwiązać swój
prol)lem. a
Zrzeszenie TranSOOl'tu Prywatnego może przeciei. prowadzić ka'llpanię p1'Zekonująca. społetczcńsiw". że tylko C:i1I)nl!c\Y'" ZPT Ik.i:: gwasię

Poselska interpelacja
-,

----------------

Kiedy rewaloryzacja książeczek miesz~aniowych ?
Z wnioskiem o obliczanic
premii
gwarancyjnych
dla
wk!adów
zgromadzonych na
książeczkach mieszkaniowych
na podstawie ceny metra kw.
z ubiegłego kwartału, a nie z
ub. r., zwróciła się do premiera pos .Miroslawa Grabarkiewicz (SD).
W
pisemnej
interpelacji
poslanka przypomina, że czlon-

ty nowych ustaw podatkowych
dotyczących
m.in. podatku od
produktów l uslug, obrotowego
oraz w jednostkach gospodarki
uspolecmionej. Dokumenty te
stanowią
dopelnienie
zmian
składających się na nowy
sy. sten: podatkowy w Polsce.
• . Kandydat na prez~denta %
ramlema polskleJ Partii ~lelo,
nych .Janusz Bry~zkows.kl po
konsultaCJI
z
J<-Ier~wmctwem
PZZ y.'ycofał swoJą kandydalurę
oswlad~z:lJ'lc,
że
wybory
prczydenclu.e - jak to określił
- uaktywmły polSkIe piekło.
•
Prezydium Rady
OPZZ
wraz z przewodniczącymi ogól~OkrajOwychT organizat;ji związ
kowych I V. PZZ u!Stshlo, że 0stateczn'l. decyZję co do poparcia k(>nl:'ret~e.go kandydata w
k~mp~n~l p,ezydenckleJ podeJmle 1_ llstopada.
• O 3 proc. wzrosło w CJą
gu roku pogłowie ':;wii,; na poc7.ątku bm. wynosiło ono ponad
20,3 mln sztuk. W ciągu ll;.ecil
ostatnich miesięcy pogłębił się
natomiast regres VI'
hodowli
bydła, którego
jest ponad lO
proc. mniej niż przed rokiem
- 9,5 mln sztuk.
.. W Wiśle-Malince w wOj.
bielskim
odkryto w
czasie
wieI'ceń
geologicznych
ncv."
bogate ;.ródla wody mineralnej.
Są to Wody gatunku "ZuPer" i
"Jan".

taksówkarzv

"Gaudeamus igitur"

W
auli Wyiszego Seminarium Duchownego w Kielcach
odbyła się wczoraj uroczysta

--t.

.

Sl~kiej Fabryki KalJ.li, Kroś
niellskich Hut Sz.kła, jeleniogórskiej Fabryki Maszyn Papierniczych, Warszawskiej Walcowni
Meta·li . łódzkiego "Próchnika" i
inowrocławskich Zakladów M:ęs
nych, znajdą się w sprzedaży
w listopadzie i grudl1iu. W podobnym trybie, jeszcze w tym
roku, zacznie się p:-ywatyzacja
Swarzędzkich
Fabryk
Mebli,
Bytomskich Zakładów PrzemysIu Odzieżowego. "Tonsilu" o!'a'l
.. Otmę-Łu". Na szybkie przekształce-nie czeka koolejn)'ch 160
dużych przedsiębiorstw. Pod koniec marca 1991 r. 100 firm 0s:ągnie stan znacznego zaawansowania do prywatyzacji. Z lej
grupy będą pochodzić akcje
pod przewidywaną w przyszłym
roku emisję bonów prywa.tyzacyjnych. R07.poczęto też przygotowania
do komercjalizacji

Proponujeltly...
w

,

prywo YZOCJI

Z

koncert

WS~:r.Q~ler

••

Wpływy ze sp.?zeóaiy akcji
7 prz.edsi~bior~-iw, wY"-.Yt>Owa.Ilych
do p'YWatyzacji je.sz,cze w tym roku, 9Z"cowane są przez q;ąd na
500-700 mld zł. Nie oo.nacza to jedna3\:, że o tyle zwię-kwą się doclJody bud źt>tu , bowiem z.nacz.n·a część akcji zootanie prawdopodobnie w. kupiona za oo:igacje państwowe. Pozostałe wpływy rząd
zam'tM"za przeznaczyć na koszty prywatyzacji w przyszłym rołm.

Nastc:pny

od listopada ?

już od marca br.
w p::asie i tv o
"kwartalnym" obliczaniu premii gwarancyjnych. Mówiono
tc';; o tym w maju na posiedzeniu Rady Ministrów, która zobowiązala
ministra fi nansów do rozważenia, w porozumieniu z preze~e;n PKO,
możliwości zmiany z.a sad wypłacania
premii w 1990 r.

iWW.E 1'z'jou

ia~ormoV',rali

http://sbc.wbp.kielce.pl

t:.,k, aby n!laiy \)JJC ch;,irakte:: b;c;;'qcej waloryzacji. Jednoczeł!1le
;:.apow!eoziano reformę

a!ugofo..lov.:ego

o.~z.czę

dzanla lla mie ·zkanic. P:zypomina j;.,c te fakty pos. Grabarkiewie;: wyraz!la '12dz.ieh,
że rz.ąd .:echce
Wjjś,:
pO ..a
sferę d€Klóracji
pQJej-nie
wiążące decyzje.
(PAP)

rancję bezpieczeń~;wa i wyS!J
kiej jakości usług".
Zatem zrzeszeni taksówkarze
dla odróżnienia od pozostałYCh
posiadają w
widocznym miejscu na swyc:h wozach numery
boczne i emblematy ze znaczkiem
kierowcy,
Przewoźnicy
ZTP dbają o to, żeby mieć przy
sobie zawsze
rachunki i pieczątki.
Jednak
uważają. że
ojcowie miasta t~aktują. ich lekceważąco. Pytaj~: czy samorząd
na.gmina nie może czy nie chce
jednym sensownynl postanowieniem przywrócić normalności w
sposobie przyjmowania do za·
wodu taksówkarza?
W
VlTarszawie
ZfOZU
czym grozi posadzenie za kierownicą człowieka chorego. bez
kwalifikacji.
Bt;dą tam więc
znów egzaminy na taksówkarzy.
A u nas?
Może doj'ć
do rozwiązań siłowych c:lł
kowit~j blok:.dy ulic, a naw~t
palenia t2ksówck. Czy o takie
rozstrz)'gnięcie sporu chodzi?
(BEAl

Demonta żu

etap kolejny
- Ile zażyto tutaj cementu ?
..Tak pewnie mus'eli slę czuć ci.
z któ~ycb l'Olecoeflia wzniesiono
t~ri pomnik?
- Tak mas:rwny pomnik zbud-ow3!l0 z myślą o przetrwaniU
przez następne pokolenia ...
Te i inne uwagi można było
wysłuchać. stoj:j.c wśród tłumu
gapiów prz 'glądających sit: demontażowi
pomnika przy u!.
Wesołej. W dniu wczo!'njszyJ1'l
przystąpiono
do tych robót.
- Rozpoczęli
je członkow ;c
KPN. a n:;m przyszło kOllCZYĆ
- informuje li) r. J óu f P o
z R t'jon o wł!go Pnedsię
Zielen i. - Pomnik jest tak
sywny. że nie zuołano go
brać ręcznie przy pomocy kilofów. Dziś do a k cji
wkroczy!
młot hydrauiiczny używany do
rozbijania
twardych ,,,ał. (Jrz"dzenie to wypożyczone ,." ,. I.~'~łł"'
totło z k!cleckich .,l\Iarmuró II
Po rozebraniu całości CZf:ŚĆ I!r anitu zostanie p:'zewiezio'la nJ
c:c,lentarz
20łnierzy
Radzieckich. gdzie
b~dzie użyta do
zbudowania obelisku.
Budowe
powierzono
również naszetn~
przedsiębiorstwu.
Mamy
ju~
pewnE d04wia<lczenie. ponie WllZ
3 lata temu
nasi pracowr:icY
zbudowllli pomnik ku czci polel!łych w czasi~ oku))acji 'iscló-w. PomnIk tcn zostŻł w zniesiony na
ct1.t€:'ntarzu Żyoo v:
skim.
- Gdyby d~monlaż pomn i]([·
pcwie!'zono !;rmie specjólistycZnej. z pewnością byłbY to "~;
g omny I!oszt. -w granicach """
mln zł. Nus::e ncze>dsiębiors hl' O "
wvkor.a te m'Sf'e nie wi~J<SZylll \
k~sztem niż 2- 3 mln zł.
)
(dlllJl

P~ania zaskakująco -rozbrajające.
z
o,

śród pytai'i kieł'j.)wa.nycn
do. redakcji zdarzają s~ę
pytan ia Ul kalkująco-ro.zbrajające. na które nie ma Gdpowiedzi wprost. Trz.ema tak imi właśnie p~'tan!ami zai~

W

po
~m

ury
;li!
Z;Z
~l

się dzi~iaj.

IZo-

.. pan AIczemu on
magisłt"r filozofii z oceną "bardzo dobl"ł" na dyplomie. praktycznie musi byc od lał na
utn:ymaniu swoJeJ żony
kCJsmetyczki? Też tego() nie
w;em. ale jeśli pan mgr Alfred ie.>t ta.ką sytuacją sfrustrowany. mo.że przec:eż wziąć
rozwód i ożedlić się z pan i ą
lub panną ma.gister poloni,tV'k i. nauczyc iel ką.
F!nan~owe
f['ustracje
miną.
P iefl i ą<i ze
równ:eż
i będzie to zapewne

Ot.o

w
~ją-

ad
~il
;ię

wli
]0

!m
T.d~Uli'l.

S ... midt

oj.
ie

,,'ej."

są

.' i

modne '
•

o uWle
edy"
radiotelefon z
~yS!l

tarze

l łych

nicj-

~lery

lacztnicy
przy
pie-

w dalszym clą,
trwa moda na róint"go rtł
spółki
h :mdłowe,
które
niczym grzyby
po
?'f:lj wil:cej tego typu
·łtl1ł!nił,tów ~ospodarczych zaj·
si( niestety pośrednic·
i hJ.nllłem. 'o d CUI!:"O jak
mo uie przybywa towaW Radomiu

li

spółki

że

lekąd

chce

a

zajmtljąee
sir.
p~rcd·

nawet

w załatwianiu wiz do
ku.jów.
N;oo.awno w wv<l'zoerża WIOvch t)()om.ie61:CLen ,;ch biur&wZald\ld·w
MetalOWych

Wpółproco

,Juczniki'em' ,
N:ł za.proszenie KZ. SoEdar.~.. przy ZM .. Luc,;nik" i lUiS

!nlu?

te

ci,

siono

zbulan iu
było

łumu

e de·

r

ul.

szyJn

oót.

ron w tych dniach prz-ebywa. tu delegacja z Litwy z
ła.sŁa K(}wna. Na spotkaniu z
crow~liclwem .. Solidarności" i
na-wiąza.n(}
wstępne
re-kc)i
"o.wy na temat kontaktów w
eorze . turystycznej jak też ha.nowej. ZaStęPC3 dyrektora d s.
ndlowych mgr Stefan Romack pt'Zedstawił ze-branym oferWyr?bów, które mogą być
n:edm.!otem eksportu na rvnek
te',vskt i inne republiki. •
t? głównie maszyny do
a I do I)isania. Mimo trudu,acji eokonomicznej jaką
.'7.A.7~no "
Związ-ek
Rad-ziecki
3~ ten. albo kra.je wchodzące
)e-go skład. są nadal olbrzvm .~ynkiem zbytu różnych
bow. Z kolei partnerzY' Hzapropooawa-li swoją oSa to wyroby
elektro.tcchn;czne i
nizowane~o sprzętu gos-.'uuar'·'wa domowego.
lilewsk<l prze;:łt'owa
.roz.mowy u pren'óenla
(j. ryb.)

tł'Zy

wo.

mo.złi woś-ci: sa.mowypą.ctek .
albo też

wo.
Który z t 'loCh
przvPJ.,jków
miał
POliCja stara s!~ to
jui od tvgOOoni3.
dotYCZJ
oeWrie,(o
ńca
bl(}ku przy
ul.
le-w::iikiego 9 w Radomiu.
w 1)00nie-działek rano z.nazwłoki na oodwó.-~"n7A;n'e
zwłOok
W;;.kl.ZUmężczyzna zleciał z wv6 metrów naip,·,aw<lo...<>tl{).l'.ni.o.' Z okna klatki 9<'ho-

.:SIE!Qz,Ł""n wiado.m śe.i
trwa.

na

dziś.

(sg)

Łucznik"

~~od

"

d'l.i.ała

sP3łk~

z

0.0.

u:nw",
"NedJ. ".
Istnieje ona już od roku. prowad.z!loC na l·a·zie
hUo!'tową spl-zed,aż w bra.nży odzieżowo-obu wn'czej. al-e ni-e tytko . Zajmuje
się

także

. przykład

sp rz-ed. ażą

detaliczną.

Oferuje m.in. bieliŁO!! d.amską.
męską i dziecięcą ja,k ~spód.ni
ce. żakiety. ku·rtoki mlod'Lieżo
we Gb.uwie sportowe zbywane po cenach hurtowych. W
n i-edale-kiej przyszłości .. Neda"
ma zamiar rozszerzvć swo.ją
dzia,lalność o bra'nże eolektryC'Zną· Już w k<lńcu
paż-d.zierni.ka
pro.pn uje
kI ientom sprzedaż
oraz instalacje ra<iiotelefonów
t~'pu Be. Są to a.paratv działające
w trw. paśmie o.bvwatel;;kim () za&iel!u lokalnym .
w.lfn()&~ąc:'m
k i!~ad ~~e.siat
ki!Qmetórw. Mo.ina je instalować
W biurach wat'9zta0ie cz'o'
w
dom.u ale również W obiektach ruchomych n~ . w S3mIJchockie.
Na Za chod,z.je jest t-o fl)rma
I- czr..o;\ci l'ie-zwvl~.ie u o.J:)ul arn,a.
Pulęoca się ją szczeoi!óln ~e tym .
którzy ze wz-eled u na ch:>rakteor w ·,k()fl vwa.nei pracy muszą
CZE'St<l prz~nl ieszcuć sie w terenie (ro,l{1ic\, !-€Śnic:". t",k só',vkat7.c). ~,p&l~ń:.a lal.mu·je ~;e nie
tvlko sP1"Zeda:b i zainsta!(1W3n;e-m teeo tvnu rad io.te'efonu .
~le t", k';' e ie.g.o !'eiestr~c; l '
w
Pa il stwo'We i
I-r:.s~kcH
Pad.jowej.·
(j.ry\)

Innv ' z
k-olei c1.yte!n!Jk
strasZ:;1ie s~ę denerwuje faktem. ii w jakiejś k<:.ięgarni
wane - dzielo Orwella .. FQIwark zw!erzęcy" um ie~z.cz()lI1Q
na półce ... działu ro.ln Icz,Q-hodowlanegQ . Bez nerwów. pro.szę pana ... \Vsr>omn ia.na k siąż
ka znalazła się tam zapewne
z. PQwodu tyt-uru o.raz św:ilni
na okla,dce. To. się w naszym
k raju zdarzyć może. Poza tym.
cóż to za
prQblem jeśli nawet "W piwnicznej izbie" bę
dzie reprezentowało dział budown ictwa
mieszkanio.wt:-g<>,
.. DQżywocie"
- prawl1icze,go.,
a ,.Kapi·tał" d'Z!a<ika Marksa
dział
bim esu
i
spólek z. 0..0..
Nied<Ju<:z.eni
k się.ga.rze
będą
mieli tylko
kłopc>t z zaszeregQwaniem .. O
królu
Arturze i rycerzach
okrągłCt~o stolu". Bo .. ok·rąg
Iv stół" - wiadQmQ. lecz kto.
t~ ten król Artur?
Inny czytelnik pytał: kiedy
je"t świ~tQ męŻCzyz.n? To. przecieŻ' niezwykle prQste: zaw"Ze
wówczas, kied:-- ko.b[ely uma-

t-o.

ją na5zą
mę~ko.ść.
Są
0.czyw iśc i e św:ęta ru<:home .
Podaj~
przyk,łady:
dzień
przyniesienia wypłaty. dzień
kupi{'uia żonie tego, co cbchla, dzień trzepania dywa.nu,
dzień zabicia pająka, który ła
zi po ścianie w łazicnce, dzień

sprawdzenia, czy w piwnicy
na pewno nie ma szczurów.
dzień pochwaJenioa żony. że to,
co kupiła je t wspaniale i bar-

Jarmark obyczajów

N

IE UMIEMY się kłócić.
A
szkoda,
spory
są

- drożdżami życia . My zaś
prz!:?mieniamy je, zbyt c:ęsto,

w

piekiełko..

Kto ma inne zdanie, tego
skopać,
pon,iżyć,
:minczyć,
wykluczyć.
Nie umiemy się kłócić. ~l)ie
rać. No bo skąd? A zresztą,
co. ja tam będ~ odbierol chleb
historykom, . niech om łzuk 'l 

ją iró~el tej 1w;ze1 wady. w

rQZblQrach, w podwójne1 ok t!pacji. no i w . wyrainlich pozQstałQściach ubieqlegQ czte'd?ie stQlecia . kiedy to. panowała
jedna. jedyna prawda gl05Zo;;
na I
nOTZucana !)rzez doL
prymitywny
c::ęs~o
aparat
partYJny.
'
Przyldcd!:?1n tego braku. ku(-:
tury SPQrów jest aborCJa .1
rel igIa w szk/)la~h, NareSZCIe
kcżdy może gło.;!Ć swo1.~ zdanie. bez oba wy represJI. K ')rZ!lstamy .2: tego. .. D~skonaI7'
Z tym, że Pr.?!:?c tWf!!ka n~J
chętniej,
miast argume-r;tQUJ
merytor'!icztJych, PQzb<!tv!amy
czci i wiary, patnQtycznyclJ.
uczuć i wszdk'c" cech PQzytywnych.
Redakcja "Echa" nie
iest
wolna od tych dyskusji. tym
bard:iej że jest Qtwarta dl.a
ws.!ystku:h, co jest jej wiel-

Poza tym

należy
się
czy Dzień

mocn6
Kobiet.
wbrew pozorom nie jest wł!łoŚ
ciwie, Dniem Mężczyzn? ••
Na ko.lejne
zaska~jąco-r-ozbrajające pytania b~ę o-dpQwiadaJ w miarę ich napl.v wania.
WOJCIECH OZIMEK
zasłanówić,

pytał.

o;zczęśliwe ma.łżeń,two.

dzież,

l.

na

frcd J.

U"-

dzo tanie. dzień w którym
zauważymy. ie nasza połowica
założy]a na' siebie
coś nowego. dzień, w którym słwier
dzimy, że bilrdzo mlodo wygląda,
szczególnie przy 'ej
idiotce Z-6sce dzień. w którym
ma ocbotę. li! my akurat łei.

zaletą. Tak właśnie powinbyć, redakcja jako jed'i!n
z ośrodków .,burzy mózgów"
Jeśli chodzi
o religię w
szkolach i aborcję, mam swoje zdanie, oc !11 wiście,
jak
wS?lI'scy. z tllm że nie sqd,,~,

kq
no

aby warto bylQ w tych lcu.'p,-

MlodzieżOlve

15 chłopców do Czechosłowacji
Kto s'luka pracowitych?

•
•

Szykuje się wl>ełnie atrakcyjny wyjazd do Czechosl(}wa·
cp n·a miesiac pracy W przemyśle spożywczym.
Tym razem mile Widziani będą m ęż·
czyini w wieku od 18 <1'0 3&
lat. Z tym. że jak poprzednio
u dziewcząt. warunkiem '9-'yjaz<!·u jest po.s.iadanie Ua5zportu i wainej k~iażeczk. z<lrow ia . obowiązującej w urz~
myśle

Biuro Pracy.

spo.żywczym .

Zap:&y na te.n wyjazd . trwajacy od 'Zl pawziemika 00 24

listopad·a. p rz"jmuje M.lodzieżowe Biuro Pracy
przy ORP.

Nie

W8ł Bw~k'ł 44. tel..
415-97
Je-d-nOoCzeScHe !la apel MBP o

Kieke uiI .

zgł.a9tan~ woln.rch
m~ej9<' dQ
prac je.d.nodn: wych . lub innvch zdo;;ili sie. praecula W C}'
oferuiaey SP!"Zata,oie
bi\l>C i
skl-epów Za(}ferowah również
prą.cę
c7.terosobow a be-zdziet~ 'l
rodzi-na dla l>OUIOoCy domowej,
proponując
"kolo
ili{)(\a, 8.
nawet mies.·kanie.
WSZ"stkich
zawtereso'wanych
ooz~':i~aniem
sol«ln.v ch
pracown ' ków . a t&k:że DOSW·
kuiących pracy. MBP Droot ()
kontakt.
(Jur)

palić liści!

ostatnich dutach '(;rzi\d Hif'jski w Kielcach Otul<łt:.ł wi..lc
~d mieszkańców miast",. protestującyćh przeciwko zanieczyszczaniu powietrza p~przez palenie opadłych liści. Dokeuuj~
tego doztłrcy domów. ro.in. Da terenie kieleckich spółdzic1n,i miesl:kaniowych i szkół, a takie prywatni właściciele pose"ji.
Nad
miastem unoszą się kłęby dymu, ludzie - zwłaszcza starsi skarzą się na kłopoty z oddychaniem. takie w mieukani:u'h, do
kturych dym pl'Zl'nika.
Tymczast'Dl liście są źródłem substancji organicznej niezbędnej
dla pra widłowego rozwoju roślin. Grabienie ich pow. uje przerwanie naturalnego obiegu mah'rij organiezn .. j w przyrodzie. Nit.
miejskich terenach zielonych grabienie li~ci jest konieczne ze
względów estetycznych, jednak Przedsiębiorstw& Zieleni przewozi je z obszarów, którymi się opiekuje do swej bazy puy ul. Lecha a następnie przetwarza n zicmię kompe tową (tzw. li:kiow~\
i wykorzy tuje do nawożenia.
Miasta nie stać na zorganizowanie zbiórki ]iści spon terenu
objętego
działaniem Przedsiębiorstwa Zieleni. Usuwani
innych
śmieci z posesji prywatnych i spółdzielczych jt'st nenlą płatne.
Proponujemy jednak. aby administratorzy posesji. zwłaszcza spóldzielczych osiedli mi eszkaniowych, skorzystali II: oferty przedsięl)iorstwa Zif'leni i zamiast ku utrapieniu micszkańców ' 
palić liście, dostarezali je własnym tunsportem do bny Przedsiębiorstwa Zieleni w Kielcach przy ul. Leeha. Dyrekcja przedsiębiorstwa zapewnia. ze przyjmie każdą ilość nie zmieszanych z
innymi śmif'c1ami liści, w tt'j bazie codziennie w godz inach od
7 dll lS. Telefon przedsiębiorstwa: 528-88.
Rzec-znik prasowy UM w Kiekał'h
ZRIGNIEW ZCZEP ŃCZYK
W

sygnałów

a neczywistcJć skrzeczy,
a
rac~ej bQczy się. Pułapki demQkracji czyhają też w samQrządach.
na przyklad w
Qsiedlowych.
Jeden z człQnków rady 0.siedla człowiek solidny, bardzo przydany w radZie z racji swej wszeclntronne1 wiedzy.
ob'.Lrzy~ się na zarząd

Nic to., upiera!

się

kierow-

nik,' niechaj rada przegłosuje
jednp,go z chętnych do komórki, bo. tego. wymaga pr~epi~.
Kłaniają się dawne
metody,
demQkracja pozorna . ktoś tam
chce zaslonić się niby decyzją ciala kolegialnego. l, niestety, tak śię właśnie stało,
czlQnkowie radli osiedla gloItOwali w ciemno, dla f()l1'malności.

Pułapki

demokracji
stiach ogłaszać wielką wojnę
naro(lowq, a po. pr01tu. PQd[YJrzqdkować się woli więks::Jś
ci i
autQrytetom. w
tum
kościelnemu. Po obu stronach
są silne motytL'acJe humanistyczne, ludzkie. po prostu
c:lowiecze. I w obronie jednej z tych wlnlO.lyclt
id;:i
mam stać się wilkiem
dla
przeciwmka? Nonsen-!
Mieć
więc sWQje, stanowcze zdanie.
ole, gdy zadecyduje w;ęl·sz~Ść
i autorytety. podpQrzqdkować
się i wspófdzialać dalej.
Tak tv tych ważnych kwestiach. podobnie w drobnych

http://sbc.wbp.kielce.pl

administracyjny za odrzucenie
jego. wniosku i... Z/,0:1I1 rezygnację z rady QsiedIQwe]. Lu?i
demOkrację, ale tylko wtedy,
gdy jest po jego myśli
Albo taki oora:ek: kierQwnik admiltistracji złożyl 7Ia
posiedzeniu. rady
osiedlowe]
wniQski mi-es:kańców o przydzial jakie/d tam komórek i
rada miala zadecydować komu je dać . Z tym, że nikt
nie wiedz!al, kto zasługuje
więce;,
kto mni-ej, Jednym
słowem bra Je
bylo rzctel1lcj
argumentacji za tym czy innym lokatorem.

W pracy zawodowej, w bhtrze, w warsztacie, na bud:Jwie też pQkuttt-ją stare obyczaje.
Władza.
zwierzchndt
zawsze ma rację i niezbyt się
trQ:;zczy o zd!lnie
PQdWw.(lItllch. Niby są jakieś tam stanQwiska, zakresu Qbowiązkó 'o
Qdpowiedzialność za
JJewte !
Qdcinek pracy, ale dla wieI. 't
zwierzchników od mini,tra do
brygad zis ty to tylko taka sob ie fikCJa . bo i tak decydul!!
o wszy tl<im on - zwierzchnik.
Można
wi.:c
!lekcewaiyć
opinię

PQdwładnegQ,

zm;enić

jego sw'a !JJozdanie.
dopt,;,'ć
swoje myśli, PQzbatnić odpowied.!ia!nQści.

JERZY

GŁĘBOCKI
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STRO-NA---a

Zgodnie z artykułem 41 u;(."" t pkt. "3' u~i~~y z 'dnia' 27.IX.199~ ~o~u o \\ryborze Prezydenta R zeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 61/90) udzielam poparcia kandydatmvi na prezydenta, TADEUSZOWI SILE-NOWICKIEMU.
' .
.'
~

Nazwjsko

:

'·i

~,

•

-.!"-

Wlasnoręczny

Numer dow. osob o
(paszportu, ks. wojsk.)

Adr'e~ zamieszkania

Wiek

nr 205

podpis

.

1) rachune.k obsprzedane wyrQ-

Wypełuiony druk prosimy kierować pocztą łub osobiście pod aru:eśem: Kielce, ul. Chrohrego 84 - JACEK SLIWA _ pełnomocnik Sztauu
____________
________
____________________
______________________________________________. o__________
____
gu woj.
kieleckiego, ________________
radomskiego i tarnobrzeskiego.
_~~

~

~

~

~~

~

trzyJ wruQSCok o wydanie Kom~tetowi ds. Rad1a i Telewi_
zji nakazu rozpowszechniania
informacji
jakOby
wyborca
mógł
ud;zielić
poparcia tylko
jed,nemu kandydatowi na prezydenta RP. Wniosek. zło.źony
przez
Andrzeja Swi-talskiego
ze Sztabu Wyborczego Włady
sIa wa Siły-Nowickieg(). z08tał
tym raz€-m uwzględniony; sąd
zakazał
Radioko.mitetowi rozpowsze.chniania
taltiej informaQji,

lp c aós owei Komis"i ,borczei
Państwo.wa
Komisja Wyborcza ustaliJa 18 bm. w uchwale
• podjętej
w
po.rozumieniu z
przewodniczącym Komitetu ds.
, Radia i Telewiz)i - zasady dostępu kandydatow na prezydenta do. Palistwowego Radia i Telewizji Zgodnie z uchwałą, zarejestl'owani kandydaci na pre'Zydenta mają równy i bezpłat
ny dostęp do czterech ogólnopolskich programów PoIski"go
Radia oraz dwóch programów
, Telewizji Polskiej w celu prezentowania swoich programów
wyborczych i składania oświall
czeń. Dostęp taki jcst możliwy
od godz. 12 dnia na.stępnego pa
sporządzeniu
przez PKW listy
wyborczej do 3G godziny przcd
dniem
wyborów.
Telewizja
przeznaczy łącznie dla wszystkich kandydatów 15 godzin, a'
radio - 30 godzin. Czas antenowy udzielany każdemu z kandydatów nie może przekroczyć
2- go.dz. w telewizji i 4 godzin
w radiu. W przypadku po.nownego głosowania dla każdego z
kandydatów przeznaczono po l
gooz. w programach telewizyjnych i po 1.5 godz. w programach radiowych. Do czasu an°
tenowego. wlicza się czas przewidziany na ewentualne sprostowania i odpowiedzi w ramach
kampanii wyborczej. Audycje
wybo(cze będą emitowane w
specjalnych blokach.' a kolejność
nadawania audycji poszczególnych kar:dydatów bę
dzie ustalal;a w drodze lowwania.

W uchwale nie ro.zt;'zygni<;Lo
kwestii prezentowanla kandydątó)V
w audycjach info.rmacY)~YCh.i pub:icysty~;m'ych. KomlsJ~,
Jako organ spra wujacy
nadzor. nad
p:zE'strzcganiem
przepJsow prawa wvbo.rczc"o
poświęciła jednak tej p~obie~
matyce wiele nllejsca w dysk !lsji
któr<?j przysłuchiwali się
przedstawiciele
kierownictwa
RadlOkom;letu. Przeważał pogląd. że w dziennikach na\eża
łony się ogra:1iczyc do su('hvch
infol'ma(ji o poczynaniach 'poszczególnych kand)'datów a w
prago amach
pUblicystycznych
zadbać o równo.wagę w prezentowaniu poszczególnych opcji
poliJycznych Stanowisko PK W
w tej spraw!E' odzwierciedla apel \\'ystosowany da ki~rownk
twa Rad:okomitetu - o kierowa lie się w okresie kampanii
wyhorczej zasadami dObrej wia-

ry oraz a przestrzeganie form:tjednakowego i równego p:ezento.wania kandydatów w audycja~h radiowydl i telewizy jnych.

ły

PKW omówiła zasady przepro.wadzania wyborów na po-Iskich statkach morskich oraz
za granicą. o.piniując projekty
zarządzeń

do tyczących

sporzą

dzania

spisów wyborców oraz
powoływania
obwodowych komisji
wyborczych.
Ustalono
m.in., że obwody glosowania za
granicą b<:dą utworzone w tych
placówkach dyplomatycznych i
konsularnych, w których można
się
spodziewać co najmniej 20
glosujących
oraz w miejscach
pobytu co najmniej 200-osobo~ych grup o.bywateli polskich
(np. pracowników budów eks.
portowch). Ostateczna liczba i
rozmieszczenie obwooów będą
znane po zakończeniu trwają
cych obecnie kosuItacji z wła
dzami poszczególnych państw.
Wzorem
o.statnich
wyborów
parlam'entarnych przyjęto. że
wybory w obwodach utworzonych na półkuli zachodniej odbędą się w przeddziel1 głosowa
nia w kraju , a więc 24 listopada
PKW stanęła na stanowisku. by m aks'::,rn al nie szeroko
interpretować
czynne prawo
. wyborcze, a więc umożgwiać
głosowanie
wszystkim obyw3telom polskim, nawet bez waż'
nelt0 paszportu, stosuj"c zasadę

poświadczenia

to:i.samośd

przez
dw6ch
wiarygodnych.
znanych
komisji
wyborczej
świadków. Nie będą mogły jed'
nak glosQwać osoby. któ;'e utraciły
obywatelst.vo polskie,
nawet jeśli dQszło do lego nie
z ich winy.
W

związku

z

wąlpli wościami

tworzC'nia obwodów glosowania
w zakładach
zamk:li<;tych, komisja zwróciła
uwagG że dla realizacji prawa
wyborczego jest wysoce wskazane. by - w mIarę rno.l!i\vaś
ci - obwody
powstały
\;:c
wszystkich
szpitalach, z:!kła
dach pomocy spolecwej. zakła
dach karaych i aresztach 'ledczyelL
dotyczącymi

PKW ustaliła wzór la rty do

owania. Będzie lo druk na
kłól'ym \V kolejności alfabety·
('zn<'j bc:dą umieSZCZOne nazwis_
ka i imiona zal'ejesŁrow8nveh
kanlly~alÓW na prezydrnta.' O·
bok nIch
będą
umi('szczoDc
kraiki, w których - plZ\' wy'
branym kandydacie - \vyl;or·
t'a, b~dzie stawiał ZD:\k .. " ... Na
k~ rl!le
majdzie ię illformaf"ja
o warliuka<'h wa;{u~śd glu u.
gło

Komisja - odpowiadając na
pismo przewodniczącego Rady
Dzielnicy Warszawa-Wola - określiła
jako niedo.puszczalne
łączenie
wyborów prezydenckich z lokalnym głosowaniem,
np. na ka:1dydatów do organów samorządów mieszkańców.
związku z wątpliwościami
dotyczącymi finansowania kampanii wyborczej ze źródeł za_
graniczny'~h,
komisja stanęła
na stanowisku, że jedynie oso-

W

by prawne ze 100-procentowym
udziałem
kapitału
polskiego
(nawet jeśli jest to spółka działająca za gran.icą)
kazywać fundusze

mogą prze_
na cele kam-

panii wybo.rczej.
Si\D

ZAKAZU.JE INFORMOMO.tLIWOSCl POPIERANIA TYLKO JEDNEGO
KANDYDATA
l\' '\.NIA O

Rejo.nowy dla
Warszawy
ponownie
Sąd

m. st.

rozpa-

Przypomnijmy. że w
ub.
śro-dę
sl'jd oddalił identYC2Iny
wniosek b!"a,ta Andr-eia Switajskiego. szefa Sztabu Wyborczego.
,.Sila". Uznał wprawdzie. że u5tawa o wyborze
prezydenta nie zakazuje wyborcom
udzielania pisemnego
poparcia więcej _niż iednemu
k.andydatowi.
dopatrzył
:>ię
jednak. że we wniosku zabl'aklo wskazania sposo.bu rozp(}wszechniania pl'Zez tv faŁ
szywej
informacji.
Dt'ugi
wniosek tego. b:'aku już nie
zawierał.
wska·zując
p,ecyzy jnie na "Telegazetę" z 15 bm.
Dało
to PQdstawę do o;'zeczenia o zakazi~ l'ozpows-zech_
nia,ia p"'zez Radiokomitet nie_
prawdziwej inf rmacji.
,

z tą decyzją Tadeusz Narkun - rzecznik prasowy Sz.tabu Wyborczego .. Siła" zl(}źył
w czwartek do.
sądu
kolejny
wniooek. aby
Radiokomitet opablikował na
swój koszt informację odwołującą
rozpowszechnianą
poprzednio
mylną
interpretację
usta wy o wyborze prezydenta. Ponadto zażądał. aby telewizja przez 3 d·ni PO·kazy·wała
planszę
z napisem głoszącym.
W

że

związku

moźna

poprzeć

więcei

niż

jednego. kandydata oraz by
stosowne wyjaśnie-nie Rad.iokomitetu było o.dczytane ie<lncgo d.nia we wszystklcb progra,mach
informa.~yjny<:h
radia i telewizji.

~~

____

.:~~::

I{ONTO
MAZOWIECKIEGO

wykonana z
klamra
do.
obci<l5aneJ:({)
ka.".... ,.""h murów, 4) ' GajQ6
jego ro.lę w filmie
pancerni i pies". 7)
obwódka. 8) chust..
pod szyją kObiety,
z rodziny kręto
kofej.noa,

17 pa ździernika o godz.
Tadeusz Mazowieeki został zarcjestrowany przez Państwową iSI,. _lnif'.pl" RUSTYKA. ~
Komisję
W yborczą jako kandydat w wyborach prezydenckich. 'Wraz z zarejestrowaniem ~~Iii~~iiiiI~~iiiii~~iiiiii
karldydatury - uruchamia
się 'I!
Ko.nto KKW Tadeusza Mazowieckiego; PKO Bank Państwo
wy X Oddział w Warszawie
nr 1603-550570-132.

Powiedzieli...
Moja
dydowal\;u na prezydenta
nie jest ambicjonalna. Nie
Wałęsę...
robię
chod-zi
o
ruch. który może źle się
d~a
mnie skończyć. ale
ch<:ę

Polskę

reformować:

pOderwijmy do tego społe
czeń stwo - oświadczył
L~h
lVałc:sa na spotkaniu z -Za.rządem Reg·ion.u Śląsko-Dą
browskiego
.. SoJidal'ności".
- Nie po to wakzyliś
my tak długo z czerwienią,
aby
teraz godZiić sie na
róż powiedział szef Unii
Po.lit.yki
Realnej,
Janusz
KOl'win·Mikke,
oceniaJąc
w Poznaniu obecną sytuację w
I'o.lsce. - Plan Balcerowicza to nie jest liberalizm
gospodarczy. ale kłamstwo..
Jeszcze szybciej
niż
ce·ny muszą wzrosnąć zarobki - minImalna płaca
w Polsce za l godzinc. powinna
wynosić
minimum
równowartość
dwóch do.larów. Zwiększenie płac musi nastąpić przez drastyczne
obn·iżenie
wydatków
państWOWYCh powiedział
lwer KPN Leszek l\Io<'Zul_
ski na spotkaniu we Wrocławiu.
.

złotogłowi

(21)

spin~nia

__ \.~.l&anie

krzyżówki

pod adresem
.. ED" (wył/łcznic na
owych) w .termidni od daty ninumeru.
Pomic:dzy
'LI"'/p odpowicdzi rozzestanie
nagroda
w~.
Na karcie 1I0~zto
oSlmy umieścić dopisek:
wka nr 265".
nalcźy

...._

~oz_t.2:laie

krzy;;,óv.rki nr 19t1:
protokół.

weo-

maskotka. emikrajarka
.
Radomka. tworInh:-t. łączn.ia. mieczyk,
o.krę;tka. kanonik.
g
e ..
• ·.... vl"

oto

Budowa samolotów gigantów wyprzedza, budowę wielkich hangarów. Na zdjęciu: lotnisko w Bazylei (Szwajcaria).
CAF - KC'ystone

Pływający osiemdziesięciolatek
Prz~ kUika
dni J((lŚcil w
Gdyni stary niemie.cki ża,glo
wy statek
"Alexander von
Hu.rnbo.ld·t ", który cumował w
pobliżu o trzy Jata młodszego
..Da,ru f\omorz-a".
Była
to
pierwsza wizyta w POoIsce byłego wysłużonego latamiQwca.
zbud>owa.nego w 1906 roku w
Bremie. zaś przebudowanego
na szkolny statek żaglowy w
1988 roku
wedłu.g
pro.jektu
lllZ.
Zygmunta
Chorenia ze
StocznJ
Gdańskiej.
NQtabene
gdański sto-czniowie>c z dyplomC'm inżY,Jliera budowy okrę
tów oowiedtZił .,swój" ź·a,glo
wiec.
Na poJtładzie pomalowanego
na zielc.."lo. i z zielOOlym1
źa
glanll staU!:u sz:ko1ne/(Q przypłynęJ.a do Gdyni mied-zynarodowa zało.ga. bowiem był tQ
rejs
Niemieckiej
Fundacji
Szko1e'nJa pod Zaglami. o!"ganizującej w sewnie lclnim te'/(0
ro.dzaju
szkolenia
dla
wszystkich chętnych. Kapitan
Klaus MUller zapOwiedzi'ał wymianę załóg i bliską wsp61D~ace z flagowym jachtem ZHP
.. Zaw:-s-zą Czarnym" już w roku
przyszłym. Mi.ły.m
ak-cente'ffi
pobytu w Gdyni nie-mieckieh.
b"ytvhkich i .~wai"~--<:J.-:nl, 7"-

•

:II

Bednarc~y

•

http://sbc.wbp.kielce.pl

Mrożone

robo KI

Na razie mogą się mIm cieszyć
jedynie BrJ"ł;yjczycy. bo
Anglikiem jest wynalazca automatów z mroronymi robakam~ dla wędkarzy. Terry Read.
Na dooatek można bed2ie wybrać
ko.Io.r rybiej przekąski:
biały, czerwony
lub natur.alny. Przy tak urozmai(X)llym
menu ryoom może się przewródć w ~łowach.

".~.-~~~,~

Amerykaliskie
czasopismo
"FQrtune" jest zdania, że nie
można
wykluczyć
wy-przedzen ia Stanów
Zjedn oczonych przez Japonit:: w abw-

jednak :znane
11ezpiecz"ń~twa.
któ-

__ ____ __

wanie ich upomi.nka.m1 ufundowanymi przea: kapitana.
"Alexander vo.n HumboJdt ..
jest sponsorowany przez kooceru Beck.s-Harms zajmujący
się prooukcją piwa i usługami
transportowymi. WartQ zamaczyć. że stała zało.ga pływa na
żaglowcu
be:z wynagrooronGa,
natomiast młodzi miłośnJcy że
glarstwa uczą sie rzemiosła
morskiego po zniżkowych cenach. Idea Międ"zynarodQwych
Szkół
pod
Zaglami
z·atacza
wiec co.raz szersze kregi i ma
co.raz więcej Zlwolenników. (as)

..
.., ..
2000r. Japonia pierwsza?

.".,~

wiele mecenasi De Virion i Podej mogli pomóc swoim klicntom. skol'O służby specjalne
i propaganda uczyniłY
ich
zbrodniarzami,
zasługującymi
Głównym odbie.cą bvł Bedlo zarobić duzo więcC'j
Akt oskarienia, . w zgodzie z
na
najn'Y
ższy
wymiar
kary.
I
ohowiązującymi
(dziś ana- narczyk, płac:\cy pono~ ogoła prostej wymianie.
tak sic sŁało! Po trzv~tu osiemW układy z Pacheco
jet'0
chronicznymi) przepisami pra- cajacym pl/lski rynek rodadziesięciu
czLereeh (!) dniach
wa, zarzucał np. "nabycie lub kOIU tylko trzydzieści procent . pośrednikami picrwszy wszcdł
procesu,
którego dokumenty
Tomasz alc:U<,wiez i on skiero'
otrzymanie do dalszej sprzcda- faktyunej wartośl'i dzieł.
wypełniły sześćdziesiąt pic:c toży"
94 tysic;.cy
dolarów w
Ale zacz~ło ~ie to wszystko wal pierwszych pnemyŁuikó\!'
mów akt. warszawski Sad Wobanknotach, li:! tysięcy zło od pośrednict wa pomiędzy dy- obrazów do antykwariatu Bed'
jewódzki skazał ~Jównych ostych dwudzicslodolarówek. 224;; plomatami a czarnym rvnkicm narczyka w ,,'iedniu. ZaczęłY
karżonych:
WitolcJ.a McUewiw
Warszawie. sip. in!"'rt'sy na n .. prawdę dukilogramów zlota w sz1abkat'h. wallltow"m
f'za
i Micczysława M]vnarczyKaraD'" było takie .,rozpro- Dolal'y wymieniano na złotów- . żą skal~.
ka
na
kary
25
lat pozbawienia
wadzenic" trzech
to-n :zIota
woluo~ci.
czyli tak
jak
szacowanych
jako
wów('.zas
wnioskował vi< swoim przemó:-ównowarto~ć 300 milionćw zło
"icniu prokurator.
pozostali
tych.
oska.rżeni
skazani zostali
Ale
najbardziej
drażliwą
- śrl'dnio na kary po 10
sprawa
było
"wymvrani .."
lat wic:zif'nia. \'iszystkicb dodzieł sztuld.
Oskarżcni. nit'
sic:da konfiskata mienia w eaI}ozbawieni logiki. fatwo przyf
łości I przepadek przedmiotów
zna wali sic do handlu złotem.
pr7.('~tt:pstwa na rzc('z skarbu
uwaiają" go za mało hańbią- ki po korzystnym kursie, !:,ilyż
Wl}adli niej .. ko przez przYP!lłlstwa.
Do
tr~o
doszŁy
cy proN'def. ale nie chc·jt>!i kurs oficjalny
- państwo,. y pad ~k . \V lzw. sprawie od'
c:-rzywny w łącznej wysokości
mówić
o obrazach. rzeźbach.
zawsze byl niekorzystny. pry"kowej, ~dy drobni h:lJl'
15 milionów złoty,'h. przy restarym srcbrze. porct>lanie . :1 1- Droższe \V ccnic blly iłote dlan::- złotem wymienili śl ed :
ladi 100 zł = l dolar ameryty<'znych
meblach.
starym Olonety.
traktowanc
l}rZeZ czym nazwisko gió\Vncj swoje!
kański.
s7.klr _ a to właśnie dobro miejscowych bogaczy jako 10- dostarC'zycielki. Ona z kolei"
I tak w 71!'0dzie z prawC'Ul
wywoziU do Wiednia. I wbś- kata kapitału i dlatcgo już w śl<,d1.tic
\ yja~niła pn u~r~
w domu
Witolda Mctlewicza
nie lo wymiar sprawicdliwo5- pierwszym
roku
działalności próbach
zal'ierauia ślado\\'
zamit'szkal wiceministl'r suraw
ci uznawaJ za zbro'llnie PTZ('- ,.rozprowadzono" złotych dwu- ., ... moim dosfarczydclcm r1~
wewlll'trznyc'h ~f'ner~.l
lirodwko
paóstwa i n:trollowi. dzif;',~\()dolarówek coś okolo 140 łycb lUon"t i złota w szt~ ~
M'
sław Milewski. Po lS Idach
Prasa 'ń' pOłowlc lat sicllem- lysic:·cy.
kach był WitQld
!\ft:tle\\Jf
Inęło uietnaś~ie lat zostal arC'~zt. Vl"any iakl) "łówd.dt'slątyt'h pisała wręcz o ,:T,eBracia
Mętl(·:• .i('~('. "wcszli nmit's7k~ ły ... "
',l"~
nadal znakomi-· nv poddrzany w uferz", .. złoświnj('niu się, bo ezymzl' 111- do inlcrt'su" lloZU!eJ.
J,.iedy
Mt;t1ewicz p!,zebY"'al \\'~\'('
tC'j". jakit'j lloQohno nit' nonYll1 jl'st t)l'zekuywanic
za zyski z czarnor~nkowv('h kur- czas
na wyclI'C'zce na
{o\·.'a}v kroniki kr"min:tlnl' w
J.~t
~r~mi('~ zabytków Itraju tak <;ów walut grupa l}Ostano\·.ib grzech i ocz:p"iście nie. tl1 do
ostatnim piećdziesiecioJeeiu.
bardzo ograbiont'go przez ,",oj- lokowa!! w dzif'łach sztuki. na pojęcia, ze 110 1I0wrocl~ ~ . .-a,."","
- kon;",!' ___n*e_~_'____a .____~______________~kat&ór~V_('_b~_z_a__~_r_a_n_ł('_ą___m_o~z_n_a__b_Y. -.__d~o_m
__a___z~o_s~ta_n_i~e__.ma_r_e_s_z_to_u
__a~n·~-'Ir ~
~ ~~~~:.
:.J~A:C:E::K~A:R~T~O~\~\~S~K~I___I

Na marginesie afery Milewskiego:

. (II)

gJarzy było zapro&ze.n.ie na po_
kład sierot z Domu Dziecka w
GdańSlku...orun~
oraz obdaro-

____________

~-~~-,~~

lutnych rmmiarach dochodu
narQ<iowego i WYJSCla
tym samym japońskiej gospo<iarki na -pierwsze miejsce
w świecie. Moie 5ię to stać
do roku 2000, a więc ju,f w
perspektywie
najlbli:i:sze.go

dzie.s.ięciolec.ia.
Biorąc
po~
uwagę, że JapQonia ma obecnie 125 mln ludności. nato-

miast USA - prawie 250 milionów. byłoby to wydarzenie na miarę stulecia. Z<ianiem .. FQrtune·'. Japonia ma
obecnie i bę-:izie miała w
najbliż~zych
latach znacznie
wyższą stopę
wzrostu od amerykańskiej, a to głównie
dzi Gki "-zybkiemu. rozwojowi
najbardziej
nO'.'v-oczesnych
gałęzi
producji optoelektroniki. przemysłu komouterowego, przemysłU niekonwencjonalnych
materiałów
kompozytQwych,
biotechnolo.gii.

Lepsze i gorsze z.abawki
Henry
tram. tcch 1.k z
Massachusetts. może się spoJmjnie podawać za ofiarę policyjnych prześladowau. ona to 00wiem nGka /(0 z pDv.'odu nielcJ:(alnego
po:;iadania
fajerwerków. W peł ne j zgodzie z
prawem pozostaje
natomiast·
kolekcja 500 sztuk bro.ni palnej. przenośnej wyrwtni rakiet
i
moźdzk"za.
których
właścicielem jest ten sam o.bywatel. Jak widać. nie tylko
ludzie. ale
zabawki nie są
równe.

kiJka fra,~edltów z tych liJ;:,tów. 12 <:zerwca 1937 r

Ży

ję wspo~!lieniami l:JUrzliwych dni, cierpieli, które dotknęiy" nas

obydwOJe .... Zroz-um ta·łem - owaómiooie ci o Fri<i·zie j~t twore~ myśh: Na~e~z,ko, twój liIs,t sprawi.! mi radość,
wywołatł
tlkJ.1WOŚĆ (Jak Ja Clę kocham, Nata, moja
jedyna. moja na
zawsze, moja wierna, mo.ja miłoś<:i i moja ofizo:'o... ), lecz. również

i łzy, łzy u.tracenia, skru.chy i żalu".
Jej odpowiedzi były po·wściągl~wę, on nie p.r:z.estawaol pisać.
20 c~rwca: .,Nataleczko, moje zwątpienia zawładnęły tobą. Nie
nalezy teraz wątpić! Dojdziesz do siebie! Wrócą ci siły! Wróci twa
d~e:v>cz~ć. Pis:z.e.sz: » Każdy człowiek jest w swej głębi dkro.pm~ ;JednaJn-«: Ten fragmen,t rozrywa moje serce, staje się za.rze'~Iem zwątpI~ia •. Chcę ci~ wyrwać z twej samotnoś<:i, złączyć
SH~ z tobą meskoncz.e.nie, połączyć siebie z tobą w pełni
ze
wszystkimi twymi myślami i najbardziej skrytymi odc~cia
mi.:. M~j.a b!edna i zawsze moja p.rzyj2.ciółko! Moja drOga ,
mo,}3 wiecznie kochana! Lecz dla ciebie nie było nigdy je-d,L
ności, bra.1tuje, nie ma jej i teraz. Żyjemy jedno d.la drugiego ... ! Popraw się, Nataleczko!... Tulę cię bardu> mocno. pokrywam pOCałUlllkami b\v~je oczy, rt::ce, nogi. Twój stary Lew". I dalej w postscriptum: "Piszesz o walce, przeciwniku. Kim ona
jest? Dla mnie nikim. Ty jesteś dla mnie wszystkim!... Chcę
ci powiedzieć, że prowadzę dziennik, nie wspominam o epizodzie, który zabrał nam wszystkie ostatnie chwile. Widzę w
tym wielką szansę. NA-TA! NA-TA! PQpra·w iaj się, NA-TALOCZ-KA! Twój wien1y pies". 21 czerwca: .,Proszę o twoje
wybaczenie i dziękuję ci. Poprawia,j się, a wtedy postawimy
kropkę, wytrzymamy! Nata, Nata! Kocham. Twój L".
Wi<i·ząc joona.k, że wyznania miłoś<:i nie osiągają celu, Lew
Dawidowiez, bę-dący w tych sprawach dQświao,czonym człowie
kiem, prze.szedł do Q!ensywy. Oczywiście Ucząc na tv. re af.~{
stanowi najole,pszą formę obrony. P,rzypomniał dawne grzeszki
NaJtalii IwanoW!l1Y: przypa<iek, g<dy w 1919 roku kierowała oddzia,leun muzeów moskiewEkich i flktawała z jednym ze swych
po<dwładnych.

Około. września konfliikt roozi.nny wyga.s ł. T rocki zadął
się
pracą, a DiegQ Rivera na razie niczego nie podejrzewał. Frida
chociaż chodziła przygnębiona. stale miała ochotę jechać gdziekolwietk, aby mailować swoje obrazy.
PękniQCie więzi pomiędzy R iverą i Trockim nastq,piło nie-

spodziewanie. I Tro-cki nie znał rzeczywistej przyczyny. Rkera
niemal całkowicie przestał odwiedzać Błę.l;;itny Dom i kiedy
jeden z sekretarzy Trockiego zapytał o przyczynq, Rivera odparł: "Wiecie, ja przecież tro<:hę jestem anarchistą!"

- Die.go, a co było przyczyną ze.rwania z Trockkn? - W tę
sobotę nie do końca rozumiałem, w jak niewdzi~mym poJożeniu stawiam mego współrozmówcę.
Jednakże o::lpowiedź R ivery była lakoni-czna i nie
bu<i'kila
żadnych wątpli.woŚ<:i swą logiiką: .
- Lubił rozkazywać, decydować za innY'ch! A wie.sz, ja
także to lubię.
- Taili:, oczywiście. A teraz, D 'ego, chciałbym usły~zeć o tym,
jak udało się Ramonowi Mercade-rowi popełnić zabój. two Tr.ockiego.
- Czeka na nas zastawio.ny stół. Kuchnia mek~ykań!'ika!
Wszystkie da~ja z chiJ.i - najbard·ziej p ieprzną z prz.ypora·w
Ameryki.
I Diego Rivera" możliwe, że }u,ż po raz dziesiąty. mówił o
tym, ie potencja ~ek'uailna mek5y1<:ańskiego. mę:i.czyZl1Y bierze
się z chili.
- Is.tniejt! u nas w Maksyku tajne pra.w o, wediug które.:;1ł
żona może wnieść do są.du skargę o n:ewierność m~:ia. jeśli
ten ra.z na dobę nie wnJelnia swych powinności maJl.cń"kich.
A wjesz doskona·le, że nie ma Meksykańczyka. który nie miał
by kochanki. Jednakże sąoy bardzo rzadko roz~tl'ują skargi
żon. To wszystko dzięki chi.li!
Uśmie-chalem się i kiwalem potakująco glo'\:ą. lt'cz. to nie
p:ze.konywało R ivery.
_ Gwatemalczycy. SaJwadorczycy, PamlomCz.ycy, Ko-Iumbijczycy, Peruwiańczycy ... Czyż mowa porównać j,:h z l1a..111 A
wszystko dzięki chili!
El!l!na. żona al' ysty, pro-si go, a'by prze,tal OPo. ,'adal! głup.
stwa i za,prasza. a.byśmy ze<:zli do jadalni. a Die~<) oznajmia:
- Po kaw;e i likierze dow:e~z Tę o Jaó:~onie-~vl.)rnarZe
Mercaderze.
CZĘśC 4 -

ZABOJSTWO TROCKIEGO

Któregoś sierpnIowcgo ranka 1940 roku Tf{)cki p prooił do
gabinet no.wego sekret;:.rza J o,epha Ha11C;e:1a, opowie-dzial mu
o woich przypuszczeniach dotycz4cych Jack ona i zc>lecil Z.asi gnqć o nim informacji. Gdyby Hamen przy"t, p;ł do dz.ieła
i wyko:1al je z właś-ciwym z..,paJem, dow:-edl.ialby sit:: o bardLO
cie~wej historiL
(Cdn.)
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15.55 Pro~ra-m ooia
16.00 Wia<i~i
16.10 . Vtd~T<)p"

K.ochaoowskie~o

KłH~

"PGgr.W1C.1

chow" - USA, L 12, g .
! " . .tO. "Bogowie są szaleni" -

du1<;.30.

USA,

I. 12, g. 1J.3i1, 11.30.

"Odeon" -

twick"

Ki.lce
Ogło5zeti

KWP, tel. 448-:;8

TEATR
"

g

id

KINA
•• łłomai1.tte~·· -

.,tWlłSKW.1'J

-

USA , l.

g.

IJ.311.

INFORMACJA służby zdrowia ·
- czynna 6-2Il . tel. 261-21 , Infor·
macja o usługach - :l65-8~.

"Historia

niem~

g. 19.36.

,.Chlo pi" - l i II
pol. 1. 12, g. 15.30, 18.30.
..~cbo" - . •Szczęśliwa trzynastIQ" chiń . l. li, g. 15. " Niebezpie"~t\e !:wi~?:ki" USA , 1. 15,
g. 11. ill.
GALERII!:

RWA .. rIWNICE" - ul. Leśna
Wystawa rzeźby Olgierda Tru9!!yńsklego
- czynna 11-11.

-

DST ~PaJac T Zielióskiego" Wystawa
lubUeuszowa ..Grupy
10" l OstrowCa; Wystawa kaplictek dłuta Ryszarda Miernika czynna 1~2II.

t

"Wolnośt '

plaC!

NARODOWE "PALAC" Zamkowy - nieczynne.

plac

MUZEUM ZABAWKARSTWA ul. Kościuszki 11
.. Zabawki
świata"
- czynne 10-17.
MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
ZEROMSKIEGO - czynne 'IN I(odz.
8--15.

MUZEUM WSI KIELECKIEJ Etno~raflczny
w TokarnI
Wystawa . Wieś polska roku 1934
w fotografII Louise Arner Boyd"
czynne \l-17.
Park

APTEKI - stały dytur nocny
pełnią nr 29-001 . ul Buczka 37/39.
nr ~9-008 ul Sienklcwicza 15.

"Kto wrobił kró-

-

lika Rogera" - USA , 1. 12, g. 17.
"Upiór w operze" - USA. l. IS.
g. 19.

MUZEUM
REGIONALNE im.
gen broni Zygmunta Berlinga w
Skarź}' sku-ReJowie.
uL Słone~z
na 50 - czynne '-17.
APTEKA DYZURNA: uL Apteczna 7, tel. 531-527.
POSTOJE
nec PKP -

MUZEA
MUZEUM NARODOWB
Partyz'\ntów - nieczy nne.

TAKSOWEK.:
teL 131-~

Dwo-

Starachowice :
KINA
"Robotnik" "Ostatnia cesarzowa" - chiń. 1. 15, g. 15 ...P r zesłuchanie" pol. l. 18, g. 17, 19.
l.

,.Star" - "Robocop II" l~, g . 16, II.

APTEKA DVZURNA:
szica. 64-79.

USA,

ul. Sta-

POSTOJE TAKSOWEK: telc rony - 53-10. 53-80.

t

OstrowieQ

~

l

KINO
PORADNIB DYZURUJĄCE: Stomatologiczna - Przychodnia RejGnowa nr 15, ul. Karczówkowska 35 - czynna w niedziele 1
święta w godz. 7-19, dytur nocny od godz. 111 {fo 7.
(NFORMACJA O LEKACH czynna w godt.. 7.30-15.3lł z wyJątkiem <2ni śwlqtecznych t
dni
wolnyell od pracy - tel. 5~3-3Z.

,.PrzodownikU

Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie PP 99'1. Strat Po:!;arna
Pomoc Drogowa 981, PogotoEnerge tyczne Kielce - MIasto 1194 KIelce - Teren 956, PogotowIe Gazowe 31-20-:lO 1 992. PogGtowie wod.-kan. c .o. elektryczne RPGM czynne w godz. 15-23.
teł
4&./-80 ł ł30-94. Pocztowa Infnrmocj3 (l u~lugach 911 . lnrormacj;, PICP 930 Informacja PKS
ó6-0!-79 h o tcl ..Centralny" 6G-!5-11 .

993
wie

CENTRUM INFORMACJl TURYSTYCZNEJ .. (T" - tel 486-66
czynne do 16 W soboty do 14.
INFOfłMAC.JA

..6MNf" Iti .. 'ce -

O

liS. {J(:ACII

tel

439-012

_

POGRZEBOWE: Dy.
tel 31 -10-47.

całodobOwy

6

29-(l7ł

282-61.

. Końskie
KINO
"Pegaz"
d-.lałek"
!7.30,

- "Bunllwy ponleang. l. 15, g. 15.30,

19.3lł.

17.15
17.31)
17.45

d"l...ec-i:

wypl'a-W!ł

KINO
Dom Kultury "Nieśmiertel
ny" - g. 15. "Heli camp" - g.
19 .

Uwaga! Za eWf!nłualnł! zmiany
w programie kin nd:lk~Ja nie
Odpowiada.

RADIO
PROGRAM LOKOLNY
" Akt u alności dnia",
13.00
Minirecital Phila Collinsa
1830
z w ielkiej symfoniki 19.30 "M Ił
zyk!l la t 70". 20 .25 Audycja archiwalna. 20.55
Dziennik Z1.00
Nocne Kielce.

00

l:> v ..
Teleexpress
•.10 minut"
TV Tea tr Prozy:
Hen . Mgiełka"
Dobranoc: .. Bajki

.. Misia
9kar-

Józef

19.15
Ero()l."
19.30 Wia(]<)mości
20.05 .. Dynastla" - se t'. ' USA
20.55 ,.Teraz" - tyg". gooP.
21.~5 . Walka
a demok rację"
(8) "Cena demok racji"
'22.~0 Zycie polityczne w Zurominie - rep.
22.t5 Wiadomości wieczorne
23.00 ..Leksykon
pol9kiej muzyki rOZl'ywkowcj" : "S"
23.45 Język francusk i (2)

"Goście"
słowacki

J

E
PBOUP "RUDOPOL" KIELCE
-3
C
J
E OFERUJE DO SPRZEDA1:Y:
5
środki transportowe
5
E
E
sprzęt budowlany a w · nim: betonowni.e, 5
sprężarki, agregaty mal fskie, grzewcze 3
E
i inny. sprzęt budowlany

-

s e rial czecho-

a,ng.

18.00 Program lokaLny
18.30 Modlitwa
w iec·z Grua
z
san.k tu.a.rium św . Jadwigi
S!ąskiej w Trzebnicy
18.50 G.
Herlin.g-Grudziń&ki:
Skończyłem
niedawno
70 l~t ... - f.iIm dok.
19.30 Jęz
a.ng. (32) ,- (<lila zaawans.)
20.00 .,S iódemka" w "Dwójce"
~l.OO •. Wywiady 1. Dried'zic"
31.30 Pa.n()rama Dnia
21.45 Sport
21.55 Fi'l my
WOOtdy Alilena.:
" I)a,nny Ro.ze z Bro.adwayu" - USA
23.15 "Video pami ęt.nik" JlIiIle Fon<la i Greg<)ry
Peck
23.2!i "Kulisy" - !lubi..
23.55 Komentarz <Lnia
24.00 CNN - HeadH.ne News
0.15 UnJwersabny
kurs jęz.
ang.

Jutro
PROGRAM I
7.~

8.00
9.00
9.10
9.35

Express gospodarczy
..Dzień dol:>ry"
Wiadomości poranne
.. Domowe przedszkole "
.. Eldorado" węg . film

:J

,E
elementy deskewań
5
C nie sprzedane w prilełargach w doiad, 1!.ł i 25 3
E wneśoi. 19M r. po obniżonych cenach o 2a proc_ J
E Oferujemy takie niektóre ma~ecialy hudowlane ~
E po łrakcyjnie niskich cenach z hl' niy:
3
[chemicznej
J
E
ogólRobudowi Rej
3
E
stali
5
E
odzieży i narzędzi
~•
C

Wyżej wym. środki tc\Vale i [lrzedmioty

C

prze-

-

:J

E dajemy w takim stanie technicznvm w jakim będą 3

E się znajdowały w
C

E
C

E
C
E
C

C
C

n

16.00 "Kontakt TV" - W kontakcie ze światem
17.00 ..Natio.na1 geogt'apłllic" . ser. dok.
17.55 Uniwersal-ny ktbcs
jęz.

dniu

sprzedaży.

~

J
3

S rod.k i trwale i przedmioty można oglądać w
ciągu 2 dni poprz.edzających
sprzedaż w godz. j
8-11 w ZSiT i parku sprzę tu w ·Nowinach.
:I
:J

Sprzedaż odbędzie się 26 październik

o godz. 9 w

świetlicy

1990 r '. :I
ZSiT w Nowinach k. Kielc. ,J
-

E

3

Wszystkiego dowiesz tę dzwoniąc pod nume ry
C telefonów:
J
C
J
C
materiały tel. 504-36
J
sprzęt tel. 504-31 wewn. 305.
421-k

E

-

~

,

3.,

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

OGLOSZENIA DROBNE
"w ARTBURGA" ( lga2)
dam. Kielce, 31-49-04.

spłoze

12028-g
SPRZEDAM ci ą gll i k
. , Białaruś", nowy silnik do Ciągnika
C-330. Sudół 11 k. Jędrzejowa.
Kielce. 565-15.
12032-g
KIELCE malowanie, t.d.peto~an ie. 31-83-00.
12032-g
UKŁADANIE
boazerii tanio,
szybko. Kielce, 261-92.
12036-g
POTRZEBNY lokal na działalność

ADAMCZYK Magdalena zgubiszkolną
ZSE
3111-s1

ła
łegitymację
Skarżyska.

GAJEWSKI Sylwester zgubi t
nr 24093.
12035 -g

legitymację studencką

Drogiemu wychowawcy

KRZ\;SZTOFOWI
SCISŁO

rzemieślniczą krawiecką

na terenie Kielc. Oferty z propozycjami ,,12031" Biuro Ogłoszeń.
12031-g
FOTOKATALOGI
ROMEO.
Wrocław 3. skrytka 1.
39!- k
WYP0ZYCZAL"'NIA magnetowi{fów. Kielce. 455-74.
11792-g
ZAW ADA Józef zgubił kartę
drogową nr 1137359
Przedsiębiorstwo Transportu Ostrowiec.
6997-a

wyrazy
wspólC%ucia

glęooki~o

z powodu

śmierci

MATKI
składają

WYCHOWANKOWIE
12029-g

TELEFON INTERWENCYJNY 458-98

Telewizja edukacyjna
12.00 .. Ja chcę pieska"

-

f·iJ.m

czechosŁ

12.30 Sylwetki historycme : StaIlfisław Staszic
13.00 Z filmoteki K. Ma~ka:
Filmowa pracownia
13.30 Język i my: Zycie wyrazów - archaizmy
14.05 Agroszkoła
14.35 Ekonomika dla r~lnika
14.45 Cherrua bez tajemnic: Niezwy.kłe niemetale
15.00 .1ezyk niemiecki (8)
15.30 UN: Polska emigt'8cja

T-elewizja

n,

~Tiłc;-Tak"

Tik-Takil:

PROGRAM

Jędrzejów

16.00

STRONA

nieczynne.

POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wolności
- 537-92, ul. Sienkiewicza

PQSTOJE TAK OWEK: Oso bowe Dwo~",ec PKP tel. 534-34, ul.
Słowackłeg(' 31-:!9-19,
ul
.TesionOWd ~\ -7'1-t9, P ostój tak'iówc k
b'ł ~ d "'()Wvc h ul. Armii Czerw.
tel 34-09 -19. Postój samochodów
cl~! H'wvc h - ul. Mlelcza rsk iego.

HUMER. 206

-

APTEKA DYZURNA: nr
ul. Starokunowska 1/7.

TELEFONY:

USLUGI

~ ina
Y~

15.00

KINO

"studyinl':" -

tUI

{)I"

16..ł5

PROGRAM

Skarżysko

-

w godz 9-17.

W~

brak terminarza .

pol. 1. 15, g . 15.31}.. "Tango i C:łsh" - USA . l. 15, g. 13.30.
17.:1\1. " Cnfownica" - USA, l. 15,
_

18,

TELEFONY: Strat Potarna 998.
Komenda PP 251-36, Pogotowie
Policyjne 991 . Pomoc drogowa 996.
Pogotowie Ratunkowe 999 . Pogotowie Energetyczne - Radom \191.

Zerom_kiego

M..oju" -

-

.. Czarownice z Eas-

APTEKI:
,taly dyżur nGcny
pełnIą ni 67-0iO pl Zwycięstwa 1.
61-001, ul. Tlougulta 40.

C1<yune 7.38--16.
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k'lAd_my
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śniadanioVllll

6.55 Powitan ie
7.00 CNN - Headli-Re News
7.15 Uniwersalny kurs języka
angie lsk iego
7.20 Mag. tv śniadaniowej
8.00 Panorama dnia
8.10 ..Ulica Sezamkowa"
9.10 .,Santa Barbara" - serial
10.00 CNN - Headłine News
10.15 Mag. tv śniadaniowej
11.00 .. Burda" świat mody
11.15 ,.Gdzie są taśmy z tamtych lat"
13.20 .. Mamo, tato" - rep.
13.40 Expt"ess gospoda.r czy
14.00 CNN - Head1ine News

Uwar_1 Za ewentualne zmiany W progr .. mie TV redakcja
nie Odpowiada.
.

http://sbc.wbp.kielce.pl

DOKO~CZENIE

ZE STR. 1

Oczyw iście, przeszkadzała tym
pracującym w pokoju
urzędniczkom . mówiła zaś tak
głośno
że pani sędzia notariuszka uchyliła drzwi od są
siedniego
pokoju i
poprosiła
młodą kohietę o opuszczenie po-

samym .

koju i poczekanie w korytarzu.
Jest to osoba znana z łagodnoś
ci i dohrych obyczajów. które
zresztą panują w kieleckim na. tal·ia cie.
Dzisiaj l:>yłam tam ponownie,
aby załatwić swą sprawę i panie pokazały mi tę notatkę w
"Telefonie". ich zdaniem, i moim także mocno
krzywdzącą.
Dziwię się tej interwencji i zachowaniu młodej kobiety, która
przedstawiła
się w
redakcji
jako studentka. Dlatego właś
nie przyszłam. aby dać świa
dectwo
pr!łwdzie.
Nazywam
si ę ( ... ). mieszkam (... ), pracuję (.,,).

Smród
Przed blokiem nr 52 stoi kontener ze śmi eciami , ciągle przepełniony i śmierdzący , trudna
wytrzymać w pobliżu . Administracja przy ul. Pieszej twierdzi,
że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza nia ma harmon ogram i
powin no s i ę jego trzym3ć.
Chyba nie jest sprawą lokatorów pilnować pra cy MPO.

Telefon do ...
KaszjJiro,vskiego
Prasa kieiecka podała.,
nawet na pierwszej stronie, że
,do Kielc przyjedz-ie
ra-dzieckł
bioenergoterapeu·ta - Anatolij
KaGZ.pir<l~i , a sea.ns odbędzie
się 28 paro ziernika w niedzielę
o gooz. 16 w hali spol'tawej "Iskry". Jeżeli za.. ~dzie dłlŻę
zaintel'esawanie
to
m~ż.liwe
jest i cLru.gie spoŁ·kan i e wiecz(Jr€'m.
Wszystko pi~.k !1 'e . z tym jedna'k , że llGda.no. też n,...,mer telefonu , 632-21 , W~WlIl. 14-44. pa.d
kłórym moiJna u-zy skać d~d a t
koweinformacje.
DZWQnip..
dozwanię i nl~.

*

*

*

"Teleio n" wyjaś n ił c~j' t~e.niC1:ce, że po prostu w komu.nika~
oie p r asowym .,z.g u bi()no" jedrt,.ą
sZÓSl~kę a więc n u,mer bn:-fIH:
66-32-3L
Jed'llocześnie
.. T elefo.n"
za~
cnwo.nił pod tcn numcr po dodatkowe lnfal'm aeje. Udzieolił ich
p . Andrzej Ju.ng z cniał!.l gpo~~
tu i rek.reac ji fabryki .. lsl«Y j '
O!;ÓŻ bilety, w cenie 60 tys. ~ ,:
sprzedaje Agencja . ,Inter-~(łP
w swojej sied:ul:>ie p r zy lM. Stenkiewi.cza Z6 (nad Qptyldem). '1/
hali sp<I['t~wei .. Iskr-y" przy ul.
Krak(}wskiej ora-z z samoch""
dów na ulI. S ienk iew icza.

Za int€'resow~.nie
je9Ł ba rdą.~
duże i p.cawdapooQl:>nie Od.i>ęd~9
się też d rugi se a ns o go·j~. (gil

Fi

lnra
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J
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-, :J
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J
_. :J
J
:J
t! J
J

isł

otwarty emerytów do· Sejmu

Nitwleiny, Samorz.ldny Zwi<lzek
Emen ~ów i Rencistów
_" z siedzibą w Łodzi przekazał na ręee marszałka
Kozakiewicza list otwarty do Sejmu. w którym dom.in. utworzenia fundu,zu emerytalnego, zwrotu piezabranych z )!:onta ZUS na inne cele, a także wprowadla wszystkich emerytów i renci~tów uig na przejazdy
mi lokomocji oraz ulg woplatach radiowo-telewizyji za energię elektryczl~:l.
(PAP)
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Fabryka leków we Wrocławiu
gotowa do masowej produkcji
reparatu torfowego prof. Tołpy
Prowadzone 'o becnie w 20 klii szpitalach badania
e II i III fazy prepatorfowego prof. Stanisła
Tolpy zakończą się praw'UIOllO(lotmie w pierwszym kwar1991 r. Polska
medycyna
i wartość leczniczą prepa~
sposób leczenia nim i mozastosowania.
twórcą
preparatu będz.ie
Leków Torf CorporaWrocławiu. Dyrektor
Andrzej Hips-z pow iedZliennikarzowi PAP: nad budową cią
ologicznych, pracują
aloria fabryczne i naukoi już dzisiaj p r zer abia się
okolo 2 ton torfu dziennie.
powstający
przy
z Pracownią Bioloł~1'O('I"P1m" Torfu Akademii
we Wrocl.lw:u prze...,zvUI"ny jest stąd także do
klinicznych. Gdy tylko
U last<lIDl rejestracja
preparaiu
przez Ministerstwo
fabrJ'ka
zdolna bę
miast do przekazytego leku aptekom i

Dziś o godzinie 6 rano tv cenKielc termometry wslta-6 st. C.
Mróz zawielu kierowców, któpo raz pierwszy po
usuwać szron z szyb
pojazdów. Niektórzy
z
czaSl~ uczynili to niezbyt
e i wyruszyli do pr~
mochodami nie najlepiej
ICanymi do jazdy, pospore zagrożenie beztICa na
drogach. Ten
przymrozek
warto
przyjqć jako sygnal 08-

i jeden woźnica.
większości
W!lpadbro'~
ostrożllo;ci w

zdy. zwlaszcza

~od

! <łt-

. TlI.meza'sem

te_am.a

c~enll!

ue

HI ,

'gil

wawi-

trwają PTZijgoto-

technic.n~ do
przeJezdności

zabGpi,edróg
j

.sdalwtli kOlejowych w okrc~ie
nadcllOdJqeej zim1}. Juk p.,infoTmOll'Uno dziennika.rza PAP
te
G~ne/'lllnej DurekcH Dróp Publicznych oraz DyrekC ji Generalne) PKP. tli I pclowie II <topUda nC'.<tapi ooloszenie zimo.t~e?o alertu
dla w.<2'1]sll.ich
S.I(_/I
ocli)owieclzialiljjcl1
Ul
!lI11kcjolllJli'nnie transport't dro, . i kole1oweoo, Chodzi o
llIknlęcie zaskoczenia II: prz!lpad/m Il'ne,iniejsz"go llode;iciQ
01lacl61i' {>ifcr:r! i ~pacll:!t temperatltru. lV
201} re iono<l:"cll
~la~6.11:r\(lCh dró!J
111tblicz'1!;ch,
r('kt~a.!(-;;e 1!i poszc-;;er,óln;;cll dlJ, '- Ia~h o!.:r.;golctlcl! kolei tnra-

f~

lora

tU
się

pogarszającej

iwe
ed-

licencyjna

REUTER: Sekreta.rz
obrony
USA oświadczył iż SIany Zjednoczone zgrupowaly w rejonie
Zatoki Perskiej już 210 tysięcy
101nierzy wojsk
lądowyclI
I
marynarki wojennej. Poinformował że w najbliższych dniach
przedyskutuJe 2. szefem kolegium sztabów amerykallskich
sil zbrojnych, sprawę wstrzymania ekSpedycji dalszych jednostek amerykaru,kich do tego
PAP:
Wspieranie wszelkich regionu'.
starań
o
odszukanie miejsc
kaźni i poChówku Polaków
zaUPI: Deputowani z ramienia
mordowanych przez NKWD
Partii Demokratycznej w Konzmarłych na terytorium
ZSRR gresie USA podejmują próbę
zadeklarowali
przedstawiciełe
przeforsowania propozycji więk
RadzieCkiego Komitetu 'wetcra- szego opodatkowania amerykań
nów wojny.
skich milionerów.
Kontrowersje w tej sprawie zablokowaly
REUTER: Arabia Saudyjska przyjl;cie w ustalonym terminie
2.'llaj<!uj'!ca się na pierwszej li~ projektu ustawy w sprawie renii konfrontacji z
IrakIem, dukcji deficytu budżetu pailJ>l'zyjęła
bardziej pojednawC2.ą stwa o 500 miliardów dolarów
postawę wobec
Bagdadu, co w ciągu kolejnych 5 lat.
PAP: Zgodnie z :!.yczeniem
pa ple'1..a , nie było 22 bm. W Watykanie uroczystości z okazji 12
rocznicy rozpoczęcia ponty1ikatu p rzez Jana Pawła II. Jedynie poniedziałkowe posiedzenie
plenarne trwającego W Rzymie
synodu bi~kupów rozpoczęło się
spccja1ną
modlitwą
w L'ltencji
papieu..

?W'!COll'C'

prace

PfZU

rem on-

wal!1U oraz konsenJ:acji spr::eht
clr) on' "
"
;
Q~ l •. . S1 l1e;,ar,l1:
1 !t"~II"0?1/o1
.,.; o "" r I. GrlJn:ap;:OJ1P ~n /.~'f'(~
.t N ,·1temfc,ue
O"G?
'd
,- n'Q'e"
'J' l.
~•
• _I! I r110cJzI zima. kie;r;'._' e'l m1l~.

"rZ'c.

t(l1~;Ć ~;l' ~a

(' U>amn~:i jazcy ...

u'rudnio(.7)

Coraz mniej
radzieckiej ropy
. MOSKW A (. eutel·).
J"fłdullcJa r_opy. naltowc_j w Z, ją~ku
lłnd~u:clum,
ktora
ju:i
się'
zmmeJSzyła, w pnyszłym reku
spadnie je.~zcze bard:6iej ' - powiedział

wjceprzewodnlczący

Państwowej Komisji PJanowa_ t
nia Artem Troif'ki, w wywiadzie dla dziennika "Prawda".
Przestarzałe urządzenia i prebierny z transportem coraz bardzie ograniczają rozwój przemysłu na.rtowl'go
w
ZWiązka
Radzieckim, który jl'st najwięk
s>oym na świecie producentcm
ropy naftowej. Z ofiCjalnYCh I
danych wynika, że wyd o ycie
w ZSRR zmniejszyło się o 23,5
mln ton (do 433 mln ton) W;j
ciągu
dziewięciu
l'lIIiesięcy
bl'
w porównaniu z tym samym' o....;:
kresem rokli 1989. Przypomnij"';:
my, że ropa naftowa jest głów-·

j

'Ym ".dl'm d.w', ZSRR.

Polsce.
Współwła~cicielką

wrocław-

skiej fabryki leków jest była
wrocławianka. Barbara Piasecka-John.~on.
która
doceniając
znaczenie wynalazku prof. Toł
py inwestuje w swym
dawnym mieście. Do końca br. nakłady finansowe
na fabrykę
przekroczą
10
mln dolarów.
Dyr. Hipsz dodał. że prawie
połowa tych
nakładów
przeznaczona jest na badania naukowe.
(IlAP)
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w woj. radomskim połh'janci
"drogówki" f.rcdnio zat.rzymują

,--------------

Kiedy drzwi do burdelu
•
otwiera .•. zona
Wydaje się, że Wioch do·
jednak szybko do róvTnowagi, ponieważ rzucił się 1
pięściami
na 7011ę, którą uratowała
tylko
j!1t('rwen~ja
innych klie!1tów i ~("j koleżanek po fachu.
szedł

Komunikat MEN

Kierowca
z.nalazł w katalogu p:;;eudonim dziewczyny.
Przeżył szok, kiedy drzwi do
pokoju otworzyla .. , jego włas
na żona. Okazała się luksusową prDstytutk<l.

Bliźei

Europ,...

2. 4.

w ci~gu tygodnia od
do
kierowców prowadzących swoje
poja:zdy na tzw. pOdwójnym gazie. Coraz częściej zdarza się to
kierowcom z długol4'Łnim stażem za kółkiem.

Wc "raj Da skrzyiow. niu ulic
Przytyckiej i
Kieleckiej
w
Radomiu .Jerzy Mo prowadząc
ciężarGwą
skodę
z przyczepą,
na suchej nawierzchni, w dobrych warunkach pogodowyeh,
staranował jadącego przed nim
dużego fiata i żuka. U normalnego użytkownika drogi wydarzcnie lo nie budziłOby żadnych
emocji, gdyby nie fakt, iż kierGwca prywatnej skody li Zą
bek, koło \Varszawy, poruszał
się na tzw. pGdwójnym Razie.
Po zatrzymaniu sprawcy wypadku okazało się, iż miał on
we krwi 1,44 promille alkoholu. Aż strach bierze, k.iedy pomyślimy, że pijany człowiek zamierzał zestawem
wielotonowym
dojcchać do Warszawy
nas(~pnie pn:cmierz}'ć całą s(o~
licę i dGtrzeć na n~iejsce. Tym
razem - na szczc:ście - nie byłG ofiar śmiertelnyeh, ani liOięk
szych us~kodzeń ciała. Kierowcę z Ząbek
przewieziono do
miejscowl'j izby wytrzeźwień.. Z
pewnością zatrzymane zos(anic
mu Da dlu~o praw. jazdy. Sa-

DOKONCZENIE ZE STll. l
te potwierdził rzecznik Urz<:<iu Spraw Wewnętrz
nych w Moskwie, A. Miehajlow, który powiedział reporterowi tygodnika
.,Argumenly
Fakty", że "obywatele zwraca.

Rozmowy przy herbotce I
_ lo \-c-ż to1t U'1II"Ooioom. Je-Żell
jE"j pro-:o P';:Y n 0-&: clvbre d-o-chody, rn.oie wied)' o-pJ.ocić sa-bie
po.fTK}C oomoW<!. po 1<>. oby nie
re-zygno-'NOć
ze !o-\I'.'Oich e·spireeji
Bowiem tytKO dz;o:(]I'loś~
oord(!,o w:elos.\ron-ne mo;,e d-:lC
kc-b'ede sz.częicie.
• Czy ten model iydo r1'.olizuie~ prywatnie i ma on wplyw
no p6Wocze-nie zawodowe, np.
na 'akt, że k1eleclra .,E!trodo"
je5-ICle
funkcjonuje, podczas
gÓJ t~le 'nny.c h podlo?
_ 'a pewn-o wjekimś !E':ns :e
IC>K_ Ale p-o.:o II'm ""e m-C 9ę
ro-zstoc
s i ę z Iq p ' o-eq. Je~te-m
bo"d'IO !.lnie lwiąLo,ny z 010tmi \'I':pć.iproc()oVM i ~<c.m t . k.\ó,zy
ovio 00'11-090.1; mi w trIJd<fl{ch
~l'!\JfOCj~h - roD
p'rzY'~lad w

p€ ••ony-ch oiHesocn ~ r{Xowoli za
po-k>wę pensji. I mimo ie 05to~
ni<> o-trzymolem kitko prop0-2~j i

P!ocy mC9qcej p'z \"nieść więk
sze dochody. p{)losklję wierny
"Esl-rad-zle" ,
• • Z niecietpliwoicią i nodtieją Clekom I\Q chwilę, kiedy
będzie
moina
organizowo~
wuełkiego mdzaju spektakle w
nowym teatrze. DOłlóki jednak
one nie zaczną p"lynosić dochodów, to s.l.ąd masz Io..nior
brać

pk,ł~ąrllE-

zocję?

_ S,-_,i,o>:ny

no id, or')cmi-

ba ,dl0

ró~'1-C!od-

n t"c h

ro-- {,.qLOii
OS!Oolr,·<> no
przl' k!od za:-Ożyi~~my Hub ro-zry{ł~ ' z autcmo~omi do g-er ho-

z-crdc.wych Mieici !ię -c·n w i'l0Sll"" dCT.t"f",I"" bi .. -;:e przy u.lky
S; En~if;łoll,'io:o,
zornier2.-o;:gmy

chvć

9C

J'-!X;:~l"'owo
l·:O~ot·~ .. ować

http://sbc.wbp.kielce.pl

fiata i żuka

mochód
pa.rking.

z<ostał

odłltllowąoy

na

Tymna.<jem w
Radom.... łliem
wczoraj na trasie nr 7,- w 0rońsku, pod
kola osobowego
"Mercedesa", kierowanl'go przez
Wojciecha :1. li Krakowa wtargnął Mirosław L, który pon,ósł
śmierć na miejseu.
W Lesiowie na tył zapnca;u
konne!\,0 najechał Adam Sz. jawą 350.
śmieLć na

Kierująf'Y

Jloniósł
'P~ażcr.
ciężkich 0-

miejscu, a

Mari-usz Z .•

doznał

brażeń ciała.
(włm)

Komu królestwo?
Klub Zachowawczo-Monarchi_
styczny organizuje 8 i 9 ~rud
nia br. w
Polsce europejski
kongres monarChistyczny. Mają
wziąć w nim udział przedstawiciele organizacji
monarchi_·
stycznych z Europy zachodnieJ
i USA, a tematem b~dzie przyszłość idei królewskiej w
Europie i możliWOŚCi restytucji
tej formy ustrojowej w
poszczególnych krajach.

Szturm do siedziby KGB?
Pogłoski

SLy.

'TJL l

,

skrzyżowaniu staranował

Na

-~--- ~

TERAMO (Reuter, AP). 35'letni wło5ki kierowca cięża
rówki po stanowi ć urozmaicić
sobie życie i namówiony przez
kolegę udał siG do ekskluzywnego domu publicznego w Teramo. Ten sam kolega poradził mu. aby skorzystał z usług dziewczyny,
która cieszyja siG wśród bywalców
szczególn:} s ławą i uznaniem.

cięża'rówki

kierownicą

Pijany za

t;-

,,1-

'11'-

Umowa

między
Akademią
Rolniczą a
fabryką
przcwi9uje, że polowa ilości wytwarzanego preparatu sprzedawana będzie w

sformułowań.

W związku z postulatami rad
pedagogicznych
i związków
zawodowych
Zl'zes.zających
nauczycieli, do-tyczącymi innego niż ()kreśla to <.arząd'Le11ie
nr 8 z 26 lutego 199<J roku w
sprawie organizacji r()ku szkolnego 199<J/91 <>dipracowania dni:
2 listopada 90 i ' 31 maja 91
roku. w tych szkołach o pię
ciodniowym tygodniu pracy, w
.slą",k41-Dą\lr6~sll.a .. 8"
oprote doi ~dą wollJle
tf'.stcnuJa rządowy projekt no- ' których
11'CZy i zaopatrzyć się tV
welizadl 1łStawy •
emerytuod zajęć dydaktycznych , Mido szyb.
rach i rentach - 11I.i1l- dlatemowa
o bezpiec.?eń
nisterstwo F-clukacji NarodD,., ii stawia on w pcn;yeji 11drogach, warto -poinwej i·nfo-rmuje, że wyraża zgoPU) wilt'jowan~j
takie
"rupy
.
ie 10 mi!1.ionym tydę na podejmowanie
d ecyz.ji
zawodowe jak wojskO i polilU tli /(raju u;.yda.l'zyly sit:
przez dyre-ktorów szkół o- zreację. RównoueśRie pelit"janci s
U'upadki, w których zgilizowaniu zajęć przypadają
125 osób a blisko półtora
teco !!antf". wgi4mu wYlitose.-Im:;n,"" zostalo rQ.1l-Il!}ch. Sinierć
wali stan.w<:>:y
proh·ll-t prHcvch na te dni w inne sOOopro~ktowi
m.in,
21
kierowcólV, ' dwk 1Iwt'n1U
od podanych w cy'tOfwenym
pasażerów,
26
kierujqkt'I'~', i(·h
7ł'''ł\if'm,
]lo"lIrsu.
wyżej zarz.ądrzet!liu.
znanoie .~.\ł"f'jl; fUbluj&nariujednoślada mi,
rzterah
(PAP)

wię
IZ~-

szpitalom.

stwarza lI.li.mat spn.yjają<:'y pok.ojowemu uregulowaniu konfllktu w regklnie zatoki Persluej,
Saudyjski
monarcha
Fahd po raz pierwszy ok1'ł:Śllł
inwazję iracką na
Ku ejt w
dl'Nu 2 sierpnia w sposó" b"rdzo wywaiony, unlk'oiąc o$I1'y<.11

w domu przy ulicy Slc....·ockiego.
m:eukańcy

Je<l1.lOue
dzili Soię

nie zgo-

no tokie sqs ie d·zlwC'.
w efekci~ z.no.:ozły tom
miej.s«! nosze- oi-IJ.roQ .
• A więc nowet I tym były

więc

trudności .
się

one

lIich,
gach,

Jak widat

pojawiają

wnedzie, nawet w ta-

zdO"o1fołoby

się,

drobiaz-

- A!e one /T'..(lo:e nie przero·ża
jq. jeslem jvi d<> tego prz'fl.w~
n-ojo-ny, noucz1,łem się szu-k-oć
moi{~wości

r01.wiąz-oń .

Be-zrOO.1Y

nolomi(]sl jeslem .",·OOe-c chO'llstwo, wu!g-omości, b-r-.~0~n-05ci
To je-~t o wiele IruQnie-jszc bo
nie mamy no \-0 wpływu.
• Ż,iesl dość it)tensywn-:e ..
- Tak i lubię (1). Wydoje mi
się. ie flJ~~ czy Cl'k>w:e\c reo\ :ZlJ;e s : ę o-~y"Nn;e, czy po<y-v....,;e
zo'ei,. I) \11.0 "d jego wyboru i
chęC:. jed.nti s.PO'Gjo s'ę w o-kty -.ch. i-nni pvl~oliq co!e iycie j>O~V\'lC::-CIĆ c~p<:-c2l"",kc,Ni. Jo
re,o.ę to co lubi ę ...
~
ROImali1lioła łWO

ROJEK

j~ey

się 01& nas w h,j
Ił rawie
oceniajll płanewanl\ akcję Jako
prowokMjc:, r.miern.Jąeą do spotc:,owania napięcia w M&8ln"ifl '
i wywołania samies:uk". Michajłow
zapowiedział
poojf,€ie
przez służby porządkowe :<tosowanych działań, jt>śli rzeC2ywiście pocz,'Diona zostanie bka
próba_

Tymczasem sekretarz Rosv jskiego Frontu Ludowego, W. - 1wanGW utnymujc. że poCłoski
o "akcji na Lul)ianel''' są absolutnie bezpodstawne. O('zywiśde li przyj"mnością 2.lJuny- 'li byśmy
wszyst\iie
pemnilli
IIrzywód"ów
kC)munis~ynnej
mafii, w tym Dzil'r~3'óskie'g
powiedział ale Da razie nie
mamy realnych Meiliwł><ci po
'cmu_ Uczynimy lo je~ynic lIa
J!god~ i pny poparriu narodu•
St-śJi ('hlldzi G szturm Da Sifooizibe: KGB - do{lał - to jfst to
wytwór C'l.yjcjś fantazji. Of'Zywi~!'ie ltważamy KGR za
.... cfanindę prusiępul',. ldór~ na.leiy
naty<'llmia.o;t
roz(lc,.hić".
.Jednak nil' moi" byc mewy e
szturmie. alhGwif'm .. p wjadamy cię,a hs.lC'TJi<-JJ' '- ł-'I'f'n .. ,.o
rt"iimu lo.-,.; u. ir1ł:mia
,..ie .10
"rz. " ł~6(,y
o:w,~ąr;,. ) J
)'~la
TJ C'V.

II-ligowe
remanenty

. Nasze . wywiady

r::i:l Piłkarze Liii
~J odlecieli do Aberdeen
Piłkarze wars:zawskiej Legii odlecieli samolotem do Abcrd~en .na mecz z tamtejszą . drużyną w drugiej rundzie euN,pejskiego Pucharu Zdobywców' Pucharów.

,

Do Szkocji drużyna pole\V swym a.ktualnie naj.silniejszym składzie - wszyscy są z<iro',vi '- ale bez Jacdała

Młod;icy 'KTM
;'

,źnowu
;.Kartiog-sh..w"

.Novl
najlepsI ł
. to

na.zw4l
międzynarodowej imprezy, kWra w miniMą sobotę od·była
&ę
Oło..>n<UilC".f (CSRF). ZjeehaU . się na 'nią Austriacy,
Węgr:zy,
Nrerney
Rtw.u-urti,
'. Szwedzi. Pol-a.cy i Czechosłówa
cy, by wziąć ud·ział w wyśc i
gach
kartingowych
różnych
klas. W O!ómut\cu nie zahrakło również młodziuJt;\dch
kal!'tiljgowców KT~ Novi ' Kielee,
k;lórzy ścigali ' się w klasie gokalrtów o pojemno-ści silników
00. ccm i odnicili w tym wyś
cig1,l (tuży su-kccs zajmując trzy
czołowe miejsca. ZwyC'iężył lQId!l; kielczani.n, Andrzej Szym3ń.ski przed Anią Graczyk i
Piotrem Gra-czvkiem. Br:l'l'.'o!

w

......--"--..." ...,,'
Czv
ŻBau
.

~"

(ap)

wie io.

• Rywale pozn:niskicgo LeChll w drugiej rundzie Klubow~go Pucharu Mistrzów Europy, piłkarze OI}'ll1pique Marsylia w kolejnym meczu ligowym przegrali z Sochaux 1:2.
Gola dla drużyny z Marsylii
zdobył z rzutu karnego najskuteczniejszy strzelec ligi francuskiej • .Jean Piel're Papin (była to jego 10 bramka).
• Przeciwnicy warszawskiej
Legii w drugiej rundzie PZP.
piłkarze Aberdeen w kolejnym
meczu ligi szkockiej wygrali z
łlearts 3:0. Aberdeen
zajmuje
w tabeli trzecie miejsce z dorobkiem 12 , pkt., Liderem jest
Dundce United 13 pkt., przed
Glasęow
RallJers 12 pkt.. a
Celtic GlAs~ow jest na czwartej pozycji ;.. 10 pkt. W minionej kOlejce spotkań CeUie
Glasgow zremisował na włas
nym boisku z liderem. Dundee
lfniłt'd 0 :0.
Holender Ronald Koeman
z rzutu karnego zazwycil;stwo piłkarzom
Barcelony w ligowym
meczu
ze Spllrtiugiem Gijon 3:2. Drużyna Sportingu
dwukrotnie obejmowała
prowadzenie, ale
Barcelona dwukrotnie doprowadzała do remisu po celnych
strzałach Amora. W 54 minucie Koeman przechylił
szalę
zwycif;stwa na korzyść .. Bark,[", która jest jedynym zespołem bez porażlU
w lidze hiszpatiskiej.

ka

Bą,ka.
Do rywa1iz.acji z
Aberdeen Legia, poo wo<izą
trenera Władysława Stachurskiego, przygo-towywala się 'na

, W'ł~snych

obiekt,ach ' oraz na
. zgrupowaniu w Wy~zkow ie
(8-13 bm.).
Pomocą w opracowani·u optymalnego wariantu gry w
Si.kcicji służyli byli zawodni'C); Legii Dariusz Dzicka. nowski i Dariusz Wdo-wcz)"k
'wystę-pujący o-becnie w Celticu Glasgow. Przekazali oni
stołecznym futbolistom wiele
cennych_ info.rmacji poczynionych podczas gry w li<ize
sz.kockiej, a także taśmy z
zapisem
magnetGwidowym
' występów

i-uI.OOHstów

Aber':

+deen,

"Przepychanki"
w Jagiellonii
<

Niepowodzenia piłkarzy białostockiej Jagiellonii
sprawiły ,
że dwa
tygodnie temu część
członków zarządu klubu złoży
ło rezygnację. L'lna część (mniejszo-ść) chce nadal k ierować klubem.
Kulisy tej "pr zepychanki" u jawnia ogłoszone w białostoc
kiej prasie oś.wiadczenie koła
NSZZ "Solidarność" przy MKSB
Jagiellonia, które głosi
m.in.:
"W ostatnim czasie część działa~zy swoim zachowaniem i decyzjami dostarcza opinii publicznej
kolejnych
sensacji,
Klub znalazł. się w tragicznej
sytuacji fina n sowej. Nowo wybrani członkowie zarządu pochodzący z tzw. sfery prywatnego
biznesu. po kilku miesiącach
prób nawiązywania współpracy
z ,osobami zasiadającymi od lat
w zarządzie Jagiellonii, wyrazili swoją dezaprobatę odmawiając dalszej współpracy
do
chwili wybrania nowych władz.
To .bardzo
znam.ienny takt,
który nie wymaga komentarzy... W tej sytuacji pracownicy MKSB Jagiellonia nie chcą
mi~ć nic wspól~egg z podejmowanymi obC!cnie decyzjami przez
"zarząd"
mając
poważne zastrzeżenia co do ich słuszności
i intencji".
Ważne sprawy JagiellQnii rozstrzygnie z pewnością walny
zjazd sprawozdawczo-wyborczy,
przygotowywany na 12 listopada br. .

łychot

Co

W pięLnastej k ..lejce spotn lici piłkarski~j cospowycrali siedem spotkań,
jeden mecz -sakończył się remist;m, a coście odnieśli dwa zwycięstwa (Stal Stalowa
Wola i
Korona). W 10 meczacb strzelono 24 bramki, gospodarze zdobyli 18 coli, goście I.
•

kań
dlłrze

•

siące

Nit'dłuce upłynie tny mie-

- Ani ja, ani pozostali koledzy z zauądu nie spadliśmy z
Najskuteczniejsi strzelcy:
nieba. Od lat związani jesteś
11 bramek - Bogusław Cygan
my ze starachowickim sportem
Polonia, 9 bramek - Zenon Bul doskonale orientowaliśmy się
rzawa Siilon, 8 bramek - Roz ezym mamy do ez:!rnienia. Nie
bert Dymkowski Pogoń, '1 bramożna
więc
mówić o jakimś
mek - Grzegorz Szelica Gwar- , zaskoczeniu.
dia, 6 bramek - M~rllSław Prokop Miedź, Mariusz Rop Reso• Z te g.. wynika, że czujecie się gremium baTdzo kompevia, ~telan Topo.rek Hutnik, 5
tentnym ..,
bramek Robert Bllk i JaąUsz Czyrek Stal Rzeszów, Sła
- Nie będę fałszywie skromwomir Palaez Jtaków, 4 bramWszyscy. członkowie zarz~
ki' - Dariusz Bazuik, Daniel ,. oy.
cłu, a
jest Icb 13, od lat tkwiĄ
Dyluś i .Jarosław Gierejkiewicz
w rucbu sportowym, najpierw
Miedź, ,aobert Cleślewiez
St!ja,ko uwodnicy, obecnie Jako
lIKI, An.drze; Orzeszek Szomdziałacze. Po raz pieTwszv nie
było wyznaczania kandydatów
bierki, MirllSław Myśliński Widll zarządu w zaC'is'Zach ~abi·
dzew, Grzecon Pawłu.nek Lecbia, .Jan_usz PlKlhu .Odra, Sler- , netowych, Wybrano ludzi autentycznie kochających I rllzuciej Sołoaownik .. w .Jaciellouia,
miejĄcych sport. Co z tego wy.Jan Spycht.łski Ra.ków.
'
niknie, zobaczymy,

• Najwięce; zwyci(stw: sial
stal_a Woła i Miedź ... t,
SUI_ l, Wfdzew, Raków i Polonia pe- '1. Najmniej zwycięstw:
Ostrovia I Pog..ń po l, Szombierki, Oc1ra~ Resovia, Gwardia,
Górnik l Hulnik po S.
Najmniej porażek: Miedź
StillKl i Widzew po t. Najwięcej porażek: Hutnik lO, Lcchia 8, Górnik 7.

l;

•

• Najwięcej remi~"w: Ostrovia 8, Korona i Odra po 7. Najmnid remisów: Lechia i Hutnik po :!, Polonia 3.

49
Najwięcej
punktów na
whsnYlD boisku: Miedź i Stilon po 14, Stal Stalowa Wola
i Siul,a po 13, Polonia 12. N:\jmntt'J: Hutnik i Pogoń po 5,
}{Grona i O... trovia po 7.
• Najwięcej punktów na ob~
cym boisku: Stal Stalowa Woła 11 (3 zwycięstwa, 5 Tcmisów),
Miełli i Widzew po "', Korona
8 (3 zwycięstwa,! re.misY, 2
porażki).
Najmnid: Górnik i
Lecbia po 2, .Jaciellonia, Ostrovia, Po«o,ń i HuLnik po 3.
•

Korona jest jwynym zesktóry zdObył dotychezlU
więcej punktów w meczach wyjazdowyeh nii u siebie. Bilans
kielczan: 7 pkt. na wł:tsnym
boisku - l zwycięstwo, 5 remisów, 2 poraiki, Ił pkt. na ' wyjeździe 3 zwyeir,slwa, 2 remisy, 2 poraW,
połem,

Opr. (ap)

• Najkrótsża wizYJówka Starll - dziś.
- Saeść sekcji: piłka nożna,
koszykiwka, boks, podnllSzenie
szachy, tenis ziemny.
15 trenerów inst.ruktorów
pół , etatu.
Ok .... 55ł ' ezyn:oych '
za\1Vol,ni~ów •• Obiekty własne:

n.

ciężarów,

~q ,zie'ónyc~ s~iJłac
W kolejnych sptłtkania oh n
ligi- tenisa stołow~go nasze' zespoły crały ze zmienJ;lym powodzeąjem. O milą niespodziankę
postarała
się kobieca drużyna
Kolej~rza Kielce odnl;sząc zdeeydowane zwycięstwo w wyjazdowym meczu z PI'omnikil'm
Łaskarzew
10:4. Punkty dla.
kielcżanek zdobyły: Ręnata Gołasa 3,
Jolanta Gl'ucbała i Ju'
stylia "Rodali po 2, Urszula Wójtowicz -l oraz Gołasa - Wójtowicz i Gruchała - Itodak w
graf)h pOdwójnych.
Kolejnym
rywalem tenisistek stołGwycb
Kolejarza będzie czołowy zespół n
ligi - Lewart Lubartów. Pojedynek odbędzie się w
niedzielę
(28 bm.) w Kielcach.
Dru~i , z naszycb żeńskich zespołów, AZS Kielce miał w minionll niedzielę wolny termin.

Gorzej powiodło się w nienaszym męskim druiynom. 'R ezerwy l-ligowej Bro_nl
Radom przegrały we własnej
hall z Alitem Ożarów 7:10 (po
S pkt. dla radomian zdobyU
Bukal~ki i KlIwalczyk,
a Kupisz l), OgrOdnik Grójee przcgrał
w Lublinie z AZS 5:10, a
Enercelyk Radom ' zremisował
u siebie z ' Sygnałem Lu.~1in
11:1. Zespół Ener~etyka na,ilepszyeh zawodników miał w Komisarczyku, zdobywcy 3 pkt.,
o.raz Bleniasie ł M'ynarskim,
k"rzy wygrali po 2 pojedynki.
(ap'
dzidę '

•

strzałem
pewnił

• Rywale GKS KatoWice w
Pucharze UEF A, piłkarze Bayeru
Leverk.usen
w
ostatnim
spotkaniu
ligowym
u7.Yskali
bezbramkowy w.vnik z \Verderem Brem:\. Liderem Bundesligi ~ostał B3yl'rn Monachium po
efeKtownym
zwycięstwie
z
iIamburger SV 6:1.
opr. (ap)

8

d koszami d ugiej ligi
Koszykarki II ligi rozegrały ju~ trzy kolejki spotkań. Miniona nie była pomyślna dla
zespołu STARU SŁarachowiće, kt6ry
przegrał
różnicą 24 pkt. w Stalowej Woli
ze Stalą i
stracił pozycję lidera.
Starachowickie koszykarki, które w dwóch pierwszych meczach
odniosły wysokie zwycięstwa nad krakowskimi drużynami - Hutnikiem i AZ , tym razem
nie sprostały rywalkom ze Stalowej Woli, choć
do przerwy toczyły z nimi równorzędny pojedynek. Stal okazała się jednak lepsza.
Prz.e~ koszykarkami

jeszcze wiele spotkań,

ale JUZ zaczyna krystalizować się czołówka
do której - miejmy nadzieję - należeć będzi~
rÓW!1ież Star, wzmocnio!1y w tym sezonie dwo~a r~dzieckimi zawodniczkami Eleną Szył
klną l Eleną Osadczają, Przynależność do czoł6wki sta~achowiczanki powi!1ny potwierdzić już
w sobotmm mC!czu z AZS
Rzeszów
przed

własną

R:teszowianki s~ doty('hczas
bez porażki, eo jednak nie oznacza, że drużynę
Star u nic stać na zwycięstwo nad nimi. Na to
właśnie liczą sympatycy koszykówki w Starachowicach.
'
TABEI,A

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stał

3-0
3-0
3-0
2-1
2-1
2-1
2-1
1-2
0-3
0-3
0-3
0-3

8
6
6
5
5
5
5

237-156

243-195
239-193
251-202
223-190
226-197

196-181

4 198-207

3 208-214
3 177-244
3 118-254
3 138-221
(ap)

to wszystko zdołacie
się wszak ,

Czy

- Łatwo nie ,jest. Fabryka ,
Samocbodów Ciężarowych praktycznie wycofała się , z ' finan.
sowania klubu. , DotkliWĄ stratą jrst na przykład wstrzyma- '
nie mecenlł-tu drużyn piłkarzy .
I koszykówki kobiet." Dl1tycbczas 20 ' cbłoPCów ' 1- 10 dziew. '
eząt było na
ebt3c'b f:1bryJU,
, faktycznie zaś zajmowal~ ' się
tylko upra,vianiem ' sportu wyczynowego. To się skońezyło.
Pierwszym odrucbem z naszej
. strony ' jest świadoma rezygQa"
eja z pseudowy'czynu. Stawiamy aa drużyny mlodzieiowe i '
Itłtzymanie '.wszystklch sześehl '
clyscyplin. Nie· będzie nas. stae
na teplenie. milionów w podcjnane transfery. ale decyc1ule~
my się na , selektywne IIre(er...
wanie najbardzł~j obleeujĄcyeJl
zespołów
(np. obecnie lI-lIgewer;o zespołu kllSzykew"'i k ..:
biel, którego za wednlczkl , .~
trzymulI! stypeadia ' Idultowe)
oraz ' tworzenia warunków dla
' starachowickiej
mJodzleźy
d.
uprawiania ' wybran1ch dyscyplin na jlęziolnie średnic~o wyczynu. Taki ukłac1 pozwoli Da
przetrwa.le klubu:
. ~

t

• Nawet tak skromne' ir.mjoe,
rzenia hędll kllsztowac duzo,
Sklld wezmiecie pienillc1ze?
-.:

- Star ma stworzone dObć so~
. lidne podstawy materialae. Stll~
niłwill je dochody. ż firmowege
,Sklepu ' prowadząC?c,;~ .sprzedaj
ezęści zamlennydl do ' samochodów "Star", dotacje zWojewódz,,:
kiej Federacji Sportu, przychody. z giełdy bandlowej na sla· dionie.
.Niewielkie . picniąd.t:e
przynosi też sprzedaż 1łilctów
na imp.czilch własnych. Ranm
daje te mOżliwość prowadzeni
dzialalnosci na dętrchcz:lłiOWYJll
pcziomie...
'
• ••• jeśli fa,hryka ~łe zabie~
rze wam
..Strah,ka:.···- h:lli
.trenin,owej stano~v..il\ctj hallę'
dla bokserów i eięi:ir!lwców.
\Viadomo powszechnie, że teu
ebiekt
FSC przeznaczyła do
przetargu.
- To
jednak

jest

probleJll. lla1I1Y

nadzieję,

że

rozsądek

zwycięży
l nasza jedyna hala
sportowa, bardzo mJierna zresz-'
tą, nie
zllStanie nam zabrana.
My możemy
płacić
fabryce
czymz, ale w rozsĄdnyeh granicach. Natomiast konkurencji
w przetarr;u nie wytrzymamy:.
Dyrektor. naczelny FSC, .Janusz
Królikowski ' na naszym zcbraniu wyborczym c1eklarował pomoc dh klubu, stwierdził, że
Słaru się nie wyprze. SiP,dzimy,
źe nie były to czcze dekbij\cje. Nadzieje budzi teł żyćza
wy słllSunek d. klubu ze strony:
wladz administracyjnycb
mIasta.
Prezydenci Grzecon
Walendzik i Edward Imił"la zaangażowall sIę osobiście w tWIInenie dllbrclto kUmahl dla sła
racho\\'lckle~o sportu.

•

"Echo"

aby

się

sprawdziło.

Z prezesem SKS Star

JA~USZEM -SERKIEl\ł

widownią.

Stalowa Wola
ROW Rybnik
AZS Rzeszów
Glinik Gorlice
STAR Starachowice
AZS Luhlin
n:orona Kraków
AZS Gliwice
Cement Chełm
Hutnik Krakó\V
AZS Kraków
AZS K:ltowice

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

utrzymać? Zmieniły
recuły "ry.

rzeczywistością?

•

• Bez poraiki Sil jui tylko
. piłkarze Stali Stalowa ' WoJa"
któny wYl(rali' :społłr.ań 1 I ;
.zremis ..wali.

stadion piłkarski, kilka boisk
treningowych, korty tenisowe.
bala sportowa "Strażak".

od wybol'u "owego zarz~
du
Staracbowickiego
Klubll
Sportoweco STAR. Jak wypacUa
konfrontacja z kluboWIł

rozmawiał

7ADEUSZ LII'IEC

Z kolarskich tras
•

Szwajcar Mauro Gianetti
klasyczny wyścig kolarski za wodowców rozegrany na
trasie z Mediolanu do Turynu
(dvstans 2B4 km).
• Czołowy kola..rz niemiecki,
zwyci~zca Wyścigu Pokoju
w
19B3 roku, 3O-letni Falk Bodcn
podpisał kontrakt zawodowy 2!
holenderską grupą PDM, która
w tym roku triumfowała drUżynowo w Pucharze Swiata .. 'Ił.
grupie PDM wyslępuja równ:e:z:
Uwc Ampler i Uwe Raab.
opr. (ap)
wygrał

