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Bak~r oświadczy:ł,

zaczęła się przybliżab w poniedziałek
'łIOdobioństwo
g6t'l
lodowe!, którĄ się dóstrzegło,
ale której już nie sposób ominąć, gdy Biały Dom oznajmił,
że z informacji otrzymanych od

tują

Javiera Pereza de Cue11ara wyhika, iż jego misja pokojowa
"ni.: przyniosła niestety żadne
go postępu" , a sekretarz stanu
James Baker powiedział w ottaw1e, że "niestety, sytuacja się
pogarsza".
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.,0 tym, co się wydar zyło \lo
WHnle. dow iedział em si t: r no",
powiedział . prez:ydent . Gorba-'
czow w rozmowie z dziennikarzami w przer,w ie oh=ad R~dy
Najwyi Aej _ZSRl{, .. Nikt z ('cn(rum nic wyda waj rozk37A1 u życi a bro" i"
zap~woial n11l1;s·
ter · spraw w wOQ~rzn yc h ZSrtH
80ris Pugo... Prawo dl) wy dania rozkllzu o użyciu ~ił y miał
kc}''1lendanl
~a!"tlilOO ll
ll1ia~la
Wiloa Pod5tawa do let:o if.sl regulam in słuiby .,.;artowniC7' i J
garnizonowej" tw ierdzi! min is
tef obrony Dmi1rij J 117.0 w.
Nikt z członk6w centralnego
ki~r6wnic"wa
rad tiecktego ni"
chce wziąć na siebie' odpow ie
i:lzial nob.!i za m:.sakre w Wilnie.
D" putowani z .. Dem o kl'atyczncj
R{)Sjj." nie m~j~ jednak wątpli
wości co do t~o.
że
d ecyz.ja
Inka
zapadła
w
Moskw ie.
Krwawe wydarzenra w Wilnie .
~tóre poclągnęły za $Oba H 0-'
fiar śmierteln:~ch i 145 ra nnych
zdominowały ponicdzi łko" e obrady Rady Najwyższej ·~nR.
Por:lnne !>Osiedzenie radziec-

l.f'i}-nie"!"

komity choreogrof

że

George Bush, któt·y oie ["'W_
jesz;cze. d C{,Yl.ji o CD'lpOC'z.;ciu działań
zbroJ l1y.o:h.
m:~1
podpisać
w poniC<lzia lek
OO+'nym wieczo r em r C7.oh.:e i<.> E,ougresll pr7.yznajaca p)'()zyd nto·..\'i
pełnomocnictwa wojenne.
ziął'

AIii Gorbaczow, anI Jazow
nIe biorą odpowiedzialności
za masakrę w Wilnie
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nawet o tej późnej porze postaOOKOŃrZE~If' ~ '. ';;1 n
nowi się wycofać z Kuwejtu" ,
jednak poniedziałek upłynął tu
już Pod znakiem demonstrowa nia spoistości koalicji w obI iczu
oczekującego ją wyzwania. a o
. jedynej nowej inicjatywie dy plomatycznej propozycji ,Jcme nu, Fitzwater po)'iedzial, że
USA wiedzą na jeJ temat niewiele więcej niż podają agencje
prasowe.
Chociaż w
sobotę
pr.:zydent
Pre.::yclel1t Lech Wa!,.'~n arl:.1PBush mówił, iż po 15 stycznia
lit 14 bm. wywlCld1t (}rZed,·tapowinny ustać wszelkie mediaw i cielom Idliw reclnkcjt. Pau'lccje pokojowe . Fitzwat.er ohviadazowl. :::e PostliPOWa1!Ze 1.(; te)
czył, iż ,.dla iniejatyw pokojokwe stii .,wymaga Logi i.
al e
wych nie ma ostatecznego terminu". Sekretarz prasowy Biai skuteczności" Zaz n(lc:::yl ;;e
łego Domu podkreślił też że 15
b ędzi e .. Post·c: pownl
tnk
jak
stycznia jest ostatecznym terminakaz uje pol sk i palri()t!l~m i
nem dla ewakuacji wojsk ira,,ilobrosąsied::two" .
kich z Kuwejtu . a nie .. datą al,Zapytany ,(Łk I./!:;d:: ie ))r~e
cji wojskowej". Mimo to pow tórzył zalecenie Białego Domu .
b 'cgnlo l,r'::l/spzes::enH! W pll.aby przed 15 stycznia wszyscy
w i ndu1tf! 1.(; knm.panii 11'111.0,' Amerykanie. w tym dz icnn ika rze, opuśC'rIi Irak.
1l0RO~, '1 .1'Nlf N' ';'1'11
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po. miesiącu, pójdą z torbami?

osiedle mieszkanOCl .'-:'if:K 1 wybudow latilch 197M76, od 31
• • •rzit' rnika Ilb. roku od-

że

ma "gorącą nadzieję na poko jo we, pOlityczne rozwiązanie krytysc", a sekretarz prasowy Bialego Domu MarliD Fitzwater,
choć .• ,rozczarowany'~
decyzja
parlamentu irackiego, wyraził
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-p,4emia dla "Echa "

Inauguracje posiedzenie Rady
Ministrów z udziałem lecha Wałęsy

nWymagając

.,

wyf.zeczen

DOKOŃCZENIE

od 'społeczeństwa, największe
wymaganIa postawmy sobie..."
... !.twierdzil prezydent Lech
w swym. wstępnym wystąpieniu podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady
Ministrów. które z jego udziałem
odbyło się 14 bm. Premier Jan
n:rzyszlof Dieleeki rozpoczyna;;ąc obrady
nowego gabinetu
podkreślił. że umiejętna realizacja zada"l, jakie stają przed
rządem będzie w znacznej mierze zależała od udanej współ
pracy całego zespołu. któremu
przewodniczy.
Praktyczne
odzwiercieEllenie
tych słÓw przyniósł przebieg
Wałc:sa

Andrzej Zarębski
rzecznikiem prasowym

debaty nad pierwszym merytorycznym tematem obrad. Dotyczył on wydarzeń na Litwie.
Po zapoznaniu się z rozwojem sytuacji w Republ ice Litewskiej Rada Ministrów jednogłośnie

roboczą

Prezes Rady M inis:ró w Jan
Krzysztof
Bif'led.i
powolał
Andrzeja Zan;bskiego na sta ilowisko
rzec,?nika prasowego
J'Ządu Andrzej Zarębski. lat 33.
urodzony w Gd ·ni.

lak dubrze pójdzie ~

Wizy dopiero wiosną
W ŚIr-o-dlkach ma.,owegQ przeka7"U w Po!see -' z,3opowiada-no
szumnie. że już od Nowego
R o<ku będziemy jeźczić do NiemIec bez wiz. Okaz.uje się. że
były to in!(}l'macje delikatnie mówiąc niepelr.e
nie

me''Zm!en!!o
Domlo·rmcwał

na-

II

sekretarz

amb;:vady RFN w
MaHhias Fischer,
z~niany w 000przepisach
to
kWfsltia co naj;n.niej KILKU
mie · jęcy. Prasa niemiecka już
poin.{ormowała, że
zniesienie
tego obowiq 1Jku może nastąpić
n·ie wez.::śniej niż w końcu lutego br A więc d·opiero wczeGne
podmuchy
wiosennych
wi.atrów nogą nam przynieść
ra'oosne w'leści z Berlina. Z imę musimy jeszcze przetrwać .
jako obywat le
bez bez..poś
redniego dostępu do Europy
z.a ch od nie j.
War5Z.:ł'.'.'le.
jó.beko:wic,~;:
;;Vląz.uj ących

(as)
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się

analizą

formułowaniem

proz rozwojem
repu blikach bał

związku

wydarzeń w
tyckich.
JednoczeFnie Rada I1.finistrów
zwraca się do społeczeństwa
polskiego o powstrzymanie się
od sprzecznycl). z prawem dział a ń skierowanych przeciwko placówkom ZSRR w Polsce.
W dalszej części obrad Rada
Ministrów zapoznała się z rozwojem
sytuacji na Bliskim
Wschodzie. jej aspektami politycznymi, militarnymi.
gospodarczymi i humanitarnymi.
Przedmiotem roboczej dyskusji
była z kolei organizacja pracy
Rady Ministrów. Premier zobowiazał ministra pracy i polityki
sorjalnej Michał:> Bonie~o do opracowania bardziej użytecznych
w war..mkach napięć spolecznych proceQur negocjacyjnych
ze zwiazkami zawodowymi.

.....--------

--., ---~.~

Proponujemy..•

s.i>rawd:~()Ine.

Jak wygląda prawda? Otóż
wprawd·zie Nie'm ey wyrazili
zgo.dę na znIESIenie
wiz.. ale
uz.ależnili swą decy·zję od zgo.dy na takie rozwiązanie. wyrazone ta,;de
przez FrancjG,
kraje
B€'nCllu~su i WI ochy.
Nle1ncy leżą w Europie i respl'ktują
eU:'opejskie
realia
i uklady z. państwami sąsied
nimI i zaprzyjaźnionymi. Układ z koalicją
francusko-nide-rla,nd1.ko-włoską,
jaki z.awa,rto w Schengen. zobowiązał
Bonn ot) uz\(adniania ws-zelkieh :;opraw z\ iąza·nych z wizami z :1'<lda'TIi pal'lstw pa.rtncrsklch Panstwa partnerskie
m~ wyral.llv z.g<;dy n.a zmeSlenH! c'Jowią1.\{u posiadallla wiz
prz.ez Po!a.ków i nadal nic siQ

oświadczenie.

zajmującą

sytuacji i
p07.ycji VI

rządu

Jak

przyjęła

. Ponadto Rada Ministrów:
1. POdtrzymuje dotychczamwe
oficjalne stosunki z legalnie
wybranymi organami Republiki
Litewskiej.
2. Postanowiła wezwać ambasadora RP w Moskwie na konsu]tac!e.
3. Poleciła organom administracji
rządowej
wspieranie
w~zelkich form pomocy humanitarnej dla ludności Litwy.
4. Zdecydowała utworzyć w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych międzyresartową
grupę

.. W świeUicy (lub sala nr 61)'
Swil;t.okrzyskiego NSZZ
"Solidarność"
W
Kielcach, pl.
Wolności 2 w czwartek (17 bm.)
o gc.dz . 17 odbędzie się otwarte spotkanie dyskusyjne na temat: . ,~Iic:dzynarodowy konflil<t
w rejonie
Zatoki Perskiej".
Wstęp wolny. Zapisy do mię
dzynarodowych stowarzyszeń w
p. 67 od godz. 16 do 17 (cz.wartki).
RI'~ionu

• 20 I. 91 r. -o godz. 16 w DK
odbędzie się seans
bioenergoterap2utyczny
ZyglIlunta Ry('zkowskiego.
w Piliczowie

DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

dzcnie wakac j i na Mazurach, a
potem mDŻ.na go będz.le sprzedaĆ'.

W Radomiu byli około godz.
1\'a postoju .,taxi"
przy
dworcu PKP obejrzeli stojące
auta. nie byłó upatrzonej marki. Postanowili poczekać. Po
kilkunastu minutach zajechał
. polonez".
Podeszli. Krzysztof D. zamówił kurs do Jedlni, który miał
kosztować 55 tys. zł. W trak- '
cie pedróży dysponent wozu uciął dyskusję
z kierowcą na
temat jego samochodu, interesując się np. ilością spalanego
paliwa, koledzy natomiast udawali, że śpią. Gdy dojechali do
Jedlni Kościelnej Krzysztof D.
ł>0lecił kierowcy zatrzymać po_
Jazd. Rachunek wyniósł 64 tys.
złotych jako że pojechali dalej
niż pierwotnie ustalono.
Gdy kierowca
pochylił s:ę,
by wyłączyć siJ.nik, siedzący z
tyłu Krzysztof D. Chwycił
go
ramieniem lewej ręki za szyję
wyciągnął nóż zza paska, przy~
stawił ostrze właścicielowi auta do gardła i zażądał wyda23.

STR.

,

czcj L. WaŁęsa stwierdzil, że
wszystko musi być robipne z
rozsądkiem. "Będę
przyspiesial - powiedział ' - w zależ
ności od potrzeb -spo!ecznych.
Od jutra rozpoczynam konsultacje z 11idź-mi w
zakła
dach pracy po to, by poznać
ich opinie i dążenia. Będę staTal
się
rozwiązywać
to
wszystko, co obiecy'Wałem , ale
w i1mym czasie niż się niektórzy spodziewali".
W podobny sposób prezydent
oap9wiadal na pytanie dotyczące
zapowiadanych
rozliczeń. "Spółki nomenklaturowe
nie mogą żerować 'IW społe 
czeństwie, zagrabione
mienie
musi być zwrócone, ale nic
wszystko nastąpi
od raZ"<L.
Prezydentem jestem dopiero
od niedawna. Wszystko co 0biecywdem w kampanii wyborczej, a naw& więcej, postaram się zalatwić".
Prezydent zapowiedział powrót do koncepcji porozumienia. " Trzeba
to realizowa.ć
tak - stwierdził - aby budować pZuraiizm
i demokrację.
i uzyskiwać efekty wynikają- o
ce nawet z różnic poglądów".
Przedstawiając
swoją
koncepcję Rady Politycznej
powiedział. że nie może ona zastę)Jować rządu i parlamentu.
.,Musi ona stwarzać szansę udzialu
przedstawicielom
wszystkich' ugrtipowań,
ponieważ /eażdy wyelirrii1lOwany
z gTy osłabia naszą silę. Do
budowy nowej Polski potrzebuję wszystkich Polaków, także tych , którzy
zostajq przy
swoich
rozwiqzaniach,
ale
włączą się do procesu
budo"wania. Chcę być silny udzialem wszystkich, nawet przeciwników".

Z dużą ciekawością kupiliś
my w kiosku sobotnie "Słowo
Ludu" z nadrukiem .,Premia"
(z datą 12 bm.). Okazalo się
bow.iem, że to nowe dztecię
"SL" potwierdza znaną zasadę. iż uczeń stara się dorównać mistrzowi.
Przez wiele
lat istnienia "Echo Dnia" wypracowalo - koncepcję graficzną pisma i układ stron, II nawet
charaterystyczny
d'a
weekendowego "Re!aksu" pomarańczowy kolor.
"Premia"
!'obi to samo. Stara się ona
11.ośla(:lować prawie
wszystko:
ten sam format. to samo lamanie szpalt, tak chdrakterystyczne d~a naszej gazety. A
już "ozkłaoowlw (strolly 4-5)
żywcem skopiowana z "Echa".
My od. lat na podwale dajemy k ryminaŁek
"Premia"

się,

Potrzebny lek
Dla chłopca
trzebny lek o
w ampułkach.
nować: Kielce,

Prosto z

po operacji ponazwie " nivalin"
Prosimy telefo210-05. .

sądu

mimo że prowadzący "poloneza"
z prawej strony. Gdy
Krzysztof D. nie młał uprawpróba zatrzymania innego ponień do kieTowania. W pobliżu
jazdu' miganiem świateł nie uDworca Zachodniego zdjęli tadała się
kierowcy, na słowa
bliczkę
"ta"i", wymontowali
napastnika "nie ruszaj się, bo
taksometr i antenę. Jeszcze teCi urżnę glowę" zaprzestał on
go dnia na bazarze Różyckiego
oporu i ujawnił mięjsce przeradiomagnetofon za
chowywania pieniędzy i doku- . :::przedali
250 tys. zł i zameldowali się na
mentów. Napastnicy J;l1usieli zacampingu W Zegrzu. Dwa dni
dowolić się kwotą 200 tys. zł.
potem "upłynnili" koło zapa_
Dalej wypadkd potoczyły się
sowe za 190 tys. zł. Gdy rue
równie szybko. Roman S. odblokował
drzwi. -a Krzysztof D.
udało
się
sprzedać "poloneza"
wyprosił kierowcę z samochodu
pojechali nim do Zegrza. Tam
i natychmiast zajął jego miejsczekała na nich już policyjna
ce. Prośbę !kierowcy o zwrot
zasedzłra. Na sygn.!!ł "stop" kiekierowcę

http://sbc.wbp.kielce.pl

ocenią'

Ma.deja"?

samochodu zignorowąli i odjeeh ali. Po upływie kilku minut
kierowca
radomskiej "taxi"
przygodnie zat.rzymaną cit;ża
rówką
dojechał
do Pion ck i
tam powiadomił policję o zaistniałym zdarzell'iu.
Tymczasem przestępcy jadąc
przez Brz<YZę. Warkę i Grójec
około godz. 2 w nocy dotarli
bez przeszt,1,d do Warszawy.

nić

właściwie

tOTskie" pomysly twórcy
botniej "Premii" "Słowa
du".
DZIENNIKARZE
"ECHA DNIA"

Po ... udyc~l red. J. Snopkiewi cz p""" :edzlaf dz.iennikarz"'\"!
PAP. ii: 'LJ"ezygnowal pon'cważ
nie widzi możliwości kierowania zespołem, ktĆlry . oskarża s:ę

nia pic..'iędzy i
wozu. Kierowca

czasie szamotaniny . Krzy.s.zto!a
P. z k ierowcą. Roman S. wysja~lł z samochodu i zablokował
swoim ciałem
przednie lewe
~zwl , uniemożliwiając tym samym wyjŚCie k ierowcy, natomiast Sylwester K., zajmując
pr7Ędn~e
siedzenie, blokował

karalne czy zabronione.
po co ta łatwizna, nr7PI"P7
piej byłoby
nowego, bardziej
go. Ale nas nic już
bo to kolejny zamach na
sze "Echo Dnia" przez
Tadeusza Wiącka.
się do tego pr"'l"'"l1l1>7rl1r
dzimy też, że i

o general"'ą współpracę z UB.
Również nie
widzi możl·iwoś ci
redagowania .. Wiadomośc,i" 1lO
wyrzucen·iu starej załogi, jak

• lV Siczkach (gm. Jt'dlnia-Letnisko) Prz emysław R. jadl\c "liatem 125p" z nie ustal?nych pnyczyn nagle zjechał do
przydt·ttżnego rowu, w wyniku
cze&,o czterej ' pasażerowie znajdujący się w pojeździe w wieku od 18 do 28 lat, mieszkań
cy Radomia, doznali ciężkich ttbrażeń ciała.
(wlm)

dokumentów

cóż, naśZadownictwo
maŁpowanie
nie

Prowadząca 14 bm. telewizyjny dzi,ennłk "Wiadomości" red.
Aleksandra Jakubowska poinf orrnowała, że tego dnia rczy'g nację z pełnionej funkcji zł~żył
redaktor naczelny zespołu redakcyjnego .,Wiadomości" .Jacek
Sńopkicwicz
i jego
zastępcy
Zbigniew D3marań('lIyk i Kazimierz Zur2.wski. Kierownictwo
"Wiadomości" ll;e wid~ lx>wiem
dalszej możliwooci współpracy
z prezBcm Komitetu ds. Ra.d.ia
i Telewizji ]\farianem Terlec.kim, któ;ego publiez.ne wypowiedzi
u!l<lemożliwiają,
jak
stv.'ierdzono, redagowanie .. Wiadomości" i gl'Untowną reformę
programów i.nformacyjnych.
Pro,,:adz'/cn dziel1l;ik po.±egu.ała się z telewidzami.

WYP.o\DI\I
W Gl'ó,;<u na skrzyżowaniu
ul. Pjotra. Skar~i z trasą tirowską doszła do groźne~o wypa.dku drogowego. Autobus marki
"jelcz" należący do PKS w
Piaseeznie nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się
z prawidłowo jadącym ciągni
kiem marki "ursus" kierowanym przez .Jacka Sz. Kierowca
autobusu \Valdemar R. stracił
panowanie nad pojazdem, który
wpadł do przydrożnego
rowu.
Pasażerka Franciszka G. z cięż
kimi
obrażeniami
tra fila do
miejscowego szpitala, zaś inni
pasażerowie po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej zosiali
zwolnieni do domów.

usiłował brozasłaniał s ię ręką. W

No
wręcz

Rezygnacja kierownictwa
zespołu "Wiadomości"

'ł~eporterskiego dyŻl1ru

Z

także. U g6T1/ zdjęcie, fI
boku 'z prawej strony zamiG
opowiadanka "Rzuty
biste" (wiadomo czyje).

tego chce prcl.€S

Terk~k:i..

'(PAP)

Będą ,~Przygody

zbója

~ładeja"

DOKOŃCZENIE

ZE

STR. 1

- Jak zachęciłby pa.n
dziców, by zabrali Swe po,
ciechy na
"Przygudy zbója
-

Muszę

po'wie-clzjeć,

że

będzie to bardzo wesołe ' przed'

stawienie. Bajkowych .
dziań
się cala tam ma6a. W ogóle
w " Przygodach zbója Madeja"
jest wszystko:
jest s.trasznY
zbój,
który ja1k się olkazuie
wcale nie je-Slt talki s-t.rasznY,
je'5-t c:z:arownka, królewna Sa·
&a!nka
są dwaj
sbrainicy.
-

A kiedy premiera?

- 27 stycz,'lia br . WS.po!l111(
je·s·zcze, że v\i!Soparlialą scer.1O"
g.rafię do tej inscelJ1i.zacji UlprojE'ktowa l Dariusz
Pana~
Wyko:lal m.in. obrot ową sce'
nę·

Zatem ~apraszamy
im. Stefana Z erC}n1'
skiego na nową bajlt~ .

Teatru

BEATA
rujący Krzysztof D. nie
gowal, dopiero strzał
gawczy w koło zmusił
zatrzymania. Cała
trójka trafiła w te:! sposób
ręce policji.
Od tego momentu

zaczęli

zachowywać

się

poprawnie. W areszcie o
dzieli dokładnie przebieg
du, przyznali się do >Ol> :rZ\JC""':.
go im czynu, podobnie
również na sali rozpraw
Wojewódzkiego w Radom
Ich skrucha i żal "nie
czyły" jednak sędziów. KrzY~
tof D. - prowodyr napadu, r
cydywista, który
ws~edl ~
nownie w kolizję z pra\\'
przed upływem :i lat od odbY'
cia poprzedniej kary zostal ~.
znany winnym przestępstwa'e
skazany na 10 lat pozb aWI,_
nia wolności, 5 mln zł 'grzY~_
ny oraz pozbawienie praW ?<l
bUcznych na 5 lat. Nato Ill );
Roman ·S. i Sylw€Ster K. s c~
dozą w więzieniu 7 lat, zapl~.
4 mln zł grzywny oraz nie . ,.
dą korzystać z- praw pu bljlnych przea: 3 lata.
_,
Wyrok nie jest prawoIll~O.
OB 'ERW~~

anusz Onyszkiewicz w

Skarżysku

ruc;lne ręce,
la nowoczesnej armii brudna żywn s
początku

stycznia
br. .
Komisja Obrony Naodrzuciła projeKt" budN (ustalony przez . mifinansów . na 24.360 mld

domagając

się

Zywność płynie
do kraju
nie kontrolowanym strumieniem. Po prostu "Sanepid"
się nie wyrab:a: za mało ludzi, za mało pieniędzy. Wobec nowej syhlacji na rynku
"Sanepid" powinien
zmienić
swoje struktury i za badania
próbek żywności pobierać opłaty. Jednak jak skontrolować wielu drobnych importerów, którzy wwożą dlJ kraju
niewielkie ilości żywności
i
sprzedają ją potem pokątnie?
A co zrobić z handl em mię
sem? Jego sprzedaż, nawet w
miejscach wydzielonych, odbywa się w warunkach urą
gających
wszelkim zasadom
h igieny. Spaliny, deszcz. 5łol1ce, kurz; ścieki. wałęsaj ące
się psy i koty, i bru:ine ręc~

zwiększenia
mld zł -

kwoty do 28.457
propozycji resortu. Niebiorąc pod uwagę unośnienie naszej
armii
w
ższych latach - będzie to
mało. Tymczasem nii!
jeszcze, za ile i kieZSRR sprzeda nam samolo"MIG-29". Czy udo się kupić
wcześniejszego
ostrzei inny nowoczesny sprzęt.
nie, trzeba będzie robić
armii zakupy na Zachodzie.
jednak zampwiać - w USA
moloty i jednocześnię prosić
odroczenie sploty dlugów'?
Nic więc d~iwnego, że plony
ania nowocze~nej armii
musi<lły być oparte no mo-

J. Onyszkiewicz
litarneJ tematyce.

miał

okazję

popisać

się

krajowego prz·e'mysłu
zbrojeniowego. M.in. w tej sprawie kilka dni temu przebywał
w ZM "Mesko" '!' Skarż,sku
wiceminister obrony narodowej,
Janusz Onyszkiewicz. f)la co stać
skarżyską

"

.

fabrykę zbrojeniową?

Przede wszystkim, no produknowoczesnej amunicji wszelkich typów, nie tylko dla kroju
ale i na eksport. Poza tym ZM
.. Mesko" wytwarzają także zdolnie sterowane po·ciski rokietowe i pociski ppanc. W OBR
przygotowu;e się nowe rozwią
zania technologiczne dla produkcjiwojskowej.
cję

Jak z tego wynika armia moliczyć no krajowych producentów przy'najmniej części
uzbrojenia. Niestety, jeżeli chodzi o
ciężki sprzęt - trzeba
będzie oprzeć się no imporcie.
Jeżeli nie zaproknie pieniędzy.
że

Ministmwi Ony:;zkiewiczowi w
czasie zwiedzania ZM .. Mesko"
towa rzyszyl
nasz fotoreporter
Aleksander Pielcarski.
(KAZ)

z

G H.XII.90 r., o godz. 6.10
w budynku mieszkalnym Leszka B zam. Białobrzegi przy ul.
POla.ńskiej wybuchł
pożar,
w
wyniku którego spłonęły pomieszczenia pi wniczne i skła
dowe, w nich materiały budowlane o znacznej wartości.
W
wyniku
zaczadzenia
poniósł
śmierć wykonujący prace
stolarskie Jacek K zam. Kazo.naw Nowy gm. Kot1skie.
& 15,XII.90 r.. o godz. 3.·n
dozorca magazynów Spółdziel
ni Ogrodniezo-Pszczebrskicj w
Radomiu przy ul. W"ocla wskicj
ujawnił właman:e do magazynu. Sprawcy do magazynu dostali - się po uprzednim ułam 'l 
niu kłódek przy drzwiach wejś
ciowych i skradli 300 puszek
szynki, 1.4 kg rodzynek oraz
kilka opakowań czekolady. Suma strat 11 mln zł_ Postępo
wanie prowad zi KRP Radom.
Q 15.XII.90 r., o godz. 16.20
przebywający w Radomiu mieszkaniec Piły - Feliks L. zgło
sił w KRP Radl/m
włam :mie
do swojego samochodu ,.fiah
125p" zaparkowanego przy uL
Traugutta. Sprawcy po wywa-

urzą -~er--l.ch
Ztł~ci,,:

koUl-

tlnJ.,·
"" \!,

i pakują mi<,;so" Stąd Oii ,: .
do
cboróh
brucltlyc :'
_ l'·
przede wszystkim d n er if ..
ki Wystąpiła :lr.a \II k 'h
ub.r w kilku m .e )sc WJ;·:.:.k··
woj
rad ()mskie~c-:
ili~ "Ie··
Gózd, PrzysuCbll. \\' t r '
tatnim m ieście tol..a :; _ )_
den przypadek dzic t'ni""
eJ
dzi ~ 30. przy~a.d~ó\v .
~:r:::..>··!·
wszystkim W ., r 0:J dz __
Jeśli dodam', af) t?e. · 'J. ,I . hig ie nicz,le Warl.;'1'--,
Sk f 3 ' ! '
wania żywnok '. ia': r" "'n , ,.,
nie l1djlep,ze w<,runk: \.: i kich dziaia
m3. b
:!;a,~r '1,.
m!a. to stanie ~[ę i" -!l . ,I~,;':
sic bierze ta n3~('~ if1v'''~;'1
chorób brudnych I .. ,I~
o

Drugi tegoroczny koncert symfoniczny utrzymany
był,
jak
przystało no karnowal, w -nastroju muzyki lekkiej i przyjemnej.
Wieczór rozpoczęli kIeleccy filharmonicy zawsze chętnie słu
chaną uwertu·rq do opery "Cyrulik sewilski" G. Rossiniego. Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie
talcty tego populał"rn!go utworu"
o już no scenie pojawiła się Jo·
"OMa Wo ś, której pięlmy sopran
mieli okazję podziwiać kielczonie podaas poprzednich wystę
pów. Wspaniale zabrzmiało oN
jej wykonaniu liryczno ario Violetty z pierwszego aktu opery
.. Trawioto" G. Verdiego, jak
również
efektowno i pełna dy.
namiki partio tytułowej bohaterki pierwszego aktu opery G. 00nizettiego "Łucja z Lommermooru". Znakomita śpiewaczko,
dysponująco bogatą skolą glosoWQ, zoitała bardzo gorąco przyjęto , przez publiczność, która i
tym razem tIumnie wypełniła salę WOK. Oby tak było i no następnych koncertach. Duże brawo, p iękn e wiązonki kwiatów to byly ~rtrO!y uznania n~ tylko
dla talentu a.."1:'fstki, alę i d!a ._
kielczank;.
\}/ prog rom ie pierwszej części
konce rtu
zna l azła
się
tokż~
rwdko grywano, melodyjno uwert,;ro do opert .. N",bucco"
Verdieg;J oraz intermezzo z opery
.. Rycersk01ć w'esn'acza"
P. Ma·icagniego. Z wielką WiW:1wą
koncert poprolollOdLiI dyryhttp://sbc.wbp.kielce.pl

żeniu

szyby bocznej skmd!1 10J
koszul syryjs.kich. 100 k03zu l
męskich. 100 raj tuz wełnianych
damskielL 300 .damskich fig uraz garnitury męslde sJl'jdr"ce
wełniane i inne artykuły . Suma strat okolo 120 mln złotych
Tego sameg o dnia. o godz. 1.30
w, bezpośrednim po 'ci~u policja radomska zatrzymała 24-J.et;
niego Roberta. Ch.. mies"':kat'!c!l
Pionek, który włam"łł si,,! clą
.,poloneza" zaparkowanego
w
Radomiu przy ul.

~dkowskiej .

Przy zatrzymanych zoałec>:ic[lo
pistOlet gazowy i 8 n'\bo ;ów

Nowe karty wstępu wOST
z nową sytuacja
placówki i zmiana charakteru funkclOnowarlla
ka wiarni w Domu <;'~'Xl{)wisk
Twórczych
w K!(·i!'3ch
od
styczn ia br. wprowadza s;t: nowe Itart~· wst~P!l. Kartv nie 0oowiazuja
d,zlennik~rz\" oraz
członków zwiazków i stowarzy.szeń twórczych.
W związku
ekonomiezną

..

•

Muzyczny karnawał

nu ~ocze:inyC""

"-"'"

kI" 'Jit.

•
•
•
kroniki pO ICYJneJ

ą

To nie ,;pershing", to wyrób
sku:iyskieb
Zakładów
Metalowych

CI

p !eniąd ze,

znawstwem w mi-

żliwościoch

,

sprzedawców:

mują

gent Krzysztof Dziewięcki. Obecny dyrektor arty:tyqny filharmo nii w O lsztyn ie kończyI studio
muzyczne w Paryżu, następn ie
doskonalił
swój warsztat dyrygencki u zno·komitych mistrzów
bałuty we
Włoszech i no Wę
grzech. Miejmy nodz iej ę, że nie
był to
jego ostatni koncert w
Kielcoch.

Czor
opery
i mu icolu
W

części
znaleźli
się

drugiej

'.IIieczoru
w niepowtarzalnej otmo.. ferze Wied_
nia. Sprawil a to orkiestro lelckim i melodyjnym wykonaniem
s{roussJw3k'eg o wałca "Odgto~y
wiosny". B11 to - jak kO~le
tęryjnie podk-eśl i !o p. Zoiia Zami>jskG-Pabich (oEniła widownię
p iękną
wieczorowq kreacją) gest VI stronę tych osób, które
nie był" na p'3prz ećnim no,voroc!n ym koncNde. Niech ia/uj<1 ł
NO:itępny · utwór wprowadzil
zupelnie inną atmosferę i przesłuchacze

n iósl melomanów do BrodwaYI!.
.. My fair lody" F. Loewe go - to
jeden 2 czte re ch utworów, które wstrząsnęły światem ::>peretki.
Do dziś zajmuje trwałą pozicję
N
rejestracj i swictowego_ teotru
muzycznego. Sam outo: po tym
sukcesie niewiele już zdziałoł VI
show bizneSie. Osiadł w swej
rezy<lencji w KoJjfcrn ·i nie pisząc
już
nic więcej. Premiera
"My fair lody" w Nowym JorKU
w 1956 r. było jednym wielkim
sukcesem , o som mu-icol grony
był no Brodwoyu p:zez 6.5 roku.
Potem wystawiony był niemal we
stoli,:ach
świota.
wszystk1ch
Gdzie nie dotor! no scenę, tam
dotarł no ekral poprzez film !
' Audrey Heoburn i Rexem Harrisonem (19M r.). Bardzo czę>to
na ko~certach wykon'twona jest
uwertura do tego popularnego
musicalu.
Ten u-dony wieczór zakończyła
orkiestro suitq filmową z .. KróI~w~ Śnieżk i " oprocowol'lą przez
M. A. Mochelo:o. Bardzo znane i
często
splewone melodie jak
..Serce mam tylko jedno". czy
"Morsz krasnoludków" 'lJzbud zily
wesołq r akcję widowni Gorq,=e
brawo. powtórki o3!atn iei czę :d,
czyli popularneoo mor,zu .. Hej.
ho, hej ho". VI ten rył.rn-:lR~
sposób mell)man; pożeq"ali się
z wy/(on'.J'ił ami. Ob, takich wi<;!Cloraw było ~'Ji <c~j.
DANUTA PAROL

A

3

------~--

•

u
Tak nil'ni.·le Illit'"i<:"y

"łłkeh

upłyn<;to

od dni. "" k\.lry.-h gdy p&rtia
za'~7.t:ly pierwszc Itl' upy 11'"ky. Również w I\ielt':u:h na początku lule'go pow lała wojewód"ka i lUiejsk~ grupa inicjatywna SO<'jal(1"mokraC'ji ltze"zy1.o-"politl· j Po}ski .. j. W jd szc l't'gacb znaleźli si') ludzic różnY " h
profesji i społl'C'znych status.hy: robotnicy, praco\\ uiey adl\1inislradi, r~cmit'-ślJlky, n:iuczydde , (·koJJomi4(·i. dziennikarze, klór"y tutl\.j \\'la~nit' swoją dolychtzaso,,"ą niezalci.ność .\1oslanowili zachowa;' szcz('~ilIDie t('~ az, nie zahit'gl<i1~ o pu~Ii{,YS~yf'ZllY alialls 7110\\ 'l i rzekomo n'<>zal t>źn" prasą.
z .. ko ń,·zyla s 'oj

nr 10

d~ić

"skóry". :\lc CD po \v~edzicć na
to, że do nowej partii przycho-

POZIOMO : . 2) czop,

zatyczAfryki, 6) niE:okty"llowiec , 9)
metol w sto nie rodzimym w po staci bryłek, ziarn, 12) powtó rzenie wyrazu w porząd k u od·
Yll(óconym
(onagrom
wyrazów
SOFA ! NARTA), 17) autor ut<vorów
epicznych, 18) ręczny
kOlC1bin maszynowy, 19} rOlpuszczoino kowa zbożowo, 20) drag
ui.ywony prze z linoskocz.ka
w
celu utrzymonio równowagi.

ko, 5) państwo
dOlzeczność, 7)

powstIlwać

Do nowe j poli tycznej ol'pnizacji zaczęli wstępować Uczni
ludzie, Przeciwni cy mówią. L.e
w
socj'lldCt11okracji gromadzą
sil) i to wyłącznie hyli pezetpeerow cy, którzy tylko czekali na taka okazj~ .. przemal owania 5;?,~ , przyobleczenia zwad -o
nic7.c j
socjaldemok ratycznej

Na dobranoc

Krzyżówka

.,żywot' ·,

1.

·Zbigniew Herbert
laureatem
Nagrody Jerozolimy .

Zhi:;-nicw Jlcrb"rt 7.os.ał t go- '
ro'c--L.nym laureatem Nagrody Jepod
.rozolimy, cieszącej się św i ato
90lym niebem, 2) ususzono tra·
wvm tlLnanie-m, jedynej mięwa, 3) klinowe olbQ gotyck ie, · dzyńarodowej nag rody litera"~
4) jezioro na Pajezier2u iław . kiej p rzyzna wanej w tym k r.aju. Pelsk i poeta Q'trzyma ł JI\ ,.
skim, 7} z wOf,gami,
8) .j.ra ·
pO!liewHż .:-. ja·k podkreśliło jupi-eżno rybo z r~ędu . kostotu ··
ry -::-:- w swe j po('zji dał wyraz.
skich, 10) ptak z rzęd u żura
walce jedn~t;ki t · systemem towiowatych, 11) legend orny . la·. Ła1it:lrnyrn o \v ol.rIoi;ć i ooobolożyciel Krokowo, 13) . ZWiEr:z:~
\VoŚć.
drapieżne z roru.iny kun, .' 14)
odzienie. strój, 15) on i wygra·
na, oni przegrano, 16) miesz kanka Helsin ek:

PiONOWO : l} ognisko

Cenne

SŁOWNICZEK:

AMIA,

ERKA -

EM.
Rozwiązanie krlyżówki przesyłać naleiy pod
adresem
re-

dakcji "ED", wylącznie na kar·
tach pocztowych,
w terminie
siedmiu dni od doty niniejszego numeru. Pom ię dzy prawidło 
we odpowiedzi rotlosuie się na grodę
książkową.
Na karcie
prosimy
dopisał:
"Krzyiówko
nr 10".

Gowronik

•

,

włosy

n la łysydl >to; olle zwykle hez,·enn(' i stano" ią przt'dmiot marzeń. Moiua wi~ c za wyjątko
", .. go szczt:śeiat-zll uznać pozhawion('!:o
wlosów
mieszknńca
,·Florydy. Mador!; ~font('marano.
WypróhowujC on wlaśnie na
swojej ł ysinie nowy specyfik
na nOl'ost wlosów. Firma ~os
m.·lY(\:tna :r:a ltażdy wlos. który
pojaWi si~ na jl'go głowi e w
ciąll'u 20 dni, golowa jcst zapła
de 20 dolarów. A kl;:.ś powi,,dział , i,> włl)S~' rosną 7a darmo.

w

wy)OSnłO

zaczęli

mlodzi lud:l ie.
którzy nawet n.ie deklarując
się Ila formalnych
jej. człon
ków, pragnęli popie rać
I'uch
bliski ich myślom. sposobo wi
postrzegania nowej polskiej rzeczywistości . Rychło leż owi mło
dzi sformowali tv swoim kręgu
Świętokrzyski Ruch Młodej Lewicy.
. Nowa partia soejaldemokratyczna szybko
stanęła w obec
wym (.gó w życ : a. Nadchodz iły
Wł a~lli\l wybory do sam.orz~ dów
terenowych·. W
Kielcach do
Rady Miejskiej weszło dwóch
kandydatów l()wicy, ' Poaobnie
stało sili w wielu innych miaslach i gmi'1ach Kielecczyzny,
gdzie do rad w!"s:, ło p o kilku
ra-d>1)'ch.
·
,
Wszystkie swe sily' z:l1oł;>ilizo
wała Wojewódlka Rada ' f$ dRP
i rady li~reno",' e w -wyboracb
prezydenckich. popularYZUjąc w
różnych formach. w tym ró wn ież w prasie kandydata lewicy Włodzimierz1 Ciruo!lzev.-i('za, k tóry uzyskal tutaj ponad
12 proeent iiłosów! wybol'c6w .

*

*

*
W
ślnd za Socj!ldemokracją
HP zaczęły
na
Kielecczyźnie
pow~tawać następn e par.lie lewicy, a to ZWilłzck Kom"ni~
tów RP ,:P l'ole ta riat" oraz Od rodzona Pol~ka Partia ~odl\lis
lyezna, zwana od' jej inicjalo"a
i twórcy "partią Edwarda 0 sgbki -Mortt wskiego".
Ob ie te partie rozwijają się,
ZYSkują coraz nowych sympa- tykó ..." i członków . W
wyborach samorządowych i \v ostatnich prezydenckich nie wysun<:kandydatów,
ich
Iy swoich
--członkowie głosowali' na lewicę·

Bo nie ma wrogli .." l ewiel'. I każdemu 7. nas - serce 'hije po lewej stronie. jak
mówi s;ę wszędzie gdzie d:.:ia-

Niech

kłamią!

J)-z;iel'i i pijacy mó",il\ pr .. "'mądrość ludowa. Oto;;
nit' bardziej ntyląec~o. Amery~ański
profesor przeprowadził
hildau;\I na ten lemał. którc
wykazały, że jui wśród dzie('j
w pinwszycb klasa('b szkoły
pOdstawowej spotyka sic; mnóstwo wyraflnowanyeh kł&mczu
C'hów. ProCesor pociesza' jednak
rodzieów, ie zwykle Sil to dzieNaHllaJ~e.. SIl; 1D(ol·nl.'·Je
<i ebtlanone wit:Jr.szl\ nii inne
o iutratny<'b inieresat'h prywatfanta,ją, która .pozwala im w
nych importerów benzyny 'Ił
hm wJaśnie sposób llosUlk i wa~
/Ii<'%ym innym, jak pl'óblł wywłasnej
tożsa.moś.ci. PoP
tym
mU8unia dz i ałaó fisk&lnych na
la 'kiC' d%iuj S. powl\znil'j trakMinisters twie Fil\ansó\'-' ~r~.. z
towane pruz tl&l"osłych i iel'if'j
do tycłt~zaso\\','eh
monor -,; '~ tow
"prlIY/liotowane "
żvda . ~ ie <'łt
!('j brl\niy :sb~i~rdzil A. Ga~ic:f'
wl't)/}}k.
_________________
_ _kJam;lł!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dę, g łosi

.Jakie zyski :l .litra ."żółtej" 1·.

"1f''',,'U\tił'r

uawroDlk, WIOSM-"
Biura HandJowo-Prawneg.J
w Poznaniu. który m.in.
"P~'UwlHlza do polski bcnzyn<: z
"llchOO nie j Eu ropy.' w nawiązaniu do info~ma('jj o intrlitnych
l.;\'~l{a"h
prywatn jch ill1porte- '
rin. lego pal'wa ( wahających
'ih> od !(j{)n dziennikarzowi
clo 1\/00 zł na I itrze)
PAP

ci l
A{;

(.>.~wiactczył

'" P07.n ani 'I .· i e j€st to lIły!"ca
i 1 gPII1\1l tułilzywa witJdomo~c.
. -

bl'nl'-ynę
po w ie diiał _

$prlJ\\-OLd'lam

uh.r,

."ała

":"':.l ' n ' ..

~

Mamut "na wyciecz(~e" "

..
i

było takiRj sYłuadi,
.. h y)"
unsklwaJ \la jednym
litl-u I'&'ft'~·z.. j 2" zł. W mIniClIł \l1 r<łku zarobki .r,,<lnio wału.h 'li r' \< ~,ani('acb au Ile .Io

UllikaW\~y ·.k$lłOnat Mll~\łlll Z0l!lot;ie~neKo -w Leninr:racbie

~ mamu~ie niewl)wię, klóreco wj~k ustaloni) na lłl tys. lał · pC. -.' raz ·pierw.szy IJr~ekJ'oczył craniee Zwi<lżku Raii'iieckit>/tg
i leOstał poka:l!any w Kepenhaclu na wys'awie p~ ,.Ostahde

na Iitr2:~. B yh t ei l>YIlła,·!('
kiedy . d!a Iłt~ymanla
,·'ą"Łuś,'i . dlHi'aw
kupowałem
t,"lIZV"~ li' sh· .. t~ . Obecnie koszt

giK:anty''. ' '.

"l'r?witdzrnia Ulra b .. n:r yny si<:.
I!~ l'11>nad ' 31511 il i j .. ko po~rec1-

\rwat w ' 8,;b-' ry.fflk,ich lodat:h nlelJ\lI,lie ,.n·ietknięty", Ił
Z;i,cbo·w anYlH ciałem i lutrem.

I';m 'IJł

\1 : 1;'

"th.łll·y','d~j~

(.j,;.r-dn'n)

:~58

J'ł

ZIL

okOło

d.

NUMER

łO

STRONA 4-5

' .

!łaDuua ~k.-tóreg8 naz,'I'&n.v "Jamal") znaJezhuło we wnesnUl
w p':'łnocnej ·SYberii. J6t t. ~YIlY malU\łt, Móry ltrH- ".

1988 r.

oobnt\

Duńlika; cl!:spuzyeja jes~ otwart& ud 11 8tYCinla do l kwietnia. br. SzaCUje się, że maillut przyc iągnie około półtora ruiliona ZWiedzających , Zyski %ostan~ przeznaczone na zakup spuę
tu medycmego dla radzieCkiego szpHab w ldórym l~z~ się
d;zi~i po katash'ofie w Czarnobylu,
,

łają ludzie SdHP, ZK. RP ,,1'1'<)letariat·, i Odrodzonej PPS.
I dlatego wszyscy doszli
do jednego wn iosku. Musimy
1'ozpo:'lO a:ć
w sp ólne
d z i ał a n i e.
Nie wyrzekając siQ
swojej partyjnej i ideowe j toż
samości.

W tym teL. du(;hu odbyło się
nieda'",'no spotkanie przedstawicieli ldeleckiej lewlc.y. Szeroko,
jak najszerzej l'o':llmianef lewicy. \VziQli w nim udział lu dzie' z SdRP, z ZK RP "Prol~
t"rial", Odrodzonej 1>1'8, pl'zy,

P,olskie

rF-l"

lo na~Wil amerykaliskie,;o' przellośnego
fak.su. reklamowanego jako nll.j mniejsze u .. z~
dze nic lego t ypu. Ma w ymiary 27x17x!i cm,
wa.ży uwa i p ól
kilo, działa \.ak że
na bateri ....
można go podl ą{'zyć do samochodu w mil'jset" 7.a!)!I.lniczki.
Cena faks u , który ~raiił już z
uwagi na swe
niewielkie rozmiary, do K.o;ię
gi Guinnolssa. 1695 dola.rów,

Jest 4Ii miliardów. bedZie l00?J

. Zadłu~,enic . Polski na koniec
ub. r . wubcc wszystkich wicrźycieli wyniosło 46,1 mld dol.
- powiedział nied'awtlo wiceminister fin'an~6w J .~nll sz Sawieki, na posiedzeniu sejmowej Komi's ji Stosunków Go~ podarc zyc h z Z agraniC<1 i Go_
~podal'ki Morskiej. Spla~ę zo bowiązań przy padaj<łcych lla
u b.r. (6,8 mJd dol.) oJ:(ran:czono tylko do kwoty ,700 mln
doL Były to tzw. platno~ci
s~tywt1e. obej illuj')Ce wyłqcz
'lIe obsługę zobowi,}:t.ań nowych i nie wynikaj'lcycn z
obydwoma
klubami
wierzycieli - paryskim i lf..ndyń 
...kim . Sytuacja ta wedlug

CAl<"- AP

hvli działa.f'zc ZVLiązku SO<,jali"iYl'znej !\oDodzieiy Polskiej i
Sh,i<:!ol(l'zyskicgo Klubu MJod 'j

Lewicy. Był też prl,ewodnic7.ą
C'y Wojewódzkiego Klnbu Wt"h'l'anów Ruchu Rohotuif'zcj\'o,
co nad"ło spotk.aniu zll.:lmiol1
~ymbolu
międzypnkole:liowej
więzi I;>ohkiej lewicy.
Mówili o swoim dzia'łanill, o
wyborach pre zydęnckich, w .k tó-

rych kandydat lewicy zdooy l
glosy liczącego ~ elektoratu.
~bliżających się \,:yborach do
parlamentu. Wl>l.yscy ~steśmy
bogatsi o kilka ' ostatnich poli-

°

tyczno -społecznych

doB wiadczeń .

W wyborach wZ;Gliśmy czynny ,

aktywny
i · Z:laczący . udział.
Przed nami nowe zadania . Mu,sitny utworzyć wsp6lnot~· wojewódzką lewicy . .Tuż tern staną przc<l nią dz iałania w przygotcwaniu wylJorów parlamentarnych, w których lewica wysunie swych najlep~zych kan dydatów.
. Tak wit:e porozumieJ)i~ . sił lewi cv stało się f:t.lttf'm. Na spotkani.. . wysIl.nii:lo
końle('zn.o'ć
niezwłocznego POwołania zespołu , który opracuje d<lIt'ko~jc:iDY
pro~ram działania , a doraźnie
program dla zbliiajl\tf'j
się
kampanii wybor ez~j do parla mentu. Bardzo pilnym , ... da nif'n1 slanie sil; równi .. i rozpoczęci e '
wydawania
biuletynu
praeowcgo lcwi('y; który - być
moz(' - s\a!lie si.; zal~zkiem 1.. wicowej gazety. Lewley bowiem
_ jako ruchu - nie da flir,
wymani: z politY('znego pt'jzaźu Kielec('zyzny.
TADEU SZ RARTOSZ

tt

. .w

la tach .1945-47, głów nie
sce, działało Konspiracyjne
ganizacja zbrojnego padzi e I
wego , ",tworzona przez kpI. ~lJIloj,czlrń
skie90 .. Warszyca". ..Warszyc" • • złc.w C] 
ny przez UB w Częstochowie
roku. 14 grudnia jego i 7 i
skalano w Radomsku na
wykonano w lutym 1947
w okołicach Radomska.
habilitacyjny "Worszyca"

: Kto
teg~~lne

Warszyca"

. W 'Sqdzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybu .
nalskim zarejestrowany został Związek Bylych
Żołnierzy Kor1SpifOcyjnego Wojska
Polskiego. Z
siedzi bą· ·w Radomsku p rzy ul. Mickiewicza 12.
Na czele związku stoi Jerzy Jasiński - "Janusz",
były następca ..Warszyco" w KWP. Celem związ ·
ku jest utrzymywanie w ięzi koleżeńskich, kultywowanie - historii KWP, o także opieka nad byłymi żołnierzami "Warszyca". ,

zdobędzie

p,'ognnz

Mj!ll ~t.:r~twa

sów - ' powt(}riy

s-it;

FL'1anw br.

Pobka b<;dzie w ~ia 'l ie reguIO'Nać

płatności

jedynie

.,szt ·wne'·.

posiada.i<lc minimalne n1o.diwości dokolIania
płatno§ci wobec wierz.ycieli z
obu klubów i wobec ZSRR.
Również
w
perFj)Cktywle
najbliŻ::z.vch lat nie istnieją
możliwości 7.w;Gk~zc,lia ol:;.płu

W - Shmi\Ch Zj€dnoczooycll mi;
ll~ ł pierwszy etap p l'zygoto wan
do
pt'Ly.zna.nia
tegorocznych
.,Oscai'ó:w". W kinach amery:
kańskich
wy,Św ietlcmo
jUZ
wszystki1! Wmy u~iegające .
o to tro!eu m .
Zd aniem recenzenta f:lmowe.
gą Associa·ted Prcss, Boba Tht·
masa,
faworytami
są
Wmy
gangsterskie
chrzestny III" i
3-godzinny
wilków" . .
Spr awa w yjaśni siO; częśc;owo
po ogłoszeniu nominacji 13 lU'
tego i wydaniu ostatecznego
. werdyktu Amerykańskiej Aka·
demii Filmowej 25 m arca br,
na stepie ... atwor-zone
Istnieje także możłi wość przy· _ ,_,'u,..
CAF _ Montsame
znania
,.Oscar
ów"
ekranizac jO!l1 .~-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _,""!,,_ _ _ _ _, ,
.. Glos W~;brll"la" podal wil> dwóch wielkich dzieł literatury
dOIl1OŚć o wyjl\tkowo wrednym
św i atowej , .. Hamleta" i "Cyrana
pl'zest~pstwit'.
W
Kokoszkach
n iczna n~' sprawea
wlamał się
de Bergerac".
Najlepszymi reżyser ami mogą
uo .!.~adi Improwadz&nia samobyć:
Kevin Costner, twór~'
lotów na iotnisko w Rębit'c ho
Dances w ith Wolves" Marlill
\\ ie. Dokonał kradzieży części
domu 'w KalibZu, w którym miesz.kała Muill KoSrorsese (,Goodfellas") ' i FraD'
ninsh~lo" anyl'll
urządzeń.
Na
'a dziś mieści się jej muzeum, wypowiedział umowę
SZ('Zę5l'ic, nie sp owcrdowało
t.
ds
Ford'
COPJlola
("Ojcl~
nla inne p la ny do swego mienia.
_
b('zpośr('dnit·~o zag-roł .. nla . b~lI
chrzestny"). Szanse na "OscarY
pÓ€lki stworwne zostało wysiłkiem spoleetnym istniało
pief'zł'óstwa
lotó",. Nledobne
aktorskie mają: AJ Pad no. )Ił
kaliszanie byli z niego dumni, bQ obecnOścią Konopn icbł'rt de Nlro,
Gerard D('1I8 r·
się robi , na myśl o takiej r:luProsną szczycą się nie mnicj niż Adamem
po"ie oraz o stanie zaht'zpiecza- . dieu, Meryl Slreep. Shirlrf
~browsk~.
.
Ma('Laillr, M:u łon Brando.
ni. t e~o rodzaju urząduń,

Jezmiar' .głupot

dla Marii Konopnickiej

w maju Hb.!'.
"-"obee
Wiert;ycieli, 7nacz.n~j
redukcji zad.luL.cni:.l pn.pr'l.e~
obn.i~en;a: zobowiqzail wj'nikajqcych z ob,;lugi zadłużenia
do równowarto~ci 2 proc.
l'r..cznip ich wartości nominalnej, V praktyce (twncza to
po;;tuJowan<) prze!. Pobke redukcją dłll~u " 80 'proc. '

gi z.adłu;,enia. Prognoza wyk'lzuje. że Pobk3 je5t w ,tanie regulować wbowi,),(.ania
w granic3ch 12-20 proc. nale;'YJych W danym roku o-dsetek. St.,sowanie metody odraczania s))łaty ,;rozi powięk 
szeniem zadłużcnia Polski w
2000 r. do ponad 100 mld llo1.
rzc]d pohki stoi na st-anorw-i.5-

la.mB~ie leczą

wszystko

Do Lubiina p l'zybyli z Mon~
golii lam~w;e. AZjatyccy mnisi
reklamują się jako " niedośei~li
mistnowie w medycynie ni~
konwencjonalnej".
Przyjmują
paejentów w -jednej z przychod_
ni rejonoWYCh. leczą przez dotyk, tybetański masaż i stosowan ie ziół. Podobno pomaga lIa
wszystko.
.

'"Rewelacja'~ z

O ' 7.
"scary

ku, J.~łn~z()l1YI

Rekordowy ,
przyrost ludności
w Izraelu
Napływ imigrantów
zydowskieh z ZSRR sprawił , żc w 1'0k~ 1990 1zra<,1
mno owa l najwl~k3zy
przyrost ltldno~ci w
minionych 40 Jatach .
Centralne
Biuro St.at.ystyczne podało n ieda wno . że według
. ~zacunków
ludność
kraju
wzrosła
w ubiegłym roku
O
5,8 proc., z 4,6 mln do 4,8 mln.
Sredni
roczny p rzyrost
wvniósł w osl.atniC'h 10 latach 1.8
proc.

Jeet
'to n/ljwiększy
przyrost od 1951 roku
formł)w aJ" hill rO.

roczny
, »Oin-

ZSR ni~ ·posia'aci
.branijąClrowej.~..
wnio~,ku , że Związek

Radziec-

°

ki nie posia d a i n igdy n ie posia-dał b roni atomowej.
pomyłce jak można by są
d zić -nie ma mowy. W skład
ko.!nisji wchodzili kompetentni
Slpecjaliści
z dziedziny woi~kowośd, Hzyki i hLqtorii. -

Nie i",lnieje :Uli jeden kadr
filmowy. ani jedna fotografia
z zarejestTowanym wybuchem
rad zieckiej bomby atomowej.
podczas gdy wszystkie amerykańskie próby jądrowe w NevadŻie zostaly ' sfUmowane - :
..twierd~a . raport pO'wołanej

p l' '::Cl: $':I1.l'1, U,sA kom iS Ji. Jezaś idzie o ob:,erwOWa!ly
na miejscu "pnez Z3ehodnieh
specjali~tów proces ni s zczenia
broni atomowej na poligonie
w Semipalatyń!'ku , czł{)nko
wie kom is ji s ą zdania, że byIy to amerykań ,k ie głowice
_ j'ldrowe , k tóre radz.ieckie M:nis ten:,1,wo Obrony specjalnie
w tym celu zakupilo od jednego z k().~cernów woj~o
śli

w.!-~ch

m.-

irwa w Chinach kanwaspol~e:&nych": prostyturych ChiilCZYC)' są od wie(za której rozpowszech.grudnia 1990 r. kara śm ierci ),
l .handlowania nimi, WyJtorzyo przesadów do UZYSkiwania koraz handlu kohietami i dziećmi.

nOlW:ących korzyści finansowe dzięki nierządowi. Według prawa chinskię!!o, pro~tylutkę czeka z reguły
kRI'O nicmai symboliczna, natomiast za 'stręc~nie C'Zy
pobieranie kor~ySci finansowych od kobiet l'prawiających tę profesję grożą wieloletnie wyrok~ Co praw-

da, resort bezpieczeństwa publicznego ''Wierd.Gi,
~.
80 proc. zarejestl'owanych w<'ŁCŚniej prostytutek przer-

wało uprawianie zawodu
ale równocześnie podano
niedawno, że liczba odnotowanych prżez poJicję przypadków korzystania z prostytucji wzrosła od ·stycz~
nia- do października ub.!'. o 60 proc. w porównąniu
7. rokiem poprzednim, Na wszelk i wypadek nie podaje l1ię .w Chinach konkretne j liczby prostytutek,
ale wlajemiJiczeni twierdzą. 7.e )ą~ie .o11a juli. W' ozie-,
z pros\.ytucP•. W n~ektóryeh
:sią tl< i tysięcy. Podcz:as gdy jeszcze.. Dl.edaw.no. . gł~w~
ze.poh-zebowant<? ll8 <;Qny. po_
nym siedliskiem prostytucji były - . tJ:ndycy juie przewyższa 'liczbę' kobiet. ._Illia.'>ta- nadmorskIe' I wielkie
ąg~ome1'a je,
obęcąie
więc niekiedy córki , Iub~· ob.serwwje się stopni~we rozpow Zechnillni~ <''Prostytu
prawna ułQtwia taki proeeder. ' ' ....di- w inte~ione ..:.. nawe~' we wsiach i w małycb
.
_
-miast~koch , li takie wz.dłui. gł6wnych magistrali
zarabilljącydl na takim .,hankOlejowych.
IItają się tak\yczcie nieKwe ~tia tylko w "jak oŚł'i usł'ł~''.- W K:antonie czy
pocie ' czoła główn i e na
Pekinie ceny nie róźnią się .bardzo od eUl'c>pe-}.;kich,
"'l'1lt\\/:"'h swoich mc:żów _
w!aśale też w .,ll.daży" Wyst.ępuje . ';,pi~rw zy gamnr1t"
"Fazhi Ribao" podała osdz iewcząt takieJ!. których nie powstydził aby się
udało się w l'<lmach wielżadna stolica seksu. Na prowincji .. JW~om jest dun
, gangom przf"stępczym oswoni:iszy", ale i wymagania tei są niewielkie ... Wszystosob - głównie kobiet i dzieci.
11:0 wskazuje na to, że policia cbińska, minIO Sżczytr~zestępców zajluujacych się tanyeh celów i zQmiaro " podejmuje walkę z. wiatrat O r. pOlicja chIńska, z.aŁrzyma- kam i. ...
JERZY B ~ YER
YS. sutenerów i innych osbb od-

gatunek" a,la ChRL

http://sbc.wbp.kielce.pl

DZisi<Jj obrobiono b"n'~ Ą na po!lad czterysta tysi <;cy.
Bvło W"s
trzech,
w:Qc ta ~Uf)la Ź
•
.
.>~ su: dzich.
Je~łi ja wczmę
st.,
t
~ l"<;cy.
\\ "zy~t~o b Gdzie
wyglądało d"żo
pro~cleJ . Nie próbuj nic kombi no'will",
bo się zab~zpieezyłcm II'
wszelki
wypad ek,
jakby~cie
'la
przyklad
."
c h'
Cle l'l mnIe SpT:i:ątn'jć', L:l
swoJeJ strony gwarantuję (;'l!!!-owitą dyskn'cję...
.
h

-

•

Chris Bernard b y ) Il,telj~:m l nym
mlodym człowiekiem l nie zcldawal . zbt;.dnych pytań . D'lpili
nlXl)
swoJe pl'wa i prosto z baru Fr '
co" poj chali samo('hodem Ba;:Cla',s:
za l:l1Ial>to. Tam Bernard Kazał ;1~
slCble. poczekać, a sam pOjawił sic,'
po plętllastu minutach i prZynio~;
sto
t YSlęCy
·
d'
. . .,
.
olarów
w. różnych
bank.no~ach . Rozstali się Jak star%~
p:zYJ<lclelc, a Seal! Barclnv . 11<1jpIerw p'oje.chał do domu i' dCJorz('
ukrył. piCmądze w o~rndzie, a rl;)St<;P~1C .zadz~oni~ dó s!"rżanta R,~y
noJdsa ·1 POW:cdzlał mu, że w ko)'JCLI przypomnial sobie, s!qd :1.I1:l .inl
n~o z handyte \~

- Bardzo nam pnmol;!t',< Sp.m
. powie<!ziaJ bez wstępów Ma',w
Ci.'l"l trójkę. Przesluchiw<l'l1~my :t:h
do rana . PrzyzIlali sit; i wskali\ li
micj>tce, gdzie schowa li (oi:s~ Rra~
kuje tylko stu ty ic:cy, a tE'n p6;\!n ian: Bernard z~znal, że dal jl' t'1!}ie w zamian za milc'l.eni" ..
Tu z zemsty żachnql
G.
Barclay. Pól roku tcmu dor)r _
wadziJem do tego, że moja cork,'
zerwała z nim definitywnie .
W i:
docznie \V ten ~posól.J cheial wyl'ówllae ze mnq ~tare pnrachu"1Li ...
~ Te.k też wla ,'nic sob :e

Jalem
woloną

' " Rad ziecka. bomba jądrowa'
to nic innego, jak do konale
spreparowana przez S lalina
..akcja
propaga ndowa, którą
s tara się podtrzymać obecne
kierO}l' nictwcl
Kremla"
sl·wierdt.ają dalej llllt.ot~
raport u .
SkOJ'o luk. t o czyjq "akcją
był
podtn:)!mywany przez kilka d/jesi~
c:oleci mit o radzieckim zagr:ożeniu !nililarnym?

': Amator odkrył
.' nową . kometę!

-

Odparł
lJ1in;l

,i ~rz;,nt

z

P el:»' ;;_
ad'J-

Kc.mh'c.

USA.

pł'opaarandową "

Pl'zez wiele lat pojęcie "prostytutka" istn~ał o w
Chinach wyłącznie jako hasło w słownikach. Po proklamowaniu republiki ludowej w 1949 r. Ch iny by- _
ły , co prawda, krajem względnej swobody obyczajowej, ale władze stopniowo Likwidowały zjawN;ko
pros tytucii. uznając je za "niegodne prH4lująeej
ralJ\4ł~'tll ",,' pańłłt~i.. soejałlsłycznyrą". Dziesiątki tys ięcy panienek lekkich obyczajów głównie z rej,>nów nadmorskich. ma jących najszersze kontllkty :i:E'
ś wiatem poddano "reedukacji" w specjalnych 0boza ch . ucząc je zawodu- i indoktrynując. Nieklórt
podobnó rozstaly sit: z tym światem, pon ieważ uzna·
no je za przypadki .. nit'reform.wal\'1c .....
W ten . sposób- u ', progu ,.rewolucji kulturalnej" w
pnlQwie.. lat 60. Chiny staly się krajem niemal · klinicznie czystym pod względem moralnym. Pro"i.ylucja sŁa"a .sil! jednym z syponimów zgnilizny .i ' upadk u społeczeństw w państwach kapitalistycznych. Po
paroksyzmach owej pseudorewolngji . przYliZcdł JednaK
,czas normalno«cj i otwarcia Chin na świat. Pod koniec lat 70. powrócił też problem najstnrszel:o zawodu świata, a wkże 'zjawisK taw.;;,rzyszacych - 60mów schadzek, sutenerów. gangów nadzorujących ten
proceder. Pojawiła się znowu warstwa ludzi
z.amożniejszych, ponieważ- w myśl zaioień politycznych - ktoś musiał zacząć się bogacić wcześtliej niż
inni. Za'częło przybywaĆ' cudzoziemców. odwiedzają
cych Chiny na dłużej Czy krócej, a wraz z nImi pojawił się popyt na ,.damskie
usługi",
wynikajqce
również z chęci zakosztowania zakazanL'go owocu w
kraju cies%Qcym aię sławą ponurego purywnizmu.

tDol;;,miezeHie)

Rano następn~go d'lia
Brian Reynolds OSOblScir zlBwj;
w sklepie Bar;laya.

USA

A merykaIJ"cy
senatorowie
przeżyli sźok. kie dy komisja
niezależnych ekspertów, badająca . wielkość potencjal u nuklearnego ZSRR doszla do

.Porachulllri

. !Nocna ...akcja'.
. Gł~, Nal.ansona me brzn"<li przy
Jcmme: "Hcnry, ""padnij do oiunl.
jest sprawa" Prawie jak 7.\\'yi.J.~ ,
gdy była robota Tym razem j. -

nak zabamialo to jako;!
nienaturalnie, szorstko Swoją dro;:!q
ni-t'
bardzo mu się chcmIo \\·vch o d.dt' l
don'l.u . Na dworze -taka ' pluch;!. <1
Jenny postawiła
wlaśn:c n<l
\(...
butelkę wina z c:a:rn j porz('czhi
To wino zawszc było zapowiedzi ~
dobrego wieczoru , a na wet spor .. go kawatka ~ie l~l'Z~Spanc} WJ y
Jcnny umiała się postnrać. aby ni gdy n ie żalowal t.l'ch kilku f-"xhir.
~nu.

AIllr.ryk .. óski ,.~'1lro~om ",rnaUbraJ ~ię jE'dnak, PrzYP :;ł1 ~:łCi!f1
lor z mi"j,'<'''wo~i Cloud<,róit ' ż pistoletem. W kOllCU Natall!jon
(stan. ~ow,,- Mek'S'y k). ' lIo_aril'
:ta pewne nie zaprasza ~o ~. lrart..v!
.. Rr~" mg.leJn. ' pr:zy . powOt'y t ..lts- · . Wśiadł do sl\,1żbowęgo
januara" l '
«41pV. • ł1-C(>nLymett.włj . śr...d -·
. ' 1 ' •.
·C
· .·: ,/' .. "
.. <~
"i")' z ~·ie r.,ilOdła "krył _W~
.!~Sz} ,~ . ~onę .lt?... ;",<h!.lc. 'Ub_U
"onutl;.
s ..~ komłsMmt policJI l " gd~le nCUkiwal go' porucznik Natanso'l, ,(ł
Brewi nclon; lc.t.ór)' . ~ . lt'chwiascm mówiąc zalecaj<\cv si.-; Jlr:::v
nikienl ..lek l r&lliltit'lll. .nkonał
ltażłlej oka7.ji do Jenn,v. Henr
byl
odkrJ'(,ia na p łudu iow)'bl "iejednak ~wien
swojej . mali..on.ki.
bie w 'r('Jollie r:VL~laidollbjor il
Jakiż povl{)d
mhllaby do zdrady
Ryb. Poiulormowal. że zaleldonował do Międzyuarodowej Uskoro Henry pod każdym wzgledt-m
ni i .Astronomjcznej nraz 1n...1)'nie mial ob!e nic do zar7.ucen·a .
t utu Smilbsoniana w Ca))lbrid~e
(MassachuseUs), gdzie potwi(.r(Dllkuńclenie w n:.:.I~J)nym
clwno jego Gbscrwlldl'. KOn14'ta
1\ n merre)
.trzymać ma na:awę 8fl'v,jlU(toa

1m A.

:' ':'~:.' .:\:. }:~i<~:· ii·. Wartó:. -. ~i~dzieĆ"~.
' .zob:actY·Ć
.
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USLUG)

•
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.
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POGRZEBOWE:

••

POSTOJE TAKSOWrlt, Osobo·
we Dworzec PKP tel. 534-34. uL
Słowackle~o 31-29-19
ul. Jesionowa 31-79-19 . Postój taksówek
baga10wvch - ul. ArmII Czerw
tel 31-09- 19. Post61 samochodów
cle2arowych - ul Mlelczarsltlego

Dziu skla.damy zy<,zenia
IZYDOROM

Radom

WLOOZłM1~RZOM

',>-...

~

• .~ -.~'__

<L,

•••
•

~

:

.

.RADIO.

-

PROGRAM LOKALNY
13.1 0 Sprawa na dziś 14_10 " Sou-

land" - aud. J. Jopa I T. Jakutowicza 15_18 Koncert dla fonoamatorów 16.00 aktualności , dnia
18.00 Kot'kowa fala.

Pi\WLOl\1
jutro
MARCELiJ\1

'. . .

Dy-

1uc całod obow~. tel. 31-70-47.

Wtorek
15 stycznia 1991 r.

.

~

·1

Biuro O!:loszeń KWP, tel.
_ czynne 9-11.

Dziś

Kochanowskiego
,.P3storalka" - g. 11.

.Kielce

Jana

PROGRAM I

KINA

"Ba.łtj."k" - ~,Szalona małolata"
_ USA, l. 15. g. 13.30. 15.~0 ... Emmanucilc n" - g . 17.30, 19.66.

Ciuro Oglos<cń KWP, tel. 4'18-58,

czynne 7.30-16.

, •.rll.ccz.

G

PTLiI\.

MJJU"

-

ZeromskieJ;O
g. 11.

"KURUS" -

zespól

19.30.

APTEKI:

lh'

,.Ron1311ti.ca u

"Pretty

Vtla-

TELEFONY: Stra1 Pożarna 993,
Komenda PP 251-36. Pogotowi"
Polit'yjne 997, Pomoc drogowa 996,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Encrgetyczne - Radom 991.

USA. 1. 1:;. g. 13.30,
.. Kicltboxel··' USA, l. 15,

g. l';..Il>. 19.45.
Wideo

-

•.Matador"

l. lei. g 11.45.
uMo:;lt\va u -

hi z.

.,ezłowlek

ną"

z

bli'!.-

- USA , 1. 15, g. 18... Czet·wona gu1'lczk"" -USA, l. W, g .
15.30, .. Pilamid3 strachu" - USA,
l. 12 . g. 13.,15.

Echo" _., USA,

nocny

dyżur

INFORMACJA sllłżl>y zdrowia
_ czynna 6-20. tel. 26 1-21. Informacja o usługach - 365-65.

KIN 1\

17.:;0

stały

pełnią nc 67-010 pl. Zwycięstwa 7
67-001 ul. Traugutta 40.

t~rC'nje.

I""n"

16.00 Wiadomości popołudniowe
16.10 "Video-Top"
16_20 Dla dzieci.: .,Tik-Tak"
16.50 "Misia Yogi wyprawa po
skarby"
17.15 Teleexpress
17.35 10 minut"
17.45 Portrety: "starszy brat B. Piłsudsk i" - film dok.
18.20 Tam. gdzie żyją tygrysy:
Malezja - rep.
18.50 SPIN - mag.
19_15 Dobrano<:: "Hej, Bun-Bu"
19.30 Wiadomości
film
20.05 "Max i Helena" tab. USA
tyg. gosp.
21.45 "Teraz" 22.15 "Stalin" (2) - "Dyktator'"
Wiadomości
wieczorne
23.10
23.30 Język francuski (9)

"Ilel" - "Li nia śmierci" - ang.
l. 18. g. 12.30, 17 .:lO., "Krwawy
sport" - USA, l. 15, g. 15.30,

1'E:i\TR
Stefalla

lm.

PROGRAM

Skarżysko

-

z~ światem ,

g. 1&. ""Dotl<nf~cic .
U·SA, L 15, g. 17, 19.

Meu'.ny" -

KINO
"Wolność" -

"I kto to rnówl"

_ USA, l. 15. g. 17, 19.
GALEnIE
.. PIWNICE" ul. Leśna
j'stawy - m:'łarsłwa
Lucyny
Kr.,!<owskiej 1 ekslibrisu Leszka
l::1und,:HUWlcza czynua \"1 godz.
11-17. niedziele . 11-15, w \>OnieEWA

\'ol

tl zi'li ł<:1

-

niet!-!ynna.

n

16.00 Kontakt TV: W k ontakcie

Gwiezdnv przybvsz· ....

Lii,

MUZEUM
REGIONALNE
Im.
gen. broni Zn:munta BerliDl~a w
~.l<aTżysku-Rejowie_
uJ. Słonecz·
na 90 - czynne 9-17.
APTEKA DYZURNA: nr 29-046
ul. Aptcczna l. tel. 531-527.
POSTOJ
TAKSÓWEK:
rzec PKP - tel. 13T-05.

DWO·

D$'l ..,Palac T. Zlełińskiego'· W ...,::;tawa
jUIJll euS"lO\'I"a
., Grupy
10" z Ostrowca W!'stawa Kapli·

czek dluta Ryszarda Miernll<a czynna 10-20.

Starachowice J

Geographic17.00 "National
-Poszukiwacz" - ser. dok . .
18.00 Program lokalny
18_30 Nowenna d6 Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
19.00 .. Obserwator"
19.30 Język angielski (41)
20.00 Wrocław na antenie ,,2"
21.00 Wywiady I. Dziedzic: prof.
Jerzy Jedliński
21.30 Panorama dnia
21.45 Sport
21.55 " Akademia wojskowa, czyli między nami kadetami"
- kom. USA
publ. kult.
23.25 " Kulis.y" 23.55 Komentarz dnia
24.00 CNN - Headline News

MUZEA

na Ck"iprrl vcji,

NAROUOWE

Zalnl,owy

-

"JaspolU

najęcia"

"PA.f..AC" -

. \"'n~trza

plac

pałacowe

XVll I XVIII v ," or"z .• Sanktuauum Marszalka J. Piłsudskiego".
.. Groń e<.il'Opejska t wschodn'la ze
.hlOtów Muzeum Narodowego w
Kielcach" c7ynne w godz.

Jutro ·

KINA

!\tuz · Ul\i NARODOWE pl:1.c
Partyzantów - nieczynne. z01ia-

Camp"

-

-

_

"..Gliniarz

do

PROGRAM I

wy-

US ,1. 15• .g. 16 . .. Hell
USA, I. Ił, g. 18.
7.40 Express gospodarczy
8_00 "Dzień dobry"
9.10 "Domowe przedszkole"
9,35 »Przyjemne z
pOżytecz-

APTF.KA DVZURNA: nr 211-07&
ul. Staszica 64-19
POSTOJE 1: AKSOWEK:
ny - 53-10 I 53-00·.
.

telefo-

MUZEUM ZABAWKARSTWA KO.;chlszl<i 11
•• Zabawlti
~wi"t9"
- cn'nne 1_17.
MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
ZEROMSKISGO - cEynne w gooz.

r--:-~-J·i

ł

_

Ostrowiec

MUZEUM WSI KIELECKIES Park El08gr:lficEny .. Tokarnł
fiiec'l.vnne

_

KINO

10-\6.

"Przodownik" :... nieczynne.
APTEKA D-YZURNA! teL

' ''3~,

uL Starokunowska lf/.

APTEKI -

stały

dyżur

nacr\y

~łni"

1\
!9-OO1 ul. BucEka 37 /l9,
nr 2!)..OO8 t1l. SIenkiewicu 1-5.

POSTOJE TAKSOWEK: pt. Wol- 1;37-92. ul. Sicnk\ew\cu

n~cJ

282-61

TELEFONY:
PGgotowie R~tl!nkowe 999, PogQtowle- F'P 997 Straż Potarna
998. Pomoc Drogowa 9dl. Pogot<>wie En'!fl\et:vczne KIelce - Miasto m Kielce - Teren 956 Po·~oł6wle Gazowe 31~10"!O I 1I9i. Pos"towle wod.-kan. c .o elekt.ą'C'Z
liC IlPGM c,,'nne w ~odz
Hj-~3
tel . 11-16-47 1 436-94 POCT.tow3 Tnr...nn""j~ .. \J~łu~~ct> 911. h,fOTm:\C'jll PKP 938. klformacj3 PKS
C6-1)2-79 .h,.tcI ..C""trotnv·· G6-!5-!!.

Jędrzejow

w

~ot1~

.

'USLUGA CH

t el

439-6!

9-17

7.55-11.00 TV
l!:

l!:ll'ft

1'5.::6.

t

KINO

Dom Kultury - "M"w mi Rot:kCf,:Uer" - pol. l. U. g. 15 ..• T:łn
go l Cash"- USA. L 15. g. 17. lit

NUMER 10

STRONA

-

6

Z a eweRtd~lne zmiany
lIrograruie kio reda kcja nie

Uwaga!
w

olłoowi"da

••
••
•
•=• 86-300
ul.
32-36
••
tel, 292-22, teleks 0552277, faks 25643
• OFERUJEMY TAKZE:
•=
••
=
••=

WARYŃSKIEGO

szeroki wybór obuwia 'tekstyln9-gumowego
i tekstylno-pow.
TRAMPKI, PÓŁTRAMPKI, CZÓLENKA,
TEl"U:SOWKI
buty robocze gumowe 'j filcowo-gumowe
buty gumowe górnicze i szybowe'
materace pneumatyczne
łodzie pneumatyczne wiosłowe i- motorowe
peleryny i ubrania ochronne z tkanin
pogumowanych
Już teraz warto pomyśleć o sezonie
wiosennym i lettiim!
Skorzystaj - zrobisz dobry zakup:

=
=
=
=
=
t

•

iAAAAAAA."

OGŁOSZENIA

DROBNE

STUTTGART w lne Ill1eJsca, samochód osobowy. Kielce,
31-82-67.
13465-g
ZAGRANICZNE
superoferty
matrymonialne. "ELITA". Kraków 65, skrytka 71.
35-p
WIDEOFILMOWANIE. Kielce,
446-05, Jędrzejów, 623-95.
13342-1(
SAMOTNA. pracująca wynajmie pokój samodzielny. Oferty
B.O. Kielce nr 13452.
13452-g
CPH .. ATLAS" S.A.
anuluje
pieczątkę'
Glówey Specjalista
ds. Kosztów, mgr inż. Bożena .
Kunak . nr upr. 125/82. 13463-g
USŁUGI
transportowo-prze-·
wozowe "starem 200" oplandekowanym z przyczepą, sprzedam skrzynię ..stara 28". Radoszyce, ul. Kapitana SŁo ińskiego
6, tel. 239. Kupię silnik do remontu -SW 460.
13<!58-~
SPRZEDAM namioty handlowe. Chęciny, ul. Szkolna 4, tel.
81.
13461-1(
FLE.fZER Jerzy zgubił leltitym aeję studencką.
13462-.g
SPRZEDAM tanio .. 125p" 80186,
Zeromskiel(o 29/61 Kielce.13464-g
NAPRAWA telewizorów kolorowych, czarno-białych. przestrajanie. Kielce. 11-16-47 .
13466-1(

SKUPUJEMY
BUTELI5.I 0,25 l
z pepsi coli.
KS Stena: Kielce
ul. Krakowska 374
tel. 538-63, 64.

HURTO\yNIA
ARTYKUŁOW

SPOZYWCZYCH
KIELCE,
SKALISTA 71.
tel. 473-48

WYKONUJĘ

naprawy
kuchenek
inne usługi
uliczne.
KIELCE, tel.

UWAGA HANDLOWCY
POLECAMY DO ODBIORU QUKTOWroO
-

-

n

śniadaniowa

8:66 Panorama dnia
8.1\1 "Ulica Sezamkowa"
9_10 ,.Dokt-or Ewa" - ser. TP
lO.ot! CNN Headline Newll
10.15 Mag. _TV ~niadaniowej
11.00 Film lab.
12.01 Film dok.
13.40 Express f!Ospod:trczy
14.00 CNN - Headtiue News
1-\.39 Publlcy3~yka
15.01 "l.nica Sezamkowa"

Uwap1 Za :ewentualne zmbw łłrogramie tv r ed:lkej:l
nie odpowhda_
n)'

http://sbc.wbp.kielce.pl

TV ,,sony" %1, %5, 21, 3cI ma,;nełewidy ,,sonT" nCerodowico'We

wieie ',,sony" wieloelemenłowe:

. l. tunel' ST-Sl2e LEE
- Biatnełofoil dwukieszeoiowy TC-WR 618
- wzmacniacz TAF 4l0K

me-

,P ROGRAM

KINO

n;:NTitrTM łN~RMAC.n TURVSTVCZN.f;.' .. n" - teL 486-6&
czvnnc <lcl IG W soboty do 14.
r FORM AC' A O
Kit>lce .. OMNr"

9.'55 "Dynll~tia" ser. USA
11.55 Aktualności telegazety
12.00--15.55 TV edukacyja..
U.OO .Kryptonim "Klio": Mikołaj Kopernik
12.30 Sylwetki historyczne: stanisław Wojciechowski
13.00 Człowiek i
środowisko:
Cz-y zabraknie powietrz:a?
13_39 Spotkania z literaturą: J.
Słowacki "Balladyna"
14.05 Agroszkola
14.35 Ekonomika dla rolnika
14.45 Chemia bez tajemnic:
ba środowiskiem tycia
15.00 J zyk niemiecł'.i (19)
15.30 Uj){: Edukacja
demokratyczna. Totalitaryzm, cz. 2

Końskie

.,Pegaz'" - , .Nocne mary
Street" - USA, 1.. '15, g.
17.30.

polecają

nym"

10-16
ul.

~••

GRUDZIĄDZ,

l!Jj-3~

TEI\TR
Im.

Takie tenisówki pOWInIen mieć każdy uczeil!
TANIE
ŁADNE WYGODNE
W pełnym asortymencie
TENISÓWKI TEKSTYLNO-GUMOWE
przeznaczone do gimnastyki dla dziecł
i młodzieży szkolnej.
UW AGA! Zelówka gumowa zabezpiecza przed
poślizgiem na podłodze sali gimnastycznej

E

Z. tunel' ST -Sll!O LEE

-:;- ętagęetofoJl
- wzmacniacz

dwuk~esZeDiowl'
TA~ 10tR

T(:-W320

.

~

_

ma~ne,owjdy

-

kamery ,.sony" 8CCD-F-3!iG
radio ,,scmy"
'
dWłłkiesrełłiowy magnetofon CFS-W35' LE€

-

miniwieia ,,sOD)''' FH-Uł-MK2EE

.. aiwa" dwuglowicowc DK-518

Przyjmujemy zamowiema na ['ok 1991 r.
::!:2Ipraszamy do

talej wsp[Jlpucy -

.

formy u pł:dy do uzgoonieJlIJ

l"l'2ed '~i rsiwo "TURIMl!:K" sp. II: e.o.
"U>:LCE, al L't( Wieków "ielc 3, 'bI.:f\yn
uW
C-l, pok' j 300, t'!l. Zł6-!ł!, w go '1: . 9-1,..

-...-..-

--.......

-

......

_--

idmo wojny
OOliOŃCZENJE

ZE STR. 1

l?rzewodnicz4cy Izby Reprezentantów, demokrata Thomas
Foley, który
podobnie
jak
większość
demokratów
głoso
wał
przeciwko rezolucji, oś
wiadczył w ponie-dzialek, że ma
.nadal nadzieję na pokojowe
rozwiązanie konfJJktu, ale jeśli
by doszło do wojny, "Kongres
będzie stać murem
za prezydentem, za siłami zbrojnymi i
uczyni w3zyStko co konieczne,
by zakończyła ' się szybko
i
pnyniosła

rozstrzygnięcie".

Jako architekt i faktyczny
przywódca koalicji antyirackiei,
DOKOŃCZENIE

ZE

STR. l

piętrze
VIII piętra i

Sucho na VIII

mieszkańcy
wyższych',
WJezowca'

My,

przy ul.
. Orkana. 34 w Kielcach już wyczerpaliśmy
wszystkie
możli
wości skutecznej interwencji
i
pozostał nam
już tylko "Telefon", a chodzi o stały brak wody
cieplej w godZInach popołud
niowYCh, pojawia się dopiero w
nocy i jest do południa; a więc
wtedy, gdy pracujemy zawodowo albo śpimy.

i

polil y~znej kr~ju.

Ta posucha na ciepłą wodę
,trwa już od dwóch miesięcy.
Przt:dtem bylo wszystko w porządku, a w ięc błąd tkwić musi
gdz ieś w bloku.

J

WYTNIJ -

ZACHOWAJ!

Lekarska Specjalistyczna Sp ółdzielnia Pracy
w Rt\elcach zawiadamia, że z dniem 14 stycznia 1991 r: ' Przychodnia Specjalistyczn~
mieszćząca się d4,ltychczas przy ul. Kościuszki 3
i Przychodnia Stomatologiczna przy pl. Woln~ci8

:J
:J
:J
:J
:J

5
3
:J

3·
:J
:J

J
J
J

ZOSTAŁY PRZENIESIONE

:J

do nowej siedziby przy ul. Kościuszki 11 J
J
(wejście od strony szczytowej budynku)
J

1,

:J

Przychodnie zostały .dodatkowo wyposażone w JJ
nowoczesią aparatuFę i będą czynne w godz. 8-20 :J
ZAPRASZAM Y'

J
J
J

:J
:J

Czechosłowac ji".

felefon interwencyjny
Portfel do odebrania

(gi)

PPH "CENTRALA RYBNA"
POSZUKUJE pracowników na stanowiska:
•

20PERATORGW
MASZYN CHŁODNICZYCH
z kwalifikacjami dodatkowymi z zakresn
gosp()darki energetycznej

•

PALACZA C.O.
z kwalifikacjami dodatkowymi z zakresu
gospodarki energetycznej
informacji udziela dział ekonopracowniczy " Centrali Rybnej" w Kiel, ul. Górna 25, tel. 4.50-81.
29-k

RSKA SPECJALISTYCZNA
PRACY
KIELCACH, ul. KOSCIUSZKI 11
~U'L",..t:.Ll'ilA

PRZYJMIE DO PRACY
LEKARZY STOMATOLOGOW
na terenie miasta Kielc
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w dziakadr spółdz.ielni, Kielce, ul. Kościuszki 11,
. 457-03 lub 440-70 w godz. 7-15.
30-k

DOl{OlQ'CZENIE ZE STR. 1
sytuacja
byla
i skompJi.kowana, N1Esil>ójna iol1;!orttlacja minisIra i utrzymane w tymi.e duchu odpowiedzi na pytania deputowanych nie wyjaśniły niczego. Deputowani pytali: co i
kogo reprezentuje tzw. Komitet
Ocale'nia
Narodowego,
kt6ry
wzywa do obalenia konstytucyjnych władz na Litwie i na
jakiej podstawie prawnej armia udziela poparcia samozwań
czym organizacjom? Kto wydał
rozkaz strzelania? Gorbaczow
czy Jazow? Czy minister wydał
juź nakaz aresztowania
człon
kó-w terrorystycznego Komitetu
Ocalenia Narodowego? A deputowany Pawłow postawił pytanJe, czy sam mi,nJster nie należy do ogótnoradzieckiego Komi_
tetu Ocalenia. jako że p rezydent
GorbĘlczow ~ie u.jął dotychczas
społ!:cwy:n.
a
bard,zo napięta

stanowiska?

Niewiele do powiedzenia mial
także mi'ni. te't- o!:lrony Dmi[rij
Jjl!Z'Ow, który porzy!>()m.niał o
sp.rzecznych z konstytucją ustawach Litwy, wydanych po 11
marea 199() i prześladowaniach
oficer'ów. Na wiele pytań mi·n .
Jazow po ~rostu nie potrafił odpowiedzieć.
czył nawe.t

Bocianek na
DOKOŃCZENIE

Z_E STR. l

N~ 00 razu będzie mQż.na
u·porać :ię z plagą chu·ligail-

stwa. Grupy wyrostków, wymykających siię ~po d kontroli rodziców, nię 00 dziś niszczą co ~padnie demoluj ą
piwnice, wybijaJą szyby w
klatkach schodowych. sklepach, kradną
żarówki. Jak
telnu
za.radzić?
Pr.z.ede
w szystkim roozke
powinni
bardziej piLnować swoich pociech, Ale na wszeIki wypadek
kolejnym poosunięciem
nowego za.rządu
spół<lzie1-n.i
będzie
2'ilokalLz'Owaa.ie w 0sied.lu
punk,tu
policyjnego.
Toczą się j.uż ;rozmowy w tej
spra wie. Może więc wkr6-tce
p oc2'iujemy się. bezpiecznie na
&c ianku~

Jest

w KIELCACH, ul. GÓRNA 25

za masakre w Wilnie

pr:zyda'lt

niedziałek

Jestem
kiel€ckim
taksówkarzem, Ryszard Radek, num er
boc~ny laksówki 548. W czwartek, 10 stycznia, między godziną 19 a 20, wiozłem pasażeta
z posloju Ba Mielczarskie~o na
Bociane k.
W chwilE:- później znalazłem
w samochodzie portfel z pewną
• sumą pieniędzy,
niestety, nie
Administracja tłu'maczy nam,
było w nim 'Żadnych dokumenże ma jakieś kłopoty z pompatów i nie mogłem I).wbiśc.ł8 odmi, a, przepraszam ba'rdzo, co
dać zguby, jest więc do odenas to obchodzi, gdy pla{:iolY
brania u mnie. mój telefo!l doC'Lynsze za wszystko?
mowy 31-57 .. 71.

e

li l

przeprowadził w porozmmvy telefoniczne
z prezydentem Turcji, pre:nierem Hiszpanii I prezyde>ltem Argentyny. Otrzymał od nich zapewnienia o poparciu dla stanowiska ONZ , wobe<: agresji
irackie-j. Fitzwater zakumunikował,
że w ostatnich
dniach
Bush "otrzymał równi6ż listy i
dep esze z wY·razami stanowczego poparcia od wielu przywódców' światowych, takich jak laureat pokojowej Nag rody Nobla
Lech Wałęs a , prezydent Połski
i
Vaclav
Havel, prezydent

to dobra zapowiedź
także dla
właścicieli ~amo
c110dów s'rojących pod chmurką, ale nie jedyna. J ak wiadomo przy ul. Konopnickiej
wybudowano przed laty dwa
rzędy 187 solidnych garaży. O kazuje się.
że
wiele z
nich zajmuJą osoby mieszka;ą<:e w odległych dzielil!Caeh
K ielc
lu b w ogóle
poza
mias.tem. W niekt6rych stwo·
rZOill) sobie wa·r szta t y - ślu
sa.rskie, stolarskie i inne. Na
doodatek oą>łaty za garażowa
nie są śrniesznie m.ałe. wyno śzą aOO-9aO · zł
miesiecznie.
Będą za~em kon brole. O<izysw
kaolle tą drogą garaże
pierwszej kolejności otrzymają posiadacze sa.mochodów z
Bocian·ka.
Jedllocześn:e
do
spóldzie.Jczej kasy trafi spora
suma p:en;qdzy. ponieważ opłaty za gara,ź()wa.nie pójdq z
pewności ą w górę.
- Prezes sta,le za-skakuje
nas nowyn1i. cieka wY'mi pomyslami zagospodarowania osiedla - mówi Marcin Drozdowski
przewodniczący
Rady Na-dzorczej Spółdzielni.
Oc:iatnio wymyślił. by zakupić dla a·d.ministracji auto·
matyczną sekretarkę. To urządzenie kosztuje wpraWdzie
niemalo - okolo 900 tys. zło,
tych , aJe zaku·p ten spr a.wi ,
że włlrnie
potrzeba powoły
wa-nia etat.u dla o-sooy przyjmującej te~fo.ny z i,"lterwencjami mieszkańców, wzywających , a to !ja naprawy iJokna. W mów k·ranu, czy świa~

,.

http://sbc.wbp.kielce.pl

biorą odpowiedzialności

Nie

Marszałek

oświad

w pewnym momen-

własnym

tła. Prezes po pro;,tu roz~ąd_
nie,
kOł1-omicm1e podc-hcdzi
00 wieh.! praw.
W chl',r!J,i, gdy budownictwo
przeżywa
wiclk·i kryzys na
uwagę zasl'uguje np. POD1ysł
n a dbudowy istniejących bloków w osiedlu. Jest to wieI.
ka szansa na powiększe,n:e
swego m:e,;zkania dla lokatorów o~tatnich, czwartych piGter. I rekompe:1Sata za nie
najdogooruejsze warunki ży
cia d otychczas z uwagi na
hrak w:ndy. i c~ste zalewauie mie szkań. Nim d ojdzie do
realizac~i
tej śmiałej k00l1ce·pcji \V pię.rw5'Zej lwlcjno<ś
ci należy zadbać o estetyczny wygląd osiedla z zev.'f1ąt,rz.
Bloki cale w .,]'il.,:za jach" domagaj4 się nowej elewa.;:ji. W
p ierwszej
ko·lejności
0010wio..'1e z.ostal!1ą domy na 0. brze~ch osiedla. Na dokoń
cZ€łlie czekają remonty m:~
kań.
w
których
po-l<YLo.!1o
k'l.·Jamit; a bardY.> trudno z
nhn żyć.
By przeprowad?; 'ć w<"Z),~t
kie inwe tycje
potrzeba ogromnych pieni<:dt.y. C~ŚĆ uzyska się PTzez kredyty, inne
z podwyżki cZY!1~zów. Prezes za pow i a.cJa. że nie bc-dz.ie
to podwyika nokowa. Od l
lutego br. nastąpi
jednak
wzrost lokatorskich czynszów
o ok. 50 proc. W górę pójdą
także opłaty
za. loka le u słu
gowe i !>klcpowe. Zo ~taną
0<!1e u~talo.!le w drooLe nej:(Q·
cjacji. Spółdzielnia
zacznie
rown'ez egzeok {)wać opłaty

od

ha~1.cJ.larzy.
u,,~awiaj(}swe
<;tra.~any
przed
~klepami.· W prt.)'"zloś'Ci chce
dla
nich
wyg<\ospoodarować

c:vch

maje targowisko przy uJ. GalCent,rum uslu~o
wo-ha'fl<li:owe ().;kodla powinno wzb-.1,gacić się niebawem
równ:eż
o kolorowe kio"ki
typu .. pet'm". W zamyślę
je"t ",tworze'll:e
prLyt'lllne'j
kaV\riarenkL
Duże o&edJe m;e~zkaniowe
jakim ~ę.s.t Bocianek. powinno mie<: centrum kuJ.Łu·ralne z
prawdz.iwego z.d.arze"lia.
Jak
dotnd dzie\n ie rad,?i sobie 6siedlowy Klub " KuD1ak", ale
prz:vd, loby s.i~ U:-Ikie w!a&ne
studiQ telewizyjne.
Okazuje
siG. Ze oomba dla Bocianka,
czyńskieg&.

jaką hył:;) wiaodi}mość o tanim
~')ota,i.u
~l~wi·z.ji
sa,te-l,ita.r-

cie, że ludzie, któr.:y wyszli bez
broni' przeeiwko rządowi , potrzebowali obrony i poproszony
o tp dowd6ca garnizonu mi:!ł
prawo na podstawie regulaminu służby wa lownkzej i garnizonowej do udziekonia takiej
pomocy. Zapytany o swój slosunek do ustawodawstwa Rosji,'
zabraniającego źołnierzom rosyj-:
skim udzialu w akcjaCh zbroj-'
nych w !>rzy,padku koofJ>jJd6w:
narodowościowych,
Jazow odpowiedział, że os!)b;~c'e
u taw
Rosji nie zna, za:' armia nie'
podporządlkowuje
się
pra wom !
Rosji.
Obaj min,sl,owie nie pot.r:lfili
nawet podać s·kładu o 1.'er,o l ~o
mltdu Oca,le.,i>a , na kt r gQ
wezwanie wojsko s7turmowało
ośrodek te! ,,·izyjny
w Wilnie.
Po ni€spelaa półto,'oj g(~ini
pytali i odpowiedzi prze-wodniczący parlam!:n tu Anatolij LllkjaRow zręanie zakolll::zył dyskusję, nie s'av.iając nawet p d
głosowanie
wniosku () ra<:poczęcie dYSkusji
nad probIomem.
litewskim, ani propozx 'ji pis<lrza Kogultinowa,
a].)y Rld"1
Najwyższa natychmiast prJ.yj.~ła
uchwałę, z.e bn!nia,iącą
stosowania siły zbrojne j d9 rozwi,p.ywania konfliktów spoj~cL ') ych
i

naredowościowych.

garnuszku
ncj.
to nie j~".t
niw},i")'!.
G 1'0.10 fachowców Pf.od W"d7.1
p.

K9Ił'las1.ewsk i ego

z

PłR ,

po dokc:laniu -,.talnit..h 1:; ';a{l
j.akości
o,dlbioru telew11.) !,.,-eg.o,
chce
sz.ybl,;o
fJOCZy'}'
pie,rw~ze
kr'}k.i w t) A/1 ki runku. I,!lwe,,;tycja bylaby na ..
p[aw~
_nie(J.r ,ga.
M R1taŻ.
jedn~o
g,n:az<1a
dbi,o-l"l'Z€;ro
ko-ztowa.łby za.ledwie 2,!Hl-300
t) '. zł. Jcd nak:ruż 'ia-rl·ytlo.
że z ()fer·tą ~t. '()I'zenia
y:,temu te lewi z.j.i
kablowej do
Za·rzą du Miaskl
zgJ.JS.ila się
amerykańs,ka firma, k!óra Ż.1da jedna.k peL'lej WyłąCZTł-ct
ci na tę ol.iala1ność. Ja', zatem PO-!.{)Cll} ~ię losy t,e.J·ewi·
zji sntę.litarn€j
w P.: ie·]cG'.ch ,
o·ka.że się wkrMce.
Na razie micszl(ańc ~w 6si{:dla denerwuje,
że WCJl\Z ci
saD1i ludzie co wc:&eśniej zasiadają

w

adminjs~ra-c.ii.

Jak

ich
pomocy za,poowadz.ić nowe j)')J.·ząGki? pytają noweg>Q preze.<a. ł- rz.ysrtof
Leszcz. ()'J,powiada, ie o,.;,b!'a
praca l-u d l.i
zależy
przede
w,;z:p:tkim o-d wla~iw go pok iero.,.;ania nimi. TY>ITJ'CUl sem
więc prz;ygh)<la
się b8cwie
ich poczyna-'liom., da.je uwagi.
wsk::zówki. Jeod,noc7R~nie ba,r·
dzo skrupulatn ie d obiera nowych
fachowcó'"v.
Najważ
ni-e.j-, ze. b.' >''Pra wy r;nan.., IV
prowadz,ić
-per!ek<:Y:'!J·ie
mówi.
Wielu by'lo <;reoph ku' . go'
Bocianek
oowail!1.ie odłączyl
si~ od Kieleckiej
!)Ółd.2.ie.Jąi
Mi~zkan!owej.
Splaj.l.>u)ą
po miesiącu. PÓ}d~l z t ,rbami! - nierza.dko dalo ~i~ 'i'lyszeć i takie
",łasy. Tymc:z.a ..
~e.:n
kierownic-two
nowej
~półdzielIli w tej l1Dwej ·y·t·u ..
acjj widzi zdecYO{)Wa~lie wi-ę
cej plu<ów. W.re zc.ie mies-zkańcy Bocilk'1-ka . ma,~ą sza.nc~
być "go~<a.rzami
wlaofnego
osi.eóla. Nowa p61d:z.ieJ.'1ia daje
gwarancjI;. ie i.ch
pieni~ze nie r02pIY!1~ się na ilu-ieryczn.e cele, a zo~taną wykOO'zystane z pożytkiem. n.p.
na la.l:anie d.r6g. instalację dom.ol nów, r mooty hl. ków.
przy
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Przedolimpijski
sezon kolarzy
I

~ag'ra~icżnych

Pierwszy
·medalista·
-

ligach

"

• .Fatalną passę mają piłka
rze madryckiego Realu. Mimo
zmiany
trenera, "królewski"
klub ze stolicy Hiszpanii nie
może odzyskać równowagi. Dwa
tygodnie temu doznał klęski na
własnym
boisku w meczu z
Osasuną, a teraz przegrał derby Madrytu
z AUetic9 0 :3.
Swiadkami szóstej w tym sezonie porażki Realu Iłyło 92 tysiące widzów. Po 18 kolejkach
spotk:n\ Real zajmuje dopiero
piąte m iejsce w tabeli ze stratą aż ośmiu punktów do prowadzącej w lidze hiszpański ej
Barcelony, która również doznała porażki na wyjeżdzie
z. Oviedo 0:1. Drużyna, w której występuje Jan
UrbanOsasuna Pampeluna zremisowała z. Valencią 1:1, ale tym razem Polak nie wpisaJ się na
listę zdobywców bramek (ma już
ich na swym koncie 10 i wraz
z Meksykaninęm, Hugo Sanchezem z Realu Ma!iryt prowadzi
na
liście
najskutec.zruejszych
strzelców).

cztery gole! Kontuzja nadal eliminuje z gry Jacka Ziobera.
J ego drużyna
1\lontpellier
przegrała w Paryżu z PSG 1:2
i zajmuje czwarte miejsce w
tabeli. Piłkarze z Marsylii mają już pięć punktów przew agi nad
w iceliderem, zespołem
Morraco, a Papin z 16 bramkami na koncie
zdecydowanie
przewodzi snajperom.
• Wydarzeniem
niedzielnej
kolejki spotkań w lidze włos
k iej . było zwycięstwo trenowanych przez Zbigniewa Sońka
piłkarzy Lecce z Sampdorią Genua 1:0. Zwycięską bramkę dla
gospodarzy zdobył Argentyń
czyk P edro pasculli. Efektownie
wypadł w ystęp Juventusu Turyn w Pizie. gdzie turyńczycy
rozgromili gospodarzy 5:1. Trzy
bramki ' zapisał na swym ·-koncie Pier' Luigl ' Casiraghi, a
dwie" Roberto Baggio. NatDm!ast
grający ' bez' Dieto '
Maradony
(jest zawieszDny) piłkarze Napoli zremisowali z Romll 1:1.

•

Liderzy l igi francuskiej,
Olympique Marsylia
rozgromili Lyon 7:0. Doskonałą
formą błysnął w tym
meczu
Jean Pierre Papin zdobywając
piłkarze

Udanie rozpoozęll sezon kolan:" kielel'kiej
Korony. Jui
pierwszy w tYm roku start ' w
za wnda...h mistrzowskiej ranci
!,rzyniósł im medal - brązowy.
Zdo),ył go, jak wczoraj lnf~r
lIlowaliśmy ,
PIOTR TVMBOROWSKI (na zdjęci n) w wyś
eijpl prulajowym o mistrzostwo
Polski w kategorii · "orlików".
Suk('es w Biel!(anowie nie jest
picł'"\\szym . osią!{nięciem , tego
.
zdolol'/:,o zawadnika. Przed roPiotr Tymborowski był
'kitom
nwarty w przełajowych mistnoslwach Polski juniorów, a
dwa lata temu wraz i klubo""y m kolegą, PawIem JanaSzkiem wywalny1i srebrne meda-

JOOOOOOOOOOOOOOOIJOOO[

Kucharski
w formie

W rozgrywkaCh bund€5ligi w
tenisie stołowym pierwszej J)Oraiki w tym sezomie doznał Hder,
Borussica'
Duesseldorl,
pr:zegrywając we 'własnej sali z
TSV
Heilbrullon-Sontheim 4:6.
Do porażki przodownika walnie
przyczynli.ł się :' Leszek Kucharski
występujący w TSV· Polak po.
konał
Joerl:a
Rosskopfa
w
trzech setach, li pa.r a KUl'harski
:.... 'Beiko Wirkner zwyciężyła
t.. w wyśęil:u . par~mi podczas , również 2 :1 Rosskopta I · Stelf.e. X.VI ~ólnopolskiej 'Sparbltia- ' Il& Fełznera - aktualnych miIły. Młodiieiy w Kielcach.
strzów świata w dęblu . ' Mimo'
. ,Trenerem
Piotrka. kttremu
~ż}d" w t&beli -· prowad,zi I;3~
. tyczymy kolejnych "lukeesów- w
r~~, _ C' wypriedzaj1!c
zespął
wyś..!«at'h przełajowych .. llII . An(lrzll,Ja Grubby •. '1;'TC Grenz~u
.
• •
który w
.06tatmm sPQtka.nau
szosie. jest ~~S1Ia.1'd Kwasnlewzwyciężył l1a ' wyjeździe' ATSV
sili.
"
(ap) ' SaaJrbrucken 6:1: DruzYDa KI.\F.ł. f!.. PIEKARSKI
chai:sk.iego zt\jmuje II l-okatę.

.

P'HI okiem W;oda",a Sltarula na trzytYl:od.niowym obo:l.ie w
Za!;:apant'm trenuje osiemnastu kolarzy, spośród których 14 sta'
nowi kadrę alitnpijską, Nie ma tylko trójki: Artura Krzein:ow '
ca, który prT-e('hodd zabieg wydęcia migdałków, Czesława Raj.
cha mają<'l'go zobowiązania ną Zachodzie oraz Jana Magosza,
który zr e'z~gnował l pobytu w Zakopanem. Jest natomiast "o'
bie~ ujl\ ca czwórka", z którą Wal'ław SkaruI wiązc duze nadzie·
j e: Zbignipw SlH'U('b, Andrzej Maćkowski , JaCl'k Mickiewicz
oraz Tomasz BrozYJL"\, z k!('lcekiej Korony .
Biegi w wy~.szy{'b partiach
Tatr, zajęd a na sali gimnasty·'
('znej,

w siłowni,

następnie

Jla

pływalni ,

odnowa biologiczna to codzienna porcja zajęć. 00
lego trochę jazdy \V t erenie. \V
sumie chodzi o popra wę cel'h
motoryczn yeh, wyrobienie siły,
którc musi starczyć na nły
trudny sezon. Wartaw SkaruI
szczególnie
mOl'no
podkreśla
doskona łe warunki, jakie mają
kolarze w hołrlu "Impł'rial" w
Zakopanem.
Kalendarz startów w bieżą.
cym roku jest wypełniony. Za
najwazmeJSze trener ' kadry uważa
mistrzostwa . świata w
sierpn.iu w Stuttgarcie (meta o·
bok'· słynn ego stadionu. na Ittó'
rym Polacy rozegrali pamiętny
mecz z 'RFN) onz \I<:1zia1 \V
Wy~cigu Pokoju.
- Tradycyjna majo\\a lmprcza kolarska, najwiękSZY wyśrig
amatorów
mówi
" 'adaw
""'"Tul - ~ uwolnil'nh. sil; od

politycznej i wszel kicb

otoczki

złYl'h na ",yków pozasportowy('b,

jak zawsze jest najlepszą propa·
kolarstwa. Mógłbym dł ug.
wyliczać ile dały nam te Imprt·
zy. ~iepokoi mnie jt"j lek('ewa'

gandą

żenie.

Przecież

tracąc

wyśri~,

stracil,lly coś niesłychanie (·rn·
nego, autentyczną popularyzaCję
"dwóch kółek". Gdyby, odpa·
kać, doszło do likwida('ji W Yści,
gu Pokoju, Niem.cy natychmiast
w tymżc tcrminie przystąpią de
organizarji, WyS(,lgU
doo\.Gb
Niemiec.
t:lkicj imprc11
brakuje.
Trzecią waialo\ impr ez ą bt;dzi.
indywiduahi'
kryterium
Ul
trasie oli mpijs-ki cj, Zaś mi (lz,
tymi
7awouami
startu "
kwietniu we Włosze c h . Rl'N i
Francji. "" maju udział w "yś'
ciga<,b w Austrii i Au..;m . ~,
dział w mislrzj)Stwa<,h }'o!sld , .

nr

raI.

,vY ś(Oigu

.,Solidar"r~oścr'. "

lipc u starty w RFN i Rolandii
Polskil ekipa bt:d7Jc starto,,'"
w rÓ'~n v~h układat'h l koufl~g·
. "acjaeh: bowi('m po misłrtl',l'
wal'h 'świata pll.winien jHi bf/
ja.'iny k~l!lslt d r lizyny oHm,,;,
.skiej,·
.,
_ W Siutlganie lra.~a jl'3l
trudna, przy~.,to·\\'a~a 11 my,lĄ
walorach wid~wi.~k.owy c h . b,,·
dzit' wymalt':oc 1'2'lH'enia na ...a'
lę l'rzn
zawodnikóW w ';1y.l·
kich \łmidt:tno~"i. Ni., - , kry.
wsm; ie ('h"CDlY odo:ysk" ć liS'
5%1\ pozyc'ję w em:otorski lll ś>l· i.·
towym kol lU'liL wi.... ADa1i7.uj~
ubi;głoro (.zne nit>.po,,"odzepl" d"
sżedłcm do wniosku, 7C dy~pł'
iio~' a1~m zbyt ' l:~c tUllłyl1) z('sll"
łem. Po
dobh-ui wys t t:),j..· . ...,,'\.l1.
'Wvśd~u Pokoj u . w klłdrzł li""
kl~ rywl\li~llł'j,. TI'I:. bł(du jał
nie pow~ó .... ymy.
W lutym,

ps "ak.onc.teuiu ..

bO:lu ~ Z"k.;pal1eru ekipa 1ft.
nera W:.. ...awa SkaruJ" wyj..dzi~ do ~brok .. , ~d:t.ie
. na ';isl( zil&tanie_ p1łłoiou:>,
;lin~ spujil!jsl:V~?ł1Y·

c

.1-1orped~ M~kwa
do Motoru

· Ś·
Zima':w ··i D.le
Cle '
.... -

.....

-~~. :\,;

-:r . · 'Z· ',-;,. ~ . .

>''fi'

DwaJ " p{!iC;...-i,.e Tr.i=P,euó

t ••.\ •

sk\'i'a

(w

~7;wartej

.Orlęła~Atęst~aprąszają~o' ąd~iału
W halowym t~FijiejiIpiłk.arskiIn
','

Snl~ we ma. CG .więc m ol -

n& '.

zaproponować·

amalol'o.ńl

$~-towej rooryw·ki; Chyba

:ta-

. gimna •.
9 t l'C"lInej .. Takie wlaśni.e zawo,
dy, a konkretnie halowy t-ura iej pjjki nożnej proponuje
nud_om futQ<>lu K lub SP~l'to ~
wy Odęta Atest" w Kielcach. '
Ro7.poczme . j;lę on 26 styó.nia.
a l.a.kończ,Y 3 nł&t'ca . Kto w tilll.
wody .... hali lu\>

lilii li

a-

EH

NOMER 10

-S-T-RO-...· ~

O<i\.l\tmn.,
dl',!iy!]):

·rO"·7.1 "<: '''~·

. ek~ ł:l ak ias~) w yr;u:m •
w hl!)el~-ccim MQt~l'ze.
.C>?wńca 8ierr;;-:j
26-Jetci
DolOm.r.w · nr7""1,>,, ·..,,a
li..,*"

gcl;we

_ l>rze<ajl~X1.~a

W .reacrywltlOd. kie1cr kiej li·
ubiegłym
sezon.ie"l amatwów gl'y ~. k.łlszyków.
stra=ltł dla swojego'
k~ . z 1'~wtHlz.eDiełU
""YsłflJMlió\
- bramek.- Ponadto
ut"lIui" ..i.e Te('hnikum Leśltt'~.
cy W~·. t!;pow91i w
,. :fAłgDOłńska {wy~ra1i - jui tn)'
ZSP.R._ w k<lteg~u·
UJ.ent-), który('l!
)lru!'ątu.,iemy
młodzjł:ż"w~j.
Dm:maro w ,
lUł"llieju
nl();jIĄ .
. uUZ-."lltni C7 yć?
Wydz,lału
OśW!~ ty,
K ulb.w-:r..
Jla . zdj ttdłol pew~Lej. \V . zespow. kadrze do.!oYć Iq·ótl::Q. z{\il
~por"u
Rekreacji . UJ.'zlidu
Dru'r;yóy
szkolne, zakładowe,
}(" &rajl\: Mulusz SollykiewiH, ' ehajłi;lw występ<>:-,:aJ w
Miejsk iego c>.raz. St:koly p ,)(j",ta:
OI';ie<llow e, dz.ie1nicowe itp., ldó.
Jar ..sław Zakrze~ski,
Maciej
U-2l" Pl'I"..cz tn~y sezony.
wowej .nr 17. l.I .spol\!;()rll.f1li ~m·
ryeh 7.awod-nicy ukoń~yli 15
" 'it'czol'ek; M:ariu'lz Ku41alf, 'Ce- '
prazy są między innymi ,,:Bi})O-,_ zar, Gew.KClI!, Dariusz Ge8'l!H, Malat. • Zospól . występujący na DOWill"', .. ,tUY~utu .. '· i ZW ZSMP . rek Bujak l Arhu: Dy.I(a5, a treis.lcd skł ada ć' si-ę będzie z pię4
)łert'm dru'~Yłly ~s' Jlauczyclel
w ((ielcAch ..
CHi piłklll'ZY; Ictórz.y mogą być
wf Te('hn. L ejne,;o, Gł"Ze~.u
",mienia.ni przei!: kolegów. 'Spo-l"
Hawlicz,-k
(na
zdjęciu
stoi
Reprc'Zer.t~cja
Ztrł~'i{f'Dia u. tu.-ul"ju ·P I·ZY jl'an;a ,r.o.Zi.!liy-wane - będą ..., sali'
łHerwszy ' z pra\n~j}. · Dla kIK,.,:.
l'E:un-ej
·~~~Y7.n < r~ió\13
gim.nillitycznej Szkoły Podsia- ' inllk ' Wyi.uał ()i;~iaiy,. Kanu - • kany z :f..:lt:nałlllka s tar t .W k itudać się dr. . fińl'~a
N:
ty, 'sporlu·i Rekl'1!acj t Un~dll
WOWf.>j ' nr ·17 w Kielcaclr (o;;,ełel'.k.<-łl .rNgryw!tach . -jtllt docyjny lurn.iej o Pudtar"
. Miej.>kieg. ~. Kielc"cit, ,,1. Pn<łl~
ł()G~l;!le Wtgór:zc).
brym - sprawdzianem
form"
ku . . W 03ta1.niCj
Hi
pl'1.ed enkaj~cymi id, w 1\1:'
tyzantliw
-pokój nul....er .. ~4ł,
Piłki Ręcz.nej w Polsee
numer telefonu 422-5-1, w ter_O tynt milih'zoslwamt · wojew3d\!:wyjaw z.e w9:głęrl u na
Turniej, ja·1;: wspomnfeliślIlY .
tw
...
ukóJ
- 1·6lłli ~z,.<1, ,
'
,
rzeni a na -Litwre i .
mi ole '" !ił $ł,e:&Di • •
or~aoit:uje Klub Sportowy O .·]ę
CZ'y komunika<:ja ".-.c, ... ,,,...,''''
ta. Atetrt przy wił(lÓł udziul"
(-p)
. łut. u..~iu.t< D!&iubałl.e..ki
Wił tl()' będ.Z.i~ tl.1.rz.·'Zl3ua.

Odw~any

l,

http://sbc.wbp.kielce.pl

c',

