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,Do

polsRi~j

b ludzi postepn

lewicy, do

udzie lewicy w Polsce stoją w obliczu nowych wyzwań zrodzonych 1
załamania
się porządku
spoleC1.!lego ukształtowanego przez PZPR. Stanowcze i ostateczne potępienie stalinowskich wypaczeń oznacza nie tylko stownek do konkretnych wydarzeń i okre~ów
historycznych, lecz także odrzucenie myślenia sprzecznego z demokracją. Idealy
postępu, demokracji i sprawiedliwośc i są
dla nas najwyższym i wartościami. Dziś
siły postępowej
lewicy demokratycz ~ej
muszą odnosić się do programu prałolicy
widzącej zbawienie
PolsJ<!i w realizacji
najbardziej bezwzględnego wariantu kapitalizmu. To właśnie lewica potrafi sprzeciwić się pogłębianiu
nierówności i podzialów społecznych" strukturalnemu bezrobociu, komercjalizacji oświaty, kultury,
opieki zdrowotnej, rezygnacji ze zdobyczy
socjalnych' ludzi pracy.
-
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W stanowisku ,.W sprawie
sytuacji międzynarodowej , polityki zagranieznej i współpracy
z siłami lewicy na " iecie" poparto m.in. ideę budowy .,wspólnego europejSkiego domu". określając, że jest ona możliwa
pań

ROW
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Produkcja
rynk~wa

ze Starachowic
Zakład

Tapi~rsko-Metalo

w Starachowicach zdecysię pod
koniec ub.
wytwarzać na rynek
~.
Itospodareze, pufy i
. ,qater.'''... ki.
Zaprojektowa:la5Y
wspólnie. Kobiety. któup;e
w ZTM praeuje zdeeyimo r
większość,
sypały
6:7,
niczym z rękawa.
BYnaw"t kiika rodzajów
c z po iadagru• kupić tnc,o czjedynie
dodatki
a - . u'a'm.,nlarV;"A
"p ror trafił do staracho_ "Vleki.,h
plaeówt'k handloZainteresowanie kli<,nia. iż w ZT!\f myśo kontynuowaniu tej
ru'~al, l<nw.·; p,:odukdi i rozry.nków zhytu.
'Ila Zdjęciu: torby ze stara~\Vi('kit'~o ZTM.
Vot. L. Adamczyk
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Rady Naczelnej

generalnym CKW

1049 ucze5'tn ' ków k cmE}resu, sp ośród 1196 uprawnic)l1ych
do gło.sowania. opowiedziało się 29 bm. za kandydaturą Aleksandra Kwaśniewskiego na fun,kci<: przewodnicząceg>o
Rad} Naczelnej Socjaldemokracji Rzec zypo9p oliltej Pol okiej.
Sekretarzem gene.ralnym Centralnego Komitetu Wykonawczego zo,tał Leszek Miller, uzy s kując 926 grosów.
Wybrano także Radę Naczeiliną li<:zącą 150 osób, w któTej
znalazło się m.m. 12 pooslów z d otychcza ,oowego Klubu Posel~kieg{) PZPR. a także przed~awiciele w<;zystlkich delegacji wojewÓdzkich oraz- reprezentanci wszystkich środowLk
s.połeczno-zawodowych. w tym śWlaia kultwry i nauki. Naczelne władze nowej partii pols kiej lewicy tworzą także nowo wybrany Centralny K omhtet, Wykonawczy. Krajowa Komisja Rew',zyjna i Kraj owy Sąd PartY'}ny.
Wybory władz były najwaźniej.<;q.ą częśoią poniedziałko
wych obrad k ongre~u.
Kongres ' przyjął
wał i stanowisk.
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Polsce potrzebna jest rzeczywista d:!·
mokracja i pluralizm. Nie ' można tego
osiągnąć i obronić bez udziału lewicy.
Uważamy, że dla
zdobycia
popa ;clo
społecznego, lewicy potrzebna jest różno
rpdnoś.ć koncepcji programowych i wie·
lość form działania. Wykluczamy wszelkie
dążenia do monopolu
na lewicy. Siły
lewicy są obecne w różnych organlzccjach i ruchach, ich rozproszenie zmn i~i 
sza silę oddziaływania i poczucie wspólnoty frontu.
Apelujemy więc o rozpoczęcie rozmo·
wy służącej wypracowaniu zarysu wspólnego programu polskiej lewicy.

Kongres

łch

Toki wIośnie szczery i wolny od Ob':fQdialog sił postępowych pow inien w
natura lny sposób torować drogę w przyszłość , do szerszej współpracy politycznej.
Nie ma podziału nc ważne i mniej waż
ne odIom y sil postępu. Wszystk im nurtom lewIcy udostępniamy łamy naszej
prasy i inne środki będące w dyspo-.:ycj'
naszej partii. Spróbujmy wejść w stale
kontakty, stwarzajmy swoiste forum lewicowej myśli politycznej, dla systematyr.~·
nej wymiany poglądów o tym, jak wy·
obrażamy sobie
Polskę i jej nowy
lad
spo/eczny.
.
Apelujemy o odrzucenie wszelkich u ra·
zaw, wyzbycie się nieufności i podziałów.
Jesteśmy gotowi do podejmowania wspó/·
nych dzialań, tworzenia lokalnych poro·
zumień lewic, przed wyborami samorzadowymi. Zawierajmy sojusze potrzebne
Polsce i jej obywatelom. ,
KO""GRES ZAlOŻVCJElSKI SdRP

Opow i adając s i ę ta programem
sto·
bil izacji i regularni spolecz.nej gospodarki
rynkowej - lewica potrafi nakreślić taktykę i strategię ochrony człowieka pracy,
zaspokojenia jego potrzeb i awansu spo·
łeczno-cywilizacyjnego narodu.

.

na gumie do

żucia

. jedynie pod warunkiem uznania ostatecznego charakteru uks ztałtowanyc h
po II
wojnip.
światowej granic. Opowiedziano
się
ponadto za
rozszerzeniem
kontaktów z Miqdzynarod6wką
Socjalistyczną ,
upoważniając
władze part.iI do
rozpatrzenia
możliwości przystąpieni a do tej

organizaCji.

.I

pepsi-coli?

gosta e enzynowe
p -ywat

ręka

Dokładnie nie wiadomo, czy sJlrawiły t.o ceny benzyny i oJejów, czy podwyższone opłaty. Ale czę~{' OSoli ~ ... ejt'~t rflwała
swoje samochody, część kierowc;'w ~radycyjnie - jak każdej
zimy - odstawiła polonezy i fiaty na kołki i w efekcie na
stac jach benozyJIowycłt rueb roraz mniejszy.

Jak wyn)ka z pob ieżnyc h
tylko obli<:zeń. w
9tY'C"Ulill
br mrzedaż benzy.ny spadła
o jedną tn.ec.ią, , za~otowano
na~om ' a~t
nlew :elkJ WZT05't
prz.e.daży ołe·u n a'Pęd ow ego.
To dane liczbowe odnoszące
się do stacji CPN. która
pTZy goto<wu'e ię do reor~a
nizacji
. Z
informacj.i uzy skanych
p rzez repor era ,Echa" w Dyrekcji Ok:-ęgowej' CPN
w

Kielcach. w najblii ''Z.ym czasie w ~:a::~ach benzynowych.
działa.jących na terenie województw kieleckiego. radomskIego i ta,rnobr7.~kiego na stąpią duże zmiany. Zamierza
się lO
tacji CP
przekazać
w ręce prywa~ych agentów podpi ując z n imI umowę-złe
cenie. Oznacza to, że licz... a
pracown ków. jak i ich zarobki tła tych ~Utcjach u tal~ć
bę<Ią a e-nd. a nie dział kadr

...........
http://sbc.wbp.kielce.pl

h

CPN. Oni też decydować tx:dą o wlelu lUnych ' prawach.
Drugą nowością będzie swobodny handel na stacjach
benzynowych, Poza napojami
alkoholowymi
i żywnością
nie opakowaną, agenci będą
mogli sprzedawać
wszystko
co im się spodoba. Nie tylko
części i akcesor a
camochodowe. TaMując
do
pełna
moŻlna wi~ ~zje przy okazji kupić c;lodycze. gum~ d'O
żucia. coś do picia. a nawet
skarpety i dŻtlmy - tak jak
to je:t od dawna w s- aciach
benzynowych ra Zachodzie.
OOKONCZ NIE NA

~TI\.
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Stanowisko "W sprawie polityki społeczno-gospodarczej i
warunków iycia ludzi pracy"
określa dążność SdRP do
no_
wego ładu gospodarczego łączą
' cego wysoką efe ktywność ze
sprawledliwosc i ą społeczną. Partia sprzeciwia
się
zmianom
sys~emowym

przywraca jącym

kapitalizm, popieJ a nutomiast
reformy zmi,>T7ł1 ;ąc" do społe
cznej gospo:Ja Jl" f ynkowci, 0pow .ada sil; '8 l'lnywna
rolą
pan .twa. ruV :lO~C;:\ .w'z;vstk;ch
form własn:J '.::.
W stanow . ~!<ll "W sprawie edukacji, nau!..i t kultury" pod_
kreśla

SIę tronip(,zlloŚĆ
objęcia
życia specjalne opieką

tych sfer

i całego systemu gospodarczego. jako że są to dobra szczególnie ważne
W kolejnym dokumencie kongres zobowiązał Rade Naezeln~
do określenia stanowiska par_
tii wobec przemian w wstemie
samorzadu terytorialnego
Kongres przyjął też ośw ia d
czenie. w którym proponuje. by
państwa

władze

państwow e

uwzgledniły

prawa pracown ików państwo
wych, wojska i bezpieczeństwa
ouhliczoe"o
do
członkostwa
w oartiach. przy uwzglednieniu
zasady nieoowoływania truktur
pol itycznych w tych organach.
Dz;ś rano
kongres wznowił
obr'ldy. Delegaci !>Odieli uchwałę o stwol"leniu pisma teoretvcznel,1o ooświęcone1!o problemom pol'kicj i mit>dzvnaródowej socjaldemo!uacji. Postanowiono powierzyć organizacię
i kierowanie nowym pismem
,,;,.,.zy,lawowi Rakowo;;kiemu. ,
~a str., Z publikujemy również inne materiały
doty .. i~~e
Kon&,resu ZalożyeiplSkif'go . dl\P.

"Rozrywka

Świętokrzyslca"
już W kioskach!
Pierwszy w tym roku numer .. Rozrywki Swiętokrzys
kiej" - dodatku szaradziarskiego .. Echa Dnia" - już
poiawił się w kioskach. Jak
zwykle. zawiera kilkadziesiąt
zadali dla amatorów rozkos~v łamania głowy. Do wygrania 70 nagród (ł~cznie 400
tys. 7 ł) w czterech łasowa
niach.
Przewidziano także
nagrody dla wytrwałych:
m!lgnetofnn. dwie premie .po
100 t\"s. zł. oraz dwie po 50
tys. zł.

ś

iadczenia Le ha

lał.

29 bm. Biuro Prasowe przewodniczącego NSZZ " Solidarność"
PAP GŚfwiadezenia Leeha Wałęsy dotyczące sytuacji
pohtycz.nej- Polski po zakończenju działalnOlŚci PZPR
O'I'aZ
w
~rawie jej majqtku.,. oto ich treść:
"Koniec dzialalnOŚCli PZPR to ostatni akcent zamykająey. epokę
autorytarnego sposobu sprawowania władzy. Czterdziestoletnic
monopolis tyczne rządy stojącej poza kOilltroJą społcC:l.ną partii ' doprowadziły d. kryzysu identyfikat'ji obywatela z państw\lm, zaniIlu zyeia politycznego, do krytycznego stanu polskiej Itospodarki.
"Solidar-ność" blldąca ruehem reform wzięła
na siebie
ciężar 'naprawy Rł:ec'Lypospolitej. Przyj~ie odpowledzialnóśei za
IIraJ było skutkiem obdarzenia "Solidarności" -.gromnym zaufaBiem, któremu 8poleueóstwo dało wyraz w czerwcowych wyborach. Do elit kierewniezych państwa .. Solidarność" oddała .""·ycb
najlepszych ludzi z pre~icrem Tadeu~-zcm Mazowieckim -na -czele.
Przyszłości Polski nic moima budowae tylko Da jedncj orlen':
łacji politycznej, a w szczególności na formule związku
zawodowego - czas wresuie uporządkować sprawy.
Najbliższy zjazd .. Solidarności" powinicn przesądzić o jcj zwią!lr
lIowym cbarakterze. Podstawowym celcm związku w!llna być
ochrona interesów pracowniczych, szczep;ólnie potrzebna -w dobic
przekszłałccń własnościowych, w warunkach inf1a('ji i wzmagajaeej się pauperyzacji społcczeństwa. .
W najbliższych wolnych wyborach powszechnych, w walce o
władzę winny rywalizowae ze sobą wyłąeznie padie
polityczne _
wysuwając -w~a~~yeh liderów i konkurencyjne programy. .Na:;;tał
ezas odradzania polskiego iycia polityczpego, ezal! kszł-ą.Uowania
się nowych partii, 'ormowaDi'" nowych programów.
Nigdy łak wiele nie zaleiało od spolcez('óstwa, jak dziś.
Nie
zmarnujmy teJ- okazji. A~luję o CJlYDRe włączenie się w tworu:
nie Bowego politycznego obrazu Polski, o - a1I:iywnośći politycznll

akie szanse SdRP?
(Z konferencji prasowej A.

'Przekazało

społeezeństwa".

Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller. uczeątnicząc
w poniedziałek wiecz(}rem wkonferęncji praoowej mówili m.in.:
• O
rozłamie na
lewicy:
PZPR ze swego zjazdu wyszła
w ·trzech kierunkach. Powstała
Unia Socjaldemokratyczna skupiaJąca ok. 100 delegatów, 80· cjaJdemokracja - Rzeczypospolitej
Polskiej, do której przystąpiła
ok. 1200 delegatów, a ponadto
· grupę
ok. 300 osób określić
można
jako
wyczekujących,
bądż nie akceptujących koncepcji socjaldemOkratycznej. - Nastąpił także rozłam wśród zwolenników Partii Pracy, skupionycb wokół OPZZ. Jedna gr12pa,
z Alfredem Miodowiczem, zaj~
ła postawę
wyczekującą, inna
- z Jcrzym Uzi(błą - włączy
Ja się w prace Kongresu Zało
życielskiego. Najbliższe tygodnie
dadzą Obraz kształtu strukturalnego lewicy w PolsCe.

MAJĄTKU

w kraju. Już dzisiaj
opozycji, a nasze siedziby są podpalane przez anąr
chistów. Zaczynamy wiflCl jak
chrześcijanie w Rzymie.
• O różnicach ' mi(dzy SdRP
i Unilł Socjaldemokratycamą: Nasza przewalta polega na tym, że
nie jesteśmy uwikłani w przeszłość. Nasze życiorysy polityczne są ' związane x porozumieniem, "okrągłym stołem", z tym
wszystkim, co wydarzyło ~fl w
kraju w ostatnich latach. Nie
może być dzisiaj jednak dysku- -

Oświadczenie

Zgodnie -z duchem kongresu mog~ stw.E>rd.zić, że Socjaldemokrac ja Rzeczy pospolite j Pol SIk iej popie'r a post\l'lat pr:zekazania społeczeń siwu każdej cz~ści m2jątku pzPR, je;śli by
_uzySlkana zo~tała w sposób bezprawny. Sprawa ta sta-llie sil!
przedmiotem obrad Rady Naczelnej SdRP - pow ie<kz.iał· rzecznik kongresu Marek Siwiec.
(PAP)

• O wiarygodności -i zauIaniu

społecznym:
, Zdobycie wiarygodności bfldzie stanowić długi
proces i bfl(izie zależało od bar-

dzo wielu czynników. Mamy
jednak tę szansę , której nie
miała PZPR jako siła sprawują-

.Stanowisko grupy delegatów XI Zjazdu
platformę robotniczą
Grupa - delecatów XI Zjazdu reprcsentujących
_platformę robotniczą" dostarczyła , PAP oświad:
czenie, w k"rym uzasadnia odmowę w8póludziala w aałożeniu nowej partii - SdRP:
W trakcie kongrESU, mając na wzglfldzie zachowanie jedności pa.rUi w obliczu zagrożeń ze
It~On! prawicy, s~iśmy uparcie drogą porozuDlJe~la. P~~tulowaJ~śmy, a.by dla zacbowania jed..
. noścI partu w polttycznym dzialaniu przy róż
. DOrodności Ideowo-programowej, kongres wypracowal deklarację programową i nazwfl które
byłyby do zaakceptowania przez wszystkie nurty. Z tekstu deklaracji wycofano jednakże for-

muł~:

~eprezeRtujących

"Jesteśmy puek.Bani, ze prsysllłoić Polski
. .leiy wiązali nie II kapitalllUDem, leez II

tlemokratyeznym .oe,ializmem. Tylko on sapewni każdemu człowiekowi prawo do codności i s_bodneco rozwoju. Szanować bę
due biclą łwórczll- prac( l I}Irzeeiwi si( iyeiu lila liesz'- innycb".
Formuła ta była obecna w ·zatwierdCl.onym przez
XVII plenum i znanym calej partii projekcie
deklaracji. Została -przytJaczającą więks:wścią
głosów przyjęta przez kongres przy głosowaniu
poprawek, a następnie w wyniku różnych zab~egów usunięta. Deklaracja w przyjętym brzm-ie-nm wykluczyła, naszym zdaniem, wielonw'towość, zdecydowanie utrudniła wielu
delegatom
znalezienie miejsca w nowej partii. W tej sytuacji nie mogl.iśmy uznać siebie za członków zało
życieli nowej partiJi. Swoje dalsze postflPowanie
uzależniamy od stanowiska naszych wyborców.

ootwarty kongres polskiej socjaldemokracji
organizacyjny

kongresu

polskiej socjaldemokracji, w

skład, którego. ~chodzą: Stowarzyszenie Socjalistyczna Unia Pracy,
Tor~ska lrucJatywa Socjaldemokratyczna i Polska Socjalistyczna
PartIa Pracy ogłosił 29 _bm. komunikat na~ępującej treści:
Nasiliły
się ostatnio tendeneje różnych strQktur orcaniza-

cyjnych i środowisk do określa
nia się mianem socjaldemokracji. Nie wszystkie z tych tendencji mają odpowicdni tytuł w
rodowodzie, myśli programowej
i składzie OSObowym. Naleiy

stwierdzić,

ŻC :iadną symfonią
nazwani kwiccistą retoryką
nie uda się wprowadzić \V błąd

• opinii pUblicznej. Na narodowej
scenie politycznej jest to jeszcze jedna (arsa.
Na tym Ue z nznaniem nalepowstanie Socjaldemokralycznej Unii Rzcczypospolitej. Witamy w szeregach
~utentyc:znej
socjaldemOkracji
formację, której przewodzi Tadeusz Pis zbach.
ży powitać
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W pt>.}Dj podtnymujemy na' szc stanowisko z 20 stycznia br.
w sprawic zwołania otwarter;o
kongresu polskiej ~jaldemo
kracji. Tyłko taki kongres stWGrzyłby
programowe, polityczne
j organizacyjne przesłanki jednOści sil opowiadająeych się za
trzccill drogą rozwoju - jed. ności polskiej s~jahlemokracji.
Wzywamy do udziału w kongresie i pracach przygotowawczyeh komitetu orcanizaeyjnegG, zapraszamy przedstawicieli
i obserwa~rów wnystkich ruchów i ugrupowań secjaldemokłatycznych.

Uczyńmy konr;res polskiej SGcjaldemGkracji nas~ym wspólnym dziełem.

http://sbc.wbp.kielce.pl

sji między Unią
płaszczyżnie: 1\to

a
SdRP na
bardziej winny, a kto mniej? Jesteśmy za
tym, by na lewicy był dialog,
a nie wzajemne pretensje i pomówienia. Sądzimy, że porozumiemy sifl.
• O szansach w
wyborach
samorządowyf,'h:
Bfldziemy w
trudnej sytuacji, znajdując si~
w . fazie tworzenia partii. Wybory bfldą jednak spraw:} zasadniczą. Partifl zaczniemy organizować nie od struktur, lecz
od skupiania grup ludzi i formułowania
konstruktywnych
propozycji rozwiązania najpilniejszych potrzeb społecznych.
W tym upatrujemy naszą szanS~.

- otWarta na iniciatvwv

• O przyszłości Klubu POJielb. PZPR:
Ze 160 po-

Biura Prasowego Kongresu

i L..Millera)

Quia SOCialdemokratvClll RP S

słów ,

PZPR

którzy przyjflli zaproszenie. na zjazd, ok. 30 :zadeklaro_ BeąH"awnie zgromadz()dlY mają.tek byłej Polsk-i ej Zjed.n0C7onej
waJo sill po _ stroni,e SdRP, po.dobna grupa :malazla się wśród
Partii RobÓln-iezej stanowi własność całego ' spole:cze/Wtwa: . D,l(ltego -żadna z nowo tworzących sifl - pa,rtii nie ma prawa do dóbr ' inicjatórów 'Unii 8oćjaldemokra
tycznej. Pozostali nie określili
ma1erialnycb po PZPR. Pnejllcie majątku priez którąkołw-iek
się jeszcze. 31 stycznia odbfldzie
partifl bfldz-ie a,k tem politycznej arogancji i działaniem obliczony-m
·
sifl'
spotkanie
kierownictwa
iDa zirytowanie społeczeńntwa.
SdRP z dawnym Klubem PoUfam, że speocjalna k()dl1isja rządowa powołana do spraw maselskim PZPR, co powinno stajątku partii nie ~wiedzie społecznych oczekiwań. W warunkach
nowić istotny moment dla przyodradzającego sifl pluralizmu politycznego żadna z pn-r tii nie moszłości parlamentarnej reprezeni'.e zaczynać z poa.ycji u,przywilejowanych.
tacji lewicy.
(PAP)
• O protcście Lccha Wałęsy:
- Na pierwszym posiedzeniu Rady
Naczelnej można sifl
spodziewać przyjęcia uchwały stwierdzającej, że problem majątku
b. PZPR powinien być rozwią
W nawiązani u do oświadczenia Lecha Wałęsy przE.katza.nego
zany
jak najszybciej i zgodnie z
PAP, Biuro Praoowe Kongresu informuje:
prawem. Rada Naczelna powoła
.. Decyzją zjazdu pzpn, która zakończyła działalność w dniu
komisję współdziałającą z kowczorajszym, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej - Polskiej pnJC,
misją .r2;ąQową. Komisja ta zosjęła całość robowią:r.ań i praw byłej PZPR w tej dzied:linie.
tanie
upoważniona
także do
rozmów z innymi ugrupowaniaOznacza to w S:lczególnośei obowiązek udziału w pracach komi lewicy na temat prZeZ_!1aCZemisji rządowej powola.ncj dla rozstrzygnięcia prz~złości mania majątku, który bezsprzecz
jątku partii politycznych i pcłne respektowanie przyjętych tam
nie
stanowił majątek partyjny.
ustaleń ".

Komitet

władu:
jesteśmy w
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już informowaliśmy, 29 bm. odbyło
się
spotkanie
- załoiy~iel.skiej Unii Soejaldemoliraiycmej Rzeczypospołitej
skiej. Przewodniczącym p;rupy został TADEUSZ FISZBACH,
29 -bm., podczas konferencji praSowej przcdstawił przyjętą

Jak

inicjatywne gremium, deklaracj( intencji:
.,Wywodzimy
częścó

k.rąju.

Są

]

r;rupy
Polktóry
pUM

.

się z różnych
środowisk,
zawodów j różnych
wśród nas poSłowie na Sejm i dziala~ze Ruchu

8 Lipca, są lud7Je nie należący dotychczas do żadne-j partii. Są
inteligenci, robotaIicy, rolnjcy przedstruwiają
się
założrciele
Unii. Jed!noczy nas pragnien-i e służen,ia na.roóowł, Polsce, idee
wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Wiążą nas one
z polskimi tradycjami !!iepocUegłościowymi i po6t~powymi, socjald€mokratycz.nymi. Idea solidarności społec2JIlej j .tolerancji jest
tym, co wiąże nas z ogólnoludzką tradycją humanistyczmą.

.

Chcemy wSipółtwo.rzyć społeczeństwo demokra,t ycme, obywatelskie, złożone z lulki. wolnych i równych. Stoimy na gruncie za"
sad demokracji parlamentarnej oraz samo.rząoowej, pragnielny
uczestniczyć w tworzeniu w Polsce nowego
ładu
politycznego.
gOb-podarczego, spolecZJle-go i ekologicznego. Naszym obowiązkie m
jest przeciwdziałać zagrożeniom biologicznego bytu narodu, dzi<lłać na rzecz łagodzeruia k06Ztów wyjścia z kryzysu, ponoozon:ycb
przea: słabsze materialnie grupy społeczne. Chce!!)y pomóc kobiecie polskiej, dQtkliwie odczuwa.jącej skutki kryzysu gospodarczego, pomóc naszej młodzieży w odzyskani-u seJlSlU życia i. pracy we właSlllym kraju.
Opow iadaJl!Y się za zgodą nal'Qdową. której spo.Lwem musi' być
zapewnienie suweren.nego i beoz.piCCZJlegO by,t u pańsiwowego Vi
obecnych granicach, dialog i konstruktywJla współpraca głów
nych liił społecz.nyc!l i pontycz.nych. Stos~nki I'ulski - z bliższymi
i dalszymi sąsiad~i winny sifl opierać na poi"CIZU1llien-iu, współ
pracy, wza~ym poszanowaniu i.nte.re6ÓW narodowych. Nie ma
dlQ Polskli innej altecrna1ywy, jak alktywne włączenie-o sill de
euro.pejs:kiego procesu integracyjnego. Unia jest l'lli:hem autonomicz.nym. Chcemy formowaĆ się ~ntanicwJe i -oddolnie, takie
poprz6l: two~ struktur regiQ.lflaillych i środowiskowym.
Już;_ wkrótce oobędrLie się kongres zaolożycielski Umi 8ocjaldemokra-tyczmej RP, a następn.ie - jeszcze Yl br., jej l Kongre&

Odcimamy si~ od' mooopoli9tycUlr-gt) systemu polity:C7dlego, który wyrządził Polsee tyle sz.kód· Jesteśmy za plur!lli~em. Deklarujemy got~ć di!llogu z iJlilJymi ugrupowa'lliami socjaldemokraltYC7Jllymi i socjalistycz.nymi, takie tymi - do niedawna
jemcz.e, C2,~ represjo.nowa.nyma. Je6teŚlDY gotow1 do wymian~
myŚli, dialogu i ' wsp6łprncy z każdym, klto k-i eruje się ideałami
huma~izmu, demokracji oraz postllPU".
. Odpowiadając na pytania, '1'. Fiszbacb stwierdził m.iB., że rÓŹ
nice prOcraJDOwe między Unilł a SecjaldemOllracjlł IbcCllly posPOlitej PGlskiej -są nitlwielkic. Istniejll natomiast i:ltot~ ró:iniee '"
IIbiorGwości, zasiadającej "w tej i w tamtej sali". Dedał. że
zdaniem, wśród członków SdRP jest duzo wartościoW)-ch
PZPR jest lltUartwieniem par m, która po niej
nie aspirujemy do tej spuścizny. Wolimy
od ura. Wczoraj zajęliśmy staDowisko w tej spralWie wyprze·
d:lając dzisiejsze oświadczenie
Lecba Wałęsy poinformowal,
prowadzący konferencię Marek Król T. Piszbacb, zgadzając
lłC "daniem L. Wałęsy we wspomnianym oświadczeniu _ powiedział, iż specjal~a komisja rządowa powinna :zojąć się przemaezeIŃem J:Dajątku byłej PZPR zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami.
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Nie deklanjemy jui dziś _powstaDia nowej partii. Ona po""
słanic w terenie, a finał znajdzic miejscc podczas konr;re'lu powiedział Marck Król. Dodał również, że Unia różni się od

80:

cjaldemokracji RP w ocenic historii PZPR. Trzeba p!wiedzitC
społeczeństwu "przepraszam" m kilkadziesiąt lat monopoliS"
łycznych, totalitarnych rządów, "polowanie" na ludzi _
jcsztZe
po 1981 r.
Grup~

zaloży~ielska Unii J.i1(!ZY ~Qd 140 osób. W jej
wchodzI 2:1 poosłow oraz około 100 osob, które były delegallami na
x~ Zjazd PZPR. Dysponuje na dziś finansami w wyookości oj>.
~iooa zl zebranymi już ze składek uczestników. Kor:zysta z pOmle6zczeń ..kontaktowych" w dwóch prywatnych mieszkania~b VI
Warszawie. W najbl>iliszym czasie zamierza wyda.waĆ własny biU-

letyn" informacyjny.
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maJllY

jako skromne, chociaz - zunat)zyl w słJ,ladzie osobY
duym autorytecie w miejscu pracy i zamieszkania, więc
my na nie liczyć. Zapytany - jakJe wiclzt szanse przed
która powstała w SlI,li Kongresowej, poWli.e'dział, ze szczerze
czy jej wszystkier;o, co najlepsze.
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Skutki obowiązujących od nowego roku, znacznie
podwyższonych cen energii elektrycznej, wody i paliw
w bardzo poważny sposób odczuwają m.in. producenci
ciepła dostarczanego do mieszkań.

borach
w

~ńly

jąc

się

- Jak w tej now~j sytuacji gospodarczej i finansowej
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zany or)T, lecz
i forrwnych
najpilcznych.
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pytam dy.rektora naZakładanie siatki chroniącej przed śnieżnymi zawiejamL
czelne~ WPEC
w Rra.<f-omioU,
Czy poclczas tej zimy jeszcze się przyda?
Fot. T. Szmidt
Piotra Jabłońskiego.
- Rreczywikie
pr zysz.łość
nie przedS!tawia się z.b y t optymi'tycUlie gdy weźmie się pod
łaniej
uwagę, że akura·t połowę kosztów wytwa r.z.a n.ia
cI~pla
st anowi olpał WlCa,z z ooergią
ciepln ą z elektrociepoo\W1i, eneorgia ele-MrycUla, woda O'raz
t.ranspo.rt. Co praW'da od 1
sty-cznia wz,rQoSła też aż 5óine są sposoby potanienia produkcji, poprawienia jej jakości. Jedni stawiają . na unowoczcśnien.i e parku maszynowego,
kJfO'tn ie , z 56 zł d.() :MO zl
inn'i na właściwą, optymalną organizację procesu produkcyj- s Ławka za og.rzewanie l m kw.
nego. Do tych drugich należą twórcy systemu RINK (z Międzyna
powie.rIZChni mieszkania. al~
rodowej Spółki Maszyn ObuwniCZYCh w Pirmasens,
RFN). Na ' o,płaty te w niewielkim tylczym on polega? Najprośc iej rzecz ujmując pod systemem RINK ' k<l s-I;.o.pniu wpływaj ą na ponaIeży ' rozumieć produkcję obuwia od form()wania opi~ka lub
k,r YICie nra s zy.ch po-trzeb
heftowan-ia pod{)Odeszwy do wyjęcia kopy ta, a po części równ ież
bwjerdzi dY'f. P. .Jabl-ońs-ki.
do za.pakowania butów w karton. Przy czym
rezygnuje się ze
- Celem rat owania bilansu
stosowanyclh-dotąd systemów transportujących z jednego stanowy ła liśm y
wiska prac;f~ na drugie. W tym systemie pracuje się od ręki do przedsi~bi{}rst\\-a
ręki. Układ maszyn jest więc zawsze bardzo zwarty i w decydudo Izby Skar.bowej wniO'sek
jącej mierze zależy od rozkładu pomieszczeń w danej fabryce 0- ,
o zaŁw ie:r dzen:e 409-procentobuwia. Ustawienie może mieć formę koła owalu, pętli ale
weg() wz.r-09tu !:e(1 za oosŁar
zawsze na najmniejszej powierzchni. Do wprowadzenia systemu
czarli e ciepła dla spółdzielni
RINK nie są potrzebne żadne specjalne maszyny, wystarczą te,
rniesz.kanio.wych i gQ09podarki
którymi fabryka już dysponuje. Można dodać tylko jedno zalecek()mu na·1!1 ej. Żeby jedlllak monie: im . wIęcej zastosuje się ~aszyn, które są w stanie dokona ć
żna było g!fomadzić środki n a
kilku operacji technologiczn ych; t ym mniej potrzebnych będzie
Cun du stZ ro.zwoju przedsię.bi<lr
pracowników.
Taki właśnie system został wprowadzony ... BZPS "Radoskór". Na
stwa. podwyżka ta powinna
jego ba",ie powstał jeden, na razie ek.sperJ'meataloy, oddział. Docelobyć je wze co najmniej dwuwo ma on produkować 1808 par but6w dzlen • .ie przy zatrudnieniu
kr ()lnie wYŻ1sza!
11-12 pracownik6w, łącznie z pakowaczkamL \V tej ch will na tym
N ie czeka my jednak
be zoddzlałe pracuje" os6b, które produkują 50ł par butów dziennie (zwycZYlla1ie tylko na zw ię k . zony
k ły oddział przy zatrudnieniu 3'-35 os6b wykonuje dziennie 800-1000
napływ go-Iów.ki. Np.
d zięki
par). I co 'naJważnieJue jest to obuwie r6żn}'cb typów, bo specyfiką
wykonan Iu planowego za.kreRINK jest to, ii w każdej chwili można zmienić produkowany wzór.
su remontów w okresie m ię
Każda z OSób zatrudnionych obecn ie przy
produkcji
w systemie
RINK wykonuje po kilka co<ynności - są to więc pracownicy potradz.y poprzedntm a obecnym
fiący obsłużył: Jak najwięcej maszyn, a także wykonał: możliwie naJseZAmem o-raz mo derniza cji
Więcej operacJ1. gdyż praca w tym s}'slemie o'ln:u:za, te jeden pomani-ektórych ko-tlowni wytwaga drugiemu ,prsy pokonywaniu trudności w interesie łącznej wydaJrza się ter az wi~cej c ie pła z
nOści dziennt:j, czyli pracownicy uniwersalni w myśl filozofii RlNK.
1 kg opal'l1 . Po zakończeniu
A Więc i łanio I szybko, czyli Jak najbardziej ekonomicznie.
sezonu grze wczego okaże się,
Reasumując można powiedzieć , że
główn"
zaletą
systemu
hi są t<I niebagatelne [}(Iści zaRINK jest jego opłacalność, z t y m że sama
faza rozruchowa
o s zczędzonego opalu .
tr wa zwykle kilka miesięcy i z dnia na dzień nie da się w pełni
- Z jakimi problcmami bozrealizować korzv.ki płynących z tego systemu. Zresztą jest on w
dalszym ciągu rOzbudowywa.ny. , reformowany, daje możl i wości . ryka się obecnie WPEC!
POszukiwań w sIerze tak: organizaeji pracy, jak i
technologi!. I
- Najbardzie j martwię się
ta)t np. amerykański gigant obuwniczy US-Shoe wraz z zespołem
o środki pła tnkze na b ieżące
techników z Toyoty opracował wariant systemu RINK dla słrob
zakupy opału i niezbędnych
lowania, zwany TSS-Toyota-Stitching-System,
który przyniósł
mater ia łów do remont6w w oWyraźną redukcję jego kosztów. Tak więc warto próbować,
zakreo« ie letnim. Mu s-im y więc
'stanowiĆ się nad ist()'~ą systemu RINK, bo nic nie jest bardziej
ści ą gn ą ć należne nam kw()ty
niebel:pieczne dla przemy łu aniżeli zastój. akcept?wanie ,stanu 0od
wszystkich
s pó łdzielni
becnego --;- wszystko tylko nie marazm techn,ologlezny l organ imieszkaniO'Wych.
przedsięzacyjny.
(86)
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ejaldedawna
miany
ealami

nej Ol"3Z dużych
zakładów
pracy, ale z d oświad c zenia
wiem, iż nie jest to ła twe do
wyegzekwowan ia .
Dlużn i-cy
zalegają już z zapłat~ kilkuset milio.n6w zło.t y-ch . Gdy nawet otrzymamy te nalemoś
ci, to i tak p ieniądze te nie
wystarczą na wszystkie niezbędn e wydatki. Stąd te,ż , podobn.ie jak w innych latach,
równ ież i w tym roku , koniecUla będzie dotacja z budżetu WRN. N ie wiadomo jednak jesucze ile jej otrzymamy. Już tera,z z pO'Wodu bra ku pien ię dzy 'mamy og.romne
trud noś c i z
uregulowaniem
zapIaty za otrzymany w 1989

r.

węgiel. Zadłużen i e sięga Gk .

l m1d zł i naleiy je w krótkim czaS/ie splru:ić, a by rnoo.Zna było ulokować w ktlPalnia<:h nowe zam6wi-eoia węg
la na pozo stałą część se.ZOt1U.
W cooziennej
działaLno ści
pl"zeds ięb iorstwa dokucza nam
w poważnym stQpniu zla jak()ść węgla. Jednak na to nie

Ee

mamy żadnego wpływu. Nie
ma tei p ienię dzy niez.będny-ch
na bieżą<: e remon ty i częki
zamie!lll1e.
- Mamy już połowę styCZnia, czyli praktycznie półme
tek sezonu grzewczego, jak
pan ocenia dotychcr.a90wy jego przebieg?
- Jestem zadQwolony, co
jednak n ie ozna-cza, że w zyscy odbiQrcy ciepła r6wnież są
zadowo.łeni_ WPEC odpowiada za do s tar<:zat1'ie
cie<pła
do wYMiennilkowni o-raz za jego pa ramet.ry. Na przero.mie
paź-l'ziernika i listopada występowały niedogrzewania na
J charowie, ale wynegocjo-waliśmy

z,więks'Zone

ilości

prwsylani.a cie<pla o oik. 10
proc. z ciep)()wClIi "Północ" na
to o siedle i skoń<:zyly się kło-
poty z ogrzewaniem mieszkań. Było lei trochę trudnoś
ci z ogrzewaniem Miedla XVlecia, na nczęście z chWlilą
z:ano.ntQwan i a
doda,lkowych
po m.p pozbyliśmy się i tego
kłopotu . M yślę wię-c, że jeśli
do końca zimy nie będzie dużyó skok6w tempeTa.tucy to
raczej nie powinno być n:i.e-

przyjemnych
niespodzianek
z ogrzewaniem.
(SYK)

"Kieleckie Cukrownie" szukają w~pólnika

Kto sfinansuje modernizacje
trzech

zakładów?

Pomocy i wsparcia w za~raniclI:nym kapiLale szukaj" nie tylko
firmy, którym widmo bankructwa za~l"da w oczy. Bo na przykład przedsiębiorstwu "Kieleckie Cukrownie" do upadłości daleko, skoro produkuje lak niezbędny artykuł jak cukier: A mimo
to od ~lku ty~odni dyrekt'ja te~o przedsiębioulwa r01:rlllda $ię za
atrakCYJnym kontrahentem, klery chciałby wejść w spółkę i wyłozyć trot'hę rrosza, najlepiej "zielonero".
Skoro "Kieleckie Cukrownie" prosperuj, nieile i nic nie wlikażuje, żeby kiedyś skońuylo liię zapotrzebowanie D.a t'ukier to dlaczero szuk:.j, finansower. zastrzyku w obt'ym kapitale?
'
d powiedź

Cukrownie"
O leckie
trzy najstarsze
ją

jest p rosta, ..Kieskupia-

zakłady
produkcyjne w kraju:
"Częs
tocice", "WIOIStów" i .. Lubną" .
Wszystkie wymag ają poważnych

modernizacji, ale na to nie maPrzede wszystkim

ją pienięd zy.

są niezwykle energochłonne i pod
tym kątem ~lanuje się dokonanie modernizacji. Przy zasto_
sowaniu nowych maszyn i nowszych technologii energochłon_
ność można unniej9ZYć o poło
wę ,
a zarazetn o tyle samo

zwiększyć

wydajnO:;ć. ,
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roku 1924 spod pióra oojwówczo-s pisarza po-Iskiego wyszedł utwór zdecydowonie różniQcy się
od tego, c~ tworzył wcz!!śniej.
U. schyłku żydo Stefan lerom·
ski obok zajmowani<:t się publicyst)"kq piso! nieduie utwor)'
z pogranicza nowelistyki i autobi~rofii,
opowiodonia osnute
I)Q
kaowie osobistych wspomnień,
nierzooko z czosów kieleckiego dzieciństwa ("Pomy/ki", "Wrlga". "Wybieg lnstyn:
ktu" i inne). Ale najciekawsza I
lite racko
na}pełniejsza
była
"PUSZCZA JODlOWA", którQ
trudno byłaby
zokwetlif i kowoć
Wśród
trooycyjnych gGtunkóN
literackich. .Jo.k napisał Zdzi·
sław Jerzy Adamczyk: "Jest b€)wiem .. Puszcza jodłowa.. jednoCześnie
utworem wspom nieniowym,
p rzYwoloniem
czasów
Szczęśliwego
dziec i ństwa aut;)~Q w
Gó rach Świętokrz yski-ch,
J.e~
esejem h i-story<:znym poSWłęconym
t)"mże
górom , jest
pełnym zachwytu i pokory hym~em
na cześć tlotęgi p rzyroov,
Jest testQment~wym p rzesłoniem
kt~fanego
życiem
człowieka,
tory I\()st~pcom przekozuje nojwiększego

istotniejsze prowdy i sekrety.
TY?'" co spojo i scala te tok
rozne sp rawy, tok różne pła$! 
czyzny tematyczne, ~st bardzo
OS _ bisty charakter utworu, bardzo osobisty stosunek do opis'lwcrnyc~ .. miejsc i opowiodony:h
zdo rzen. _
W k~ńcu 1924 roku .. Pt.»ZCIO
jodłowo·'
ukazało
się w WOr-

drzewor, tami Wlod ysł owo Sbczykrsa). Ale obecnie dz i eło to
uk~zało s i ę w now ym, orygincrlnym kształoie.
Zaczęło
się od tego, że k1elecki nalH<owi« Zdz is ław Jerzy
Adamcz~, odnala z ł w bibliotece lwowskiej Un iwersytetu im.
Iwono Fr-cnki autog raf .,Puszczy
jodłowej", outorski c zy$łop is tel

Ostatni utwór Stefana Żeromskiego

Nowe wydanie "Puszczy jodłowej"
szawskim •.Almanachu "B' bIKJteki Pol~ iej" no role 1925_ Był
to pierwszy i zar~ze~ ?Storni
d ruk tego utworu zo zyc la autor<ł .
W
osobnym . wydoni~
ksiQż.kowym .. PUSZCZ<l Joołowa
została
opublikowano po ~az
piefWszy w roku 1926, o WIęC
już po śmierci Stefa~a Żer~m
ski ego. Od czosu tej edrcJI J.
Mo rtkowicza utwór wydowa'l?
jeszcze Ici ~kakrotnie, czę ~to z I:
Iu strocjom i
(np. z plękn)"nll

go t:Jtworu, który jeszcze w latach trzydziestych t rofił do Bi.
Uniwersyteckiej
we
blioteki
lwowie i spoczywa w niej do
dzisiaj. Rękop is zachował s i ę w
bordzo dobrym stonie i pozwolo swobodnie odczyotać tek~t
nap isany rękQ Żeromskiego fioletowym
atromentem. Zrodl il
się więc pomysł, bV wydać ten
rękopis
w wersji fototypi-cznej.
Takiej edycji podjęło się kiel<!ckie Wydownictwo .. Dom Ksiqż-

http://sbc.wbp.kielce.pl

ki" i
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niach .
Orygiooklość
tego wydan:o
..PuszcJY jodłowej" polega no
tym, . źe na strono-ch parzy~ch
mamy wydrukowany tekst utworu
Żeromskiego ze zmoderflizowClnQ
ortogrofiQ i imerplHlkCjq, a obak - na stfOll(tCh nieparzystyc!'
- Widnieje czytelna fotograf ia
ręk~pisu Qut()ro z roku 1924 W
tak iej edycji tek-Sł Ż&romski~go
przemowia do czytelniica również
charakterem jego pism<a,
au torskim namysłem czy wohaniem, poświadczonym z()hamo.
woniem pióra, nieli cznymi skreśleni()ffil i pop rowkami , przerób·
kom i tekstu. pewnymi lmi()nomi.
Dodajmy jeszcze, że pierwsze
tok pomyślane wydonie .. PuszCly jodłowej" opotrzone je;;t ciekowym wstęp_m Zdz isława Jerzego Adomczyko OTOZ jego no.tq edytorskQ.

To najpiękniejsza ksiqżka o
Górach Świ ętokrzyskich powinna
się noleźć
w domu kożdego
mieszkańca Kielecczyzny.
(wt)

o

ty~ , żeby cuk;rownie pnestały .
b~c zakład~rru. sezonowymi, a

przez kilka
w roku, w okresie
kampanii cukrowej. Przecież te
~aszyny i urządzenia, rdzewieJące przez większą część roku
można
wykOl'zystywać na okrągło. W "Kieleckich Cukrowniach" można na przykład wytwarzać różnego rodzaju koncentraty spożywcze. międZY innymi na bazie prOdukowanego
u siebie cukru. Tylko że uruchomienie takiej produkcji także w.ią że się z kOl)iecznością dokupienia kilku dodatkowych urządzeń, czyli linii tech'llologi-c1:nych.
Rozmowy przeprowadzono już
z. kilkoma ~ałnteresowanymi
biznesmenami z k rajów zachodnich. Możliwe, że wkrótce dokonan! zo!łŁanie wybór współ_
ud'Zlll;łowea,
dzięki
któremu
będZIe można odmłodzić nasze
cukrownie i przystosować je do
pracy całorocznej.
Byłoby to
z pożytkiem dla załóg tych zakładów. a i dla nas także bl>
może ' na rynku znalazłyby' się
nowe wyroby, potrzebne na naszych sŁołach .
(JPA)
WIęC

pracuJącyinl
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.Pieniądze

na ". zdrowie".
.

•

•

alo .......le
Niedawnill dysk u sja pos("lska, która toezy ł a się w se.imowej
K omisii Zdr owia Dll- temat . projektu budżetu p rzygotowanego
p rzez resor t zdrowia, jako żywo przypominała ci ągniecie za
krótkiej kołdl· Y. Plany resortuwe do t yczące finansów na ten
rok s a w obec ncj sytuacjj więcl'j niż s kromne, a problem w tym,
Da co ' i w jaki sposób te szczup ł e fundusze przeznaczyć.
Prze.widuje si(). że wydatki
na <Jchrol1l; z.dr<Jw·ia (bez plac.
które znajdują ~iq w rezerwie
budżetu centralnego) mają wyJlieść w tym roku około l ti bilionów
złotych.' B iorąc pod
uwagę

pieniądze

ubiegłorotz

Ile. kwotow'O je"t to wz.ro~t 6.krotny. Z szacunkowych wyliczell wyni~{a jednak. że śred111 poziom cen w 1990 r<Jku bę 
d zie o 525 proc. wyższy niż w
roku 1989. W tej sytuacji budżet na .. wl'owic" bqdzie wyglądał po,dobn!e jak w roku ubiegłym. A wiqc braki i .. dziury" też bG d ą pewnie pO<lobne.
Kwota niespełna 654 mld
złotYCh ' na
inwestycje jest w
stanie zaspokoić jedynie 0kolo 40 proe. potrzeb w lej
dziedzinie. Wiadomo wi~c , że
więk sz ość z 60 aktualnie roz-

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 21

POZlOMO: 1)
w
kl'ajach
Wschodu: ciągnie lekki dwukołowy wózek do przewozu ludzi 5) zimowy pojazd sportowy, 6) lek przeciwgorączkowy
i przeciwl·eumatyczny. 9) region w pn.-wsch. Hiszpanii, 12)
odgałęzienia
tchawicy wnikające do płuc,
13)
f}isarz z
punktu widzenia sposobu ekspresji językowej.
PIOS'OWO: 1) w
szachach:
zmiana pozycji króla i wieżv.
2) tartinka, 3) skJadacz, 4) drapieżnik morski. 7)
miasto w
USA nad n.eką Hudson, 8) tytuł dzieła Kscnofon ta, 10) część
składow~ paleniska, 11) małpa
człekokształtna.
Słowniczek :

YONKERS

Rozwiązanie krzyżówki
syłać należy pod adresem
dakcji " ED" wyłącznie na

przerekarbch pO<'ztowych w terminie
siedmiu dni od daty niniejszego
numeru. }'omiędz y prawidłowe
odl>owiedzi 10zlosuje się nagrodę książk'ową. Na k arcie po('ztowej prosimy dopi sać: Krzyżówka nr 21.
Rozwi ązanie

krzyżówki

nr 6

POZI0:'v10: ankieter, nikotyna
karakurt,
dinozaur,
pridazol,
Antygona. Amalteja.
PIONOWO:
Asnyk.
Iwona,
trybularz,
reaktor,
rencistka,
d('l)lata. argot. Loam.
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poczęh' cłl

zadań

inwest~'cyj

nych trzeba będzie wstrzymać .
Prawdopodnbnie możliwe bę
dzie kontynuowanie prac na 10
-11 najbardziej zaawa·ilsowanych obi('klach , które mają
szanse
być
dokończone do
1992 roku .
MiJl: ste-r~two zdrowia planu je pny,kanie z budżetu cenliralnego i t. budietu terenowego 1
'b iliona 6:'0 mld złotych na
~przęt i aparaturę medyczną. To
okolo 70 pfO,~. potrzeb. I [·u
w:qc ~,l niezbędne o~ZJCzl;dnoś~
ci Trzeba będzie więc "'kon centr<Jwać
<.ię na
tworzcn;u,
tzw.
b anków
leczn;czych
(ka,rdiQchirurg·H, neurochirurg\. ortopedii) i zapewnieniu
dostaw wyrobów medyczl):"ch
z grupy .. ratujących życie". Nie
_tarczy środków na wypo~aże
n:e nowo otw~eranych ~zpita11 i oddz' a!ów. Tutaj mamy
jednak deklarację spon"orów
zagra'n iCl.'1ych. Firmy z Fran. 'cji, .Belgii i
K \lngl:es P oloJ1i~
Ameryk,ąń.' kiei ~ąmi.c'l'Z?j~l wypo<ażyć w
aparaturq 8 no~
wych <zpitali.

Podcobni.e jest z lekami. Rzą
dy RFN. Sz:wa5carii. Szwecj.i,
WIoch , EWG i Watykan do,sta.rC2..1 na nasz rynek najpotrzebnie.isze sDec)"filki (np. pomoc
\\TJ cch w tej dziedzinie
wynos.i 8 mln d.olarów): To zape-wne złag.odzi naszą d ramatyczną sytuac ję braku leków.
Sza cu je się . że pomoc zagraniczna .,załatwi" Q.kolo polowy
na,:zych potrzeb importowych.
Je st to jednak tylko około 10
proc. polskie.go zapotrzebowania na leki: Wydatki na ten cel
·tanowią prawie 27 proc. ogólu wydat.ków na .ochronę mrowia i .opiekę
społeczną. Re<oQl't pragnie u-zy-skać na ten
cel prawie 4 bili.ony złotych, 9
razy więcej niż w roku ubiegłym. Tak wysoki wzrost wydatków na leki wyniJk,a ze
wzros.:u ich cen oraz z konieczności
dofinansowywania recept ulgow):h i bezpłatnych
(pra.wie 2 biliony zł). W 1989
r.oku dOpłacal d.o niJch ZUS. W
tej sytuac ji konieczne stało się
zweryfikowanie odpłatności z,a
leki. U~tal.ono ju.ż listy leków
wydawanych ulgowo (700 pozycji) i leków pomocniozych
tzw. parafarmaceu,tyków, które b ędzie można nabyć jedynie przy 100-proc. odpłatności.
Szu.ka się
jeszcze m:linych
możliwości oszczędzania. Prawd opodobn ie .. padną" niektóre
sanatoria (40 na okol o 200), w

Pełny luz
Plotki o prominentach są niezmiennie modne w NnD. Najbardziej pmąda.ne są. oczywiś
cie. te z samej góry. Tak więc
córka Ericha Honeckera. 39letnia Erika. nie przejęła się
zbytnio losem tatusia i zmianami w
oj czyź nie.
Podobno
wspaniale się bawiła na balu
dla dyplomat.ów .,. Hadze - jej
mężem jest ambasador NnD w
Holandii. Karl WiJ.dau Równie
promiennym uśmiechem zbywala pytania o tatusia. co przypuszczenia o 91yJ:>.kim odwoJanióU m<;ża z luikratywncj posady.

których leczenie nie będzie oz budże tu cent1:alnego. Są to placówki ,ezonowe ,
bez oopowiedniej bazy leczniczej, usytu·owane w miejscowościach
nieuzdrowi'skowyc h.
Z!lacwie zmniejszą się też.
(undu.qe na remonty i· ~nWe!'t) cje.

płacane

Z po~elskiej dy·.- ku sjd na temat środków na ochrom; zdrowia wynika jedno: trzeba ba,rdzo
"kru,pulatnie podejść do
w,;t.y"tikioeh wyEczeń. zaplanować wydatki racjonalnie, aby
nie powtórzyła siG ubiegłorocz
na ,;y-tuacja. k:edy to w poło
wie - roku za.('zqlo brak·owa-ć
pieniqdzy na .zdrowie".
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W moskiewskim s.udiu lilmow dZ ieClęcy" n pows.aje . p lIo "wilku i czerwonej czapeczcc", Aktorami są kukiełki
z plasteliny. Moda na koszmarne figurki jest cały czas aktualna
jak widać.
CAF - TASS
wieść

Nowa

spółka

Być kobietą

Tak

właśnie

charakteryzuwała Marianna swoich nowych
znajomych dwa dni późni ej na
milicji. Odzyskała przytomnosó
stwierdzając, że leży nagana.
łóżku, nie moźe się ruszyć,
a
nad nią poc h ylają się trzy w ykrzywione w pijaCkiCh gr y m :, sa('h twarze. Otrzeźwiała D~ 
tychmiast, alc to było jeszcze
gorsze, bo miała pełną świad3mość lego, co się stalo ..•
Pi er wszy zgwa.łcił ją Pawd.
niczyin nie pt'Zypomhał
sympaty('znego adoratora. By ł
wulgarny i brutalny, używał
s łów jak
najbardziej rynsztukowych, jaki('h Ma rianna w
swoim to\\-arzystwie nie słysza ła
nigdy wcześniej.
Jego dwaj
kumple zachowywali się tak
samo. Po trzecim zbliż~ni u ponownie zemdlała, ale została
o(,ucona polaniem wodą i biciem po twarzy. DOIliero tel' ~n:
za('ząl ~ię koszmar.
Bili ją
l
gwałtili
na przemian. Próbowała kl'zy('zeć, wzywać pO\ll.ley, ~ięe zalepili jej usta pla~
trem. Potem zmienili zda ale,
Już
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Ba. ;!(d.vby to bylo dz;.'; moż
liwe. Budżet ustJla się na rok,
a teny romą z dnia na dzie ll.
W ydaje ~ię, że n:!kt dziś Ilie
W Gdyni
powstała
spółka
pi'zewid-zi te~o co nas czeka
.. Hart.wig Trans::>t>rt Service", w
pod kcn:ec 1990 roku. I je~zcze
'sklad której wchodzą C. Ha.rjedno . Re ~ort liczy na duży utwig. oddziały PKS w Gdyni i
dział w wydatkach na "zdro~
Łodzi
oraz łódzkie cen trale
wie"
budżetów
terenowyc h
.. Textilimpex·'
.Skórimpex·' i
(8.5 bilicjj,a zło-tych). Kto jed.. Tricot" Zakupiono już 5 zestawów ciągników .. Volvo·' oraz 5
nak zarGczy. że w obecnej ~y
na czep do przewozu cięż.kic h
tuacj.i "-amon:ądy lokalne będ'1
kontenerów Spółka dysponuje
chci.aly i mogły r:'l1a.n~ować Ul
już 28 zestewami do przewozu
d zied z.inQ w tym samym stopkontenerów oraz zatrudnia poniu co w ubiegłych lat.ath?
nad 200 pojazdG\\·. w· ty.m zna' Nikt dziś liie' wie,' ile pienię 
czną część :pl'Zewoźników pry:
dzy trafi do 'ich ka.-;y · i czy np . . walnych.
.'
go <po<:larka komunalna lub oś
Warto zaznaczyć. że transport
w:ata i kultura nie ,.przedrogowy w pl zewozach konte_
biją" zdrowia w walce o [llllnerowych zaczyna odgrywać codll ~ze.
I ch o1:::a ;i; bez
o.pie k i
raz więks7ą rolę. gdyż jest
zdrowo.tnej w sytuacji stałego
znaczn ie szybszy od t.ranSportu
pogar~z.ania si~ zdro·wia . polekolejowego Dostawy wagonami trwają do dwóCh tygodni.
czell,twa nie można żyć. wid a lra nspoct drogowy zapewnia
mo braku p'en 'qdz.y je:4 cał
do.sta wę w ciągu 3 dni. Nadal
kiem realne.
jednak przeważa konte-nerowy
lransport kolejowy. gdyż park
Sejmowa Komisja Zdro-wia
warunkowo
zaakcep t. owała
projekt resortowego budżetu,
wska.zując
jednocześnie
na
wszystkie
niebezpieczeństwa,
które wynikają z zaniżonych
wydatków na "zdroWie". Pos!(oniec z ('hłopięcymi kształ
tami, z płaskim biustem. wąski
tanowiono także po· 6 miesią
mi b iodrami. Kobieta korlCa stucach przyjrzeć się temu, czy
lec ia, chce czy nie chce. musi
starcza pieniędzy na funkcjosię upodobnić do ameryka11skiej
nowanie opieki zdrowotnej i
aktorki Di·a ne Brill. Dla ciekadokonać ewentualnej korekty.
wych podajemy jej wymiary :
Komisja sejmowa ma jednak
101-60-99. 30 tysięcy bliźniaczych
tylko uprawienia do opiniowakopii Diane rocznie będzie trafiać na wystawy sklepów Aknia resi)rtowego projektu. Jatorka jest z 1;€go dumna. Ba.
kie będą rzeczywiste pieniądze
dopatruje się w tym nawet
na "zdrowie", okaże się dopie pewnej ideologia. Ten powrót do
ro po plenal'uej debade budbujnej kobiecości oznacza. w jej
żetowej Sejmu,
przekonaniu, ZWTot w kierunku
.,otwartości
i wi~lkoduszności"
ANNA GOTOWIEC
w stosunkach międzyludzkich.

Zbiorówka (fi)

i z
i s

zdjęli plaster, za to z pas k a do
spodni zrobili pętlę, zaciskając
ją jak smycz na gardle dziewczyny. Musiało minąć już , poro godzin, kiedy znajdowała §ię
w tym mieszkaniu. Gwałciciele
cały czas pili wódkę i ją
\~ż
zmuszali do picia. Wymiotowała.
Wledy się wściekli, znowu j~
pobili i kazali posprzątać. Jui
im się znudziło przewracanie

/

transportowa
samochodowy w transporcie je;;,t
znacznie mni'ejszy. a i)płaty za
przewóz towarów koleją są jednak niższe. Z kolei w prz)'lpadku terminowych dostawtransport drogowy musi być jedna4<
preferowany .
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Nowa spółka korzysta t.akże
z 'transportu lądowego i morskiego PLO. zapewniając kUenlom - przy wspóludziale armatOl'a - szybkie dostawy w re·laa.i=h dom - dom lub od producenta do odbiorcy.
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Dary
.potrzebne krojowi
W Gdańsku na Fundusz Daru Narodowego przekazano już
z topazem. zło
srebrnych 5-zlotowych monet przedwojennych.
a także kolekcję 32 książek. wydanych w latach 187z.,...,.1938. Sa
wśród nich takie rarytasy. ja·k
.. Klejnot polskiej poezji" Kornela Ma kuszyńskiego. ..Wojsko
Polskie na WschOdzie 1914-1920"
oraz "Antologia poezji polskiej
z roku wielkiej wojny".
złoty p ierŚCIeń
tą obrączkę. 36

Dary przechowywane są w
specjalnym sejfie w Muzeunl
Narodowym.
a
ich
zbiórka
trwać będzie do maja br. 'po
upływie tego terminu d ary zostaną przekazane do dyspozycji
Polskiego Domu Aukcyjnego w
Warszawie. Ofiarodawcy deklarują w ten sposób swe popa rcie dla rządu Tadeusza Mazowieckiego.
(as)
był

gwałt zbiorowy, ale jedl~
\\<ielogodzinna tortura.
.
Mariannie pomylił się j u~
dzit'ń z noc~. Nie była w stallit
policzyć uderzeń pięścią w gł'"
wę ani kopniaków. Nie zarea'
gowała , kiedy któryś z bandY'
tów zaproponował, żeby jl\ wy'
rzucić przez okno, bo cuchnie.

Była już

tyłko strzępem

c:&!o·

wieka ...

Strasz

jej na łó żku . Posun ęli się do
czynów tak bestialskich , że M :\rianna nie pot rafiła podczas
prz esłuchania
o ni ch
mówić,
bez pl'Zerwy zanosząc się pła
czeru. W pewnej ch w ili zrozumiała, że grozi jej
śmiertelne
ni ('bezpieczeństwo , że ci zbrodniarze gotowi są po zbawić jl\
życi a. Mieli
noże,
dźgali
jl'j
('iało i grozili, że pod erżną jej
gardło,
jeżeli
nie
będ.tie
"grzeczna". To już nawct nie
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Kie~y się obud-ziła, było

zn.o:

wu CIemno. I w tej cieruno. rl
sł yszała tylko nierówne edde ch5
śpiącyc h
pijanych
męż czyzlL
Wiedziała, że musi uciekaó, 1~
wszt'lką cenę, choćby
mial J
paść z wycieńczenia po paru kW
kaC'h. Ubrała
się w strz~11Y
własnego d yskotekowego stroj~·
Najeiszej jak umiała, otworzY:
la d rzwi mieszkania, kr:zyc,ec
zaczęła na ulicy ...
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pomnikiem Stalina? i
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d ua lT ASS

cie jeSot
aty za
są jed'zwadtransj.edna4<
także

morklienarmaw . reki pro(as)

I
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IOWI

'z Da-

:lO już
1. zło5-zło

)krm tempie znikają z
brycznych bram Czecji atrybuty poprzedki. Na placu Vaclava
e nie ma już neonu
ą7.kiem RadzieCkim po
czasy".
Monterzy
ozbieranje rzędu czergwiazde'k, które je 0Na apel praskiej Rady
ej mieszkallCY stolicy
Itieli ponad 80 p1'oli zmiany ullic, placów,
i stacji metra. Najpostuluje się przemiaplacu Wielk ie j Socja. ReWOlucji Pażdzierulic: Zwyci ęst wa ' Lu~1ilicji Ludowej,' Piec',wa, Weltawskich Mo~laja i Gottwalda, jak
kilku stacji metra, w·
eninovej".
Powołana
laoze miasta komisja
zasadność tych
prow najbliŻSZYCh dniach
ostateczne decyzje.
ony jest również los
cówek ulokowanych w
·h. kiórych zwrotu dosi ę sta,L:Y
właściciele.
to między innymi byl l U LUdowegQ-w
Prabudowanego w 1953 1'0\[uzeu m Lenina. Jego
i.a żądała już odrodzona
owacka Partia Socjał:
yczna. Do lutego 1948
tly nek ten był jej wla'.-Jicściły
się
w nim
h nymi : kino, dru'karke je gazet.
lohn "mi
rozrachunkaI.PSzłością spotkać się
a terenie całej repu bktyczni Czesi posta1l0marnowaQ.. jednak ma'h świa dectw
starego
- gwiazd. tablic, haCl l1lentów. Mają być one
ne do OłOIl1uńca. gdzie
$i ę utworzyć muzeum
' ~n r,1.alinizmu. Niewą t-

onych.
1<. wyI~. Sa lT------------------Y. jak
K or\Tojsko
-1920"
slolicy Tajland'jj stali
~lsk iej
tnl o sprytni fałszerze
yr h kamieni, którzy
na kupno
p rzede
są
w 11 turystów zagrarucz_ '
llc ja Bangkoku miała
.lzeum
akich meldunków.
biÓl'ka
,r. 'po
zki Urzad Turvstycz.ny
l w ; ęc specjalnych prze:y zo.ozycji
\\'. którzy oprowadzaja

Ż się fałszerzy!

~go
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jekla)oparMazD(as)

jedllJ

~ _ j~i
staDl~

w ghl'

zarea'
,andY-

ją W)"

tchnie.
e:l\lo,

za m i erzających

c k am ienie

en

po

sklepach

g w arantujących

nabyć

reno...

jubilerdobrą

,'! powanych precjozów.
kowy kierowca tylko
i natychmi.&"t
na mili('ję. TalU wezotowic. Dziewczyna nie
Podać
adl'esu mieszaŚ('icieli.
Na szczęście
pojrzał

św iadek

zapamiętał

towarzystwie patrolu i
ogotowia l\larianna z
trudem
rozpozna la
mieszkalny, ale W 2

pHw ie
natem

najciekawszym eks.potej
placówk.i
byłby
stojący od blisko 50
lat na
starym miejscu pomnik... Józefa Stalina. Znajduje się on w
miejscowości Komarov. leżącej
w połow ie drogi między Pragą a Pilznem. Ten ostaini pornn{k ' generali imusa w Czechosłowacji odsł on ięto w 1951 roku. O d alszych losach . kuriozalnego monumentu zdecydować mają w referendum mieszkańcy
miasteczka.
Zdanit>m
Milosza Ulm ana - przewodni. czącego Rady Narodowej. najtrafniejszym rozwiązaniem b:\!:łoby sprzedanie
pomnika za
granicę. Jego kupn m in teresują się mię<;lzy innymi Francuzi
i
Amerykanie.
Zastanawiano
si ę nawet nad sposobem wykorzysiania uzyskanych w
tej
transak cj.i
środków
dewizowych. Najprawdopodobhiej wybudowano by z nich dom po-mocy społecznej dla emerytów.

Hazard,

zoonno;ci
dechY
czyzIL
C, ta
m ial l

I

u kro'
rz ~\1Y

;trojO.
{Orz)"

!YCl ei

ale jaki

wzięło

Tak

się

tańczy

lamba,dę!
W ezas k arnawału -iN tan wyrłl s%ają
nie tylko dnrośli. J ui
w przedszkolach. a także szk o_
ł ach, czy na licznych młodzie
żo wyc h prywatkach na parkiecie wirują mł od e pary.
CAF -

A.

R ybczyń,yk i

elegancki

ebarłów

T ..k naprawdę n igdy modne
n ie przest~ły ~rvtyjczyCY
zawsze byli zwal'lowaru
na
punkcie cha·rtów i charcich wyścigów.
Brytyjski
Na.tional
Greyhound Racing Club wyliczył, że tylko w 1988 roku odbyło się na tere.nie Anglii 58.720
w yścigów , a na zakłady wplacono 1,6 miliarda funtów
W
żadnym przypad'ku nie. rnoże
więc być mowy o poważnym
zastoju. Obecnie jednak psie
wyścigi odkryli dla siebie .. yupp ies" jako sport odpowiedni dla
młodych.
dy namj~l1 ych
i odnoszącyclJ. sukcesy.

być

W
Anglii za,reje6trowalllych
jest 300 tysięcy chartów. Moda
na charty opętała też Amerykę
- oprócz tego. że ni ewątpliwie
eleganckie. jest to bowiem. a
raczej może być. hobby nad
wyraz lukra1.yw ne. Dwa lata
temu zdechł słynny amerykań9ki champion Unruly - na 134
wyścigi. w których brał u{iział.
zwyciężył 83 razy . Jego zamro.żone
nasienie hodowcy sprzedają
jeszcze dzisiaj w cen ie
3000 dolarów! Zar obić można w
zasadzie na każdym, choćby
jednorazowym. zwycięzcy pres-

bójek i awantur. Bo też spotykało się tam towarzystwo spod
ciemnej gwiazdy. Paweł G. trudnił się handlem walutą i taki/'h
samych miał kolegów. Jednym
z nich był Zbysz .. k , którc/to
Marianna poznała w dyskotece.
Z byszek miał jakieś rozliczellla
finansowe z Pa włem, z który('h
nie wywiązał się w oznacz.,nym terminie. Groził mu samosąd, ale dostał szans'ę. W rozliczeniu miał poświęcić własną
I

zrobił
P awła

znów modne
tiiawych
yścigów. JU;l za sa.mo wystawienie go do gonitwy
włHściciel inkasuje 2--3 tysiące
funtów. Jeśli pies wyg,·a. dochodzi do tego jeS'bCze mruej
wiGcej dw a razy tyle w charakterze nagrody.
się, że
przyciągają

Oblicza

wyścigi

chact~\V
ponad 5 m.[n
fanów rocznie. Organi zatorzy
dbają też coraz ba'l'dziej o ich ' ,
wygodę. Wyścigi ()gląda się więc

z przeszklonyeh trybun, ni e
bl'ak w pobliżu restauracji. barów. a nawet placów zabaw dla ·
dźieci, Jdóre mają podkreślać.
że wyprawa na wyścigi możE:
być
iotnp.rezą
jak najbardziej
rodzinną. I taką się też w co.ra-z większym stopniu maje. mimo że ~ 250 stad ionów nadają
cych się na charcie wyścigi.
które zostały po wojnie, dziSiaj
do użytku nadają się zaledwie
84. Telewizja nadaje bezpośred
nie transmisje z najbal'rlziej renomo'l'va·nych wyśc i gów.
Tej dziedziny sportu nie OOIni~ły jednaik również kłopoty. z
którymi borykają się inne. I
tu wiele si mówi o szwindlach
i dopin.gu. Jak pisze .. Der Spiegel". jednym z najśmieszniej
szych widoków na stadionach
jest ugarua'llie się trenerów za
podopiecznymi z nocnikami, które. padając na kola·na. podstawiają
ulubiel'lcom. gdy tylko
któryś z nich oodnosi nogę.
EWA GRO NOWSKA

Wystarc~y
polubić

to ...

G. i jego
d wóch p omagierów nie było
uajmruejszych kłopotów, upojeni alkoh olem spali jak dzieci.
Oc'zywiście. wyparli się wszystkiego, ale dowod y znalezionena miejscu w mieszkaniu były
jednoznaczne.
Na rozprawę z aresztu do, . u:, którym piętn e prowadzeni zostali • czter~j osIClelele. \V tym coz- karżeni. ze Zbyszklem wmnym
pomógł
dozorca. On p omocnictwa. Paweł G. skazo<P aw ła G. całkiem oi-a- ny został na 12 lat pozhawiebYło mieszkanie dziad- nia wolności , jego d\~aj pomad~ieńca. w którym Pa- gierzy dostali po 10 lat, ZbigCH\lie nigdy nie micsz- niew Z. - cztery i pół roku
b):ł zameldowany, wi~c Marianna P. nic zezn awała na
Ila
Cl staruszków w ma- tym proc('sie. Prz e bywała
p r~wa zajął pokclj
z wielomiesi~('znd kuracji.
(Koniec)
Nle był przyjemnym
JACEK ARTOWSKJ
~ . Zza drzwi mieszKa(Interprcss)
odzi ły często
edr:łosy

(22)

"Porollumienie w Krokowie - oceni spotkanio 'W swoim raporcie - uważa/ o się za cia/o samodzielne w decyzjach połi
tycznych wobec tworzącego się Porozum ienia Stronnictw w WGrnawie. / stniała ~u ró żnico zda ń , poniew a ż porozumienie stronnie·1w wa·rs·z aws'kich uwoża/.o się za centra lne cia/o reprezenta cji politycznej społeczeństwo we współpracy z prowincjon-olnymi odga/ęz.ieoniami. Muszę zaznaczyć, że w · sprawach proktycznych IWląza.nych z wy'konaniem mojej misji - krakowskie poro zumienie stronnictw pod.p·orząd.kowało się jednak opiniom i dyrektywom Warszawy (... )

\

.Bi~gi

gestapo ...

Już no drug i dzień po spotk-o-niu Pilców p rowadzo ny lub umowiany ' prze·z Cyra-nkiewicz.o zaczyna "W fto Id" odwiedzać ~nnyc h
dria łaczy komitetu.

]\{AREK R YCZKOWSKI

dziewczyn ę.
Z ujęciem

J

Mariana

N ie da

się ukryć, że

USA nie
libijskiel'!o przywódcy Kadafiego. którego uważa ją za guru terrOl'ystów. 0kropne więc było wzburzenie
w Waszyngtonie. gd y Kadafiemu. mimo amerykańskich pro.testów. udało się zakupić airbusy. Amerykanie uznali się
chy ba jednak za pokonanych.
bo teraz nie pr otestują. gdy
Szwajcaria podjęla się wyszkolenia libijskich pilotów, oczywiś
cie. n ie za darmo. Gdy wyczerpie się już wszystkie inne spo-s0by na pozbycie się osoby n ie lIli łej, pozostaje już ty lko j~ po.-

Józef Cyra nli ew icz

Repr. Jacek Wcislo

Krokowsk ie
porozumienie
stronnictw
ustosunkowało
się
pozytywnie
do
przekazanych
przeze mnie materiałów. Romy
współp·r-ocy trzech zasadniCzych
członów
żyCia
podziemnego :
Dełegata,
Porozumienia
o roz
odpowia d ały
poglądom
ZWZ
Krokowo. W spółpraco
między
Porozumieniem o ZWZ by/o
dobro . (.. ) Pororumienie Stronnictw zażą doło ode mnie kilkunastu dni czasu no wyłonie
nie k-oildydata no krokowskiego delegata Rządu. Przez te-o
czos m i ałem wejść w kontokt
z warszowskim Porozum ie niem
Stro-nn ictw".
Pi/c
przywozi w tym czasie
wiadomość, że możno bez przeszkód
jechać
do Warszawy,
gdzie MOrion Kozielewski
na doi pracuje no stanowisku ko mendanto polskiej policji.

- Twój b rat mnie pOLnał, mimo że nie widlzieliśmy się prze z
beruie
w iele łot - ioformuje emisariusza. - Jutro no bromie
wortownik, który c i ę mo, wi ęc wystarczy powiedzieć "dzień dobry" ...
•
Ustal iwszy termin powrotu do Krokowo no koniec moja " Wito.ld" wyjeżdża do W,arszawy. W kome-ndz ie policji no Krokowskim Przedmiesciou no głośne "dZień dobry" odpowiada podobnie wartownik w granatowym mundurze. Em isariusz mija po d wórze i wchoozi no schody, kierując się ' do mleszkonia brata.
Po nociś-nięciu dzwonko w d rzwioch pojawia s i ę blado twarz
brQ{owej .
Jane1c, wyjdź no ulicę. Nie spiesz s ię, żebyś no sie bie nie
uwagi - mówi, z trudem panując nad zdenerwowaniem .
- Mariana w nocy aresztowano.') Staraj się utrzymać ze mną
kontakt...
-

zwrócił

Drzw: się zamykają. "Witold" schodzi powoli , a z podwórza
kieruje się do kościoła Św. Krzyża. No Krokowskie Przedmieście
wychodZI z kościoła, p rze z nikogo nie zaczep iony i nie indagowony. Trzeba skarz ystoć l adresów, podanych w Ange·rs przez
profeso ra Koto l dobrze utrwalonych w pomięci. Zw ię kszyło się
jednak ryzyko: od Pil ca i Cyrank iewicza wLe o aresztowaniach
wśród worszowsk ie j inteligencji, m.i n. o uwięzieniu b. marszałka
Sejmu - Macieja Rataja ; znanego dz i ałacza socjalistyczn€'9o M ieczysław a N ie działkowsloie go.

"Oczy i uszy zaws ze musisz mieć otwa rte " - tym i s/owa,",-i
go profesor Kot. To przestrogo j polecenie stoją się jeszcze ba rdz ie j istotne, gdy trzeba szukać kontaktu, nie mając pewno ści czy "tam" lloie będ·.1ie gestapo-wsk ie go "kot/o" ...
żegnał

Trafia dobrze - i notychm iost me Z!nani mu dotąd ludz ie za·
cz)'nają sobie em isariuszo podowoć .. z rąk do rąk" . Uruchom iono już w Warszawie dość sprowlloie działającą siatkę lącznośdi
i lokoli kontaktowych . Sporo doły do myśleni a oresztowanio Ratoja j N ie działkowskiego, lekceważących .,iebezpieczeństwo i poI~tykę Niemców: pierwszy w swoim mieszkaniu no Hożej stole
przyjmował znajomych, drugiego no k i łka godzin zwolnion o l
gestapo, połecając się zgłosić ponownie - i poszedł.

darzą sympatią

lubić .

http://sbc.wbp.kielce.pl

D1ii ałacze Po~ityczne·go Komitetu Porozum iew awcz€'9o są bordz ie.j ostrożni nrz ~ilka miesięcy wcześniej. Podczos pierwszego
spotkania 7 lutego 1940 roru przyjmują pseudonimy: Kozimierz
Pużok zam ien ił s i ę w "Bazylego", Aleksander Dębski to "Stachurski", Stefall Kor.oński decyduje się no "NOY/oka". Przedstaw iciele ZWZ p020stajQ p rzy swoich pseud on im och: generał Tokarzewski to nadal "Doktor", pułkownik a Roweckiego zna ja jo.ko "Inżyniera " "Rokonio", major Kruk-Strzelecki jest "Dyrektorem"
lub ,.szczepo-nem".

Ol

Pułkownika

Kozie-Iewskiego aresztowa n o 7 maja 1940 roku.

D.C.N.

Ferie z "Echem"

Wtorek
30 stycznia 1990 r.
Dziś

składam?

Radom

tyczenia

MACIEJOM
i Mi\.RTYNOM

Jana

Kocbanowsk;lego

"Po olnac ku"

łł8-58

19.45.

"PrzyJaźń"

ślicznotka"

-

"Smiercionośna
USA, l.
18,
g.

15.30. 17.30 1 19.30.
"Bel" - " Cobra" g. 15.36, 17.30 l 19.50.

Stefana Zeromskiego
w terenie

USA, 1. 15,

APTEKI: staly dytur nocny
nr 67-010 .pL Zwy ci ęs twa 7.
67-001 ul. Traugutta 40.
INFORMAC"A słu żby zdrowia
- czynna 6-%0. teL 261-21, InformacJa o usługach - 365-85.
TELEFONY: Strat Potarna 998.
Komenda MO 251-36. Pogotowie
Mllłcyjne 99'1. Pomoc drogowa 961
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 991.

KINA

pelnią

"Romantica" - " Akade mia policyjna l" - USA. 1. 1%. g. 13.30.
.. Willow" .:... USA, L n. g.
16.
.. Emmanuelle I" - fr. L 18. g.
18.30 t 20.15. Wideoklub: "Cleopatra Jones t dote kasyno" - USA
l. 12. g. U. ł~. ..zabójcza
broń"
- g. 13.45 1 16.15.

-

18.

"BaUyk" - "Cze r wona gorącz
ka" - USA, l . 18. g. 15.15 1 17.30.
.. Em manuelle l" - !r. L 18, g.

TEATR

"Moskw~"

g~

KINA

Ki.lce

lm.

teJ.

TEATR
Im,

ze~pół

Dzi§

BIuro Ogłoszel\ KWP
217-35, czynne 0-17.

Jutro
MARCELIM
LUDWIKOM

Biuro oglosze6 KWP. tel.
- czynne 7. 3~li.

brak terminarza

"Studyjne" -

Skar:łyiko

brak termina rza

- "Niekończąca się opowieść" !tFN. b.o..
g.
15 • .
.. Kriters" - USA. l . l!. g. 1'1 l
"Echo"

KINA

19

"Amonit" - .. Krótkie
USA. 1. 12; g. 17.

-

"WolnoiE" - "Gremliny rozrabia ją" USA, l. 11. g. 15, "Pllkarski poker" - pol. L li, g.

spięc ie"

17 l Ul.

GALERII!: -

"Metalowiec'" -

nIeczynne.

USA. l.

MUZEA

NARODOWI' .. PALA·C" - płac
Zamkowy
. Wnetrza pałacowe
XVII I K VUI w.... ..Galeria Malarstwa Polskiego" - czynne w
godz. D-1S.

SIENKIEWICZ_' -

Starachowic.
KINO

~'UZEUM LAT SZKOLNYCH S .
ZEROMSKIEGO - czynne w godz.

MUZEUM
nieczynne.

B.

MUZEUM WSI KIELECKIE"
Park Etnograficzny w Tokarninieczynne.
APTEKI -

pełnl4
n~

n~

%9-003.

Wilłow"

"Star" - "Moonra ker" - USA
l. 15, g. 16 i 18.
APTEKA DYZURNA: nr 29- 076
ul. Staszica. 64-79
POSTOlI!: TAKSOWEK: telefony - 53-10 I 53-80.

0-15.

-

n.

fi

g. 16.30, "Szklana pułapka~ USA. L 18, g. l'.
MUZEUM
REGIONALNE lm.
gen.. brom Zygmunta Berlin~a w
Skartysku-ReJovrie uL Słonecz
na 10 - czynne 9-1'1.
APTEKA DYZURNA: nr 29- 117.
ul. Zielna 12 - tel 512-'123
POSTO.JE TAKSOWEK: Dworzec PKP - tel. 137-05.

MUZEUM NARODOWE - plac
Partyzant6w - Wystawy stale:
.. Przyroda Kielecczyzny". ..Broll
w .:blorach Muzeum Narodowego w Kielcach: czasowe: .. Biały okres w malarstwie Wojciecha
Weissa": .,Setna rocznica urodz in
Jana Czarnockiego" .. Młoda sztuka z Karl-Marx-Stadt" .• Zabytkl
architektoniczne tłeml winnick lej"
- czynne w I(odz 0-16.

OBL~GORIlK

. Ostrowiec

ul

, cią"
16.00 Program lokalny
16.30 Modlitwa
w ieczorna z
Kalwaru Ze brzydowskiej
16.50 Od nowa - HIV plus
19.30 Studio Spor t
20.00 "Non stop kolor" : " E ric
CIapton" - a n g. film dok.
reż. Chris Hunt
21.05 W krę gu szl u ki : "Wielcy
fot(}gra ficy " (3) - .. Da vid
Hamilton" _. serial dok.
prod. wL
21.30 ..Panoram a dnia"
2U& Studio im. K . Irzykowskiego: "Zy cie wewnętrz
ne" - pol. film tab., reż.
Mare k Kote rsk i. wYk.: W.
Wysocki. J. Sienkiewicz,
M . Probosz. J. Nowak i i n .
23.15 Komentarz dnia

Jutro
9.00
9.10
9.35
10.15

KINA
"Hutnik"
"Obywatel Piszczyk" - pol. 1. Hi, g. 15.30. " Gllnierz z
Beverly
HlUs n"
USA. 1. 15. g. 17.30 I lł. 30.
"Przodownik" nieczynne
APTEKA OVZURNA: nr %9-071
ul. Starokunowska l/'l.
POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wolności 537-91 ul. Slenkiewlcza

PORADNIE DY:l;URU"ĄCE : Slomatologlczna - Przychodnla Rejonowa nr 15 ul Karcz6wkowska H - czynna w nIedzIele I
śWletll w godz 1-HI. dytur nocny od ~od z \9 do 7.
INFORMACJA O LEKACIIczynna w godz 7.39-15.30. % wyjątkiem dnI śwIątecznych I dni
wolnych od p~aey - tel. 5U-3Z.

-

11 .45
14.30

15.30

PROGRAM I
DT - wiadomości
"Domowe przedszkole"
Teleferie TDC: "Kulig"
Kino Teleferli : "Paziowie
króla Zygmunta" (2)
serial TP
"Dzieci ęcy ogród". cz. 1 CSRS film obycz.. reż. A.
Moskaly k. wyk.: P. KostKa. D. Syslova. J. Censky
"Domator": Przy jemne !
pozytecznym
TKR: Typy i rasy świń
NURT - Rozmowy o edukacji: Czy możli wa jest
pows-zech n a szkoła ś red_
ni a

.. Pegaz·'
chło pc y" . -

" Do

zobaczenta
f r. 1. 1!,
g. 15.30.

OGŁASZA

Kazimierza Wlk.

CENTRUM INFORMACJI TURYSTVCZNE.' .. IT" - tel 486-66
czynne do 16 w s<:> boty do Ił.

KINO
"Uciech a'" -

NUMER 21
o

Swoje propozycje przedstawia
Stowarzyszenie Oświatow
ców Polskich w Kielcach, które
przygotowuje wycie czki do Wrocławia (Panorama Racławicka) ,
Krakowa, jaskini "Raj", a także po K ielcach. Zgłoszenia w
siedzi bie stowar zy szenia
przy
ul. Rewolucji Paźd z iernikowej 2.
tel. 433-60.
.
także

31 stycznia placówki proponuj .. :

MCK - o godz. 10 - zajęcia
plastyczne dla dzieci, o godz. 11
- zajęcia umuzykalniające. 11.45
"cudowny świat baśni" projekcja bajek. o godz. 13 p r zyspieszony. f e ryjny kurs lam-

I'ROGRAtH LOKALNY
16.00 Wiadomości 16.05 Koncert
muzyki symfonicznej 16.30 .,Szukamy kapitał.:'w zagranicznych"
aud. Cz. Kussala 16.40 Koncert
muzyk! SYł\lfOiliczn<,j - cz. 2 11.10
DZIennIk.

Przetarg
w

ś wietli cy .

a

"Solidarność"

Hu

2

•

PRZEDSTAWICIELSTWO UNII LOTNICZYCH

,

'ej l'

~o.~.......~SiY

o• E-I
zl

ÓO

do.
do

do
do

ogłasza

zr

konkurs na stanowiska

Pre
ej

STeW ARDES/STEWARDÓW
do obslugi l'eJSOW "Pem American" na trasach europejskich.
WYMAGANE SĄ:
- płrnna znajomość jęzrka angielskiego
- dobra prezencjo
- szczupła sriwetka
- wiek do 32 lat
Mile widziano znajomość drugiego języka .
Oozekujemy ofert w,łqcznie pisemnrch w jęzrku angiel·
skim z podaniem: wzrostu i wagi kondrdata, zaintereSoGwań
d05wiadCleń zawodoW}'ch, numeru telefonu.
Prosimy o załączenie zdjęcia.
Oferty prosimy składać do 16 lutego 1990 r. listownie pod adresem :
"PAN AMERICAN", hotel "Victoria",
ul. KROLEWSKA 11,
00-065 WARSZA~A,
łub osobiście w godz, 9-15.
36-k

lu tego 1990 r . o godz. 10

W pr zypadk u niedojścia do skutku I przetar gu, II
pr zetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.
można oglądać w przeddzień przetargu. Wawysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie przedsiębiorstwa.

Pojazd
dium w

Za ukryte wady techniczne WPEC nie ponosi odpowiedzialności.
37-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

kładowa

Ostrowiec.

• o

PRZETARG NIEOGRANICZONY

odbędzi e s ię

bady, o godz. 17 - aerobic i
godz. 18.30-21.30 - dyskote
'rego samego dnia (środa)
"Sabal'ie" o ~odz. II - gry k o
puterowe. w .. Amonici~" ~ods. l! przedstawienie t
tralnc w wykon aniu Gabin
Prób Generalnych pt. "Jak J
goo chciał okpić świętego",
godz. 14 - turniej tenisa sto
wego. zaś o godz. 16 - wi
muzyczny - zespół Rolling S
nes.
W MDK - o godz. 11 - "m
da i i giełka", godz. 12 - d ysk
teka.
MCK - godz. 11.45 - proj
cja baje k dla d zie ci, goll z. 13
nau ka lambady.
.
W Klubie Garnizoll,owym
Bukówce - godz. 18 - d ysk
teka .
W Klubie "Merkury" g
dzina 11 - projekcja bajek.
"Ziemowicie" - o godz. 14
turniej tenisa stoło wego oraz g
planszowe.
Ostrowieck.ie k.ino "Przod~
nik" zaprasza na film pt. ••. .
trzyni Wu-Dang", Organizator
tej projekcji jest ZDK oraz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2.

na sPrzedaż samochodu mal'ki "Nysa 522", nr r e j. RAA
056C, rok prod. 1978, cena wywoła wcza 2.500.000 zł .

bra k terminarza

Uwaga! Za ewent u a lne zm ia ny
w p~ogramie kin r edakcja nie
Odpowiada.

POSTOlE TAKSOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel 5J~-34 ul
S ł owackiel(o 3J-~-1 9
ul
Jeslo.
nowa
31-79-19
Post".j bkcówek
bagatowvch - ul. Armii Clcrw

SDK "Amonił" zaprasza
o
godz. 16 na spotkanie pod hasłem
"Wszystko o muzyce młodzieżo
wej".
"Ziemowit" przy ul, Mieszka I
79
zaprasza na kurs dobrego
wychowania. Zgłoszen i a codzaenn ie w godz. 12-16.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CmPLNEJ
RADOM-POTKANÓlV, ul. Zelazna 18

17.30 1 19.39.

USLUG'
POG RZ EBOW E:
D .v
tur ca lndnbn wv tel SI-70-47

Młodzieżowe Cenłrum Kultury
przy ul. Słowa ckiego 23 zaprasza 30 bm. o godz. 17.30 na lekcję języka niemieckiego. zaś
o
godz. 18 na otwarcie wystawy
malarstwa r ealizmu socjalistycznego pod nazwą "Sami swoi".

Uwa~a! Za ewenłualne amiaoy w pregramie Iv redakcja nie
odpowiada.

KINO

INFORMACJA O USLUGACH
.. OMNł" KIelce - tel ł39- 62 _
w godt D- l1

Od wczoraj tr wa ją zim owe f erie d la młodzieży szk ół podstav.
wy ch i pon ad podstaw owy ch. N ieste ty. zima nie dopis ała, braku
śniegu i lodu, mało kogo było także stać na zimowisko. np. vi .
rach. Warto rozejrzyć się więc za czyinś w mieście. O to oferty ki
lecki ch placówek kultural n ych.

282-61.

Ko6alde

TELEFONY:
PogotowIe Ratunkowe 899. Pogotowie MO 997. St~at Pobrna
998. Pomoc Drogowa 911 . Pogotowie Energetyczne KIelce - Miasto r,II. KIelce - Teren 956. PogotowIe Gazowe 31-20-20 I 99%. Po·
gotowle wod.-kan c .o elektryczne RPGM czynne w godz. 15-U.
tel 469-80 I 430-94. Pecztowa InformaCja o usługach 911, Informacja PKP 930. (nformacja PKS
802-'19. Ho tel .. Centr alny" 6%5-11.

STRONA 6

PROGRAM I
16.20 P r ogr am d n ia ! T elegazeta
16.25 "Teleferie najmłodszych"
16.45 Kino
Teleferii: "Przy_
grywka" (2) - serial TP
17.15 "Teleexpress"
17.30 ..Spojrzenia"
publ.
mi ędzyn ar.
17.55 "Klinika zdrowego czło
wieka"
16.25 "W stronę rynku"
19.00 Dobranoc: "Przygody kotka Damiana"
19.10 "Od A do Z" : "F" - jak
fiskus
19.30 Wiadom ości
20.00 Spotkanie z m ilO. Jac k iem
Kuroniem
20.15 " Kir Royal - z ży cia repo r te r a k r oni ki towarzysk iej" (1) - "Komu się uda, ten bed zie w gazecie"
ser ial
obycz. prod.
RFN, reż. Helmut Diet!,
wyk.: Franz Xaver Kroetz.
Santa Be rger, Dieter Hildebrandt i in.
21.15 Sport
21.25 "Fleks" - progr. baletowy
21.55 "Sprawa dla reporter a"
22.35 DT - echa dnia
22.55 Język rosyjski (15)
, PROGRAM U
16.55 Język a ngielski (45)
17.25 Program dnia
17.30 "Kl ub ludz4 z ptteszłoś

10.45

dytu~ nocny
ul Buczka 37/39 .
SienkIewIcza 15

stały

29-001.

Oferta dla wszystkie

tel. 31 -02-19, Postój samochodó\".
ci ęta rowy ch uL Domaszowska
tel. 30-08-19.

OGłOSZENIA DROBNI
P IECE gazo we c.o. a testo'N3
ne. L ublin. tel. 391-24.
POW A ZNE ofert y matry!ll
nialne k r a jow e. zagraniczne
kataloga ch trzech bi u r ...DORO
T A-POLONIA" 68- 206 Mir'
towice . skry tka 10.
3-

MROWKA Euge n iusz
legity m ac j ę

słu ż bowa .

M A KARSKI Ba rtłomiej
R adom) zgu bił legitymcję
ną ZSB R ado m.
K ASZA Mariu3z zgubi ł

(za ll
szkol

36'19

bile

7·

SARNA Tomasz zgubił bil
wolnej jazdy PKS.
5GRO SIECKI Waldemar zi!U I)'
legitymaCję. bilet.
4·.
REGDOS Tomasz zgubił bl

~l

~

WOLSKA Jadwiga (JaroszJ;!

zgubiła
legitym:leję służbO'"
wydaną GZEA Pionki.
38'jS

2

Protest ZSRR
•
le

Wiceminister spraw zagranicz'ch ZSRR Iwan Aboimow wezw poniedziałek do MSZ w
ybie ,p ilnym c'halr,ge d'affaires
. in., ministra
pełnomocnego
'rzego SmoJiński~o i przedawił mu w imienip rządu raieckiego oświadczenie, stwierzaj ące, że: ,,28 stycznia 1990 r .
godz. 14.15 ' duża trupa eleentów ehtremistycz~.ch doona ła napaści Ba
radziecki
onsulat Genera~ny w Krakoic, ~'yłamując bram(. Rozzuwaleni
bojówkarze przedOłl
li się na terytorium przedsta'icielstwa i
próbowali
Ilil;'
t:u,nąć do pomieszczeń Konlalu Generalne«o.
Budynek
'a ł

obrzucono kamieniami. l\' ybito
szyby. Towarzyszyly temu wrogie okrz-y,\l.i pod adresem Związ
ku Radzieckiego i inne działa
nia antyradzieckie.
Wyrażając zdecydowany protest w związku ~ napaścią na
Konsulat
Gcncralny ZSRR. w
Krakowie, strona radzieeka zlI-da
po~j(cia wszystkich niezbędnych
dZiałań dla zapewnienia bezpieC~f'~stwa radzieckich przedsta- '
wlclelstw dyphlmatycznych, kon"
sularnych i innych w Polsce oraz eczekuje, 'z e władze polskie
pOdejmą odpowiednie kroki wobec os6b, które dokonały napaści na -Kcmsulat Generalny w
Krakowie".

Komunikatv. komunibtv...
Dyrekcji Generalnej PPTT
Polska Poc.zta TelegTaf . i Telefon - Dyrekcja Generalna io101'wje, że zgodnie z zarządzeniein m.i.n·is\.ra łączności, od dnia l luego 1990 r. wzrośnie więkSWIŚć opIat taryfOWYCh za usługi poczwe świadczone w ruchu zagranicznym, o ok. 50 proc.
I tak: przykładowo, będą się kształtowaly opłaty:
l. a) - za 1}6t o wadze do 20 g do krajów: Bul.gaISka Republia Ludowa, Czecho6łQwacll:a Republika Socjalislyczna, Koreań!ika
epublidDa Ludowo-DemOlkl'aty~a, ,MongQ11iil:a Re.p ubUka Ludoa, Niemiecka Republika Demok.ra-tyczna, Rumulllia, Republika
ęgi erska, W·ietnam.ska Republika Socjalistyczna, Związek Socjaistycznych Republik RadzieCkich - opłata po!l106taje
na
nie
mieni'ooym poz.Wmie, tzn. 350 zł.
.
.
• opłata za list o wadze ponad 20 g 00 100 g wU'asta do 3000
I, opłata za liSlt o wadze pooad 100 g do 250 g wuasta do 6200 zł;
• opłata za kafl'tkę poczJtową pozostaje bez z,mia:n. tj. 250 zł;
b) - dQ i!Hlych krajów opłata za list do 20 g
wzrasta do
500 zł, ponad 2() g do 100 g ' do 3000 zł; od 100 g 00 250 g do

."

zł;

wzrasta do 1000 zł.
~-~. 2. W:aastają rówrueż opłaty za świadczenia specjalne, i tak np.:
• traktowaJIl~e pnesyliki listowej jako polecO'nej lub ekSJpJ'et;(l'ej do 4000 zł;
• przewóz przesyłki LiBtowej drogą lotnicią:
o El~ropy (łącznie z azjatycką częścią ZSRR) za każde 10 g -

•

QPła,ta

za

kartkę pocu;tową

ÓO zł;

do Afry'ki i Amea.'~ Północnej za każde 10 g - 700 zł;
do Azji za każde 10 g - 700 zł;
do Ameryki Południiowej i Srodkowej za kawe 10 g do Ausbrali-i i Ocean_i~ za 'ka roe 10 g - 1300 zł.

ngiel·

Na tej podstawie bony rewaloryzacyjlle z druem 1 lutego 1990
();;;u o warlo.ściach: 100 zł uzyskują wartość 636 zł; 500 zł uzyskuą wartość 3186 zł; 1000 zł uzySkują warlcść 6375 zł; 5000 zł uzy"nją wart.OOć 31.872 zł; 10.000· zl uzyskują wartość 63.748 zł.
Kto zrezygnuje z podjęcia kwoty zrewaloryzowanego bonu
i
. t.rzyma go do 31 stYC2lllia 1991 rOIku, ten otrzyma w lutym 1991
(>ku dodatkowe odsetki w wysokoOOi oprocentowania rocznych
kładów ·terminowych, jakie będzie stosowane za okres od luteo br. dQ końca styczn3a przYS1Zlego roku. Odsetki zostaną naline od podanych po.wyżej n-owych wru"tości bonów. Np. w luYnl br. odsetki te powiększają o 115 wartoix:i booów. Uzyska'llie
~<.>h odsetek nie wymaga żadnych c:zyn.no6ci ze strony klienta.
rstail'czy :z.rezygnować .z realizacji bonów obecnIe i zgłosić się po
i<.>ni ądze dopiero w lutym 1991 roku.

Wyższe

lute·
esem :

toria",

36·k

teny "maluchów"

Fabryka Samochodów Małolitrażowych w

Bielsku-Białej wp-o-

'adziła nowe wyi.sze ceny detaliczne na samOChody swojej proukcj.i. z.a fiata 126p 650 FL standard trzeba będ~e zapłacić 21
n ZIł, a za sąmochód "Fia·t 126p 703 bis" standard 22,5 mln d. ProUccnt zapowiada dalsze podwyżki ...

Przybyły w poniedziałek
d,
Strasburga
premier
Tadcus.
Mazowiecki weźmie dziś udzial
w Zgromadzeniu Parlamentar·
nym Rady Europy, gdzie wygłosi przemówienie, w
którym
- jak się oczekuje - oficjalnie zgłosi kandydaturę Pol'iki
do tej organizacji. Spotka SUI
tei z czołowymi osobistościami
Rady~ przeWodniczącym
Zgromad.zenia Parlamentarnego, prwwodniczącym Komitetu
Ministrów Rady oraz jej sekretarzem generalnym.
W. godzinaCh popołudniowych
premier. będzie rozmawiał z
przewodniczącym Unii Zachodnioeuropejskiej, a następnie uda
się do Brukseli, która jest drugi~ etapem jego jak ok!:eś
laJą
obserwatorzy "podróży
do Europy". Wtorkowy pro- '
gram w stolicy. Belgii przewiduje spotkanie z Polonią w sie- .
. d~ibie Misji Katolickiej.

Stacje benzynowe w prywatnych
OOKOIQ'czENm ZE STR. 1
k1Ó1re będą
dz.1a~ać W OOwym
sy-stemie
ageni:yjł1ym,.
lkieoleoka
dyrekA::ja
0Pf.N
wytt)'lPOlWała
rówJlliei
·stćlocje
bem.yni>we,
ikJtórYK!h
chce
snę
pooIbyć. Po pienwzze, z po-wodu nrit;kich obrotów; po drugie, po-niewai. OOlegl~ść niek1óryeh s-tacji od Slkarźyska
~ąd dIo'WO'loi się paliwa) jeost
z-bytt óuia, a ceny kan.<;pOO'itu

OOOk

's tacji,

900 zł;

Prcz{>S NBP na wn~ooeG!: ipl'ezesa Powszechnej Kasy Os:zczędno
ei zmienił ooprocentOlwalllje bonów rewaloryzacyjnych z 66 proc.
a 112 proc.

5()wań

w

roooą.

zrost oprocentowania bonów rewaloryzacyjnych

jskich.

DPA: Premier NRD, MOdrow
stwlerdzil, :te we wschodnich
Niemczech następuje za!amanie
gospodarkl oraz prawa
I pon:ądku, stąd te:t
przysple~'Ze
nIe z 6 ma-ja na 18 marca terminu wyborów powszechnych
było konieczne dla
ratowania
k!ajll". W· pr~emówiEniu na forum parlamentu Modrow odmalował bardzo
pesymistyczny
obraz NRD.REUTER· ·' Senator Edward
Kennedy
przemówieniu wygłoszonym
w poniedLiałek w
Senacie USA wezwał do wysła
nia biznesmenów i ekspertów
do
Bułgarii,
Czechosłowacji ,
NRD', Polski, RUIl\unii i na
Węgry , aby pomÓc tym krajom
w odbudowie gospodarki i w
ustanowieniu demokracji.
REUTER: . Rząd
wojskowy
Haiti zakomunikował w poniedziałek wieczorem o zniesieniu
. stanu : wyjątkowego, wprowa-

Premier Mazowiecki
w Strasburgu

dzonego 20 stycznia br., który
miał obowiązywać przez 30 dnI.
Podano,
że
"nadzwyczajne
,;rOOk!, które zostały podjęte,
przymosly właściwe skutki I
pozwoliły wladzom wojskowym
na opanowanie kryzysu".
TASS: Dziś. rozpocztjł się w
Sofii XIV Zjazd- lIułgarskiej
Partii Komunistycznej, plerwS7.y nadzwyczajny zjazd w hlstorii BPl'. Deleg!lci omówią
mani.(est socjaliunu demokratycznego w Bułgarii, projekt
nowego statutu partii oraz referat polityczny KI:; BPK "Odnowa partii i budowa demokratycznego społ~zeństwa socjalistycznego w Bułgarii", IdóTy wygłosi sekretarz generalny KC BPK Pety:r M1adenow.
Wybiorą r6wnie:t nowe organa
kierownicze BPK.
PAP: Przebywający z oficjalną
wizytą
w
RrN minister
pracy I p(>lityki socjalnej Jacek Kureń przyjęty :rostal w_
poni edziałek
przez
kanclerza
federalnego
Helmuta
Kobla.
Kanclerz zapewniJ
polskiego
goŚcia , te rząd federalny,
podobnie jak zachodni p~y jacie
le I sojusznicy RFN, będ7.ie
żdecydowllnie popieraj, równie:t
w przyszłości, proces . polsk.lch
reform.

Laureaci nagród
prezydenta Radomia
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

kieS'try Dętej, Stanisław Fialkowski projektant Biura
Projektów Budownictwa 0góln~go "Budopol" w Wa rsza wie. Danuła Anańko - ordynator Oddziału Wewnętrztfego
Wojewódzkiego Szpitala Ze3JWlonego, Leeb Izbicki ordynator Oddziału Ortopedycznego WSZ, Tadeusz BukowIki emeryt, b. pracownik
Ur7.4!du Miejskiago, Jan WoJcieszek mistrz piekarskI,
przewodnkzący ~ądu !==echowe go, Ireneusz Zgrzebn1eki tr.ener sekcji lekkoatl~tycz.nej
RlKS Radomiak.
(BYK)

Na liście :wajdlUje sit: na
'l'a·z.i.e kJtIIk.a s-tac)i m.in. w Sw.
Katał"Z.ynlie, Boodz.entyni.e, BIQg.or~~

-

i

Nagłowicac·h.

Cilooomy je

wJdzieorżawit

SiPI'7.Cdać bądź
,pr-z.e1lil;,iębi.oost

wom lub o sobom prywatrJyrn
mówi Z3-stl;J)(:a dyrrek'tont
Ok1l'~we,j Dyu-elre)i cm w
Kielcach. Józef Dłur;osz. - Oczywiście, to nie zamyka całej
&prawy. Stacji benzynowych
jem wciąż za maju i ni(: nie
SItoi na prze6zkodzlie, by po~tawały nowe, na lPl'z.yklard
prywa1ne stacje.

-

w.ska,z.uj€- na to,
decyz.je w Siprawl.e .,11)0woooi" :[u.nkcjo.nowall1i·a SltalC ji
ben.z.ynowy<:h
zapaónq
na
W SZY6tkO

że

pocZ<1rtU!:U
ca. Ozy

przy.s2łegu
pomy-sł

miesią

c!lJwyd?

Jak lVJ.ieiTd!z.i jeden z byly<:h
pracowników sta<:ji CPN w
Kie1ca<:>h być może
taik.
Ale - j~ zdaniem - muru aoj.ść równiei dQ reOll'gan ,i ·za<:ji w przed5iębimsiwie
CPN. TrudnI() bowiem sobie
wY'O'bra'zić, żeby kilku agentów
mi6ilQ u1.a7.ymywać z
ma.riy pracowników administracyjnyclI dyxekcii. Kookurencji w tej branży nie stW(\toz.y także 9pl7Ledai.
słonych
pal\lSl2Jków czy gumy do :Gucia, a jedynie róina cena ben:z.yny w poszcz.egób!yeh stacjach. A do tego nie pOllneba CPN. Wys.tan:zy bowiem
sprowOOzli.ć

befl7.yn~

~.

7.

iIlfonnuje z-ca
. P,rzy głównej alejce, tuż za ~amą wjallr go dnia są nowe ceny kiierownika Sklepu - Anna Łomińska • • Ponadto niemal codziennie dochodzą nowe
Targowy dzień. Kieleckli bazar t'ltnił ży
problemy. Kilka dnj temu dokonano wła
lem już przed godziną 6. Skoro świt przy- puszce - 3,5 łys. zł za sztukę, kOD!le~wa wo- mania i zabrllllO sporo towaru. Łupem zło
Yli tu handlowcy z odzieżą, sprzętem .z:aldio- lewa - 10 tys. zł. Ten handel obwozny zor- dziei padł cukier, papierosy, czekolada. We-'y111. Im wcześniej, tym lepiej, bowiem póż ganirował Klub sportowy "Stena". !,Jaco- dług wstępnych obliczeń zabrano towar na
I('j trudno o miejsce do rozłożenia towa- wy pobierający opłatę za parkowanIe SIL sumę ok. 6 mln zł.
. Często trzeba o nie walczyć. - Te miejsW sklepie na pÓlkach znajdu;e się twai są zajęte, zaraz przyjadą koledzy odróg półtłusty, który od kilku dni dostarcza
wiada kierowca małego fiata. Dwoje mło
,,Radostowa". Jego cena wynosi 4.112 zł za
Yeh ludzi d()maga się o n4ewielką przC6t...
kg i jest niższa niż dotychczas produkowazeń. Chcą sprzedać swój towar. N~ próinego twarogu tlU&tego.
o, właściciel ,,malucha" nie ustępuJe.
NA BAZA~E W RYTMIE LAMBADY

____o

dową, ustawił się robur ze spIsem oferowanych towarów. Do wyboru są tu: kurtki
dziewczęce w cenIe 100 łys. zł, poszek w

Dziś

'ruż obok zajeChał żuk. Jego właściciel
'ystawia worki z mąką, kaszą. Mąka pszena tortowa w cenie 3 tys. zł za kilogram, a
___- ,. j'lnia - 2 tys. zł.

rano

m?cthod6~ zaJpytał mnie, c:zy nasz~ red~~cja
też bę~le. coś sprzeda.wać. Byc nlwe ~
o.dpow l edZlałem dziś jest wszystko mozII we.

Po drugiej stronie Edward Wojnowski, rolIJ{ spod Chmielnika rozbiera prosiaka. W KOLEJCE PO... CJIUDE MLEKO
_ _~ ,_ ażyl 140 kg i dłużej me było sensu go
hować _
informuje. Na targowisku li 0W
sklepie nr 182 przy ul. Szkolnej w
Erowanym mit:&em jest po F~ pierwszy. A
to poranne ceny mięsa: schab - 18 tY9. Kiel~ach. pi~~w~zymi klientami byli starsi
ł, słonina. _ 7 tys. zł, wełowina li kością l';ldzle. ZJawlh SIę. tutaj jeszcze przed otwarClem sklepu, gdyz chcą kupić chude mleko.
7 tys., a bez kości - g tys. zł.
A dla re~cisty ~y emeryta to duia r6żni
Na bazarze jest wesoło, choć poranek ca w cenIe. Chude mleko kosztuje obecnie
~lodny. Z lśniących metale-m i czernią za_ 210 zł, a butelka półtłustego _ 1000 zł.
odnicb aparatów płyną gorące rytmy. W
- Codziennie otrzymujemy cennik i muJal'osz!;J
~ lambady doskonale grzeją się nogi. A
simy bardzo dokładnie sprawdzać bo kaźde,łużlJOll'
z. mr6~ dał się we znaki.

~ak

nas poin!ormowala PSS "Społem", od

dz,lś wprowadzone są nowe niższe ceny
na
mięso i wyroby wędliniarskie. W związku z
obniioną ceną skupu PSS obniżyła ceny w
detalu od 10 do 12 proc. Dziś kupujemy
mięso i wędliny tańsze. A oto niektóre ce-

ny: schab - 18.500 zł, wołowina bez kości
- 13.450 zł, a z kośei~ - s.m :d i 8.450 zL
1Ii(SO od szynki - 16.650 zł, kiełbasa toruń
ska. - 18.200 zł, parówki - 10.150 sł, a nynk.a - 32.800 :d.
KURSY WALUT
Dziś

rano dola.ra skupowano po S300 si, a
sprzc:lawa.no po '550, cena marki ksztaUowała się na poziomie: skup - 5400 zł, sprzedaż - 5600 zł.

38'iB
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(imp)

rękach

RFN (cena bu.r1lowa 25 fe-JlIigów za l~tJr), nawe1 wy'na-j,ę
ty:rri tTa.nspoo'1tem - a tui 'bę
d2lie dużo tanie-j.

Jak wynika z iillOłI'ma>c~i w
telewiwji, s2lO7.A:!cińs<: y ~enci
stacji benzynowych już o tym
pomyślCili. Jak będ>'Lie w Kie-lca-ch? - :wba.czymy.
(KAZ)

Z dziennikarzami spoi/wł .ię
ostatnio
wiceprezes GUS
Krzysztof Lutos,t!ański, który poinformował o gospodarce w roku ubiegłym. Jej charakterystykę wiceprezes GUS rozpoczql od
problemów demograficznych. okazuje się bowiem, iż w ub. roku zanotowano
najniższy
po
wojnie wskaźnik przyrostu ltulności - 4,8 promila. Jest to wynik wwśnie trudnej sytuacji gO$podarczej kraju. Spadło znacznie
(o 5 proc.) zatrudnienie w gOIpodarce u.\Wolecznionei, a tym
samym produkcja
o 3,4
proc. Jednocześnie dal się zauważyć wzrost zatrudnienia
w
Ijerze produkCji i usług PTtJwat?łych. Dynamiko- w 11/1ll ostatnim
.-ektorze wyniosla
wplbwdzie
26 proc., ale nie pob'JJła ona
spadku podaży w wynjku
(/'fesu w gospodarce uspolec:rnioxei.
Nadal duże ,,at4Jd/o" ob.erwuje $ię Ul budownictwie, co jed
efektem rygorów ,inansowtlch,
zWi(kszenia oprocentowania kredytów , braku '"odków na budownictwo, zwlaazc$ w spóldzielczoAcł mieszkaniowel.
Nic
n~e wskazuje na to, by .ytuac~a . w 'flm .ektorze ulegla uybkle, poprawie.
PrzeWiduje się
dalszy spadek popytu inwestllC1!;n«:go i indYWidualnego. Wymkme to z przyjętej na ten rok
pow tyki k'fedytowej, placowej ,
cenowe;.
Zmianę warunków ekonomicznych odczulo ta~e 7'olnictwo, w
ktÓTym cWst7'zega się spadek zainteresowania produkCjq na skutek jej nieoplacalnoki.
Sukces6w nie odnotowaliśmy
równiei weksporcie
naszych
wyrob6w ze względu na Og6ltlY
spadek produkcji. W wielu przypadkach produkcja ekspo.rtowa
po prostu się zakladom nie 0pl-acala. Dotyczy to zwłaszcza
kie7'unku: WSChodniego. Zaczęłll
się dopieTO rozmowy nad zmianą
zasad
rozlic:zeniowych,
zwlaszcza z ZSRR.
Slowem - na poczq.t.ku roku
będzie je3Zcze sporo. . tnwno§ci
gospodarczych, albowiem nic nie
wskazuje na ich szybką eliminację ...

"(1-
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Zimowe , ferie . "z "Echem"

Przvgoda""l "pUka dla 200
22 drużyny, z udziałem ponad 200 chłopców - to naj krótsza
wizytówka VI Halowego Turnieju Piłki Nożnej, który w pierwszy~ dniu ferii .zimowych rozpoczął się wczoraj w kieleckiej
hąłi "Iskry". CztereC'h stałych sponsorów patronuje tej tradycyjne j imprezie. Obok naszej redakcji są wśród nich MKS Korona. Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Wydział l\lłodzie
ży i Kultury Fizycznej UM w Kielcach. Turniej towarzyszyć
' będzir chłopcom z kiele,'ki'c h szkół podstawowych do 9 lutego. Tcgo tez dnia poznamy końcowe wyniki i wręczone zosta ną puchal'Y i nagrody.

Przenieśmy się

jednak do haM "Iskry" przy ul. K rakowsk iej,
gdz ie wczoraj rozegrane zostały
spotkania inauguracyjne, Do l'y_
walizacji stanęli młodzi piłka
rze z 14 szkół podsta wowych,
po dwa zeslloły zgłosiły do turllicju SP 17. SP 31 i SP 3! oraz
Korona.
Ponadto w
zimowej
pl zyg odzie z plłką nożną biorą
udział

dl'użyny

składające

się

WYNIKI
SP
• Grupa I: Korona I 8 3:0 (bramki zdObyli: Marcin
Lelonek 2, ,+,omasz Jamróz). SP
7 - SP 16 3:1
(Mariusz Bielawski 2, Rafał Goraj Piotr
Zegalba). SP 6 - Korona I 0:3
(Przemysław Cichoń 2, Marcin
Lelonek), SP 16 - SP 8 0:1 (Arkadiusz Gardzieliski), SP '1 SP 6 3:2 (Jacek Kubicki 2. Mariusz Bielawski
Sebastian
Zaporski 2).

chłopcuw

• Grupa li: SP 21 - SP 19 3:0
(Tomasz Woszczycki,
Konrad
Jandała,
Tomasz
Wawrzak),
SP 31 (II) - SP 32 , (I) 3:1 (Zbigniew Krzos 3 - Artur Konieczkowicz). KOI'ona U - SP 32 (m
2:0 (Dominik Nowak, Bartłomiej
Mijas). SP 27 - SP 31 (U) 3:0
(Konrad
Jandała 2,
Tomasz
Wawrzak), Korona U":'" SP 191:4
(Bartłomiej Mijas Andrzej
Waśkowski 2,
Piotr Kapinos,
Michał Grabiński).

W tabeli strzelców prowadzą:
Mariusz Bielawski, l\lal'cin Lelonek i Zbigniew Krzos, którzy
mają na koncie po 3 celne trafienia.
Dziś w
godzinach południo
wych rozgrywano mecze w III
i IV grupie, natomiast jutro odbędą się kolejne pojedynki w '
grupie I i II. Dodajmy , że do
ćwierćfinałów, które rozpoczn~
się w przyszłą środę awansują
dwie pierwsze drużyny :& kaidej
grupy.
(mar)

dziel'; pr:u 'uwników FŁT "Iskra" , i .. Polmo-SHL·' oraz r,e.
prezentacja Szkoły Podstawowej

:II

Sukces

kieleckiej

/K l Puchar"Miast
?

dla Budowlanyc

DUŻY s ukces, odnio s ły ' młode piłkarki ręczne
nych Kielce st artujące w finałowym turnieju
krajow z
Pucharu Mia s t. który rozegrany
został we Włocławku.
gronie p ięciu zespołów k ielczanki
zajęły
tam
miejsce!
Druż yna Budowlanych,
oparta na młodziczkach szkół
pods tawowych, w
inauguracyjnym wy stę pie we Włocław
ku przegrała z .zespolel.. gos- .
podarzy 9:22, KielcZflnki
po
ućiążliwej podróży nie mialy

l: Suko\~a.

W

Inaug u racyjnym
meczu
się ekipy Korony I i
Szkoły
Podstawowcj nr 8. Po
emo cjonującym
przebiegu (pojedynki rozgrywane są w czasie 2x8 min uJ;) zwycięstwo odnieśli - przedstawiciele Koróny,
k tórzy slrzclili swym rywalom
trzy bramki. a pierwszą z nich
zdobyi Mar{'in Ll'lonck. W sumie w pierwszym dniu nasze_
~o turllil'ju rozegrano 10 spotkań. Przyniosły one ze sobą radość po wyg-ranych i małe dramaty po porażkach. Imprcza jednak dopiero sit: rozpoczęła ...

Sprintem

sp otkały

Sędzia
dzący

prowa-

• \'" Vał d'Iser,e ro zegrane zodwie konkurencje narciarskiego 'Pucharu $wiata w konkurencjaCh alpejsItICll. : Bieg zjaz~ '
d owy wygrał Helmut UoeCJehner
(Austria). zaś supergigant Steve
Locher (Szwajcaria).
'
• Po &ześciu - dnlach Igrzysk
Ws pólnoty Brytyjskiej w Auckland w klasyfikacjI- medalowej
prowadzi Australia. mając 96 medali, w tym 33 zło te, 30 srebrnych
l 33 brązowe , przed Kanadą

spotką:..

stały

.nijl, . ~ławomir
Nowa_k,
podczas inauguracyjnego meczu
w hali .,Iskry".

62
(25-19-18),
(20-20-22) ,

Czy

WIeCIe,

ze ...

Sobonis przenosi
do Portland?

illłS.S Alu'oua

Ol'az az.ał sportu i rekreacji FŁT "Iskra" przyspore imPI'ez dla dzieci .~pędzających ferie w mieście.
M .in. zorganizowały wC'loraj turniej szachowy, który rozgrywany
był w hali przy ul. Krakowskiej '12.
ZdjęCia A. Piekarski
It'otowały

Kolejorz _zoproszo

Jak
oświadczył
' wicepreze s
klubu "TraiJ Blazers" z Portland, w szeregach tej drużyny
występować
będzie
od pczJszłcgo sezonu znakomity k oszykarz radziecki - Arvidas Sat.·)ni~. Bucky Buckwalter od wiedził niedawno Valladolid, gdzie
Sabonis gra w ligowej dru.qnie hiszpańskiej. Radziecki koszykarz potwierdził,
że
c11ce
przenieść się do USA, aby " gn.i!
przeci w najlepszym".
"Sabonis jest zdecydowany na
przyjazd do USA twie~dd
wysłannik amerykańskiego Klubu - Hiszpanie będą zapewne
nalegać. ale on nie zostanie tam
dłużej."

Anglią

62

• w woj, szczecil'lsltim jako
pi erwszy oglosil upadłość klub
Czarni Szczecin. Ostatnio poszedł
w jego ślady Gryf Gryfice, ogła
szając. iż jest niew y płacalny j nie
może m.in. finansować występów
II-ligowego zespolu siatkarzy. W
Gryficacll siatkówkę uprawiać się
b<;dzie r e kreacyj nie.
•
\'1
towarzys kim meczu w
Abu Dllabi piłkarze Zje"noczonych Emiratów ArabskiCh przegrali z Egiptem 1:2 (1 :0).
•
\V
poniedziałek
rozegrany
zostal zaległy mecz I ligi koszykówki mężc zyz n. Drużyna Lecha,
która występuje w rozgrywkach
o Puchar Europy, trad y cyjnie już
rozgrywa swe m ecze w niedtiele
j ponied z iałki Po niedzielnej porażce ze Sląskiem Wrocław koszykarze poznal'tscy zlapali drugi oddech j bez trudu pokonali
zagłębie Sosnowiec 113 :93 (51 :42).
• W pierwszym eliminacyjnym
meczu mistrzostw świata grupy
.. B" w siatkówce mężczyzn rep re- ,
zentacja NRD pokonała W BerUnie z<,spól Runtlll1ti 3:1 (15 :12 ,
4:15, 15:7, 15:7),
(opr. m)

24 druźyny z kieleckich lizkół podstawowych i
z Hilczy wczmą udział podczas zimowych ferii
w turnieju ' koszykówki, kt6ry rozegrany zostanie
w hali WOSiK w Kielc'ach przy ul. Wali~óry
l. Impreza- roZ'pocznie iię w ozwartek, 1 lutego
o godz. 9 turniejem dziewc'Ząf z SP' nr nr 1, 15,
27, 28 i SP Bilcza, a w następnym dniu (2 lutego) o tej samej porze przystąpią de rywalizacji chłopcy z SP nr in 24, 27, 28, 30 i SP Bilcza. Każdy dzień ' turnieju ' kończony
będzie
w tUl'nieju, na którym podany z.o.slanie S'l:czt!wyświetlaniem filmów sportowych.
Ifółowy prOlfram imprezy.
Zimowe fel'ie z koszykÓWką, którym patronu> '
je "Echo Dnia", zyskały kilku sponsorów. Dzię
A oto minutowy program pierwszych dwóch
ki nim możemy zapewnić ponad dwustu dziewdni zimowyeh ferii :II koszykówkl\:
czętom i chłopcom w wieku od 11 do 15 lai,
spędzenie wolnego czasu w atrak cyjnej
forCZWARTEK, l LUTEGO
mie. WojeWÓdzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
DZIEWCZĘTA
w Kielcach udostępni bezpłatnie hall: przy ul.
.:. Godz. 9 SP 27 - SP Bilcza (klasy VI), 9.30
Waligóry 1, Wojcwódzka Federacja Sportu oraz
SP 1 - SP 28 (VI), 10 SP 15 - SP BUna (VI)
Wydział l\Uodzieży, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojl'wódzki"go fundują upominki , 10.30 SP 27 - SP 28 (VI), 11 SP l - ,SP 15 (VI),
11.30 SP l - SP Bilcza (Vm, ]2.10 SP 2'1 - SP
dla dzirciaków. Wojl'wódzka Poradnia Sporto15 (V). 12.40 SP 27 - SP 15 ' (IV), 13.15 film.
wo-Ll'karska zapewnia opiekę medyczną. sę
dziowie koszykówki zobowiązali sil: sPOłcl'zllie
PIĄTEK. ~ LUTEGO
prowadzić zawody, a przl'prowadzf>uipm impreCHŁOPCY
zy zajmować się bedą d7iahrzt' Okrl''\'owego
ZwiązkU' Koszykówki i
prarQwlliry WYS
w
.:. Godz. li SP 28 - ~P 30 (klasv VIII), 9.'10
Kio·l"ach.
SP :n - SP Rilrza (Vrn). 10,20 SP 27 (V) - SP
Przy okazji infarmujemy, że w ezwart e k. l
27 (IV). ]0,50 SP nil{'7a - ~q> 28 (IV i V), 11.20
lut('~o o godz. 8.39 w hali WOSiR odh.;dzie się
sP 27 - SP 24 (VIl), 12 SP 27 - SP Bi!cza (Vn.
spotkan.ie or~ani"ator ów 7.im owy('h f rr;; z ko12.45 film.
szykówką z opi ekunami dru ży n u{,zl'stniezl\('yelt
(P:lw)

Wczwartek rusza
turniej koszykówki

pingpongistów
Od jutra (31 bm.) w świetJi
oy KOlejarza w Ki elcach przy
ul. Żelaznej 40 , rozpoczną się
turnieje tenisa
stołowego dla
młodzi cźy ze
szkól podstawowych i średnich , która wolny
cza~ podczas
zimowych ferii
zechce spędzić przy zielonych
stolach. Organizatorami imprezy
sa dzialacze Klubu Sportowego
KOlejarz i Okręgowego Zwi ~zku
Tenisa Stołowego oraz
Wojewónzk a F'ederacja Sportu. TurniejE> trwać będą do za!cońc7.e
nia ferii. a mogą w nich slartować wszyscy chętni (dzirwrzę
ta i Chłopcy), Pi er wsze spotkanie w św;C'tlicy Kolejarza j'1.~
'N środe o god?. 111,30, Ta", 't ei
!lęda przyimowflnc zgł,.,s,,(''';~
(:\l) )
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-młodzieży

meczu na mecz
lepiej. W kolejnych
kach pokonaly
a następnie Szczecin
meczu decydującym o pi er o',
szym miejscu w turnieju z.:
misowały z Os~rołęką 16:1 '
ma;qc w końcowym
chunku lepszy bilans
braLIkowy zdobyły ostatecznie p'
char Mia st. Drugie ' mieJ 'wywalczyła drużyna Q ,tr oł o .
wyprzedzajflc Szczec in, W l'·
cła wek i G,d.ań sk. Za najlep,z<l
zawodniczkę " turnle.ju uznano
Ewę Kosowską '
najJ.ep ''l.'l

za :

bramkarkę

Malgprzatę

cinkowską - - obi.i!/ z

Mar-

Bu do
wlanYCh. Szkołe.hiówcem 'zw, ',
cięskiej drużyny
jest Mar 'd{!
Siewruk, pracujący w Bud\)wlanych od dwóch lat.
W finale Pucharu M ia,t. l
udziałem

dru żyn

młodzikó 1/.

start<JwaIi
także
zawodn i,:v
Korony: Turniej
ten
odb ył
się w Płocku , a "siódemka"
z Kielc zaiQla w nim drug ;p
miejSCe, ulegając
w
finał ..
gospodarzom zawodów
16: 31.
W dwóch
pozostałych
poj e·
dynkach Korona prowadwlla
przez Stanisława Bojdę pr).
konała MKS Kościan 23:19 i
Gdań sk 20:17.
(mar)

Koniec spartakiady
Wladze CzeChosłowacji PQdj ,~11
o zlikwidowaniu
najbardziej masowej imprezy sportowej w kraju ogólnonar"..
dowe j spa rtakiady. Począ WS (I'
,od 1955 roku finał tej wielotysięcznej
manifestacji
odbywał
się na jednym z największych
stadionów świata , specjalnie do
tego
celu
wybudowanym w
praskiej dzielnicy Strahov. W
eliminacjach uczestniczyły setki tysięcy obywateli w różn,yJIl
wieku, a sama spartakiada olyia
masowym pokazem gimnastycznym na gigantyczną skalę.
Osma spartaki-ada. której fi!131
planowano na koniec czer,vLa,
została odwołana
z uwagi na
zachodzące
zmiany politycw e.
Zdaniem władz sportowych c~e~
chosłowacji
kontynuowanie ~l
imprezy o charakterze politycz, nym,
zakłócającej
m.in. .",11:
nauki szkOlnej, jest pozb'awl()nI' racjonalnych podstaw.
Spartakiada, zorganizowana VC!
raz pierwszy z ' okazji dziesi ate)
rocznicy wyzwolenia Czechosło
wacji przez Armię Radziecką,
miała być kontynuacją ..Swj~t!l
decyzję

sokoła"

Odbywającego

się

1111

terenie Czeeh od 1964 r.

SŚ'

Edward Szymkowil:lk
nje żyje
w Bytomiu zmarł po długiej I
cięŻkiej chorobie Edward szyn!kowiak , By! on jednym z J\a,"
wybitniejszych pOI"ldch braln"arzT', wielokrotnyn, reprezentan'"
tenl kraju. o!impijczyki~m , czte~
rokrotnym
z"obywcą
.. Zlot\·., I
ButÓ\v". W ostatnich łatach 1('.
tr .. nl'rem drugiej drużyny połonIl
Bytom.

l

