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te t rzy za-

50 tysiQ<:y ton cukru, to jest o
100 too więcej aniżeli plan owano.
Na
margine sie
t ej infOTmacji d o d ajmy, że kosa.t prod ukcji 1 kil(}grama b ia.lego
kryształu (z wlic:reniem w to

(PAP)

Z myślą o wiośnie i lecie

Brakuj~

Gorh~cz().

czy , po prostu

za drogo?

i

Do K a zimierzy Wielki ej po ·
ślad em wypo wiedzi jednego z posłów, który
na ostatnim posiedzeniu Prezydium Wo jewódzk iej R a d y
Narodowej w Kielca ch stwier dził, że mi es zkańcy t ej gminy ni e mo g ą kupi ć cegieł do
budowy, m imo że na s w oi m

jechali ś my

groźby

Chleb po 6 tys.
polędwica

53,9 tys.

podaż

windować
spowodowana
m.in.
skupu żywca, pozwaprzypadkach. winponad poziom uy obiektywnie ponoprzez
producentów
?ydgoskim najtaniej
Się
w sklepach firzakładów mięsnych w
Można tam kupić
środkowego
po
kiełbasy zwyczajzł. a polędwicy
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Wspomina

były

ceny

komendant
pułku

Przenosiłem zwłoki Stalina~.

DlgOfłCO
i
Podwyżki jako takie nie są już
żadną rewelacją. Prawie jeste ś.
my znieczuleni. Jednakże sklepo.
we praktyki, o których pisaliśmy
wczoro j, bu lwe rsują w sposób

nadzwyczo jny wszystkich klien.
tów. Agencje p rryn oszą informa·
c je, że gdzi eś tam we Wroc fa.
wiu obn iżono cenę towaru, a
właściwie
wszystkich toworów
będą cych w magazynach o 3S
OOKOJQ'CZENlE NA STR. !

D ecyzja o przerueslcniu z
mauzole um na plac u Czer wonym
w inne miejsce zwłok Stalina,
które s poczywały tam w sar- .
kofagu obok L enina, zapadła
na wnios ek delegatów lenin!:radzkleJ organizacji partyjnej
podczas oorlld XX Zjazdu KC
KPZR 30 paidziernika 1961 roku. Pot wierdzono j, na plenum
KC KPZR, które zebrało się w
dniu następnym.

Gratulujemy...

--~----~-

~

sopockiej po 45 ,3 tys. zł. Ten
sam schab w sklepach "Społem" kosztował 9 bm. 28,9 tys.
zł, polędw ica wędzona 53,9 tys.
zł
a kiełbasa zwyczajna 15,9
tys. zł. Cukier w tym mieście
podrożał ostatnio do 7600 zł za
kg.
W sklepach w B ielsku schab
dostarcza ny przez zakłady mięs
ne z Czechowie kosztował już
25,3 tys. zł za kg, a z zakła
dów rlllejscowych był o prawie 5 tys tańszy. Mimo wzrostu skupu żywca podaż mięsa
(i jego przetworów)
w
tym
województwie nie
zaspokaja
poPytu. Najbardziej wykorzystUJą to właściciele prywatnych
stoisk.. W Wiśle. Szczyrku i Ustroniu za . 1 kg schabu żąda
no ostatnio -29.5 tyi z:Ł -

1l
I
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Makabryczna plotka?
)'

.

Od kilku miesięcy krąży po
~~rszawie plotka o tym, iż w

"
CAF -

E FE

Z Banku Rezerw Federalnych w NoWym Jorku

Rys. Irena Bor ~ka

illa BP mozli e

FL1.1du sz stabilizacyjny już
Na samym początku
roku czę ść zdeponow anej na
jego konCie kwoty w wysokości 300 mLn dol
została
dz iała

"Gdy tylko plenum rozpoczę
obr~dy wspomina były
komendant kremlowsk.łe!:o puł
ku, F. Koniew - wezwał mnie
zastępca naczelnika ochroDy 0sobistej W. Czek~łow, polecaJ,o
przy!:otować jed~ kompanię . .
przeniesienia zwłok StaUna .'na
ementan NowodziewiczyJ. Potem telefonicznie
zawiadomił
mnie, ze decyzję
zmienione l
zwłok.ł zostan, przeniesione
za
mauzoleum pod Mur
Kremlows ki.
W tym dniu na placu Czer~onym bylo d;uzo ludzi, którzy
lDteres owali Się tym co dzialo się za Mauzoleu~ Lenina..
Prz e b r ał e m się w cywilne
ubran ie i w ysze dlem na plac _
kontynuuje wspomni enia F. Koni ew. - Opinie ludzi były prawie takie sa m e. " Dlaczego t ej
decyzji nie p rzed yskutowano z
narodem?". O godzinie 18 milicja p od pretekste m przygoto wa ń
do . mającej się odb yć d efil a dy
w OJs k garnizonu m os\<' ' wskiego
us u nęła z pla cu zebranych
tu
l udzi i za b lo k o wał a w zystk ie
ło

dojścia.
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hwiló

Interpolu?

PRAGA. Nowy czech OSlowa_ .
ck i min ister spraw wewnętrz- o
nych , Richard Sacher potw ierdzi ł w rozmow a ch z d zien nikarzami informacje o rozmowach
na temat prz ystą pienia czecho- słowack iej milicji do sięci Interpol u.
- Takie możli wości były
są rozważane, a
ja osobiści e
nie widzę powodu, byśmy nie
mogli przyłączyć się do tej or ganizacji - powiedział Sacqer.
IP.4.P)

t er e ni e
ma j ą
naj w ięk szego
pro ducenla owych mate ri a łów

kr~mlowskiego
Biała
sukienka mini z tyłu
sznurowana, z przodu .. ozdobiona" , to propozycja francusk ie!:o
projektanta, T. Mu!:lera, na
wiosnę -lato 1990.
CAF - AP

.żywnościowym
do normalności.
podaż wielu to-

członkiem

llm--ostępna dla melicznych

JSClU Z KPZR, od·
w czwartek - poda·
litewskie powołując
sekretarza KC KPL
Bierit"zowa.
7 zamieszczamy
kopt.
.. N ajtrudn iejsza

zł

Czechosłowacja

•

do Witna

8 tys.

c en y transportu
t owaor u
do
hurtowni i magazynów prredsi~b j,orsiw
h andlowych) w yniósł r ówne 5 tysięc y zł. My
natomias.t za ten sam k ilogram
od k.hlku dni płacimy w k ie leckich sklepach 8 t ys. U. a w
radomskich 7.100 zł. Or.y zna jd-zie się ktoś n a t y le mą d r y,
że b " nam wyjaśni!, skąd biorą się tak du że r óżnice pom ię
d zy ceną detaUiczną i k oszta mi
p rod ukcji, a d o t ego ceny są
t ak różne w sąsia d ując y ch ze
so bą wojewó d ztw ach .
(JPA)

kłady wyprodukowały ogółem

Nr 8 (4282)
CENA 200 zt
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kampanii

W "Lubnej", Częstoci.ca.c h i
Włos tQ1\we
ZJalk OI1cZ<>t1.0 już u b iegłoroc.2ll1ą
kampanię
cu krowniczą · Jak poinfocmowano
nas w pr:redsi~biorstwie K ieleckie C\1klrOlWU1ie,

_

Ul .

przekazana do dysp(}zycji ' BP
Bank będz : e mógł sięgnąć po
n ią w pierwsz;ym
kwartale
br.. jeśli zajdą okolicUloki
zagrażające wewnętr7Jl1ej wy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

mien ia lności złoŁówkL A ko.nkretnie wówczas. k;e<!y znajdzie się w sytuacj i jak cuo-
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roznych rejonaćh śródm ieści a
narkomani grożą l ub kłu ją zakażonymi igłami przechodn iów. J ak d oŁychcz:as plotka ta nie
znalazła
potWier dzenia.
N ie
mamy żadnej informacji od 0sób poszkodowanych. które zos~ły ~klute igłą - powiedział
dZ lenOlkarzowi PAP sek retarz:
Z<? .. Monaru" J a nusz
Uhm&.
~1C: zgłosił się
także żaden
sWladek takiego zajścia.
Jak powiedział ppłk Jan Maj
komendant Dzielnicowego U rzędu
Spraw
Wewnętrznych
Warszawa
Sródmieście
_
plotk~ ta krąży po mieście już
od kilku miesięcy. Im chwili
Obecnej nie mamy meldunków
o P<;>dob~ych zajściach. Zgło_
szellla Ole wpł ynę ły . ani do u rzę?u . ani do żadnego z komisarlat6w.
(PAP)

•

Niedostateczna
pozwala windować

dlo NBP

bez gr o s2a przy dus'LY,
:. .v racaląc:y , ' ę o tzw. chwilówkę
d.o swoJeJ kasy zaIX>-

w ~ek

:no·l''}wo-poż-ycz·kowej.

Do t akej sytuacji mogą d.oNBP po·Jsk le przeds i.:; b.orstwa. k o rzystając z rozmachem z pr' YZllanej im peln i:" ) s V.'obc dy :mportu ze strefy wolno:le·;.v :zowej. Od poCLrl t k u roku me c i ążą }uż na
n iC h żadne lim i-ty w za,kresie
zaku.p\JI walu.t. Ogramcza je
tylko ilość pos iadanych pienięd,zy (złO'tówe,k ) l kurs waru,towy. Jeśli
w : ęc
apety ty
pned s. ęb:ors:tw na i·mpo.r t bę
d·ą duże i pr ze,kroaą globaLne
wpływy z eks portu. wówcza s
w
banku
może
za,bi aoknąć
p iemędzy. Trzeba by
wtedy
po-dnoslć - kurs
dolara, a·by
stłum l ć popytt. Ale zgodnie z
programem
!'o spodarczym
rzadou. ku r s wal' o wy ma być
stabllny p.rzez dłu,ższy czas,
aby
nie
wywoływał
ży
wiołowe1 dew ahl·acj-i złotówki.
pr v wadz : ć

zgine10 7 górników

laPił onie

metanu

przyczyną

tragedii

Jak już inf&rmowaliśmł"
10
bm. o godz. 2.24 w KopaIw"': e-o
~Ia. Kamiennego "Ualemba"
VI'
Rudzie SIąskiej miał miejs"e
tragiczny wypadek, spowodowany zapaleniem metanu w rej.,nie ściany 12 w pokładzie 506
na poziomie 1030 metrów. Zg:n~
lo na. miejscu sześciu pracowru·
ków: 49-letni górnik - Józ('f
Starczyk, 23-letni elektryk - A(jam Najmark, 22-letni mł. górnik Henryk Sojka, 20-lc~ni
mi. elektryk - Marek RajewsIU. 18-letni mł. elektryk - Mirosław Mi chałow i 26-letni górnik - .Jerzy Szatanik.
W strefie zagrożenia i w tzw.
wyrObiskach przyścianowych '"
Clhwili za,grożenia
zatrudnionyeh było przy pracach wydo·
bywczych 42 pracowników. W
wyniku natychmiast
podjC;Ld
akcji ratowniczej, p r owidzon..j
pr.ez
kierownictwo
Kopalni
,,Halemba" z udziałem kopalnianych zastępów ratowniezych oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, ze strefy zagroźenia wycofano 36 pracowników.
SpośrÓd tych pracowników siedemnastu skierowano do Szpi·
łala Oparzeniowego' w Siemianowicach Sląskieh oraz pit:ciu poszkodowanych - do Szpitala Górniczego w Bytomiu. Stan niektórych poszkodowanych
jesL
eiężkl . .Jeden z górników zmarł
w S:lpitalu w Siemianowicaeh.
Nazwisk trzech poszkodowanych
nie zidentyfikowano.

Akeja ratownicza zakońuona
została o godz. 7.20. Podjęto prace lIlnucrzająee do usunięcia zaII'roienia mdanowego oraz likwidacji skutków wypadkU i przywracania warunków do prowadzenia pra,e wydobywczych. W
akcji I'atownicsej uczestniczyły
osoby z kiel'ownictwa \Vyłszego
Urzędu Górniczego,
Wspólnoty
Wę«la Kamiennego oraz z Okr(,owego Urzędu Górniczego. Prezes WUG - Jerzy Malara pnwołał specja1n~ komisję do zbadania przyczyn i okoHcznośf>i zapalenia metanu i wypadku zbio ·
rowego.

NUMER 8

STRONA 2

NBP mu~i więc w tak iej sytuacjl ,,rzucić" na rynek więk
sze su.my
dewi.z. blOTąC je
wła.śll1e z fUJl1d :t3ZU sttabiJ.izacyjnego, uJo kowanego VI' a.merykań sk j,m
Banku Reze.rw
Fedel·aLnyoeh.
NBP n 'e jest jed,nak właś
c icielem owego "zaskórniaka"
zdeponowanego
w
No-wym
Jorku. Co podejmie z kOtrlta
!undusz.u stabiJiz.acyjnego, to
mUSl z.wrócić i to w c1anym
kwa.rta.le.
" Chw ilówki"
też
b ietrze s i ę na krótki, ściś-Ie określony te.rmm. Pod koniec
r o.ku na konc ie Ba.nku Re;zerw
Federalnych l111.1;.1
się 2lllajdować taJka sama kwota, jaką
/ączn ie
wpłac:ły
wszys.tkie
l~ .r aj e zas~~ające f.unduoSz. Wynosi ona olk. m iliarda dcl.
N ie na wszys>tko ~zie też
mow a te dolary przez.naczyć.
Nad pra.widłowym w y,korzyan:eom przez Polskę fundUSAl S'tabi·]jzacyjnego cZ,wwa
. admimstracja Banku RezeJr'w
Fede ralnych.
Te pieniądze
z.o.staly w nim ' z,g romad.zone
po lO', alby p.rzy ich u,życiu
" robić bLz,ne·s". NJe mogą zatem być podjęte n p. na inte,r .
wencyjne za.k ~'} y
towatrów
rynkowych bo to dla zachodnich finans istów żaden
i.nteres - lecz tytko na rozwój gospodarczy. Przeka.zywan ie każdej kwartalnej kwoty
do dys>pozycji polskiego banku cenl.lra.1 nego będrz.ie się odbywać

za

zgodą

M i ędzynaro

do,weg.o Fu·ndu.sz.u Walutowego. Tej powsze.c l1J:1ie szanowane.j h!lstytucji f inanso,wej
przy sługuje prawo O'ce ny post ępó w w
]e,czeniu poJ s-kiej
g{),s)Y'darki.
A. K.

Takim to dobrze
WJadomo, jaki czło wiek rallO
niezadowoJony z życia. Wtedy,
gdy si ę najsmaczni e j śpi, trzeiJa
wstawać do p r acy. I jeszcze ~en
tłok w autobusie. A to
co za
diabli? Czemu ci dwoje tacy uśmiechnięci?

-

No, cze,.go pan się pcha? przecież i tak stoję na
jednej
nodze. Zabierz. człow i e.ku, ten
łokieć!
•
Trzymają się za ręce i tak na

si e bie patr z ą, że ... 110, aż po pr o·
stu wstyd!
- Mówię pani, ja już głowę
tracę. Te ceny wp ędzą mnie rio
grobu. Człowiek raho wstaje, a
tu widzi, że przez noc wszy:;tko
podrożało ...
I czemu im te oczy tak błys7czą? To bezczelność. Wokół ],aka bieda, a oni - spÓjrzcie, Jacy szczęśliwi. To nic, przejdzie
im, jak trochę życia posmaku-ją. Młodzi
to głupi...
- Mój kochany, nalgorszy ten
reumatyzm. Jak tylko idzie lIa
zmianę, to zaraz wszystkie kości bolą. Cóż, starość, nie radość.

No, wreszcie wysiadają. ~:c
będą t}ltaj ludzi kłuć w oczy
tą swoJą radością. I z czego tak
się cieszą? ..
Ech, takim to dobrze.

Nareszcie taniej!
Pijemy ostatnio mniej mleka ,
jemy mniej twarogu. Przyczyną
oczywiŚCie, wysokie ceny, które
nie tylko przeciwdziałają marnotrawstwu, ale także zmuszają do ograniczenia spożycia tych
artykułów. OSM "Radostowa" w
Kielcach produkowała dawniej
ponad 70 tys. litrów mleka
dziennie, teraz p rawie o POtOwę mniej np. dziś około 4!i
tys. litrów. Podobn ie jesf z innymi wyrobami teg<J zakładu.
Mimo to możemy być pr awie
pewni, że w sklepie nie zabraknie śmietany, białego sera i tłu
stego mleka. Tłus~e go, bo chude
w y kupywane jest od razu.
Klienci chcą kupować taniQj.
" Rad0l.10waH chce sprzeda.v'lć
awoje wyroby, dlatego od wcwI'8j produkowane jest mlelto
półtłuste l tw.r6g półtłusty -
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ciągle

musimy
kolejne podwyżki,
5zcze,yólnie dotkliwe jeśli idzie
o artykuly spaźywcze. Cóż jedno·k z.robić, jeżeli mamy do czynienia z potężnym społemow
skim monopolem.
Denerwutq
nas puste półki supersamu,
w którym sprzedaje się wszyst.
KO i nic, a na bazarach można
kupić naprawdę
wszystko. Od
kierowniczek sklepów nie zaw- '
sze zależy cena sprzedawanego
produktu. Nie wiedzą bowiem, za
ile "centrala" kupiło np. Kur.
czaKi, cukier, maslo itd., itp.
Wiceminister finansów powiedzial, iż ceny mllszą w pierw.
szej lazie programu stabilizacyjnego przekroczyć barierę po.
pytu.
Założenie
teoretycznie
słuszne,
ale rozmija się z
praktyką. Nie może skutecznie
działać mechanizm rynkowy 1'1'0.
bec społemowskiego monopolu.

Ceny mięsa i jego przetwo~
rów w d.uż.ych aglomeracjach
niewiele r6i..nią się w ootatnim
czasie od tych, jakie obowią
zują w wojewódzlwach typowo
rolniczych. W woj. lubelskim
żądano osta:tnio za l
kg schabu 26 tys. zł, a za mi~o wołowe bez kości 17 tys. zł.
Natomiast 1 kg szynki kosztuje 38 tys. zł, a kiełbasy toruńskiej
19 tys. zł. Przy tak
wysokich cenach trudno się
doszukać ścisłych relacji między
drożeniem żywności
a cenami
sku.pu W Lubelskiem bO'Wiem
po ostatnich podwyż'kach cen
płaci się rolnikom za
1 kg
żywca wieprzowego 5 tys. zł, a
wołowego 3,3 tys. zŁ Starsi konsumenci obserwując ten żywiOł
cenowy, często wspominają czasy gdy kiełbasa byla tylko
dwuk,rotnie droższa od ceny
żywca, a producent szynki za-

Od uryn,kowienia gospodarki
żywnościowe( mInie niebawem
pół roku. Wprowadził
je po.
przedni rząd zapowiedzią prowadzenia szerokiego Irontu . demonopolizacji
handlu.
Nowy
rząd w szybkim tempie przygotował projekt nowelizacji ustawy o spółdzielczości inapotkol
potężny
opór
spółdzielczych
struktur. "Społem" mo w swoich
rękach
wszystkie
techniczne
środki' miejskiego handlu. Wy.
korzyst ll je ten fakt bezwzględnie
dobrze okopana w starych
szańcoch, na razie ona dyktuje
nam warunki.

Nowe ceny paliw, energii
innych środków produkcji oraz
zmiana odciążeń finansowych
gospodarstw zmienily także targowiskowe c;:i!ny płodów rolny ch. W Tarnobrzeskiem zb!YŻ.a
pod rożały trzykrotnie. W Staszowie za 1 q pszenic y żąda
no 150 tys. zł, za 1 q żyta
130 \.ys. zł. Para prosiąt kosztO W ała tam 300 tys. zł, a
cena konia skoczyła z 4,5 mln
zt d{. H mln zł.
Chleb po 6 tys. zł pojawił
si ę we wtorek 9 bm. w niektór ych piekarniach prywatnych w
Z ie lonej Górze. Ceną zaszokow a l m.in. znany pie karz Stan ista w Rzepka.
- Sam wiem, że to za drogo - powiedział dziennikarzowi PAP - ale t a k a cena wynika z kalkulacji: o 160 proc.

taJ'lsze o około 40 pr oc. od tłu
sty ch. Od jutra w sklepach b'ljuż tylko wyroby półtłuste.
Mamy nadzieję, że obie strony
będą zadowolone.

budynku przy ul. Wiejskiej 58
nie oświ~tlonym od jakiegoś
czasu p&·.kingu na osiedlu Go-

Grójcu. Straty wst ępnie
no na 20 mln zł.

łębiów.

W Radomiu Jarosław
ul. Struga potrącił
S., która nagle wl~rolcz;y!3J~.'zni
jezdnię. Piesza dOZIl1lla
obrażeń ciała i trafiła do l1I"'~~ki
scowego szpitala.

akceptować

dą

też

pięcio'<

(syk)

Wypadek

Farmaceuta
czuwa w nocy

W Miąsowej, gm. Sobków, pociąg osobowy relacji -Kielce Sędziszów najechał na
sied.lą
cego na t.orach mężc.z.yznę o nie

.

Jak zwykle sporo klientów
?dwi~dziło tej nocy aptekę dyzuruJljcą przy ul. SienkieWicza
w Kielcach. Poszukiwano przede
wszystkilm antybio.lyków prq,e_
ciw przeziębieniu. Kilka osób
przyszło po środki przeciwbó!cwe i krople żbłądkowe.
Nasi klienci to przede
wszystkim nocni pacjenci pogotowia ratunkowego i szpitala
dzieci~ego powiedziała nam

Dziś
pani magister. - Przeważnie do
dzieci wzywany jest w nocy ltlkarz. Mimo zmiennej pogody nie
zauważamy zwiększonej
liczby
zachorowań. Mamy podstawowe
środki
przeciwgrypowe,
wit~c
mogliśmy zrealizować
p r zyniesiOne recepty.
(bil)

Na radomskinl deptaku
Handel na radomskim deptaK·.1
nadal kwitnie. Z samochodu z
rejestracją woj. płockiego sprzedawano masło śmietankowe po
2500 zł, jajka wprost z radomskj~o :i.uka kooz tQwały 450 rl.
(pIJ)

Na biurku prezydenta
Dyimrny telefonu interweacyjnego prezydenta
Radomia
..czoraj wieczorem i dzisiej.>zego ,ranka powiadomiony zostal
przez mieszkaflców o kiJKU bulwersujących ich sprawach.
Przed południem na biurko
gospodarza miasta trafiły inf<h'mac je, m.in. o niesprawnej od
tygodnia windzie w bloku przy
ul. Zwirki i Wigury 42, uszkrr
dzonej i nie re,perowa'llej mimo
zgłoszenia do administracji telewizyjnej antenie zbiorczej na

http://sbc.wbp.kielce.pl

dowalał się
niespe łna
krotną relacją.

ustalonej

tożsamości

w

wie,{U

około 20-25 Jat. Młody człowiek
poniósł śmierć na miejscu.

Rozbój
W Starachowicach przy '11.
Na Szlakowisku w klatce schll-

rano
dowej dwaj nieznani spraw('y
napadli na mieszkallCa Starachowic, Wiesława S., którego pobili i ukradli 9 mln zł oraz 755 d-Jlarów.
Włamanje

W Kielcach przy ul. Mazurllkiej nieznani sprawcy wybili
w oknie balkonowym i Jostali się do mieszkania, skąd
skradli cenne ' przedmioty wal'tości
około
~
mln zł.

szybę

Dolar ani drgnie!

W
sklepach
,
chleb kosztuje 2500 zł i
(wiejt;:ki i baltonowski).

Głośny

439-43

ZUS od owi

no pytoni
.Wszelkie wątpliwosci
tyczące rent, emerytu_.;r,~il~:I8!~łS:ZQ'
wypadkowych oraz z, .
rodzinnych i
wyjaśnią
naszym
kom przedstawiciele
du Ubezpieczeń SnołE~czllrf'''·!..
W najbliŻSZY
15 bm. w godz.
przy naszym
telefonie dyżurować
z-ca dyrektora ZUS,
Dalka i kierowniczka
działu Zasiłków, 'U""'~J "··'~""

Krzemińska.

Zapraszamy, nasz
jest do waszej

439-43

pozycji.

dąc

Już od wczesnych 6~"'~i]~ilskillI
czornych wozoraj przy ul.
nera w Radomiu ustawiali
je stoiska z mięsem rolni<;Y· I -"'~~a.
razem zaskoczenie
Wystawiono ceny,
zaakceptowali ko,nsunleI1CI.
rano na
większość
ła

praKtycznie nie było
Jak nam powiedziała
Kwiatkowska z jednej z
pod Przytykiem, przez
gadziny nie sprzedała nic.
wyceniła na 20 tys. zł
słoninę na 6-6,5 tys.
żeberka na 10-11 tys.
łowinę bez kości na 12
trobę na 7 tys. zł. Na
stoiskach sytuacja była
na. Jak zauważyliśmy
których furmankach,
żały przy gotowane po
sztuki tuczników do
Rolnicy pr6bowali "na
skać klientom
odchodzili od
lo usłyszeć pomru
nie obniżą wi ęcej,
sieli sami zjeść towar,
wrzucić
go do

Za dolara b~ltlk płaci dzisiaj
9300 111, sprzedaje pa 9'100 zł.
Marka - odpowiednio 5440 7ł i
5700

zł.

(bk)
W

Wypadki
Radomskiem

W miejseowości Falencice, gm
ProUUla, żuk, kierowany prze.!:
Kazimie rza K., z nie ustalonych
przyczyn zjechał na lewy uas
jezdni. uderzył w przydrożną
barierkę, następnie w nysę, która jechała z naprzeciwka, kierowaną przez
Henryka G. W
w yniku kolizji ciężkich obra'Geń
dała doznał pasater nysy I ()(J!
wieziony został do szpitala VII

Dziś rano telefonował
dakcji jeden z
GrójeC'kiego. Obl.llrzOny .
owoców jaq wTarczyole
tawiono na jabłka tz'W·
mysIowe 250 zł i 350 zł
W skupach w GTbjecltieJll
jabłek konsumpcyjnych
cono 800-1000 zL Nie
nak chętnych
do
Na targowiskach
20 kg przekupnie
nę około 20 tys.
cjalnie nie było
zakupu owoców.

-

~

- -- -

-- ,--

~

Z kieleckiego "Wutecbu"

Neony, szyldy zorłem wkoronie ...
I

Od nowego roku znów obowiązują star~, niekiedy przedwojenne na.zwy ulic. Decyzją Sejmu zmieniło się także godło na.szego państwa. Zakłady Nemieś1nicze specjalizujące się w produkcji metalowych ta.blic i szyldów mają więc pełne ręce roboty. W Kielcacb jednym z producentów szyldów oraz metalowych tablic z nazwami ulic ł numeN.mi domów, a. takie tablic
ri!jestracyjnych do samochodów jest Pl"Zedsiębiomwo Produkcji i Montażu Urządzeń Reklamowych "Wutech".

kamieniczki słanęł,. na rynku w 8zydłowle w miej_
Dobrze korespoBdują ~ 'Zabytko~ zabudo~.
Foł. A. Pieka.rski

_,~tar'veh rU1łu.

- Domem Prac, Twórczei
po pierwszej wojnie liwiaul. Fabrycznej 17
_ 'ł1';'v~:k.. została 'wzniesioktóra służyła za
n'U',rłI"tm.". ludzi
wyznania

rif~~=;r~:~~e:~

aż

Niemców
ograbili i
pomieszczenia,
mienili je na

do
do miasta.
czasu
zdewastoa następ
magazyn.
dzierżawcą obiekGS Mirzec, która
tu magazyn nasztucznych.
Taki stan
d<J listopada 1988 roku.
bo w maju 1987 r.,

,"~b:l:lt~~~c~
.

działaczy

żydowskich

w Skarżysku, miesz-

za

granicą,

pomnik poświęcony
ZYdów, którzy z ginęli

_"",am na XI Zj,nd PZPR
8 Lipca
na wspólPZPR spotkanie
delegatów reprekoncepcje reforSpotkanie odbędzie
sobotę, 13 stycznia e
11 w Uniwersytecie War~~_Iklrn,
Audytorium Masala im. Ada.ma Micl"'II!IJC2:a.
~zes:~D1ICY

Ruchu

tu mę cz~Ką śmiercią. 11llcjatorami i sponsorami pomnika
byli dawniejsi mieszKańcy SK.arlŻyska: Hersz Krys, dziś mieszkający we Francji, Ha.rry Nugel z USA, Szaoi Wał'szauer 2:
Francji. Oni tei są inicjatorami odł>u-dowy synagogi. Warto
wiedzieć,
że
w
Tel-Awiwie
działa komitet zrzeszający okolo 100 Zydów - byłych mieszkańców Skarżyska, który zywo
i.nteresuje Slę odbudową &KIl:.żyskiej synagogi, która w przyszłości ma służyć kulturze jako
Dom Pracy Twórczej. W obiekcie znajdą &w<lje pomieszczenia: Klub APA, Klub Filmowy,
Galeria Miejska, Izba TradYCji
Zydowskiej, będzie też sala widowiskowa na aoo mieJSC ze
&Ceną i zaplE.'Czem, ka .... ianmka
i
WlC.[C
innych
pomieszczeń
tworczych.
.
Firma "An:hikon" ze Skarżyska opracowała już dokumentację i przystąpiła do odbudowy byłej synagogi.
- Dla miesZkanców Skarży
ska - mówi kierownik Wydziału Kultul'Y i Sztuki UM, mgr
Wanda Kozakowska jest to
korzystne prz edsięwzięcie, b0wiem minimalnym wkład em naszych środków uzyskamy dodatk<>wy obiekt dla kultury.
Ze
wstępn.ych obliczeń wynika, że
koszt generalnego remontu tego obiektu określa się na kwotę przekraczającą
2 miliardy
złotych, z czego 10 procent p<>krywamy z naszych środków, a
pozostałe 90 proc. pokryte zostaną z fundacji.
Zgodnie z ustaleniami z firmą "Archikon" • obiekt ten chcem.Y oddać do użytku w maju
1991 roku.

- PowS'ZeC'hnie zna,ni jesteś
my mieszkańcorrn miaosta jako
produeenci neon()w i reklam
śwti.e1lnych mówi dyrek,tOll'
firmy. Stanisław Zdziebło. Produkujemy także tablice rejestracyjne pojazdów i różne
inl)e tablice informacyjne, szyldy itp. W ooró:inieoiu od wyrobów rzemieśl:nlczych - ręcz
n ie malowanych, nasze ta.b~iee
są w
całości
emaliowane· i
nie rdzewieją, są praktyc1jJ1'ie
wY'{)alal!1e na g.().rąco, przez CO
n ie.mis:roza.ll1e.
Mimo i.e kosztuje to trochę
dr()"~j. nie narzekamy na bra.k
za:mów<ień. Chociaż w K,ielcach
w~zyscy wolą tańsze i mniej
trwałe
wyroby
I'zeomiosła.
Większość
naszych wyr0'b6w
sprzedajemy wi~ do innych
wojew6d.mw. m.in. ka.toIWickiego i kosza lińsk 'ego.

-

W kraju bieda.

rą firmę stać więc
reklamę ..•

-

mało któneonową

na

To' prawda. Dl a.tego w u,roku przy;jęliśmy ki:i-

biegłym

ka zamówień zagraniJC.zm ych na
neony, m.in. w ZSRR. Naszym
dziełem je~ ol-brzymia reklama świeth1a hotelu w Now()-

s Y'biIsJru.
Obok

um.ą.dzeń

urządzeń

No

cóż, może

-

Dziękuję

za

rozmowę.

Rozma,wial

dla obiektów g.o.spodarki us poW kooperacji wyt-

łecznionej.

K.SKUP

war.za.my z poolis.tyr6!'lU nie'k!tóre c.z.ę.śc.i do samcchodów.
zmia.na
godła
na.szego
oz.nacu zapołrzebo
wanie na nowe szyldy. W samych Kielcach trzeba będzie
zmienie z pewnością kilka ły
sięcy metalowych tablic z orłem.
Czy
przedsiębiorstwo
przygotowane jest do podjęcia
takiej produkcji?
-

państwa

- Melalowe loa b1ice są już
przyciGte. Czekamy teraz na
ofiJCjalne zarządzenie pctIWierd zają.ce ks?Jtałt
no()<Wego godla
państwowego. Za k ilka dni na
pewno(} fQ7Jl}OC7A1!emy produkcję. Po za ;nstalOWlauiu nas2yc.h

trzeba 'wesprzec

Kultury i Sztuki UM w Ska·rżysku zwrócił się do
pracy, instytucji o w&'Parcie tej inicjatywy przez
ulundowanie nagrody rzeczowej.

Pod pa,trooatem Wydziału Kult ury i Sztuki UM 17 stycznia br. o ~odz. 17 w sali widowiskowej Zakła,dowe~o Domu
Kulłury w Skari:ysku odbędzie się Koncert Noworoczny, w
którym wystąpią zespoły al"tystyczne miejscowego ośrod·ka
kultury, Zakładowi'!'go Domu Kultury, Domu Kultury Kolejarza w Skarżysku i Domu Kultury :r.e StąporKowa . Cal~~
wity dochód z koncerlu organizatorzy przeznaczą na rzecz
dzieci specjalnej troski.

na

-

aniywłafn.alliowych

Wydział
zakładów

liczą

A neony?

po kJI1cu
kliedy więkmego
macz.enia nabierze konlrun!n.
cja w handlu, mów będą potrzebne reklamy świetlne. Na
razie konserwu,jemy i na:pra·
wi,a,my ist.niejące neony.

rekl amowych

Także w Skarżysku do domów niektórych mieszkańców zaczyna zaglądać bieda. Czym są naprawdę życiowe trudnoś
ci. najlepiej chyba wiedzą rodzice dzied niepelnosprawnych.
Na szczęście coraz więcej ludzi podejmuje starania, by najmłodsi
nie byli pozostawieni własnemu losowi. Godna do
zaakcentowania jest akcja pod hasłem: " Pracownicy i działacze kultury Skarżyska-Kam. na rze('z pomocy dzieciom specjalnej troski".

OI'ganiza.tony
celu koocertu.

-

miesiącach,

f07lpoczę1iśmy także !lrodulocję

,

Tę akcję

emaJ.i<>wanych tablic z numerami bl<l'ków na os.iedlu Pod Dalnią, liczymy również na zamówienia nowych tablic z naz.wami ulic.

życz.liw06ć

i U'oeumianie

chłubnego

(KG)

(KG)

•
•
Dar zycla
z Chemaru"

"

Jak informu}e

Zarząd

Klu-

bu Honorowych DlllWCÓW Krwli.

w kieleck im .. Chemaorze". kilka dni temu odbyła się tam
akCja honorOlWego oddaJwan'a
krwi, Ueze.s.tniczyło w niej 70
krwiodawców. którzy oddali
w sumie 24 l krwi. Zosltała ona
w całości pI1Zekarz.ana sZlpitallkow: dziec;<,'Cemu przy ul. Lang ;ewicza.

15 krwiodawców oddallo honorowo 6 l krwi ofiarom rewolocjli w Rumunii. Do najbaTdziej
w:--:różoiających
się
krwiodawców.
p01>i era jących
tę

szlachetną

ideę

należą

m.in.:

Andrzej Syska, Marian
Stępień,
JadWiga Kowalska..
Teresa Kielesińska, Piotr Wargacki, Wiesław Fornal, Sławo
mir Domaga!a. Janusz Wolczyk, Jan Kozieł, Konstant,.
Maślanka,
Krzysztof Pajd nsz,
Zbigniew Bąk. lUieczysław Olszewski, Sławomir Wojtyra.

Propon ujemy...
SPOTKANIE Z

"SZARYM"

Dom Srodowisk Twórczych
"Pałacyk Zielińskiego" w Kielcach, ul. Zamkowa 6, zaprasza
18 brn. o Codz. 18 na spotkanie r; Antonim Hedą. pL "Sz...
r:,.ł.

Bez pośredników niższe ceny
jego

chwyt...
CMvytt i jesteś uraŁo
Ty i twoje pieniądze.
Oopryszkami, którzy mozaskoczyć w Ciemnym
(albo i na ul. Zerombo ws,za.k w Radom iu

ja~ n ~e przym iermjąc,

d7,ungli) możesz się
P<><l wa,rtmk i.em, że
wiedział, do czego smręce i n~i. Na lekcje.
to mogą uświadomić
działacze sekcji juRKS Radom iak. Już
,..I>c7:ply s;ę molen~ w rar~u samoobrony. Za
O tYSięcy

miesięcm i e

a Szkoła samoobrony.
ku:rs przy;muje w
przy \.111 Wa.ryńsk ;e
Falkiewicz (w godz.
(sg)

KONCERT

Po mięso nie tylko do PSS
_ .Jatki na t .. rlfo~icy opanowali :lawodowi bandlane, którzy
dyktujlt
ceny.
Rolnik
producent
nie
znajdzie
tu
miejsca, aby sprzedać swoją
rąbankę mówiono s ro'Zgoryczeniem podczas dyskusji D
starachowickim handlu zorganizowanej przcz Komitet Obywatelski "SolidarnoSci".
_ Czy ten monopol w dyktowaniu cen mięsa na targowicy zosłał złamany? - pytam
wiceprezyden ta
Starachowic,
Krzyszłofa

Stanlszewskie~o.

_ Z krytyki wyciągnęliśmy
wnioski. Na targowicy zwięk
szono znacznie liczbę j~t-«:k. B~
ły
cztery, a teraz lUZ mozna handlować mięsem na dwuna.stu stanowiskach, co znacznie rozszerzyło możliwość t>?duy i stworzyło konkurenc!ę
obniżającą ceny. Na t~
Ole
koniec działań
zmierza'lących

do roz.bida swoistego monop<>lu
zawodowych
handlarz,.
mi~ z uboju gospodarczego
Zezwolono
na
prowadzen ie
sprzedaży
bezpośrednio z 58mochodów, a ponadto dwa lokale handlowe PSS przekazano do dyspozycji Indywidualnych producentów: sklep przy
ul.
Marszałkowskiej
(rejO'll
"El dom u") i baJ' "KąRk" w
rynku Obie placówki czynne
są
codziennie. Natomiast jatki
I\a targowicy otwarte są
we
wtorki. czwartki i soboty. Ocr:ywiście, cały ten handel 00bywa si ę pod ścisłą kontrolą
weterynaryjną·

Zainteresovvanie

tą

forrn_
sprzedaży mięsa jest. d~, zarówno ze strony rolnl'kow producentów z okoli<:znych gmin,
iak I kupujących. którzy zdobywają poszu·kiwany towar za
niższą cenę niż
w
sklepach
PSS dotychczasowego m0nopolisty. Np. w grudniu ('en a
słoniny wynosrła tu 3 Łys.. zł,

http://sbc.wbp.kielce.pl

podczas gdy w PSS trzeba by-

łQ płacić około półtora tysiąca
więcej . Mięso jest przeciętnie o
20 proc. tańsze niż w sklepach

pss.

Nie są to pierwsze przykła
dy łamania
dotychczasowego
monopolu handlu mięsem
w
Starachowicach.
Od
czerwca
u.b. roku działa w rynku sklep
fIrmowy ,.Drobiaru", zaś w
listopadzie w sklepi& mięsnym
przy ul. Lipowej ła sama firma 1ITuehomila słoiske ajencyjne. W pawił_ie PHY 1lL
PstrowS'kie~o
powstał
sklep
mIęsn,.
.. I~Joopolll".
Kolejne
umienenia t. sklepy firmewe
Zakładów Mięsnych
s
KIelc.
które uruebomłoDe .ost.a.n~ w
l,.czniu br. w lokalach prz,.
lIlIeach Spółdzielczej I • Ma~ Dra. kolejne sklepy ,,1>1'0brana" w 08ledlaeh
kalka I
W.lenbnik . n .. Te. ostatnie po_
wmny PO,)aW1C su: w pierwszym kwartale br.
(au-no)

KARNAWAŁOWY

Państwowa Filbarmoaia
im.
O. Kolberga w Kielcach zaprasza 12 bm. o ,odz. II ••
sali VDK w Kielcach na "Koncert karnawałowy".
Wystąpi,
artyści: Małgorzata Wilk z 0peretki l.ódzkiej oraz Ryszucl
Wojtkowskl z
Operetki War-.
szawskiej. Dyryguje Karol Anbild. W programie najpl~k
niejsze melodie ł arie operetkowe. Słowo wiążące - Zofia Zamojska-Pabich.

14 stycznia o godz. 17 w bazylice katedralnej koncert pn.
,.Filharmonia kielecka dla Rz&czypospoliłej".
Grać: ł 'plewać
będą soliści.
chór ł orkiestra
pod dyrekCją Karola Anbnda ł

Janusza Króla. W
Mozart, Schubert,

ora~

kolędy.

pr0 l1'amłe:

Kurpińskl

Słowo wiążące _

Zofia Zamojska-Pablch. Hono.
rarla wykonawc6w i doch6cS &
koncertu przekazane zostaną M
Fundusz Daru Narodowego.

lO

NUMER.

STRONA 3

-

Zachodni biznes i Polska

SililcQft

.przeszkadzo

.- - ---

- --- ----

--

_..

-.-

armlen.u

ps: ,

Odstraszają

szlabany

•

(Korespondencja z Berlina Zachodniego)
Po kilku godzinach oczekiwa.nia w Swiec~u czarny me~cedes
opuścil kUometrow~ kolejkę i skierCJIWal się ponownie na autoskadę .wiodąc~ do Republiki Federalnej Niemiec. Merced~sem
podróżowali . do ·Polśki przedstawiciele wielkiego zachodniego
koncernu trudniącego się handlem benzyn~ i artykułami ropopochodnymi BP. Zamierzali oni II inłcjąiywy zachqdnioberlińskicgo handlowca odbyć w naszym kraju rozmowy na te-

Na · "obranoc
Krzyżówka

nr 8

POZIOMO: l) smażo n y kawaz międzyżebrowej
CZęSCl
mięsa, 5) przedstawicielstwo dyplomatyczne przy obcym rzą. dzie, 6) wędruje w celach krajoznawczych, 8) roślina wodna,
9) krótka, ręczna broń palna,
12) antonim zamknięcia, 13) miasto w Indiach,
PIONOWO: l) a ktor grający
rolę kochanka, 2) strome, skaliste, poszarpane wybrzeże morskie, 3) żółty barwnik występu
jący w roślinach i pancerzach
wielu skorupiaków, 4) samochód naszych sąsiadów, 7) specjalna stalówka do tuszu, 8)
sposób usypiana sugestią,
10)
ruch ciała dookoła osi, 11) zdenerwowanie przed publicznym
łek

występem.

•

Słowniczek:
RIASY, AGARTALA, KSANTOFIL.
Rozwiązanie krzyżówki przesyłać należy pod adresem
redakeji "ED" wyłącznie na kartach pocztowyeh w
terminie
siedmiu dni od daty niniejsze1:0 numeru. Karty bez kuponu
będą wyłączoRe
z losowania.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się nagrodę książ
kową •

.. ECHO DNIA"
Kupon nr 8
Rozwiązanie

krzyżówki nr 248
POZIOMO: czwartek, akrobata, aptekarz, opiekacz, ekstrakt,
dopalacz, kochanka
PIONOWO: chata, wkręt , rą
bek. ester, pępek, efekt, abaka, zrzut, endek, szpic, rolka,

kącik.

Liry

€

I

dotowld

Jak poitnformował włoski mi_
nister finaoDSÓw. Gu.ldo Carli,
Italia przymierza się do wyemitowania w najbli.ższym cza_
aie banknotu o nQminale 500.000
lirów (dotychczasowy najwyż
IZY nominał to 100.000) oraz monety 1000-lirowej, 00 ułatwić
ma bieżące płatności. Jak z tego widać. my z naszym bank_
notem 2OG-tysięcz.nym, jak na
razie wyprzedzamy Włochy, z
tym jednak zastrzeżeniem . że
- miast ułattwiać, nasz banknot
raczej utrudnia bieżące płatnoś
ci...
(PAl)

mat wspólpracy
zynowych.

II

CPN i instalacji w Polsce swoich stacji ben-

Niestety, ostatnio roraz crzę
zdall'Zaj ą się przypadki rezygnacji zachodnich biznesmenów ze w.s>pólpracy z Polską
tylko ze względu na niemożność
kontaktu
telefoni cznego
lub
wielogodzinne oczekiwanie na
granicy. W ten sposób nasza
goopodarka trad ogromne pi eniądze
i możliwo ści dalszych
inwestycji zachodnich.
ściej

W
r adcostwie
han.dlowym
Polskie j Misji Woj skowej w
Berlinie Zachodnim powiedziano mi, iż także tutejsi bi zn esm en i nie ukrywają, że j eżt! 1i w
szybkim czasie nic dokona się
u n as u sprawnień w odprawie
granicznej i sieci te lekomunika cyjnej, to oni swoje zainteresowania przeniosą na inne kraje
Europy
wschodniej,
przede
wszys tki m na NRD i Czechosłowacjc;. A trzeba tu wspomnieć, że
Be.rlin Zachodni j es t
liczącym się partne r em gospodarczym..,naszego kraju , eksportujemy d() tego miasta tOW<Ky
za 300 mln marek RFN , zaś Importujemy stąd za 70 mln. Mię-

Sz~ajcarskie Interesy
W ZSRR Swajcarzy uc ze tn i czą swym kap italem w
45
spóŁkach mieszany<:h, na W ę
grzech w 25, w Polsce w siedmiu, a przymierza jq się
również
do
inwestowania
w pozostalych krajach Europy środkowej i wschodniej,
zwła szc za w C zec h os łowacji i
NRD. W Polsce ma być m.in.
produkowana c·zekolaóa na licencj i szwajcar s k iej
firmy
" Ne stle", bę d ącej największą
co do wielkości obrotów na
świecie firmą przemy s łu spożywczego.
Ze szłoroczny
im. port Szwajcarii z krajów naszego regionu przy puszczaln ie
przekroczył kwotę l miliarda
franków i był o kitka procent
wyższy od zrealizowanego w
1989 r. Szwajcars kie interesy
na W schodzie bardziej jednak
wiążą siG z eksportem, którego wartość wyni()sła w ub.
roku ponad 2,5 miliarda franków szwajcarskich. W najbliż
szyn . czasie spodziewane jest
powołanie do życia szwajarsko-węgierskiej i szwajcarsko-polsk iej izby handlowej.
(PAl)

.

Na telefonie .113 miliardów
Trzy kraje Zatoki Perskiej,
razem 16 mln ludnoś
ci. tj. 42 proc. zaludnienia
Pol ,ki. mają zamia'r wydać w
b ieżącym roku l miliard dolarów na rozbudowę swej sieci łączności. Są to: Arabia
Saudyi<ka Bahrajn : Zjednoc zone Emiraty Arab,ki"
W
oa;,le Bh<ki
Srodkowy
, 7 ~ hł)-i
tplefoniw ip c;ię
w
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dzy innymi przysyłamy tu \\ ę
giel, warzywa i owoce oraz wyroby przemysłu lekkiego, W
najbliższym czasie fi.r ma Berlin-Consult zamierza na zasadzie
joint ventUres mocno zaangażo
wać się w szczecińską
strefę
woln oclową. Między innymi planuje zbudowanie w Szczeci nie
siedziby dla firm handlowych.
Pla.:ly zakladania spół ek na
zasadach joint v entures w Polsce ma jeszcze 40 innych firm
zachodnio berlińskich.
Pragną
one m iędzy innymi z prz edsię
biorstwami Po m erani a, Groma da i Centralnym Związki em NieWidomych zorga nizować biura
turystyczne, które ' by znacznie
rozszerzyly przyja zdy de wizowych turystów do Polski, tal;:
na urlopy, jak na weekendy.
Rozpatrują
możliw'Jść
bu:iowy
w Polsce nowych hoteli. Inni
biznes m en.i
zachodnio berlińscy
mają pomysły zakładania w naszym kraju przetwórni artylmłów rolno-spożywczych, dalszy eh
- zakładów szycia odzi e ży, produkcji ' materiałów budowlanych
itp. W radcostwie handlowym
Polskiej Misji Wojskowej zło
tono także propozycje utworzenia w Polsce nowoczesny ch

warsztatów naprawy -aamocho.dów, "produkcji konstrukcji' stal()wych, uslug ' bud()wlan)'Ch. a
nawet zal()żenia kasyna gey.
. Z ,kolei w ' Berlinie Zachoonim ufworzono już oodzialy
polskich spÓłek Texim i Yano
oraz rzemieślniczej firmy produkującej
anteny
satelitarne
Svensat. Aby usprawnić przepływ g<>tówki do Polski i z naszeg() kra.ju d() Boclina Zachooniego, zrodziła si~ · inicjatywa
poWOlania specjalnego banku.
którego udziałowcami obok Berliner-Bank byłyby trzy banki
polskie. Ostatnio z ciekawymi
propozycjami dla
zachodnich
biznesmenów wystąpiły liczne
przedsiębiorstwa z polskich województw północnych i zachodnich. Prawdopodobnie oferty te
zaowocują nowymi
kontraktami , gdyż spotkały się z dużym.
zainteresowaniem w
Berlinie
Zachodnim. Oby tYlko granice
i teleko munikacj a prz es-taly być
barierami.
MAREK REGEL
(Interpress)

Zabawa...
S-letni Yanto li Dżakarty zamiast pieskiem bardzo lubi ba_
wić się ... 7-metrowym pytonem.
Ważący 80 kg pyton ma tyle
lat co jego opiekun.

CAF -

AP

na -Wschodzie

,

liczące

Piersi jak Jiowe

1

szybkim tempie - Egi.pt przeUlacza w 1990 r. na rozv 'lj
łączności 280 mln 001.,
Iran
- 410 milionów, Syńa - 1'5 8
mln dolarów. A cały św i at?
Według informacji angielc;kiej firmy badawczej ,.Telecomunications Research Center" - 113 miliardów dolarów.
Dane te dedykujemy Ministerstwu Łączności w Wa.rszaw !e dodając . że w wku 2000
a więc za lat jedenaście kwota t;:! hęr! zle wenłul! progno~ v 'ejże f rmv
jeszcze o
60-65 proc. wyższa niż obecn ie .
(PAl)

Nieoczekiwane skutki amnestii
Pierwszą decyzją
prezydenta
Vaclava Havla było ogłoszenie
amnestii Obejmującej najwięk
szą w dotychczasowej
historii
CSRS r;rupę skazanych. Z 31
tysięcy przebywających w dniu
l stycznia br. w więzieniach;
po upływie trzech tygodni na
wolność wyjdzie ponad 20 tysięcy osób. Prezydencką
łaską
nie objęto jedynie notorycznych recydywistąw.
terrorystów i skazjnych ża przestęp
stwo nadużywania władzy.

pierwszym
tygOdniu
działania
ustawy amnestyjnej
społeczeństwo Czech
i Słowa
cji eoraz krytyezniejszym · 0kiem patrzy na
skutki tego
aktu. Początkowo nie kwestionowano humanitarnego gestu prezydenta Havla. Tajemnicą poliszynela
był
bowiem
wyjątkowo represyjny I ostry
eharakter działalności wymiaru sprawiedliwości za rządów
Husaka i Jakesza. Sądy niekiedy za blahe i • nieznacz_
nej
szkodliwości
spolecznej
przes tępstwa
skazywały
na
n\l'proporcjonalnit' długie po·
byty w
wh:zieolach. Pona ' to
oglószenie
amnestii
ostudziło

gorącą atmosferę panującą w ostatnich tYl:odniach w zakła
dach karnych. Coraz ezęściej
skazani protestowali i sięgali
Jlo broń strajkową. domagając
się między
innymi lepszych

, Od . powstania . chirurgii planiało do szybkich operacji upiersi kobiece - obok
IlUwania sutka w całości. Ocekorektur ust. nosa i - %Dlarszczek
nia I się, że w6wczas aż do 50
na twarzy ' są najczęstszym
proc. . udanych chirurgicznie ~
obiektem lekarskich zabiegów.
peracji wsżczepienia silikonoIch powiększanie i pOdciąganie
wych poduszek kończyło
się
to operacje powszechnie podejkomplikacjami i zagrożeniami
mowane w zachodnic~ ,,farmach . dla zdrowia pacjentki.
- piękności", jak się
elegancko
nazywa prywatne kliniki chirurDziś panuje
opinia, że . ~
gii plastycznej. Dtiś już nie
pierwsze część tych
operaCJl
tylko k-obiety w średnim wiewykonano
nieprawidłowo
z
ku, lecz ~że nieomal nastopunktu widzenia chirurgii, po
Słynny Roger Moore
latki i to wcale nie ze wzglę
drugie zaś, że używano niewłaś
wcieleniu.
jakO ojciec
d6w zawodowych (kariera' sce- ' ciwego materiału. "Przy starych
.db ył się ni«awno w ,tU..__
niczna czy modelki), ale dla
podusZkaeh - twierct.zi k,iocowwłasnego lepszego
samopoczunik kli.nilki chiru~gii plastyczne-j
cia, zgłaszają się do lekarzy z
w Hamburgu, dr Sc-h ilwitz - na
skutek rozchodzenia się mikroprośbą o dokonanie korekty biuskopijnYCh cząsteczek silikonu
stu najczęściej
powiększe
nia.
w tkance mogło dochodzić do
stwardnień i otorbień". WszystZnana od dwóch dziesięciole
ko to jest, jak powiedziano wyci metoda wszczepiania silikożej, historią. Nowy pęd do czynowych poduszek. znów zaczynienia swych piersi bardziej
na być popularna i modna. Pokształtnymi bierze
się z doś
przednio, po okresie euforii w
wiadczeń chirurgów i nowych
początkach
lat 70.,
zabiegów
materiałów
oraz
przykładów
było wyraźnie
.mniej. Wtedy
powszeChnie znanych opinii punawet udane operacje kończyły
blicznej pań. Stasowane obecsię częs to groźnymi zapaleniami
nie poduszki z nowego silikonu
i stwardnieniami. Podejrzewano
(cena ok. 2,5 tys. marek, w odróżnieniu od
starych w cenie
nawet, że w licznych przypadtylko 400 marek) są specjaln ie
kach silikonowe wkładki stają
dodatkowo
uwarstwione,
na
się przyczyną raka
piersiPERNACJI
skutek czego materiał lepiej łą
co spanikowanych lekarzy skłaczy się z tkanką własną piersi, co zapObiega
powstawaniu
zgrubiałYCh otorbiell. Stosowapieniądze
ne dziś cięcia chirurgiczne. z
boku od strony ramienia, lub
od spodu piersi,
przez które
wsuwa się implantant, nie uszkadzają tkanki piersi, a co najważniejsze
powodują,
że poduszka nie blokuje i nie przerywa
kanalików
mlecznych.
zw1ąZlku z róinego tY!J)u łlrud
Prawidłowo wykonane dziś
onościami gospoda·rczymi dostaperacje wszczepienia poduszek
wy a·z otu są nierytmiCll.ne. Przysilikonowych nie przeszkadzają
nooi to niepożądane efekty. Lematkom w normalnym karmieczenie z.i:mn em jest slrulecZllle
niu noworodka piersią. To zaty~ko ' wtedy. gdy zlecone zachęca coraz większą liczbę kobiegi - od 10 do 20 - w.ykObiet do poddania się takiemu
nane są terminowo. Przocwanie
zabiegowi. Priy użyciu udoskocyklu leczniczego może wiązać
nalonego silikonu, tylko w
5
się z dodatkowym i dolegliwoś
proc. ·przypadków
występu ją
ciami. Lekarze nie mają jednak
pooperacyjne powikłania i kło
wpływu na rytm iczność dosta'w
poty. Dodatkową zachętą
dla
ciekłego azotu w butlach. Rozkobiet są sukcesy macierzyńSkie
wiązaniem byłoby zamontowaidoli
ekranu
i
estrady,
o
.
któnie
przy instytucie
dużego
rych powszechnie wiadomo, że
zbioa.'nilka na ciekły gaz. Mu_
urodę
kształtów
zawdzięczają
siałby on mieć pojemność 3-5
sprawnym rękom chirurgów i
ton. ZakuP zbiornilka i koszty
skutecznemu zastosowaniu proprac adaptacyjnych szacowane
duktów chemii mas
plastyczsą na 25 tys. dolarów. Instytutu
nych. Ostatnio
gazety Obiegła
nie stać na tak ogromny 'Wyinformacja, że głośna ze swedatek.
Jeśli
znalazłyby
się
go
biustu
Brygitte Nielsen.
przedsiębiorstwa, instytUCje, któeks-małżonka Sylwestra Stallore mogłyby w~6c finansowo
ne ("Rocky", "Rambo"), kt6rej
Zatkład RehabiHtacji proszowszechstronnie obfotografowane
ne są o kontakt z kierowni.kiem
duńskie piersi są efektem cięt
- Zakładu Rehabilitacji Instytutu
kiej. kilkakrotnej pracy chirurReumatologicznego w Warszagów, zaszła w ciążę i zamiewie, doktorem Andrzejem Lerza. jak twierdzi, przyszłego
sia\tiem. Tel. 44-42-41, wewn.
potomka karmić własną piersią.
176 (Warszawa, ul. Sparlań
Sparaliżowało
ska l).
nie. bary.
..."'Lllń~ lakierni i
ZBIGNIEW RYGALSKI
kic są pOdlróz. nYl::biC2~""'_iL Zdolności wyBEATA PRASA LEK
(Interprcss)
jarzy i
obniżyły się o
również
kładach .;Lesamochodów.
produkująllych
mieszkaniach.
się dziennie
,.resywni - nim
Jlij w
trzeć do domów
ponownie do więzień.
ł telewizji pojawiły się
~ycznej

a

"1

Koniec

lobby

eumatyków

1emyśle
żna. że

stala
Peter
pracy
i
1I~Ir,rlija~~~:~\~erpowolał
cenLllii!lr.'....... jne. - swoisty

•

I

przeprawa

przez

granic.ę

(9)

W ZoIcoponem rówllie-ż nie brak-. pol_dl poli~jontów. zdecy·doWOllych pomóc cz/<lWiC'kowi, który powołuje się , no pułkowni
·ko Kozielewskiego. Nie trzeba wymietniać noz.wiska, wystarczy
pod<Jć odpowiedl1ie hasło.... a później przez k~lka dni poczekać
no przewodnika i na małym storo poprawiać u.miej~tności oorciorskie. Nojtrudniejszy frogment tra.s y trzeba będzie przebyć na
nartach, więc treni,ng powknien dodać odwogi i kondycji.
Przyprowadzony przez policjanta
dzić emisariusza przez granicę, a
k~ ...

górał · zgodza się przeprowanawet kupuje mu bu.ty i k·urt-

Pojedziemy jutro pod wieczór - zapowiada.
Informację,
naleźć

która w przybliżeniu potwierdza datę rormowy odmoina w raporcie.·)

"Kroj opuściłem w styczniu 1940 roku. Cało misja O9ranido przekaz·ania moteriołów, zleconych mi przez (1).**)
te miołem przekazać Rządowi Rleczypospolitej w Angers - nap isze - względnie cdpowiedniemu ministrowi d'la sprow
krajowych. Ze względu na dyskretny chorokter materiałów obejmujących coły szereg ludzi, pracujących w kroju pod własny
mi nazwiskami, miałem uniknąć pośrednictwa w przekazywoniu
osób trzecich ... "
czoła się
Moteriały

Ruszoją w trójkę, bo niemal w ostatniej chwili z.głosił się
do góro,la oficer, zamierzający przez Węgry
dostać się do polsJc.iego łotnictwo we Francji. Sprzyja im piękna chQ.6 niezwykłe mroźna pogoda. Gronicę przekroczają bez kłopotów, bo trudniący się od łat przemytn ictwem góral wie, jok l1niknąć .. iemiecki-.:h czy słowackich patroli. Ma .. swoje" przejścia i szloki,
znone ludziom tokim jak on. Nocują w górskich szałosoch, uwarojąc, oby uchodzący z komina dym lub iskry nie zd.radziły ich
obecności.

Przewoon lk nie żołuje em isariuszowi uwag o jego kondycji,
nle pozwala za często wypoczywoć i jest zdziwiony, że można
tok nieumiejętnie poruszać się na nortach.
Ale idą... i wreszcie przed trójką wędrowców
Koszyce. Odpoczynek w poc i ągu jest krótki.
-

pojawiają

się

.

Budapeszt - przypomina górol, budząc Koz ielewskieg o . Po·
na przedmieścio stolicy W gier.

cią1 wjeżdżo

Nad Dunajem nie ma nawet śladu wojny, jeśli nie liczyć wzmoo tej nietypowej porze roku napływu ludzi, mówiących
po polsku. Węgrzy są dla gości serdeczni, można to odc=uć na
każdym niemal kroku. Pozwolono prowodzić \..ział<llność 1bywa.
telskiemu Komitetowi do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźca
mi, pod kierownic .. - m Jano Ulatowskiego - attache praso .... ego ambosady wychodzi "Biuletyn Informacyjny dla Uchodźców
Połskich" oraz redagowona
przez Józefa .W iniewicza
gazeta
.. Wieści Połsk ie" , o ' biuletyny w językach angielskim, niemieckim,
francuskim i węgierskim informują o zbrodniach, popełnionych na.
Polakach.
żone-go

W budynku przy ulicy Donoti 12 pułkown ik Alfred Krojewsk i.
w dokument ,ch używający nazwiska .. Polesiński", . zoczął właśnie
organizować

Bozę Łącznikowo. Wywiadowczą o ~ryptonimie "RoOficjalnie powier.zono mu fun~cję wicekonsuła, up\,wożnionego do kier' ·ania procą o chl.lrakte~ze wojskowym w
kroju i no Węgriech. Ma więc .. Polesińslci". zgodnie z ioshuk~
cją komendanto głównego ZWZ, zorganizowoć łączność kurierską i rodiową, a też prowacnić działania o charokterze wywiadowczym, otrzymywać komunik cję pomiędzy •. ajem, bazą "R.,mek" i centrolą we Froncri, organizować sllkołenie grup d)'Wersyjny~h, a nawet gromodzić broń, materiały wybuchowe i sprzęt
technic~ny. W czasie przygotowoń do podj~cia tych dzioloń pojawia się w Budapeszcie ' nie dysponujący żadnymi pełnomocnic
twami emisoriusz z kraju. Nie kierowała go Słuiba Zwycięstwu
Polski ani działocze polityczni, wspierajqcy generała Michalo Karoszewicz-Tokarzewskiego w tworzeniu zr~bów kvnsl=irocjl ( ludzie .. Poles ińskiego" nie sq przygotowani do współpllOcy' z Biure?,. Politycznym i centralnym Komitetem Organizacji Niepodleglosclowych.

mek ...• .. )

- Jokie moterioły pan przywiózł? riusz ni"! ma ~omioru odpowiadoć.
- Mom dostać się do
korskiemu - odpowiada.

Paryża

poda pytaollie, ale emisa.

zameldoWać

ge
, nefałowi S i-

- Kogo pan reprezentuje?

Po

warunków

pracy.

dnia
35
uo niena 5 tys.

poprawy

inie

wyżywienia. liberalizacji
przepisów normujących sposQb spę

ą

sytuację

żołnierzy.

kondycji

fi-

dzania czasu wolne,.o. prawa
utrzymywania
korespondencji
I: rodzinami itd.

Szeroki zakres
nych zwolnień z

Dziś z terenu eałej
Czechosłowacji dochodzą informacje o
rosnącej liczbie przestępstw. z

dotkliwy
w
Czecllo~""IW;ris~~;~e zarobki.
brak rąk do pracy
koron
skazanych zatrudniano
czyli ponad
w przemyśle. FirmY
orf iir<.'unkgo
~~1 -.
nagłe teo bardzo
stnyk siły rohol'zej.

dokonywanych przez osoby amnestionowane. Powracający z więzi e ń, już na dworr',ch kl'lejo ' Vf''t , m i~dzy innvmi w Pradze.
Pilźnie,
Oło
muńcu, zdemolowali
poczeka lreguły

liżuje jednocześnie
przedsiębiorstw. Z

d ..... ·

T
." .

" ' .... .....

- ludzi, Ictórzy zdecydowali się w konspiracJi prowadzi~ dz iaIo/ność niepodległościową z myślą o przyszłej P1:llsce ..•

przykład

nawet

na

';:;;;'~:::l~~ r;azel oa-

oferują

Ośrodek

badawczo-rozwoJOwy przemysł" samochodowe,.o w
Zw ickau. prZe3 %O lat .we,. lsłnleoia nie miał zbył wiele
dotąd
Z3Jl$ na reali r:ację swyeh proj~k\ów i konstrukejL Ober.nie
konstruktorzy l iczą na ewentualno'ć bliższej współpracy z zachod_
n im partnerem.
Na

zdjęciu:

lak

wy~ląda ł

pr o~oLY90W:V

wa.llnlr!:' eomhi, którelto

rv1.

~Ct;KOW ' KI
w M1adej .
straciła 1,5 tysiąca osob, ,...._ _...._ ......_ _ _....:

.,Skoda"

http://sbc.wbp.kielce.pl

f"" -

.) .. Rapor,t 1940". op. cito Nie udało się ustalić, dlaczego auter
nie wspomina w raporcie, że mial przekazać I'Ządowi mfo.....macje od Biura Politycznego i CKON.
..) Marian K ozie!eVJSki.
...) PIk dypl. Alfreda Kra jewskiego wysłano z ParyŻ3. do Bu dapesztu w
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PRZETARG SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Slowacl<lego 31-29-19. ul. Jesio
nowa 31-79-19. P o stój t a k sówek
b a gażowych
ul. Armii Czerw
tel 31-09-19
Postój samochorl .... ··
ci ęż arowych ul. Domaszowska

Czwartek
11 stycznia 1990 r.
Dziś

r

teł .

sIUadaIDY tyczenia

PROGRAM LOKAL!\'Y

Radom

jutro

GRETOM
I ARKADIUSZOM

Ogloszeń

Biuro

KWP

-

leI.

16.00 Wiadomości 16.05 Z nas~
go arcluwum:
"Muzyka spod
choinki" - aud. J. Wasia 16.51
W ludowyc.b. Tytmach 17.1$ DzieBork.

231-3i, czynne 9-11.

Ceny wywoławcze mogą ulec zmianie,
ku zmiany cen detalicznych samochodów.

TEATR

I

Ki.lce

Im
Jana Kochanowskiego
"Ta • albo żadna" - g. 16.
1UHA.
"Bałtyk" "Galimatias. czyli
Kobel mogel 11" - pot L 11. g.
~.15.
.'pl"ze..1ucbanie" - poL L
li. g. 17.15.
..Emmanuelle l"
tr. t 18. g. 19.45 - seans przedpremierowy.

ł4l-$l

TEATR
Im.
Stefana
nleezynny.

Zeromsklego

-

"Pnyjaźf,"

-

" Tunel" -

argent.

LIS. g . 17.30, 19.30.

IUN-A.

" Pokolenie" "ImIę roty"
L Ił, g. 19.30.

"ROlI\antica" "Moonraker"
- USA, l. 15, g. lG. "OstatDlt
prom" - pol. l. 1:;, g. 18.30... Emmanuelle I" - fr. t 18, g. 20.30.
- seans nocny. Wideo: " Jak zdabyć prawo j a zdy" fr. l. 12, I.
16.15.
,.,[\foskwa" .• Cobra" - USA,
1. 15. g. 15.15. 19.30. "Ostatni
dzwonek" - pol. l. 15, g . 17.15.

RFN-wł.-f<:.

- ,.Po\vrót wabiszczura"
pol. l. la, g. 15.30. 1'1.30. 19.30.

"U'.el"

-

APTEKI: stały
dyżur
nocny
nr 6'1-010 pl. Zwycięstwa '1',
6'7-001 ul. Traugutta 40.
INFORl\"lACJA słuiby zdrowi.
- czynna 6-00. te!. 261-21. In10t'macja o usługach - 365-85.
TELEFONY: Stra~ Pożarna 1198,
Komenda MO 251-36, Pogotowie
Milicyjne 997, Pomoc drogowa 967
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 991.
pełnią

"StudyJne" " Imit:: róży" RFN-wl .-fr. l. 18, g. 17, 19.15. Wid eo : ",39 stopni" - ang. 1. 15, g .
15.15.
"Echo" - " Comma ndo" - U SA
L 15. g. Ui". 1'1. 19.

.. Amonit" - nieczynne
GAt.ERIJ!

Skariysko

GALERIA BWA "PIWNICE" al. Leśna , .,Kleleckie Plenery - Brody IUeckie '89" - ezynna 11- 17.

KINA
"Wolność"

" Wielka
przygoda psa Beni]'e go" - USA , bo. ,
g. 15.30. " Harry Angel" - U SA,
I. 18. g. 17, 19.
,,lIletalowiee" - njeczynne.

MUZEA.
MUZEUM NARODOWE - plae
Partyzant6w Wystawy stale:
"Przyroda Kielecczyzny". ..Broń
w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach: czasowe: .. Biały okres w malarstwie Wojciecha
Weissa": .•Setna rocznica urodzin
.Jana Czarnockiego" .Młoda sztuka z Karl-Marx-Stadt" .•Zabytki
architektoniczne ziemi wlnnickiej"
- czvnne w ~dz s.-16.
NARODOWE .,PAŁAC" - plae
ZamkoW)' . Wnętrza pałacowe
xvn I XVIII w ..., ..Gaterla Malarstwa . Poiskiego" - czynne w
godz. 9-16.

MUZEUM REGIONALNE im.
gen. broni Zygmunta Berlinga ...
Skarźysku-Rejowie
uL SIoneczna 90 - czynne 9-17.
APTEKA DYZURNA: nT 29-1"
ul. Zielna 12. tel. . 512-721
POSTOJE TAKSOWEKI Dwor zee PKP - tel. 137-0$.

.IENIIUB'WICU
godz. 10-16-

-

MUZEUM
czynne

f

"Star" -

"WUlow" -

ts, g. 1.. "Nocne gry" -

II,

Ił-

USA. L
USA, L

1IUO.

APTEKA DYZURNA: nr II-Oftl
Ul. Stasztca. M-'l8
POS'EO.n: TAKSOWBK: telefony - 53-10 1 53-80.

(..__O_s_t,_o_w_i

Pogotowie Rat ~mkowe 999, PogotOWie MO 997 Strat Potarna
998. Pomoc Drogo wa 981. Pogota-,
wie Energetyczne Kielce - Miasto 991. Kielce - Teren 95&, Pogotowie Gazowe 31-20-20 I 992. PogotOWie wod.-kan. c .o elektryczne RPGM czynne w godz. 15--23,
tel. 46!ł-80 I 430-94. Pocztowa Informacja e usługach 11t. Inform a cja PKP 938. Informacja PKS
80!-79. Hotel .,Centrnlnv" 8"2!I-lI.

l

APTEKA DYZURNA: nr 29-071
ul. Starokunowska 1/1.
POSTO.lE TAKSOWEK: pl. WolnOŚCI - 537-93, ul. Sienkiewicza
-

282-61.

KINO

"Pe~azn _ .. NieśmIertelny"
ang. 1". lS, g. l5.30; 17.30. .. Telepacja" - USA, l. 15, g. 19.30.

I

Jędrzejów
_ _ _ _ If

USŁUGI
POGRZEBOWE:
Dl"
~,, 'nd"obowv
tel 31 -'1IJ-4'7

!

POSTOJE UKSOWEK: Osobo-

----"--

we Dworzec PKP tel 534-l4. ul.

fB

NUMER 8

STRONA 6

22.30 Proces szesnastu ~.OO

dok.
DT -

23.20

Język

KINO
"Gdynia"

-

brak

termtnana

Uwaga! Za eWeDtua Jn& zmiany
w programie kiD redakcja nie
odpowiada.

aJ..00
81.00

21.45
22045

22.00

W przetargu nowych samochodów "Fiat
osoby fizyczne.

Samochody przeznaczone do przetargu są w
jak w dniu oględzin. Jednocześnie informujel
może nastąpić unieważnienie przetargu w części l
łości bez podania przyczyn.
ZAWIADOMIENIE
,lir

Zgodnie z art. 10 par. 1, art. 61 par. 4 kpa or kład
powiednio art. 54 ust. 2, ustawy z dnia 24 paźd ie ~
ka 1974 r. - prawo budowlane (IJz. U. nr 38, po ~nów
zawiadamia się, że wstało wszczęte postępowa tw~
sprawie:
woJ

tr",

r emontu i przebudowy linii 30 kV relacji się~
Starachowice GPZ Kunów i budowy ci
15 kV - na gruntach wsi: Rudmik, Kryn' z~
dów, Brody, Styków, Adamów, Dziurów,
.
Nietułi~ko I?uie. i Małe, !<olonia Pia:>ki,', K ~ 4
Kopalllla Piaskow Żelazll>tych "Z-ęblec. ni. I

~

A n atolijem Ka5IZIPi-

rowSlkim
Zielone Irino: _Ze Ni.ta rośnn" - tHm pn:y.r.
TP
WieIki sporŁ: Puchar Elll'OPY w koszy1tówee 1IlęE
czyzn - Lech Poznań Pbillips Mil&no
.. Ekspress reporterów"
.,Panorama dnia"
studio teatT"a1ne "Dwójki":
Hans Fallada .. Pijak". ret..
Tomasz- Lengren
Komentarz dnia
Relacja z. obrad Se<H_

Jutro
PROGRAM I
8.35 ,,Domatot": Nasza poczta
- Moda ctla otyłych
8.00 "Domowe przedszkole"
9.15 OT wia.dom~
9.25 .,Ca.racy kadeci" (Z)
radz:. f Hm muz.
10.35 "DomatGr":
Szkoła
dia
rodziców
LUO Od Wersalu do Poczdamu;
Nauka i kultura w II- Rzeczypospolitej

1.2.00 Spotkania z Iiterattl'I'ą. Id.
II: M
KonopnJeka:. ,,0
krasnołudka.ch i
sierotce
Marysi"
~ 00 W
Eumpie nowo.żytneJ:
Pod rządami otigarehii magnackiej
13.30 TTR - Matematyka, s. I:
Powtórzen-je wiad()lmości
14.00 TTR - Spotkania z lite~
ra tllrą . s I: Trwałe war
tości litera.tu.ry 9ta·ropolskie;
cz. 2 - Barok i. 0świecenie

15 10 .. W szkole i w domu"'
15.30" NURT '- edtlJkacja pozaszkol n a ; Puhl~ katoTY w
wychowa n iu

-Uwa~a! Za ewentualne zmiany w pro,:ramie hr redakcja ałe
odpowiada.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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brać udział wyłącznie

echa dnia

a.n gielsk,i

dokonać

Przystępujący do przetargu obowiązani są
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoła wc
konto PP .,Polmozbyt" Kielce - Bank Sląski z .
w Katowicach I Odd.ział Kielce nr 312800-1371
przed przetargiem.

pt'(ligI:'.-

PROGRAMU
15.00 Transm. oorad Senatu
16.55 JęzY'k rosyjski (12)
1'1.25 Prog·ram dnia
. 17.30 "Psychostudio"
18.00 Program lokalny
18.30 Progoram
na - życzenie:
Spotkanie z psychotet'a-

'brak terminarza

PORADNIE DYZURV,JJt,CBJ dla
dziecł , dorosłych
ut Pocieszka
11 (Przychodnia Rejonowa) ezyn.
_C_ _
na codzlennIe w godz 1-11 St()matologiczna - Przychodnia Rejonowa nr lS ul KarC26wko.JNska 35 - czynna w niedziele f
święta w grJdz T-II. dytur noc- _
"lł1lłnik" - "Dziennik: dla mony od ~Od7 I' do 7
teh ukochanych" - węg. L 1:10 g.
lNFORMA !";,JA O LEKACH15.30. "Samotny wilk Mc Ouade"
czynna w g,'d"z.. 7.30-15.30. z wy- USA, 1. 15, g. 1'1:31. 19.30.
jątkiem dni !iwlątecznych I dni
wolnych o d lM"acy - tel. l;23-32
"Pnodowoik" "Rybka zwana- Wandą , czyli jak odzYskać
TH .EFONY:
łup" - ang. L 1l;, /l. L'1, Ił.

:tUT

, ta

W.25 . Dla
młodych
widIzbw:
"Kwant"
.. Włełkie._
bum. bUltn" oraz ..0rdJ'"
jap. "sel'ial Mlim.
1'7.16 Q'r"e1eexpre&;"
17.30 "Kalejdoskop":
Romania
libera progI'. dok.
17.56 .. Poza rok 2000" - a:ustral.
serial dok.
18.25 M<l4azyn katolicki
18.46 ,,10 micut"
19.00 Dobranoc: "Dwa kosy i
kurek z ratuszowej wiei:T'
19.10 "Interpelacje" El)
19.30 Wiadomości
20.05 ' .,Policjanci z M iami" (l:ł)
- " Morderstwo na z1ece-n ie " - ~.ri al krym. procL
USA
20.55 "In tet-pel3JC~" (2l
21. 35 S:port
21.46 "Pegaz" - mag. kult.

19.30

Starachowice
"Robotnik" -

APTEK) - stały dy:2ur nocny
pełnią nr 5-001. uL Buczka ~J39.
nr Z!t-OOl. ul Sienkiewicza 11.

ł-ł7.

PROGRAM I
1".2J) Program doia i Te1eg8JZe-

lUNA

MUZEUM WSI. KlELECKlE,J _
Park Etnograficzny wTokarol nieczynne.

w !lOda

Dził

20.00

H.
...

CENTRUM
lNFORMACJl TURYSTvrZNeJ ,..Ir - tel 486-66
czynne do 18 w sobo~ do Ił.
fNFORMAC,JA (t- USr.UGACB
•.oMNI" KIelc. teI 439-62 _

Oględzin samochodów można
1990 r., w godz. od 8 do 10.

peu.tą

iWUZEUM LAT SZKOLNYCH 8 .
2EROMSKIEGO - czynne W gods,
9-15.
OBLĘGOREK

szt. 35, rok prod. 1985
·cena wywoławcza od 7.000.000 do 13.000.
2) ,.Wartburg 353" - szt. 6, rok prod. 1988,
wywoławcza od 12.000.000 do 16.000.000
3) "Dacia 1310" - szt. 2, rok prod. H)81
cena wywoławcza od 3.000.000 do 12.000.
1) " Fiat l26p" -

30-08-19.

HONORATOM
i MATYLDOM

Biuro Ogłoszeń KWP, tel.
- czynne 7.30-1"

PP "POLMOZBYT" W KIELCACH
podaje do publicznej wiadomości. że 26 stycznia l
o godz. 10 w Kielcach ul. 1 .Maja 191a odbędzi

Strony mogą w ciągu 14 dni od ukazania s'
wyższego zawiadomienia zapoznać się w Urzędzi
jewódzkim
Wydział Budownictwa, Urba
i Architektury w Kielcach, al. IX Wieków Kieł
dynek C-l, pokój nr 534 - z dokumentacją i
ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.
Po tym terminie' zostaną wydane stosowne

m611!'J

·a.
~

PGDI

liGrae

~

w::

poczf

• ieaI

--------------------------------------~y~
OGŁOSZENIA

PIECE gazowe c.o. ate3towa.ne
Lubl.i.n. iel. 39-124.
3816-g
ATRAKCYJNE
~Udo~

"RoMł2Y'

Wrocław

3 skrYtka·

1008.

3-k
STAR-28 - sprzedam. Radom.
WolanoW'Ska 71, tel. 1:!3-808.
3169-r
PIEKOSZOWSKA
Agnieszka
zgubUa

legitymację

studen.ck_

WSP.
9652-g
PIĄTKOWSKI Paweł
legitymaCję szkolną TM

zgubił

Klek-e.
96" I l.
LUBASZKA Magdalena zgubi·la legitymację szkolną ZSZ.
9'm8-g
MAJKOWSKA Renata zgubibilet PKS Kielce - Jędrzejów.

9656-g
lliESAGA Sylwia zgubiła bilet miesięczny PKS Kielce Gózd, legi:tymację ZSz, przepustkę KZWP.

ZAGINĘŁA

Paweł

zgubił

narciarSkie

gi.tymację

Tadeusz
PKS.

kontakt. Kielce 520-18.
KOPACZ Beata
let bezpłatny PKS.
-SADŁOCHA Wojciecb
bilet bezpłatny PKS.
GOSZCZ Jan zgubił l
cję służbową PKS.
SOLCZY1ilCKI Piotr z
gitymację ZSB Kielce.
MISZT AL Katarzyna .
nice) zgubiła bilet
IIII
PKS. legitymację szkol

Radom.
DEC ' Tadeusz
bił legitymację

Radom.
ZI,EJA
tymację

le-

9648-g
Małgorząta
zgubiła
legitymację szkolną PSE Kielce.

KU'StAK

965O-g

KOWALCZYK Renata
legitymację

studencką

zgubiłat

WSP.
9651-g

bialej

Jagiellońska Ucxuciwego kierowcę

~gubił

.

W

trasa

9655-g
TOFIL

jamniczka

'noruda na Ustroniu,
tel. 51 ł-35.
4.01. pozostawiono

9657-g
PAWELEC"
gitymację PS.

DROB'-'--'

ce.

I

(Rado

studen

Konrad z.gub:
LO Kielce·

""

--

-..-.-"''''

H

•

•

lers

cegły
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to chyba

Uslyszeliśmy

obs erwu je się
przeciwnego: rOlnicy
stawiania nowych
ponieważ ceny mabudowlanych są już
Widzimy,
że
nasza
pr<.jeJńOlwa przy Ul'zę
ma coraz mniej zaze strony mies:~~~~ zlecell
na plo;tokty domltów
f7.abułllw<llń
inwentarskich i
czasie bę

S tlt~:I~:ńze

ją zlikwidować.
mówić o rozwi-

indywidualcementu k06Z600 tys. Zł, a
600 zł. Cegly w
nigdy nie brakobardziej poszuki' w Topoli, Górach
oraz w Kolosach,
robiona w Odouvrp'lI[a", Przedsiębiorstwa

Cew O<lonopr:*(!.si'ębiorstwo jes,t wieterenie gminy
ni, ale tu są
_'''';'''Ir<:..,,; Odonów I i
00210'00'.
Przedsiębiorstwo
ie największym
typu materiałów
Kielecka
teriał,ńw
BudowlafJ'.l'~".ml_:n zaopatrutu, ponadto duże
rodzaju
cegły
odbiorcom indy_

rZt'lomie II i liI k\.armówi dalej
dyr.
ruszy prawdopoparą Odonów I,
roku jest modcrrozbudowywany.
~Od,~n i=ria zrutlad ~n

u BIe] sza

ce o
będziemy
prOdukcję

-

• •

w

stanie

pełnej

uruchomić
cegły palonej.

Modernizacja tego z<l!kladu była
przedsięwzięciem bardzo poważ
nym i koszownym. Mamy jednak nadzieję, że poniesione nakłady zwrócą się szybko, waż
ne jest również, że ludzie bę
dą pracować w dużo lepszych
warullikaoh, a na wielR,. stanowiskach wysiłek ich rąk zastą
pią maszyny i urządze.nia mechaniczne.
- No wiec skoro dotychczasowa produkcja jest na poziomie potneb, a w niedalekiej
już
pe~ktywie
ruszy Od<>nów I, to skąd biorą się narzekania rolników na brak cegły do budOWY?
- Cegły nie brakuje fizycznie - wyja~'nia dyrektor KlimcZY'k. - Narzekall'ia rolniQ!:ów z
okolicznych wsi oraz z sąsied
niej gminy Skalbmierz docierają do nas, ale dotyczą one zbyt
wysokich cen za cegłę paloną
produkowaną w cegielni w Kolosach. Otóż w sierpniu ubiegłe
go rO'ku zakład ten sprzedaliś
my osobie prywatnej, a nowy
właściciel

tak

podniÓSł

cenę, że

potencjalnych nabywców
nie
stać na kupno.
Cegiełnię
w
Kolosach 'Przedaliśmy z kilku
powodów. Przede
wszystkim
potrzebne nam były pieniądze
na' zakończenie
modernizacji
Odonowa I i uzyskane ze sprzedaży 580 mln zł bardzo nas poratowalo. Sprzedaliśmy akurat
ten zakład, ponieważ nigdy nie
osiąga} on planowanej produkcji. Teol'etycznie w ciągu miesiąca powinien robić pół miliona cegieł, my 06trO'Żlllie planując chcieliśmy uzyskiwać przynajmniej 330 tys., a wychodziło
około 264 tys. Rozmowy z załogą nie skutkowaly, tak j8lkby
nikomu w tej cegielni me zależało na pracy. Wreszcie trzeba dodać, że ten obiekt me
ma większych perspektyw
złoża surowca do produkcji wystarczą
prawdopodobnie
do
2000 roku. Nowy właściciel również nie może W{\gIląć teoretycznej wydajności, mimo że
ludziom płaci więcej od nas.
Cena jest wyższa od naszej,
więc cegła leży na placu i denerwuje ludzi, którzy nie mogą
jej kupić. I to jest cała prawda o braku cegły dla mieszkańców gminy Kazimierza Wielka. Jeśli ceny materialów budowlanych w
dałszym ciągu
będą windowane w takim tempi e - kończy nasz rozmówca
- to na kulpno zwykłej cegły
nie będzie stać me tylko rolników, aJe także bardzo zamoż
nych mie zkańców województwa.
A od siebie doda.jmy: czy w
tej sytuacji stawianie przez ministra
budownictwa
przede
wszystldm na budownictwo indywidualne, jednOrodzinne ma
jakiekolwiek
zanse powodzenia.?
J. PAŃCZYK

ońróż

Przelo~enie nieillal w os,atniej cnwili o jeden dzień pocz~ ku .W łZY~y MICHAIŁA GORHACZOWA
na Lilwie potWle~d7.iło . tYlko. panującą powszechnie opinię, iż podróż ta

będZie naJtrudDle,JSzą ze wszystkich,
jaKie sekretarz generalny odbył do ąd po ZSRR. Wydaje się, że bezpośrednim powO<1em K~lej!1ego odsunięCia terminu są trwające nadal prób! oslągmęat..\ ~onsensusu i . uzgOdnienia programu, który
~dowoUł~y . zar~wno rad~kałow z LitewsKiej Partii Komu~tyc~neJ, Jak 1 tych, ktorzy utworzyli Komunistyczną Partię ~ltWY, pozo~tają.cą w strukturach KPZR. Działacze obu
p:u- t;'-1 pn,eds,awlli, N.I. G?rbaczowowi dwa różniące się od
Siebie z.decydoWaDle prOJekty programu wizyty. Sekretarz
ge~raJny ~ędzie więc musiał osobiście dokonać wyboru. Py_
tan~e tY!łw,. czy ,u~a ~l;' się i tym razem wykazać zręczno ' ć
poh!yc~ą l umleJętnosc balallSiOwania pomiędzy różnymi siłami politycznymi.

w

Wunae ~ymczasem naraatmosfera
oczekiwania.
Członkowie Biura Politycznego
W. lliedwiediew i J. MasJiukow ora.z grupy człooków KC
KPZR, prowacką rozmowy w
zakładach pracy i spotkania z
aktywem partyj.nym i ludnoś
cią. Wymiana
poglądów
nie
jest łatwa. Panuje raczej powszechne przekonan ie, że przyjazd prze~awicieli KC KPZR
nic już nie zmien',

sta

Litewscy komuniści w zdeeydowa.nej większości nie wyrażają bowiem skruchy przed
ruganiami pł)"Ilącymi z Mook-

wy i od swych towarzyszy z
KC KPL pozoota,jących w skła
dzie KPZR. Wiadotno również
że większość podstaWOWYCh or~
g~izacji , paxJyjnyeh
opowiedzlała

Slę

za

samodzielr.ością

litewskich komurustów.
_
Pierwszy !!Ekre-tarz KC LPK
A. Brazauskas stwierdził na
~tkaniu
z załogą zakladu
"Zalgiris" :
.. Powinniśmy utrzymywać z
KPZR stosunki jalUJ dobrloY
partneuy, a nie jako podwład
ni, Jeżeli mówimy o istocie
pań.<Jtwowości Związku Radzieckiego, to tn:-eba powiedzieć że
powinna to być nowa to~ma
federacji. Nik~ nie zna recepty na panstwC? federacyjnc. To
s:un 0 m~:hta powiedzieć o parlii. Od rukogo nie odgraniczamv
się, szukamy tylko nowych drój;
wspólpracy .....
I

Zbezczeszczono pomnik
Wczoraj

w

nocy

nieznan!

sprawcy
zbea.cześcili
pomnik
Wdzięczności na placu Zwyoięs
twa w Radom iu. Na cokole pomnika farbą namalowano swastykę i inne znaki.
(ps)

Zainter~wanie
wizytą jcst
ogromne. Do Wilna przyjechało ponad 250 dziennikarzy zagraruczmych, w środę na placu

Prz usilem mln i Stalina...
DOKONCL;",NIE ZE

Sł'R.

1

Gdy już się ściemnilo, miejsce, gdzie miano przenieść zwloki Stalina, speejalnie oświetlo
llO. 20łnierze wykopali
mor;iłę
i przynieśli 10
żelbetonowych
płyt o wymiarach
100x75 cm.
W tym czasie pracownicy komendantury mauzoleum i naukowcy wyjęli ciało z sarkofalU i przełożyli do drewnianej
trumny obitej ezerwonym maCerialem. Złote r;uziki munduru
zamieniono na mosiężne. Cialo
polowy torsu przykryto czarJlym woalem.
O rodzinie 22 przybyła specjalna komisja, której przewodniczącym był N. Szwernik. Nie
łlylo nikoro z rOdziny.
Gdy trumnę zamykano, okazało się, że zapomniano o rwoż
ciziach do przybicia wieka. To
niedopatrzenie szybko zalatwił
naczelnik Wydziału Gospodarczero, płk B. Tarasow.
Gdy wszystko było
r;otowe,
ośmiu oficerów kremlowskiego

'0

!

pulku wyniosło trumnę bocznym
wejściem. W tym samym cusie
po placu Czerwonym jeździły
pojazdy wojskowe ćwicząc do
defilady.
•
O r;odzinie 22.15 trumnę umieszczono na podstawkach przy
mogiJe, w której osiem żel betonpwyeh płyt tworzyło grobowiec. Po chwili milczenia spuszczono ją do rrobu. Chciano przykryć ją jcszcze płytami, ale na
polecenie pik. Tarasowa przysypano ziemią.
"Niekt6rzy oficerowie, w tym i
ja opowiada płk Koniew
we w pomnieniach opublikowanych w pierwszym numerze t yrodnika "Arr;umenty i Fakty"
- starym rosyjskim zwyczajem
wrzucili ukradkiem do
,robu
garść ziemi, :tołnłerze zasypall
mor;iłę i ułożyli na niej płytę,
na której wyryte były daty urodzin i śmierd Stalina".
Ohecnie stoi w tym miejsru
popiersie lalina na cokole.
RY ZARD ALTYŃSKI
(Mosk",a PAP)

" ' : ._ _:&.:,0.

• Granica międZY Zwi~zki m
Radzieckim i Rumunill stała się
bardziej przepu 'Leulna. Rach.ieckie środki masowe,o przekazu
podały, ie dotychczas zlikwidowano zasieki s druha kolczasłe
Da odeinku 58 km oras inne
zapory ,raniczne. UprOjizcsono
odprawę p
zportowll i eellU! Jla
siedmiu praejściach grani znych

,O

między

ze

ywający

w

Warsz.aJrumw zagranicznych Cze1'GI"'.:ki,ei Republiki SocjaJiui Deinslbier prze<wś
polipol~~~v:,,~~nie przyjęty
ł'l'
Wojeieeha
;"l~~~~..!!;~~.
prE~mi'era TaSpotka
zagraKrzysztofem Skllbiwraz z kt6rym prze~O(IIlI<CZJ'ć
będzie
polsko-czerozmowom pleMSZ.
izytą

oficjalną

RumUJli~

l

lItloldawi~.

• ~ c~war~~k w toli.cy NRD • W. l~-ID;inutowym środowym
na koleJneJ UJI zbiera Się Izba przemowleruu radiowo-telewizyjLudowa Niemieekiej Republiki nym premier Li Pen, o 'wiadDemOkratycznej. Porządek obrad zył, że poczllwszy od czwartku
przewiduje wystąpienie premie- zniesiony zostanie stan wyjl\tkora ~!,nsa Mo~row,a na tem.at sy- wy. w Pekinie, wprowadzony w
tuacJI w kraJU, InformacJę na maJu ub.r. Stwierdlllil, że utrzytemat sm.łal? w. jer;o pbinecie manie tero stanu nie je l już
oraz przYJęcie WIelU nowych us- potrzebne, rdyż sytuacja w Peklław. Po nu pierwszy \II' bistoru nie Jest stabilna.

• '" ezwartek w stoli y AUJltrii l'o~~ynaj~ ię obrady,
w ramach tsw. okrule.o . ..,
na temat pnyruości Europy. Ues łniezy w ni~h lit polityków
s 21 p lIshr W hocł. i ZachocJ ..
Pierwue posiecłunie
robo~,
ktGrem1l łlęcbie pru,.'ocJmesye
auslriackl minister praw za,ra- hby LucJowej NRD w po iedzenicanych. bęch.ie cłolyn ć prob- iii. weUWł udział prsedstawicielem. "demokralyezn
POUlld- le 'J opozycyjnych.
k1l w Europie".
• Samochody pancerne nalezak.ładowych
• W środę poli ja peru wlan- qce do bylych
ska aresztowala 1500ł obywakli Cl"up obrony w Niemie kiej Renukaj"c sp\'awców zabójstwa pubUee Demokratycznej zostalU!
byłe,o ministra obrony tero kra- złomowane.
Rzecznik lira owy
ju. Enrique Lopeza. Wlękssośł • Min1sterslwa Spraw Wewnęlrz
arCS%lowanych nie posiadała przy nych zakomunlkow l, że wszy lsobie, podczas uJicznej kontroU, kle pojazdy p nceme &najduj~ce
dowod6w tożsamości. Lopu EOS- 5ię na l erenle po zcze,ólnyeh
tał prawdopodobnie zamordowa- okr« \II' NRD zostanl\ przdranJlY pn:ez członków maolstow- IpOrtowane do Neubrandenburp., a tam zostan~ rozebrane.
stle,o "Swietlanero Szlak1l".

,O

http://sbc.wbp.kielce.pl

• Izraelskie włache okupl.eyjue zeswollły w środę na otwarcie
szkół palestyńskiCh
Jla zachodnim brzeru Jordanu.
Po Ulkumiesięnnej
prserwie
.,ólem 32
łlczmów palestyai.llIch po raz pierwoy rospoczęło
Iłaukę w tym rokll uk lnym.

1*

Szkoły umknięto

w

Ilbier;łym

roku Ba osiełll miesięcy pod pretek tem, ii stanowiły one ce.tra
cły JIOSycyjne powdaaieiiw paJes.
tyńskich.

• Panama i tany ZjednoCllOIle zawarly w środę porosumieme o współpraey w zakresie
walki z produkcj i przemytem
narkotyków. Wsp6łpraea la otwiera przed Panam~ możliwość
korzystania s róznych przywilejów se strony U A, sawieszonych w okresie sprawowania
wladzy przez Manuela
orler;ę.

p.·"ed kaLedrą odbył się wielotysIęczny
wiec
zwolenników
niepoaltoglości
Litwy i sam0dzielności LPK. "Chcemy mieć
własne mieszkanie w europejskim domu"!
Takie było główne hasło, po_
ooooe
ma.nitestacje
Z<lpowiedział Sajudis przez
cały czas
trwania Wizyty Gorbaczowa na
Litwie.
,
Czego oczekuje się na Litwie
od wIzyty G()rbaezowa'! Uz.naMa samodzielności partii i pań
st~a pow iadają jedni. Wyrazne go sprecyzowania koniecznoki "iedąości partii, lImiany
decY~Jl XX Zjazdu Litewskiej
PartiI mówią
drudzy. Dotychczasowe
~6by
zbliżenia
stanowisk
nie pr~yniosły rezu.lta'tów. Co będzie więc daleJ,
mori:liwy jest w ~j
syt.~acJI kompromis to py_
tarue, . ktÓre n_urtuje w~ystkich
na kIlka godzin przed rozpo-

cz.!

czymającą się wizytą.

Czy Gorbaczowowi, który niewizytą
na
Litwie
rzuca na szalę cały swój autorytet, uda si!: znależć możli
we do przyjęc_ia przez obie
strony wyjście pokaże czas.
Jedno jest dziś pewne ~ refocmatm"'q w partii i zwolenrucy
jej samodz!~lności uzyskali 0gromne poparcie społeczne.
Litwa stała się dziś "poligonem doświadczałnym" systC'tDU
monopartyjnego. Na razie radzi~ccy przywódcy nie odżeg
nUJąc się
od moldiwości jego
wprowadze'nia w przyszłości uważali, że obecnie najważn'iei
szym zadaniem jest jedność.
Podobnie jest zresztą z możli
wością wyjścia
poszczególnych
republik z ZSRR. J. Masliukow
stwierdził, iż prawo takle gwarantuje ka7Alei r publice Konstytucja ZSRR, jednarkże nie
wypracowano
~cze
mechanizmu, Może to nastąpić drogą n,p. referendum, alę WSZystko musi przebiegać spokojnie I
~a przestrzeni
kilku l?t. Czy
ł ednak wydarzenia
politYCU1e
JeSZcze. ra-;: nie napimą innego
scenarIusza?
LE ZER WYPWJC?:
wątpliwie

Kto !!o

zu'ał?

6 stycznia br. w lesie Leś
niclwa Barcza,
Zagnańsk
odnaleziono NN mężczyznę:
RY OPIS: wiek z wy,ll\4lu
około
30 lat, wzrost 170 cm.
Włosy blond, twarz owalna, postać szezupła, na prawym przedramieniu tatuaż kobieta w
bikini.
.
UBRANY: w koiuch brązowy,
kos:&ulę niebiesk.~, sweter ciemnozielony, dwie pary spodni _
- rranatowe i szare, buty cumowce, na lewej ręce posiadał
zer.rek .. Protektion c-sehoek"
Ila czarnym pasku.
Obok tero mężezyzny znajdowały się dwie ampuJki po lekach ,,saccharinum" i .. isal(iJl"
oraz słrzykawka.
Wymieniony
mężczyzna
po
przewiezieniu cło szpilala w
llarżysku-Kam. zmarł na 8k.-

,m.

łek przemarznięcia.

Osoby, klóre mor_
udzielić
pl!moey w identyfikacji wymieruoDe,o, proszone s~ o skonłaktowanie lIię z RU W w Skarżysku-Kam. lub powiadomienie
Ilajblii zeJ jednostki HO.

11 Cl"udnia 1981 r. w Suehedniowie onaleziono ran.neco
ADdrzeja Muhnika, L M, który Iła skutek doznanyeh obrałeń z~r!- Z .staleń
wynika,
ie odrueswne obrażenia mody
aulł\pić w
wyniku wypadku
cłroloweco taisbńaleco te,o clnia
w. IocJZ. !L30-%!..50, w rejome
mc: Slowackier;o,
Kieleckiej
b~~ w rejonie 111. Bodzentyń
skleJ przy restauracji ..Staropolka....
Osoby mog~ce udzielić jakichkolwiek informacji proszone s'l
o kontakt z Komi ariatem MO
w Suehedniowie lub najbliisz=\
jednostkl\ MO.
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w tv o godz. 20.00

"Złote Kolce"
Biegaczka Małgorzata RydJ
płotkarz Tomasz
Nac6rka
grodzeni zostall · "Złotymi
mi", zajmując pierwsze
w tradycyjnym rankingu
wickiego "Sportu" i PZLA

lech - PhBips Mediolan
o Puchar Europv koszvkarzv
Jak było do przewidzenia, koszykallze Lecha POZl1;iń nie
w stanie sprostać swym rywalom w finałc)wej puB KluJowego Pucharu Europy. Porażki z Arisem Saloniki (92-116),
~ecabi Tel Awiw (73-86), a zwlaszoza z Barceloną (73-125)
są tego najlepszym dowodem. Przeciwnicy są za silni dla
,oznańskiej drużyny, która jest mistrzem Polski. Ale polska
koszykówka jest teraz słabiutka,
.ą

lekkoatletkę

i

lekkoatletę

mer jeden minionego roku.

.

.Puchar
Świata
Parvż-Oakar
- nd (Dużej Krokw
l tras, raidó

Zwycięstwem

h is zpańskiego

gali po najwyższe trofea w
motocyklisty Jorge Arcaronsa
Europie. Zwyciężyli w
Puna cagivie oraz japońsko-fran
charze
Koraca, trzykrotnie
Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza jest już
cuskiej załogi Shinozuka-Mape
triumfowali w PuchaTze Zdodo zawodów o Puchar Swiata w skokach narciarskich, które
na mitsubishi zakończył się U
bywców Puchall'ów i również
będl\ się 1'1 stycznia. Od paru tygo;dni w Zakopanem nie ..
etap rajdu Paryż - Dakar protrzykrotnie przypadł im w
śniegu, jeśli więc: skocZllia jest pokryta grubą warstwII, to .
wadzący z Niamey do Gao. dłu
udziale Klubowy Puchar Euko 'dzięki armatkom śnieinym firmy "Suf~g~'.'. oru ,ekipie .
gości 638 km. A.rcar()DS uzyskał
ropy (po raz os·t atni w 198ą
nieznej zakOplaiiskiego COS, któr" ostaLnie dwa' tYCodnie
czas 5:56.43 i wyprzedził ' o 17
roku). W bieżących roigrywco wała non stop. "l'rzy oka'lji" : pokryto śnie«iem Srednlll ~
sekund
jadącego
r6w:nież
ąa
kach pucharowych konyka.- '
cagivie .MessaiH}ro :de Petri , i . kiew orai stok ('laiom_wy ńa l'(osi.I~. ·~ '. . ' •
rwm Philipsa nie wioozie się
()2.45 . min. Franco Pieco (obaj
zgioszeń,
.
na
której
znajduje
Wielką
Krokiew
zbu.dow~no
jedmik· najlepiej . . Przegrali już
14 ' ekip wlaśnie została
Wł.ochy) na yamaha. Na' c;z:war- . w roku 1926. Wielokrotnie przedwa mecze - . z · Jugoplastiką
nięta. Wynika z niej, że
budowywana, . przeszła grun~
tej pozycji linię mety . miną~
Sp1it 73:84 u siebie i 'Arisem
tC>Wną mooerni.zację
w roku ·Zakopanem nie wysta.rtują
prowadzący w klasyfikacji ge:Saloniki 77:94 na wyjeidzie;
1962 na ńarciarskie mistrzoo- : wodnicy Kanady · j Japon ii.
neralnej Włoch Edi Orioli na
a "jedyne z,wycięstwo odnieśli
twa świata. Od tego czasu w
cagivie, który zano~wa:l . ~lisko . Za.kop:anem · ttie . odbył)' . się sk~
na
inaugurację
rOzgll'ywek,
3
minuty
straty.
Or,ipii
z
·
1:\C1!,
ki . narciarskie ii.'a -światowym
wygrywając
w . Holan.dii . z
raz ·
nym czasem 58 :45.53 , zajmuje
pożiomie. KrGkiew należy
do
Commodore den . Helder 86:81.'
grupy najlepszych skoczni w
pIerwszą lOkatę.
Drugi
w
, Gwi azd~mi ." medioiańśkiej
Eure>pie. jej punkt krytyczny
kiasyfikacji
Hiszpan , Carlos
w barwach Broni
drużyny są: słynny, ale już
wynosi 116 In, z;łŚ rekordzistą
Mas-Samora
ma
straty
1:12.26.
p odstarzały Dino
Meneghin,
od roku 1987 jest Jan Kowal
W rywalizacji samochooÓ'W
N ajlepszy tenisista
Mike d' Anton,
czarnoskóry
- 123 m.
trwa walka o drugą lokatę poW Zak()panem spotka się 0radomskiej Broni, Jan
Bob Mc Adoo i najlepszy aksiemdziesięc iu zawodników ścis
między
Szwedem Waldegaarda wygrał w Lublinie
tualn ie koszykarz włoski, Anłej światowej czołówki.
Lista
d em i Francuzem Wambergue.
wy turniej klasyfikacyjny
ton ello Riva.
Na dwunastym etapie za Kenniorów,
wyprzedzajl\o
Czy Lech ma szansę najiro Shinozuka i Henri Magne
wyoh zawodników Karpat
wiązania walki
z zespołem
• Finaliści mistrzostw świa
ze strata 6.21 min. finiszowali ta, piłkarze Kostaryki pokonano, Motoru Lublin i Siarki
Philipsa? Raczej nie, zwła s z
nobrzeg. W tych samych
cza. że poznaniacy mają o- , Alain A~brosino i Alain Ba- li w towarzyskim meczu szwedzumgartner (Francja) na peu.geoką drużynę IFK Goetebor~ 2:0,
dach jego klubowi
statnio kłopoty kadrowe (kona obie bramki dła gospodarzy
cie 205 To 16, a trzecią lokatę
tur Kalita i Wojciech
tuzjowany był
Bogucki,
a
zdobył
Hector
Marchena.
zajęli Hiszpanie Prieto i Jungorczyk sklasyfikowani
Torgowski
i
Marcinkowski
. • Trzecie miejsce w między
cosa na nissanie - strata 6,40
na lniejsca~ ~6.
chorowali na grypę). Warto
naródowym turnieju piłkarsk\m
min. Waldegaard i Fenouil na
jednak
ehyba
usiąść
dziś
JaD MOLENDA
w
Lizbonie,
zdobyła
'miejscowa
Do Londynu przybyli dwaj
pe'ug~ocie ' 405 T 16 zanotowali
przoo telewizorem,
bowiem
prawo startu w
Benfica ~grywając z PSV
piłka rze amerykańscy - . człon
6.58
min.
'
straty
i
uplasowali
ostatnio tak mało" ropmy , okaturnieju kl,... "fillu"ov:in,rm,
Eindhoven 3:1. W pojedynku o
kQw ie ekipy. kt6ra zakwalifisię na czwartym miejscu. Wanż,ji, oglądania spoTtowych wi~ '
ry ma się odbyć
pierwszą lokatę Sportin~ Lizbokowała
się
do finałów mistberuue .oraz jego pilot Da Sil- : !,la zmięrzy się z Ajaxem Am'botę i ' niedzielę
rzostw świata "ltalia-90". Są ' dowisk z prawdziwego zdava (Francja) - peugeot 205 T 18 sterdam.
to 2O-letni Tony Meola i 22-let- rzenia.
czase'm zarzl\d
(paw)
ni John Haru. Zootali oni zazajęli 7 miejsce ze stratą 10.12
duiych kłopotów
proszeni na testy przez pierwmin. W klasyfikacji generalpostanowił zlikwidować w
szoli-gowy klub angielski Shef~
nej prQwadzi Ari Vatanen (Finbie cztery' sekcje, w tym
field Wednesday.
landia) z pilotem Bruno &rnici tenisa stołowego:
W
Meola jest · naj młodszym pił-' Dziś
glundem (Szwecj~) peugeot
tym miejscu nadmienić,
• Francuska
drużyna
Aukarzem obecnej kadry repreka drużyna teniśistów
Dziś w Klubie "Mrówka" w
405 T 16 -:- 20:56.33, przeod Wamxerre zremisOwała w towarzyszentacji USA. W drużynie naKielcach przy ul. Karczówkowwych Broni prowa~bti DiI
bergue - Da Silva 1:23.43 kim spotkaniu z angielskim zesrodowej wystąpił siedmiokrotnie i jak twierdzą ' amerykań
skiej odbędzie się założycielskie
metku rozgrywek n li~ i
straty i Waldegaaroem - - Fe- połem Nottin,ham Forest Z:!.
scy trenerzy jest on najbar• Siatkarze Stall
Stocznia
zebranie Kieleckiego Towanyszansę awansować w tym
nouil - 1:24.49.
dziej utalentowanym piłkarzem
SzczeciD wygrali międzynarodo
stwa Motorowego, którego powku do I. Decyzja zarządu o
amerykańskim. ..otrzymałem 'z
wy turniej w Szwecji, zwycię
stanie ' zainkjowaH byli działa
kwidacji sekcji ma wejść
d.rużyny Sheffield
zaproszenie
żając w finale mistrzowską drucze, szkoleniowcy i zawodnicy
iycie 15 stycznia. Czyżby
EXPRESS LOTEK
na testy, po tym jak bramżynę tego kraju, Kungoelv 2:0.
sekcji motocyklowej kieleckiel
start w lubelskim turnieju
karz tego zespołu Kevin PressZa najlepszego zawodnika tur9, 21, 24, 26, 3~
KOrQlly. Początek zebrania o
man złamał n()gę w jednym z
na l\lolendy i' jego kolegów
nieju uznano szczecińskiego siatSUPER LOTEK
meczów
ligowych.
Jedynym
godzinie 18.
już ostatnim w barwach
karza, Janusza Wojdy~ę.
bramkarz-em w tej
drużynie
(ap)
3, 5, 6, 9, 11, 14, ·48
opr. (ap)
pozostał
Chris Turner.
Mam
nadzieję, że drugim będę właś
nie ja" - powiedział dz iennilodowiskach, tym
Hagi i Lacatus w
karzom Meole.
w dniach 12-14 bm.
Herks jest równi eż bardzo
zagranicznych klubach
będzie areną mistrzostw
mł odym zawodnikiem. Ma jed. seniorów w łyżwiarstwie
nak już za sobą 21 występów
wym.
Dwaj czołowi rumuńscy pił
w drużynie narodowej. Wystę
karze, zawodnicy Steauy Buka- puszcza się, że umowa ' została kalarze ostatnich lat - Amepuje w środkowej linii, a grareszt - Gheorghe. Hagi i Ma- zawarta na kwotę ponad 20 mln rykanin Greg Lemond
Franjąc w drużynie Virginia, w 53
rius Lacatus ' od nowego sezo- dolar6w.
cuz La urent Fignon.
meczach strzelił 26 bramek.
nu
grać będą w zagranicznych
Dwaj kolejni nasi
Obaj zawodnicy amerykańscy
k1ubach. Jak wynika z inforprzenieśli się do RFN. Są
. Giro d' Italia
mają
nadzieję, że po tesŁaeh
macji
rumuńskiego - ministra
podpiszą k()ntrakty
zawodowe.
Łyżwiarze w Kuwejcie...
reneusz Pacula i Jęd~zej
sp()rtu, Mircei Angelescu, obaj
perczyk,
zostali
W USA nie ma piłkarskich
18 maja 1990- roku w Bar!
zawodnicy podpiszą kontrakty (miasto
drużyn profesjonalnych (chodzi
nad Adriatykiem), po
10 bm. wyjechało z
kraju żowani przez
po zakończeniu mistrzostw świa
o :-espołY, które grają .nie w
czołowych łyżwiarzy 00- Sauerland 'S.'rt'3ll'",
ta we Włoszech (reprezentacja raz 73 wystartuje kolarski wyś pięciu
hah. lecz na otwartych stadiowięcimskiej Unii do dalekiego go z nich
za,cł:J.'Ddlnicmien:tie'::..
Rumunii w turnieju
ltalia-90 cig zawodowców Giro d' Italia,
nach). Nadzi~je Meoli i Harksa
którego trasa prowadzić będzie Kuwejtu, gdzie wystąpią w re- klub zapła~ił po
są tym wi~~, ,że ~drby .zr.e-.; • . grać będzie w jednej grupie z szosami p'ółwyspu Apenińskie- ' wir lo?0we.j .. Cllang Hopiday". r~:, Tak wlęc, ~ PO ' .lo!'I(,)trz~' ~w
drużynami Argentypy, ZSRR i
zygn~wała.
z ·· nieh ' drużyna
go. Po 20 etapach (przeciętna W tej grupie znajduje SIę dru- Slgr()Chu, kt6rr gra w.
Sheffleld. Woonesday otrzymają ·~ . Kamerunu). Minister Angelescu' długooć 170 km) uczestnicy do- gi po Grzęgorzu
fili~wsk!m E y, w, osta~m~ okreSIe.
dodał, że kwoty
uzyskane z
p r 9pozyC.)e gry w Derby Coun':
ty.
tych transferów będą przezna- jadą do mety, która znajduje solista, były 'm istrz Polski, prze- " trakłq .podplsali kolejm
mysław Noworyta,
a ponadto zawodD1cy - wszyscy :r;
czone na potrzeby rumuńskie się w Mediolanie.
Menażer ROll Atkinson trakWyścig ze względu
na datę Małgorzata Romanowska, To. prz(ldu Janów.
go
sportu.
Podkreślił
również,
iż
tuje ewen tualne występy pił
w . najbliższym czasie rumuński rozpoczęcia Mundialu-90 tym masz Dombkowski oraz jedna z
karzy amerykańskiCh w kluPiłkarze Stoczni
futbol i koszykówka mają się stać razem rozegrany zostanie bez najlepszych w kraju par spor- ,
bach angielskich ja·ko swego
dnia przerwy - poionformował w t<lwych Karina Steizer - Piotr
sportami zawodowymi.
r<><!zaju
.ekspery men t.
,.Nie
będą pracować
Mediolanie dyrektor Giro, Vin- Szczerbowski. Cała piątka
tWJerd.zę, ze Amerykanie
po:cenzo Torriani.
jak oowiadczył sekretarz
oś
trzebnI są naszym drużynom.
Z okazji piłkarskich mistrzostw więcimskiej
W II-ligowej Stali
Unii, Franciszek
Japończycy
Chc~my się im po prostu przyjświata, na każdym etapie ko- Potaczek zdała · pomyślnie Szczecin szacuje się. iż
rzec, a gdyby się okazało że
sponsorują Lendla
,t"7v'M"nl"
larz, który jako pierwszy- mi- testy p'róbne, po czym złożyła . becnych kosztach
będą przydatni - dlaczego' nie
nie 90 kilometr otrzyma spe- vi klubie oświadczenie o rezy- klubu i wysokości
mieliby grać u nas" - stwier.
Czołowy tenisista świata, Ivan
cjalną premię. Łączna pula nagnacji z uprawiania wyczyho- piłkarzom stypendiów, zaled
dz ił.
Lendl poinformował, że podpisał gród tegorocznego wyścigu wy- wego łyżwiarstwa figurowego. 4-5 z nich będzie mogło utrzY'
6-letni kontrakt z 'japońską fir- nosi 1.110 tys. lirów (ok. 600 . Wszyscy rozliczyli się z otrzy- mać się z kopania piłki. po~O:
NUMER 8
mą sprzętu sportowego "Mizutys. dolarów).
mus I.eU
manego sprzętu, ale szkoda, że stali zawodnicy będą
no". Lendiodmówił podania
stając
Swój udział w 73 Giro d'Italia tych uzdolnionych łyżwiarzy nie dorabiać w zakładzie·.
--~
wysokości kontraktu. ale p rzypotwierdzili dwaj najsłynniejsi zobaczymy już na
krajowych przy warsztatach.
Niemniej j€dnak każdy pu:harowy
występ
Lecha,
/:Właszcza przed właspą
wiio wnią, cieszy się du żym zaInteresowaniem
sympatyków
lej widowiskowej gry. Kibite, zresztą nie tylko w Pomaniu ' (poje{Jynki , Z.: poznań- .
s'k iej .. Areny" są transmitowane przez ńa~ telewizję),
tnają bowiem moŻllOŚĆ obejrzeć w 'akcji riajlepsze zespoły kontynentu, w których
wys tępuje wielu znakomitych
ko szykarzy.
Dziś z pewnością sympatycy basketu zn.ó w siądą przed
telewizorami;
by . obejrzeć
transmitowany z Poznania' pu~harowy pojedynek
LECHA
z koszykarzami PHILIPSA
MEDIOLAN (program II, godzina 20).
Ze spół z Mediolanu to znana firma. 24-krotni mistrzowie Wioch wielokrotnie się-
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