oczyste "Gaudeamus igitui~
Wyższe

uczelnie

zainaugurowały

szaws kim i

Rada Wojskowa
Układu Warszawskiego

w Akademii Me-

loń ~ k ieg()./z wrócił si ę premier
Tac cusz Mazowiecki zapowiadaj ąc sr.erM::ą autonomię szkól
wyższych, W poniedzi a łek odbyła si~
w tej uczelni urocz ystość wręczenia doktor atu

'h onoris causa UJ ('I!:('slawowi
Miłos'7.f)wi.

(42~4)
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Dz iś

ałtademic!d

inauguracje
nowego roku ak ademickiego.

dycznej. Do społeczn o ści akam ick iej Uniwers,tetu Jag iel-

Nr 192

nowy rok

Prezydent Wojci~ch JaruEelski i pryma~ Józef Glemp
uczestniczyli w uroczys tościach na Uniwersytecie War-

k olejne

Do Warszawy na ro.z.po.czyna,..
si.ę 40 poo.iedzen!e
R 'dv

:i<1C<l

Wośskowel

Z~noc7..0ny<:h

Sił

Zbro jnych P :l ństw Uczestników
Ukł adu Warsza wsk ,e,:to przybyły delJ> gacie- wo isk ()owe z Bu1~

ga,roi i

Cnx hoslowarji N i emieckiej Republiki DemOJkratvcznei.
RumuniI
Wegl(!,t'
I
ZW lazku
Rad'fłec'k i cgo , Poo,edzeniu Ol"lewodniczyi: bedzle nac-zclrv do·
wódca zjednoczonych s'l 7hrojnyeh ~ cn, armi,; Pil' Ll' f.v 07 e·v.

Obrady Bi~ra Poiit;c1 ego
Ko itetu Cntra'np.oo PZPR

nie

Na

posi edzen iu Biura PoliKC PZPR 2 bm , dokonCNlo anaHzy i oceny informocji O przebiegu i wyni kach
partyjnego sondatu nt. przygotyczł1eg o

róine.

przez

nabyWcę

oprocentowanie

wyniesie w stoounku rocznym
85,99 proc. Ponadto
w dniu

towań

do XI Zjozdtl. Zostaną
one zaprezentowane dz i ś w
WarszawIe na dru głel części XV

sprzedaty <JobligacJe będą dyskontowane
o' kwotę odsetek
należnych za okres obiegu. Mówiąc konkretnie: jeśli ktoś ku-

od

p~ enum

OOKOSCZENIE r{A STR. !
Specjaliśoi

•

arleny"
Skle ęS y
otworzy swoje odwoje
W PÓlańo u koło Staszowa otwa.rto wczoraj sklep mięsny. Niby
to za s e osa.oja - otwarcie sklepu. I właściwie co nas może
obchodzi;' uruchomienie jakieSś plaoowki handlowej daleko posa
&"ranioaml na.szego województw&. A jednak wbrew pOZ3um ta
wiadomość ma ścisły związek ' z naszym regionem. B., t ak naprawdę , \0. myśmy tcn sklep otworzyli i my głównie będzi emy
g1) zaopatryw ać. ~koro więc jćs t to nasza plaoówka. to dlaczego nie otworzyła swoich podWoi w KielclWh tylko w od ległym
i obcym nam Polańoll't W tym miejscu op&wia.damie tru,ba ucząć ud początku .. _
cóż

erwencyiny

45 98.,1
Protestuia!
U,ł,j ~;e.b.

lł-'~_a,:t

- ~

P~d D~biit:'

. j ... t ....., · ·,..

na KarcŻówk~, bę
naszycb o.kien spona śmietnik, Przydo lego bunaszych prowsię z nasza opin ią
administracji osil'-

_ ...,<lr,i..

r-ozkladają

ręce,

','01INi.c t'lIIn Spółdzielni MieSl.-

.. Domator" takt.e nie
nasz spr?;eciw. WszysórIJ",IIIIII~ias~ mówią. że bll{)oE NA 81'R ,

I

KIelcach przy l1iLcy TatrzailSkiej

Prywatny import

I\aVr3,

;:"

mercedesem
które
gram-

cy w piecWb"Zym półrOOKIl
wakacyjnych aukcesów lruba JelOzcse trochę poesek",ć), a
e których poinformowano izby skarbowe, SZAcuje
sit;: na 66,4 mld zł. W porównaniu t
pierwszym JlÓłroczem
ub,r. sprowadzono o 268 5 proc.
"

(ua

eeuę

no"nl\t ....'7~~

1\1 ~

firma

działająca
na
zasadzie
z ograniczoną odpowiedzialnośc i" pod nazwą .. EKO Marlena". Specjallzu~e się w
robotach
budowl a no-montażo
sp ółki

nadieźdża

at ub.Ć
Lu ... _Cu ... ,
przywieźliśmy
zza

istJlle~e

wych, ale pvza tym ma zezwolenie na pro wadzenie działal
ności
w
kilkunastu
Innych
dz!edzlnJ.ch I branŻl c h. w tym
OOKO!9('Z F.NrF

Centrum

obsługi

Cen, j koszt, utiz,mania rosnq w pneraiaiącym tempie, a
d och:)dy coraz więk$I~ części
spoleczeństwa nie nadqiają za
tempem inflacji. Stąd konieczność oslony grup najsłabszyc:h
ekonomicznie. Tnebo pamiętał,
że państwo musi się troszczył
o ponad 8,2 mln emeryt6w I
rencist6w oraz 5,2 mln rodlin
DOK01irCZENIE NA 8TR.. t

.,Lot" i hotel "Marriott" "'- otwarte

"'''''t. 7

&"łośnej

-

4!-kundy&"'nacyjn"

wieiowłec usyklow3 ny w eent r um sLol;cy. w Jlobllill Dw')rca C e nt r~ l.,ego. 2 hm. nastanll:» otwarcie
centrum obsłll~i

._ .ubku

"a8a:l ~r6w

PLL ..Lo'" wrn

I

hotelem .. ~ arrl ott ...

afery

topienia Matkn •.Luco-

l t:&..6~u... .&."',.)
"złom"
dzie

J

lJ} ł
al. . "'....u
d. Polski.

l'łi"U.

Król Hiszpanii. Juan
• m łionk4 - królow~
Na
PRL

mproszenłe

Wojciecha

J..."vO.,.

r~ .. eu.

" .... wydlll

CLa t aki

CAP -

łelefow

Ten ogromny obiekt - Z9.projektowany I
wyposażony
zgodnie z najnowszymi świato
wymi wymogami - to nie tj'lko hotel i terminal loto w,>k :
Znajduje się w nim także obszerna czę'ć
gastronomicl'.:n/l.
składałąca się z k' lku reshuracji. barów bufet6w i!:awia rRL a t ' Ki:e' nocnego klubu I :0syna gry, Joot tu również część
rek re "cy 'na: kryŁa
ołvwaltua .
~uny . ~ abi.netv odnowy biolo~lCznej UmIeszczono tu też C7.ę.ić
handh vO-lI.łu~owa w tvrn .kl,,t'lv. .. T' e '"exl''' kioski z oamia\1td'
mI k ,:,,' ami :to UzuT'e łn ie ., i o
st~nowią

~l ~n6wld

"Lotu" i hotelowej.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Carl..
Soll~

!)reZydenta
laruelsklą,

rol.~yna dził ottcjaln. włzy
' tę
w Połsce jego kr6l_s!a
mość krel HIszpanU JUJUl Car.
los I WI'IlZ II krMowa ~

.e.,

Wbzyta potrwa tny dni.

Wal'l!Zawa wsbo,aclla dę •
jeden s naJnowocześnie~ycb ••

t, podC~'15 ru.yl1o~ej
dokumentó"w. dGSzlo w
łek wieozorem do senaresztowania poszukiod dawna listami ~oń
dD Prokscha ~łów

hatf'ł"a

Wizyta król. His.zpaoił

A eryka w ... Warsz
biektów

... - .... ,,~.............

K

S yntetyc7.nych "Polcorłam·· w
PiOllkach (woj. radomskie. stale pt'acujl\ r.~d f) racowan' m
tcchnolog ·i pro r1ukcj coraz to
nowych rodzajów sk ór syntctycznych ra potueby obuwnictwa_ Prollifleks test materia łem
odpow iadającym
standardom e uropejskim. Tegoroozue
plany zak ładają wyprod ukowanie 600 tys. metrów kwadratowyoh tegll materiału.
CAF - ' Wojciech Stan

KC P?P~

tnforma~ji

-

o

wielkości

tej placiwld
kilka tylko danycbl
cab' komplelal a.jmę 1\4
łys. m kw~ czyU prawie U ba.
a Jego kubatura wylI.",i W
tys. m sześc. W 525 1)OkoJ.cll
hotelowych mcie Jednorasowo
ptaebyw ,,-ć ponal! t to
goieJ.
OOKOSCZENIE NA STil. ,
świadczy

Tragedia w ogniu
w

niedz ielę w Vigo (północ
no-zachodnła H iszpania) w jed_

nym z budynków m ieszkalnych
niewidomy 5O-let:ni ojCiec trojga d Zieci. pra wdQpodobnie w
odruchu pan' ki wywołanej n 'ezbyt groźny m 'P(li.arem. który
wybu chł w jego m!eszkaniu na
6 piętrze wieżowca , chcąc ra_
tować 3 d z ieci wyrzuci! ie przez
oknQ. po czym wvS"koczy ł sam.
Oc iem n iały sprzedawca o·tetów
h is 7 pańskiei
loteri i na r 7ecz
n 'ew'domych oraz trójka jega
dzieei ponieśli śmierć.

W skrócie z

re~10nu

• Cementownie i zakłady DNdukcji kruszyw ora.&':
zaklady
wapIennicze .. Trzuskawica" pozyskują około 5 mln ton
k.lmienia rocznie. Obliczono, ze
czynny w rejonie Klelc przem ,·.' ł
ml1teria!ów budowlanych lJ4twiduje w ciągU kilku lat jedno
średniej WIelkośc i
w zniesien;c.
Kiełecczyźnie
zakOIł
m iędzynarodowy, mI 0dzif'żowy plener ueib i
mozaik .. Pokój". W którym wzię
li udział studenci
i mło.J7.i
profesjonaJiśl'i z PoJsJii
eraz
Zwi~zku Radzil'"ki"go i Paki-

• Na
ezyl się

stanu.
• Na nieużytkach oraz nad
potokami
prze pl Ywajncymi przez. województwo
kieleckie zakładane są nowe
plantacje
w ikliny cenne/(o
surowca do wvtwarzan5a meMi. koszy na bieliznę i inny.-Il
wyrobów eksportowanych do
kra jów zachodnich.

n kami i

• 2 t)'s. lat temu Góry Sw : ę
t okrzyskie były
najwi kszym
ellropcjskim ośrO<bkiem hutnict wa żelaza.
Wytapiano tu według ocen archeomeŁalurg6w
- do .. tys. ton żelaza. Podobne
stanowiska hutnicze odnaleziono
j
zbadano na Węgrzech
na
Cyprze.

Miał być

lhnek

wartośc·

D()KOŃCZENIE

ZE ~TR. l

puje obligacje o wartości nominalnej 100 tys. zl dziś płaci
za nią 70 tys. zł . Natomiast obligacje 500 tys. zl kupuje ię
odpowiednio za 350 ty .. 1 mln
- za 700 tys., a wartości 5 ' mln
'za 3,5 mln zL ·
'
Jest to szczególnie korzystna
forma ulokowania swoich oszczednooci dla wszystkich platników różnego rodzaju zobowiązań podatkowych. albowiem
już po 4 miesiącach posiadacz
obligacji może nimi regulować
nale7.nośei.
.Jest tu jedefl warunek: wysokość podatków nie
może być ni~sza od nominału
obligacji.
W tym przypadku
jednak faktyczne oprocentowanie uzyskane przez wła: cicieła
obligacji wyniesie nie wspomniane już wcześniej 85,99 proc.,
ale 128 , 98--pr~c. w
stosunku
r/K!znym. Nikt jak d~d n ie
daje tal{ich odsetek.
Ogólna wartość tej pierwszej
lego typu pożyczki wynosi w
skali kraju 600 mld zl. Obligacje sprzedawane są we wszysL
kich wi~kszych miastach Polski. W Kielcach w
Od(lziale
Banku SA przy ul. Sienkiewicza 22 (dla przed iębi(\ofstw),
Oddziale Banku PKO pny uJ.
Sienkiewicza 25 oraz Urzęd zie

w Kielcach jest w Połańcu

•

Sklep miesn~ "EKO-Ma leny"
otworzył

•

DOKOŃCZENIE

swoje podwoje

ZE 8TR. l

I'Ownici.
h~nalowo-usJ{Jgo wej.
Dyrektor spółki, Ed\ ard Wójeik człowiek niezwykle operatywny i pomysłowy już daw110
pomyŚlał o tym. żeby
w
Kielcach U;fuchomić taki Sklep.
bo przeciei widzi, jakie są kło
poty z kupnem smalcu, w<;dliny czy kawałka mi«;sa w naszym mielicie. pf7ez kilka miesięcy wydeptywał
ścieżki
do
prezydenta miasta prosząc jedynie o I~al Wyposażenie sklepu i jego zaopatTzenie firma
~EKO-ł,'Iarlena"
gwarantowala
we własnym zakresie i za
właąne pieniądze . Niestety, lok alu nie uda lo się znaleźć.
Spółka z ul. Ta-trzaliskiej od
kilku miesięcy pra cuje w Po, łańcu. m i~ lizy innymi niedł\Jgo
pnysląpi
do budowy przedszkola Dyrektor Wójcik pomys~m otwa.rc.ia sklepu podzie-1iI
SM! z tamtejszym naczelnikiem
miasta. który nie tylko temat
ku.pił" ale w ciągu kilkunastu
dni znalazł odpowiedni lokal
i u(lostępnil .,EKO-Marlcnle".
Błyskaw icznie sprowadzono niezbędne

urządzenia

chłodnicze

lady i wagi i wC2~aj. w nie~
JYJ?Owym dla handlu mięsem
dnm
(był
lo
poniedziałek)
mi~S2lkańcy Połańca oklaskam i
nagrodzHi inicjatyw~ kieleckiej
fIrmy i po przecięciu symbolic~n~j wstęgi mogli kupować
~wlezy ~hab i różnego rodzaJU wędhny. I to po niei:o niż
szy.ch cenach aniżeli w 9ldepie
panstwowym, bo Jak
powied :z,iaJ.
szef
.,EKO-Marlenv":
- Nie chcemy na tym sklepie
zara biać, wystarczy. jeśli tyl' ko zarobi na siebie i opłacenie
personelu.
A personel
jest
skromny - dwie panie. które
sprzedają i dowożą towar.
Napisaliśmy wcześniej, ze my
.1H:.bl"my zaopatrywać polan.jeek~ placówkę. I prawda. Glówn~m, ~ak
na, razie, doslaweą
mlf;sa I wyrobow mięsnych jest
pan Zbi"niew Kośla , prowadzący w Ostrowcu zakład brani" mięSDej na wY'Iokim poziomie. Pewnie, że wolałbym
przYwozić towa.r
d. bliższvch
mi Kielc powiedział repor·terowi "Echa." - ale skoro nie
był. lo!'alu na mały sklepik,
to będZIl!1tly jddzić d. Połań-

EO
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ell. ">lm lucaic
je~

te"

PQłrzebują

.

w Kielcach... Na wieść o
rychłym uruchomieniu
s-klepu
w odległym - Połańcu przez kic~cką spółkę zrobił się podobno ruch w Urzędzie Miasta . i
A

zaczęło

gorączkowo

poszukiwać

odpowiedniego pomieszczenia, o
ja·k i " Marlena" za biegała kilka miesi cy temu. I podobno
znalazł się taki obiekt na Cza,r nowie. W firmie przy ul. Tatrzańskiej poinformowano nas.
te· jest szansa, aby do koń ca
paidzierni~a
br. proponowany
loka. odpowiednio zaadaptować.
wyposażyć,
zaopatrzyć
i udostępnić
mieszkallcom
miasta.
Dosta wcą towaru
i w tym
przyoadku byłby Zbigniew Koś
la. który w tej chwili modernizu·je i rozbudowuje swój zakład i za niespełna dwa miesiące znacznie rozwinie
asortymentowo i ilościowo produ.kcję
mięsa i jego przetworów.
O systematyb.ne
zaopatrzenie
sklepu nie ma więc obawy. 0by tylko miejska wladza nie
rozmyśliła się w ostatniej chwili
i nie
przegapiła kolejnej
szansy na skromne ChociaŻby
popra wien ie zaopa trzenia miasta w tak deficytowe a.r ty·k uły,
ja'kimi są wyroby mięsne
i wędliniarskie.
:I. PAŃCZYK

Kim

był
\

ten

człowiek?

W nadgranicznej wsi Kalety
- około 30 km od GrodlNl _
gdz)e w tych dniach ek~h\imO
wano ciała 36 żołnierzy i oficerów . polskich, poległych w
walce bądź rozstrzelan;ych we
wrześniu 1939 roku przez wkra_
czające na te tereny ood7.ialy
A.rml~ Czerv.'OIlej. odbyły się w
n IedZIelę uroczystości pogrzebowe. Zl1romadziły one ponad 1,5
tys. m\esxkarków Kale-t i okolicznych mieiscowości
Po zakończeniu uroczystości
pogrzebowych. do kocesponden..
ta PAP podszedł jeden z mie_
szkańców Kalet. .Jak o!>Ow iedzi<fł. w
jego rodzinie baNko
długo przechowywano książecz..
ke do nabożeństwa. znalezioną
przy jedm'm z zabitych. Zapami~tał wpis. ja·ki w niej widniał: ., ... powiat OstrOłęka . gm iłlll Dulasy. wieś SZl>any Wła_
dysław Wilczyńsoki"
Może ten
winien, jMli to bvlo jel!o nazwisko, pnzestał być niemaonym ...

wvch

F ocztov.o - Telek;on1l.1nika..:.yjny m
nr l przy pl. Niepooległości.
Aby stwierdzić czy kielczanie kupują obligacje odwiedziliśmy wczoraj wszystkie 3 punkty sprzedaży w naszym mieście.
Jak przekonaliśmy s ię największy ruch Panował już od
rana na poczcie głównej. Wczoraj sprzedano tu 163 obligacje
o łącznej wartości 37,5 mln zł.
Największe

p~wodzenie

miały

te o najniższym nominale 100 tys. zł.
Również w
Oddziale Banku
PKO przy ul. Sienkiewicza 25
(obok DT "Katarzyna") ' klienci
indywidualni nabyli w pierws:r.ym dniu sprzedaży 70 obligacji po 100 tys. zl, 22 po 500
tys. zł i 25 po l mln zl. Ponadto pracownice banku udzielily wielu osobom wyczerpują
cych ilJ,!ormacji telefonicznych.
Nie kupowały na t omiast I>bligacji przedsi ębiorstw a i zakła
dy pracy. Jak wyjaśniłi mi zaprzyjaźnieni
dyrektorzy przy
tych wszystkiCh
biurOkratycznych obwarowaniach, które cią
gle jeszcze u nas ooowiązują
mrnli to potrwać kHka dni.
O pieniądzach u nas dyskutuje sil) dużo i chętnie. Chętniej
jednak o cudzych niż własnych.
Dlatego też na moje pytanie:;
dlaczego pan (i) Iwpuie obligacje? - IIzyskiwatnm zazwyczaj
lakoniczne odpowiedzi, II' pewien młodzian zb I mnie 'Wr~cz
arknięci6l1l z góry:
dlentelmeni n ie rozmawiają o pienią
dzach. To proste. ct-c,! ną tym
zarobić stwierdził inny tonem nie dopuszc7.aj. ('ym dalszych pytań . 2yczliwiej po raJ,towaly mnie natomiast dwie
starsze panie. Jedna z nich wyjl\śoila
mi, że obligaCje kupiła
z myślą o swoim wnuku,
który wkrótce będzie braJ ślu b.
Natomiast dnlga z pań powi'edziala: moje dziecko, robię to
również dla pani. Przed wojną
by ratować PolSkI) oddawało się
biżuterię i koszlownlJści. Teraz
szall6ą
na szybsze wyjście z
kryzysu jest kupno obligacji.
Dlatego to robię.
Wiadomo, źe we wszystkich
krajach stosujących
pO'Lyczki
państwowe są one najbardZiej
pewną, pozbawiooą ryzyka niewypłacalności
formą lokowania
os zczędności.
Miejmy nadzieję,
że tak będzie. i u nas: Przewichl.i e się, 7e z tytułu tei pożyczki do skarbu pań twa wpły
nie 420 mld zl. Tak więc jeśli cała operacja się powie-'
dzie - deficyt budżetowy zacznie się zmniejszać nie poprzez
wydruk pieniędzy bez pokrycia.
ale przy pomocy korzystnej dla
obu stron operacji. Ważne, że
p ierwszy krok na drodze do
rynku kapitałoweJ!o został zrobiony.
M . :2;.Ą RNOWSKA

Wakacyjne

•

DOKO~

.... ,t;ENIE
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pobierających zasiłki. Stotyczny
chorakter rozwi ązań nie zapewnia ją cy
bieżącej
indeksacji
świ adczeń odczuwa
więc
co·
dziennie ogromno grupa ludzi.
W warunkach lawinowej infla·
cji zmiano systemu wyplat jest
sprawą ogromnej wagi. Trzeba
pamiętać
również,
iż
najszybciej rosną dziś ceny iywności
(w ostatnich dniach zdrożało
mleko, sery, drób, część węd-

W,drze
-

Jeśli PoJsk~

padi&z. to

działać
i

pamięta ,j,

Gde.ńek podŻE

Pol.sik:a i

Gdańsk cię rozlicUł te słowa
Lecha Wa.ł(Sy skie.rowa,ne do

za,palezywego mJo.dego C7J0wickoa W6tały skwitowane brawami ucze&trJPków wiecu. jaki l
bm. po mszy w k oOOiele łrN.
Brv€idy wGadańSlku odl1)yl si~
na kościelnym d:z,i ediz.ińcu
Na atmos!er-z.e nied.zielll€#o
9'JOt.\!:ania mie&zkań~w Gdań
ska z przewodn iczący 1' NSZZ
.. S{}].jd.arność"
za.qi3'ivlo
ryo..
w\SZechne iJiezadowolenie i obJIwy o przy8Złość . zw i ąuJ.Oe ze
stałymi POdwyzkam·i ren. wyraża.ne D>TZez zebra·nvch. L. Wałf!S3. wzy~nając racie n iezad'"lwolo-nym . al>elował leónoc-z.e05nie o nYzwa~ę· i akivl/nl41ŚĆ . Bałagan
jeso\: zrobK: latweprze-ko-nywał
ale 7;nacm,ie
trudniej brać odP')wiffl~:;Jlno"~
Ul P()o1>!>1K:~ . z'.! sW<>-1e d-zieci
w
p().~ je&!; mi jsce ola WMvst1rioch i ootraLimv razem 2!NlPić
ba.rdzo dużo . ' Ale n.ie S'btt.ka
k;-zvO(!'lCeć. oOOi9k<w:zvć i. . iŚĆ d<>
oomu. bo sit! spełniło {»h.ryw·ią
ze'K: wobec ojc-zV'Zn V. 'J'r'"
mądne d7i.ałak. a n ie ooikr?vkiwać. Włąeza.)cie sit! i d7,iałajcie! '
Ja tei le;s>tem n.i('?~do(>wolo.nv
l>Owie<iziaol L. Walf"'a - 'z
siebie .• z was. z rządu Ale 'l)róI:mie ~ robić . I wam 'tei to
~!"-O'OOOU1ę włącza.i>Cie
sie i
d,iaJa>c-ie W P~ moż'la TO,,:;.
"a i 1 ,A.lltc:'7 e
i n ł.fi''''p.r v
bo
w~'''''''''':f:I!lJ hfaku.ie OIwieraic:e s"le-ov J)ip'~a", e . 7a',(ladv
~rze-twórC7e .

\)r·")(!uk\li~ie

p~

ni.. m.w.na zrobić stra i'k I co
dalej? Nie rozwiahmv nroblemów ~tan·k·m na ll~ic,. p ",J.sce
orvt r 7" hn-i .~ (hi~ lu{!.,if> madrZV.
zdo>lni. siln°
Przecież
to Wv
~"'~rie dziś w rz .. dzie. w Senacie
więc
1)r.'()Iłesof,uieeie
f)r,e-"iW~Q sc-bie. Dl t .... 4) t,..,.e<ba
si!,.d1lć i M?:W;IIZ"W-Ct' ~- ....hlE"!llv.
a n;e d(>ik;lt'!""\l1a....
C"'v.....".feet') ",.1It'.

lato na

Kieleckim organizatorom tegorocznej akcji ' letniej ciężar
spadł z serca. TaĄie wrażenie
można
było
odnieść
podczas
spotkania Miejskiego Sztabu ds.
Wypoczynku' Dzieci i Młodzie
ży poświęconego ocen ie tej akcji. Jak stwierdził szef sztabu,
wiceprezydent miasta :Ian
strój wąs,
mimo
olbrzymich
klcpot6w, wyn ikającYCh z kryzYsowej sytuacji gospodarczej,
udało s5ę zrealizować dość ambitny
plan
zorganizowanego
wypoczynku młodych. Oto k ilka danych: na kolonie, mimo
wysokiej ceny skierowań (70156 tys. zł) wyjechalo - dzię
ki pomocy zakładów oracy 20 tys. dzieci i
młodzieiy,
a
wi~c niec o wi~cej niż przed rokiem. Kielce przyjęły wprawuzie
znacznie mniej kolonistów
950 z różnych regionów kraju,
ale wynikało to z tego. iż baza nocleogowa zajęta była prZEQ:
uczestników festiwalu harcerskiego i spartakiady ogólnopolskiej. Praktycwie dzieci spoza
województwa mialy do dyspozycji tylko szkol Y nr nr: :M I
28. ośrodek "Relaks" nad zalewem i pomieszczeni'.! w jednostce wojskowej.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ubożnym.

- nie

wspo~nienie

~gnaj

lin), stonowiącej dlo
szych główną pozycję
cie domowym .
Propozycja
stowy wym iaru rent i
o jednolitq kwotę, być
j okimś stopniu zło godzi
wości obecnego systemu
Nastąpi/by bowiem
więksi, wzrost emerytur
szych. Ot'kononie tej
przewidziono no
nosząc dotychczasowy
drożyźniany o ponod 20
Byłaby
to oczywiście
no poczet grudniowej
zocji, ole słonawi ono
krok do przodu, no
skutecznej pomocy

Dute lunanie należy SIę kIerownictwu
oraz
personelowi
pla cówek. w których . przebywały dzieci i młodzież. To dzię
ki iely przedsiębiorczości, Uiradności . nierzadko
znajomoś~
ciom. ud awa ło się " zallltwić"
coś do jedzenia. I
w dodatku
2;ffiieniające się w sierpniu ceny.
Oqgk kolonii i obozów (brawa dla ZHP) z uznaniem trzeba ocenić przebieg akcji letniej
w mieście. Z wszelkich f(}rm ,
włącznie z imprezami w parku
m 'ejski m , skorz;tstało 22 tys.
młooych ludzi. Tu nieekromnie
musimy odnotować pochwały
pod naszym adresem za publikowanie }nformatora
imprez
' wakacyjnych ni mai w każdym
nwnerze Echa"
Nie obylo s5ę takte he~ krytycznYCh uwag; wysokie stawki żywieniowe (nielr órzy organiza.torzy kolonii byli do nich
nie . przy~otowani). kłopoty z
-zaopatrzeniem w iywność, niskie sta wki dla kadry staJ brak
chf;'tnch do pracy w wakacje
itp Ważne . iż trudności te zostały
ookonane.
Ważne
jest
równi~ż. że
wszy tkie
dzieci
wróc-;!y d~ domów całe i zdrowe. A willC do zobaczen ia za
rok...
(KOlI.)

<-

Klientów zaskOCzYła
niedzialek
cen wyrobów
to retultat osta
cen paliw. Na tyle
kakujący . że minister
poleci! ustalić
za6a
wysokiej podwyżki.
że po raz
piąty od
wienia gospodarki
';'u,u~I ""MO\
we) zdrożało także
.:. W oświadczeniu
sowego' Rządu ..t,.'; .>r';17 0n:""~-r
indeksacj.a jeet
nym, jednakże w
którą opowiada się KW
oznaczałaby w
krótk im
za ła manie się systemu
",ego państwa, a w
- budżetów dom
M:'nistrów
odrzucony p rzez
rządowy do laski
skie;.
... Minister, członek Ra
nistrów, Alek snder Hall
kał si~ z przedstawiciela
zależnych
organizacji
t
skich. Podkr 'li!, że inte~ !
hecnego rządu jest
twe
warunk6w
demokraty
funkcjonowania plurali I
go społeczeństwa. w tyu;
nież ruchu harcerskiego.
A
.;. W Warszawie czeka ·
cze na moż]i.wość wy ja
RFN pewna grupa uch
z NRD. Obserwatorzy
rzeń są zdania . że z uw
fakt w pracowania prz
państwa niemieo::kie k
go rozwiazania problemu
się uniknąć nara tania ~ t
mu uchodźców w am b1l Tr~ "
RFN.
.) W Warszawie zmarł
z najwybitniejszych
p
dyrygentów - Witold •
Natom iast w Gdańsku
autorka wie-lu znan ' rh
czYtnych powifJtci, Sb
Fle.szarowa-Mus.ał.

10 tysięcy mieszkańców. 2300 oczekujących członków
nra do budowy nowy dl osiedli

•

"

•

I n r" z~

członkowie

r

a

Rozmowa z mgr. inż. ADM~EM T.OKARSKJfvf,
prezesem Spółdzielni Budowiano-M'e zkaniow j
"Pionier" w Kielcach ..

•
W bieżącym roku spół
dzielnia obchodzi 30-lecie swojego istnJiewa. ProsrLę o krótkie przedstawienie jej dorobku.
Swoją

działalność

spół-

dzielnia rozpoczęła w 1959 roku od budowy domków jednoro<lzin nych
przy
ulicach:

"Herbapol " w odwrocie

zaproszenie
nizowane
Do'm Kulwspółudziale Ce"IVlałogoszcz", fir'~~·'Y." polonijnej
"Rollstick"
Wydziału
Kultury i
lI1i.,yjj:Zl~~1 Urzędu Wojewódzkie-

Przeciwko punktom skupu "Herbapolu" w tym roku jakby
w szystko się sprzysięgło. W ogóle "Herbapol" przeźywa cięź
kie chwile. Ceny, jakie moźe pbbierać za. swoje produkty, dalekie są od tzw. urealnienia. Jednym słowem, są nierealne.
Dochodzi. do tego. ' że spiry.!.us, na którym się robi wiele leków
ziołowych, jest droź szy od... samego leku. Co robi· w takim
przypadku producent? Przes taje taki lek produkować ~zekając na lepsze czasy.
~
'

Spotkanie

kupujący zioła
czasy
czekać

na lepsze
nie ; może.
Wstrzyma siG z kupnem
surowca w tym roku, to dłu
gie miesiące roku przyszł~go
będzie
stał nic
nie robiąc
i
czekał na zioła z przyszłorocz
nych zbiorów. A tu, niestety,
w tym sezonie w punktach skupu mniejSZY ruch. Generąlnie
tak się dzieje, gdyż z roku na
rok jest mniej zbieraczy. Współ
praca z ,.Herbapolem" przestaje być ·opłacah;la. Jeśli nawet
ktoś decyduje się na zbier<ilnie
jarzębiny. kn1inku, perzu, ło
pianu i i'onych ziół rosnących

S

Rzeką
Kielcach. Organizatodoskonałe wapracy twórczej.
dni temu dokonano
-_· _.,.·' ..... ~ia wystawy poplenew jędrzejowskim Dory. \ct;óra trwać
do polowy paździer-

Fot. Z.

Stępień

o dzieciach

nirpełnospra ~n yeh

zkole sp-ecjalne W Skarżysku
Wniose k spotkał się z pozytywną reakcją władz
miasta
oraz paksowskiej
fundacji "Z
pomocą
rodzin ie". Na taki 0biekt wyznaczono już
obecne
Przedszkole nr 5 przy ul. że
romskiego, z
którego dzieci
przeni.esione wstaną do nowego
prze'dszkola przy Szkole Podstawowej nr 13, zaś do tego obiektu. po odpowiedniej adaptacji, wprowadzą się maluchy
wymagające szczególnej opieki.
Otwarcie domu dzieoneg{) pobytu dla dzieci niepełnospra wnych w Skarżysku przewidziane jest na wiosnę
przyszłego
roku. Pod&bne placówki d:r;ialają od wielu lat w Zakopanem
i Katowicach i na nv.:h miQd.z,.
innymi wzorować się
b<:dzie
skarżyski dom.
(.1PA)

.tudentóut
wezwano
"'l~J'ICOW«!J
Komendy Uzu.r<:1M ....~ .. _ aby uaktualnić ich dawe. "Trep" zwraca .ię
(/0 z nich:
an atudiu;esz?
nizacię

zarządzanie

i

wewnętrznym

i u.luga-

prze<lawca.

z kolę
um.
liceum. to
pan? udenlów.

kmłcz y-

Kto

widział?

l8.IX.8' c., ok. g d:z. Zł w
Kielcach na uL Pro.~tej, w
pobliżu aknY:łowaoia z
dre'll
oa Mójczę, zestal potr'<'9DY
pne. oie Wltałony poja1'-d męi
czy"na, kt' ry :łbie,ł '& mid.'K'''
zdanewa. Osoby, które wichlaly
t. "darzenie, lu" ten pej",,,·],
pr.szene ~
zgl :zenie si
w
Jteteracie m Ihielnil'ewYt'lI
es. Barwinek !tlił

°

na polac h i łąkach, to woli iść
z tym do konkurencji, spółek
i firm, które placą lepiej, ' a
ceny szybko dostosowują do
warunków f:ynkowych, a nie 7Alstanawiają się nad tym raz na

Księżycowy

Oj, pokutują nadal monopolistyczno-biur-okralyczne
przyzwyczajenia. Taki prosty przykład: Krakowskie Zakłady Zielarskie działają na terenie 6
województw. mając
w
nich
swoje punkty sku-pu i przetwórnie. W Kielcach
jest tylko
punkt skupu i mała sortownia.
W Krakowie ustalono tegoroczną ' cenę
na czarne porzeczki
na 1200 złotych za kilogram.
We wszystkich województwach
jednakowo. W Miechowie czy
w Bochni była to cena dopasowana do warunków tamtcjszego rynku. A
w
Kielcach
zdecydowanie
zbyt
niska. A
efekt? Zamiast
pl anowanych
pięciu ton
nie skupiono
nic.
Całość zbiorów przejęła konkurencja. I dobrze tak .. H croopolowi".
Jakby tego było mało. zielarzom
mocną
niespodZiankę
zgotowała pogoda. W tym roku
dla ziół byłO zdecydowanie za
sucho. W Kielcach zawsze najwięcej
skupowało
się
kminku
i kozIka
lekarskiego.
Tego
pierwszego m~eli sku'Pić 100 ton,
skupią
mniej więcęj
połowę
kozika miało być 80 ton, będzie
nie więcej niż 60. Jeszcze gorzej będzie z kolendrą. MialI}
być
60 ton. może uda się pozY9kać... 3. Nie obrodziła tarnina, jarzębina jest, ale ustalono na nią zbyt ni ką cenę.
No, ale jak cennik uaktualniono ostatni raz na począ,t'ku
Sierpnia, to pod koniec wrześ
nia te ceny na pewno nie są
realne.
Tak więc .. Herbapol" jest w
odwrocie. Nie ma konkurencyjnych cen skupu. ceny gotowych
wyrobów nijak się mają do Ich
realnej warto ci, zbieraczy brakUje, plantatorzy nie zawsze
wywiązujó! się z umów, zaczynają surowiec zamiast oddawać
do punktów Skupu przetrzymywać u siebie czekając na wyż
szą
cen<:. nowych umów podp' ywać nie chcą. CZ:lrno wid7.ę
przyszłość tej f irmy . No . chyba
:ie zaczni działać po nowemu
i stanie .ię firmą prawdzlwie
el styczną, zdolną konkurować
sku~ec'lnie z małymi.
b rdziej
pręznyml konkurentami.
(,jan)

., zaczyna nanoić uZY'fcwmacJe ut
odpowied-mularzu. 1 widzi, że cazrllleści .ie Ul rubryce,
la Je !eze raz :
A ~ czego bill pan lepszy:
~. czy z mo,ww?
(8(/)

krajobraz powiększa

•

Się

_Biale Za·łębi~ pod Itielea..li ło rejon, "dzie eksploatuje ię w
c.,,!;u roku miltony ton surowca dła poi", b miejscowycb ceJlleotow"akładów prLeolyslu w pieoniczc/:. I kruszyw. )!;ksploatacJ~
ty<,h minerałów powoduje t ły wzro t. powierzchni bOlId na I<tórvch
.kład_uje się re zUd wykOMlyslane,;o przez przcmysł s'urowca. '1 '0wlerz<,bnia u~ęla przez te bałdy wyno i Juź lU ha, a nagromadzone
na tym kre'."e odpa y wy"o %~ jut l ! mln ton. zęśf z nich vykor';ysl:vw .... a Jest !l'0sPHarczo, p. zew .. Owin)'" WYkorzystUj" 1'0Q!o ..: do pr dukcj. cementu .ok. '80 ty&. ton (docelow - tóG tys. t).
Do pro4ul<t'JI płytek cer m.cmycb w Opoc~lłie potrzebne Sil od ady
z kopaloi II dkowice-Podole w Ilości 20 t.ys. t.on rocznie. WYkO~YS
lanie
p dów Je.t. Jedna
stanowczo sa male by myśłef w tej
ch.m e Uk.ida<'Ji b Id . T:\k więc k Ię*veowy • kr jObr Ż na ziem
kieleckiej będzie ę y te ty~le powlęk
~...
(.J.)
ni oraz

Podlesie, Prusa i Modrzewskiego. W latach 1963-65 wybudowalismy pierwsze bloki przy
u'l. Sniadeckich. W tym czasie rozpoczęliśmy. prace przygotowa wcze do budowy ' osiedla domków jednorOdzinnych w
rejonie ulic Zagórskiej I S:r;czeci.ńskiej.
Rok 19'74, to począ
tek budowy osiedla na terenach pom ięqzy ulicami Gwa.rdii Ludowej i Prostą. Cztery
lata później przystąpiliśmy do
budowy 80 segmentów jednorodzinnych w rejonie u'lic: 20ł
nierzy Radzieckich. Bąkowej i
Dąbrowszczaków. W 1980 roku
rozpocZGliśmy
budowę
naszego
na.jwiększego
kOl11,pleksu
mieszkaniowego osiedla
Barwinek. Już w pOłowie 1982 roku do bloków na tym osiedlu
wprowadziło się ti69 członków
spółdzielni.
Dzisiaj w boo)"Ilkach "Pioniera"
mieszka
10
tys. osób. Na mies:z.kanie
0czekuje prawie 2300 członków.'
Mamy ).eż około 1000
podań
na budowę domków
jednorodzinnych.
•
Słyszymy częste narzekania, iA "&sze llISiedla są jedy-

sekCji modelll·t;kleJ
zd"byli IH.in . w 19J7 ruku tyluł dl'uiynowe~o mi,," 'z a l nIsI"
•
Oc~ :kująCych lU. Illlo!.,zka'le 1Il',·r~.,ujc
d ",l.,zy
ru~ .... "j
~p łd'lil'llli.
'hcicli by wicdzicc
kiedy będ"
lU6gli lirzyć Da
swoje mil' .'lkanil'.
W tym ruku zakoilc7. ma
zo"lała budowa bloku nr t: ua
Barwinku o 90 mies~kanlach.
W roku przyszłym kOlejne 50
mieszkail uzy"kamy p
oddaniu bloku m' 25. W najbliż
szych latach wybudowane bę
dzie osiedle przy ul. Kochanuwskiego oraz ostatni
fr •• gment osiedla Barwinek wwłuż
ulicy Sciegiennego. W k"żdym
z tych osiedli przy~zie po
około 45{) mieszkail.
póldziclnia w ka żdej ch wili może rozpocząć budowę OSiedla
Kochanowskiego i Sciegiennego. Przygotowana
jest dokumc-ntacj.a,
przeprowadzone
rozmowy
z
wy·konawcami. Czekamy jedynie na
przekazanie teren6w
prz~ Urz'<jd Miasta. Gdyby to
nastąpiło jeszcze w tym roku,
mogliby ' my przystąpić do zagnspodarowania placu budOWY.
W bieżącym roku rozpoczęto
wywlaszczanie terenów pod budowę
planowanego na ponad
100 ' d{)mKÓW
jednorodzinnYCh
osiedla Podhale usytuowanego
na podejściu pod górę Telegraf.
SpÓłdzielnia czyni też starania
zrnier'/:aj<\ce do pozyskania terenów
budowlanych w dzieJnicy Ka wetczyzna, przylegają
cych od południa do istnieją
cej zabudowy osied,la Barwi-

parę miesięcy.

pis~emu k'l-

Pll/a drugle-

Przygoto va-

Czy .. Pionierowi" przYbę"'tie nowych domkclw, takich jak przy
ul. Dl\brows'lC2aków?
Fot. A. Pęczal~ki
we sypialnjami, że ro<zwój infrastruktury nie 'nadąża za budownietwem
mieszka.niowym.
Jaka jest 'ytuacja w osiedlat'h
spo.ildziclni .. Pionier"?
Nie odbiega ona w zasadzie od tego co się dzieje w
naszych mia&tach. Najpierw powstają bloki mieszkalne, a dopiero później, o w iele za póź
no w stosunku do potrzeb
mieszkańców, nast~puje rozwój
i.nfx;a truktury. Dla nas
pewnym pocieszeniem jest, że d- nas
to opóźnienie nie jest za dure. W ramach osiedla Barwinek wybudowana została 3 l-a-ta temu piękna slIkoła pod tawowa o pro!ilu sportowym. w
bieżącym
raku oddany z tal
do użytku
ośrodek
7..drow ia.,
foo kcjoo ują trzy
prred8zkola,
a w bU<lowie znajdu.je się żło
bek. Pł'acujące w osiedlu dwa
lik lepy nie z&spokaj-a,}ą potrzeb
miesZKańców. Dlatego
tei
w
osied,lu powstaną d wa pa willony
handlowo-u ługowe
oraz
kilkanaście
prywatnych
»klepów i punktów uslugowy c lt.
Trudnym
do
rozwiązania
problemem są parkingi. W
ied.lu Gwardii Lołdowej wy-korzystalbimy na ten cel WS7Ystk ie moili we miejeca . na Barwinku. kOllcl:vmy prace Pl'7V
budOWie park ingu wwlU'i ulicy Wa,piNlnikowej.
Rozwój
póld~ielnl
w
latnich lalach :tLworzył potrzebę.
a takze moi.liwość rozwinięci.a
działalności
spol{'(:zno-wychow yczej . Nie jeJ t to jeszcze
dzial;oln ść
a m;arę potr7cb.
Mamy tylko je<l-en obiekl
~luh Mieszkańców
.n .rwinek"
l
ni mOGl'my rn;;w;nać sz"r.Q_
kiei dzi ałalności. Praca klubu
~a9tawiona jest /lłównie na Z1J~.ia z dzicćmi
i m!od.,.ici .
Dz.ała tut i klua :nalego d'lie _
k.
'/\lłkr kompCt\.~rowy
koła.
fotogra ficztle. plastyczn' i tane<:'zne.
leci
z~howa i 010dclan-stwa
lot.nicrego.
Młodzi

http://sbc.wbp.kielce.pl

nek, a p zeznaczonych zarów no
ubudowy blokam i. ja;\< i
domkami jednorodzinnymi. Interesują nas . w dalszym ciągu
tereny u zbiegu u.lic żerom
skiego i Prostej. Uwa·źa m . że
nasza spółdz ie lnia
ma dobre
per peklYwy rozwoju.
Będzie
my chcieli je wykorzystać jak
na ilepiej.
" .
~y są r~eż SZ&4lBe uI .. i"jenia iycia
ty~.
którą
mieszk:u.ca już posiadaj"
Mamy gotowy projekt ,
na poc~tek przy.złego rok"
przystępujemy do budowy wlune; bazy ~r:r;ęlu oraz war~ta
tów dla konserwa.tol'ów. Popr ....
wi to 7..decydowanie nuze mOlÓli wości
o~ugi
konserwator9kiej. Sami też wyKooywać bę
dziemy remonty o n.e.l'Szym Rli
dOty<:llCUlS zakre6ie.
Chcemy zakoilczyć a faltowanie dróg osiedlowych co 7..decydowanie poprawi komuAikację w oosiedlu. Trwa - budowa
dutego pawilonu nr 211 na BiY'winku o call{owitej powie-rT-Chni 2770 m kw. Zna idzie się tutaj duża ·wi.ellica z salą wid~
wi kową, poczt . bar mlec:z.ny.
bank, gklep mi~sny OI' U
poro zaicładów
'łu~ wy~h.
Oddanie pawiłonu da miliwo. ć
rozwinięcia
p!'!l<Cy
pOlI cz.no-wYC!'ow8wcrej i kulturalnej
or"z zdecydowanie Zd ·pokoi Z!lpotrz('!'>owanie na usługi. Wierlymy 7,c budynck nowej ł ad
nei entt'lli l.eleConi n z'1cj l: tanie w tlajb liŻl.zym "zasie wyn". '\ionv przez WUT w niezł:lf;'dne urz d~enia
tec\'>":,,?np i
V' S"V9(!V
'n~tni oLr7;ym ią tl'lefonv

d

rO'Zlnowę·
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z Medellin

Kolumbia:

•

c •••
Wypowiadamy totalną i atJ~olutną wojnę przeciwko rZ<loowi,
Oli!,<d C! •. l (lr"Clll) ~łUV.l~ l l'U lej l411eJ. aZ,elln1K,lr40,n
ktOrLY
n<t~ atakowali I zl1lew<lz'lh, sędL.lOrn, którzy sprledalI Slę rzą

dowi i pracownikom in t:1'1 JI sądowniczych. podejmujących
de(;yzje o <:k tradycji. (. .. ) N'e uszanujemy rodzin tych, którzy
nie uszanowall naszych rodzin. ( ... ) Jesteśmy skłonni podjąć
dialog, ale nie p ddamy się i będziemy kontynuować na' zą
totalną wojnę przech.vko antynacjonalistom i tYlJi, którzy wy-o
puedaJ'1 ojcz,y "nę.
ikt pt'v. nit' nie wpadłby na
pumysł, ze to nie deklara_
cja
frontu
narodowowy_
zwoleilczego, lecz o~w:adezenie
kartelu narkotycznego... z kol umbIjSkiego Medelli'll, przekazane
24 sierpnIa k ilku prywatny m
stacjom rad io w ym, podpisane
przez .. Los E x traditahles", czyli
l.ych, którym grozi ek tradycja.
Jest to zresztą jedyna licząca
się, lraktowana po ważnie przez
przeciwni ka groźba, jaką rozporządza w walee z narkotycznym
mocarstwem rząd kolumb ijski,
ponieważ na wet najbardziej zahartowan° w boja ch handlarze
i wytwórcy b iałego proszku d()stają gęsiej skóry na myśl, że
Dlogą s ię znaleźć w amery kań_
»ki·m więzie niu z karą dożywo

cia, co osta tnio staje się w iz ją
coraz bardziej realną . Rząd kolumb ijski przyw róc i ł bow iem
~wieszoną
przed dwu laty
kolumb ijsko -a merykańską umo_
wę o ekstradycji .,Narcos" skomentowali
to
jf'<inoznacznie:
lepszy grób \V Kol umbii niż
amerykanskle więzienie. W ia do_
mo więc już. że trwająca od
miesiąca
wojna
rzeczywiście
jest walką na śmierć i życie.
I rzeczyw iście trup ściele się
gęsto, choć na razie żadna ze
slron nie może mówić o znaczących
Ikcesach. M imo że,
jak pisze RFN-Dwski .. Ste-rnw ,
wartość mienia skonfiskowanelfO koka inowym bossom wysta;p...
~za. aby Kolumbia spłaCiła sw()- .
długi, jest więcej nn pew-.
że
rząd
kDlumbi jski nie
ścił szefÓW kartelu % MedeUin
tomami. Magazyn .. Forl>cs"
Escobara Gavirię -s:zeł$.
kn&el", i jednego z jego ez()}o...
. współpracowINków, ~
6CIiOę Vasqweza, Gkreśm ja
~yeh z najbogatuych Mdzi
liWiata. Na łniadaDie mo,gll »
b ~ ku~fe jakieś państewko kil roczne doch~ . ęga1ą 4
do]erow . Dła p0równania,
roczne wpływy ltolnmbH s k&-

Turyści

w Jakucji

wy wynoszą zaledwie 1,5 mld
dolarowo
ojna rozpoczęła się w piqtek, 18 sierpnia : od kul
kara bill u
maszynowpgo
7-ginął. senator Luis Carlos GaIan, naJpopularniej s1..
polityk
i nadzieja Kolumbii; niemal
pewny ka ndydat na prezydenta
w przyszlorocznych w y borach,
prawnik, dziennikarz, .. kolum_
bijs.ki Kennedy" - jak o nim
m ó wiOno. Był n ieostrożny. Zbyt
glo..';no opow i adał si<; zo ekstra_
dycją
handla rzy narkotykami.
Nie pomogła obstawa . ani kamizelk/l kuloodporna. JeJlo glowa
kosztowała
podoboo mafię z
Medellin 500. a możp 600 tysię
cy dolarów .' Można wi (' powiedzieć, że wypadlo n led rol(o, bo
uwoln ienie w 1987 roku z wię
ziEmia Jorge Lu isa ()(:'hQi mia ło
podObno knsztować okn1;gły milion.
W każdym razie to był tl'1\
jeden strzał za dużo - dwa
dni wcześniej l.ginął sędzia Są
du Najwyższego, tego. sa nego
dnia co Galar pu łkowni k Qu i'lltero, komendant policji prowine~· Antioqu ia, w klórej położo
ne jest Medellin. Prezydent
Virgil io Barco, po 12-godzinnym
posiedzeniu rządu, wezwał. cale
społeczeńs.two do krucjaty przeciwko moroercom z Medell'
Ty.m razem nie było żartów..
W wynikn wydawałoby się
~lyskawj eznej
akcji
połicja
lIk-onfiskowała
mienie , bossów
kartelu.
Pablo
Escobarowi
przepadły dwa domy s aparlamen~i, dwie dyskoteki, wil.la,
hacjenda }l'apoles wraz s Pl'Y_tny.m Z<n1, areną do corridy
I lotniskiem. N'!emalo straoił
teł; Gonzało Rodrieuesz Gacha:
co ,PC&w4lł wi3śereielc posiadłoś
ci el!:wat lilie .~ ". donm podobnie zresz~ jak l jego ko)eg~ Ił "aT
:ręcoe
poliejd
~(łł ~go U-letni llYJl Fredy
i p6sia~ s .a';ns\alowanymi
w podziemiach celami cHa nieproszonyeh gotci lub porwanych
sakładników . W ogi'od zie stała
IfIUbienica. W sUmi1! skontisk-oW8.łlO

podobno lł2l nieruch()111()Ś

ci, 1,5 ~. pojazdów, 30' jaełt
tClw, 42 re1iiostacje, :tt śmigłow
ców. Były "" jednak niemal
wyłącznIe
sukcesy materialne
- nie udal"o ~ howiena :il pać
żadnego z 14 .. o:f.eów ehrz~
nych". Wynie&1i ~ w nieznanym kierunku, nawet b ez specjalnego pośpiechu . Je<! y<tlą znaczącą
zdobyczą
b~
skarbruk
mafii, Eduardo, Martinez ~
ro, przekazany już uesztfl wła
dzom ameryka ń Skim . Próba zła
mania kręgosłupa .. hydrze z
Medellin" zakończyła się więc
na razje kilkoma redrapaniami.

Jakucję, na pn.-w ch. Syberii, odwicdza ~raz wię
cej turystów. Na zdjęciu:
stara
mieszkanka
Leńska,
jednl.'"go z jakuckioh miMt
nad rzeka Leną. dajc autoIrraf turystce z Włoch,
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Od 1945 roku, ja'k twierd%.!
.. Stern", w Kolumbii z:amordowano w ięcej ludzi n iż w Chrl
Argentynie, Urugwaju, Gwatemali, Salwadorze i Nikaragui
razem - blisko 0,5 mln. W Io'aju
operuje 137 szwadronów
śmierci, w samej Bogocie działa 1500 gangów. Nie wszystkie
.&Ii związane z handlarzami 118lkotykÓ'W, &ieroni0j praca polieji i bez kartelu z Medellin nie
należy 40 łatwych Narkotycwi
baronowie eieszyli sil: jednak
dotad niemal eałkowitą bezkarności4 Były naturalnie próby
wykurzeniłl ich z Medellin,
.e
kończyły się one nader żałoś
nie Zwykle sprawę załatwiało
kUka strzałów: gi.nał KlinistC!'
sprawiedliwości. szef policji, sę.
dziowie i fl<lstępowało 7.awieszenie broni.

.
azno. . . . .

Już

działa za
najnow ocześniejszych

Mafia jest bogata i

kraj . w którym sM:
jest na tomia!>"t biedny
i zacofany . Kolum bil1 została
zr esztą naprawdę
d obrze wybrana Na tery ltirium o powierzc~ 1,1 mln km k·w. żyje
zaledwie 30 m ilionów lu.dzi. Jest
gdzie ukryć plantacje koki. Po_
za zbroj ną oc h roną kartel d ysponuje równ ież, jak każde pallstwo, własną służbą dyplomatyczną.
słu żbą
bez p ieczeństwa,
powiązaniami jak CIA. O takich

drobiazgach jak wlasne linie
lotnicze n ie ma na wet co wspominać. Ma te? nadzwyczaj dobrą pamięć: !i;nrique Parejo, były m in ister spraw iedli -'-'ości Ko- .
lumbii. którego dziełem było 16
nakazów ekstradycji, aby ratować życie wyjechał jako amba_
sador na. Węgry - na początku
1987 roku w b ia ły dzień zaslrzelono m> na ulicy , Od 1981 foku
w podobny sposób zginęłO co
najmniej 220 sędzi6w, 30 dziennikarzy, 2000 policjantów i żoł
nierzy, ogółem około 20 ty,;ięcy
KOlumbijczyków.
paT'8t spraw iedli .... ości jest
niemal w całości skorumpowany {ub sterroryzowany. Dziennikarze, którzy piSZą
o mafii, nigdy nie podpisuj ą się
wlasnyJDi nazwiskami. Sędz i o
wje modlą się codzi nnie, aby
nie trafiła im sif: sprawa o nar_
kotyki. Jak się trafa, ~ w 90
przypadkacłł- na
100 zapadają
w yroki
uniewinniaj ące .
Czy
można się dziw.ić ludziom, te
chcą żyć? Mafia zresztą dysP'Onuje róinymi środkami naci!ska.
Zaczyna się od telefDnów: nieznany rozmówca dokładrl1e-- cyhlje rozmowę, jaką przeprowa-

A

dził sądne :te s;woją przyjaciół
~. Następnym ra zeDl informuje lńę <k!łikwenta o jego stailie

licr.bie clz.ieci, )ck
przyzw yczaJeniach,
cłolegliwościacll , systemach zabezpieczających . Na ogól \o wy_
$blrcza. Jeśli nie, uparty sędzia
dostaje płlczk:~ % miniaturową
trumienk4, na której
złotymi
l)terami wypisane
jest jeg.
DQzwisko łub , toamiast upomi nku, zaprOBZenie na ..wasny pogrzeb z podan.iem natu ralnie d()kładnej daty . MPecbo de lato."
(blaszana pier~, jak Qln"eśla się
łudzi, którzy stali ~ię dla mafii

EUa Fitzgerald
wnpr'7edsionkn sławy"
ezar noskóra piosenkarka, El.. Fi-tz.geraW, jest szóstą a!"lystką przyjętą do nDWQ powstałego Jazz-Blues-G pel HaU
of Farne w Chicago. W ,.przed.sionkv sławy ", qbok Fitl.g rald
waleźli
się
j uż
m:1n. Louis
Armstrong,
Mud-dy
Watel'5.
Thomas Dorsey oraz Mahalia
Jaekson. Uzasadniając umte,lSl»wienie Hall ot Farne w Chicago, ' jej prezydent, Charles
Colbert, powiedział, że miasto
to przez długie lata było kole'bką
gospel-musie, z Które]
wyaoós1 mr<óvmo "w'Ue6, ~~

nie n-.c (Om

.

-- -'

.---~--

ci:.gle...

Wprawdzie minęły już czasy, kiedy z d 1m:! nnzy a" ZIemniaczanym mocarstwem", ale w Sł}Ożyciu
zie~niaków trzymamy się mocno, .zajmuJrlc (wedh?, dan ych za 1986 r ,) po NRD (145 kg) zasżczytne druJl'ie
mie 'sce (144 kg), a wyprzedzając Związek Radziecld
(108 kg) i Czechos owację (80 kg). Chociaż, czy :01 wiem':'
W m'arę postępu prawdziwego rynku perspektywa nabywania. kartofli na aeka wcale nie musi być tak oclległa cz,y absurdalna.

tarc7am.! strzel niczymi, żyją w
na )lt;(; u, li CI a
III e
domow, n "Którzy
zatrudniają
ochronę,
choc iak
,wiadomo , nie przeszkodZIła ona
mafii w zlikwidowaniu senatora
G a lana, inni w popłochu opusz_
czają kraj. Budynki sądów, re_
dakcje gazet stały s:'l. twierdzami: mafia wyraźuie zapowiedziała, ktO jest na muszce. ost rzegła ' też, że ;za każdego h andlarza wydanego władzom ame_
rykailsk,jm zginie. 10 sędziów.
Po p ierwszej fali entuz jazmu
teraz roania w Kolumbii na te mat celowości prowad zonej wojny są podzielone . Co to za pre~
zydent, k tóry decyduje. się odnowić
umow ę
o eksl radycj.i,
m imo takich gróżb, ezy pr zypadk'em nie- prowadzimy "cudzej" wojny? I jak dlugo mO'Ż
na t ak iyc.?
opuszczają

Nie w zystklm
tym, choe są
w n iewoli. Co roku 'W
tych zwierzat,
by zdob yć Cl'nne kły .
roku dwuty_
s i ę~nym w Afryce U",g •• ~ ....L··yczne i poży_
teczne zwierzęta,
CAF - Reuter
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tany

Zjedn oczone, Jl l 9wny
rynek zbytu hanq1arzy z Modellin, przyj ęły k~
lumbijską akej ę entuzjastycznie.
Wysyłają już sprzęt. który ma
pomóc w walce z kartelem, 0biecują pie nią d ze. Znany
jest
plan walk i z na rkomanią prezydenta Busha : 7,9 mld dalarów na rok finansowy 1990.
Tymczase m wygląd a na to, że
r y nek ameryka lIski jest· już nasycony i coraz cz ściej celem
h andlarzy i produ centów staje
się Europa: R FN, a także Hiszpania. Włochy . Jeśli to pra wda,
to skoordynowana wreszcie akcja
kolumbijsko-am eryk a·ńska
nie przynieSie wielkich efektów.
Władze
kDlumbijskie
czują
zresztą / własną bezsilność: b urm istrz z Medellin, który zażą
dał 6 tys ięcy policjantów, dostał pomoc w
wysokości... 1W
lug,zi. U zbrojeniem policjanci
nie mogą się równać z mafia.
wYSl.kDleniem zresztą też. Jedyną
szans-ą
j st więc chyba
fakt, : że po raz pierwszy Kolumbijczycy znaleźli naśladow
ców. O'prócz USA do wojny
włączyła się już RFN. cZf'ścio
wo Wł oc hy.
a szybkie efekty
nie ma co ,liczyć, bo przecież
szefowie kartelu $.ol na wolnoś
ci, ich najemnicy nie złożyli
brani. a ogromne l}ieniądze są
dobrze strzeżone. pra wdopodobnie w najbardziej renomowanyeb zachodnirh bankac h. P02a
tym, oprócz kartelu z Medellin,
działa
jeszcze na przykła d \V
tzw . Złoty m Trójkacie, na pOgraniczu B irmy, Laosu t TajlandU ...król opium". Khun Sa
ze lIwoj/ł armią i n iemal zu peł
nie nied ostępnym' pla nta cjami.
Na długie przerwy w d05tawie
nie ma w ięl! co liczyć.
dotąd

E"A GRONOWSK.

ak najbardziej o,góln ie
. i ś.rodowiska ,
na o!creślić atosunek b'4l,CII'zel,:J1l d Llaialno6ć
cioła
ewangelickiego
była dla wielu
NRD do rzeczywistości, w
o wiele atrak_
rej przyszło mu działać.
ta prowad zona
częściej zresztą Prasa
ńsŁw o naturalnje
tematów w Kościele.
i potrafiło
kład na jpoezy
zwlaszcz~
NRD tygodnik ..
KościDła
zamieścił wlaśn ie
(bibliot6b iskupem w stanie
a), . }}rzydr. Albrechtem
stopniU
w której 78-1el.ni dz i ś
się jakoś
ny opowiada o swejrach, a jej
ciowej. Wyłan ia się
klientawspomnień racjonalny
n ie jest
kwentnie realizowany
wspól_
polityczny Kościoła ewan
i Kośkiego . Warto zaznaczyć, Że'
ie była przerza problema,mi podobnym
ukoronowaniem
tych, które miał .Koścfół
stała s;ę obecwszystkich krajach
na ponych . ewangelicy
w Greiismieli jeszcze dodatkowy
WIelu Dbywateli
cie w kraju pOdzi"lonym.
Dla biskupa
sŁa ni e Zwią zku Kościo!ó \,
to naturalny
wangel ickicb w NRD b yłO
starań zm iekrokiem dla przyszłości K.
rzenia tabu _
ła d ecydującym : uznaniem
faklycznego. Zresztą i
\ GRONOWSKA
lrudno by było określ
(Interpress)
ewangelicki jako
zwalc zający przy
system polityczny .
NRD tłumaczą to tak:
,.

czestnicząc
w czymś
mieć na to wpływ, pra w:IC:~~'::~!i~rYb uSpokata,

głosu,

zabiera'1ia

My n id
poiwoJil i ś.my się ze pc
boczny tDr Za wsze
my głos , choć nie
się to podobało. Ale
zamknąe usta
Ta politvka n
J
siła sukcesy w
państwem, ale
przyciagać
do K<>śc
młodych:

Kości ół

NRD' skupiał
obrońców
pokDju,

w

(1ntt'rpre. s)

Ol)

Przybrane dziecko
ndrzej G. miestkal u przcdwcześnie .Ol dowialego oji:a.
nie interesując ię ślubn~
żoną,
dwuletnim dzif'ckiem i
jeszcze jednym, które niebawem
miało się .rodzić. W zwi~zku
II
tymi narodzinami słusznie
spodziewał się
kłopotów. Nzjboleśniejsza była ,rożba zerwania z nim przez kelnerkę, kt6ra ehciala małZeństwa z An.drzejem, a on si 40 tego nie
palił. Wolał brae od niej pieuiąd« aa wódkę,
W odwodzic pozostawał jeiły
uie pnybrany ojciec - l \ ieslaw
G., dobnI' yluowany emet t,
Ale stosunki z ojcem były napięte i Andrzcj bal się wielokrotnie powtarz nej groib
e
wydziedziczeniu.
Chyba. właśnie wtedy wpadł
mu du głowy pomysł pozbycia
się uc iążliwego ojca. Na parę
dni przed świętami wielkanoenym i zupełnic niespodziewanie
powiedział swojej
narzeczonel
kelnerce, te jego ojcicc nie ł,y
je, Informacja ta przyniosła mll
korzyść doraźną w postaci łill
kudziesięcia tysięcy IlIotyclt na

A

---~

liśm y się

Clqgłj".lI

r-od:rinnym:
adresach.,

-

,

..łIILec

dóbr. Obroty kartelu SlilCUj" sie
ua .,(;0 mld dulalo' r
111.
LudZIe, którz) rozpoILąd .. aJą tJ.klm i pieni<;dzmi, potraf ą zad_
!:lać o swoje bezpiel:zenslwo i
nowocześnie pro wadzić interesy.
Zatrudniają prywatną arm;ę 4000 wyszkolonych przez in-ael_
skich,
południowoafrykańskIc h
i brytyjskich fachowców morderców, W razie potrzeby p od
bron można- powolać 20 tysięcy
ludzi. ZatrUdniają też I\aukowców z różnych dziedzin: chemików, inżynierów genetycznych.
elektroników.
Kiedy
pol icji
wpadł w ręce k ufer zapomniany chyba przez jednego z me_
dell i ńskich szefów, nie była w
stanie pokonać elektronicznego
syst emu zabezpieczającego. To
chyba . wszystko lub prawie
wszystko w yjaśnia.
pomocą
środk ów,
osiedliła,

-~-

ukup

bezskuteczwodzie podurlopu
za by się
usłyszał,

k)

oplaca stę
bO wlaśnłl!
zwabił na
·....;.....'ń.. lalo łeprzekonyfotograf
jednak Jedrugi: l
!

(P

I)

majlltka
w mieście K .
w świ~tt'cznll
b) lo
tr:r;ech~
mierz P ., zwaAndrzej, który
otworzył klunie w zedl.
"wabik" h
domu kOle:o;iów,
na ten . am
__ J1._"II:llr> i 7ar7.ął sie
ę

a

razie w

polskim ja..'
ziemnnk
na sz codzienny dorównuje chlebowi
na szemu
pow sżednie mu.
I nigdy n 'e
przejmo·,v.a liśm y się
zbytnio
alarmam i, że ziemnIaki tuczą . Czy zreS.litą na
pewno"
Opi nie są tu podzielone, nie
ulega natomia'l-t wątp1iwości
że ziem.njak skła da sJ.ę w 80
proc. z wody, Pozo s tałe suche
20 proc. too .skro-bia, C\lki~,
wl6kna i sole m in eralne (m i"l.
żelazo, mi edź . cynk) oraz w i tammy B t., Et d e.

dło~pisie

imię

Dobre

Sy n bohatera. westernów, Johua ' f ayne'a, wdowa }NI bnccnu ekranu Fredzie Astaire i
slo.>tra śpiewaezki jazz_ej Billie Holiday - wystąpili w ebronie dobrego imienia swoich
bliskich. Michael \Vayne. Robyn
Astaire, J] sis Nicole Holiday i
jeszcze kilkoro innych nosicieli
sławnych
nazwisk wnio~knM
"O za s trz eżenie na lat 5. wszelkich praw do uiywania imienia
bądź fot og rafii zmarłych art)!&.tów. Ewentualne po...łuźenie się
nimi miałoby nastąpie wyłącz
ni .. po uzyskaniu zgody sp&dkobif'rców.
M il.'" hal'l "ayne zaskarzył wyd1Lwnictwo, które wypuściło nz
rynek kartę pooztową s .szminkowa ną twarzą jego ojca
I za wierającl! hasła homOlieksualue ... WJ aśnie przeciwko hlkim nadużyciom wystąpił y r ...
dziny sławnych artystów do ___d'1l w Nowym Jorku, a dlatege
w Nowym Jorku, że łam wyeh__
tlzą najwięksEe dzienniki i magasyny. Spadkobiercy domalrają
się prawa do kontrolowania tego, co na tema.t icb bTl~kich m.
być powiedziane w TV lub :0&pi.~ane w pn. ie,
, Oni uważają, u icb sławni
rodzice, m iowie i blio;ey zostawili im w spadku za ma.łe
p ieniędzy; tad ta rzekoma troska o dobre imi "r - sprowadził ~szy~tko do flnaru D e~o
mianownika adwokat wieltiell:e
kopel't'llu pra. OWf'~O Tlme Ino.
Dopiere

wówczas do domu
nie wied:r:ao, te
sam może się
morderca i jego wspólnicy Mybko 1I0rientowali się, ie w aomu nie ma
nic Cl'nnl'lto i ie zabójstwa dokonali jedynie dla 3e tysięcy
z!oty<,h, jakie
l esław G. mial
w portfela. :Zatem korzy Ć II
morderstwa mógł odnicść w ł cznie Andrzej G. IlotychC9"as bi('rny - i de
napad. I
ws:tedł Andrzej,
u parę Dunu'
tliĆ eliarl\! otói

•

I•

W ostatnich latach ziemniak i zd o byw a ją popularno ść w
krajach tradycyjnie ryżow yc h
i kukurydzian ych, m .in. na
Bli ~ki m i Dalekim W schodz,e
oraz w Afryce. Okazuje s·~
bow iem, że w klimacie tropikalnym ziemniaki , aczkolw;ek
nie całk i em d()jrzałe . moina
jeśt jui w dwa miesiące po
Ulsadzeniu, a z por6wna'l ia
kalOOj,i i białke proporcjonalnie dat powierzchni uprawnej
i emstl,
kaorto!le- wychodzą
zwycięskc w stosunku do kukurydzy, J)!<zerucy i

sm..

.Jak chy ba w s zyscy w ,iemy,
ziemniaki ię !tadz.i, a nie s'e)e. Chociaż kto wie? Może oda g.~ w przy s złości wyhodo- _
wać nasien ie, zdolne do r07.mnażanill , lekkie i
odpor"e
mi choroby. Specjaliści
Mię
dzynarodowego
Centrum
Ziemniaczan('go w
Peru, 0bliczyli. że kartofel ma :160
wrog6w, w tym 23 wiru sy. 9
gatunk6w m szyc i 38 grz.yb6w. Skóra warta je~ w ię c
wyprawki, tym bardz:ej' ip
szklanka
tzw. prawdz'wego
nasieni'll mogłaby być równowaŻTliltiem 2 ton ~adzl'njak6\1\7 ,

http://sbc.wbp.kielce.pl
nOSliąc

~cunkiem. K~óraż
może pochwali~ sic:

to

rośl i na

takim rodowode m :i reputacj:}?

EWA JORDAN
(Krajowa Agencja

Jtobołniczał

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 192_

re

pnybrUle,e ojC!a, Pe t)'m ust ...
],ewa bandyci wypili pół liba
_ zlrodę i nocnym tramwajem
Ildali ~ię na dworzee kOlejowy,
teby się rozjechać }NI kraju w
celu wyrobieni sobie alibi. Na
miejscu w K . zo tal t lke An4rzej G.. któr w dwie cod:dn później jakb uigdy nie __
tworzył
drzwi tło dUl1)u i
wszczął alarm
_
"łlł dziel.JJ~.

K i edy na m iej cu zbrod ni po_
się milicja,
ndnej G,
ze zdziwieniem ~twierdzll, ze
al się ,łównym podf'jrzanym,
Motornicl.Y nocnego tramwaju
doskonale 'Apamiętał tf7~h pa_
~aierów jadąc . ch na d yorzec,
p awdzono także pociąt:i, któ_
r mi w ·wiateczna no(' mo~li
e.' chae sprawc . Bvł w ruz'ładzie kurs d
\ 'r ocł2w ia, a
k , iędZ«' mt'ldunkoWl'j · .. dne~ :t hotf'li bez trudu odnaleI:iono na~wi ka nadrannych r;oś
ei. Przed u płvwem dwiH:h " ._
!l:odni ('ałf' ba.nd ckie towan'; _
two ,.nalazło i; pod k ('zrm.
Andrzej G. ztląiyl jui Uf'~7tą
przyznać . ię do w .... tkif're.
jawiła

~

więc

zapomnieć.. tymczosem

nowo lo 11czucie. jakie go doznał no wi~ok żoł
nierzy otaczojących pociąg C'Zekaj Q~
na wor-Icuckim dworcu na sygnol dó
odjazdu. Było to jednak tylkCl rewi~
:tjo, ostatnio, jakiej poddano tom borłyd! klg ie mik6w, ®dbleronCl im dollllmenty wydooe przez logleJ. Chodz;"
lo o zatarcie śladów. Niłd nie mial
proW(l dowiedzieć się, że łagry
niej q.. Ale toki s10ry lal jok Uchoń
s~i , który przebył
dzi esią tki
rewizji,
kiedy p rz trzQsono mu jego uwęglo
ne lachy w poszukiwaniu s:n:zypty tytoniu czy kawałka sznurka, wiedzIał,
że najbezpieczniej ukryć trefny przedmiot w b ie liźnie, Za , gumkę kalesonów wlożyl swoją "sprawkę" otrzymaną w kadrach
obozu 1 S7częśliwie
przebył rewiz.ję, podróż I granicę,

- Niewiele takich dokumentów zn jd zie poni w Polsce - mówi - je st dla
Iltnie najcenniejszy, bo napisana ..
wprost "Dana nastoj o szczaja w to
czto on s 19 diekabrla 1944 9 po
o1ctiabrio 1954 9 nachodilsja w mie,..
łoch zakliuczenlJo UTN",

złamanie kOŚCi.). M ia ły ia1\:szkodz.ić. O skarżan o je e

powodowanie krzywicy, sk1:'oful, kiły i trądu, w co w ienono jes2lC2'1e w XVIII W. 1..ą
ezę
'ę % nimi liczne zabobony. a przede w zystk im przekonanie , że działają pobuqUl}l\eo
erotyocznie.
Dowod re
miała byt liczebność pO" omków w rodzinach irlan dzkIch
ehłop6w, zjadających mnóRlwe
kartofli.

Miał

dziś jeszcze przeżywa na

Wyjmuje teraz z tekturowej teczki
grubozi a rnistego papieru, pClżółkłego przez lato.

Do Europy ziemniaki przyz Ameryki PołudhlOwe1.
sprowadzone w XVI w . przez
konkwistadorów hi 7.pań~k;ch.
Na terenie dzisiejszego Peru
uprawiane b y ly co najmn ej
już 8000 lat temu. W Europie
były kolejno pokarmem
.dla
świń, rośl iną ozdobn ą, lekarstwem na wiele chorób (m.i".
lumbago, bolace ZQby a na-

wet

Do dziś rlle przekroczył wsc odniej
grol ir:y. Do d.l.is diwięczą mu w U"
szach słowa, jakie usłyszeli na poiegnanie od misji specjalnej przybyłej
z Moskwy: "Może dobrze wam tu nie
było. ole i narodowi rodzie kIemu nie
było dobrze. Zapomnijcie więc o tym,
co tu przeżyliście," nie mówcie nikomu o tym, co tu się działo, Bo jeśli
nie , to pOlrafimy wos odnoleU I
śc i ąg n ąć tu z powrotem",

kartkę

były

unie)

-

j

w o'ck)dlie zif'mn i 1kn a
rac<!cj ojcZYZlI /,1. ! '{ l. _ ."1dorze Ko 'lm 'Mi, I.Ul
Ul gotowan a za ~qp\lwał Inkom 7."gar Parzy tn l'nba we wrnżebnej .kopcp oznaczała dOI) y
omen
ni parzy ta
zapr,w adala kl<:<ki. Być może także
<klad:lno ziemn 'aczany
bóstwom ofiary z ludzi.
Obl"cnie na ŚWIecie zbie: a
siq ok. 300 mln ton zlemńicl
ków '1. c zego w dług dan ' ch
z '1987 r., 26.7 proc. w ZSRR
12.7 p roc. w Pol <cc, 9,7 pro:!,
w Chinach . R zadko natomła,t ·
pam iqta się o historii tej rośl iny. tak jak i o tym, że z ·
kartofli można
pr zyrza dz'l~
bli~ ko 500
potraw. JedznlY
więc ziemniak i z
w ięk s zym

Mial zopomniec. o pamięta do dzij
z 1953 FOku z pułkowni kie",
Kędzierskim ..:. zopomi ę1ał nmwisko,
bo tok nozywol się jego bliski kolege
w Polsce - przybyłym eto.pem l kof..
klgów. Stoli p. dwu słronoch drutów oddzielajq-cych zonę od kwarantanny I pułkowniłl opowiedział, że detał rozkoz wyjazd. no studKi w-ejskowe cło Moskwy. Je&ZclAł
ie
łoI I>Ozpakowo~ walizO' w hotelu,
d,
d-o pokoj.u w~ło mech POftÓW I IIprzejmie poprosiło 99 ze sobq, Jok
się .. lebawe .... ·okc»alo,
JIa
Bułryki, .
fl<frle przedlu
r>Obyt w ZSRR
rozmowę

POZIOMO. 1") rOdzaj owałM_
10 płytkiego taleM'A, 5) utklad
zb iorowego żywi~nia, 6) ału.ży
do
podtrzymywania rękopisu
podczas składania ręc:tnego. I}
przygotowuje zawodników do
zawodów. l~ zapas żywności,
:i)'W1HlŚĆ , 121 urządzenie do bie_
lenia tka'
ll.IIb przt:dzy,
ślni alek.

PIONOWO: ~ potrawa z k
ku gatunków zmielonego mię
sa, 1) zbiorowa nazwa różnye'atunków ssaków z l'Zędu 11&nelnycb Dfljbardz.ie; SIPOkrew...
n ionych z człowiekiem, :ł) z suwak iem, p.rowadnic~ i non Iuszem do mierzcnia długości,
szerokości, śr dnie i wgłębień,
• stYl p}y 'acki, 1) np. nocek.
~
przerwa
mif:dT.)'
aktami
przedsta wienla. 10) pov.'oły wanie do wojska. 11) obchodzi
gn ,eni n y 12.XI .
lto:twil\2anie ku iówki prze...
nalet. pu-d adr em redakcji "E D" (wyłącznie na arbch pocdowych) w term inie
iedmiu dni CHI daty niniejsze~ numcru. rllmiędzy pr widło
we cdpowiedzi rozlosuje się nap-odę ks iął kowl\ . Karty b('z kuponu b d~ W) łąc'tOne II l
wania.
syłać

"J:cHO D .

Rozwi:v..ani e kn

'źówki

Dr _ n

POZ IO:>IO' tC'lewidz, ank;elRi;
aibatros, intarsja, palarnia, Slka_
.anka..

CEK ARTOWSKI
PIONOWO: tra\ 'a, EliUl,
tere.s. ~y • batalia, impas,

m.-

wo-

do

1$ toL

In.
.

Uchańslci wiedział told6, że no kJpltalce, w obozie głównym, ~Iedzioło
trzech innych oficerów ludowego Wojsko Polskiego.

OIotego nigdy nie ~ywoł stow
- "lagier", nie myślał, by kiedykolwiek
możno było po iedzieć je publicznie,
Tym bardziej nre I'odejrzewol. że
dykolwielt będ z ~ A1oż!iWOŚĆ ubie.gonia
się o r~kompensotę z
lomte tata
swojej młodości gorneJ
Doje żdżoł tramwajem :t
żefOńskicg. "F oe Ibetu"
CI
ległym kmńcłI mia t
pl7eprocow ł
ta
!!i lot. Nie dorobił słę nicze~o,
nie toro bił MI samochód. Mies:tlc(l w
tyllł somyra mieszł<alllu, które dostało
1000 jeucze pned jego
powrotem,
Wychowali tylko chieci no pon d nych ludzi..

(KONtEC)

Rozstrzygnięto

konkurs

.

3

października

Dzi';

składam:o-

1989 r.

tyczen ia

Dziś

PROGRAM I

TERESOM
HELIODOROM
jutro

R dom

16.20 Prog ram

Biuro O~ło sze ó KWP
Radom .
tet. 237 -~G - czynne ... godz. 9-17.
TEATR
Im. Jana Kochanowskiego
"Ta k a noc nie powtórzy się wię
cej" - g _ U.

Kielce

KINA
Biuro
44~-58

-

Ogloszeń
KWP
czynne 7.311--16.

tel.

TEATR
Im.
Stefana Zeromskle~o
Ko!iciu szlw pod Racławicaml·'.
g. 18.



KINA
•.Romantica" "Wall St.reet"
_ USA, I. 15, g. 15.30. ..Czarownice z E a stwJck" - USA, 1. 18,
g. 11.45 ...Niko " - USA, l. 18, g.
20..15 - s eans przedllremierowy.
Wideo - .. Amerykańska kom edia
policYJna" - cz. II. g. 15.45. 18.
"Mosk.wa" - "Jeniec Europy"
- pol.-f r., l. 15, g. 15.30 ... powrót
na Ziemię" - USA, J. 12, g. 17.30.
"Powiększenie" ang. 1. 18, g.
11.45 .

-

.,gtudyjne!· "Paryż. Texas"
RFN -fr., l. 18, g. 15.30. 18.
..Robotntk" - nieczy nne.
t,An.lOOit"

-

.,B l ue

velvetH

'USA, I. 18, g. 18.

"Bałtyk"

"Chora z Inilośc!"

-

- fr. l. 15, g. 15.15. .. Wirujący
sex" - USA, l. 15. g. 17.30. " Lud zie koty" - US A.· I. 18. g. 19.45
- seans przedpremierowy.
"Przyjaźi'l" " Pluton
l. 18. g. 15.30. 17.30. 14.30.
9

'

"pokolenie" ,.Odeon" -

USA,

-

nieczynne.

nieczynne.

"Hel" - .,Su p e r glina" l. 15, g. 15.30, 17.30, 19.30.

USA,

APTEKI: stały dyżur nocny
nr 67-010, pl. Zwycięstwa Y.
67-001 ul. Traugutta 40.

pelnią

INFORMACJA słUŻby zdrowia
- czynna 6-20, tel. ' 261-21. Informacja o usługach - 3lffi-8$.
TELEFONY: Strat PoUrna 998.
Komenda MO 251-36. Pogotowie
Milicyjne 997. Pomoc drogowa 96'f,
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie E7ergetyczne - Radom 991 .

I

GALERIE
GA\-ERIA BWA "PIWNICE" Leśna 1 Wystawa malarstwa Allana Rzepki . czynna 11- 17.
DOM SRODOWISK TWORCZYCB
,,PALAC T. ZIELJN'SKlEGO"Wystawa rysunk6'W satyrycznych
Zblgnlewa Jujkl - czynne 111--20.

Skariyiko

ul.

MUZEA
plac
MUZEUM NARODOWE
Partyzantów - .Przyroda Kielecczyzny". "Broń w zbiorach Muzeu",,- Narodowego
w Kielcach".
"Spolecznośc
tydowska w
Kielcach". "Pejzaź ukra ińs ki i miniatury portretowe ze zbiorów
Muzeum
Sztuki ' w
Winn icy" ,
"Blałv okres w malarstwie Wojciecha Weissa" - czynne 9-16.
NARODOWE .. PAt.AC" - plac
zamkowy . Wn ę trza
pałacowe
xvn I xvm w .... "Galeria Malarstwa Polskiego" czynne
wgodz 9-1 6
MUZEUM
L i~T
SZKOLNYCH
S. ZF.ROMSKlitGO - czynne w
godz. 9-15.
.
OBLĘGOąEK MUZEUM B.
SIENKIEWICZA czynne
w
g(,dz. 111--16
MUZEUM WSI KIELECKIEJ
Park Etnograficzny w Tokarni
Wnf:trza XIX-w Chałup. Zagroda
z Radkowic ; Dwór; Ludowe plecionkarstwo ....Klelecczyzny;
.. JÓ[er Firmant y - malowana droga tycia" - czynne 111--17.
APTEKI -- stały dyżur nocny
pełnią nr 29-001 lil. Buczka 3i/Si.
nr '!'l-OOI
ul
Sienkiewicza 15
APTEKI - stały dyżur nocny
.pełnią nr 28-001 ul. Buczka 3V/38,
nr 29-008 ul. Sienkiewicza 15.
PORi\DNIE OYZURUJĄCE : dla
dzlecł l
dorosłych ul
PocleS'lk.
11 CPrt)lchodnla Rejonowa, czyn·
na codziennie w godz. 7-21, Stomatologlt'7na - PrzychodnIa Rejonowa nr I~ ul Karcz6w1<ow~'k" »
- czynna w nleddele I
śwleta w gOd? 7-19. dvtur noonY od ~od!: 19 do 7 Telefon nurt..,la - U3-" (dyżur pSychologów szpItalII w Morawlcy) czynny cod71ennle w godz. 14--7. w
dnI wolne od pracy cala dobe
(NFORMACoIA O L8KACH e-r.vnna w JodZ 7.30-15.30 z wyjąłk~em d
śwlatecznvch I dol
wolnych od prec" - tel 251-U
TELEFONY:
Pogotowie Ra'unkowe 9911. Pogotowie !litO 997 Strat Pożarna
"8 Pomoc Orogowa 8SI. Pogotowie EnergetycEne Kielce - Miasto Sltl Kielce - Telen 956. PogotowIe Ga'owe JJ-l!O-:!O I 9S! Pogotowie wod.-kan .. c .o .. elektryczne RPGM czynne w codz IS-!3.
tel 4Gl-ltl l 430-94. Pocztowa In(ormaCla o usłu~ach 'I I. lo(ofm~<.'la PKP 930
Inro rm"cJ ' "H e!';
68!-Tt. !totel .. Centralny" 6%5-11 .
CENTRUM
INFORMACoI' TURYSTYCZNEJ ..I T" - tel 486-66
czynne do 16 w 'Oboty do 14
USLUGI POGRZEBOWE :
Oytur ""Ioctooowv tel 31 -70- 47
POSTOJE T KSOWEK : OsohoJ'e Dworzec PKP tel 534-34. ul

ER 192

6

dnia

DT-

wi a domości

)

ROZALIOM
i EDWINOM

KINA
nieczynne.
"Metalowiec"
•. Dom przy
Carroll Street" - USA, l . 15, g.
17, Ul.
"Wolność"

MUZEUM
REGIONALNE
Im.
gen. bronI Zygmunta Berlinga w
Skartysku-Rejowl~
uL
Slonecsna 90 - czynne 9-17.
I
APTEKA DYZURNA: nr 29-048
ul. Apteczna 7. tel. 531-5~7.
POSTOJ1!: TAKSOWEK: Dworzec PKP - tel. 137-05.

16.25 Dla dzieci: "Tik-Tak"
16.50 Ki no Tik-Taka: .. CudQNna podr6ż " serial austriacki
17.15 .. Teleexpress"
17.30 "Spojrzenia"
17.55 ,,Kl ini ka uirowego
czło
wieka":
AIDS
nowa
przychodnia w Warszawie
18.15 "Mozaika narodowości" Puńsk rep.
18.45 10 minut"
19.00 Dobranoc; .,Wesołe przygody Pika Kwika i wielory ba GrubasKa"
19.10 Jacy jesteśmy? prQgr.
publ.
19.30 Dziennik TV
20.05 "Cyklon
Tracy"
(1) film prod. austrał.,
ret.
Donald Crombie
21.40 "Leksykon polskiej mupv!ci
rozrywkowej" "S"
22.2.'5 Studio "Solidarność"
23.10 DT - eeha dnia
PROGRAM

n

15.10 RetraIliSmisja abrad Sejmu
PRL
lS.45 Retra nsmisja obrad Senatu PRL
17.30 " Kluby· ludzi z przeszło
ścią"

lS.OC! Program lokalny
18.30 .. Pek in ~ koniec dekady"'
film
dokRysza!'da
Bójki
19.30 "Blisko nieba" mag.
sportów lotno
20.00 " Non stoP kolor'" "c..."i,
kt6rzy przetrwaJ( - blues
dzisiaj" (1) - film prod.
USA
21 .00 " W
kręgu
sz.tuki"
,.Dzieje fotograMi" Ol)
s e rial angielski
21.30 " Panorama dnia"
21.45 •. Kobieta i kobieta ..
f ilm prod. polskiej,
rei.
Ryszard Bugajski i Jan-UFz
Dymek

Jutro
PROGRAM I

Starachowice
KINA
..Robotnik" - brak tennłnarza .
"Star" brak terminarza.
APTEKA DYZURNAI

29-O'1ł

lU'

ul. Staszica, tel. 64-79.

POSTOJE TI\KSOWEK:
ny - 53-10 I 53-80.

telelo-

r

Ostrowiec

)[INA
..Hutnik" - "M ciclel Ulad 2~
Rzeld" Hongkong, I. l',
g. l&.SO, - 17.30. "Skorumpowana"
- fr. l. l', ,. 19.30.
tej

"przodownik" APTEKA

nieczynne.

DYZURNA:

ul. Starokunows~a I

n

M

19-O'f1

POSTO.n: TAKSOWE": pl. Wol- 537-92. ul. Sienkiewicza

8.35 " Domator" - nasza poczta - kuchnia domowa
8,50 . "Domowe przedszkole"
9.15 DT - wiadomości
9_25 "Nikogo nie zabilem"
film fab. prod. bul., reż
Raszko Uz-unow
10.50 " DomIltor" - , przyjemne
z pożytecznym
11.16 Drogi do niepodleglej Dzi - wybiła god.zina dla
ludów
12.00 Spotlkania z literatur", 111..
5 - Legendy
12.50 Wśród ludzi - Prawa 1
obowiązki obywateli
13.30 'ITR - fizyka, S. I - Rodzaje ruchu
.
14.00 'ITR mecbnizacja Mni<:twa, II. I - MatMało
znawstwo
15.00 Poznaj swój kraj •

3O.IX. W Młodzieżowym Cen_
trum
Kultury
w
K ielcac h
jury pod przewodnictwem dec.
A. Massalskiego wręczyło nagrody i wyróżnien i a laureatom
konkursu. które go hasło brzmiało: ,,50 rocznwa września
1939
I:oku". Jego oganizatorzy to Towarzystwo Wie dE}' Powszechnej
oraz Kielecki Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego.
Na konkurs wpłynęło 18 prac
uczniów ws.zystkich szkół śred
nich woj. kieleckie go. Jury wysoko oceniło jch poziom oraz 0gromną różnorodność spojrzenia
nil problemy. któli! nigdy nam .
Polakom, nie będą obojętne bez
wz.ględu
na
datę
urodzenia.
Wyrazy
umania
należą
się
przede wszystkim a.utorom prac,
ale także ich
nauczycielom.
Pn;y?;nano pięć nagród. Ich laureat.ami wstali: Edyta Kordas
(ZSE nr l Kielce) . Boźena Oozkowicz (LO Miech6w) i Wioletta Rydzewska (ZSE nr l Kiel-

tość

edukacja 1IIUIPoznawcza war-

filmu

Uwa,a" Za eweDlualue amlaa, .. pr0lrraml. TV ceclakeJa
uie

OdłKIwia4la

legitymację

9tudencką

.. P~t:az" - "Falalne zaurocznie" - CI'. I. 18. g. 15.30. 1'1.45. 28.
Uwa.:a! Za
.. programi..
odpowiada.

zmian,.
redakcja nIe

.,w~otualne

kin

PROGRAM LOKALNY
1'.01 Wi dorności 16.05 Muzyka
symfonic?na 16.38 " Kielecki historvk na BałkanaCh" - a ud . K.
Irsklego 16.40 Muzyka symfonkzna - cz. ! n.l0 Dziennik utorski.

~"""\'I

,.,iadczymy
na

NFOZ

9181;:
STAWIARSKA Urszula, Agnieszl~a Pali borek z.gubiły legitymacje szkolne ZSE .
9176-g
PIĄTEK Lucyna zgu;biła leg~tymację szkolną ZSZ.
9182..g
KOS HenrY'k zgu1bił
legi tymaJCję PKS brasa Kielce Borki.
91B4-g
MOJECKI
Grzegorz
zgubił
legitymację szkdiną ZSE. 9183-g
KOZIJB Sławomir zgubił lecitymaJCję ~oln~ ZSZ Kielce.
9186-g
KACZMARCZYK
Kat8Tzyna
2lgubiła legitY'Illację szkolną ZSZ
Kielce.
9185..g
25.IX. koło ZDZ zgubi~o 6
kaset wideo. DIa \JJCzc~wego
znaole.7<CY wysok.a. nagroda. Kielce 406-00.
9169..g
KROL Wiesław zgubil przepus~kę stałą Zakładów Metalowych Me6ko.
762-&.

ZA WIADOMIENIE

KINO

---

PŚ.

t8Z-81.

Końskie

Wszyscy

MANDECKI
MM'ian
;o,gubił
przepustkę stałą Zakład6w Metalowych Skarżysko.
758-s
KACZMAREK Grzegorz zgubił
legitymację szkolną TM Kielce.
9145-g
CHOLERZYŃSKI Robert zgubił legitymację ~kolną ZSB.
9190-g
ZATORSKI Piotr ~bił bi.leŁ
roczny PKS.
9189-g
PYSZCZEK Józef. zgu>bił legitymację zniiJkową PKP.
9187- g
SZKÓŁKA drrzew owocowyc1'l
sprzeda drzewka: jabłoni idared, macspUT, wiśni. crereśni.
. Krak6w, tel. 11-90-03, wieezoI'e'1'I1- )
•
422-k
GNAT Kazimierz zgubił prze_
pustkę
stałą
Zakładów
Metalowyc h Skarżysko.
761-5
KOPACZ Zygmu.nt zgubił legitymację , b~ miesięczny PKS
relaeji Huta Stalra KieLce.
\
9168-g
JĘDRZEJEWSKI And.rzęj zgubił
b ilet miesięczny wydany
przez PKS Ostrowiec.
6383-0
MACHURA
Tomasz
zg·wbił

Połoninie

15.30 NURT hK'alna -

ce) - II miejsce~ Marcin
kowski, Wojciech Sa.miec
Jędrzejów). Agata Skalska
nr 1 Kielce). Wyróżniono
prace Anny Piernik (LO
skol, MirOSławy Samiec
nr l Kielce) i Tomasza ~H'thł:tlr()Jli
(LO dll1 pracujl.ą~~ci..Y~C~h~~~~lt~~:
Sobotnie
D
spotkanie było także
poznania szczegÓłowej
wydarzeń z
września
wykład na ten temat
S. M e ducki.

OGLOSZENIA

nOŚci

-

.

,,50 rocznica wrzesnl8 1939

31-29-19. ul. J esionowa 31-79-19.
PostóJ tak'owek
bagatowych - ul. Armil Czerw.
tel .31-09-19. Post!)J samochodów
clężarowvch ul. Do m aszowska
te l. 31 -08-19.

Słowackiego

Wtorek

,

Zgodnie z art. 10 par. l, art. 61 par. 4 kpa oraz odpowiednie art. 54 ust. %, ustawy Z dnia 24 paździer
nika 1974 r. - prawo budowlane (Dz. U. nr 38, poz.
229), zawiadamia Się. że zostało wszczęte postępowanie
w sprawie:
budowy lin.ii no kv, grunty wzdłuż ul. H_hal'. czyków odcinek północny od ogródków działko
wych do inst. linii HO kv.
Znak sprawy: BUA.II.8331-1-14-8t.
Strony mo<1ą w ciągu 14 dni od uk ianla się powyż
szego zawiadomienia z;łpoznać się w Urzędzie Wojewódzkim Wydz iał Urbanistyki i Architektury w
K ielcac h, al. IX Wie ków K ielc, budynek CI, pok. 534,
z dokumenta<:ją i złożyć ewentualne zastrzeżenia lub
wnioski.
Po tym terminie zostaną wydane stosowne decyzje.
452-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

LEK med..
Wanda
specjalista chot'ób skóry
nerycznych
przyjmlłje
d'Lial'k i. środy godz.
16 pawz.ieornika. 1969 r.
u.l. Helenówek 29. te!.
BARCICKI
legitymację

bilet PK
Kielce.

Andrrej
ZSZ
relacji
Mn
S1Jkolflą

MILE PANIE. wa~
cywilny i wiek jest bez
czenia. Nasze biuro
szereg ofert od
gran icy. Jeśli
jesz skorzysta e
usług
:r:adzwoń
lub
zdjęCia bardzo m -le
ne. Załatwiamy
maIności
8M
27-200 Starachowice. ul
Maja lU45. tel. 79-66
wtorku do niedzieli
nie w godz. 13-20.

rywatny import

zapewnia imporgumy do żucia, maga.~'wi,~ńw, kserokopiarek, czewłóczki.
celne zaobserwowały
wzrost

przywozu mapoligraficznych
1276,5 proc., ,zegarków
cznych - o 1130 proc.,
pt-awie o 710 proc. i
§amochodowych o
600 proc. Spadło nalozaintere8()wanie przywometali
ązlachetnych
(co
dotyczy wyrobów z nich)
66,7 proc., mikrolmmputeurządzeń

Warszawie!

Polityczne polonica

rów - o 20,4 proc. Na stałym
poziomie trzyma
się
import
herbaty (z lekkim spadJdem),
rajstop
czekolady (lekki
wzrost).
- W piecwBzym pÓlroczu osoby
prywatne przywio zły na włas
ny użytełl: ponad 20 tys . samochod.ów, co w porównaniu do
pierwszego półrocza 1988 r. 2,5 tys. samochodów osobowych
_ stanowi wzrQst rzeczywiście
imponujący.
PraWdopodobnie
przyczyna leży w inflacji. Wysokie cła, które trzeba płacić
za sprowadzone samochody, w
związku z obłędnie u nas zwyż
kującym kursem
dolara stały
się dla posiadaczy waluty skromnym dodatkiem
do
kosztu
wymarzGnego pojazdu. Nie 0znacza to, broń Boże, zachęty
do podnoszenia cia. Wręcz pT~
ciwnie clo
powinno
być
zróżnicowane, naj niżSze na samochody do 5 Jat. Być może
zahamowałoby to import
trupów
z
zachodnioniemieckich
złomowisk, reanimowanych póź!
niej przez zdolnych fachowców
i sprzedawłlllych naiwnym na
gieklach.
Należno,ici celne za samochody wyniosly do czerwca włącz
nie 32,4 mk! zł. Najwięcej samochodów pczywieziono z RFN
15.460, Boclina Zach.
1360 i Belgii - 995. Najchęt
niej
przywozimy volkswageny, bo są w miarę komfortowe, o
przystępnej
cenie, a
znawcy zaellwa.lają je jako 0dporne na kiepską benzynę, kra'jawy olej i próby zastępowa
nia
zepsutych,
Gryginalnych
części
rzemieślniczymi.
Przywiezi()ll() ponad 3127 skód - są
na Zachodzie bardzo tanie, a w
kraju nie ma (relatywnie) kło
potów z częściami, jak równi&
2744 mercedesy, których do"konała jak06ć
i długowiecz
ność zachęcają
ptzezorDYch i
zasobnych do kupna. Popularnością cieszą się także fordy
(1765), ople (1336) I audi (1341).
Zdecydowanie mniej popularne
są drogie i mało odporne na
kiepskie drogi samochody francuskie oraz fiaty. Tak I::zy inaczej, sami dbamy o ~ozwój mototyzacji, sprowadzając ponad
20 tys.
samochodów w ciąg\!
zaledwie pół roku. Dla porównania dodajmy, :ie przedsiębiOl"
litwa zajmujące się ekspoctem
wewnętrznym zaolel;owa ly nam
w ub.r .... 7,6 tys. samochodów.
Cóż, wyręczamy, jak możemy
n iemrawy handel zagraniczny.
Pobyt w Urzędzie Celnym P()("tu LGtniczego Okęcie bywa pou cza jąey. Ostatnio wyglądający
skromnie człowiek zapłacił spokoj nie 70 mln zi cła za dwie
ciężarówki sprzętu elektronicznego. I wcale nie je6t to taki
ewenement ...
Zapowiedf pod-wyższenia cła
na samochody kupowane poza
granicami kraju
spowodowała
w ostatnich dniach lawinowy
wz.rost Pl"ywatnego importu. Na
przeiści u granicznym w Kołbas
kowie k . Szczecina odprawia
się obecnie do 250 samochodów
na dobę, spro~ adzanycb przede
wszystkim z RFN i Berlina
ZlH!hodniego.
'
•;TELLA SAWAJNER

• R.t.ąd szwajcarski w 'roz ił
zgodę
na
udziel_ie
Polsce
pierwszej pilnej pomocy żyw
n05c iowej na og6lną sumę pię
ciu milionów franków. W {/lad
zą tym mają pójść środki dhlgOll.erminowe. Dar ten mieści
się w ramach
pomocy, jaką
wnosi Szwajcaria do procesu
reform w Europie wschodniej.
• Papież Jan Paweł n przedo ook. 800-0s0bowej
grupy
piQlgrzym6w . polskich
zgromadzonych na dzi~hińcu
św.
Damazego w Wa.f.Y'kanie,
wskazał na potrzebę got()wości
i
współodpowiedzialnośc i
za
kształtowanie nowej rzeczywistości demokratycznej w Polsce
oraz apelował o osobisty wkład
każdego w kształtowaniu wspólnego dobra.

mawiając

• Za stępca nzeczni\(a radziecki go MSZ, Wadim Perfiliew,
nawillzał podczas poniedziałko
wej konferencji prasowej do
ewentualnej wizyty w Związku
Radzieckim premiera Tadeusza
Mazowieckiego i powiedział . że
"obecn ie jest uzgadniany teF_
miR takiej wieyty".
•
Węgierska
Socjalistycz,na
Partia Robotnicza odpowiedł"lia
la kategorycznym ,.rne" na apel Rumuńskiej Partii Komunistycznej wzywający, w związ
ku z wydarzenia m i w Poisce,
do ingerencji w wewnę-trzne
&'Prawy tego kraju oświad
czył kierownik Wydziału Mię
dzynarodowych Kootaktów Partyjnych WSPR, Geza Kotai, w
wywiadzie dla wydania dziennika

.. Nepszabe.dsa~".

• W. Jaruzelski w wywiadzie '

dla telewizji h1I3.z,pańskiej wyra:z.ił zadowolenie :z faktu,
że
polskie procesy demokratyzac~i
wzbudzają duże
zaciekawienie
w Hiszpanii, przypominając , że
z równym zainteresowaniem Pil '
lacy śledzili przejście HiSZIPan ' i
do ustroju demokratycznego.

Telefon ' interwencyjny
DOKOPiCZENIE ZE STR. l

wa śmietnika naprzeciw
lKlszych okien odbywać się bę
Ozie zgodnie z planem. Nasze
zdanie jest iflne. W tym miejlICU powinie.n staną~ klomb, a
nit śmietnik- o I dalej: "Na
nasze mieszkania ozekalłl;my
całymi latami,
tera'Z płacimy
bardzo wysokie c!.ynsze w koń
cu nie po to, by teraz wąchać
smrody. M&na
przecie~ powiększyć
sąsiednią
altanę,
a
nie real i wwa~ tego, eo ktoś
lriedyś bezmyślnie
2laprojektował".

Tej treści skargę zł6zyli w
chiale interweDClji "EO" loka*-rzy bloku Dr Z przy ulicy
lIei suera. Mamy _dziejl!, ze
kiea-owniotwo "Domato.ra" je 'seH raz
przemyśli
lokalizację
imietnika, Iicsąc ,ię przy .kasp z opinilł mie ska ticów swego ..,iedJa,
.

•
Sen acyjne areszt Wanle
boh'a tera afery "Lueona"
DOKOŃCZ

NIE ZE 8TR. l

Historia al ry Pruk&cha ma
p()!ityczne.
23
stycznia
1977 r. n
Z<Kzarterowanym
prze'Z
Prok6Cha
niewielkim
frachtowcu "Lucona"
nastąpił
wybuch. Statek znajdował się
na Oceanie Indyjskim na wySoko6ci Malediw6w. 6 osób załogi zgin lo,
inny h podobno się u.ratowalo. Według Prokscha, w ładowniach tatku znajdował
się wartościowy
sprzt:"t
do pI:,ze.robu rud uranu . Właś
ciciel tego ładunku , S7.wa]carska firma ,Zapata AG" . procesuje się od 1977 r . z towarzystwamI ubezpieczeniowymi o odszkodowanie w
ys: ko~i 600
mln szyl"ngów.
tło

Prokuratu.ra, któr~ w 7-"Zę
w
t j sprawIe w

śJ«lztwo

1983 r., jest przekonana, i.e w
ladowniach " Lucooy" znajdował
się bezwartościowy złom, statek został zatopiony ładunkiem
dynamitu, a Proksch
winien
jest morderstwa o.raz próby ()szustwa
ubezpieczeniow~o.
Sledztwo policyjne, a póżniej
prokuratorsk ie w tej
prawie
najpierw rozpoczęło 'ę z dziwnym opóźnieniem, a potem utknęło w miejscu. Autm- książki
"Der FaU Lucona" ("Sprawa
Lucon :v")
Hans Pretterebner
potrafił zebra~ materiały mocno
obciążające
wysok iego
szez bla
polityków
ustriackich .
Wio ną 1938 r . Pr sch znika z Austrii
"urlopowany"
prwz sędziego śledczego.
Na
ią<Ianie zasiadaj/lcych w padamencle partii poli ycznych
w
li opadzie nbr. powołano par-

WA ZYNGTON.
Rzecz.l k
B;aJego Domu, Marlin
Fitzwater oświadczył w poniedziałek,
że
adminis1racja USA
pracuje nad pakietem pomocy
dla Pol ki. Proces ten nie jest
dotąd zamknięty i w tej chwi-li nie mogą być jeszcze ogło
szone oficjalnie szczegóły tego
pakietu, stwierdził rzeczni k .
PRAGA. Liczba uchodżców
z NRD, okupujących amba~a
dę RFN w - Pradze
wzrU5la
ponownie we wlorek nad ranem do ok. 3 tys .. a setki innych NRD-owców ocze kuje w
pobliżu
placówki,
próbu l'lc
si ę dostać na jej teren.
BERLIN. Ponad 10 tys. .) ób
wzięło w
poniedziałek udz ia ł

w d monstracji w centruID
Lip ka. Demon 'tranci skandpwali hasła z ż'ldaniami
reform , poszanowania praw czJoi ka. zalegalizowania nteformalnych ugrupowań opozycvjn ych. wzn oswno także .o krzvki
na cześć Michaiła Gorba<'zowa.
Co najmniej 7 o ób zatrzymano.
PARU. Mini ·ter spraw zagranicznYCh Francji. nol.lnd
Dumas uja nił w ponied"/:I:Ilek , że j szcz w t m
rOtl:u
uda s i ę z wizytą (jficjalną 00
NRD prezydent Francji
Francois M itterra nd . Nie wyklu cza się , że do w izy tv do;dzie w okresie między J2 a 20
grudnia.
ALGIER. Lib ria i Ta 'wnn
postanow iJy z· dn iem 9 om.
wznowić stosunki dypl ,' m',ty.::zne, które zerwano w J917 r. :z
powodu uznania przcz Li .. ..je
Chińskiej Republiki Ludowe;.
Tajwan obiecał o tatnio Lib rii udzielen ie pomocy w wysoko ci 200 mln dol. na rozwój oświaty i budowę dr6~

5.X. poznamy laureata

Ola kogo pokojowa nagroda ·Nobla?
Spekulacje

w tej
sprawi,.
tym lIiIniej,
im
do
daty
ogłOBz('nia
werdyktu
5.X. br. Of'zywiście , komitet noblowski
7.1\chowuje w tej sprawie IOO-procentową dyskrecjI!, ale
dziennikarze. jak eo roku, UrJllldzajlł
giełdę typów, powołująe się na
róine mniej lub bardziej wiarygodne "przecieki".
Wiadomo na pewj"lO, że lista
'kandydatów obejmuje 76 osób
prywatnych i 25 ()rganizacji.
Część ~ nich je6t publicznie znana - bo tak życzyli sobie zgło
szeniodawcy, inne kandydatwy
SIl uważane za " oczywi te".
Na kilka dni przed gooziną
.,zero" Oj:enia się w OBJo. że
największe szanse mają dwie 0SOby: Michaił Gorbaczow ora'L
Vaclav, Havel. Wprawdzie niedawno jedna ze stołecznych 1:"'zet wykJuczy}a możliwoś{: OI'7Yznania wspólnei nagrody (}Qrh:lezowowi I Reaganowi . ale n ' e
oznacza to wcale że szef 1'a'lstwa radz ieckiego nie m'lT-e kandvdowa~ indywidualnie. Z kl)lei czeski
dramaturg. d zia łac7.
ruchu Karty 77. Vaclav Ha .. el
wydaje się najbardziej prawdopodobną kandydaturą ,
de
komItet zdecyduje się
tak,
jak to już bywało w pczesllości. w przypad-ku - Andrzeja Sacha-rowa I Lecha Wałę y - na-

mnożą
bliłej

się

°
-1

grodzić

dzia łacza

opozy cyjńe~o

z krajów Europy wschodn ie;
Inne postacie opozy~.:inej czechosłowaCkiej scen
oolitycznej
brane pod uwagę. to bVły mi,..
nister
soraw
zagraniczoych
Jiri Haj~k . a nawe
sam -\.
leksander Dubcek. N ie wchod d
natl>fDiast w grę - z powod6w
czysto
formalnych kandvdatura przywódczyni chińskich
stoUlll.'ntów. Chai Ljn~ . przed tawiona już po upływ i e terminu
zgłoszeń w lutym br. Jako tnecie nazwisko po Gorbaczowie i
H avelu wymienia się tu wit;'zlonego od lat w RPA d ziałacza
murzyńskiego . N~bona
Mandekomisję śledczą, w
celu zbadan ia przyczyn ślama
za.rnego tempa sprawy Prokscha
i ewentualnej odpowiedzialnoś
ci polityków, których Pretterebner wymieniał jako p roou_
j,ących go kry~. Chodziło zwłasz
cza o ministra spraw
v.ewnętrznych
Karla Ble~hę i
o
przewodniczącego
po-rlamentu
Loepolda Gralza.
Rewelacje ujawnione w t0ku badań parlamentarnej komisji śledczej zmusiły do podania się do dymisji :zarówno
BIecha, jak i Graiza (obaj
SPOE).
Pierwszy
wstrzymał
śledztwo przeciwko
Prokschowi , drugi zaś obwiniany jest
o próbę sprokurowania dokumentów, potwierdzających,
IZ
w ladowniach .,Lucony" znajdował się sprzęt do przerobu
rud UTa nu. Afera ta mocno zaszkodziła współrządz,")cej Pal'tii
Socjalistycznej i j t b z1itoś
nie wykorzystywana przez tworzącą wraz z nią koolic ję r:z..")-

lamentarną

dową

Pał"tię

Ludową.

Ar~zto

wanie PrGkscha doda rozpry wce politycznej w kół tej afery no vego bodźca.

http://sbc.wbp.kielce.pl

lę ..Jako m Inim In
CE'ntll
e;e
szanse pre'Zydenta Filipin, Ceralon Aquino, białej dzialociki
antyapartheklowej. H len S1l~
mao, Bruno Hussara - zało:l.y
ciela ,,03"/: pokoju" w Izraelu, w
których żyją w póln ie Zydzi I
muzułmanie, Czy też międzyna
rodowego 9kautingu.
Nat()miast mIanem InlTi z.alnych określa się w Oslo kandvdatury : Paktu P6tnocnoatlantyckiego NATO oraz wspólną
Andreasa Papandreu i Turgu
Ozała .

Nagroda N 1>1 a, to o~ócz
WV, także duże pieniądz. W
roku będzie to kwota 3

51atym

mln

szwed7.kich kor n . t" jeo;t około
460 tyS. d olarów. Pow I kszen1e
wartości nagrody o
\r"lo 20
p rocent w porównaniu ,. ubieglym rokiem było m"żliwe dzię
ki znacznemu wz.ro~ tow i
"l.ysków. j;; kie w latach J 87
osia 'leja Fundac's N?blows1(a:
z 34 do 58 mln koron .
PIOTR CF.(;J)"IJ8H!

Sądl gospodarcze zamiast

komisji arbitrażowych /'
Z dni m 30 wrz . nia ]009 r.
ulega zniesieniu Okreg W;) Komisja ArbitTażowa w Ki l aell.
Sprawy dotych zas rozp znawane przez tę in tytu Ję :I
dniem 1 pażdzi rnika J!)jl9 fOku przechodzą do k mpetenc)l
sądów pow zechny h.
Utworzony zostaje S"d GoepodarC7.Y Sądu Woj w'>Oz){iego
w Kielcach, obejmują y swą
wła ści woticią t
ytorialnA o zar
wOjewództw: kielecki go, radomskiego, larnobrz <ki go
z siedzibą w Ki l :u'h przy ul.
l Maja 12 (kod. 25-953 dawna
siedziba
OKA
w
K I lcach).
Nadto utworzone z06tnly ądy
gospodar ze sądów r jon ych
w Kielcach (ul. 1 Maja 12) w
Radomiu i Tarł) brz gu,
OOjmujące s ą właściwol\ ią terytoc i alną terl.'ny wojew ' 2t w w
których
ą<ly tc
mają
WGją
siedzibę·

Zerwany kontrakt
Opera w Chicago zerv.nła kontrakt z najslawni jsz.ym - obok
Plac ido Domingo - w 9 łeze&
nym te-n()rem ·wi~ ta . Lucia no
Pavarottim. Powód? Pavarotti
odwołał
aż 26 wy t pOw z 41
przedstawień w jakidl w cią
gu sezonu zobligQwany był 'wy/Y
tąpić.

Wlo.ski pi \-ak C'ierpi na ichias i wł aśnie ataki tej chor()by nie pozwalają mu do'rzyaywać kontra.ktowych z<:>bowiązall.
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Peraika

Wojewoda kielecki
~o ziękował

P._

organizatorom XVI OSM
r<r.ewotłnłełll\cy Komllełu Ort:3nt!aoyjnec. XVl Ocó1nopolskiej Spartakiady Młodll ieiy,' w.,jewoda kielecki, \\,10IIzimie" P,astcl;'nak sPotkał się wozora; w sali kominkowe;
WOK w Kielcach s ponad stuosobow=ł crupl\ działaczy, klórzy
zaancaiewaui byli w przy,orowanie i Pl'zeprowadllenl~ tej wlełId~ impreEY na Kielecczyźnie.
~,

P

Przypomnijmy,

że

w

trwają-

cci od 13 lipca do 6 Sierpnia

1\1

ośmiu

m iastach naszegu wojeWódz.tW8 9pQ.CtakiAdzie uczestniczylo po.n d lO tysięcy młodych
spo~woów. trenerów. sędzió.. .
działaczy,
a
K ielecczyzna dzięki tej im,porezie - - wzbog adla się o kilka nowycb obiekłów sportowych, między inny, mi pięknY stadion lekkoatletycz.ny w KIelcach. halę si>!>rto.wą w Busku Zdroju. W przygotowaniu i prze prowadzeniu
spartakiady uCi\CS~niczyło ponad
, dwa tysiące osób. 8 jej organizacja została wysoko oceniona
Pl'zez. naszych gości i kraj<>we
władze sportowe.
Wszystkim
utkwiło zwłaszcza
w pam l ę!'1
otwarci XVI OSM w amfiteatrze na Kadz.ielni i wspaniała

l

I XII

atmosfera towarzysząoo. temu
wiecll:Qrnemu spektaklowi.
Wcwrajsze spotkanie byłe) okazją do pod ziękowania ludzi.llll
za wielkie za angażowanie i wbżony wysiłek w zorganizowanie
spartakiady. Były więc pamiąt·
kowe puchary, listy gratulacyjne i u.pomLnki dla tych. którzy nie szczędzili sił, by kielecka spartakiada rostała wzorowo
przeprowadzona.
W spotkaniu
uczestniczyli:
wiceprezes WK PSL. Andrzej
Lato, przewodniczący WK SO.
Edward Wójcik, przewodniczący
K omisji
Kultury
Fizycznej
' raN. Stanisław Kowalozyk, sekretar,z KW PZPR, Jan Maoiejewski oraz kilM'ownictwo sportu wojew6dzkiego.
(paw)

Akrobatki Tęczy
wystąpią w Pucharze Świata
Akrobatki kieleckiej Tęc~'y,
Dorota ProDobis
14-1etnra
onlka Jęllrzejc1:yk
.." drugIej połowie tego m 'e-

' ~-le·tnia

I

siąca reprezentować będą Polskę \II zawodach
o
Puchar ,

.

Swliata i mistrwstwach Eur=>py. Obie te imprezy odbęoą
się w Rydze. Od 9 bm. k !elczanki przebywać będą na obozie 'kadry narodowej
w
Olsz.tynie. a wyjazd do stolicy Łotewsk ie j SRR aa stąpi 23
bi eżącego miesiąca.

Z boisk
,~5iódemek"
W rozgrywkach ligi strefowej
$Uniorów doszło w Kielcach do
.ciekawej konfronbacji młodYCh
pktk 1'zy rc:cznych
miejscowej
I[.rony t N'eptuna Końskie. Po
mteresującej grze mecz wygrała
.. siódemka" Korony 23:21
(13:.9.. Bramki dla 'gospodarzy
rAo<byli: Micha ł Wesołowski 8.
Domin ik Zyła 7. Paweł Zaliński
4. WojciecIa Miodek 2, Mariusl
.J.anus ł Grzegorr: Tom lSZC w &'k i
po 1; dla gości: Zbigniew Sliwak 7. Piotr Swiercz I Piotr
Git po 5. Mirosław Dytman 4Było
to czwarte 7.wycięstwo
kiclczan (poprzeQnlo
pokonali
- Mazowsze Garwolin. Broń Radom i Padwę Zamość).
(ap)

,Chcesz

sędziować

koszykówkę···
... zgłoś się na Itursy kandydatów na , Slldzfów w tej dyICyplinie sp ~ rtu, c rganizowane
'Przez Okrę~ o" v Z wi~ zek' Koszykówki w IC~' ~ :: !t, 'P :erwS2e
zajęcia odb ~n1 si~ j uż w najbliższy poniedziałek (9 bm.) o
godz. 17 w sIedzibie Wojewódzkiej Federacji Sportu w Kielcaclt przy ul. Waligóry 1 oraz
w ' Ze pole Szkól ZaWodowych
nr 2 w Starachowicach przy
al. l Mil'ja 4, Zgłoszenia na
kursy przy jmowane
będą w
mi ejscach pierwszych zajęć, Warunkiem u czest nl ~zen ra w kurIach jest dobry stan zdrowia i
ukQó cwlte 16 ht
(ap)

8

W minionym tygodniu kieleckie akrobatki startowały \v
Olsztyn ie w p ierw szej w tym
sezonie edYCji Pucharu Polski.
zajmutąc w konkurencji dwójek trzecie m iejs ce. Jak nas
pO'infQrmował tr ener, Ryszard
Makowski. jego
podop iec~'le,
pew n ie wykonal,v wszystkie elementy ćwI czeń,
ustępuj ąc
n ieznacznie rywalkom. Zdaniem
szkolen iowca
Tęczy .
szczyt formy Pronobis l Jedrzejczyk powin ien wypaść na
wspomniane na wstępie imprez.y.

(paw)

o .Już sa osiem dni na Sła
dionie Sląsldm w Chon.wie pił
karaka
reprezenłacja
Polski
smierr;y &1ę s An,liI, w elim!naoyjnym meczu
mistrzostw
świab ,.Italia-IO!'. Trener. Alidrz~J StreJła. powołał na
to
spotkanie 18 Ulwodników, w
tym trzech. grających w klubaoh zagranicznych! Darl_
Dziekanowskle,. z Celtiku Glasgow. JaDa Furtoka z HSV Hamburg I Ryuarda Taraslewicsa
z Neuchatel Xamalt. Nas! kadrowicze przygotowania do p I '
jedynku z Anglikami rozpoczęli
dziś w Kamieniu kołe) Rybn!KP,
• R6wnież trener Angl!ków .
B ~ bby

Ro"~on ushlił

już skłaj

k a dry na mecz w Chorzow;e
Znah:"h s'ę w n:ej 22 pilkar7:"
w tym ta'kże Gary Uneker z
Tottenhamu ·Londyn. który w r,statnlm spotkan iu ligowym z.1demonstrował
świetną
for~lę
strzelecką. popisując
się
klasycznym "h~t t rickiem" - (londyńczycy
P~-~er8'

Pogonł

Mistrzowie Polski. pWtane ręa.
Dl pogeDl zabrze, pne~ali w
Zagrzebiu z mieJscewym Chremosom !O:2t w pierWSEytD metlall
pierwszej rundy K'ubowep
marII Europy, Rewaniowe spotkanie odbędzie się w sobott W
Z.bl"llu,

p\lkonali Queens ParK

3:0'

o Be?: w :ę ks'ego echa mineło
u , nas l ' sowanie par d rug'ej
rundv euro">e;qkicb pucharów
piłkarsk i ch
Trudno sIę jednak
temu d""wić, wszak polskie les'>Oły
klulYlwe pożegnałv sip,
już z ty'l1! tro(lvcv;"vmi tl1rm:!jpm l i h
w (l~" - t],', W knm-

~!""'T'Y't""1t:.,.,..~ • ..,,

· S+Vl11

(z

WY'~t,...

Regały

godzi~y"

24

,;Cedzyna

Nominacj

.~. . . . . .u.. . . ." " " " _

pod patronatem "Echa Dnia"

Wojewoda kielecki.

wvPUdZił.
'IIłvnel ~!!

PSi bV Z d_ 'nie

a oni

G.,.

(

w 90b0fę, pu_łuałnie o rodz. l2. aędsia główny regat
wysłrsał~m z rakietBiey otworzył linię starłowIł, ,rupka naj_
wytrwalsZYCh kibiców, skulonych Il zimD. na pl'łlystani, .,od.
nie orzekła, że tym razem lepiej b,.ó na llldzio niż pływaó. Wiat
ehłodł17 wiMr, .a~nal padać Iłes.zCII.~ A oni płynęlił U załóg
w tym jedna"':'wyłącznie kobieeat
- .
'

o godlz. 16 wiatr ~ 4 stopni
w SllmJ.i Bea.ufb.rta .,skoczyr' na
'1-8. a z z,awi6llej nad Cedzyną ohmU1l'y sypać ~ło gra·dem. W tej BYWac;i sęd:nia."
gtóWlllY podjął,
jaikże slUS1l!l1b
decyzję
prrerw.arua regat
na.jwaU;niejsze
bowiem
.jest
~pioozeńsi;wo ludzi,
Zruwody wznoW<!ono diO'!lieoro
w nied:llielę o godzi,n'i e ÓImle<j,
prlLy wietrze 4-5 stopni w Skali
Beauforta. w porywach osiąga
ją~m zt'eS'htą ,.siódemkę" , Nie
obyło się be?; k.itku WYWll"Ote<k,
'na S'1lCZęOOie niJkt nie wniósł
więksr~o tJSZCtZel'bJ!::u,
oto wynłk4 rozegranych w
oieoodz.iennycb waru.nkacll
reg6t (choć są i tacy weterallIi Imprezy kt.6rzy pam ię
taJą SZNm na burta.<. h i PrtlYmarzanie lin do rak. ... )
W Itlasyrikaojj handicapowej
(z
przeliCUlillI:tem
morllrwoOOi
łodzJi), główną nagrodę regat pr.zechodmą statuel:'ke pa.tn'ięci

A

jlcirw .Juliussa Zulauta bfł po raz drugi sternik

mo-

la(Pol!itecbnika.
Swlętokirzyska). płyna.cy wraz z
wagą na omooze. Do zdobyeta stlllbuetki na własność brakuje mu Wlięe jednegQ zwycięstwa z,a rok..
D:ru~ie
m-iejsce z,ajęta
zał",ga
laoka
Szreka
(rteż
na
omedq • ZHP). a trzecte leny SaIkowski z Radomia na ł6<łoce typu
m ilkroo (klasa ..m!kiro'')
,
Kla.syfiokacja
w
~Ul?&Ch
przeodstawLa się nastetruia.oo: w .
gru~e n zwyeleżvł :I. Sulkctwski, a w grume ITT - I. Sołtvs.
W tej ootatbniei 1!1"U~te sW!lte
m ie~ zajęła
jedVlla za.ł~a

1;G6law

Sołtys

kobll~

Alnna i Iwona Kra.w-

ozyk Ol'az .Joanna Wąohocka.
Gdyby nie dwie ~arie, miały
n_et szansę na dorugie Inle~1
Gl'aMu.jemy wjtrwa·łości i hartu duchal
I}es:llCzę jedna nagroda. Od
kiliku lat ltieLczanin Romuald
OlejniOAk funcntje ' ją dla wla&.
!,icłel.a na:jładJniejs.zej łódoki .

któ-

ra pojawia się na wodach Ce-.
<łzyny. W tym roku -otrzymał
tę M.gt'odę .. Klet" ba.rdzo uda.na ori:eróbka łodJzl
t wu
.. BM", wY'k(}nana przez' Henryka Bletowski6«'o, ZrOlbiony na
turysl;yttny jachtt ten jest nader bElZllleczny, choć srosunkOwo woJny. jako że ma tylko 10
m kw ,mgla,
_
wunaste regaty .•Cedzyna
24 g~tly" przeszły do
historii. Nie padł ' podczas
nłcb rekOord hektwencji zawiniła pogoda
ale właśnie
dlatego zdooywcy nagród (ufundowanych m..fl\. przez. "Echo !)nla") zasługują . 1>Odobnie
jak wmyscy iruli uczestnicy. na
najwyższy ~i'W
i uznanie,

D

Sł()wa

row<>zZ. .:M-y",

podz.ięlkl naleią gję

hieoź d~ialacZQll1

WOPR I WOSiR. którzT regatv
'Pl"Ze1>rowadmilM. Do "baczenia.

......

~'"

40-latek na ringu
BYły

boksersk1

wszechwag,

mistrz

świata

olimpijski wagi c:\ętldej f; Meksyku 1988. obecnie te-letnł George Foreman,
wraoa na ring zawodowy I Zakontraktowano walkę Forem&ll Geny Cooney (33 lata), kt6ra odbędzie się lS _tycznia 1990 r. w
AtlanUe City•
mistrz

dzim;ers Pasternak D01WoiPP.J
na stanowisko

!';.Ydziału Mł,od;2i~~.:~~~;"~~illt:ł~:~
rzędu

Kielcach

kowskiego,
goo zastępcę dyrektora
, łJ'lll wydziale. Funkc;ę
słępą dyrektora _t,d.:: . ........powienono

Markowi

dziorowi.
Nowo mianowanym
rektorom źyczymJl
łośCi w praoy,
a pCl!
wszystkim konsekw!,ncli
działaniu w tak łnuln
dla sportu okresie.

Przy zielonych

stoł

W świetl:fcy ki.electciego
lejlU"l:a . odbyły się
turnieje klasyfikacyjne
nisie stołowy~ W
wal!1:owaly seniorki
dziczki i młodzicy,
Drugi w tym sezonIe
klasyfikacyjny senwrek
ta Malgol'llab maoll z
ligowego AZS Kiplce,
dzając swą

klub0wą

knl p 7" .. . .~

15-1etn ią ~to'

e
miejsce z aję a Henata
' czwarte .rustyna Rodak,
KolejaI"La Ki'l!ice.
W turnieju młooziczek
lepiej zaprezentowały się
częta. ze Szkoty
Podsta
w Sędziszowte, UlJmując
ry czołowe lokaty,
Ka.CAnyną Trybula
rzeną Cw,cbą. Agnieszką

i 'Martą Walochą,
Pierwsze
młodzików

marczyk z
rza. drugi był
kolega. Paweł JJU'IU''''''
następne lokaty
ehal Bracha I ' Dawid
ze Ska1nika Wiśni6wka.

stęp

"Z

qczki

• Dziekanowski, Furtok i Tarasiewiez W kadrze na
mecz z Anglią ... Strzelecki popis Gary Linekera
• AC Milan i Real Madryt znów w jednej parze!
• Tradycji stało się zadość_ • Rudy może grać
w FC Koeln • Barcelona Dlldal 'Wf odwrocie •
Zwyżka formy Diego Maradony
kiem LegII), Pucharowe MZ. UEFA po kompromitującej p:>grywld nadal jedT\ak interesl.ją rllŻCe z fińskimi amatorami na
I kibiców futbolu
I sądzimy , że własnym boisku było zwolnienasza telewizja nle ' posk ą pi Bam nie z funkcji trenera katowicm ożliwości oglpdan ia atrakCYJk:ego klubu WładYSława Zmunych spotkań 00 t ~ kich d.>>- dy. Jak to zwykle u nas '3Jd1:le już w drugiej nlOdzie, wa. znaleziono kozła ofiarnego
Szl ' gierowo
zapow iadają
~Ię
w csobie szkoleniowca. Tradyzwłaszcza
pojedynki
obrońcy
cji stało się więc zadość ...
Pucharu Klubowych Mistrzów
• Zaohodnioniemiecka
ageEuropy - AC Milan s Realem cla prasowa DPA podała. Le
Madryt. Przypomn ijmy. że obl'l Andrzej Rudy już od dziś m fl;:e
drużyny grały ze sobą w p6ł.
występować
w barwach
!-'C
fin ale w poprzedniej pucharo- Koeln, Były piłkarz GKS Ka\owej edycji. Wówczas po remi- wice podpisał kontrakt z zas'e 1:1 w Madrycłe, ze~,,6ł Gul- chodnioniemieckim klubem ó)
lita. van Bastena ł R iJkil3rda 30 czerwca 199:t roku, a GKS
rozgromił w Medioll'n'e
Hisz- otrzymał Ul tegil z,awodn ik:!
panów 5:0, '
dwa miliony marek. Przypom• Skoro jesteśmy PITY pa- nijmy. że na wniosek k atow1ccharach. to teraz wi ~ domf)ść 7 k iego klubu Rudy uka r any z01<Jajowej
piłkprsk;ej
łącl.t.:1
stał przez
PZPN pięciolet!\'!)
dy skwa l ifikacją. która nie zoY ' '''seJ<wenc~a od"adn"""9
Z~
r"'~łu GKS K'lłowl~e z 'p,,~ha-u
st~ła cofn ięta , Ewentualny wy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rudego w
Polsld nie wchod7.i więc w
• Nad al nie wied7.ie się
kar,w m R:'rrelony w lid~
paóskiej, Dru żyna
t .... nl1'_...."'II
prze!: .Jobana Crnyffa
kolejnej porażki . tym
wy jeździe z Realem
i zajmvje dopiero
pozycję w tabeli. Kolejnym
walem Barcelony będz.ie
Madry', który w minionej
lejce ro~rom i l na własnym
slru Cadm 4:1 (dwa «ole
sykanina. Hugo Sancheza),
lidze hiszpańskiej roraz le '
radzi sobie Jall 'urban. gra '
w zespole Osasuna. J eg 'J
alJia
pokonał ostatnio Tenerife 3 ;0
jedn" z trzech brameK zd ' ~
Polak. Po tym zwycięstwie
sasuna awansowała na <łz ie KO
- te miejsce w tabeli.
.
• ZdObywcy KPME. pitk
AC Mllan, słabo spisują się
r ozgrywkaCh ligi włoskiej ,
d iolański kl ub występujący
dlłl bez kontuzjowanych H
dl'ÓW - Gullita i van BasI
przegrał ostatnio na wyje ź
z Nllpoli 0:3. W tym meczU
wrót do wysokiej formy
gnalizowa ł Dielto I\laradon ..
jego podań padły dwie pier
bramki dla gospodarzy, a
skę Mi1al1u .. podsumował"
gentyńc7vk w 8'ł minucie, sI
l ając g')la po efektowny",

ki

dz~,

~

