cemorslołek Senołd,

Istotne

'ch

Andrzej Wielowieyskl, dla ;,Echa Dnio"

będą

kompetencje ·

•

I lojalność wobecwłodzy .~~
.

.

J. KICZOR: - Wie- .\ wrtrownyc h · orch itektów żrci a
mi .. Chcemy mieć dob re stosun· '
pojawiały ~ię' óbiekcje ' ,pofifyc'zncg Q - krOjLf.~ ·t,j,\~~h>;·n· ił;
k, ' z _G ().rhq~'z~'łIem •.. prz.y )ó'~' !
pó~nego ' " zgłoszei)ia ' ·tym·, "m'jej"scu
wymie~·c:-.; wiele ' nopcSI1im ' p qp'l~raJ1 l u WIZJI JeJ·
,lł.,MlfUlrY ' . przei~ . Tadeusia i sp e-kt-a~-u;ciJÓyc li . ósiq·9 ri.~·.; ń~· '. cyna <
hot "riie p'oaJe~!os::;owy:h '
na prezydenta.
szego rząd u. Wysta rczy w yF.!i~·
p rogram~",,, Ukra iny. Bialorusi i
im często zorzutł.
n i ć p ierwsze sukcesy pl a nu 8a lrepublik n adbałty c kich.
i jego polityka wciąż
cerowi cZ<l. osiq g nię c i a w poP.
ą o krok la oczekiwatyce zag ra nicznej . Zwla szcza te . OO !lI'~( Zf.N llt N.\ S'flt 2
społecznymi. Jak pan wi ost-otnie po zw a l a j ą na m na we l·
kwestie'ł
'
' ści e do demo.kra t}'C znej Europy
WIELOWIEYSKI:
no ZachÓÓlie i ródi q nowe o·
zgadzam s i ę z · lyffi i. ZOflU:'
' kłGd y" oŃ stc>sun kach ' d.~l oma .
.- Na.sz p remier .... oo le·ży do JYclOycn ' z wolnymi re publl:!<a-

kampanii

Ohraz t" k z ",ne"tal' ~a pr1:y
ul. Z,.;n"mki~j,

Na kieleckich cmentarzach

wY·bOrczej
·w KJelcach ·
.
:.

~.

Tradycyjny

'Ii T.. Mazowiecki wygra wybory
będzie prezydentem malowanym ...
I

a

&ii.ennikarz9·mi
lok91neł
':.9potkali. się. wcz()raJ
tm.,O,ilta wieiele Kom['~etu . Wyl'adeus:Ga
Mazo wiecDelegntu-ry W Kit'-lcach.
Mi c,hał Chałoński ; KrzyDe~eJ) e r. Kazimierz M.cJtal
BogdaD Białek forum' Pra wiey
7adeuu Mo-

C7.e: BS O . Ki .. ke Dł' t!92;iS-l!399U-132-4. Już Wl)l.vwa j ą na

nie piel·w6Zc w pl a,t y:
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na bruku!

oraz ADdnej
'Mówion o o p rzy got.o"Oraz prżecbiegu k anwa w.\·bOl"C'lej w Ua5<Zvm t;.egiGA colo kilka
najważnieJ~.
t~z z wczorajszego s,po-lKrajowy Komitet
'I\"Mazowie'ckiCJ:!o i
w lS:if'l~ach nie są
. polilycznvm:

Komitet
' rozwiązaniu 00 w .y oo..:
ta RP; Biu.ro .Dele;
eck i"cj
mie~i
s.ię
Równej 12. 111. 2. w sieKhlbu :- Intl'litent-ji Kat.. i il'~ t 'ot warte C'OclzieD"ie
10~H. Df,ll'~atury kopo ws tały tak ź e w illDYCb. .
eh Ki ełl"l' C z y zuy. m.in.
ku. 'K OIlSki('1t
Siau (.howi-

w

j

Ostroweu, '

Pie'l lądze na kampauic

w:'-

za T. MaZO\\Tic-c:cicgo' czeot"-

beda z kre,dvLu bankQo (1 mld zł) o raz wpłat
lenników prez.,'dęnŁ·nl'.V'
0ol'emiera. W !'ie·lcach
otwarto ko.nto w:vbor-

e

l'0d7.il!ic moj!') jęS t 4-mi'>d ZlOClw. p o op.eracj i ż..:.
'pO zapaleniu
płuc.
a
skazan<, na odżywke hu MeT. od lakiegoś C7asu
w kieleckich aplcŁanZ"''', n
w i.c:c
do
Londynie. t:l do zna·
IV Hamburgu i w cią
dnia. od tclcf<mu ,
Wysłana paczkn PO('7t li
l
Hamburga do ''l arTnm znŚ . na lotnisku
przez trzy godZiny S2'Upapiel ów przesyłkowych.
J do':ć dłuqo ~nmei pacz"n'-zeic PO \'icclziano nam.
le~arst\\'a nic mo!::! nnm
c. bo niC'
ma
jalde~oś
celnika. O,lalecznie
nam pój~ć po paczl.ę

nn

ulicę

Kmko\\'~I-:l

w

i to dopiero w 50. a wiec po tygodniu od
a,cia na lotnisko przesył-

Tradycyjny o tej pune r ...
xu reporterski rajd po kielecki ch cmentarzach przyniósł
trad y cyjne s pos trzeżenia . Brud, .
bala~all . i rosnące przykłady
dewastacji cz~ s to zabytkowyclJ
uagrobków. otn obraz jaki ",...
baczyli ś my Niezmiennie najtj'orzej
wyd!łdają cmentarze
pod • zarządem
kOŚCielnym,
:dzie, jaJr na ironię . miej ea
na pochówki kosztują naJdrIY.lcj. Na cmentarzach komunalnych o pOTZl\(ll'k dba.t.\ lepiej, co wi:lać np. na CedJYnie. godzi" śmieci wywozi się
systematycznie', a
alejki ~
lłPrząhii~te. Stall kielrckicb
cIHrutarzy prezentujemy Da.
zdjęc'ial:h na dr 3 przypomj-

W y boI'-

De l~g au.l! rl!opo ~

bałagan.

I

c;ęci<A O~FClR.{lnO 'ciw . Skrócono
C~E+S prac'·. · "~ do całk wit"go·
7~'\[r7.ymallia produkcji odkłada
jącej . się w magazynach.
Na
wioSłlę
całO!
zrdoga. udał!! się
lia pr~.vmLlSQw'y dzjĘ'wi cioclnio-

Kitle!;.lu. SpDłdw:idui" Nie\'!'id~lłI y ('łt dekOlt. zwelnielł.i" cr .. poWl"~. ·151 pracowników, w ty m ponad 100 lIit'wiiiomyC'łt inwalidów .
Ta nieWiarygodna wiadomość poiwie!'dza n:\jbardziej' kasandI'Ycz-'
ne ,Ptze widyw,ania. Potwicrdza to, czcI'im lak e!lergicznie zaprzeelano, gą" · "budziliśmy si~ w e własny!:,' domu .... Że w ilcze p ra w a
si erniiężnego, dziewiętn a stowiecznego kapitalizmu , w d rażanego z
maniackim uporem. wezmą gór~ nad lud.Gkim pooejściem do ludzi, p o · pros.tu nad zwyczajuym 'huma:1izlllem.

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

wy urlop olwlicz\1o';cioIVY.
W.nYI't1dp t~ poslInipcia nit'
pr7.yniQsJy j('clOiłk . oC'7C'ki\'!an)'ch
r 7lIlt~lów. 7..adlllż"ni~ spóldzielni rosło. aż do obecn e j kwoty
l mld 100 mln zł . Nic wypła.
cono j e~ 7.c7e trzyna [pj pensji
i nagród illbilell~7o\V:vch.
Przez cal.v czn szukano dró::
wYJsc la z impn~lI. Rozpocz<:to
sprzedaż wyrob6w na tal' ''owiskach h",'\ndel obwoźny. RI)rzedaż
komisowa. Dzialają akwizytorz.y. sbr~lj~cy .'lip na t"rt-nie ca lej Pol . ,ki o zbyt. T e wilzYbllde
dliałunia
pozwala.1ą . na utrzymanie w<lr!<>ki produkcji
na
wysokQtici okol
550 mln zł
miesi~cznie. poclcza"
~cly
dla
JlO(V\\'i.!(ni~eia się wat [oM' nrodukeji !<prz d. tlej
mllniałab.v
7amykać
ię kwut.\ okolo 1 mld

Spóldzi lni.a ta tWQt"7pna byJa
my:ŚIf!. aby każdy dotknięty
pięlnem
niewidzenia . świata .
mógł pcprzeL. pracę
odzyskać
choć cząstkę tego. co odebrało
mu kalectwo.
Aby
odzyskał
wiarę w sens
życia.
wlasna
przydatność. Aby stworz~'ć mo.
ż!i\\'o«ć wyrwania z samotnoś(;i
każdC'g<: niewidomego.
Dlatego
spółdzielnia iUL
w zaloL.eniu
naslawiona byla na zawodową
rehabi1l"ta('ję niewidomych. Rehabilitacja
miala
stanowić
Iunkcję
pierwotlH1. produkCja
zaś wtórną. SI<l10 się odwrotnie ...
Od stycznia br. podupaclnją
ey handel zaczął wycofywać się
z

ttOkap" osłabiony,
·lecz nie podzielony
Przy dr?;wiach za.n1kni~tj[ch.
bo tak postanowiła wi-ększość
posłów i senatorów. o bradował
w środę O bywatelski
K!ub
ParLamentarny. U zna.n1>. że problematvka zebrania - podział y
w OKP dotyczyć
będzie
spraw
poufnych i wewnętrz
nych. które nie powinny w całym idl zakresie tra·fić za ~:
sredoiclwem prasy do OpllllJ
pUblicznej ("l) . Po przegłosowaniu
formalnl:'go wniosku w tej sprawie (68:7-1) pro!. "Br ' nisJaw GI"rem e łt pOI)rc~i1 dziennikar.zy. \lY
opu.kili Salę Kolt~~nową. w
Sejmie. JednakL.e )lJ,;l po k.tku
OOKOliKZ~NIJ!:

N .i

STIt. 7

ż zamć>wień

na

prouukcJę ltpół-

d,,[elni. U. lawa o póldzil'!czo,
'ci. . ~ławiająca tai< spee~·fjczn"
pJacÓlVk w oblil'zu amorinansowania na równi z hula czy
1;0IJal ni", była już ~\\,a;uzil'm
do trumny. [ niewiele p~mogly
tu n~wet pref rcnc-je pod~lllw
wC'. Pit'cwii6ym ~rL'kl('m b.vlo
7~lwi(> z<,ni~ d/iali,lno;"i socj~l
I)(Hi-lnbilHacyjnej.

NMbW1y

Jeszcze dzieci, a

•

•

lUZ

.

zł.

nOKO~(,7, f' ''''lr

.... "'

~TR

;

..............., ................................,
BIOPROG~OZA
W idt:ialnrlść
o~raniczona.

rano lokaln.;e
C!qgu d nia
dobra warunki d rogowe d obre
SytLiacja b iometeorologiczna
k rą~tna.

w

-

człowi€<CZeflstwo,

słało

że

łi st~pada

dfl •

niewiele

.,eze.

~a s ll .

Pamięci

Jerzego Kukuczki
października
1989 r Gku
st~kuch L hotse w Himalajach zginął tragicwq śmi er c ią

24

na

najwybitniejszy

p olski hiJna laisla J er zy Kukuczka.
W pierwszą rocznicę
tr gicznej
śmierc[
z.(jobywc y
c zternastu OŚlTlloty~ię c 1.ników.
w jego rodzinnej miejilcowoś
ci w Istebnej, w woj. b ielSki.nl. w tamtejszym koś c i ele
parafialnym odbyła si~ msza
świ~ta w inte ncji zmarłe g o,
W Isteb nej pow-tal i d ziała
Klub J erzego K ukuczki. któ ry -:- d la uczczenia w ybitne ';
go hin,la luis ty po t a nowit
zbud!>wać ·t a.m s zkol~ po(łsta.;
wow~ j{!go imienia. . K omitet
z;ebral jui. potlad 50 m l n 1'1 ~
bu<lowę tego obiektu. .
.

(P

1')

mordercy...

Zabili i poszli na
Z ltl'~cJ ni..
pop l'll1ioo ('
p rzt'1:
d zif'(·j są n il' m n if'j \\ s t rz!l-<;ają 
('t' oii zbr od nie
p oP ('lni ol\~ n~
d1lit>dach - powi edział Iccdys
wYbitny pIsarz i filozof. I'ransois ])lau ri 3 C. 1 wyjaśniJ dlaczgo tak sądzi: zbrodni dolmnuje dziecko, w kt~rym uprzednio zabito niedOJrzale Jeszcze

. łlaj~c.

.,z

N:C5pclna 13- 1eŁni l\Iarill.
i
15-1ctni P iot r spra wiają wraże
nie młodszych niż są w rzeczyw :stości. Dwoje drobnych dzieci'6ków z uśm ie chem odpow iada na pytania policjantów. Postronnemu ob,serwalorowi mogłoby si<;
wydawać,
że
trwll
pogodna towarzyska rozmowa.
A jest to przesłuchanie w sprahttp://sbc.wbp.kielce.pl

wic zabójslw
dokollan~g
z
krwin i b ez- lito::ici.
19 czerwca br. katowidca policja powiadomiona została o
znalezie~iu zwlok 8:;-letni j Pauliny S. Zamordowano jn w jej
mieszkan iu. dusz(}c I pOdcinając
gardło,
Okoliczności
wskazywały na rabunkowe 110 tragediI.
'a.dzór nad śledztwem obj;;:li
zimną

dy
doświadl'7eni oficerowie z Wydziału
Operacyjno-Rozpoznaw.

czego (dawny kryminalny) Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach. Lecz nawet z ich
ud7.iałem śledztwo przez długl
czas nie prowadziło do wykrycia sprawców.
DOKO~(,ZENIE
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RozpoczJ r,ają si<: d"Ziś dwudtl.lowe Obgdy ~"Jrr,u, Na ł2
posiedzeniu parlament zapozna
sIę z
kierunkami prywatyzacji
w 1990 t, oraz zajmie się całym
pakietem projektów ustaw, w
tym m,in. dotyczących zwrotu
majątku
NSZZ
.,Solidarność.",
łączności, izb farmaceutycznych;
podatku dochodowego od osob
fizycznych, dochodów gmin, kultury fizycznej I turystyki, a
tak~e
obowiązków i
praw po$

sló,\\,.

ub.r. w zakladzie karnym' w
Nowogardzie w woj. ~czcciń
skim. \V sprawie tej zezniJw .. ć
ma bUsko 200 $wiadków.
Zgodnie z oświadczeniem
Sekcji W<;gla Kamiennego Krajowej KomISji Górnictwa NSZZ
"Solidarność", 24 bm. w wOJ. katowickim rozpocz.;!" się akcja
.protcstacyjl).B
bez przer:ywan!a
pracy wydobywczej w kopalniaCh. Polega ona na oflago\\'aruu kopali! j zakładoworaz icn
oplal,ato \'aniu in!ormacjami o
przyczynacll !'onfliktu. Akcja
rua trwać do konca bm.
$ Po raz pierwszy prezydcnt
Jaruzel!;ki zastosował weto wobee: ustu",)'. Prczydcnt odmowi!
podpisanIa ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu

,. Zapo\ 'iedzian . że spot kanie premiera Mazowieckiego t. nieruchomości wnosząc o 1')kanclerzem Kohlem odbędzie się nowne jej rozpatrzenie przez
8 listopada br. we Frankfureic Sejm w C1ęsci dotyczącej sprzenad Odrą i w Słubicach.
daży cudzoziemcom gruntow bę
• Ozl$ o~tatni dziel) przyjmo- dqcych własnością skarbu paliwania przcz PailstwoWą KOJlli~.iG 51\\ a i gmin Weto prezydenln
Wyborczą zgłoszeń kandydat.:.",
spotkało
się
z uznaniem PSL
na prezydenta. Członkowie ko- 1 z niezadowoleniem "CenLrum'~.
misJi pełnić b<:dą w jej sekre• Rzo.dy pmlst\\ -s(ro~., Ukła
tariacIe dylury do godz, 24.00.
du \varszawsl<iego porozumiały
OCzekując na zgłoszenia. WC7eś
niej Palistwowa Komisja Wy- się w sprawie przesunięcia na
borcza zbierze się. by rozpa- okres pb}niejszy narady Ooradc~ 'O
Komitetu POlity~nego,
trzyć dostarczone w ~rodę z'!ło
szenla Romana Bartoszcze i Wło plano\~anej na początek listopadzimierza (;imo~zewicza. Lech dOl, \V Warszawie odbyło się 1'0'Vał ~sa
został
zarejestl'Owany siNl"cnie komisji pelnomocniko\ll
rządowych
ds. przekształcenia
wczoraj.
• W Sąd?.le WOjc',v6dzitim W tego sojuszu. Om~w t POO kwestie
z"łiązane
t "kwidac;a wojSzczecInie rozpocznie siG dziś
proces przeciwko przywódcom skowy~11 strukl<:r I.i :laj.l W'Hwi.;zicnnego buntu w grudniu szawlSkl..;g".

Demokracja z ...

przydziału

• iedaWł10 "Gazeta \Vyboreza" doniosła o praktykach, jakie
kwitną w związku z przydzielaniem mie!!:l ' ań służbOWYCh dla.
ministrów. Nie byłych, kOMunisŁYCiLllych bynajmniej, ale obecnych, ,,naszych". Cóż, władza demoralizuje, można by filozoficznie stwierd2i.ć i prz.ejść nad s:prawą do porządku dzie.n.nego,
czekając ewentualnie na następną publikacJę, z ktÓł'cj dowiemy się, jakie i kto poniósł .kary.
Cala sprawa jedaak ma s\\'oje drugie dno. Obnaża mianowicie fun.l{cjonujący weiąż jeszcze w Polsce syslem przywitajÓ\Y. Dawno pogOdziliśmy się z
tym (jeszcze za komuny), że nie
v;szyscy są równi, cała walka
szla jednak o kryteria wyróż
niające
lepszych od gorszych.
Zgodnie z Obowiązującą dziś
doJdryną

my

polityczną,

przyjęliś

takie kryterium, wcale
nie o!'yginalne, funkcj~

zresztą

nujące

w

świecie.

Jest

nim

Kto ma go więcej,
ten lepiej żyje, lep:ej je, lepiej
PIENIĄDZ.

mieszka.

Resort finansów przeciwko ustawie o ubezpieczeniach?

()pozy('ja. d"iś obóz
walczyb % przywilejami, takimi jak zachodnie sam()chody dla rządu, spt'('jalne
D:1wna

rządzą('Y,

wypoczynko-

zamkDi~tc ośrodki

darmowe dacze czy pół
darmowe wille. TYM"ZaSl'm komuna Gdeszla, a rząd dald jeź
dzi lanciami, lasy łań"kie nadal
"przed ,.zwykłymi" obywatelami chronione są l)łotem, a przy_
działy
na mieszkania rozdaje
się p"trzcbują~ynt i nie pGtrze-

we,

bująt·ym.

I tu wracamy do nc.:;zj'ch
ministrów. Nie dziwię się im,
że po
zdob,'<:lu władzy chcą z
niej korzystać. Nic tylko r-zą
cIz=l, ale i chcą mieć, Dylemat
"być"

czy

dawno

rozstrzygnęJo

korzy:ić

członu

niemal

drugiego

"mieć"

życie

na
tego

już

hamletowskiego

Ktoś

chce

Opublikowany wezoraj, min.
VI naszej gazecie, komunikat
mlnis.tra finansów,
mówiący
o wyłączności przyjm.o-wauia
przez PZU ustawowych ubez.pieczeń komunik.acyjnych od
oopowiedzialności
cywiLnej,
zbulwersował
z!l1otoryz()wanych. W Kielcach i w woj<?wództwie setki ludzi opłaciło
już tzw. OC
w
kieleckim
przedsła\,ricielstwie Spółdz.iel

cwgo Zakładu Ubezpieczeniowego "Westa", odsuwając si~
rządowego
ktćry raz po raz

od

w "Weście"?

warun.ki aseku7acji
niż Jej
konkurent
monopolista.
Skladki OC S:} tu niższe niż
w PZU o 11 do 45 tys. zł w
zale~no-ści
od pojemności silnika s~mochcdl!, a umowy zawierać można róvv-nież na okresy krótsze niż kwartalne.
Po tej roz.movvie oraz, przejrzeniu artykułów 'ł;spomnianoj
wcześniej ustawy,
odno5imy
wrażenie, że klienci "Westy"
nie są zagrożeni i nikt nie ma

prawa
rza,nia

zmusić ich do po\\rtajuż raz. zapłaconych u-

bez,pieczeń.

trwa mecz

Za

ich plecami

pomiędzy

działalności

ubezpiecl':enio\vej z lipca br.
wyrainie
2Jlosi ubezpieczeniQ"\·y monopol. Tymc.zasern - przypom-

nijmy za komunikatem - zaplacenie składki OC w innym
tow'arzystwie
ubezpieczeniowym ma nie zwalniać od ohowiqzku jej wniesienia w PZU,
które w przyp"ldku niedotrzymnnia terminu opłaty straszy.
oczywEcie. karnymi od~etkami.
Wczoraj 0<1 dyrektora przedstawicielstwa .. Westy" w K:elca.ch, Sławomir; ' S~rna'a, dowJedzialem s~. że klienci jego zakładu mo~ą się jednak
czuć bezpiecznie .. W~sia"
zapewnia .
~ ponósi wszelkie
komekw('!1cje prawne zawar-

pl'7.ez 2-3
w tym czasie zdobędzie, tego nikt nie odbierze.
Oczywmcie, zahladam
zdObywanie zgod-nc z prawenl,
bo przykł&d minionYCh ekip
świadczy,
że dobra zdobywane

spół

dzielCZym ubez,pieczy-cielem a
PZU i Min.isterstwem Finan-

sów. Pylanie tylko, dlaczego
mów my, szeregowi iJnteresand, mamy być \\-mieszani w
to niedżentelmeń~kie boksowanie i komu zaleiy na tym
zamieszaniu?
(ALP)

l kampanii wyborczej wKielcach
•

sm.

1

PrQgram WybOl'CZY T. Ma-

zo~:€ckie-go o.publik-owany ZOGtanie w najbliższych łl.niach,
praWdopodObnie w p:'zy-sz.łym
tygOO!liu. Zawierać on bed.zie
m.in wizję ustrojową RP, pro-

systemem ame·ry!ka óekim (USA) a RFN.

m.fĘ'dzy

CzJOJl.kowie Komitetu Wy-

•

borczego T.

~lazowieckie'l!o

*ą

przekonani, że ich fawon;t wypierws·ze, 'v prlni de!l'bO<kr-a-

~-a

tyezoJe wybory w Pu-JSlCC.

gram gospo.:iarczy. rozwoju roln,ictwa polskiego i po:.i tyk i zagranicznej RP.

• Forum Pl'a-wiocy Demokrat y cz,n ej, uczE:st.niczącc w kampa,nii 'Tadeusza Mazowiccl<ic,j(o,
opowiada się m.in. za silną
pri:zydenlurą
b~dąc4
,:(\~aran
cii.) stabiJn().~ci IJnńslwa i ciągu

Pl'Zemian. Jak stwierdzono
na
spotkaniu jc-ś;·i T. Mnowiecki
wyj(l'a te wybory, nic bed.zie
!la 1X'\'vno p:'ez\'deILem .. malowanym". Przyj ęty zostanie pośredni
model p:-ezydenlury

dmik

samorządowy

woj. I;:a-

towickitgo oprotestował rządo
wy projekt usta wy o dn ch oda~h
gmin,. zasadach subwen('jonowawarunka('h zaciągania poi~ ("zek i
emisji obJigacji. 0'rzekł, że preferuje on sprzcezny z zasallą samorządnoś('i gmin
nia,

sy~tł'm

nakazowo-r~zdzld('z~·.

się

łatwo

można

Jednak na skute.k faktu, 'że
:z.najdujemy się dopiero na etapie
pnejiiciQwym
pomiędzy
dwoma systemami, C(!;usem mogą
powstawać
przypadki, jak
-właśnie
z przydzielanymi lege

artis miesz.kaniami.
nadmiern~'m

Nie jcst(7m

Kto

\vidzi ał?

C}kolo

'wości

godz. 17.40, w miejscoWinc Ihów. gm. Pictw-

~?6w. prze? nn. samochód. iadqcy 2 kierunku m, Pi,elw~2;~W
do m. Wincenfc)w, pro~zeni są
Q
zgla-zanie 'ę w RPK w
J(if'lc<lch. ul. Buczka 10 po!,ój
102
lub
kont~l;t (<,lt'f.~nicznv
pol<! nr 29-1:;9. w ~l>dz. C-I:UO
ulb., 997 czynny calą <!().b<;.

.STRONA 2
NUMER 208

mo-

ralistą

i sam bym chętnie konsumował
ile się da, oba\\'iając

zgagi na skutek przeiaxcia. Tak się jednak
co

sklada,

szej

najwyżej

że

części

nalel.ę

do biedniej-

społeczeństwa,

kUr

rej ci sami minislrowle, którzy
biorą mieslkania z przydz.iału,
zafundowali urynkowiel'lie. Na
pytanie, skąd przed<;Lnie zarabiający
Polak
m:l. VI ziąć na
czynsz, nie mó" iąe ju1 II idą
" m w dzi('siąlki milionów 11.101Y('h '" kLldzie

minister

miesakanio\\ ym,

Pa..,,,-yńl>ki

(bardzo

dobry

Illiniste!·, moim
zdani<:m) rozkł!la. r«;c· .. i mól\.i: ,,:\IA . fY PRZECIEZ KRYZYS .. ,". Tym"2a.~cm 7.~OdDie z
za .. ada, te rząd sic: sam wyży
\\j ,

zarabiają('Y

ró,,· no\\ arlo§ć

kilku
"rcdnil'h
plac do"!ają
mi.-szkania z l)rz~ dualu ...

Przyznam

s~czel'Ze,

że

jalw

obywatela i wyborcr; nie interesuje mnie czy dany 111 i n ist'O !'
ma p~awo do plz~dt:iału micLka:l:a, czy trż go n:e r,.a. R,)-

zl.1miem,
iU!łkcji

ludziom

że

w

na

c~as

rządzie

zapewnić

pet~·Jie n:

trzeba tyr

godz:we 1

kum, zwłaszcza Jeśli mieszk~'
poza Warszawą. Ale tylko
ten czas. P!'zec'eż to, Ż~ min'
ste:- X czy Y nic mają mie.
kan,a i że
po m:nist.:-rialn
pl'zerwie w
7.ycioryslc c:ęż
by im było w"acać do kawl
lerki z ciemną kuchnią lu
wręez. do teściowej, jCGt ich z
p:łnie P7waLną sprawą. W dl
mokratyrznym nares:tde pań
shvic droga do zdobyda mies~

ka.nia przl'd kaźdym sloi oh,
rem. :Minister, jak każdy oby·
waid,

może

za<,ząć

osz('z<;dza
miesZkaniowej, I
po 7gl'omadzcniu \ Yll'al!ianegf
wkładu
moie n~,~et zaciągn ~
kredyt i bądź powierzyć t,
środki sl'ółdzielni, bądź _tt'ż san
wybudować, bąJ 'l; w koó.,u ku
pić mics~kanie. Byłahy lo nie
zła
okazja do '\,'ypró ll4lwanil
slwt(!cznoś<:i
polityki gabinetu
w którym się zasiada.
Nie rozumiem też, dlaez g:
ministrowie
mają
płacić zl
swe przydziałowe m.ieszkan;2
czynsz. taki
sam jak lokatorzy mieszkań komun:tlnych, I
więc
zaniżony.
Wszak mlesz'
kania komunalne przydziela sit
u flas najuboźszym (bądź min;'
skum, ale to nie to samo) i dla,
tego są one' dotowaae. Jeśli
fakt
zajmowania m;eszkanil
zwi~any jcst z pcłn!enicm fu ~·
kcji i trwa tylko przez okrc:
Jej sp~awowania to jestem U

na

książecz('e

tynl,
by
członkowie
rząd:
mieszkali za d$\rmo. Nie wyni'
ka to ze sk:!o.nności do działail
Charytatywnych, to specjalno'

ministra Kuronia.

Jestem rea'

listą i zdaję so.bie po
p r t·)
~raw<:,
że mini terialna peń'
sja ciągle nie jest doś(: duia

np. sekretarz stanu mó~
rzeczywiste koszly miesz·
kania w nowo wybudowanyl:
pil;Ciopokojowym miesz..l<aniu.
NajhróUIlY
wniosek,
ja\!
moina by wyd"gnąć z ca.ł~j , lej
sprawy, :ie~ l;tki, że ńa funk.rjl
publiczne powinno sj~ ",,"Ybif'
raI: wyll\o.nie IJol1;!\tych. Jal
uczy przykład krajów ro:twj·
ni~lych, nie jest to wniosd
blc:UnY - biedny polityk 1tSI
tam ililotą niezu DOI. JedJla~
1am bieda jfst śv.i:u!ceiweJll
niendGluośd, braku lldoln4IŚl· i
U nas bied.. by wa związana J
J;lllnlollym sys1emem, znaczlli~
bardii('j żywotnym nii.1)yŚmy 50'
bil' lego życzyli,
dłah'go nit
za"sze trze ba ją politykom wy·
pominać. Nit' znaezy lo' jednak.
ie aulomatycznie lwwinni oui
.sia\\ ać ~j<; niemal klientami o·
Jlieki ·I)ołecwt'j. J\.lo wledy
\\.il'm z:1opit'l<uje ,<,it:
shq'm?
by

płacić

l

I Jcha Dnial!

tych u niej ubez.pieczeń i p:'onuje do tego korzystni jSZ1!

• wiadkowie wypadku <1['0<>0w<'go .. którzy wldz.ieli ł>otr.\~.,
nle d Zl'ew czy nki 4 pazdziernika.

po-

st!:'adać.

i/:l·esztą

Bliiei Europ ...

jeszcze

a co

be~prawnie

się

DOKO. 'CZENłE ZE

może

miesiące,

monopolisty,

szykuje swoim klientom kolejne. zazwycz<!j niemiłc ni es-podzi.ank i, a
na dodatek króluje opieszałością w załatwianiu ich spraw.
DecY7.ja resortu finansów, o
której mowa, jest tym bardziej 1.astanawiajqca. iż usiawa o

mieszać

że

bardziej

uzi',

pytan1a. Tym
minisLrć-m jest się

ł

DOKO~CZE:XlE

A. 1. Je: - A

nego

(O

opóźllienia ?

A. W.: -

ZE STU. l

do z(!rzuca-

..

Nic do s:ę

SkOl-

st! u.owoć
p.:;; tyki \-Vtwnętrznej,
ZG9fOOlcz'lej i g.:}'Spodarczej .'1
oparcIu o debaty. N'e osiąg·
niemy lego ró.vn leź bOlujec no
c ągotoch p~urallstyczno-roszcle·
nlowy<:l>. Cyrus Vonce be-dąc u
L. Wc;łęsy po-w;edzra! \':p~ost, Ż
każde "przyspieszenie" w Polsce walka o włodzę, 00 Zachodzie są odbiera'lle joka czynnik destobilizujący . co spowoduje wstrzymon:e pomocy qOS'
podc;czej i kredyto.-Y€j.

A. J. ' K.: - Obs erwuje
się
syndrom "polowania na nomen·
k!aturę". ktć ry coraz
czę~ciej
jest odbierany przeJ spoleczeń
stwo jako temat zastępczy. 51ychoc nowoływania o dalsze 10ostnenie cv,<stek. Jakie IV lym
pnypodku jest stanowisko 1:0'1dydata do Be!wede ru ż romienia ROAD?
A. w.: - Kaida
personalno roz.klado
kę o czym do-bitn ie
ł;smy s c:; w lato ch
N ie ma więc mowy

par:yj.nej, do.mej

wo

ja:noi.ć

Sąd 1Ych

nej

wobec wlcd7Y.

A, J. Y..: - Paneje pows.zechjuż
opinia, że nasze i:yc ;~
społeczne ulego
kleryl!olilOcji. Czy n:e widzi pan w tym
:tagroienio naszej kruch ~j tI~on
ki demokratycznej?
nie

rem.l,ucio

!jospoda·r-.
pczekon:J19~8-195d.

o jak mkalw'ck ,wetrzenru". N ;e bę
dzemy h:Jzowoć .,0 domn,eman och p'ync;-crch z prZy '1 0 einohttp://sbc.wbp.kielce.pl

ności" .

CLy obeci
pomówien;c-ch. Is.!c-!ne
b(dq jedynie kompetencje i io-

5.CI

A. W.: - Je5tCsrny z noszy'l'l
Kosciolem taq. jocy jesteśmy.
Ko~c ; ót VI [a!oo:h
represjI byl
naszym schronieniem. Dusz.posterstwo pro::ow.,:cze były równozncczne z utrz 'mywcm'e.m
i
hv:>'ze-n:em basf'onów •.sol'do r-

K-okiół

mo dobre pr<J-

do forsowania swych
cepcii. Odbywa s:ę to w

kOrl'

r~Z'

gronieoch.

A. J. K.: - W czym dostrleg o
pcn największe zagrożenia pO'
wodzenia kompanii prelyd enC'
kiej T. Maz:Jwieck;ego?
A. W.: -

Przede

w nIewielkim Sicp!1iu
ZOQ<1gożowan' a
politycznego
Nasl'O
kampC>":<l
przeb!e~O
mOlej mobilnie
n/z kompont
Wa-Iesy. Mamy za to n ie-Wą-lp f·
wą przewagę programowo.
. I

Rozm owlo

ANDRZEJ J. KICZO~

Liceum Og61nokształcącego

murac
szk

st_----y
Zespół S ~kul Zawodm,vyeh nr

mie,St
i ot,\~
y oby

C'zl;dza
twej,

I

Swi~tem Zmarłych

lR"anegl
ciągnlj<

t,

rzyć

san
'' u ku,

('ź

o nic.
wanil
.billclu
1aezeg:
acić

2

pTawd2.iwy kombinat

to

pe(lag~ gic:m . '\' btul)'nkn przy ul. ~Iarch]ews"jeg'o 4. mieści
się bl.lgale w
~ysiącl("tJlia
trad ycję
1'l"cboikulU Chemiczne-'
im. 1\1. Skłodoft'Skiej-Curie, Technikum Geolog] 2i1lf' im. S.
Stau ica oraz Policealne Studium Zawooowe. Decyzją. Kur lorium O ś wiaty i \Vychllwani<t w lym roou !irzlwh\"ln rl.lzPOczęJa działalność nowa plaeC:;wka . liswia.towa VII Liceum
OgóJnoluztaJt'ą ce.

- W
K i<!lcach
h"l'aku~e
mIe Jsc
w ..ogóJ.n'.akRch" i
stąd nasze zabi~gl o uru~ho 
mienie n<>we~o liceu m - iJ1f{)rmu je Zenon Woźniak, były wired)"rekto.r s~koły, ,ł6w
ny inicjator powołania li.
ceum. Nie .zaczyna1iŚmy od
zera . O parli:imy się o' d obrą
baz~ labora t oryjną. a także o
ka d rę Iachowców. głównie z
t akich przedmiotów. jak chemia. matematyka, Iizyka.

ZI

szkun;,
lokato·

-

Za:nteresowan:e

placĆT\v:Cą

nO".l<ą

pedagogiczną

przerosł{) nasze
oc zel~:wania. Do
egzaminów wstępn)'Ch przy stąpiło -:180 uczniów, z czego
z
pomyślnymi
wynikami
prz -}C;liśmy 12{).

tych, i
mi z·
iela.~,

~ rrllnl'

} i dla·
Jeśli

szk::mil

U podstaw p:ogratn<}\yych
n o wej sz;koly znaln.zlc się założenie, że bę-dzie zasa<ll11<:zo
rÓŻ11fć
się od tradycyjnych.
Na czym polegać ma oomiennoiić te j placówki? Uczeń

Pl fun.

, okre,
em lA
l'ząd\

wyni·

działa'

nauk~
w
najcz<;:i~:.ej

rozpoczynający
szkole średniej

jalno'
m rea·
p rosb
a peli'

fr duża

móg:
rni€sz·

li

~an:rlt

niu.
jaki
ł.-j iej

unkejt
wy bit'l

Ja~1
rozwr

.

. niosek

k l t51
J ed llak

chniętych liści s kładowan-('h p od mure m cm e n tarza Nowego .
uJ. Sciegjenncgo w K iclc: Ch n ie m a kto upnątn ć ...

I Jeszcze

nie pos:ada jcs.zcze sprecj-l.owanych
zainteresowań
przedmiotowych - mó\\'i w icedyrektor Z espolu S zkól Zawooo' '''ych n r 2 - T a d eusz
l\Iar tyna. - St"d przez. pierwsze d~a lata chcem~· prowadzić naukę w kla"ach o p~·o
fi1u ogól:1ym. Uzupelnien ' em
zaj~ lekcyjnych
bC;{!ą kola
zaintere"owaó
typu
matematycznego. chem:cz:-ego czy
fizycz!1ego. Praca w k{)lach
poz.vo!i nauczyc:elo:t1 poz:1ać
le9iej uczniów. Dopiero w
klai-.ach trzec!ch. po dwóch
latach
obserwacjL
b~zie
sens tworzenia grup iekcyjnych o profila.:
biologicz!1o-chemicznym
czy chemiczno -fizycznym.

o ]eunesses Jlusicales
----~ -~

Nied!i.elnym
kLasztor ze ss.

:::::::m

Cmentarz Sta\'y nagrobki tez
i śmi eci a ch.
Zdjęcia

ZdCWOlSlo.
toną w li'-

A . Piekarski

koncertem
w
bernardyneT. w
Chęcinach zaJ:ończ:yl się tego roczny, T~lilejny już IX Ovólno po lsl> i Fe,tileal Jeunesses Musicales. Na pozytywie z XVIII
wiel~tL swój kunszt artystycznll
zapre:entowaZ Robert Grudzień!
absolwent Akademii Muzyc:me}
w Łodzi,
w klasie organów
prof. Miroslazca
Pietkiewicza .
Ucz:estntk kursów mi3tTzowsklCh
m.in. u; Pradze. we Francji,
Austrii. Od trzeciego ro!eu stud,ów u'ystępuje' publicznie da ir;c koncerty na terenie kraju
i za gra1licą .
PDdcza,~ niedzielnego koncertu
wystąpil róu'n,eż
Kze.artet. 111strumentów Dętych Klelecloego
Kola .,Jeunesses I\lusicales". To
pierwszy publiczny u'ystę~ t~.
go zespołU i trzeba doda e, ~e
bardzo udany. Jego cz:łonT.oune
to uczniowie
KielecTdch Szkół
Muzycznych: klarneciści Miellal Czerw i Mariusz B~r~;:~z
(uczniou,ie prof. Piotra Nlcc"t):
fagocista Pawel CzeT.aj (uczen
prof. Mieczyslawa Gmaja). Ze3pól zalożył ł prowadzi Jan Dobro!colski. czlonek orl,:iestrll IdeIccT~ich filharmoników.
Podczas I X festiwalu
przez
sale T:oncertowe przewinęli się
mlod;:l,
ale o uk zlaH.ncane}

._-----

indywidualności

sohści.

'Wio lonczelis t ka SasT;ia Daems-Stolz:enberg przyjechala z: Oetunglr
gdzie pracuje jaTco I;amera/i$tka
'j uczy w
miej cowej
szkole
muzycznej. W Polsce T,oncertuje j!Ć po raz
cZtcarty. W
Kiclcac/I z: orl.:iestrą fillw1monil~óUJ
wykonala śpiewnie, z

"W ,?;ko;e '.I.q} owa·d.wu naul.rl.e<:h jQl.ykó.w z-achodnich: Il'a-ncuskl.cgo. oogie!skiego i n·em.eck:ego oraz ję~-
ka. rosy jskiego.
Ka żdy
m.a
prawo wyboru dw6ch z nich.
Oka7.a!<> ię takie. że łacina.
choć
n:tdobowHlzkowa,
ma
w:eru
zwolenników,
I><,.,. 'ie
spo::iród trzcc-h kla~
pierwsl.ych włączy]y ten j ęzyk w
ca1ośc~ do programu le kcyjnego.
kę·

Nowe LO roz.poczęlo · swoją
działalność.
Dabzy
rozwój
zależeć b ędz:e od kadry pedagogkznej.
.prz 'chylności
kuratoriwTI. Pro\lra<L:enie tego typu szkoły jest ek perylnentem i wymaga tworzenia
nowych programów nauczania
zaakceptowanych przez Ministersl\'lO Edukacji Narodowej.
Nowe programy tworzyć bę
dą
pracownicy drdakŁyc7.11i
sz.J.coły w ramach prac komisji pr:t.edmioto\<:ej.
Nas.za koncepcja tworzenia dop:ero od trzec;ego
roku nauki klas profilowanych \vyprzedz.ila decyzję minister"twa - wyjaśnia Zenon
Woźniak. Chcemy te';;, aby
uczel1
podcza;:;
p:erw5zych
dwóch lat nauki mógł wyb'erać l1:e tylko koła przedmiotowe. lecz także nauczyc'ela,
To będzie weryfikacja pedagogów. Powi;lni:~my też d;jżyć do teg').
aby była to
szkola beL~tre~O\\-a. a uC7.eil
czul ~ię w niej bel.p:ecw'ej.
Jak to oS;'lgn,jć?
i

zrobić wszystko
się. aby na.d u czciążył o widm o oce-

Trzeba

postarać

niem nic
uy n ielloslateczn.,j C7S
ta k
m odnej obecn ie jed ynk i. P o
prostu .lak u czeń n ic osiągnie

s7;rzypce.
skrzypce
altówk4.

Toma z
Janusz

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

Mocną
występ

troną
fesliwal!.t był
znako1Yl1tych
zespolów
kameralnych . 1V bogatcj, palacowej oprawie w Kielcach
i
Ost r owcu Sw. koncertowała dos1:01l41a, 12-0. obowa grupa Camerata VlStUla. ln~trumi!ntaliś
ci
pod -/tierunldem Andrzeja
W rób1a mają 10 repertuarze
ut/cory PQc::ąu:szy od muzlIki

... i po festhva
du;;ym mU~IIC::!nym u'yczuciem,
Koncert h-moll A. DwoTzaka.
Swietna wirtuozowsh~ Qrą na
akordeonie podbił melomanów
Pawel Paluch.
laureat
wielu
I,onkursów
krajowych
i
zagranicznllch.
W
rolw
1981
::ająl
l
miej 'ce w
Kcmkursie
Nagrań
Fonograficmych
w
Pradze,
taIcie
I
m 'ej sce zdol'lIl w Mi/ldZ/Jnarodowym
Konkur ie ATrordeollowym
tO
KlIngenthal (dawna NRD). Do
Kielc przyjechal prosto z WIoch,
gdzIe koncerto!cal to okolicach
Ancony. Uznanie zdobyli sobie
dyrygenci BO{1us!aw Kręgieletc
ski ł Andrzej Affeltowicz oraz
3oU;ści:
Barbara
Klimek

Rajner
Pisarski

dawnej

a

U

sl:ońc:yu:.::y
lącznie
ze

na najznanymi
arClld-;;i.:lami J. Straussa.
Do
Kielc przyjechala róu:n.ież Trio
Stroikou'c z Lublina.
Jak co roku tal: i te t!lm nie
zabraJ:lo prezentacH "ielezan.
Obok wspomniancgo
Kwartetu
Instrumentów Dętych toystąpiła
Orkie. tra Kameralna Kieiecl:il!{lO Kola .,Jeunesses Musicales"
prou·adzona przez Piotra Neć
hę. Koncert z udzialem
altotl'iolisty Szymona K alill()U;sl;iego z Winnicy i Krz!}s:tofa
Blasz1;ie.!'ic;;a baryton. odbyZ sie tO nłecoclziennej scenerii • wnetrz kLasztoru
00. CllStersów Ul Jędrzejowie.
now~z:ej,

minimłłllł

wiedzy,

to nie o-

żadnej oceny. Jeili
przy~o'uje się to uzysk~ ooepozytYWllll. Stopień niedo-

. trzymuje

Ile

stateczny rOlhl stresy. a. II
cza C łU ;smwoduje niechęć d_
ukoly, pi'zedmio.ł.u,
nauczycil"la. Tu eh/Mlzi o pozyskanie
ucznia, który chce · bezstres owo realizować sit w wybranych przez sicbi(' klerunkaclI.
W tci k"ncepcjj SZkoły muSlIą w , ))ÓłpraC6W:lĆ ~e
s9bl(
cztery
czynnJki:
dyrekcja.
nauczyciek. rodzice
oczniowi e.
Onr- t e ż ptn.,iuoy·
kształl&wać nowoc:t~snll
placówkę

wyclrowawC2ią.

Dobiega końca dr ugi mie~
si"W nauk. Uczniowie klas
pierwszych zdąi.yli lUZ ~poznać się ze szłcołą,
pedagO"ami. Jak po pierwszych
tygodniach nauki wwz. szkol? Jak siC; w
n:e j czują?
Oddajmy im glos: .,Za dużo
dostajemy jedynek. C zt:sto za
dobre wiadomo,ści nic do:-tajemy stop1i, a za n:ewielk:e
braki w wiadomościach lec q
oceny. Nie prze~t.rzegany jest
Kodeks
Ucznia.
Obarczeni
jesteśmy

wiekloma obowiązka
nie przyslolgują nam
żadne prawa. W d yskusjach.
gdy mamy inne z<lanie, na tychmia~t podpadamy prowami,

za:ś

d<.ącemu' lekcje. Jedynie na
lekcjach historii, geo.grafii i
matcm.:tyki prowadzący n!e
slawiajq w dzienniku jedynek .. :'

Nowe wk ro czyło d o szkol nictwa j jak wszę d z ie toru je
sobie drogę. Nie jes t to ł a 
twa droga. S zk oła. bczslrcsowa, wyeJimi nowanie ()Cen ncga tywn)"ch
i
inne nowo 'C t '
wyma gają zm iany
m entalności . Ob)' nas tą pi ły szybko
u
t ych, od k tórych 'Lal e zy przy szłoś ć szk olnictw a .
(dmp)

Dwa
kOlIcerty
symfoniczne,
występów zespol ów k a meralnych t o plon
tegorocznych
fes t iwalolVlIch imprez. Pr czen,tacja rzadko (Jrytcanllch utu'orów to dodatkou'y walor 1concertów.
Warto wspomnieł , że pomoc
finanSOll'ą niezbędną przy
organizaCji
imprez zagwaranto_
wali
spansorz:y:
Internationa l
Chernieal lndustr:es Od d ział
U' Warszawie, a tak::e Zakład
Poltgrafic.zny .. Jawist" w Kiel cach I Kielecki Kombinat OgrodniCZY tO Pieko !owic. Ten
ostatni zadbał o piękną oprawę kwiat01l'ą wS=1J~tldch koncertów.
Udany IX fe tiu'al i miejmy
nadzieję, że
będzie kontY7lu,nu'any to latach następnych . Je d!Jnym mankamentem łmpre::lI
byl
lalil)
prz/lqotowany aTU,!:
programów kO/lcert6w l: liczny mi. IwrdynaInymi błędami. 11:1/stepując)/mi nawet
li)
mylnie
pOOa.n!lch
na~wach
zespol61v,
nazwiskach wykona1cców. Oh'l
te organizllclIiuc niedopatrzenlll
zosta/u U'yeliminol.:ane to 1)r':l/pięć

szlości.

DANUTA PAROL.
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stawie ordynacji obowii)zuj<jcE'j
p' r~y .. w,ybora'ch· do ,· rad gmin.
POfł-tewaz " 'jednak· l'ad'ny ch m(lgly wybiera ć
tylko osoby na
stale
zamieszku j ąCe w danej
miejscowGści. ą ordynacja p re~
zydencka
zezwala 'na tworze})I'zyszlość i rolę le wiry pO,- _ nie- obwodów w zal.ł adac h kal'- '
wiedział
SdRP wysunt;la
nych. aresztach śledczych, 'sz pikandydatul'<; pos. \\' lod:tl1nierza
talach i zakla.dach pomocy spoCimoszcwlcz", na u1'Ząd ' pl'rzyłecznej to .Obecn i,e liczba ob{lenia, a nie lider,\ S'H' j , partii.
wodów będzie
nieco większa.
rym bardziej że wkrótce. pow~
• Szef Sztabu Wyborczego L.
st aną także ,obw'ody głosoVlan)a '
W I;:;sy - Jacek MarkeI wysto- . na" pol.~k ic h statkach' rriotskicft:
sował dp prze WOdn iczącego Pań
oraz w skupiskach
obywateli
stwowej
Komisji
Wybor('ze}
pol ~kich za g ranicą . Generalnie
prośbę o interwencję \V s prawie
jednak wyborcy mogą siG spodostf<pu' do telewi zji. .st wierdza, ' dzie wać . że ilUmery i gra,tiice ,
że programy, publICystyczne tv
ob,vodów oraz sied zi by obwodowycb komisji 'wyborczych będą
te same, co podczas majowyęh
wyborów samorządowych;
Adl'es

gdyby

• Str'onni ctwo
Narodowe
zaapelowało do wszystkich Polak;ów i środowisk narodowych
w Polsce o aktywne włączenie
. się w pop ioranie kandydatu ry
R()Jnana Bartoszcze.
Sztab w y borczy I'SL z\\ rów· komunik:tc'ie przel!:~zan y.U) PAP na eClow o rll-Z. pOWlizcc.bnianc . .faŁszywI' poglos.k i . o rzckomym wyco faniu się
' . R. Bartoszcze z kampanii pn'zydenck; ej, Cf) ma utl'uduić ahjl;
zbierania p odpisów.
•

.,ił uwagę

.. Stronnictwo Wierności Rzeczypospol itej - KPN skierowało d6 "prawowitych, konstytucy jnych władz polski ch na uchodźstwie"
podpisa ny 'p rzez
Wojciecha' ZiembiiJskiego list
otwarty. w klóryril wyraża pl'zekonanie . . że pl'Zed
oficjalnym
odrZUceniem
konstytt.Jcjj z 22
lipca.1952 T. przez 110WO obranego
prezydenta ' w' PO ~$ce i
przed' przywróceniem.. choćby
symbolicznym. konstytucji Polski niepodleglej .,prezydeht najjaśniejszej

Sekretariat
Pańsh-vo\\'ej
Komisji Wyborczęi uprzej mie informuje., że jego ~je
dziba mieści się w starym
Domu Poselskim
pr zy l'!.
Wiejskiej 2; IV pię!ro; ,pokój
433
telefóny 694-,1,7 -33 i
'j94-17-27. Sekretariat czynny
'jest od poniedziałkn do piąt
ku w godzinach 9- 15 oraz
w sóboty i niedziele w godzinach 9-1~.

H zecżYJ:>ospoJi-tej

:swych konst",tucyjnych prerógatyw ani ich symboli przekt:\zywać nie moŻ'e. Chyba, że naR- ,
tą-pi to po dn'.u rozpisania wOlnych. demokratycznych wybo-,
rów do Zgromadzenia Narodowego konstY\Ut:\nty III RzeczypospOlitej PolsK,le'j". . SN , Of.lOS.ą ,nad liżywane- do ore.fero',<}a wiada się za
przywróceniem . nia poghldów jednej strony czynnego' i biernego pra wa \>:yTadeusza :\1azo wieck'icgo. Już w
borczego oraz
wszys tk ich poloku kampanii poj:l\viły się prozostałych'
praw
ob,,,watelom
gramy .,Interpelacje". ..100 pyRP na
ziemiach' odh\ezonych
tall do ... " . "Gocl żina z 'Tadeu(po 17 wrze~nia 1939 r.), zanim
szehl Mazowieckim " mające z
nastąpi uroczysty akt pt'zckanią' bezpośredni
związek , 'l'V
zania insygniów 'suwerenności
natomiast udmówiła zwo lenniII RP wylonionym w wolnych
kom Wall;sy dostępu' do podor"
wyborach władzom ITI Rzeczvnych atrakc-y jnych i ogląuanych
PospOlitej. Stronn ict wo w,,"stąpi .
programów.
lo też z apelem o' poparcie kandydatury Lecha W ałęsy.
Ost ry protest przeciw nierzetelnemu. jej'zclanieril. przeka,o- ,
• Przewo.lnicząt'y Rady Nawi telcwiz:}'jnemu z. wizyty L.
ł~zelD.cj
SdRP
Aleks'lDdt'r
WaJ ęsy
w Kr akowie wyraziłu
K waśnie\\'isk i ua spotkaniac b \\'
w poJj~t e j 'uchwale Komisja
R zeszowie
op o wiedzia ł sic,- za
Zakbdbwa NSZZ .. Solidarność"
model em d em Okracji b~,'1. prz}'- , k ra k owski.·go o.i;rod ka tv. "
'
'mi" tników. pOlegającym na ja.',.no spl'ecyzowanycJl kompel('II"';:ieh

p'H'laruf'n lu. PJ·~:tydt' n(a

Gdzie

będz i emy

głos'ować?

Kto i la .ile
·~ą,idiade ' 'olski?

21 bm. mi rH\J termin podania
do publicznej v. iarloHloiici inforgrani~ach
gloąowania oraz o

luacji '0 nUll.lcl'.}ch i

obwodów

EicdzibDCh obwodowych komisji

'Pl'oc. ,~:.~g,r(i:tliez'! )y{;h gOŚ I,.·j
w tym
roku do
I',!~k1 ' \~'.l' lą(' .m.ie w celach tuł'j·(;tycz!1yeh, lub' prywatnych, a
POl~ad 1/3' anki";('Wa,ll\r('h pr-źC:z

obwi€3E.czcń

od pO\I/ifxl ni-ch
ustawa o wvboI'ze

Inst y!'ut

prezYucn ta

zleciJa

w yhol'czye h Obowią'!:~k iJt w oHenia obwodów głoso ~'ania spoczywul na ' woje\"ódżkich komisjach
wyb'orczych, nat ol1lia~t

80

.plozyj'Jchałn

~luin.

I

Ci . kiórzy przyje-chal-i sł.uż.
nowo, wyd-awaJi dziennie bl;.
sko 4.-k'r otnic wi<;'<!ej niż pozost.i1i. Clldzó.zic--n:l'~ ;;>p~h.al w Po.l&:!e śred!li o 1-2 dn,i; 'wydając <l!k. 312 USD, tj, o 00 prO(',
więcej nfi w roku ub !e-głym.
Najba.rd ziej ,.r<Yl.rzutni" w PoI$Ce są tUł'yilci ze Stanów Zjeen
najusw2.ędni€j&.
wyd ....jqey b.l;$ko 7-krvin:e mniej

nOCZo,nydl.

-

Grecy.

(p/\P)
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zarzado ll1

&ię

wybo;'y

ust:l\yą.
zhliżaji)ce
P!:t'zyd~ll ta bcdą

,przep rowadzone w
obwodach
głosowania utworzonych na pod-

Błogosławienie.;, zwierząt
W parafii
pod wezwaniem
Matki B07;ej
N ieu stającej Poniocy .' w Krakow ie - Myślni
kach ' odbyła sic msza święta dla
,h odowców i przyjaCiół zwie,z~t"
połączona ze WSpomnieniem .św .
Franciszka z Asyżu - -patrona
ekologii i zwierząt.
Kazanie
poświ ęcone roli zwierzą t w ży
ciu człowieka wygłosił proboszcz
dr Stefa n Dobrzallow!!ki. . Po
'mszy św. odbyło sir;... blogo~la
wicnie zwierząt.

erzego Popiełuszki?

os-

ZSRR

' h~::;~y s::!:~r:eą kr~~i~ła~~~;
Bw'um-li-lon''howed bezr'0'dboc·le
'
:.
spadek doc OU narD owego
,

,

.

,,

_.
•

we~;~;~ ~:f:C.~<~1~v~,~, d~n:~'~~'",::". KO.~~1i{~t::Śtatj'stYó.ny., '~,.~'~,'. - Ta~e;;"~
"

'.

s'f, o,ta·ttri.i o· XQin.ieckiego, 'autora k SlqżZ!lł()wy z Grzegorzem·:'
nie nakładem ofic)"l1)'
generałów C la st-onia 1
t'l,va księdza Pop ~elu3z- ..
w:.ntereBowanie WŚ'l'ód"
i dowiedzieć s:ę jakie'
a jego przel>o:io,nymi,
r<ierstwo.
.

·, ·6 .. ·

_.

opubii-kowaily;ch ' przez
Rad ziecki Kom itet Statystyk i. w
,ciągu ,9 ,miesJęcy t>r. dochód
narodowy ZSRR s padł o 2,5
p roc ., prc<lu·kt !1m'odowy b r utto - o 1.5 proc .. a wydajność '
pracy - o 1,5 proc., w porównaniu z wynikami tąkiego samego okresu roku ubieg ł eg o.
W zrosły.nat<HniasL cerly: o-gólem O' ok. 4 proc., ale na ryn..
ku kOł e h ozowym. który je 't
dla
m ieszkańców
wielkich
m :ast głównym źródłem, Ul0':
patrzen ia:w , warzy\'~a i. owO-:
ce - , aż o · 24 proc. ) \Eni{l1a1 7
ne koszty ' ub'zymania . zwięk 
SZ) ly się o 5,6 p:!,oc.

B~:~C"

rore-

·lę.'.

z.decydo-=- ~ .'i _,d;?p'row:~d~ił

obałt?ni.:vty

'~~ "

'.-, DN.·
Działacze

I

a a

Illack'Sabbath Gloria Estefan, Rod , Stewart, George

oft~adl
, ·. O ·si,.'t• . topu
' . ie ~::b
h-,-;' ,>'~,
)11. .
.. ajbliż~zYI-i.
Kon[ede~acj i Pol~

ski' N i epod !egłeJ po·ch<!jmowali

wiele głośnych akcjl, d C-ofll agając się szerszego -- dostępu' do
pracy, ra dia i telewizji. Jedl1ą z tych a'kcji 'była o-kupacja gmachu S ~ą ·kiego Wydaw-,
!1ict wa P rasoweg<l w Katowl cach. T.~pal~ie się 'o pł,aci ło: bowlem w ostat.lli p iątek ",Ti')'-'
buna Sląska"
zamieściła w
m agazynoi-;ym numerze : c~łq <

._. ;: ~ ,

; J.,; ~t

" .

::,' ; . ,

czasie ' ' na
, .. Polskie Nagwuia" otrzymały' prawo do osta,tniego albuzldajdzie się kllka ' li.'ch nowości
plyt~ . mu Rc--da Stewarta zatyiul-ow<1!1ego "Total RoC'k " oraz zall'll1a "Toopress" wyda
pewnienie art ysty, że bę-d~z:e
,1 P9 zycję heavy-mep ro,!nowaL ten a lbum w' Polo rocka, album gr~dY
sce. Wcreś nie-j,' bo podcz.as
Sabbath
'p.a,r;lJ1(, ;d"
do nabycia
yty' ,Ni:l1~' Sim-one. ~'Ri~ . Jazz Jamboręe.
będą
p,tyty Gecyt: ge 'a Benson,a
sona' i George'a Farne.
i Pata Metheny. t.akże firm<Jn" prz~g~-towuje ka\va-ne pr'l ez PN.
agra'n~a'll1i bestsellero;lgplaya Glorii E , tes: Bouth Way s".
Ud:'-1Inie ko'ntynuure .010.\\.'ą
kar ie rę' lider gr·u·PY " Wham"
George Mi-chael. Jego ostatni
,
I
rOZWl\~.y ć Uto i. li wość
album .,Le~en W ithout Pl'eju, B a,rdzo ('z~sto '" aklat·h Iy '~ ind
dice" wyda " Veriioll ",
znaJduj .. sit: mbryka. w któ rrJ ' all.I,,~(O, a~ji elltana2.ji. Jej
PI'zygotoWV\\ any ua śll)i.~l'c pa' -,
dotychl' u~ osłQui .. ta
lUilczenia,
zacz,:n",
den! pl·~t'kazll,k d~s"ozy.-je t!&.
•
ty,!zacc przyszłości s\\'e~o er" I"·
ł'OSlląec emo ('je. Co.
brzmią
ar!!'Illllcuty
ZdaJ ' zają si( prz~' padki wyWI("
"
l':ulia ł>rzez lekarz" naflhkll, bl'
eUlana1.ji. kt"rzv

Holendersk,ie eksperymenty z eutono zją

SZ(l zc:śc ie

na

jeszcze liiI' bulwersuje

Z" tu na ZaclwdLie
mu ' "gronlne emocje. Chodzi' o elllalla~j'l.
, NajdaJcj Jlosulleli si') 1-J0!t:1ldrzy . Według nj;'ofi<:jalny('h sraf'ullkó\\; kai.d('/:,o I'ok\l w H o landii dokonuj .. sic od 5 Łys. do 12
-ty s, "zubiegi,w" P'>\Hldującyeh
łagodną , śnł ierć
nieulcualnie
to\varzyszą

ChOfy(·b.
Fo'rmalnió prawo hoJt>l1del'skie zakazuje zabijaJlia człow i\) ·
,ka~ n~wel lia jego usilne i w'yl'ażlIc żlłda.iJJa~ Grozi ''ba to ' ka·

P07.ą tym !t'karl< 1l0WJh1Nl
skonsultować $1: ... rodziną (·ho·
rego. 1.alJroponować
jej
iUlle
roz\\-· ia.zaniC'~
UJlC\\.' nJC
si~. ż ..•

sku.

kl'ewni
nie są zaintP.rcwwani
w ' .lak ll"jszylJS7Pj śmif'rei ,'a·

dl'ula.

lkolurOiilE:
pośw ięconą ·KPN.. ynk~
Kolumna. ma tytui ... B('~ ce.D : :'~C:!
zury -:- foru m OPOZYCJ I Iłlf·. ),
podl egłościowej nr
1"'. ' Na' l ~~yc
kolL.' no'ie,
oCZvNłscle, Pt'<łg· a . <>~
ra'm t}1'e'z-vdenck i Leszka ' Mo· jae~
cznJskiegó "i
wywiad z S7,e'~{!Z
, f~m ' ~bszar 'l Slą::;kieg~ KPN.
CI, ,.ktorzy legalnIe ,d qzylL ~O'et«:
wy~upiel1ia któregoś .ze śl<15" e"oz
kich tytu łów. "tają \V ~e).{re·'a.;"
tariacle likwi-dail)ró\v RSW., . '

8 ,

B

:.W

·l,\pisy. W'll~O

:n,,'nki

lahoT'l to'
insl'ytl1tom
badl\\I"
"zym. Ul'zmi to maJe! hr)'czllit .
aJe ))odł:'jmujacy si" tt'go pro'
ritlllt

(';:.y

,

,

Łagodno smle,rc

ra do il! lał ' \\; iczielli~ ~
w nieklórY<'h s1.pitaladl 1,,Alt" w praktyce l>rawlliey lio- karze przestali s.ic lIlaskować i
s;lor:r,atlzaja ja\\'ue .. I,rotokoly' ·
len(l('l's~)' przyi\1yk:~ją oczy na
eutanazji, spc,'niajl\('e wszystk ie
.1', szalenie kontrowersyjl;e dl"
(,fi.k · Idtarz·y. Z~lctlajil lylk9 , w)"i:ej wymieniolle kl'~' !e;:ia. W
'ipdnie uia prze z
nich
wielu Amslcrllamif"
i
kH~>ł tnl\,\c(,b
warunków. taldeb jak jedno- mi as!a-t'h
powsialY
spef!jalnc
zńa('zna wola
pacjenta, br ak "!uźby którc zajmują si~ 'w yperspektyw jego nlt·czf'nia . 0- pcłnianicm tyd1 formUla rzy i
j!roume m.t~ienic ciel'llit>ń IlSV- wrecz:tniem koulpletny ch doku(,hicZllvch i fizycznyelt. l1iclłbec menUiw
[ekluzom. gotowym
nl}śe j ,.kichlw!wiek forlll n~ciprzcpro\Vad:o:·lc eutan<lzj<:. '

D

"

•

,'e(lt!l'U , powo}ujl\ sio:
humanitaryzm.
,
O tym . że .. umienia klta rf1

nic s-ą jednak 2:up .. łnit> cZysi!
św-iadc~v niewielka liC'Łba uj~""

niany"h' - mimo lOI'maJnd be~
k a rn-&śl' i - zabiegów ent::1nl\lJ,
W u b.r: Zgl1l-8Z0UO ofidalni~ , 181
t'l'ZYIJ3rlków, lheczywi.sta h~t!
była kilkunastokrotni.. WV ZSbg'
, Od JJ(!'Wncgo CZ3'i1l w flol:'..~
dii p racu je rządowa ł.oIl!lsJ

al'~ulltcnt. , .. JaJ!:oolnej
l4 "a to o moiniemal Ili"o~r"l)i.,'lo,,
<ze
• •
7 ye.
Z \\'ł:\szcza
spotYkanymi l'Tż~'.
obcc klórydl Illl'dyzupełnie bezradna '§l\
J1ra ~y lDózgu. Chory
W .spiączce (w st:U1ie
lligdy uie (ł(lz..-ska
, Zmially w ukł;dzie ,
~q, bowl .. m
nit'odA ,llrzecie:l: laki paUlilzc w zaden spusób

m" wi

POZIOMO: l) druk l'<,ltJamowy. 5) pojemnik, rezerwuar, 6)
egz.alll itl cloktol;allck i. 9) ust",wodawQzy· zbi OTOW Y -akt łask '. 12)
, wid2 przed telew izo r em. 13) picie wooki, pi jatyka . .

woli.

Odłączenie

pcdtl'2:,ymuj:tw~c być mma-

!",pa.r:a·\Ilr'll

demencji.
ANDIłZEJ l\-fiKORSK.I

http://sbc.wbp.kielce.pl

PlON OWO: 1)

kob ie ta '~

k ::j-

d:.:iel'l. 2} s,pra ,,'uje llad k :lll~
pi {"c z;:;. kurator. 3) opłata p0awwa. 4) grupa wzajem.,;c pop:erająt'ych s'e, osób. 7) p rzeb:<'1(
rytmu w , utworze. 8) tryton. 10)
! białe daje nawet czarna kro,,'a
11) popalarna picsen ka-r ka .. . eckiego pochodzenia,

Cała władza.,

w

ręce ,

P rzy;ę dem

Gm in

gmin

statutu Zw iązku

Z,iE'Jlll 'Chelmiilskiej zasip. s p otk~nie bUl'lm.strzow i wójtó N 7 mias~ i, gDl:Jl
z ókol!c Chełmn:L (woJ. .Of\lllsk:e): Związek pozostaii:l c otwarty dla innych gmin z ter~nu
k r aju (i z zagl:an;cy!). za głow
ny cel działania uznaJe wz~oc:
nien-i-e samorzadności lokalnej.
Zapow iedziano dążenie do ro~
st!'zygn:!;:! legislacyjnych. w kt?' rych ost:llnim og.."liwern admInistracji
rZ<ldowej w terenie
po'zo:ltan'i.e
wojewoda. ,y tym
celt! m.in ,· Związek GmIn , zamierza pOdjqć
!legocja cj~ wsorawie przekazania. , l!m'Ił?Jn
większości
upru"-'nJen nalezą
eych do rejonów.
kotlczyło

W o!'tat'lich dn ia-ch marca H110 Toku, na dzieii , przed wy_
jazdem .Sylwii do N()\vego J O"ku Lew Dawidowicz z.aproponował, a by za pr osiła narzeczoncgo do jego' d omu . Uwu?-<ll bowiem za nie!'tosowne, że za każ d yrn l'azem zostawiała przyjaciela przed bra m~l. Jedn akie; wyjeż d żaj ą c z Meksyku ; Syl'Nia kazała przyrz.e.c Jacksonowi, że bez niCi nie będzie odwiedzać. ,Trockiego.
.,
_ . UkrYwasz się w Mebyku pO<l ' cu dzym nazwiskiem. W
przypadku gdyby policja lu b wrogowie Lwa Dąwidowkz.a
zdema,;k owali ~ię. narazitoby go to na poważne kłopoty.
W izeczywistości Syl\via nie !nogła zapomnieć nie davmeg()
zdarzenia' które wz.budziło w niej Poważne ob a\vy i podejrzeni a. M ia!;owicie, gdy zapylała Jacquesa-Franka o adręs ins tytucji gdzie pracuje, odpowiedział: .,B udynek Ermita.i:u, p.o' kój '820". Gdy sio'stra Sylwii u dala. się pod w skazany a dres,
oka zało 'się, ~-e w budynku Erm.i ta ż u nie ma pokoju 320 ' i w
ogÓle me s ł yszeli lam o j:;tkimkolwiek Jackson ie ...
_ Z :ltem J ackson-Mornar -Me rca~er! P ytasz. jak 1Ull' udało
:się zamor d owaĆ Trockiego? zaczqł Diego Rivei::!, zasia daj;lc
wygodnie w Iótęlu naprzeciw biurka, po kawie z likierem bananowym. Zab6j~iwo 'Trockiego miało, nastąpić w odpIJwiednim momencie. Był on u~talony: uzgodniony· ze' Stalinem!
Tym bardziej że "rrocki p i::;al o i1im ksiqikę! Ci, którl11I po-'
wierzono wykollanie. rozkazu wie(lz,i.eli, że jeśli nie wykonają
go, będz.ie 'wydailY d'rugi rOl..kaz L .. oni zo~taną ·zgładzeni. Jeśli ni e udało ~ię to grupie Da vida A1\'a1'O
Siceiroza, rou~iał
,dokonać tego ktoś inny . W y bór , padŁ' na Hiszpana. Ramona
Mercadera. ,l st an ął n a wysokości zadania. Ok azał sła b ość tyl. ko 'fi ~ tym -m{lmencie . kiedy Trocki le żal z rozb itą głow~\ w
.. ~ąsiaaującym ~z ga b illetem pokoju. ' zaś ludz.ię z ochr()!lY rzucili'
s ię na niego, i poczęli go bić.
Krzyknął
WÓWC7.a~ : " Miałem
zwi <17.al~ e Ięce i !logi! Oni tn;ymaj;j mo j <1 maikr; jako zakladnika!". O:slatecznie był on b ez ~Hł'Zut\l. A ~yrripa lycZllY te.i:.
-.:... Z abójca?!
,
- A dlaczego nie rriówil'z tak o Siali\.lie? - zapylał cierPko
R iver:l. przymr użył oko i nie c zekaj ąc odpowiedzi. dodaj; O ' Ram-oll ie mogq ci opowiedzieć E ster Ohapa i Ma r ia A !"U.llsullo.
.
.'
. Z nalern się z, doktor E ~ ler Ch a pa. ' pracującą ,pnez \viele lat
jako lekarz centralnego :wi(:zienia ,.Lecumberi" w iVlexico i z
dzialaczk'ł spo leclJlą Mari:) A ~un. ulln, bl i"ką przyjaciółką tej
korne.ty, która zostala żoml Merca:del:a, gd y od b ywał wyrok
dwudzie stu lat pozbawienia WOhlOścl. Ob ie były zachwycone
tym, rak uważały, sympaty cznym, oCt.ytanym, p,?wa żllym, niezłomnym i uduchowionym czlowiekienl.
.
-.: .Spi·aw'a Mer<:a<:iera to b ógactwo matel)alu. d9 poważne:.
. go, 'glQbokiego ba da.nia. to, temat ~oąny prawdzl\\!cgo pl;,arza.
....:. ',Nie rozum iem, D iego. O powia da: z ;;cię po s tronie Merca dera?
_ Z araz z.r6zumie Fz! Czy R amoJ1 :Mercader by ł 7..aw-odowylQ
morderc;\? Fa natykiem idei? s ..:i dysfą? ~~~iworert1? Opr!~wc ą.z
z::\miłowania czy ofiarą? G d y, o<Ipow ief;z na te
pytal1la; cal.a
sprawa, zabójstwa Trockiego przybierJ.e. inne barwy . .~oJa
paleta nie potrafi ich odd'ać, .. On je!'t oflar'l! I to podwoJl1le!
D l::Jczego podwójnie?
'
,.
_ Z pocżątku b ył' wybrallY jako uczestnik:, nie ...iep,acz. Fozniej jednakże nie mógł zrobić ~iCZegi.t. ~)~.n.ego: ~#ec~~lJZOWl
powiodło się i Mercade r mUSiał :-,,?'pelmć
ro~a~: Pomy sI.
m6gll;rvś i ty znaleźĆ się ~l~ jego lmeJ~cu~: I ~!ObI.1~yS ~o S~1110.
I, to Je $t n~~j:!traszniej sze! Nie~v{ykn!! .i-:;~ otlr~tJ.:t ,,#l~~: \1{jlszeg,?,
~ocjalizll1u i dla kom\.inizll1u całego ~~1Iata!, A ni pIenIędzy, ~Ill
ludzi Stalin nie żałował - przybyło iCh wo~vcz.as ,do Meks) KU
naj'nnie j pięćdzie się ciu - silni 'swą liczebno';ci,ą l.l,je ,$.ili. li się
n;,-1 proIe':" jollalizm. B iuro mieszczące się VII 'pokoJu:, ~2rO_")
naldaio do Dawida Alyaro Sicciroza. Tylką słe~a 1l1lł<>s.~ S)'lwii uniemożliwiła ()Qkrycie te,~o rak tu. Kto wie'? Może !He do~ zloby do zabójstwa.

I:!e

.--------------------------------~----------------~,--~--------~"'j:t.....
kl"I'Y

nr 2.07.

----------------..;.-"'!"-----.cencJe, na roc k a

Ód stvcmia do września
em iS Ja p ienię dZY była 1.7 ra ,zy w i ę'ksza n'i ż w tym samyn}
okre sie 1989 roku. O ficjalnie
poziom iJlflacji wzrósl o 9
01'0<:. l\ira ~a towarowa arh'ku'łów 'żywLioś.ciowych .na t:;'{~kU
pozwala na zaspokoJ~nie potrze b ,Ju d'11o ści ~dY'nie w 75
proc.
., :

Jest to problem.

':- ?,~'.~.',

Krzyżówka,

)'"lakó\\,

Zgodnie z

księdz

zwlaszcza Milli·sier sty,ro Spraw
wa
cu-owie'ka.
W
jego,
We'w,n-i}J!,r.z.nych, nie. dDtPu~cily
j><J>grzebie 3 lis.tOlpada . 19M
- je<h1ak meeena~a do p j<otrow,-, roku ...Izięlo udzi::l,j inihori lus k lego. Za lni.a~t re;",jz.ji prod-zi. ' D o tej pory' iPrzed grocew -;- podczas któl'ej 1110hem io;iędza Jt:'rze.go - 'odda_ gąyby..wyj.ość _ l}a , jaw no\ve,
jąc h-o-łd jego pamięci i cześć
kC o-: J\Dl.feriri-Ćja· ,ia .. w.nvó' u
nie ZDane, .ophrtii , p.ubl i-<\7..~L :.J ego_za sł ugom, 7" p rzes zło. jllż
fra!1cL.'~kjc h dzienn ikarzy.
li
s~ze-góły 'sprawy p'rzy s Z;;R , Si milionów o ,;ób. K iedy ,,80'amnestia i skrócenie P jQtrow.li-darilOść" b yla zakazana, wie~
byly pow iązani a ' między ' P 'sk
, skiemu wy;roku z 25 do 15, laL
lu w)<-b1bnyeh polii.yków za- ,
jeśli ChOdzi o od,powie dział'n to
Czegoś tak iego w najlepszym
C'oodnich składało- kw ia ty na'
Tadeusz
Eredr-o-Bol}i e-ck u
przypadku' mógł oczekiwać w
tY'm gro·b :e, al?Y dać w ten
F redro-Bo<n iecki wskawyniku rewizji procesu.
sposób dowód uz.nartia podwyjaśnił
dziennikarzom, ż ł
przemiany; ·jakie doko"
l'<!zlllawiał kilkadziesic)t ,razy ły·
zie mnej " So-l.idarności". K sią d z
ę w pe>stawi~ p j,ótrów,z P i-o<trowski'm w wjęzien~u n" ;eg
Popiełu szko jest
w ięc najNa pr<>ce sie w ToruDziś
mówi Ta deL..s z
, Rakow iec~;:}ej. p:ierwsze z t)i ch ill i
posia,ci ą osiat;-"
pierwszym 'roku 0<1'F redro-BClaieo'kf '.... ' Grzegorz' .wyb itniej ,zą
śpOtkaJ'1 ·o"d·bylo ~się we i-'l'Ześi ·.:,j
", kary był" a b solufuie
P i otrows ki je, t ' chyba czło  ''l\iegó dzie.sięciolecia. , Vaclav
niu - ub.' 'roku.,
o-~tatnie wew;
że reso:-t spraw we\,'w iekiem nawróConym. Swię- ' Havel mówił w;eiokl·ot41ie.- ie
MediolalIski dom mody proma, na '~wym b iurku zdj ęc,i e
cz.erwcu br. Pi-otrowski prze d· ęt-r
~h nie opuści, go. W
cie wierzył, że Slu'iJba Be ~'Pie
ponuje ża kiet, spod nie" hl U:tcczsŁawił
w tyCh
rozmowach93t;"
księdza J erzego. który "czuku napisał do s yć , staczef1stwa i reso.rt, spraw wewkl;. C:lloi;ć hardzo sWClbodna własną
wersję, wy dariel'I
I wc
rt'klamuje Il<lI1a. I r..zf'ezy\\' iśfigt do mini"tra spraw
nętrznych to' "miecz' i tarcza , wa nad jego krokami".
,'motywy' s-w-ego postępowania. ewn rznych gen. Ki;: zczaka,
Tadeusz
Fredro-Boniec ki
ci ....
partii"., Teraz wie już, .i:e " tUjn'zypomni ał te-.i: słowa z
Trzeba od -razu powiedzieć t~i: zając, że do'ś ć jL'~ sie-- żył złu. Pioirov."Ski ma ŻOl'lę;
ta,tniego kazania k. ię dla PoCAl' - AP
że chociaż powinien
która często o'dw iedza g-o w
~ Pi~~rowsk i l;i~ tWierd)~la
p:ellls2lki wygło-szo,nego w dni U
za ten "wy.pawięzieniu. ma H-letnią córkę
w~:lle , lZ otrzym~.l Jasny i WY'ler Yd~ieć
więtych
pracy" - za śmie i'ć • i 9-letniego syna. Pr-acuje w ,śmierci. w kościele
'razny rokaz zab oJstwa ks i~d 2ll ,; d
PolskL<:h Męczenników w B yd Jerzego ~,to prze- ' więzie;nnej drukarni, stał ~ię
Popielt.' :zki. Jego phelożeni'.,·ę
goszcz,y: " móIUmy się, abyśmy
d szedł, już czas jego
nawet wysoko wykwalifiko---: 1~10WJ Ta de.~sz F:edro-B~'t~~~hn 1~
wanym ·Ia ch{)w\:em. W ~zyst - , byli wolui od lęku i zastras'ZeDl~tJ{J ~ powledz:elJ mu, ze
c,
nia. ale przede wsźyst~iłl1 od
kie za!'ohione -pien i ą-dze pażądzy
przemocy i
zemsty".
, syła .rodzinie.
i-owo
P ioirQl'N,ki
W tym właśnie zawie,ra ła się,
I
ks.ię·:1za Jerzego", Piotrowskiiento ał ~'ię, te nie na'de,j - '
cała ' filQzo,fia dzia łąnia księutrzymuje, 'że nie uprowad :.:il z:e· ze>ki~:alla pomOC z
Tadeusz
FredrQ-Bonie{:ki
dza J erzego.
.
si~d2a Popiełuszki 2.' żam ia·qrtu
ledy trzej jego współ ' wskazał też na szczegól!1ą 1'0- '
rem zamordowania go. .,Byi.skar ni dDQ.zekali się amne k hiędz-a Jerzego P-o'P'iełu sz,
to 'swego rodzaju wypatlektii i nniejszenia kary , a Oń
ki w 'procesie, jaki rozwi.nął· •
,
przy )n'acy". .
.
am n dal mial wyrok 25 lat 'IE: w latach oS iem?ziesiątych , . . .
.,.
'-..
J,.·.·ect' ·o
za
ia. P.l:otrowski
do
. .:
'.
.
~_ ',... l .'
KI .. , al
,wystą pić Q rewizj ę '
temu totalttarnego ' me:' tylko
. je .. również. że liczba b ezroJe~e::.z l;;lownYG~ .ce.lQ~r S,W~J 'yr
. Jak wy jaśnia T ade-' w P Qlsce, <lle w całeJ ~r{)dboiilych wyno~i' ,ok .. 2 milio-· kSI~~~j uznał w'y~a.~menle czt '>z
edr-O-Bonie.cki,' znany" kowej Eu ropie': ' Ksiądz PO'pie" ,
nów osób, a '.liczba- ucłwdźców
teLllkowl, w laKI ,to sposob dW
t WladvsJ.aw Sila-Ńo14szko .słuswie ' moie być uz(głó\vnie z repu blik poludniosyste;n totaJ:tar~y, dO'prowadd lfi
z.godził · się być
jeg'o
na<ny ia
~ymbol; za patrona
wych ) przeKroczy ła ' 600
~-O ,Smle rCJ kSI ęaza .. !er <:eg~,b~o
i v;rystąpić o tę retego
"wielkiego
proce" u
tys iE:cy.
J~k~ był mechal1lz~ t~J z~r()u· ..r:zj
Wlanie więzienne, a
walk,i ()
w-olność i
pl:aU~m!1Y biła.ós ZSRR w hanni, Jak} wpływ na smlerĆ KS:ę·'
,
'dlu z!,!,granicznym w ciągu 9
dza Popiełu szk i mialy s tru k·---ł!....- .....
4
2
:1
1
m ies:r;'c.l' zam,k!l<l ł siE: ~Ulmi.
tury Służby Bezpieczerisiwa.
I
•
8,5' mld rubli w dew izac h. tj.
OdpÓw i adając .' na pyialJlia
ok.
15 , mld d-ola!:ów
USA.
I
k' h d'
'k
T
rancus ·lC
Złemu ·arzy
~

rozplakat o\vanie

Turyst\'ki- w Wars.z.a.
w i.c d~klaro\\'a!a TX>kkic pocho~
dzenie. Kos.zty pobytu co trze- ..
eic·g() gości z .z~,g!'alł-i('}' pokr;)', wały insty!uc,i€ bt!dź o:>oby ''''
, P ol&ce.
'

I

Pćulstwowej

Komisji '
Wyborczej

iotrowski otrzymał .rozkaz:- zabicia

, W In ~t.yiuci e Polskim - w. ,
fere ncja prasowa Tad eusza lo k i, .. Zw.ycięstwo . księdz~ Jen _
P io t rowskim" jaka ukazala .
,.NOW A". Ze względu na ar '~
:PŁatka ' w związku ze ~pl' a

..
, ;z,\du': ,! Ka.iili iJlna .1f'nWkr,af'ja
. .:o..-~ Hvi'c{-ćI'z ił -, 'byłahy łl'i"łJezc
pic/':tna', zwlaszcZlt
pr,zybrala char<\ktf'r ,.plt'llli('llllo-palrial'chaJIl)''', UO jakit~go spro~
wadziłby
ją
prawilollodohnie
- \Valł)sa.
J\.1ają(·
n" wzglł)tlzie

Czy .Grze

Rozwiązanie kr:tYżó"

ki

prn-

uależy pod, adreSł!Ju r"d"k. eji .,ED" (wyłącznie na kart;lf'h

sylae

poczto wych) w terminie ,ied miu dni od daty lllu.iejsz<:.go
numeru. Pomit;dzy prawidło" e
odpowiedzi roziosowana zo.sta,-

uie nagro.da
cie

('ić

ksiąikoW3.

u,"le~ '
.,Kny.źówk!!>. lU' M'i".

p6C".ttowej

dopisek:

1tia kar-

Jack"on dal, Sylwii ~łowo. :l.e nie będzi'e, s' Ll adał b ez mej wi1\.1' 'Irockiego, le ez słowa II ie dotrzymał . .JU:4 w. jedn'YI11 z pie rwszych listów informował. że musi ał , poniew.a.ż ,,!lie
śHliał odrnówić prośbie Alfreda R ozmeru", pr zew i e,ż(' go. ze
:;zpitala do d-Omu Trockiego, wobec którego w miarę bIi:inego zazna jam ian ia. zaczął żywić coraz wlę-k s zą >=ym patię ,
Istotne je;;t t,o. że bard-.w szybko zasady gry zmi e niły ;;:<:, i
J acques-Frank musiał zapn.e czać ~ wym wc:wlin iejszym :stwierdzeniom , jakoby b~'wul u Trockie!!o. Jedna kże WÓWe7-<l:; jeszcze zapewnienia ukochanego o tym,. że darzy "ympatią' T roc kiego, uspokoily Sylw ię.
'

Zyt w do

pro'?!Il!Y

')

Nlejasno"ć t~kSlu J. -':',,!)Orowll. WC~f~ njf'j

l';rm!U\żu

POZIOMO: egwepol'. krewet-

ka. kardan, sztafeta. t echnika.
n;p.lbus. sztandar·
PIONOWO: garbarz.

obwÓG-

ka. pytanie, reakcja, ,szt r;Jks.
technet. ~enomt?n, tektura. '
.

ponoć

nil' illtnia? NJe lIua!o mi

~i<:

wspomniany pok&j
doelee CZll isto!,n;c

:120

w ,
... ld71eck(;l phH·ł)'.l{k~ Sje:e-'ro?'~. A 3rchi\v,. .
CPIJ ni,' o~worzył:v sJe ni! tyJ~. :1b)1 tę nil'jasno(.ć wyjaś,\ić. PO?O~l,i;e
't\!h~c ·ba7 0\V«lĆ na T(·l::tejl Dl~go n iv,"rg. (pl ZYP. t1unl).
pokOJU

tj20 n1le:;cita

~ię

(Cdn.l

I

I
J
I

I
l.

,4

~'."' . 'Y" 'ł "".'." . '

~~
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BH Z "POLDAR"
;:
oferuje do natychmiastowej sprzedaży:
• VEGETĘ 75g
• duńskie PROS ZKI " N OPA" 3 kg w kar-

~
P O STOJ$ l'!\ KS OWl': K : O~obo·
we Oworzce PKP tel. 5~ł-34. ul
al--W-19" ul
Jesionowa 31 · 79·19. PostóJ tak~ówek
bagażow)'ch ul Armt! Czcr.w.
tel. 31·09-19. Postój samochodoW
clę1arowyeh ul Mlclczarsk:tego

Czwart ek
2;'

Ilaźd ziernika

łhi~

1990 r.
iyeu nia

sk iadamy

~

Słowackiego

E

,f

DARłOM

.

lG.oo .. A k tualności dnia "

ł

R.dom

WILHELMlNOM
juk.
ŁUCJANOM

T "EATK

Dzie nnik.

i
EWARY 'TOM

lm..
Jana Koellano",·.;i,;i~&.
br' k' Lerminarza.

KIN.-\

Ki.lca

"Bogowie sa szale·
ni" - USA, l. 12, gc 13.39. 17.311.
,.Pogromcy dachów" - USA, l,
,, 1ł1 /l}' k"

B inro. O glGszeil , KWl' l M, łłł -iil,

ff.yo.oe

1.~6-1 1i.
'I'.EAT~

S tefa na

USA,

g.

15.

1.

"C-zary

17.30.

na Karaibach" - !t. l. II, g~
Wic\eO; ,,Lubię nielopene"
pol. L 13, g. 15,45, 17.45.

T ELRF O :-iY: Sua2

1~:ł&.

"Dula.cy" -

,,'Ecbo" -

lr.

GALCIUE

ul, Le5na

"PIWNI CE" rzeźby

Wystawa

Olgierda Tru-

czynna

Pogotowie

Sk.riysko

1l~17.

P O M SRO DOWlSK TWORCZYCJl
T. ZIELINSKIEGO"-

,, \Voluo';ć" "Kto v.'roblł królika Rogera" - USA, l. U, g. 17.
"Upiór w oper-ze" - USA, l. 18,
g. 19.
MUZ~U"d
REGIONAL..... E
lm.
gen. broni Zygmunta Herllnga w
Skari~'sku - Rejo"'ie,
IIL Słonecz 
na- 90 - nieczynne.
APTEKA Ol.'Z URNA: ut.
Apteczna 7, tel. 531-527
POSTOJE
TAKSO WEK: Dwo-

rzec PKP -

"PAŁAC

Wvstawa
jubileuszoga "Grupy
10~' z Ostrowca Sw. - rzeźba malarstwo, grafika 1 fotografia. Wystawa kapliczek dłuta Ryszarda
Miernika - czynny 111-20.

tel

137-1)1).

I : S~rachoWiC.

MUZEA
MUZEUM NARODOWE plac
Partyzantów - nieczynne.
NARODOWI! .. PAŁAC" lllae
Zan1kowy .. Wnętrza pałacowe

xvn i XVnI w."

-

czynne

10 -1 6.
MUZEUM ZABAWKARSTWA ul.
Kościuszki
tl .,Zabawki

-

świata"

czynne

tfl-17.

MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.

czynne w

ZEROMS K IEGO 8-15.
OBLĘGOREK

-

czynne

godz. 10-111.
WS I

MUZ EUM

~Gdz.

i\1UZEU:\t

SIENKI EWICZ,\

H.

w

K IELECKIE.J

Park Etnograficzny w Tokarni 'Wystawa
wte~
polska roku 1934 w fotografii Loulse Arner
Boyd - czynne 11-17.
APTEKI
pełnią

nr

m:

dyt1tr noeny
Buczka 37/39,
SI~nklewlcza
ta.

S1:lły:19-001. ul.

uL

29-008.

POR A D N I E D yZURUJĄ CE: Sto-

rnatologtc-zna - Przychodnia Relonowa nr IS ul Karczówkowska 35 czynna w niedzIele 1
~wlęta w godz. 7-19, dytur nocny od godz. 19 do 7.

KL'iA
.,Robotnik" .. D eUk y. .-enci"
USA, l. 12, g' 15, 17. "Porno"
pol. 1. 18 g. 19.
,.Star" - "Robocop II" - USA~
1. IS, g. 16, 18.
APTEKA D "1."ZURNA: nr 29-076
ul. StaszIca G4-79
POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 53-10 I 53-30.

[.
"Przodownik·) pBalman"
USA, 1. 15, g. 17, 19.
APTEKA D Y2URNAl
ul. Stllrokunowska 1/7.

nr 29-071

POSTOJE TA K SOW EK: pl. WoInośd ri17-92. ul. Sienklew cza
-

282"-61.

Końskie

TELEFONY:

Pogotowie Ratunkowe 009. Pogotowie PP 997 Strat Po~arna
998, Pom~ Drogowo 981 Pogotowie Encrgetyczne Kielce _ MlaSIG 994. KIclee - Teren 956. PogotOWie Gazowe 31-20-20 I 99%. Po.
gotowle wod.-kan. c.o. elcktrycz_
ne RPGM czynne w ~dz 15-23
tel. 469-80 l 430-94, Pocztowa in~
formacja o usługach ' 9Il Informacja PKP 930, Informacja PKS
66-02-79, hotel ..Centralny" 66-25--11
TU-

RY TYCZNEJ "IT" - tel 486-66
czynne do 16 w sobotv do 14INFORMACJA O
USŁUGACH
"O)INI" Kielce tel. ~62 _

w

~odz.

9-17

USŁUG)
POGRZEBOWE:
~UT <,,~łocłohowv
tel 11-711-47

Dy.

"Pegaz"
-

działek"

"Burzliwy
ponie ..
ang. L 15, g. 15.30, 17.30,

19.30.

Jędrzejów
KINO

Dom Kultury - ..Rerno" g. 17.
"ZabÓJcza broii n" - g. 15, 19.

[ Kazimierza WlkJ
KINA

Dom Kultury -

rączka"

UMER 208

6

-

"Czerwona go-

USA, l. 18, g. 16, 18.

Uwaga! Za ewentu:llne zmiany
w programie kin redakcja nie

OdpowIada.

Biuro Ogłoszeil KWP, teL:!37-3ł

UWAGA

•

PRODUCENCI i HANDLOWCY!
~ ZAPRASZAIUY do HURTOWNI OBUWIA
•
w Kielcach, ul. Krakowska 2!1
~
POLECAi~Y w cenach hurtowych
ah.:any jne obuwie dziecięce. damskie i męskie
renomowanych firm krajowych,
Nawiążemy WSpółl)1'acę z producentami obuwia
z ' terenu całego kraju.
Oferty. prosimy. kierow~ pod adresem:
; "
Przedsiębiorstwu Produkcji Handlu i Usług.
Tctimicznych "FO-MAX" sp. z 0.0. w Kiełcach, ul. Krakowska 291, tel. 515-94, 501-~
teleks 613'104, fax 6151594
,
,
Z-aprasnmy także indy widualny ch odbiorcciw .
.
418-k

j

!

i

22.30
22.45

23.25

23.>1-5

OGŁOS~

n

P ROGlUM

17.00 Dr' A. Kaszpirowski
studiu Ostankino
17.55 Uniwersalny kurs jęz. ang.
18.00 Program lokalny
18.30 "Cudowne lala" (16)"strajk" - serial USA
19.00 "Cud nad Tamizą" - rep.
19.30 Język niemiecki (2)
20.00 Studio
Sport.
Wyścigi
przeszkodowe
Pardubice '90
21.00 "Ekspres reporterów"
21.30 Panorama dnia
21 .45 Sport
21.45 Perły z lamusa: "List"
dramat obycz. USA
33.25 "Refleksje nad filozofią
pracy" - ks. prof. J. Tischner
23.40 Sport
23.50 Komentarz dnia
23.55 CNN - Headline News
0.10 Uniwersalny kurs j~z. ang.

Jut ro
PROGRAl\-1 I
7.łO

FOTOKA TALOGl
ROMEO.
Wrodaw ;} skrytka 1008.
394- k
USLUGI blachar~o-delmrskie.
Henryk Kalisz - Tom= Kurak Starachowice, Dw&'nickiego 6;54.
12062-g

FIRMA MAJKOS Aleksandrów Lódzki. ul. Bankowa 22,
12-16-:i9 z::>l,upi prze.mas:zyny szwalnicze
oraz części i igły.

teł. Lódź
mysłowe

16.55 Program dnia

Express gospodarczy

8.00 .. Dzień dobry"
9.00 Wiadomości poranne

9.10 ..Domowe p rzedszkole"
9.35 ,~yc! e od kuchni" (8)
•.Kociak" - ser. czechosi.
10.50 ..Szkoła dla rodziców"

się

zwie·

rząt

12.30 Tropami

mitów: Spadkobiercy Minosa
13.00 Przyroda polska: Od ża
by do krokodyla
13.30 Spotkania
z
literaturą:
Polacy w literackicj legendzie
14.05 Agroszkoła
14.35 Język angielski (li)
15,()5 Zapraszamy - omówienie

cyklu .. Polskie drzewa"
15.:!O UN: Sens życia
PRO GRA..'\ł

Telewizja

fi

śniadaniowa

6.55 Program dnia
7.00 CNN - Headline News
7.15 Uniwersalny kurs jęz. ang.
7.20 Mag tv śniadaniowej
8.00 Panorama dnia
8.10 ••Santa Barbara" - ser.
9.00 Transmisja obrad Sejmu
Uwaga! Za ewentualne zmiany w programie tv redakcja
nie odpowiada.
http://sbc.wbp.kielce.pl

~.

3
:

j

~
ł
4f ';

~

!• .
"

~.

3

AAA.AAA4A. . . . . . .A&. . .~~A~~AAAAAA ••• 1

Wiadomości

- .. Pokój z widokiem" serial USA
Studio Sport: Lech Poznail - Olimpic Marsylia
WiadomoEci wieczorne
M!ędzynar. Festiwal Muz.
Jazzowej - Jazz Jamboree '90
.
Wielki mecz: Karpow
Kasparow
J ęzy k an ielskli (32)

~

~y••yyyy. . . . . . .y~. . YTY~••yyy.yy.yY1

i

19.50 .. Ulice San Franeisco'! (7}

1'2.00 Porozumiewanie

Biuro Ogloszed K\VP, tel. 237-35

cl'!}nne 5-11.

.

3..

; .4••• • . . ·~~~~AAA~. . .~~ ••• 4A ••• ~4A ••• A • • • AAAA.~

12039-g
ZAGINĄL
bialy
owczarek
górski. Wysak.l na.groda.. Kielce. J'a>trzań..'\ka 8.

--::S::P=RZ==ED=-A:-'M:-:---:-'tani--:'-O--P~:~:'
Kic-lc-c 466-61 po 16.
12071-g

KOWAL Jan zgubił prawo
jazdy wydane przez Wydział
Komunikacji KońsI.."ie.
12058-g

DROBNE

ZGUBIONO piecz<\tkę '"SpoPSS, Kielce. Konwojent

łem"

nr 11.

12067-g

SPRZEDAM
Kielce 2łt;,301.

.,slwdę 105" 1983.

B ALUlSKA Ba.'!'lk'\I'a

legity!:ntlcję szlrolną.

120liO-g
zgubiła

bilet szkol12054-g
KACZMAREK Liliana Z&"Ubila świadectwo maturalne IV
LO.

ny.

12łY.i5-g

POSZUKUJĘ micszl,sr.k1.
lub
po.koju z kuchni ~ w Kielcach.

Staszów 61- 36-74. Of<!rly 12075
Biuro Ogłoszeń Kielce.

12075-g
KACZMAREK Liliana zgubiła
dyplom Medycznego Studium
Zawodowego w l\forawicy.
12056-g
POLONEZA po wypadku sprzedam.
Kielce.
Rewolucji
161 / 162, tel. 31--03-36.
12057'6

ProponujeInY···
•
Siudilnclti Klub "Wsp:U:"
zaprasza 27.X. (sobota) w godz.
23-3 rano na ni,ght elub, W
programie kampania wyborcza
Genewefy Pigwy, burzliwe tań
ce świętokrzyskie, dobra muzyka. a ta.ue zaopatrzony ł:.arek.
O~iąZIUją stroje
wieczorowe.
Karnety do
nabyda w SK
"Wspak", Kielce ul. Sląska 15,
td. 28-5C4.

• DśT pałacyk ZielińskielII
w Kielcach za.prasza na jesienną

Tt>lcwl7;ja e du kacyjna
KINO

lNFORMACJl

19:30

( 2)

.. 10 minut"
..Skarbiec" - mag. hist.
MagazYJl katel~ck-i
Dobranoc:
Mrówka
mrówkojad"

K INO

n..'TORMACJA O LEKACH czynna \V godz. 1.30-15.39 z wyj:jtl-tem dni &w1ątccznych l dni
wolnych od pracy - tel. 523-32.

CE~TRUl\l

cierzą ,r

17,51)
18.10
18:50
19.15

20.45

&INO

L lZ, g. g. l~. .,Wirujący sex" USA , 1. 15, g, 18.

-

Pol"arr.a 998 ,

17.15 Teleexpress
17.30 ..Spojrzenia":
.. Li,twa· ojczyzną.
Polska - ma-

pol.

IJNl~diwiadek." -

"zY(lskiego -

zdrOWia

Policyjne ·997, Pomoc 4rogowa:.ggc,
Pogotowie: R:ltilnltowe G99, PogolOw:le Energetyczne - Radom 9~1:

nieczynne

'r'iab..'t" -

RWA

Pl'- 251·36.

KGmenda

,.Mosb. '\\'1\" -" .,His-tOl·ja ItlenlOr«lnll" pol., 1. Iii, g. 15.30.
.,Prcdalor-Draplcżca" USA, 1.
15. g. 13.30, 17.lll. 19.3ll.·
"St udyjne" I 15. 'g. 16, 18.

15.55 Program · dai~
16.00 W~adomośCł,
16,10 .. Video·Top·'
16.20 Dla mł. W'dzÓl'/: .. Kwant"
i
film z serii ..Or.dy:'

słutby ·

416-k

=

APTE KI I
stal y
d-:#.ur. nocny
OT S'i-Olll pl. Zwycięstwa 1,
S'i-iI01. uL TrlLugpUa 40_

- czynna 6":'20. tel !!Gl-lU, IulormacJa ~ , usł-'Igacb - 3i5-~/

warzysz'cnie umarrfch poetów"

TELEWIZJA
Dziś

lNł'ORMA C"A

Ro man1iGa.v .,l{lejnGt Nilu"
_" USA L lll. g, 13.30. 15.80. "Sto-

ł

l

~

12, g.. 15.39, 19.30.
.
" Ode ow' - ,,300 mil do nieba"pol. l. 15, g: 15.3~ n.Sł. · "Saklana
pWap.k.a" - U SA, L U; g , 1 .10.
pełnili

1:u DmskI.e!\,o
.. Hzecz o Maju" - !t. Hl.
Im.

-

~~

Warszawa, tel. 21-37-13 lub 28-65--21
teleks 81-16-34.

w

opr. A. Sa13ty 18.00 ..Od sledm!u
w zw yż" mag. P. Solarza 1'.00
\Vielk.a muzyka z ma łega krątka
.20.00 Vi ludov,,'ych r ytmacb 20.2$
"Z saperami przez wojnę" - cz..
~ aud.
arch. M . BieleCkiej 2ł1.U

••"łłł~~Y~TT~~TYYYYTYYY ł

wystawę

-

kiermasz kwia-

tów w dniach 3O-;}1.X. w god.z.
·10-18.
• W DK zaprasza dzieci d1l
kawiarenki dziecięc~j na irnpre-zę
"Urodziny
Cudaczka
i
Smieszniaez.ka'· ZI bm,
o
godz.ll.

• Teatr Lalki i A ktora "Kuw Kielc ach zaprasza 28
bm. o godz, 11 do Osie dlowego
Domu Kultury "Sa bat" p rzy ul.
:Ma.nifestu Lipcowego na widowisko pt . "Zemsta wr6i.ki"
Barbary Kościuszko,
buś"

TELEFON INTERWENCYJNY 458-98
DOKO NCZE1'UE Z E STR. l

Dzwonimy. pod różne numeurzędu celnego w Warszawie w Kielcach też, i albo, jak
mówią telefonistki, numer nie
odpowiada, albo nic
potrafią
nam nic powiedzieć.
ry

J eslem zupelnie
załama·na
psychiCZnie tą obojętnością polskich urzędników.
Proszę sobie wyobrazić - w ciągu jednego dnia rzecz zootala załat
wiona przez Londyn i Hamburg
a u nas w Polsce nie można
przełamać biurokratycznej nicmocy. Przecież cóż trudnego w
tym, aby komisyjnie otworzyć
na lotnisku paczkę i stwierdzić,
że nie ma w niej bomby ani
narkotyków. Oni tam przecież
na tym polskim lotnisku wiedzieli, że to ekspresowa przesyłka z l~karstwem dla dziecka, że ktoś na nią z niecier-

pliwością

czeka, ale cói; to ich

obchodzi.

Bywają u na.s wspaniałe łań
cuchy ludzi dobrej woli spieszących sobie z pomocą, ostatnio pisa! o tym właśnie "TtIdelefon", jak to na apel ma
z Kielc, przynoszono lekarstwo
z calego wOjewództwa. Ja zetknęłam się z łańcuchem urzęd
ników zlej woli. Numer lotu
LuIthansy, którym przyleciało z
Hamburga lekarstwo 139ł.
numer przesyłki - 2303Hi6832<f,
moje narzwisko (... l

Znowu czad
Od
dwóch lat ulatnia s~ę
czad z przewodów wentylaCYJnych w mieszkaniu nr 2 przy
ul. Klonowej 24. ADM przy uL
Pieszej nie może się z tym problemem uporać(gi)

-

•

..

r Oko " nie podz· eony
DOKOŃCZENIE

ZE STJL 1

_.ue'.""" dziennikarze wiedzieli.
członków

się różnice

OKP poja-

zdań

w kwes-

procoouralno-iregulamil100dotyczących
te·go. k;t{)
1'IiII1""w"if".i" ma posiedzenie.
Edmund Krasowski zwią
Porozumienielu "Cenza.proponował, aby przeU ITo,:1nj'cl;wo objął .,ktoś z sali".

ś

;

...

'Ol

~

Col

Pu-

-"
'"
'"oCI

~

'"

py.tanie czy obawiają się
pr/l'Cy 1 Idopotów ze. :.nanowego zatrud1rienia

ankietowanych

taką

możliwość.

"''''m"ml',n najbllrdziej obaWiają
niewyl~walifPw

mniejsze obaw!!
ludzie z wyższym

ma-

respondentów,

.zatn~dnienie oC"enilo, iż
przypadku zwo~nienia ich
nse 1IU z71llilez,i.enre nowej
odpowiadajqcej ich ·',wa·
1!III']ŁJ;;Q:CJ,Ol1l. są niewielide. Swa-

najgoTzej . oceniają
malych m Ur-s t.
Badania Opinii
Tymczasem hezrobowzrasta, po zasiłele
ię C01'/lZ większa grupa
Niepokojące jest to że
nich dużu procent 'sta.
ludzie mlodzi. absolwe'uWb'l'<!w zapotviedz!em
bruku caraz częściej
inwalidzi, o czym
fUl strOitie pierw-

Jak powii:uzlaao J>óź.nie>j dziennikarzom - Cll'Odzid:o o to, aby
przewodni<:1.yła vGoba, która nie
j~t ".stroną w kOOlIlikcie". Moż
na było u.słyS2.€ó opinię z innych źródeł.
i;(;l
czlo:::Jkowie
OKP z.wią.za.'1i z Po.rozw:nien~~m
"Contrum"
dążyli
do
zmi-any Prez::;dim.n ORP. Okazało się, że reali.za·cja wniosku
poo.
Krasow.>ki~g>o
wymaga
zmi<my regulaminu OKP o.raz
że zmiany takiej nie może przeprowadzić zebra.nie, na którym,
wniosek został zgłoszony. · W tej
sytuacji pos. P«wd t.,wzkowski
zaproponował półgodzinną przer_
wę w posiedzellliu,
po której
zwolane zostałO'by kOlejrre zebranie dla
ooko-nal!lia zmiany
obowiązującego regulaminu. To
też okazalo s,ię niemoiH.we. Aby
doko.nać tego rodzaju
zmiany.
potrzebny jest fOID'lalny wnio.sek p{Klpisany prZ& 15 człon
ków klubu, zgłoszony na 3 dni
przed posiedzeniem. Cała sprawa zajęła człO>1\kom OKP hlisJm
1,5 godziny. Pos.
Aleksander
Malacllowski powie.dzia,I dziennika.rz:>m, że kwestia formalna
do.tycząea przewoanietwa zebraniit! rozbiła posiedzenie. Wcześ
niej pro!. Geremek powiedział,
że pOJdda pod gł080wanie
fo-1'maLny wnios8l: o wotum nieuf. ności·
dla
przewodt.'1iczącego
OKP. a tym samym o odwolanit> go z tej fun:kcji., o ile
wniosek taki .zostanie zgłoszony.
Wniosku nie zgłoszono. Ostatecznie posiedze.nie OKP prowa.dzlił
z wjXJwainie.nia jego
przc'wodnicz<:ego - wicem,arszałek Senatu Andrzej Wielowieyski.
W drugiej ez~i posiedz~ia
tO'ezyła się dyskusja nad rolą i
zadaniami klubu w żydu poJJtycznym i gpóleCz,llym ·kraiu.
. Jak poinfo~mo'WaJ dziennikarza
PAP l'Z~nik r-rasO'wy OKP,
Jacek 1:ako-wski - debata była
barru.o burruw,'t i Zl!\.wierala
wiele wątków
temartYC?lllych.
Miejscami
do-iye1:yla
~
spraw regu.la..."Ui!l'l>QIwy<:h i formalny-ch.
I jesżcze je{l.no. Pod czas . gł<>
sowa.nia 120 po.Uów i scnatorów
- c:zł-ooków OKP - o»o.wiedziało. słl!

..a u!t.ny;rn,a.!'li.eni klubu w jego obecnym. zrói..-licowany.m kształeie llo-htycmy.m.
Przeciwko było 5. Powoła.no
również

.komisj~,

z

..udziałem

przeds.tawideU gt"bI;P. sekcji i
kół ......<!hodzą<!ych 'IV skład OKP,
dla Opl'lI(!owania projektu =i·an
w regulam,inie kltlib.u.

Niewidomi w:ślepym zaułku
DOhO:~CZE"I'"
- u

ZP
"TO l
~ ~ .<l.

DoSZło więc do ostatecznego
. .

.
Po
<lkcep~acji
z.awoawoy<:h i ust akrytcriów, wyznaczonQ 150
do zwo1nicn:a grupowego.

GZ()St:ł""

pracujący

naj".'Ydajprzcst3wić się z

pracy
PU:51CLU.IJ<1,('1l

na

SZ::U1sę

v.'1'llarIQ

\ViC.crC!1s;t\VD..

.

~ meh

to odrębna osooowo:'ć,
,~r!;.bny ŚWLat dozna...TJ, poj mo-

~.

anIu Cierpień. Łączy ici
to
J(.'<ino - wi(~c:m3 ciemność Tc~ {lo lU"'] df,jdzie ~ zcze
Jt;dna
ciemn.c';ć zapomn[~nj~.
nlepott'Lebnoici.
w Sta~<) si,ę 1,0 ·najgorsze. IIaslo
olnegu ryp..1.<'1 za wSlcl:'ą ce-

Sprosto"vanie
We WCZOl'.aj;;.zym
numen:e
"E<:ha Dnia", na s.tr. 4--5, po-

my!~o.wo WYdrukowaliśmy nieWła~Ci\:e imię Wła.dysława Siły-N(l\VIeki~go, za co zainteresowanego
i
czytelników

p..'1,(,J.>..lygma.t
N3~.'(.' C-t

Ile po raz drugi w eiąg" ostatnich dwóch tygodni glosowal"
na f\lrl,ltn Rady Bezpicc!t'llstwa
przeciwko Izraelowi.
. REUTER: Przeprowadzenie w
ś~odę przez Związek
Radziecki
plerwszej podziemnej próby atomowej od 4 października ub.
roku Qznacza zakoliczenie jedjednOstronnego moratorium na
próby
nuklearne,
ogloszonego
przez lIIosIewę. 1'0 zeszłorocz
TASS:
Podczas
gdy Rada nej
próbie
przeprowadzonej
n:!.
Najwy:isza
ZSRR
zatwierdz.iła
w Semipałatyńsku w
w
środę
prymat ustawodaw- pOligonie
Kazachstanie,
obiekt
tęn 19 paź
stwa związkowego nad republi- ą.ZieTnika zQstał zamknięty
w
kańskim,:' parlament RFSRR uz protestami opiuii
stawo\vo og,raniA:zyl oboWiązy ZW1ą!lku
publleznej
tej
republiki.
Nowa
wanie na jej terytorium związZiemia 11a Morzu Barentsa jest
kowych aktów prawll'ych.
..
drugim radzieckim
I,Qligonem
Kraje
nordycl<ie
TASS: Uczestnicy odbywają atom~wym.
cego się w Moskwie XIX Zjaz- wyrazaly zaniepokojenie perdu
Związków
Zawodowych sllektywą \Vzllowienia prób na
tym poligonie, pOlożonY\1l zaledZSRR
postanowili
rozwiązać
'0.1'central.ną Radę ZWiązj,ów Zawo- wie 600 km na wschód <id
dowych ZSRR. Większość dcle- ,\'egii.
R~UTER:
Przeciwnicy
zd}'gaiów opowiedziała się za utworzeniem nowej centrali związ- mlsJonowanego w sierpniu br.
kowej,
która bylaby związ- p!Cluiera Pakistanu, pani Benaodnieśli
jak
kiem
suwerennych, re!\,lonal- Zlr . Bhutto.
niepełnych
jeszcze
nycp
organizacji, zrzeszonyc)1 'Wyn~l<,: z
wYll1!(Ow .glosowania wyraź
na zasadzie dobrowolności.
ne ZWYClęstWO
tV
Wyborach
REUTER: Rada Bezpieczeństwa Pf\rlalll~ntarnyc'h, j:lkie Odbyły
ONZ jednogł.ośnie wezwała
w
SIę W srod'l w tym kraju. Pani
~ro~o: w}e.czorem Izrael do p~zy Bhutto posiawila wl:ldzom zaJęCla mlSJI, powolanej przez se- nut
sfalszowahia wyborów
i
kretarza generalnego ONZ dla zapowiedziała przejście do oprzeprowadzenia dochodzenia w pOZYCji. NajprawdopodObniej po
sprawie za!;trzelenia przez izra- wyborach
zostanie powołany
elskie siły bezpieczeństwa przed rząd koalicyjny Islamskiego Someczetem w Jerozolim;e 21 Pa- juszu
De1l10kratyezllt'go,
w
lestyńczyków. Stany Zjedlloczo- skład którego wchodzi 9 partii.

Sprawa Piotra Baumgarta
- wNacłelnym Sądzie Administracyjnym
.Jak informQ>wa.\.i)n1Y 22 bm. za rucznikiem prasowym minisLra
sprawiOOliwood, dl() Są.du Wojewódzkiego w Szczc~inje wpłynął 1>0Zf!'W Piotra Baulllgarla o eksmis.ję KombinaŁu Palls.twowych Gospoda!"stw Og.rodl:liczych z nabyty~h prz,etz; n-i<:igO za 98 mln zł gruntów
i n:ie..'·ucho.."11ości w Le.<'oie Górnym pod ·Pclka~l1i. Informacja koń_
czy.la się słowami; ,,sprawa j.est w tO'ku".
'\

Tymc:zasem:
P:roktuat.u.ra Wojewoo·zka w
Szczeei<J1ie, za
pośrednictwell1
burmistrza Po!lic, wniosła do
Na.czełnego Sądu Administ.ra.cyjnego skargę o u~hyle-nie zastosowanyc-h obniiek' cen przy n<ł
lrywaniu przez Piotra Baumga.rla i jego sy;na Pawła gruntów
nieruchomości
w Leśnie Górnym. Prokuratura ustaliła, że
sto-s(}wanie tak wyąokich zniżek
(w sumie< o sa -proc.)

na

na .

!>l:ępDwania
admi.llis~racyj::lego,
zobowiązują
\vy<lających
decyzję do dokładnego wyjaś

aro-

nie

za

'A.'IHtZEJ .l. KlOWR

nienia stanu faktycz.nego. Pracownik administracji (poprzedniej) w Policach te,go wymogu
uie

spełnił.

Potraktował

bOo-

wLem grunty i budy~1ki jako
jedl!lakowo zaniedbane i w całoiici
wyma,gające
identycznej
maksymalnej obni~ki ceny.
Tak wi~ w sądach tocz.·ć s:ę
będą dwa odrębne post~powa-

Dopino " . pirn" uj póło
łlaźih:~i .. rnik& ntrz-yll1t\liśmy
sygn3ł. k óeY , pGn~n,OWo
-wydawał się D&m ~cllrawdopo
dobny. Ni~tetv, ~zało sic:, ie
zabóieami rzerzywi';r-je okazali
sic: dwaj 'lli~tt Iti, k óTych za:
trzym~.łiŚmy
18 bm. mÓWI
szef se-kcji l.",bój;tw Wydz:alu
_

wie

O pen\cyjno
R!l'ZJ}oz!1> ,,,czego,
nadkomIsarz !\.ndrzd MtcłuJewia.
Pod<ljrza:li p:z~'z.na;l się JU':
w pi<eT\Vszych n:.i·!"iuta.!'h przesłu
chania. ochoczo i z detalami ~
pisując przebieg
tamtego tragicz!lcgo dnIa. Z reh rzeczowych,
prawie obojr;łyc'l ZCZ!l8Jl wnioskować moż.-;.
iż do dz i ś
nie
odczuwają po:v.'orn()~ci tego, co
z.robiii.
-

Za hiUś"iC!'?
Tak. oc.z;.· ,:.;~s~ie

.

_
z..:t'J ~-1i5 nlY.
- Dlaczeg07
_ No. oczywi.;.eie, 00 potrzebowaliśmy jt-j J;l!wlięd7.Y ...

wani byli na "usunięcie"
niebeZj>ie-cz,nego dla nich św;adka.
Zapukali
do drzwi
prosząc
.. oabcię" o 561. Wcs,li za nią do
zamykając
od śr.olika
we.jściowe li rzwi na klucz. Piotrek kopnął starus7,kę w brz.. cil.
- Zgi~1a się i zleda!n jl'j pe-

K',lchni

ruka rilTSZ.

opisuje ten ep'zod 1\I1aKrzyczeliśmy.

~cby

da wała !}ieni:{dzc.
Przc-slraszo:1a kODI ta w,',!czyla im pOI"tmo:Je:1tkę, w k'ól'ej
z..'1ajdowało

-

SDP

O

ZG SDP przyjął uchwalę w
sprawie Jikwi<lacji RSW "Prasa
- Xsiąi~a - Ruch". Przypomi_
na w niej, iż pół roku temu
Stowarzyszanie
D.t1e:l.zlikarzy
uznało

Polskich

"stawę

o

lik-

widacji R.SW za wybJ'a.nie l'łe
g{) w3lTiaJltu i:n.·zeksz.tał CIl koncernu. Skoro jednak ten wariant
został przy jęly przez Sejm, stowarzyszenie uważa. Le najeży
możliwie
szy.hko
fi.nal~zQwać
prace Komisji LH- idacy}nej.
P.rzedłużenie jej prac grozi pogłębianiem się negatywnych nastroj6w wśród. dużej części społeczności due.;) n ikarskiej , l'ozszeuaniem l;ię akcji prot tacyjIlych,
u·pa'dkiem
k<!lpol·tażu,

na lody, ..

Pau~ina
S.
h) la
sasi·adką
Piotra. Znała go. \\r ięc id~c do
n ie-j chł{}pc}~ z góry przygoto-

To za

30 tys. zł.
m:\10 twierd2i· i

się

zac : snę!i na s"'i Pa·uliny · S.
P"zygotowauy \vczcśniej sznurek.
Ciągnc:Jiśmy za j~.go końce
z u",u stron - zeznają· - To
trochę
trwało
ok. 2 m:nut.
"Babcja" charczała ...
Potem któryś z n ich p : zy_
ni&;.ł oZ k
!'li fi' :L.

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

----

Wypowiedź

prezydenta
Jaruzelskiego
Rzecznik prasowy llrezyd<,nla
RP przc,ka'lal P<>lskiej Agen{'ji
P~aso.wt'J ..nastt:Pująeą wypo'l\1edz. WO!cl~cha. Jaruzelskiego:
. Z 1!-'epo~oJc.m l troska ś-Ied~ ę
mektore zJawl!\ka za('hodz:j.ce w
środkach slłołec'zn('::'o

komuni-

kowan.ia.
.
Kic od dzi." zdajl: sobie sprawę z ko.nieczności daleko idą
cych zmlan w Systemie kicrnw.a~ia p.osz.czcgólnymi wyda \v_
nlc,wanu l
tytułami.
Jestem
zwolćl!-nikie.m jak najszerszego
p~urahzmu w wyrażaniu poglą
.d0w na łamach ],'Casy w radiu
l w tC'lewi~ji. Nie Sąd;.;: j<:.dnak,
a,by wolnosć prasy, jej plurah~l~ i niezależno~ć mOJ:'ly być
reahzowane })rzy pomocy ustalania afiliacji pism środkami

ad·minisLraeyjnymi .

W
takich
przekazu r
dZlcnrukarsl wo jako za wó-d
o szczególnej roli społecznej _
mogłyby ulracie swoją podmiotowość, a więc musiałyby p-rzcs~ać . ru~k('jonować jako liczą<,y
w~l'un!,ach

środki

su: l \\ larygodny czynnik demokracji ..
Jest prawem Komisji Likwi.
dacyjnej
R SW
dokon ywanie
przekształceń usu wająCYCh
dotychczasowe, jednostroIlllc za.lcż...
ności
)Jolityczno-organizacy jne.
Nic powinno to jednak prowadz,ić do nowych, dys},ozycyjnyćłl
pOdległoś ... i. Uważam że w tro- '
sce o illteres czyteh'lika należy'
szanować przekonania.
samy, h

dziennikarzy oraz stanow isko
ich organizacji twórczych, a nade WszySLko liczyć si!; 7: długo
falowymi interesalni spoh,czny.
mi. Demono'poliza c ja i
p roces
prywatyzacji ~azet oraz czaso·
pism nie llowinny osła.bić słu
żebnego

w(}bee

społeczC!istwa
'Pubłi 

I'harakteru in.forD1t1cji i
eystyki.

Konstylucj~
~t}(''tYpospolilef
7:~pewBi" obywa.telom.
wolno.'ić pra~y. Nic twórzmy u -

Bolskiej

tern sytuacji, w którycb ta jedna li: nod~tawowvch WOlllośd
dOZIl1l]a;by.
usz- .

obywat~lskich
t'2:ethku.

Z miesv:k:ania zabrali lup: 'L€g<!rck, stare radio traQz'y~o!'owa
i ok. 300 tys. zL Tym !><>dzielili
się nll. sch()da~h. Póź, ie-j poszli

zli
DOKO.\"CZBNff ZE sTR. 1

n,ia· zwią:Lane ~ sprawą Pio,t,ra
Ba.umga't"ta: jedno domagające
się eksmisji poprz.cdnj.ch właści
cieli z Leśna Górnego. drugie w sprawie zaniżonych cen na
na by.ie g!'1.Wlty
niel'u,chomoś<:i.

ceny

grualtów było be.zzasadne. Przepisy u,sl·awy o .. sprzedaży ni.e:ruchomości
Państwowego
Fund'{lSZU Zi-e..'11i· ·zez.walają bowiem
zant()S()wanie obniżki ..w indywidualnych przypadkach zasługujących 'Ua. uW"I;glę(lnienie z
przyezyn
społcezno-gospo~r
C2ych". W ocenie prokuratury,
naruszono przepisy kodeksu poktóre

wszelką, "jedyni" za cenę ich
.krzywdy. A t:lHd.21l1 :uedawno
·sluC'ha!e:m wys!ąpienia
Jacka
Kuroni[!, który o Jn{izia<'h kalckieh mówi!. ciepw,
j .k
o
swych n:.jł,,1.iższy.:h...
.

wy-

..ZreS'7t q v.,"s:zyst.kie inne kryteria . by! 'by rÓ·.vnie złe. Każdy

przepraszamy.

nę

pro-

zatrudn:onych
że jcden czl/)POWinien pozostać
, natomiast zostazW?lnieni ludzie w podesz\>"leku i zamie zkali w od• 1Pf'h·,·h
z<>pa~llych
wioskach.
ci.
którym najbardzi2j
" l,JOi:",~.p.hfV~
jest obco'wanic
z
,UdZ1nl z tymi samymi proble-

mam,.

I

-

--

Młody

wiek sprawców

mor-

wstrząsrrął SpOłecznoś
cią SJąska. Wszystko
ws.k:lrzuje
na to, że 1,<> d"piero początek

ders.twa

p.!'Zestęp

listy
JH'Z&

tę

dobni-ej

·tw

pepełni{)nych

RSW
bankr.uctwem tyL-uIDW
praso_
wych, wycofywa>:lie-m się kapitalu 'zagranicznego i-ld.
Odpowiedzialność
za
efekt
»y&<'y Ktnnisji Likwidacy;-;;nej polJosi Rada Mini.śfrów.
Wiele emo::ji w:tbudza flrlkcjonowanic
prasy
partyjnej.
Zarzą'tl Główny
DP uwaia ił':
partie i w ogóle podmioty ży
cia pUhlieznł.'go ID1j.\ prawn do
nabywania tytulów pras.owych
na ogólnie przyjętych zasadach;
powinna obowiązywać zasada
pełnej

jawności

udziałów

pod-

miotów :i cia pUblicznego
przetargach .oraz we własnośd
tytułó

\.

pra owyeb;

ez~ść

tło 

chodów oz lik vidaeji l). RSW nl<l eży przckazaó instytucji finansowej (np. banko" i prasowem u).
która będzie wspomagać na za...
sa da ('b lue<]ytfiw yeh 'Podmioty
życia pllblicznego ])l'aguące zalniyć
wJasne tytlIły prasowe
bądź

W
jest

nabyó jni
związku

z

istniejące.
powyższym

DP

bezpłat.'1emu
prz€ka~waniu tytułów
»rasov.. ych p.c-ctmiotoru życia publi~:t

przeciwne

nego .

d '.v.ójkę. NajprawdQPO-

d-okona-li wspólnie k'l-

kudzicsłl;Ciu włamań, a także zabójstwa ~nnej stanl&Zki, miesz-

kanki Tych. Policjanci

pamięta

ją. że w i:iel'lt~' cZ'!ly spOSÓb
mIła jeszcze jedna starsza

zgi-

ko-

bieta..

15-1etni Piotr trafi do z:lkladu JlOil1'a cz,go. !'Yl!1~·iusz. kJórem·u do uk91Tczenia 13 lat bra.kuje kilkar!sścic
dni . wyjdóe
na wolnc.~ć i zSlajdzie si~ pod
opieką knralo!·a ...
Nad całą tą potwoc'n a sprawą
U!losi s:ę pyta.,~ie: 1'0 siO; dziej ...
w nas i Will ół nas, że możliwe
jest aż
Ia.kic
"""koślaw/cnie
wrażliwości i wyo·b?ar.ui? Ta.ka
ol,ojc:tno ~ć
iI:tieei
śmierci i <'icrpienia. Tador&sle okrudeństwo ...

niedzicci(ca
wobec

kie

(PAP) .

ERVK

SZAFRA~.

KI

Wotum

nioofności

dla kierownictwa PR i TV
.24 bm. KI'Q}owa KomisJa Koordynacyjna NSZZ ..Solidarność·'
Polskiego
Radia i Tel€'Wil::ji
zgłosiła wotum
ieulno,-5·i w
stosunku
do
kierownictwa
PRiTV i pc.!.tanowila rot,pvcząć
akcje p~'otestacyjną we v,"Szyslk,i-ch rO'głoś:Jiach ra(!io'Wych 1
osrodkach tell': ·i'!.yjny~h.
(P:\P)

NUMER 208

STRONA

7

w

Bez Stojkovica
Rywale Lecha. piłkarze Olimpiquc Marsylia przylecieli do
Poznania bez swego czołowego
llapasłnikn,

Jl1goslo ·\vi~,njJla

Bruń'

Dra ..

~alH" Stojkovica. kl4ry jest kontuzjow:,")'. Z tego samego powo-

du uieeu~ki

w

..j

wystąpi
obrońea

w

dl'nż~tJ)ie

rran-

Tenisi';d stołowi ' I liJ;'i rezł'
:grali . WC7~Ol'aj siodmą kolejkę
s}Jot1<ait, ZrSlJól URONI ~\adoin
g~dł w ' Gli wicach, !:,dżie przegrał z mislrzem Pol~ki. mit'js·
eówym AZS 3:7. 'Pwlkly d,a
. radomi ..n zdob~'1i: .J)ni\lri~ Pii:
rewit'rzjew, .lak l\lolerlda ' i: 1.'6:
JUasż .l'lewhiski
1: : dla •.gos-.
!,oiła:I'zy 'Norbert Mnich 'j ' M'h-ósław Pierońrzyk po
:Jółroslaw
Kololhiejczyk l oraz l\lnil'h z

p"

przegroł

GKS

no

włosnym

Piel'ończykieJll

boisku

Z =raj~cyeh wcnraj .aszy~h ·

MałlllH
,
· • ervena Z:"ezCIa &Jcratł Glas~o'" Ran~f'rs S:ł (1:1),
• Dinam_ Bukarenl Fe
Porlo 0:0,
· • Real Madryt . - TiI'ol Inn. sbJ'uck 9:1 (ti:l),
: • Bayern
Mooa(')Num
eSKA Sredee Sofia 4:. (2:0),
· • -N"poli - Spal~tak M~kwa
O:':.'
!
•
,'e Milan
Fe Bruene
.:8.. "

Dynam_ ·Drezn. -

FF 1:1 (1:1),

·PliClIAR ZDOBYWCÓW
PUCHARÓW

z;;spol<ł,w lepiej spisała się LJ:GIA, ktin w wyjazdowym ~
jećlynku

uzyskala . bezbramkowy :r:emis .1' szkock~ ' dł'użYIl~
ABERDEEX, . co
stawia Wal'szawskich . piłkarzy w kOl'Zyst:
nej sytullcji ~ przed meczem re!
wanżowym
(7
li,~topaila). Jak
wynika' z doniesie!'l ' agencyj- '
nyeh, w pierwszej cżęśCi spotkania sh:oną
atakującą
byli
. Polacy, natomiast po pncrwie
przeważali
goSpodarze, jednak
świetne in'terwencje bramkarza
Leg.ii - Mac'ieja Szczęsnel(o zapobie'g ly utracie gola przez goś
ci,
powio.uo ~ję wyst~,
lIlI własnym boisku
GKS Kalowi(lf', który pneiral
li!
BA'f .F.Rł:M
Leverkusen 1:~
G.rzej

• Aberdeeu - Lecia WIW'3Uwa 0:0, · ,
• Dynamo Kijów - ' Dukla
"raga 1:1 (0:0),
I •
~lanchester
Unite4
Wrexl1aln 3:1 (2:0),
• Olympi~kes PireU8 - hm)tdCłria Genua 1:1 (1;1), ,
, • Barcelona .-.: F.t;'m .,.- '

~;a ....i~ ~:l\1;I»

.

-

PUCHAR UEFA
· • GKS lUtowice Bayer
Lt'\'l'l'kusen 1:2 (0:1),
K_penha"lI• BrDl'udby
Fel'ł'ncvaros BudapeS!l:t 3:1 (1:1),
• Fe Lucerna
Acłmira
~';u:kt'r Wi~deń 0:1 (.:O),
• Ueart ol Midlolllia.n - :80l.oe-na 3:1 (3:0l,
• Ft'nerbahre StIlmbul - AbIauta Bercamo 0:1 (1:1).
• SPOl'tinr: Lizbona :relit.e hnic·a Timisoara 2:1 (1:1),
• Real Sodedad San Seb:a8. t1an PaI'tizan Beli"ad
1:'
(I:AI,

,•
•

Fe

Mar:dt:buri: , - GiroDBordeaux 1:1 (1:1),
Fe Valellcill - A lt+wa

1:1 (1:1),

• C1zernoworec OtIeSliIl
)(ol\al'o 1:1,
...

AS

• .U,niversitaiea
eraio"a
Bo!'ussia ~rtmuD~ . I:S (I:'),
. • Om_lua , Nikozja _
AatlerIecht Bruksela 1:1 (i:ł),
· • Fe Keeln - Intet' Bl'atysława 1:1 (1:1),
Ilł Vit~sse ArnheM ' -..:. D_del'
Unilt'jI 1:1 (1:0),
• Aston Vil1a - Iłller Mediolan ~:I (1:1),
• Torpe-do Mosk wa
Fe
evilJa 3:1 (I:Ol,
l\1 ..eze rewaniowe oclb~ ~~
7 lhtopada.
opr. ("p)
EXPRESS LOTEK
4, 17, 19, 2", 33
SUPER LOTEK
lO, 6, 14, 19. 25, 39. t6
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umiejętności
$\1:&

piłkarskie

niż

drużyna.

na(ap)

rozegranych wczoraj SIW łkań w europejskich p;lcharach )la 1łzasluguje rekordowe zwycięstwo piłkarzy . Bealll Madryt · )lad
Tuolem Innsbruck ':1. Mecz by} ' popisent strzeleckich umie;jętnóśCi
~eksykaniBa łlu;-o Saucheza i Jliszpana Emilio Bułragueao. Pierwszy .zdObył cztery gole. tliu!;i trzy!
'
, ".'
,
DraIllatyezny pojedynek rozegrano w Neapolu. a S$ tySięcy widz6w
nie narze.kało na bra~ cmoc]i. choć spotkanie NapoH :lIC SparlakieJ))
Moskwa zakoilCzylo sę wynikJm bezbramkowym. Trzykrotnie pilka
po strzałach gospodarzy trafiała w słupki bądZ poprzeczkI!. Zawodnicy Spartaka . .. zrewanżowali" si~
rywalom, dwukrotnie traIlajqc
piłką w poprzecl:kę w ostatnlch minutach meczu! Drużyna Diego Maradony mogoła więc wygrać, ale b)'la tei w opalach.
\v turnieju PZP na uwagę zasługuje wysokie zwycięstwo Juventll5U
TUfyn w Wiedniu (4:0 z Austrią, li na lisl!; zdobywców bramek wpisal się m.in. "król strLc!ców" mistrzostw świala Schillaci). Nat~
mia;;t w turnieju o Puchar UEFA scnsac ją był
remis Anderlechtu
Bruksela na Cyprze z Omonią Nikozja (1:1),
(ap)
Z

, !",a~ę

w

Radomianie nie byli w stanie
renomowanej drużyni.e
akademików, w której wystę
pują czołowi w. kraju zawodnicy (Mnich i Piel'ońcxYk). .Po
c~lereeh grach
singlowych ·był
iednak ' remis , 2:2. ale pÓt;lliej
~Oście . przegrali
oba ' deble i
AZS objął' 'Prowadzenie, którego nie oddal już do kOliea. · W
zespole ·.· Broni dobl'ze grał Pi,,rewlerzjew,
który
wygrał. z
Kołodziejczykiem i
po
7.aci~
tym p<>jedynku uległ Mnieho~
wi; Dżielnie spisał si~ ' także
młod.y Plewińskj . .
Spl'ostać

BI'IIinkę

Strzelecki popis
. Sancheza l. Butragueno'

' .

• MonlpelIier - 8tuva .akari-.szt 5:. (1:1), ' .
• Fe Lieee - K-arela ,.\łlłłI
tlora 2:1 (1:1).
• ·\uslt'ia Wiedeń
h ..'ł Tąryłl I:.J (I:!).
....

olinę

puj~('emu

al. GK:s :MI_l.ył
mili, Pi.tr Swiercaewski,
illlI Bayeru: AHdrf'llls Tholl' 1/11
ti lnin. i A'ndrzej łłuńl'oi VIi 41
miii. Liderzy pOlskiej' ekstraklasy nie sprostali drużynie gości ,
w ktprej grali między innymi:
BrazylijczYK Jorr:inho, reprezentant Rumunii Lupescu, były reprezentant Polski Andnd Bunooi i 51-krotny reprezentant Nl!D - Alldnas T~om.
Bayer prowadził już 2:0 i cały
czas kontrolował przebieg wydarzeA na boisku, a katowiczanie dopiero pod koniec pOjedynku zdołali zmniejszyć 'rozmiary pOl'aż,ki. Rewani w LeY~rkusen wyilaje si~ być fermaluością, ccJyz !roście a ' RFN
reprezentuj~ znal'zole
większe
(.:l).

.w 84

' t Kołodzir-jezyk

Grzc~orzl'lU
Iwalliukiem
,ruh podwojnych,

Wczoraj ro"eCI'ano pinwsze pojedynki drur:id rll1ldy' rozr:rywek
w europejskich pucharach. Z 1lOlskieco tercetu wystąpiły dwie
. dt'użyny - LEGIA Warsza ~va w Plit'harze . Zdobywców Pu~harów
i GKS Katowice w Pllrharze UE
Men Lecha Pozna i z Olylllpique Marsylia w Klubowym l·ucl]arz.eMi.~t.rzó\V Europy rozer:raIły zostanie tb.iś lIa p6~Dańskhn ~.ili.Die. P~(\.~tek h',,:nsmisji tel~wh,!,jnej o ;-odz. 2ł ..J5 w pI'oc.'amie I.

KL.U BOWY PUCIlAB
MISTRZÓW
EUROPY
.-e •

2:

%

l'.".

•

legia mislrzowi

Amoros. (ap)

europejskich~ :. ·~charach

I~~I

I lidze tenisa' stolowego

.

• PozostaJe
wyniki: Wł"k
nian ł.u(li Vietoria Wal"rzych 3:7, lkiJdon K~lowice
LUJUeJ Zielona Góra 5:5,
GKS JasLł'z~ltie .
Za,łębie
LulJin ':li. l\Iel'z Górnika Czerwiouka z AZS Gdaó..k .ab(dzie sie dziś.
.

tnos
·

tk·
Odbywjllj~ce !Hę . Y' " .Brailyiii
mistrzOlIt wa
świata
siatkarzy
weszły w decydujl\cl\ fazę. R<>zegrauD już pojedynki decydLł~
jace _ (, rozsla wieniu dru:iYll, '!f
których. Kuba pokonała Renylifl ~:2, a ArcentiJia wy;grałą, ~ ,
ZSRR również 3:2. : Wyłoniono
lakż-e' pozostał~ eźwórkę ćwier'ć-=

fiualisthw, W spotkaniach Q awans do CZOłowej 6scmk'j' mi:
strzostw
uzyskano " wyiliKj':
Francja ~ Kanada 3:1'. ' Hołan~
dia - Japonia 3:0, Bulgarra' ~
Szwecja 3:0, Włochy - Czechosłowacja 3:0.
A o~o zestawienie par 'ćwierć- '
finałowych: Kuba Holandia,
ZSRR BuJgaria, Brazylia Francja, Argentyna - Włochy,
Zwycięzey
tych
pojedynków
walczyć br,dą o medalę, pokona!l:i o miejsca od 5 do 8,
(ap)

w sohoLt: tenisiści . stołowi
..Broni będą
gospodarzami pojedynku
z , CKS Jastrżt;hle.
:;;potkanie rozegrai1e z'óstanic w
sobotę o godz. 17 w hali sportowej Pl'oehu w Pionkach .
. 1. ,zt..tl~bi~
. Z. AZS Gliwice

, 3. AZS Gd ... ń.~k
4. UROŃ

5. GÓl'llik
6. Lumel

7
7

,
7

i
7

7
7.' Vic·tCłria
S. GKS JlIsin~hie 7
li. Baildon '
7
7
II. 'Włókniarz

11 .

11
II
S
7

,

>1$-Z!>
43-!1

3S-~!

35-35
32-2*
3$-M'

a
a

Sl-3'l .

1

2!-;-U.

~!

4 23-4!

Z~piir Włók hla [;li,, ' Łódź _lał
pozbawionJ' . pl\Dkt(u~, zd.bY-

tych l,rz~:c . l\lichaiła Ow('zarowa, .
który występujl\c w łidzkiej.
druzYlli'e ~'r ał ' rówłlol'zeinie w
zespole rail:&iec,l<im. (lO jest nie~,odn~ . z rer:.ilamint'N r_~!n'Y- '.
wek PZTS.
(ap)

K~o .chc~, pogra~
W koszykówkęTo zaproszenic pod adresem wszystkich zainteresowanych
kieruje
Stuaium
' Wychowania Fizycznego Politechniki' Świętokrzyskiej w
Kielcach, któr(l zamierza zorganizować
stałe rozgry,wki
dla 'sympatyków baskelu · ~ .
okresie
jesienno-zimowym.
Organizatorzy . !lPod'z.iewaj~
się zgłoszeń . druż:yn , akade..
n'tickieh z W yższej Szkoły
Pe~agogiczQej
i Politechniki Swiętokrzyskiej, z kiE;leckich szkól. średnich, a tak,
że' zespołów
nauczycieli i.
oldbóyów, '. Zresz..Lą . każda
zorganizowana grupa ...., reprezenlująC,a.,
osiedle . .lub
dzielrlicę .Kielc może uczesl~ .. '.
, !liczyć w roz.grywkach. ' •
.. Zgłos-,enia , 've terminie do
.7 liSlQp~da przyjmuje Siu-o
diuńl
Wych.owania Fizycz-.
, !lego J;'oliteehnlki
Święto- .
kr2;yskiej , ,w , Kielcach. al.·
Tysi.ąclecia
·7, bUdynek C , .
numer pokoju 127. 'ram .tei.
'l lislopada o godz, 1& odb.ę
dzie ,$ię zebranie kapitanów
zgłoszonyell
.. zespołów.
na
który,m , ustalony zostanie re- .
gu~ami.\\ i System l'ozgt'ywek,
(ap) ,

Bezbramkowy

~emis

Widz~wa 'J ' Pogonią
W

wczoraj
'fi
meczu n ~.
llliej!;eowero Widzewa
zremi.wwali . z ' PO!':onill .Sl1CZecin O:O:;P.( tym spotkaniu 'IN 'abeli nie nastąpiły zmiany - .
Wilhew je.~t nadal czwarl1 ~ ;,
brobkiem 2i pkt., II Por:ei ..0;.
dliewiętlla, la, majl\c )la kenoie ,'
, pk&.
':'
Łodllj

(ilIy miał siedem lat, OJClec "kllt.ił mu motorynkę, na którt'j

,_,>zalal" po wertepach nad kieleckim zalewem. Gdy podrósł, za
taty, Andrzeja "'ięckBwskiego, ~manego działacza spor&Ó\Y motorowych, został członkiem Kieleckiego Klubu ' Motorowego j zaczął próbować swych sił w motocyklowych rajdach
popularnych, które najczęściej odbywały się na Wietrzni. '
Pawel WIĘeKOWSKJ, bo o nim mowa, miał widać .mykał
kę tle rajdowych wyczynów, .kore w wieku 11 lat moze się
JI&szcz~cić dwakrotnym zdobycienł - w 198; i 1990 roku - tytllłu plerwsze!ro wicemistrza Poliki w njdach enduro w kl,,.ie siJll8oniw.
- Przed rokiem, podobnie zresztą jak w tym sezonie' ka.n• dydowaliśmy w trójkę do miejsc na podium - Wojtek Brzuś
n;J!an z Bielska, . Hubert Dzianok z KTM Novi Kielce i ja.
Dwukrotnie najlepszy z nas okazał się Wojte)c, a ja plasowałem się za jego plecami, W tym roku do wyprzedzeni.. W<>jtka zabrakło mi tylko czterech punktów...
W tym sezonie było aż 10 eliminacji mistrzoslw: Polski, w
których zawsze mieścił cm się w pierwszej trójce, Najtrudniej'ze były w kwietniu w Kielcach, z próbą crossową w Bolminie i motocrossem na Wietrzni. Najlepiej powiodło mi się jednak w dwu ostatnich eliminacjach, w Siemiatyczach. Obie wygrałem, choć teren też był
trudny. SCigaliśmy się w lesie i
trzeba by lo bardzo uważać na schowane w liściach korzenie
drzew,
,~~ończył~n: ~uż 16 lat i w przyszłym roku muszę się przeSląSC na SIlnIeJSZY motocykl .. 125". Kłopot w tym, że w
klu?ie . nie ma pieni~zy, bym mógł d<>stać nowy motocykl.
Moze Jednak znajdą się sponsorzy ... Marzę o husqvarn ie 125
ccm, Ale ona kosztuje 16 milionów złotych, ..
dwukrotnym
Z Pawłem Więckowskim z liK~1 Kielct'
pit'rw 'zym wicemistrzem Polski w rajd:u'h ('nauro rozma';iał
A. PAWŁOWSKI
spraWił

http://sbc.wbp.kielce.pl

roze:ranym
zaler:łym

piłkarze

W solłolę . j ' niedzielę .tlbędzie
się

U kolejka spotkań. llittdzy
innymi w sobotę • ,odz. , U 'fi
~ielcach . piłłr.arze Korony zJ1lierzĄ się z Odrlł . Wodzisław, II
lider zespół
Stali Stal. wlł
WeJa podejmować ,b~dzie !Ul
własnym boisl". 'ltytomskĄ pel.nię.
(..P~

,

.. ta

" yyyy'ł'Yy"ł'Yy".".".,.....

• W zaległym meczu I ligi
koszykarki Wisły KrakóW p<>
dramatycznym pojedynkU pokonały we własnej hali OlilJlpię Poznań 71:iO.
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,Piekarski

• W I lidze tenisistek stoł<>
wych najlepiej spisuje się d~t1·
żyna 'iarki Tarnobrz('r:. ktor ~
wczoraj odniosła siódme z kolel
zwycięstwo,
tym
razem we
Wrocławiu z AZS 9:1. Siarka
ma na koncie 14 pkt. i Wyprzedza GKS Jastrzębie orat)
W an dę Kraków
opr. (liP

