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• \V n~jbłii sZ\ d. d niaC' h ,," y"j " nl ~io; " an
;,a kIHI(t'l"I}" do

I'ty

lopadn przyplyn'l naslf;pn('. CQ
znpe\\ ni clllglOć dosUt\\". IJinmy
duże

:tap{\c;~

b en~. '!1'y

wysokoo1-:-

lanov:e.! ornz ot('!u nnpc:do\\"c!!o po,..,;cd,;1lI d.\ -reklor ds. handlo\V

Tnk. ,,'raz z. k\\"; n t~tem
sm~ cZkOWylt1 ,ł-lui ti Cnmcrala"
z Torunia zo ta l em z::proszony
(io udz;a l u w fEs ti walu w Geh ·ndze.
P r zed nicmieckll publicznością \v ·stąpię W
({ ",·;nlecie
Fo r tepi a nowym
Humla
0 ,' ,1 20 z k!lkoma rec,t:ll«mi chop:nowskimi. porwdlo z~.l!ram

An(lrzej G:\ ('zyńskL
.:::.ie S:lmocJ10podróye na ~robv bH. ~ 
mon=ł. c7ur SIę p c"Jl') i p. pan !e z braknie
c;: t,~·:(·rrl/T ł

KGB brało udział
VI zam
achu na pa9ieia

CPJ'J'.

·Ch

Osob~·

\,·ybi<"rai~ce

w

~pml

kich

liwa

lIyr('kler.

(p .'\P)

został

DOk U!liCZEKIE ZE STlt.

l

Eu ba pr : el'tra .";:l/ !a Sd: i ~aczę
~a od{,"alliać fJO ktjem. Wśclek!
s ę. wr~cll do s ,ceuo tvehlkulu.
lq/ciqgliQl obotiec:ny 1<6':. po
c:-ym tIFÓ!:.! r,a pole.
Kob ieta
kr;:y"="ęla I l;opęd::ila przed SleL. ~. J eclnah ]{oclOlc:k bUl s:ybs~y.
Dogo :n! ją l uderzy! n o, ... ,1 t ;;: y ra:y tV ok olice p achy.
t'o{l/a r.a =ieillip.. b!auala o Lit ot f", powstola : zl16tc
p rólJol' · a!u
ujść SIl'(>TnU pr _eś/ndoUl
rt' U pad /a.
Kociolek c ia ch n ą!

N

Hl

l)Oś!cuek .

~nraz

się

1·;01 !. Wvlar! 1.1: t rem' ie liM.

',, '!1 kob IeCie majtki i
jp o~nh. ! cdjcch~~ ..
J': C ~lCt'(ę
!.'('rlZF~ (1cll

:1.olc"o no
i U f'!.r t tt'ą.

uspoS... in-

po'ożyl

r,.o

k,lI: u

l\·Vk TICj'Ht~ila

D laclf!Jo ;.alJil? Bo !jo "dc '.er a'o,~' ola.
a O , ) by!

s'ę

Tak

zachowywała.

P te "l ~.hQ.i t rc tou:a.:, q i pół1>nll};ilkc "a~v 2!1wulcil. Sied;;iat ;.a lo 6 la t.
100111(\

; es=cle pod Wplywem
t r u nk u. Znat ;q? Nie. Dlac zeg o
:ostawi! ;q !Ja pol u? i1 po co
m u o na. Dloc=::go nie wezwal
pOlllocy? Nie wie. A te majtki?
Nie wie ..• Niepo=orny toki, mikry nawet. ChudlJ. I jaki gr:eczny. tCTęCZ uklad ny Chciał się
WSzlIstkim lJr2 vpodobać: prokurato r owi . ',:?d:i(,lnu.
l!lwn ik om,

Pt'zl/pallek byl szc.eJednak Kociołek by! w
pełni
poczytal'1y.
Chociaż za
n erwou·lI. Lecz c zy to może olJć
usprawiedliwienie",? TottŻ Sq{l
Wojewócl ~ki skazQ ! go n a 25 lot

PT:.y,nau·ał

kurator, klórlJ

się

do tL's;.ystkier}o.

Pokor nlJ jak lIw IJ . l jak tu takieao potrakt ować? Ws.:a k cz.l ek
p racotcity ,
gTzec:?11]1 .

z

dol)rq

chociaż

.

W ięc...

giLnV.

u·lęzienia.

końc~y!abll

NI!. tym. spm1.l:a zasię, gdyby ?lie pro\L'niósł

ncd=lt'yc:aj.q do Sqdu

Tewi:;ę

.Na;u'yż

s:efJ o.

opinią,

recJ,'dyu'tsta.

Aż Ś lcwokótc: bÓjki, pobicin.
\\. S~l l .·tlc o w 'lerwach. 1 ;eden

uwalt, a
racze;
wielokrotny
(Jtea/t . Nn kob ie c ip, ktora
peko m 'lrem, a
cjll.lTlie po trącił

\\o czerwcu 1985 roku Sqd No;U:Vis:.y wyllal wyTok:
kara
śm ;erc l . U;::asadaienil': calko w ita d emoralizacja o sk a rżonego.
\':lIro.1e .ostat u:ykOlla,ly.
(l: g)

• To tl r u ~i. ebok for{ ~pianu,
wlll l,iony pa na inst r um e nt?
- 1'0 prawda. lubię ten in·
stru rnent , choć nie uważ~m S Ol · •
bie Zli klawesyn 'st ę. Bowiem g c.
na nim wymaga
ddzieln)'l'h
stud:ów. Katomiast moje umi e·
j tności s wystarczajaCE dla po·
trz"b kamera lisi} ki.
,
• ł'UC'dy u,ły~ , ~ my p a n a II
l\. i::l<'a('h?

- Rok l!nl c~łos!On }" zosIa!
Międzynarodowym Rokiem Mo·
zartowskim. W marcu przyszł ego
roku jede n z lw ncerlów poś w ;~.
cony zosl .. nie temu wy bi tne mu
k om p oz)·toro wi. Z towarzys zĘ ·
n iem k :eleckich filharmonikó w
zagram koncert
fo :· tepianow )'
B-dur. Mozart to osobli wa h 's·
to"i ~ \V nlo i nl ż\'c~u

Czy i): cie - ~o"h i nne l ak;,'
muzy k a?

•

",!lam i n o wała

-

Kiezupc ln i .
Co prawrla
żO 'l a J olanta jnt t kże mU L,'·
k iem. ob~c"ie uczy w PSlVI l
stopnia. co nie znaczy. że w
n r,szym domu dominuje muzyk ,\,
'tworzymy
normalną rodzinę.
Jednak moje wyjazdy. kon cert v,
praca p!'dagogiczna spra w iai a.
że cz<;ść
obowh;zków ~wiaz 3·
nyc h z
p rowad zeniem doin u,
wychow:ln iem syna spoczywa na
barkach żony . Jestem jej za to
b rdzo wdzi cz.n}".
Ark adiu sz
ma 4.5 roku i ta k że wykazu je
duż ą "" ra ż]i"\Ą oH, r.-,ul.ycz!1ą.
Rozmawi a ł ;.

D A, -rTA PARO L

.. Czr·s
mordercó\v". Ta ostctni"
po~w:ęcO 'la
zo~iała
k u JiSOli1 z~'nachu na papieZda niem auto r ki, udział
buJgarskich
sl użb specjalnych i KGB w tej zbrodni
j est oczyw:sly, a teraz nnd szedł cza s ostatecznego potwierdzenia.
Proces sądo
wy nie wykluczył ich
udz : ału,
a jedy n ie
.. wycisz y ł"'
ich rolę. Brak było
niezbitych dowodów. a ponadto silne były
naciski
rządów
państw . kt6re nie
chciały
zadrażnień w stosunkach ze Związkiem R ~·
dzieckim,' Obecnie prezydent BuJgarii
zapowiedział
p~zepro 'Iladzenie
śle.!! ·
twa w tej ,>prawie.
Wart '
też
pamiętać powiedziała
C. Sterling - że
buł
garski
ślad przeWija
się
również w sprawie
o;l(anizowania
zamachu
na
Lecha
Wałęsę podczas jego wizyty w Rzymie. SPI"awa ta do
dziś nie zostata
wyjaśniona.

Sklep dla domu
T.,k j::k w c .. łym k!:aju rów·
i w Ska.r żysk u znikają st a·
re i powstają nowe sklepy. J ed·
ne zmie.nia j ą tylko s,:yld a b~a n ·
ża pozostaje ta sama. inne z aś
jedno i d rugie. ale najczęści ej
niczym nadzwyczajnym nie za·
dziwiają klient ów. Na
uwa r,~
zaSługuje jednak nowo powstal)
sklep przemysłowy.
zo~ganizo.
wany przez RPGM w
osied lu
Mil'ca przy uj. Prusa wSka r·
Ilież

żysku.
Zat.I~"d,ni E.·a i

w

skłc-pie

pracoW'

przrosiębiorstwa ofe·
a r maturę
hyd·rauliczn:t.

nicy tego
rują

mate.riuly malacskie. budow la·
ne
i
elc-ktryczne,
słowem
">"szystko Lo co jest niezbęd :1C
do przeprowadzenia remontu 'Ii
mieszkaniu we własnym zakre·
~ ie . Moż n a tu nabyć m .i n. u·
mywa lki, baterie
lazienkowe
zawory. kolanka, fs:-by, cem e~.l
iLp. Nal eży p~zy tym dodać z!
RPGM maj f]c e dobre rozeZ :13'
nie
potrzeb
i
zaopatruj ące
od dawna fi~ mę w niezbęd ne
materiały do r"montów domóW
część ich aktualnie
kieruje ńc
sklepu a dzi ęki
w5pÓlnem';
transportowi ceny
a.rtykuł ó\"·
przemysłowych w sklepie są t,
nadzwyczaj konkurencyjne. N.
wi~c dziwnego. że sklep pozys,
kał już sporo stałych klientó W
Sklep re:llizuje równiei za mówienia s!':ladane przez klientó ....
- Z naszego rozeznania
mówi dyr. RPGM. ~nż. J, L ubo'
wybó:
m irsk i - wyn ika. że
miejsca na sklep i bra n żę był .
nadzwyczaj t:-afne i ma'rzy n a:
się wiGCej podolr.lych p~ aców e
w mi~cie.

(h~

ę

s

G l :Y'Jy ratu nek
pr:v"=edl
~;jll;c'e, . tuJa by.
Kto ;q zabił?
~\~C'~?;tV?
.Takt
1 1l 0t1J1t~? · Gd2 ie
8:, u.1<a" ,r..l:Jó;~ . I : Co ::naczq te
"(litl:l: Pytania te nie zna1doH,n/u ori ,.,o:;:II,(/ ,i niemal do listc :)('(llt 1982 "oku. Nic. źaclncyo
~'du
"oc olk a nikt nia pode j::e1t"<>I. r(lV?
lnH!szka ! ok. 15
Ir '''1 od l'1i!'jl'Ca
zb rodni. In ną
t~ż
; ~ 1 ri 'o~ę " fabr!!ki (10 do,., ,, Po ·r.Óf!! r.r;:ttpadek. Kocioip l, :0.1111 u'e ; wa " y lIa pr,fSluC:l łl rt; P

1tJ

a
r.l17 1• y
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u:W!}, ' w t .. r kow YLJ.

-

sJ.:u
('C

k 'J k a
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erbotce
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RIl'l O
,.

~ :p. . fl. IPf

~1ciąlkft

2 inną spravYze~!ucl!llTliu 2a trzlla't"esu·źe. To CO dob i-
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llil.:snoll"illnal się ze
Po
p-:-ostu j edna
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Za

rować

- Z;; stanawiałem
si ę
jak
g" wyciqgnąć - mówi san itariuJz Andrzej Ka r yŚ . - W koń
cu poszedłem po pasy do r:oszy.
Z pcmocą paru
m<;żczyzn
z
p a rteru
udalo sil;
wyjąć teczłowieka z szybu windy.
go
Był c~ły pokrwawiony.
Musial
się nadziać na wystające metalowe
wsporniki.
Natychmiast zawieźliśmy go na ostry
dyżur.

VI szpit:;.Ju na ul. Kościusz
ki
reporterowi .. Echa"
nie
chciano udzielić informacji na
temat stanu rannego.
Jan B.
l('ż a ł i był
już przygotowywany do operacji. Lekarze
z
Oddziału Chirurgicznego oglą
daJi
zdj~ ia
rentgenowskie.
Wynikało z nich. że pacjent
ma złamane oba podudzia, miednicę i kręgosłup. Z zabandażowanej
głowy ciekła krew.

chwilę
zaczn iemy ope- pow!eOział jeden
z

lekarzy.
Tymczasem na miejsce zdarzenia
przyjechała już ekipa
dochodzeniowa
z
R ejonowej
Komendy
Policji oraz
pracownicy pogotowia dźwigowe
go. Spra wdza!i co mo~ ło być

.Tragedio
przyczyną, - że drzwi do windy na pi ątym
pi~trze
były
otwarte nlimo iż kabina znajdowała
się w górze.
- W drzwiach nie bylo szyby - mówi
l\lirosła w
Sobczyk z pogotowia
d~wigowe
go. - Ktoś musiał wiliC wło'łyć
rękę,
otworzyć drzwi i zos-

http://sbc.wbp.kielce.pl

tawić je uchyłone.
ku światła
trudno

Przy braby ło dostrzec czy za drzwiami znajduje się kabina.
VI
windzie od
- $wiatła
da wna nie było - mówi miesz...
kanicc widowca z IX piętra
a podobna sytuacja z otwartymi
d r zwiami
przydarzyła
' mi si~ w
sobotę.
Wychodzi-

indzie
lem wła~nie na mecz z dzieckiem. Całe szcz<;ście, że Lo ja
otworzyłem
wind~.
Gdybym
wówczas zrobił krok, już bym
nie żyL.
O podobnej sytuacji wspomi_
na '11ieezkanka VIII
pi~trn.
- Windy czt;:!to się tu psują
mówiq inni lokatorzy. Tej

szyby w drzwiach na V pięt rl
brakuje
od tygodma. O N!;
winda
w budynku nic dzt ,.!
od

miesiąca.

NiesleLy, nikt
nie powiad
mił o tym pogotowia dżwi g
wego. Nikt nie zadzwonił
d
administracji.
choc:aż kBk l
naście
osób posi .da w j , m'
telefony. Dlaczego?
Ktu ~, 1'
myślnie lub celow.) kilk.llt~ot
nie otwierał drzwi na V pi~
trze? Kto czyhał n a czy j
życie? Być może
wyjaśni
szczegółowe śledzLwo.

I'

- Nic nie rozumiem z t p~
wszystkiego,
człowiek jest
za chwilę
go już nie ma
mówi roztrz~s:ony
Józef
j\!
Mam
poczucie winy, t o ja
tworzyłem
Jasiowi drzw i. ..
IWONA ROJI;
K AZUflI:RZ SKC
PS. Jak nas poinformowa.
dziś rano, po skomplikowaT1
operacji stan zdrowra J ana
(l. 66) jest baJ'dz.o cię-Mc i.

':~_~~-

e

budować

Można

Zamiast autoalar mu ?

'.t

szybciej

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

Spółdzielnia

aDU,

"tuczni " to

Nie jest tajemnicą, że budownictwo li.lie5z!(anio.w~
w kraju leży.. . Przedsięhiorstwa b ud.nją coraz n'I~l?l,
stąd kolejka po własne HM" wydłuża Się coraz bardZieJ.

a8\ał

Na tym

Moem u

-sze-

kó w

ku zaledwie laty z inicjatywy
ludzi energicznych I przcdsi~
biorczych dla przyspieszenia. a
więc i przybliżenia wizii wlasneao mieszkania
pracownikom
ZM. Ta ciekawa oferta sprawiła iż wielu pracowników przeni~sło się z innych sp6łdzielni
mieszkaniowych
wJaśnie
do
"Łucznika". I dobrze uczynHi.
albowiem w tcn spos6b wydatnie skr6j;i1i sobie okres oczekiwania na własne lokum. Sp6ł
dzielnia prężnie zabrała się do
dzieła , dzięki
czemu w cią~u
kilku lat wybudowała i zasi edliła 10 bloków mieszkalnYCh, w
tym dwa wieżowce o łączncj
liczbie 554 mieszkań. Obecnie zarejestrowanych
jest tu 890
członk6w ,
w
tym
12
podmiotów
prawnych,
m,in.
NSZZ
Pracownik6w
ZM,

o \\' ,Y
h's·

a JÓ.I'

twda

u 1..\'.
M I

w

e

~yk ó,

Fot. Marian I{lusck

zin ę.

erty,

'jaja,

iąz a 

omu ,
'a na
la to

I

diu sz

iZUj2

ą-

lViał~

,HOL

Wszyscy
skupieniu

staJed·

b~an

ęście i

e za-

l wag ę

7~taJ)

mizo;ied la
Ska r·

tvc~na'

leOW'

ofe-

owerD

będ :l e

ltu y;
:akrC'

n.

li·

kowe

eme !1~

ać

i=
:ezn3·

:uj ące
będ ne

)m6w

de ae
nem-

w wolnej

ne

e zas

icz ną.

Polonezy i FSO

stanowiące

rów-

owla·

wi ~c

podziwi li w
zajadaiac
ja blka
poczęstunek (wina
niestety. ni:! bylo) od czasu do
czasu ktoś zaplątał się w nogach wiszących manekin6w. Potem zaś rozpoczęło się spotkanie z mistrzem, które , niestety,
b"ło o wiele
mniej oryginalniż wystawa.
Kołaczyński
jedn k I pszy wydaje się gdy
nie m6wi.
Chociaż warto j i!st
zanotować
przynajmniej jedną
mvśl z jeg
wypowiedzi (czy to
tć''l:
nic
j~sl
zapożyczone?).
.. Sztuki nie
należy rozumieć,
ale trz 00 ja przeż·.-wać. Zycie
też u W3żam za twórczość :nty~

iU

l

ponurym tle nieco

jaśniejszą
barwą
wyróżnia
się
Spółdzielnia Budownictw:a
l\łicszkaniow~go "Łucznik" przy
Zakładach Metalowych w
Radomiu. Powstała ona przed kil-

:łc~o
w:~

~4.' / .. tJ

O
N}

"rz:!ha to prz".·z-

l~ i1 ł J~.t3rd~!~j
r:/ ~ ;nalna w
i ~chC!aso :-';ten
dz!~j:lch sta:'lch''''J:;cklej P~3 'ityk:, nla miQjce w Sp6łd~.e!czvm Domu K al'Hy. Na wernisiżu mistrz sta3ł się ep3tować gości. Któny
rZ';":T!1 licznie.
Wyst!lp] we

rlku t \lIJie-lkl muszką w g "o~:, . w biał/ch spodniach L.. alaasach PO·.-'-Ilt~ł''l!e nastan:ło n~
f'ho{iJch. a kt~
chcial dost,ć
i~ dr. środkl nlUSl3:ł prze:j;ć
ol f1:ł,ko zl."Ni:-o"-;~on1 n0przeC7\
p "ern ;~i rn:;i~3 b;:ło
hl " 1 ' 7 '"'<:'~:
.

kułó\'
są t
~. N;

Ludzie

~:ltó,,·

cz~kają.

ko;e~k.l

się

wydłuża,

samoeh:x!u uie widac.
Takie olo
rozkosze
klienta
.. przedplatowego". Lepiej w iec,
bo i szybciej t i cena taka sa-;
ma nabyć samochód w wolncJ
sprzedaży . Oferuie je raCorns:d
Polmo.z.byt" przy ul.
War~?awskicj. Problemów ż8:dn!eh;
Składa się tylko Z3lfl!6Wleme l
po 2-3 dniach odb' era się samochód Bowie-m ajencj:!. ta sprowadza be-zpaśre<!nio z ż,crańs
kiej fabryki samOChody
FSO
1500 i
polC>l,ezy. przez dwa
miesi <!'C e .Polrrooz'>yt" sprze~ł
w ter, spo..o;ób W
samnehodo'N.
Bez ner;vó7ł. be'l kolejki.
(sg)

.

. M imo ws,yst~<':1 z:lch~cam do
wystaw=,. która
przynajmn iej do

zob:lcz~ni'ł tej
będzie cZ"nna

k ńca lnźd~iernika NapraC?\'I.3ł
si.:: te1 Kolacz:.-ńsk i stras?1ł 1N'e .
T9,lc r": . . czy przyn~eść z d1m~
ni~ !t'lżdcmu !)~, sie chc iało.
'l'ADJ::U 'Z UPIEC

I~dywidualni mogą poczekać ?
<'ie".lWL· c r.nn,. pn .hięlJi4r"twil oraz illsty.lu ~j.! u~~!)Je(,1'.nio
z pieni(lhmi, przyznawanymi pnez lteJo."o.we Biuro Pr ey w Rad ruia. Lic:!ba bcuobotnyl'h wzra!>~ll - JUt p.~ild 17 tysi.; 'Y, a finny biot:t forsę n:t. tworzenj~ now.y~h ~lllnow\Sk pr_a.~ y:
J. li.., ni~ odpo>\ iad drugiemu. Tym bardZIe) ze .('or.az czę>cleJ
d:"h""hi do
grupowyC'h.
I:dzif' te .plem 1z-'?
J "- ilet '.1 niuro Pruy udzie1il9 tllkie~ wspar .. , .. kre ,!I t Wł'.~o
· 1~·1 tirm ,;, (1 mld d ly(·hl. t\ mim., to benDb ta;tyt>h urn \0'1(('('j. "'la tahlic._ch oglnzrlt w Biurzc Pracy ofert bra~ ..:
I',);vezki hiną też io:hwiliu:llne OlIohy. Pr:r;ewa~n,e n pro a_
1-';(,11'; h 'l ndlu oh,,, ż'lrg· luh m łej g
tr!Domii. Je$l to . c h y'!>a
Irl'» ' ,' 19lt8wanie J)ienięd~y . ani~('li ł dow IIle id'\ w poltr~rone w
m rauni .. " .. :'bdy.
I r;> ;ot je~ł o h~cnj .. Wy;"'<y. Wyn i 11 młu ;dłł'7oR.
b łoych
7'
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WUPEC, ZREMB i RWT.
W
tr:.ltcie realizacji jest 5 budynków mieszkalnych o 'q~z
nej Iic2:bie 204 mieszkań. Z czego jeszcze w ty~ roku 'przewiduje się oddame do uzytku
jednego budynku dla
32 rodzin Tak więc w stosunkowo
kr6tk im czasie powst ało osiedle Golębiów II.
kt6re. nadal
bQdzie się rozbudowywac.
Pozostałe
4 budynki dl
172
rodzi:I planuje się zastedlić do
końca
lipca 1991 r.
J eszcze
wcześniej , bo na pocz ątku przyszłeg o roku zostanie przekazany
do dyspozycji mi,eszknńc6\y kl ~b
osiedlowy w ktorym znajda SI~
pomieszczenia m.in. dla czytellll
i kaw :arenki.
Pomy ślano r6w nież o umożli
wieniu mieszkailcom podstawowych zakupó w organ izujqc w
jednym z wieżow.c~w ~ktepy
spożywczy i wędll marskl oraz
pawilon pod nazwą. . ,Ws~~~tko
dla domu". W drugIm Wlezowcu przy ul. Ch:obrego zna jd ł
się pomies zczcn i~ na sklepy delikatesowy,
mlęsno-spoz-ywczy
firmy .. :\lezar". ohuwniczy firmy .. Ar-mex"
oraz salon :>e
sptzęlem kompulero·,vym. a także z galanterie}
sk6rzaną dla
pań firmy .. Mir-ost".

Sklepy te zostały wykup ione
po kosztach ich budowy . a użytkownicy ponoszą tylko .opła
ty związane z eksploataCją 0biek ów.
Koszt y
budow ,v w
spóldzielni .,ł.ucmik" kształtu
h się n ieco niżej niż w inn,vch
tego typu jcdnostkach gospodarczych i wynosq ok. I fll:O tys.
zł 7.a jeden 111 kw.
p~wi ~rz
chnL
J ak
uk~zlaHują się on~ w
chw:Ii za,iedlenia blldyn:tu, zabędzie od w ysoko.>ei 01sctek od zaci ągniętego krcd '/tu
bankowcl:o G e'leralnvm wy:"onawcą rob6t jest
R adomskie
Przeds :cL.iorstwo Budowlanc. a
podwy konawca w zak resie instalacii RPRI i Zaklad Budowlano-Remontowy spółdzielni w
zakre ie wszys:k ich mniejszych
robót.
Dla ob niż niil kos zt6w
budowy p rzy sp6łd7.ielni powsl g! Za'.13d U ,Iug Tech'l iclnVch
i Proj;>k'owych oraz l,')mó~ka

cfjną.

cz.y si,~~ c;.:pl,;w,Jc '.'
pOWlnn" :zaCI·' g le z
banku kr~dytv hezpo'rcd,,: .'1.konawcy
tych
'0:;';(
ił ' :
WUPEC
czy
Woj('t\&d . ;,,"
Przcdsębiorstwo
W d.-Kan
Chodz: tu o w z''-s(1<ie D n'~
siQbiorstw:J
któ' vch 0' 1:1 " I
za!ożv(lelskim
jest ,,-,n i \'C'd:\ 'f
gazową

któ !~e-g(.'l to imi~niu

7.1,..i

g li

I

II."

kredyt
, .
•
- TYOlcze.scnl - la!( n 1." ~ .r mowal nas zas! c.pca pr ,'7('$ I <n'!,
dzi eln ds ((?('h'liczl1\'ch
Z /, ;:_
njew Py~ L(' zl'k iuz Pll" .'. " !
przedS i ębiorstwo
a nJOannw (' ~
WP Wod , [(an dn kló ~('e(l ::1('_
rowanc. pIs mo o sfilla~'o:~
w
budow an v"'n o.,i !'d!u ~I(?CI ..... ;> '._
-kan OdP0W ~:l1il1ło i. .. nic b'dzie realizowai' tc~o l'IIi " " i l
wzglc:du n:> hr~l(
'·Of};'Ó·.... fnnnso\vych

Nic \vladotn o :-(, (; .

pow ;cdza 'nne prz ( I h;() :t:n
zobligowane do
fl:1i1:1-(J'.... -·,. ,
dnlsl'
inCrastruk:u"',' os t' t' l.
Jak do tei pn, \. "al }~Ć ' fI '1 I
inw('Ist\'c"incg(ł

l.

ł )ta ł'"

"CPl

r._

sowana \v lat3ch lIh'5~ł':e!' ." ł
POds l 3wie
w('z e~ :1i(>is1"ch
umów O becnie
najpil'1·c;<:. ,\
zadaniem jest
blldo'.v ci rÓl! i
wykonanie
ins talnc" o~',dctlc
niowei dla bud\'nk6w iu' l i rnieslkah-ch. Brak ~r()dk6w f i nansowych w.>t rz,vmu 't> ko nt .'_
nu acie hudo·.vv
innych ohiektÓ\V , nl.:n

o,i~dlo\"~c:!n 1: łl\t.1,.ł

na podstawie wcz '"i . "'j umowy z
Wydzhł'rn Zdr~'N''1
UW,
Obecni
spóldljel:J;? j··~t w
trakcie
opracowvwan la
z' :'.'_
żeń techniczno-ck nomicznvd! w
jednostce A-3 na ktMej zlok'lFzowano 8 bUdynk6w mieslk, L
nych o 11c7nej liclbi ok, 3<101
mi es zk ań.
Przewiduje sie ioi:
plerwsz:, 1 t:łch bUd?:lków
dany zost3nie
do ui,vtk
w
1992 r Bcdą tn bud 'I n'<: , W l." ,_
Sto'le s.v,temem
lrad ', c'l'; , •
przy udziale r6ż 1 vch f! n o b , _
d owlanvch i
rze'ni~! llc~ '':-;1
orn spół k.

0-.-

leżpć

~ ode~yjn:l.

Najpo '. 'Jainicj:.7.ym oi~ĆIli hamulcem w pl·OCf Ie inwe.,tycYinvm iest bl'::k śmdk6'.v na (inan30N3nie
illfrastrUktury 0s' cd!a Zgoflnie z obowi(lzujlleymi przcp'sami. na infrastruk. ture. m. in dro;:i d jol7.dowe U7.brojenie
ter nu w in talacj
OO:wi tł '!I;O N" . woda . kanali>il-

Butwiejące

bogactwo

Pneuit>li rIol..,.
'UT!)
«:ów
l lóruyeh " Kau miu wstcz/_
mał
SKUD mak:.: 1 t ~y mies~:l
Dej i druko'.vanej , Skupj bC\lą
pn," jmowac tyl1<o tekture. Powód? Ma~'z~'nv
orz<!'d6iebiorsIwa S'I za .• a Qne tonami makulatury
któr
nikomu
me
jest DGir?~bl'
Przcmnl jej n:(!
oolrz"lbuJe 'lawet l)lJ)leroiczy
nawet chemiczny Wicc makuratur? nie mi luż I!d2 i~ kI ,joW3Ć
Poóoona ~;rtu'\ci. w lakce&e urowcó',Ą' wt6rnych : !lik~
ieh 'lie \(uPlI;e!
ButW!Cłllee 3o!!aetW'l ..
Jco;t to ~vLu3cJa zUlK'l'l ie niezw lIda P n:ecież o:-zetn,.. ,,1 :lO ,
ki od 'a !l n""
K.ii żck do
5'-"(,1 tak fi:
00 r~k oarn _
ru zevvtó·r.
. Irr&tke nie m
b ra ', p l~ru ploi€' fl ' toal~l() 'e~ nie
bo br k n3ni TU I.] i • t i s:tł\l~"';' "i'et
nie ch('e It'lku: łotr.. W '1k t nie: I Dr klel \e~t 017 r"hić
m kl"l.urę ani."li
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SłońCe!

kObip!:1
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Wiaterek ciepl.. powi('wal. Uył
już na ul.
Ił IhianD\V~kieL.
Okno bylo Irdw
e u r hylne. ",·du.1l, L nuwoli.Vł. , "k _
('lYł. Chwycił si~ para:>!'t I %n~
lad 'ie w PDkoju . W l'udxym
mir zk:\Oiu. Ronjrul ~i('
pIJ
lokalu . W-.tal torlJl~ lurysly!,z ..
I ucz I P:l"OWIl~ .. iuchv. ł dbt'. w.k wlnlne! . TH'wllil'
",ięo
dro~it' ... Rvł ui(ty swa
mił 1
robotą. t:d" drzwi do 'J)o"oju 0tworzyły si~ i Wf' 11& 'J)rzu ni"
wł:l'('I(';t'lk

",it' z-

k;loItIa Rozll't:ł ~il' 'tt711!< 7. l'TO:W'U' wać pom cv . Sp! ~ y ,\\L. dop.
okn, k /'U" i pniknaJ n
~~łf'm .
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\Vierzbic·a.
Ccm~nto\\ ni.!
"Przyjai.ó·'.
B!;;ł'). WokóJ Ce·
mentowni i VJ powietn'l. Odd.\'.
C!l:AĆ
truQ:Jo.
Nic dZlvlnehP

pad pylów w ol,olicach
ryki p:-zekracza 7-k~ot
uSLc.olne normy. I nsta layl.1jąCych nie ma. Pi er w'min
zamon~ov.rani a
~ugi 1931.
T~'zcci -

Dzieci opancerzone

n ' rama.ch

PH"uicr Mazo, iccki pro ponc" a ł Le thow i Wa !ęsie, aby
!Jaj zrezygnowali z ubiega.
nia ~ię o urząd prezy denta,
co p-Gzwoliloby wybrać trze-

Polityko
przyjdzie sa mo ! .
WaIAD. wy OOL'Cza, uu wet potra, uie j{.,<;, C ZY'IDŚ gr-oznyru.
Pod warunki em. te nie rozbud za n ieuzasadnionych
nadzi<ei.
a.ni p ogląd ów nietolerancji czy
w rc;:cz OlenawiścI wobec odmi€nJlych pog lą dów powiedz.la ła
w Łod zi Zofia Kuratowsll,a uczes t nic ząca wraz ze
Zbignie_
,,' em łłujakiem w kilku sp.ot·kaniach
pl'Zedwyborczyeh.
Na
sp.otkaniacb dawały o sobi·e znać
łódzkie podz ia ły pOlitYC'lJle, którymi w ielu miEszkańców czuje
s ię już zmeczonych. St ąd liczne Jeklaracje nieuczestniczeni a w WYborach . Na tQ Z. Bujak: .Niech nam się nie wydaje że ieś li sic odsuniemy. od
p()lity~j to ()na nas nie d()~n;e.
Pr-~y jdz.ic do nas sama w P05~
tacI wy bor u . iakiego ' tnn i dokonaja za nas i niekolliec-.znie
w na szym in te:-e,sie".
W wyw iadzie d la "Gazety
Pomorsk iej "
pl'Z e wodniczący
regionu ,S" we
Włocławku
ZdzisJa w Malinowski stwierdził
.. Nago:J ka na przewodnicząceg o
.. S' trwa nie od dz iś Rzadowe
ś:-(YI"i p 'zeka"lu natrla n a nie/(0 nico'Lvchvlnym okiem Wałr;so un eds a w ia ny
'est cz~sto
loko p~litrk
o rymitywny
v: :Jtożka z siekiera co zdecydowanie odbi·ega od prawdy.
Jest to bow:em po lityk doskonale czujncy oroblemy zwykIyc h lu-dzi K:e~uie sie nie tylko intuic.i:\ ale także rozsąd
lde:11 pragmatyzmem" Za~ 'Vla_
d '·slaw F rasvniuk w wvwiad.zqc
dla
Goń,a· Pom~rskiei!o"
w
~łlllSku
oowedzial: .Ze strache'll mvśle o svtu.acji. k iedy
p rezyc!c-n tem zostanie Tadeusz
Mn ' .... wie~k: bowiem trzeba bcd7ie !łlJmacz"ć ludziom niomoż
noM <lJeł:1ic 'lia I>CW'1 vch rozbud zo~v~h
~Qdzici
B::;-de
więc
tym k'Ól'Y o"on i władzy . Mniej
f)oto'lliast obawiam sie s ,tu acH kiedy 'j~(·.zvde'1te m z~!:lnie
Lnrh Wał~~a ~ówillc nół.lar
tem budowanie ooo7..Ycji
o~
f1anizowBniE- niI'Ladowo'o. ych to mo:a "}1'" ;ai 110~Ć"
.
Z ,0'~lcl1 <1" W .'7.\'s kich Ol"I!o.,j ·z~<'i!
~'Io.,ito'.vsk:,h
o p:>p ;;l'rj" kandvontlJrv T
M9zoW!C - }"ic-c") ''',~''''s~c;.r.ilo P!"(\7vd itym
K "n i,"nv~; n ;~rf ~t F :':e"'f!cH Zw
Zaw P-oco'N"il<ów ~·nól'l.?'''I 
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clego kandydata nic burzą<l prem:era mó gl by pow:.edzącego takich emocji. Inforrzyć wi<:e-premierowi BaJce.ro ma cję
tę
podano podczas
w iczowi stw:erdzi! : .. To cJc ~
czwartkowcgo spotkania Sztamel1t gry palitycz,r.ej Wal!::sy.
bu Wyborczego Tadeusza MaJ C..>t to próba wmów:enia sp oZOWieckiego z pra są. P o:dczas
leczeńsbwu, że je+śli
Wa łę sa
spotkan i~ rzecznika prasowe wygra wy bary prezy.jenck:.e,
go
kampanii
prezydeJlc k :ej
nie grozi to pr zerwaniem re·
T. Ma ~owie ckieg o
Adam
a}.izacjd planu
Balce.rowicza.
Szostakicwjcz poGał.tak~. kaNie- mowa -: dodał M. D ąib.1e:n da rz ~po.t k,111 .przedwyborj ' . ·row~:ki.~ u je<lnej siTony g!oczych premiera I tak: ' T. Ma· s.ić ·.hlls.eł popu.tis Łyc7.1nych,
a
wwiecki 4 lłsŁO,pQ·da u.()ży w :z d ru.giej krytykować program
zytę w S z.czecinie, 6 ~i.stopa<la
Ba kerowicza. k tó ry je ~,t a.n- w D ąbrowie po<l Olsztynem
typopu.u.sty:CZ.ny",
spatka si G z rolnikami. 9-10
Hs.to-paoda przewidywana jest
wi,zyta rul Sląsku. 17 - l;~to 
pada spotka.nie z mi-eszkań
cami Łooz:i, :: 2.2 Hsto-pa:d.a Jak dowiaduj.c siG dzienniw ie:c w W a,rszawie. Adam Szokarz
P 'A P,
prz.ed.s·tawiciełe
staki,ew!<:z po.in fOl'!l11 owa·ł takdziałającej na Wybrzeżu N ie że, iż w p.rzY'3-z!ym tygod·niu
zależnej
Suwerennej Partii
prze.d .-tawiQn a zo.; ta·nie platPracy d Cll' ęczyli Lechowi Waf orma
wyborcza Ta,deuua
łęsie aklt mianowania go hoMazowieckiego.
norowym czlonkiem
NSPP.
Członkow!e Szta10u WyhorBył czas, że
()If~anizacja ta
cze.go odpowi,ad-ali ta.~de na
przed kościołem św. Brygid,y uwiele pytań ,
m.in . Marek
rząd-z.ała ,viece ,
podczas któDąbrowskI, k (}in entu~ąc wyporych wykI'7.ykiwa r l() · o Wałę
wiedź Lecha Wałę sy, że godysie róźne brzydJd e h asla .
by zo.:-ta·' prez.y~e·tlte211, to u-

sil) ban.ny po!,az odtwarz:-.hc:y
sec-lly z tcgo hlstoryrzl1cgo wydarzenia. O · zywiścic, imJlL'eza
Gd b)' ła s;ę na polu walki o Borodino, "Jlie opG6a l l\loi.ajslm w
rc~ ionie Mos kWY.
CAF - TASS

·iedź W pO
W Ki t)lc:lch, a ~ciślei p rzy Domu Środowisk Twórczych, ,.ma
pow~tać
kwartalnik, na razie
bez tytułu i koncepcji, w m iejsce zlikwido w anego niedawno
miesięcznika
.,Plotka::.ka".
I
gdyby nie ta właśnie .. Plotkarka". nie 'zabi ern łbym publicznie
głos u .
Trudno. muszę. bowiem
p rzypo mn i ała
mi się anegdota
o nied ź w iedzi u ,
któremu wypuszczon o paSiekę w d zierżaw ę.
J aki z tcj dzierżawy poży tek,
zgadnąć racz e j nietrudno.

Lech ·Wałęsa wpartii?

W naszym
przypad ku. najpierw
odtrąwno · twórców,
współautorów i
sympatyków
,.Plotkarki".
Obec nie próbuje
się ich , przycią gnąć. z powrotem . Z jakim skut kiem . pożyj e.
my. zobaczymy.

Vade~ec~ ~bo~cze

morgin esie tej sp ra\':y .
pOl'USZVe mno, nie
m:Jiej w::Żną. W DŚT mi a ły być
N;l

ch cia łbym

I

,;

Obliczenie wyników gfosowania
Zgodnie :z: usiawą o " 'Yburze
prezydenta, warunkiem wyboru
w pier uszd turze j rst nzyskanie willccj niż polowy ważnych
głJSów. Jeżeli wi~kszości absoltltne j nic UZ) ska bden z kandydató ~, to
przeprowadza się
pon~ wne glosowanie z udd a ł em
2 osób, którc otrzymały n aj"ięccj głosów W pirrwszl'j tu·
rz()o.
O llowo dowe
kamisje w yhorrze r07poezynają obliczanie wyn ików glosowania nie:nvło~znie
po jego z.t.końt'Zeniu . Na p od·ta wie spi u w borców oraz
kart do glos owania wrzuconych
do urny ustalane są liczby wyborców: upr wnionych do glosowania o.az tych, którzy w zię
li udział w glosowaniu. Następ
nie komi.~ja liczy głosy w3ine,
uiewazne oraz głosy oduane n3
poszl'zcgólnych
lu;udydató v.
Nleważnc ~ą gl esy oddane na
kartach innych niż ustalone
przcz Paóstwo" ą KomisjI) Wyborczą oraz te. na których wyborca nie umicścił znak u "X"
przy żadnym z nazwisk kand y.htów, bąd-i p~ tawił taki
&11 k przy \\ ię cej niż
jednym
nazwisku.
O bwodowa komisja
wyborl'za przy ustalaniu wyników glosowania nie bierze pod
uwagę kart
całkowicie
przedartych. Skrcślenie któregoś z
zarl'jes t r owanych
kandydatów,
dopisanie na kar~ie
dodatkowycb nazwisk lub zamleszC'zenie
innych dopisków nic
wp ł ywa
na. ważność głosu; będzie on
wainy. je~li znak "X" będzio
umie zezony przy nazwisku tylko jcdnc~o kandydata.
Po obli<"Z<,niu wyników ~ło
sowania w obwodzie,
komisja
sporządza protokół i pGt1aje jego tre,ć do wiadomości puhlkznej. Ji'den z dwóch eglempl:1r:z:y prolokołu prz"ltazujc
się
"da;t'iw('j woj~wódzkiej komisji wyborczej, która z kold po otJ'zymaniu
wyników
ZI'
"",szyslkieh obwcdów glosowania
U';la!a zhiol'cz_e .wynj~i l!'los?allla w wOJ"\\·ochlwH'. Tal<",p

Równouprawnienie?

komisja woj\! .... ódzka. je-st zobo wiązana podać nic ): ~: o<":uUe do
publicznej "..iadomo· ci u~talOllC
Ilrzez siebie wyniki.
Na pOdstawie
pr&to kołów otrzymanych ze ws z ys~ki L' h kom isji wojewódzkich, PallS lwowa Komisja Wyborcza
ustala
wyniki glGsow3nia I sporząd:za
pretokół o wyniku wybo rów na
prezyuenta. Dane \V nim zawarte podaje do
wbdomości
p UbliM:nc j w
{o rm:e obwi<'s:r;czcnia.

W

Stanach

Zje:dncczonyc h

z.~;)·d.ni e z k'nSltytucją wszyscy mają rów.ne prawa. Nie
w.·dać te,g o jcdna·k przy
za-

r()tl:J.kach.
zeE.z..lym
roku
śre.::~'1·a
za gOdz:nq wyno siła w
USA 9.00 dol. J oo~akże męż
czyźni otrzymywa ;i' śre·'inio
11,24 d ol., zaś k b ~e·ty 7,60
<101.

W

Ludzie z "Zelaza" (II)
Raport Jenerała Poiogi, ujawniający istotę dzi ałal ności g"ngsterskie j ~rupy, zorganizowanej
p3lski wywiad. został
do
wiadomo&ei ze
wszystltimi zawartymi w nim
suge tiami. Komisja najwyższy ch
władz partyjnych (zatem i pań
stwowych) w składzie: Józef
Czy rek (WÓWCl-aS gekretarz KC,
dziś minister stanu przy p~e
zydencie Jaruzet~kim), Zbigniew
Messner (wówczas wicepremie r,
wkrót ce premier, dziś emer,t),
Stanisław
Op a łko
(wów('zas
członek B:u ra
Polityrznego, J
sekretarz Inv w T arnowie, dziś
emeryt), .Jerzy R omanik (ezlonek Biura Polit )'<.znego. dziś robotnik) i Marian Or7c<,howski
(zastępca
c.łonka BP, l1'l.ukowiec partyjny, a dzi~ aktywny
i - jak sam ItIosi - niezal<'i:ny
posC'l w Scjmic llP) 7::l:lpelowała do llC'łn:rgo skhflu mU!'3 PoIityeznego et rozwa:;ę i zoIJowiązah lo gremium do (le<'yzji
o wyeiqgnięciu wohcc /:"ellerała..
Milcwskicgo konsckwcncji wynikają<'yd\ z jego oclpowicdzhlno~ri polityczncj
i
moralnej.
Tak naprawd zaś za tymi llU~
tynli słowami kryło się jrc1n!l:
sTlrawi~ naldy .,leb nkrc:eić", a
i\c'l\)'sl-iego jako o~olH: komprzez

przyj~t y

,.

ec.'

\\yd ..wane ks :,, ~ki kielcck!ch lit eratów. Powstała nawc=t mała
drlJkarpia. Jak dotąd udało się
~publikować ledwo ' jedną poz:,.cję. a to zbiór miniatur prozatorsk ich Henryka Kawiorskiego
"Koniec śWiata". Ksi qżcczka ta,
zawierająca 39 miniatur, ' u honorowanych n iegdyś pierwszą nagrodą w OgÓlnopolskim Konkursie Małych Form w Wa ~sz aw ie,
mimo upływu k il ku miesięcy.
nadal spoczywa w liczb:e pół
tysiqca egzemplarzy, w je<l:lej z
s7.af
Domu Środowisk Twórczye h. zapewne przez. niedopatrzenie nowego
kierownictwa
DST. M ie jmy nadzieję. iż n ie
pozostanie tam na wieki wi eków.

promilującą naj\, ):i.l>Zoe pa.rLyjne
władze wy rz ucić na e merytu,·c:,
Niechaj już weźmie ze sobą do

I:robu
.Jest

te swoje

tajemnice._.
zc tak szer-

o~:i:,y wisle,
mujące słowami o od po~iC'dzial 
ności i moralności Biuro P ali ty<"zne b . PZPR dokładnie po-

•

l

"-~ko "

t ••

czy budować? P ytan ie
na czasie,
Zwbszcza w
odniesieniu do
sfery kultury,
boleśni e

bliczną ic h n~zw i~k a, de to nie
ma większcgo zna czenia. Ty ch
ludzi bowiem nic znałiśm", n ie
widywaliśmy w prasie i h
icb
folOIII rafii, ani nie zasiadali oni
w pierwszych rzc:dach bono r owy<,h lóż . Ci byli lIIa ngstelzy
napadaj(\cy na zachodnie ~kJc ·
py, banki, sza ntaz uj(\C'y sklepikarzy i nawet mo rdu j ąc~' n icwyI:"odnyrh ~wiadkó~I, ('alko" ide
zado\\alali sir wy!:odn In żS-

(·'enl, b ... z kou~C(""':lOŚci
I.it'rowania kimkolwil'lc, ani 113w~t bez konicczności TloddUlowania
dCl yzji.
rpl:nc;lo
przecln: d\ ad7.i~ 'cia la t
od
c·z su, gdy zaczynali S\\ oja band~ d.ą ' dli3Ialno~ć z pa zporlami . i \V w kic~uniach . J ui
Lvii i:za tarzy. i zbyt znl<:C7Cni, h'by starae
·i" o p,>r-y('jc
"na pierwszej linii frolltu·'.
,Jcdvnym \\ ~-j;\tkiel\l h~ I pra\\'dopodolmie intcli l'ntnid~~y od
towarzyszy ~fie('Z~'~law J:1ll0SI.
którv na wbsna r~kę, ale n~
nHl1.v ra!' IUllek Tlo~tano\"',ił re'hić karierę politycznq, PC\ nr·
że r{'<;ort spraw wc\\ nętrznycb .

_t ____

~-=

_~~

Testy brytyjskiego leku
na

rumuńskich

dzieciach

Na p~czątku
paooziern:lka
je.dcn z bry1yj,skic h :dzienników ujawnił, że nowe Ic-ka;r·
stwo
przeciwko
wiru·sowi
AIDS, okr~lane
symoolaroi
,,FLV . 23" jest pqdawa·ne d;>.ie(:jom w s21p~talu Colc-ntina w
El! ka res2lCie.

(3 ~)

- Oby d:?:i:;;aj n ':-ct n:c przyszedl. Chc:,llbym PO)! :lcować d,)
w iec w",a . Trzc:'3 siq s p ;e~zy ć. Nata. ~"oro udl.:elih 1IU :11 odro_
c zen ia powiedział Lew Dawidow:cl. pod kon:ec śniadalJi.l.
Przed obindcm Trockiemu przerwał zajęCia na kiiltan:1 'de
minut a:iwokat Rigolt, który przyszedł w ~prd'łJie z.amachu z
24 maja. Po je ~o wyjśCiu T rocki zwróc:l ~ir. do Ż0ny:
Nie mogG ju~ d luLc j m:lczeć l Dziś sin dr. do reoiiki wobec
Lombardo Toled no. Jego gazeta przekracza wszcll<:e I;ranil'l' .
J ak nlgd' czuję ~iGna :iłach. Wraca mi wena. I trLcQa Zl ;1\/
• u:inść d6 k;i~/.ki o Stnlklie W7.y ~cy czekają na n : ą ... .
i " '1;,u,ż Jjo, t:Jiedług~~j. p~qie-d.!1:ej sjeścić. I· TrocJ<i , n~~l'ar na
d yktafon k!lka s tron odpowiedl.i dla gazety ..El Po o u lar", a
zar<lz. - poIive o!cloolcu z lÓW przcsl.edł d o króliczych klatek
gdzie zastał go Frunk Jacksoll. Zobaczyws zy narzeczone"o S l~
wii wraz z m<:hem, Natalia Iwanowna pO'TIyś!ala: "Zno': "u Uli!
D laczego tak nas nachodzi?" i p d e~zJa do nich .
Mt:czy mnie pral'nie lie. Dacie mi szklank.~ w.viy? _
pozdrowiw:' zy Natalię Iwanowną pooro~ił'o 'ć

Iklorem ulaszczyków

d otkniętej

kryzysem i bliskiej
zapascI.
Trzeba ratować, co się da z
war t03ci nieprzemijaj:>cyCh, duchowych.
Dlatcgo też projekt
wydania
kwartalni ka nasuwa
od r:lZU spor o znaków zapytania. Co będzie zawierać ? Do ko,
go zostanie 7.nadresowany? Kogo
przyciągną. a
kogo odt ~ą cą ? r
Czyje nazwiska zo~ta!1ą pomi n ię·
te? Pytan:a c ałk iem na miejsc u.
jeśli nie chcą w Domu $ rodow;s~ TwÓ!"czych nowego
d nIu.

Z ostahlcj <.hW;l i:
kwart.lnika
został
lł.yszard
Mie rnik, pracownik DST.

Ihjś znowu, podcbnic jak w latal:h
t l'Lyl!z:estych
::wob3dnie przcz B,am<; Branden;)ursk'l przcdostać do drugicj
czc:~ci miast:!. Zdj<:cic zrohiG
no w roku lS36.
CAF - AD~'[
:ar...-

ameralne . spotkanie ' .

BUI:zyć

ty alni

stc:pawalo niemoJalllił', komplet·
nie Ick<,cw3:Ląc
bowiązui!\<,e
p ra vo, Z tcbo do~kon3lc :tdawali sobic sprawc: w:;zyscy z,,mics:mni w l ę aferę belpo~rl'd
ni '\·ykonawey. J"n3~zowie zajC:li ie: interesami. Jeszczc bardziej pcwni swojcj bc!kar no<;c'i,
a n3jhliisi wspólpl':l<,owlli{') !'. ilawskiego n ·uwani byli z rl'sortu, ale nie za (lrzwi. t\ 11.0
n~ intratnc posady z.
granica.
"\' 'sL'ysey, zatrzymani leraz przez
UOP, emerylowani praco\\ nicy
polskiego. "Y\, iadu o,t~lnic lata przeźy li w sl'okoju i dobrolIn·ie. Prokurator ~enernln u- kry\\ ~ nacl.11 przed opinią pu-

g3~·o.ania.

Wy,pro:d·u!kowany w Wielkiej
sic:, iż
zmieniający
Bry t a.nii lek przeci.wko choprtepisy nic nie rozurobie AIDS poddawa!l1y łest
Przecież tacy truciciele,
te s rom na rum'l.lń9kich pa~
isani powy żej (najw ięk
j.enta(;h .
ojcwództw!e radomskim)
Inf~rmacje ' te ' 'pOtwierdził
ają zbrodnię na · ludzkim ·
u. Popełniają
zbrodnię · ostatnio pr 7 ebywający w Pa·
owisku naturalnym, bez
rym szef rzą'liu ru.muńskiego
nie może istnieć nic żyPe're Roman. Doświ.aocz.enia
a więc I człowiek. I w
przeprowa-dza·ne . ~ na dziem
dostaj ą do zapłacenia
ciach
zarażonych
wku.s.em
ot y rzędu przeciętnej płacy
AIDS za wY'l ączną z.go<lą roajo ej!
Jeśli technokratom
dzńców.
e
je .wyobraźni, winni za
Prenlie.r Rum'll!l1 i·i
po lecił
n
ak -od powi a dać. Nie f ireSOrtowi oorowia sl)Orządze
o, fuez fi zycznie. tzn. ich
winny znaleźć o::łp!)wiednie raportu na t emat zasadgraf w prawie karnym.
ności . z med yc znego pu.nktu
eż
należałoby zamknać
w1dze.nia,
pr.zeprowa-dzania
ębi orslwa, które nie potakieg~ ek!iperyme-ntu. Do Ruznaleźć
remedium na
munii
przybędzie
wkrótce
nie środowiEka naturaldelegacja Swiatowej . OrganiAlbo czysta
produkcja,
zacji Z-drowia, która równ.ież
!opa ...
(Sili) _ zajm ie ' się tym p fOlblemep1.

jakże

płaca

•

Zif!!(''l:1

ułowcu. Kolejny z na jych
trucicie li w wojel'..tO~ł Z':l takie uchO"uzić ma li :."k
Br?k oczyszczaln i
Idir nd
ni ~j:t ki('go
St{'phrna V.'.d ':ic.
u. OC2'yszczc.llnia po\vinna
D'AlldrlIli, b,łego po;~d;tnta . , .. ';, k Ul'UCh0!11iona
jt::;zcze W
XOWt'go Jorku. teraz JUz pry· ~ oku . ł~~s~~pny t~rmil1 \l:at nie.. t[,~SZl.7.~,'r-gO . ~ie o bl'Z.- '1!
p lecul!Slwo
wspołobywatch.

s ucha - Fahry1.a 'VyroW ln dł
11
miano,,!ltiC' na po·
IIclalu"yrh. O czyslezc I nia
mysł
oryginalny i
niczwykll'
·t
:c wad liwa. K ....ms solny
intratny : spa('jdizuje się w pro·
dukcji kuloodpornych ka miz(" e j st OCZ}s zcz~ny. Za to niszlek dla dzieci. Materbł, z któ· y odowisko wodne R ,domki.
t. WOŚ UW dDł fabryce
rr-go się je wytwarza, jcst ró w· I
do kOI'lca czerwco 1991.
n; .. ż stosowa ny przy
produk·
orn~ki r Odlcwnie. Pyły w
cji CZOłgów. I!"'z!lieczeóstwo dla
nu, Odpady niemalże na
podążająccgo S:UllOtnic do ukoZ::\nieczyszczaja wS7.ystko:
ł y dziecka można kupić za jeede
wszystkim ludzkie
dne 230 dolar ciw.

s t to próba prezentacji dorobku twórców ludowych, połą
:/: kiermaszem. Dzisiejsza imprcza, tak się jakoś złoźyło, jest
q w tym roku i zarazem ostatnią w plenerze. Od przyszłe
u, szczególnie w kwi etniu l maju, będzie ich wię e~ j. I myślę,
szą się one w pejzaż kulturalny Kielc powiedział d yrekl.C\lm Wsi Kil'leckid, pan Andrzd Szura.
i~reni {'

pos~sji
XVilldawnf-o
dworku
' ków, przy ~l. .Jana PaO~byJ I\
się w ubiellll(\
.~ Impre2a foJkJorysty('zganlzatoramJ
jej b:o-Iy
~ ~wo. PrzyJa('\ół
Mu:\ ~I RIC.'le('ltiej oraz Mui Kieleckiej.
~go

o zwianie u troju. zau othrouę, l'rezc!: SloUla
Poszkodowan~'{;h
. !łz s:r<: u d:de ta) się
bl~(:le i \~ druku jako
UPO\I ania silnie anLy·zcrmo"Y.al
"ic:c
ze. II Sll raw aeh polwm~a uc:cYdować pa" \1 lęksLo . Ć
a n ic ~r
.muiej ,zu,::ć.' l'an
Jaze calliie m serio ruiał
hic ~ć się o fotel pce~l', r02!;łaslając, iż:
Jednym z naj.,71: • .hetPOhków na ~\\ iCl·ic ·

".0. .

\\~~

..:'.

'

lLin1 info rmo\\ :lIi
a o kort'spolldenci .. Ga b.or( j"_ ale - aż do 3
BI~a. br. - nie wiedzą
\1:1 '(,IC, kim
naprawdę
,·zY'~aw Jano L_ Urząd
~anslwa
w
trakeie
alt \\ lliehkich dOIll3C'Q'
\\

l)

n~~zów

21, ' bzł

kiłk3-

klł.Q~ram.h~ złota. I eh
k3f1e"a dobic;!;b kOli~:t .
. bronili ię przed I .· W
~e z e'tU,\ ruG,\ ·ć. Teraz
I
Ochrony P::l. t \·a z
\nd.ru jem 1\lilcz:U10 \'_
",<'1 Ie C) to ~lIcdLi! Czy
\ U',
filc\\ ~ki I l!: 01t0
S2y _p ,d 'dz" prawd!',
o ~~u 3. o soh'e i o inł c.de lach l'ols i LnATL:S

~---_...!.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Swe
wyroby
prezentowali
twórcy stale współpracujący i
wystawiający w Parku Etnograficznym w
Tokarni. I tak
p an Stebn Sowiński z Chału
pck prezentował wyroby garncarskie, przy okazji pokazując
jak się
lepi garnki na
kole
garncarskim. Pan T a d e usz ~a k
przyniósł ze sobq
kilkanaście
rzeźb przcdstawiaj ących Chrystusa. Swe wy roby zaprezentowały pan:e wycinankarki z Mą
chocic:
tanisława
'''!oldan,
tef3nia Goł(\be k , tefania J11l;a
oraz pan i Czernikiewi('z z Bodzely na. Stare tkactwo Z:lprezenowala pani Mar ia T ~Jk 3 ze
Starej Wsi.
Myślę.
iż
warto po~wircić
k!lka cie!lł ych .!6w tcj imprezie
oraz twórcom. Imprezy folklorystyczne
k jarzą się przedc
, .... SZ) stk im z doż;"nlmmi, świę
t :m ludowym oraz z ra=wnymi w:ejskimi f estynami. Natomiest ta była k ameralną imprez ą w j~si e nnej scenerii, dworku
pn:y akompaniamencie muzyki
ludowej z magnEto10'lU. później
swe umicjt1noścI muzyczne pokazał na al:ordco!1ie pan Stetun
So'\viński.

Kiciczanie, przyzwyczajeni raczej dQ f~tyllÓW, mocJi być
wwiedzeni. Ale zawiC<:lzeni nie
wyszii ci. którzy sztukę ludową znają
tylko z fotografii
czy publikocji ks!:>żkowej. Była
w:c;:c moż:iv:o~ć po:-ozma 'iania z
twórcą i do-~ ledze ie się czeg ~
ciekawego no temat prczl:'ntowanych
wy=ob6w oraz ewentuaJ.nĘ'''o ich
nahycla. l o to
właśnie orga!1lZalorom chodziło .
- T"go typu imprczy czc:sto o=ganizowali~my w TokDrni.
Postanowi fŚTny jedn<lk. ak bez
żadnej okazji I
organizować je
równi ż tutaj - powled2..inł mi
pa z .'ończcn.e dyreklor Szura.
Szura.
(API:;)

,Na dotiranoc·
ł-------

Krzyżówka

nr 210

POŻlO [o: l) u"i.ko z n.tki zap inane na guzik, 5) z.łośliwa
przymówka, przytyk, 6) filmowy
kochanek, 9) znowca, hodowca
koni, U) mała struga. potoczek,
15) kompres, 16) doradcy króIcwscy wc Fran c ji w XIV-XVIII w ., 17) obroóca sądowy.
PIONOWO: 1) larwa chrabąszcza lub mały
chłopiec, 2)
malarz włoski. jeden znajwy·
bitniejszych artystów renesansu,
3) służy do obserwacji odległ ych
przedmiotów 4) format blachy
lub pap:eru 7) może być zwodzony. 8) jgnorant 10) k~i1~zy
na górna. 11) żeruje na lIŚCIach
ziemnl~ków. 12) mi1\sto w obwodzie jarosl:lwskim. 13) wych,>wuje i opiekuje się dziećmi
do lat trzech . Hl miesięczny okres postu przcd Bożym Narod~eniem.

lownie:r;r k: :'OT .nLB. ROSTOW.
•
Roz\~iazanie krz~ iówki przcs łać nalcży pod adre~cm rl!dakdi .,EO" (w~' lą cznie na karbch pocztowych) w
terminie
siedmiu dni od d a ty niniejszego numeru. Pom ic:dz prawidlowe odpowiedzi ro7>1o""'~ · .. "a :tC)~t auie nagroda k. inHuw3 .
Xa
karcie J)'}c'ztowcJ pro~imy umi",eić do pi~ek : .. Krzyżówk nr 211)".
Roz\'_ ianllie krz.ió ,Iti Il 1S:;:
POZIO.IO: śluSarz. :Ioczyn,
tra.o-:lk strzYJ;a. zapłat:!. C:p;u:-ekl' na.
PIO,,"O\ O: ŚwinŁ. u~O<!:1, An7.·n. zanIk r li< , węzeł, i lpt,
zegll:'. "liP k, Ablll. Al!nln.
nOZ\\ ialllnle krz .;."'~ ki nr 11);;:
POZW,",O: ·\V I:ic1~k. ov;erlok,
lb:!rtn. ob~z i-e. tarei~o, ! kotka win In"z
PlO. '(lWO: ':'oda, ,Ierb, d hr,
koks. ihra, c r";1 c, tc;żc<'. tułów,
rddn. Y'! r, p;'('7_

"o.

Gab inet Lw:J.

~rockirgo

.\'

rln~il<:

po

tr.t?,'~dii,

A może m;:tankll herbaty?
Nic, nic! J e·.km l:IŻ po oo:cdl.ie l Jeal.enie tu mi Ht> 'J:ło. Jackson wskazał rllką na gardło. - Lepiej W'Joy.
Uwagq Natalii I'\'anowny przykuł p:Lerwcony
p~,"c.! rotkr:
pla ~zcz i tkwiący na głowie kapelusz. - Zje wygł:'d.:c;e, Fr. nI<.
D ziś cały dzień świeci ~ioilce. Po co no <ic'e k""e:'l,;: i
'.l<;'. L
- zap:. tala. - A jak miewa <!<; Sylwia?
Od powIedz':-1 n :e od razu. spraw::>1 v'." p.ni'~ n·c., "C'" ",'
-

myśiami

- /1.. S~' wiał Dobrze. TnK, dł) k'>nn!e, d:lll~kuję .
- Czy przyn'eśliście swój artykul? Prze:>ioany •. I l •. ,.)'nie? Lew Dawidow :c/. nLe lubll czytać rę copi ó ','.
RÓ"lllocześnie Trocki zwróc:ł ~ię po ro· yjsku do L.Jn ':
- Widzisz, on czeka nn Sylwię. Jutro WYleldiaj l.
- J ak to? O niczym taki'TI n ie Jy-zaJa'TI o Syl·.v::'
Na t'lp:ła chwila przytlacz'lj:,c,,""'l milcz n:a. j,tó:c !l. z.... \· l!
Trock i:
- No. d.) rLC, pokażec i e In' swój artyKuł?
PrzeozJi do gabinetu. Trocki za<iadł za biU ri.:ie. l.
staną ł po :e\ 'ej stron :e, w poblitu okna. Gd~' Troc~ i p:
;:Lytał pierW'1..l
'rr.l1q i zam i erzał ją od' rćc:(' J .. ck· 11 w: .,,nał krok do tylu. wydobył
pfid pła 'zc n .0 ok~" 1II'., •. !t
do lodu dla alplni lów. i z cale j <i!_' u 'erz'l Tr '1~;;;1 ./~) 1 la kim końcem w g!owq.
Trocki ze:wal ~'q jak ~pn,'Żj·l a, ':,' da' 2: ieo'" ;Il:d.d r,lj :]cy krzyk bólu i rzucił ~rG na .I:1ck~onn. prób;'l~,.C l",'.',:-,·lć
~o 7.a rękę .
aby
uniemoi;li,,:ić
mu
po' 'ó r C
t r ' f l 'li!'
Od"'pchnąw_zy ~o od
ieb . Troc:li \\'~bie ł :l ~.ib.·I::-~ l. ).,cwł, że nogi odm:m'iaj:l mu !lo,I 'll'U '\' •. I oparl
;~ o f 1try::ę drz·.vi m!qd~y ladaln'q i lJ ra c (' n. Tu z • ,';: r'n 1. .\V,~
rz~ zalaną kr·vh .• Ta talia I·.... ano\ "la.
- Jac:':'on! _ a::.1 1...,. k'Jch<lm ci~ ... up, dl
- Och! Tcrul: b~cl!.:c-llv ~I)ril'.vdzać k:lLd::!"o
Obok pr.zeh·c).!Ji Il OZie- z 'Clb ta ....... ' i Trne'i p)' ..
Tr;:cD:l ::nb,nć S.c ......ę ... C.:ul 'o ... L'c ;>I l· n ,'p
011 c.;:
to z .. ob·ć. 'Jcczczc .1: ej c:a1 mit 1:'< '.\e:
<zkod.llicn '"
Z N. 'ne!u d .b·cgl k Z' k_
- Co mamy r bi", Le ,·ocl.ka?
- O. :lic! 'lech n'c z;lb.jilj~ ('o. T:~Cl):.l ~o l.< , l .~ do l •. ·w.enia!
W tym Col< ie w nb.necie P.ob;n
n· po t varzy. glowi . cl:~'i i n ' cc:1ch rl~:-cojc'c:nmi r ...
- .'ic z.abi!. jde! On musi n ó·\·j(·! Tak knul
trz" nc ,,:,: ze zdcnerwow:ln'a powlorl.l !l<i\1 en.
(c ]n)

--.'
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20.55 Dziennik 21.00 Nocne Kielce.
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PROGRAM I
Program <kiia
Wiadomości

"Video-l'op"
Dla clz.ieci: .. Tik-T<I'k"
Kino
Tik-Taka:
"Misia
Yogi
wyprawa po skarby"
Teleexpress
"Krysia" - film dok.
"lO minut"
.,Spin" - mag.
.. Listy o gospodarce"
Dobranoc: "BajkJi Ezopa"

17.15
17.30
17.55
18.05
18.40
19.15
HI.30 Wiadomości
19.50 Spotkanie z m i n. J. K'W'oniem
20.05 .. Dynastia" - ser, USA
21.00 Kandydaci na urząd prezydenta RP: 1) S. Tymiń
ski. 2) R. Bartoszcze, 3)
W. Cimoszewicz, 4) T. Mazowiecki. 5) L. Moczulski.
6) L. Wałęsa
21.30 "Walka o demokrację" (9)
"Zolnierski obowiązek"
22.30 Wiadomości wieczorne
Allies" reci22.45 Ring'"

i;U rocko~~y

23.25 Wielki mecz: KasparowKarpow
PROGRMI n
14.20 Program dnia
14.25 Mag. ekologiczny
14.45 Stu<łio Aktywnej tv
ser. czeoh06ł.
15.00 "Goście" 16.00 Mag. krajów nadbałtyc
kich
17.00 "National geographic": (2)
- ser. dok.
17.55 UniwersaloOY kurs j. &Ile·
HI.00 Pro!!ram lokalny
18.30 Modlitwa wieczocna
Herling-Grud.ziński:
111.50 G.
"Skończyłem nieda.wno 70
lat" - film dok.
"Dwójki":
Ta19.30 Galeria
deusz Makowski
20.00 "Calv świa.t g-ra komedię"
ma.20.35 .. 19 metrów na 9 lowanie S".ridnicltiej"
reportaż

21.00 "Wywiady

Iron y

Dzie-

dzic"
21.3O Pa.norama dnia
21.45 Sport
Woody
21.55 Fil.my

ALlooa:
.. Purpurowa róża z Kai-

run

33.15 "Mistrzowie wspól.c:zes-oego
ki'na": Janusz
la jewsk i
23.45 Komentarz dnia
Headl.nc Newa
23.50 CNN 0.05 Univ,l'C-rsakly klI.LCS j. ang

Jutro

KINO

"Przodownik" -

'7nł13ł1V
DU:.·
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TELEFON INTERWENCYJNY 458-98
PROGRAM LOKALNY

Wtorek
30 !ła~d'li rnika 1990 r.
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PROGRAM I
7.40 Express gospodarczy
8.00 "Dzień dobry"
9,00 Wiadomości porann
9.10 ••Domowe przedszkole"
pol.
9.35 "Anioł w szafie" film lab.
11.05 "Po sześćdziesiątce"
Telewi'lja edukacyjna
12.00 Kryptonim
..Klio":
"Na
zamku książęcym"
12.30 .,A u miedzą Polsk
film dok.
13.00 Ml doro$li
13.30 Spotka!li'a z literaturą. kI.
II lic.: Bohatet' w utworach Adama Micki wicza
14.05 Agroszkoła
14.35 RoI. film ()ŚW.: ..IIijliena
1:;.00
15.30

pszczół"
Język ni~miccki (9)
Uniw~rsytet
Nduczyciel-

ki
PROGRAM fi
iniad n·~."
Powit,mie
CNN - HeadlJr'e News
U~iwcrsalnJ' kurs j. ang.
Mag. tel. "niadauiowej
Panorama dnia
"Ulica Sezamkow ..
r.
_S:NIta Barbara" CNN - Headline N Wio
Mag. tel. śn i adanio ej
.,C'lłe'\hrz Koluml>a"
"Ml'13to nad głową" (4)
ch . kobietki
k '>letk.:
.,Mv
fa' t"
lady" kontr.
•.Wesoła wdóWk'l"
l';"llrl!ss go. pOd rC7~
CNN - He d ,"CO ?Tew:i

T~lewizja

6.55
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7.29
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9.10

10.00
10.15
tl.15

11.30
12.:-0
!'UO
141)"

U",Il~.1

~Wt"lltłłallle ~OII •.
rł'd .. lI~i
nie

Z"
U"
..
"ror;rawie h
odpowiada..

http://sbc.wbp.kielce.pl

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 .
Wszyscy na ·niego krzyczeli, że
nalciy do jakiejś bandy
zło
dziejaszków. że zatrzymanie go
w policyjnej izbie dziecka nic
nie da, bo jutro znowu wy jd7jE.'
na łowy.
Przecież ma on jakąś rodzinę.
ojca, matkę i nie jego to wina, że jest tak puszczony samopas.
WaliZ .. Tel cfon " jest czytany
przez wielu łudzi i chcę do
nich zaapelować. aby nie przechodzili Obojętnie obok takich
dzieci, . zaniedbanych oraz ich
ródzin, mieszkających tuż obok,
na tej samej klatce schodowej.
w tym samym bloku , dzielnicy. Może więc rady osiedlowe,
ich
k.omisje zainteresują się
nimi serdecznie i jednocześnie
z wielką delikatnością. zachowując

dyskrecję.

Ocieplanie ulic
Dzwonię

do "Telefonu"
bo
krew mnie zalewa. jak widzę,

że nasze
dają na

kotłownie dużo p ary
ogrzewanie... ulic. Nil
moim osiedlu kie1t!ckim, U rocz,.sku, przy ul. Orkana 40 , druga klatka, drzwi wejściowe od
lat są zepsute. ani ich zamk nąć,
ani przymknąć , wiatr robi z
nimi co chce. A i szyby w~'
bite i wiaty żadnej n ie ma.

W Widełkach'
ciemno

m ie(
fere !

"Telefon" kilka razy piH i
panujący ch
co skarż:, l!

c.

mieszkailcy, l w reszcie do, ' ,"'"
liśmy s.ię odpowiedzi k ier,,'.'! .
ka Rejonu Encr!:,ety('znc!;o K i .' .
ct'. inż. Stefana Derkusa.'
:inIormuj~my,

tt ••

'Że

o~wj(·J.!

0 .

ni~ drogowe w midscow ;l'i \\ .
delki zostało \Vył~c'lorn' w (; , .. I
2G.IV.1990 na poll'ct'nir Ur7 ~'; J
Gminnt'{\'o Daleszyl'l', z~!łdnj ','
sporządz!łnym ' an('!(srm d,. u m , .
" 'y
o dosta\\;e (~nl"r;'; i t·~ "":(,
trycznej.....
I~ )

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"
\'I' Kielcach
zaprasza 31
bm. o godz. 10 i 12 do 'Domu
Kultury w Busku na przedstawienie pt. "Zemsta wr6żki".
• Klub .. Miniatura" w Kielcach, ul. Spółdzielcza S przyjmuje zapisy do sekcji zaintereso:;vania: nauka
języka
ang.
(dzieci 5--8 1M), gry na pianinie. gitarze i
flecie, Klubu
Dziecka (~ lat), w którym
odbywać

się

będą

zajęcia

z

plastyki, rytmiki. nauka języ
ka ang., wyświetlane będą bajki wideo. Klub zachęca także
do sekcji tkactwa artystycznego. Zapisy - w godz. 8-20. tel.
416-19.
• lVDK oraz Komenda ehorllgwi ZHP w Kielcach organizują III Swiętokrzyskie Spotkania
z
piosenką
.autorską
(15--18 listopada br.). Zgłosze
nia: w KCh. ZHP przy
ul.
Staszica 1 lub WDK. u1. Sciegiennego G wraz z maszynopisami (3 egz.) utworów.
WDK informuje ponadto, lZ
w tym roku rozpoczyna realizację 2,5-letnich kurs6w kwalifikacyjriych z zakresu tańca
i teatru. Informacje pod
nr
tel. 490-41, wewn. Z7 lub osobiście w pokoju nr 31.
• OKłe "Kumak" w
Kielcach. ul. Konopnickiej 5, tc1.
31-20-85, przyjmuje z.apisy na
gimnastykę.
Pierwsze
spotkanie - 6 l!<>topada br. o godz.
18.30.
• WDK w Kielcach z3prasza
panie na zajęcia z gimna"tyki
odChudzającej w piątki o godz.
18.30.
Informacje i zapisy w
pok ju nr 13 i 15 codziennie w
godz. 8-15.40.
• WDK zaprasza
6 Iis(opad br .• o godz. 13 do sali kominkowcj na
spotkanie z ks. dr.
hab. J:mem SIedzi nowskim, po~w; "cone prohlemom aborcji.
• Rejonowe Koło Pszczelarzy
w
Kielcach
informuje.
że
w sezonie
jesienno-zimowym
zcbrania odbywać się będą w
terminach:
!!:;
li topada.
16
grudnia br. oraz :!1 slycznia.
2'ł lutego i 17 marca przys:!lcgo roku. Miej~cem spo~!<c ił o godz. 10 aula
P"litpch"iki
SwięŁoknyslciej.
V'lydzid Mechaniczny.

POSZUKUJĘ

Kielce.
31-73-G~

2'i-()f)7,

czas!
i sta
go l
prz.y

lo s'

cami

i"

"e

Komunikat
15 października 1990 r. o g~ ~. 'U!,'tII:<llr'll
16.54 wyjechal z K ielc poc ;,)giem do Wrocławia SbnL..h ••
KotyJ. lat 62, 2am.
Gli nkach (woj. częslochow~k i e) i ~3 ginął na trasie przed WI05ZC~O
wa.
Rysopis ,. cini1>ne!:,o: W i<!k z
wyglądu 60 lat, wzrost 175 C I1,
postać

wysmukła ,

WI05~'

SZpl-

kowale, kr6tk ie. Twarz pocilgła.
śniada. oczy z ielone nos d'.. ż:v
wąski. uszv małe . Ubran7
w
koszulę biała
w żółte j,aski,
marynarkę
brązową
spOdnie
ci e mne popi elllte sweter pólgolf , buty adidasy niebieskie z
paskami. Os by mogl!ce udzielić pomocy w odnale:! 'cniu zaginionego proszone sa o telefon 29-411 do Komendy Woj/?w6dzkiej Policji
\V Kie1c3 ch
lub do !lajb1'i:s~l'j jcdnostki policji.
Swiadk<lwie kradzieży
!<c ;,~ szon'kowyCh, ujawnionych
:2
września br. o godz . 12 w sklcpie "AGA" prz" ul. Sienl(;ewicza w Ki~lc~eh , IV ty'" mło
da kobieta
kt6ra
wska?~łł
sprawców. proszcni sa o zgło
szenie do Kom nd:1 R'!jon .... wej
P licj' w Kielcach ul. $oiad€'ckich 12 pok. 105 tel 29-56':1.
M;:żczyzn , !dóre;:o pob;lo
i
zabrano mlł pieniądze 10.' 'lr.•
w okojic'lcfr "Ch maru". proS70nV je~ O 7g1ns7en l !' si (l/)
RKf' W Ktelcl.rh . ul. ~n: .. rl·'ckich 12 pok. aoq , tel. 29-752.

DROBNE

PRZY .JMĘ do
Ki !.!l<:e ::t-73-Sti

SPRZE
t :mi~.

A

Ki ·~lc

TA

12126-1:

Kicl"e 5
ZOFiA

SP~ED~M organy el('ktryC'1!~
ne. telc\Vi~'>{' eł · kl('()(l 24 cale
kolM. 1-ro-.~ny DlU' .... inel~ 8 .~.
po ! .
1211T-g

że ~
tożs~

śleni

Klub Tańca Di\eo
•. J.t.. ,.:"
organizuje 10 listopa da w ZS,
nr l w Kielcach o godzi l',e
II OtwarŁy Amatorski Tu r'h':
Tańca Disco i Break D3!lce "APROG 'gO". T Irn iej Z03t ~.:'
rozegrany w następ 1.! j ą c .v c h k , .
tegoriach:
disco
SO;Q,
",.
seo w parach , break dan e slo.
Na
zwycięzców
cze k ) ; •
atrakcyjne nagrody Po
k ).·
kursic dyskoteka.
Znpis "
ci •
8.XI.90 r. w Zespole Szkół Z l ·
wodowych nr 1 przy ul. ZJw"
31 oraz w dniu konk u rs'j. ' ,1
godz. 12-13.

mieszkllllla.
wiet'lorem
12125-~

trak'

\~'art

. BUI:.\KD \XCr. ·OVlR
ZMAGANi

OGŁOSZENIA
FIRMA
MAJ KOS Aleksandrów t/ld,K ł u l Bank·) N~ U .
tel. Lódi 1~-lG-S9 zakupi przcmysIowe
mM7yny
inW lnicze
oraz c?p,Rci i igły.
12039-g
TANIO ply!y stropowe korytkQ\ve Z49:'t50. bet n;arke. Kielce 66-28-77.
12107-g.
PILNE!
Piln<~!
zamienię
mieszkanie M m kw.
KieJce
ko mf()o{' t na mi >7Jc: .. nie łub do-.
mek w o ·"lic ch. 3"1-45-77.
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k ic\\
br.
Mos
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t ery !
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polsko -niemieckie negocjacje
DOliU:<.CL.LN I I: ZE STR.

mieckicj. P!'ojekt ten uwzglę-d 
nia dotychczasowy. s-ta.n rozmów polsko-niemieckich (jeszcze z dwoma państwami niemieckimi) oraz rezultat~ konferencji .,2+4" w lipcu br. w
Paryżu. jak i
potkania mosk iewsk:ego z polowy wrreśnia
br. Wynikiem konferencji w
Mos!:wie ZWiU'lCZ'1jącej prcces
zjed:1oczenicwy Niemiec 1l!~t
trakhIt ~~w!erdzający wprost,
że gran ice tego państwa
są
tożsame z granicami dotych czssowych państw niemieckich
i st.anowią element pokojowego porządku w Europie. W
przyjętym do·kumencie zostalo stwierdzone. że zjed.noczone Niemcy nie mają roszczeń
terytorialnych, ani nie będą
ich mialy \\' przyszłości. Zawarte jest ta-n również ookreślenie terminu przy~cia trakt ~ tu granicz'1eg-o międz.y Niemcam i a Pol~k'l ,. W moż}·iwie

"Czytelniku,

kradną

naj~rótszym
czasie po z.~d
noczen~u Niemiec".
Traktat o współpracy i dobrym sąsied2ltwie między Po.lską i zjednoczonymi Niemca-

mi nie ma jesz.cze f()("my proje,ktu. W WarsUlwie dyskutowane więc będą zalc·żt>nia i
koncepcje:
- miejsca stosunków IJolsko-niemieckich w kont ekście
bezpieczeństwa europejskiego;
- podstaw
pra.wnych stosunków dwusłronnych;
generalnych
zaloicń
wspólpracy
gospodarczej, a
także społecznej,
kulturalnej
i humaoib,rnej;
-

wspułpracy

regionalnej.

Obie strony zgodnie uważa
ją, że punktem wyjścia dQ 0mówienia koncepcji tego trak-

tam 'jest

w~ólne OŚwiadc7.C

nie TadeuS2a Mazowieckiego i
z 14 listo·pada

HeilUA.lta KOohla
ub. r .•

ci

gazetę"

Znani i nieznani sprawcy
Naj})ierw, ZQ,11m jeszcze uka.. aŁ się pienvs::1I "umer opozycyjnego t1lgodnika "NIE", do
redakcji wŁamQ!i się
nieznani
sprawclI. Nic nie zginęlo. Niec~ później, również jak dotąd
me znani
sprawc1l wylama.li
drzwi
do redakcji dwutyood:
nil;a .. Skandale" i pOdobFie, jak
'w redakcji' .,NIE"
poprzestali
na buszowaniu po
mas2l1n opisaC/ł, z biurek nie ulcradli ni:tego.
Trzeciego z kolei
wlamaflia
lieznani sprawcy dokonali nieawno do OPZZ- owskiego t yodnika
"Zwiqzkowiec", gdzie
' vnież pozostawili bałagan w
na8z1l'lopisach, ale tym razem
abrali ze sobq jakqś starą ma=lI n ę do pisania i używany 1I111getOion, flie ruszajqc - o dzi'o! - znacznie bardziej cenneo, nowego sprzętu audiowizu-

!ltego!
C.y i k icd!l dowiemIl się kim
!III owi "nie;:nani sprawcy"?
to ich nasIal? - zależy od

:lI nik ów

śledztwa
policji i
?P. POlicjanci jednak i tajlaC1l fla razie mają pełne rę
. roboty, legitymując ws::ystIch, którzll chcielib1l wejść do
dakcii "S~tafldaru Mlodych",
d~ le na po.~ied:iałek zapow;ezlano zlIpehie i
rodzaju
·u<lar: cnle.

-""!Jo

Il(;e-

:

•

czoraj

'f kraju

• n,da Ministrów omawiała
roje~t ustawy emerylalnej z
b~P:eczcnia
społeczncgo,
a
kz~ założenia polityki rolnej
zaJ ła sic: sprawą zagospodaowania majątku byłej RSW
!'ras.a-Książka-Ruch". W poI ~dzl ałck swoje stanowisko w
c~ ' oli~atniej kwestii
przedsta,' Ił t z międzykomisyjny zespół
. \'o!:InY do rozpatrzenia inter• enc)l .. dotyczących działaln 'ci
O~lSJl
Lik.»;idacyjnej RSW.
tw~erdził on, że kOmisja ta w
wOJej pracy oraz przedstawiaym planie likwidacji nie nauszyla przepisów ustawy li:
arca br. o likwidacji- RSW i
le. przekroczyła swoich up' awlen formalnych wynikających
tej u . tawy.
•
Trudne
negocjacje
ze
wi Izk?wc~!lli z p:-zedsiębiorstw
.omunlkacjl m;ejskiej toczyły
u: ,w POniedziałek 'fil Minister.9,:le Pracy i Polityki Socjalnej.
;~lląZkowcy ci postulują,
aby
a{e w komunikacji miejskiej
y Y o 30 proc.
wyźs1.e
niż
red le uposażenie w przemy';le
BOCJ:O rcgionu. RozmowOTll toarzYSzyły strajki
niektórych
r~ dsiębio!"Stwach
komunlkaYJnych.

'1/-

Podobi~ie

jak pr:.ed kilku
godniami io ,,2ydu WarsLAwlI",
mA tam nastqpić nie tyle "wla>ilaflie", co ewidentne z ł a m en i e woli j podmiotowości zespolów -redakc1ljn1lch i na-rzucenie im nowego
kierownictwa
-redAkcji w sposób przypomiflajqcy
7lajgors2e,
staliflowskie
praktyki. W przeciwieflStwie do
włamań dokonanych w " N/E",
"SKAN DALACH"
i "ZW V\ZKOWCU", sprawey gwałtu w
.• 2YCIU"
i
"SZT ANDARZE"
d03konale $ą znani z imie'lja i
nazwiska. Podobnie;ak i cel,
dla którego dokonano te; operac;i. ,.CZYTELNIKU, KRADNĄ
CI GAZETĘ! N/E
CIICEMY
Byt ORGANEM 2ADNEJ PARTII";
,.NOW A
WŁADZA
ST ARE ZAGRYWKI" - to tlltUly dramatycznych Ilpeli zespolu redakcyjnego
"S2tandaru
MIodych", wZ!lwającego lrodowisko dziennikarskie do samoobrony przed sa,lwwolq flowych
właścicieli

RzeczypospOlitej.

Cóż "loźna tu dodać, pr'1I ewidentnym
milczeniu o b u C:)
organizacji
dziennikarskich
SDP i SDRP? Chyba tU!ko to,
że tyle 11'01 "ości, co solidarnoś
ci. \'i yrainie zbliia,ny się nie
fI/le do Europy, co do A m eil/ki.
'l'ej Łachb/;jpj, -rzecz jasna.

ADA.::! WITOLD

\~T YSOCKI

AL-PRESS

• kensArwaty\"ny premin
lIIc..wl'gii Jan P. Syse .~Daj
mił w parlamencie • d ymi ji
koali('yjnl'!:,o rząd \l centrow.Jtrawico\\'t'go na skutek jf>go ruezdolnoki opraeowarua
polityki OkreŚlającej stOS\lnek Norwt'gii do E\lropejski ..j Wspólnoty GospOdarczej.
Jak się przypuszcza, w następstwie tej dymisji rZl\dy
w kraj\l Obejmie opozycyjna
Parlia Pra('y.
• Król Aral}jj Saudyjskicj
Fahd pnyjął w ponied~a.
łek wieczorem
wysłannika
prnydenta Z RR na Bil ki
Wschód Jewl;'ienija Prim kowa. l\fisja Primakowa
mil
na eełu doprowadzcnie
do
pokojowe~o
ur~;ulow nia
kryzysu w regionie Zaloki
Perskit'j .

Q.·g·an·cJó.

',infQrmują:
.
,

•
Rada
Bez}lieczcństwa
O NZ uchw~liJa w poniedziałek wieczorem rezolucję 0br.rczając~
Irak winą za
"niszczenill woj nne I poC'wałc c nie praw czlowickll w
ulU>ie trzymiesięCZMj okupac j i Kuwejl\l.
• Prezydent GeGr!,c Bu.~h
i liekrcbn s~nu .James Baker el.li Saddamowi lIusaj_wi pGnownie do uozumi«:uJa, iż cierpliwośe
Stanów
Zjedno zony ch
wyczerpuje
się s pewod\l przedłuiająec
~o się kryzysu
w re«ionic
Zaloki Pcrskiej. Dush nprzeczył
na spolkaniu
II
cJziennikar:r.ami w San Franeisco jakGby USA szykowały się do wojny, ale
podkreślił, że
uje zawaha się
wyd&e rozkazu
amerykańs
kim siłom zbrojnym,
aby
odpG\ iedziaJy na iraekl\ prowokację. Zdaniem prezydenta USA, i luieją jf'szne szanse pokojowego urcculo ... allia
kryzysu.

gres

poda eza

rliłól

t

K ngres am<:r ) k ński w5 rn~il
uznanie rZ'ldowi polskic-mu Zll
,,~v~lką od~agę i konsckwen:
Clę. w _ P?htyce
gospoda:cz. j
zmler.zaJ.;j~el do
"us~anowleOla
w . bhs~leJ PI'ZYSZ~OŚCI lunk~,ło:
nUJąceł ~ospodarkl rynkowej
l
upowaz.OIł prczydcn~a Busha do
zawarcIa
porozumienia, które
zmniejszyloby ciężar splaty polSkiego dłu~u odpowiednio do jego "rzeczywistej ściągallWŚci".
W oslatecznym tek'cic ustawy o pomocy dla zagranicy, uchwa!o:lej w nocy z soboty na
niedziclę, a
roz.powszechnionej
w poniedz iałek , zabrakło sformułowań
zaproponowanych
pr~e~ Izbę Reprezentant6w, wyrazme sugcrujących, że Polska
może zasługiwać nawet na call,towite darowanie długu, gdy t,
J t w gorszej sytuaCji gospodarczej niż RF'N na początku
lat pięćdzieSiątych, kicdy Za-

listopada można caly
z
aUdycjami
przygotowanymi przez
dziennikarzy z Rozgłośni
Kieleck.iej. Program nadawany
bę
dzie w dni powszednie od
gOdziny 6 do 19. Co godzinę
WIadomości
naj.,owsze
z Kielc i Radomia. Ponadto dużo dobrej muzyki reportaże
aktualności
dnia
- stałe pozycje: "Co jest grane" . . Piosenki z tekstem", .. Od
siedmiu wzwyż". Nowe audycje,
m iQdzy innymi "Rozmait06ci i
muzyka"
oraz
..Sprawa
na
Od

2

spędzać

WYPADKI

•

K1LLCE

Jak nas po;n!o.rmowalo kieleckie MPK, 31.X i 2.XI (środa
i piatek) au'obusy kursować bę
dą wedłU1t rozkłsdu obowiązu
jąe~go w ooi powszedn ' e.
1 listopada - Swięlo Zma.rłych linie regularne kur ow ć będą jak w niedzielę. Liwe nr nr 2, •. 18, 23 i 31 kursować będą od 8 do 18 jak w dni
powszednie. Natomiast linie nr
nr: 11. 22, 24. 30, 39 i 41 nie bę
dą kursować.

Cmentarze p:-zy ul. 'dq~i nr.cgo i w Cedzynie 31.X i l.XI.
ob6llOgiw3ć
będą
dwie
IJll ie
specjalne.
.,D" - relacj: : Dwonec PKP
- cmentarz p:-zy ul. Sc;~ien_
nego i linia .,E" relacji: ul IX
Wieków Ki~lc - Cedzyna. Opła
ta jednorazowa za przejazd ww.
liniami k0S2.tować będzie l O
z.ł (bi1t.'t jednora,zowy
nna.l-

ny) i II
zł (ul o y). Przy korzysta ' u z karnetów równowartość bi.le-tu za 1j1)() zł to trzykrotne skasowanie karn tu normalnego, a w prz 'pad'ku biletu
ulgow go (za 7;'0 zł) to trzykrotne skasowa ie karnetu ul,
iOWE'€O.

Info:-ma.cji w spraw:e Kursowania autobusów udzi at b_
dzie dyspozytor MPK, tel. 506-95.

nicUlany kierowca jadąc "mal\lchem"
potrlleił
rewcrzystę
.Juliana O. (1. 53). .Rowenvsta
zOlitd ranol', kieruj",cy u<:iek ł
:z miejsca wypadku.
Koliszewa.eh (<<m. Ruztof A. (I.
31) kierlljltC fiatem asp potrl\dt idą«,. pobot'Zelll J.uf&
•

\

lIa Malenie('ka) Kn.

Pies

pogryzł

dziecko

LXI. - czynr.e b<.-dq .,delikatesy" przy ul. Pocieszka (od 10
do 16) i sklep PHS p:zy ul. Romua.lda (od 7 do 10). W dniach
2.XI I 3.XI (piątclc i sobola robocz;:.) ws .. ' Słkie si<lcpy czynne
b dą jak w dni pow zed ie.
(kn)

do
l listopada od godz. 9
17.30 radomskie MPK wysyła
na
tra y
dodatkowo
93
autobus6w.
Uruchomione

http://sbc.wbp.kielce.pl

niej w roku fino :'l s.- ,} ul ~"łł ' l
(I pazdziernika 1,,0--:!
W"l~

nia 1!ll11) 399,7 mi Ilona dol:., (.w.
Suma la nic j st IoLbita T... ~
dzy poszczeg6lr.e Jrraj r ' ".IU
i o ostatccznym rod~ialc NJmocy bQdzie d cYdować 1 .. ,,11
amerykailSki, fi w s ~ ze~(oj, .. '(.i
j go Agencja ] o,woju Mi '!>..Y- narodowego.
Je<lyny
IstCJi 'lY
wy jątck sianowi
p r zydzil'lf' de
90 milionów dolarów .,n ,lwa
fundusze pr7.C<l~ic:bic>rcz • ,i ~ n' _
watnej : P')) ·ko-amc . :vk,.1\ I{i . i
węgiersko-ame ryka id' i.

na

mi~jscu.

ROZD

JE

• W nod% nl)'ni..
liny
I.
\lchc~.niowslLiej dwaj ni
nj m iczyini 1>obili ,tani Ja, a
lU.
54) zabit'r:lją mu f; 1"-'11.
zł ~raz dokum"nl y.

,,"a-

o.

• W Rieln ch na ~rzHłaoku
MPK przy ul. JaKI~IlOli.~lti .. j (p_
bok beji Kr\\ioda\\ hu.l 0]4',nany l>pra\\ "cIU~11\" T('rI'ę
, (1. 33) skradł jł' j t ?f'hl' ę
:I
pieniędzmi.

bm. Gil.. «ody;. 15, obok Klubu .,Sabal" w Kiel('acb, pies prawdopodobnie foksterier, po,ryzł dziecko, któremu
j\'rozi
seria
bolesny«-h
za: lrzyków.
Właścidcle Jt!la (byl pod opi«-ką
kilkuna.stolclniej
dziew~z ' Ul')
pro uru są e konlakt z rodzicami - tel. 31-a-lI5.
Uj

(J.)

• W Ki('lcoa('1I przy "I. K<.IlJ~rl'a d .... :l.j nil'znani mri"z";lll
Jlobili Romana C., 7aJ>i"r:> 'l\c
mu pi"nil\du, 7~1! rcok I ~16!
ob rą(· :tk
.... arl· "i l mln !lilII 71.

.w

t>\porko ... ic PU} ut. 2!
Lipca nieJlnanv Dl iNl.)'2na t·ykerr~·~tuja(' nieoht'cn ~ć ł-IlI'TI
łów w
kil· pic mi" n_m"" .'la('~.. m !razu :r:a:l.bito", I
'1,,'dl'ielkc: sklf'pu Mu'c W. (1.
41) za Ilicując jej p' .. n;,,'" l (' •
utarKu '" Ł:wof'ie ~ . 5 mln ł .

dziś"

czyli aUdycja z ud z:a km
telefoDlcznym słuchaczy.
Problemy ważne. chwile na r(f]eksjc:, rad io
dla wszystkich ,
audycje dla m10dzidy i lud;!!
trzeciego
w ieku.
Probl 'my
zdrowych i inwalid6w.
l' u żo
możliwości
d la Iych, ~,{' i Y
mają pie ni ądze i chcq j.? r,omnożyć. T ani a , 'kutec .:l a
rek lama r a diowa. Mi e jsce
d la
po nsor 6w.
To w szystko już od I li topada,
codzienn ie w dni powszednie od gc dziny 6 do Hl.

ZOJ;.~nq

be"poś dnie
»:>1'1czeIlla
do cmentarza p zy uL
L::n:.nowskicgo z !dalina, Golc:hlowa
II,
1alczewa,
Koziej
Góry,
Ustronia, Janiszpola,
MHejowic, Cerekwi
i
Firl j .
Autobusy
te
b(:dą
odpowi dnio
oznakowane. Do
cmentarza na
Firl ju kursować
będzie linia
pośpi zna
"CM".
na
biletu
na linii
"CM" - 900 zł, ulgowy - 450
zł.

HANDEL

Usta\ a p12(:~rl. Lu. na J' \))-'- c
dla ĘurGpy ś rodko\\ lj i W!! c·;,'j ' -

h. (I. 49), kiury

W K ielcacb na \11. 1 Maja

Przed Świętem Zmarłych
KOMUNIKACJA

chód umarz. ·l oJu.!! ,," »hC C kU' .
Nieul', iej KOJ,gas "j h I)' . IJpoważnil prezyd filII ' a - l 1-0wail na tt.'r.1at rei!ukcjl fłJ" li
pOlskiego,
l
Wp~!; ... ad,ił
.i
usta, y
pewien
aron1J. .. ". y
punJ.t, ah:v por,n";ić rz'jrl
110
roz,pOCl(,ci.. tych T k """1.

l reporters Jego

Radio dla ,wszystkich
dzień

a

C

Ponad o wozy
oh ługujące
linie: 1,7,8,10,11, 14,16,17 przejcżdżać będą
ulic mi znajdującymi
się w pobliiu cmentarza przy
ul. LimanowskieiO.

L inie podmi iskie cojtidżaj
tcgo dnia
do dworca
MPK
przy ul. Wrner a.
Przy
cmcntar7u na
oraz przy ul. ul. fara ońskif:oj i
uruchomione
zo lanl\
1905 r.
punkty
spnedaży bilel6w.
(syk

I'

fillion(' j do"
oJo~ " a "o
włamań do cbi J.t ó
I'p! '( 7n}' h i 17 do rv,al ,,'·ch.
(d·)

w no<'y
d l'"Jko .ano ::2 v. l i' ,",HlJ·,

D ,i ś

s~(icm

ob:c k!ó \v

P "y vl3~nych

j

(~O

1 ~_ !"')-

ł ecznioilych.

W I qk'J P ~ zl fl .. ' ra 1)llsle ol< rarili 1'1 , ci, ki
(Ó ~; i:l towe , lr;: tó,
' jr.{jn..X'.l~'·. ;
wew:: towali. VI
li
szkoly pods~a"" w ej
"laman o
się przez okno w k " ryta rzu , a
n~r. pnie
!o ~so v.;mo drz wi ~ .,
b ln ctu dyrckto"Sk ie go. Lup by ł
wyj .. tkowo ohft.ty,
~k ·adz.iu'lO
m.in. magnd<Jwid .
tel w ' ,or
kOlorowy, 2 tell i ZCJr y 4arn')-białe. kam C:, radio, arar t f.)to:::r ..ficzny I inny s!>rzl;t. • 'al
j ,,"zcze n
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, n I).
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\V R dQm'\l :ul.' wla ,1ano -'c:
do ,zko)y Pod'lawowej nr . 4.
Zlodzicje skradll przf;t \'ao;o"'o-telewizyjny i e} kl'·o'1i('zny.
Rabusi
zdemolowali
rÓwlHe:t
kilka sal lekcyjny h.

Zlod.z.ieje włamaU s_
r6"1warszt łów ~Olily h
Szkół
I\1ccha l' iza('ji
Rolni twa w Ra<Jomiu przy ut
Przytvckif:j.
Po
f(\fSOwaniu
zamk6w wejściowych, skra~z;o
no tcllwizor kolorowy m rki
"Hel:Ó6" i inny prz«;t.

nież do
Zespołu
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T.

wyjechali

N a . dalekiej Tasmanii

do Meksyku
Ostatnie sukcesy kolarzy
l<i('lcckid
Korony-Wimaru
ni
pozostajl\ bez wplywu
na us~alanie przez l'renera
kadry narodowej ~k1adu reprezenladi Polski w różne
~o rodzaju imprezach. ~vaj
Idelęccy kolarze.
TOMASZ
IlROZVNA I MARIUSZ BII,EWSKI znaleźli sit: ,w ekipie Polski, kló.a wyjeebab
do Meksyku na osta~lIi w
tym
sezonie tour
"Rula
M ,"?tit" a u •

Oprócz kiclezan w skła
dzie reprezculadi
Polski
znajdujl\ się Pi&~r Korab,
Artur Lamcio, Grzegorz Piwowarski i Adam SzafrolL
Jak oświadczył trener kadi'Y
narodowd, Wacław Skarnl,
dla tej grupy kol:l.rzy będzie
to prndłuieuie sez&nu i
~wego rodzaju trening
wy~o kogórskl. Itdy:i: niemal cała trasa prowadzi pł3Skowy

na

h'm
wysokości 180~l!OOO
m n.p.m.

Trasa WyS(;lgU podzielona została na 15 etapów o
JI}!'znej długo~ci 2158 km. Obok C'zołow:vcb druźyn amalorskif'łt Europy na
starcie
.tan~ również sawodowcy, a
wśród nicb dwaj Polat'y 7.F.NON JASKULA i MAREK
SZĘUSZYŃ KI
Tak
1 ... ięc
IJ:18i młodzi zawodnicy amatony nie bt:dą osamotnieni.
(j)

W
obry 510rt Broniews iego
. Na rozpocu;lych na Tasmanii mistrzostwach świata w
wioślarstwie Jako pierwsi do
eliminacji przystąpili skiHi5ci.
Bardzo dobrze wypadł w drugiej serii Kajetan Broniewski,
kt6ry z.ajmując 1 miejsce awansował do stawki półfina
łowej. Polak
uzyskał
trzeci
czas eliminacji - 6.56,91. Lepiej popłynęli tylko zdobywca
Puchani Swiata, Jurij Yaanson (ZSRR) 6.56,15 oraz
Christian Haendle (RFN) 6.56,62. Oni r6wnież, jako zwycięzcy swych serii eliminacytjnych mają jui miejsce w p6ł
finale. Pozostałych 13 zawodników, w
tym
trzykrotny
mistrz olirnpijskd, Fin PerUi
Karppinen o prawo startu w
p6IIinałach
mistrzostw będą
się ścigać w repesaiach.
Aktualny mistrz świata w
skiffie,
reprezentant
NRD
Thomas Lange, postanowił nie
bronić w tym
roku tytułU

---------~----------------.:

ligach junior6w

y na czele tabeli
k;

;~~ tydzień 'zakończą rozgrywro;strzo wskie 'piłkarze klasy

:\ iunioró w ~rupy kieleckiej.
\\' tabeli prowadzą nada: futboliś('; No win, kt6rzy stracili d~
vchc~ .. s tylko jeden punkt. W
(i,wwiatej kolejce młodziei z

..

Z "kosa
---'-~ '

Dlaczego
tak PÓŹ'J,O?
N,(!tlobre praktyki
stosuje
Pol sl.. a 'Telewizja, nadając w
l1'ed~ic,ę Ul bardzo
późnych
f/cYl= i rt:1clt wieczornych wiado mo.łci
sportowe.
WiadomO
~·rzcci('ż, że I)Togram ten
0(Jlątfu w ielomilu:mowa
rze"?a
telcll'icl:6w, a wśród nich m1odz i c~ f to ter szkolna, która
o lej p<n'ze powinna być w
ló-:;J ·ach. Apelujemy więc do
ro!da~(cii SPOTt01vej
TV
o
z mianę godzin emitowania tego programll, aby nie zmus<nc:
kibiców sportowych do kła
d ze nia się rIo lóżek o półno
cy.
(jJ
.y• •v.. . . . . . . . . . . . ..

Przyłapani

na dopingu

J'od(,7.as rHl.t!·ŁOSl w śwlnta al ,.to'·&w w kulturystyce rozgrywi'fiych w Kuala Lurnpur
cztt'rr,,,.. tu zawodnik6w Pl'zyła
r,:l" o
na
d()pingu. N!estety
wf.r6<l nieh znalazł się r6wnież
!,o;ak Mlur-k M4łr&wsld. mics~•: J'I"Y na stałe w Niemczech
al,; w misŁrzQSt''''!ach repre!:en:
b: H'Y ba.rwy Polski.
(j)
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N()win I!oociła na OOisku Victorii w Skalbmierz.u i odniosła
kole;ny sukces zwyciężając 5:1.
Wiceliderzy - Po~oń Miech6w
zremisowała na stadiooie
Unii
Sedzisz6w 3:3. a Partyzant Wodzisław odniósł zwycięs~wo nad
Wierną Mał()~oszcz 3:1.
In·n e
wyniki: Unia - Nowiny 8:2, Astra Piekoszów - Wierna 3:4,
Spartak Charsznica - ParLvzanł
2:!. Ponadto Wierna
uzySkała
dwa punkty I trzy bramki z
powodu nieslawienia się do gry
piłka!"Zy Sparta.ka.
1. NClwiny

t.

Po,oń

a 9 14- S

3. Wil'rna
4. Uuia

5 7 15- 6
5 7 1!- 9
6 7 15-}4

5. Partvnnt
6 . Astra
7. Snartak
8. Vit'Lorla

6 5 16-17
6 3 6-14
5 o 8-21

6 6 16-18

W pl'70d<00t.atniej \(c.1ekp 00bedli sie dwa rnecze:
Po~oń
I!ości{- hed'l.ie drużyne Wil'rnej
n at<>rn;asŁ Nowiny nl włn,nvm
stadion iC' p()dcjmą Astrę .
.
(sz)

zdobytego przed rokiem w
BIed. Przesiadł Stię do innej
łodzi i razem ze Stefanem UIrichem zamierza sięgnąć po
z.łoty medal w dwójkach podw6jnjch. Lange do sierpnia
mial przerwę w treningach,
poświęcając ostatni rok na
stud ia medycm.e. Na jeziorze
Barrington nowa osada niemiecka wypadła na tyle dobrze, że bez trudu wywalczyła awans do półfinału z czasem 6.21,351. Tylko Au striacy
Chrisłophe
Zerbst i Arnold
Jonke byli szybsi - 6.19.86.

Sprintem
• w . Krakowie

międzynarodowy .

Na U-kilometrowej trasie
od Zamku Kr61ew.kiego do Wilarowa Sloł('cz.,.v O<I'odek Sportowy org!l!li7.Uje 11
listopad ..

Greizky

rekordzistą

.ZnakWll'ity hokeista kan-atiy jsWayne G-reh,ky stał
si ę
pterw.szym za.\Vodn~kiem. który
dutarł clo I{r3,icv 2000 okt. w
NHL. DtVut~'si~zny punkt zdobył Dod czas meczu w
W in.n:~~. Do G~etzk-/el!o nale.h rów/Ił";': ooruId 50 rekordów w NHL.
Na J):'Zvklad icst iedv-nvm I(r&~
cze!l1 klórv w leQll\-m SC7 . ie
pokonaj ('·raoil?l' 200 n!d. a w
sC:ZOlU(' 1961~2 :ttr:zelił n b:-8mk l.

k'!

ni'·llodh'gloś(· i.

Z

(P.<\P)

(.j\

Cży' mozna zbankrułowoG
.
.
,

na spartakiadzie?
Działaeze sportQowi ze Sta,~ga.r
du Szczec ińs kiego , a gł&wnie z
miejsc()wGl{o Ludowego Klubu
Pomo.rze. byli orga nizatorami
imprez lekkoatletycznych, tegorocznej Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Na prace in~
westyeyjno-modernizacyjne
otrzymali z KMiKF 420 mln zł.

W!daw al0 się, że ta kwota
'tIJ:tst.o.rczy. Jednak koszty cka~a-

Filipowsld
nie rezygnuje
Grzt'gorz Filipowski nl'GZ najlepszy l.vżw!arz fi~urowy zajął drugie miejsce w prest iżo
wych zawodach o puchar " ale Kanada" Polak tylko róż.ni
cą pÓł punkla ulel!ł mistrzowi
świata Kanadyjczykowi KurtoBrQwniu!,:o\ i.

,,,j

Tylko jedna

P!"7.cciwni y J.,egij Warszawa i
GKS KatClwice w eur pejs.kich
pucbara<:h w Sw.\'{' h lil!owvch
\.:.' tepach I!I'aH na wviazEł ch,
Abt'rdeen zremismvał z Hibc r l1ia.ncm l:!. a Ba yer Lcverku _
S~JI taki sa:u r~1tat osiJlcunł

począLltu
czają kame

od

paidziernik a 'laliodsetki. które wv_

noszą 7-l tys:

zł ' dzi!'l.~nie.

Z-Il-

rząd
władz

Pomorza zwrócił sic d"
województwa i ·rcrorlu o
pomoc. Sprawa nie z'lalaih
jedn.ak jeszcze finału , K:uMwi
grozi tymczasem coraz w'f;kS:le
1arh · 'l~UTTe

drużyna

w Pucharze UEFA
w przyszłym roku

.JI: ~jno\'.'szy

biu.IQt::n UEFA p!'zy!lo_i I<lt.syfik.ac;c krajó''''', kl.)rych
w rozgrywkedl o euro. ejskiE." puchary. Polska
jest sklasyfikowona na 22 miejscu - 11,000 pkt., co Ol.!lllCZa, że w
p~zyszłJm sezonie b<:dzie mogła nasz fetbo! reprezentować w Pu~harze UEF1\.. tylko jeól'a drużyna. Przed n:l.U1: zna!azłn się Grecja
l Węgry,. n.laJące korzystniE.'jszy u:la.~s o 1,250 pkt. Na czC'łowy::b
trzcch ml(~scs.ch: RFN - 45.427 pkt. przed \Vłochami - 43 2~2 i
IIisz.panią - 42,666 pkt. Te kraje b«;clą rep .. pzt'ntowane w p~cha
rze UEFA przcz cztcry zespoły. W rankingu UEFA, w
kC ,'vro
hiN7~ się pod UWl'gę wyniki ostatnich p'"ciu s~wr.6'". na - 14
Illkjo;ca j ,:'::it NUD - 19,2:;0 pkt., a na ostat!1iHl, 32 i\:1Cli:l O I)JO
uczestniczą

(h llzyny

pkt.

' (j)

wyrażaja n"ddel<:.
hedzie m&l!! wad".::
r<:k .

e

w Sl).)Lkanill z

Becker

~'G~.n

formje

VI zcalwmitcj [orm;e znajduje sie ni miecki Łe:l!sisla
Boris Beck .. r. który w finale
te"is:>wC;!ll turnieiu w Szto.kholmie !'()zl!!"()roił Ol'OWanlll 110
w k lasdikacji
ATP Szwe-Oa
S\(>fana Ed~erl!a 6 : ~ 6 '0 6 :3.
Zij:

w ·łernnie

S rtckholmie
do:arów .

111 1"",:,1 't'

oi!'7ymał

\"1

137 tiS.

Jest poprawa
Wlt;.,k· ki~rowca Formuł... I
Alpssandre Sannini. któremu J)()
w>fOac'k'l

Za wodowy pię:;c:arz. mi.;lrt
w wadze 06łcic;iki'd A- lrlcn'kanln Virll(il łIil\ obrenił
swó.i tvt\Ół. W !"tizel!~anyro VI
l1iedz,el"E' sootka.n,u w"~l'ał VI
8 -undzit! 7l' .>WVlll
rodak'_'IU
Frank:en' Miulonc-m k16rv zOc'
sld po-Jda!lY pn... z SEk\lda;lta.
świr.ta

życiowej

W

Ż.:>
Wł\Y-h
P;'ZYPytą

Obronił tytuł

B~!'uss;!\

ch<:n,~ladbnd.l.

Be ke-!"

J ak grali rywale
GKS i Legii

ły się znacznie v:y7.sze. Wyn:()~!y
756 lnln zł. \Vykonav.'cy nie tylko domagają się zapłaty a~c i

"'~,-,-""""~,-"""-,~

różnyc

http://sbc.wbp.kielce.pl

projektu na wj'nagrodzcnl~ i
inne qmowne świadczl.'uia dh
zawodników zawodowych nie
mogą być przeznaczone f,rtHlld
finansowe z bul1żetu p:u1stwa.
Kontrolę
antydopingowa
projekt ustawy powierza sfH'~
cjalnd
komisji
dzh\ lajac{'j
przy prezesi e Un~du Kultury
Fizycznej i Turystyki.
Wiele uwagi :lutony (lokilmentu poświ-:eaj:t or!;:mizacji
wychowania
fi zycz nego
we
wszystkich
rodzajach szkul
rekreacji i reh3bilita cji rucho~
wej, widząc w tym rolę nie
łyll(!I państwa , ale również organów samorzą(lu terytorialnego. Odrębne rozdziały. pn święcone m,in. kwalifikal'.ill;D
kadr:
trenerom i instclIlttorom, a także za~a!lolll (wofzenia i zadaniom orltalliz:4cji
sportowych,
Choć wydaje się, ŻI' inicjatorzy
ustawy
potrakto"vali
~ar<lzo poważnie problem kultury fizycznej, pominęli sprawy turystyki, poświęcając jd
miej.sce jedynie w tytule.

s~ę

k07;anvch u •

... Jiemczak drugi
W C~i cal!ó od'był się mCI:
maratoll ..ki. w którym bardzo
dobl'Ze spisałi się polscy boiel!aC7e. Antoni Niemczak
był
drul!i w tak im samym czasie
co zwycięzca Meksvkanin Martin Pitayo. Polak us~ano\Vił W
tym bic.gu swój rekord żvcio
wy rezultatem 2.0941. Ponadto
w wt'l(u t.vm na szóstej po?~'cji
lLplasował sie Jan lluruk,
a
dlwu~,a"ty
był Tadeusz Le,.. i ·ki.

odbył

Czy przyjęcie ustawy o kulturze fizycznej i turystyce bę
dzie oddziaływać na poprawę
sprawności fizycznej i zdrowia naszego społcczeństwa?
Na pytanie to twierdząco odpowiadają posłowie autorzy projektu takiej ustawy,
przekazancj ostałnio do Sejmu, Zasadnicze zmiany w stosunku
do
dotychczasowych
rozwiązań, ujętych w ustawie
z. 3 lipca 1984 r ., obejmują
m.in, wprowadzenie przepiSów regulujących
zawodoWstwo w sporcie, problemy dopingu, or~anizację kultury fizycznej, kadry; podstawy materialne, zasa!1y bez.picczeń
stwa w tej dziedzinie.
Projekt ustawy określa trzy
rodzaje statusu zawodników:
amatorski .. kontraktowy i zawo(lowy. Ci ostatni uprawiają
sport na podstawie
umowy
zawartej z organizacjami aportowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność go.spodarczą i będącymi członkami
właściwego związku or~aniza 
cji sportowych. \Vg rozwiązań

turniej
męz
czyzn w judo. Z
wyjątkiem
wagi 78 kg. której zwycięzcą
został Węgier Pnszlai, w pozostałych wagach zwyciężyli polscy judocy. Najlepszym zawodnikiem u znano - ubiegłorocznego
mistrza Europy Rałała Kubackiego_
• W ()głoszonej ostatnio . liś
~cie klasyfikacyjnej
A 'I'P najlepSZYCh
tenisistów prowadzi
Szwed Stefan Edbcrg przed Borisem Beckenm.
•
Komitet
Wykonawczy
PZPN na wniosek obu klub6w
postanowił przełożyć mecz I IiI!i Lech Poznań - Igloopol D(bica z 31 bm. na 24. listopada.
• .Jak poinformował
prezes
Polskieg() Związku Tenisowego
Kazimic1'7; Doktor, zarzad PZT
postanowił w całości podać si~
do dymisji. W drugiej połowic
stycznia planowany jest nadzwyczajny zja7d spra\'.'ozdawczo-wyborczy PZ'I'.
•
Słynny
włoski
kolarz,
Francesco Moser, podc~as antvdopingowego kO'll!resu w Bolzano przyznał się. ii podczas swej
długiej kariery zdarzyło mu się
sięgać po środki
dopingujace.
Moser pow i edział: .. Oczywiście .
ja także używałem farmakoloI!icznego dnoingu. bo chciałem
spr6bowaĆ'. W soorcie na wv_
sokim poziomie jest coś z ek~
per.vmentu. Wów:!Zas nie islniała jeszcze lista preduld6w za_

bi,,!:

w zycie

Pr-ojekt ustawy okulturze fizycznej
l turystyce wpłynął do Sejmu

i M. Bilewski

w

weszła

Oby

Bro~yna

!J.,.likoote~

w..-m DI"LV-

S7.vto r~ke. nl'7e~u<lł W ni~17ielc
1( !E'Jn., zabiee
chi rtl rl!icz.nv.
ŁGka"W są peltl'; (\jltymizm«:1

Kosecki zmienia barwy?
Os:lJ.t.tio ;c;bicó\7 wa.r 7aw,;kiej
Le:!: i zaniC'ookoiła wi~d()mt}Śf,
że czI)}ow\' D: łkarz loel!o ze oołu
B.maD
K08ecki ma 7.amiar
,ic-!hać z I!raniee. .Tak oś
l,'/iad(lzvli

l)rz~c1~tG v.·;c~~'c

klt.fbu

Istolnie toC73 '1' oertrakŁa('je
dotVC"l3Ce ransre!"U l~
zawodnika ROnln"<>m K
-kim
za!nterc&Owan\'~h icsŁ kilka kiu.tlÓ·", 7a~raf'lcU1Vf'h w tym mie7V
i!myml. ang:ei&:ti Al'lofl
V i.li.e.
Ol

I
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