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rezydentęm

czerwonlci ,
włośnicy , salm~
nelli, mO:6na zaoipatrzyć si~ w
mięso jedynie
u rzeźników ,
którzy
wyd'Lierżawili
jatki
przy ul. Gwardii Ludowej .
Wa·runki sanitalfno- higieniel.ne
panujqce w 24 budkach są fa ·
[alne, ale mięso w nich sprze;dawane z całą pewnośc ią jest
przebadane.
T ak
tw i erd·zą
Ą.NNA EKIERT i
KRZYSZTOF LEONOWICZ z "Sanepidu" oraz BOGDAN KONOPKA rejonowy
ins pektor
weterynaryjny,
dyżu r u ją c y
p rzy "Gl ośnym t elefonie" w
miniony czwartek , 25 bm. Go ś '
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na wozów sz tuc:11 yeI,- lIJf' s . y" ToIn iczych 0gral11c:ojq produkcję na skutek
braku zbytu.
Zmlli!'}s:J/ło s ę
te: te ' , po t"" ro tu bezrobocia.
Popralcia .Ię nieco
s:/tuac;"
fillltl"owa
pr:edsięlJi or~ tll'.
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proll' ie

Plonic ogni. ko
si.; dzi n je w tych
naKielcach'/ Pod moim bakO:lem przy ul. No \·o"it'j.slr.irj
pala liście i rozchodzi sie talc
ok:'opny
dym. że nic można
okna ot worzyć. Zadzwo:1iłam do
admini"traeji lo mi pow iedziano. że tak musi by ć.
Nawet
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To cen.a nadz.i"i, k upna - Z:I
pi eniądze kilku
lat
ustąpieni a kalectwa, ży
cia godn iejszego. Jut po rozpocz<:e! u pierv:szcgo seansu, po
każde
życia,
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informuje Anna Ekier!.

kll)IO\\ :ma od
aUQnimowy eh l-prl e da Wi' ÓW może b yć gro ź na ?

hl; poznać C7CY
nti <:so jest zdrQwc?
Dlac'Z('go
zabrania sit; ha ndlo\V:1ć wyrobami wC;dLiniarskimi? - to l~-J
~o ni<tkl6re z pauają<:}ch pytalI. Ale za ?l.nijIllY o<l p:>cl.:!Iku.
K\.!~;i
niłta

n11liC

ape-~yc.zna
P"ZCZ
Wiśnin w e j .
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opory <:zy

clcr();'

Ale

mam
ją kllpić
mó\\ i czytclll:czka . - Stale 0ml'zegacic, że zak p mięsa od

p.rzypadkowych ludzi g~oz.i zatruciem pokarmowym. Jak 1110gil się upewnić. czy ta cielęci
lIa j st romwa?
_ P rzede w5zyst.«im trze.ba
żądać od sprzedawcy
świade
ctwa baUania weterynaryjnego
_ odpowiada Kl'2yszlQf LeoJlowin. Warto
w itxl::ici>. l.e
z.drowe, przebadane mięso nwsi posiadać pieczc;ci-e: podlużną
z napisem - "wolne od wIośni"
i o~rągłą ze sk.rótem: " le k.
, ,"'et.".
"Sanepid"
zabrania handlować na bazarach.
p:Jkqtnie
wyrobami
wędlinia·rskimi.
A
skoro niC' wolno
to dlaez.. go
taki h :md.'J kwitnie na placu
"" olttoś('i? p"ta :nqżc'yz.na.
-

Zabrau;a sit: pc.kntIlej spnc-

duży wyrobów
wędliniarskich.
pon ie w:lż. bada!l,e lekarskie, np.

kielba sy nie wykt'yji1 czy zro biono ją ze zcl:rowe"o. czy z chvl·CgO tni(;sa.
Odpowied zi
u,lz'ela
~gd a tl
Konopka . - P roclukuje !;ię wi~
np. kiełbasę z !Tu-t-rii, z dom:esLK'l koni:!)" smakowo dobrą. Na placu \\ olności w przyczepach cam)) .1gowyeh istotnie
spncdajc się wę~n:nę.
Więk
szość tych w yrobó w p OChodzi z
zaldaclów mję~!lj'ch są (}ue
bez.picC'z~e.
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!"óiny~h

lmmb:nacji n p. mieszania lQwam. Ha!ldiOwice mo~e cz::ść ..... ędliny pobrać
z zak lad6w mic;snych. a C7•.::ŚĆ
od' anonimowego chlopa. Kto
pl}tem poz a s:<: na jego os'W~
rlwic?
Slrasz 'c ie i strilS'lyde ty rui choróbskami, epidemiami ,
ló!(."l!. !llttl\d zatrueia nie by ł o ...
Niep7awda, w lipcu br.
Eluiba w el rynaryjna wyk!'y la
włoś nicE; w mięsie w ieprz<l wym
w MIH"3wi cy. Eł?idcm.:a .... łoli.nicy
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\V~ ja~'Ii"ni" podac \\ :lrlu,
;,e do końf':i ~ru dnia br . PZ U
j t·\ t jf'd~ Jlą
ius t} ttlf'ją. klóra

Ko'cjna geLl·pa pylali d{)lyclyla
wyrobów
im,po;·to wanych .
Pa"i Ekiel't prze.;l1'Zega p~ze<l
ku.p!i{' m
szko:ll:wych g .ttn do
żucia pochodzenia
turcckiego,
austriackich i niem;eekich soków dla dia~etj'ków rcklamowa łlych jakO o:lżywka dla dzieci oraz ';m:ctanki
w p:'oszku
do kawy. Okazuje się. że polskic nOI'my dcpuszcz<1jące uży 
cioe pewnych barwników. suhstancji konse r wujących są surow.sze o<l
zachodnioniemieckieh.
austl':ack;ch.
wlvs.kich
czy IÓzpall<kich. N icbagatelny
wplyw na laostt'zeż~nie naszych
nor111 ma sl{au>nie śroo()wiska
natut'a1nego w Pa.lscc. jedno z
najw:ększ)'ch w E'I!·~,pie . Z lych
samych p!'ZyC?ya .,Sane-I)id" każe się dob~e ~a~'anowić nim
k.u.pimy na bt'z2!'3l'h zag"a.niezne ){osmcly·ki - \; re~ly·. sZ'auIpony do wł{)só'''-. P"leca w y!"oby roozimej ,C-::h" i innych
]>!"oduccntów. któr~y na etykietkach podają ;:kl~d ko-smetyków.
- W wi elu pUblikacjach prasowych, tolewizji re.ldaruuje się
zdrową żywność . A ja si
zas\annwiam cz.)'
w
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lll" lI". 11a <1 "I 0110\\ iqzu jaC't'
--: 'łO\.\ lt'rlOł1f'
nUrja b~r ć talt i.c
IlIlk l! iOllyw in,Ly luC'jom ascturanjn}nt .
, tin islNslwo I' in:H,,,i,,,
okl'e"la obcl' ni e Z3.\i\dy i "a nUl!.. i \\'SllÓ ld ~j:llaoh ,
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n', t!·~o zakła d u - ''''ład., I'H\
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Wyniki są
wr:etniu. Coraz tliżs : y

Telcti>niez'le r zmowy z ('zy'aikami za,kolJ(~zył(J' pytanie
skiel'owa'le do
tanistawa KIlmińskieR'o

z

Państwowej

l:\s-

pckcji rran.tJ !ow(:j.
_ Byłam świadkiem, j..,k rolnik l>rud3S za nicpl'zcstr"Lel!anie
potlsl:l,wowych wymogąw sa.nitarn}ch zosia! uka!'any luandalem w
wysokości 3 tys. z10lyeb. To śmi-esz na kara. nicz"~o !1łC nauczy. Dlaczego nlnnda' y S4 h'l:ie Jli.k·;e·!

- - N:es!~~y, Sejm V.·CI~~Z nie
podjll1 ust wy w spraw;c pod wyLA'7.~nia tn:1.l1dat.ów.
DooyzjG
o i ch n-o\.\~ j \vy G~ '.ci oO'Pi ro
. <: V'U7.y. ~ że lo będ:t:c sio
a mo<.e d\\i '. ':e' ty ';ęcy .t.l tych.
u r,; ..\ " :\ILOTl 0\\ liK.\

z

kr

od setek

podu:yŻkac h.

cen.
Na llajbliżs;;;y okres 80 proc. z
nich. zaJc!ada
stabil i:.a cję cel1,
a je<lllni6 19 proc. proOJlo:.uje

firm donosi o

ich wzros.t.
Z (lanych
bCl'lków
Dojętych
bado",a111i wynika, że Ul picYlt:8;;;e J polowie pa:źd:::ierllika
pr:y wzroście liczby pr:::edsię
bio'rstw kredytowa n y ch pr;:ffz te
bClnki zmniejszyla slą kw ota
kredytu, z którego korzysta l y.
Nif:s::.Ylliż w poprzednich okre sach bUl w pierwszej polo-

wie paźcZzie'mi1w eksport pr:tedsiębior$tw.
Więcej firm odll otowało spadek e/esportu, ;.w la sz-

cza do pienvs:ego ous::ant plat-

Nato mias t
więks:ay tli
porównaniu z popr::cc!nim mie siqcem byl import ,;,aopatr:enio-

niczego.
wy.

7lych tcg stanu ;; 15
nika

br.,

modlitw ą

pieniu

b!!>.

k~.

p rz.y:pomr.iaJ.

dzieje

zbIo.dni katyl1.s-kiej. Na.sh:.mie
Józef DrikQwsl1i
prezes
Związku
Sybirakó~'
z.wróci t
uwagG na niez.w)'klość uroczy ··tośd i )'Jl1.bo·licmq wyJU-owł! . "Niech rami.o;n<l tych kll'zyży podrueślił prz.ygarną
wszystkich. którzy
hzu,knjq
miejsca
spoczyn(-!:'U
~wo-:c11
bł' ·kich" .
Uroc zystość zakończ.ył apel
poJeglych i o·ddanie pO'trój.nej
sa.l.wy fumorowej przez żołnie 
rzy komp:lnii reprezentaeyj~1ej
garni.zonu kie.leClkiego. P"rzed
pornn:t'!:iem zW·żono- wiqza~1ki

Radomski teatr
dla młodzieży

tero sIa flo 974 ty s.,

to je st o 5,2 proc.

!lO rótt;u<t"iu z <lany ,ni spi':e<l miesiqca.
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ci4gu
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i en
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osi atniell

ll aj aiżs:: 1J
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PKS
straszy strajkiem

\V

:z;wiązku

Wszystkim,
5;~ do p owstania
pomnika se-rdeczlle podz.iQkowap.ia
uo:i.yt mjr Bończa.
Przed r o·zejśdcm ~;G zebra~li
od.śp:e.wa.l i ,.lWtq·' i ,.Boże. C(}S

ruiędzYWl}jennego

"Prośba

II

piosenkI)" w opracowaniu Alicji
Cboińskicj.

Skladają

się

nań

w iersze m.in, Juliana Tuwima,
Kazimierza W'i crzyńs:tie go. Jana Lechonia, M ariana HCI'l1ara.,
urozmaicone pi eśniami legionowymi. patriotycznymi oraz piosenkami z p!"7.ed·woje~ll1ych kabaretów.
Premiera 8 lislopad. ln·•. I1ektakle
łk:.dą
prc2.t'ntowane w
s'<Ikolaeh. ąd'Zimy, że flhr,tnych
do oJw-jl,'Zenia ni zabraknie.
(\ oz)

z podj!;c iem pf7.ez

Krajową i Okręgową KOl1lfsję
Koordynacyjną
NSZZ .,Solidarnośc"
Pracown ików PKS uch-

wat o strajku ostrzegawczym
na tereni c calt>go kra.ju w dniu
30
pażdziernika
br. w godz,
4- 6, mogą w tym okresie wystą
pić zakłócenia
w obsłudze pasażerów autobusami PKS.

60 tys. za nadzieję
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we;)'!,. tak, że- mo7.e lub cll.cc
być samotny w
swych !!ukcenicdoli
s.'!!uka
sa<:h, lccz w
wspóJuCZE' lnik a swej choroby,
smlloiności, . nieszczęŚCia .. ,
Fenomen Kaszp ll'owskiej{o nie
l:>olega n~ cudotwórs.twie, na
magicznej
forrnult'
przywracającej zdrow ie. Pol ga jędy
nie na wspóluczestnictwie, na
wejŚCiu w struktury psychiczne chorego na zrozumieniu go.
Grzcchem codziennym w zyslk' -h lekarzy jest to. że lr:lktują
cz10wicka ch.orego mechanicznie. jako z.biór Ik:..anek
chorych bądL zdrowych, pomijając jego
podmiotowość
i
nie traldujqc go i ko jedności
p6ychiC'Zl1ej i l:Zyeznej. Dirunetr 111io inne podeH'c
l1atoli-

•

J
l

ZlodLieje "yrwoLli krat~
w
Oknie, w tylnej ezt:śei łol;;.Qlu, i
zual~źli .sil: wewnątrz, po CZ}W
od razu skjcTon:c~ll si do ma.IP,.ynu. Za.,tana\Tiol fat.t, ii po ła. Hi .ci
tylko na 15 butt'lek

wódki!
Włam!

Mie~lajłowi(za
ski~l:o do choroby

ja

.

chorego

RaJ apirowi człow,eka
to klucz do> jego fe-

nOD1enu.
Lekarzy,
którzy w idi:ą
uleczenie choroby w tl\.nnakologU, chirurgów, k t 6rzy ratunek d la pacjent-a widz=\ w skalp el u, pr~y woz;iłbym związanych
w k are-tce policyjnej tu, na tę
!lrJc;
r oz poczyna spotkanie
A. KaS2.pirowsld. Z
pocz ątku
usilnie prosi
Zebl'lU1Ych. aby
mówili o s wo ich chorobach i
o tym, na ile jego terapia telewizyjna pomogla w pokonywaniu ich. Odpow iedzią
jest
grobowa cisza. Dopiero swoiste
ultimatum. że milczenie
jes.t
nie
t 'lko
nieelyczne.
lecz
sprzyja
pogłębianiu
choroby,
rozwiązuje ludziom języki. Zaczynajq mówić. Mówić rze;!zy
wprost niebywale, zakrawające
wręcz na cud. Tel'az już. Kaszpirowski napomina: - Mówcie
krótko o
rezultatach moich
seansów. Posłuchajcie s.:ę wzajemnie. Waszym u~~cesem bę
clz;e pozbycie się slrarhu. A t~
jest prawie ró'ól. nowa:i.ne z pozb_'ciem sit: choroby.
Seans przeb:egal .,Si.andal'do, o". Jak zwykle, K szpirowski
mów:ł
w
s w ym
niezwykle
pi~!mym, literackim
j(z)"ku o
p&trzebie wcwnętrzneco l;>du,
spokoju, harmonii. Bo kosmos
lo etymologiczn.e
nie
tylko sfera
otaczaj ąca
naszą
planetę, lecz ład wewnątrz nas,
to na ile jcsteśmy uporządko

wani w swych
Od !lll~ u:> nikt z \Ip<)"-:.d:niouych Il.'oiib nic z:lt;l~dał do .... ypozyeza lni s przt;l u
t ury t e~no-spGrto\\ ego
1'lulomskie~o
ognhka TK r "Ustronie". Dopi ro o~l:1lnio
!oh, icrdzono, iż
<lo pomie. zcz('ń
WypOLYC'l Jni
,~łamali
!oi.; złodzieje. W y rwali
klódld oraz \\ j'\ alyli
zamek u dn",1 do uplecu.
kradl i 5 kOlllplc-Iów namlolów
Z-osobo" y~h oraz szlirlerkc; eIrkl1' ~ uną.
W;\ rlo~ć skradLlonl'/(o mienia - 5 mHiollciw 3.10Cyc·h.

http://sbc.wbp.kielce.pl

d rlżeniach

do do-

sl~ona lości.

"Czlowi k lo zwierzę towarzyskie, lecz nie na Zie'mi, _
lam. w kosmos:e". Te słowa
poety powinny być, zdaniem
Kaszplrowskiego. naszym przesianiem w sprawach wiclki::h
i małych. w nasz 'm wznoszeniu sl<: k.u cz1ow'eczeil W\l ...
A:-iDlłZr:J

Pol~,kę.··n

"Niezwykly to

d7.ień,

NicNiech pozostanie dla wszystkich przestrogą pndkreśli ł
proboszcz
paraCii garnizonowei lis. Stanisław
Ros()1)ndek. - Biorąc
zwykła ucoczy'stoŚć.

udział we mszy i',w . i
03s10 nięciu P'omnika
Kat-,fńskiego

dajemy

przykład

ja.k

żyć".

mamy
(dmpl

IIAIII orska

See aDgbiutu~ł
Pod takim Wl~l'~'lic ~zylde:11
Wojewód2lki Do m Ku ltu! y v.:'
K ielcach roz,poczyna cykl iO)1prez prezentujących amatorski ruch artystyczny w jego
różnych pO E.taeiach · i {>rz.cja-

D:a. młodzieży szkolnej Teatr
Powszeebny w Radomi u przygol-owaJ rÓw!'lie.ż montaż poetycki, złożony z utworów okresu

nSolidarnośf'

d.

Dochod "ila 8.30, k iedy kit'rowniC'zka restauracji " Romanty('znd" w lbdomiu 7.auwaiyla,
li neM: z niedz.iell na poniedzbł~k nie
uplynC;1a
spokojnie:
kuc hnia i Dła&':lttyn nosiły ś.la-

O'J",lo~)ię-cia

ro2opoP iotr
Skucha. Prezydent. Kielc Arkadiusz Płoski w swoim wystą
c zął

pa~dzier

dy pob~' lll ni.' llrCf">ZOll} "h ~oś-

" Ron1antyczna"
od tyłu

Uroc:z.ys!ość

Pomn;ika K aiY ll"k:ego

J eśl i idoie o flltuację na "ynku prucy, lo lickua
uc:robot-

•

Cor= liczID 'jsZI' slIt "ł"lU:t.
uia do l>1."łl k
po)o)lijl1y~ h i 7kapitałt'm zagl'a niemym ,~ Radomiu. 'llotkalo to Iskie spół
kA)
" Bran(limcx'·.
ZlodLit'je
włamali si;: do j,>j pomif'szczeń
przy ul. Wada"a. " 'pil'rw nyrwali d wi ~ kłódki '.labrzpiecZl!.ją('t· dodatkowo wdś"i\' (oprócz
k)'al y). J ch 11Ip"m p a dły w ' 1'0by fu trzarsJde duiej wart'O~('i .
Slwierdzono. ze brakuj e koiu.'ha
z k" \\ a lko \' skór oraz l>pódnie
i kurtek skórzanvc·h. \\'arlo~ć
"kl'ailzion) ('h rz,,('~y - 42 nliIiony I.łol)'(' h .

k''v!il,tÓW.

ZE. ' lE ZE S'ER. l

pr:z.y{:zyn iIi

DOliO"CZE~m

c.nsry-t.

O,lpowi"da
Anna
Ekiert :
_ Za.:znijl11)' od wy jaśn ionia co
to jest rot'owa żywn~ć? Jest
lo żywllo~ć
bezpieczna, S?~'zy
ja,iąca za chowaniu d b'€go stanu 7.~!'o\\'ia. Zawat-tość szkodliwych dla o,'ganizmu sabstancji cJlemic7.nych, zanieczy~zcZcll
b:o:ogicznych nie pow! naa przekraczać w nie j stc:.l.C'n!a dopuszczalnego prtez polskie nOi'my i
zalecenia. Zltcm bardzo ważne,
gJzie i ja.k żywność' jsst pl'Odukowa a. Jeżeli z dala od
ruchliwych tras. fauryk, umiu l'kowa"!ie
na wo żona
to można
IL:wac ją za zdrową. J\"ależy wtem szukać uczciwych. sprawdzonych p :'odueenlów i u n-ich
rohić z,akupy.

.

O

&każone. natu='al:1~
lJOżyvvlen'e
lUożna w ogól:! gd;deś zdob)'~?

1):,1

ma \1ra ",o

,

a

wybuchła

ży .... nOl;ć

Czy

•

J. KICZOR

Obszorna relacja z seansu oraz wJw:.ad, na prawic wylącz
noś1:i dla ..Echa Dolia" z A.M.
Kaszpirowskim w piątkowym
"Relak.l>.ie".

wach.

Propozycja ta dotyczy rówamatorów, którz.y ćw icz;)
swe u m~ejęt.ności gdz.ieś w
pi'wnicach i domach. Prezentacje b mviem obejmować b Gdą ró:1:ne od mia ny sz.tuki e ~ 
tradowej i scenicznej : zespoly
muz.ycz.ne, so.Ji,st6w, IOTmacje
tanec2.!'le, kabarety. teatrz.yki.
a także formy ool'!'dL.ie-j kameralne: poez}a śpiewana, mo.!ltaże
pootyCKo-mu:z.yez.ne
i
inIle.
Młod.:z.i aa:tyści. zdaniem O'fgani.zatc'l"ów. b!}CIą mieli zapewnioną aopiekę mcrytorycz.ną w postaci konsultacji specjalistycznych. P!ros:z.eni
s~
w i,!c o zgła<:~"lie się do WDK.
Kontakt telefoniczny: 490-41,
436-74, 474-60.
..AmatO'fska
Scena Debiutu"
je;;t otwarta
dla wszy st.!<.ich l
Najblii.sza im:pre2a. (8 }i,stopada) to ~apt~ja ,.sknypka
na dachu" w WykO!laltiu uczniów ? LO im. H. SawiC'kiej
pod kie.r&wn~hvem puni Jadwigi Kuchinki.
(;lpis)
nież

Ważne

dla

abonentńw

telefonicznych
PPTT Dyr kc ja
Wojewód:r.ka w Kiclc:lch informuje.
że
wielokrotne zaliczanic na lerenie
Kazimi<'rzv \\ ielkirj zostalo włączone iS,lO hr. Jak już.
in fo rmowaliśmy. polega ono n a
tym, że licznik abonenta, zes-

tawiając ego
pOłqcz enie, będzi e
zalicza ł l j ednost kę licznikową

za kaide 3 minuly rozmowy.
Liczba jednostek za jedną rozmowQ miejscową zalciy od czasu trwania
rozmowy i slanowić bc;dzie wielokrotność 3 minut.

Jed!10CZ cśnie infonnujel.1Y, że
abonenci Kielc mo:!ą w sposób
automatyczny uzyski wać
poł ączen:a tcleloniczne z abonenlami Op towa, wybierajae numer kierunkowy do
taszowa.
t.j. - 819 i sześciocyfrowy numer żądanego abonenta ' 0 palowio, rozpoczynaj:\cy si~ cyfranli €S. Szczeg6łowych inlormacji o numerach wOpalowie
udziela
Biuro
Numerów
Vi
Kielcach pod nr tel. 911.
I nformujemy także o zmianie
numeru kierunkowego do Białej PodJ.1.'>kiC'j na 0·80 oraz zmianie numeracji abonentów
]N
Białej Podlaskiej z p;ęciocy lro
wej
na sześcioc) frową przez
dodanie przed dotYChczasowym
numcl em cyfry 4. Chcąc uzys-;
k ać
połączenie
z abonentem
Bia~c j Podlaskiej,
naleiy wybraI' n umer
kierunkowy 0-80
łącznie z sześci ocY[L"owym
numerem żądanego abonenta roz- '
poczynająCy si ę eyfrą 4.
Powyższa zmiana wes;Lła
życie :l dniem 20.10. br.
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Rozmowa z wójtem

'" 0-

'za,
ani

Now'ą

Wąchocka

gmin j miast, a "raz z ni ą p,'a('"
zaczyna ruszać :x mi~j (' 3. Jak w ygl ą da to
w gminie Wą ('ho~' k , mó"i \\ójt gmin y, J\URO.' L.\W 'ET ,\ ,
władzy

'icpo-

sll'uktul'a

~ a morządów

l~rellow ej

es-

- Czy powrót do starej )1 a2wy wlacby gminnej przyj<\ł się

ze z

w Wą cho cku?

tarą c

Nowe nazwy ulic
w Radomiu

;10 -

ego
my
op)

tem,
W

..!

dt.l\'.

raJo.:\..'

l~ r a ('h o \\

it'z allic

k ot'zysta j ~~

t.!n \\ uiauycł :!, .ll cł uLo n y{·h

Z p l"o\" izol' )" (·z n y(· h. s(·h o ...

\\ ;fó d Dl ollo \\"ll i('zy{'h

skał.

ill11-
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Ja jPOptl,arniejsze

schody

W

:.en-

W

bę
e ~-

?oly
ac je
Ski

me-

~1 -

i
O'l"-

za-

ycz-

spe-

S"

DK.

J-41 ,
:sk a
arta

l&to-

'pka

ucz-

Staraclo"\vicacll

l o ńs k i.

n'

, r", j:"'ó,s~ą

d~ogą d a piEszych. łączqc'l trzy tarasy Sta:achowic.
prWj;cic obok S,!du R ejonowego. które wiedzie po stromycb
i, mcc,,(\ sfatygowa!1ych schodach, Schody przy sądzie wielokrotn:,e gościły n.a lamach "Echa" jako przedmiot krytyki prasowej,
NIestety. zawsze bez skutku, Jakoś nigdj' gospodarzom miasta
nie ,stnrcznlo ochoty L, zapewne p.eni --:Izy, aby uczynić wygodę
lud/lOlll z l\lajówki.
)('3\

Sprawa dojrzała już na tyle, że nowy Zarząd Miasta, nie bacz'1c na pustą kasę, poslanowi! wyremontować nujpopularniejsze schod;;: grodu nad Kamienną , Poniew a ż nle do pomy~lenia bylo calkowlte wyeliminowanie drogi na 5króty, zbudowano wśród
skałek prowizoryczne SChody drewniane, które bc:dą słui.yć do
czasu zakoticzen:a budowy nowych sotidnych schodów be\ono';\'yeh
w star.vm mi()jscu ,
o· ·~c~eln.'k , ....'?·dzialu teChnicznO-inwestycyjnego Uczę(. u l\1 cj~kic
g , ll.l, h a,,"ru rz ~'ul'h poinformował n .. s, że nowe schOdy, \'lznowne przez prywatna firm~. maja być "oto'Ne jeszc!e w tym
roku,
'
,
o

ki.e i

( n- lIo)

Jad-

Od l g r udni a br, Ra.dom b ę
dzie m ial nowe nazwy kilku
ulic. I t ak ulk e: Find!'ra, Mał 
gorz at y Fomal.5kiej, "I a d ys ła_
wa Gomulki, Vn a dyslawa ll ibnera. J e dności Robolnie'zd, Wladysla\ a West\\ al e wicza i '\l ek sandra Zawadzkiego otrzy majll
OdllO\d ednio nas l ę puj=\/'" naz w y:
płk, Jaua Zi e ntar, ki l'go , 1<.... Igna~t"go
korupki, Ig na l' ~~o Paderewsk ie~o, gen. Józe fa Ualler OI. , O r ląt Lwows kich , Jana Pi \\'nika .. Ponur ego" i g('n. 'Vla _
dysla wa And ers a, O,~ i e dl (' z a ś,
gdzi e t e zmi a ny n ast :Wia wra .. a
do da\~nrj h az w y - G ol ęb i ów,
Do da\\ n r j n a zwy wróc i t eż obec ny pl ac Z\\' yci~. tw a, od l
g rudn ia b ę d z i e lo pla(' J.\ gi l'llir Lyszl y m

"rok u liZy k uje
~i~ zm iana
nazw a.ł 100 u lic!
Tyl e bo\\ iem S1rop ozyc'j i zglosili
mi eszkańcy Ra domia w k orni ji
bislorYl'zne j R a d y M i.'j.'kil'j. (Sg)

I

Jeszcze noe, w'-ród wielu
mieszkailców szczegóL'lie starszych, nadal jL''lt przyzwyczajenie do nazwy .,naezelnik", Natomiast młodzi szybko zaadoptowali pojGcie wójt i tak siC;
do mnie zwracajn,
- J a k mi esz k a ń "y Wl\t' ho .. k a
IH 7 }j ęli \\-ó jla po /' hod 7ą,' r ~ o
L
"Majko\\ a '?
- Chyba c!obrz"
w koiteu
m'eszkam na t<!rC'n'(' ~mi1Y,
- Co moi. l' · \\ ójl 7l'o b ić j komu j es t Jlodl e e;ł y?
Wójt jcst przedłui,on ·,m
r;:mienielll zarządu I!miny,
- Sl ysz ał t' lll o bi uldy nit, info r m acy jn y m,
RzecZywlśe:e ChC'C.lly wy
dawać taki biulctyn po to. ahy
zbliżyć
sic: do społC'czcilsl wa,
Biuletyn ma z3wic~a(: k;'ótkie
spra ..... ozdania z l:i"sji rady i zarządu , Na jego lamach
b'.'<.Izie
mógł Sl~ wypowiedz'eć
k i,dy
komu lpi.y na sercu dobro tej
gminy, O .Jbiśt:ie mam n:.ldzicję, że może
ki,..cJ.Yś
w pl'Zyszlości dojdzie
rio wydawania
takiej małej łokaln(>j galOtki.
Cl.y \\" ą/'hoe k
ma ~~ ans"
s Ia ć s it; miej"l'owo~l'ią
IY110 \\ o

iw
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0-80
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l!rządzcnie do odbioru t elcwizji satcl: t.ar'?J. zamst:ilowane na dQchu l'ue .ej chaŁy
,oJ. rzyło mi się z tytUł0ffi ..scnsa<:yjne:::o·:
.ty:, lu R edaktora Ryszarda P ucha za ~;;!;CZon~m ,na, pier wszej s tronie "Echa
cio z I.J p'lzdzlt)rnfka br, D uż'ł, niebicsk=l
t nk~ :.autor zachęca d o IC!ttury artylwlu
b ..G~y .....: Moraw 'c,' -ma ją "wychodne'," I
; ; bYłO, lu:::ne cz,ego rzecz dotyczy, nDe
o~- d~('~mkarsklm elab oratem w idnieje
'c ,,,o\\a mformacja, I ż cala spr;awa dzi W ~:~ ."w ,S zpitalu na pcryferiach" cz)'ll
o/\e:"'~Zklm S pccjillistycznym Sz-pitalu d la
K~olWO 1 P"ych:cznic Chorych w M.ora.\'icj'
le (',
rtykul rozPOC7.yn.. s:~ tzw, mocnym wej bo PlCr W.,ze jc"o zdanie b rzmi: .. O
1U"'r""'łun~,._w "lor awicy w ogóle. a o jcgo
"I l"
doktorze Janie L echiclcim, mówi
c z (', Wprawdzie mówiq to głównie p rao:!l,~CY n;iej, cowego .. G eesu". ale nie t ylko,
PO:ip,;ze ta ,- Jest n aprawdę. Redaktor Puch
ci \~ l~ra. ,f!!r:: hcznymi .,dowodami" w postan aw,~Po.\ l~dti ano n i '~lOwych rozmówców, a
ł. wl",'VO,,.,,_zcby ma~erL.'lł był jeszcze bardzl"j
~wiadczenicm
psychicznie
w sądzie .
Rc-daktor zc! Być m O'.i:e w d&brcj
.al!! , w artykule swoi m napi~ ł pan
ni " , lo '~i , 'w:cle f ....kŁów P n przeiI, n ktore Pań .~ie k
ntarze na'n pol
żart~m, pól serio świadczq, o
p z~ ? wspolczc'n i psychiatrii nie
an z. 'lon<'go poj~..:la,
t
nr:- ? ,najw:l:Żnicjsze - ddika~i1ie m(,wiitc
Ie:>CI ł ~~,CL które w artYKule Pan poOloz niepr awda jcst. że d picro po
~ .lK,~'iiln",~,":
sprzedaży alkoholu w r<·- u, a.d ',it1~" PO~HJ, ty meliny w 101 ~~ohey, K witły one wcze;oiej I to
ob{lc c, gdyż wcdlug komend~n a ó',v.4J"Z!!.lmc:lZo Po t~r~o.ku ,MO w Morawky, było
, d~a.dz.lescla )~den , l śmiom lwierze wl ń le !- tych melin e"zystu j e. i ro
c!!ZY'ltuJe do dzi', o czym obecna
w Moraw'<:y doo!J:on.a!e w ie,
llra!tnę zatr7.ym'lĆ
iG nad porusIę naszych chorycb p oza oddzia-

lami szpitalnymi. czyli jak Pan to na7.ywn
nad tzw, wychodnym,
O tóż Pan wybaczy, ale pr blem ten preTentuje Pan w laki sposób. jakby żyl P.m
J;:i1ka wio!tów do tylu, I nnymi s lowy ("hor ych pSYChicznie najchGtniej widziałby Pan
w salach z zakratowanymi ()knami i drzw':\mi, przywiązanych lańcudmm.i do lói.elt lub
z,,«utych w d ' by,
W tym micj3cu chcr:: P~nu przypomnieć,
:/:c już od 179:J lotrU proceder taki zarzucono,
o zrobU Lo francuski lcimrz F ilip Pinel,
k tóry zdejmując łmicuchy z obłąkanych uratował życ:e ,ctkom n i=ezęśl~wych l u d .:i, a
nj"jed n~ p rzywroc-U uirowie.

nunlcrów, prz{.)!:n.:-.!owq i rl1or1:'r"
n;zaejc: islu!cjących centraL
Realizacja prog'"umu w 'Jt.:żym stopniu oparta jest na inwestycjach kapitału zagr.miczncgo, a co się z tym wiąi.e wymaga zat wierdzcn;a p:ZC'L dyr kcjc;
generallH\,
N!ezb<;'dne
b<;dzie l'ó',vn:cż zaa:)I!~.i:.owanie
środkó", sa 'T,o"zqdów !oka!r.ych,

Komisja po długiej
dy .. kusji z-lUla, że najpH!J.ejszą sp~a
wą jest moder!Jizacja ce;~t~a: w
Suchedn'ow:e, Stąporko\\:e
.1:echowie,

,J,'.. ~em r6wni(".i; dumny z t{-go,

klórym

że

s7.pit~1

s7,pitid<,m, z którego
i dla mnie wCllle ,ni
j::.:.t to sprawa kontrowersyjna.
i()SzQ sir:: też z t'.:-~o, że pomiGdzy per_
sonelem szpitala a chorymi istnit:j" r<tmilijne stosunk',
GcI) by Pan. Pan:<, n!-dak lot'7J!', czylal Kę 
pińskicgo, to nic oburzałby sic: Pan z tego
powodu . .Również nic dziwiłoby Pana i to,
że wielu nru;zych chorych chodli w cywilny h u braniach,
I lu kłania s.i~ P nu profC;jcr ~ępiiLSki.
j~,

1

kierujr: jelit

ni~lrudr.o

l

a

wyj;ć

koni '~e O';W l

dCZ<o.'ll:

• Szpilal w Mor awicy nic ma wydzielonego odcl:7Jalu o bs(.'{'wacj! sądowQ-psychia 
try cznc j, Podejrzani o Ulb urLcnla psychiczne
skierowani przez ~d l ub p rokuraturę.' sa
SIę
kierow:mi na ró.i:ne oddziały psychiatryczne, Ci pacjenci .,wydlodnego" nIe mają ale
nic zn:u:zy to. że ze szpitala sir:: C7.<l'Cm
I fe oddaja. Ale p r 7eciel udekaj:\ tei wi~ź
nio 'i ... z 7.aktadów ka.rnych, a liLpital nasz
to nL wiczicn'c.
W' ród owych ob . rl.l.. ant(,w mog.\ być równi ż ,,'wirujQcy", jak idl to PaD na;zwal.
A w;GC klar.ia si~ F.lo{!u l'in('l. P,::iI1ie R~  Zadaniem s-z.pitala jest takich .. świrujqcych"
roz..~f ować. a nie jak Pc n ltll~eruje. chrodak,orzel
Co s i tyczy rzekomych prze~!~pstw ·po· n!ć. ,'awias m mówj:~e. U: 'tich ymal' nŁów
pełnionych przez nw.-qch pacjentów (cho - bywa' szpilalu nk.wielu,
ciaż nie zaprzeczam, że takowe mogą siG
• Szpibl nif' ma s,?C.jalnjch slu.Gb, Ittór~
zdarzy ć. bo przeciC'Ż wy.s!epują one również
w';ród zdrowych obywateli) to są to tyl!_o p03zukiwalyby e'hore"o z chwilą, gdy si~ OD
ze
szpitala oddali, Od tego je·t policj , A
domysly przekazano P nu R.:.'<iaklorowl n.'!
że każde samowolne
odd,.lC'n'e zgłaszane
za"adzie iedn3 pani dn1giej P:ln!.
Ja nie twicrd~, że ch ny ze szpitala się j -t na policję. łatwo to sprawdZić.
R easumując slwi.crdzam,
że
Puna niby
nic oddalaj:\, Co wi<:ccj uważam, że l:Ikic pozyl}
wny artykUł odbll ,!
ne~atywnym
oddalenIa byty. są I bę<] , Nic znaczy to
wcale, a by ch()I'zy nasi nie mieli "wychod- e hem w s-.tpilal u l 'PC<Z3 nim, Brak cenzury
nego". 'ie z~dza.m się z tym , te chorzy wcale nh~ znacz', aby pbać hicrzelt!łnic, A
..n
przepustce' -za r boją komukolwiek, o przy 0lm7ji. de,br" obycz.'łj dzi nniknr~ki n3Y autvry;:ow •• ć wypo ~ier1rl , które
co mi'!js owe w ładze w M.ur wicy ao sz.pila- knzuje,
s:ę cytuje.
la majq prete je,
z po w ż :uue m
J
to dla mnie tym dziwnit·j$W, że n;l
teren szpitala codziennie wchodzi d zic inlki,
dy rehtor
jeśli nic . tki mic.,zk:l1'!ców
Mora ;icy w
Woj e \ Ód1h.ie~0 Speej.lljst jczn e!;o • zpilala
różnych c"lach. W nil'dzicle I ś więta są to
d l .. _'~ n owo i P sy ehinnie Chor }ch
- bt'zydko m6wi"c - cale ta' uny dorosłych
w or:\ ley k . K ielc
i dzieci przcchoUzących "na s!U'óty" do kC:;lek, JAN LECmClU
cioła.

Kłania

•

Panu
Filip Pinel,
Redaktorze p ch
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,pis)

Polemika

drogi

- !lla szans;! i musi z nkh
skorzysla(!, Wcdl'lg mnie, Wą-,
chock może sIać siC; c ntrum
turystyczllym
naS7.ellO
woje_
wództwa. Cl?nim:r staranin, o
pOl:izcrz(mie hazy hole:owcj. g,,-

Telefonizacja Kielecczyzny
Komisja Rn .." oju Gospodarczego Sejm'k.l . .:>amo.rządowcgo
województw:.. kic!("'kicgo przeanalizowala stan : pcrspektywy
rozwoju USilo,;;:
tciekomu.n:kacyjnych,
Wojewód.<ka D~"'ckcja PPTT
;>nygolowala \<'OTJ);.)!I.-k.,owy program
dalszego
rozwoju usług
telekomunikacyjnych na
terenie
województwa,
który
przedsla~\ ił
dyrektor
Marian R okita,
W
programie przewiduje się dwukrotny wzrost fl!"z)latzy
"f! 1"<.:nicznych. tj, o P"!HW 100 • y<.

stronomicz.ncj, Lak p",tl'lel,nyC'h
do realizacji tych 2nmier~cil,
Zamierzamy wy.'t"p,c do wojewody o pop:'awiel1;e /law! 'rnh'1!

ad
fabnk: od llz;csiqtków lal pOb1cr:::jq do c.:łów
techr:otogicwych ezyslil. 'i. ród la:1'1 wodę z głC;hi ziemi. chociaż
dla p:zeolj'słu wystarczy woda
Ul kla~y czysto,ki. Budowa oczyszczalni ścieków w L()S;owie
stant;la: brak p:'lIIiC:dzy n a kO~I
lynuację części biologic711('j, W
konsckwenc'i l1adomka Jest ;e-1n'lm wielkim ~c:dti '111.,
'W
1>rywatnsch
{:ospo(,arstwach brak jest wor!om:e .. "y, a
więc zu::'ycie wody
jest mało
racjonalne, J .. dnym słowem: zaniedbania, 7.aniedbania. Naw:: r_
slwial,\' siC; one ",i lal. aL "''T(''SZcie sytu -'ja sLati\ się dramatyczna,
, Juk j' rozwi'17Ilć?
Ostatuio przcl>ywal w R'ldomiu nronL<;}aw Kalńillski, miulster ochron .. środowis:ta, Wla:ś
oie powyższe k ~'cslie z:lom.nował:, jer,o d:.skusję z woje\\ odą
radomskim , 1 :-z..'<lc wszystkim
uznano, IZ II !cży
zbudować
zbiornik V:odllY w DOlllaniowic,
przewidziany
właśnie
ula
mi ~ kańców nad mia. Zgodzo no się tei oa k Łyo' ocje badowy oczyszczalni ściekó v. J est
to bow iem iow(·~t:icja niezbęd.
na, j eśli R adomskie ma mieć w
przysz lo~ci w miarę czyste akweny (w
re~iollie
nie m a
w ogóle wód z I klas
czystościl) , Poruszono
te.i: kwestie:
zbudowania odp(}lIdcrllliego lokum dla Praco w'ni Bad ań i Ochrony Srodowil:ika, która w le j
chwlli m!e~rj się w c!.umym
lokalu p:-zy ul. SI w:;.ck:ego,
Sk::d j!!dnak \\-..::ąć pieniądZ"?
Wojewódzlwo Ilie ma i<:h \'1
nadmiar;:e, M!niste
K m:ński
obiecał, iż po~1.ara
ię a by R a domskie n og10 skorzyslać ze
specjalnego
fn:lduszu
EWG,
pr:.;ez.naczonego na ochronę śro
dowiska aUJra!nego w E'n'opie
wschodniej, .:l r azie jEdnak s ą
to słowa, gdyż minister prz"był
do Rauom:a \V celu rozp07uani a
sytuacji ekol ll!icznei. zwlas;:cza
w sferze z .. sobów wodnych , 'i:'lpowi<:dzial jednaK, iż pr:-ą jedzie po!:ow.,ie w Iislopa,lzie, iuż
1. konkr"tr.ymi pomysłami. \\ cdy !;e<:l7.'C można podj"ć p;(." w sze działania, zm[crz:::jące do
rozwi'lzal.:-a pl'oblem6w ś~Nlo
wiska woJnego w wo,i€wód,lwle
rndo!Il.5k:m,
(~ g)
Rado!11~k:c
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Krzyża nowska:

"Zaczyna m

żalować, że

jeste m

nkie m tego klubu"

Zod y·m(]. uObywoter.
,

I

kanda,licmcj dcc Y'l..j ~ OKP z 24 paździe;mi'ka o nied{)puszdl() :'2Ji o b ru-d prze.d ~-tawi-ć-~clr ·p'r~y, na kolejnym pq~.:e , . 2.~ bm .. .. ła,kawic·' prz:r~~)9 · d z,icl1l1ilk,:uzom, b y
la lli ,we obowi'1z.ki. A bylo cze.g'O poslu chać!
de,

Rozłam

w Stronnictwie Procy r
Ośw iadczenie
łaczy

g rup y dzia-

C hrzcści jall sko -Oc

m ok ra t yczut'go
t wa Pracy.

S h'onni c-

O~un.."\

Lec ha W "ł0.~Y. ('icS'~\
eet:o sil; aul,xytN ni w spole(,lIe"I~\\:e pol"k:m i w ' ...... e-

gw~ra.n<:je.

daje

de!lwkl'acji sterowanej - stwic..rdoz ila w <>6~iadczeniu prZ(>l~:l
lall)'l}l 24 hm. P.'\P grupa kilkunastu d/.ialacl.Y Chr"eścijail9ko-Dcmokratyc7.ne~0
Stronll ictwa Pracy :nf<>rmuju(' zarazem
I)
swej decyzji ()rganizoUeyjnegn
w,Yodrębn icilia s'<: w Chrześ p :
i:lllsko- UC'Jllokr:\lyczne SlrOlw;et 1'.'0 l'r<l cy .. Z.jcd,!{Y~zcnic".
Nakazem c-!l\\':·]·i )est kup,"nie wszys\k,clt !'C.ł ella p"l>arcia L. \\' ah;sy.
a
taki.e posIę,

wsl.rl.'yllla·nie

\"/ lrvsl"'P
o
g}Q.Sów.
pr l.f'd

nicl'o~pr3szanie

nr 209
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spych;) go na n)3r~incs l.y{'ia
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"d

stro'1niclwn

procesie

w
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r.la ~,~'{!
:~l
rn:,!i ;l a z
lori l. rl ',"
\)'1 !dJ:':.Z"IPX:l t "ch
4)

I.." .'h
HP

k'l:ldvd.1 t
tJ'I

7)

YP\ '.':;) f::'I

sIr:

'1.11·l

'la

l)I'("/sdonta
;~t::il,}\\ v t:i.tl wv-

~;·)i~·!'(

R)

~lth'

,"{'/,d"

lZO(;n:-.: \.

zara/ell1 za l,iwo!"zcnicill

( \,,~' hu·1.nił·

na

rf'-

"arta. h pO"1low\·ph) \\ termi nit' s,eóll1iu dni nd d at\' niuit'j·
'iZ{'l!O IHlmcrll. J'Glll j~ d ~y
IIra widło,,,e
otlpowi",h i
zostanit'
, ~ozlo~o",~na n ag roda k·-.;iwlko,,:\.
. Na kal'cic IJO,·z!q,.,('.i PI'fl~iO\y
umk ';,,:ć

dopi~,.k:

" ł{n~· -i;ó\\

li",

nr 209",

l'O.l.fOMO: (c:"łka. ul>l'ar ko
tqt:-nca., k ..... l-J.l"il: o. pogórze ~ -;!.C-'1.:l..
PJO ..... O\\O: Huza. 19n(', hI\h1 .~l:lnrł

:n~r.s.o. lanc.'a, nOI'(}k.
le;{~ t
Ne'l)n. op~ra.
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k.~pka.
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sld <.'g'o.
\lo

je}!o

Prczydium

kr;J.iow.y~h

wycll

HH1 ...

OPZZ

pr'/"C"'.\·o·inic7.:l~·\·eh ~ ogó!ro-

naj\:'z{:~(-:e.i

padał0

7.w·~lzko
.ied!~ak

:sko

Tadc1..lS7~a

organiza::ji

i W l'ZZ
n.3.Z\~·

:\1'1<:0\\ :cck:ego.

'V!azowil'{'k:m opo" iedza ł s:P,
l·óv:nll'z.
wYI'a~.ljac swój osobisty po~l:.)d
,\Hred ;\1·"dowil'z PosŁanow io
no

i.('

Za

ostilh"'\~-~~la

decyzję

w

ji~'~

s;ł1ne

kar.dydntur~
z\\·i~l7.f]ne
z!laki zap)·tił"ia.

s.

H"jek: Pvl.-;ka potr'7.t>prezydenta - bl1SOli. Jl;ie
jest prawdq slwierdzenic.
że
bohaterowic mogą
odejś(',
bo
ju). swoje z:'obili. Lech Wałę
sa jŁ',
je:uy ny OJ
p<>l'lykiel11.
który bę-dzie w stanie pchn,\c
Poh;kq w kierunku dc-m<lkral}o~:t'yl'h przemian,
hu!<,

Iwd..,jm·c
P,'czyditlHI
OPZZ po
k'msullaeji z

;,

nast.;)pi

t!J

Volks "" ",,,n
S.donie S" moo'hotl.n'<'y m_

Warianty hipotetyczne
W C...ntralnym Urze-dLle 1';anowania ra<.lzo:oo ~:alnio o a .łożeniach
polityki gos-poaar- l.ej
i spolec7.:1ei na p :'zyszly I·ok.
Wolx>c dlii.e-J płynności uwan:'llkowali Lewnętl'ZJlych i wewnq·
lrz·uych ,rudno jeszcze o ~pójną
pro.:!·l1oz~,
Sztab gospodarczy
woli zalem - lam:a·st pl'og.noz
.- f-o rmu ł owac warianty hipo~tYCZ!1(:.
Tri fO !'tnula pozwala
zmic-.ścić
w nich
o<l,powied':lie
dawki vptylnizmu i pcsym;zmu,
War;·a·nt 0cplym:st.vcz.'lV mówi
o 4-p!~o('c-nlo\\'y!n

\\"Lt'o~cie

\v.y-

Lwo!·.:onego dochodu 'larodowego. przy 5.5-procenlowym p :'zyro.~cie p!·oduk,cji
P!·zclllysłowej.
f;;wiadezyloby to o skuleez.no.ści
przeciwdzia ł ania recesii i za~ro
żeniom kryzysowym.
Wszyst_
ko zaleiy jednak !Jd a<lantacji
cIo nO\\'ych ·.... arul1ków oolsk;cgo

ha~ldlu

złlf!ra·li~l.nego

(~\l,.'la

szcza od skutków przeHcia na
rozli.czctl:a \\~olnod;_ \vizov;e
\Ił
handiu z krajami RWPG). od
skali
zaiilania
krc-dylowego
pol"kiej !(ospoda:·ki. a l~kże od

Nobel dla "murzyna"?
LN'h Wall!sa na wiaoomo.;ć
o p:·zyzna.niu pokojowej nagrocI:v Nobla za rok 1900 Miehailo"i Gorbaczowoui mial
z
właściwym sobie poczudc-m humoru - oświadczyć. że sam
spodziewa się w p rzys.z lości Nobla IHer ackie~o . pO:lieważ· }UŻ
coś napisaJ i pewnie
napisze
wi~ei Wzbudziło to zl'Ozumiale
7ainteresowanj('
p"zE>de
wszystkim wś ;· oo .,murzynów·'
pl·ze ..... odl1;czace~o, p:-zc-kllidajqcv h na jczy"k oo'ski jc~o rozmaite myśli i wyn·lH·zen.ia,

t<:,j

"praw;e

Iłach·
nr;~~q ,l.c'ł'jall1i

ruzbi('ż-

A. ll all: K:e ka;.d.v hoh:lter 113rodcwy j('st dobrym prelycIentom.
Lech
\Val~sa
n~e
,;f)C1:1ia kryteriów 11 :ezb<:<h~'dl
na lo s\anow'sko.
Jt:~t
Z!lam:ellnc. że w tl'wająecj już od
wielu lygc.<.Ini kampanii
wyu,}r >z<,j ni(' ud.z'dił c<.l·po\\'ieli·zi
na żndne pro.granl0\\e pyLanic.
S~~1l(>

oraz

Kaczn'l.. V;::lŻI1C: $')1':.1-

d'·skusji··).

D:..lcj byly

Z

dl.('l1:1l

klórclIhl

ll';s:"l:

są

run u!.b'.icl!(' swego
poparcia. W d'·sku$Ji na pu-";e-

Z[!po\"'ied7,ićll1(lgo

Ja !'I~.;ła wn

'\..... ~(·tHH... :C 1l1l;el1tu:i'Jiv..<ły u-

t'k:ci

f};;ÓlHOkl'~jo\\'Yln:,

12 listopad·l.

•

Ludzie z "Zelaza" (I)
M'alo

:.<anim

o

lHJ.e-

.. l : D"

zdc-

!l ~ e

jl'S7.e7.e

1~1
llłl

"G"\,, hr~:'117a
lnz}źó \\ ki
ur.ł.·iy pud "tlre~(,lIl

dak{' j j

\\·\.... iqi..

rej (~stł'a.cj i

THl-

. "y I.. ,;

stC:PUhlCY
\\.'czf!.':m :ej

l'-"dowul,) s:<;, któl'en\tl ka"d.\datowi w k:ll 11 Jl:1 n ii prez.,·deJl-

hlb

NI'\

ciach·' "leksa ndeI' lI al\ - Krajowy K'Jmitct W yborczy T. :\01;)i ~lanislaw lI oj,'k
- Porozumiellie .. Cer:trum·· (/a-

L. \VaJ~sy
Co r"kt 7Qrejcslrowaaia Lecha Walp,sy jako kandydat..l na
pr(:lrd~l1t:l zmieni w jego kamp:1l1ii wybnr<:7ej?
z"pylal
clz.iennikar/. P .'\P tul po rejestracji
pCL'10n-lOenik{l
sc'.labu
w y bor,'.zcgo
przewoo ni<'z,\ct>go
.. SI)iiodrn(Jści" Jac ka l\lerkcla.
j'ormaln.e rzC<:"Z b: rą~ ,Y.>wi!'<lział
J, "Tel'k~l moment reje:T~racji jest niezwykle
lStOt'ly ze wzgl ędu chociaiby
na
lllożliwo.-;ć
Q.rg?nizov:a·n'~
.:b;ól'ek public7.nvc!t. P41'1ujem\'
k r>rzcpro'\'adzlć w tormie ce}..
g:eł"'k" które
juk zamów'ilrś
my Cslawa barozo ryg01'yslYC7.n;e nak!:!da na nas obo\\'iqzek
r07.1;czenia s'P, z kampanii wyb:rczcj
Podchedzimy do tego
niezwykle poważnie. "Ce;:icIki"
są drukami
ścisłego
z:lrachow:l-llia, są sygnowane
przez
sz.tah wybo.:rCily Lecila WaIQSY.

kto ZWfO."l3
al'~ .~L low:llly

u,\'a g~ t 1tł
zo-Iał
~c-

1It'l'ał Mil'o.,bw l\lilewski.
b ) Iy
członck
Uiura }'olitY('ZIWI!;O i
se krclarz KC b. PZPR. ( ' ,.."d
Oc hrony PaI'L\t\\a zatrżymal w
Hiel~ ku-Bia ll'j
dwóch
braci:
Kaz:mil'rza i l\Uccz,"s la"a Ja1l0SZÓW, pod
zarzutem
bC'V.IJO~rcdlJiej
realiucji "ad"," w
związ.ku przestępCZ) m. określa
n}"rv kryptonimem ,.ZEL.'\ZO".
DOI)ic ro 1l3\t~pn Cll' o dnia
pod
kluczem zllałuzl sit: M, l ,. Itlón'mu )Jostawiouo zanut Ii i ~ro
.... ania całą aferą,
Janos%owic doskonal.. >"nanl
są na Podbcskidziu i od "i lu
jui lat uwaLano it'b za n:ojbojtatszych ludzi " mif>ście. Wiedziano o ni"h tyle, ie KnllUieTlI dawno teIDU l!wiazanv "
lSW (takie plotki
rouhodzą
il! szybko) po dłu7_~zy Ul polJYcje za grani"ą wr6cił do Polski
z du.tymi pienic;dzmi, za.Jożyl
re.~taurade. prowadził wielf' interes';\\' handlowych i mógł
sobie pozwolić na to. rzego nie
wolno lJylo innym. Mógł miano"iC'ie nie mal jawnie prOW3dzić "Interesy", za które
ktokol"iek inn
wyl ~dowałby
w
kryminale. Handlował, prlemy-

zmial1 regul.amiolu . ląc;z.nie z_
'i'lzaJle zostal o · P,rezyKlu bu · pr zepis ami prz,ejści.ow ymi. Ju.i
po glosowaniu, pOcS. H e nry k
lelltan1ego. W y bOi·)' ll OS ienkie wiez . zapytał: Ilu
wla d~ OK'P odbę-d:l się
cz łonków Prezydium OKP j csi
po<lobnie
7 listopada,
na sali? Ok azało się. że trze<:h:
c y],; e le . podjęlo 25 b m,
)<'o t, W ,
e
rem po burzl'Lwym , i . - Czy do takiego łl r e zy dium ,
któ r e nie przye llodzi na 'ak
Ol
yczny·m
posie d zeniu
ważne zebranie, moillQ. mi eć
.bu Z a pro.jCiklem nowe,lizaufa nie? zapytał
poseł.
j : egulami.l1u OKP (klóre Sen. Z ió lkowSJk i pow iooz.ialll a
' pr. pby p'l'zejk:<Jwe mówikon-i.ec. źe ll~dy w swe j kajeod 1OC7.e~'<;lie o ro;t;\vlqZJaniu
rierze nie p.!' ow.a.<Lt.ił tak t;.·ude.zy ium OKP j K om:<3ji
władze kł u.b-u.
ne go posic.d.7.ef)! a.
'·W!1. 'jn('j) glos<Jw:1}o 107 pote lupa i
sit u lG..'z.n(ls....";
d,zialan 'w i ~enatorów. 3 b yło prze.(I",,~eso wa wCGych
w
p l'z"dsię Vj;Y h. 8 imlych
człon ków
bio:"snvucll o raz i.("h skł(}nn.o.ś~i (P
ie wyrazil<J o.p.inii. Wodo 'nwestow ania . Pomilmo roz- c
wag czę~ci
uczc~\.ni ległego obszaru niepewności. na
bTa! li a o b racku quorum
wa·rianci'.! ol>tym,;,s\ vez!! ym bu- '\I\"
o roz.wi'F.4tnir<.l P;ezydowan.,! j('1)i proje:kt b-uożc-t'\J ICY1.
1)1ll
OKP i
z.mi-anach w
na p rz.Yc>zly rek
~u1 · 1llJlJC
glosowall o
p o(Kor es pondenc ja włas n a z Buł g arii)
W w31' ia'l1cie PC·~\·111i.s.ty{'z.lyn1 w n : , Wr.ll:ik u,p'rawomocnił
Tok jcs-l w slol.i,·y. Na\o.'niast
p ,'ze w,dywu C1 Y jcó;l 4-procc-nto. CeiHl 1
li t r a 96·oi<lanowej
aniem..
zde,c \'dowanej
na prowincji za ~- lltl·ow'y kawy spadek dochodu "nl·odobe!1:zy,ny wynOlloi 75 cc-ntó w , ~ .
o:ki tJbecll\'ch· na ~a 1i
nister
trzeba dać sprzedaj.\cewr'go
j
jerlnoczdn ie
silne
prowad,zc':1i do ostatec.zno~ podecyz;j<;.
mu 100 :ew6w. Wychodzi ta.niej.
zmniejszenie obrotów w h&ndlu
siadacze
czterech
kólek
kupują
bo po 5 lewów za l·itr. Tanio·!
p:l lii Ol"i Krzyżi\nowz.a~;anjczn,Yrn
\v.\"raine (').1!raninajdroższą z pewnością w EuPrzecicż ś.rcdnia p..:l1sia W tym
przepi,.v
prlRJsclowe
czenie uzy~kiwanc-j
naciwyik
rop ie benzynę. aby cn o-gli kokraju
ic<!wie ocic:'c si~ o 300
dewizowej . Iowem - slabili,·a llzają tyl nymi drzwiarzystać ze·swoich l.Y.Ąa zdów. Dlalewów.
zacja zja w;";k k"yzysowych. Pootum nieufno ści"
dla
czego najdroższą w ElIt'ople? 0Toteż od kilk:! dni C7(;ś,"owo
mimo \0 CUP pI·zewidu.ie
ów
Prez\'dium
OKP,
tói: na "czarnym rynku" 7.a l
opustoszały ulice. a
oUIl>dnily
nawel w takiej sytuacj.i
dolar 11'ze1>a zaplacić minimum
,:;
rok
u
d~iał>~l1ia
trzcba
się parkinl!i . ehodn'k .. u':ce
i
wzrost spoż':cia z r!ochoclów 0) 3 lewów z czego wynika. że
dwagc:.
żeby
powiedzieć
wszystkie
m:ejsea.
w
których
sobislyd1 O 2 prO{,Cont w ska·li
za litr pa liwa płylInel!o placi
można
postawić
sa'.Tlochód.
Urost
co
robili
źle
roku.
się !/:'JI lewa. Jeszc ze
dl'ożej
Ike natomiast slaly się
dla
C1.yln
w:cemanzałe~-(
WYChodzi. lic7.1)c stosunc-k ku:'pic-sl.ych
bezp:ec7.lliejsze. Za
i dooała Zaczynam
su dolar - lew wg taheli wiednia . bowiem w nOCY są o·ue
ć, że jt-stcm człon k icm
dcilskiego Rai(feisen Zcntralprzede wszystkim dla samochobank Austria. kt6ra u.,;lala 23.14
klubu. Po kilkunastu
dów niebezpieczne.
O~,ab iono
lewów
T
.a
I
dolar.
Po
tym
ku:-,ch,
gdy
prO",\':l d qcy
już niejcden pojazd z akumusie
litr
bwzyny
kosztuje
17.35
latorów cz~ści dających siG stoie. ,en. Janusz Zió łko\\'
lewa·,
sunkow~ la<i.wo wymontować. W
lo·'.'al p.rowadzić d y.kuW oolowie października
br.
póź-nych godzi.nach nocnych ~ra
an'.:n głQ OW<lny b<;dzic
minęła 12 rocznica po.ntyfikatu •
sują po ulicach
zastawionych
reg·'.l!am:n, Olga K.r1.yJana PawIa II. Z hd okazji'
samochcdami bandy
młodych
p I'Zypomnia l mi się
t ra~meDt
!<a opuścila ,al<; obra.d.
ludzi z ... miednicami i motykaz książki Jacka Kuronia .. Wiaj w jej ślad po z!o kJmi którymi pI'Zebijają od dora i wina" (NOW-I WO). w któłu . baki bonzynowe i zbierają
l ych członków
OKP.
R z ··znicy różnych osób i inrE-j auto-r opisuj e m.in. sw ą
paliwo
do miednic. by je pr.ze, 'Jd nich llenryk
\ Vujee,
stytue}imają chleb łatwiejszy
l'ozmowę z 6w czesnym metrolać do przygoloWlnyeh kam.;tlub trudniejszy. ale z reguły
politą
kraKowskim Ka!'Oletll Ic k IIl1er Małach(\w s ki Barrów. NiejC<len posiadacz parku-almda. Józefa HCll n l'albo podporządkowują sic: swym
Woit~' J ą: "Już w,'zcś nil'j przeja.cc.go pod chmurk~
poi~dU
szerom. albo ustępują. Przy to(·zytalcm, że \V Rzymie rozway ~ali pad.ały okr7.~-.ki
d.ziwi si<: rano. I!dzle podz,:ała
ża sie; mOżlil\ oś~ , b)' jednym z
o .\·ać, glo.<ować. Prze- ' czyi; tu moi:na niedawne p rzysię oonzyna. którcj był? jesz.kandydatów na papieża
był
padki aulodymisji
rzc-czni,klJ.w
cze WC70l'aj pod dostatkIem.
dll l.<łCy mówii: _ Na mi1y
k ard ynal Wojtyła.. . Zapytalem
"solidacrnościowych", wz/:lc:dnie
Niestet· coJ"a-z bardz.iej daje
la dolJ.ra [unkcj0110'NaI!;O o to. - O nie! - krzyknąl > ~.
"gorzką pigułkę". k.tórą musia ł
o sobie z;ać prawo dżun~li.
ki .bu parlamenlu n:e z..'l swego cz~su przełknąć Jeny
JAS BEROJ,D
unosząe w I:"ÓI' ~ r.;ec,
nil'. Tu
·.h ·my dy~ku'ji, rozmaja w z)'stko rozwnitJJ\. tu ja
Urban, gdy jego wywody na
jestem u slfhi!', a lam sa spra- L)!l1· \\' pOKoju, pam:ętaj
temat wvdawnictw tzw: druwy hk trudnO', tak skompliko·
giego obie~u poe:odnic zdezao!l,ckwencjach. - Duża
wane<. nic ..." Jak widać. tylko
wuO\.\·al 6v. czcsn v ministcr kulpo-Iow domagala <G
papI€'Le są ni"OmvJ.Ji. Kandytury prof. A. Kl'awl'zuk. Na
całości
p"oje'{lu
daci na pa1>ióy - jcSZl:zc nie.
tym Ue zjawisk;cm wyj!\tkowym
wydaje
się
A,
Notkowski.
rzecznik Kom isji
LikwidacyjLnd. 'lO tal z ~\I'c~ztu
nej b. RSW "Prd.Sa-Ksiai-.l{aW l'l,O IIzblera/a . .,t; lUZ pokryl' al. it inler\\ eniowal \\' Id
ale lei zobo\\iąz1tny
-Ruch", notorycz.n:c p:-ostująey
I,a:na grllpk4 posiadaczy :aklaspra" ie " bardzo \\ ~'s ok o w slo\\
ienia
tlO\\
o(\ów
wyslnp,cn
la
S'.vc~,()
prz()wodn~
H('y".
doweJ o<lzna'<i .,7.as/utonu Pra.
n~a a(try ,.Zelazo".
CZ:lccgo J , Drygabkie~o. Rzeczcowni/< PLO". Jednym z przyI ntel·w('nio" ,.1 za" u ~aJllł'jto
aZa l\l~ (,dt'ponowania?)
nik jest, ('O prawda, docentem. a
u:i/ejOw dla
odznaczonydl s ą
m i n i ~(ra spraw
\\('wlJ<;LrLu~ch
zlola. l hk ~ic: ~talo.
p:"Lewod'1ic:za .y - zwyklym d<>bezp/atllc relll, które w . tai członka najn ~~_.. z~ ('h
"I..dz
Jano,zo\\ ie do... tar('zvli
klOl·cm. ale - jat,: ro-7.umiemy
liiI' WOjc'lIIym wstrz!lmano. Kle par~~' jn}ł'l1 !;enl'r:lla Cl(',la\\ V \\ aliŁk~ precio_ komisja n:e jcst UC7.el·lia z
dll jednaJ, pr~1)s:eell czas Odlawa Ki.,zezaka. Sam jtl'uel'al w ,
\\ zalnLu\
lht
biania za/ty/otcL Rada P, acou'c la h.ie,.~r("hią. ..
krótkiej \\YI>o\\iedzi dla .. \\ i,,·
i 7ajc:1i l>it: \\ Bicl~ku
lll.::a pO.>/a'lOII'l/a, ~e t{lkic rejdom o~<'i"
t v \\ yznal. i~ Mie\\ oimi ~pra \\ amio l'oLo511
tr:cbo
przyll'róci~.
~k01'o
czy"la \\' J:lnO~L (<'110(: uie "yUl 'Laiulere.,o\\ ~l sil;
plzc1dduje to regtllamnl od.namicnioll)' z Ilaz" bka) PTlybyl
•
z ~U. a
l'OZIIlO\\ ą
r, i. 7.aczclO u'i~c po pic~:/IIe
do n :'\ortu bard.:o pe"ny siebie
. Ja~'\ 7. " 1 )e\\~k ill1 (r02nadrabiać <traconE' latq .
i Di~ " po proś!>i,,", ale :& prektora fakt cznie njcz(' Jeclnym ;: adre~atów
tald.:h
w ja ' nila , bo c:.t,}ou('k
IlSlOlrnyclt poUllgleń okozal ię
Obywa.teI:'k:ęg()-

potrzebny jesl sil-

zo\\'icck·:e~1)

dz ... ł

a

(')]C 1 ;')1(;':1;('

dl ' tJ
:Ol 1)'''·'.sck
V/',";l',
·v: . . ·7.V li) C''/. ..... jnik,
OPli hl I l. t1.' l'n k" :$'",,:riinll,'t'o.
lI);. t~!")',\'.J
", :~i)a
U
hn"ł!I)\'.

l,Ol':,!

Pol~e

.-

11." prezydcnt. poo·adai'l'·Y reallIa i nil'l1"Ullą wladz.r; taki)
7..gtXlt1c, opinie: wYl'azi\! na spotkaaill w \\'nrs7.n\\·s.k~ch .. 1I~ b:-y-.

cy

CJPZ7.

5)

spotkanie w "Hybrydach"

\\"y

Kogo poprze OPZZ?
Pt,;yty,~.

Prczydenc1de

niem lrildyc'ji Stronniel,,·a Praw Polsce S:lll('j chrzcśeij~t'l"kiej
df'lllOkracji w l,\eznm'c: z PorO/.u'111{,ll i (,!1l .. Centl'u.n," J IflllVdC:llOkra"ji w lącznośt'i z 1'0-.
1.1 vcz;lynti.

n:c.

r:n~t1,je.

()J)<"ji

~ro\\'a!lia rÓ~:1ych p::trtii i \1;:{rupowań
l'hatleckich
w
jc,lnq
\v~(:lkn
i
n()\\'OCZC~lHl
Partit:
Chrz<,ś~ijall>.ko-DemokralYl'z··~'ł w
Pu13~'e .

1)

UI/\awa d-oPI1$z;::za nH}"i.:liw()~ć
plhbli<'Zl1cgo d oo;\ę.pu <.lo d 001< umen\ów księgowych w (·i'll!u 2
miesięcy
p o wyborach. Ka:i.dy
wplyb<:dz!e mógł sprawd,z.:"
wy z dokladl1o~c.ą do 5 lys. 1.1.
bo na tę kw<>lq - a la,kże na
kwolę
lO lys. zł opiewają
"eeg:eł'ki ... Bę{Lz;ellly je rozprowadzać
wlaśnie
od
m<>me~l\u
Larejestrowania. Jeśbi chodLi o
inne awe·kly kampanii t.o kj
)Iuny były Pl"Zy~otowa!le znaczn;e wcześn ie j. Sam fakt rejestracji nie je.'>!. momentt'-l1l. w
kt&rv m się je zmic-'lia czy ko-

ltand.Y-

wysll.nic;<\ie

Władysława

nn

od"'n.ł

SP

J'OZICHIO:

RO'.l.Jiczen ie p rowad zOTle,j w tE"l
Slposób zbiód<'; p ie-n·iężnej . bę
dz.ie pod ścislą kont.r·oJG.

wn;u\\'an.;em inny,'h \<a·ndyd-ntu.r slwierd,z.ajJ) sygnatal'iui;?r (,~w ,adczenia. Sprzeczne 7.
tym podkreśiono
w d ku-

Na dobranoc

Krzyżówka

prz,rs.pic-

sy.cn ia przcrnia n w g.os.po<laoTce
na m ia-l"ę oczekiwmi
,>polcclcy . .:,h i w,>ro\Vad.:7.~Jlia rzeczywistego plltral~z.ln\.:.
\\1
lll ic jsce

l·"I. ohracał
lami sztu k i,

"-..llutami

J\>fic ez ~·s law, ad\\okat II 7a,,0du i \lo ł",cieie!
biura
po.·" t1
pl'a wllych, prz('j:\ \\ iuł
ambi('je
politycznt' i uchodzil Z" inlclt'klualistl!, Byl "s-póh:alo.i;ydell'm
i prcz~e<m Stowarzyszenia }'o,>zkodowan)·(· h p.-zez lU Rzes .. c:
i pod tynt "7~ Id"lU ubi,,~ał lo;';

BenzynowY kra h

°

J ' c k .' on b ył nieohr(;'l' w M 'byku pr,:el. mic"i . c i kiedy
wroci! w,·az z; Sylw·,\ z poez.:jtku nic tylko nie prt.ejawi:..1 inida\ywy do spotkania z Tr ockm1. alc wr~cz. unikal 1(0 . B ył
WYl'aź.ni
podellcrwow~:llY. silnie ~chud l . ź.le f'ypiat. a w d/,ie!'l
godl.inami wylegiwał sic: w p ościeli w pokoju U3 h otelu " M ontejo". nie CllC:1C nawe t rozmawiać z Sylwi ~1 . W ówczas Natalia
Iw anowna po s \ anowił<l z.aprosić Sylwi~ wra7, z n:ll'zecz;Olly·)l
na filil.ankc: h erbal '. To ~polka!l:e 29 lipca trwało n ic ~'ielc
p onad godz;im:.
D o na tGpnego ~potkaniu d o".Io a 'ieqmi'l. Juck '~o!1 przy .:z dł
z b ukietc:n kwiatów o d SyJw'i 1 o~ronlllym karlonc .n cukierków, P odczas ~po tk a'lia z ~ekrclurzami Trockiego n1ll\vil
najpierw o rozwo j u mi<;dzynaro!lowego ruchu lrot"kblo\ ·kie~o, p rz;ytaclA'ł1 nazwiska jego p'7ywódców w rói..nych krajach
a nast{;pll!(, w;<p0'11nial o moi.liw,):lci f:n<l!l owania ruchu 1.('
wcj <lrony. W ~polkan;u z T rockim Jack'·O!l potrzYJ,)'w:\t t~
sugc.-ti ,; i w)T:izil goto\\'o.~ć dolrl.yman;;l towarzy., twiI Trockiemu w cZó.l ..:i e wyciec .dd \\' gury.

Obyczaje rzeczników

°

Mebo.~yku,
plyfłl

ty("Ln('~o

lm roku - jako I<ao,l)dat
niezalcluy o folt'l senatora
RP. Nade ....."J.ystko jedu lo rodzina Jauosziiw
czuła
siC) w
Dielsku-nialej h~ictni .. , liyjąc
w dostatku i n i e ukrywając.
ze " ma świetne w('j~la i ukła
dy". Jakby na
pot" ierd:r:enie
tyeh słów, zatrzymany na pocEątk u
lat
osiem dzicsi ątyC' h
przez 1llO Kazimierz - znowu
li podejrzeniem o "ciemne" interesy - został bardzo szybko
wypus2:l'zony na wolno~ii, a brat
Mi eczysław bynajmniej / nie u-

(aj)

Nikt aie jest prorokiem

0,\\ iad~7':-l.

III!IFlllln:lce zabierz.. 7e ~obą
odb») UlU mini.ler

w

P ierw.:zy wic fl'r".ewoollicL.l cy OKP And rzej W ielow ieySki
l)świadcz;yJ po g!.o:;ow2niu nad
zrniana'mi regulam,JllU klubu,
p rty którym wb:"aklo q lO.rum.
że ' S'f>rawQ llal(:o~. y po<.lj'1Ć ponO\\1[Jie zgodllie z regulaminem doly chcw~owym. W ~pi'<t
wie d<Jkonania uni.m w stnllkturze i p.rgani.a..acj,i klu\)lo.l 1.0s-taJ o,~i~H!'l1ięty
d os·tactc C'1Jl1 y
con.; lS U,< . NaJc l.)' wtem 1;WOlać w l1a,jblii.~zyll1 dogooa1ym
termi,ni.e wbranie klubu.. pr1.edy ~kut()wać i p.rzyjąć zmiany
w regulamill:c oa:::\.z z.go<1nie
i: regulamine.(ll powolać Jlowe

ten!>jaJUi. Zakładając, i~ KiM:czak n~l'zywiście nie wiedział
nic na temat spraw ,,2:elazo",
te pl"\~lensje ulowit'ka wtajemniczone go Dlusiały na nim '&robić wraienie. To wlaśnie \\ tedy powołał komisje; pod kierownictwem
szefa
w yw iadu
MSW - J(cnerala Poi.ogl, któTY osob iście odwi edz i ł Kazimierza J, w areszcie, Po tej renmo"ie, w klór('j Kazitnien: J.
mial u jawnić Po.lodze sz~zcgó
ły wieloletnieh machlojek f zagrcnić ujawnieuiem arery opi-

&Icdxl\\ o
l . '"
Illr.~e
m . jednie 7: G!. la li uk:.rani.
raporeie POLoga na111. . r ••,.. te " ... z uwa&'[ n:s
mierz l
fit'f'zyslaw
8
zdelermino"\.\ ani
ni e korzystnego dla
_~02
spr:J.wy
m~1\
wielu pra co,",o 1\1 'W I psń
dop r o,", adzić

. .",...

JI~t4;powania·'.

J"A USZ ATLA

http://sbc.wbp.kielce.pl

loncio jest dobro
no wszystko

W" wi a dowca ,.Prz.c.JfIą.du Tygodniowego" uczep.lł się przewod·nic zącego RN Sd RP Aleknndra Kwaśuiewskjego, i~ jc;i.:dzi J !lCin. sam jq z.rc~ztą \)l'Owadząc. W oollOwied.zi usłyszał:
"Jest to samoeh6d wygodny, z
którego mogę wysi ą~ć po poko112mu trasy "Warszawy
do
Szczc<:ina i jeszf"Ze rozmawiać z
ludimi. Nie wllbę powodów. dla
których Dlusi łbYUl te: lra.~e: pokonywaó rOWf'rem,
furmanką
t'zy nołgiem. (.,,) Czu już
wygrzebać sic: ~ te tto Jlolskitgo
bagna, I ,, 1117.:.1,0 fa('('ta w dobrym "'amo~hodzi(', zallliast usłananiać się jak 'o stamtą d usunąć, pOmYb)C'c jak samemil dojić do dobrego wozu".

Iliebos;;CZIJk. bil/Y pracou·llIk, arma/ara i bY/II partner
1nród
żyjących. Gdy z dzi{l/u . kaelr
armatora n adszedl list z propozycJą

Il'IJkor;:ystalll<!

bezpłatne

go rejsu. adresat już leżnł n a
cmentarzu b!tsko 10 lat. W II1Jly-

'Hit w

Te;!

do

wieczno,ci.

o

którl/m bli:e) nic nie wi<ldo1llO:
platny zy bezpłatny.
({UJ

No razie nie

płac imy

Nil. razie Minis-tc-rs two Edukaeji Narodo\\ r.i n ie pł aci KObeiołowi za nauczanie
ulic:ii
w
szkołach - powied:Z~:Ił na suotkaniu z
młodzicia
minjster
Samsonowicz - A w pr:r.YS:lJym roku zÓbaCZYDlY co Bóc:
da - dodaJ.

--:arzf'dtir Ihrodn l.

Pll WYJiCIU J'ICkSO'I<l Tn.. ckl P(··N.cd/.:":
- My ~Jl!. że Jack::oll ~taj(' . ie; lla'!.V·ll '··11patyl,;c.11.
_ No tak! - odrz.ckl lI an< '11. - 13\·1 \\' :-l",nvym JOI:-U i 1:,('
w~t:lpi! do żadnego z na I.ych biur.
_ "\y p(Jrz~dku, czegoi. chcecie" N:rz.t'CL"ny Sy:w,i Jc·t 0:"co lekkoduchem i nil! tey. !1j~d~· nic b,~dz;:e p:awdz·wyrn ,)warzy· l.el'l. A WI'(.,zc'e. kto w:c? PHI c: l. dla p::\r~ii lic.~ ;.:
lwżd y CL!!)'.\, lc'k.
_ ·Prop<ll ujc pomne fin~.ll<{) \'" Si<.jd . 1:1 p.e..l,:ld.~·? - \':l.- ·lelła N:ltalia fW'lJlOWna.
_ Tym trzeba fi<; zainterl' OW'l(', i()~,t" 'c: "kuLUl:. t.e je':')
gel\iu<z finanso,,,· y·' • pro '·ad/.a '!e; tło grub,zych ~pc:(\llu('J i:
Na ra~;c \V. trz_·majc;e sic; od przyjl'10·...'uJll go. - T:"cki ud;tl
il' do klul<:k 1. królikami.
Jed!l<:kże 17 ~icrp'l:a Jacbon ,-now s'l; y.jawil i owaj'ml.
.te napi'<ll m·lyku) w\'lnierz;ony prz.eciwko lym cl.Il)!1ko!1l ·ckeji w USA. któl'z.y lrWi;) zamiar od tqpić od z.nłoi:ct"l tl'nd:it.mu i ehc::olby zrwć zdo'lie Lwa D.:1w it!,)'.... icl:l na :Ic a:l\ k I
jc,t lrafny.
Byl ~IOnl!C/·ly dz;ic'·l, )eCl, Jack~o!1 prz;)!':t.edł w ka,:>t'lll-I.II ,
z pl<l c:/..czcm przerT.UCollym pn.el. ramie;.
Juk l",:erdz..1 :JJtorzy '\' 1.)" t~ich k'\:lżck o Trcv·'c::n. Jack '(};1
Ulll!cjt;tn:e wyc/.ul sl.tbl1 ·.trollQ <\\'cj przy ·złej
ofiary: c 1;:6
p05trzcgn!1 a ofcn ..;ywao~ci ·wYl:h tc)w:Jrz;l~zy i spr/.YlllipI'7;,:{Iców. Trocki z.:lprosil J:Jck,oJla do gabinetu. Jcdnuk~.c j"-l7. po
d:t.ie iC'ciu minutach L w Dawidmvicz wyszedł 1. n:'1l na d·.·.. ol'
wyr.u.nie l.dC;lerwov:any i z.aniepokojol\Y.
Odprow<ldziw,;zy go~cia do furtki. Troc;';i owaj:nil i:on:e:
_ Przynió.} arlykul. Ilabal.gran: na brudno ... Ban!ll:!e, ofcjalnc )og;:my, GOllilv.'a my 'li. Porad7,iłem mu j:lk nalt>i:'
poprawić. Zobaczymy. Lecz zachowywał sill d zj,,~ przed ziw:);e
_ ani 'ladu francusklcgo sa"oir-\'ivre'u. Przysiodl na b:arku
i na vet nie zdjql kap .lusza,
- Masz rację, L e\",a, to dt.iwne! Nigdy wcz,eś'\iej nic !1o~il ~o .
- U-;:adl mi wprost nad głową i nawet na moment n:e wypu:zeza! z Tiik płasz.cza, .. W iedz. Nata. nic b;:dziemy go dłu'!!j
p rzyjmować, Ten artykuł to dzit'cir.nc gaworzenie ...
N st<:pnego ranka Trocki poprosi! do gabinetu Jo~cpha Han_ena i po!ccił nlU przeprowad7.ić dochodzenie .. , Ranklcm 20
:icrpni:-r Trocki wstal wcześnie, sl.yb!<:o ubrał s:<:. poszedl .. :1karm:ć króliki, podlol ro"n::jce dla nich ~ ogrodzie k:-rktu.;;y,
Dla N!l~al'i IW:1nowncj b~ło jasne. że m:.tl jest w do;;ltona!ym
nastroju i L.'lpowi:lda sl~ radosny dzień.
(Cdn.)

PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLU WEWNĘTRZNEGO
Vi KIELCACH, ul. Zakładowa 1
KlNA

Ponicdzialek
29

października

J>zii;

"Gogowie są szale-

"Balt)'k" -

ni" - USA, I. 12. g. 13.311. 17.311.
"Tango i Cash" - eSA, L 15, g.

1990 r.

"Odeon" - .. 300 mil ao nleba"pol. I. J5. g. 15.30. ..Szklana pułapka" -USA, 1. 13, g. 17.30, 19.30.

i
D .\L10M

AFT!:ł;;:]:

stały

INFORMACI A slu1by zdrowia
- cz},ma 6-20. t eL 261-21, InformacJa o u:.lolgach - 36.-85
TELCrONY:

__K_ie_,_ce_ _->I
(l,lIfO Og1M7t"ń

Pcżarr.a

Skarżysko

KW!' leI. 418-:;8

2cron,::,kieso

KINO

-

..Wolno';('"

K1N.\
,. 1~O l n a n 1ica ·' .,l,lcjn?l Ni,IU"
tS
l. 12. ~. 13.30. 15.30 ...3towc.:rzys7.('l\tC utnal'lydl poetów" l'>;1\.
1.
15
g
17.30. "Czary
nil [{at HihdCh" - fr. L IB. g. 19.15.
\\'icico.
.r.lll>~<:
n!ctoperze"
1)111. I. UL g. 1;).-15, 17.4:'.

•. !\1fJ:-k \\'a~'

,,!\Tystic

-

Pil73."

_ US1\. I. lo. g. 1~.'lO. 17.30 ...Prt'_
datur _
I)r:lpic~t:a" USA, l.
t 'l, g 15.:30, 19.30.
~I~t.udvjn~··

-

ft EG JO:-<ALNE 101.
bralII Zygmunt:! Berlinga w
ul. Slonecz-

na 90 -

nleczynne.

APTEK.\
tce'Ul" 7, tel.

DYŻIJR'I
53l-5~7.

ul. Ap-

:

T.\KSOWEK:
tel 131~~.

POSTOJ E

rLec PKP -

~~racho

Dwo-

i.

KIN.l.

GALl:Rm
-

ul. LcSna

llu:Cl.ynnn.

,.Robotnik·' "Dclil<.wcncl"
USA, 1. 12. g. 15, 17. ,,Ponlo"
pol. 1. 18 g. 19.

ll!cc,~·nnc .

l.
APTEKI staly dyfur ODcny
pdru'1 nr :;9-001 ul fiuczka 31 /89.
III
W-Gon.
ul
Sienklcwlcza lli.

StoPrzychodnia Re-

POJl , \DNJ t: DYZURUJI\CE:

mato loglc,na Jonowa nr 15 ul Karcz6wkowsks 35 czynna w nicdziele I
~\ 'lcta w !:odz
7-19. dy:l:ur nocnv od ~odz. 19 do 7
czynna w godz.

kr6-

MUZEUM

gen.

.,Lelw'> - .. l{roko<lyl Dundee U"
US 1\ I. I~ . g. 15 ... Not·nc gry" l SA. I L5. g. 17. 19.

INFOn'~IACJ 1\

wrobił

SI<arżysl<u-Rejowie,

"Dzil...;je grzechu"
pol. I. Ld. g. L6. 16.15.

111 UZf..\ -

,.K to

li:<a Rogera" - US.'\, I. 12, g. 17.
"Upiór w operzc" - USA, 1. 18,
g. 19.

-

"PIWN1CĘ"

"Star" l~.

,:nuuocop II" -

g. lG,

USA,

l~.

DYZUnN.\:
ul. Staszica G!-'i9
APTEK i\

nr

POSTOJE T.\KSOWEK:
ny - 53-10 .1 53-SIl.

~7G

telefo-

LEKACIl 7.30-15.30 z wy-

KJNO
TELEFONY:

Pogolowie Ra tunkowc 999. Pogutowle PP 097
Strat Pożarna
~~8
Pomoc Drogowa 981, Pogotowie Energetyczne Kielce - Mla-

KIelce - Teren 955. 1'0!:o!owle Gazowe 31 -20-20 I 992. PogotowIe wod. · kan. c.o elektryczne HPGM czynne w godz 1t>-!!3.
tel 4139-80 l 430-91, PoC'~towa ln(ormacja o uslugncb 9U InformacJa PKP 930. Informac,a PKS
66-02-79. hotel .Ccntralny" GG-Z-tl
510 !Y.14

TU-

RYSTYCZNEJ ,.IT" - tel. 4EG-66
c.ynne do 16 w soboty do 14INi"ORMACJA
.. O~'NI" Kielce
w c:oclz. 9-17

-

O

"Pr2odowuik'"

.,łlatman"

-

USA, I. 15, g. 17, 19.

•

APTEKA

DYZURNA:

ul. Stnrokunowska 117.

nr a-on

POSTOJE TAKSOWE1t: pL Wolności 537~2. ul. Sienkl ..•.. lcza
-

I

20.00 .. Auto mota fan klub~
20.30 Sprawa "Ognia"
pr.
dok.
21.00 ..Studio tajemnic" - (życie po życiu)
21.30 Panorama dnia
21.45 por t
21.55 ,,Ho~el Polanów
i jego
goście" (2) "Spadkobierca"
- serial NRD
23.45 .. Rozmowy o cierpieniu"
2-1.00 Komentarz dnia
0.05 CNN - Headline News
0.20 Uniwer alny kurs j. ang.

13.00
13.30

Dom KuUury -

,Remo" -

g.

17. "Zabójcza broń 'II" - .g. 15,10.

[ Kazimierza Wlk.

_

KINA

Dom Kultury -

rączka"

-

"Cz.e rwona gn-

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

Uwagal Za ewentualne 2mlany
redakcja nie

w programie kin
Odpowiada.

PROGRAM I
.,DUcił dobry"
WiadomOOcl poranne
..Domowe przedszkole"
.. PrzyjClI'-.JlC z po.i;yteczn:l"m"
,,Dynastia" - .3(N. USA
Telewizja edukac):jna
Muzyka: Cicho gl<lb'Ilo
"Cenniejsze niż diament"
- film dok.
Chemia: Sole
Od przysłowia do przyslowia: ..Ta 5-:l.ma Jea.nette, tyUto inaczej u.cresa-

na"

TrATR
Kocb nnowsklego

Wiadomości

16.45 "Widziane z Gdauska"
li.lO .. PotkniE;cie" film fab.
USA
li.55 Uniwersalny kurs j. a:lg.
18.00 Program lokalny
18.30 Studio im. A.
Munka:
.. Józef Piłsudski" (4)
18.55 Recital T. Kowalskiej-Kalinowskiej
19.30 "Szczecińskie słowiki" -

USA,

KINO

J ana

rnOGRt\lI I
Program dnia

"Video-Top"
Luz"
i'elecxpress
Gry wojenne
"Rodzina Kanderów" (6)
..Dzień do
namysłu"
19.00 . .10 minut·,
19.15 Dohranoc: "l3olck i Lolek"
19.30 Wiadomości
20.00 Kandydaci na urząd prezydenta RP: 1. L. Wałęsa,
2. S. Tymlński, R. Bartoszcze, 4. \V. Cimoszewicz, 5.
'1'. Mazowiecki, 6. L. Moczulski
!!O.55 ''ceatr TV - O. van Horvalh "Sąd oslatcczny"
22.30 Wiadomości wieczorne
:;2.45 Międzynarodowy Festiwal
Wokalistów Jazzowych Zamość '90: R ichard
Ross
US.\
PROGRAM II
13.30 Powitanie
13.45 Antena "Dwójk1"
13.55 Uniwersalny kurs j. ang.
1'1.00 CNN - Headline Ncws
H.15 Mag. piłkarski
15.00 ,.Pod kapturem SŁailczy
ka" - pr. sat.
1(i.30 "Dzieci
Czarnobyla"
rep.
15.50 Swialowy zlot AK-owców
16.30 ,.Ojczyzna
polszczyz-

1'2.00
12.30

Jędrzejów

Im.

' . ..,.

Dziś

15.55
16.00
16.10
16.20
17.15
17.30
18.00

9.10
9.35

KINO

POSTOJE TAKSOWEK: Osobo.
we Dworzec PKP tel 534-:14. ul
Słowackiego 31-29-19.
ul leslonowa 31-19-19
Post6J taksówek
bagatowych - ul ArmII Czerw
leI 31-09-19
Postó j samoehod6w
cl<:t~rowych - ul Mlelczarsklego

nieczynny.

._~...... ! .

9.55

"Pega"·' - HCocktaU.,
l. l , g. lS::ro, 17.311, 19.:10.

BIuro Oglosze t! KWP, tel. t31-36
(,z}'nne S-17.

·..TELEWIZJA

0.00
9.00

Końskie

POGRZEBOWE:
Dycałodobowy
tel 31-'10-47.

Radom

PROGRA1\l LOJtALNY

16.00 ,,1\ktualnoścl dnia" 18.00 Minll'ccital Dl1ly Joela 18.30 Koncert
dla fonoamalorów 19.30 Koncert
muzyki pol~kiej 2U.25 AudYCja archiwalna 20.55 Dziennik 21.00 Nocne Kielce.

Jutro

28'1-61.

USLUGACn
tcl. 439-62 - '

USLUGI

tur

~".

rep.

O

L~FOR(\tACJl

j " '

na";

J ątkIem
dnI śwlątec7.nych I dni
\\ nh",cl1 od pracy - tel. 5Z3-3l.

CENTRUM

t:

. .

998,

Komcnda PP 251-26, Pogotowie
Policyjne 991, Pomoc d rogowa 996.
Pogolowle Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 991.

lt"C/':~·fllly.

BW,\

stroż

1.:1tl-1O

t\.!f.lna

IllL
l.

nocny

d y1ur

pelnlq nr 67-010 pl. Zwycl{lstwa 7,
67·001. ul. Traugutta .40.

julI'o
ZF.NOBJOl\1
i
},RZF.l\IYSI".\ WOM

("1.}'UlIC

;';~~'ADio

17.30, 19.30.

.~klaclanlY żyrzenil'

WIOLET"TOM

[

(."

14.05 Agroozkola
14.35 Mapa folkloru: Spisz
15.05 .. Jedwabny
szlak"
(5):
"W poszukiwaniu królestwa" - ser. dok.
PROGRAMU
Telewizja śniadaniow:l.
6.55 Powitan~e
7.00 CNN He:ldline News
7.15 Uniwersalny ku~s j. ang.
7.20 Mag. tv śniadaniawej
8.00 PanorJl:lll3 dnia
8.10 "Ulica Sezamkowa"
9.10 .. Santa Barbara" ser.
10.00 CNN Headline New.s
10.15 Mag. tv śniadaniowej
11.15 Filmy
Woody
AUena:
,,Pm:pUl:'owa Tóża z Kai-

ru"

12.35 "HalC'll1ba
show" pr.
raZI'
Uwaga! Za ewenlualne zmia.
ny w programie tv redakcja
~ odpowiada.

http://sbc.wbp.kielce.pl

0<jŁASZA PRZETARG NIEoGRANICZONY

.na

sprzedaż 'następujących nieruchomości:

1) położonej w Ostrowcu Sw., ul. Kilińskiego 35B,
sldadającej się z:
magazynu z częścią administracyjno-socjal ną
o pow. 6005 m kw.
wiaty
wzorcowni
- dróg i placów
- ogrodzenia.
Wszystkie pomieszczenia ogrzewane i wyposażone IV
sieć elektryc.z.n.ą i wodnokanalizacyjną· Cena wywoław
cza 15 miliardów złotych.
2) położonej w Kielcach, ul. Zakładowa l , składającej się z:
magazynu o pow. 11.005 m kw. Budynek
ogrzewany i wyposażony w sieć elektryczną
i wodnokanalizacyjną. Cena wywoławcza
28 miliardów 355 milionów z1.
Przed przystąpieniem do przetargu ' należy wpłacie
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w
terminie do dnia 14 listopada 1990 r. do godz.· 14 w
kasie przedsi ębiorstwa lub na konto BS!. Katowic(·.
I Oddział Kielce nr 312800-2437.
Przetarg odbędzie się 15 listopada 1990 1'. o godz. 3
w siedzibie przedsiębiorstwa w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1. Informacji udziela główny specjalista ds.
organizacji i eksploatacji, tel. 66-05-65, wewn. 229.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
podawania przyczyn.
429-k

··

~.Y."YTVYV.V.VVV •• ~"YYYY.T~Y.YY •• YYYY··~ł

t PRZEDSIĘBIORSTWO z udziałem zagranicznym :~ II~
•
"V I L A R D" sp. z
t RADOM, PODLESIE
MLECZKOWSKIE 35a
"li "l
~ ..
E
ZATRUDNI od ZARAZ
:~
.
0.0.

: ;

...~ • sz WACZKI
~

w zakładzie stacjonarnym
konfekcja lekka
SZWACZKI w zakładzie stacjonarnym
szycie rękawic roboczych łączonych ze skórą
PRACOWNIKÓW
_'IEWYKW i\.LIFIROWANYCI-I
oraz
ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z możliwością przyuczenia do zawodu krawcowej,

t •
•

E•

•
•
:

•
"'t~
;

~
~

~~
~ :i
~D

~•

~ł
.s.
-4
3!
~

Przedsiębiorstwo

zapewnia:
komfortowe warunki pracy oraz bardzo •
alrakcyjoe place w wys. do 2.DOO.OOO z1

E
l
Eników
Ponadto nasze przedsiębiorstwo dowozi pracow- ~
do pracy luksusowym autokarem.
•

~

•

~

Szc~egółowych informacji udziela dział kadr w •

~ god%. "1-'15, tel. 239-55,

424-k :

~•• AA.4"AAAAAAA•• A4.4."'~~

OGŁOSZENIA
USŁUGI
tTa.nlfpoTtow
.. żuZgłoozenia : tel. 31..a&-51.

kiem".

Kielce,

Tat.rzańska

12115 ..g
TANIO płyty stropow~ korytkowe 240X60, betoniarkę. Kielce 66-28-71.
12107-g
WZOREK ROtberl zgubił legitymację
Technikum
Leśnego,
bilet miesięocz.ny MPK.
12116-g
OFERTY ma.trymonialne kra..jowe i -zagralliC"'Jle. Fotokatalogi! "Po10!lia" 63-206 Mirostowice.
29-p
RADIOTELEFO 'y CB-Radio
do samochodu i domu poleca
.Tra.<iex·' sklep Kielce Slowack1ego 3, tcl. 430-19. 4-"8-54.
11810-g
KRY GIER Anita zgubiła lcgitymację szkolną PLSP.
12tl4-J!
SARNA Grzegorz zgub:ł legitymację szkolną .
BUR1I..TSKI 'I'omaEz
ZSZ.

DROBNE

MLECZKOWSKl Marcin (zam. /
Waeyn) zgubił legl1.yma.cję ZSZ
nr 2 Radom.

24.

zgubił

le-

gitymację

12105-g

~a~~

()i'A-~ ~

PETRYKOW KI
Krzysztof ..
(Zatronie) zgubił prawo jazdY.
książeczkę wojskow'l, dowód o- ~
sobisty.
4063-~
PRZESTR.'\JAN rE s~am-pa!·
Kielce 509-&l.
12013-g "
FffiMA hL\JKOS
Alcitsa.ń= ~
drów Łódz.ki ul. Banko.wa 22tel. Łódź 12-16-59 zakupi przemysłowe .maszyny szwa.1nicze ooraz czę;;ci i igły.

e

USŁUGI blacha.rskc>-dekarskie.
Henryk Ka!!sz - Tomz.sz Ku.rek
Sta.rachow ke, Dwernickiego 5154.
121}62-";::
PAWŁOWSKA Bogusła.wa zgu-

biła

tym=ową

przepustJtę

Zakhd6w Mctalowych "MES...
KO" w ka.rźysku.
12081-g
DU2Y d05tawczy
"IVECO"
sprzedam, 35-00-82 Wa~zawa.
429-k
WESELA,
zabawy - zespół
muzyczny Kielce 200-85.
11892-g

lnów

pogłoski o planowany
Związku Radzieckim
czesno
"z;nnro:i:enie"
praey
dworców ko)ejowycll i lotnisk.
Pogłoski o planowanym .. puczu" sprawiły, że od kilku dni
w
Moskwie praktycznie nie
moi."la kupić benzyny.
Autorzy publikacji w "Masskicwskim Komsomolcu". deputowani do slolec:m j Rady Miej_
skiej, Jurij. Chramow i Aleksandr }'opow, stwierdzają. iż

l5B,
lIną

mając

e w

:aw·

'nek
~zn~

,,]I,[oskowskij Komsomolec" pL
o istnieniu planu .. Roman", przewidującegl> cal_
wstrzymanie z wyposiadaczy specjalnych
~\:"W'U'''ll obsługi na stacjach
Moskwy ·wszel.
poj,ndów, a także jedno..

w

pamięci

ale zostawił
re ·estracyjną

Uciekł,

tablicę

ViCl',

V\/'cwraj w Radomiu doszło
gro;l.nego wypadku. Jadący z

ZaI ds.
229.
bez
29-k

szybkością

małym

l7-letni Rooort D. - udniczej Szkol y Zawo(bez pra w.a jazdy) ulicą
przy ulicy Zwirki i WimusH pierwszeństwo
ftl'",P"iM'''U na małym fiacie kieanym p,'zez
Mariusza K.
1:os\ał zepchnięty na druruchu, w wyniku crego
do zde.rzenia z j.adącyJl1
allrzc~iwka
maI. m f·at~m .
k.ierowllicą k~órego siedz.iaGrażyna

C.

w yn i.ku ulerze.n.i a "maj uzostaly \~odwnc. _W
wszym ranni zostali staniK. i Zl>ign:icw B. TraWi

oni do &?pi4-ala w L~, n ..to.m.iaGt z drugiego ~molucba"
koierując3
Grariy~a C. i pasażer Ma rek C.
~aU przewiezieni z oi«;żkin1ii
abrażcniam.i
ciał·a
na or-to-pe:Hę radoms ;eftC>- sz.pitaia.
Spra wca ka.rambolu uciekł ~
mioj$ca wypadku, aie po-zo~:i
wił po sobie ślad w postaci tllbli.cy l'e}zsil'ai~y>~j.

Policji

drogowej
nidroono
było ustalić, kter jechał samochodem i do kogo naleiał "ln«luch". Po pa;-u godzinaoh udam si<) do.trz.cć do R(}be·rta D.•
który micsz&a w
nl€wielkioj
mie~w<>.Ści

pod"a-:lom~ej.

(wlm)

wiad.kowie ukrywają prawdę
rela(>j~nować dokla..mie ło eO
( d2iało w mieszkaniu - łKa
dopodobnie t;łównC!'o orcaDi-

tor~ tl'r;o. przestępczcr;o przed(,ulC:ci.
ujciyjącer;'o
już
rtur~ G., przed i }t9 uaplIlb.ie
k.l d2~. Uznały, ii mijający
. s Je~t ich na,jJepszym spny!er~cncem w zadcraruu w pa1~1. co istotniejszych nc:lt~ró.

w IntereSUjących s~d.
. Ddt" (,z ' ny
CHl wolały

swe
er" ot.ne zeznan.il!. skladane w
a~ie śleddwa ... wprowa.d:r.i]y
lo. nOWe elC1n~Dl
1ll0~IP,Ce
dynI!' ulrudnić ustalenie pra-

d . ~ezuały up., ii kr}~ <;7;01'. dllla - 7 czerw-(!l!. br. 4ło

le zkania Artura G. pnyszedl
!' znan" im lnC:ż zyzna, ale nie
Id~laly 1;0, bo popro zony zo."I. J pn(''C r;oBpodal'ZIl do dru,~lto.
pOkOju. Wczc,nicj nie0\ II} o tYln , bo z",k:uał
im
&,0 Artur (~ ., klórt'j\'lI siC; baObi", z~odui" ,t \\ł ('rd l.iły, ie
.- nh'ud"u) m napadzie w 'lal ~cr('. owal\) lit 5-0 obowym groI~ ustalono, i:i. w ra'tie ,t \':padb(dąonc

dawaiy IlliM G.
I Z .• x ktt>l') mi "~'mpatyzo" al).
anna Jto• • i paui K. mi!MY
%
Murf'm
G.
i
kario.nym
~z, ~'lt rf'ln z. "p d7.i'
wie.
Ol' I (' J", _ .
m.ieS7.l4auiu
I

tqo pierwS1:c!I"O_ Oskad:01t/'l(o K.
wyłl\czau. wt-edy \v
ogóle %
1Ulxlalu. w prustęp twil'.
Na pytanie- s1\4lu świackk. II.
!We- potrafiła odltowied:tJeci eumu brm nie znanego jej całe
wieka, a OIikari.-a na.r'1.et'zoner:G
waz sl'mp2'ti(' przyjaciółki, be
pne leż udział obn w przestiW8hvie w koliell "otwiel'd~i
la. 'ie b ta tci w $łalli/J wyjaŚJtiĆ' dlacz . . mial bye "kr ł

"

n.

~

lrskie.
;{urek

DSl54.

21}62-~

łzgU

lUStkę

•l\oIES-

2081-g

~

wa.

429-k

zespół

1892-1:

kul

p&licyjnycb zgim:lo 21 PaleNa p~ icdz('Diu
gabinetu me podjęto żadny('h
sankcji pl'Zeci~ ko
poli ,;i,
która użyla broni IJaJnl'j
przeciwko
Palcst) ńctykolU....
pozostawiając tę kwestię
do
rozstrzygnięda przez miuL.. lra
spl'aw wcwuętrznyl'b.
styńczyków.

• Kanclerz RFN, Helmul
Kohl jest przeciwny, by ob('('nie rozszerzać skład EWG.
"Nie chodzi przcde:i o to,
by możliwie \\szY/llkie kra,je europl'j kic pn:yjąć do
EWG", stwierdza Kohl w
arlykulc dla ponicdzialko,vcg!l
.,Finllncial
Tim('s".
Wspólnota nie ~ yszłaby z
tet:o bez szwanku i wskutek tct:o zeszłaby do roli
strery wolnego handlu.

II

-szerzej owarte, także dla Polaków
KO!Jgrcs amerykański t1chwaEl w sobotę ustawę imigracy,iną. kt6ra po raz piorwszy od
ćwierć wieku stwal'za możliwolić
wyraźnego zwiększe:Jia lel(a1nej
imigracji z krajów takiclr jak
Polska.
Ustawa,
PI'zyjc:ta
najpiC""I,'
przez Senat 69 g!t1salni pncciwko 3, a w sobotę wieczorem
pr~Ęz Izbę fi prezentanlów 264
glosam i pl'Z ciwko 113, podnost
rocza)' puŁap imigracji do USA
z 540 tysięcy do 700 tysięcy w
trzyletnim ok,'esie 1992 ~ 1994 i
do 675 tys'c:cy w lotal'h nastl;pnych.
W ramach tego limitu ustawa wyoorc:bnia na plerWS1C 3
lata 40 t.ysic:cy micjsc rocznic i
przeznacza jc dla kandydatów
z p [lstW, które w ostatnich Jatach byly słabo rcprezentowane
wiali im:gl'acyjnej, w s~ezegól_
no.ic.i z Irlllndii, a pon:ldto z
Polski i około 30 innych krajów. Od 1995 r. dodatkowa pu_
la dla nich wyniesie 55 tysi~cy
mieJsc rocznie.
Z punktu widzenia in t r 'ów
USA najw;,iniejsza zmiana po_
lega na zwiększeniu kwoty imigrllcyjn j dla rachowców: in:lynierów. lekarzy, oaukowców
techników itp. Podczas gdy do~
tychczas stanowi li oni nicspc~na
5 proc. nowych przy by zów (wo-

WYPADKI
•
W Parllzowie (t:1D, Wą
chock) Tomll z
kierują/' sawcwhodem "Piat 128p" pod z
w przcdzma
zde-rz ł !oię z

"V.

w~rśz:wą
A.nlłrzeja

Jo.ierowlł'n~

L. (l. U), k.tóry nie
po iadał praWA- jazdy. J ierowea liata. i pasażerk:r. "usnwy
zostaU ranIli,
W Kiclell'ch lIa ul. Krakow kiej .race'k
(I. ll), ki w tył
ru,i:\C fordem uderzył
zatrzymującego
Bij)
autobusu
MPK. Pasa-arka [orda została
ranna.
• l
Llr~owie na ul.
lupskic'; uie- posiadal=t<'y p.rawa ~
zd Uenr)'k K. (I. 19) PYz. woził na jawie dw~h lIuaz rów.
Na skutf'k JllLdmier.ncj prędkości
$ehał z drogi i ullcrnł w aItrocbenie
posel)ji.
W ;r
Y
kuj ja~ m.to yklcm 7.&!.tali
r:r.nni.
WLA

S

• W Kielcaeh. Iłn:y ..l. K.nopniekiej nie:r:n.ui
fjpTa.wey
włamali ail) cło JJoauiu i ulu'acl11 fiata 121>p • pr ld. KBK
&ł-e4 kołorll kośt.i .Io.niv'\'\ ej.

Swiadj'il;: K. stwiercl2ila, ;;e
pierwotnie nie mówiła pra" ł/y.
bo cbcillla bt'oruć kole~ów
i
znnawala lak jak k.azał G.
Dopiero r;dy się zorientował.,
ie polida i prokurator znają
już fakt
oraz dowied.uała ic:,
że
llur f.. lIie i je, po tan&wiła zmienić- zeznania.
\YLuowi,'rue rozpł'.""
U r topllila br.
OB: F.R\\ .\TOR

(ck)

a

Tlt. l

.*.
Dzwonię

z .uley Pomorskhj,
mieszkam w sąsiedzlwi dyrekcji Kieleckiej Spóldzielni Mieszkaniowej, a pod moimi oknami
rozpala się ogniSka z opadJych
!iści, zadymiając całej
osiedle.
Oznacza to, że te praktyki s:}
tolerowane, a może nawet z leeane przez &dfJlini~ira c je mie.s~
kaniowe.
J'a Wielll, żĘ są kłopoty z
tra.'1vporlcm, z wywozem li~ci,
ale jak n1Oól.na (){ldychai! dymem, czy WIęC hi mil' innt-go
sp

hec 40 proc. w Kanad7ic i :;o
proc. w Australii), l raz m J<\
co najmniej 20 proee'lt
(przewidziano dla nich i czlo!\k6w ich rodzin loro lysięc
miejsc rocz.nie). Ameryka zacz ._
a odczuwać brak wykw Liiko_
wanaj siły roboczej i nowa
stawa ma złagodziĆ' y t ulcje:.
stanowić

F. Castro gotów
samotnie

u7

Jak podala w sobote prosa
kubailSka, Fidel Castro o;wiadczyI, że jest gotów samotni.bronić
swej reWOlucji. .. Jeśli
powiedzq mi, że 98 procent społeczeństwa nie wierzy w J' wolucje, bc:d~ walczył oadal. Jesli
powiedzą mi, że tylko ja w nia
wicrzę,
będę
walczył
nadal.
Rewolucjonista musi być bo·
wiem człowiekiem, który naw<.'t
pozostawiony samotnio. konty nuuje walkę o swe idee" - pn_
wiedział przywódca Kuby podCZ:JS
spoWcania z działaczami
Zwiq~u
Mtodzi ży Komuni '_
tycznej.

•
cYJ y

młoda osoba
yzywająco,

7..:J.chowyw la 'IC
a pani s~.da ln.tdzo lI'Prz jmie, choć ~tanov. czo.
Na lcn lemat ois.te
tDkL'
rzecznik prasowy
!Idu
\\ oj~ 
wqdzkie!;o - m!;r
dam hah -

ziń

ki:

..... R.elacje:

nołaflUna

uczególQlt'u
Pani "tude'ltinnI/CI!. oczekudo pol(oju biurowego ... W pOkoju tym
zasicuHa na biurku ... mimo kilkukrQtnych
prósb
miejsca
1'/Ie
zlIIitmila...
c:.a
ocze "u'anul
skracala ~obie machanielJl n.j(J.
Dopiero u:!edlJ "studentka". "

;ej Tod!iee

na, jej ulaniem. zł potraktowanie jej samej i jej rooziców
w kieleckim Biurze
' otaria!·
Ił3-m
przy
ul.
"('nkie"icza,

llIesmak

I

n;e

urZl?rlach

bąda.

• D_:~ae; na 25
t. e!'li~
wy koogl'es PPS uzna.:i, 7.0 dzi:lPZPR była wym.ierzona
J)rzed w paitst w i slY.>leczeńst
wu po!skicomu. Za::c.'cceplowiUlo
stanowisko PPS wobec kr 'zy!lU gospodarez 11:<>. społecz'l'lego i
PO:itseznego. przyjl,to lei program gospodarczy part:i.
• Spotkani Rady Za l oi.y<.; el_
skiej HO.\D zdominowaly spl'awy zwiilzane z kampanią p~e
zydcnckn. W OCCo!l:e ruchu
wspcllnym mianownik:em zróż
nlcowan I({) obozu Wał!lSY S\:lje
sie frustracja i z-bieganie o
int res' wlasn ch grup zawodow"ch.
Zjazd zało:tycie' ki
RO.\D z.apo vi"dziano na połow~
stycznia.
• Komilet Obywatc ,ki pr?:\"
prze\'.."Odn~C7ą.cym .,S·, =i(!'ll ił
nazwę na perso'Hl~ail Komitet O bywatetski przy lA."hu
Wałf:sie. Komitet zwrócił sic do
władz państ wo-wych o
wyjaś
Dienie J)l'oblemów zwi:\,za.nych
~wi ....njCllll
z bc:t;Jlraw:lym

ohyv.; al ("!o.' a RP Po:~~ów za.ies_kulych v: ~n:. "h l:~a.I'
cacb ZSRR.
• ZWią7.r.1(
• 'auc/yc;e:stwa
Po ki IieO Z! m!.""! ił sta ut. po5'tunawiaj'lc iż będ7..ie ot wa y na
wSPółpr CI: z 1YD1i
wszystkimi
silami pol'lyczn ·m;. które bron;::t inler ów 'wiaty i nauczycieli. 1.1'11' post.ano".n pozo·
st.a..: w OPZZ.

...na

świecie

• R:.dziccki m:"J' e" mraw
zsg,anicz.:lYch Eduard zewardn dzc poinformował d!':i<!:lllikarzy w Barcelonie. i.e
jalny
w 'Blllnoik Garoaczowa na Bli~ki Wschód Je-n:gienij Primakow
rozmawiał z Saddamem HIlsa.jnE'j p:-ZOZ Ifoo.zinc . .. Jest nad.t.icja podkr ··lił Szcv.-ardnadze
:;le Husajn musi wp ie:wyjść z Kuwejtu". Dodał.
re
mi..ja Primakowa n'e l et misją
ostatnicj nadzici. Sz v,·al'dna.dze
przebywał w Bar'c:o~:e
warzysznc Gorł}3C7owowi w podr6iy PO ll'52.panit.

http://sbc.wbp.kielce.pl

• z v. yjl\fJ<iNn w; l k i j
Brylan!i - n zakoli ~)'m w
niedz.iC';~ szczycie w U Z;j m;e pos!a owlonG, żc kolejny e(ap relizarjj projekt.u !lii l: 'p"XlaTczej i waluto. '~j l('j wspó:noty r07.PQ<:z:lie . i~ W. zasadzie
l styczn-ia 1994 r. i powinien
(\.opr wadzić w ci~u nast<; nych
lat do s'.worzenia W'S'Póln(j waluty EWG, Projektowi tt'IDU tan~ 'czo spr~ ci\\ ia s:t: l"l·.U J)Ił
ni Margar Thalch ·r.
• Z
n ies'<:cznym opÓźnini.:-:n I po dcnCrWU1:leych ameryk il:>ką DPinic pUbliczna bataliach po:il ' 7.llY,'h. które SPOwodował
~aCZllY snad k po.
PI::a~nd i p~ez\'d('nta
Busha
Kongres US ,\ uchwal;ł w sol
t. budżet r d ·a.lnv na rok (·inansow\' 1991 i p:m rC'd Ikeji
d ficyw b,:dkto\\e 'o. 1>:"7 ew idujacy
wz:ost
poda'ków.
zmnłejsze~;
s' l svdiów na
o: . ę lekarską i ci~ 'a ~ y,lnr
ków PO"lła$!onu ł ... z~ie w
so!!;ości 490 mili3 c <!ów dolarów

w dnl!'1l 5 1"t.

1/lt'

aJ;ccl>towane
lJublic :n.li'Ch.

II'

.,itud,'lIt/d" n(l."
!Judzi
za la'li.cmie
a I~
rod.::icó o - ich zachowanie nIC'
budzIlo nH:zyicTt zastrzcicJ;
nie oni zo.[all
wlIpr(,:;uld
z
... lV

u;1

ne)

re lilcj i

aroga1/~ji .,tms~(i"

p'/I:oju.....

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. ~nij
:: sobota i niedziela na dalekopisowei taśmie ~:. to ci oczy
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
W kraju...

tClJpro-

"lIt m(}=e, na "d!lsl(otece",
'Ił

mu wyraz v kolejnym .. Teletonie",
drukując
v.: ' powi di.
bezstronnej oblóCrwatorki
\<>go
zdarzenia. Zdaniem czyteln'czki. lI)'ło i!laczei ni,;: to p:'zcdslnwila slud ntka, to :łv,ś'Jie ta

została

szona dl) poczekalni ... Pani .. li/udelltce" chcieliby§ml/ pr:JJpomnieć. iż zu:yc .. aje al,cepł(}waJL<,

No~atka z T~Zfno'
.. T ·l<.'tol1u·'
ze studentką, któ~a !il<arżyła ~it:

wz.bud~ila dwić żywy odd:twięk
wśród czyteJu:ków. Dnli "mv te-

II?

SIJrau;dzili~mll .. ,
ka", pomijając
jąc!Jch, tt'eszla

liiI!

U

bronić

rewolucji

inŁerwe

Tel fon

pncz

• W Kielcach. p.'zy pl. Partyzantów niezlłwi Pł'&Wlry' podko.p II się de galerii .. "rV' sk~d
skra.dl1
sprz~
el"kironł ''1.ny
WlOrtośri 30 mln u.
w woj, kirleckim w l1llidziernik u 1)opeJniono 54 roa.boj
tj. o 21 więcej nii w ubie:thm
roku, dokonano 293 wł:l.mań do
obieIdów pańslwot<'v.-" i 38ł do
)X'Vwai:nv('l1. W 14-i "'Yl>adk h
zKi D lo 19 os '1,.

lal.!lość

ul.

110CZątku paździcrnika ~d

wrześniowe

ćwiczenia wojsk desantowych w
okolicach Moskwy, październi
kowe pl'1:eloty .. gawronów" i innych ma!!Zyn bojowych, a takżc
zbli:tający się świąteczny przomarsz. wojsk pancernych przez
ulicę Tworską, tego rodzaju in(ormacje nic mogą nie wzbu.
dzić uzasadnionego niepokoju.

vcza

:acic
j VI
4: W

oharc7.Yl'
Arab,jw
za wydarzenia w Jerozoli·
mie, w wyniku kturych Da

I

• Rzl\d izraelski

o(]powiedualno ści~

(tJ1)

wydłubię ...

'1icd"i la
j('st
"
%I,;i .. lu
CHl"if'dtin,
al
"h'
""nysr' .... iMiz 1'0 lo zna<"l.}.
\\ cxoraj na OdMi .. 1 \\ C nc::tHn'V . ':tpilal.l Woj '\\od~ki &,0 w
Ki karh ",darli si pijani Mariust 'II:. i J <t'k n. ,Tal) ch·
miast ur~ d ..ili a" a tur
"
dyhuce,
bo
im
odmó"iollO
<lwu
zkl n k.. Marh
z.
n.łubliia-ł pi~lł:gniarkom i
dyiurn\'m lek rum,
e.hra2!O"".
pOdkr ' j j~, gd7.ie lU
p(tlicj~,
Obaj pi,iani nie dostali .zklao/'k
do przvniesionclto Zł' olu! alkoholu. 'Opuszczają/' odtlua!
:;0\~anturniey zat:rozili pi('!4:.:niarre - pi(;ulj słowo t.o ci 0('2:.

dniem

" l dłubię·

1'0 bl sk ... " inn~j iut .. rw('o< li
ob j ('hulił:' ni opu ' ('iii
radiOWOZl'lU •
(RP)

ER 210

7

I lidze tenisa

-l\' ósm~ j kolejre spolkań
li~i t .. ni:.iśC'i stołowi
'l

uno

I

na-

dOili I>odt'jmowali w hali sporto\\'e' j PI'O('hu w l'ionkarh dru ży.f<: G \{ S Jastl'z<;bil', klóq po konali 8:~. By10 to już czwal'te
zw)ci<;stwo rndomian
w
tym srzonic, u macnlające
ich
wysuki! pozycjQ w labcli. Punkty d la Broni zdobyli: Jan MoICl1da 2. Dim ;tri j Picrewierzjew.
!\I'tllr Kalita . Yrzyszto! Swią
lek i TOlllnsz PIcwillski po I w
grach pojcdyn czych or,.z Pie-

:2

z

rcwiel'zjcw z Kalilą i M olcnda
z Wojciechem G rzegorczykicm
w grach pod wójnych. O ba punk ty dla GKS
zdobył Zdzisław
Felski. który pokona ł Świątka
Plcw i"s kiego.
I'ozoslal('

wyniki :
Vi"loJ'i ..
- AZS Gdańsk 4:6,
Lum"l
Zielona Góra AZS
Glh\il'e 4:6, Za~lC:bie Lubin Górnik Czerwionka 6:4, 'Vlókniarz Łódź - Baildon Katowice 4:6.
Wałbrzych

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
S.
9.
16.

AZS

Ił

Gdańsk

Za~łębie

Ił

AZS Gliwice

Ił

BROŃ

S
S
Górnik
Lurnet
S
S
Baildon
"idol'ia
S
GKS Jaslrzębie S
'Włóknjarz

Tf'ui.siści

S

14 50-39
13 5l-!1I
ts 49-31
Ił 43-.31
T 40-43
40-40
S 34-16
5 37-43
5 30-50
1 26-54

,

stołowi

BitO NI zakoń{' zą pjerwszą rundę rozgrywek we wlorek (30 bm.) wyjazdowym pojedynkietn z Górnikit·m CZf'rwiouka.
Ir

Włoch

świata!

Janł'iro z:okoń .. "yły
llI i.~ll'7.osl\\ a śwbl:l sialkl'-

\\' Hio d"
~i<:

rLy. Tylu1 mislrlOwski po raz
pil'rwsJ.)'
,,)'walrzyli "' ŁOSI .
kli,,'zy \\ finalowym poj(',1ynku
Ilokonali
Kubailcz~' ków
3:1
(12: 15. ](}:ll, lt):6, 16:14). W me('zu o hrązowy ll1('dal siatkarzt'
ZS Ił n \ \ ' ) g "ali z 1';0Sllod''''za mi
mi.<lrzo!>I\\'. Ul'azylijc'zykami, 3:41.
Phllc miejsc(' zajt;li Uul/:" .. zy,
ktill'z )' Ol1l1 il'~li 7.\vyl'i<;sl wo nad
I\r~,,"I~· ,i l'zykal\li 3:2. a sió,1me
mir jse'c przYlladlo w udzi.de
"tll t'udrom 1'0 zWY('i~st wie li
!· 1· ... 'l r· 1I7 !ł 'ni ~:1 .

..

(~'1')

.,..,. ............ .,............................ .,..,.

Jedno z\vyci~Sl w
ch
Kolt'jue- IDel'Ze ., mi.~irzoslw.
lIiIt!
sialkal'ze
CZAllNY(,B
Iła d Bill roGu!:ra1i na Słąsk u w h .~lrz~biu z GI{S oraz w
Sosnowcu z Płomieniem. Radoruiaui(',
podobnie
jak
przed
I)'~odlliem,
ltlldelllon... lrowali
zUllt'nną rorUl~. l" sobot( pokonali GK
Jaslt'z<;bie 3:! (la:',
15:11. 12:15, 2:15, 15:12). naloUlia .~ 1 w<'Zoraj przf.>gl·ali z 1'10mie'niem Sosl1o",i('e 0:3 (8:15,
1:!:15. 14:16).
"ozo.• lale w .v niki : Płomie{l
SO" 'lowiec - AZS O ls7.tyn 1 :3.
GKS .Jasll·7.<;b:e - I\ZS O I<;7.lyn
1:3 Ilcsov :a n 7csz6w Górnik Kazimierz 3:0. n C'OOvia AZS C7.~stocho\\'a 2:3, Hul'!ik
K ",·1ców AZS Częstoch owa
3 I lI utnik - Górnik Ka zim!el'Z
\;:l.

1. ,\ZS Olsz tyn
I\;I;S CI.<:slot·howa
3. lIt'soyia
4. Y'lotnieil
5. Górnik
6. CZ \UNI
7. lIut/lil<
S. GKS Ja s lrz<;bie

4-0 12: !!
3-1 10 : 6
2-2 8: 6
2-2 7: 7
2-2 f : 11
2-2 6: 9
1-3 5:10
0-4 6:12

\ ~) Wiceliderzv grali słabo.
~

ale wygrali ...

Piłkarze ręt'Zl.i KORONY Kielce zdob~li kompIel

punktów
w spotkaniach o mislrzoslwo I li,i II POGONIĄ Szczecin, zwydęiając w hali "Iskry" drużynę ,ości 30:27 (15:13) w s~,!>otę oraz 27:23 (14:11) w niedzielę. Bramki dla Korony slrzelili: Henryk Luberecki 1 i 2, Andrzej Tłuczyński 5 i S, Knys:&lof Mislak G i 4 Artur Lukasiewicz 5 i 1, Marek Pnybyl~ki 2 i li,
Dal'illsz ,,:cjSłO 2 i 1. Krzyszlof Lyś 2 i l, Jarosiaw poaołs~i 1
l G. Tomasz Malmon 1 (w niedzielę>; dla Po~oni najwi~cej: p)oh'
D~bowskl 1 i l, Ryszard LubaslU 3 i 1, Zbl,niew Zabkitwiez 3
I 5, Dadun Bu~aj • i 1.

Oba pojC<ly.nk .j miały podQlmy scenariusz: k ielezanie
0kresami
zdobywali
wy raźną
przewa gę (np. wczora j prowad,cili ju~ r6żni-cą siedmi u bra.mok - 2Q :1 3 w 43 minucie), by
w k OI1cOWych minula.ch s,potk ań dość niefrasobliwie pozwa lać gościom na odrabianie strat.
Zwycięstwa kielczan nad rywalami ze Szczecina byly pewne,
ale
forma
zademonsll'owa.na
pr?cz gospodarzy pozostawiała
wiele do życzenia. W . dodatku
zawodnicy obu drużyn nie oszczędzali się wzajemnie. stąd
d'uża l:c;<ha fauli i wykluczcit
z gry. W niedzielę slabo prowadzący zawody sędziowie I\nloni Ll'ja z 'il'lllianowie
i
G rZl'g orz Szymanowski Z J{alo"ie p kawli aż trzy czerwone
kartki: Dariuszo\\i Bugajo"i
z
Pogoni oraz Dariuszo"i \Vl'E\"
i Jarol>la\\owi Podobkiemu
z
K()~ony.

W ze. pole kieleckiej ,.siódemki" świetnie spi ywal się
w
niedzielę bramkal'Z
Jerzy
'0'
wiński, który mial wiole uda-

nych inl-c>t'wencji, a pon adto obronił e:r:tery rzuty kameI We
wczoraj<;zym meC2U
skuleczni
byU Marek Przybylski I Aninaj Tłuczyński, choć oou możn.a z.arzucić brak koncentrac ji
w momencie w,konywan ia rz,ut6w karnych (Pl'2:ybylsk i nie
wykol'Zystal
dwóch
kamyeh,
TIuczyński jednego).

W drużynie gości najlepszym
zawodnik.iem był bl'amkal'z Dariusz Srudka. .
• POzoshlłe wyniki: Po/:oń
Zabl'zt' Grunwald Poznań
29:24 i 31:27, Hutnik Kraków Wisła Ploek 27:26 i 27:34. Miedź
Lel!:ni"a Wybrzt'że
Gdaósk
30:31 i 29:24.

W ygrały

W

Lublinie

. W J;;olejnych spotkaniach JJ II/;'I
I'i'karkl ręcz/le Budowlanych Kiel- '
ce dwukrohlle pOkonały .... Lublinie miejscowy MKS SO:~1 ł ~':U.
NHj~klltecznjejszyml zawodnie7.kamI
klcJcelciej .. siódemki" był y
RW;l
Kruk j Wieqlawa Mlcht_,
~dob:>wajqc po 11 bramek CplerwS7a Vł

sobol(}. druga

V\"

nlc d 7.iE'lp,) .

7,"'pGI Budowlanych zajmuje w
t.1bC'1i plą e miejsce 7 dorobkipm
12 pkt., a picl'wszll rund<: roz~ry
wek .ako(.cz~' ~ j 4 listopada ' 00jcd~' nkaml 7 AZS Kato'll';ce C;(',t
(ap)
c;,;warly) w Kielc.ch.

m

NUMER 210

STRONA

8

TOro LOTEK
I - 6. 10. 25. 29. 37. 39.
D - 4. 7. 21 . 21. 29. 31.

l ! 18 311-315

1. Grunwald
2. KORO A
3. Wi~ła
4. Wybrzt' żc .
5. Hutnik
6. Po~oń Zllbrze
1. lUiedź
8. Po!:oń 'l (' 'lI.
Piłkar'lt'

Teraz w rwgrywkach nasl.lp i lrz.vtygodniowa prz-erwa. Kolej!1(, spotkania odbędą się dop le:·o 18 llstopada. W lym dniu
. ialkarze Curnvrh 7mi-crzą się
w nadomiu z AZS Olsztyn.
(ap)

~

-;f, .

'ó

lidze

na -

O

12
12
12
12
12
12
12

17 335-311
15 32S--313
13 337-316
11 327-3J6
8305-3łJ

1 309-339
7 300-331

ręczni

KORO:-.'Y
pierwszą rundę NIZ,rywek zakoń('zą 10 i 11 lisIopada wy jazdowymi pojedynkanu 1: Wisłą
w

Płocku.

A . P .\WLOW KI

St· .r· ello viczan i
• Ke.nyll.arki TABU Slarat'howlce wy;rywaho
w sobotę przed wiasnl\ wldowWIł z AZ RxeSilÓW 73:10 (38:35) potwierdziły, że w tym se·
zonie nałeiec będl\ do czołowYt'h zespołów n
Ii,i. Mecz miał dramalyezny pr~ebic~. Na ł min,!t,. przed zakończeniem pojedynkU slarachowlczanki prze~rywały ró:iniclł S pkt. ale skut~ezny finisz zape"'nił im C~Dne lIIwyeięst wo.
Punkly d la Staru zdobyły: Elena Osadcza ja
26, Iwona Lc:gut i Barbara Z a j ą ezkowska po 14,
Ewa K rZYWIcka i Elena Szylltina po 6, Lid;a
Złobecka 3. Ewa Lisowska I Bea.ta M ikula po 2.
Lublin CelDent
• Pozostałe wyniki: AZ
Chclm 86:62, Korona Kraków - AZ Kraków
73:77. ROW Rybnik Gliruk Gorlj('f' 70:9:1.
Hutnik I{raków AZS' Kalowi('e 58:56, Stal
'talowa Wola - AZS Gliwice 69:63.

OD')

y

2000.
KORONA: Gil Szpiega, Bartkowski, Gawlik, Wojtasiński
_ Parzyszek, Fijarczyk, Borycki, Fendrycb Szulc, Tokar·
czyk. Trener Czcsław PALIK.
ODRA: 'Matusiak - Lasota, Ozimek, Kwiek, 1(arwot - Sos·
na, Wyrobek, \Vieczorek, Agafon \Volny, Sawezuk. Trener
Marian PIECłlACZEK.
kibice
doczekali
Kicleccy
wreszcie drugiego
zwycięstwa piłkarzy Korony
na.
własnym boisku. Czekali na
nie aż trzy miesiące! Cicrpliwość sympatyków
kieleckiej
druzyny była wystawiona na
długą próbę,
ale
narcszcic
została nagrodzona.
Mecz K orony z Odrą b )' ł
ciekawym widowis kiem tyl k o
okresie
d o przerwy. W tym
gry
gospodarze
przeprowadzali składne akcje skrzydlami, stwarzając groźne sytuacje pod bramką gości, których dwukrotnie od
utraty
gola
uratowała
poprzeczka
(w 18 i 23 minucie) . Ofensywna gra K orony przyniosła
wreszcie rezulta.t w
postaci
bramki zdobytej strzałem gło
wą przez Marka Parzyszka po
dośrodkowaniu Tomasza
Tokarc~yka, przy ezym
bramkarz Odry
Jarosław Mału
siak, miał już piłkę w
rę
kach, ale nie zdołał jej utrzymać i wpadła
ona
do
siatki. Po zmianie slron jesz~ •••••••••••••• Y9 • •

I liga w pigułce
Wisła Krak6w -

Ru ch Chorzów 5 :2 O limpia Poz na).
Stal Mieiec 1:0. Molor Lublin
_ Hulni k Kraków 0:4 , Zagłębie
Lubin ZagłQbie
Sosn owiec
2:0. Sl ą sk Wrocław - Zawisza
Bydgoszcz 2 :0. Górnik Zabrze
ŁKS Łódż 2:0. Legia Warszawa Igloopol Dębic a 1 :0,
GKS Katowice - Lech Poznań
1 :1. Po 13 kolej k ach spotkali
liderem jest nadal GRS Kalowice 21 pkt. p rzed Zagłębiem Lubin 19 pkt. i Hutn ikiem K raków 18 pkt. Tabclę
zamyka
Zagłębie Sosnowiec 3 pkt.
(:.p)

-

.......... ~ ..... .,......... .,. .... " .... .,.....

Avia przed Błękitnymi

,v pitk a r lticj lidze region a lnej,

po jcdeoastu kolejkach spotkali,
na czele tabeli nadal Avia 8wl(1nik pr zed BI~kitn ym i Ki~l c e po
17 pl,I., Wi 1'1 Pula wy H pkt ..
talą Gorzyec l. pkl.. eronią Radom H pkt .. Uallomiakiem i Ilcl·
m a n~m Zamość po 13 piet.
• WY:-;IK1: Bro,) RudomAvia Świdnilc l :2. Górnik Lc;czna
- Blc;lcltni KI"lce 0:1. Lublinianku - nadomialc 2 :1. Studion KielCC' - Stal Gorzycc 1:1. Gwardia
Cht'lm Buco\' ja Dul<owa 1 :0,
AZS Blala Podlaska - Orl<;la Luków 1:2. Wi,la Puławy - II tman
Zamośc 8:1. 1\1(."C7 Granatu Slwr:<ysko z KSZO Ostrowiec zo 'lu l
przl'lolooy na 7 1I'lop:l<la 7 p wodu wyjazdu piJlcar!y Granatu
do W innicy.
(ap)

z

~at

Slalowa

Woła

2. Glinik Gorl't'f'
3. AZS Lublin

4. AZ
Rzeszów
5. STAR Slara.chowil'e
G. ROlV Uybnik
1. Korona Kraków
S. AZ Gliwice
!1.1lutnik Kraków
U . AZ
Kraków
n. AZ Kalowice
12. Cemeu~ Chełm

http://sbc.wbp.kielce.pl

cze przez kilkan aście mim'!
mecz był ciekawy, ale p0ź
me] na
boisku
z apanow al
już chaos . Pod 'koniec spotkania kielczanie bro n il i korzyst nego wyniku, na1omiu:;t
goście nie
potrafili
zd obyć
się n a skuteczny strzał
W zespole K o rony na wyróżnie nie za s luźył
Gqegorz
Szulc, - szybki,
przebojowy,
pracowity. Szkod a że
swej
dobrej
g ry
nie
uwi(!ńczyl
strzel e niem
gola
(by! te ~CI
bliski w 46 minuc ie, ale pil ~a
po jego silnym strzale minę
ła spojenie słupka z p oprzecz ką).
ANTONI PAWŁOWSKI

PO 16 KOLEjce

t. Stal Sto Wola
2. Miedi
3. StU on
4. Widzew
5. Raków
6. Zagłębie
7. Polonia
.1. SiarlIa
9. KORONA
10: Stal Rieszów
11. Jagiellonia
t2. Szombierki
13. Górnik
14. Odra
15. Resovja
16. lechia
17. Gwardia
18. Pogoń
t9. Ostrovia
20. Hutnik

4-ł

S 3t6-!19
7 3i.J.-272

7 312-25'
30~266

3-1

7

S-1
S-I

7 296-261
7 31l-283

I 26~25S
1-3 5 261-276
1-3 5 235-300

!-!

1-3 i
0--1 4
C-4 oj

255-327
194-2;9
210-360
( p)

'19- 5
27-11
23- 8
22-14
23-16
14-12
20-15
17-11
11-14
22-18
15-17
15-11

13 13-15
13 13-2'
13 10-19
12 21-22
12 17-20
10 14-21
tO 10-28
I 14-28

*
*
*

STILON Gorz6w - LECJUA
GdalIsk 2 :0 (0 :0) . Strzelcy bramek: Zdzisia w Dudziee (57) i Wieslaw Osiecki (8').
STAL Rzeszów - SIARK
T arno brzeg 2:0 (0:0). Gole zdobyli: Edwa rd Jodlo\\" ki ('2)
Ma rek Kogut (82).
SZO:\lBlł:RKJ
By tom
MI EDZ Legnica 2:1 (0:0). Braroki dla gospodarzy zdObyli: Jerzy
Sr.,;iak (75) i Zenon Lisek Co,), dl
gości Dan iel D~ 1\1Ś (").
.
OSTROVIA ' Ostró"
GIELLONIA Bi a ł ys tok 0 :2
Bramki strzelili: Siergiej
SoIOdowniltow (50) i Zbiguiew SzuS.da (81).
JlUTNIK WarSzawa - GónNIK Walbrzycb 0:% (0 :1). StrzelcY
braJllek: Krzysztor Lakus t!l) i
Leszek Kosow~ki (55).
POGOŃ Szczecin - RE OVIA
Rzeszów 0:0.
STAL Stalowa \Vol - poLONIA B)·tom l : ' (1:0). Strzde<
gola Mariu,,; Stelmacb (28).
ZA.GLF,BIE Walbuych
GWARDJA Warszawa %:ł (l:ł).
Zdob}' wcy bramek: Jacek Buganiuk U) I Bogdai.
Lopatyilskl

o

ł

*
*

*
*
*

*

S-l
S-1

26
23
23
20
20
18
17
17
17
16
16
14

• Pilkorze Pogoni i Jagiellonii rozegrali po 15
spotkań. Zolegl}' mecz
po·
między tymi druiJnami od·
będzie się w środę (31 bm.)
w Szczecinie.

fi5).

TAULA

l.

1:0

W szesnastej kolejce spotkań II ligi piłkarze KORONY Kielcc pokonali na własnym boisku ODRĘ Wodzislaw 1:0 (1:0).
Bramkę dla gospodarzy strzałem glow~ zdobył w 29 minucie
.l\farek Parzyszck. Sędziowa1 Roman Walczak z Łodzi. Wil1zów

się

"i.fNO!!WZ_ SL7liMM:&

Siatkarze
mistrzami

. wn

TABELA

stołowego

RAKÓW
Cz(stochowa
WJDZEW Lód" l:' (l:ł). BraDlłtę
zdobyl Sławomir 1"alacz (t) •
• BILANS 15 kolejki: 7 .wycięsiw I;ospodarz)',
l
remis. Z
zwycięstwa gości. W l' meC1lacb
padło
15
bramek. gospoclarse
strzelili 11 goli, !:oście 5.
Najskuteeznie!sl strzelcy: 11
bramek _ BOl:uslaw CYl:an POlonia, S bramek - Zenon Burzaw:. Stilon, 8 bramek RoberC
Dymkowski 1"01;06. 1 branlek Gne!;on S:.celiga Gwardia, , bramek - Sławomir P:tlacz R k6"',
liroslaw Prokop ~iedi. Marlu5!
Rop Re50\' la , Stdan Toporek Uutnik. S bramek - Robert Bąk I
JanUS1: Czyrek taj Rzesz6w, Daniel D y luś Miedź. Siergiej 010downikow Jagiellonia.
W 11 kolejce Korona I:r:\ć
będ~ie s Widzewem w Lodzi (1f
nied'lli elę
ł
lis topada).
(ap)

*

*

. I

