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Tad ' Z M

rozpo~ wizVtę W UA
oficjalne powitanie przez G. Busha
sz Mazowiecki. przyn'ów Zjednoczony-ch "w)'rażną
wtorek do Was.zyng_
deklaraeję poparcia dia Polzytą ofrcjalną na ?aski i jej przyszI>ości".
prezydęnta Stanów
W kQ;ffiunikacie omajroiajako trzeci w
jąeym o · wizycie
Bioaly D om
stosunków dwusliroo. . rządu PCllskie- . przedstawił Tadeusza MawwiecRiego jako "jednego z
generale Władysławie
czołowych
a·rchHektów
i Stanisławie Miwsehodnioeuropejskiej rewolueii demokraty-cznej".
Pirezydent Bu·s h powitta otlcjalnie gościa pols.kiego dzhś
rano na uroczystości przed
Białym Domem.
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Zwiqzko
adzieckiemu
•
grozI epidemia AIDS
•

MOSKWA (kor. PAP Sławo
mir Popowski): Jeśli rząd nie
podejmie odpowiednich działań
zapobiegawczych, pod koniec
bieżącego 10-1ecia liczba nosicieli wirusa AIDS wzrośnie w
Związku Radzieckim do 1,5 miliona, a chorych ' na tę straszną chorobę do ok. 30 tysię
cy. Taką prognozę przedstawiła Rada Radzieckiego Funduszu
Dobroczynnego "Ogoniok-Antispid" w liście otwartym - apelu, adresowanym do rządu oraz
Rady Najwyższej ZSRR i opublikowanym na łamach tygodnika "Ogoniok". Zdaniem auto-

rów listu, prawdziwa tragedia
dopiero się zaczyna. Przed ponad rokiem zmarł w Związku
Rr.dzieckim pierwszy chory na
AIDS. Od tamtej pory jednak
liczba ofiar śmiertelnych, które
zabrała już "dżuma XX wieku" wzrosła do 14. Gdy przed
dwoma laty było "tylko 50" nosiecieli wirusa, to obecnie jest
ich ok. 500 i co najstraszniejsze - w większości są to dzieci. Naukowcy radzieccy sporzą
dzili niedawno szczegółową prognozę rozwoju chorOby w ZSRR.
Z .bliczeń komputerow:ych wynika, źe do końca br. liczba
nosicieli wirusa AIDS wzrośnie
do 1600, w 1991 - do 6 tys.,
w 1992 - do 23,S tys., a w 1993
roku - wirusem będzie zarażo
nych już ok. 89 tysięcy osób.
Epidemia będzie się rozwijać
w postępie geometrycznym.
Jeszcze
dramatyczniejszą
prognozę
przedstawiają
naukowcy z radzieckiego Instytutu
Naukowo-Badawczego '
Epidemiologii I Mikrobiologii Akademii Nauk MedycznYCh ZSRR.
Ich zdaniem, jeśli rząd nie po_o

dcjmie odpowiednich działań
profilaktycznych, wówczas w
DOKOIIICZENIE N." STR. r

Witaj

i tgno t

Dziś
pierwszy dzień astronomiczneJ wii)sny! Zawitała do nas wczoraj wieczorem o godz. 22.19, kiedy
&0 Słońce weszło w strefę
Barana. Faklyczna wiosna
,ości już od dobrycIa paru
doi - hl i ówdzie zakwitIy nawet kwiaty, tła dnewach pojawiły się zielone
pąki .
•
Jak przysłało na PanIą
Wii)snę , przynosi ona dość
ładoą
pogodę,
synoptycy
zapowiadają d~i ś łemp. 110
-18 st. C.
Witaj więc nam Pani
Wiosenko l króluj· nam aż
do lata!
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Sprzęty

domowe

także

z samochodów?

Meb e
dla bogatych.?
W kiele<!kich sklepach mamy ostałnio więcej mebli. Kilkazestawów wypoczynkowych i kuchennych wyeksponowano PRZY UL. SOLNEJ, Może się podobać komplet "Tur " z
Chojnic - trzy i pół segmentu plus szafa w kolorze ciemnybrąz za 4.154 tys. zł. Swoje sprzęty prezentują tu wytwórcy z
Elbląga, Wrocławia, Radomia, Przemyśla, Krakowa i rodzimi
producenci. W NOWYM SKLEPIE "LECH" PRZY UL. SZKOLNEJ pożądanie wielu osób budzi komplet stołowy w dębowej
okleinie za 14 mln zł. Wykonany bardzo solidnie, 'ak jak robi
to szwedzka "lkea". Młodzieiowe 2lestawy, kanapy, fotele, pufy
moina kupić VI SKLEPIE KIELECKICH ZAKLADÓW MEBLOWYCH PRZY UL. LEGNICKIEJ. Regały wyek ponowano
takie w "LUDWIKU" PRZY UL. STASZICA I W "CEPELIr'
NA DEPTAKU. Od straszają tylko ceny. Za najzwyklej zą kanapę trzeba zapłacić od 100 tys. zł do 1.50 tys· zł.
naście

u-
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Reklamy i ogłoszenia drukl~jemy z dnia

50 procent taniej. Do naszych'
bilłr w Kielcach, ul. Targowa 18 i w Radomiu,
na dzieli i

'0

ul. Słowackiego 1
.
ZAPRASZAMY

http://sbc.wbp.kielce.pl

Od kwietnia-telefoniczne
zamiast bilonu
Ju~ w kwietniu
siąe wcześniej niż

- o mieplanowano
- wprowadzone mają być w
Warszawie telefonkzne żeto
ny do ogólnodostępnych auto_
matów
WlI'zutowj'(:h. Trwa
wIdnie
dQstawa
25
mln
żetonów,
które mies~ailey
stoliey nabywać będą mogli
na poczcie, a prawdopodobnie
i w kioskach "Ruchu". W po_
zostałych

miejscowościach

kraju ten "bilon" telefonkzny
pojawi się stopniowo

żetony

jeszcze w br. Ogółem zamówiono 300 mln żetonów
Przypomnijmy, że będ'ą ooe
dla
rO;ml/)W ' miejscowych,
międzymiastowych i między
narodowych. R óżnica - pod_
kreślona odmiennym oznakowaniem "a", "b" i "c" - polega na krotności ceny żetonu.
Chodzi o to, aby osoba drwoniąca np. do Madrytu,
nie
musiała mieć przy sobie torby żetonów o najniźszej wail'_
tości (obecnie 90 zł).
OOKORCZENIE NA STR. f

Nowe polonezy po... 7 mln zł,
a mimo to ..•

Afery
Dle
A miała być, bo jak głosi
ła plotka wszyscy użytku
jący do celów służbowo-pry
watnych samochody osobowe
mieli je natychmiast zwródć
malCierzystym zakładom pracy,
o c~ym zdecydował Sąd Najwyzszy ...
Pod koniec maja 1989 r.
wojewoda kielecki otrzymał
z Urzędu Rady
Ministrów
przydział na 67 samochodów
(15 trabantów i 52 polonezy)
które przydzielQno poszczegól~
nym jednostkom administracyjnym województwa. z przeznaczeniem (w części) do użytku

slużbowo-prywatnego

dla naczehlik6w, prezydent6w
i dyrektorów wydziałów 1]W.
W sierpniu ub. roku równie~ minister rynku we\\'llętrz
negQ przekazał wqjewodzie _
dla przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych, spół
dzielczych i organizacji spo-

ędzie
lec~nych mającycn siedzibę

w

WOJewództwie kieleckim - 96
samochodów (77 polonezów 11
"maluchów", 6 FSO, 2 trab~n~
ty). Samochody te podQbnie
ł ak poprzednie, zakupiły zamteresowane przedsiębiorstwa
i jednostki organizacyjne.
Zakupiły, zarejestrowały

o~

płpciły PZU i w części p;zekazały, w formie umowy w
uży~owan~e
pracownikom.
Byli to. głownie prezesi, nac~el~1icy i dyrektorzy przed~
slęblO~stW. Podstawą do przek~zama tych samochod6w do
uzytku służbowo-prywatnego
(w obu przypadkach) była uchwała Rady Ministrów z 3
stycznia 1989 r. i zarządzenie
ministra. transportu, żeglugi i
łq.C~OŚCl z 9 maja 1989 r. PodPiS UJąC
umow~
przekazania
samochodu
przedSiębiorstwa
DOłtON'CZENJE NA STR. 2
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Najlepszym

Ksi~ga

~pominkiem

na

każdą okazję

Powiedzieli:

Rekordów Guinnessa!,

Talony subskrypcyjne do nabycia w "Echu
Dnia": Kielte, ul. Targowa 18, Radom, ul. Że
roms~iego 58. ZAPRASZAMY!

to nie Londyn ...

Kielce

Inauguracja Giełdy Swiętokrzyskiej
bólem głowy

Z
T€lewizyjne

migawki
z
kiej podniecaj~
i ekscytujq. Sceny na ekranie
przypominają pelną napięcia
i dramatyzmu sztukę wyreży
serow~ą przez znakomitego
specjali stę od łwrroru.
Tak miaro być wczoraj w
Kielcach? NIe, lGelce to n 3
Lclndyn. Ale przecież s1')wo
gieJda wszędzie omacza to samo. Kupić - sprz€dać, sprzedać i mowu kupić! Na atrakcyjnych warunkach, po cenach
zapowiadających zysk i
kol'~ść. Więc może w
mieście
nad SHnicą będzie chociaż namiastka tegO wielkiego, świa
towego biznesu ? Nic z tych
l'zeczy.
Na inauguracji Giełdy Swię
tokrzyskiej, która od wczoraj
ma się odbywać cod·z iennie od
Poniedziałku do piątku, było
spokojnie i cicho, nawet smęt
nie. Pod koniec dnia dyrektor gieldy - Wiesła,v Krzysztolik - był prawdopodobnie
najbardziej załamanym czło
wiekiem w Kielcach. Nie miał
ochoty na rozmowę, łykał pros:tki od bólu g-lowy. Trudno
mu się dziwić - giełda ma się
ułrzymywać z jednoprocentowego haraczu od zawartej
'ransakdi haBdlowej. Wezora.j
nie zawarto ani jednej umowy,
do kasy giełdowej nie wpły
nęła :&atem ani jedna złotów
ka. Nie zarobili tei maklerzy,
k4irym od 'akiej transakcji
należy się zgodnie z prawem
0,3 proc.
OIe.rt sprzedaży bylo nawet
sporo. Kilkadziesiąt zakładów
z Kielecczy:zny, a nawet z województwa
radomskiego,
przedsiębiorstw, instytUCji i osób prywatnych próbowało za
giełdy }o01dyń

teorię,

chyb a w

"

sprzedać

towary
wartośc i kilkunastu miliardów
u-otych. W gronie sprzeda j ą
cych znaleźli się tacy potentaci, jak Hulta "Ostrowiec". Zakłady Metalowe "Predom" w
Skarżysku czy Zakład Dosko,nalenia Zawodowego w Kielcach. Oferowano: materiały
budowlane, wyroby hutnicze,
piasek (6 tys. za tonę), odzież
roboczą, materiały tekstylne, a
takie miód, szampany, krócbmaj, spirytus, meble i akumulatory do samochodów produkcji angielskiej. To wszystko . po cenach ruższych aniże
li nonnaJnie w sklepach. Więk
SW~ uczestników nie ukrywala zresztą,:re zachwalane
~owary w d-użej mierze pochodzą z tak zwanych zapa.-;ów
zalegających półki magazynowe.
, Kilku potencjalnych kupców
przewinęło się przez gieldową
salę, ale akurat tak się zlo.iyJo,. ~e szukali tegO, czego w
sp'lsle oreort nie było. Moie
pl'Zyjdą Zl1QWU dzi.siaj,
albo
jutro...
.
DYrektor Kr:zyszłofik na temat niepowodzenia w pierwszym dniu gieldy ma swoją
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·mierze

Przed siębiorstwa nie
ją pieniędzy., a kredyt na

-

ma-

Za-

kupy jest dla nich za drogi
- mówi. - Dlatego nie mogą
się zdecydować na podpisanie
jakiejś umowy. Ponadto trzeba pamiętać, że taka forma
-handlowania jest u nas absolutnie czymś nowym, wi~lu
nawet nie wie, jak do takiej
gicldy podejść. Al€ jes tem 'optymi s tą i wierzę, że interes
si~ rozkręci. Do tej inauguracji
prz ygQt()\vywaliśmy
s ię
prawie przez miesiąc i nie uważam, żeby l-o był czas stl'acooy, Gi~a towarowa przyjmie się , ale - jak widać tneba na to trochę poczekać.
Zres:dą, ni€ każdy może kupować za naszym pośrednict
wem. Transakeje przeprowadzamy, jeśli jej wartość wynosi minimum 2 miliony zł.
Nie może w ięc przyjść pierwszy lepszy przechoózień po butelkę spirytusu.
No cóż,
zwykli zjadacze
chleba, nie mający akurat na
zbyciu 2 mln u'Otych do kieleckiego ])Qmu Technika nie
wchodzili. Dla nich w zupeł
ności wystarcza gieJda l1a ulicy Sienkiewicza, gdzie wczoraj było wyjątkowo ciasno. Z
samochodów, przy prowizorycznych straganikach skła da
jących się ze stolika i taboretu ku.pić moź,na bylQ wszystko - od obuwia Sofiksu po
gumę do iucia i jeszcze cieply
chleb z Jędrzejowa po 1800 zl.
J. PAŃCZYK

Krzysztof

Lis

(pelno.mo·c.nik

uą'!!'\! ds.
przeksztakeń włas
nościowycb): Chcemy umożliw~ć
wszystkim we)ścje na· rYlDek
kapi·taJowy, stosując preferencje
wob~ ty.ch, którzy w tej chWlili nie mają na to piel1ięd!zy,

Chodzi bowiem o uwiarygoddJieprqecbo<lreJlia na
system gospOIlarki ryn'kowej.
Musi.my więc wyrównać waru nk,i startu. Inaczej bowiem s!wr-zystają na
prywatyzacji
ci,
którzy do niroawilla funkcjonowali w patolo~c2lllyrń systemie
prywatnej własności wa:miennym dla gOSiporlarki
re8Jlnego
socjaJiz,mu, ci, którzy 06adz.elll!
byli na pozycjach nonwnk,lalturowych.

nJe proce5u

.Jan Nowak Jeziorański (dyrekto~ Kongresu PolonU Almery,kańskiej):
I6lmieje po.tru.ba
słworzerua "w~lmoty polskiej"
poniewaa: stowanyszenie "PQlonia" było royskfedytowallle i
pozbawione
wrary~od.n06ci uchodzą.: przez wiele lat w opinii em.ig.rac)i za insla'ument in11ltracji społeczności polonijnej.
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zobowiązały się mjn. do
s przedaży pracownikom

odtych
samochQdów
po
naprawie
glównej (100 tys. km przebiegu ) bądź po innym krótkim okresie użytkowania. Chodziło o sDrzeda.ż
bezooŚIedniq,
tzn. bez pr1etargu. Oba zarządzenia wywo1ały
wiele kontrowersji, krytykowała je również prasa. Dlatego 13 października 1989 r. mini ter transport;I uchylił pkt.
2 § l swojego · zarządzenia, a
21 grudnia .1989 r. Rada Ministrów uchylila swoją poprzednią uchwalę. Zdecydowano, że ww. samochody mogą
być
sprzedane użytkującym
je pracownikom dopiero po 5
latach eksplóatacji i po ceiJie
rynkowej,
OIkreślonej przez
rzecz<l:z:nawcę·

N<lwe uregulowanie prawne zobligilwaJo p.rzedsiębiorst
wa do zmiany umów dotyc:zqcy~h użytkowania
samochodów do celów s)użbowo-pry
watnych pnez ich pracowników. Dodatkowo prokurator
generalny nakazał kontrolę
w,!l~y&tkich przypadków zawarcia tych umów.
Tymczasem w drugim p61rOCzu ub. roku niektóre przed·sif:biorstwa i jednostki W'gani-

••

ś

W dniacb 22-24 bm., -w świe
tlicy Radomskich Zakładów 0gn.iotrwa}ycb
Przedsiębior
stwo
Produkcyjno-Han.d lowe
"Cermat" organizuje kierma.s z
~wiąteczny pod hasłem: "WszystkO' dla dQmu'" J.ak. poinformowała nas dyrektQr firmy, Teresa WiJkowska, klienci będą
mQgli nabyć - po abakcyjnych cenach, znacznie niższych
niż w handlu uspołecznionym materiały zasłonowe z
weluru
we wszystkicb kQlorach, firanki, dywany, wykl!ldziny i chodniki dywanowe, wykladziny typu "record", gobeliny, zr esztą
wszystko, po atrakcyjnych cenach.

- Oferować będziemy
też
wyrOby sanitarne, m.in. umywalki różnych typów, w tym
tzw. pikolaki dO' llbikacji, płyt
k i i glazurę z Opoczna, wyrG-

25 Ała~ca -zmianaczasu
25 marca o cods. 2

Da obszaPolskiej b(iłzie ""Jlrowadzony cus wschodnioeuropejski. W zwij\zku J
powyższym
na liniach .PKP
Wschodniej Dyrekcji Okrę,.wej
Kolei Państwowych w Lublinie w nocy z 24125 marca- br.
wyst~pi~ zmiany w kursowania
pociągów pasażer kich. Szczegółowych
informacji o kursowaniu pociągów udzielają punkly
iDfermacji Da stacjach PKP.

rze

lł:l.eczypospolitej

P r oponuje:my...
• Dom Sroc1ewisk Twórczych . -90". InflYl'macje w PTTK pny
pl. Wolnośoi 5, tel. 24-42 lub
Zielińskiego"
w Kielcach uL Zamkowa 6, za.prasza
33-00.
• liieleeki Zar~d Oaduału
22 bm. o godz. 2() na big musie
Związku Kynologicznego w Kielpariy pt. "Ach te wściekłe laeach za.prasza członków na walta 60." występ
zespoI ów
ne zgrQmadzenie spra.wozdawcz.e
"Chrzęszcze"
i "The Apple".
oddziału 25 bm. o godz. 10 w
DŚT zaprasza także w środę Q
VI LO im. J. Słowackiego przy
godz. 16, w sobotę o godz. 15 i
ul. Słowackiego 5.
niedzielę o godz. 11-30 na baj• Biuro Wystaw Artystyczki z telewizji saŁelita.rnej.
nych
w Kieleach zaprasza 23 bm.
• WDK w Kielcach wspólnie
o godz. 18 do Galerii "Piwnice"
z Kieleckim Klubem Kolekej0nera zapraszają na aukcję sztu- , uj. Leśna 7 - na otwaroie wystawy pt. "PrzedwiośnJe 15". W
ki - 25 bm. o godz. 11 w sali
tej samej galerii - 22 bm. o
kominkowej.
godz. 16 prelekcja o sztuce bry• Zarząd Oddziału PTTK w
tyjskiej, pt. "Klasycyzm' i roPińczowie
zapFasza 24 bm. na
mantyzm w a,rchitekt'l.m"Ze".
VIII Rajd ,,sz.lakiem powstania
(J)
styczn~owego Grochowiska"Pałac

•
Afery me

pośredn ictwem Giełdy Swięto

krzyskiej

dużej

SIUSZl1ą :

Jeny Stępień (generalny kornilSarz wyborczy):
Jestoo~ w
sytuacji ~nży.niera kornst·ru.ktora,
który ma stanąć pod za·p rojektowanym przez siebie mostem
pcdczas pi~rW6z.ej próby. NajtrudJniejszą sprawą, jaka mnie
czeka w najbliŻSZYCh
dniach
jest ustalooie zasad bezpłaltllle
go dOlSt~ do radda i telewizji parW, ugrupOlWań poliif;yczJlyc-h, kom1tetÓtW obywatellikich
i innych org~acji poopietają
cych kandydataw na radnych.

Kiermasz

zacyjne

biorąc

pod

będzie
uwagę

"kryzysową sytuację"
zdecydowal
się na
odsprzedanie

Y

przydzielonych
samochodów
użytkującym je prezeson~ dyrektQrom i naczelnikom. Takie decyzje podjęly rady pracownicze, zarządy spółdzielni
i radni. Ile samochodów
w
skali kraju zmieni,l o w ten
sposób właścicieli? Ilu macownikom uda10 się kupić
niemalże na kilka dni p rzed
podwyżką poloneza za 7 mJn
zł dokładnie · nie wiadomo.
W woj. kieleckim prokuratura dopatrzykł się jednak s ześ
ciu taltich przypadków.
Wszystkię do'yezyły polonezów, które nabyli: naczelnik
gminy w Opatowcu, dwaj dyrektorzy z WFEC w Kielcach,
dyrektor WPT "Lysogóry", dyrektor hotelu
Ostroweu .raz prezes spółdzielni "Modex"
równieź w Ostrowcu. Niestety, okazalo się, że mimo decyzji podjętych w każdym przypadku przez radnych, rady '
pracowniąe i zarząd spóldzielni, transakcje te okazały się
niezgodne z pra.wem.
Zdaniem prokuratury, obowi~zujące . PFzepłsy nie przewijiywaly bowiem IlWmwo~ei
odsprzedaży tych samochodów
pracowni:kom. Wynika to m.in.
z art. 58 § 1 kodeksu cyw.ill-

w
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nego oraz uchwaly Sqdu Najwyższego z ze maja 1984 l'. A
w myśl rooporządzenia ministra komunikacji z 1982 r. ww.
samOChody można bylo sprzedać tylko wówczas, jeśli byly
one zbędne w przedsiębiorst
wie i tylko na dlI'odze przetargu. Zdanie to podziem równiez Sąd Najwyższy.
Na pytanie prawne prokuratora generalnego, Sąd Najwyższy w uchwale
podjętej
26 lutego br. \V składzie 1 s(dziów SN stwierdził bowiem,
że wszyslkie umowy sprzedaży są niewaine i
p dlegają
zaskal'ieniu tło sądu.
Pr'Okuratorzy zwrócili
się
więc do sądów rejooowych o
unieważnienie umów. W sześ
ciu przypadkaCh (w woj. kie- .
leckim) ludz.ie stracą 5amochody, a za otrzymane pienią
dze (7 mln 1.1) nie kupią dziś
na.wet S-letniego "malucha".
Zastal1()\vienie budzi jednak
lakt, ie przepisy prawne obowiązujące w naszym kraju są
tak zagmatwane, że nawet
radcy pl'awni i g,Jówni księgo
wi maj:} trudności z wlaŚći
W)'n1 ich Qdczytaniem.
A w
Sądzie
Najwyższym
o rozstrzygnięciu decydUje aż 7 sę
dziów ...
(RAZ)

Jeżeli .

na

wysokość

tak wielk. wplyw ma
wody, to 1Wtychmiast do
kich mieszkań powinni
konseJ'watoTzy i I11Jar ,IUltCV
spóldzielni, by
noAć kranów, wymienić
ki, słowem - znacznie
szyć

strumień

trzebnie wody.
szczelnych
piecykach itp.
wo płynąć do lld ·mi·"i.t,.~!c ij,
tak s ię dzieje?

Czy w tym
nauczymy się
odpowiedzi.alno3ci za
mienie? A PQdobno

mieszkamy we

WlaSl~1Jln

Jarmark na
GospOdarze klubu
Star pozazdrościli ·""",,,ooe
szawskiej Skrze i
starachowickim s\aOl~tJJJ<
dziele handlowe.
w dziesiątkę. Choć
kie jarmarki nie mają
tradycji, już prezei:ltują
ponująco, niczym bazar
kiego.
Kupić i sprzedać można
wie wszystko, od ciucMW
nając, poprzez. sprzęt
twa domowego, ~Ą ·r"D·~
do owoców I'u.u ..... u
nych
......

ble dla bo
Kiele<:czyinie meble
produkuje
się
w
StopniCy,
Skarżys..ostrowcu,
ŁączDyminach i w KielOd
roku.
na kierynku dr:iała spółka
mająca zakłady promeble w SamsonoSt;~013rl{01Nie i ~udzie Ma- ·

nych zestawów można tu nabyć także pojedyncze sprzę
ty: sekretarzyki, stoły, ławy,
fotele, krzesła .
Zatem, .gdy chcemy dziś umeblować miesżkanie, to może nam się ta sztuka udać, o
ile tylko posiadamy większą ilość pieniędzy. Z kraju coraz
częściej dochodzą jednak nIepokojące sygnały o tym, że w
niektórych sklepach meblowych są pustki, choć w branży meblarskiej nie spotykana
wprost nadprodukcja. Magazyny fabryczn~ z,aladowane
są po dachy,
duże
poważne
zakłady meblarskie ograniczają
wytwarzanie. Jeden z istotnych czynników takiego kryzysu wynika z pustej kasy

tyc

l?

·OdkurzaC?ze,

pędzle,

•• W

handlu, który zamawia zbyt
male ilości mebli. W zy tko
wskazuje więc na to, że także
w branży meblarskiej zacznie się wkrótce upowszechniać handel obwoźny. Niebawem w Kielcach spotkamy się
zapewne ze sprzedażą mebli
wprost z wozu, po cenach
zbliżonych do fabrycznych. Dla
nas klientów jest to wiadomość
optymistyczna. Producenci jednak ostrzegają, że
jeśli handel w dalszym ciągu
nie będzie zamawiał ich towarów, nastąpią masowe zwolnienia z pracy i gwałtowny spadek produkcji mebli,
A więc kolejnej branży grozi plajta!
(bea)

OMBINAT BUDOWLANY W RADOMIU WS1:edIl w nowy
rok bez zaległości. W roku 1989 odda·ł do Wytku
733
mieszkania, a więc ty!e, ile miał w planach. Wszedł jednak także z kil'k oma dłużnikami na głowie
inwestru'7.Y &ą
wi,rmi kQtn/biJnatowi ok. 2,5 mld złotych. Jak będzie w tym roku? Mówi Jan Kowejsza, dyrektor Kombinatu Budowlanego.
- Plany? Planów nie ma, mogę panu powi-edUeć, że w marcu odda.my 116 mies7ll:ań dla Spółdzielni "Lucmik",
40 dla
Spółd~elni "Południe", 30 oddamy w Drzewiey. I być m()Źe
33 na Potikan.owie, jeś-li ' i'l1!westor majd-z-ie pieniądze. Bo bę
d~iemy teraz budować u tych, lct6rzy pieniądz.e mają, I chc~
my być dla tyx:h inwestorów atrakcyjni, m, budo~ać tamo,
obnUżyć kosmy. W ubiegłym roiku remawność kombmatu wyni()5la 14 pToc. A maiemy ją obn4'Żyć do poniżej 10 proc, Prr.ede wszystkim bierzemy terarL materiały be~QŚ.rednio od p~o
duce<ntów, bez żadnych pośredniĄ{<rw. Są wi~ ()t\e tańs,;e, gdZie'
o 20 proc. A to Gużo.

; r udniu ub. roku fachowcy z Pracowni Konserwad! Dziel zŁuki kleleckie!:,O Oddziału PKZ przystąpili
do konscl'wacji slYOlle!:' plafonu .. Sąd nad arianami", znajdującego liię
w sali Muzeum
Narodowe!:'. w Kielcach. Od
poCZątł"l te!:,o -roku
kontynuowane. lVarto dodać, ze to
XVll-wieczne malowidło wykonane prze% midna Donabellc!:,o, lub je!:, uczniów, należy
d.
naj cenniejszych plafonów
umiesz~onych
w
obiekh",h
świeckich w Polsce. Jak dotl\d
dzieło to nie było konserwowane.
- Jaki jest obecn7 sla. robót?
W muzealnej sali ustawione
podwójne rusztowania, na któ-

li"

wata i chemia
trakcie

konserw acji

wymagać

będzie u'/:upełnień.

Na
Obecnym etapie robót
trudno ocenić, jaki Jest ,Łan
zniszczenia o1»"a u. Z pewnOŚCi,
malowidło
będZte musiało byc
punktow ne, a być może dublowane, czyli naciągnięte na
nowe płótno. Sama konserwacja
będzie pr wadzona na stelażu.
Roboty s
prowadzone przy
stałej
kontro1j temperatury i
wilgotności
s li.
Renowacja
"Sąc:lu
nad arianami:' prowadzona będzie w t kich samych.
warunkach, w jakich znajdOwało się to malowidło. Umieszczony termograf i hydrogr { informuje o dzisiejszej temperaturze i wilgotności.
- Czy wskaźniki nie budr:ą
niepokoju? - pyt m
Hannę

"Sąd nad arianam
i"przed... podróżą

K

W radomskim. kombinacie

I•

Zysk ponad

_ Komlb.k'.at BudawJ31ny t.o .nie tydko butdowniclnNo mieszkaniowe...
.
t
o
_ Zwykle rordkladało się to procentowo t.ak: 60 tn:~.
mieszkaniówka, 40 proc. - to inn~ budynki, przew~uue zl~
ki przedslIkola s!lkoły, Pl'Zy-chodme.
Teraz budUJemy dWLe
p;ZY-C hod nie. J~ dla Spóld~ielni ,;!fowe Zycie:'. drugą na
Prędocinku żłobek w ooied1u Połoorue onz paWilon ha:ndLowy przy uiicy Czachowskiego. Kont~ujemy prace I;"t"z~ budowie teatrlł, któryctt ni~ .można u~one:zY~ 1; .Draku pl~uędzy.
Nie mamy żadnej, nowe] Jnwest yC).L. NIe są Je5~ z~ne, a
właś~wie nie są sformułowane nawe zas~y zawl~r~la. . u,
Stąd brak lIleceń. Brak tych przeplSow na,grozmeJS-zy
~or'la IJudO'wnidwa mieszkaniowego. Jeśli w II kwartale no~! ~adY nie będą gotowe, opóźni.t<! t"lw. prace przyg~?Waw
cze. Bo żebY postawić blok, tneba lUZ d'Ya lat~ wcześnI:! przy~
·~ ć dokmnentac)'ę uzbroić tecen l dopt.ero stawiać 00g",ow""
•
.
_"...
b
d)"lIlac. A jak na razie aru now?,ch III1W""",ycJ.I, ~ nowy-c prze.
,
W
k-.:.
...
v;m
razie
kombJl[\at
przesŁ
wla
SIę
na
nowe
fOl."pLSOW.
<KlUJ
,
•
my prac~ które przynoszą Z)'6kl.

-:-

nienła

obra%u" przet:

Zart:ąd

Spól.driehli zawiCldomleniem o
zmianie opIat za uŹl/wanie lokali i brakv wlIlZczegófnienia po-

Redakejo! Na łamach .,slowa ~udu" ukazały się
ma'~r.;iałl'! PODWOJNA OPLATA" z dOla ~U .• "ATRAK3i t
i CISZA PRZED BURZĄ" z 21.11. br,;
P.;pll~DY prz~ MARIANA KLUSKA. !,wa poz~łale
inicjałami , (kbn).. poniewai kJa 'rue pososta~~ w
we st anem rZeelIywisbm PrzF~~'ow~IIS~F
d. redakcji "SL" !~.IL PODle~~z • Ole
prawa do repliki, prosi m,. o umoili,!,"ea1e
czytelnikom oaszych racji na lamach "ED .

sz-c!!eg6Inycll IcosztótB. Je.t prawdą. że Radtł Nsdzorcza
S~t
dzieln, na wnłoiek zar!!qd.u. J!
dttiem 1.I.90 r. podjęła uchwale
!Al ,prawie podwy2lzeni4 opiat
ta iut owan·e Wokali sp6ldzielcZl/ch. a to t uwau' na zmia.nę
cen !:/J usługi kotnullCltne,
matl!rlCll6w, f'obocizłłf/. Z rawiadotnteltia, g411"1I dobru bl/lO CId.czs,'(ane fWtee autoN tek tu, WI/-

CO NASTĘ- .

\f arlykule ... Poa,wójna op-

autor twierdzi,
tlIizellkich ' kól

że "czlonrainłe~eso-

placiC za kOf"tYsWł Uf'rądzeń, np.: wy,posaieCi~"Utf. foto, pędzli, parkiem't'r umentów fl1uzyczlłych
Twterdunie to jest niebowiem żadneJ t ko(lsó/) nie po.no~i
natomtast jest, że

f

Delikatne dłonie konsel"wa\orek
la..,
rych pracują Alicja BlaszcEyk i
Alicja Siadw. - JesteśmY tu
od grudnia ubiegłego roku informują. - Tak się złożyłO. że
w naszej grupie są same kobiety. Ta żmudna, benedyktyńska
wręcz robota, wymaga nie tylko zręcznych rąk, ale i dużej
cierpliwości.

- Mamy już za sobą w tęp
ne czynności związane z czysż
czeniem plafonu z kurzu i pajęczyn mówi (onika Pyczelt.
- Trudno w to uwierzyć. ale obraz pokryt)' był 2-3 milimetrową
warstwą
brudu. Prace
te wykonałyśmy przy pomocy
odkurzaczy i miękkich pędzel
ków. Z tym sprzętem pracowałyśmy
na wysokich rusztowa.niach i w bardzo niewygodnej pozycji, bo tuż przy samym
suficie. Po odkurzeniu malowidło

przetarłyśmy

watą

nasą

czoną terpentyną.

- To jeszcze nie
nych czynności.
wstał
zaklejony
bułką, która ma
trakcie
samego
- W tej chwili
anna Peulicka czyścimy

kORiec

wstęp
Cały
obraz
japońską bigo chronić w
demontażu.

- dodaje 60Odkurzamy i

pozłacaną

snycerkę,

która także. będzie zabezpiClOna bibułką. Snycerka jest w
wielu miejscach zniszczona i w

na kulturę, podczas gdl/ tu cifliu
23./.00 r. używal tej kwotu nawet do a.rtl/kulu .. pootCJójR<l 0plata", Zaliczkowe oplalU. będą
rozlicrone najpóiniej Ul l kUl.
OT. i począ.wstll 00 re I;:tv rtalu
uiłltJ~tIJnicy mil! zkafi. spóldzielczllcJ. otrtllmajq rozticzellle
r
wlIHczególnien.iem
fJOszO;;egótnlJCIl skta.cf.nłok6w k(.oSzWw. Scisle u talenie JcosztótlJ t ","em
1.1.1900 r. n bylo możliWe ~ uwagi M fakt, że SpóZdzielnia
MiestJ,alłiowa prowattri dziar Ino' c! bezWuń4 oW(J ( !ilł. 1)ohó,zf)lit! kouty eksploatlU!JI zIlIOb6W
r6w"e ",,,.tq b1l6 WptllWOIll od
uŹ~ików) j rozUctenłe tCJl/n4ku moglo bll6 UU/ll<me dopiero po sporządzeniu bUansu, t6rego termin okreifoflll Je
na
i lutego następnego roku t» !:II-

flt4.e~J~ k~,ń .p61<łzicl-

pono&!:q od 1.1.
OPlate miedec%nll to wy10 zZ 00 1
k.t1J. po-

tu

Do

"l
:11.Xll.89

wl/łl{)$ifa

r . .opla6

miesięc%łłie

kw. powierzchni.
. obecnie "Plata frak1e9t jako 3ałłc:lkowa ł

l

nt

dochodzi się do wnio$~u;
te
KSM co kilka dni dorecra %4wiadomienia mieszkańcom ' '0
zlltianacl, w opIatach %a użyf
kowanie lokali. Autor nfe podaje kiedy te zeJwl/ldomien!a zostalli doręczone i nic analizuje
trdci calego tekstu. Jest roz:ctarowall" faktem, że w Koń
sl.ich jest cisza % tego powodu.
Pisze o tzw. telefonach sfutbowych ł ryc/:aUtłch na popsute
,amocllooll. Faktu te nie mallł
miej.clI j ilł w~umane prr:et
aulora.
Gdł/bU
amor pisząc

w.pomnill"e tlrtl/kulil .?/lslęgal
ilłformacji co do p rcrWdt:lwatGt
ZtłUlaNllc" w nich twierdzeń tu
spóldZ'ielnł t "eWlło~c.4 nie miał
bit co pisal! ł tlie blllollll Jątrze 

niG ()fJinJi public~'~ej:

. Ponieważ adTe alem pomówie4

m!Uz(J

0--

!:,w&rllnlowaly picl"wowz;6r IldeFot. A. P iekanld
Pias«kll. pracownicę Muzeum
Narodowego.
- Temperatura nie przekracza 18 stop. C, a wilgotność p<twietrza wyno i 65 proc., czyli
w granicach normy. W związku
z prowadzonymi pracami, uży
waniem
silnYCh
reflektor6w
nagrzewającYCh
salę.
a także
stałym
przebywaniem w sali
konserwatorów, musicny szcze.gólnie dokł dnie kontrolować
w każniki. Podwyższona temperatur.a
poWOduje
pękanie
złota, a więc
straty przy niewielkim niedopaŁrl:enill mogą
być ogromne.
- Kontynuujemy pierw zy etap robót - infot"muje mr;-c lai.
Maria
Kubiakewski, st. kustosz Muzeum NarOdowego w
Kielcach. - Najważniejszy etap
czyli
sam demontaż, jesr:cze
przed n mi. Przy tąpimy do
niego w kwietniu. ,.Malowidło
przymocowane jest hakami i
dziś jeszcze nie zadecydowaliś
my w jaki sposób zostanie r:dję
te. Być może tneba będzie
podj ć
próbę
demontażu
od
strony strychu. Dopiero nacią
gnięcie
na sŁelaż pozwoli nam
się zorientować, j k jest stan
uszkodzeni
i wtedy ust limy
d lszy
h rm nogram
robót.
DANUTA PAROL

,est ZaTząd KSM, stllcł też nasz'! pi.&mo 1mJjqce na celu przedsta.wienie falct6U1 w obicktyw-

Konet:
[.ędz'e

korygowanl1ó

ne; WI/1łlo!J(!ie. Spo ófI ich tendencyjnego pr~d ławiania przet
autora pQ;!ostawiamu bez komentarz".

~ łła~

m ezade po choctlll: c/:ę
~m ustllbHiww an", lie ce::MW
proporcji d<I ltczby czlo . t~
kói %ałlłkresowań oplata .ta l e
iZ

napraWl1ę symboCłclM.
§ ."
(. W /lrtykule .. AtrakClljnO c
amor leks'" tarzaca .,!aciem-

mU, t~ ()fJ!/Jtll tr(lkt.wałłł!

'4jlwńcz,cm" poprzooniego rok kiZjako rG'it:z:r:;o~ ł bcdlł kórtJgole1Warzowcg.
wa"e u przlJuloici, a .«%(>g6- .
lQU7e u~Gs44nlenie wzro
MBZ:. W arlylcu.le ..Cisza przed
telw podane zo.Mi~
zebrlllIu.rzą" aut r p()fl umie wrlKG i
nillCh 'rodowf JroWllth. Niettonawią tl;~ do fJÓpr
lego arrumialu Jest ffJlU, •e all for
tykllftł r dlt. 3JJ.
t. ,,~r(tkarty/~uU Pllta. Ue placimll np.
ć"J.+t6id". ellI/taJ c 'e ar~lIk ty

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZARZI\D KSM

tv KOŃSKICH
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•

•
•

40 nowych' wzor6w
i na targowiskach

•

Sprzedaż

Więcej

I
się odwróciło: mogazyny wielu
nowet tych, o których, łask! ~ niedawna

O'd .sfycmla sytuacja
producentów,

.'

wszyscy zabiegali - są pełne, Tak $tę dzi., bo h~el
nie odbiera wyrobów, młmo wcześniej z~w~~ch, umoWa
Nie odbiero, gdyż nie ma pie!l'ędzy, ~ nikł lUZ me. chce
sprzedawać no kredyt. W teł ~ytuacJł . prOł;'~enc1 .~
własną rękę szukoją zbytu. Tałoe prZedS1ęWZlęc.O poaeJmują m.in. KIELECKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIAłłSKIEGO "ELECTA",

Na dobranóc

Krzyżówka

•

w zakładach pracy

Trójka z plusem
dla Gorbaczowa

sklepów firmowych

••

e

W przeprowadzonej O~·
tat:niQ prze-z mOOlkiewski
mstyt7\it ankiecie telelonic'l.nei, której celem
byliJ
?Jba<ianie stOlPllia po.pu.]ar.
ności· i
szacunku, jakim
eieszą się politycy, bezape.
lacyjnie 7JWycię,żył Andr iej
S acharow przed Le-ninern.
Trnec ie miejsce zajął Mi.
chaif Gorbaczow, UJ'Z.)"Sku.
jąc w 'sikali, która wyno~i .
la 1-5, 3,87 - czyli m!Jiej
więcej trzy
plus, gdyod.
niesiemy to do (Jcen szkol.
nych. Stalin za.jął na
liście przedostatnie
ce (2,13), wyp.rz.oozajlloC
gora Li,gaczowa (2,03) •

NiepO'ltoi mnie - dodGje
Rcz,szerzamy tei noszą cf~rtę
po c!mioti - że ~4ldIowcy nie
mówi ZGstępca dyrektora ds.
moją wycbraźni i rozEl'znonia w
produkcji, Joanna Słoma.
tym cO' mcdne, o co nie. ~a
Będziem y szyć m.in. sukienki Q.
niedownej gie.f.d.zie w CeOz)'nle
roz domsk'i e komplety dlo 50lonu "Mody Polskiej" 'W Mcsk· . dolej pytali e amaranty i rur·
kusy. TymczGsem są to kolo.ry
wie. Liczymy na dOlłsze ·!t<>n·
niemodne już od dwóch lot. W
trcr!oJty.
naszej kclekcji dom~nl)jq koloPrzygO't{)łłJ(]'liśmy 40 zupeł·
ry oktuoloe i cbowiąrują<:e. w
nie nowych wzorów - wlącza
tym sezonie, azotem: czel'Wlesię do rozmowy glówny tech·
nie, fIOlety orol khaki. Na lo·
nclog, Ewa Stelmach. - Dla
to pclecamy gamę pa!te1i~ W
mlody~h azie"NCząt, a więc nojbardziej wymagającyi;h ""ientek dalszym . ciągu modny jest ko·
- szyjemy mini'spódnkZ!ki. Jed- lor czorny i wszelkie szarOoki.
ne są krótkie i cbcisłe, zoś Wszystko to b)'lo no pokGzach
drugie' rczkloszowone i wiru· w Cedzynie, .. Merlcurym" i ;nnych.
jqce, słowem, do 10mbody. A
ceny? - przystępne: od 15 do _
20 tys. rl. Inny nasz- przebój to
*
spódnico·spodnie
z
krÓl!kimi
Szukanie Irłi-e·nto ~lmu5za "E·
bluzeczka.mi no - nopy. Zresztą
. P.re.-.s RTV AndrzeJ
w kolekcji młWz'ieżO'łrej momy lectę" do innego przedsię'.... zię·
niema.l od pierws;r.ego
cia.
Szonsq
no
zbyt
są
sklecały zestaw sukienełt z baweł·
:z.ajęcia st-<>łka po Je·r~ym
py firmowe - twierdzi dyrektor,
ny, w różnych kolorach i foso·
banie jest _ze wlszystkich
Czeslow Piqtek. - Dwa takie
nach. Nie zapomnie.tiśmy
c
,,podskubywany", a to
są jui w Kielcach i po jednym
dzieciach. Dla tej grupy będq
gram, a to })(}Hty.kE:.
bruzeczll'i, półgolfy i czopeczki, w Busku I Skorżysku, Pod k()·
niec marco uruchomimy kolej· · itp. Bardzo często
Nowościq są dres ~ki (trzy
ro·
mu się manipulaeję. Co
ny - no porterze bill'rowca przy
dzaje) craz spodnie ze sz>truk·
co,
a·l e tutaj rzeez chyba
ul.
Sniadeckkh.
W
planie
sklep
su.
lega na nieporozumieniu.
przy
TUTylstycznej w Kielcach
- A co dla pańł
tatecZlllie A. Drawicz w r.
L w Ra.domiu.
- . Przygotowaliśmy wzory g<lr·
opisując praktyki.
sonek z bukli w rozmaitych ko·
telewi-z.ji napilla,l "'''PIost
A w nich - to l ' pewnością
lorach i fasooo~h. W ko.lekcji
za ksiąiiką "Poca.łunek
iyc:tenie klientów - krótkie sezna,lazły
się
modne sllkienki
mrozie"): " ... Kształtuje się
rie, ciekawe. WIOry w najmod·
plaszczowe, rozpoczniemy rĆIW
żądane
postawy, Temu
niejSlych koloroch,
nież mode<lową pro.dlłk<:ję swe·
memu celowi służą
trów. Będą to
krótkie serie,
tyczne na wyrost
JERZY CHROBOT
ręcznie ma.lowane uzupełnia
nia, że pierieskojka już
za,kładowa p rojektantko, Graży
szyła z kopyta,
że
masy
Fot. A. Piekarski
na tęska·Baranowicz.
zwolenników rosną,
jąe przeszkody na
nowemu. Rozumiem,
cham się ~1iu1cholijl1i e
nie rzucę kamieniem, ~o.
nipuluje się tak przecl cz
dobremu",

w.y.z nani

nr 57

prezesa

*

do RFN I'

Ć się czy zara~iać?
z ca.łej Polski. Listy z ~żnistymi .0'M6adnieniami.
pisą do Ministerstwa :Pracy i Połityki Socjalnej prazakładów i małych firm. Bezrobotni takie.
już blisko 18 tys. młodych męŻCt:ym..
będąl€

uzyskał obietle g a In egq zatrudnienia tam l()OO ' .polskich pra~owillików. Ceł?
Podniesienie
l!lwa'}hl'Lkac}l i biegłe qpanowanie j.ę.zyKa. To po~reślal.a
str O'lla illiemieC'ka. Zaś min.
K\lIIoń, znając po}S.k ie .realia,
jako wai.ne kryterium do-b oru uznał iP r z e d s i ę b i o re 1; ość. Zwłaszcza młQdycll.
Na spotkaniu ~ dZ~€illni,karza
rea lizuje przewo-,
mi podIkre§'lał: nie<chaj ja<ią
~iarna pTzyznaneprzede wszystkim ci, którzy
pomocy EWG
budu;j ą s.ię sami, nie czekając
w
na mannę z riieba. Zakładają
N';,,,,,iiml'ń,,," przymałe s,p6łdzielnlie, a nie maton ~ puej~
bo.ga,t ych rodziców
tego roku
utknęli w pół drog.i lub przed
ton jęczmien.ta z
1n3. ,;Go!eniów", . finiszem, bo za-br akłQ ~m pie-

POZIOMO: 1) polski
taniec
ludowy, 5) czasem zastępuje go
muszka, 6) dubeltówka, 9) miasto w Arabii Saudyjskiej (Nedżd),
12) rzeka w Ameryce Pd. powstaje z połączenia rzek Paranałba i Grande. 14) rzewień,
17) ptak leśno-parkowy z rzę
du wróblowatych, 18) kobieta
jeżdżąca konno;

, · spod
Neptuna

ziarna przyZtlane.pomocIł,
ramach
flota radziecka.

PIONOWO: l) papuga z czubem, 2) podręcznik gramatyki
łacińskiej używany w szkołach
jezuickich dawnej Polski, 3)
słynny klub sportowy z Mediolanu, ł) utwór muzyczny o nastroju uroczystym, 7) może być
słoneczny,
8) żołnierz lekkiej
kawalerii, 10) część kościoła
między
prezbiterium a kruchtą, 11) utwór o treści żartobli
wej lub satyrycznej, 12) polski
lekkoatleta,
aktualny
mistrz
Europy w hali w skoku wzwyż
(Glasgow 90), 13) gatunek kaczki, 15) statek wodny bez włas
nego napędu. 16} najstarsze narzędzie rolnicze do orki.
Słowniczek:

ANAJZA, JAMB

Rozwiązanie krzyżówki należy przesyłać
pod adresem redakcji "EO" wyłącznie na karłach
pocztowyell w terminie

siedmiu dni od daty niniejszego
numeru. Pomiędzy prawidłowe
odpowiedzi rozlosuje się nagrodę książkową. Na karcie prosimy dopisać: KRZy1;OWKA NR
57.
RozwIązanie

krzyżówki

nr

~

POZIOMO: sukcesor, czerwiec,
renta, abaka, perkal, tuberoza, Panorama.

opłata.

PIONOWO: szczur, kreton,
spisa, racja, ptak. Latm, alkowa,
antaba. p6top. rubin.

EO
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kę prof. BRONISŁAWA

BRACZEJ" (Wyd. PIW
ru pamfletów w
czarowaniu

~n~i

ajenci

ZOOłP~~I~
w OSCICfe e

rbmt~iCi
u

~01l'f.

(dmp)

demaskator się

na

książ

OPERY ZEkiwano zbioKu rozhandla-

sal - zgOdnie ze
dZll, ale w Europie

reszeie przypomnieć moina okropności procesów
IIl\dowyeh okresu stalinowskicgo. Zresztą sam resort sprawiedliwości ujawnia akta bezprawia i zabiega o rehabilitację ofiar, Natomiast dziwnie jakoś ciche e przypadkach łama9i1l pram wcale nie lak dawno,
~ bo lat temu pięć
ezy siedem.
D1ate,o warto :zapozDae się ze
stenogramem pewnego procesu:
w elniach 23 maja - H czerw('a 1985 roku Sąd Wojewódzki
w Gdańsku rozpoznawał sprawę
Bogdana Lisa, Adama Michnika
chcą kupo.wać.
i Władysława Frasyniuka, 05karionych CI lo, ie w okresie od
styczDia do ił lutcl:o 1985 roku
*
*
w Gdańsku i innych miejseo'I .
.
•
Dt>tychczasowe metody sprze·
wościach wspo we z łnnYIDl 0kic
b anu• pe ł ru'1'l czynnosc'l'
doży, kiedy to handlowi poten·
so
rownlcze i brali udzi:\ł w dzia-łaci zabierali całe partie 10'
łalności . nielegalnego związku
worów prosto z hali, trzeba od·
l'q~ nazwą "Tymczasowa Kołożyć ,90 lamusa. Na szczęście'
misja Koordynacyjna" , podej.
szyb~o to pojęli w "Elekcie".
muj"ccgo działama w celu wy.
"
.
u nos I pry-l
wołania
niepokOJU
publ'Icznel:0
- Ch ętnie wi d zimy
• ....
- -a
w'e
wbrew
wotnyc h o db "lorcaw, m agą SI'ę
poprzez orgaruz
.

*

100 latach dyskusji
qpiono do budomostu na cieśninie
() dlugości 18 km.
ch omione w 1996
cza s pokonywaskróci się z ok. 1,5
minut, a Kapenhau'Yl1odlle polączenie
I kon tynentalnq Eu-

przewodniczący

•
Temida stanu WOjennego

W

'J.

nami "",.m:u."."w
wspartymi
n=ł Da salę sąelOWI\
_ pracownikami resortu
wew1łętnnych.

orzekajl\ccmu (l 5(:lawoelowy i 2 ławników)

f

elorowicza, :Ii drugieJ. - podj~ł
decyzję o rewidowaruu wszystkich osób dopuszczonych do u·
działu bierDe«o i czynnego. w
procesie, czego jedynym obiektywnym skutkiem b~ło zagl,ą~a.
nie w akta i notatki obroDc,?w
OSób absolutnie do tego
rue·
upowainionyc~.
O atmosferze
tego procesu najlepiej przekon~·
. je taki oto malog: pnew~clru
e:lący Zie~llk: . J,a~e . ~karz.ny
ehce złożye wy)aSDIerua.
Oskarżony Michnik.:.

bym uprzejmie proslc

Chciał

Wysoki

Sąd".

•

ska, Jerzy Karlłiewll~z.
Michnika - Jacek
IR"onmta
ana
prokurator Prokuratury WojewódzkieJ' w Gdańsku
Marian
z
substytucji mee.
•.
wako-'skieJ'
"'uszyński. Te dwa nazw ..'lka Sil
n
•
Obron'caIDl'
Władysława
o.... tyle wazne, że ich właściClele dopwcili się obrazy· obowi~- niuka byli mec. me~.
luj~cego prawa
w
stopmu Rossa; Ja cek Taylor I
zDacznym. Sam proces przcszedł Jijlian.
do historii jako "dintojra" .;...
nic
DaJ'bardzieJ' J'askrawy przykład
uf2.(do,,':a
.
~
. Sąd
"ł odswoje
tAgo, .l.e
ucb,.)d
po"wałcenia prawa i ObOWlI\ZU•.~.. wnioski
" 'obrony.
.
,
.
ki..,
. I_:p~n:e:p:ł:~:m~~p:r:~~a_a~k_d~i_:p_r_~.~_-_J~~~e_e_g_O_k_O_d_e_~_u_k.a_rn.c_g_o_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ;.

przewodniczył prez~s s_au Wojewódzkie«o w Gdl6iisku Krz~sztol Zieniuk, a oskarżał \Vlce-

Ekipa a.meryka.ńsk!e~ sie~i te·
lewizyjnej CBS zwroclla Się do
Czesława
Kiszczaka II wypowiedź na temat archiwów MSW.
Wicepremier i minister. nieja~o
"z marszu" - rzecIIi dZiała SI.ę
w kuluarach Sejmu - spełruł
życzenie kor espondentów, a.. po
zatrzymaniu kamery poprOSił o
odtworzenie
zapisu.
"Muszę
sprawd. ziłć, co ten ~~z~zak t,u
naopowiadał" - wYJasruł z us'
miechem, a po .udanym ~rze·
słuchaniu
podzlękowa.ł ruena·
ranną an~i elszc zyzn, rueco zas·
koczonej ekipie, ktora zapommała, że gen. Kiszczak roz~o,
czynal IWl\ karierę .p!:zed .WIelu laty w polskiej mlSJl WOJSko,
wej w Londynie.

eił Da salę satyry~a.. Jacka ~e.

Składowi

dzia

zwroty

Kiszczak
sprawdza
Kiszczaka

Sąd z jednej strllDy Bie wpuś'

(I)

łacyjnej pod postaci~ U·minulowe«o strajkU w iDill 2S lute«o
1985 roku,
o czyn z art. %18
paralrafa l i 3, ·.l'akie pokraczne stylistycznie zdanie znalazło
tię w akcie CHikarienia.

Chętni d Q wyjaz.du na ~o
bOty <io Niemiec mówią głów
n·i e ~ wla.snej mize.rH materi.aJ..nej,
o ?Jbożnych celach

Weteral~ francuskiego
filmu,
77.letni Jean·Pierre
Aumont
(niedaw1lo widzieliśmy go '10 TV
w
Liii" jego partller/cl!. byla
Zsa" Zsa' Gabor), opowiedzi~l
dziennU.arzom romantyczną lu·

rZ1l dzielami

w. W księgarniacą
od zawiedzionych -..;1t\~1I ll>"

niędzy.

"Arogancki
jak Oskar"
Pod takim tytułem llkazal się
zbiór dowcipów o kandydacie Da
kaDclerza RFN, Oskarze Lafontaine, mił~-niku jedzenia i kobiei.
Oto kilka prÓbek: "Czy mogę mówić z panem premierem? Przykro mi, ale właśnie śpi. - To moXc z jego osobml\ sekrełarkll?
- Powiedziałem przeciei~.", albo: "W wagonie sypialnym nie
zdObywa się włluby - mówi
Lał_taw. - Wei reshllacyjny,
o"kar!",
SaarJa1łdzki premier
nie 1lwaia,
ieby "Mzkochile
mu to w _kampanii · wyborczej;
eo pOdajemy poCI. rozwagę naszym śmiertelnie poważnym politykom.

·Dwie rocznice ślubu

Operetka
Tropiciele kolejnych
skim W{)bec niedawno

- stowa·fZYsze_
na które me mają
pien.iędzy. Podnv'szenie kwaGi_
fi·kac)i tudzież d ooltonałenie
języtka l!1ie:mieekiego pO&Zllo w
zapomnienie.

nicę

m.

- W styczni'u wyprod:vkowa·
li5my towary za 2 mld zł i
prawie wszystki,;:: zostały sprze·
dane. Gorzej było już w lo\!·
tym, bowiem CZę5Ć ubiorów zo·
stała
w magazyna-ch. tączny
zapas gotowy<:h wyrobów po
dwóch
miesiącach
osiągnął
wartość 600
mln zł - mówi
dyrektor, Czes:o~ Piątek.
- To dużo C%y mało!
- Duio jak na nasze ogra·
niczone możliwości magazyno·
we. Zaskakujące jest to, *e od·
łożyły sJę nie buble, ale wyroby,
które jeszcze w grudniU "szly
jaik woda", A sq to spocle:nki
kąpielowe, półgolfy, swetry o·
roz sporo dziewiarstwa
~Ia
dzieci. Przed krachem ura-tował
nas eksport do Związku Ra·
cnieckiego. W sty<:znhJ I lutym
wysła-!iśmy tam wyroby Z<I 4,1
mld d. Była to f>płaca.lno tra-n·
sokcjo, nie musieliśmy zotem o·
granmać zatrudnienia.
- Ale to ciągle grozi. ..
- $omi szukamy zbytu. Nosi
pracowniq z ofertą doCierają
do głównych odbiorców. Pro·
wadzimy też sprzedaż obwoź·
nq, odwiecJ.zojąc targowice nie
tylko w woj, kieleckim. Nasze
wyroby oferOowaliśmy na lok/o·
dowych kiermaszach, m.in. w:
"Iskne", . KZWP, "Tnuskawig'.J.,
pińcJowskim ..Owinie" I jp Opocznie. W ten sposób udalQ
się up~ić lutowe zapasy, Był
to ttskże rodzQ.j sondaiu o tym,
co idzie, o czego Idienci nie

w RFN

śr~wo

niowych.

Sąel

przerywa oskarżonemu:
Kodeks postępowania . .karDego
nie przewiduje
takieJ formy
zwracania się do sl\du.
Michni k składa oświad('ZcD;ie:
kpk nie zabrania a.ni .oskanonemu,
ani przewodruczącemu
składu dobrego wychowania.
Sad odbiera
wo głosu.

http://sbc.wbp.kielce.pl

oskarżonemu

pra'

(cdn)
JACEK ARTOW KI

storię . ; :

podwójnej rocznj('y

ślu

bu:
-

Gdy w

pięć

lat po

ś mier

ci 'mojej pierwszej żony, Ma·
rii Montez, spotkalem Marisę
Pavan, zakochałem się od pierwszego . wejrzenia. Po
pewnym
lutym 1956, wzięliś·
i
byli&my
bardzo
szczęśliwi. Lecz wiecie, ;ale to
bywa to malżeństwie: pewnego
dnia lJOSprzeczaliśmy się i Marisa powiedziała:
"Rozwodzę
się!" Uniosłem się honorem
i
powiedzialem: "Zgoda, ale szybko!" Marisa pOjechała kręcić
film do Włoch i zabrala dzieci,
ja pracowałem dła MGM
w
HollYWOOd. Gdy zbliża/y się
świę ta Bożego Narodzenia, za·
proponowałem, żeby przyjecha.
la z dzleclal,ami. Nie widzieliś·
my się raptem trzy miesiące, ale
zrozumieliśmy, że nie możemy
bez siebie żyć! W gonitwie hollywoodzkiej pracy zapomnieliś'
my, że nasza sprawa Tązwodo·
wa biegnie! Pewnego dnia o·
trzymaliśmy urzędowe zawiado·
mienie, że sqd udzielil nam rozwodu! Byliśmy teraz razem bez
i/ubu, lecz w Toku 1969 posta·
nowiliśmll ponownie wstqpić w
zwiqzek ma/żeński... ł tak to
szczęśliwie trwa I
czasie, w
my ślub

Romantyczna
historill,
bez
dwóch zdań ... Powtórny ślub z tq
samą Icobietą tak 3flodobal się
amerykańskiemu aktorowi
Do·
nowi Johnsonowi, że postano·
wił co roku urzą dzać dla najbliższych i JlTZl/jaciól
uroczys·
to'ć weselną z MelaniI} Gl'i/fith
i z te; okaZji wręczać jej okazaly prezent!

" Morderstwo
z premedy.tocjq r'
Producent, autor i reżyser
francuski Claude Barma, klóry
m.in. podpisał takie seriale, jak
Maigret" i Belfegor". prezentuje nową .. ~zarną serię" pod
nadtytułem ..Morderstwo z premedytacją". Każdy o.d~inek s~a

nowi oddzielnI! całośc I OIlOWlada o innej zbrodni.
Pierwszy nosi tytuł "Syreny
o północy" i nakręcony zostal
według powieści laureatll; .. Gra?,~
Prix literatury krym:nalneJ,
Jeana-Francoisa <;:oatmcu!a.
W czołówce serialu takle nazwiska jaK pbilippe Lcotard,
. Veronique Genest, SlePJ:ane J~
bert I in. Serial ma byc utrz)many w naslroju ks lą ie k Gcorgesa Simcnona.

Czy "Bazyli" ma rację?

(ss)

Nie wszyscy z rozmówców " Witolda" popierojq jego najbliższe
plany. Kierujący pracą PPS - WRN Kal'imierz Pużak nie kryje de.
zaprobaty, gdy .. Witold" wspomilla e wyjeździe do londynu. Emisa.
riusz jest zas-k.oczony tonem wypowiedzi j argumentami "Bazylego",
który - zupełnie inaczej niż poóczas spetkania z "Wftoldem" w
maju roku 1940 - ocen.ia zarówno osobę premiera i Nocze-Inego
Wodza jak i prowadzoną przez Sikorskiego politykę.
- Kai.da R06jO - przypomina
cars.ka czy bolszewic.
ko, je.st wrogiem pańs1lwa poło
Puża.k -

slUego ...
"ł'rzywóóco WRN·u w jole naj.

silniejszym

stopniu

(osobiście

odnio.łem wrażenie, że nawet
glębiej niż O.N.R.) odnosi się do

tego wszystkiego, co może być
podejrzane o lączność, pokrew.
ność czy nawet nieś wiadome
pocIlegonIe temu wszystkiemu,
co w gwarze politycznej nazywa
się ,.robotą kominte rnowską" oceni Karsłci w Taporcie wypo.
wiedz-i Kazimierza Pużoka. - W
związ1cu z tym w stosunku WRN
do rz~u punkt nojwiększego
nasilenia opozycyjności był w
podpisania
paktu
momencie
polsko.rosyjskiego: wte<ły lo by.
lo ""rysuwano koncepcja rządu
norodowego VI Kroju I nawią.
zonia do tradycji Powstania
Styczn ioweg o ..... *).

Karykaturo generała Sikorskiego.
Repr. Jotek

Wcisło

Kazimierza Puiako - jak wynika z jego wypowiedzJ - niepokoi
nie tylko "uleg/ość" rządu Sikorskiego wobec StaJ.ina, ole jeszcze
b,~rdz i ej sytuacja w polskim ruchu socjo1istycznym, podzielonym na
rozne ugrupowan ia, .. Bazyli" wystąpił we wrześniu 1941 roku z Po.
litycznego Komitetu Porozumiewawczego. i wyprowadził tez z niegc
WRN, a po roku zmienił zdanie. Przyjętą no miejsce WRN partię
Polskich Socjolis tów uważa za "rozbijaczy polskiego ruchu robotni.
czego", którzy ko.munizują.
- Rozpowszechn ioją sowiecką literaturę propagandową - oceni o,
przypOominając, że pi sał już o tym do Komitetu Zagranicznego PPS

na emigracji. - Oni usiłujq rozbroić polską klasę rcbotniczą wobec
imperializmu rosyjskiego. W prasie judzą przeciwko Armij Krajowej
i generałowi .. Grotowi .....
W surowych słowach charakteryzuje Pużak dziołaczy socjalistycz.
nych, którzy odmówili wspólpracy z WRN. Wracają w rozmowie no.
zwiska aresztowanych, o później zamordowanych w Oświęcimiu Nor.
berto BarHckiego i Stanisławo Dubois, a twarz " Bazylego" wypo.
gadza się jedynie, gdy padnie nazwisko. Józefa Cyrankiewicza. Nie
u~ało się. od~ić ęo z wię~ie~a Montelupich, a wkrótce po próbie
n'eudanej uClecziu, Cyrankiewicza 'Nyslano do cbozu w Oświęcimiu.
- Jesteśmy z I'I'im w kcntokde. tyje. dz ięki niemu w~y, co s4ę
dzieje w obozie. Ale gdyby nawet - Pużak nie kończy zdania _
to jestem pewien, że polsko klaso robotnicza nigdy nie zo:pomni
prz)'3zleg<l sekretarza generalnego PPS.
Krytycznie wyraża się .. Bazyli" o stronnictwach, skupionych VI
PKP, o .. flircie" /udQWCÓW l Polskimi Socjalistami, wreszcie o De4e.
go turze. Okazuje się, że Komitet Zagraniczny PPS wie o wsz}'SIt.
kim, ole dziola zbyt powoli j nieskutecznie. Emisariusz wszystkie
zastrzeżenia Pużaka ma przedstawić AdGmowi Ciołk06zowi i Ada.
mowi Pragierowi, gdy tylko znajdzie się w Londynie.
- Niech pan im nie zapomni powiedzieć, że rozbudowywa ie De.
legatury w leren:e dekonspiruje tych rudzi wobec gestapo _ pod.
kreśla "Bazyli". - Nie wierzymy, .:Iby ludzie, którymi obecnie dyspo.
nuje Delegaturo, stan~1i na wysokości zadania pod względem me.
rytorycznym i technicznym...
W londynie ma też ..W itold" opowiedzieć o ponawianych co jo.
kiś czas nalotach sowieckiego lotnictwa na Wars zawę . Poóczas na.
rClu w sierpniu zginęło kilkooziesięciu Niemców i ponoo dwustu

Polaków, a ponad 800 osób spośród ludności cywilnej został<> ro n.
nych. Nie zanotowano wielkich strat w obiektach wojskowych, bcm.
bardowany<:h z bardzo wysokieg<> pułapu, o więc mało skutecznie,
natomiast zniszczeniu ulegly domy mieszkalne. Kazimierz Pużak
domaga się aprotestowa~ia tych nalotów, wykonywanych przez sa.
moloty - co podkreśla z ironią - "sojuszniko" .

O}

Raport Karskiego, op. cit.
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Biuro Ogłoszeń
czynne

LUBOr.llROM
i BENEDYKTOM

tel.

TRATR

jutro

KATAK1'YNOM

BOGU~t.A",OM

I

Ki.lce
Biuro Ogłoszeń KWP
148-58, czynne 7.30-li.

teL

TEA.TR
Im. Stefana . Zeromskiego
nIeczynny.

Im. Jan.. Kochanowskiego
"Po omacku" - g. 18.
KINA
••Bałtyk" .. Akademi a
policyjna" USA, L 15, g. 15.30.
17.30. "Joy" - fe .• l. la, g. 19.39.
"Przyjaiń"

"Moikwa" - "Krótkie spięcie"
USA, l. U, ' g . 14Ai, "Pilkar- pol. 1: 16. g . 15.45
"Nocne gry"
USA l. ,18, g .

KINA-

,.Woln.ość"

-

"S wiat na

19.

MUZEUM
gen. bronI

"Metalowiec" -

nIeczynne

REGIONALNE Im.
Berlinga w

Z ygm łlnta

ul.

Skarżysku-Bejowie

"Misja" - ang.
l . 15, g. 17.~5, 1'.15, Wideo : "Posłaniec" ang. l. 15, g . 16nt;
"Echo" "Gremllnsy rozra- USA, l. n, g. 110, 17, HI.

ubo-

czu" - ang. I. 15, g. 16. 17. ,,0statnt dzwonek" - pol. l. 15, g.

_

..studyjne"

-

Skarżysko

* i poker"
17.45, 11.1.30

"Ramoo In

USA, l . 16, g . 15.16, 17.30, 19.30
IÓ"TEKl: stały
dytUl
nocny
pełnią nr 67-010 pt. ZwyciE:stwa 7,
67-901 ul. Traugutta 40.
INFORMACIA. słutby zdrowia
_ czynna 6-20. tel %61-21 . [nrormacja o usług aCh - 365-115.
TELEFONY: Strat Potarna 998.
Komenda MO 251-:16. PogotowIe
M1llcyjne 991 , Pomoc drogowa 961
Pogotowie Ratunkowe 999. POgotowie Energetyczne - Radom 991 .

KINA.
"Romantica" .,Predator" USA., 1. l5, g. 15.30, 19.45. ..Książę
w Nowym Jorku" - USA, L 1!,
g. l'r.3ij. Wideo: ,.Co lubią tygrysy" - pol. l . 1~, g. 15.45, 17.45.

-

Słonecz

na ,. - czynne 9--17.
APTEKA DYZUBNA: nr 29-111,
ul. Zielna 1!. tel. 5łl!-72~ .
POSTOJE
TAKSOWEK: Dworzec PKP - teL 131-05.

biają"

.. A.mooi'" -

I.

nieCzynne.

GALERIE

.

plac

NA.RODOWE "PALAC" Z3mkewy - nieczynne

plac

MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
ZEROMSKIEGO - niecz~'nne
MUZEUM Zi\.BAWKARSTWA
ul. Kościlluki 11
"Zabawki
świata" czynne 16---1.7.
MUZEUM WSI KIELECKIES
park EtaOgTaficzny W Tokarni

SIENKIEWICZA
godz. 16---16.

-

"Robotnik"

MUZEUM
czynne

II.
w

APTEKI - stały dytur nocny
29· 001. ul Buczka Tl/S9,
uL SienkIewicza 15.

pełnią nr
nr %9~OOS.

PORADNIE DY:!:URUJĄCE: stomatologiczna - Przychodnia Rejonowa nr 15 uL Karczówkowska 35 - czynna w niedziele l
~wleta w godz. 7-U, dy!ur nocny od godz. 18 do 'l.
lNFORMACIA O LEKA.CH_
czynna w ~odz. 7.~15 . 30 z wyjątkiem
dni śwIątecznych 1 dnI
wolnych olt pracy - tel. 5113-3!.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 99t. Pogotowie MO m . stnt Potarna
998. Pomoc Drogowa 981. Pogo1:owie "Energetycrne Kielce - Miasto 991, Kielce - Teren 956, PogotowIe Gazowe 3t-!O-!0 I 992. PogotowIe wod.-kan. c.o. elektryczne RPGM cZYłme w godz. 15-23,
tel 468-80 I .39-~ Pocztowa lnformacja o · uslugacłl 'H, Informacja PKP 930. lnCormacJa PKS
G1I2-'9. Roteł "Centralny" 625-1(.
CENTRUM
INFORMACn TUR)/'STYC'l:NRf ..'T" - tel. ł86-iG
czynne do t6 w soboty do 14.

APTEKA. DYZURNA: nr 29-016
ul StaszIca 64-79
POSTOlE TAKSOWEK: telefony - 53-10 I 53-Sij.

l

Ostrowiec :;.. ,

:D

STRONA 6
•

~-(AUlU

8.05 Rytmy

"Przodownik.~
ł2, g.

-

.,Willow"

USA. l.

11. ..SzkLana pu- USA. I. 1&. g. 19.
APTEKA DYZURNA: nr %9-071
ul. Starokunowska 117.
POSTOJ E TA KSOWEIt: pl. Wolności 5Tl-92. ul. Sienkiewicza
łapka"

-

%82-61.

8.35 "Domator": .Nasza poczta
Kuchnia domowa
pieczemy chleb
8.50 "Domowe przedszkole"
9.15 Wiadomości poranne
9.25 "Policjanci z Miami" (21ost.):
"Włamywacze"
ser1al kr}"Ill. prod. USA
10.10 .. Domator": To się może

11.40 Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje
12.00 Spotkania z literaturą, kI.
IV: Polska poezja współ
czesna (2)
12.50 Sylwetki historyczne: Bolesław Limanows.ki
13.30 TTR. Matematyka. sem.
IV:
Granica funkcji w
punkcie. Ciągłość fu.nkcji
14.00 TTR, Spotkania z literaturą, 5. IV: G. Zapolska "Moralność pani Dulskiej"
15.00 W świecie sztuki, kI. I-IV
16.10 MEN informuje (powt.)
PROGRA~f

lUNO
_Pegaz'· -

••POl'RO··

18, g . 1:;.30, 17, 18.M,

pol., l.

!ł.

Uwaga! Za ewentualne zmiany
" programie kin redakcja nie
odpowiada,

9.00 Transmi~a

.

~

~

PROGRAM LOKALNY
16.00 Wiadomości 14;.~ Mu.zyka
opeco.wa 1G.:Ił "Co zrobić z 1iCkl'etlln:em-t" - aulł. EwY Okoń
skie j 16.45 MIJr:ylta rozrywkowa
lT.OO Miniatury muzyewe 11.111
DE4enntk.

PROGRAM 'I
16.20 Program dnia i Telegazeta
16.Z5 Dla młodych w·idzów : ,,Kameleon"
16.50 Dla d zieci : "Co'jak" - teleŁurniej

su

gło

17.55 ,.Telewhyjn-y
inior:nator
wydaw.niCl:y"'
18.15 "Da wn1ej niż wezo-raf'

•

:•••
••
t

lAB ·

KIELCE, ul. CZARNOWSKA 7 / 11. tel. 620-

oferuje za

E

iE

złotówki

STVLOWE, ELEGANCIUE
TRWALE,
ESTETYCZNE
WYDAJNE. NIETOKSYCZNE
DUNSKIEJ FIRMY

•E farby, lakier" bejce

I

MIĘDZYWOJEWÓDZKA
'
USLUGOWA SPÓLDZIELNIA INWALIDÓW
w KIELCACH, ul. BUCZKA. 14
OGLASZA II PRZETARG NIEOGR
na sprzedaż niżej wym. samochodów:
l) WOŁGA typ gaz 24, rok prod, 1982, sto~ień
żyda 65 proc., cena wywoławcza 7.700.000
2) TARPAN typ 237, rok prod. 1986, stopień
cia 60 proc., cena wywoławcża 3.360.000
Przetrag odbędzie się" w siedzibie spółdzielni 5
nla 1990 r. o godz. 10.
Wadium w wysokości 10 proc. należy wpłacić do
sy spółdzielni Kielce, ul. Buczka 14,
Samochody można oglądać w Kielcach, ul.
ska \ 34. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
nienia przclargu bez podania przyczyn.

...

obrad

Sejmu

ZGUBY"
DUDA Dorota
trasa
Chroberz.
BARCIe Agata

zgub i ła

bilet
Koby1nikil04.Z9-g
zgubiŁa
legitymację szkolną.
10432-g
KOŁOMAŃSKA Renata zgubiła legitymację szkolną MSZ.
l0437-g
miesięczny

RÓŻNE
Lekarska

SpecjalistYCUla

Spółdzielnia Pracy w Kielcach
ul. Kościuszki H. telefon 440-70

pOsiada wolny lokal w Starachowicach, ul. Pstrowskiego Z1
o powierzchni 104 m kw, Poszukujemy Chętnych do wspólnego albo samodzielnego ugospodarowan"ia tej
powierzchni
na działalność handlową, usłllgow4 lub inną. Propozycje pros.i.my kierować
pod
adresem
spółdzielni.
155-k

(
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ZAKLADY REMONTOWO-BUDOWLANE
WUSW KIELCE

POSIADAJĄ

WOLNE MOCE PRZEROBOWE
.~
na terenie województwa kieleckiego
• w za'kresie robót
budowlanych, instalacyjnych
i wyrobów ślusarsko-stolarskich
ora'J! polecają usług'i sprzętowe,
Of'erty prosimy kierować pod naszym adresem:
!UELCE. ul. SOLNA (,
CENY KONKURENCYJNE.
~
.
152-k

-

.,Westan
zakuP~e.

Kielce ,

A••••••••••••••• Ą • • • A . . . . . . .AAA•••••••• ~

Dziś

.U.li "Teleexpress"
l'UO Niharagllll prawo

U

Uwac-al Za eWllnłualue zmiany w pro~anlie TV redakcja
nie odpowiatłla.

' .. :!R.AOIO.' . t
~ .~

I

NTER
NIER·

Chłopcy

przydać

KINA
"Hutnik" " Ostatni prom"
pGl. l. 15. g. 16.30, "Powrót wabiszczura" - pol. l. 18, g. 17.30,

~odz . ł-1'I.

NUMER' 57

ciała:
mężczyźni

l. 15.

USLUGI POGRZEBOWE: Dytur całOdObowy , tel. 31-łO-n.
POSTOJE TAKSOWEIt: Osobowe Dworzec PKP tel 534-34. ul
SłowaCkIego 31-!9-19
ul
.JesIonowa 31 -79-19. Postój tak~ówek
hattałnwvC'h ul ArmII Czerw
tel. 31-09- 19. Postój samochodów
ctE:tarowych - ul. Mlelczarsklego.

reportaż

21.30 "Pa norama dnia"
21.45 .. Telewizja nocą"
22.15 ..W labiryncie" serial
T P (premiera)
22:45 Komentarz dnia
22.50 "Express
gospodarczy"
(powt.)

szma-

USA,

fNFORMI\CSIl O USI. UGACtI
..OMNł" Kielce - Id. tSt-Gl _

w

PROGRAM fi
16.25 Korepetycje dla matm'zystów: Jęz}'k angiel9ki (16)
16.55 Język f rancuski (18)
17.25 ' Program d nia
17.30 "Zbliżenia, czyli to i owo
o filmie"
16.00 Program lokalny
18.30 Magazyn ,,102" Jacek
Janczarski
19.00 " Marc ISophie" (4): "Bez
nikotyny i bez dziewczyny" - serial hanc.
19.30 "Opowieść o morsltich saksach'! - ren.
20.00 "Czarno na białym"
pt--z egl ąd PKF
20.40 "Przegląd muzyczny"
21.00 "Ze
wszystkich stron":
"W ęg ry narodziny demokracji centru·m"

t

t·

PROGRAM I

,~Mi.tość,

-

19.30.

niec~ynne

19.10 "Obok
nas":
Wiatraki
Waclawa - rep.
19.30 WiadQmości
20.05 "Zabó jstwo w majesta_cie
prawa"
kanad.-ang.
film fab., reż. Bob Clark,
wyk.: Christopher Plummer, James Mason i Donal d Sulherland
22.05 Sport
22.15 "Zawsze po 21": Powracający z zagranicy rep.
22.55 Wiadomości wieczorne
23.10 "Estradowe debiuty"
progr. rou.
23.55 Język angielski (22)

KINA,

g . 15, 17. 19.
,tStar" - nieczynne

MUZEUM NARODOWE
partY""'llt6w - nieczynne

OBLĘGOREK

Starachowice

ragd i krokodyl" -

MUZEA.

~

--;:;!/I)

Jutro

DST "Pałac T. Zielińsk iego"
Wystawa fotogcanczna aktu pn.
"Venus ", czynne 10-11.

....

G ąbki "

KWP -

'-11.

'

_o,,:

16.45 10 minut"
19.00 Dobranoc: "Wyprawa prof.

~-------------231-3&.

,.~ ~ .

•

R.dom

Dziś skład"my życzenia

i

•

IJ

Serdecane podzięk8wanie wszystkim. k"rz-y okazali
pomoc i wspórewcie w czasie długiej -i cięikie; chorob,.
nasze; vkoohane;

MAMUSI orwz wsz7slkim.

PIi:'I'RONELI WOJTASIŃSKIEJ
łdón:y wzięli uckiał

w

uroozystośei

WYCIECZKI
ZSRR - lZO.... al
. Berlin Zachodni Wiedeli -

lU.ł8' zł

pe-

grzebowe3
akładl&ją MĄ2:,

lM25

http://sbc.wbp.kielce.pl

DZIECI i WNUKI

1l1l1DIIDia -

HO.Oot si

.dni, które
11 MARCA, GODZ. 9.30
Ja4!ek Arobwziak ;rozltie-rowJlic!wem RSW.

SdRP nie byli
mowy e pl'2.ymnie padały mone
a.noi
ża dlll ych
nie
1(}_ !65 1.t~~~::~~,w:~Minister Ambrobyłe

wstrząsn~y
czeństwe-m, by
tlIPl>zycji. ,
W tej chwiln

zamknąć
już

Ś1'oków

80

usta

*

ID marca preze'6 RSW spotkał
z :cedaMo.rami naczel.nymó
gazet i ezasopiem hlOl1!:ą4!ych
rOibotJlic<zą SlPółdzlielnię. Byłe to
spotkanie w tym grooie zapewne o.staJtnie. Dzień wcześniej
rząd WlkTeczył na d-r~ę pł'owa:
d,zącą do uduszenia "molocha".

MY

DOKOŃCZENIE ZE 8TH. 1

roku 2006 w Związku Radzieckim Dędzie ok. 50 milionów nosicieli wirusa AIDS. W latach
19B9-2010
wirus ten zabije
lącznie ok. 20 milianów I>bywateli radzieckich. Reczne wydatki na walkę z AIDS przekroczą w ZSRR w roku 2000 kwotę 3 trylil>nów dolarów,
czyli
wyniosą więcej niż wartość glo-

-

sporo', oprase.
•

•
•

dOJJl<l€a si~
pra,w a!
Komiltet Wykonawp()om~"IJ(~wu: wyjść narządowej. 0i nten'cji , która
st'MloWlila • ofertl: 00..
ma.jątku RSW, m.i.n.
prOoe. kiosków, 25 dziennl-

17 tygo.dJn.ików, 52 perie-

warz agencji i :wydaw-,
nąd~a zastanawiała

tymi. propozycjllmi 20
nast~e ustami miodrzrucić 'je. .
".L•.,......,..ŁEK, 13 MARCA
pr:zygOltowal projekt usejmowej o liJkwida{!ji
Miałoby

to

nastąQJ!ić

, 31

RSW przeciwko "neobolszewizmowi"

Takie m.in. mocne sllWierdzenia znalazły się w oświad
czeniu prezesa RSW "PrasaK-siąikil---'Rueh"
złoż-onym 20
bm. na konferencji prasowej
w "Interpressie" w-obec dziennikarzy krajorwych i zagranie-znych. Prezes poza pr-otestem
oczekuje na 'fozsądne jak
stwierdził s>tanowi.s-ko Sejmu RP, a 'Pytany o to, j~ie
t-o "chwyty niżej pa·s a" stos-owała komisja rządowa oświad
czył, że całe spotkanie w sprawach koncernu t.rwało zaledwie kilkanaście minut, a pOO
uwagę nie wzię<t<> w ogóle stanowiska Rady Nadzorczej tej
SpÓłdzielni przyjętego jeslLCze
10 hltego br., w którym prasowy moloch sam się chciał
ograniczyć. M.~n. prze-z przekazanie tytulów i realiów przyjętych SIWego czasu od b. BPS,
Spółdziehli "Czy-temik",
C2y
państwowego "Ruchu".
A oto fakty wyn-ikaj<}ce z
odpowiedzi na mue ciekawe
pytania: w RSlW pracuje obecnie okalo 39 tysięcy osób oraz

FLT "ISKRA"
OFERUJE

,

Zagrożenie 5 tys. dziennikarzy
.O stateczny wariant: powielacz

"Wynilki prac k4>misji rządowej do spraw ma'jątku partli politycznych okazaly si~ dalek:ie od idei pos.zanowania
prawa. Komisja ule,gła neobolszewickim naciskom -i dążyła
jedynie do stworzenia bardzo
uprQ/lzcwnego tTybu legitymizacji dzial ań, będących
w
praktyce odwetem politycznym, lekcewaitmiem prawa,
zamachem na własność"

USŁUGI

INSTYTUCJI I OSÓB PRYWATNYCH
ZAKRESIE:
NAPRAWi PRZEZWAJANIA
silników elektryt:znych
NAPRA W i KONSERW ACJI
dźwigów, wind i suwnic
- POMIARÓW w ELEKTROENERGETYCE
- ItĘMONTÓW i MODERNIZACJI
. Ukl~ów st~rowania maszyn i urządzeń.
Informa€ji technicznych udzielamy pod nr te545-28 i 632-2-1, y/ewu. 11-72.
156-k

JA OKRĘGOWA KrKS w KIELCACH
POMIESZCZENIA na lokale biurowe

w budynku Horelu Kierowcy
ul. Rew. Październikowej 139/141 'w Kicltacb
Informacja tel. 31-16-89' w . godz. ~14.

• Dziii o Bodz. ' .18 ellasu lokalIner:o prokłamówana
:&esłała Diepoc1lerłeśe Namibii. Na uoezystości w WiDclhuku opuszeZOM 'Jan :RPA
i wciąrnięto !la masat flar:ę
narodową
Namibii. W łen
llpesób umknięty Msłal osłałni
rozdział
kolonialnej
historii AfrykI. Zapraysię
iony został prezydent Namibii, przywódca SW APO,
Sam Nujoma.

grozi epidemia AIDS

~roc.

społooz.nej komu.ni,k.acji
podlega najnowszej czełowej &ile i ~dtO'We jest jej słuU;yć. Chodzi o J'O'Lootale 20 proc.

się

NE

Związkowi · Radzieckiemu

RSW

38 tysięcy sprzedawców kioskowych, których stat'llS jest
inny od prac(}wniczego. Rent-owny je t handel 1 J>()<l-igrafia
koncernu , który roo: 1(189 powinien zamknąć zYSlkJem po_
nad 100-mHia.rdo.wym. Jakieko.łwiek by by)y Josy RSW,
wiadom'O, że gr()żi to wszystko
C() najmn.iej zacl1wianiem minimum stabilizacji w~omńia
nych osób, w tym ponad 5
ty.sięcy dziennilkaTzy.
Mają1ek

RSW
powstawał
przez długie Jata .i w róŻlIlY
sposób, nie odbiegający zresztą ' od tego, co mO!Źllla spotkać
w dziejaJCh np. takich koncernÓw jak Ford, czy K'fuPP.
RSW coce OOeC31ie oddać cztery piąte tego bogactwa, ale
korruosji rządowej to nie wystarcza.
KRZYSZTOF STRZELECKI

Awangardowy teatr
z Londynu w Kielcach
G<>ść
krakowskich "Reminiscencji Teatralnych" - "The
Tabard Theatre" zaprezentuje

GRO:l1.'"E PO:lARY
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza nasiliła się w
woj. kieleckim liczba poż arów.
Wśród nich są «roine
podpalenia, które spowodowlWly wielomilionowe straty. I tak:
• W Klępie Górnej
(<<m.
Stopnica) w «o pOdarslwie relnika Jana P. spłonęła drewniana stodoła. Straty wst~pnie obHe za się na ok. %0 mln zł.
przycllyną
pożaru
było %.warcie inslalacji elektrycznyeh.
• Z nie ustalonych dotl\d pnyczyn wybuchł poiar w "ospodarslwie Haliny G. w Zarynynie (gm. Książ Wielki). Tu równiei spłonęła drewniana stodola
wraz z narzędziami relniczymi.
Straty wartości 39 mln zł.
• Również z nie uslalonych
przyczyn o«ień zniszczył stodołę i bzy drewniane szopy wraz
I przechowywanym mieniem w
Gniewoeinie (rm. Sędziszów).
Wlaścielelka Barbara T. poniosla straty . wartości ok. 18 mJn
zL

WYPADKI .
• W Ostrowcu, w os. Słonecz
nym 13 z ąiewiadomyeh dołą"
praynyn wypadł z
piętra
lS-letni Bor:dan w. - uezeń
szkoły zawodowej.
W w nik1l
wypadku doznał wielokrotnero
złamania obu rąk. Przebywa na
o"dziale ebiJ'ur«icznym szpitala w Otitroweu.
• W Łącz_j, Im. Suchecl.niilw. lderuAeY
samoehellem
4'i(iarowym "Kamaz" Zdai law
lli. pobl\ci. H-Idnif:go Jana W.,
kliry niespoaaiewanie włargnllł ·
na jezd&lę. Na skutek demanyeh obrażeń dala peszkodowaDy amarł w drodze de allpitala.

"n

http://sbc.wbp.kielce.pl

balnej produkcji ZSRR. W 1989
roku wskaźnik zachl>rowalności
na AIDS - stwierdza pwgnoza Instytutu Epidemiologii może po roku 2005 zdezorganizować

gospodarkę
radziecką.
będzie atakować głównie
młodzież. i dzieci. Po roku 2010

Wirus

realna będzie groźba wymarcia
ok. 40 prl>c. młl>degl> pokolenia
kraju.
AIDS w Związku Radzieckim ma swoją specyfikę. O ile w innych krajach głównym
iródłem infekcji są tzw. grupy
zwiększonego ryzyka narkomani, bl>ffioseksualiści i prl>stytutlti - o tyle w ZSRR, jak
dotychczas, zakażenie następuje
przede wszystkim... w placówkach Służby zdrowia. Wiąże się
lI> z tragicznym, wręcz prymiloywnym poziomem lecznictwa
w ZSRR. W wielu :1ipitalach
brakuje nie tylko strzykawek
iednorazowycb, ale nawet tych
starego typu. W tej sytuacji,
wobec
olbrzymiego deficytu,
Jekarze są zmuszeni wiell>kroł
nie używać strzykawek' jednorazowego użytku nawet do
przetaczania krwi. Statystyka
iJ
Jest Jednak meubłagana. w,' 01" ·
..
"
przemysł radZJeckl
dostarc.zy
tylko
650
mln
nl>wl>CZe'>nych strzykawek, podczas gdy
same szpitale dziecięce potrzebulą ich okl>ło 2 m}Jiardów, a
cała służba zdrl>wia - fi miJiardów. Podobnie jest zresztą %
innymi instrumentami i śrl>dkanii medycznymi, a CI> gl>TSze,
nic nie wskazuje na to, żeby w
najbliższym
czasie
sytuacja
zmJenHa się. n a lepsze.
Autorzy apelu domagają się
obecnie opracl>wania i realizacji na ooowego programu zapl>biegania narastającej epidemii AlDS w ZSRR.
(PAP)
. . .

•

)'

"

\,.'.

f

dzisiaj o gooz. 20 w kieleckim
teatrze nowym (w budowie),
ul. Winnicka, spektakl pt. "Sezl>n w piekle", oparty na historii bur:tliwegl> życia Arthura Rimbauda i Paula Verlaine'a.
Bilety - w " Estradzie SwiE;lokl'Zyskiej" oraz przed spektaklem w teatrze.
(J)

• W WoU .fachowej (gm. Górno) niełrzeiwy pif'szy - 32-letni
Jacek W. idąe środkiem jezdni,
potrącony
zostal przez skodę
kierowaną
przez Zdzisława T.
Poszkodowany doznał złamania
podstawy cza zki i przebywa w
zpHalu Wojewódzkim w Kielcach.
• W Kazimierzy Wielkiej na
ul. l Maja na pr%(jśeiu dla pieszych petrącony z-ostał Bolesław O. praez kierujl\eego fiatem 125p SiaDislawa K. Pieszy przebywa w Szpitalu Rejonowym w Bu ku Zdreju.

l

dvżu U...

•

Na skrzyiowaniu ulic Wai Dieckiej w OstrowClU Sw. kienjl\ey
fiatem l%6p
Zy«munł S. wjechał na czerwonym iwieUe j zderzył się z fiałem
12Gp kierewanym przez
Wiulawę K. Pasaierka jadąea
z Zyrmuntem 8. doznała lekkieh ohraiea e'ala j po udzieleniu porady ambulatoryjnej udała się "o domu.
«dmp)
• W miejscowości Lisów (gm.
Jedlińsk) Hearyk D. jadl\e me'erowerem Jtie ustąpił pierwszeństwa pnejazdu
Antoniemu
O. jadl\eemu sam~ho"em marki " Opel". Jlot.rowanysta w
wyniku kolizji tłunal obraśeń

J;yńskit~«o

• W Tirgu Mures (450 km
na północ od Bukaresztu) J!onownle doszło do walk mię
,by Rumunami i ełliica:nymi
Węgrami. JaIk relacjonuje aBencja Reutera, okolo % łys.
Rumunów, uzbrojonych 'W
kosy i palki, . uałak.walo
5-tysięcznl\
pupę
dem.Dstrantów wętiel'llklch I wyparło ieh s ceałramello placu. Etnieani W(r:r:r.y ałaDo
wil\ połowę lut1nośeł Tirllu
Mures.

Na początek wWarszawie
•j

i
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byt

kłopotów

2i) łys.

pr-.zerÓbikół

z

(}k.

automatów tniej$Co-

wych, a 'WW:-c ł::jc~ych 0C'0:z.mowy Vi Qbrębie danego miasta. Prace .z t~2lWjązane . np. W War6ZaIWJe - pO'trwają ok.
2 ;ty.goo~1i. Gorzc,j z
t2Jw. automatami strefowymi
- 7.amiejscowymi, gdzie do
stosowania żetonów potrzebna

jest wymiana

urządzeń

:z.W-Cl-

nyoch jompu!k;a·tQra.mi. Mamy w
Polsce za,ins:talowa'nych pOonoo
10 tY'S. u.liez.nyeh aułomaA.ów
międ:z.ymia'5ltowych.

Tymc:z.a-

sem do Jtooca ma.ja br. ;nasz
przemy ł
ieoleelek'trOJlkzilY
wyJwnać roo~e zaledwie tyS>iąc
impulsałorów.
Na ;po!:r?.e»Y
stołecznej telefonii (!byi!>a wystai'czy, ale co mają uo.bić
mieszkaocy ln'l1y'C'h roi-oot? Czy
nadaJ ~ą iPoslouki:wat good:z.inami
deficytowych
,,dwu dziestek" do auotomatu w.rzutowego?
4PAP)
• W Szydlowcu na pr ostym
odcinku dro«i Sławomir W. jadl\c małym fiatem nie zaebowal
naleiytej OIitreinośeł I .denył
w betenowy mostek. KlerowCla
bafil do sZJlitala w Radomiu,
samochód poiyczany uJegł zniszl'zeniu.
(w.m)
WŁAMANIA

Dzisiejszej no y odnotowano
kolejne włamania w Kiekaeh.
P.,duas wlamania do kiesku
"Ruehu" pny ul. JagieJloń
skiej 5% schwytane na r:.rąc)'m
uczynku dwóch sprawców. Zatrzymano (allie dwóch włamy
waczy de masarni przy ul. Orkana. Nie ustalono sprawcew
włamania do kiosku
" ltuellu"
pray ul. Sienkiewicza, 'fil 8l\sietldwie "Mody Polski j".
(dmp)

ZIMOWA

KĄPIEL

ZAKOŃCZONA TRAGEDIĄ

W dzielnicy Borki w Radomiu na miejscowym zalewie
wczl>raj utenął 41-1etni Janusz
T. Jak stwierdzili'
naoezni
św.iadkowie, męiczyzna rozebrał

sję
do spooenek,
następnie
wszedł do wooy i zaczął pły
nąć 'Ha ~rodek akwenu. W pew-

nym momencie amator urnowej
kąpieli zaczął tonął!. Pomoc tym
razem nadeszła za póżno. Po
wyłowieniu 2.włl>k
prokurator
odstąpił od e2ynności,
stwierdzając utoni~ie.
Pierwsza w
tym r oku kąpiel w Radomskiem zakończona tragedią.
(wJm)

eiała.

• \1i KeaieaKaell aa ul. Paderewskie'c. pecl kola "uiece liata nacle- w.ierl 5-JetBJ )lakusz B. lliieeke lIostało ranne.

I
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Gdy brakuje centymetrów..•

Pod koszami

mecz'kadeteRStaru

Decvduia~v'

Thlbit'gają
końca
rozgrywki
w lidze sLrefowej kadetek, których stawką jest awans do pół
finałów
XVU Ogólnopolskiej
Spartakiady
Młodzieży.
Do
dwóch czołowych lokat, p~mio
wanych udziałem w turniejach
półfinałowych spartakiady, kandydują ' młode koszykarki STABU
Starachowice,
STARTU
, ; . I;ublin i STALI I StMow,a .Wola. Starachowiczanki II\ają na
" koncie . 12 ', zW,Xcięstw i ,. jedną
porażkę, dziewczęta z Lublina
i Stalowej Woli po 11 zwycięstw i dwie porażki. W sobotę, w ostatniej już kolejce spotkań, kadetki Staru grać będą
ze ~tal~ I w Stalowej Woli. Po-jedynek ten zadecyduje nie tylko o tytule mistrzowskim, ale
ł'ównież o końcowej kOlej ności
trzech n-ajlepszych ,drużyn rozgt·ywek. Zwycięstwo w Stalow'e j
Woli zapewni starachowicf>:ankom pierwsze miejsce, natomiar.-t
pora:lka. przy r6wnoczesnej wygranej lublinianek z Cementem
II Chełm u siebie, 2:epchnie nasze dziewczęta na trzecią' pozycję w tabeli, a więc nie premiowałlą stadem w półfinałach
XVII OSM. Jest więc o ('O walCllYĆ!

W minioną niedzielę w przedesłatniej
kolejce spotkań kadetki STARU pokonały u sie-

lŃe Stal n Stalowa Wola 14:48
(48:23), mając Dajskuteczniejsze
zawodniczki w Agnieszce Poeheć, zdobywczyni 29 pkt., Ewre Mirosław 17 pkt. i Annie
Kacy 12 pkt.

(paw)

Dwumełrowców

Nie zobaczymy wtelewizji
meczu z Mediolanu...
Zapowiedź pucharowej środy z udzijlołem C'Zołowyeh europcjskich drużyn piłkarskich wypada zacząć od informacji, zc polkibice nie Obejrzą dzii zapowiadanej wcześniej telewizyjDej transmisji z Mediolanu, ~dzie zmierzą się mistrzowie Włoch
i Belgii - AC Milan z KV MecheJen. Nasza telewizja ma kłe
poty finansowe i to wyjaśnia sprawę· ..

scy

Właśnie pojedynek w

lanie
nem
' są w
ków

Medioi ,,}Wtkanie PSY :I BayerMonachium w Eindhoven
centrum uwagi sympatyfutbolu. Ciekawie
zapo-

wiadają się również
mecze rewanżowe w

I

pozostałe
ćwier,Ćfi

nalach europejskiCh pucharów,
po kt6rych poznamy półfinali
stów we
wszystkich trzech
turniejach.
A oto zestawienie par, w
nawiasach wynik.i uzyskane w
pierwsiych spotka~iacl1:
• KPME: Olympique Marsylia CSKA Sofia (1:0); PSY
Eindhoven Bayerll Monachium (1:2), AC Milan - KV
Mechelen (0:0), Dniepr
Dniepropietrowsk - Benfica Lizbona (0:1).
• PZP: Admira Wacker Wiedeń
Anderlecht Bruksela
(0:2), Grasshoppers
ZurichSampdoria Genua (0:2), Partizan Be)grad - Dinamo Bukareszt (1 :2).
-

Na boiskach siatkówki
Juniorzy Pilicy
ponownie liderami
Bardzo dobru spisali się juniorzy m10dsi Pilicy Warka (roczIllk spartakiadowy) w sobotnio-niedzielnych pOjedynkach w fiRatach makroregionu. Tym razem , gościli . u
siebie dr,uzyny
Stah z Krasnika l Stalowej WotI, pdnosząc dwa cenne zwycięI litwa. Chłopcy z Warki nie dali
\ szans rywalom, wygrali pewnie
/ 1 ponownie objęli przodownictwo
, w tabeli. Mecze r?zgrywano przy

iS printem
• Na międzynarodoWYCh zawodach judoczek w BUdapeszcie
I dwie Polki
- Małgorzata Roszt kowska (48 kg) i Joanna Majdan
e5! kg) okazały się najlepsze w
:i<wych kategoriach wagOWYCh.
I
• Przygotowujący się do mII strzostw ś.wiata grupy "B" polI sey hokelscl prze,s:rali wczoraj w
Węcszawle
z dnesiątlt drużyną
radziec~i.ej
ekstraklasy,
Dynat mew Mmsk 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).
I ' •
Drugi etap kolarskiego wyi śclgu zawodowców Dookoła Kaf talonU, zakończony w Andorze
wYgrał His1'pan ' Delgado przed
Szwajcarem Romingerem. LideE'em jest Hiszpan
Gaston wyI przedzający Romingera o 6 se-

I

I

I

, kund,
. .• Seos~c;ą trzeciej rundy tur-

Illeju tełl!SQwego w Key Biscay) ~ była porażka Borisa Beckera
leaaem F1eurianem 6:7, 1:6.
opr, (ap)

I'

TOTEK

płaci

LIGA POLSKA: 12 ror.w z
traflcniami wygrane . po
266 r<nw. z 11 tratleruanu - wygrane po 170.000 zł,
lI.1I46 rozw. z 10 tralleniami
wygr.:lne po 15:000 zł.

.U

•

3.8OiI.~ zł,

• LIGA ANGIELSKA: ~ rozw
z 11 trafieniami - wygrane p~
U.Nł.ae9 zł, 18 rozw. z 1% trafieniami - wygrane po 740.000 zł,
1 . ~ roz\\'. z 11 trafieniami _
wygrane po ł4 . 0e0 zł, llt . 0ł6 rozw.
li: 18 trafieniami wygrane po

UH

zt
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sporym zainteresowaniu pUbliczności, Pretendujący
do pierwszej lokaty juniorzy Sk6rzauyeh
Skarżysko w wyjazdowym
meczu , pokonali
rówieśników
z
Siedlec w czterech setach.
Wyniki: Pilica Warka stal
Kraśnik 3:0, Pilica Stal Stalowa Wola 3:0 Czarni Radom Stal Stalowa Wola 0:3, Czarni Stal Kraśnik 0:3, lI.iKS Siedlce _
Sltórzanl 1:3, MKS Siedlce - 0strovia 3:1.
1. Pilica Warka
l i 25: 8
2. Skórzani
8 15 23: S
:J. Stal St. Wola
15 211.13
4. StaJ Kragnik
t U 11:14
5. MKS Ostrovia
8 1. 11:21
6. Czarni Radom
18 8:24
7. l\lKS Siedlce
8
9 6:22
L. BUREK

,
,
,

Pols1~i iport i ' kultura fizyczna znalazly się w stanie nieopisanego chaosu, nad którym nikt
nie próbUje już tlawet zapatlować. Kluby chwiej4 się w po·
sadach i rozpaczliwie szukają
pieniędzy, wojewódzkie federl1cje sportu albo się likwidują, albo biorą na przeczelcanie, cala
dotychczasowa struktura ,n aszej
kultury fizycznej i iportu po
prostu pękCl w szwach. Ty.mczasem rządu to wszystko nic a nic
nie obchodz'i. Rozumiem, że ten
rząd ma mnóstwo Toboty i w
polityce wewnętrznej, i zagranicznej, ale trudno mi pojąć, że
w ciągu siedmiu miesięcy nie
znalazł cl:asu, by zająć się choć
na krótko. tak illtotnym problemem jak. kondYCja biologiczna,
fizyczna ł zdrowotna narodu.
Jeśli tak dalej p6jdzie, to może się okazać, że po załatwieniu
wszystkich
innlJch
ważny'ch
spraw premier Mazowiecki i jego ludzie dostrzegą dopiero, it
naród, d/:a którego tak wiele zrobili w
międzyczaSie
skarlal,

zgarłrial,

doszczętnie rozpił "ę

ł pod
względem
umieralności
~lazl się za Bangladeszem.

Od sp~(qwego ;, okrlłglego stolu'" minęło już sporo tygodn.i,
lecz nie :J-robiono dosloumie nic,
jef/O sluszne postanowienia przYfUłjmfłie; zacz4Ć wprowaduć w ż!ICie. Nadal istnieje
Komitet
Młodzieży i Kultury
Ffz"c:l1łej, choć mil jui: podsć
rozsypującego się truchla, klórege nie ma cZfim zastąpic. Szef
żeby

• PUCHAR UEFA: Auxerre
- Fiorentina (0:1), Werder }3rema FC Liege (4:1), Juventus Turyn - Hamburger SV
(2:0).
Wczoraj poznaHśmy pierwszych
póUlnalUitów. Zostali nimi piłka
rze AS Monaco w p.zp i FC Koeln w pucharże UEFA. Francuska
drużyna ponownie uzyskała bez~
bramkowy wynik
z
Realem
Valładolid (tym razem u siebie).
ale' w rzut.ach karnych wyeliminowała Hiszpanów
(3:1). Natomiast FC Koeln po zwycięstwie
2:0 na własnym boisku , z RFC
Ańtwerpia w pierwszym meczu
w rewanżu zremisował
0:0 W
Antwerpii i awansował do półfi
nałowej czw~rkl.
(paw)

Dziś . Broń

gra
w Krakowie

Dziś ' lrzet'ioligowi
piłkarze
BROl'ol"I Radom goszcz~ w Krakowie, gdzie na boisku miejscowej Korony zmierzą się o ~odz.
15.341 z krakowską Garbarni" w
zaległym meczu mistrzowskim.
Kibice "walterowców" liczą, że
ich drużyna wróci z waweIskiegc grod'u z punktami (co najmniej z jednym), zwłaszcza że
Ga·rbarnia należy do słabszych
zespołów grupy IV (zajmuje VI
tabeli 17 miejsce, podczas gdy
BrOli trzecie).

Mecz Korona - Hetman
o godzinie 13
Nied~ielny
meC'li tuecioligowych piłkarzy Korony z Hetmanem Zamość w Kielcach rozpocznie się na stadionie przy ul.
Koniewa 29 o ~odz. 13,. a nie jak
wcześniej
planowano-. 15.
(ap)

Wysoki wzrost, poparty atle~y('zną budo wą zawodnika i
rzut za lrzy punkty t o główne atuty dzisiejszej koszykó~ki.
konali się o tym najlepiej na własnej skórze kos:tykarze '
litechniki Swi~tokrzyskiej Kielce, którzy uczestniczyli w
nie (woj. poznańskie) w półfinałowym turnieju o wejśde
giej li~i, mając za przeciwników zespOły miejsCOWej O bry,
Cieszyn i AZS Rzeszów.
W pierwszej "piątce" gospodarzy turnieju występowało dwócb
Rosjan, jeden miał 205 cm wzro"
stu, drugi 202 em! W ?iaście te~
nie brakowalo .,wiewwców". a
w dodatlm jeden z rozgrywają
cych celnie "dziurawił" kosz zza
.l inU 6,25 m (w meczu z klelC'!'anami sześciokrotnie trafił za ~
pkt.). Równie1 akademicy z Rzeszowa nIe byli ułomkami (kilku
zawodnik"'" miało powytej liO
cm) . Co więc mogła w tej sytuacJi zdziałać klelecka drużyna,
składająca się w większości z juniorów, uczniów szkół średnich,
z których tylkO ' dwóch ma niewiele ponad 190 cm wzrostu?
Ano, nic nie zdziałaJa, przegrywając kolejno I: Obrą
Koscian '8:131. Piastem Cieszyn K:135
i AZS Rzeszów
'4:85. WysC'kie
cyfrpwo wyniki to rezultat rozgrywania turnieju w małej salce, a tak1e preferowania przez
zespoły
gry
ofensywne j,
bez
większego :przykladania się
zawodników do gry w obronie.
Co dalej I: kieleckim zespolem
który zajął w Kościanie czwarte
miejsce? Czy będzie nadal .istniaJ!
Z tego co wiem, kilku chlopc6w
zamierza 'tV tym roku rozpocząf
studia na AWF, dwóch otrzyiuało
ofertę
od
drugoligowej
Siarki Tarnobrzeg, a jeden chce
zmienić c!yscyplinę, z koszykówki ' na piłkę ręczną. Zanosi się
więc Jla to, że przez kilka
naj-

w szóstej rundzie rozgrywanych w Koninie szachowych mlstqostw Polski kobiet ,broniąca
tytułu JOANNA DETKO z Kole- ·
jarza Kielce zrem\sówała z aktualną liderką 'turnieju, B ożeną Sikorą-Gii;yńską z BBTS
Bielsko.
W następnej rundzie, jak wczoraj inforniowaliśmy,
kielczanka
przełrała niespodziewanie z IwoJll\ Swiecik z Kolejarza Katowice, a wczoraj odruosła zwycię
stwo.
Po ośmiu rundach, w mistrzostwach prowadzi Bożena Sikora-Giżyńska z dorobkiem
7 pkt.
Joanna Ddko ma na koncie I
pkt. (5 zwycięstw. ! remiw, l porażka) i zajmuje miejsce w
ści
słej czołówce. Dziś
jest dzień
przerwy w turnieju.
paw)

"resortu",
:Aleksander Szkolnictwa KultuT'l/ Fizycznej
przewodzi teraz (o jakich jeszcze radach dewienowej partii polskiej lewicy ' my się tV najbliższym czasie?).
Naukowcy' zwiqzani ze sportem
(przepOWiadałem
już w uoprotestowali
sfornwlowanie
biegłym roku, że większą ka,kultura zdrowotna", bo chcielirierę zrobi w polityce
niż
to
sporcie) i nie ma głowy do by, żeby byla "kultura fizyczprzejmowania się polskim spar- na". Domagajq się więc zawę
tem. Gdy "nie ma kota, myszy żenia działalności prZYSZłego u- .
harCUJą".
Niedawno
"Kurier rzędu, gdy}; ich zdaniem "kultuPolski" doniósł, że urzt;dnicy w rą zdrotL'fJtną" powinnO' zajmoKMiKF już nawet nie markują, wać się więcej resort6w - zdrowia, eduhacji, opieki społecznej
że cokolwiek robiq, lecz siedzą
tego

mu

Rzuty osobiste

po pokojach i dyskutują: kto zostanie nowym szefem ilu ludzi
zwelnią, ' jaka będzie struktur(1?
"A praca leż,," - dodtłje reporter gazetY.

·po ustaleniach sPQrtowego "okrąg/egO' stolu" KMiKF przed.tawił Radzie Kultury Fizycznej
(jest też takle cialo) już d'r ugą wersję prOjektu mtawy, n4

mocy której to miejsce KMiKF
pc;wstalbY Urząd Kultury Zcłro
wetne;, Sportu i Turystyki. Do
projektu tego krytycznie UitoslInkowała s 'ę Rllda
Wyższego

http://sbc.wbp.kielce.pl

bliższych lat nie będzie VI
cach
męskiej
koszykówki
wszystko trzeba zaczyna~ od
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Tylko czy 'dzieciarnia, nie '
dla siebie perspektyw
wojewódzkim . mieście,
jeszcze ehciaJa bawle się
atrakcyjną dla piej grę

dząc

wą'l

'Kielecka szachistka
nadal w czołówce

KW12 ś n'iewski,

Klótnie

nie przes

zastępcze
itp. Niby jest to sluszne , mqdre, ale trzeba brać pod uwagę
dziesięciolecia doświadczeń, kiedy w resorty odpowiedzialne ZCl
kulturę zdrowotną niewiele /lla
niej robiły. Te pTz,,~wvcza;enia
Ciągle pokutują i nie wierzę, że
kulturą zdrowotnq spoleczeńst
owa może zająć się ktokolwiek
inny poza resorte.m dotychczasowej kultury fizycznej, który
zresztą do tej pory ł tak jej nie
rOI:p1eszczal zapatrzony z nabeżeństwem w sport kwalijikowClny. Dlatego wb1"ew zdaniu uczonych z AWF, jestem %4 "kut-

moc
Korony.

KKM
Działacze
Kieleckiego
Motorowego zapraszaj"
ezęta 1 chłopców do startu
popularnym r~jdzie
wym pod hasłem .. ""UI...'P'
lenł6w".
Zbiórka
fiQbotę o godz. 11.30 ,na
wietrzni.
Warunkiem
ctwa w rajdzie jest
karty motorowerowej
zgody rodziców.

