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• 2000 - 2700 zł - .- dzienna stawka żywienio
wa • Babcia na miarę_., złotówek. Czy samotne
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ma tygoonia, b y nie zaskakiwano naś nowymi, o 'Miele wyższymi cenarp j- O s la,Łoia
mial'a miej sce wczoraj - za
podstawowe artY'kuły SP(}żyw
cze: p ieczywo, na bial, sery ~'o
wu trzeba płacić k ilkadziesiąt procel1lt drożej_
Dziś kolejna niespodzianka
tym
razem w sklepach mięsnych
Te w s zystk ie !;eny odbijają się
n.ie tylko na koo.zŁ·ach prowadzenia gwpodars,trwa domowego, ale także na opIatach, np_
za prz.edszkola. Coraz więcej
rodziców zadaje sobie pytanie, Czy stać kh będzie na ~
sylanie poc iechy do takiej placówki. Pól b iedy. gdy ma &ię
jedno dz;~ C'k{) w wieku przedN ~e

somo'chód
FSO
Z
~'lł'........ ~

Joponii ł

kry:z.y.s p().l·skioej mospowodowanlY rosprodukcji i
ailTl.oc'n.o.aÓw nie
ziej wielu Poprzed'Slta wk ieuruchomJenie w
produ~cji lic enmochodu.

nosa ...
zawody w Szwaj...... v," ..... ". został Toni
OD (:>~IIi.....

"wciągnął"

4,76

Wynik niewiele
e wierzymy na
Keystone " Zujednak w poddłul:o szwajcar_
kichał.
_

Proponowon e w pierwszym tygodn iu br. przez przeds iębior
stwo przemysiu m ięs nego ceny
sk upu żywca - mimo niemal codziennych podwyżek - nie satysfakcjonowaly rolników. Zwyż
kę tych cen w ciągu pie rws zych
czterech robocz ych dni nowego
roku (z ok. 3000 zl do 45006000 zl za jeden kilogram wieprzowiny i z 2200 zl do 3200 zl
wolowiny) hodowcy, glównie rolnicy indywidualni, uznali za Z?yt
niską wobec wzrostu koszlOW:
Na
dowód te go
producenCI
OOKpRCZENIE NA STR. !

szkolnym ,

9,

4S

łełji

RWPG _

_czy ' pOrUele
wytr~ymają,
jeśli z op:eki w
tj'ch :placQw-kacH korzysLa w:ę
cej maluchów'?' . Ile.w styćz
niu trzeba będzIe zapłacić za
prze d s·z.1 tole ?
Aby odpow.iedzie ć na lo pytanie, W(:wraj prreprowadziliś
my redakcyjną sOł1dę w kilku
kieleckkh placówkach dla najmlo.dszych. Mówi ą dyrektork.i:

doksalnic, ale w nowytll r pku
możemy znowu mówić o pewRada Wzajemnej Pomocy Gosnej jednoki obozu wschodn tepod a rcz ej ni e ma w ostatnich
latach naj ł epsze j
prasy . Nie
DOKOŃCZr:NIE N,\ STR, 1
kwestionuj e
sic:
wpra\\'dlie
zasadności
istnienia wspólnego
bloku
gospoda rczego państw
Europy wschodn iej (w odnieniesieniu do innych bloków gospoda r czych
potwierd zi ło
ja
życie) . ale . doty chczasowe
zasady wspó łp racy nie przetrwały pr óby czasu.
Po procesie
stawian ia spraw z głow y na nogi w poszczególn ych
krajach
przyc hodzi moment zastosowania lei zasady w
stosunkach
BUK RESZT.
(AFP). Sitvi ..
wzajemnych.
Brucan, czł on ek Biura \Vyko. ~5_ sesja Rady Wzajem nei .Pon3WCZt'So Rady Frontn Ocalenia
mocy Gospodarczej, ńa której
od 9 stycznia spoVkają si~ w , Narodowel:o . Rumunii oświad
Sofii 'szefowie rządów czl oo- . czyi w poniedziałek, ze ('alkowi;
kowskich prz e kładana była już . ta Unba ofiar śmierteluycb rumuńSkiej rf'wolucji nie przekradwukrotnie. Zapewne wpływa
cza 10 tys_ osób.
ła na to sytuacja polityc:z;na w
Bruc:,oo dodał ze weześoieJ poposzC'fe.?ó~n?"ch. ~rajach. Paradawana liczba 64 tys, ofiar zawh;rala osoby stracoof' z wyroków wydawanycb przn obalone~o dyktatora od roku 1965.

----------------------------

Bilans śmiertelnych
ofiar rewolucji
w Rumunii

Honecker w szpitalu ,

ale

DOKO~CZENIE

NA STR, !

BERLIN (AtP). Prokuratura
Genoralna NRD podała, że były • przywódca , NRD Erich Bon ecker ci e rpią cy ni.\ raka n e rek
w niedzielę umi ei' zczony zosłał
w szpit.alu.
Nieza leżn a k omisja
lekarska
uznala w ubieg!ym tygodniu , żc
sk'\n zdrowia Honecke ra wyklucza! jcg{) dalsze przebywani e w arcszcie.
(PAP)1

z "Echem"
Sprzedaż już

już

od

-

południa

od godz, 12 przy ul. Targowej 18

Od wczoraj "Echo Dnia" można nabywać od god~. 12
(zamiast 14-15, jak w kioskach ..Ruchu") w lokalu naszej
redakcji (hol na parterze) przy ul. Targowej 18, w wieżowcu
za Urzędem Wojewódzkim. Jeśli więc ktoś pragnie już w
południe prz eczytać najświeższe wiadomości ze świata, kraju, regionu i miasta, zapraszamy_ na Targową.
Przy okazji pragniemy poinformować. że lulaj
właśnie
można także zamówić ogłoszenie w "ED" , klóre na życze
nie klienta - uł,aże się nawet nazajutrz. Formalności nal eży
załatwiać w Biurze Ogłoszeń i Reklam Rielecldego Wydawni ctwa Prasowego, mieszczącym się pod tym 'amym adresem. Zapraszamy!

W takiej kreacji sukces w
nauce tańca lam bada 'lapewn ion y_
C'1." - Ireneusz Radk ;ew 'cz

Podatek wyrównawczy

Strzyżo
Dla j~nych będzi e to d eli katne I>odstrzyżenie, dla inny ch
solidne ogolenie, wreszcie dla
niemalej grupy - ogolenie do
golej skóry_ Dla wszystkich,
których ta operacja obejmic
będz ie to nieprzyjmne. Bo kto
lubi płacić podaŁek wyrównawczy? A właśnie nadszedł czas
rózli czania się z ubiegłorocz
nych dochodów z fiskusem. Ci
płatnicy podatku wyrów~wcz'7go, którym jego wys.okosc obli-

Ukradli 12,5 mln

8,

~o

Qcjo

Na 45 posiedzenie se ji Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej (sesja jest najwyższym or~anem RWPG)
udała się do Sofii delegacja polska pod przewodnictwem
premiera TADEUSZA MAZOWIECKIEGO Delegacji
towarzyszy grupa doradców i eksp<,rtów.

ms.

olesław Krzywousty"

dełe

P.obko

od przewodnictwem
lera TADEUSZA MAZOCKIEGO obradowała Ra-

ałoga

Wzajemna pomoc potrzebuje pomocy

zł

Ok . H,. mln zł pobrał z ~ocz
towej kasy Karol ., 23-letn1 II tonosz z E1bląga_ Zamiast dotrzeć
do domu emerytów, rencistów t
innych odbiorców przekazów, ud a ł się wraz ze swym bratem,
"O-Jetninl \'·les ław m, "w p olskę" .
Ostatecznie z małą już kwotą dotarU do Szczecina, skąd chcleU
nielegalnie przedostać się na zachód. Zatrzvma",1 w <;7czecluJe,
zos li od sIanI do Elblą!;>ł .
(pAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

cza
do

e

zakład pracy. mają te rmin
końca stycznia_
Skl a dający

d~k.lara cjc

w urzędach skarbowych powinni rOd iczyć się
do połowy lutego.
W tym roku grupa 06ób, które obejm ie wymóg zap-łace_
n i~ podatku wyrównaczego, bę
dzie znaczn ie większa niż w
lalach ubiegły ch. Bez podatku
można bylo zarobić w 1989 roku 3 miliony 696 tysie<:Y. czyli
308 tY Sięcy
mi esięczn ie_ Próg
ten, m imo zwiększenia w paź
dzierniku ub. roku (z 1.908 mln
do 3.696 mln) jest dość niski,
stąd duża grupa osób, któm go

e.
A co mają zrobić ci, którzy
w ub ie głym roku zarobili sporo,
ale wydali już pi en.i ędze. a teDOKOŃCZENIE N .-\ STR. 7

Z

życia wzięte

prze!.roczyła.

Aby choć trochę osłodzić gorycz naszym .,m ilionerom", którzy w gruncie rzeczy krezusami nie są, ur:zędy skarllowe mog~ rozłożyć sumę podatku wyrowna wczego na trzy miesie<:zne r~ty platne w styczniu, lutym I ma.rcu. Wystarczy w tej
sprawie zlo:l'-ć podani . I.a±da
prośba zostanie z::!:.~wiona PVzytywnie.

Rys. Irena Borska

Coraz chudsze
portfele ro ziców!
L~ •• <JNCZENIE

ZE STR. l

ANNA STRASZYŃSKA

Przedszkole nr 26 przy ul. Piekoszowskiej:
Bieżący
tyd ZIeń chcemy potraktować iako
próbny. Mu·simy na pod,tawie
nowych cen u"tal!ć n(>we kalkulacje kosz.tów u,trzymania.
W grudlllu rodzlce pIacil: 1600
z!otych za dzień pobytu dz;ecka teraz bqdzie to stawka n:e
niższa niż 2200 zł. O tym zadecyduje Komitet Rodz.ic ie lski: ktÓry zbierze Slę je>,z.cze
w tym tygodn iu. Na razie nikt
z rodziców je <z.cze nie zrezygnował,
ale na to siG zano~ i .. .
BOGUSŁAWA

DZI EWIĘC

KA - Przedszkole nr 37 przy
ul. Manifestu Lipcowego:
Intenden,tka jest wlaśnie po
opracowaniu kalkulacji dziennej st.awki żywieniowej. Wypadlo 2300 zł na dzieciaka
OwacZia to opłatę miesiGczną
w wysokości 55000 złotych.
Sporo ale nic na to nie porad zimy.
GRAZYNA WESOŁOWSKA
- Przedszkole nr 58 przy ul.
Malachitowej l: - Mimo podwyżek cen artyku1ów żywnoś
Ciowych w styczn'u utrzymal i .śmY oplatę w wy"ckości 2000
złotych
za dzień pobytu w
prze d<; zkolu. Mamy trochę zapasów w mag~zynach i tym
się ratujemy. Mimo to jedna
z matek zrezygnowała z posyłan;a do nas dWl}i~a dz:eci. a
od ooczątku roku - 5 osób .
Myślę . że ta stawka
żywie
n 'owa b e dz;e macroie wyższa
w orzy<zlvm miesiacu. bo przec ież w;:;zy<tkn drożeje ...
SCHOLASTYKA KOPEC
Przedszkole nr 28 przy ul. Różane.i :

- Właśnie usialńliśmy nOWą
stawkę w wysOlkości 2700 zło
ty ch za dzień. Tak wynika to
z kalkulacji wedlu.g no-wyeh
cen artykułów !7J>Ożywczych.
Ponadto w styczniu chcemy
!.Organizować maluchom zabawę noworoczną z p aczkami od
M'kołaia bez kooieewości dopłat rodziców.
Dotychczas odnotowaliś
my rezygnaeję dwóch ooób z
posyłania
d ziee i do naszego
przedszkola. Chocl:z.i o sześcio
latki. które posrz.ły do szkoły ...

Kto rano wstaje ...
więcej się napracuje
O 6.30 przy ul. Mielczarsl<iego W Kielcach spotykamy pracującą dozorczynit;. IJI" .liel<ló·
rych jest to jeszcze gł ęboka noc,
a tu już czysto, oor7.orlllifJ zamiecione.
~ Przeciei już późno. Ja dzi eń
zaczynam wcześnie, o 5 i już
się do tego przyzwyczaiłam. Do
Kielc do jeżdżam z Micigozdu i

opłaty
za op!ekę przeds,zk.olną będą
stano wiły :;porą wyrwę w bu-

Jak wydz.imy,

nowe

rodzICÓW. W tym ostatnim przypad:k.u
praw,je
65 ty :ęcy miesięcznie. Nic
więc dzrwnego. że coraz więcej
rodzin zas1ktnawi,a się czy posyłać ,woje
dziieci do przed~zkoli. Wielu szuka gwałtownie
babci, ciotki czy też kngoś z
kto za{)piekow<l!łby
rod'LiI1Y,
się maluchem.
Jak nas poidlformowaJ zastępca i.nspekta.ra szkolnego w
w Kielcach - Sławomir Meresiński,
w związku z cora.z
dżecie

wlęk,zą

liczbą

rezygnujących

rodzieów. w mieście z.likwidowano już 3 oddzia.jy przedszkolne, w placówkach nr nr:
36 54 i 55 Chodziło do nich
ponad 50 dzieci.
Wyższe opla,ty
najbar dzied
odczują na
p e'wno samo;\ne
mat]{'i. C:z.y przewiduje się dla
nieh jakąś pomoc finansową ,
jak np. w
sto.1Ley (25-75
proc.)?'
- Na ra.zie nic na ten temat
nie wiemy
o dpOjwi e·dlZial
nam S ławomi.! Meresiński.
Słowem, nad budżetami domowymi, zwłaszCza samotnych
matek i osób nisko uposażo
nych, zawisły czanle chmury.
Podobno nie nstatnie ...

(KOS.)

Rada....Ministrów
, .
o sytuacJI- zywnoscIOW

DOKONCZENIE ZE STR. 1

obecne ceny pasz,
np. 1 tona śruty sojowej kosztuje dziś 3,6 mln zl, a jęczmie
nia i pszenicy 0,8 mln zl.
Rolnicy napal więc wyczekują,
wystrzymując się z dostawami
żywca do ounktów skupu. Od 2
do 5 bm. przemysł mięsny kupił
zaledwie 9.5 tys. ton żywca, czyli
niespełna 30 proc. ilości ubie- głorocznej. W rezultacie niskiej
podaży
żywca
wieprzowego i
wołovyego
przetwórniom mięs
nym brakuje surowca do przerobu, a sklepowe pólki świecą
pustkami.
Znacznie ostroż niej podchodzą do podwyżek
cen skupu
spółdzielnie
mleczarskie. Nie
wszystkie spółdzielnie decydują
się na wielkie podwyżki
ceny
skupu mleka, obawiaiąc się iak to miało miejsce jesienią
- bariery popytowej na wyroby
mleczarskie.
Nagromadzone
wówczas zapasy niektórych artykułów, np. masła, do dziś nie
znalazly nabywców. Koszty skła
dowania tych produktów mocno
nadwerężyły finanse spółdzielni,
które
wielu przypadkach są
na skraju bankructwa. Jednostki,
które zdecydowoły s ię na podwyżki skupu, placą rolnikom zo
l litr mleka ok. 1000 zl. A l litr
mleko spożywczego kosztuje w
detalu ok. 1200 zl, twarogu lłus
tego 4,7 J)'s. zl za kg, serek waniliowy - ok. 1200 zl. Czy znajdą one nabfWców?

przytaczają

w

?

Propon ujemy .••
CHÓR Z MURAFY
W BAZYUCE KATEDRALNEJ
Na Kielecczyźnie gości 5-8-<>sobowy !!hór polskiej parafii
rzymskokatolickiej w miejscowości Murafa na Ukrainie. Paralia liczy około 10 tys. wiernych, kulty wująCYC h tradycje i
kulturę
polską.
W
Murafie
działają oprócz
wspomnianego
chóru. także szkółka
języka
polskiego, chór szkolny i punkt
katechetyczny. 11 bm. o godz.
19 w bazylice katedralnej
w
Kielcach chór zaprezentuje program złożony z kolęd polskich,
i>rawoslawnych i pieśni patriotycznYCh. Wstęp wolny, a datki z tacy przekazane zostaną
na zakup wyposażenia kościo
ła w
Murafie.
Organizatorzy
mnie szanują, ~ą grzeczni. Co~
mi się wydaje, ze teraz przY'iLły
takie czasy, że więcej" kobiet
będzie sprzątaczkami. A dozorczyń
u nas brakuje.

Złohki

nie dla ubogich

O godz. 6 rozpoczynają praCE;
W plac6wce nr 15 przy
ul . .Struga w Kielcach o tej porze jest mało dzieci· - dwoje.
troje. Większość przychodzi mię
dzy godz. 7 a 8. Maluchy są za-

występu
apelują
do uczestników tego spotkania o przynieSienie i darowa nie gościom polskieh książek (chodzi głównie
o elementarze, podręczniki do
nauki języka pols.kiego oraz o

literaturę piękną).

UWAGA,

WĘDK.\RZE!

14 stycznia br. (niedziela) na
zalewie w CedzYllie odbędą się
PODLODOWE MISTRZOSTW A
Kola nr l .. Brzana" PZW w
Kielcach. Zgloszenia do udziału
w m istrzostwach i opłaty
startowe przyjmowane są jeszcze w lokalu koła przy
ul.
Słoneczn ej 4 w dniach 9 i 11
bm. w godz. od 16 do 18.
Przy zapisach udzielana
jest
też informacja o miejscu i czas ie zbiórki zawodników przed
zawodami.
maieać jadłospis, dziecko
dostać odpowiednią ilość

musi
kalorii, ale jest to coraz trudniejsze
ze względu na wysokie ceny
ż.ywnoŚci. Rodzice coraz częściej
- Jeśli to możliwe - zostawl:l)a
dzieci pod czyjąś opieką w domu - każdy dzi eń nieobecności
jest odliczany z opłatą mniej szą .

żłobki.

Rozbój

la.

Na początku wydawało mi si ę
że to wstyd. ale przepracowałam już prawie 15 lat i ludzie

NUMER 6

STRONA 2

Zapoznano się z pl'Zedsiawioprzez ministra rynku wewnętrznego informacją
o sytuacji na
rynku żywnościowym w
pierwszych dniach
stycznia.
Członkowie
rządu
wiele uwagi poświęcili analizie zjawiska znacznych i nie
zawsze uzasadnionych
wzrostów cen oraz poważnych zakłóceń w
dostawach do hanIHu. Dotkliwy jest
impas w
skupie mięsa. Spl'awne działa
nie rynku artykułów żywno
ściowych wciąż jeszcze utrudniają istniejące w nim
struktury ol'ganizacy,ine: Rada Ministrów wskazała, że skierowane do Sejmu rządowe projekty niektórych ustaw będą stanowić podstawę
prawną
do
sku tecznicjszrgl)
eliminowania
tych barier, które wciąż jeszcze paraliżują funkcjonowanie
mechanizmów
ekonomicznych
na linii producent
przetwórca sprzedawca artykułów
żywnościowych.
Dotyczy
to przede wszystkim zbiurokratyzowanych ogniw pośrcd
niczący('h
w
obrocie
oraz
w ~zelkiego
1'0 zaju
praktyk
m Qnopolistycznych. Ich szybkic i skuteczne eliminowanie
H!>rości drogę do
sklepów 0~I·a uiczonych przecież zasobów
'lvwności a przy tym
pozwoli
silrowadzić wzrost
cen tych
artykułów
do
racjonalnego
ną

1Di1~imum.

Rząd

spane, smutne. Jeszcze $mutnie j
wyglądają ich rodzice.
2ło bek to wielkie dobrodziejstwo - mówią - Można
spokojnie iść do pracy, bo dzi\?cko jest pod
dobrą
opieką.
Wszystko WSkazuje jednak na
to, że wielu z nas nie będu<1
już stać na posyłanie tlltaj dzieci. Od grudnia opłata wynosi
40 tys. zł, ale spodziewamy si~
dalSZYch podwyżek ...
- Na razie nic je,;-zcze o tyrr.
nie słyszeliśmy - mó~; kier ,wniczka żłobka, Irena Brzozo",sk.l.
- Dzienna stawka żywieniowa
waha się od 2,3- do 2,5 tys. zł.
jednak już niełatwo zmieścić się
w .budżecie. Staramy się
uro;.-....

podkreślił,

że

,~-~ kazany

jest
POŚlli('ch
we
wprowadzaniu
instrumentów
I kiego
oddziaływania
na
k.ztaU rynku.
Przyjęto projekt zmiany
ustawy o ochronie i kształtowa
niu ś rodowiska naturalnego oraz usiawy prawO wodne. Cell'm nowelizacji jest stworzenie podstawy prawnej do ustalania realnych - wobec poziomu inflacji - ópłat za korzystanie ze środowiska i wód
oraz wielkości kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony
środowisk.
Ponadto proponuje
się
wprowadzenie
przepisów
pozwalających na radykalizację
działań
administracji
terenowej w zakresie ochrony atmosfery oraz ochrony przed hała
sl'm. \V szcZf>gólności przewiduje się
możliwość
uchyłenia
wszystkich Obowiązujących decyzji o
clopuszczalnej emisji
zanieczyszczeń do atmosfery
i
dostosowania tych
norm do
zwiększonych wymogów ochrony środowi ska.
Źródłowej,

ZgOdnie z ustawową
na podstawie której
dzenia w sferze bu
mają się kształtować
ślonej relacji do
nagrodzeń w

.matcrialnej
uwagę

oraz

założenia

poli
wo-dochodowej na
Rada Ministrów uznała
nieczn(' złagodzenie od l gl'ul!nia 1989 roku
korzystnej dla sfery
wej relacji wynagrodzell
• kw artał ub. roku.

Tylko
dwa
f

W atmosferze ogólnego
gnębienia i strachu war !
ciągnąć na św iatlo dzielll'
darzenie budujące,
nie
wszy!tkic h . za!,wa.żaln~.
on
rośme nam ł rozWt} a S ię
na dzień. armia nowych i ne
nych propagandzistów" ltOgrar
wobywają drugi
stopie.. efek
cjalizacji w nawolywani u t~
du do po świ ęceń w imię kla
lanej
przy szlości. Oni te
co
zent1tją w radiu i telew i:)i ·ieUD
kłych, prostych
l udzi,
dziea
wprawdzie
narzekają 11'
.s
żyznę, ale czynią to z r ad ę .kl
entuzjazmem.
Jakieś sto ęz a
zwierzają s ię
już piątego stycznia
ani zło tówki, ale śpiesz n ",_ _...

dają, że

to

przecież

dla

bra, przy czym śmieją
ucha do ucha i z tak i
rzewnieniem patrzą w
jakby w niej siedzia ł
Kuroń.

W sklepie, autobu.sie i
ludzie tęgo psioczą, tu
Wersal! Tak więc oto
się stara pmwda,
że
wszystko może,
jeżeli
tll~kO chce.

Kronika

po czym kompletnie
przy ul. DLier-

rozbitą porzucili
żyńskiego.

Kursy walut
Dzisiaj w PKO dolar w skupie 9300 zl, w sprzedaży 9700 zł ,
marka odpowiednio - 5440 zł I
5700 zł.

Świński

w Nowym

Dziś

ZE S'.rR. 1

(hk)

W Kielcach na pl. Wolności
nieznani sprawcy pobili Ada ma

muszę się spieszyć, żeby zdąż.lć

na autobus. Mam bardzo du2 .j
posesję od Mielczarskiego do
Pil'KoszOwskiej OwsIanej i Ła
kowej, dlatego sprzątanie zaczynam o 6. Kończę o 14, czasem nawet póżniej . Dobrze, że
w tym roku nie ma śniegu. Jestem dokładna i lUbię czystOŚĆ
i w domu, i tutaj - na chodnikach, na placach i na klatkach
schodowych. Nie narzekam praca taka jak inne - nawet
p .·zyjemniejsza, bo na powietrzu
i bez kierowników. Ludziom mówię. że mam o;amodzielne staroowisko. Tylko pensja trochę lnn-

DOKOŃCZENIE

rano
S. z Dąbrowy G6rniczej i zabrali mu torbę, w której przenosił radiomagnętolon .. Panasonic", 12 kaset i akumulator.
Włamanie
Nieźle obłowili się
sprawcy
włamania do domu towarowego
w Skarżysku , skąd wynieśli 20
kurtek i 2 kożuchy męskie o
łącznej wartości 30 mln zł.

Uwaga na samo hody

z

Chęcińskiej w Kielcach
łada koloru kości sło
niowej nr rej. KEB 60-10. Drugą
ładę, tym razem niebieską, nie-

ul.

zniknt;ła

znani sprawcy

skradli,.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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targ
Mieście

Na jednym z najwiękSZYCh w
Radomskiem - świńskim ta..-gu
w Nowym Mieście nad Pilicą .
panował niesamowity tłok. Rolnicy dostarczyli wyjątkowo dużo
tuczników. Rano za kilogram
żywca płacono okolo 8 tys. zł,
w godzinach południowych cena
spadła o blisko 1000 zł na kilogramie. Pod koniec tal gu można
było już nabyć tucznika po 6400
~OO zł za kg. W uspołecznio
nych punktach skupu natomia<;t
panowały pustki.
Ceny
oyły
tu niższe niż na targowisku. Jak
zauważyliśmy, na targowicy w
Nowym Mieście było sporo żyw
ca przerośniętego.
Przecit;tnie
tuczniki ważyły po- 120--125 kg
i więcej. Jakie będą ceny na
żywiec wieprzowy i wołowy w
najbliższ ych dniach, trudno jest
przewidywać.

. (who)

Motyw
21 listopada 1989 r.
ratura
Rejonowa
wszczęła

śledztwo

zabójstwa w
listopada ub.r.
S. B. W toku
czych ustalono,
zostało

popełnione

ustalonego dotychczas
najprawdopodobniej na
sualnym. Swiadczlt o tyJ1l
rak ter i miejsce
wielII
ujawnionych na ciele

--

zatrzymał

Pewnie

k ażdy

z nas niekiedy
wrażen leo
że czas zatrzymał się w
mIejscu. Ze to. co przeżywamy. już
było: ta Sa111a
sce neria, ci samI ludzie, te same słowa. I bywa. że se-rce mocniej zabije,. a
00 nosi to absurdalne

przygasłe
choć
żen le

Zgrze wanie rur

.

oezJa
racy ...

y iskier zarejeslrokliszy przez aparat
zny zawsze wygląda
:opien erek
nie. Tego piękna nie
'aniu str~ ją już pracownicy
imię kład
• którzy oglądają je
'ni te
zień. Dla nich widok
ch deszczy to żmudna
ość. Tam, gdzie sypią •
• tam zawsze trwa
(alp)

iqżki

niczym

nazywa ryne k! K sią 
nim ogrom, a ceny ich
Za u ncję złota na nogiełdzie.

Spawanie stalowych elementów w kieleckim "Chemarze".
Zdjęcia
. Piekarski

Włos

się

,fL\,un~aI~' ,

czyli w s p omz W arszawy"
7
rzut
9
" Oni" Tora ń skiej _
y rman da
"Dziennik
li topadze 3.500,
rudniu 4.500. No i bestPolań sk iego

dowodów

złoło!

seller grudllia, czyli " N oc gen erała" Gabriela Meretika 6 tys. zł. Z aś dru gi rzut9.500! Sko k o 2.500 w ciągu 2
tygodni! I że by to były j a kie ś
grubaśne , z
twardą oprawą,
p iekną obwolutą tomy, ale nie

-

to dwu stu-, trzystu.stronicowe k siążki; nie oprawione, le cz
klejone, a więc do jednorazowego użytku ... Z a prawdę - to
k s iążk,i n iczym złoto, to luks u s
i rarytas dla królów, magnatów I klas ztorów. Tak, w śred
niowieczu tylko tych n iewielu
s tać było na drogie pergami_
nowe foliały. Zdaje sIę. że ł
my prędkim krokiem zdążamy
do średniow iecza czyteln iczego.
Ale bo ktM to w i dział. aby
produkcję I<\siążek obkładać

ta-

kimI podatkami? Wszak w cywilizowanym świecie. na zachód
od Łaby,
większość
przed sięwzieć edytorskich w 0góle z podatków jest zwolniona ...
A może by tak i u nas!
PS. Ostatnio książki znowu
podrożały, tym razem o... 50

OkO

błyśn ie

chwJlę.
ooniosłam

na

żywiej,

To samo w.awchodząc

po

roklu do siedziby kieleckiego
pogoto-wla ratWlkowego, zwanego oficjalnie Oddziałem Po-mOcy Dora,żnej
ZO Z , Tylko że
tym razem oczy mi nJe rozbłysły z radości. Ta sama ciasnota, bała,ga n, gotowa byłam
p rzysiąc, że
robotnicy też ci
sami, nawet po-goda identyczna.
Na schodach. jak przed rokiem.
pow itał
mnie kierownik
tej
placówki. dr K azimierz Lanckoroński,
kJLóry
po-pro-wadzi!
mnie po zakamarkach tej ponuroj budowli.
Zeby nie ~prawiać czarnowidztwa w pIerwszym akapicie z radoocią informuję, że wyrerrwntowane zostały dwa pom ieszczerua , w których obecnie
:z,na'jduje się p ierwsza od 1a.t
apteka z prawdziwego zdarzenia. Pan-i magister - Zdzisła
wa Misiek zagospodarowała już
swoje k rólestwo. Gotowe są też
dwie klitki, w których mieści
się prasowalnia i magazyn bielizny. Przez dwa dni ci~yl·i
s i ę tci pracownicy pogo-towia z
zak.ończenia prac w dwóch widnych, ladnych d'yżurkach lekarzy. Radość jednak trwale.
krót.ko, bo pękła run i' trzeba by lo pokoje zamknąć. I na
tym zakonczyłam radosny fragment mater iału .
Dalej
mo-glaby m
prz.e.pi sać
moją publikację
sprzed roku.
Nie rob,ę togo. ale ponownie informuję. że w
bocznym skrzydle, gdzie ong'\ś mieściły się
stajnie, nadal zna.jdude się dyspozytornia W ' ruz dyIŻu rki lekarzy. lekarek, po-łożnych. kierowców i sanita riuszy. Najgorsza
sytu acja jest w dyżurce kierowców i sa.nj,tariuszy. 16 leża 
nek ustawio-nych obok siebIe
zajmuje praowie całą powic-rzohrtię
obskurnego pomieszczenia z zak!ratowanymi oknao1l1i,
spękanym
sutitem,
brudnymi
śc i anamI. Wolne miejsce z,ajmuje st()lik i cq,tery ktv.esła. J eśL
jest
k.omplet
pracoWlll Lkaw.
wówczas dJwa zespoły wyjazdowe (cztery osoby) śpią z głowa
mi wSPiI'rtymi włQsnie na tym
meblu. Na jczęści ej jest to- godz ma 3-4 nad ranem, kiedy ustają we'l.wani.a, do końca dy ż.u
ru pozoslal.o jeszCze trochę czasu, a po nocy spędzonej w niewygodnej karetce chciałoby ię
choć
kości.

na

obwilę

roz,prostować

Chodząc po bud'Y'lllru pogotowia oprócz gl'\lIZU i piachu pod
nogami :znv:rócilam uwagę na
wszechobecne s:zafikl
ubcaniow e. Są wszędzie: na kory ta('!Uch. w pokojach, zaJmują do&łownie ka.7.dy centymetc woIned ściany. WJ~ z nich

:Jednak jak się przekonałam
znajduje się w ~WyTemontowa
nef' p iwnicy. Jui samo wejście

procent.
(ag)

do niej wyma·ga samoza.pa-rc ia. Nie )neba bowiem być

..

w

•

)

,(Ja.

się

--- --_..-...,...-..

.-~

.

mieJscu

l
fachowcem. by wycz.uć charakterystyczny zapach grzyba, Idó remu remont. me zaszkodz.ił. Ubran ia przechowywane w tym
miejsc,u przez kilkanaście go-dzin dyżuru cuchną okro-pnie
jeszcze długo po opuszczeniu
tego przybytku. Szafki blokują
też wejście do czynnego całą d0bę gabinetu lekarskiego w ambulatorium internistycznym, zaś
na korytar7JU długości 7 metrów
i szero-kości 1 m zmieściło się
tylko kilka krzeseł dla pacjentów oczekujących w kolejce do
gabinetu zabiegowego.
Być może nie wszyscy pamię
tają, że pogoto-wie ten
znakomity lo,kal przej lo po straży
pożarnej
Strażacy
jedna,k tak
przyw iąza li się do
tego miejso:a, że mimo okazałego obiektu przy ul. Armii Czerwollej,
nadal zatrzymali sobie na pamiątkę garaże przy ul. Moniuszki. Piszę o tym wyłącznie po
to-. by m:eć czyste sumienie,
ponieważ
najnoromaln:ej
w
flwiecie nJe wieru: już. żeby sie
ook.olw iek zmieniło. Ale aby
nadać
p ikanterii tej i tak pikantnej sprawie, podzi lę ię z
czy telni'ka mi jeszcze jedną informacją. Otóż, w maju u biegłego roku st raż po żarna wystą
piła do
prezydenta
mia~ta z
wnioskiem o ukaranie kierownict wa pogotowia g1'Zy~ną w
wy.'iOkości 5
tys. zł za "nicw łaściwe
składowanie
materiałów ż r ącyc h". Sami llań.\lw o
przyznacie, że mają kieleekte
s lraiaki poczucie humoru. A i
prezydent, który to- podp' - at,
tei ni ezły żar l-own iś ...
Pogotowie to wentyl bezpieczeństwa
kiep ko działającej
słu7Jby
zdrowia - powH:dział
mI kiedyś jeden z rozsądny<,h
kierowników tego resortu. (odszedł na własną prośbę)
Zycie
uczy, że niekiedy i zawory bezpieczeństwa
nie
wytrzymują.
Obwoźna przychoonia, jaką stało się k ieleckie
pogo-!o-wie nJe
może dalej istnieć w tej focm ie.
Odwoływanie się
do sumień i
przypomina.nie przysięgi Ilipo-kratesa już byro. Teraz po~r1.e b
ne są
konkretne rozwiązania
o-rgan izacyjne.
Zamkln ięte
po
po-łudniu
przychodnie osW!dło
we i wiejskie ośrodki uLrow4a
powinny wresz.cie odejść w nie-

http://sbc.wbp.kielce.pl

WK.rOLCe w KunuWle i
odbędą się usesje rad narodowych z udZiałem władz wojeWÓdzkich
I
przedstawIcIeli
Urzędu
Rady MlUistrów, podczas których obu mIejscowoś
ciom przekazane wstaną uro-czyśc Ie
akty nada.nia praw
miejsk iCh.
W końcu s,erpn a wojewoda
kielecki - Włodzimierz Pasternak k ie rując SIę
wnio_karni
mieszkańców S~lszowa i Ku·
nowa, jak i miejscowych władz.
a także realizując
pozytywne
stanowisko Wojewódzkiej Rady
Narodowej w KIelcach, wystą
pił do
Urzędu
Rady
Ministrów o na.danie o-bu
mIeJSC()'"
wościo-m praw miejski Ch. I tak
mocą uchwały Rady Ministrów
z 11 grudnia 1969 r.. która weszla w życie I stycznia br, obie
miejscowości o-trzymały
siaJtus
miast.
Kunów. mający bogatą kartę
dziejową. prawa miejskie uzyskał w XIV wieku
Uracił je
po po wstaniu styczniowym. Ciekaw ie zag p<x!arowa,ny urban istycznie, d?::\Ś liczy 3 ()4!j mieszUŻ

J roczyste

SędZISZOWIe

k ańców
'ę dziszów
jest typowym 0środkiem
przemysłowym ,
Baza
przem ysłowa
nadaje cha.raktel'

i perspektywy rozwojowe
tej
miejscO'Wooci Liczy fi 635 ro ieszkańeów
Zajmuje oowier1JCh~
nie 796.60 ha. z tym że wsklad
miasta weszła w iekszość terenów wsi Sęd ziszów oraz w "Iiewielkich ilościach objęte polanem zag"spooarowani.a przestr7.eonell'o tprenv ze w~ Bory_
szowice. Pa w łoow i ce. P iła i S'Wal'yszó w.

1

Skacżysku-Kam. działa Zakład Części
Hamu1co-wycll, ut.rodniają.cy obecnie pooa.d 300
pcacowntJ!:ów i realizujący pro--

W

dukcję

o

w~i

sięgają<:ej

blisko 7 mWacdów zŁotych ro.
cznie. W br. przypada jubileusz
~.Jecia

,ospodar-

dtz.lale.JnOOci
czcj tej placówki.
lXoga rOll.woju n ie byla łat
wa i trzeba było wielu lat, Z/ł
nUn przyszty sukcesy. Piecw$7.ym za.LąIŻIlÓem ~iejszelO zakładu był niewielki
zakład.zik
pUni.k:ów, w k.tórym zakudmioOD 26 pracow.nikaw. Dalsze k~
leje, t.o wYSŁ4l!P<>wan ie pod Zarządem Przemysłu
M iejsk,iego,
a nalS~ie Wojewód.z:kiego Zarządu
Przemyslll Tereno.we.go.
W lipou 1965 r. podjęt.o proQukcję ~ h.a.muloowych dla
Fabryki Samochodó w Ciężaro
wych w SŁa.rachow icac h. W nasu:pnych la.tach oprócz =ęk
hamulcowych
produJeowa.no
równ Ież
tarcze h a.rruulcowe do
samoc~odów "Warszawa", ..:tuJe",
19.3 r. zakłady
do FSC w Starachowicach jako jej fi ' a, sp..'cjalizująca
się
w
produkcJo
$ZCZ k
i ta.rcz hamulco-wvch.
Ob:!Cnie Zak ład Czę' i -Hamulcowych w
kaciysku-Kam ..
posiadający
hale produ.kcy}nę
przy ul. Fabrycznej i ul. l !'riaja jest zakładem samodz ielnym,
na wła nym rozrachu.nku, jolko
jedyny
w
kraju prodQI 'ent
s1JCzęk i ~rcz hamulcowych do
samochodów dosta,wczych i cię
żarowych
prodU!kc}.i krajowej.
Wytwarza rocznie ponad 300
t ys. taf'OZ i 20ł tys. SZC"lę.k ba-

W

uJęcr... ,..stlHlnJ.iu :iróde " w Bia łogonie 5tol groźny
1'0', Tadeu SzmicU

Kunów i Sędziszów

Od pDników do cześCi

stycznl.u

włąozone zostały

<Ul

Nowe miasta:

Jubileusz Zakładu' Części Hamulcowych w Skarżysku

.. ysa .

Na droilac
słrainik.

p amIęć .
A pog<)\owle mIast
mandatów o-trzymać konhI'etną pomoc ze strony wladlZ IUlasta, które wprawdzie rezyd,ują
nie opodal. ale od wielu lat wolą nie widzieć
tego bałag an u.
M. Z.'\RNOWSKA

mllicowych.. Od.biorea.r,ni
tych
wyrobów są m.in.: FSC Stara~
cbowice, FSC Lublial, RSR p~
znań, FUT Suchedniów, •.zremb'"
Gliwice. Nysa. Sanok oca& &tac-je .. Poll1lOZlbyW".
Eflekitem

moderruzacji

wysiłku pcacownikA>w
ły wzrost produkcji.

ocaz

jest sta~

Umocnie-

niu pozycji
za.kladu sprzyjać
ma dalszy prog-ram modeml,z.a,.
-oj.i i au4omatyzacji. We w&pÓlpracy z Zakładami Automatyk.(
Przemysłowej

,.Mera-Zaip."

w

W ielkopolskim w I
br. zostaną zainstalowane roboty &!?3Jwaluicz:e z ~
pr-LYTządowaniem
i
kOlll;PUlterem włącm i e. Po ich zainsta~
waruu
IJalStąpi
zdecydowane
zmniejszenie
uciąil iiWoiiei
i
sz;kodli wości. wac7llly
wozr06t
w ydajnOŚCi l popr i\.a
jaokości
w yrobów.
Wyroby tego- zakladu ciCSZ4
się dobrą j.akością n :e tylko w
kirruju, ale i na ryckach Wpoł'_
to-wych. Kupują je Węgrzy •
Bułgarzy,
Ros.janie,
N iemcy,
(NRD) i El§iJX'ljanie. Uzyskan ie
dobrYCh wyników prootbkcyjn ych b y ro !DoiIiwe d ...i~ki ?OsŁępowi
te<-hnicznemu
twórczej inicjatv'wie, J1{)wato-rs!twu
za;ltładowych
ko!1.St.ruktorów i
t""Cooo1o-t!ów.
Są
to JIWlU s
Miernik, l\łarlan Mieszoła Jan
B ' ski . Boęda.n SoehackJ, Taode~
u,~~ P:!sok, Bo~ław ll%es1l0Wski i wielu innych .
(hl!)
Ostrowie
półroczu

NUMER 6

STRONA 3

Polacy i

Ukraińcy .

oreończycy W

ikt nie zamierza .zmieniać ganie
(Rozmowa z Iwanem Donczikiclll, członkieni R3dy Kolegium Ukraińskiego Ruchu na Rzecz Przebud'-"wy)
Ukraina
I:rozuie owan ym

obszar. m

jest
pod

",zgłc:dern
n aro do wości o wym. Jak układ .. ·
ją się sto.~ u n ł'i ruehu
ze 5):0·
ł ccznością ' polską?

Krzyżówka

Be~ zastrzeżeń i \V pelni
otwar cie po.p'e rają nas n'ek:óre
g r upy narodowościowe , np. Zydzi czy Węgrzy na Zakar padlJ .
Je śli cho dzi o Pol a ków. kW .:blia jest bardziej złożona.
?achowuj:j. p rzynajmniej na razie , spory d ys tan s wobec na.
szych poc ,ynań. Jak dot ą d n ,e
m amy żadnych oficjalnych ,'.0sunków z Towarzystwem Polskim w Kijowie. Od czasu 00
czasu s l yszę d oc hod zące z 1' -

nr 6

kr aińskic h

POZIOMO: I) zbiera informa_
cj e za pomO<'ij kweslion~r·"s7.a
z p ytaniami. 5) a l'<a loid zawarty
w liś ciac h tytoni\!. G) i?";!ow:t \'
pajqk wielk ości kr7v7aka. Ul gad
mezozo ic7n~'. 9) priscol. 171 ty_
tuł tragedii So·oklasa. 13) im:e
kozy . karmicielki Zc\!sa.
}'rONOWO:

l}

Adam . poeta
po.~ki
(Ill'm-!l~).
2)
obchodzi
imien iny 27 X.. 31 kadzielnica
ko:kiel:1a 4) aparat real<cy jny
7) pob iera rent.::. 8\ suma. któl'ij
się dopł ac a. 10) g\,ara środo
wIskowa. II) najw ic ksza rzeka
Fr!lncji.
Słowniczek: :\~1)\LTĘJA

KA-

RAKURT . pnroAzOL.·
Roz~\' iązanie

lać

kl'zyżówkL

przesy-

środowisk

int'~L 

genekic h. które w Kijowie' s I
silą motoryczn,)
na, l l' g':) , ru chu . narzekania na b.a l{
zrozumie nia naszych aspiracji
ze strnny P o la ków Kiedy m"
np. chcemy
wznieść p~m!1!k
Ta rasa I3ulby . P o la cy natY":1'
miast
pr o testują .
donatru.1ac
s ię w tym
nieprzyjaz.nych ;."
int enc j i.
glówną

I

Z drug ie j jedna k strony O~
tat nio dos z ło do spektakularnego aktu pojedn ani::! m i ędzy l1'1szymi narodam.i. Na jednym z
lw owsk ich cmenlarzy przed.lLIw icic le obu naszych nacji ,v y·
m ieni li symbolicz,ny pocalu ne k
pok oju nad grobami ukraiIiskicIl
strzc!rów siczowych poległycn
w p r. l<ko-ukraińsk i" h walkac~ o
Lwów w 1918 rO'ku. Uczestn i_ __

_ _ _ . ~"1Idr . ~

_ __ __

•
K uter ratownICZY

należy

pod adresem redakcji
.. EO"
(wyłącznie
mi
kartach
pocztowych) w terminie siedmiu

"N a ut!'l u s"

dni od daty niniejszego numeru
Pomiędzy

rozJosuJt"

prawidłowe

si4: nagrodf; ksinż:,; o",~.

Karty bez kuool1l1
ne z

n<lpo\\.icdzi

będą w y ł ączo.

łosowania.

"ECHO DNIA"
I{U\IO!1 nr 6

ra~O\\'liic~o-uurko~:y

Kuter

"Jł-35" )ll y"a l , .. I. ... Z Illt:!: · (' la . a
w slu:l1,;e r.;;a ~ . narki Wojcnnd.
ale wkrótce zO~ : l!nie na nim
potln irsiona haaucra ~ rmalor ·ka .
Bed!.ie lo p :(';:w,zy w Polsce
prywatny
k uter
ratowllicz)'

który ot.l'7~· !11 a n~7.~· ~ .Naut ilus"
p!~ w ? ią'ą wizytówk~
rirłl1~· .
i ["0\\, I :7'~rf i u,lug j

i I.H:dliE'
tr j

podwojn!'
Rozwiąza!lie

krzy;tówld nr 246

POZIOM O: sybaryta. przc;:ląd.
kokornak. księgarz. I:::l..:l-jaga.
ba ranica. nakładka.
PIONOWO: szpik. br zę l' . rygor.
trąba. olsza. osęka. n iala . kóz,ka.
bęben . barak
junta. gacek .

chrony

or" z

\V la I;resie o-

·ł4,) tl 4J · '·· it ·:~

me})"

k i c~o.

Fjrn~a Jll'} walna
:'. l''1os7.a !lo.
r 7. yń,k i ~~o. rtrFł '~ ~o "" t· utra . pod·
I) i.~ ala j"ź IIn:OV/1; dol . ' cz~ca ochron \. ~t refy rvho!ów,1 wa w

p ·hai..

1, ()lollr7~S'u.

Pryw atny

w!a~ · 'c :~ l
bed,ie więc
hronił
113 n~' ch io1lere o
hl< .< amo jak
jt'ilno, fki Ma r~' narki " ' ojenn ej.

.,w

I

(as)

~ZAFA
IDOLE W \\'0 KU

Beat! i. nol1l:I~-Ston.:;i. Ani_
malsi. .. - najsla wOlejsze g i'Upy
muzyki zwanej młodZ Ieżową lat
sześćdzics iątyc h
d zisiai uc hodzące za .. klasyczne"
były
z
Angli i! WYSllla rze
dy ktowa li.
czego s i ę w gatu:Jku pop-music" słucha r choć d ='zi aj proporcje uleg łv zmian;e i supce macja
Anglików
należy
do
przeszł ości . w d ab~ym ciągu t o
Londyn jest swego rod-za i u wy~zn i a I dooie ro uol af}')\vani e
'ię piosenki w ':kali-sty grupy na
wysokim
m iejscu
bryty;sk:ei
listy przebo iów oznacza ' P!'3W~
dziwa n<l'h'.liladę
.
wszystkieh najlEpNiema l
szych i najsławniejszych wvk':)nawców tej mu?yki
zobaczyć
m -,żn ll i nawe s:e z nimi
sfotr}g~at(}wać! w otwartvm
n in.d;l wno fV'"7V wir.cie 'v T."'n'Jn nie R ..,,,k C;r~llS berlo"\'!'Y) 'li-

czym i·nny m . jak ... spe cjalislyczn ie muzycznym cG;x>-wiednik iem lawnej g a ł e r ii figur woskowy ch madam e Tussaud !
U madame Tu ssaud tei: umiesz_
czano gwiazdy estrady. w śr ód
n ich .. rocka" i .popu": na przykład The Beate Is eksponowani
tam byli przez kilka lat
W
Ro~ k Circ us sa wyłącznie idole
mu ?yki gitarowej. zwanej równ ież
.. mocnym
uderze n iem" .
Stoją .,jak żywi".. i rówOlez
grają:
za pośred'niclwem dyskretnie rozm ieszczo.nych
głoś
ników na-dajacych najsłynniej
sze prz~boje danegn artysty cz"
zespołu

Dla k ażd ego fana tej muzyk i - wielka gra t ka i przyjemilOŚĆ. W i ęc: jeśli będizie-cie
w
Londynie ...
G

L\

----
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STRONA-4:5

"mULIN-r..VUGE"

Ten słynny paZ'ys.k i kał:aret
nie1a wno stulecie istn ienia! Szybko stał się w
dz iedzine
rozrywki
takim
samvm oolęciem 'ak inny teatr
kaOaretowy - .. Folies Bergeres".
ZagraniCZni tu.ryści musieli w
hv iecił

NlIuc=ą

W

C'zyli duchowni katoliccy i prawosławni,

odbyła

się

uroczys~a

panichida.
P o ~e emancypacyjuJ' Ul
dążenio m
Ukra.ińców
towarz ~· ·

-

W

szy autentyczna sympatia. N;.... kiedy jedna.k spotyka się
"
obawą, żc mogą onc doprowadzić
do wyhuchu
skrajnY('h
U('z uć nat'jonalisl y('z nych, te ·.aś,
jak wska7.uje choćhy ·nieda \\'n,,·
swc
historia. nieraz kil'rllją
ostrze przeciw Polakom.
- Zapewn iam pana, że ...
r uchu nie ma żadnych tende 1c ji antypolskich. Także w .;;) }C'C/Ct1st\vjc

ukra:!lSkiln.

jako

C'llnki. nie zetknąłpm się . an i
nawet o tym nie słyszałem. o
niczym p ~ d ob nym. Nie jest -.l ·!i~
do pomy ś le::1ia hasło "Ukrai:la
dla Ukraińc ów". O bc hodzi !HS
n ie tylko dobro naszego narod .l .
ale także innych nacji zalme~z
kujących nasze terytorium. Za jmu jemy s ię taką Ukra iną . jaka
uks z tałt o wała
się
w
drodle
przemian historycznyc h i 3""
nam w gl owie m yś leć o innei.

wiedt.ialno{;ci. Z k oiei na : Ukrainie niepokój blldzq wiadomości o powstających w Polsce towarzystwach
przyjac:ó!
czy miłośników Lwowa. N'ektórzy uwa'żają, że jest
})ierwszy krok na drodze :lo
prób przywrócenia Lwowa Polsce.
Ostatnio rozeszły się też sh.chy. że jeden z pl'7:edsta\vicieli
nowych władz Polski publiczn ie
sformułował ideę powrotu P·)lski do granic z 1939 roku. Nię
wiemy. jak .. S o lidarność" i rz :. d
jako cał::ść ustos unkują · się d(~
tego.
, '
- Nie słyszałcm o żadncj lakicj wypowiedzi.
To chy1)8
zwykła płolka. W Połscc
/lil,l
nic zanlierza zmieniać grani;,.
- Na Ukrain ie też nie.

Dochodzą
wiadomośi'i
o

I~cr~~?l~,~
I
30 wieków temu ...

Dawnej p ier wszej J),ima balerin ie baletu wodnego. Esther
Williams
partnerował
mistrz
skr}k6w do wody ost?tn ;".b Igrzysk Olimpi.j-skich, Greg Lougani.s.

współ.

~~~~~t~~:::d

o

lutowego
"Playze

zdjęć

który jedna.k ... n ie · tylko.. że
byl szlachcicem. lo jeszcze
rozwodnikiem!
Sz-częście Margaret nie m Q~
s ię spełnić i w roku 19:;5
s iala . . łkając. oficjalnie o!!l o>:--..,.-----....J
zerwanie z Peterem. W
lat póź niej wydano ją za
grafa Tony Armstronga.
jalny i uważny. za to
rzata
robiła
numery.
mszcząc się za dworskie kon
nanse. które nie dopuściły
je j połączema się z Tow
W . 1918. rozwiedU' się ...
Małgorza\.a . szukala
riia najpievw wśród hi;rn,;l'!;()"~ . ,.......
potem. w butelce. Osta
lazla. jak si ę zda
przystań u boku
dyńS!ki ego
wydawcy.
Lonsdale·a. który kochał
niej od wielu lat i cierpi
czekał na swoją szansę.
- Jestem w nim zakocha
ale nie zamierzamy się
Małżeństwo jest nudne;
szczęści e nie potrzebuje
nej pieczęci!
pow
58-letnia dziś księżniczka
UC""liiZlSLOW
Iwrzata. Nast<:'pca tronu.
się
Karol. za wsze bardzo p
tutejzany do cioiki.
wa z
żydow_
zadow olen ic-m: .. Ciocia
zyskala uśmiech: to
bezczesz_
inna knbieta!" Nie dodaj
Urban_
larnej ga-'
t uaz.:}nie najważniejszego:
ng" przykat poszly butelki !!inu.
lnej napaŚCi
się w nad miarze

w

Już w kilko tygodni
po !fm
fakcie do Polski przybyło dele·
gacja biznesu . poludniowabre·
ońskie90' r która
podp is ało
z
p rzedstawicielami naszego k.o·
ju umowę o współpracy gospo ·
darczej. zwłaszcza w sferze in·
westycyjnej i kap itałowej.
Ko·
reańczycy chcą tworzyć w Pol.s·
ce spółki typu
joint ventu.es,
moją nie tylko kapitał. ole rów·
nież doświadczenie.
z którego
Polsko może skorzystać. Ko re o
Południowo
b<?wiem
to kraj.
który kilkanaście lot temu przekształcił
się
z ekonomicznego
słabeusza w państwo ododat·
nim bilansie płatniczym, którego
produkcjo łiczy się no świec : e.
Wysokiej klasy sprzęt eleklrc·
niczny. samochody. maszyny
urządzenia są dziś cenione
i
poszukiwane przez
najbardziej
wybrednych odbiorców. badać

po

----

latach

J.

MICEL
( PAl)

RfN: kolejny
dobry rok w gospodarce
R ok ł990 zapowiada s fę jako
kolej ny pomyślny rok w gosrpodarce RFN. Według najnowszych ocen, w tym roku do_
chód narodowy kraju zwiększy
s ię o 3 proc. w pprówna niu z
rokiem 1969 (co na Zachodzie
uważane jest dzisiaj za optymalne tem'Po rozwoju); nakłady
inwestycyjne na budowę obiek_
tów wzrosną o 4 proc.. a na
nowe maszyny i urządzenia o 7 proc. Spoozicwany jest tak_
że
7-p,rocentowy wzrost eksporlu i nieco wyższy importu. Wiele wskazuje również
na możliwy w tym roku wzrost
kursu marki RFN w stosunku
do. dolara oraz walut zachodniocuropejskich.
(PAl)

NRD

kórego

(II)

tu jeszcze .należy. że Koreorkzy_
cy. nie . tylko wiedzą jak robi~
interesy w swoim
kroju. . ole
moją też do świ a dczenie w działalrjości ' w kroj a ch. gdzie do tej
pory nie było gospodarki ry[l ..
kowej . . O d d łuższego już czasu
inwestują w Chinach, w trakcie
realizacji są trzy d uże prOjekty
w Zwiąl:~u Rad ziedim.

n

l O lekce

Berlina)
neonazi (przed 2 laty) na Zionskirche. Ta sama autorka podała,
że w ubieglym roku slużba bez.pieczeństwa
śledztwa w

pr zeprowadziła

44

sprawie młodych
faszystów. a w tym roku już
144 SzczegÓlnie aktywna była
tajna organi-zacja SS z Wolgast.
Zdaniem Bettlny Urban.sky. sytuacja
kryzysowa
w
NRD.
zwiększon y naplyw cudzoziemców do tego kraju. ożyw ienie
dzięki otwartym gran icom kontaktów tutejszyc h grup radykalnych z prawicą w RFN spowodowały. że neonazi dali o sobie znać ze zwiększoną aktywnością.

Oraz doty-

młOdych

B

Wą-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wracaj,

bo

przysięgałeś ...

(7)

f"ubkowni-k Kozielews.ki de-cyduje się również przekazać informacje genera10wi Sosnkowsklemu.
- Czy to zrobisz jawnie. czy znajdziesz jokąś inną d rogę · ...:
_to zależy od ciebie - oznajmia brat.u. - Masz ode mn,ie prze·
kazać słowo. których Irzeba nauczyć się. no pomięć. Powiesz tok:
"Urzędujący komendont policji miasto stołecznego Warnowy.
Morion Kozielewski. uważa generała broni Kaz imierza SQsl)kowskiego za następcę komend~n~a ... "
. ;fo_ ... ~. ;.·. ~.•u ·< 'i .
Po tych słowoch zalega milcz e nie.
- Co do le j powiedz ie ć? - v/trąco młodszy z Koz ie!e wskic h.
- Ty s i ę nie wt rącaj do nie swoich rzeczy. Ty tego n ic rozumiesz. ole generał będz ie wiedział o co chodzi!
Brat żąda złoż eni a przysięgi o
powiedzionych w tym pokoju zdań.

zachowan iu

w ta jemnicy

Wf·

Bratowo zaszywa Jonowi w kożuchu ki lko złotych monct. Mo ·
trzeba opłocić. jakiegoś przewodn ik a I~b
Przed nim kilko granic i nie wiadomo jok
długo drogo. Jest zimo. w tych warunkach niełotwo przedzie·
roć się pomiędzy patrołomi straży granicznych. Dokumen ty prz ~·
chodniów i podróżnych sprawdza się no każdym niemal kroku:
no ułicy. nq mostkach i no dworcach kolejowych. w pociągach i
autobusach. Nie może wyglądać ele9ancko: musi "wtopić się" w
tłum i nie popejmować żadnych zwracających uwagę rozmów.
Nie wolno mu zadawać pytań i okazywać zdziwienia. bo to też
zwraca uwagę - instruuje brat. jakby prowad2 i ł wykład dla przygotowujących s i ę do wykonania jakiegoś zadonia cywilnych funkcjonariuszy policji.
gą się przydać. gdyby
ratowoć się z opresji .

Spojrzenie no mapę wcale nie · zachęca do optym izmu .
- Byle dostać się do lwowa. Człowiek. z którym jedZIesz. mo
tom kontakty
(p omoże ci przedostać się przez granicę
sa·
wiecko ·rumuńs ką. W Rumunii nie powinieneś mieć trudności: wy·
starczy iść do naszej ambasady i nIech oni się martwią. żebyś
był w Paryżu - słyszy Jon no pożegnanie, - I wracaj. boś przy·

eznia do 9 luter;o 53 usiłowali
zmienić przemocą ustrój państ
~~~ --.:: ~ ~
~ . ..:....~.:._
......~~...;.
Inok.~ztałcą- wa polskiego przez lo, że orgaw~j .. Lomża, nizowali j. uczestniczyli w konlrydgcski
Sąd
WojSkowy
ew.z~a nad- . rewoklcy juej . org::mizjlęji "J uzwiązku
.~·..__ ," ..,r. . . .alC)ra kcnC'ra~_: 'lrzcnka'! orąz. redagowali i kolska.zał w 1953 roku
adeusza
Iu;ewicza i Józefa
portowali ' ulotki o treści anty1953 roku państwowej. Trzy spośród wySchavowskic!;o jako pTG''1odyOwego
ą
rów fJne~ai,'pczcgo x."iązku lermienionych osób zostały skazaBiałYmstOku
r('~·y. tyc1.nego, mają('ego na cene na kary pozbawicnia wolN
ajwYŻ$zel:'o
lu ohalenie przemoeą ustroju
nośc i odpowiednio od 2 do 6
(z 22 wrzep;,.ńshva Jl.;lskiego. Z m a l e rialat. a w stosunku do dwóch
re wizy jnego dalsZYCh karę pozbawienia wolłu do\vodowego. zeb~anel\O
w
toku śledztwa wyuika. ii opis
ności sąd zawiesił na okres 2 lat.
~~lyg(ltowań do utwor-zenia nieAnalizując materiał dowodolegalnego związku b"ł w rzewy prokurator generalny PRL
czywistości wytworem wyobraź
uznał. że nie było żadnycb podni T3de.:s'Za lniewicza.
Nie
staw do przypisauia oskarżonym
stwie-dzono materialnych oznak
zarzucanych czynów. Jak wynirealizacji zam'cr7onego cełu w
ka I wyjaśnień Z. Ol...zewskiepostaci 11101ek. haseł lub broni
go i . Wądołowskiego. którzy
P'l lu ej. POdatkowym argumcnprzebywali w internacie szkoły
tem n~7.em:J,wjajacym za niedojogólnok.~ztałcącej w Tedv'"bnem,
rzałeścią sp r~ wców był ieh mło
załoiona przez
nicb orjtanizady wiek (1l! i 17 \gt!).
da miała na celu przyczynieZenonowi
spiski. a następnie
nie się do popra wy bytu ma_ _ L",aUOft ... :
Biorąc pod uwagę przedstaofiary, którym przy pomocy
terialn~go kraju. nie zaś obalewione w żej ar,;umenty pro'7kiej
lek I ognia wmawiali. te
n ie ustroju. Potra.ktowanie w
kura.tOł' t:eneralny PRL wniósł
u
oskarwyroku t~o r0111:aju działa.l
do Sądu ~ajwyższego rewizjl; prawda. Dramat ty eh spraW
!
KKWP.
łer;a dodatkowo na tym. że
no ~C'j nC'lniowskiej jako zbrodna.dzwvCl:a..i:la.
paŹdZiernika
fiarami bezpieki stawali się
nI ltOler:ająccj na u!liłowaniu oArl\'u~entaeja
prokura.l.or ka dzie młod7i. lud'lie. którzy
"'. R w Bia- b11cnla prtcm/teą ustro u "a.ń
W1 r
przet" ~ _
w"maga mimo wsz stko uzu- Ii pl'dnos'ć Polskę Ludową
'''·wlM~ •• bo\YskIemu. s W'l e~o było oczywiście niepełnienia, zwłaszrza ze urzędo
in, a k ó~ym na samym
z .. dnc. Ale b\'ł'l ...
wy je,yk tego dtl!mmentu nie dc!'osl.... śni %m~,.'!'1-Ou:r· ~no
a.rzone 70kOMy,ć
osn azvwa. s~rawy PO imieniu.
nawet jeieli po 51] rl)k u
(KONIEC)
CÓ~ h<>wiem może
oznaczać
C'hoil"lili 7 wif'ziC'll. to jut
171
shvierd ~enie. Ii ..... opis
nny- Jako ,.. ... °711 ł",,;
JAC~1{
Tl'1'f'I'"' co "T 'f
",,,n
ł!'~'''w~ó
d" utwonenia nlpl .. - "'"t1"fJJ .. .

RevJizje

Z okazj i jubileuszu urzą-:lzo
no wietką galę z udz iałem tylu znakomitych
wykonawców.
że można byłoby obdz ie l ić nimi
dzi esięć . albo w i ęcej atrakcyjnych koncertów! Przez estradę
"Moulin-Rouge" przew i nęli się
w ciągu tych stu lat niemal
wszyscy sławni piosenkarze. Z
gwiazd paru ostatnich dekad
wystąpili podczas gali między
innymi: Ella Fitzgerald w duecie z Rayem Charlesem. oczywiście Mireille Mathieu. Lauren Bacall (wdowa 00 IIumphl'eyu Bogareie). Dorothv Lamollr.
Jane Russel Donald O'Conn oT
(w słomkowym kapeluszu na
intenCje Maurice'a Cheval i e~a).
Esther Williams. Anita Baker
Ton y Curtis naturalnie Charles Aznavou·r i dawno n ie widzia ny Charles Trenet (m ożna
go nazwać .Mi~zysławem F'1ggicm francusk iej p iosenki").

dosłownie

gospodorczej. A łe czasy
się zmieniły i w początkach "5topodo oo.r. jó'ko drugi kraj
Europy
wschod niej
(po Wę 
grzech)
Polsko
nawiązało
!
K oreą Południ ową stosunki dy.
plomotyczne.
p rocy

R02mawiał

Już

Par vi.:u obowiązkowo ., zal icz~ć "
o:..:y \V iśc :c. \V le2:ę Eiffla
i. ..
." Moulin-Rou ge"!

szczątkowej

KARQL JACKOWSKI
(Intcrprcss)

weJ ~ry ;YJsk.'eJ. ~1argar~t: był~
jednak do lias
co s~~ zowIe llleszczęslI we. I
nieprzyjazuyrh
bur~Lwe
. ~chodzl la w swoIm
}'olsC'e
hasłach
wz.noszolJyC'h
czasIe za. Jedną z najpi ękniejPOd('ZRS orl:'anizowanyrh Jlrzrz
I szych pamC'IJ na Wyspach i wie.ruch \\'iecó\\', o koll1() rt n \'aniu
!u chciało zatańczyć z nią choć
map wi~lkiej Ukrainy ~ Chd" . Jedne.go
walca na balu
w
mem i Pr~("m!rślem ...
I3;tckingham Pa~ace. Ale ona
n!e z~llwaz.ała .nl'kogo. zak<?Cha- Tak ie sprawy m ag" oyć
na be7granlcznle w przystojnym
podrzucane z boku na zasadz'e
zwyklej prowokacji, szczcgol:t.e
na te renach zachOdniej Uk lal:lY
Faktów historycznych.
któr e!
m o głyby
służyć
jako pI'eL e" sl
po podgrzania nastrojów, Jak
pan dos konale ·wie. nie bra 'uIAngielscy archeolodzy, '- ktÓje. Być może w określony~h
rym wladze egipskie pow ;~
m iejscac h i na krótki czas w
rzyly do bada!'l mumiE: sprzed
jakiejś małej grupie społ ccz:tC! j
do c h o dzą do głosu n i erozważ ne
ponad trzech tysiqcy lat. przeemocje ale z całą pewnosc i ą
świe tl ając ją prom ien iami X
nasLroje antypolsk ie nie są d~ :ś
slw:erdzili, że za swojego ży.
charakterystyczne
dla sprJl'?wota delikwent (jeśli tak maż·
ezerlstwa ukraIńsk ie go jako (':}na
po'.Viedzi~ć!)
prze s zedł
łoś "i. Co w ięce j . twierdzę staskompliko·.aaną operację b :onowczo. że nie ma u nas lado ra.
nej realnej bazy społecznej. n.p.
istnieje żadna grupa s pclecz'1<I.
Ni;'!
tP::1
jednak
fakt
która ll"iałabv interes w ro ~ 
stanowi o ~ensacyjności ojn'ecaniu ich. - Nastroje życ7.l:
kryc ia. otóż opE' r acja przewości dla Polski. dla ..s" lida,:,prowadzon a zo s ~ała już :i'J
noś c i" były u nas bardzo żywe
wieków
temu
według
jeszcze w 1981 roku . k iedy c('w sz.elkich reguł sztuki chirurcjarnie było to bardzo źle w!·
g iC/-l'l ej i wy:nymu je porówd ziane, wręcz naganne.
nanie z obt' cną ch ir ur gią !
Możliwe są też rozmaite nieW~zyst ko JUż by ło! rzekI
p orozumicnla wynikają ce z 1Ben Ak ib::l.
b~stronnego prze czu lenia i n3dwrażli\V cś~i. Wy , Polacy . p rlcsadn ie rea gujeci e na izolo wane
p rzy padk i I(łupoty czy nieodp:J-

Do niedawno Koreo Połuu·
niowa było-. dla Polaków, krojem
z upełnie
nieznanym.
które!jo
na zwy nie wypada lo wręcz Ny·
mieniać. Nad ekonomią ąoml·
nawoła
polityko. toteż naHe
_kontakty sprowodzoly się de

osce

ażyć

Szczególnie zachodnioniemieccy republi'kanie
starają
się
wspierać NRD-owskich e-kstremistów. Mimo że oficjal ne wladze NRD przed kilku tygodnia_
mi oświ adczyły. i ż nie wyrażą
zgody na rejestrację republikanów. to jednak chętnych do załO'Źen ia takiej par tii na zachod_
nim brzegu Odry jest sporo.
Zwol ennikami republikanów są
tei
tzw.
skinheadzi.
Znany
NRD-owski pisarz. Stefan H e rml in . na łamach ga zety . Junge
Welt" zaprotestował przeCiwk o
uto żsamianiu
ich z c huligana_
m i i l ekceważeniu w ten sposób problemu neonaz izmu wśród
młodz ieży. Ci. którzy wznoszą
okrzyki ku czci faszystów i noszą emblematy nazistowsk ie. nie
rnajq przecież wiele wspólnego
z tymi. którzy demolują. będąc
"na gazie" budkę telefoniczną
- powied zia ł pisarz. Ostatn io w
afiszowaniu się i rozpowszechn ianiu emblematów i nakle jek
o treści neonaz istowskie j wyrOZnIa się przede w szystki m
Front Narodowy.
N iewątpliwie na wzrost na janalistycznych nastrojów tutej_
szej młodzicży ma też wpływ
zapoczątkowan~
przez Ericha
Hon eckera ponowne odkrywa n ie Prus. Uwielbien ie dla t ego
militarystycznego państwa preze n ~owane przez byłego pr zywódcę doprowadziłO do tak ich
absurdów. ;,e Fryderyka Wielkiego - r6zbiorce Polski i agresora nad agres()raml prezentowano głównie jako człowieka
dobrodusznego i dobrotliWego
mecenasa sztuk i.

Ostatnia kampania prasowa
przeciwko Polakom też przywróciła do życia stare stereotypy Byłoby dzrwne. aby w kraju. który Ie'ŻY na terytorium
dawnych Prus. ",dzie znaidowala
sie stolica III Rzeszy I dokąd
orzesiedlono po II wojnie świa
towej ponad 26.9 proc N iemców ze wschodu. skrajnie radvkalne nastroje całkowic i e zar:lnełv Czas więc . aby wreszcip. powainie zastallowi~ si nad
ich skutp ń7 na n" Ił ~li7 cin
MAREK REGEL (PAn

sięgaL.

Wyrusza pociąg iem w s-tronę gfonicy o towarzyszy mu )e<Jen
podkomendnych pułkownika Koz ieie wskiego. Przewodnik jest
pochodzenia 2:ydem i woli nie ryzykować dłuższego pobytu w
okupowanej Wa!slawie. gdzie krążą pogłoski o zamiarze ustanowienia odrębnej dzielnicy żydowskiej i związanego z tym przymusowego przesiedlenia. o no niektórych kinach pojawiły
sie
tabliczki z napisom. ,,2:ydom wstęp wzbroniony". Podobnie jak
policjant myśli wielu innych 2:ydów. w ięc emisariusz przecho·
d2i przez granicę w grupie kilkunóstu osób. także i motek z
dziećmi no rękach. Nie strzelają do nich patrole~ nie widać rokiet i tylko gdzieś l daleko dochodzi szczekanie psów. Odła
czywszy się od grupy przewodn ik i em isariusz już w kil ka godz in później są we Lwowie ...
- Pan poczeka. o ja się dowiem, kiedy będz ie możno iść do·
lej - oznajm ia policjant, lokując Kozielewsk ie go no przedm leś ·
ciu. w domu zaprzyjaźn i onej rodziny żydowskiej. - Ob iec ołem
panu komendantowi to i słowo dot rzymam ...
-

Długo

mam

cz ek ać?

Może dzień. może po rę dni. Najlep iej, żeby pan n ie wychodził, bo
pańsk.e dokumenty dobre d la Niemców. o le nie d la
sowieck iego potrolu - żegna się policjant to włośnie przestrogą .

-

Nielatwo dostosować s i ę do tego polecenia komuś. kto sp ę
we Lwowie kil k'a lot. mo tu przyjaciół i znajom ych. Koz ie lewski wytrzymuje w "swoim" pokoiku tylko dwa dn i i wreszcie
wychodzi. nie mogąc się doczekać policjanta.
dził

Miasto nie jest zniszczone, ole sprawia wrażenie przepełn i o
nego: ściągnęło do
~wowa t~siące uchodźcQw ;. zarqwno ' z oko·
licznych miasteczek 4 wsi. jak i z terenów, ' znojduiących s i ę obec.
nie pod okupacją niemiecką. Brakuje żyWności. mnóstwo skle·
pów stoi nieczynnych o inne. szczególnie piekarnie. oblegane
są przez dzień i nawet w nocy. W idać no ulicach liczne mun .
dury żołn ie rzy Armii Czerwonej. do zbyt dużych m i eszkań i w L
li wprowadzają się funkcjonar iusze NKWD. niektórzy razem l ro·
dz inami. Stole organizuje s i ę wiece. no placach i ulicach powiewają czerwone sztandary, o plakaty i gazety zachłystują s i ę
informacjami o wyzwoleniu miasto spod "pańskiego jarzmo"
rozgromien iu "burżujskiej Po lski".
Nowo władzo zdqży/a już przeprowadzić
"wybory" do tzw.
Zgromadzenia Narodowego Zachodniej Ukra iny. o "PTawdb" donosi. że "obok robotników, urzędników, drobnych i wielkich k~p
ców, duchownych. przemysłowców głosowali hrabio i hrabino Potoccy, hrobina Bodenl oraz w jednej z dzielnic wyborczych 60
mnlsze.lc z miejscowego klasztoru.·). Nikt nie wie. ile osób gła
sO'\voło Faktycznie, ile zmuszono, oby udały się da lokoli wyborczych. W środę, 25 października, z komunikatu w "Prawdzie"*")
dowiadujQ się lwowiacy, że spośród 268 łyslęq osób aż 240 ty_
sięcy głosowało no de/egGtów do Ukraińskiego Zgromadzenia
Narodowego. W dzień później delegacjo zgromadzenia "1głoSla
do Rody Najwyższej ZSRR prośbę o włQczenie miasto I całego
wojewóc7rtwa do "wiełlciej rodziny narodów Zwiqzku Radzieckiego.......···)
') •• Prawdo" lit 294 (7979) 1 dnia 23.)(. "39 r.
") "Prawdo" IV 296 (7981) a dnla 2S.X. "39 r.
"') "lrwl .. Uo" nr 2M (7023) a dnlo 1.x1. "39 ..

C.D.N.

,

.

!

PP "POLMOZBYT"

W

KIELCACH

podaje do publicznej wiadomości, że 22 stycznia 19
o godz. 10 w Kielcach, uL l Maja 191a odbęd zi

l

nowa 31-79-19. Postój taksówek
ul. Armii Czerw.
bagażowych
Postój samochoM'"
tel 31-09-19
ul. Domaszowska
cieżaro-,vych tel. 30-08-19.

Wtorek
9 stycznia 1990 r.
OZ IS

Oględzin pojazdów można
roku w godz. od 8 do 10.

życze nia

, klaóam v

PROGRAl\'I LOKALNY

Radom

JULIANOM
MARCELlNOM

16.00 Wiadomości 16.0. Muzyka
symfoniczna 16.30 "Telefon do
posla" aud. A
Kopcia 16.40
Muzyka symfoniczna - cz. 2 17.10
Dziennik

Jutro

JANOM
WILHELMOM

Biuro o głoszeń KWP
237-36, czynne 9-17.

-

tel.

TEATR
Jana Kochanowskiego
"Ta albo żadna" - g. 18.
Im.

Kielce

KINA
BiUro Og.o,zeń KWP, t eJ. 448-58
- czynne 7.30-16.
TEATR
Im. Stefana
nicczynny.

ZerolllskicJ;o

"Romantica" - "Ostatni prom"
_ pol 1. 15 g. 16.15 ,.Moonraker"
_ USA, l. 15, g. 16.15. "Emmanuelle I " - fr. L 18. g 21 - seans
n oc ny. Wideo: ,.Jak zdobyć prawo jpzdy" - fr. l. 12, g. 16.30.
.,C obra" -

USA,

l. 15, g. 15.15, 19.30. " Ostatni
d zwonek" - pol. l. 15, g. 17.15.
"StudyJne" -- " Ran" 15, g. 15.45, 18.45.
,. ECho" -

jap. l.

"Komando" -

USA,

l . 15, g. 15, 17, 19.
"A mouit"

cz yk" -

-

" Obywatel

Pisz-

ttPOko'eDie~' -

argcnt.
,

nieczynne

APTEKI: stały
dyżur
nocny
nr 67-010 pl. Zwycięstwa 7,
67-001 ul. Traugutta 40.
INFORMACJA
służby zdrowia
_ czynna 6-20, tel. 261-21. Informacja o usługach - 365-85.
TEL EFONY: Straż Pożarna 998,
Komenda MO 251-36, Pogolowie
MiUcyjne 997, Pomoc d rogowa 967
Pogotowie R atunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 991.

pol. l. 15. g. 17.
GAL ERIE

Skarżysko

PROGRAM

la r.;;:;tW8 P...,lsktego'· gOdz 9-18.

"Wo1ność"

" Meta lowiec" lIChoTa z mi- fr . I. 15, g. 16.45, 19.

MUZEUM REGIONALNE im.
. gen. broni Zygmunta Berlinga w
Skarżysku-Relowie
ul. Słonecz
na 10 - czynne 9-17.
APTEKA OVZURNA: nr 29-117
ul. Zielna 12. tel. 512-723
POSTOJE TAKSOWEK:
Owo·
rzec: PKP - tel 13'7-05.

w

czy nne

OtiL~GOREK MUZEUM H.
SIENK1EWlCZA - nieczynne.
MUZEUM WSI KIELECKIES
Park Etnograficzny w Tokarninieczynne.
APTEKI - stały dytur nocny
pełnią nr 29-001. ul. Buczka 37/39.
nr 29-0011. ul
Sienkiewicza lS.

PORADNIE OVZUKUSĄCE: dla
dzieci l dorosłych ul Pocieszka
li (Przychodnia Rejonowa) czynna codziennie w godz 'l-21. Stomatologiczna - Przvchodnla Re)onowa nr rs ul Karczówkowska 35 - czynna w niedziele l
śwleta w godz
7-t,. dvł.ur noeny od ~odz 19 do 7
INFORMACJĄ.
O LEKACHczynna w godz. 'l.30-15.3O. % wyjątldem dni świątecznych l
dni
wom"ch od l>racy - teL su-n.
'PEt.EJI'ONYł

Starachowice
~.NA

"Robotnik" -

INFORMACJI

APTEKĄ.

KIelce -

I.

8.05 Muzyn i dźwięki: Sol-mi

8.35 ..Domator"; Nasza ~
- Moda d:1a otyłycłt

t.25 .,Zagublona

przcszłość"

rab..

-

Ostrowieo·

rad·z . fiłm
rei:. ~
Grig()rjew
10.50 •.Dom3ltor"; Przyjemne &

KINA

11.00 Spotkania z literaturą, ki.
II: J. Sławacki czł0-

..Przod'ownikH
APTEKA

_

nIeczynne

OttuRNAł

nr

2I-O'7ł

ul. Starokunowska 1/T.

POSTOJE TAKSGWEK: pl. Wot- 531-92. uL SienkiewJC7&
28%-61.

noścl

-

l

.

Końskie ·

Uwaga! Za ewentualne zmiany w pro~ramie tv redakeja nie

KINO
"Pegaz"
.. 300 mil do nieba"
pol. L 15, g. 15.30, 17.30, 19.30.

DV'
.

odpow!ada..

Ogłoszenia

Jędrzej6w

POSTOJE TAKSOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel. 534-34. ul .
Słowackiego 31-29-19.
uL . J esio-

wiek I twórca
12.5G Spotkan ia z li tera.tlll"lł. kl.
nI lic: S.
WY9?iaJ'iski
.• Wesele"
13.30 TTR - Produkcja roślin
na. sem. I: Sposoby 7JWięk
szania urodzajności gteb
14.00 TTR Produkcja zwierzęca., s. I: Konserwacja
pasz g ospodarskich
14.30 TKR: Aktualności rolnicze
15.30 NURT - ro7lIllOwy o SMO-

le

TU·

BIURO .. ROMEO"
skrytka 1008.

KINO
"Gdynia"

NUME-R 6

STRONA 6

Jutre

8.50 .. Domowe przedszkole"
9.15 OT - w iadomoOOl

.. Hutnik" - "Dziennik dla moich ukochanych" - węg. 1. 1~ g.
15.30. "Tabu" - pol. L III, g. 17.30,

439-62 _

USŁUGI
POGRZEBOWE:
~mndo!)Owv
tel 31-70.47

dZieży

19.30 .. Kolorowy zawrót głowy"
- mag. narciarski
20.00 .,Przeboje Bogusława Kaczyńskiego";
Marta Eggerth
21.00 W kręgu sztuki: ..Dzieje
fotografii" (l3-ost.) - ang.
serial dok.
21.30 ,.Panorama dnia"
21.45 Studio im.
Karola Irzykowskiego: "Maskarada" reż. Janusz Kijowski
23.20 Komentan: dni a

pożytecznym

~1'7

rur

cia"
18.00 Program lokalny
18.30 Modlitwa wieczorna z sanktuarium
Matki Boskiej
Pszowskiej
18.50 997 - wyd. spec. dla mło

PROGRAM I
U-O'lł

ul StaszIca. 64-'/9
POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 53-10 1 SS-80-

USl.tTGACR

t el

USA. l.
USA, L

ov2:URNA: nr

RV~TVr7.~T " łT"
tel 486-66
c zvnne do 16 w soboty do t4.

O

brak terminarza

,,&tar" - n \V~l1ow" 12, g. 16: " Nocne gry" 18, g. 18.20.

19.30.

Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie MO 997, Strat Potarna
998. Pomoc Drogowa 931. Pogotow ie ~nergetyczne Kielce - Miasto 991. Kielce - Teren 956. Pogotowie Gazowe 31-~!& I 99t. Pogotowie wod.-kan. c.o. elektryczne RPGM czynne w godz. 15-2:1,
~1. 469-80 I 430-94. Pocztowa informacja " u ~lu l(a ch 911. Inform ac ja PKP 930. Jn rormacl :ł P KS
602-79 Hotel .. Centr alny" 625-11.

INFORMACJA

nieczynne

łości"

MULEUM LAT SZKOLNYCH S .
ZE1tOMSKIEKO - czynne wItodE.
9-15.

CENTRUM

-

n

16.55 Ję zyk angielski (42)
17.25 Program dnia
17.30 .,K1ub ludzi z przeszłoo

KlNA

. MUZEUM NARODOWE - plac
Parlyzantów Wystawy stałe:
.. Przyroda Klelecczvzny". "Broń
w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach : ""asowe: "Biały ?kres w malarstwie Wojciecha
Weissa '" .. Setna rocznica urodz in
J a na Czarnockiego"
. Młoda sztuka z Karl· Marx-Stadt'· "Zabytki
architektoniczne ziemi winnickie j"
- czvnne w Irodz 9-16
NAROOOWt .,PALAC" - plac
Zamkow\
Wnetrza pałacowe
XVU I XVIII w .... "Galeria Ma-

~odz

16.20 Program dnia i
Telegazeta
16.25 Dla dzieci: .. Tik-Ta·k " oraz w kinie "Tilk-Taka";
" Cudowna pOdróż"
17.15 "Teleexpress"
17.30 "Spojrrenia": Drogli do sa.modzielności Litwa
17.55 .. Klinika
zdrowego człowieka"
18.15 ..System"
18.45 .,10 minut"
19.00 Dobranoc: "Przygody kotka D amiana"
19.10 "Boso, ale bez ostróg"
progr. publ.
19.30 Wiadomości
20.1 5 .. Rzymianka"
(3-ost.)
serial wł.
21.35 SpOrt
21.45 "Listy o gospodarce"
22.20 "Leksykon polskiej muzyki
rozrywkowej": "S"
23.15 DT - echa dnia
23.35 Język rosyjski (12)

pełnią

MUZEA

w

PROGRAM I

"Hel" - .. Po'\vrót wabiszczura"
_ pol. l. 18, g.15.30, 17.30, 19.30.

GALERIA BWA .,PIWNICE"
ul. L"śna 1 ,Kieleckie Plener y - Br"dy nżeckle '89" - c zynn a 11-17.

••Ol\J'sr'

DziŚ

" Galimatias. czyli
pol. 1. 12. g .
15.15. ..Przesiuchanie" - pol. 1.
18, g. 17.15. .,Emmanuelle)"'fr. l. 18, g. 19.45 - seans przedpremierowy.

n" -

"Przyja.źl'" _ .,Tunel" l. 18, g. 15.30, 17.30, 19.30.

KINA

"Mosk\va" -

"Bałtyk" Kubeł mogel

w

-

bra k

drobna
Wrocław 3,
542~k

PIECE gazowe co.

atestowa-

ne. Lublin , tel. 39-124.

terminarza

Uwa ga ! Za ewentualne zmiany
programie kin redakcja nie

.ęowlaCla.

PRZETARG samochodów osobowych

ATRAKCYJNE

.. ROMEO"
Woa.

Wr ocł a w

3816-g

f otokatalogi
3, skrytka

http://sbc.wbp.kielce.pl

a.k

dokonać

19 stycznia

1) FSO 1,5L, nr podwozia 2130443, rok prod.
cena wywoławcza 8.950.000 zł
2) FSO 1,5ME, nr podwozia 2283930, rok prod.
cena wywoławcza: 12.260.000 zł
3) FSO 1,5C, nr podwozia 2181016, rok
cena wywoławcza 9.950.000 zł
4} FSO l,5C, nr podwozia 2302638,
cena wywoławcza 12.780.000 zł
5) FSO 1,5C, nr podwozia 2300352, rok
cena wywoławcza 13.340.000 zł
6) FSO 1,5C, nr podwozia 2319067, rok
cena wywoławcza 11.950.000 zł
7) FSO 1,5C, nr podwozia 2187648,
cena wywoławcza 9.900.000 zł
8) F SO 1,5, skł., nr podw ozia 21 41321, rok prod.
cena wywoławcza 10.120.000 zł
_
9) FSO 1,5C, nr podwozia 2375641, rok prod.
cena wywoławqa 13.240.000 zł
10) FSO 1,5ME, nr podwozia 2417746, rok prod.lno'wieJ,u
cena wywoławcza 13.850.000 zł
11) FSO 1,5C, nr podwozia 2395093, rok prod.
cena wywoławcza 12.950.000 zł
12) FIAT 126p, nr podwozia 9232702, roik prod. blp,"....~.
cena wywoławcza 7.680.000 zł
13) FIAT 126pFL, nr podwozia 8825854, rok prod.
cena wywolawcza 8.560.000 zł
.
14) FIAT 126p, nr podwozia 19228079, rok prod.
cena wywoławcza 7.260.000 zł
15) FIAT 126p, nr podwozia 19127151, roik prod.
cena wywoławcza 7.400.000 zł
16) FIAT 126p, nr podwozia 8915616, rok prod.
cena wywoławcza 8.060.000 zł
17) FIAT 126p, nr podwozia 19312439, rOk prod.
cena wywo.ławcza 8.490.000 zł
18) DACIA 1300, nr podwozia 545202, rok prod .
cena wywoławcza 3.450.000 zł
19) WARTBURG 353 S, nr podwozia 8024133, r9k
1988, cena wywoławcza 12.320.000 zł
20) WARTBURG 353S~ nr podwozia 8024428, rok ledJ-..e~(
1988, cena wywoławcza 12.650.000 zł
21) FIAT 126p, nr podwozia 8915130, rok prod.
cena wywoławcza 7.770.000 zł
22) SYRENA 105, nr podwozia 518108, rok prod.
cena wywoławcza 1.200.000 zł
23) MZ ETZ 150, nr podwozia 4111958, rok prod.
cena wyWoławcza '1.150.000 zł.
Przystępujący do przetargu obowiązani są
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoła
konto PP "Polmozbyt" Kielce - Bank Sląski z
bą w Katowicach I Oddział Kielce. nr 31
dzień przed przetargiem. Pojazdy przeznaczone ck>
targu są w stanie jak w dniu oględzin.
PP " Polmozbyt" nie odpowiada za wady
sprzedanego pojazdu.
Jednocześnie informujemy,
waznienie przetargu w części
prz~.

B.!,URO PLANOWANIA
w KIELCACH
KIELCE. al. IX Wieków Kielc ~
OGŁASZA

PRZETARG

na sprzedaż samochodu marki "Polonez 1500"
prod. 1984, nr podwozia 150243, nr silnika
rej. KIl 021 V. cena wywoławcza 9.500.000 zł
Przetarg odbędzie się w Biurze Planowania
strzennego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3
budynek C-l. pokój 517 w dniu 23 stycznia
godz. lO.
Samochód można oglądać vr przededniu
gM. 10-13 na parkingu przed Urzędem
kim. Informacje - pokój 533, tel. 21-767.
Przystępujący do przetargu powinni
dium w wysokości 10 proc. ceny wyWoławczei
później do godz. 9 w dniu przetargu.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo
ni.a przetargu bez podania przyczyny.
Przedsiębiorstwo nie bierze rvłnł'>,.1ń on i !l
ukryte wady. W przypadku nie odbycia się
II przetarg odbęd~ się 3Q stycznia 1990 r. o
'7

za emna pomoc potrzebuje pomocy
'CZENffi ZE STR. 1
może być więc tak, że
nkach wewnętrznych i
ustr nych rządzi już logiekon miezna a RWPG działa
staremu. Przestawieanizmu działania rady,
nowych
zasad
ie
cy wielostronnej
bę
c najważniejszym zaesji. Polityczna emankrajów członkowskich
iała konsekwencje
w
ekonomii.
Wspólne.
nne
przedsęwzięcia
ma
dotyczyć
już bloku,
pań tw, które zechcą i bę
w s nie w nich
uczestnizechodzenie poszczegól-

. Nie

bojkot szkoJrnia
'f,gO na uczelniach
Krakowa
że

zgodnie z decyzją
Uniwersytetu
Jagiel8 b~ powinny być
m •• wl"'.e zajęcia ze szkolenia
~sl(o'II/_r:o. studenci kontynuują
wojskowego.
dO))USCliĆ

do rozpoczę
szkoleniowej, w
do budynpikietowane było
p~,c"s •.awi('ieli ogólnopolbojkotowego.
wejśde

zajęć ze szkolenia
prowadzą
nadal

wojrówinnych krakoww tym politechniGórniczo-Hutni(PAP)

spacerek
śniadaniem
SZczo:ścia mieszkań-

I ~=I~c~e~;~ ZWiązkGwca do
!I
handlu. Jeden kiosk
czynny jest tutaj
porze "ciepłej" tj. od
do jeslerri, a drugi to
sklepik przy gazo~i
zaopatrzony i.
i, z niezbyt
W kolejce stoi
godzmami.
rano wędruje więc
koszykami podo sklepu pod górkę.
<U8.rzv".ru' N iedalepół kilometra. Taspacerek zapewne
WPływa na apetyt .
. dob:ze w d?isiejszych
Cleszyc się apetytem?
(bk)

samochód
FSO
ZE

TR. l

nych krajów
na gospodarkę
rynkową
stawia pod znakiem
z,!pytania dotychczasowy
system rozliczeń. To takie jeden
z problemów, które trzeba rozwiązać
w najbliższej przyszłości.

RWPG znalazła się w trudnej sytuacji. Flirty nawiązy
wane przez poszczególne kraje
członkowskie rady z Europejską
Wspólnotą
Gospodarczą,
zupełnie
naturaJnie ciążą ku
integrującej się Europie
zaChodniej, kierują ich 7.ainteresowanie gdzie indziej. Dziś nie
jesteśmy w
stanie sobie zbyt
wiele obiecywać w dziedzinie

Buł,;arij .

techniki i technOlogii.
Szansą rady jest
natomiast
że poszczególne
państwa
członkowie
mają
rÓŻne.
ale
na ogół niewielkie szanse sa-

fakt,

modzielnego dogonienia Zachodu. Zmuszone są sZl1.kać sojuszników o równym mniej więcej
potencjale.
jeśli szanse na takie partnerstwo dost.rzegą w przebudowanej RWPG rada zyska nowy
jakościowo sens istnienia.
Jeśli, nie... Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej odejdzie do
historii wraz z innymi instytucjami ery realnego socjalizmu. które przegrały w konfrontacji z życiem, choć akurat w tym przypadku na pogrzeb chyba za wcześnie, diagnoza jest. konsylium zwołane,
problem to Z1DaJerz.aenie lo1k>U~ecrz.
nej kuracji.

Czy

• Dziś z trzydniową wiroboczą
przybył
do
Pekinu zastępca szefa dyplomacji radzieckiej, Igor Rogaezow.
Polityk radziecki
przeprowadzi z
chiń.~kil11i
partnerami kolejne konsultacje Da temat dwustronnych
sto.~unków
radziecko-chiilskich.
Omówią
oni tak że
kwestie -uregulowania konfliktu kambodżańskiego.
• Agencja TASS informuje, że w dniu 8 stycznia o
gOdzinie 23.23 czasu moskiewskiego dwaj kosmonauci radzieccy, Aleksandr Wiktorienko i Aleksandr Sierieb row opuścili pokład kosmicznel!;O kompleksu badawczego
"Mir" i wyszli w olwartą
przestruń kosmiczną. Kosmo_
nauci zamontowali na zewnątrz stacji urządzenia do obserwacji gwiazd.
zytą

szlak narkotyczny iedzie. przez

W miniony piątek na warszawskim lotnisku Okęcie celnicy wykryli w bagażach obywatela nigeryjskiego 11 kg konopi indyjskiCh. Ponieważ był
to największy w powojennej
historii Polski wykryty przemyt
wyrobu. narkotycznego. dziennikarz PAP starał się dowiedzieć, czy Polska jest krajem. w
którym na masową skalę przerabiane są środkj narkOltycrz:ne.
Z uzyskanej informacji wynika, że polskie służby specjalne
współpracując z podobnymi instytucjami w różnych krajach,
starają się wykryć wszelkie kanały
przerzutowe prowadzące
przez nasz kraj. Wiadomo, że
przyostrej, międzynarOdowej
walce z gangami handlarzy narkotyków, niektóre ich organizacje mogą próbować tranzytu

Polskę?

narkotyków nowymi kanałami,
w tym również przez Polskę.
Sprawa obywatela Nigerii, przemycającego
konopie indyjskie
jest wnikliwie badana. i być może dla dobra śledztwa niewłaś
ci.we było natychmiastowe przekazywanie informacji na ten temat opinii pUblicznej. Teoretycznie mogą istnieć w Polsce dość
dobre warunki do przerobu pół
produktów narkótycznych oraz
produkcji amfetaminy. Nie moż
na obecnie jednoznacznie powiedzieć czy jak sugerują to np.
środki masowego
przekazu w
Szwecji - w Polsce produkowane są narkotyki, które po niskiej
cenie trafiają do Skandynawii
lub sprzedawane są wewnątrz
kraju obcokrajowcom.
(PAP)

Refleksja o bankach szwajcarskich
--------------------~---

pieniądze

Brudne

GENEWA PAP. Czy Szwajcaria stała się ulubionym sej-fem krwawych dyktatorów tego świata? Różni Marcosowie,
Duvalierowie, Ceausescu, Noriega spieszą do naszych banków
które uchodzą za światowy 0:środek

pieniędzy

wątpliwego

pochodzenia. Czy Szwajcąria nie
powinna wstydzić się? - takie
pytania i wątpliwości
mi ała
prasa genC'Wska po ujawnieniu,
że ostatn:o nie tylko Ceausescu.
ale i Noriega przechowywali
fortunę w bankach w Zurychu.
"Brudne pieniądze dyktatorów"
- to tytuł na pierwsze j kolumn ie .,Tribune de Geneve".
Szwajcarzy Obawiają się,
że
ucierpi reputacja ich banków.
Cytuje się opinię, iż jeśli będzie

Bez podatku

obrolOw(~go

Cło

na furg~ny,
.
autobusy l samochody

..

ClęZarOWe
Od 1 bm. wprowadzone

20S~

lU)we cło imporlowe na
samochody. PAP dokładnie mfonnowała już o taryfie celnej
na pojazdy osobowe. Przypo' mnijmy, że wynosi ona 20 proc.
wartości samochodu
(ałe
nie
mniej . n1Z równowartość 500
dolarów).
Dochodzi do tego 20~procento
wy podatek obrotowy. Natomiast mniejsze cło (bo 15 proc.
od ich wartości) obowiązuje przy
imporcie furgonów
(samochody dostawcze), autobusów oraz
samochodów ciężarowych. Za
te pojazdy importerzy nie pła
cą podatku obrotowego.
ło

(PAP)

Rowery
Wedlu,g prasy chiń.skieoJ, na
używa się obecnie
mimo ko.nkuTencji Lnnych ŚI'od
,k ów koro uni'kacj i - ok. 800 milionów rowCTów. Na pierwszym
miejlScu, oczywiście , j
Chiń9ka Republika Ludowa.
W zeszłym roku w)'lproduikowalllO łą.cznie ok. 100 mln now)'ICh' jednośladów w tym w
ChRL ai 41 mffionów.
świecie

Strzyzone, golone...
DOKORCZENTE ZE STR. l
raz mają niższy dochód lub
znaczne wyd atki? Niestety, nie
mamy dla nich dobrych infOł'
macji. Należności dla skarbu
państwa
są
egzekwowane w
pierwszej kolejności, nie mo~ą
więc liczyć np. na umorzeme
podatku
wyrównawczego.
Cel
najwyżej w wyjątko ych PlZ~
padkach losowych mogąz~o
cić się z prośbą 00 wlasclwego urzędu skarbowego. o. t'~~
łożenie płatności na WlęceJ ruz
trzy raty.
Ale za pozytywne
rozpatrzenie takiej prośby ręczyć nie możemy.
.
Fiskus jest bezwzględny, Jed:
nakże przewidział" pewne ulgi
w podatku wyrównawczym. Na
przykład w grudniu podwyższo
no znacznie ulgę na dzieci I
osoby pozostające na utrzymaniu podatnika. Ulga wynosi 45
tysięcy odejmowanych z podatku na jedną osobę. Na przykład, gdy podatruk !I1a j~o
dziecko na utn:yman1U
moze
zarobić
rocznie, bez potrzeby
płacenia
podatku wyrównawczego, ok. 4,2 miliona. ,
Z ula w podatku wyrownawczym korzystają także pos<iadacze kont "W", a także osoby
uzyskujące

nia W
arze
poło~a
towana
(PAP)

• Dzisiaj
w
Kuwejcie
się
rozmo.wy
ministrów spraw z8 gralllcznych Turcji i Bułgarii na lemat
przy złości
tureckiej
mniejszości
na.l'odowej
w
Bnłgarii.
W
poniedziałek
wieczorem, po przybyciu do
Kuwejtu, szef dyplomacji tureckiej Yi1maz Mesut bardzo
pozytywnie wypowiedział się,
na temat nowego rządu buł
garskiego, który :r.apowiedział
zagwarantowanie
swobód
kulturalnych i
religijnych
wszystkim
Obywatelom w
rozpoczynają

nia

czę'ć

WYl'~,agrodz~

formie honorartum (pldziennikarze. tłumacze).
sumy honorarium trakjest jako koszt uZ~8ka
~ela f2y
ut W()ł'U J me

jest wliczana do podstawy opodat·kowania. Z podobnych ulg,
ale
bardziej
zróżnicowanych,
korzystają także plastycy i inni
twórcy.
Czy przekazanie jakiej sumy na cele społeczne czy charytaty~e
powoduje odpisanie
jej ed pod.sławy opodatkowania?
Tak , ale tylko do wysokości
10 procent podstawy opodatkOwania.
a przykład ktoś zarobił w ciągu roku 10 milionów
i prz kazał z tego 2 miliony
na c Je spoI eczn e. Wówczas z
dochodu do opodatkowania odpisane zostanie 10 proc., czyli
l
milion.
Wyjątek
stanowią
v,,-płaty na rzecz Funduszu Daru
Narodowego oraz na działalność
charytaty~ą kościołów. W tych
dwóch przypadkach od podstawy opod tkowania odlicza się
p ełną sumę wpłaty czy też warteŚĆ darow'izny.
Osoby. które
chciałyby uzyskać ulgę w podatku wyrównaczym z
go tytułu
powinny przedstawić dowód' ",-płaty
albo wiarygodną
wyce 'l~ ofiarowanych dóbr.
A oto kilka typowych przykładów
obliczenia wysokOŚCi
podatku wyrównawczego. Do~y
c:zy to oczyw iście osób, ktore
zarobiły w ubiegłym roku pon.ad 3.696 młn złotycb.

Według rozporządz~nia Rlldy
Ministrów, obowiązującego od
16 października ub. roku (Dziennik Ustaw n 55) przy ZSIrob-

http://sbc.wbp.kielce.pl

kaeh rocznych w wy okości np.
4 milionów złotych podatek wyrównawczy wyniesie 18.700 zło
tych plus 11 proc. od kwoty
ponad 3.984 mln, Ci) w sumie
daje 20.480 złotyCh.
Przy zarobkach rocznych w
wysokOŚCi 5 milionów
złotych
podatek jest już większy i wynos-i: 167.760 złotych plus 26
proc. od kwoty ponad 4.836 mln.
Po, obliczeniu daje to 210.400
Złotych.

j dna osoba, która zaw ub. roku 5 milionów
ma na utrzymaniu niepracującą
żonę i dwójkę dzieci, uzyska
ulgę
w
podatkU wyrównawczym 3x45 tysięcy, czyli 135
tysięcy. Do zapłacenia pozostanie więc 75.400 zł.
lie wynie ie podatek wyrównawczy przy więkSZYCh dochodach?
Jeśli ktoś harowal jak wól
i zarobił 10 milionów, musi teraz zapłacić 2 miliony 552.400
złot 'ch plus 70 proc. od kwoty
ponad 9.816 mln - czyli w sumie 2 miliony 681.200 złotych.
a 1996 rok u!>talono. że bez
podatku bc:dzie moina zarobić 16
milionów rocznie, czyli L333
młn mie ięcznie. Dużo to czy
mało? To zaIOŻ1le
będzie od
tempa innacji, podwyż k płac
i powodzenia reform wprowadzonych programem wicepremiera Balcerowicza.
Jeśli
robiła

ROMAN

DĘBEC'IO

dyktatorów

tak nadal to Szwajcarzy zyskają opinię "narodu paserów" i
że t;zeba w związku z tym ustalić jakieś reguły, aby brudne pieniądze nie trafiały tak
łatwo do sejfów i na rachunki
bankowe. Banki są trochę na
cenzurowanym,
zwłaszcza
że
stosunkowo niedawno publicznie oświadczyły, że wyciągnię
to lekcję z afery, jaka wybuchła po obaleniu
filipińskiego
dyktatora Marcosa, którego fortuna do dziś przechowywana
jest w Szwajcarii.
Stawiając te wszystkie pytania i zarzuty. prasa nie pot<:pia
jednak banków. Po pierwsze
wskazuje, że Szwajcaria wprowadziła już pewne środki walki
z brudnymi pieniędzmi, m.in.
sprawdzenie tożsamości klientów banku oraz pomoc sądom
zagranicznym. Po wtÓ1'e. wystę
pują okoliczności łagodzące. np.
z opublikowanych dokumentów
wynika, Iż Noriega posługi wal
się kontem banku
narodowego
Panamy. tyle że nic rozróżnial
funduszów państwowych i prywatnych...Trudno. żebyśmy nip
otwierali
rachunków
innym
bankom narodowym" - oburza
się jeden z bankowców szwajcarskich.
Po trzecie środowiska bankowe podkreślają, że zadaniem
wielkich ośrodków finansowych
jest gosoodarowanie pieniędzmi.
.. Tym, którzy beda zbyt cnotliwi. dobre interesy llmkna
sprzed nosa" - pisze .. Tribune
de Geneve" podkreŚlając. że
łatwo dziś oskarżać banki, kiedy dyktatorzy już upadli. A co
było wcześniej? pyta genewska gazeta. Cel przedsięwzięto
na płaszczyźnie politvcznej czy
kontaktów handlowych. kiedy
ci sami dyktatorzy byli u wła
dzy? Banki nie mają monopolu na cynizm. Kola przemvsło
we, handlowe i dyplomatyczne
też ponoszą ezęść odpowiedzialności.

Nie jest to zresztą pierwsza
w Szwajcarii refleksja na ten
temat. Kilkanaście lat tem u socjolog i polityk genewski Jean
Ziegler opublikował ksiażkę pt.
"Szwajcaria poza wszelkim ):X)dejrzenlem", w kt6rej pOddał
bezlitosnej krytyce postpoowanie banków i icb udział w
mętnych
aiel·ach. K~i~żka ta
wywołR.ła skandal. lecz trudno
oczekiwać, by wiele zmip-iła.
(PAP)

Tragiczne skutki
libacji
Tragicznie zakoń czyła się libacja n& świeżym powietrzu dla
dwóch mieszkań c6w Włocławka.
W lesie otaczającym dziel nicę
Zazamcze znaleziono ieh martwe ciala. Obok nich leżało pięć
pustych otlakowań po pl nie
" Blysk " nżywanym . do czysz(''lenia szyb.
(PAP)

Żarłoczny

"czerwony kur"
Jak informuje Kon en". Wojewódzka
traży Pożarnych w
Kielcach, w grudniu 1989 r. w
~ oj. kicleckim pow talo 46 pożarów, które spowodowały 103
mln zł trat. Jest to o 14 pO'ła
r6w mniej niż w tym samym
miesiącu 1988 r.
Chara teryzując eały mlmony rok, wskazać nalezy na
znaczny spadek (o 121) poża
rów W stosunku do roku 1988:
obecnie 920 pożarów, gdy przed
rokiem
1041.
Natomiast
wzro~t liczby
pożarów
nOluje
się w spółdzielCZOŚCi, lokalaeh
mieszkalnych i obiektach podlc&,lyc:h
terenowym
or&,anom
administracji państwowllj.
traty popożarowe w 19 9 r.
wyniOSły 1233 mld
zł.
(.J.)
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Grand Prix Nowęgo __Jorku
dla kielczanina!
Przebywający od trzech lat w Nowym Jorku ~płi)":Y
tt'nisista stołowy Kielecczyzny, JERZY JANUSZ, eltoe skonczyi już 50 lat, nadal nie rozstaje się z rakietką i każdą
wolną chi\'ilę po pracy (z. za~od~ ~est cu~iernikieo:') :.pośw ię ca na trening. StartuJe rowmez w WlelU tumleJaeh,
odnosząc w nich sukcesy.
U schylku minionego roku kielczanin wygrał polonijne
mistrzostwa Nowego Jorku, zwyciężając w finale Józefa
Szlachtę. Kolejnym sukcesem Jerzego Janusz~ było zaję
cie pict'" S2CgO miejsca w polonijnym turnieju o Grand .
Prix Nowego Jorku Były zawodnik Skalnika Wiśniówka
\\' finałowej partii o to trofeum zmierzył się z przcbywającą rów nid w Stanach Zjednoc:wnyclt
byłą zaw~d
niczką l-ligow ych Karpat Krosno, LiIianą Szlachtą, ktora
okazała się lepsza od po zo!lta lych uczestniczących w turnieju m~żc'lyzn.

W_rajdzie

-

Dziesiąty etap samochodowo-inótocyklowego maratonu
Dakar nie . sprawil uczestnikom większych problemów.
rowców samochodów osobowych aż cztery załogi prze:iec:halły
t ... ,
;t'ukilrńetrowy odcioek specjalny z Agadeszu do Tahoua w Ni!~rC"lł a[]
mieszcząc się w wyznaczonym przez organizatorów limicie
su. ,Kierowcy peugeotów - Bjoern Waldegaard i Philippe
bergu·e. Apdrcw Cowen na mitshubishi oraz Hans Babler
sanie przejechali trasę bez spóżnień, a lider klasyfikacji,
buen zameldował się na mecie piąty, ze stratą zaledwie 19
Etap ni~ .. przyniósl więc większych zmian w czolówce. PT·n",."rw..
~adal Arl Vatancn (Finlandia - peugeot 405) - 15:55.1
. dzaj ąc Wambcrgue'a (Francja - . peugeot 205) 1 :49.26 i
(Szwecja - peugeot 405) o 1:55.50.
Wśród motocyklistów zdecydowanym liderem jest nadal
Edi Or ioli, jadący motocyklem ,.Cagiva·' p<J 10 etalla ch
ro'.v ca wyprzedza Hiszpana. Carlosa Masa, o 1 :12.57 i swego
ka, Fran<'o Picco (obaj yamaha) o 2:26.12.

. r._....

Informacje o sukcesach kielcckiego tenisisty stołowego
w wychodzącym w USA sportowym czasopiśmie dla Polonii "Sporł Review", w którym znaleź
liśmy również informację, że Jerzy Janusz wywalczył trzecią lokatę w silnie obsadzonym
nowojorskim
turnieju
Greater ' New Y01"t Table T~nnis It: '89 Open.

Zimą

obok:

Jerzy Janusz

:I

Real

pucharem zdobytym

. \v turnieju o ' Grand Prix Now~t:o Jorku . Zdjęci t; Jes.ł re-

~rodu~ow.an~ ze ,,sportu. Review~'.
(paw)

Nowo k~iążko
B. TiJszyńskiego
"G.a lat Tour. de Pologne"
Staraniem Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów,
klubu
wielce zasłużonego dla po!;,kiego kolarstwa, ukazała się kolejna książka ~nanego dzieńnika,· za.
sprawozdawcy radiowego i wiło /mika sportu kolarskiego. Bog·
dana Tuszyńskit>go ..60 lat
TOU1' de Pologne". Jest to historia jednego z najstarszych wyścigów etapowych na
świeciE',
historia iI ustrowana bogato zdję
ciami . których znalazło się w tej
książce albumie ponad 1500'
Autor opisuje każdy kolej::W
Wyścig Dookoła Polski, prz.vpomina ludzi związanych z tą imprez ą zawodników, organizatorów. trenerów. sędzió\I1, dz:ałaczy , dziennikarzy. Niemal It'l~
d,v z nich odnajdzie śię na kartach tej książki. rozpozna na tlistorycznych
już
fotografi::lch .
Nakład. z uwagi
na wysok: ;e
koszty papieru i druku , jes t ograniczony zalcdwie 10 tys.
egzelllplarzy. To z kolei wpł:(l'.c 
lo na dość wysoką cen ę. cho ć IV
obli czu powszechnych podwy .i.ek
kwota 25 tys. złotych za tpn
bog::lto ilustrowany i ciekawv
album nie wydaje się już szo-

z

alpejskich

tras

Austriaczki najszybsze wgiganclb
Podwójnym sukcesem austriacIdch" nar'ćiarek zakoIic'zył się roZt't:rany wczoraj w Hintersloder slalom ~igant o Puehar Swiata.
Zwyci ężyła Petra Kronberger przed Anitą
Wachler, a trzecie
miejsec zaj~)a liderka pucharowej rywalizacji, Michaela Gerg :I
llFN.
Pierwszy p,rzejazd najszybciej
pokonała Austriaczka, Sylvia E-

der, ale
w drugim pojechal,a
wolniej i w końcowej klasyfikacji zajęła czwarte IruejSc0.
Wyprzedziła jednak między innymi Szwajcarkę, Vreni Schneider (była pi ą ta) i Amerykankę,
Dianę Roffc (szósta). Drugi prze"jazd był popisem Petry Kronbergcr, która po minięciu mety powiedziała: "Przed startem byłam
kuj ąca.
w dobrYID- nastroju i wierzyWarszawskie Towarzystwo Cyłam
w sukces".
klistów które finansowało wydanie ksi ążki i zajmuje się jej . W Hinterstoder
startowały
dystrybucją.
skierQw::lło
<;ze3Ć
również Polki, niestety, spisały
naklad,u do - domów
książ1ci . .
I się slabo. ~lP.tar~yna
Szaf rań
część zaś' sprzedawana' betlzie
ska była 47 w plerwszym przep T7.ez WTC na atrakcyjnyCh zajeździe, a Ewa ,Zagaia - 55 '~ w
sadach.
tej sytuacji obie nasze alpejki
Alhum Bogdana Tuszyńskieg'l
będzie można zamawiać, ' przeI drugi przejaZd oglądały już
z
syłając do
WTC kupony, zatrybun . .
m :~czone
przez
"Przegląd
Po wczorajszym slalomie giSportowy", a - być może i inne
gancie w
punktacji Pucharu
gazpty. Kupony
uczestniczyć
będa w losowaniu atrakcyjnych
nagród, wśród których - znalazł
się wyścigowy rower. Szczegolowe warunki premiowej sprzC{!aży ksiażki przedstawione 2:05tan~a nr7.ez prasę sportowa.
• . Polskie .p~tkaorki
r.ęcz!le,
które sta.rtowa,ć będą pod koniec roku w ' mist.rzoolwach
ł~odzianki lepsze
świata w Kor~i
Polu-dniowej,
znają
już swoje pierwsze
ryod I-ligowca
wal·ki. W gru'Pie el·i mi nacyj.nej
Polki grać będą z
zespot3.m.i
• Liderki jednej z dwóe;h
Jugosławii, RFN, i Francji.
gru.p drugiej Ii.gi.
koszyka.rid
• Turniejami
drużynowymi
LKS Łódż zmi-eorzyJy si,ę w Luzakończyły s:ę w Mamcheslerze
bLinie w towarzyskim meczu z
m iędzy narcdowe
mistrzo3Jtwa
pierwszoli.go wym Startem. ZdeAn·glLi w tenisie stołowym. W
cydowanie J.e.!)ne OIkaa:a.ly s:ę
fi.!lale turnieju mężczyzn Chiń
ł odzianki.
IV)1".rywajac
83:69
czycy p okonali RFN 3:2, nalo:4:;:~8).
~
.
mias,t w turnieju k obiet p ier wsze miejsce zaję ły za wod,ni~ki
NUMER 6
Kore i Pcłudniowcj
po finało
w' rn zwycięs.tw:.e n:ld Francuz-

,Sprintem

TRO

8

l::lmi 3:2.

$wiata prowadzi nadal Michaela
; Gerg z RFN 148 pkt., przed Austriaqzkami - Anitą Wachter
135 pkt. i P clrą Kronberger 125
pkt. Czwarta jest Szwajcarka,
Vreni Schneider 80' pkt.
(au)

w
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• Liderzy hiszpańSkiej ekstraklasy, piłkarze Realu Madryt
nie mają w ' ligowych rozgrywkach' godnych rywali. Swój prymat ·.potwierdzili : w 18 kole lee
'. sPotkail, zwyciężając ' na .włas
' nym stadionie zespół z czołów
- ki tabeli. A\letieo Madryt 3:1.
90 .tysięcy widzów oglądało' popis Realu, który juź po '8 minutach gry prowadził 2:0
po
strzałach
Martina
'Vasquna.
Trzeciego gola dla gospodarzy
' ldpbył po przerwie Bernd Sehuster. Zwycięstwo; ale na . wyjeź
dzie: odniosła równie-ż Barcelona, wygrywając z Athletia Bil. bao 2:1, a bohaterem pojedynku był Beguiristain, strzelec 0bu bramek dla gości (pierwszą
zdobYł w 10 minucie. a drugą w
ostatnich sekundach meczu). Na
liście na jskuteczniejszych strzelców ligi hiszpańskiej prowadzi
Hugo Sancbcz z Realu Madryt,
mający
na koncie 19 bramek.
przed Toni Polsterem z Sevilli
- 13 bramek i llonaldem KoemanelD z BaI"Celony - 9 bramek.

Czy Pett'r Shilton b«dzie
rekordzistą?

• Rekord słynnego irl&l1dzkieg.o . bramkarza, Pata Jennrn~sa
to 119 występów w reprezentacji narodowej. To niecodzienne
osiągnięCie
Irlandczyka znalazłQ się jednak Ył niebezpieczeńs
twie. Tylko ' siedem razy mniej
wystąpił w bramce reprezentacji Anglij 40-letni Peter Shillon.
Jest on bramkarzem numer jeden w swym kraju i wszystko

regionalnej

o
. na to wskazuje, że gra ć
w Hńalowym turnieju
kkh mistrzostw świata
. szech. Ma więc szansę
rekord Jennin~sa.

G()l Wanychy

I~a \va

zwy<;ięstwa
• . .Gra jący w greekim
Panathi·na~kos. .(\teny,
sztof War!Zycha, 7!dobył
kę dla swego zespołu w
dowym pojedynku z Uł'V~-''Jl ll.
wygranym przez
nathinaikos zajmuje w
greekiej trzecie 'miejsce.
rem rozgrywek jest zespól
A ten,y przed
reus, PanathlU,uAu",,,,,
Saloniki. Wszystkie
mają po 15 pkt.

~

• Zdobywcy
charu Europy, piłkarze
nadal ciemonstrują dobrą
mę. W kolejnym
meczu
Włoskiej drużyna z M4!di,la'e.JI,
dopingowana przez 60
dzów, pokonala na
boisku Casenę . 3:0, a
zdobywców bramek
Donadoni, Tassotti i na
piłkarz minionego roku,
der Marco van Basten
statni z rzutu 'karnego).
nym spotkaniu ligi
SampdOl'ia Genua wyg
Lazio Uzym 2:0, choć
minuty utrzymywał
bezbramkowy.

koszykarzy

Komplet zwyciestw naszych

drużyn

Koszykarze rywalizujący w li~ze regionalnej
cz~!t . 3'l, Marek Kozłowski 26,
Tomasz
seniorów wznowili po świątecznej przerwie roz- , - 15, Mariusz Majewski 14>, Artur
~rywki. W minioną sobotę wuystkie nasze ~hu '
żyny wygrały swoje pojedynkL Najefektowniej• AZS PolHeehnika Lublin - AZS WSI
sze :lwycięstwo odnieśli koszykarze AZS Polidom 63:70 (26:33). Punkty dla radomian
techniki SwiętokrzyskieJ, kłórzy ·rozgromili w
Tomasz Nowak :!T, Paweł Kwasiborski
Kielcach młody zespół WOSL Dęblin róinic~ aż
cy Suwała 9, Paweł Gregorek i Artur
71 punktów! Kielczanie już po 5 minutach gry
po 6; Piotr Zięb~kówski 2..
'
prowadzili 19:4, a później systematycznie zwi~k
szali przewagę (w 10 mipucie było 31:13, w 20
' TAB~LA
miilUCie 57:23, a w 30 minucie 100:35)• . Rywal
był jednak słabiutki i o aktualnej formie kie1. Orlę&. - Dęblin
1O---e
leckiej drużyny bę<.lzie się można przeko:1.ać,
t. AZS Politechnika Kielce
S-t
. gdy zmierzy się z silniejszym ' przeciwnikiem. . 3..AZS WSI Radom
6-4
4. Star n Lublin
4-S
Zdecydowane zwycięstwo odniósł również u
S. AZS Politechnika Lublin
:ł-7
siebie Star Starachowice, a koszykarze AZS WSI
6. Star Starachowice
4--4
Radom pokonali na wyjeżdzie swych kolegów
1. WOSL Dęblin
2~
z Politechniki Lubelskiej.
S. AZS n Lublin
~ 11
9. AZ
it>dlee
2-1 11
• AZS Politechnika Kielce - WOSL Dęblin
120:49 (51:23). Dla kielczan punkty zdobyli'
w nad chodzącą sobotę dojdzie w Radomiu
Piotr Gąsior 30, Bernard Gocał 20, Andrzej Daciekawej konfrontacji radomskic h i
tóg, Wojciech Imiołek i Robert Ziemski po 12.
altademików (hala WSI, godz. 16). W
Piotr Gajda i Wojciech Zalewski po lO, J:uorundzie rozgrywek kielczanie pokonali u
sław Jewtuch 8, Rafał Wachla 6.
bie radomską drużynę różnicą 10 punktów.
będ z ie w Radomiu! Koszykarze Star u
• Star Starachowice - AZS n Lublin ~1:j6
chowi<'41 mail wol ny t ermi:l.
(53:30). Punkty dla Staru zdobyli: Michał biil-

opr. (a,p)

http://sbc.wbp.kielce.pl

