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_ WMoskwie Zjazd Deputowanych _ Początek końca ZSRR?
W niedziel'}, dokładnie o godz. 18.08, nowy parlament litewski podjął jednomyślnie uchwałę o przekształceniu dotychczasowej Litewskiej SRR w Republikę Litewską. Uchwalono deklaracje o przywróceniu
suwerenności Litwy.
Posłowie, powstlijąc z mH'JSC
owacyjnie powitali przywrócenie ' trad ycyjnego godła Litwy,
którym jest biały jeżdzicc na
czerwonej tarczy
litewska
Pogoń.

Chwilę
wczeŚnIej
kurtyna
zakryła godło Litwy
radzieckiej, 11. mianowicie sierp i młot
w otoczeniu liści dębowych.

To zaciągnięcie kurtyny było
symbolicznym
zamknięciem
trwającego pół wieku
okresu
w historii Litwy, który rozpoczął się od podeptania
jej suwerenności
1940 roku. Rada
Najwyższa
wybrała
swym
przewodniczącym
56-letniego
Wytaukasa
Landsbergisa, dotychczasowego przewodniczące
go "Sajudisu". Pierwszy sekretarz KP Litwy A. Brazauskas,
którego Landsbergis zaproponował na
wiceprzewodniczącego
parlamentu. odmówił kandydowania na to stanowisko,

w
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Żenujący wondólizm
ostal.nich dniach w Radomiu nieznani sprawcy dokonuj~
pomników, głównie
upamiętniających
walkę
radzieckich i polskich o wyzwolenie ziemi radomspod okupacji hitlerowskiej. Prezydium WRN i wojewodomski wystosowali pismo do społeczeństwa ziemi raW oświadczeniu czytamy m.in., iż akty wandalizmu
wszystkich mieszkańców regionu i są sprzeczne z polską
Stwierdzono teź, iż bezczeszczenie pomników nie
oficjalnego potępienia
działających w
Radomskiem
politycznych
organiza cji społeczno-zawodowych. (włm)

'ZCZcs2~-~e:lJia

telefon 439-43

Spiewana na wiecach "Sajudisu" pieśil patriotyczna zaczynająca się od słów "Litwo, ojczyzno moja" została przywrócona po 50 latach do godności
litewskiego hymnu
pallslwowego.
Decyzją
funkcję

nowego
parl~mentu
premiera powierzono
Kazimierze Prunskienie, która
ostatnio piastowała obowiązki
wicepremiera. Zastąpi ona do-

tychczasowego premiera ~ka
lauskasa.
Pierwszym zagranicznym goś
ciem, któremu prof. Landsbergis udzielił głosu, był senator
Tadeusz
Kłopolowski,
który
przybył na sesję z Warszawy
wraz z
posłem
Hl'nrykiem
Wujcem. Zwracając sic do zebranych w imieniu Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
sen. Kłopotowslti wśród gorą
cych oklasków zgromadzonych,
przekazał gratulacje oraz wyDOI{OŃCZENIE

NA STR. 7

Prezydent Kielc

oto

powtarzające

001·

się

IN

komento-rzach prasy RFN ":)kreślenie
dla tutejszych reokcjl no jednodn i ową wiZ1tę
polskch przywódców w Pory.
żu , Tutejsze środki przekazu
są wręcz ideoln,je zgodne. tePolsko uzyska/o w Paryiu jednoznaczne poparcie swych
rocj.i.

puchary L. milion

Turniei r mie amba
Urazylij9ka lam bada, mimo iż
nL>którzy są już nią znudzeni,
nadal 'l'a ~w(>ich wiciu zwole nników. zwłaszcza wśród najmłodszych tancerzy. MOŻlla się
było o tym przekonać podczas
sObot!)iego Ogólnopolskiego Turnieju Lambady o puchar prezydenta Kielc.
Z różnych regionów Polski (a
nawet z Winnicy) zgłosiło się

ponad 70 par, w tym wiQkszo.~ć
maluchy w wieku do
14 lat. Kiedy doszło do prezentacji uczestników,
prawdziwe
wzruszenie wywołała najmłod
sza miłośniczka
brazylijskiego
tańca 4-letnia Monika Pająk
z niew iele starszym partnerem
z Kielc, Para ta dawała sobie
całkiem dobrze radę na parkiecie, ku uciesze licznej publiczn :>!;ci, awansując aż do półfina
łu imprezy.
stanowiły
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cownicy I Oddziału PKO wraz
z dyrektorem Januszem Mać
kowskim. Zapraszamy!
(kb)

WAŁĘSA s potka się
z rolnikami woj. gdań
s kiego . We wsi Kieino, z inicjatywy NSZZ "SGlidarność"
Rolników Indywidualnych toczyć się
będzie
dyskusja l)
problemach kraju
rolnictwa.

LECH

dzi ś

Prezentacja uczestników -

na przedzie

W "Walterze"
Nadpłaciła omyłl{owo

trzy miliony

Wyrwane z JLorzen.iaBodzentyńskiej w
Fot. A. Piekarski

"Poirytowanie" częściej

zafundował

, Czym Walę sa
"oczaruje" rolników?

ul.

N iem al colo prasa parysko
zamieszcza
na
czolówkach
sprawozdon ia i komentarze
d.otyczące
polskej wizyty oN
stolicy Francji. Zdecydowanie
dominuje opinkl, że wizv!a
by/o pełnym sukcesem strony
polskiej i że Francjo udziela
naszemu kroj-owi oiedwuz.no·
cznego poparcia w ' kwest!i
nienoruszalności
granicy "O
Odrze i Nysie oraz naszego
udz~a/u w tej fozie konfererocJi 4 plus 2,
która będzie
dotyczyć polskkh gronic,

złotych!

PKO będzie Twoim bankiem?
czy

Paryżu

złotych

iej kwoty z własnej kil' zeni.
Niedawno w radomskim "WalSprawę wzięli w swoje ręce lutne" zdarzył się przykry incyo
azie
dObrej woli.
dent który się odbił ~łoŚD.,.m eZ inicjatywy działających w
che~ wśród zało,i. Rzecz miasakładzie związków zawodowych
ła miejsce podczas ~~sięczn~~
HZPOCZęto dobrowolną
zbiórkę
.wypłaty dla praco~rukow. O!oz
w czasie wypłaca~a . pobo~ow. PIeniędzy na wyrównanie straLy. Zało:a przedsiębiors~wa nie
wydziałowym platrukom, .k~Jer
pozostawiła kasjerki w oblicz n
ka stwierd!l:iła z przerazeruem,
nieszczę' cia samej sobie.
Listy
że brakuje jej pieniędzy.
imienne
pracowników wpl t'1t.Po' dokładnym przeliczeniu ~o
ją('ych na wyrównanie
straty
tówki i sprawdzeniu !ist pl,:c o:
krążyły od słanowi lta do stanokazało się, ii niedobor ~.otowkl
wiska pracy, w wydziałat'h prowynosi 3 mln zł. O fakCJe lym
dukcyjnych i w biurach.
poinformowano
załolię
.p~z~z
\V t~n sposób uzbierano
nie
,łośniki zakładowej rozgłosDl litylko 3 mln zł , stanowiąc'e kwocząc na to. iż wypłacona pomył
tę niedoboru, ale nadwyżkę w
kowo nadpłata zostanie do. k~y
wysokośrl 386 tys. zł . Kwotę tę
zwrócona. :"Iiestety . tak Się "!e
k asjer ka w ('ałoś"i wpłarila lla
stało I długoletnia kasj~~ka, ktoPaństwowy Dom Pomocy Sp\)ra niebawem ma odeJse na. emeryturę, s.t.nęł~ w o?lIez~ , łc('z n ej w Wi erzbh'y.
(j. ryb.)
zwrócenia l eJ, bl\dz co bądz, du

http://sbc.wbp.kielce.pl

najmłodsza

para.
Fot. A. Piekarski

Mimo ulewnego deszczu i wichury k.ielecki "Jarmark Swię
to/.rzyski" odbywa! się w minioną niedzielę, jak gdyby nigdy nic, Plac dosłownie pękał
w szwach, Ty'll razem więcej
bylo sprzedajq.cych niż kupuj/fcych. Stąd t ceny niższe
niż
zwykle. Po 600 ' tus. oferowała
piecy/.:i gazowe
prod. czeskiej
pewna pani. ale i tak ' chętnych
nie zauwa::uUśmy. Powodzeniem
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• W "Echu Dnia" - KIE~CE, uL Targowa 18,
VI piętro; RADOM - ul. Zeromskiego 58 • \\1
środę, 14 bm. _w Miejskim Centrum Kultury w
OSTROWCU SW.

Coraz mniej talonó
Księgi ' Gumnessa!
Zgodnie z życzeniami naszych czytelników, w ubiegły pi ątek
taiony ~ubskrypcyjne Ks i ęg i Rekordów Gumnessa sprzedawoliś
~y ~a~ze w Klubie. MPiK w Storachowica.ch. Oferowaliśmy :e
row~łez padcZ<Js Ogolnopolskiego Turn ieju lambady. w hali widowl skowo-sporrowej przy ul. Waligóry. Kto nie był wtedy przyg?towony na ten zokup, może go zrealizować w naszych redak'lach: przy ul. Targowej 18 w Kielcach i ul. Żeromskiego 58 w
~adomiu. Ponadto - zg~dnie z -zapowiethią - w najbliższą
srodę - 14 bm. uruchomImy stoisko w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św. już od wczesnych godzin popołudniowych
Dodajmy, iż wart-o za i nwestować w to wydawnictwo. które
drukowane jest po raz pierwszy w języ.ku polskim. Bajeczno
szota graficzna. setki najróżnieiszych, czasami szaleńczych. rekordów są warte, by m i eć ie w swoich b ibltotekach!
(l.)

~

Od uwiedi na apel

~

Przyspie zanie po maratonie
Prokuratorsl{i prima aprilis
II

Regionu SWi,.Ukrlllskiego

~

"Skauci piwni"

muszą

li!

SejmOWe

I

List (lo redakcji

Organizatorem turnieju było
Młodzieżowe Centrum
Kultury
przy dużej pomocy kilku.I}astu

Apele ministra Kuronia
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każdcgo dziecka. Apeluję, . aby w
t ej tlkcji nie by/o podzialu
na
gorszych i !epszycJl,
a by ;ed,ni
nie rzucali !Julek do koszo, jeśli
Inni ich nie mają. ApelUje, prze-pra3zam, twierd3ellie bylo ;edno,maczne
"w
kaide; szkole
m u s .j, byc! obiad", tV każdej
gminie wszystkie organizacje od
paratii pOCZIlWSZY
mUszlJ o to
wdbać. trzeba zrob ić podział zadali, a inicjatorami powlnny . bl/c!
gminne oArodkl pomocy spolecznej. Siln.iejsze szkoly p 01vinny
. pomagać slllb~zym (71). Ustalic!
jaI.:ie SIJ środk4. ,,Ja te a:\:cie inteomie tli WarsZJawie ·'. W każ
geJ s:~(~le _mu~i !rll~ posilek, . bo
mticzeJ lo bylby - skandal. Doś
wiadcze/lia trzeba. spopularyzować, zapewnić 1cażd4!11!.U

pohl:ie-

mu dziecku zdTOwy. ltaloryczny
. posilc!\. Apeluję do d;iecl. które. mOGli sle do tego wtączyć.

S,.O{lJGi SIJ lV lJudżecle, nłlplywa
fil etary, mo;;emy sie zorganizować. l jeszcze, ie włq.czyły sie do
tego Nina Tierientietv f Ewa
Elanclyk i jc~ZC?'! ktoś. Stoimy

pr.ed h.j~torvczllą szallsl} u:ejścia
t17 C;}wl/'zoWllny świllt i wierzę,
że to 'lę uda.
Tak pobieżnie
pon o!o wa:em te wywody i po
p ro~ t!l rc;;e m! opadły . Bo mo~e
Sil szkoly Ze!) ze I gors:e. a hl tencje
pana
ministra barc2zo
sZ!!szne, ale chc:alb!Jm, żeby pan
minister fakt!)CHlie się przyjrzał,
:l ~kle to SIJ ~odlci z !Judżetu na
dożywianie . do jakich to sz:<ó!
(może 110341 Warszawą)
nap/ywają '.lary, ;akW 5ą możl iwości
"a!CI!~!l przez yodz lcótv tego mleka i "-al,;ao !llo !l:iecl, nte mówiąc ,uż ? ?biada-ch 11/1
k a ieł l! D o d~iecka_ Proszę to sprawdzić. Btlz a, ,
letóre; tworunie
pon minister zalJiega, to chy ba
na;latwie,slY problem.
Nawią:U;IIC do .. niechlubne;"
przeszłoścł. kiedll to to setkach szkól
,tać nas 5y1o na "szla"lkę mle-

o

Po e:z.wartkowym maratf1nie Sf.'jmowym }loświęconym samorządom
terytorialnym, a -u.kończonym niemal o północy, widu oczekiwalo nie mnicj burzliwych i dlu«ich obrad w . pi1\tek, 9 bm. Zawie- .
dzion. się! Ows"em, były isknen;a j . «F"1DC!4y ~ ale deęY:lje ' zapad"ly
w ~empie pnyspiesaony·m. Do8ći ' powiedaieó, że ' w pier~SlIej pól«od:linJe ;obrad . znowelizowano jedaą Wit~~ę, ·~r.ulI.lII poprawiolło, a . .
. • i-~je~t ' tueeiej .drzneoDO.
.

W odniesieniu do apf'Iu Rf'gionu Swit:tokr"ysłdego "SoJidar· ilOści" '89 ' oglos:lOnego w "Mhu Dnill" - 2 marl'a 1990 roku
stwierdzamy -eo aastęJ)\l.je: - •
. l. Nie ~na?e są · nam "dz.iała;nia ir.tęrwencyjne Regionu Swi~-.
toknys!ł:iego . "Soli,darnOŚci" '89, )udzi dobrej w.oli oraz' wlads
ądmjnistr.acł'i!1)'cb · zm!PTa&jące . do - obniżenia czynszó..... ".
. .. ~ow.e~lt~j.a .·d~t?,czyła ·:Ust.a.'!Y . · lrow~ sprawiedliwoi;ci. Tu właś
li. Za.mleszcz<we . ~ .ape-l-u · st"!lięnj~enie negionu '. Swi.ętokrzys
o labach 'le1l:arskldi, kt6te w wy- '·nie b~a ' dyskusja -(Ponad ;' 20' '0kiego .- _ "Iż . droga przez nas obrana · je.~' SlUSZ>ll.a J pr~wail~i' d{). .. . nilru se}mQ.wej de'cY2:ji - -będą ~
:só1», nię JlOzbawiona miejscami
eelu'~ tFaktujemy · jako lclasyczny. przyklad nowomowy.. puy.. nolite:
bęz . osobnych st.ruJdur
: ".k;r~lkich - spi'lć'.\
chociaż .sam ·
pomi-nającej ezasy przewodniej . roli PZPR. ·
obejmującycb dotychczas' MON, " .J]llm9ter . Aleksander Benłkow- ,
MS'W Ola.· PKP. P-Opra\\'ka zgło- ' .ski podkreślał,
ź,e nowelizacja
- ,3. To nasz -'prote6t - WZZ .. Sólidarności " '80 i · mieszkańców
ma charakter niekompletny, a
. s~ona przez Senat: obj~la u~ta- .
KSM ·- S1- styc.:nia 1990 r&ku 'pod budynkiem Za·rządu KSM spoprzez
to
· przejści owy. Najwięk
'
w~ o przedsiębiorstwie państwo
wodQ.\v.ał ruchy gabinetowe' działaczy ne-o- "SoJi ilarności" ' 89. pre~
wym w llunkcie . dotycz:\cyin. ·s:z.e kOIitrowersje wynikły wozesów i wojewodów.
.
..
kół weryfikacji' kadry prokuratl'ybu !>owo!.Y.wania dlrekl,oró~.
4.. L.icz'l si~ wyłąc;?;nie działania konkr"elne i' fa.k ty, któr'e ' przed.Sejm
uprzednio, . m1i:1imalną
torskiej, Obejmującej w kraju
· stawiamy:
okolO 4 tysięcy oSób, pr ze\vażnie
wit;'ks:wści ą głosów, przySOlI wa- '
A) to nie ludzie dObrej woli, ale oburzeni mieszkańcy KSM
riant, że dyrektor może, ale nie
w wieku poniżej 40 Jat. Jak. musi być pów{\ływany w w yn ik/ł'l wie'k
by było na dziś
- 31 stycznia oraz użytkownicy energii elektryc:z.nej i gazu ku konkul'su. Tym razem zblo- . projeld
rządowy . przewiduje
14 lutego, pl'otestowali na wiecach zorganizowanych przez WZZ
ud1:iehnie wszystkim prokurakowa.ne głosy OKP p F:l:esą dzBy ~
"Solidarność" '80 i KPN, wyst~ppwaJi przt'{!iwko bezprawnym
torom wymÓwienia - z dniem l
konkurs jest formą obligatoryjl bandyckim podwyżkom czynszów i I>płat wyliczonych przez
kwietnia
br. i na tychmiastoną. Kuluarowym głosom o tym,
Zaklad Energetycz.ny. " Nic o . nas bez nas" - głosiło basło kielwe angażowanie zdecydowanej
że dobry dyl'~ktor dd sobie z tą
czan . .
większości
do nowej strukpro cedu rą
radę
bez kłopotu,
tury (w dyskusji pojawiły się
Mamy · pełną świad,omość, że to właśnie władze admini&'traprzeciwstaw.iapo wszakże opinie,
.opinie. że nie obejmie ouo najie cała sprawa jest jawnie podcyjne w!·a:z.- ze współrzqdzącym neozwiązkiem "Solidarność" '89
wyżej 5 proc. kadry prokuraszyta nieustannie . nagłaśnianą
zgotowali nam te czynszowe niespodzianki. Dlatego na próżno
torskiej). Teraz sprawy są w
walką z t:z.w. nomenklaturą. .
szukaliśmy wśr-Ód \.łumów · miesltkańców przedstawicieli Regiorękach i głowach członków sejOdrzucono natomiast, na wnionu, Komitetu Obywatelskiego i OKP.
mowych komisji.
'sek stosownycb komisji, poselBl Czas bzdurnych apeli minął be-zpowrotnie . . .Je steśmy zquski wniosek o nowelizac ję ustaPrzyspieszony tok piątkowych
· mieni we-zwaniem do oszczętlnego ;l;użyci a wody . . Mancwr wowy antyalkoholowej, p rzewiduobrad umożliwił szerokie, jak
jącą m.in.
uznanie piwa za .
jewody z obniżeniem nonny jej zużycia na CI metrów sześc. od
"mniejsze .zJ.g" oraz zniesienie
osoby· jest śmieszny. Panie wojewodo, obniżka, którą nam pan
godziny ') 3, jako ternunu
dozafundował . jest normą ustaloną w czerwcu 1989 roku. przez
pus:z.cz.ainości sprzedaży napojów
.rząd Nadal otwarte jest pytanie, czy przy j~te · normy wody 5'1
wyskok{jwycn . .Jak to si~ ma do
realne? ·Sześć metrów sześciennych wody to ·jest 6000 litrów, czypuropejskości, za którą podobno
li 200 litrów dziennie na osobę. Kto lest w stanie to zużyć1!
wszyscy 1ęsknią, nie wiadomo.
Panowi.eJ - Czas najwyższy zejść do ludzi, .być wśr-ód nich, wyFaktem jest, że "Skauci piwni"
DOKOŃCZENJE ZE STB. 1
i
im podobni, na liberaJjZlm w
· słuchać ich, a potem zajmować stanowiska i --ogłaszać- apele.
tej
dzied;zinie
będą
jeszcze
mu, C) To właśnie .Gl·upa· Robocza ds. Obrony Lokatorów KSM, uW linale wystąpili już najlep!ieli poc:z.ekać.
si, pary znakomicie przygotowa·tworzona w dniu p rotestu z inicjatywy WZZ "Solidarność" ' 8(]
W
pią~ek
pr:z.eprowadzono
ne przez różne kluby tanecz.1 zaakceptowana. przea mieszkańców , w wyniku prac prowarównież tzw. pierwsze czytanie
ne, domy kultury i świetlice 0dzonych przez cały luty 1990 roku, w dniu 1 marca wynegocjonowe!i:z.a4:ji ustawy o prokuratusiedlowe. Emocje dawały znać
wała 50- proc. obniż.k~ czynszu na terenie K-SM.
rze, niezbędnej już choć by jao .sobie nie tylko na parkiecie,
Nic o nas \>(>z nas!
ko pochodna wcześni ejszych sejale takt:e na widowni,
gdzie
mowych decyzji ·podporządko
Grupa Inicjaty wna WZZ "So~idarnIlK" '80
przecież siedzieli rodzice tancewujących tę instytucję
min·i srzy oraz ich kibice. Poziom był
dość wyrównany, musiano m.in.
zorganizować dog ryw kę w pół
f inale dla na j młodszych uczestników.

.We wtorck, 6 bm. po "WladołI\Ościach" . .po l'aZ koleiny przy$ZJo mi -łvysluchać gorqcych słów
j _przyjrzeć się entuzjastycznej
miejscami gestykulacji pana mlnb$Ta prMy i opieki ,ocjalnej
('"k c1i.yba dokladnie.
nazyu'o
sle to mi/ństerium) Jael\(! Kuronia. 'Parokrotnie już clIciałem
podzłelić · sle refleks jami 7 jego
pogawedek ł prawde
mówiqc
t:hecł te byly nieraz większe' niż
. 'eraz .. gdy zdecydowałem sie pare ' ,łów na Je?l temat Ilap.lsoć.
Otóż
gnęblq
mnie · przede
W~2V3tk.i!7ł W,tltpliWQSfi ł Qbawl/l
c:.tll "an mimsfer lak/lic znie tVfe
i -zdaje sobie Sprawe ~ tego, .c o
sie w rcTajll d.ieje. jaka jest sytuacjll wAród emerytów i · rencisMw, wśrod coraz lic;;n!ejsuj rzeszy lJezrobotnllch, a wr('~;;cie ila wiqzując !,:onkr.etnie do wtor!wwej ;ege WYPOWiedzi - wśrócl
elitleel i mlOdzieiy rÓlflego rodzaju szkól? Jako człowiek, ~:tó
ry z .Jświatą · ma CO! nieco§
w$pólnego i co nieco sie w tych
!ll r awach orientujc - mll3Ze powiedzieć. iż te wywody niewiele mają wspólnego l ruczywistoicią . a nade wszystko
budzi
}uż prawie przerażenie
sposób
podejAcil! pana ministra do omaWianych prZl'~ niegc; problemów.
W t'llch "ogadankach. także ostatniej. slysz/f te co niegulJ$ w:elokrotnie wysluchiwalem . A u:i('c
ciągle apele. - Apeluję o tworzenie I)azy d/.a 5tołówel(
kolnych.
Apelulę o tworzenie
.,p/niomu
»111lIm",n"
w
szkołach. aby
szklanico mleka,
lub szklanka
kakao wraz z bulk. byla dla

poczekać

ka dla każdego ucznia" - teraz
to niemal iluzja. Mówil pan minister, ie " podejmujemy działa
nie", kierował kolejne a.pele do
!po/eczellsttva, więc chciałem się
c:apy4al! palla ministra, czy wie,
iż dobrymi cl1ęciami,
apelami
pieklo brukotVallo.
Te gorzkie slowa kieruję do
pa·OO m!nistra, podkreAlajqc raz
jes~cze, iż nie kwestionuję dobrych intellcji. lecz chcę,
11 by
odzwierciedlały
one faktyczną
sytuację Co apelami zd.lalamy,
1c.icdy w uk.olach dzieci mdleją
~ g/odu, kiedy wiem to - z
trudem .dQbUta suc1J{I bUlka i co
najwyżej herbaM, któreJ Często
też brak, stanowią jea.Yl1e poży
wienie całodzienne
niektórych
dzieci.

Wideo - konkurs
Dla entużjastów filmów z kaset ' wideo dzisiaj początek nowego konkursu z atrakcyjnymi nagrodami. Przypominamy.
:loe wystarczy poprawnie odpowiedzieć na sześć konkursowych
pytań . by w~iąć udział w 1060waniu nagród. Dzisiaj pierwsze
trzy pytania, jut.ro - następne
"trzy. Odpowiedzi należy wpisywać w
kupony konkursowe,
które następnie (np. naklejone
na kartki pocztowe) trzeba przesłać pod adresem redakcji.
Oto pierwsze trzy pytania w
wideo-konkursie:
llie~o

Sqdzę

więc,

lZ w

tych pogadankach powinno byĆ wi,!cej umiaru, pow!ciągliwości i mniej
p!eudozadotVol1V1ia
z tego, iż
oto "podejmujemy dzialanie" -'
co tak przypomina nowomowe z
minionego okresu.
NaLmłast
więcej realizmu i r;:etelnej oceny slltuacji. którll samopomocą
i darami zlIledwie moina minimalnie poprawić, ale nie rozwiązać problemu.

Jutro kolejny wtorek, o czym
tym Tazem dOlliesie mi.n. Kuroń?
T .B.
(lIazwi3ko i

imię

Z1Ul11e redakcji)

tytuł wieł
amerykańskiego
przeboju

l) Jak brzmi polski

kinowello (horror na wes' lo)
"Bcetlejuiee", którego char~kte
ryzatorzy otrzymali Oscara? 2) Podaj tytuł amerykańskie
go sensacyjnego filmu seience-fiction, którego akcja toczy się
w roku 2017. a w rolach głów
nych
występują
Melanie
Griffith.... i Don Johnson.
3) Podaj tytuł amt'rykańskie
go filmu Grahama Bakera, w
którym młoda kobieta i
jej
przyjaciel
próbują
wylaśnić
przyczynę i źródło irracjonalnego zachowywania ,ie mieszkańców pcwnego
niewicIkiego
miasteczka, tracących nad sobą
kentrolę.

l) ................................................................................................................. .
2) ..................................... .........................................................................
3) ................................................................................... .............................

http://sbc.wbp.kielce.pl

pat.ronowała

.Jury zlożone z
7Jlawc.Ów przedmiotu
torów tańca z Kielc,
Skarżyska i Łopuszna
szło dwóch godzinach
r.a parkiecie, wytypował O
cięzc6w:
w grupie do lal
ZWY Ciężyli: Monika Cholecka
Ernest Dyras z Kiele, n
-Dorota
J-:dr:z.ejczyk i
Dusza - także kielczanie
m - Joanna Wiśniewska i
t ek Penkala z Kielc
da .. Echa Dnia" i
W grupie
.
14- . lat, najlepsi
I - Elżbieta S:z.lufik
Dąbrowski il Kielc prezydenta i milion
II:lody, II - Zenia W,~łodI!ID'
Aleksiej Krokos r;
- Dorota Stój i Marko
rez z Krakowa. Miss turnieju
stała
Zenia \Vołodkina ,
misterem - Edilson
(Włoch) z Krakowa.
parą zdaniem pUlbj'ICZll"'''~
okazał się duet Szymańska i Mariusz
kielezanie,
Podcza~ inlprezy
:z.aprezentowala si~ fO.rnllaCj"
neczna "Akant" 3:

w ~cemistrzowie

świata

dyscyplinie. Organizatorzy
I'l'ezentowali takie pokazY "
~y projektantów z "EJecty
ra'/: p. Roberta Kupisza w
konaniu sympatycznych
ll'k z MCK.
Impreza

podObała się

ności.

Obradowali
związkowcy
W sobo~ w Radomiu
się trzecia tura
du Delegatów NSZZ
npść" Ziemia
chwalono deklarację
wą, dokonano pełnego
władz regionu, na czele
stoi (o czym już I
nJY) Zenon Madej.
9-osobową delegację na
wy Zjazd "Solidarności" .

czyła

Kupon wideo-konkursu

-._

sponsorów,' głównie
m.in. kieleckich
"Odepolu",
iyskiej
nik",
a takie

-

ej·

uNie ruszę się stąd, bo nie mam dokąd

~----------~--~------~---------------~~--

iś~"

~------

••
Do n(tSZ-a-j redakcj(' dotarl sygn~ł, że pned Wydz'oł€-ffl
Spraw Lokalowych UM w Ki<olooch kGczuia m~oda kobieta 2 dzreclti.em. Prz}-nios!o ze sobą tobo-łcl< z orobisłymi
rze<:zorili i - OŚWiadczyła: ,,'Mie r w...zę się SJł~, bo nie mam

naszych pu blikacji

dokąd iść".

'.

· edy Je eść się chce' l. '~,e~::~~~i:' .M~jSk;~or:~~~~~
,

'

..

{laS'lej-' publiliacji, zatylu..Con.!: wi(.('ej wy4li~,g
rąk", otrzymaliśmy tae:

_darmozjadów nie będziemy ży
wić • . Takich słów ab601utnie nie
mówiłam. W naszym barze wielu ludzi korzysta z bez;platnych
zup i nikt z personelu
tego
!«)nsumentom
nie wymawia.
Wręcz przeciwnie, gdy ktoś po-p cosi o dodatkową kromkę chleba,_czy n~wet drugą zupę - wydaJemy .. , .
KUYSTYN A KOZIEł.
(kelnerka.)

obsługiwałam k~nwniósł
skargę

ta.do redakcji ~Echa D'nia*.
w niej, że nie mial grok ieszeni, nie niógł więc
za zupę, mógł jedynie
dziurawe skarpelki.
iam,
że
ten pan nie
t ani jednym słowem,
zieść . darmową

1<

zupę.
«Ły- _

Wybrał/ jat'zynową.
Po
umow'lniu; zwrÓCiłam " się
'rachunku w wy650' zł. Konsument ten

obrażony

żądaniem

rachun-ku. argumengazecie wyczytał o
P7"r"nu' ~" zupach serwowanych
ID barze. Wówczas za~
.!]lu.. wyjaś!li ć, _ , że , ?ezc
'oZupy ,są na talollY; wyprzez PCK, Po' ukazasię at',ty,kułu w «Ech u Dni ~
rn się niewinnie oskażo
utyła,Dl" '_argumentów:'

Ani przejść,
ani_-przejechać!
'delec"kim osiedlu _ Bą.rwi
w pobliżu bloku nr 2 ..
adz.ono kiedyś wyko-py, ilui sta wiali kolejny alok,
zakończono, drogę zasya.le zrobiono to, niestety,
jak. Teraz cho-dz! się i
po "oórach i dolinach",
nawieuckni nie wyrównano
należ~,. Porobiły' się wet'Nikt się tym jednak nie
mu,ie i na interwencj miew w tej sprawie, ja,k
. nie ma żadnego odzeW adm inistracji na Banyinpra-cowni cv tłumacza lokafil. że w osied[u trwaja jeszprace budowlam), wi ęc 0 uliczka ma być w:fgd-opiero wtedy. gdy fa,
uporają:oję ze WSZ}'stn,. Orlicami.
- To po co ją było 'dopuszcz a ć
ru<,bu? -. pytają czytelniCY:
nrzejsć l>ezpiecznie, ani tez
j('.<,bać b.mtędy nie nt9Żna!
(Jg~)

*

*

1<

NaŁomi'l!St kiet'owniezka jadło4ajni "Łysica" pisze: "Młodsza
kelnerka pracuje w bane od 6
lat i w tym IJokresie nie miała
ża{in-Jch skarg, ani uwagi . ze
stronv konsumentów.
StwJerdze nia zawarte w notatce prasowej są krzywdzące, _zarówno
dla baru, j'llt i dla naszej kelnerki

mu wszystkie zupy,
'w tym dniu 'w

1<

H

•

1<

OD REDAKCJI. Nie jesteśmy
za tym, żeby żywić darmozja.dów.
Ale też nie pochwalamy tego,
by ta szlachetna ak<"ja zost(>ł
zi;iurokralyzowana.
A tak się
• stało, bowiem z bezpłatnych p~
siłków mog-ą korzystać ci, kl1ł
czy z Z:lrządu Rejonow_e:o PCK
w Kielcach otrzymali Lalony na
biedazupy. Tymczasem kaider;
dnia m!)że zdarzyć się tak, Ż
kt oś ~t:sta nie bez r;rosza w kieszeni, że nic stać r;o będzie nawet na najSkromuiejny posiłek .
To 1'0 ma zrobić, kied y jeść się
('hec? Czekać do końca miesią
ca hV udać się po talon
do
PĆK?" Wydaje nam się, że w L~:
ki ej sytuacji powinien wstl\}JIC
do "ł.ysicy" lub " Jagienki" i poprosiĆ-. (nawet bez Lalonu) o d ...rmową zupę. A koszt ter;o pos.ł
powinien być doliezony do
ogólneg-o raehunku dla PCK. Z
pewnoś('ią zakłóci Lo dotrch~U
sowe usla.lewa, ale talue Jest
życie . P rżecież z _dnia na. dzień .
ro~nie liczba ludZi pozostaJąeych
bez pł'a.ey, którym nic zdl\i?~C!
wypłacić ~adnego ,,:asiłku. A. Jesc
się chce. ~iech WięC na bIed ZUPy nadal będą wydawa.De t~
lony, ale od tego ust;,lema ruI'
możc nie' bye wyjątkow o Zresztą
to snra wa do ro?Strz,.-gnięt'i:!1 pomiędzy PCK a ~SS', ~ie F-l ż ,
na tym jednak el~rp.ee
bogu
d~('h30 wiuua k~ln('rk~,
(j eb)

k.,

Z

Otll:tĆ.

lII/Mych więc malo, ale sala

ali

.. Polonez" na kielecldcll
pełna. Ponad 100 mi~z1I-lJ 1BSQ członTcow KSM,
Niei!e.
I>to chcial, a -o spotWiedzieli w,:?; !Js cłl. bo w
kla.tce uń-sitllo ZMlJiadoo zebraniu (Jf'upy Ci!WItcelem wybrania rady
spólllzie!ców i de/cna zearall-će pr.?eds-tQwicie1'0 PTaWda, ni-kt
!la tym 0~!ll u, nie moie 1tar!ekać, że
si ę dZieje bez jego w l e<!::y;
'~dom 'enia zawsze wisz(l. a
tuie r;omitetów bióltowyclł
nisemll.e Ulpros'!cnia. A
padły zarzuty, że zbyt wie•• 0 nas, bez nas".

Z mężem rozw i odłam s;ę w
1984 r., ole jeszcze przez kilka
lat mieszkaliśmy razem. Co to
było za życie! Mqż kilkakrotnie
przebywal w zok/adzie karnym, a
gdy wracał do domu urlqdIOI
awantury, b ił mnie i C:( iecko.
Po tych pobiciach zglas!Olam
się na obdukcje, mam kilka zaświadczeń lekarskich.
Ostatnia
awanturo, w czasie Iotórej groził
mi nożem zakończyła się tym,
że wyskoczyłam przez okno
i
złamalam nogę w kolonie . Pęk
nięto rzepka
nie wgoiła s ię,
naga jest niesp rawna i nie mogę
pracować. Ot rzymałam ostatnio
-

W ie;. zores!tq nie temperttje eglo:;U były oslre,

llawet

agrćsYwne. Ocz!}wiicie z~utw~r
sowaly te częste p"od.wyźf; 1 c7.yn~
szu. O wodzie mowlo~I~, o zsv

pach, o niegosp da.~nosc, . DoSol~-:
lo się -IWim it!i IrocJI KSM, pT_!f

dUHU

a liment~cyjne90.

Storclom się o wyeksm itowanie by/ego męża z mieszkania
jednak sprawę w 'sądzie przegrałam. Sytuacjo stała się ni e
do wytrzymania. Chłopiec chodzi do I klasy i mo ogromne
kłopoty z naukq. Jest wystraszony i znerwicowany, nauczyciele
mówiq, że nie zda d? " klasy.
W 1988 r. próbowołam znałeźć
miejsce dla siebie i dziecka,
zajęłam w ięc "no dz iko" mieszkanie, które przez dłuższy czas
stolo puste. Stamtqd jednak b rutalnie mn:e wyrzucono, bo zajq/
je człow iek , którego mieszkanie
się spaliło. On
mieszka
tam

sty{)roi-a br, zabrałem dobre imię KrzyszLolowi CreenO'\vi,
wspGminając o nim w artyku!c .. l'echowe, srebro", K . Grcen
od wl'ześai ubiegłego roku prz_bywa w areszcie śledczym w
K.ielooch , skąd napisaŁ na umie skargę do redakcO-l'a naczelnego
"Ech.a Dnia". Ze Sikargi tej jednoznacznie wynika. re K. Gree n
j~ człowi€ kiem o n iep09Z1ako-wanej opinii. a w objęc i a prokurato.rQ rzucHy go tajemnicze siły,
dziennikarze zamiast go w
tej sytuacji ratować, lo go dobijają. Przyponln·ijmy W!ęc pokrMc o co chodzi: w sierpniu ub. roku włamano się do ko.icioŁa w
Od[,Qw ążu, K, K ,'.",kich skąd skradziono srcbme koszuikr zerwane z obr zów Matki BoS/kiej (ich wart ość za yl..kową wyceniono
WÓwczas na O mln zŁ). ZtodlZ'i.e~ s,przedali łup p3~
m , ci za6

za"

Jak się zabiega odobre imię
postanowili łup przcloplć i pra<:? tej PGdjął Slię K. Green, Dobrze wie~iał -c o to a pr3ca i nie zadrżała mu ręk-a. gdy przetapia ł bez~nne d1l"iela sl:tuk-i w zwykt~ sl'ebme
z.tabk-i, z których dw!e wmął sol>!e jako wynag.rjldz nie.
PrzeŁa,pianie
łach ma swój

warto;C-iowych preejQzów kracU.i-onych w kościo
precedens i jest prz.estępstwem wyjąckowo obrzydliwym, dlatego nazw nia K. Grcc r>a .. zlotni.k:em - k nciarzem"
nie uważam
przesadne. W czasie rewi zji w domu K , Greena
oo.ale-z;iQ-110 dtńej warto;Ci ikQny po-eh d-zące z włamania do koś
oioła praw sławn g'J w Kie lcach sprzed kilku lat. TrzcIn wyjąt
kowego tupetu, aby stwierdz,ić, że .. ikony te oddałem dobro .....olnie". gdy "dobrowoln05.!" ta. pol g ała na tym, że z.nałazła je, u
K . Grccna milicja. K . Grecn nie zgadza się z moim stwiet'dzeniem, że m-ilic ' m ia ła g wcze~n iej na oku i żąda d kurnentów.
Pro zę bardw: WUSW w Kielcach służy pLOtok lami z rewizji
(kilkakt·ot.nych) w z kladzie K. Grcooa. w poszultiwal'Jiu w:>pomnianych ik.on. Dlaczego tych ikon pcti7:ukiwano w d"mu K, Greena, a n ie na pr zykŁa d w m.)im? - to już jest tajemn ica milicji. S d wkrót..oe ecen,i stopień nie winności K . Greena, jak również nastę~y sąd oceni m · ją wmę jako cztQwiek . który zabrał
mu dobre imię.
BY. Z RD PUCU

za

t

mo!e powi

mocii

100 ty;. zł z opieki społecznej,
a na dzicdo 13,5 tys. zł z fun, '

8

Sa la je

o ltyC.ZajÓtV
ACHCTALO MI SIĘ,
tUl
stare lata, łazić .nazel'.Ta,--.J nia osiedlowe.
'Choct'llz,
q.1 uÓII 1iie taćy starus'!lcow~, ja{c
no, mote nieco mlodsi, puslą Ollloby na tyclJ d!ielnłcoUlł1ch
1
11 ot kanioc1l. -Mlodzi ludzie wolą
UJYfJrzetvać ~ię u boku
swych
n1a ltoneł( blM'asz/:ować z dzleć
~ I. ~amł~ t, po pró.~l!iocy, dcba-

Ilsmy 26-letnlQ Marzenę S. r
jej S·letniego syna.

I

naglośrticlTla .
ka::du
!ieć do mil;rofonu,
mÓwt. A to ~Uby w

co chc . f
jego klalce
sclr.o wej od lat
brudem zara"l.ajq, a to, ~e d'-· i T-i do blol.ów petne <totów, oświetlenie ulIczne do /~ttu, b zp iecze ń two takie,
że
stracI,
chC'dzić, nie tyUw noc!! . Co jest
t~re zcie 1!: tymi cZ:!I'''~!1ll' ' l Dlacz g
oblicza się ja/~ąś ŚrCd1!.łą

Spóldzielnia
Mieszkaniowa "Sady"?
o1'-O'!!ji CH-icd/otOej, a t;a.kie Ultępujq,cej raA1J:t1?

-wojewód-z/c(f!:a l!użycie i I(os?t
uH>dy?
- Ca wy tam robicie tli tej
- Ile WIU tam eiU ,
tU tych rad!:ie o iedla? NIC ł/ie mtJJcie!
&i!J1'lłch KSM!
- He :!!arabia
Wuja 'niają prezes, I.ier umik,
prezes? - Dtaczc-go w na!um d.zia'/lcz, czlonek -radł/ lIa<ł~ rczej
Molw zsyp nieCzU~n1l?
~ Kt
KSM. Sala dziwi SIę, Źi! 1at'a'
prz!fdziellłl
pOllueszczenra po grup ludzi U'!fIIlU it łl(l radzie
nim? - Dlocugo jeszcze u na 1Hu!.~orcze; ZłlaC~1!q, obI jż~cę CZtJfł
'sypu nie zli/;widotPnno,
ty 'Jw - szów, lak księżYCOW4. że KSM
;ied!islco szC.!urów i brudu?
pójdzIe z torbami i będz' nieRozsypał się worel, z prCltelt- wymłacalna . JaJ: można, d?fWi .ię , " Doslalo się pre?eJom. Icte- sala, wymusić na l,im
cteclJzję
:~~~':;"01Qi, działaczom osied,lo- be~ rachunku gospodarczcg? A
wylll. Za samo~·ol.ę. za .aroqa~= je<lnar;, stało iC.
.
"'a btaok WlęZ' z nlteszkan
TyUw ! wodą ja 1111
sprawa.
~~;~i- i d:!ialan!a tajemne.Mie zr.aitcy Sadów bcalł p/ac.ć

t

prze ciętnq
więc ta/;?c za

z całego 03icd /a , a
straty U! W:,~Ile, ale
od blohu. W ka±dym lito/cu je t
wodomicrz i jego w;;f;azania pod ,ie/olle bęcltle 1Ioa wszystkich 10Trolorów domu. Nares::ci
okaże się, że wcale nie zuiywafllV
po parę tysięcy It,'6w, a noT'ma lie tlIle, i/e ka±dy pot r=ebuje 1Ia mvcie i pranie.

nie

Ktoś jedna!. z"la -:8 o toolum
lIU!ufno' ci dla uł-rządu
KSM.
K t o domaga ię powolan'a oso/mej Spóldzielni Mie ?kaltiowej "Sady " . Gorqc . A ra clwnelc ekonomiczny t j Nowej sp61d'!!iemi?
\
Nie 1nożng tej całej Icrytyce
o!l-?łlówić s/uS!?!O 'ci.
a lIr~y
kła!! to, że nie fll /I!uje się ZCllł
trzlI
ne;
lIcll rant oldenlłych,
co
Rafe€y do obowląrl:6w admillfstracji. Nie- moina jelf,,4ł; .poWiedzieć, że osied!!lwa ufl~i"t
s!rac;a I l;omitet nic nie ro!Jifi,
bo to krz:ytIJclzące. CZlJn ze z-aoslrżyly lwnj/'kty mi(!$<~"a' C!J administracja, to utr.udnia tWłJól
życie. I nie trzeba c!:ekn,ć :!! . ża

!em,

na;częściej . stłuznym,

aż

mo-

do ubrania, lu trzebił j.u!:
wie konkret"ie, reto ni zalatwi't.
Ci~!!ca
nauka samorzC/,hr.o.lci
czeka "o«'q rad~ osie4!a.

JlmZy

Gl.ĘBOCKl

rzadko, przebywa gdzieś w d elcgucji_ Czy jest w trudniejszej sytuacj'i n iż ja? Samobny, pra cujqcy mQiclyma ma chyba Większe
szanse na zdobycie miesz kan ia
nlz ni epracujqca
kob ie to
z
dzieck iem.
C iqgle tulom s='~ po znajomych, korzystam z pomocy koleżanek, matki. Do rodzicó\ll nie
mogę ' s ię przeprowadzić, motka
jest chora,
znerw icowana,
a
ojciec alkohol ik. N ie chcę na rażać dziecka na takie warunki.
Do męża nie mogę i nie chcę
w rócić, bo po p rostu
s ię
go
boj . Został przecież pozbawiony władzy rodzicielskiej
nad
dzieckiem - to chyba o czymś
św i adczy, Nie rozum iem, dlacze go mieszkanie, w którym jestem
dotqd za meldowan e! z byłym
mężem, nie zostalo przydzielone
mnie, ole jemu. To niesprawie.
dliwe. Teraz on założył sprawę w
sądz i e o wyeksmitowan ie mnie
z mieszkania. NapTawdę nie
wie!l1, co robić, dlatego jestem
tutaj.
W obecnośoi p. Marzeny. poprosiliśmy o rozmowę zastępcę
kierownika Wrdziału Gospodarki Mieszkaniowej i Spraw lokalowvch UM w Kielcach, ANDRZEJA KĘDIł~:
Przydział
na
mieszka nie
przy ul. Buczka, które państwo
zajmowali, opiewal no rodziców
b. męża pani, A mqż dopiero
po rozwodzie wystąpił o uregulowanie sytuacji prawnej lokalu.
Zgodn ie z przepisami prawo lo·
kalowego, tytuł prowny nabywa
pani były mąż jako syn najemców. ł on sto/ się najemcą
mieszkan ia. Stąd toki wio śnie,
niekorzystny dla pani byl wyrok
sqdu, do którego zwróciło
się
pani o eksmisję męża. Pani jest
tam na stale zameldowano
i
formalnie może tam m ie szkać lO
dz ieckiem, ole jako w tej chwil i
osoba obca - be! prawa do
tego lokalu.

Jeżeli zapadnie 'lYyrok w sprawie, założonej przez b. męża i
ot rzyma pani nakaz eksmisji, bę
dzie mogla natychm iast zwrócić
s ię do nos o przyznanie loka lu,
Wyrok sądu będz i e dla nas nakazem do zajęc ; a się pani sprawq w p ierwszej kolejno'ci. W
tej chw ili jest pani zarejestrowona jako osopa
poszukująca
mieszkonia,

W podobnej sytuacji jest w
Kielcach kilka tysięcy osób,
a
do dyspozycji mamy okolo . 20
mieszkań
roczn ie. Są lud zie,
którzy otrzymali nakazy eksmisji;
sq tacy, którzl na skutek poża
rów i innych sytuacji losowych
stracili dach nad g łową i ich
sprawy są obecnie rozpatrywane.
W tej chwili, póki mo panI
prawo do zamieszkania w lokał u zajmowarwm wspólnie z mę
żem, nie możemy nic petRi pomóc. Możemy tylko wspólczuć I
radl:ić, oby w przypadku konfliktów rodzinnych zwródła &ię
pani do właściwych argonów.
Obiecujemy jednak, że laJmiemy s i ę pani sprawą...
W szys.ko zala.twione jest więc
zgodnie I literq p ra wa, chodai
chyba każdy ' czuje, że tak n ie
pow.nno b.yć, że komuś d~iej~
się
wi łka krzywda.
Kobieto wychodzi na ' korytarz.
] st roztrzęsiona J bezrqona: _
I co jQ mam teraz zrobić. Da-.
kąd
iść?
pyta.
To pytanie pOlosto je bez od.
powiedzi ...

B, KOZIEt

http://sbc.wbp.kielce.pl

Trzeci boeing dla "Lotu"

idy .dłużnik

•

wierzycielem

zalJl'lmicznego, dółarewcgo, nara.~ta nie mniej groiwewnętrzne, złotówkowe. Zjawisko to wystąpiło po
w 19117 r. w rozmiarach zwracających uwagę, a ebec-

Mr Dean Thornton, prezydent
Boeing Commel'cial Ail'plane Group (USA)
ot) Już od prowie roku .. lot"
eksploatuje dwa boeingi 767. Z
tym . samolotami "lot" może
wreszcie konkurować z innymi
liniomi lotniczymi no trasach
pólnocnoatlantyckich i dolekowschodnich. Boeingi 767 potwierdzają, że były dobrą inwestycją,
w1ka1ując dzienne wykorzystanie

ok. 15 godzin, rekordowe w
lotnictwie.
Nic dziwnego, że
.. lot" niecierpliwie oczekuje dołączenia wkrótce do swojej flo ·
ły trzeciego 767. Mam nadzieję,
że ubiegloroczny strajk robotników montażowych Boeinga nie
wywolał poważnych opóźnień w
programie dostaw samolotów.

.

Na dobranoc
:=-

Krzyżówka

nr 50

- Jesteśmy dumni z tego, że
"Lot" ocen ia nasze 767 jako wartoś ci owy dodatek do swojej f10 ·
ty. Niestety, strojk w 1989 r. spo·
wodowolopóźnienia we wszystkich te gorocznych dostowach sa·
molotów o p i ęć do sze ściu tygodni. Mamy nadzieję. że noj·
nowszy 767-300 będz i e gotowy
do dostowy d lo "Lotu" w s ie rp·
n iu br.
.:. Ile samolotów łącznie wyprodukowano III zakładach Boeinga w 1989 r. i ile dostarczono odbiorcom? Czy są już dostępne wyniki finansowe Boein·
go za ubiegły rok~
W 1989 r. Boe ing dostarczyi 284 pasożersk i e samoloty
odrZ'\Jtowe: mniej w i ęcej tyle
somo co w 1988 r. Przedsiębior
stwo. w skład którego wchodzi
Boe ing Commercial
Airplal1e
Group. n ie publ ikuje osobnych
danych finansowych dla każdej
ze swoich firm. Jako C%ŚĆ
Boe ing w 1989 r. osiągnąl obro·
ty 20.2 mil iarda dolarów. co
doje zysk no jedną akcję 4.23
dol. Wg stanu no koniec 1989 r.
przedsięb i orstwo stanowilo w;asność 67890 indywidualnych aKcj onar iuszy.
.:. Produkcjo Boeinga to ok.
60 proc. całego rynku samolotów pasażerskich. Ale potrzeby
przewoźników wciąż rosną· Czy
Boeing podoła utrzymaniu swo·
jej pozycji światowego leaderał
Czy przewiduje pan zwiększenie
produkcji, inwestowanie w n~we
zakłady?

P OZIOMO : l) 'ptak wodny

z

rzędu w iosłonogich. 5) ziemn iak.
6) osoba w y s tG Pu jąca na scenie
w rol i p odrzędnej. 11) grupa
k upców wioząca t owary
na
w i e lb ł ądac h przez p usiynię . 12)

obuwie bez cholewek. 16) przyk uwany do wiose ł niewoln ik.
pracu j ą cy
ja k O wioś l ar z . 17)
własnon; czny podpis.
PIONOWO : l ) owoc dobryc h
interesów. 2) ciast ko z kre mem.
3) ł ańcuchy. kajdany.
4) silne
podniecenie.
wzburzenie .
7)
mowa - .... 8) szlak k omu ni kacyjny . 9). Leo pold. poeia - ur .
we Lw owie w 1 87łl r . - z marł

w
1957

Skarżysku-Kamie n nej
w
r.. lO) przyląd e k An ta rkty-

dy Wschodni e j (Ziemia Wikto r ii' .
12) krzew z rodziny różow a iy c h .
13) bom bard owanie lotn rcze. 14)
roln iczy. pr ze my s ł owy al bo wyborczy. 15) sami ca k róJa zw:cr zą t

S ł ow ni cze k : ADA RE
Ro zwi ąza ni e
k rzy żów ki
s y ł a c n a l e ży pod
adresem

przeI'ed:lk c ji .. ED" w y ł ~czn ic na k a rt ach pocztowyc h w t er mi nfe
s ied miu dn i od d a ty nin iejszego
n um eru Po;n i"dzy prawić ł o we
odnow i",dzi rozlosu je si ę na grodp. ksi~żkowa N:l k"PNcie p ,osimy dop;!':l0: Krzyż6 ·..:ka nr 50 .

_ Naszym podsta wowym zo·
dan ie m jako producenta somolo tów pasa że rs kic h je st budowanie samo lotów tok nieza wod nyc h
i tok be zp ie czn yc h. jak tyl ko jest
to obec nie możli we. Tok wi ęc
c hcem y nie tylko tJ.t rzym a ć pozycj ę pi e rwsze go świ atow e go pro·
du cen to sa molo tów, a le też ut rzyma ć
ich ja kość. O sto tn io
dla sp ros ta ni a wymag ni om ros rozpocz ęliś my
nqce j p rodukcji
ro z b u dowę dwó c h na szych najwię kszyc h
za kl adów, z n ajd u j ą·
cyc h s i ę w o kolic a ch Se attle
(pól nocno -zachodn ie USA) .
.:. Inną, pozo produkcją, dziedziną wymagającą dużych
in westycji są badania i ro zwój
(research & development). O ile

rozrO'\10: kir:cskp
t ao,~ta

n~2;;zkar a .

n'otka. drzewo.
tr3g- dia.

ja,k~a

J:3r.:}c'l'·z.

'P'" 'O\~'O'
k:Jm~ta.
n"-svp.
l; 'Ćl\'atka plJc!1t' etat. jO:'clanJ'a S~!Z par1p·,t ooc ta. eb'1d.
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ga je st nieustanne wprowach.anie nowych technologii do mo·
deli samolotów będących w pro·
dukcji zawsze wtedy. gdy takie
technolog ie są sensowne z punk·
tu widzenia bezpieczeństwo lub
ekonomiki lotu. Mamy dziś na
przyklad cyfrowe, elektroniczne
wyposażen i e kokp itu i monitory
ekranowe (jak małe kolo rowe
te lewi,;:ory) we wszystkich mod e lach 737. Ich kokpity. nie mal
tak nowoczesne jak du ł o w i ęk.
bieżqcej dekadył
szy{;h "Iotows'kich" 767, ró ż n i ą
_ Boe ing przeznac zyI w ublesi ę dalece od kokpitów wcz e śglym roku no badan ia i rozwoj
n iejszych modeli 737.
.:. No za~oliczenie \'Jróćmy do
754 miliony do la rów. Byl to rok.
w którym oddal i ś m y do e ks plo·
spraw Polski i Europy wschodatacji pierwsze z na:nowszycn i '. niej. Czy Boeing byłby w stanie
najbardziej techn iczn ie zao\·,'on·
dostarczyć kolejne 767 lub inne
sowanych 747-400 i ro z poczę li śtypy samolotów, jak np. 737, w
my próby nasze go najmn :ejsze·
przypadku, gdyby "lot" zdecydogo odrzu towca. 10B· miejscowego
wał $ię no
nieł
737-500. Obecn ie proj e ktuj em y
_ Jak już mówiłem w odpo·
nowy samolot o 300-400 mie js·
wiedzi na jedno z poprzedn ich
cach. oznaczony jako 767·X, któ·
pana pytań. rozważamy moiliry będz i e mial nowy kadłub
o
wości
zw i ększenia
produkcji.
większej niż 767 s re d ni cy i no~e Żeby sprostać potrzebom linii
plo ty. {Będzie' to samolot w i ęklotniczych,
zw i ększyl i śmy
proszy n i ż 767, o le mn iejszy 'liż
dukcję mod e lu B 737 z 14 do 17
747. d wusiln ikow iec dolekiego
maszyn m i es i ęcznie (już w lutym
zasięgu - przyp. red .). Czy do
br.).
programu budowy te go samo·
o:. Cz, nie sądzi pan, że Boelotu zostaną wlącz e n i inn i proing traci wschodnioeuropejski
ducenc i. w te j chwili je szcze nie
rynek no rzecz airbusał Interflug
wiadomo.
(NRD), CSA (CSRS) i przede
.:. Słyszałem, że Boeing rozwszystkim Aeroflot (ZSRR) wkró.tważa też możliwość projektu noce będą używać airbusów.
wego samolotu naddźwiękowe
- Nic nie wskazuje na to, że
go. Oddzielmy sprawy ekonoa irbus oponował rynek wschod.
miczne i technologiczne: (;lJ' z
n iej Europy. Samoloty Boe inga
technicznego i materiałowego
latają w barwach "Lotu", TAROM
punktu widzenia Boeing j~st w
(Rumun io), JAT (J ugos!awia) i
stanie zbudować toki samolot~
Malev (Węgry). Trwają rozmo·
Czy sądzi pan, że rynek będzie
wy z Aerof/otem co do zakupu
potrzebował takich
maszyn w
maszyn typu 747. Nowy. nieza·
ilości usprawiedliwiającej podleżny przewoźnik radz ieck i ASDJI
jęcie produkcjił
chc i ałby także rozpo c ząć dzia- Każdy naddź wi ękow y samo·
łalno ś ć z boein gomi.
lot napot kalby d zi s zde cydowa ny sp rze ciw ob roń c ów ś rodowis·
Rozmowial KRZYSZTOF ŻAK
ka i - oby był oplacalny - wy·
ma g a lby n : e zw y kł e go post ę pu w
te chnolog ii silników. Nie sądzę.
oby tak i sam olot b y ł g otowy
prze d rok ie m 2005.
.:. Ogólnie rzecz biorqc, sa·
moloty stoją się coraz bardziej
Holandia w c iąż j est najwi ę k
wydajne, cichsze, wygodniejsze, szym dos ta wcą gazu zie mnego
do krajów Eur opy zachodniej, a
ale także - coraz bardziej skomnic wykluczone, że w przyszp!ikowi:me. Wobec tego zanim
ło ści stanic się również ekspor- .
będziemy mogli latać
zupełnie
terem t ego paliwa do Polski (onowymi maszynami, czy może
c zywi ście po zbudowaniu ga zopan powied z ieć, co Boeing robi
ciągu).
Holender s ka prOduk cja
dla usp rawnienia tych samolotów, które produkowane są już

przy czyną narast a j ącego
z a d ł u
żen ia w e wn ę t rzn ego
jest b rak
pi en i ędz y w prze d siębi o rst w ach '

l
r ezeznan ie, że to
Po lski sa bu~ ·.lJe

i organ iza cjach, w y wolany opóźnien i em dotac ji w y pła can'yc h
p rzez bud żet or az wysok im 0 I
p r ocent ow aniem k redy tów, w yni k ający m z sa mej istoty " p r ogram u 'Balcerowicza" , k tórego
::~.:l,~~~~",:'"~·iŁ..~...~_~"\i...,V_ _b_a_n_l{_i_S_ą_t_y_l_k.O_W_)_'k_-o_n_a_\_v.c_ą_.__
wo

opóź n i

lh c
1:111 i dó ma.. :w.. e j k oinpen.;7.yli a' i;p\lla:"

walczy oprzetrwanie,

-

"w imie n iu sp odni". k tórego
akcj a ma natura lnie n iew iele
w s pólneg o ze s ł ynnym " I m ien iem r ó ży" , jak t e ż "S c h warcwa ldzka s e x-klinik a" (Klin ik a w Sch wa r cwaldzie). k tór~ j
główny b oh ater, d oktor B rinkt was zab awia się z pielc;gniar k am i Clitorią' i Ere ctą, ni e
licz~ c już p ac jen t ek. P anowie!
Dor oś li na jbardziej lub i~ b a jk i - na począt e k p rop on'Ji c m y " Sex·ćiuszk a" .

w s ze lk imi

Ladne, praktyczne i r óż,
norodne stroje dla pań na
sezon wiosenno-letni za·
proponował Dom Mody li'
Berlinie (NRD). Kombinacja spodni z blezerami
wruzy tym propozycjon:
powotlzenie.
CAF - ADN

Wizjoner

czy nienI a
przyp o mina j ą

ch o ćby tylko
tak. n a przy k ła d ;
film p o d tytuł ~m

N ikt bo w i ~m nie
ch y b a na zw ać
k a n clerza RFN.
w ie dż n a w iecu
m o żn a w:ę c tylko
pr oro czą wi zjI}. we dł
w
na d c h o d z~ c y ch
w ie lkości Europy N iemcY
mowa ly b y m iejsce cen tr al
otwa rtymi g r a n icam i
ch o ,> lowac j ą . P o l s ką i
.
mi. G ra>I! cG z W Ggrami
c y miały ostat nio w 1938
ku. p o za jGci u A us t rii.
się

d.iś?

Jednym z czynn ików wpły·
wCljących na s i lną pozycję Boein-

Po ł udni a.

J erzy Le l'~ld - "El\1l8."- R I USZ J UU·'. Oficyna W '(!~wnicza
l:Jt~rim. st r . 2.56.
) utor . emerytowany profes:J r Un>,\'crsyte~u San F rancisco. by ł
w czasie d rugie j wojny świa~owej jed:~ym z trzydziestu ł<uri"ró w
g':l S;kor~kier.o. zrzuconym na spadoehron;e do okupo\va!lej
prwl Niemców Po lski J eg:> WSP:)l11.1 :cnia z t egCl okresu są pa sionu;ac<\ lektura. pra\';dziw'l kroniką lat wojny i okllnacji. wyd3"Z( ń w wie l u' '.vypadkach osł·)nietyC'h d"tvch('zns tajemnic'! .
G ...\ :\fTOLOGIA T RAGEDII G HECKIEJ", Wydawn!c~wo Li te: a"ld~. sir 430.
8ardw starann2 w\'(l:ln;(! dzicl tr~ech kl~sykń;v t ooagcdii greckiej - Ajsc hylou . SarokI esa i E urypi desa. OyJbne c<e je każdemu
z nich p ośw;Gc:ł Stal11sław
tabry!" .\ \'.'-<ró(l drD'l'atów m in .
,.PrO?lete ~ sz v.' okowac h" . " F'...r61 Edyp" . .,Ant:n;-,na " . .. Mcdca".
"TroJank •.
(wf)

Jeden

dzień

w

Sąd Najwy ższy rozpoznaje
wi zję nad z wy cza jną DSD 2

r eRu
10189/82 w sprawie Mar iana Zawidzkiego, pse udonim ,,'''Hold'',
żołni erza AK, skazanego
w yrokiem Sądn Wojskow ego Garnizonu Lub elskiego z 9 st ycznia
1945 na k a rę śmierci za przest ęps two
z art.
1 d cl. retu
PKWN" 30 p aź d ziNnil.a 4·1 o
ochronie p a ńs t wa . 'V yrok zostal
wykona n y.

gazu ziemnego - 72
m etrów sześcienn ych
1989 (czwarte miejsce
cie) - była o ponad
wyższa niż w 1988 r., a
dostaw na r ynek krajow Y
graniczny w y niosła 6,7
da dolarów.

sądzie
ulote k i gazt' t A I{, że
w ał si ę z 'wybitn y mi
organ izacji AI{ i
w m icszk a nia ch
n ych" .

p rzynalc żność

a

nacto

c; skarżo~rg~ \
Ar 'nii Krajo w ej w d aCII'. " .

ku s ą du ga rn izonowego OIC
p rZ<'stc;pstw cr.1. St alo
dopiero w dz iesi ę ć dui
Re wizja na zw\,('zai u3 ,..•.
u n it.."i nni e ni c l\iari ;t n:ł 7,\ \

ki':?go.

*
Zaga d n ieni u hcz .:a ~ a d nr~o
za uia, z nl0ey al t. 22
13 czer wca 1946 1'. o

Po ·z burzenha
W
styczniowy m
n umerze
"Pla yboya". jako "d zie w czynę
mi esiąca"
zaprezentowano
w
śmiałych
. zdj ęci ach
po
r az
pierwszy r e preż enta n tkę NRD.
m ianow icie An je Vossell z Ma gdeburga. m o gąca się po C hw alić
znakomitymi paramet ram i: bi ust
82 - t alia 58 - biodra 89 cm. '

Po zbur zen iu m u ru . do NRD
szeroko f ala sek su.
Be rli na Wsch od niego. k tórzy znaleźli się pierwszy
raz w Zachod nim. wy k u py wali
masow o wy d awnictw a pornog ra ficzn e ...
W bulwarowej prasie R FN uk azała się .. stor y" (lep iej było
by powiedzieć: "Puff-story;") o

domu .. Sajon Ki tty" na Karl-Ma r x-Alee w Berlinie ' Vschodnim pod patronatem " Stasi" (os ławio n ej

kamtenle, :! kg srebra - warto ś ć ~ilO tys. madla najlepszego s trzelca ' zbliżających się misw piłce nożnej we Wło sz ech.
CAF - K e ys lone

lnie nie IJezpicC'zod budowy p ań 
hotników zos tała
izja na dzwy cZ'l jgen eralnego RP
7il89/ll5.

li !la mocy w yr o~\ OJ5k o w ych zestali
le.loletui e ka r y wi ę lI' podczas zorga.
dniu 25 s ier p n ia
pracowniDYch przy budoGUiw ncgo U rzę du

k reślono,

przesl E;f.S· wa,

n ie
wzajemne z a dłu żeni ę p araliż uje gospod ark ę , to rok ow ania
wyda j ą
s ię pesymistyczne, ni cpr awda ż?
J est to jednak wniosek pow ie r zchow ny. Powst ają bowie m
wa run k i do stopniowego rozł a
d owyw an ia za torów.
T a n ie je
k redy t bankowy , budżet w ypła
c ił już z ale głe
dotacje. wprow a dzi si ę w k rótce masowo do
obiegu wek sle Obn i ż aj ące koszt
krótk otermi nowego kredy tu do
k il ku p rocent w mie jsce k ilkudzi esi ęciu. Niestety, nie m a in nych r ew elacy jnych r oz w i ąza I1 .

Mieszk ańcy

W r e w izji na dz w ycza jnej pod-

ze osk a rżonem u bezzasa dnie przypisan o, że ,.nie ba c zą c na to, ż e organi zacj a
AK
zost ala d ekret em P KWN rozw i ązana, należa ł do t ej organizacji od chwili id rozwiązania
do dnia 19 listopa da ~4
cha rakterze z a stępcy szefa obw cd u
lub els ldc~o " SŁ epa», przy czy m
dz i ał:.lność j ego orga nizacji A IC
pr zeja wi a ła się w ty m. że 2-3
r az y as ys to 'al przy odprawie z
insp ektor a mi. że pi sa ł ar t y kuł y
do gaz et AIC·o\\'s kich o tr eśc i
maj ą cej
na ccl u podw aż e nie
n ajw y żs z ej
wł adzy
w Polsce
Demokratyc znej - P li W N. że
prz y jmow ał i ko r ) gG w a ł m ateri a ł rcdakeyjny przeznaczo ny do

w y płaci
pi en i ęd zy.
a

Skoro bank nie

istnieją CYCh

na pł ynęła

Gaz z Holandii do Polski ?

et T r u'nan Capot e - .,Z ZIMN/ , KRWI : :. <:,zy te lnik , str . .5-16.
J eden z na jwiGkszyc h bestse llerow l~ t szesc~le.s! ąt yc h. WY!lltn y
p:s;: rz a mery kańSki nap:sal fa kto g rafIczn ą ,ks ląz kę . o. głosny m
m orde!'stw ie w miaste czku Ho lco mb w k tory m d wocn m łodyc h
m~ż.czyz n zabi ło st r za łami w gło\'.' y czte roosobo:~'ą r o dt.inę za mo ż n~go fa rmera. Wstr z ąsaj ą ca . opa r ta t y lko n a fa ktach. opow ieść o życi u i śmie rc i tych s ześciorga ludz i.
O William F aulkuer INTR CZ". "Czyte lni k " str. 334.
Ta pow i eść znako m ite go "pisa r za amel·yk allS'k ie g:>. laurea La N a g "ody Nobla . p o w st a ła w ro ku 1943 J ak zwykle u ,!,aulknera.
k r ym: ua lny wąte k pos3uk iwanif! mordercy rozgrywa Się na bc;>g3to za rysowany m tle z łoż:Jnych prob lemów r asowyc h ameryka nC!)
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wiem, Boeing przywiązuje duże '
znaczenie do R&D. Ale wiem
też, że projekt całkowicie nowego samolotu jest dziś niezmiernie' kosztowny. Z powodu ryz,ka rynkowego związanego z każdym zaowansowaniem technicznie projektem pojedynczy producenci nie są w stanie mu
sprostać. Czy zomierzacie wspó/pracować l innymi producentami i jakich nowych samolotów
możemy się spodziewać w ciągu

Propozycje z księgarni

o!(c:;::l

Zaaplikowana gospodarce ter.lpia polega przecież na leeze.l:a
hiperinflacji
uderzen ,em
superi nllacyjnym, które utworuć
za rodzaj epidemii poraiającej system finansoma bal"ierę popytu (inwest\'cyjwszyscy producenci, organizacje handlowe są . n ego, konsumpcyjnego. zaopanipnia,dze.· każdy dhunik ma u kor;oś należności , zatem
trzeniowego) po to, apy wył ączyć
producentów najrnniej
sprawnych. Kredyt n ie może
być
t
a
I1szy
n iż opłata za depodo wy sokoś c1 za dłużenia . Okazyty oszczędności owe , a ta musi
za ło się. że m im o pot ęi!1yc h kło
być w yżs za n iż wskażnik w zrospotów kadrow ych i technicz nych
tu cen. Kto tego nie pojął, nibanki r ea li zuj ą 95 p r oc. zleceń
cze go n ie rozumie.
w ci ą gu 1- 5 dni. P ra wd ziwq

~t) Wzn osili

".'r c ie
c hniali fa!.,lf'Sf·l mog ą ce z?:.sz'Om państwa polz uzasad nh'nia
l,,~\\. sz

II\TOk u .

ci. tYmcza s ~ m p ~() _

Do

n ę la

•

ąll u

•

•

N a j w . · żs zc go wp ł y ·
w niesiona na korz y&ć s ka-

zanego Jana G. r ew izja nad·
zwyczajna p r oku ratora gc nc ralnego RP nr DSU Rn 652/89. Re w izja zarzu ca pra womocnemu
wyroko wi Sąd u Wojewódzkiego
w' \Varsza wie obr az ę p rzcpisow
p os t ę pow a nia ka r ncgo, co !!I0g ło
mi eć w p ły w na tr eść orzeczenia
przez uierozpoznanic
r e \\ izji
wniesione j przez samego skazan ego - o g rani c zyłO to w spos ób oczywist y jego p rawo do
obrony. Na dto
ni e w y j aśn ic n i e
wszystki ch ok olicz ności sp r awy,
a. zwł aszcza zagadni eni a moż li
wo~c i dz iała n i a J ana G. w wa run kch obr on y koniecznej. Zdani em r ew idu jącego wska zane o:
kolicz uośd powinny skutkowac
u chylenie zaskarżon e !;';) wyr ku
i przt'lt:!zanie sprawy do ponowncgo rozpoznania. .
Spra w taki ch polsk lc s;ody
rozno zn!l wać b ędą n ic;('(' j, ja k
\\i~l e na \ et nic wi adomo.
Alhow iem lJ[!~~. L bezprawia. jaki
PRL z osbw iła w s, c. d ku Rze('zvpo<poli t"j l'ol·kid. je. t o·

'1\\ ko ' \'llrOwc.dza ,. "Yslem.u pla c w g,·0111!l Y. Ba~ai kr\-w i i dt~l~ ta nia
. w kior ego szeze- praw c~ łuw i kil. i obywa t eb.
a ł I('h pr zc d~ta 
( h Jlu ec)
za wo do wy ,·h.
ycza jna wnosi
J ACEK ARTOW SIU
W~ z y st\d ( h nie I
(Iuterilr ess)
Ye h.

http://sbc.wbp.kielce.pl

s ł użby

bezpieczeń

stwa). Pensjonari uszki podstawiane były zagraniczuym goś 
ciom i wyciąga ły od nich sekrety. ukr y tą kam erą dokonywano zdj ę ć celem pó ź n i ejsz ego
e w entualnego
szantażowania
czcigodnej klienteli. DziewczGta
u przyjemniały

również

życie

wysokim f unkcjonariuszom pań
stwowym. tak zestresowa nym
t roską o Ic pszą p rzyszłość NRD ...
Jedna z n ich, 24-let n ia San dr a
Ma rie L e hn ert pochwaliła si G:
"W ci ą gu sz eś ciu lat by łam pod
2500 k lientami!" Możn a powied zi eć : przodownica p racy ...

Cienkie

Znowu w Warszawie (51)
Dla wielu osób zagrożonych dalszy pobyt w Krakowie wydoje się
zbyt ryzykowny, wię c któregoś dnia Kome /odant Obszaru - Korczak"
prze nosi s i ę na punkt zastępczego dowodzenia w Mi~chowski eł \
~rzery~?jq r:racę kon~e~dant okręgu krakowskiego ZWZ - płk Ju~ ;,.1
Ilon Fljl,POWlcz - .. Rog i szef sztabu, kpt. Franciszek Gal ico _
" Bródka", nie podejmują k·o ntaktów lub ukrywają się działocze
polityczn i.
- Wydaje mi si ę . że dam jest obserwo wany - n ie ·kryje niepokoju
w glosie Tadeusz Pilc.
- Wyjeżdżam - d e cyduje "Witold".
Nie jest prze konany, czy w Warszawie bę dzie bezpi eczn iej ale
nie wolno l e kcewa żyć ostrzeże n i a . Już sam' po byt człowi ekd nie
.
.
Il' e laowa nego naroża Pilców... *)
Warszawo drugiej połowy roku 1941 to miasto zupełn i e inne od
te go, które "Witold" pamięta z pierwszych tYgodni okupacji, czy
z. moja 1940 rC'ku. Warszawlacy - ' jak si ę wydoje - przyzwycza iLi
S i ę do. ru in no Marszałkowsk i ej, Król e wsk iej. Chmielnej, Elektoralnej,
. do zn iszczon e go Zamku i Kotedry, do kam ie nk stros z ących kiku_
tami śc i an i pustymi oczodołam i ok ien. A nawe·t do flag ze
s was tyką, zdob i ących inne budynk.i... '
Ru in przybyło po pi e rwszym od wrześ n io 1939 roku nqlocie no
mias to : samoloty radzieckie zbombardowały hangary no OkęC'iu,
d~?lY na Foch? i no .Krakowskim Przedm i eś ciu oraz tramwaj w pcblIzu mostu Kle l'bedzla. Zoskocz e ni tym otokiem Niemcy. zam iast
o c e ni ~ pr-opagandowo ten wątpl i wy "sukces" sowieckiego lotn-ictwa,
ogloslli zakoz fotografowania "gmachów, ulic i placów noszQcych
ś lady szkód woj e nnych w wyniku nalotów".
Z wyjątki e m przyjezdnych nie szoku.fą n ikogo czę ś ciej niż w
innyc h miastach kręcące się po ulicach patrole, ~iczni wartownicy,
ryk syre n policyjnych samochodów, czy informacje o... ncwych
are sztowa niach i transportach da obozów koncentracyjnych. Nie
zloszczQ triumfalne komun ikaty z fro n tu wsc hodn iego: jedni przyjmują je z nadz i ej ą, że tam - podcbnie jak Napoleon - przegro
Hitler, na tom iast inni ~ czą, że "pozagryzojq się oba wilki, które
w roku 1939 ro zszarpaly Rzeczpospolitą" .
No komu nikaty o sukce sach W e hrmachtu i na wezwania o pomo c w walce z bolsze wizm e m odpowiada Warszawo dowc ipami
i pa ypom ni e nie m o Oświ ęcim i u. Trwa swe go rodzaju woj no warsza ws k>o- niem iecka : harcerze z Mał ego Sabotażu rysują no murach
ż ół wie. sy m bolizują c e powolną pracę, gazowo niem kin starają s i ę
z m us i ć pub li czność do bojkO'lu, o chełpl i wą ulotkę z rysunk ie m litery "V" - od słowo .. ve rlcren" - "wz m ac ni ają" słowami o toną
cy~, .który . chwyta. si ę brzytwy, o twa rtej w kształcie owe go .. V.....
Wysw:e tla n le kron ik a sukcesa ch h itlerowskiego orę ż a przerywane
jest p rzez nojmlodszyc h konsp ira torów dkrzykami "lapo n ko", a no
mu rach na pisy p rzy po m inoją, ż e .. Deutschló nd kapu t" , "Im sło
neczko wyżej , tym Siko rski bli żej" i "Polsko żyje".
W orsza wa. do której p rzyjeż d ż a "W itold", to miasto, w którym
czuje si ę n iemiec ką ok u pa cję no ka ż dy m ni e mal kroku. a je dnak
p ozwal aj ą o niej zapo mnieć te a trzyki rewiowe .. Nie bieski Motyl",
.. W e s o ła Ban do ", .. Ma s ko" czy .. Ul". Cieszy się powodze niem te otr
" Komedi a " p rzy ulicy Kredytowej, wi d ać ko lej ki pod kosami kin
uruch om io no wesołe mia ste czka .. 100 Pociec h" c zy "Wenecja":
cyrk, . sporo osób chod zi no mecze bokse rs kie i pi łkarsk i e, pop isy
zapasn ików. do kolektury lote rii licz bowej.
.
Z uzbro jonym i w p is tole ty m a~ zy n o we pa trola mi Sc h utz polizei
mij a j ą s ię no ul icach kobiety z ba rwnymi a pa sz kam i no szyjach
i pa t rzący bezc zel ni e na żoł nie rzy mlod zi c h łopcy w wysokic h, ofice rskic h buta ch, suge r uj ą cyc h " kons p i r acj ę ". Z niejednej rikszy
niem iecc y oficerowie z ro zdrażn i en i em o bserwu ją nie tylko żeb r z ąc e
na ulicach żydows ki e dzieci w lachmonach , ole i Po lki w fut rac h ;
n ie odpow i adaj ą no ich zaloty i u śm i echy. o ba rdzie j - ja k się
wydaje - za interesowane b ywoją narysO'.lI a ną na mu rze kot lIi cą zna ki em Polski W a l cząc e j lub nasmarowa nym i no latarni s łowami
"Nur fur Deutsche".
Po kilku dn ia ch pobytu w Worsza .vi e. przez l ącz ni czkę dosta je
"Witold" i nformocję o spotko ni u z "Prezesem" . Wychodząc z do .
mu przerywa pracę dwóm ch lopcem; jeden nakleja akurat no murze ulo tkę. a drug i - wepchnąwsZ'1 ręce do kieszeni, co mo sugerc wać pos iadan ie b ron i - u wa ż nie obserwuje ul i cę. Emisarius z
p rzystoje. ob y prz eczytać ulotkę zatytulowaną " O czym w dn iu
1 wneśnia Polak win ien pomyśleć" . Z lo ż ony dużą i wyraźną czcio n.
ką tekst przyp o mina dz i ec i ęć pr.Jwd, dotąd fo ł s z o wa nych przez
h it lelowską propagandę:

piwko
Jeś li się chce, wszystko
si ę
p ol r a fi. Ta k
jak kopenhaski
br owa r "Ca rIsberg". gdzie wy produkowano pi wo o ni kł e j z.!!warto,ki a lkoholu - 0.05 proc.
• -ie jest ono p rzeznaczone dla
D ..:ńczyl.ów.
lecz d la mieszka>1ców Arab ii Saudyjskiej (Koran wszak zabr ania spożywa
nia napojcw
a l!wholo w ych).
Żeby było śmieszni(' .i,. piwo nic
jest wysyłane w butelkach. czy
puszkach, lecz w w.:>rkach. Po
prost
ekstrakt sproszkowanego pi":l w 25-kilogramowych
workach ! Z jednego
t akiego
worka po dodani u odpowiertn iej i!o::ci wody olrzymuje się
1900
półlitrowyc h
b utelek
nen k in go piwk a.
(Sil')

.. 1. Wojnę sprowokowoli i ro z poczę l i N'emcy - przypom i noj ą
a u!orzy te go dokumentu kolportowanego. przez warszowskic h «11'1 0 .
we rczyków ". - 2. O ddan ie G dańska i koryta rza p rzez Pomorze n ie
\.I c hron iloby nos o d niewol i. 3. D ::: cyzję obrony zbrojnej p rzeci wko
napadowi nie mieckiemu powzią l ca ł y Naród Polski. 4. Instyn kt na rodu wyczul. że wojna to jest walką o byt Narodu Pols ki ego. 5.
W a lki w rze ś n: ow e przegrola PoiS Ka dla tego. że stan ę la w obl' czu
m' a ż d żQ c e j prze wa g i wrogo. 6. Pa ń s tw o Pols ki e istn Iej e nadal. ch.oć
ziemi e Rz eczypos'pol itej są pod w rog ą o kup ac j ą 7. W c jsko Pol·
skie o ni no ch ~'I ę nie prz e ~ ! a!o wa lczy ć o Pol skę. jaka jedn o
z prm'i sprzymie rzo nich. 8. Ang lio wype ł nił o swoj e ZOb O łiązar\'a
w stcsunk u d o Po lski. 9. W .:>jn a ro zpoczęt o n'em:ed<im nap a de m
no Pols~ę jest śNiet ą \\Iojn ą l udzk o ś c i . 10. Nosze b~dz:e w lej
WOlrii t; l NyciqstvJo

H
••

)

Tadeusza Pilca aresztow:lło g stapo w pa \lzicr:liku 19B roku .
Wysiano go do obozu koncentracyj m ':0 w Bucl cnwaltlzie. gdzie
7~in!lł w pierwsze j po lowie r oku l!lB.
U) Władysia w Bartoszc A'ski. ,,11339 dni \\' . rszawy ··. Krak6 ....' 1!)l:4,
s. ::!33-::34.
DCN
*)
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nieczynne
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świ.atecz",ych
I dnI
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19.20 . Gość .. Dwójki"; ' Jerzy S.
Si·to
.
19.30 "Życie ' muzyczne": Pl'OnHlcje im. Adama Didura
- Sanok '89
20.00 "Auto mo'to fan klub"
20.30 XI Przegląd Piosenki AktOl'skiej Wrocław '90:
Koncert· laureatów
21.30 "Panorama dnia"
21.45 "Heimat": . "Hermanek"
- serial prod. RFN
22.50 Komentarz dnia

Jutro
8.35 "Domatoc";' Rady na ży
c ie - Kuchnia dO'ffiowa
8.50 .. Domow-e przedszkole"
9.15 ..Doli.na nadziei" (l)
..Na obczyźnie" - fr. ~
rialobycz.
Hl.W "Domator": -Rady na i.yczenie
13.30 TTR. fizyka. s. IV: Prąd
elektryczny w gazach
14.00 TTR. {lrudukc:ja rośllllna.
s . IV: Znaczenie g ospodarcze i podział uży~ków zielonych
15.30 "Ki m być?" - pl'ogr. dla
maturzystów
PROGRAM fi

10.00 ..Tele-9" - P[·ogl'. reg·ion.
OTY Kraków
Uwaga! Za ewenlu~lne zmiany w program ie tv red~kcja uie
odpowiada.
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-nietly:.nn.",
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A,1"ł'-EłWł .

~tałjl
<lytur ' nocny
nr ~ -010 ol Zwyol<:l1twa 'l
c
61 OOl 1.11 Trau~ułta ~O

pełmą

-
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macja
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IIsłui!::<lch

-

365-85.

.

. TEL EFONY , Strat Pot.arna 995.
Komenda MO ·!51-36.
Pogotow·le

Mllicv1ne 997 Pomoc IIrogowa 9G"7
PGl'!otowie Ratunkowe P!l9
P@I!"towle Eflcrgctye>:ne - Radom 991

ID

NUME'R 50

STRONA 6

ł'.

t

w RADOMlU. ul. · MŁODZIANOWSKi\ 86

t

E
t

w asortymencie i eenie:

~

E

PSZE~ItA ~. 70.000 zł z~'ioo' kg
PSZENZYTO 2- 55.000 zł z": ioo kg

•~.

e>
•=

JĘCZMIEŃ ~ .·6«}.000 zł ża 100 kg'.

Ponadto oferujemy do

spfleda~ paszę

w cenach konkurencyjnych.

"JONATAN"

KINO

-

"pegaz"
.. Galimatias, czyU
Koget mogel II" - pol. l. n. '. g,
15.30. 1'1.30 ł9.30.

-

Uwaga! Za ewentualne zmiany
w programie I\:in redakcj3 nie
odpo ...... ada.

WIERTARKI Z-biegowe

OGLOSZENIA

typu "boscb"
PILARKI elektryczne
SZLIFIERKI rotacyjne

SZEROKI ZESTAW NASADEK
l0211-g

PROGRA·M LOKALNY '

16.00 Wiadomości 16.0. K ncen
dla
fon oamatoraw.
16.30 "Fala
młodoścl"
w opr. A. Oąl:>rowskłe-

. go !'r.lO' Dzien:nilr:

.

bo

:~
)}

63~k

)}
oferuje wszystkim
)}
podmiotom
gospodiJm.ym
)}
.
)}
po ctnach zbita
)} atrakcyjlle obuwie sportowe!

SPRZEDAM dom. zahudowania, ziemię 1.5 ha Ostcowiec>-Den ków. W:ichoonia 81.

6676-0
KRZCIUK Jerzy
mację PKS.

)}

SPRZEDAM

)}

PROGRAM I
'16:lO Pcog-ram dnia .j Telegal!~la
1625 "Luz" - pragI'. nag1;iMatków
17..1:> •. Tele~xpre&s"
17.30 "Garące linie": ZSRR CIZ.'y
prei<ydeat ~oz.vliąże
IJcebiełRY·?

17.55 Węm'ówki dalek·ie 4 bLis-kie: •• Newy Me1ts",k" nUizp. .film <kk.
18.45 "lO miR at"
19.00 Dabrane<:: .;I<apł';rSa:y miś"
lIUO •• W Sejmie i Senade~
19.30· Wiademeści
:!0.05 Teatr Telewizji: Getlb.eld
Eplłriem
Lessing _M~lłna
van Ba·rnbelm". rei. A-o.dn:ej Maj, wyk.: ·H. Mi1,er-Małecka..
D. Sia~k9Wsk-ł,
E. Telega-I9ajew1c!:.
W.
Wójcik .
. .
21.45 Spotkanie " z wicepremierem L . Baice·c owiczelli. na
temat rolnictwa
22.05 ' SPOl't
22.15 ..Kon trapunk ....
22.45 Wiadomości wieczor-ne
23.05 . Jężyk francuski (1'l)

STOKOWIEC Piotr z.gubit leszko-l.i1ą
Technikf1'ill
Bu.dowlanego Kielce.

gitymację

GAJDA W ·o jciech z·gubił bilet
miesięczny PKs..
..10212-g
BOGUCKI Bogdan zgubił legitymację służbowł PKS Końskie.
10223-g
FOTOKATALOGI
"RO!.\'lEO". Wrocław 3. skrytka 1008.

)} łddrAtdt**If*

Dziś

TF:ATR

EMIESZALNIA ',.J>AS

PAWILON IIANDLOWY

)}

'",I.

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA ROLNICTWA

E

OFERUJE:

Postój <amoello<1bw
- , ul Miel("?.lrsk ie~o,

fth.. o O/;łos'leń
KWP
l!37-J;;. C7.y,U! 9-11.

Na wyżej wyro. okres za~iesza się wszelkie
rekty wysokości-oplat z tytułu ilości
łych osób. . -'
'
..

~

PROGRAM l

Końskie

te l

T!\KSOWEK:

-

na

PPH "POLAREX"

USI {lCI
POGRZ r:nOWE:
Oytur ca!odobowy . tel. 31-70-47.
POSTOJE:

nr 29-071

USI...UGACII
4;\9-62 -

" OMN'" !{ t .. lce w god'z 9- 17.
.

flIm dok.
Zaba~ '00"

19:10

nGścl

Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie MO 997 Strat Pożarna
996 Pomoc Drogowa gM. 'PogotowIe Energetyczne Kielce - Mlaslo 991 Kielce - Teren 956. PogotowIe Gazowe 31-20-20 I 992. Pogotowie wod.-kan C.G elektryczne Rr'CM czynne w godz. 15-23 .

te! 469-80 , 430-94. PocztOW3 In(ormac!a " usługach 911. Informaci,. 'PK P 930. Infermacja P!{S

bliższy tydzieil '

• 17.45 "Ójczyz.na ~ polszczyz.ńa"'
O językU 'pies ni wielko- '
óo's tnych
.
18.00 Pco-gra'trr lo-kalny
18.30 "Wysłannik 'z PoL~i"

fr.

APTEI~A

.{

nieczynne.

GALERIE -

Zarząd Ki-eleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wiadamia. że na podstawie decyzji Rady N
czcj Kide;:kiej Spółdzielni Mieszkaniowej z
l 'marca 1990 r .• ustala się za okres od 1
nia do 30 .kwietnia . 1990 r. zaliczkowa
opłaty za mieszkani.a · w budynkach .
ńych KSM zlokalizowa:n ych,
t~,!"enie - Kielc,
w wysokości5Q proc.· opłaty ustalonej. od 1
nia 1990 r. (w pierwszej wersji Wi{ uchwały
nr 3/90 z dnia'·l1 .stYcz?ia ~990. :r.:.).
Prosimy lokat~ró~ o dol(onaIlie rozl.czeń
tychcz!\s . wniesionych opłat . we własnym

obrad Sej-

16.55 Język angielski (21)
17.25 Program dlłia
17.30. Ant:e-na .,Dwójki" na naj-

KINA

UERt'ARDOM
.G lt1.EGORZOM

n

zgubił

legi.ty. 10193-g

błamy

karakuło

łapki.

czarny. szarY' (popielaty). tiul biaiy. gładki; 2 m
szerokości W ltełkach po 150 ffi.
Kielce. tel. :!O-092, .po 16,
10189-g
we -

)}
)}

I> UPROSZCZGNA FOI~lĄZAKlIPU
i ROZLICZEŃ,
I> DUŻA~Ót~O.ODNOŚĆ~
POL.,ClOO.\ ł NOWOCZESNł
SlYtLm~
1> NfJWvl.sU"",OŚĆCWARTĄ
• WLOSlIE 'W.CłlNGLOGIE

-{(
{(

SZCZYTOWSKI .Tacek
LO.

{(

lOl97-g'

{(
~
-{(

\-MA'ltR!AtV,

10 marca 1990 roku

-{(
{(

I> 1t97.J1t"H"" - _,

I> CE.M'jtti .. USłJ5.d.

.

{<

TOWARZYSZ SZTUKI DRUK...\.IlSKIEJ

5ł-:ilt WROCUW. ol. NlSZAŃC"CH 4

. Dll~L 1L\1IDL01I'V..,.,,, _
Id. U~. 21~1.12HII

ł-ł'

{(
• 11:

.

-{(

{<

'J.PJ.lf~-Jflf1f~~1f-{(
89'~k

http://sbc.wbp.kielce.pl

wieloletni zecer PraJłOw~h ' Zakladuw Graficzllydl
Kieicacb, prawy i szlachetny Człowiek, Dasz
Kolega '
.

-{(

M.rit wylłiJw!iPt gwarQJICjq {(
sukctJ/i{ltIflllSuwego
-{(
TwOjej firmy!

zmarł

MARIAN GLUZA· .

WIELOBIANi.~A srótOZłElNIA {(
flSt'OItTEltow,j łMl'6UE«ÓW .
1d. 12H1ł!faiW.lSS,1II7ItJtt

zgubił'

legitymację sz.kol·ną

Wyrazy

głębokiego wsp.;łczucia

. 'ŻONIE, DZIECIOM' I ROD
s 'kładają

dziennikarze i pracownicy .. Ecba Dnia"
leckiego Wydawnictwa Prasowcge

pod:dwu i uznania dla n alitewskiego,
skierowane
depulGwanych
od . ich · po«l"duw pGi ~arGdowcj przy~łopo~owski

Polska
grąnice
i
inni'. b4ldą'

p>d-

szanujeoczekuje,
je respek-

z

nową

pod . koniec sesji deprzywróceniu nieLitwy, potwierdza
' przez odrodzone
litewskie Aktu Końce
Helsinek i istnici<)cych
w

niedzielę

86

si( za
partia wystąpiła z JWpod adresem Zjazdu
LudGwych ZSRR
z konstytućji sforG kierGwniczej r6li
aby
wpisać
do
postanowieni.., zaKPZR i innym GrpGlityesnym i spomO'Lliwości
społecznym

u-

w

zmian

najwyż
. dot):CZących
Instancji partii. Wyposię za tym,
aby w
rozszerzonego
organu
Komitetu Cen'Prezydium KC
obok przedstawicieli
warstw społeczeństwa .
również
z
tytułu
funkCji przyw6dcy par-

ikańskich.

czasie minionego weekendu w Moskwie odbyło
Się . Posiedzenie Międzyre
Grupy Deputowanych
którym ustosunkodo koncepcji wprow Związku Radziecprezydenckiego.
posiedzenia w zasprzeciwiali
się
iu systemu prezyświadOl110ŚĆ, iż

zmian w
politycznej
dalsze
praktycznie nie-

" ntm"'n,v,·h
są

Jednakże

system

obawiając

prezydencki
sie w
rządy
występowali
za
aby najpierw stworzyć
fundament prawny dla
władzy
prezydencnowa umowa związko
nowa
demokrat~czna
- a dopiero potem
prezYdenta
przy

czym w powszechnym i tajnym
głosowaniu spośród kilku kandydatów.
MGD zapowiedziała, że zamierza wystąpić na rozpoczynającym się dziś
na Kremlu
nadzwyczajnym Zjeździe Deputowanych Ludowych z koreferatem, -który wygłosi JUl'ij Afanasjew, jeden . ze współp rze
wodniczących . gl;npy. Prezentu, jąc główne tezy te~o wystąpie
-,nia _ Alanasjew stwierdził,
7.e
decy~ji w · sprawie prezydentury nie powinno sie podejmo, wać bez ud ziału nowych
rad
najwyższych
rE'publik.
Rozstrzyganie tego na obecnym
zjeździe będzie oznaczało
lekceważenie nowych
republikań
skich organów władzy, z których większość cieszy się zaufaniem narodu. Może to doprowadzić do
dalszego zaostrzenia stosunków na linii centrum - republiki.
- Problem pruydentury na obecnym etapie - powiedział jest problemem legalizacji nadzwyczajnej
władzy
jedne go
~Iowicka MICHAILA GORBACZOWA. Musimy zastanowić się, czy jest to mu potrzebne, czy jest t6 . p6trzebne krajowi,
pieriestrojce?
Musimy
też odpowiedzieć
na pytani",
prczydc ntem czcgo
ma być
nasz prezydent? W chiBiejszym
kulalcie będzie tG wladza prezydenta unilarnego
państwa,
stara władza w nowych 1IZllbcb, a nawet b4;dzie tG (orma
stanu wyjątkGwegG.
Analizując
przyc7yny forsowania systemu prezydenckiego
Alanasjew powiedział, że elita
przestraszyła się własnej partii, w której pojawiła się ..demokratyczna platforma". Nie
mając pewności co do
losów
XXVUI Zjazdu KPZR, skrzydło kon5erwatywne postanowiło
wyprowadzić
swojego
lidera
spod kontroli partii i parlamentu. Wraz z nim wierchuszka
partyjna przeprowadzi się do
urzędu prezydenta.
J. Atanasjew zwrócił uwagę
na spadek autorytetu Michaiła
Gorbaczowa w społeczeństwie,
stwierdzaJąc, że jest to najpoważniejsza oznaka spadku wiary w ... ~riestrojkę.
Pr ," wódca MGD
zauwaiyl,
lie Gorbaczow
mo~e
stanąć
przed koniec:zn~ią użycia siły, aby
powstrzymać
rozpad
państwa. Takic rozwiązanie 0znaf'załoby jednak keniec pieriestrojki.

*

*

"Nie oddamy Ukrainy iW:lszkom" (W. Iwaszko stoi na czele Republikańskiej Partii Komunistycznej - red.) .,Pamiat"
precz z
Ukrainy!" (.. Pamiat" - rosyjskie ugrupowanie
nacjonalistyczne i
antysemickie - red.) "Nie - dla radzieckiego imperium",
"Sojusz 21
Moskwą lo ś.niuć dla Ukrainy" - pod tymi i podobnymi basłami. a także nJebiesko-żółtymi
flagami
ukraińskimi
i biało-ezerwono-bialymi flagami bialoruskimi odbyła sie w
sobotę przed Stadionem Republikańskim w Kijowie masowa
manifestacja przedwyborcza. na
którą przybyło
ok.
50 tys.
m1eszka~ów stoli v Ukrainy i
okolic.
zwolenników Ukraiń
skiego .. Ruchu".
Uczestnicy wiecu zamanifestowali swoje
zaniepokojenie w
zwiazku z zaplanowanymi na
18 bm. ~ równolegle z drugą
turą wyborów manewrami
'Wojskowymi
wOk?ł. Kij~,:,:,a.
Zwrócono uwagę, ze zołme. ze
maj:) prawo głosu i ż~ nie jest
możliwe skontrolowame
orzebiegu głosowania
na terenie
jednostek wojs~owych...
.
W specjalneJ rezol.ucJJ. WJ~
zdecydowanie wypowJedz~ał Sil:
przeciwkO
wprowadzenm. w
ZSRR s·,.rłemu prezy""ncklego.

*

*
Nadzwvczajna
ses.ia * Gruzińskiej Rady Najwyższe! prz~
ieła re:wll'cje. w lrtóreJ poleol ia ,.aneksję Gruz.H przez R.O!J.ie
Radziecką" w 1921 roku Ja~o
akt sorzeczny z vrawem nuedzynaro<lowym. .,Naldy pl'ZVsł:\oić dlJ rozmliw w spraw!e
odbudGWV nl ...,oc1!:III~G . panStW3 Vud,;sklego
shV1erdza

przyjęta

Zjal.du partiI. R r rat na pl _ ,
num wygłasza
krctarz generalny KC />1PLR, przewodniczący
Prezydium
W elkicgo
Churału
Ludowego
Dźambyn
Matmunch.
REUTER: Zebrany dziś Komitet Centralny Izraelskiej Partii
Pracy dyskutuje nowe posunięcia. \V ruedzlelę przywl>dcy
ANSA: Nadzwyczajny zjazd
P:irtii Pracy .,opuS »i z !luWł i>sklej
Partii
KomunlJ;tyczk iem" posiedzenie rządu izranej, \f tory zakończył w niedzieelskiego,
oskartając
swoich
lP,. el>pady w Bolorui, postanop rawiCOWYCh partnerow koaliWIł znaczną wlększo~cil\ gloBÓw ' cyjn~'ch
o torpedowaniu bllsprzekształcić pa rHę w ffi:iSOwy
ko,vschodnlch
JNysilkÓw . poruch socjaldemokratyczny. DekOjoWYCb. Ministrowie ,, - Parłil
.c~ję w sprawie zmiany na.wy
Pracy uwa~.t:ł, t~ w ruetJzlelii
rezpadła
się trwająca
od 15
J>ólrtil I zre:.ygnowanla z symbolu sierpa I młota podejmie .mieslęey lloallcja 21 pGrł1ą U-.
zjazd za)o1yeleJskl nowego ukud premiera lu baka S_amira, kiedy rue udało się Im
gr upowania Jellac:<e w tym reIcu. Obecny zjazd zrezygnował
pr:zetor5owa~ decyzji dotyuąeej
pFopmycjl USA w sprawie ttet z zasady centralb:mu demokratycznege f wybrał ponownie 'zraelsko-palestYl\skich
foo.mÓw
pokojowych.
na sckretar:.a generalnego S4letnif.'go AehiUe OechaU.l, któ.*oP: .Pollcja 1iIlpb\ska podała
ry stoi na czele
parlii
6d
dziś, te 11 bm. samochód terell:.erwca 1988 roku l jest jednowy wypadł z górskie} ~zosy
nym
z głównych
motosów
w odległości 800 kM na potudzmian zacnodzących w najwięk
nlowy WSChód Od Manil1 i : stoszej partii komunistycznej Zaczył się do pnepaścl.
Smlerć
chodu.
poniosło 10 osób, a 12
zosta ł o
TASS: Dziś
rozpoczęło
sic
~annych .
wycofywarue wojsk radzieckich
UPI: zgromadzerue Narodowe
z terytorium Węgier. W pierwNikaragui uchwaliło puygnlataszej kolejności wyje1dża batającą większością głosów
powlion
wojsk zmotoryzowanych
szechną
amnestię,
chroniąeą
stacjonujących
w Veszpremie.
przed ściganiem prawnym. reDo 30 czerwca przyszłego roku
beliantów "Contras", czlonków
wojska radzieckie opuszczą tesandlnowsldej Armil Ludowej,
rytorium Węgier.
.
sił MSW I innych p ra cownikÓW
TASS: Dzi~ w Ułan Bator
państWOWYCh.
rozpoczęło 81ę VlJI plenum KC
Mongol klej Partii Ludowo-ReREUTER: .,fitany ZJedno~zo De
wolucyjnej {MPLR). Na
po_
apelują dG rządu
radzieCkiego
rządku
obrad
znajduje się
aby respektowa' _Ję Obywateli
sprawa u~t'lplenia Biura PollLitwy" - o~wladczyl rzecznik
tycznego KC MPLR oraz kwe;SI lego Domu Marlin Pitzwastia zwołania Nadzwyczajnego
ter.

rezolucja , która przedo Rady Naj-

kazana

został.a

wyższej

ZSRR.

*

*
*
W niedzielę
rozpoczął się w
Tallinie uw. Kongre6 Estonii,
zwo łany z
iniCjatywy, trzech
110Wo.. utworzonych
w Estonii
organizacji społecznYCh. a mianowicie Partii
Niepodległości
Narodowej, Towarzystwa ·Ochrony Zabylk-ów
i
Związku
Chrześdjańsko - Demokratycznego. Celem do jakieg6 zmierzają organizatorzy, jest przywrÓcenie p ailstwa estońskiego
w takim kształcie, w
jakim
istniało on~ w
latach 19181940. ·Oprócz 499 delegatów, w
kongresie uczestniczy również
35 przedstąwicieli estońskiej emigracji.
Z OSTATNIEJ CHWILI
MOSKWA (TASS). Otwierając nadzwyczajny Zjazd Deputowanych LudOWYCh ZSRR Mi.. bail Gorbaczow powiedział, że
w Prezydium ZjaZdU nie ma
przedstawiciela
Litwy,
gdzie
odbywa
się sesja parlamentu
tej republiki.
Określił on jako "niepGkoją
ec" informacje, które stamtąd
napływają. "Decyzje,
jakie są
lam
podejmGwane,
dotyczą
pOtlstawGwych interuów i losów samej republiki, narGdu i
MłellO
naszello państwa"
powiedział M. Gorbaczow.
Na wniosek Gorbaczowa, Iojasd
p6lceił parlamentowi i rządowi
sbadanie sytuacji, jaka wyiwana się w związku z decyzjami, które podejmuje Bada Najwyższa Litwy,
dokonanie ich
ni ezbędnej oceny i
wyci:ł,gnię
eie odpowiednich wniosków.
Według danych z godz. 10.00,
w obradach zjazdu uczeatniczy
2007
deputowanych ZSRR z
łącznej liczby 2245.
Nadzwyczajny Zjazd D eputowanych Ludowych zatwierdził
następujący por.ządek obrad:
l. O uznaniu pełnomocnictw
nowo wybranych deputowanych
ludowych ZSRR.
2. O wprowadzeniu zmian i
uzupełnień do konstytucii ZSRR
i ustanowieniu stanowiska prezydenta ZSRR.
3. Wyhór prezydenta ZSRR.

Rarytasy dla działkowców

WInspekcii Nasieonei -iui wiosna
wać

Inspekcja Nasit'n'oo w Kielcach istnieje już blisk6 30 lat.
PI' wadzi się w niej oeenę jakościową, siły i zdolności kieł
kowania nasion rolniczych, I>grodniczych, jak równleź ziemniaków Ofaz ich kwalifikację
polową. Tu także
kwalifikuje
s ię

materiał

szkółkarski.

Ubocznie uprawia się tu taksadzonki wielu atrakcy jny ch
odmian pomidorów. One
to
zwłaszcza powinny
zaintereso-

że

"Trzy grosze"

tysięcy
płotu".

od tych, "i!
Podobnie z rzeszowskiego samochodu sprzedawano
odkurzacze, maszynki do miesa,
młynIci do kawy. Ceny konkurencyjne to stosunku do kielec-

Walęsy
LECH WAŁĘSA: Jestem pTzekonany, że Litwa, Lotwa i Estonia odzl}sl,ajq
niepodległOŚĆ.
2:yczę dobTze narodom Zwiqzku
Radzieckiego, ale powtATzam, że
;edynq dla niego dTogq
jest
rozwiqzać sie. Nie znaczy to, że
ZSRR zniknie, ale że odbuduje
się na nowych zasadach,
jako
fedeTacja zbudowana na zgodzie
i wolności. To co narzucone silą,

musi

się

rOi/si/pać

-

kich,
DOKO~CZENJE

telewizorów, maglle/owidów, odtwaTzaczy wideo,
ale tu ceny
ani drflnęły i kupv.jqcych nie
bylo.
Przyjechały "Kowary" z pięk»ymi
dyu:anami,
stwarzajqc
gro:tnq
konkurenćje
dla PTYoatllych
!prUdawcólo.
Fabryczne
ceny
o
Itilkaset

reporterskiego

W

Radomiu,

pl'7.y

ul.

Nie-

działkowskiego,
funkcjonariu.sze
milicji z połeee-n ia prokuralora rejonowego dokiJłlali pr-zeszukania l.ieszkania, naJei:.ące

go do 34-letmego H.K W lokalu znaleziono i zabezpieczono 2. 1) ockl makowin Su.rowiec
do wyrobu tzw ko-mpotu ważył o-koło 70 kg. Znaleziono też
2 workI foliowe słomy i glówek makowych, kt6re były już
wykorzys ne
do
produkcji
nar}wtY'ków oraz: bańke metalową o pojemności 51 litrow z
zawartoGci,! amoniaku. Zat.nymano cz.tery O6Oby. W związ
ku z ewentualnością, iż osoby
te m~ą by~ nosicielami wirusa HIV. zwolniooo ich z a·rcsrztu.
(j.ryb)

w warsz.tatach ZeSlPOlu
Budowlanych w Kielcach, a Yu2 w ub. piątek pbż
nym v;i "Zl>rem strażacy gasili
,kolejny - tym razem prywatny warsz.tat slolarski przy
ul. Moniuszki, vis 7 a-vis banku.
Wyposażen i e zakładu i drewno
wraz z mieszczącym je niedużym
budynkie.m
wprawdzie
spłonęło, ale oddani
strażaków
w walce z żywiole-m pozwoli-

ZNOWU SPLONĘLA
STOLARNIA
Nie mają 06tatnio szcz:ęscla
kieleckie stolam;..
Przed lyg.odniem infoonnowaliśmy o 1)()-

http://sbc.wbp.kielce.pl

ło

uchroJlić

zwarlą

Najw~cej
zgTomadziły

zł (samochód
Łomźy) oraz

przyjechał

aż

%

z cukTem po 3300

zł. Klienci WPTOSt nie wleTzyli
wlasnym oczom; my zd zastanawiamy sip" jakie uzasadnienie
ma tak gigantyczne śru bowani e
(en ł gdzie jest naprawdę dolny pTÓg oplacalnoścl pTodu"cji
podstawoll:lIch aTtykulów spożywczych, ~t6Tych sklepowe ceny najbardziej b;jq nas PQ kle-

szelli?
(wp)

dyżuru

żane
Szkół

KONFISKOWANO
SŁOMĘ MAKOWĄ

sklepowych.

samochody z mas lem po... 1800

się Olvoce poludniowe :
banany, pomaTańcze, fig;,
teź
tallsze niż zwykle. Zatrzęsi.enie

bqdź

mzsze

;ednak kupujqct/ch

ZE STR. )

cieszyłl}

cie jednak ostrożni, nie zTóbcie
falstartu
Pohko życzy spoleczeństwu ZSRR jak najlepiej iI nosze; stTony pr.:yjdzle
do
was tylko przyjaźń.

z

działkowców.
W szklarniach inspekcji, która znajduje
się przy ul. Wapiennikowej 21a,
można uzyskać już teraz róż
nej wielkości I odmian pomidory, które nadają się do wysadzenia w działkowyCh tunelach lub szklarenkach. Wkrótce
też dl) dyspozycji działkowców
inspekcja !>Ostawi wieje gatunków sadzonek kwiatów. m.in.
najpiękniejsZYCh odmian cynII,
petunii, 8l>'łrÓw.

zabudowę

obok stolarni. Akcję uLrudniał
porywisty wiair, kt6.ry piątko
wej nocy znów nawledził Kielecrzyzne. Dochodzenie na miejs~u pożaru ustaliło,
ie jego
przyczyną było zwarcie w instalacji elektrycznej.
W ciągu
minionych trzech
dni był to największy pożar.
który gasil i kiel~cy strażacy.
(alp)
WYPADKI W RADOM KIEM
• W Radomiu na uJ. Gajowej, Andntej G., jadąc małym
fiatem. naieellal na tvł ocawi-

dłowo

zapar~owaJ] go żUika. W
obrażeń
ciala
doznał pasażer fiaLa 126 p, Le-

wyniku kolh.ji

.szek A. Jak ustaWno, zarówno kIerowca fiata. jak i jego
paS3ier byli pod dzialaniem alkoholu.
•
W Białob>rzega h na
ul.
Krakowskiej, Marek M., kierując
małym
fiatem,
potrącił
Władysława
S.
Pi~y
nagle
wtargnął na jemię i z obraże
niami ciała trafił do szpitala
w Grójcu.
• W Warce na ul. Fabrycznej, Mirosław F., p()trącił zastawą idą~e poooczem małżeń
stwo Ha Ii-n ę
i
Edwarda S.
którzy z cieżkimi obrażeniami
ciała zostali
przewiezieni
do
sz:oita'la w GrójclL
Kie4't>wca
był
pod wpływem alIkohQlu.
(włm)
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Wiosenna premi~a na boiskach III ligi

Derbowv IDUCZ wvlonR lidera :1>
Szwecja pokonała ZSRR { ~ \
i zasiadła na tronie .'

Na boisk:tch, lU ligi rozegl'ana zostab inauguracyjna runda
spotkań rewanżowych. Tak wil;C i kibice zespołów trzeciego
frontu doczekali się meczów wiosennych, które zakończą się dopiero 8 lipca. W grupie IV udanie wystartowały drużyny z naszego terenu, bowiem tylko piłkarze Stadionu w derbowym pojedynku musieli uzna c wyższość Korouy. POliadto zwycięstwa
odniosły drużyny Ra:domiaka i Granatu Skarżysko, zaś Błękit.
ni uzyskali cenny remis na boisku Sandecji Nowy Sącz. W czołówce tabeli nastąpiły małe zmiany. Lid'e rem została Korona
wykorzystując stratę, jaką p.oniosły Karpaty w P.uławach. Na
trzecią pozycję awansowała tarnowska Unia po premiowanym '
zwycięstwie nad Avią. Ponadto do nil'spodzianek zaliczyć moż
na porażkę Hetmana Zamość i remis Górnika Lęezna.

NIESPODZIEW ANIE 7.akończyły si!; mistrzostwa świata w pił
ce ręcznej mężczyzn, które rozgrywane był)' na lerenie Czechosłowacji. W finałowym meczu ,o złoty medal zmierzyły si!; reprezentade Związku Uadzieekie,go i Szwecji, :nvycięzcy grup pół
finałowych. Zdecydowanym faworytem była ,,siódemka" radziecka, która do lej pory odnosiła same zwycięstwa.
Picf\.....~7.c minuty

decydują.ce

go mecz li nic ~.a,p()wiadały nie-

spodzianki.

Drużyna

ZSnR ob-

Polak bojerowym
mistrzem świata

-

W szwedzkiej miejscowoś
ci Arsunda za,kończyły się bojerowe Mistrzostwa Świa~~ i
Europy,' Złoty medal nllStrzostw świata zdobył Wła
dysław Stefanowiez - 4 pkt.
(cztery zwycięstwa) i wyprzedził dwóc l; EstOliczyków Vaiko Voorem!; - 12,7 pkt. oraz
R ene Kuuhnana - 29 ,2 pkt:
W czołowej dziesiątce uplasowało się jeszcze
czterech
Polaków: 6, Wi esław Marcinl"zyk - 38.9, 7. Sławomir Ostrowski - 41, 9. Bog(lan Kramer - 44, 10. Stanisław MaCul' 47 pkt.
Mistrzostwa
mialy odbyć siQ w Polsce,
lecz z powodu braku lodu zostały p rzeniesione daleko
na
półnóc w Szwecj i. Startowało w nich 120 bojerowców z
8 państw . Z czolówki świato
wej zabra,kło j edynie . najlepszych Amerykanów.
W Arsunda odbyły się również mislrozstwa Europy. Zloty medal zdobył
reprezenta:tt gospodarzy SÓl"en Snackerstrocm, wyprzedzając Stetanowicza i Estończyka MaU
Kuu!mana.

jęła dość szy!J.ko prowadzenie,
utrzyrmują.c je d.o przerwy. ~o
zmianie str01l, ~wietną
parll!;
zacz!;1i
rozgrywać
szwedzi,
pneprowadzając wiele udanych
akcji. Zbyt pewni siebie zawodnicy radzieccy stracili inidatyw!;, a w końcó wce zostali wręcz zdeklasowani przez
znakomicie dysponowanych rywali.
Ostatecznie
wygrała
Szwecja 27:23 (11:12) i tym samym
zdobyła
tytuł
mistrza
świala. Trzecie miejsce wywalczyli
Rumuni po zwyc ięstwie
z Jugosławią 27:21.
Osobnym r()zdziałem są występy Polski. Nasz
zespół
w
ostatn.im meczu pokona! drużynę Korei Płd. 13:27 (13:13) i
zajął w
mistrwstwach dopiero
11 mie jsce. Polacy wypadli sła
bo, a planowana wcześniej pozycja, dająca prawo startu w
olimpiadzie w Barcelonie, stała
się tylko nil'osiągalnym marz eniem. A było 0110 zupełne l'ealne. Zamiast wyjazdu na igrzyska, w
przyszłyc ll '
mistrzost wach Polska grać będzie w
grupie B.
W
pozostałych
spotkaniach
finałowych
padły
wyniki:
o
miejsc.e piąte Hiszpania - Wę
gry 23:19; o siódmą lokat!; Czechosłowacja
NRD 17:16 i
mlcJsce
dziewiąte:
Francja Islandia 29:23. Do turuieju olimpijskiego zakwalifikowało się
9 pierwszych zespołów, a więc
i Francja, któ)'a do niedawna
1,yła
kopciuszkiem
w
piłce
r l;l'znej.

K orona w
pięciu pojedynkach odnotowała dwa zwycięs
twa i trzy remisy. Wygrała ze
ZgOdą Ruda' Śląska 30:25, z
Vas1Jtast'IU 24:17 oraz nierozstFZygnQła
spotk~il z
CZyW'I@W

TOTO LOTEK

1-15, 21, 27, 28, 38, 4!
n - l, 4, l!, 19, 21. 39
ZAKLADY SPECJALNE
9, 10, !2. ~~, 41

•

NUMER 5,0

STRONA

Kolumn!;

opracował

wajem Przemyśl 23:23, Stalą
Mielec 21:21 i Hutnikiem Kraków 22:22. Najlepszym strzelcem turnieju został zawodn ik
z "sióde m k i" kieleckiej Krzysztof Mistak, zdobywca 39 bra mek.

Dla Korony był to jeden z
oslatnich l;prawdzianów przed
rewanżową
rundą spotkań o
mistrzostwo ekstraklasy, która
rozpocznie się
24 marca. W
inauguracyjnych pojedynkach
kielczanie grać będą na wyjeźdZie z Polonią Zabrze.

• Uadomiak Radom - CRACOVIA Kraków 2:0 (0:0). Bram=
ki zdobyli: Kozieł \v 53 min. i
Ogorzałek w 85 min. Sędziował
W. Kuzak z Nowego Sącza. Widzów 1,5 tys.
Gospodarze zaprezentowali się
z dobrej strony rozgrywając niezle sp()tkanie. Wygrana mogła
być znacznie efektown iejsza, bowiem okazji było na to wiele.
• SANDENCJA Nowy Sącz BŁĘKITNI Kielce
2:2
(0:2).
Bramki dla gości strzelili: Szwajewski w 35 min, Zając w 41
min.
Na dobrq sprawę
k ielczanie
powinni zdObyć dwa pu,nkty,
gdyż w przekroju całego spotkania byli zespołem
lepszym.
Pojedynek rozegrany został w
sobotę, przy bardzo silnym wiet-

\v

pelelonie,

a

\lJulka

o

etapowe rozegrala
się w gronie zawodników zajmujących dalsze miejsca w klasyfikacji.
• Konku rs skoków narci arskiCh w Soleflea zaliczany do
punktacji Pucharu Świata wygrał
Pa\'eł
Ploc (C zechosłowacja) uzyskując za skoki 104 ,5 i 110,5 m
notę
224,5 pkt. Drugie
miejsce
zajął
Al"i-Pekka Nikkola (Fi nlandia) - 217,5 (102,5 1 102) , a
trzecie Virginio
Lunardi (Wło
e11Y) - 214,5 (102,5 1 100,5). Liderem PUCharu Swiata jest po 22
zaWOdach NIkkola - 232 pkt.
• Wspaniałym sukcesem Austriaczek zakończył
się
slalom
specjalny o Pucł1ar Swiata, rozegrany w niedzielę w norweskiej
miejscowości
Stranda. Zwycil:ży
ła Karin
Buder, a w pierwszej
siódemce znalazło się sześć reprezentantek AustrIi.
• Siatkarze m1strza WIoch. zespół Philips Modena zdobyli po
raz pierwszy klubOWY Puchar

Europy wygry"Vając W niedzielę
w Amstelvcen finałowy m ecz z
AS Frejus
(Francja) 3 :2 (15 :5,
13 :15, 15 :13, 10 :15, 15 :9). W spotkaniu o trzecie mi ejsce siatkarze
CSKA Sofia wygrall z CV Palma di l\fallOl'ca (His zpania) 3 :2,
• W towarzyskim meczu pilkarskim r eprezentacja USA poI~onała w Tampa Finlandię 2 :1
(1 :0). '

•

W

Jastrzębiu

za kończyły

Po raz ostatni w kończącym się sezonie drugiej ligi koszykarki 'staru Starachowice wystą
piły przed własqą public~nością. Rywalem stara cłI 01\'i ("zanck
był
zespół
ze środka h.beli
krakowski Hutnik. Dla gOSpodyń był to jednocześnie mecz ostatnie j sza.nsy p rzed uratowaniem
. s ię od degradacji. Szansa ta została wykorzystana przez zawodniczki Staru, które wygr.ały
64:53 (27:29), a ' punkty zdobyły: Zająezkowska
17, Krzywicks , 13, Legut 12, Pasluszko 9, Zło
bef"ka 8 i Lisowska 5. Po tym zwyciestwie starachowieza n ki zajmują lO lokatę w tabeli i
wszystko wskazuje na to, że o ich pozostaniu w
drugiej lidze zadecydu,b mecze ba l ażowe 7- hdnym z zespołów akt ualnie ubiegaj~cych się o
wejśc ie do n.ej,

SkJl 3:1.

Medale sportowców
Kielecczyzny
• Szachistka KOlejarza Kiełce
OLIMPIA
BARTOSIK
zdobyła
brązowy medal Da mistrzostwach '
PolSki juniorek rozegranyeh w
Toruniu.
• W Olsztynie odbyły się mistl'zostwa POlski w biegach prze.łajowych. Na dystanSie 7 km ARTUR OSMAl
z Granat
Skarżysko wywalczyl srebrny medal.

rc z" ltatv : Korona Kraków - AZS
Lublin 53:65, AZS Gliwi r f' - Stal Stalowa Wola 68:36, Glinik Gorlice' - Unia Wałbrzych 2:0

y;,

AZS Kraków - ŁKS Lódź' 52:96, AZS Rzeszów. - Stal Bobrck Bytom 76:53.
L LKS Lódź
Z. Glinik Gorlice
3. Stał Slaiowa Woła

4. Korona Kraków
5. AZS Rzeszów
&. AZS Gliwiee
7. AZS Lublin
8. Hutnik Kraków
9. AZS Kraków
10. STAR Staral"howil"e
11. Slal Bobrek Bytom
12. Unia Wałbrzy('h

21~

4%

%1I7~1l20

15-6
14-7
14-7
13-8
'9-12
9-12

36
35
35
34
30
30

1440-1$0:;
15115-1370
1463-1334
1360-1330
14%0-1498
1337-1421
1290-1411

9-1% 30
7-14 28
7-14 28
6-1527
2-19 23

1%19-1435
1394-1:;53
1231-1488
1214-1671

W ostatnim ligowym pojedynku Sta r wyjedzie
do zd egradowanej już Unii Wałhrzych. k tóra
w minionej kolejce nie siawiła si ę na spotkanie z GlinikiE'm Gorlice.

http://sbc.wbp.kielce.pl

• GARBARNIA Kraków
Radom - mecz
żony został na 21 bm.
BROŃ

.. •:. W
padły

wyniki:
-- Hetman Zamość
Zelmer
Lub'linianka -:....
0:0, Wisła Puławy Krosno 8:0, Unia Tarnów via Swidnik 3:0.
Lęczna

1. KORONA
2. Karpaty
3. Unia
4. Górnik
5. BROŃ

28
20
20
20

19

6. Wisłok!.

20
20
20

'1. Cracovia
8.
9.
10.
11•
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

IJADOMIAK
Sandecja

20

BLĘKITNI

20
20
20
20
20

.Hetman
Lublinianka
Wisła

Avia
GRANAT
Zelmcr
Garbarnia
\'Va wel
STADION
Igloópol fi

20

20
, 19
20
20
20

W
następnej kOlejcę
drużyny graj ą: Błękitni
opoI fi D~bica . Broń -

-

ty Krosno, Stadion --

nia Kraków, Granat Lęczna. Avia Swidnik miak, Wisłoka Dębica na.

l LIGA
~.

Olimpia
0:1, Zagłębie
Stal Mielec 3:0, Motor
GKS Katowice 2:2. Legia
szawa Górnik Zabrze
nuch Chorzów - Widzew
1:2, Zawisza Bydgoszczlonia
Białystok 2:1,
•
Sosnowiec - Wisła Krakow
ŁKS Łódż Sląsk Wrocł aw
Poznań

się

mistrzostwa Polski W tenisie stalowym. W grze pojedynczej mę:1:
czyzn zwycil:żyl Andrzej Grubba. który w finale pokonał Piotra Molendę 3 :0. Wśród kobiet
triumf owała Elżbieta Gracek wygrywając
z
Dorot~
Dajczew-

Skuteczny finisz starachowiczanek

Po~ost a ł e

8

• N\ed7,ielny, pi ąty etap wyś
cigu zawodowców
Tirren o Adriatico miał aż 2;;0 km dłu
gości. ale nie przyniÓSł zmia~ w
1{ła syfikacji.
Liderem jest nadal
Tony Romingcr (Szwajcaria), a
dl'Ugą lokatę zajmuje Zenon Jaskula. W niedzielę obaj przyjezwycięstwo

MAREK MICH NI AK

nikowi i mogą mówić o szczęś
ciu, że nie przegl'ali za punkt
minusowy.

Wtelegraficznym skrócie
chali

IISiódemka" Koronv,grała wMielcu
W yl;:orzJ.>Wj.,c
prtcrwę w
IigQwych rozgrywkach piłkarze
ręczni Korony Kielce uczestniCzYli w międzynarodowym turnieju, jaki odbył się w Mielcu. Obok zespołów krajowych
pierwszej i drugiej ligi uczestniCzył przedstawiciel węgier
skiej ek s traklasy Vasutas Nyiregyhaza. W końcowyr)1 rozrachunku p!erwsze
m!ej, ce w
turn :eju zaję1a drużyna gospodarzy Stal Mielec, pokonując w decydującym spotkaniu
gośc i z Węgier 21:17. Drugie
m ie jsce zajęła Korona Kielce,
która w ogólnym bilansie zdobyła 7 pkt .. podobnie jak mielczan:e. lecz była od nich gorSza w różnicy br amek.

I

• KORONA Kielce STADION Kielce 2:U (0:0). Bramki
zdobyli: Tokarczyk w 48 min.
i Borycki \V 68 min. Sędziował
S. Nowak z Kielc. Widzów 1 tys.
2ółta kartka: Kowacki (St adion) .
W bardzo trudnych warunkach,
przy stale padającym deszczu,
przyszło grać piłkarzom w niedzielne przedpołudnie. Zdecydowanym faworytem byli gospodarze, którzy ' wystąpili
bez
dwóch podstawowych zawodników: Marka Parzyszka i Bogdana Lubienieekiego.
W pierwszej części spotkania
gra była
niemrawa i toczyła
się przy przewadze Korony. Dopiero po zmianie stron udokumentowała ją dwiema strzelonymi bramkami. A mogło być ich
znacznie więcej, gdyż czystych
pozycji nie wykorzystali w całym meczu, m.in. Bartkowski
i
Szulc. Piłkarze Stadionu zaprezentowali dużą ambicję, ale nie
byli w stanie zagrozić przeci w-

rze i padaj ącym śniegu.
cja wYl'ównała dopiero
ka' minut przed ostatnim
kiem sędziego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lI.
12.
13.

GKS Katowil"e
Zagłębie Lub.
Lech
Zawisza
Górnik
Legia
Rlleh
Olimpia
Wisła

.
Łódź
Zagłębie S.
Słal

LKS

Motor

H . Jagiellonia
15. Sląsk
16. Widzew

n

17
17
17
17
17
17
17
17
17
11
17
17
17
17
17
17

LIGA

.:. Stal Stalowa Woladia Warszawa 1:0.
.
brzych GKS J"~I:r7.t'u'.
Stal Stocznia
Gorzów 0:1, Hutnik
Pogoń Szczecin 1:1,
bica - Bałtyk Gdynia 3:0.
nia Bytom - MIedź
Siarka Tarnobrzeg ki Bytom 0 :2. Lechia
JZS Jelcz 1:0. Stal
Resovin<1:1. Odra Wodzisl a'"
Górnik Wałbrzych 3:1.
1.
Z.
3.
4.
' !i.
l.
7.
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
%0.

Hutnik ·Stal SW

21
%1
I~łoopOl
%1
ZaKłębie Wałb. 21
Polonia
21
GórDik Walb. • %1
Szombierki
21
Odra
21
Gwardia
21
StiłoD
21
Siarka
21
Lel"hia
21
JZS .Jelcz
21
Stal Rz.
:n
POltoń
21
GKS Jastrzęhil' 21
Mil'd ź
21
Resovi!ł
21
Bałtyk
21
Stał stocznla
21

