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Przedstawiciele
Rady Europy
w Warszawie

wizyty

- czytaj na str. 2

y

•
zakończenie
prezyd'.!nt
małżonką

mu

osobami

mszy w polskim k.o-

wezwaniem ŚW. SŁ.
Rzymie. Po południu
z{)stał

przyjęty

Jana Pawia

n

Rozmowa w cztery oczy pai prezydenta RP trw;l!a
50 · nrinut. Następnie Jan Paweł
II przyjął małżonkę prezydenla
i osobistości towarzyszące Wałęsie. Papież i
prezydent wygłosili przemówienie.
pieża

Ferie
z "Echem Dnia"

w

*

*
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CENA 500

Wał ęsa kończy
pierwszą wizylę
za-

Prezydent Lech

Świętokrzyskiego
f ałgorzata

Zakłada

d;o:iś swą
granicz.ną w Watykanie i R epublice Włoskiej. Program ostatniego dnia podróży prze widuje
m.in. konferencję prasową Lecha Wałęsy. Krótko po niej,

prezydent z małżonką i towarzyszącymi
mu osobami. opuści
Rzym, ud.a jąc się do Warszawy, gdzie spodziewany jest ok.
godziny 17.

Wczoraj w kluba ch osiedlowych nie było wiele dzieci
młodzieży.
Powód? - Pogoda,
która bardziej sprzyja sane(!zkowaniu lub odwiedzeniu lodo w iska. Np. w "Ziemowicie" zastaliśmy tylko lrzech chłopów
dwie dziewczynki. ..
DOKO~ CZENIE
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I ł ę
W

się

Fo;. A. Piekal'ski

86-

każdy

poniedziałek
obejrzeć w filmie

mo"Capital City" prace maklerów
giełdowych Wielkie nowoczesne biuro, pełne elegancko ubranych ludzi, obsługujqcych
komputery,
podpisuj,jcych
przeróżne transakcje
Minie
chyb.a jeszcze par<: lat zanim
takie instytucje rozwiną się u
nas Mamy jednak dobry początek
Trzy pokoje przy ul
Warszawskiej
Od 15 stycznia br istnicje
w Kielcach, w Domu
Rzemiosła
biuro
maklerskie
Pierwsze w mieście i województwie. Pomyslodawcą i reżemy

o marginalnych
tymczasem gospoa - twierdzi. mule także i to.
ludzie po stunic mogą znależć pra:\.Iałgorzaty:

t o

I
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się też polityką.

dużo

pomaranCZe ...
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Naturawa bloodyflka, U- jak twierdzi opo ojcu, który
wysokim blonMałg-osia lubi sport:
ej ĆWIczyła koszyw kielc-ckiej SP nr
a
potem
w "Żaku".
tym roku czeka ją matuw I LO im. S. ŻeromMa zamiar studiostomatologię .
Zatem
czasu
poświęca
na
tajemnic biologi·i
historii rozwoju gatun"homo sapiens". Intc-reW Sejmie za

Kielce, środa, 1991-2-6
Pl ISSN 0137-902X

ke
alizalorem całego
przedsiGwzi<;cia jest J an Jagi eIski, z
wykształcenia ekonomista
- P odobne placówki istnieja już w wielu miastach Polski, ale najczęściej są one
jednobranżowe
Ja natomiast
chciałbym stworzyć
namiastkG [{iełdy - mówi prezes Agencji Produkcyjno-Hand lowej
.. Do-centa". Myślę, że doś
wiadczenie i fakt, że
mam
akredytację na giełdzie bydgoskiej (trzy czwarte obrotu
krajowego) pozwoli mi
na
stabilny rozwój firmy.
OOKOl'iCZENJE NA STR. !

wz('ost 180 cm.
({jeh)

• Melasa w Silniey • Miliony

złotych

strat • Sprawca - ZW

•
O kalaslror.ie ekvlogicz.nej w
Zatoce ~erskiej. mówi się na
całym świecie.
(Ekipy ratownicze zbieraj4 z mOł'Za ropę).
O kieleckiej - wiedzą nieliczni. Bo któż interesowałby się
- poza kilkunastoma osobami
ze służb ochrooy śTQdowiska.
niektórymi wędka t·zarn.i i ekologami - losem Sil nicy. Wyjątkowo pechowej rzeczki.
Co
k ilka tygodni zostaje .,zasilona'·
potężnymi porcjami z&'!\ieczyszczelł przemysłowych. W
grud-

niu ub. roku - środkami ropopochodnymi. A propos, nic zna1e7.iono jeszc/,c dotąd sprawcy
(ców). Kar~ nałożono na prezydenta. Niestety. szef sie zmienił. Kto zapłaci. nie wiadomo.
Sprawcy czy miasto?
Natomiast w tym tygodniu
najprawdopodobniej z rricdzieli
na poniedziałek Silnica otrzymała 5-tonową dawkę mcl85y.
slu.i;ącej do produkcji
drożdży
w Wytwórczej Spółdzielni Pracy
.. Społem"
w
Kielcach

Ta Zachodzie banki próbują wslrzymać spadek dolara

U nas "zielone" nieco taniej

la cz
Ilon, poniedziałek przyrekordowy spadek kurdo marki niemiecDopiero
interwencje
centralnych powstrzytendencję We Frankk ~ad !\tenem dolar a1
14<1.. ki spadł do pozioe~ :> ~arki i dopiero pod
d dllia wyrównał ni co

o

1,46.

i eksperci oceniają,
CC,ntralne, łącznie z
lem i amerykati.Rezerw Fede-

raJnych

podjęły

zdecydowane
interwencyjne wykupując 600-800 mln
dolarów Wpływ na spadek kursu miały takle zmiany stop
procento\\-'Ych w USA i iemczech.

działania

W ubiegly czwarte k r iemiecki Bank F e deraln y pod nió"ł wysoko~ć swych dwóch
czołowych stop procentowych
o pół punkta
procentowego.
Z kolei, w pi ą tek amerykań
s ki Urzqd Rezerw Federal-

•
nych zmniejszył o p6ł punkta
procentowego topę dyskonto..... ą Obie te operacje zachwiały dotychczasową równowagc::
rynkową między dwoma czołowymi walulami wzma~ając
popyt na markę kosztem dolara Dobra passa marki wiąże
się również z korzystną
koniunk uf:'! w prze m 'śle niemieckim, która kontrastuje z
pogarszającymi się wynikami
gospodarki amerykailskiej.
DOKOS'CZENIE NA
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http://sbc.wbp.kielce.pl

Zakłady Wylwórcze
"Społem")
Do kan,aE7.acji deszczowej. przedoslały si~ ze zbiornika ogromne ilości
tej substancji Rzeczka od sknyżowa

(d.

nia ulic Ogrodowej i Buczka
(na wysokości kawiarni "BirUta". gdzie znajduje się wylot
kanału)
ai: do zbiornika na
Bobrzy w Białogonie. zmieniła
kolor na ciemnobt'unalny. W okollc:1 unosi! się w powietrzu
zapach drożdży. Jak wyglqda
woda i czym ją C7.Uć. moi:na
Obejrzeć i powachać
w Wydziale Ochl'ony Srodowiska UW.
w słoiczku, który dostar7.ył kierowca MPK. pObierając ją koło bazy na Pakoszu.
Obecnie w Wojewódzki in O~
rodku Badań i Kontroli Srodowiska w Kielcach, analizuje
się .lapa ' kudzoną
ubstancjami
wodę z Sil nicy. pod względem
zawarlości związków organicznych, detergentów. tłuszczów.
zawie.>iny oraz innych składni
kó '~'. Tak zanieczyszczonej rzeki nie pamiętają najslars: pracownicy służb ochrony środo
wiska. JE:szcze spływają resztki
mela y z kanałów i z popluczn.vch w zakladz;c.
Do 'iJn'cy - powtórzmy
pnedosl ało się
5 ton melasy.
Zakłady. SpoI cm" ta awaria jej szezc>"óly za pewne zosŁa na
ujawnione
już kosztowała
wie,e
ilionów złotych (wyciek
substancji. uszkc dzen .e zbiornika i instalacji.
naprawa. 0czyszczenie placu). Przedsi biorstv:a nie ominA.' równlei: kara
- i to dość wysoka. Z!~Ó ,. miliony zlotvch tncba wyłożyć z
, łasnei kieszeni.
W Wydziale Ochrony $ rodo\Ą;' sk
W zapowiadają. że nJe

"Społem"

•
bc:dzie żadnego pobłażania dla
sprawcy lOkalnej katastrofy ekologicznej Na żadne względy
fabryka .. Społem" nic może lir::z.yć. Choćby z wody
Silnicy
udało się

wytworzyć

drożdże.

Ale nie ma takiej możliwości ...
Wyniki analizy znane będą
w przyszłym tygodniu. Wrócimy dQ t.ej sprawy. znanej pod
kryptonimem ..Melasa w Silnicy·'.
(eT)
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interwencyiny

g45898
Dziecko na mrozie
się ( ... ) dzi.ę, w pobyłem
świadkiem,
rumuitski C~~an z małym

, Nazywam
n i edziałek.

jak
dóe <em na ręku żebrał na
rog aL c krakowskiej obok postoju l ak ówck. Vi.' siarczysty
mróz. DostaJem ka.ca moralnego, bo pl'Zec ież mój datek nie
ogrzeje te go zmarzn iętego na
sop.. l dz:ecka.
Czy nie ma w na zym wojewódzkim mieśc:e instytucji, organizacji, urz~du. kogoś . kto
zaopi~ko ..... a ł hy się t ym małym
dzierk:em ra mrozie. dał mu
darh. slrawę, bo cóż ono winne. że jego własny ojc;ec naraża je na bkie cierpienia
i
choroby?
OOKOSCZE JE N .\
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Zasadniczym
lematem rozmów, jakie 5 bm. p:zeprowadzili w Warsza\\1ie przedstawjcjele Rady Europy przewodniczący Komitelu Mi·nis tr6w Rady, hiszpański minister spraw
zagranicznych, Francisco FerJlandez Ordonez or a!l. sekret::ll"z
generalny Rady, Catherillc Lalumiere - była kwesti a uzyskania pr:wz Polskę p::O-łnego człol}
k=twa w tej organizacji.
Ich wizyta IN Warszawie jest
etapem w 4-dniowej podr ćży do
5 stolic państw środkowej i
wschodni:?j ElImpy, któ rej ceIe-m jest określenie zas<:ó w ,pół 
pracy tych pails:w z Radą Europy. Kwestie te będą przedmiotem obrad minbtrów spraw za-

Telefon interwencyjny
DOKON<':Z1!.NIE ZE STR. 1

Poza

kolejką

Niecha j "Telefon" coś napisze o i·nwalidach i emeryla-c.h
w 9kl~pa.c-h , bo pon'Oć wyszło
tIlowe zal"Zą>::Lzenie o up!'awnie~liach do ku.po wania poza kolejką, a nie się
ni·e zmie!li.a i
w()iąż p a,~rzą na nas kr zywym
o kiem, gdy podchodzimy pr<12'!o
do lady.

*

.~

•

"T-clcfon" zadzwo::i1 do WyRozwoju Gcspodarczego
j Urynkowienia U nędu Miejski '2'go w Kielcach i dow i~ zial
si-ę . że o wszem po;>rzed nie przywileje w tym wzg;E;d.zie zos!ały anulowane.
ale 17 gl'Udnia
Ubiegłego rok u ukazała s ię w
Dzi~n n iku Us;aw ustawa o pomocy społecznej. a w niej. w
art. 25. w p\J'!lkcie 3:
.,Osoby nioC-pelncsprowne. kobiety z wide,ez.ną ciążą, osoby
z dziećmi do lat 3 lub z dziEX:k iern niepelnospra w oym mają
p rawo do załaŁwi-2nia
swoich
spraw poza kolejno:kią".
Z tym jc-dnak. żc nie ma <ID
tej ustllWY jCSiz.eZC przep.i6ów
wykonawczych. !la przykład dokładnie mó\.iących, kc·go naleźy uważać
za niepełnosp'~aw
neogo. Dlatego też jeszcze nie
wysła n o do sklepów instrukcji.
Pozostaje więc w
daj zy m
Ciągu kultura ogólna lak c.ksp€'dient~{, jak i stojącyeh
w
kole}ce, i samych en:erytów,
rencistów, Ln walidów.
Każdy
kio czuje, że może i powinien
o;11inąć kolej;k~/ powinien zwróch': się do ohecnyc h o pozwole.nie, a ci w yt'8.zić na to ;egod.ę. Bąd:lmy życzliwi
dl a siebie, jr·d:nocz€śnie st a.:'U5r.kow;e,
gdy nie muszą. ni0Chaj nie zabiel'ają czasu
kO·bie-torn, któ:e
pro.sto z pracy za wodowe j robią w pośpie~hu zaku py,
aby
n~ka.nnić swe rodziny.
działu

Kieleckie M.PK
frontem do pasażera
D:ogi .. Telefo·"l;c'· z:'ób coś.
bo je$tcn\ p!'"'Ze,ażcny. o-tćż kup ikm s:»o: większą liczbę karnd6w na pt-lz jazdy kieleckimi
autobusami i dowiaduje: s:ę. Ż!!
ze z.mianą ce.") MPK wprowad~a nowe ka··nely. u,icważnia
ją.c te st.are.
Zadzwoailem do
MPK J:(}j num!!r 514-21 i tam
pow;e::;!zi?i1o mi. że s:a"e karneoty t~a cą wa.bo..lĆ. D:aez{'.-g;)
mam l:·a:·:ć p!":l,\'ie 311 karne-

mv. ?

*

~

.,T,'I . r o~ow"· nic
wydawało
sit: prawdopodohne takie rozwiąza~~e. bo
ki~lc-ckic
MPK
nioraz już dawało dOWOdy ży'Cz
ł i woki dl3 s \vo·.zh
p aS:łl.er ó\v.
Zadz'N')nil więc
.. Telefon" do
pa:),i dyreklor cd spraw ekonomiez..,ych - S~ni31<:wy Biernat i dowii1'dzia! się. że s.~a!·e
karni·ty b~ą wai:ne aż do icb
wycze:'jJania s:ę. w tym celu
MP:": wypu.ki pojedyncze bilet y o waM05ci 250 zł. aby moż
na je .dol)ić" do p:-zejazdu za
500
Od 15 iu~go bow:em.
jak wiadoalo, przejazd kosztować będzie 75() zł W ka:-necic
12-przeja7.d()wy·~ . N:e ma jeszC>ZP.
poje:lynczych
biletów Ul
125 zł, aby uzupełnić karnety ,
ale. zapewnia pani dyreki.or,
ni'~-d nic ~t~aci nawet je:lnego
przejazdu.
(ri)

,d.
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g;-anicznych p aiIstw członków
R auy w Madrycie 2l bm.
Z przedstawicielami R ady Euro-py spotkał się premier
Jan
Krz). ~ztor Bielecki. Polskapowiedzia ł dz.iennikarzom po zakoń czeniu rozmowy F. F. O r don ez - jest pionierem reform
wśród państw wschodniej Eu-opy. To, czy wasz kraj stanie się
czł.;nkiem Rady zależy od przcp~owa dzenia wolnych wyborów
parlamentarnych. W rozmowie z
premierem zastanawialiśmy się
nad właściwym momentem, w
któ!"ym Polska mogł aby być uznana pełnoprawnym członkiem
R ady Europy.
C. Lalumie~e podkreślila. że
Pol ka
współpracuje
już
od
pewnego czasu z Radą, nie b~
dą.c
je j
pełnym
członkiem.
Współp raca
ta istnieje np. w
dziedzinie p ~·awa. praw człowie
k a, k ulturalnej i społec:c.ncj.
Marny - dodała - już teraz
duio do zrobi c,ni a w oczekiwaniu na moment, w którym PoIska stanie się pełnoprawnym
członkiem Rady.
Pt-Łedmiotem rozmowy z pre'
mierem były również - jak poil1fol'mo wali
przedstawiciele
Hady - zagadnieni a związane z
sytuacją wewnętrzną w Polsce,
ka h~nd arzem politycznym i gospOdarczym w naszvm k raju .
Mówiono o tym na lIe stosunków P olskl z Radą E uro py i
wspólnotami europ:?jsk imi.
F. F. Or donez i C. Lalumiere
roz"l1awiali t a kże z minist.rcm
spraw zagranicznych Krzysztofem Skllbi~zcwskim. Omawi ano
sytuację mi~zynaro;jową. głÓ7V

nie wydarzenia w republikach
bałtyckiCh oraz w rejonie Zatoki Perskiej. Poruszon o również
sprnwę szybkiego wejścia
Pols.ki w struktury EWG. Równolegle rozmawiali eksperci obu
del::o-gacji przede wszystkim o adaptac ji
polskiego
systemu
pra wncgo do standardów europejskich, aspektach współpracy
Polski z r6żnego rodzaju insty tucjami europejSkimi.
Kraje europejSkie powiedzi a ł F . F. Ot'donez ~ konfe '
rencji praso wej - chc iałyby jak
najszybciej widzieć Polskę w
Radzie Europy. Przypomniał , że
w pażdzi erniku ub. r. Komitet
Ministrów Rady podj ął decy zję.
że P olska stanie się pełnolll"aw
ny m czł<lnkiem R ady Europy od
momentu wolnych i powS'!e~ h
nych
wyhorów pa·rl am€ ").t:!.rl1ych.
Pytany o to, czy w rozmo'wach
w Warsza wie padła data tych
wy borów. hiszp ań ski minister
odparł że decyzja
nalc.i:y .do
władz polskich. Jest ona uwal'Unkowana m. illl. kal-endarzem
prac nad nową konstyt uc ją i
J)l"awem wyborczym. ko ntynu a!!ją refomI gospodarczych oraz
p~zebiegiem roz.."1lów z M i~zy
narodowym Fundu szem Walutowym i Klubem Paryskim.
W odpowiedzi na pytanie, czy
wprowadzenie religii do sz kół
w Pol ce i debata nad ustawą o
aborcji b~dą miał' wplyw na ocenę p!"zysz ł ośd Polski VI Radzie
EUI·o-PY. min. Ord<>nez stwierdził.
że nie SądLi. aby
te kwestie
m:ułv
lakickol wiek znaczenie
dla R'ldy.
(PAPl

Po seza ki i pomarańcze...

Rada M inistrów ze.pozno.la
5 bm. z raportem nt. negoc j acji w sprawie polskiego
zadlużeni(!. Poprzednie porozumienie w spratcie oficjalnef/o
długu (stanowiąccgo 80 proc.
calości zadlużenia) wygasa z
koiteem marCll. Do t ego czasu
należy więc zawrzeć nowe porozumienie,
które
powinno
się

również
umożliwić
redukcję
długu. Zdaniem
wicepre mie-

ra, L. Ba lce7 0wicza, o tym,
czy tak się stonie, zadecydują
dwie spraw !I:
zrozumienie
polskiej sytuacji przez Zachód i to, co będz ie się dzialo
w Polsce. Głó wny argument
t o determinacja i zdecydowana r ealizacja programu gospo-

dnrczego.
Rada
Ministrów
usta~i!a
tzw. wskoźnik koryg u jący w
lutY1f!. na dotychczasowym poziomie 0.6. Oznacza to. że
wzrost cen może być rekompensowany w 60 proc. przez
wzrost plac. Zdaniem Balcerowicza. daje to szansę wyraźnego obniżenia inflacji.
Styczeń
siącem

tego roku byl m ienie typowym;
malą
powtórkq ze stycznia 1990 ,.. wyjaśnit- L. Balcerowicz.
Od
nowego roku przechodzimy na
rozliczenia wolnodewizowe ze
Zwiqzkiem Radzieckim. Drażejq więc surowce, np.
gaz.
Jcśli będziemy

trzymać

się

programu, inflacja w następ
nych miesiąc ach będzie
się
obniżać. W lutym szacuje
się
;q na najwyżej 7-8 proc., a w
marcu na 3,5-4 proc.
Wicepremier Balcer owicz 'U"popiwek" jest jednym z zasadniczych elementów programu. gospodarczego.
Ustawa zawiera
możliwość
podnoszenia wynagrodzeń pod
warunkiem , że zostanie podję
ty wysiłek obn iż enia kosztów
produkcji. Tego motywacyjnego elementu poprzednio nie
byl0. Moźna teź uwolnić się
od "popiwku", jeśli przedsię
biorstwo sJJTyu:atyzu.je się, otrzymujqc tym samVTIl prawdziwego w!aścicie!CI.
waża , że

Tymczasem w kraju, mimo
państwowa
cena dolara
wynosi 9500 zł , miniony tydzień przyniÓSł spadek
cen
kantorowych Np. we wtorek
29 stycznia br. kurs dolara
wynosił średnio
9.393 zł
w
skupie oraz 9.460 zł w sprzedaży i był niższy o 10 zł niż
w poniedziałek.
Następnego
dnia dolar spadł o następne
10 zl i wynosił średnio 9.354
zł w skupie i 9.449 zł w sprzeże

daży.

W kantorach PKO
kursy
dolara były dla klientów korzystniejsze.
W
ostatnich
dniach stycznia wynosiły one
9.430 zł w skupie i 9.530 zł
przy sprzedaży.
Natomiast
średni kurs marki w skupie
wyliczl)no na 6.381 zł, a
w

Obecnie biuro zajmuje się
obrotem papierami wartościo
wymi, obligacjami, za które ;
można kupować
akcje spry- '
watyzowanych
przedsię
biorstw, przyjmuje także zamówienia od zakła-dów pracy,
które mają problemy z "popiwkiem".
Firma znajduje się dopiero
w fazie rozwoju. Mimo to zaczyna pr-zynosić pierwsze zyski - mówi J. Jagielski.- Przychodzą do nas ludzie z obligacjami (ich cena wciąż się
zmienia, jest to cena rynkowa). Podpisujemy pierwsze
kontrakty. Mamy zamówienia
na 1 ton sezamków, szykuje
Pewne uregulowania
się transakcja na jajka, ' rone, które
zostaną
dzynki, parę dni temu sprzewadzone w najbliższych
daliśmy chałwę. Mamy także
siącach spowodują
pierwsze problemy. Najważ
nie używania nazwy
niejszym z nich jest brak teinstytucji, które spełnią
lefonu. To szalenie utrudnia
kretne wymaganiapracę. Nikt nie chce nawią
J. Jagielski.- Powstałe
zywać współpra.::y,
przesyła
maklerskie ma szansę
jąc dokumenty pocztą. Klienci
się tym wszystkim
pytają o numer telefonu, teGiełda
Kielcom
leksu,
telefaksu,
ucinają
zwykłe
potrzebna,
rozmowy mówiąc, że skontakpory chcąc załatwić
tują się ponownie kiedy bę
wiek transakcje
11I'. UU1V"" .
dzie odpowiednia
łączność.
trzeba jeździć
do
Mamy nadzieję, że Urząd Telub Łodzi.
lekomunikacji rozwiąże
nasze bolączki.
Chcielibyśmy,
aby nasza
firma przyczyniła się do rozwoju miasta, województwa.
Planujemy działalność wielobranżową. Podstawę stanowiMróz i wIeJący od
łyby
papiery
wartościowe!
wiatr utrudniły warunki na
obrót kapitałowy, waluty
l
gach całego województwa.
metale. Na zamówienie bę
wiel u miejscach powstały
dziemy kupować depozyty. Z
py.
racji tegol iż w Kielcach ceJak poinform.ował.a nas
na dolara jest niska, hanrano dyżurna ruchu PKS,.
del walutą jest tutaj opła
nina Wiśniewska, warunkI
calny. W drugim dziale znamosferyczne spowodowały
lazłyby się artykuły spożyw
godziJnne opóźnienia
cze materiały budowlane, paautobus6w do Kielc.
cięMa sytuacja jest
liw~, zaś w trzecim elektronicach Bartoszowin, Sw.
ka.
n:"" Brzechowa j
kieru'o ku na St'łSZnW I.
Agencja poszukuje
wciąż
cy autobusów nie
ludzi chętnych do pracy. Tatych rejonach ani
kich, którzy nie boją się poJł,iaskarek.
.
dejmować
ryzyka.
Przede
W Kielcach też nie widac
wszystkim po studiach techdów posypywania ulic i
nicznych, elektroników, specników piaskiem.
Jest
śliskQ .
jalistów
od
komputerów.
Chętnie
w nich zainwestuję
W MPK, przy
pod warunkiem, że
wykażą
silników autobusów
ranem dodatkowe
gotowia techrucz1}egQ.
•
temu - powiedZIał nam dyS]l'·
zytor Czesław Kl.ól - wszyS
kie autObusy wyjechały na t~
sy.

nad

z "Echem Dnia"
DOKOSCZE:>iIE ZE STR. 1
Tymczasem w parku im. Dygasińskiego,
miĘ-dzy
Stonct::'_
nym Wzg6rzem a Bociankiem
było rojno i gwarno.
Takiego
miejsca do zjeŻdżania na sankqch i nartach mog'l poZ'lzdrościć dzieciom z tych osi:?dli inni m;:.!i mieszkańcy Ki e!:.

Dolar czy marka?
DOI\.G:·CZENIE ZE STR. l

'1

oon:O:' CZE,'IE ZE STR. 1

sprzedaży

6.478 zł.
Kantory
prywatne płaciły za markę od
6.300 do 6.450 zł. Ceny
te
utrzy m ują się na nie zmienionym poz.iomie.
W Kielcach w I Oddziale
PKO dolary skupowano wczoraj po 9.400 a
sprzedawano
po 9.550, markę ceniono
odpowiednio od 6.360 w skupie do 6550 przy SiPrzcdaży.
W kantorze przy ul. Sienkiewicza obok hotelu "Centralnego" dolary można było
wczoraj sprzedać po 9.350, a
kupić po 9.450 zł, a
markę
sprzedać po 6.400, a kupić po
6.450 zł, przy umiarkowanym
popycie. Brak r6wnież chęt
nych na korony czeskie (skup
280 zł, sprzedaż 290 zł) i ruble (sprzedaż 450 zł).
(bz)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Feryjne oferty

• I:strada S~vi~tokrzyska w
Kielcach zaprasza 10
bm.
o
godz 11 i 14 do sali
WDK w
Kielcach na program pt. "Bal
disco
czyli
szaleństwa
Kaczor~ Donalda". W prGgramie
m ·in. prze boje dzleci~, nauka
piosenek, dyskoteka. koo.kursy
i łamigłówki. Organizatorzy 0raz wykonawcy zapewniają 75
minut dobrej zabawy. Bilety w
Estradzie przy ul. Głowackiego
9.
• ~Dodllicio\~e Centrum Kultury w Kielcach , ul. Słowac
kiero 23, zaprasza
7 bm.
o
godz. 18 na koncert w ramach
Kieleckich Prezentacji Iuzycznych. Wystąpi zesp6ł "Izolacja" z Zabrza. W tym samym
dniu MCK poleca w
godz.
12-13 -

zimową

bajkotekę,

g.

16.30-18 - kurs rękodzieła aTt.Ysty=ego, g. 18- 20 spotkanie
w Klubie Akwarystów.
•
WDK w
KielClll'b. ul.
Seiegiennego 6, zaprasza 7 bm.
o godz. 11 na wyprawę w :lieznane· Zbiórka - w hoJu dolnym.
• ODK " abat" w Kidcacll,
uj.

Manifestu

Lipcowego

'13,

zaprasza 7 bm. o godz. 11 - na
projekcję bajek, g. 13 fmał
turnieju szachowego i w godz.
16-20 na naukę gry w brydża.
• OOK ,,ziemowit" (na CzarIUlwie) ul. Mieszka I 79, zaprasza 7 bm. na wycieczkę do są
siadów (innego klubu). Przy 0kazji kierownidwo klubu dzię
kuje prywatnej kslęgarlli pyzy
uj. P iekoszowskiej za ufundowanie książek - nag.ród w imprezach feryjnych.
(1.)

Gore!
Jak

Komendy
Pożarnych
w
pożarniet~a
Stanisław Gacek, w ub.
niu wybuchło na teren ie

ży

kapitan

lecczyzny 25 p<lIiarów, w
gospodarstwach
8. Straty szacuje
190 milion6w złotych.
terwencji 42 jednostek.
kich udało się uratowac
wartości

ok. 1,7 mld

czyny są za ws'u! te
uwaga osób dorosłYCh,
wlenie bez nadzoru
grzewczych • spięcia
lacjach elektrycznych.
M. ],n. w Zakładzie
clwa Kolejowego w
spłonęło

wyposażenie

socjalnego. Przyczyna?
wierue na noc włączonego
cyka elektrycznego, którY
był przystosowany
do
pracy. Skaty - 20 n11n zł.
Takle same
obory
Komorowa w
gIn.
któremu spłonął dach
mieszczenia oraz płody
złożone na poddaszu.
właściciel

Stmż pożarna zwraca .
na konieczność kontroli I
zoru urzl\dzefl grzeWCZycI!.

1

•

Sposób na

Po 30 czerwca br.
zimę?

Może nic całkiem jest lo
legalne, ale na pewno pomysłowe. przy ut Groch.owej w Kielcach, szcze~ólnie
"" mroźne dni można spotkać
handlarzy pIwem. I
n ie byłoby w tym nie nadzwyczajnejto, gdyby Piwko
było
prosto ze skrzynki.
Tam, dla klienla jest specjalnie ogrzewane na ~azo
wyclt kuchenkach.
(alp)

Fot. A. Piekarski

dla alkoholika

Przerwa na
leczą

ludzi, także
krwi których
za się alkohol. Rówi tych, u których badakrwi nie jest potrzebne,
na pierwszy r zut oka
że po prostu są pijawe

rodzaju są
wio Nawet
urządzeń

zaniepOlniE!Sz<:zelrUa, to i
naduu.u ":,,,... Takme-

normalność
kontaktu z pacjentem ocemc
jego stan. Ale nikt nie ma
prawa mu powiedzieć, że sam
sobie jest winien. Z formal nego punktu widzenia jest to
chory człowiek i nawet zaciskając zęby trzeba go jako takiego traktol·..ać.
Trzeba mu także wystawić
na druku 1.-4 zwolnienie
z
pracy. Z moralnego punktu
widzenia jest to łatwiejsze,
gdy delikwent oprócz dwóch
promili alkoholu we krwi ma
jeszcze jakieś inne dolegliwości.
Wtedy, nie wchodząc
w bezpośrednią ich przyczynę,
można go leczyć, a nastę.nnie
umieścić odpowiedni
numer
choroby na zwolnieniu. Jeżeli
zaś jedyną przyczyną niezdolności do pracy
jest upicie
do nieprzytomności lub gigantyczny kac, wtedy wynisuie
się numer 980 lub d uże E 860
co uprawnia do dni wolnych
bez wynagrodzenia.
W 'praktyce jednak pijacy
i alkoholicy wszelkimi siła
mi bronią się przed taką klasyfikacją . Różnymi sposobami
błagając, oszukując, wsooma~ani
niejednokrotnie
orzez
rodzinę, usiłują wyłudzić lub
wyżebrać
zwolnienia 1: inną
jednostką chorobową. I wielu osi~;!a ten cel
CzY słuszną rzeczą jest wydawanie nieorawdziwych 1.-4,
czy te-ł lekarze powinni
z
ogromną konsel-wencją wynisywa~ zwolnie!ll~ 7: T7"C7vwis-

ta pl'zvC7.V'UI ehnrnhv? Kwestia pozostaje otW3rta.

odomski

rze

•

•

. .,

m SI

mle IC

I

Dotychczas raclomski dworzec aułobusowy PKS nie miał
swojej stałej Siedziby, a jedynie najmował - za niewielką
opłatą pomieszczenia w części budynku będącego własnoś
cilł Polskiej Poczt:y. Telefonu i Telegrafu.
Kiedy jednak
przed kilku miesiącami - najemca nie był w stanie zaspokoić żądań finansowych właściclela (100 mln zł czynszu miesięcznie), ten ostatni zdecydował się
wypowiedzieć
umowę
dzier:iawną. z dniem 31 grudnia ub. r. Od nowego roku dworzec miał więc znaleźć się dosłownie na bruku!
Mimo uplywu tego terminu,
PKS nadal użytkuje lokal
przy ut 13eliny Praż.mow, kiego (dawniej 22 Lipca). - Co
zatem się stało?
pytamy,
urzGdującego
dopiero od 15
stycznia, dyrektora Oddziału
Osobowego
Krajowej Pań
stwowej Komunikacji Samochodowej w Radomiu, Zbign iewa Kucharskiego.
- Nasi pasażerowie oraz
pracownicy dworca mogą już
odetchnąć z ulgą, bowiem eksmisja dyspozytorni, kasom bileto\'.rym i poczekalni na razie
nie grozi - mówi Z . Kucharski. - Zrobiłem tyle. ile
w tej konkretnej syluacji mogłem zdziałać. Wystąpiłem
z
pismem do d yrektora PPTT z
prośbą o przedłużenie unlOwy jeszcze na kilka miesię
cy. Od powiedź otrzymałp.m
pozytywną i dworzec pozostaje w tym budynku do 30
czerwca.
D obrze się stało, że problem z lokalizacją nowego obiek tu, z którego przecież korzysta codziennie bardzo dużo ludzi, spotkał się z pełnym
zrozumieniem innego przed-

siębiorslwa państwowego uży

leczności publicznej.
Wiadomo, iż musimy opuścić lokal,
ale potrzebny jest nam czas
na 'przygotowanie siG do tego
w tuki sposób. aby w jak
najmniejszym slopniu cdczuli
lo pasażerowie.

Chodzi ró )/nież o to, byś
my nie musieli opuszczać dotychczasowego lokum przed
wizytą
papieża
w mieście
Spodziewamy się w tym czasie znacznie wzmożonego ruchu pasażerskiego i chcemy
się skoncentrować na zorgani-owaniu jak najlepszej obsługi tych ludzi.
- Gdzie w przyszł o' ci bę
dzie się mieścił dworzec?
- W najbliższych dniach
przedsta",i.my władzom miasta propozycję uruchomienia
dworca zastęoczego. typu kont enerowego Zamierzamy ustawić w dwu
kondygnacjach
24 kontenery na
własnym
placu przy ul. Prażrnowslde
go, vis-a-vis ul. 25 Czerwce..
Na dole bedą poczekalnie, kasy biletowe, a na górze dyspozytornia i
pomieszczenia

w cEchu Dnia..

nego sqaiad(J. Ten osta tni m anewr został ;uż zresztq skutecznill Wllllr6bowanu w 101-;u budOWli

bitnowca
I zbU R zemie{[niczej w K ie lcach.
S(łsiadka
naucz01!4 przvkrymi dosw' dczeniGmi, bToni ncoich manG-

Kota
nionu;:!ł

~:s:rowq ~a~,

ID ';witic kr6tta k, ze Cec,~ RzemIOsł
w Kielcach, przv wa.L-

Wszedł

urzędników

posiadnn ie
u liClI mlejsktej, pozJ>Tzyleg!e
nien,chC)dOjazdu, (J naP0p!=ez r02pcczęci2 bupawtlonu,
zmierzał do
to

s~tuac;i,

z
l.t6Tej
lIieTtbzmuszona do

sQsied,1iej
by!abU

d CZęści ~wojef1o siedliskn
o tolerowania r.iew!l!Jod~

•

interes6w, naraŻLIjqc się

na ntaki rcd. Enrnmk~go, który za złe m(J jej nawet to, że
za cenę lap:Stuki w postaci proponowanego doprowad:eni4 Wodll i skanali::owani(J jej r.ieruc1lomołci nie zgodziłll slę n a u.kręcenie

łba

ni(;u:latciwie za -

lat ll'le ej spra wie. (.. .).
Redakc jom

kielec:':i ::h

gazet

pozoctawiil m już roz~tr:mfl1' io:cie
kwestii
rzetel n ości
j
etl/ki

d ziennikar.:kiej. zwłaszcza
Źli
rzeczonemu d :ienni1c4rzowi umknęłJI ;!lko§ z
pota tvlcueniu
inne pod~tawow~ u:umagani/l

Na realizacjG t j inwestycji
potrzebujemy jednak poważ
nego wsparcia Cinansowego,
którego oczekujemy od władz
miasla i wojewkhlwa
Ale
jest to - podkreślam - rozwiąznnie tyrnc<:asowe. bl być
może
inną

władze

lT'i1~h

r:1ają

koncepcje:.

Wkrótce w"z~ !!tko
si~ wyja'nić.

powinno

Jugosł '18 le
też nas nie chcą?
Gru:pa 27 s' :Ll'8.ch wi::lzan . która ostatnio
wybrała s!e autokarem oa wyc;eczkę do Ju J!'js}a'wil za,pcwnc dbllo bedzi,~ te
eskapadę

pamielać

w5<tV'St.k~m

dla~el!o

Przede

że

o.:e do-

do celu i to nit' re wojej
winy. Po 9 dn:och koezowc.nia

tarła

na l!l<lnicy
wiańflkiej,

w/;,llie 'sko- ' ul!051o-

pc,wn"x:ila do donl'U.

Powód?
Cc1!liey ju~ ..sł"wiailSCY iomal,i
sie rói.nsch pre
tów
aby
tytko nic wp < lć Pola.ków do
swol~o
był

wyobraźni?

Brak

nic

udajr,.cy BiQ na pocztę pny uL Sllółdziciczej,
a na nich pnyklejol1ll wywieszkę z
wladom.ośc~, ie u-rząd pn:cnl~810no na uL Ma1"S'llałka J 'zda Pil.udsld~.. Osobie, ktiH'a "1"eda~owała tę il1formr,eję, zabr akło zapewne wyobraŹD.I, a mne I dobrej woll, łtdyt nie napisała numeru domu, w ktiH'ym mieści się obeenie poe'Jta.
A tn;eba wiedsieć, że uL Marszałka J. PlłslH1skie~o rO'Zci ą~a
na tlługoiei ponad jedne~o kilome tra. lnteresand chodz" tam
l • powrołem I nie mo~1\ znaleźć tej Instytucji. Cói, te dnemDe wędrówki mOf:1I jedynie zr.wch1ęczaó jaklemwi mało rO'Zgar-

się

nłętemu urzędnikowi.

(b)

pTnwa p.rasowel1o. Ani TSZU nie
poJatl1f}owal .ię bow ie rlt do krVtykowanego unędu po to, aby

lu
Gospodarki
Przetttrz.er:.neJ
UW, od blisko pół roka.

zapoZ1ta~

się

swymi

tycznym

i

stanem

flik-

uwarunkowaniami

prawnuml o piS"'Jwllnel sprawy.
zawd z/ ęczajlł

R zem/ei!nicy

prztJ tym red. Brtrails1ciemu niewątpliwe

o
nnp-stllwt/mi

·~!1nlęeia.

S 'oiml
wy$tqpienfami

dy['~k.tor

Pani

zarzuca mI,

..n:t.p3stllwyml

plP1JJaruł skute~nle

te

wystll~

uniemc.iU-

wnem jalde-koJwit'k poroz1Jml~nie obu str 11",
POl'Mu'l'"'Jenie
stron powinno
nast!,pl~ ura:!:
na po:::qtku kontE,ktu . j~!zcze
pn:ed o"')ublikowan!p.m nub Ol»
pi€rv.~~g<> t \c u, cre"'o zresz-

~kutec=nie

u niemoż

liwi ł

jG/deka/wiel: P()~o.ulltjenie
o!Ju st:-Orl ko f!ikt u H •
D yn'kto\' wyd7iaJ.u

mgr ZUZISt.AWA

pa-tr-zylo z
się

1lCLu..

Na

prośby

sta W1()n ven Uor7.ed.n.;.ków I!ra.n ócz_
nych. O ciJ)Owiroż ich była j~ na: nic i basta!

w

tym

=~'3.

tę oko!~e

na-

wic-d%ila fala mrozów a na domiar u~o w a-uroKarze popsu ł

sI~ sysre-m lrJ'ZeWCZ\'. Toteż noce
i dn!e ~=H ~U1'\'śei
p.-zy
oJtnisku. A kiedy s tracili nadz.ócie n.a przekroczenie ~ra.ni
C"f .

powrociU do domu.

dodn.i i

w !ście broooł .
Dł.

Oczv~e·

(h)

losów buodGwy

pa.wilo....{u. się

gnąłem do źródła, czyli do decyzji głównego a.rchitekta wo-jewódz1tiego z 4.Xll.90 !". z k<tórej w ynika min .. Ż(' .. jl'ieU inwulor nmie-rn l'w"ntu'\lnl~ bu-

dowae budynek !,,,wnnnu wiule n złGłyć w ore:anle T'1e-rwZI'J irtsLancji
omole-l "" ~1t nych dokum"n.tń ~·" .

loby

dojść

do t ;;:> w!licoSku,

urz.sd p :>l:n:ebowal 4 no:e ..:c'v.
cayż n~ Je t to pMl-rc: eznikf\wy
wrę cz przykład
puyS?!t'S .... n 1"}
w kipl .. "ltjm 'Wy~ ~ld 'ł?

mpnnotr.ytl1\

zdały

prÓby udobruchania niop!'Zvchvillic n.a-

zamknlęte,

ze

kr3;U,
bo au·tobus
l"Zckomo brudny albo
!Sa-

żorom źic

Słara{:howiczanie

2:aJitaj" dnwi

(Iwo)

publikacji

montażcm

dla kierowców. Z

całej konstrukC ji powinn;~my
się uporać w ciągu pół roku.

liO~l.·

KA

Dyrektor
0shisk:t. j:lk wid~ć, nie S'Z.-zęd7!
U trl1du, by
n3malowiLć mój
wizerun.ek '"
ciemnych bnr\ ach.
Nil'Stety. nJe m.·~ się
o;łwzaj mnić tym
S3mym, poni cwał daleko barJzi~j, od ",i::eru!lku autorki listu, ",nin.a
jest Istot:. sDrawy. <,l:!;! ceJ ię
Już w wyniku dz błlUi WrwaOD AUTOR. :

http://sbc.wbp.kielce.pl

t:

si~
urzą·:i,

wtedy

0:ew3i

dom:lgałem.

Po-

rcprez..?'ltow"!lY

p rzez panil\ Kc;; 'ń.sk1!, wybrał
inną, ma ą so!>ie doo!"%& d~ogę
(WS~:-ZYDla:l'e !Y'cawy, p.:-z~ję
cie d 'c{ulTent<:cji. p!Z~anic jej
do nini·#.erstW":1 itp.)
m~ć t~ lU. p!e~e:1 je
Do s'c le.

wył-,c:::.:'Iie

zyłem s;ą

jc-.1ynie do

J a c 7rD. "li

p;)wi:m:l

O?>;:t tych wszys kici! n!clol!:ez-

p:,owa!lzonych w
najlepszym, PRL-owskim stylu.
Pon:cwai % !!st.u p&ol
Kosiń
sl<~j n!e dowl~"UJcmy s;P. llinycb

cze::()

Piszę i będę pisac II sprawie
t ych nksz-częsnych
pa wilonów
ni;) dłat :, ęo. te mi pani Ke "':ń s\ta
ukrad ła lu-owę, l\!b ze ~a ('heM
iPj krowę Ilkn·ć. 1~7i by prze:
strz~1'
il1BYl'b Inwes!?r:'nv (o
czym
i l'lu 7.Abje
sIc: d t' brz..
" i('), i;('by budowali w Kolnnkal'h, Łodrl, W lbrzychu itp.,
b~le n ie w r~eł ('~,·b. Tu wołn;)
.. w~ncsić" ty! o z SJm" Ilnę z
blachy bu::y w śrcdk u miasta..

wm SŁ:\ W B ·\ll~SKl

dz.illłail,

;lOW, go

co do

<l:1l.szych
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Studenci kurdyjscy:

Pod
żyje

rządamI

na:.n

Husajna
się okropnie!

Kurdowie, zilmieszkujący północne tereny kraju, stanowią
procent ludności Iraku. Od wielu lat walczą o uzyskanie autonomii i zachowanje tożsamości kulturowej.
Kilkuset
studentów tej narodowości uczy się w Polsce.
Oto wypowiedzi dwóch 7. nich: ADEL KHALO
AKRAM
KAMO.
znaczący

Sz\",'ajcarzy gustują w ozdabianiu malowidłami fasad swoich
dom6w. MaJarz Henry Bader tak lubi wiejskie życie, że swój
dom ozdobił krową w oborze.
CAF - Keystone

Uchodźcy Z

ZSRR .

porywani w ;Niemczech
Na uchodżców ze Zwiazku
Radzieckiego ub!egających 'się
o azyl polityczny w Niemczech
padł blady strach. Strach przed
l!:wycięską

Armią

Radziecką .
której oficerowie z jednost·~k
stacjonujących na f.e.renie byłe j
NRD usiłują uprowadzać azy -

lantów z powrotem do kraju.
Tak tw icrdzą nie tylko sami zagrożeni
porwaniami,
którzy
chcieliby zacząć na Zachodzie
nowe życie. Ki lk a p r ób porwania potwierdził już bowiem t:lk-

Na dobranoc

.Krzyżówka nr 26

POZIOMO: l ) rand;;;a zakochanych, 5) rob::>n!e kcnuJś na z!ulć,
6) c::as
w kt:>-ym urząd za
ne s ą bale
i
zabawy,
11)
kwaśnica (1:!6ż w~ raz
z liter
BJ3EERRSY), 12) o:-szak poruszaj1cy się po pusty"li.
PIONOWO; 1) koil maści ciemnus: w 'j. 2) źulnierz lekkiej j::.z·
dy, ubrany i uzl)rojO:1Y na spos6!) węgiers:,l 3} ~klejl:a. 4) może by
p:>:ztowa. i) scena w cyrku, lJ) lus:orYCln2. kraina \v P'l.
Suda'll{, i pi Egip 'io (uhii: wyraz z lit~r Ab:NU), 9) zU!Jał wigor, 10) \\'zglc;-dy, PUYChy1.10jĆ.
RozW!:i:zanie I,rzyi';wki

prze-

syłać należy pod adresem redakcji "ED" w~ łącznie na kartkach
pocztowych w tcrmini~ siedmiu

dni od daty niniejszego numeru.
Pomi lldzy prawidłowe odpo,~ic
dzi rozlosuje się naltrodę książ
kową. Na karcie prosimy dopisać: .,Krzyżówka nr 26".
Rozwiązanie krzy:l:ówki nr 11.
POZIOMO: moment, so,\I.'a, zaelektroda, amalgalnat, rafa, s~att'k, aura, kar ton.

targ, mara,

PIONOWO:
kowal, mazak,
m ot(}!'. naród, mt'ta, reda, odma, akta, m ątwa, l-u,kt, arkan,
afe<ra
,~r:A

26

STRONA 4-5

że

personel schronisk dla azylanlów. Przed k ilku tygodniami
grupa mężczyzn siłą wda ~ł<l sic:
na przykł a d do jednego z takich schronisk w berlińskt.)j
dzielnicy Tegel i usilowała uprowadzić
obywateli radzieckich. Azylanci twierdzą, że byli
to funkcjo nari usze wszechpot ężnego wciąż KGB, nutomi"lst
p ~rsonel schroniska uważa,
iż
byli to wojSkOWi. Najprawdopodohniej p r óbowali si łą Spl'Owadzić z powrotem do
k oszl1r
dezerterów.
Z tej bły ska wiczne j akcj i, podobnie zresztą jak i z innych
nic jednalt ni e wyszło. Zag rożo
nych azylantów pod opieką policji
berlińskiej
p r zewieziono
na lotnisko Tegel, skąd od li.!cieli do Niemiec
zac~edn':h
Podobnie, z uwagi na bezpbt2. ~fl 
stwo, postępują z dez erte··.ąmi
z Zachodniej G ru py Woi';k Rad zieckich w Niemczech władze
wszystkich pi ęc iu nowych krajów związkowych. Kiedy roz\!szyła się wieść o p róbach Upl'Owadzenia, na Zachód sponbnkznie zaczęli udawać się równipż
inni azylanci ze Zwi ązku Radzieck;ego, przebywający do tej
pory \V przcmaczonycb dla nich
schroniskach na terenie byłej
NRD. Zjawisko to ma jedn'-1 k
również przyczyny materialne:
p oza
ca łodzi ennym
utrzymaniem, ludzie ci dostają na Zachodzie jeszcze 4,50 DM k·e·
szo'1kowego dziennic. podczas
gdy na wscho:Ltie tylko 10 t ygod:1iowo.

AKRAM KAMO:
Pod
rządami
Saddama
Husajna
Kurdom żyje się okropnie. Nie
uznaje się naszych ambicji narodowych. Jednak terytorium,
na którym mieszkamy właści
wie nigdy nie wstało opanowane w pełni przez wład ze
z Bagdadu. Pon ie waż nie nFJŻ
na nas pokonać, bardzo często
d ochodzi do aktów zemsty na
naszym narodzie. W 1988 r. w
m iej s cowości
Halabja użyto
broni chemicznej. Zginęło kilka tysięcy Kurdów - k obiet,
dzieci, starców.
Tylko w
ubiegłym roku w sk utek stosowania tej broni śmierć poniosło 9 tysięcy naszych rodaków.
Wladze znis zczyły 4 tysiące
wsi i osa1i. Ponad 1,5 mln ludzi musiało opuścić swe domy .
Wielu Kurdów osadza się w
obozach internowania.
Tam
nie ma warunków do norma 1-

Dobrze płatna praca
przy łapaniu strusi
Dobrzc

plaluą

pracę

przy

łapaniu strusi w Australii obiecały klięnlowi dwie panie, prowadzące w Gorzltwie
agencję
pośredni r zą r ą
w zatrudnianiu
Polaków za grani cą. Amatorom
za,ohków wypłacanych w dewizach proponowały Kanadc:. Re- _
Afryki,
publikc: Południowej

RFN i iunc kraje za.chednic.
Pned załatwi e niem fGrmalnośd
pohier ały prowizję.
Nikt nigdzie nie wyjechał, panie zoą
rzyły wyludzić 13,5 mln zł. Nab ro ni prz-ez nie klienci staną w
sądzie jako..świadkewic.

Komu przyznano akcje?
:Ministcr przehszt aleC ll wła~no
&cio\\')'f'h informuje o przyd7.iale
akcji Exbudu A, Słą~kit'j Fabr~ki Kabli SA,
Krosna SA,
Pról:hnika SA, Tonsiln SA. We
\~ sz y sU,ieh pl'zypadkaeh
nastą
piła nadsubskrypf'ja i \V rczul-

Joga lekarst iem
d.a nark'imanów
"N:lrkotyki zniszczyły mnii! fizycznie i psycbicznre, ale teraz
znów żyl'ie nabrało dla mnic
sensu. Sprawiły to ć\ kzenia
jogi"
powiedział
jeden z
padcnlów delhijskiej placówki
mcdyczncj do walki z narkomanią i alkoholizmem o nazwie "Nowe Zycie".
Placówka prowadzi działalność
od 3 lat. Należy do nicj 6 klinik, które utworzono w Delhi
przy posterunkach policji. Cyklowi leczenia pOddało sic: w nich
dotychrzas około GOOO narkomanów i alkoholików. Policyjnc
dane statystyczne mówią o 6procentowym
spadku
pnestępstw mających związe k z za.żywaniem
środków
odurzaj:}eych.
Leczenie jest bezpłatne l trwa
mie siąc. Pacjentom aplikuje sic:
głównie ćwic:mia jogi i stosuje psy "h oterapię grupow:}.

taci e nie wszystkie Cl»oby. ktÓl'C
złożyly zamówienie,
otrzymają
ak('je.
Ministerslwo
planuje
wkrótce zorganizowanie kolI' jnych publicznych ofert, dzi-:ki
czrmu inwestorzy krajewi b.: dą
mieli kOlejną szansę zakupi('nia akcji.

EXBUD SA
\ ' plynt;ło około 30.000 zamón·ień na ok. 576.000 ak('ji. Zaoferowano 450.000 akcji, tzn. wystąpiła 28-proc. nad ubskrYJlcja.
\Vszystkie osoby, które zło~y ły
zamówi nia na 95 akcji lub
mniej otrzymają t aką liczbę akcji, jaką zamówiły. Akcje otrzymają również osoby,
które
złożyły zamówienia na 100 akcji do 6 grudnia 1990 roku. Osobom, które zamówiły 100 akrji
po 7 grudnia 1990 r. lub 105 akcji lub wi~('ej w czasie trwania
całej subSkrypcji akcji nic puydzielono.
Osoby, którym nie przydzielono akcji, będą uprawnione do
otrzymania zwrotu wpłaconej
kwoly. Jeśli zapIaŁa za akcje
została dokonana w formie
obligacji państwowych, osobom,
tórym nie llrzydziclono alu'H,
zostaną zwrócone oryginalne obligacje. Osoby te mogą odebrać wpłaconą kwotll i oblia.;3cjc od 6 lutego 1991 roku w
o ~działach banków, w któryl'll
sWadaJy zamówienia.

nego życia. Ponad 200 tysięcy
poszu,kuje azylu w sąsiednich
państwach.

Na naszym terwie od lat
trwa wojna z partyzantami.
MÓl ojciec- jest "w górach".
Sam też dwa Jata walczyłem
w partyzantce. Dlatego wiem,
ie władze stosują prawo odpowiedzialności zbiorowej.
W Halabii zginęły trzy osoby z mojej rodziny. Wy.;t:lrczy, aby w wiosce zauważ ono
elloe jednego partyzanta, a ta_
I az
karę
ponoszą
wszy scy
mies zkańcy. '· Przyjeżdia woj sko, przeprowadza pacyfikację, przesiedla ludzi. Od 1983
r. 8 tys. Kurdów nie zwi'lzanych z żadną organ i zacją politycwą czy wojskową wstało uprowadzonych i mgin~lo
bez śladu. Stało się to w czasie, gdy oficja ln ie ogłaszano
amnestię dla
walczących
w
partyzantce.

(Dokończe nie)

- Z<.i IÓ;G.':"llY,
że ci 'wie,rz~
wy;::C<ll.il Luis. Jeś!.i to ro.bota
M~atany i tegO d.rugi ego, to mal:"ny

rem islamu, gdy w T?""~ 7\'l\ił
tOb'd to on przecież
wojnę z islamem,
na Iran.

Ich lo~.

ADEL KHALO:
wa dla niego
siem lat walk z
czerpało

państwo

na

bogaty Kuwejt. My śla
nikt nie zareaguje. Ter az
zi Izraelowi, i mówi, Ż~
walka wszystkich Arabów.
Sądzę, że wojna chyba
dzie krótka, ale trud na.
ten moment w :tyciu czeka wiele kobiet, Poprzedzaślę, -iż 21 marca, kiedy
długie chwile niepewności, niepokoju j Jęku przed
d.zimy święto narodowe,
dzie my już mieli auto nom:ę. ,,~znanyn[J. Gdy mija pierwszy ból przychOdzi nieopisana
lata maCierzyńskiej miłości, czułości i ... odpowieyeh obowiązków.
AKRA.l\f KAMO: - W ~a
(A-Z)
dej chwili, gdy tylko
przybył nowy obywatel chwila
trzeba, gotów jestem
spotkanie ze szczęśliwą ma.mą.
stud ia i wraca m do K u
CAF - R. Andrzejewski
nu ...

Rodzi

się

W zeszłym roku na taką "l\ła

Te rozlicz..,nia dolarowe najbardziej dotknęły
kupujących
bilety do krajów byłego OOOZ'l
socj a lis' ycznego. Z granicznel!o
Ruse do Warszawy bilet kosztował do końca ub. roku 30 ll! ..
WÓW i 20 lewów za łói:ko w
wagonie sypialnym . W sumie
50 lewów - czyli jedna siódma

karę

skaz:mych zostało 2
u który(h zn"lcziono skórki z pand.
Chińczyków,

Dwa galunki pand LYJą tylko
w Azji. Są roślinol-·rnc. Zy\ 1ą
się głównie pędami
nicktórych
gatunków bambu$a.
Samica rodzi tylko j cdno
male, co spnyja wyginic:ciu w
dzisiejszych czasaeh gatunku,
który j l'.:lt atrakd'\ ogrodó
zoologiczny('h.

AKRAM KAMO: - Saddam
walczy pod sztanda-

Sp awy odpryskowe (2)
P l' .. wo karne stanu wojen nego
również naJer dowolnie
iutcrprl"tow.. ło krytcria sprawiedliwości.
Oto przypadek Józefa T., w którego spr nie rewizjll n3dzwyczajllą wniósł ostaInio minister spraniedliwości.
T. jako działacz "Solidarności
Rolników Indywidualnyrh" po
wllrOwad7.eniu sianu wojennego
ukrywał się dokładnie dwa lata,
kiedy to został
aresztowany
przez SB. W z'I'I"iązku z amnestią
został
zwolniGny z arl'sztu w
maju 1984 r.
Ponov;nie aresztowano go we
wrześniu 1985 r. pod zarzutem, że
od poJawy cze rwca tegoż roku
w Rrako\1ie i innych miejscowG.5ciach uczestniczył w nielegalnym zv..iązku pll. "O"ólnopolski
Komitet Oporu Ro!ni ów
OIiOU", organizo vał kontakty
zagraniczne, także - propagan-

WICI
chłops ki<· h.
mu także współpra cę
dem., w zczególnośd:l
tctcm Rolników
USA oraz z Biurem
cyjnym "S" w Br u

dę

marzając pGstępowanl e ,

nawolując

Najbard2..i e j zaskoczeni są Bulgarzy, a to dlatego, że p rzechodząc w tym roku na rozliczenia
dolarowe, mimo woli rzą d buł
garski ujawnił, jak niskie są
wynagrodzcnia w tYIil kraju.
P rzy jmijmy bowiem, że średni
miesięczny zarobek Bułgara wynosi 350 lewów, a kurs dolara
od lewa ustalono tutaj na po_
ziomie 7, 13 za jednego "Waszyngtona", więc wyszło, że zarabia
on 49,08 dolara, zaś według wiedeńskiego .,Raiffeisen Zentralbank" tylko 18,25 dolara mi.:!sięcznie. Aby uzupełnić ten obraz, dodajmy, że czarnorynko_
vry kurs USD w Bułgarii oscyluje mi<;dzy 22 i 25 lewami za
,,zielony papier". Kto zaś bę
dzie sobie mógł pozwolić na
kupno "p3.p.;erÓw" po czarnorynkowym kursie pr.ly tych zarobkach?_

śmierci.

lIu~ajn

antypaństwową,

tyna" dzieliła Europę na dw ie
części. Te C7..3Sy są już na
szczęście za nami. W krajaCh postkomwlistycz.nych wydano obywatelom paszporly zagraniczne. Ludzie dotychczas
trzymani "na smyczy" rOZ1"'-::łzli
się po Europie, a i poza • nią.
Dla wielu ten pęd można zaliczyć talcie już do przeszłości.

zahijanie jest w Chinach kar:we
z całą
surowością
kar"

nomię.

mane przy

.Józdie
skonfistYm orzeczeniem nie
m;uister twierdząc' że
przy jął, Jakoby 'J ó('2
• d.i łaniem dopuś
ln:~QW !'ołe('znie nieW~. Uczt' ·tniczl-ł on
p 5petI.., niu towarzys rYwatY1l1 mirslhauiu i
zostały

luny j t przypadek Andrzeja
K., by łl"go fun kcjonariusza '0,
który w latach si(,:4rmdzie ',t ych zgło~i1 sic: do oboz u dla u('hodźców w Zirndo.fje (R _') i
popro ~ ił o azyl.
\" akde o k ri. ·nia rc:zp.lznawanej zaocznie sprawy stwierdzono, że Andrzej I{, prz. s.. z ł
obt';!<m wywiadom inlc.rma<'je o

•
działalnośd sZl'iegowskiti

też zaświadczyć sprzęt

ny (magnelofon
feto "minex", d
radiotelefoniczne
sllc", li:lSety, ..." ... , ... "
zef T. otrzymał
także pieniądze.

S
Izba ~ojskowa SądU ' 1
szego nie ukarała Jó~cl~lI
rująe się nIe po('zud ~pI J

lecz wymogami dorazJlr

na b~ o sytuacji poe \\ SI, co z tego, że
adresem władz.
dowo zpOmadzonych w
Pr ~ow nie dajc podzYJC:da, że eskarżo
w porozumienł~ z orEagranicznYmi w
intercsom polinie
y został P07::ao"zYS~czenia sill z
Ze pod

strukturze i zadania('h po kiego l\'y ;'IIiadu, danj'('h pl'rsonalnch wicJu pracownil',... 'i służb
specjalnych IS\-\', co spowodow ..l0 ich dekonspirację i ares;:towanie w Rł'N.
Audrzcj K.
skazany został na karę śmierci,
a d piero w roku ub. po kolejny{'h amcnc.'1tiarh karę tę złar:o
dzono do 25 I.. ~
pozbaw'('nia
woJnoŚC'i.

Z tymi orze z -nian;i rie z~o
dril się minister - }lr kurator

u no

(Kore pondencja wla na z Bułgarii)

.Już od wielu hl pandy
na
całym świecie są pod ścisłą ochroną, a zwłas7.eza w ich chiń
skiej oj czyźnie. Chwytanie ich,
handlowanie nimi ł, oczywiście,

-nic

•
DęmO

Nie tak dawno ,,:lcla2llla k ur:

Ostatni ,,spis
powszechlly"
pand wykazał, że \\ warunkarh
naturalnych żyje
ich
eeraz
mnicj. Doliczono się zaledwie
1.500 tych ulullionych przez ludzi mininiedźwiadków.
Zyją
głównie w
poludniowo-zach<>dniej czc:ści Chiu.

AKRAM !{AMO. - J eśli
Saddam Husajn przegra, wówczas zniszczone zostaną wytwórnie broni chemicznej stosowanej przeciwko nam.
W
Bagdadzie p owstanie rząd demokraty<:zny i da nam auto-

do boj kot u wyborów do Sej mu
PRL oraz wzywając do t zw.

I

Coraz mniej
pand

ADEL KHALO: - Czujemy
się dyskryminowani z powoda
narodowości, Jeśli chce się np.
uzyskać jakieś lepsze
stanowisko pracy, zrobić choćby
najmniejszą
kari erę ,
trzeba
należeć do BAAS, tj. partii arabski e j. Kurdowie natomiast
nie są Arabami i należą do
grupy językowej indoeuropejskiej. W partii tejże powinien
być ró\vni e ż ojciec
W przeciwnym razie nie ma mowy o
awansach. Wystar~ly, że ktoś
z rodzi ny śtanie s'ę "podejrzany", aby wSzyscy jej człon_
kowie mieli duże kłopoty.
Bard zo niewielu Kurdów należy d o BAAS.
W związk u z
tym mało z nas kształci się w
Iraku.

1981 r.

człowiek

część

średniego

miesięcznego

wynagrodzc.nia. Obecnie trzeba
za tę samą t.rasę zapłacić 400
lewów, a na to niewielu już

stać.

JCSZC7.
gorzej przed 'awia ~:ę
sprawa z po.clotami. Bilet z 50-

generalny, wn;,szą o ich zmiai unie\\ innie'nie Andrzeja K.
stal nia sądu - dowodzi w rewizji nad7.\\ yczajuej - opartc
są na domni Dl niach, nie mogą
C'_ "h
t:lno\\ić o \,inic o· kar.ion go. l.'jawnienie swojrj funk cji
w obozie dla uc-hodżców nic jest
j('dnnna(zne z zaofcro\ 'anicm
u'ilug na rzecz ob c~go wywiadu.
Chcąc uzyskać azyl, oskarżony
musi si podać jakiś powód opuszczenia kraju. }'onadto nieujawnicnie funk('ji OficeLa wywiadu
w razie wykrycia tego {aktu,
mogłOby go narazić na podejrzenic o podwójną JtTc:. To prawda,
ze j esienią 1976 r. w RI' N zostały aresztowane dwie osoby "ponę

zlISt:ljące
w zaint';ł'csowaniu"
poL~I;jcl; o wywiadu. a jedna osoha była przcsłu~hiwana.
Nie

przp.dstal\iilno jedn?k dowodów
na to, i.i to właśnie Andrzej K.
zdekoruq::iro\vał te osoby.
• n"
dncja K . sk!lz~.l1o zaocznie na
podstawie })03zhk, {t5re nic w:ł!luczaj!\ lIr~erlcź fnnv ch, równ r "riłonflr1t)qnve'h
w;darzeń.

ni....

'c:-rsji

IACEI'- A lTO , 'SKI

fji do naszcj stOlicy kvsztowólł
127 lewów, obecnie kosztuje po_
nad 800 lewów. A tak niedawno
Bułgarzy cieszyli sic:,
że
bez
problcmów zaczc:li otrzymywać
paszpor"ly, co było d la większo
ści
nieosiągalnym
marzeniem
przez 45 lat. Teraz dla więksLo
ści Bułgarów są
one niepolrzebne. Przy tych cenach i "l,ll'obkach granice zllJnknęły s'ę
dla nich na długo.
Samochodem też trudno SIC:
ruszyć przy tych c nach b.:nzyny i ograniczeniach paliwowych
oraz opIatach tranzytowych. ,Tu:i.
teraz, by napełnić bak w k'lJrymkolwick z krajów trzeba ,il'gać po "zielone". Na margin~_
s:e dodam, że na bulgarsk:m
rynku wewnętrznym za zaW,lr!.ość 20 litrowego kanistra henzyny !)4-okt. trzeba dać kou'kom od 200 do 300 lewów!
Z wprowadzeniem nowych h.

ryt ~rzewozowych

obeol11e swą małą tragediG rodziny polsk ich emigrantów żyją
cych w Bułgarii. W większośc :
są to rodziny (I stosunkowo 'liskich dochodact., wi!;c ich również n'e będzie stać na odwit>dzan:e ojczystego kraju.
Nie zamknjc;to, drogą administracy jną, granic Bułgarii. Po
prostu
pieni'ldze
zamknęły
pT7.ed ludźmi granice. Zam:::d
"żelaznej" mamy teraz .. p:el1ic;:i:-

ną" kurtynę.

Rewia Disneya
przybędzie do Polski
W bieżącym roku na zaproszenie "Pewexu" przy jedzie po raz pierwszy do P olski amerykailsl:a rewia na 10d'de WaHa Dis,lleya "World
on lee".
Re via odwiedzi 4

miasta:

Łódź (1 -l9.lII.), Gdallsk (22

-2a.III), Warszawę (3 l. III.14.IV.) oraz Katowice (17-22.
IV.). Prezentować b c;dzie 2-godzinne widowisko o przygodach Pi nokia, obok którego
wy -tąpi wi el u ulubionych bohaterów dzieci, m.in. myszka
Mickey, kaczor Donald i pies
Pluto. Producentem tego widowiska jest Kcnneth Feld.
Dodatkową atrakcją dla '.idzów będzie możliwość zakupu zabawek, upominków, artykułÓW
pi~mienniczych
itp.
sygnowanych
znakiem n:sn !·a.

Sprzedaż bil ~t6w
s 'ę

http://sbc.wbp.kielce.pl

przeżywają

. ---: ~1oże to z ze m:"ty na tobie _
n:c '11:1aJo ~ąk:l1i.lł Le~Jn:lrd. Sa'l
p rzccl~z mO:N1.Icl, że masz osta!nio
z n:>lTIl nu plCnku.
Luis l11achn.ął Jekceważq<:o r~ką:
- Dam sob,e radę i z tymrzekł twardo. - Ty teraz pOjedZIesz
do k lu.bu ,.saint Jac k", a ja \.\'róc~
~ Sa n RaCael i rOZlTIówi<: się z ni ~ll. ~a s~ na m.nie cze~{ać, aż przyJ,1dę l n .e ruszać si~ stamt .. d.. Ro l.Umie:,;z?
.
Wyj .,ł . ze s<:howka
rewolwer,
spra\:dzU :nagaz.ynek i schowaJ go
do klc 'zem ma.rYl1urki. Podr wc;ł
w'p6b,ika przcd samo wejś<::e do
klubu i zawrócił na a'Jtc:;.trad~.
Godzin<: później siedział raz m 1Monklną i Ge orgem w re lau.ra.c·i
holelu ,.ImipCrial" i w zy:cy t~·zt:j
micli zn.1komite h umory.
- To byl dobry numer
po_
w:edz.iał Montana i W'z'1ió"l d,) ~ó
ry kie-lich z szampanem a~e to
trzeba b ylo zrobić j uż dawno. Leo.
nard to l11i~cz.:l.k i pręd·.ej czy pMniej mógł nas w'zystkich po~r;lżyć
Trzeba kuć żelazo póki gor;1ce
- zauważył George.
Lui.;; przYZJ1ał mu rucj~ i w;;!.y . _
cy Irz.cj podn:eśli
5i~ z krzc sc !
!
Pl) zJi d o teleCc·:1U. Monta'la wyl:!"!;.
ci! numer centrali poECj-j;lej.
- M am pouf 1:] inform'lc:"
r?.{'·kł z.du ZQn'm
gJo~e"11
do . !'uchawki. - W kłub;e .. Sai'1t J;:ck"
<iedlij facet z grub.1.ą for~,) l czeka na k lienta. Sqk w tym. i.e ::1
(().rsa je . t ral ~z.·wa i on jes t ut/brojo. y. JC.'li macie u s;ebie k';j/u 0dwai.nych chłopcó·'v. to rno;i.~ paru z
nich 7~'1rob: a·"a'l. v. Fac et naz~···. ,1
i<: Lec '1,,'-d Orwe-li..

w lutv'TI 1'11)} r.

rozr.ccznie

Konicc

Nad jeziorem Taho> zapadał ju~
zmier zch, gdy Luis Holden wrócił
wreszcie z wieczornego obchodu do
swego domku na przy~tani. Usiadł
na drewnianym pomo~cie,
zapalił
fajkę i zapatrzył się przed siebie.
Z boku kiwały się na wodzie nagie
maszty ż:lglówek, pluska!y cicho o
taIl~ jeziora z.::lcumowane łódki
i
kajaki, a na wprost zapala.ły
się
pierwsze ś'l.:iaUa w Kings B~ach.
Niebo przybieralo wcioż inne barwy
i można tak było siedzieć w Ciszy,
upajać si~ tym bajecznym
krajobrazem.
ByłQ już c :.łklem
ciemno, gdy
Holden wziął z domu wędkę i usiadł na swoim ulubionym miejscu
nad brzegiem . Lubił te wieczorne
godziny i bardzo często przes iadywał nad jeziorem do póżnej noc~'.
Teraz też postanowił
pomarudzić
trochę nad wod:}, zwla zcza że spać
mu siq zupelnie nie chciało . Jc~li
z ś chodzi o wGdkowC\nie. był
to jedynie pretekst. gdyż Holden
nie znosił r yb i naw t ia" udało
mu się coś złapać, w<:.:y~~ko rozdawał przygodnym gościom,
Gdy tak siedział zapatrzony
w
łunQ świateł w Kin~s Be"ch, usły
szał z daleka
szum motoru. W
pierwszej chwili pomy'lał, że
to
motorówka gdzieś na jeziorze, ale
zaraz zrozumIał, że to ~amochód.
Zdziwił się nieco, bo o t ej porze
nil t nie przyjeżdżał na przyda!'!, a
zdziwił si<: jeszcze brrdziej, gdy samochód zatrzymał siQ tuż za jego
plecami. Schowany z.:J. 1<rz3 ami obse rwował nocnych gości. Samochód
szyb'{Q zaraz ruszył da ",j. ale zanim
od jechał , wyli>chło z nl ńd o co~ ci~ż
kiego i woadłn nn ,-'-rlv tuż nrzed

nim.

rł'\7brV7 (nl';~'"

w~zy<:t,,"ie

......

~l ...

;n'1iora

na

<trn"",

(Dokol> zenie w :'

~-

n :: n nUn1l!rze)

..

f ••
6 lutego 1991 r.
Ifli~

lik ladamy życzenia
DOROTOM
i
TYTUSOM

PROGRAM LOKALNY
1%.30
Muzyka
ludowa
13..10
"Sprawa na dziś problemy
lIlkoholizmu" 14.10 "Na b ezdro:lach muzyki" aud. J. Jopa
13.10 Muzyka 16.00
Aktualności
dnia 18.10 "R<>ekowa fala".

Radom

juLro

nOl\1U ALDO~I
i
RY<SZ;\UDOM

l

Kielce
OlilOSLcń

Ul\Iru

KWP. tel. 448-58.

e7yonc ;.30-16.

TEATR

Stefana

lm.

Zzromsklego

-

r-

.,Bałtyk"

Dziś

PROGRA.M t

"Conan
barbal. 12. g. 14.30

-

uS.\.

17.
"Pretty
l. 15, g. 19.30.

\\'on1an"

-

USA,

..UelU - ..Kosmiczne ja1a" USA. 1. 12, g . 13.30, "Hell Camp"
- USA , l. l , g. 15.30, 19.30. ..Robocop 2" - USA, 1. 15, g. 17.30.

Il.leczynny.

nieczynn;'.

INFORMACJA slu.1:by zdrowia
- czynna 6-2Q, tel. 261-21, InformacJa o usJugach - 365-85.

.. Romantica" - .. Indiana Joncs
I ostatnia krucjata" - USA. I. 12,
g. 13.45, 16.15. "Dzika orchidea" LISA, L 18, g. 19.

TELEFONY: Stral Pożarna 998,
Komenda PP 251-36.
Pogotowie
Policyjne 991. Pomoc drogowa 996,
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 991.

.. Ku buś "

PI' LiA

-

KINA

Wideo B rC my"
.. Gwałl"

.. Czerech muzyków z
hlszp. bo., , g. 14.

-

hl~"Zp .

"MOS!iwa"

-

1.

Skarżysko

18. g . 16.30.

•• Randka

z

nie ..

znajoma" - USA 1 15 g. 13.30.
17.30, 19.30. "Pogromcy duchów" cz. II, USA, 1. 15, g. 15.30.
"l:cho" -

,.Bogowic Sil szale-

ni" -

USA. L 12. g. 13. 15. 17 .
.. Ucieczka w noc" - USA, 1. 18,
j!. 19.
.. S!lb:tL" .. Czarodziejski
- jug. USA, bo .. g. 11.

las"

GALERIA

I

BWA "PIWNICE" -

SI\arżysku-Re}owie.

na 90 -

czynnc 9-17.

uł.

Słonecz

POSTOJ TAKSOWEK: D worzec
tel. 137..(l5.

PKP -

..,JaspoI" -

nieczynne.

APTEKA DYZURNA: nr !Il..Q76
ul. Staszica. G4-19
POSTOJE

ny -

!\>ttlZEUM LAT SZKO(;NYCB S.
Oddzlal - C?:l/1l-

r.e w ~3dz . 9-1S, w śr~ w j(ottL
12-18. nlet1zle!a I ;IOnledtlałek _

n~eezvnne.

'1:i\KSOWEK:

telefo-

53-10 1 53-110.

l(od7. 111-18.

MUZ1!!tJl\ł WSI K1ELECIUU
Park. EtnonaflCllllY w Tokamlnleczvnn".

APTEKI - stały dytur nocny
nr 29-(101 ul. Cuczka 37 (a.
nr 79-008 ul SienklewiC%& 15.
pełnia

.. Przod~wnlk" - ~.Tango l Cash"
- USA, l. U. g. 16. "Młody ElIlste1n" - USA., l. 11. X. U.
Słarokunowsu

'Ut

l/'f.

I

Kola.1de

.. Pegas" -~.I kto to m6wl" USA. l. I5. g. 15.20. 17.30.

66-0:!-78. hotel "Centralny" 9....25-11.

Dom Kultury - .•orly Tem1dy"
- USA. 1. 15. g. 1'1. "Czary na
Karaibach" - fr. 1. 18. g. Ił.

O USLUGACIJtel. 4:l9-G2 _

USŁUGI

tur

KINO

Kazimierza Wlk.

teł

EO ---STRONA

PROGRAM D
1.55 -

JLOt

TV

inbc1aDłowa

8.00 -CNN - Headline Newa
8.10 ~Ulica Sezamkowa"
9.10 "W lab!ryncie" - set'_ 'rP

Dom KUltury -

1%.50

Prze~ląd

redakcja

n ie

Telefan Re4bkcjl
Widzami. program

Warsza \~a.
od9d.~

t.~ema§el 11

I f D 43-33-%1. codziennie

http://sbc.wbp.kielce.pl

G

P

8

WEŁNY

ZABAWKI; POSCIEL; BIZUTERIA.

Hurtownia CZYNNA CODZIENNIE od 8 do 20.
Filia hurtowni "Tajkiel",

••
•
=
•

RADOM, ul. Kwiatkowskiego 44B, tel.

503~6 3.

13635-g
A

RÓŻNE
USŁUGI
hydrauliczne i naprawy pralek. Kielce 32-30-32.
13668-g
ZAGRANICZNE superoferty matrymonialne ... ELITA". Kraków 65.
55-k
skrytka 71.
fOTOKATALOGI
.. ROMEO",
Wrocław 3. skrytka 1008. 40-k
WIOEOFILMOWANIE. Kielce.
446-05, Jędrzejów 623-95.
13342-g
RYSUNEK architektoniczny 13792-g
lekcje. Kielce 564-80.
PRZESTRAJANIE
secam-pal.
Kielce 509-64.
13793-g
AUTOREGULACJA psychiczna
kurs. OK Zakładów Metalowych
Skarżysko-Kam., tel. 531-302. Zapraszomy.
13795-g

Il

o

ZGUBY
PASTUSZKA Rofol zgubił legiszkolnQ ZSl nr 4 w
lGelcach.
13788-9
OBARZAŃSKI Mirosłow zgubU
legitymację Politechniki $więto
krzyskieJ.
13798-9
tymację

FRESH

FRESH

FRESH

PANIE i PANOWIE

NARESZCIE W KIELCACH
Pierwszy ,abinet 'IV Polsce
Nowa REWELACYJNA 1\lETÓDA

~entralnej.

ODCHUDZANIA SIĘ
za pomocą komputera RFN-owskiej firwy
SUNLIGNT
możliwość wyszczuplenia dowolnej części ciała
efekt natychmiastowy (l zabieg to kilka centymetrów mniej w talii).
Ostatnia szansa uzyskania szczupłej sylwetki.
ZAPRASZAMY: Hotel "BRISTOL,
ul. SIENKIEWICZA 21, tel. 66-25-11, w. 187
13618-g

prasy

trrak termina-

Uwaga! Za e welltualne zmIany
w pro:;r:lInie Itln
OdpoWiada.

dorosłych

w KIELCACH

13.00 Wroclaw na antenie ..2"
14.00 CNN - Headline News
Ił.15 .,Duże legendy" wid.
tolk
15.03 .. Ulica Sez.amkowa"

nie odpowiada.

na.

6

ser. TP

10.25 ..Herkules Poirot - detekt.yw' - ang. ser. krym.
11.1S To się :może 1)T'Z)'da~
11.40 J\ktualnoścl telegazet,.
15.00 stumo Sport: MS w narciarstwie klasyC=11D

Uwacat Za ewentualne ,;mfaw programJe ,. rca.lu~ja

01'31-70-47.

NUMER 26

Te1eferłe

Dy

POGRZEBOWE:

clllo::lobowv

9.35

10.00 Kino Teleferii: ..Dom 1lA
głowie- fi)
..8W!lat lqł)ł
rudzi. którzy lubią świat'·

10.00 CNN - Hea.dline Iic,u
10.15 Mag. TV śn!ad.a:liowaj
11.05 Polacy: ~Urs:rul. Dudzlak"
- tUm dok.
11.35 Kino studyjne .,Dwójki":
Folwark
zwierzęcy"
ang. 'film anim.

Jędrzejów

n ..,c-

9.Det Wiadomości 1)OralUlO
!UO Domowe ~~e

-

POSTOJE TAKBOWEK: pl. WolnoGCł 537-92, ul. Sienkiewicza
taa-Gl.

I

••
•
••
••= •
••

dziecięce

spoi.

lUNO

PORot{)włe Rat\mkowe m, PoIl:Dtowle PP
997 St~ Po~aTna
99~ Pomoe Oroltowa 981. PlYl!otowIe Fnergetvcme Kielce - M1asto 991 Kielce - Teren 05G Pogotowie Gazowe 31-20-20 I m. PoItOtowle wod.-kan co elektrvczne RPGM czynne tV <lom. tS --.
tel 31-16-41 I 430-114. Pocztnwa In_
fo-rmac1a o u.lu~acł! 911 tnfor-

.,OMNJ" Kielce w I(odz. 9-17

kanie pierwsze"
Panorama dnia
Sport
.. W labiryncie" - ser. TP
'l'elewizja nocą
Komentarz dnia
CNN - Headline New,

PROGRAM I

KINO

CENTRUM
INFORMAcn TURYSTYCZNF..J .•IT"
tel. 4AA-6C
C%VT\ne do 16 w sobotv do 14.

21.30
21.45
21.55
22.25
23.10
23.15

sprzedaży duży

stron":
s;pot-

&.00 ..Dzle.-\ dobry"
8.00 .,sto lat" - mag. ubezp,

TELEFONY:

r..,fnf"TTl "::) ...... "'I

S=y~

Jutro

APTEKA DYZURNA:: nr ~łI71

Odd7.lal Muzeum II. Slellklewł_
w
Obl~orku w okresie
fe rII zimowvcll - c~ne codzleo-

ClIa

wszystkkh

.. Ludzie praWdy -

MUZEUM ZAOAWKARSTWA _

ŻF..ROMSKIEGO

Kostia Mackiewicz -

scenograf
20.40 ,.Moje ksiąliki": A.
21.oo .. Ze

KOŚCiuszki
11 •.2:ltbawkl
świat!l~
- cz\'nne t~17.

-

piorski

tlI-

INł'ORMACJA

N

dię":

Starachowice

Cl.vnn e

""'"' .... ,..,,, p1{'p 930

16.00 "AmstC!l'dam '90" - rep.
16.25 "FllUst, gocs, rock"
wid. muz.
17.00 "Przychodnia
wszelkkh
dolegliwości" (9) ..W rodzinie" - ser. austral.
18.00 Program lokalny
18.30 "M.A.S.H.
ser. USA
19.00 Obserwator
19.30 Język francuski (12)
20.00 "Cały świat
gra kome-

KINO

MUZEUM NARODOWE Oddział
plac Partyzantów: Wystawa cza~
s<>\\'a .A n: ... dzlela malarstwa 001skle ~o z ~"lerłl 'IV Sukiennicach"
- czynna codziennie oDr6cz 00niedzialk6w w ~odz . l {}-17.
NARODOWE _PAŁACff - nbc
Zamkowy .Wnetrza Dalacowe
XVU ' XVIII w" "raz ..Sanktuarium Maf'iz:lł ka J Plłsuc1skle~o"
.. Broń euronelska I wschodnia ze
,.blorów Mureum Narodowego w
Kielcach"
czynne w ~odL
1{}-16 P'lnlcd7Jalek. wtorek - rue-

n

PROGRAl\f

MUZEUM
REGIONALNE
lm.
gen. bronI ZYl:mnnta Berlin~a w

MuzeA

w

dok.
21.25 "Spiewać każdy możo"
22.00 "Do czego
służą banki"
pr. publ.
22.25 Wiadomości wieczorne
22.45 Języl< angielski (14)

- .•Mart\va cisza"' USA, l. 1'5. g. 17, 19.

DOM S ROOOWlSK TWOnCZVcn
.. PAl.AC T
ZIELJ1QSKIEGO"Wernlsa~ wYstavlrv malarstwa Tadeusza Tchórza I wvstawa malarslwa Andrzeja Rzcpkl - czyn..
ny l{}-:!O.

nl~

20.55 ,,Dawno temu cichociemny" (1) "Burek" - film

,.Wolność·'

APTEKA DV:l;URNA: nr 29-046
ul. Apteczna 7. tel. 531-527.

GALERJE

nieczynna.

:

15.45 Wiadomości popołudniowe
15.55 Video-Top
16.05 "Robin Hood" (9) "Dzień
Izraela" ser. aug.
17.15 Teleexpress
17.35 "Biznes"
18.00 ,lO minut"
18.10 "Klinika
zdrowego czło
wieka": Uwaga - nerki
Sprawa
dla
reportera
18.30
19.15 Dobranoc: "Wodnik Szuwarek i jego staw"
19.30 Wiadomości
20.05 Dynastia"
(68) ser.

USA

KINO
-

.

Kocbanowskle l:o
KINA

rZyltca"

-

. TELEWIZJA

TEATR
lm. .Jana
nieczynny.

[

.

Biuro OgtoszeA KWP. tel. !37-31
CZ}' nne 9-11,

-

••
•
••E VIJ~'Jłr.
~f'i;' C;;~
••= O F E R U J E do
wybór towarów:
•• z Tajlandi po konkurencyjnych
cenach:
.
•• OBUWIE damskie i
•• KWIATY SZTUCZNE z jedwabiu
••= UBRANIA
Z DZINSU
•• dla dzieci i
•• duży wybór eleganckich UBIORÓW
i JEDWABIU
• z BA

..

POSTOJE TAKSOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel 534-34. ul.
Slowacklego 31-29-10, ul. Jesionowa 31-79-19 . Postój taksówek
bagatowych - ul. Armll Czerw.
,t el. 31-09-19, Postój samochodów
c h:taroy:ych - ul. Mlelczarsklego.

Środa

HURTOWNIA

sprzedaż

:mebli kucheAAoAA
ul.

MAŁOPOLSKA

10 tel. 436-31

godz.

Takie tenisówki pOWIDlen miee każdy uczeil!
TANIE ŁADNE WYGODNE
w pełnym asortymencie
TENISOWKI TEKSTYLNO-GUMOWE
przeznaczone do gimnastyki dla dzied
i młodzieży szkolnej.
UW AGA! Zelówka gumowa zabezpiecza przed
poślizgiem na podłodze sali gimnastycznej

v:.

polecają

GRUDZIĄDZ, ul. WARYNSKIEGO 32-36
tel. 292-22, teleks 0552277, faks 25643
OFERUJEMY TAKZE:
szeroki wybór obuwia tekstylno-gumowego
i tekstylno-pow.
TRAMPKI, POLTRAMPKI, CZOLENK-o\,
TENISOWKI
buty robocze gumowe l filcowo-gumowe
buty gumowe górnicze i szybowe
materace pneumatyczne
łodzie pneumatyczne wiosłowe i motorowe
peleryny i ubrania ochronne z tkanin
pogumowanych
Już teraz warto pomyśleć o sezonie
wiosennym i letnim!
Skorzystaj - zrobisz udany zakup.

86-300

:0.
i3.

-g

• George
Bush
wyrazU
przekonanie, te mimo bardzo
trudnej syiua('ji w Związku
Radzieckim MiC'haił Gorbaczow
mocno trzyma ster wla.dzy, wobec czcgo Amerykanie nadal
muszą utrzymywać kontakty z
Moskwą.
Zapytany na konferencji prasowej, czy era głas
nosti i pil'ricstrojki nalei,y do
pruszłości, Bush odparł:
"Nie,
sądzę, ie ZSRR nigdy nic
powróci - ni ez ależnie od tego co
się wydarzy do totalitarnego
i zamkniętego spoleC'zeństwa z
dni zimnej wojny".
• Ministrowie spraw zagranicznych Francji - Roland Dumas i Niemiec - Hans-Dietrich
Genschcr przedstawili w Brukseli na posiedzeniu szefów dyplomacji dwunastki
wspólny
francusko-niemiecki plan jednolitej polityki obronnej. Propozycja przewiduje połączenie mającej cele obronne Unii Zachod _
nioeuropejsk.iej (UZE) ze Wspólnotą Europejską a tym samym

al. WOLNOŚCI 4/6

tel. 421-25; 438-69 '

O F E R U J E do sprzedaży hurtowej
ceny konkurencyjne
A pralki, chłodziarkl, zamrażarki "polar"
4 odkurzacze, roboty - "zelmer"
4 kuchnie gazowe, elektryczne
A drobny sprzęt agd
4 konfekcje (koszule "sigma")
4 dziewiarstwo.

ODZIEZ i BIELIZNA
pochodzenia
zagranicznego.
KIELCE,
Armii Czerwonej 106
pok. 217, od 9 do 15

13778-g
.. VITTESSE"
szybko, komfortowo,
bezpiecznie
z KRAKOWA
do Paryża i Lyonu
autokar "mercedes"
(klimatyzacja, buret,
wideo).
Kraków, 55-90-07
Kielce "Gromada"
322-971, 321-231
Paryż 40-50-94-95.

13357-g

POMYSL

o

JUTRO MOŻE BYĆ ZA PÓŹNO

SZKOtA JĘZYKA I KULTURY ~
SIł

angielskiej, .francuskiej, niemieckiej

l włoskiej

Amerykailskie bombowce B-52
co trzy godziny zgrupowanie elitarnych od'ilzialów irackich - Gward ii Rcpu·bJikań
skiej - poinformował we wtorek w Rijadzic agencję AFP anonimowy ofiver amerykański.
Jego zdaniem, ciągłe at.a.ki lotnicze mają na eelu. obok rozWcia wojsk iracldcb, zachwianie
morale żołnierzy
dOborowych
jednostek i,.ackich.
atakują

Po raz pierv.'SZy od wybu.chu
wOjny do akcji p:'2y6 ąpiły oddziały syryjskie
wypierając iracki wypad Zbrojny, który próbował wtargnąć na terytorium
saudyjskie. Ciężkie działa (k.lliber 406 mm) amerykanskiego
pancernika "Missouri" ostrzeliwały przez drugi dzień Z rzę
du irackie baterie w Kuwejcie.
Cudzoziemscy uchodźcy z Irakui Kuwejtu twierdzą, ie naloty
sił sprzymierzonych spowodowały ogromne zniszczenia. Brytyjski rzecznik wojskowy twierdzi,
że lotnictwo sojuszn icze zniszczyło 1/3 wsz;:stkich mostów w
Iraku. Władze irackie wstrzyma1y sprzedaż paliw płyn..!lych
dla ludności.

Dla najlepszych swoich słuchaczy ATRAKCYJ E WYCIECZKI
do Austrii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch
wśród pozostałych słuchaczy

rozlosowane wycieczki i inne nagrod~ T .

"T & CO" Ltd.
KIELCE, ul. SŁOWACKIEGO 21, pok. 302, II piętro
tel.lfax: 45-224; tlx 0612272
Z JĘCIA PROWADZONE SĄ
w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych.
PRZYGOTOWUJEMY DO '
• egzaminu CAMBRIDGE FffiST CERTIFICATE
• egzaminów wstępnych do COLLEGE'u (angielski, ni~miecki)
Dla naszych stałych słuchaczy przewidujemy rabat 10-50 proc.
Przyjmujemy także zbiorowe zgłoszenia z zakładów pracy.
68-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

Z ciekaw'ł kamilwałov.· ofertą występuje
Klub
portowy
Błękitni
Kielce
oraz
.. Che_
mar" zapraszając 9 lutego br.
do Zakładowego Domu Kultury
"Chcmaru" na B.'\L

RA.

PROWADZI NOWY NABÓR. ZAPISY w GODZ. 9-20

zostaną

Amerykanie bombar ujQ
oddziały gwordii

I Bal sponsora

TYM WŁASNIE TERAZ

dzil'ccy clzi~nnik:lrl." są b t·oŚ!'
uważani za elem~nt
'nL. pai.·
stwowy i stali sic: (l'lelD t u
ze strony KGB \ raru ('h wyc·i·
s:..eni!\ krytY('zny('h wYll wiedrJ
pod adr cm rz ądu.

• \V rozmowie z d zienJl;lranami w ltzyrnie spkretarz stanu w kancelarii prl'Zydcnta
Janusz Ziółkowski p owiedział,
~e jc,,>zcze w p olo\\ ie b iciąct'go
miesiąca nastąni spoI kanle prczy dentów Polski.
z('chos/owacji i Węgicr w Wyszehradzi('
Przen'iduj w się ogłoszenil'
de_
klaracji trzech prl'ZydeDtów dotyczącej
spraw slanowią('yt'h
przelImiot \\ spólo('go zaintercsowania tych państw. D eklaraZdaniem radzieckiego przywód- cja ta, zdanie m J. Z iółkowski,,_
cy próby okre 'lania w trybie &,0. będzie stan wila ZallO\\iedi
pJelii<>ey towym p rzYSzl05d pań kODllretnydl posuni<;ć.
stwa liteWSkiego są pozbawione
mocy pl'a wuej.
• Liberliłowie radziC'ccy oświadczyli w e wtorek,
:te \\'
• W wywiadzie dla mezaleź Z RR powra ca totalitaryzm i
neJ madryckil'j gazety "EI P a- uwabją, ~e rozczłonkow an('mu
is" wydawca nie:ral('żocgo t y- ruc howi reformatorskiemu nic
godnika
"Głasno t ",
Sil'rgiej udało się uz yskać szcrokiego
Grigorianc po"iedzial, że ra- poparcia SIl l ecz nego.

Hurtownia "MAXER"
Tania i elegancka

DOM HANDLOWY CENTRUM
CZĘSTOCHOWA,

rozszerzenie fUnkcji tf'j ostatwt'j
równil i Da sIlrawy bt'zpkezeń
s-twa i kw('stie militarne.
•
ichail Gorba~z:)\ e~łoił
deknt uzn ają<,} n
nie\ażny
pJeiJis<,y t, który zo L nIe )lrzeprowadzony pod ('za najbliższe
go weekendu na. Litw ie ua podstawie rozporząd~l'ń Rady lIiaj\~ yższ ej
Republiki Litewskiej.

I

PO

0-

W programie w iele atrakcji,
m.in.
wybór królowej balu,
sponsorowski toto:o k, konkursy z nagrodami - b!!DlOr i saty ra oraz liczne ni podz.i ki.
Zaprozenia mOżna nab)" ąć
klubie Błękihl)rh Pl'zy uL
S icgienncr;o I " Kieł 'aC'h, t l
-38 w ,odz. 11-14 oraz 1&-11
w środę i pi ąt~lr..

Co najmniej 10 irackich samo-

10Łów,
gł6wnie
my"liwc6w,
schroniło się w ciągu ostatnich
24 godzin w Iran ie. Łącznic od
pocz.ątku wojny w Zatoce Perskiej w Iranie wylądowało 110
samolotów irackich - poinformował w Rjjadzie amcrykallski
rzecznik wojskowy.

Ageneja Irna podala w 'ześ
niej, że w poniedzia/' k wicczorem i we wtor k w Iranie wylądowały cztery i'I'ack:e samo:oty w o,i6kowe i jeden p3~3ż~rski,
(PAP)

Powiedzieli...
Tadeu z Mazo.lwierk i: Dia
rozwoju de'!llOkracji w Polsce
potrzebne są szersze i silne formacje polityczne. Przed wyborami parlamentarnymi widumy
nicbezpieez ństwo rozprosU'llia
tyeh sił. Tymczasem k O:lieczne
jest istni nie szerokich, v:ewnętrznie zróżniC{)wanych pluralistycznych formacji politycznych. Taką rolę może speL'1iac
Unia DemOkratyczna, w ramach
której dopuszczalna b~'lie działalnoŚĆ frakcj i. Przcjawc:l1 demokracji jest bowiem zdolnn{;'
większ.ości do wsluch;wania sio~
w racje rtl.'liejszości.
Zdzi liI.\\

'ajder: - Mam nana spolk<illiu Komite'
tu Obywatel kiego z pr zy<.le'lte-m osiągnięte zosŁanie p:>r07Umienie co do przyszł:)go kształ
lu tej in iyiucji.
Slanowi.;ko
prezydenla w tej kwestii nic Z:l~'iera postula tu ikwidac}i
komitetu, mówi raczej o j"i!J
przeks:z alceniu. Nie sąd:aę, ;; 'ul
spotkanie, o któr'ym mowa było
o.staŁnim zebraniem tego grona
osób.
dzieję, że

Z reporterskiego
WŁAM.'\.., [~

• Minionej nocy w statystyce
Wojewódzkiej Komendy Polieji
w Kielca.ch zanotowano 7 wła
mań do obiektów spoI cznych, 9
włamań na szkodE: pry atną i
kilkanaście kradzieiy
(w tym
samochodowych).
• W Woli Łagowskiej nieznani sprawcy włamali się do
sklepu spożywczego .skąd skradli alkohol, czekoladę i inne arykuly spożywcze wart "ci ponad 10 mln zł.
• W Kielcach złodziei 7;linteresował sklep EKO "Marleny"
przy uJ. Mielczarskiego. Włamy
waeze pod osloną nocy' zabrali
~ nó)(oł( m in.
,,-'id<"O. rad ' ood-

dyżuru

twarzacz.e i kalk' l.1tol'y wal'tolici b!:sko 25 mb zł.
Km ZONKOW y

\V AUTOBC ACH

Silny mróz pl'Z płoszy I z u;ie
Kielc
kieszonkowców, którzy
!!rasują obecnie w
autobusach
MPK i na placu targowym.
Z:ziębn:l;ci przechodnie nie czują kiedy z ich kieszeni i torebek ginól pieniądze i dokumenty. Policja ostrzega!
(k:n)

NUMER 26

D STRONA
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Am'gentyńezyk w Leehu
z plIkanami poma6skleir. IAeu trenaJe Zl-leml Arsenł)tńezylt
German Darte Ro.drlguez, uwo.dnlk drugo.Ugo.weJ drułyn,. 0Hmpo Bahla Blanca ' . Buenos
Aires. - Jest .GR ofensywnie grającYJl\ pomocnikiem.

'Porażka

. . •
Czy WIeCIe, ze ...
• Występują<,y w zawodoweJ lid"Ze
amerykańskiej
NBA jugosło.wiański koszyk:nz, Draż e n Pelro.vic zmienil banvy klubo.we, przenoSZ'lC
się do zespołu
New
.Jersey Nets. Pelro.vic, który
w poprzedniej drużynie
Tu.il
Blazers
większo.Ść
spotkań
przesiadywał
na
ławce dla rezerwo.wych, po
. zmianie barw ' e-teściej przeb .vwa na bo.isku i ma nadzieie, że zuów zabłyśnie.
Tak, jak na o.limpiadzie w
Seulu i w Klubowym Puc'hane Eu.ro.py w 1989 roku.
• Pilk:nze
Kamer unu,
kLó,'zy tak rewelacyjnie spisywali się na włoskich stadiona ch pod czas ubiegłoro.cznyc'h mislt"lostw
świata,
11l'ZyjN'hali do.
Lo.nd yn u,
jtdzic dz iś zmiel"Zl\ się na
"'cmblcy
z rCJ)'rC"Zenlacją
i\uglii. Dzisiejszy mecz nu
b~' ć

piYLeltnaln~' m

jak

pamiętamy.

by ł

hlrnieju

po
powmcie
repr ezentacji
Po.lski zza o.Cl'!oDU
o.kazalo.
sic .ie nasza d rużyna przegrała z USA 10:14, a
ni e
8:14.. W wadze
pió rko.w ej
wa l~'1!y ł
Do.wic m
Dal; usz
Kal>'przak. który pokollał Mike ltafłerta.

Zawodowe,
siu

ściuBia

Choć zima w peł:li , zawo.do.wi ko.larze za cz ęli się już ści
gać lIa - szo.sal.'h zacho.dniej Euro.py. W H iszpanii roz p oczął się
wczora.i tradycyjny, kilkuetapowy wyścig "Ruta deI So.l".
Pit'rwszy etap, rozegrany na
lrasie długości 189 km, wygrał
H iszpan Jo.se Luis Villaneuva
wy p rzedzając o 6 sekund Holen dra Jana Simon,sa i o 8 sekund Amerykanina Andy Bisho.pa.
..
Nalomiast na francuskich szo.sach odbył się wyścig na dystansie 120 km z metą w Gardannc. Triumfował Belg Edwig
van Uoo.ydo.nck p rzed swymi
rodakami Pierrem Dewaił
Iym i Hermanem Friso.nem 0raz NiemCem, Robertem Matle"~. Siódmy był radziecki profesjonalista, WIktGr Klimow w
tym samym czasie 00 zwycięzca.
.

Totek

Dla naszej drużyny, mają
cej w perspektywie spotkania
w
eliminacjach
mistrzostw
Europy z Anglią i Irlandią,
był
to wainy
sprawdzian.
Chodziło bowiem o to, by Polacy spróbowali swych sił z
zespołem prezentującym typowy brytyjski futbol.
K onfrontacja wypadła na korzyść wyspiarzy, choć, jak podaje agencja Reutera, pierwsza polowa meczu toczyła się
pod dyktando naszego zespołu.

9~.YYYYYY9YVYY.YYYY

O Do.piero.

iuż

Nie udał się pierwszy w tym roku oficjalny występ pił
karskiej reprezentacji POLSKI, która wczoraj w towarzyskim
meczu przegrala w Belfaście z IRLANDIĄ POŁNOCNĄ 1:3
(1:1). Dwie bramki dla gospodarzy strzelił \V łł i 82 min. Gerry Taggart, jedną w 51 min. z rzutu karnego Jim Magnton.
Zdobywcą gola dla Polaków był w 17 min.
Robert Wanycha.

jedną

p i ęśdarsk id

płaci

PP Totalizator
Sportowy zawiadamia. że w zakładach pilkarskiCh z 2-3.U.l991 r . stwier-

dzono : 2 rozw. z 13 tra.u eniamj

-

wygrane po. 9O.98~.900 zł. 40
r07W. z 12 trafieniami
wygr[. ne po 4.500.000 zł. 513 roz\\'.
z 11 tratleniami - wygrane po
330.001l zł. 4693 rozw. z 10 trafi eniami - wygrane po 38 .000 zł.
40

Kolumnę opracował

ANTONI
PAWŁ O WSKI

zĄcej

Belfaście

..ltalia-

występem

POlskiej reprezentacji w tenisie Rolo.wym nie wio.c1l. się 1V ble..
edycji ro.zgrywek europejskiej .uperligl. Nasza druzyna ezę
śdej przegrywała nli wygrywaJa, a po. o.sta·tnich dwu pora:ikac!i
• Francją pnyszło. Jej walczyli o utrzymanie się w gronie .śmil
najlepszych zespołów Starego Kontynentu.

polskich pilkarzv

Już w 12 minucie
Robert
Warzycba mógł zdobyć gola.
Ten sam zawodnik w
kilka
minut póżniej nie zmarnował
jednak okazji i po dokładnym
podaniu Piotra Jegora zmusił do kapitulacji
irlandzkie-

38-letn.il.'lto Uogl.'ra Milli w
u"lIzynic K amerunu. który,
z jtwiazd
-9B'·.

w

Afera z kombinezonem

Połsk-a--::.;.~-SRF· ·5: 2-, W superłi4ze

go bramkarza. W 37 minucie
mogło być 2:0 dla
Polaków,
ale Tomasz Cebula zaprzepaś
cił sytuacjt: na podwyższenie
wyniku.
O porażce naszych piłkarzy
zadecydowały
dwa gole zdobyte prze z 20-letniego obroń
cę, Gerry Taggarta, który
w
pierwszym przypadku strzelił
bramkę glową po p odani u z
r zutu wolnego Colina Hilla, a
na 8 minut przed zakończe
niem poje dynku ustalił koń
cowy rezultat.
W spotkaniu z Irlandią Pół
nocną trener Andrzej Strejlau
wypróbował 15 zawodników.
Byli to: Sidorczuk (46 min.
B 1ko) Kubicki, Szewczyk,
Jegor (46 min. Moskal), Soczyński Robert Warzycba,
Lesiak, Nawrocki Zajer,
Cebula (4.6 min. Czechowski),
Kraus (46 min. Dziubiilski).

Pierwszy kro.k w w_lee o po.zostanie w snperlidze został zrobio.ny. Wczo.raj w To.po.lcanach
repreuntacja Po.lski pOko.nała
Czecho.sło.waeję
5:2 i
trudno.
przypuszczać, by rewanżo.wy po.jedynek, który rozegrany zo.stanie U marca w Drzo.nkowie, zako.ńc:ltył się nasz~ porażką.

W polskim zespole, jak ZW;!kle, n.iezawodny był Andu'!j
Grubba, mimo ii: ostatnio miał
kłopoty ze zdrowiem
(dlatego
nie startował w Holandii w turnieju "Top-12"). Grubba w ygrał

Przed sezonem
Pilkaue
Błękilnyc,h-Che
maru Itielce (na zdjęciu)
intensywnie
przygo.towują
się do. no.wego. sezo.nu, a ich
ct"lem jest po.wrót do n ligi. Ostatnio. kiclecka druzy_
na ' pokonała w sparringo.wym mel'ZU Sial Kulno 7:0,
a w jej szer('gach wysląpili
między innymi po.zyskan.i z
krako.wskiej Wisły - Leszck
Lipka i Paweł Depa.

-

Fot. A. Piekarski

Jak podał sekretarz gen-eralny FIS, Gian-Franco Kasper,
kostium, w którym startował
mistrz świala w slalomie gigancie - Auslriak Rudo.lf Nierlich poddany zoslanie specjalnym lestom w Sk GaJlcn.
.
Podczas mistrzostw świata w
Saalbach
strój
austriaokiego
narciarza nie miał znaczka atestowego FIS. R. Nierlich tłu
maczyl sil;. że zgubił go podct.as rozgrzewki. Przedstawiciele pil;Ciu ekip wysląpili o niedopuszczen ie Njerlicha do zawodów, ale sędziowie pozwolili na start i zdobył zloty medal.
Zgodnie z przepisami FIS mat.edał. z k lórego
uszyty jest
kombinezon zjazdowy musi odpow iadać pewnym -określon ym
normom (przepuszczać w ciągu
I sek. 30 litrów pow ietrza na
1 metr kwadratowy).

Wyższej
zajęli

S'lko.pierwsze miejsce na półmetku rozgrywek
kieleckiej
łigi
amatorów,
wygrywajlłc
siedem z ośmiu
rozegranych
spotkań (jedynej porażki doznaU z Niepotrzebnymi). Na
drugiej- pozycji, z takim samym dorobkiem zwycięstw,
uplasowała się drużyna Mitexu, trzecią lokatę wywałczy
li Nauczyciele, czwartą Niep otrzebni, a piątą Politechnika Swiętokrzyska. W rundzie
rewanżowej, która rozpocznie
się 25 łutego,
pięć
najlepszych zespołów
rywa lizowa ć
będzie ze sobą w linale " A "
o k ońcowe zwycięstwo. (z zaliczeniem wyników
spotkań
ro.zegranycb w pierwszej rundzie ). Pozostałe Cztery drużyny
Leśn icy,
Pioner,
Mech-Lers i Chenmr - walczyć będą w finale
"B"
o
miejsca 6-9.

,..

Czterdziestolatka
wekipie ZSRR
Jutro. bicgicm m ężczyzn
dystansie 30 km ro.zpo.czn'l się
w szwajcarskiej miejs('o. wośri
Val di
Fiemme narciarskie
mistrzos twa świata w konku·
klasycznYl'h,
które
r cn cjach
trwać będą do 17 lutcgo.. W ekipach zgłoszonych do mistrzostw nie brak wielu sł a ......
Między- innymi w składzi e r~
prezentacji ZSRR znalazła ~ę
blisko 40-leŁnia biegaczka. Ra~·
sa Smiebnina, która zadziWia
. wszystkich. znakomitą formą. vr
eliminacjach przed mistrzost ..... a·
mi wyprzedziła wielę znacznie
młodszych od niej konkurenl~
i zapewniła sobie miejsce w reprezentacyjnej ekipie. R adzieCcy trenerzy na największe sukcesy liczą w konkurencjach bie·
gowych kobiet. a zawc;>dnicz~~
numer jeden ma być 23-letol l
Elena Vjacłbe. Wśród mężczY~
najw~lc;ze nadzieje wi ążą 0llI
ze startem Władimira SmirO"
wa, który już w pierWSzYm-dniU
mistrzostw będzie bronił zdobytego przed dwoma laty ,;
Lahti mistl'Zowskiego tyŁuł!! na

riusz Borek 16,
Hendei 10 (1\11..).

Koszykarze WSP pierwsi na
Koszykarze

Natomiast w Szto.kho.lmie od.
p\erwszy mecz o mislrzo·
stwo. superli!;l, w którym Szwe·
cja przegrała s Niemcami 3:!
Gospodarze wystąpili bez mi_
strza świata, Jana-Ove Wald nłl
ra oraz Joergena Pers.'>Ona I
tym moż,ua tłumaczyć por aż:tę
reprezentacji "Trzech Koro:!".
Niespodzianką w tym spo"tIta nia
była porażka triumfatora roz~'
granego kilka . d ni temu tu rn i~ 
ju .. Top-).2;', Szweda Edka Lin.
dha z Jo.ergicm Ro.ssko.pfcm 1:2.

był się

30 km.

W lidze amatorów

Iy Pedagogicznej

obie gry pojedyncze i w raz %
Leszkiem Kucharskim pokonali
w deblu Korbela i Javourka w
trzech setach. Miłą nlespodUll_
kę sprawiła Alina
Mikijaniec,
zwyciężając Ren.atę Kasalo."f'l\ !:l,
Piąty punkt dla naszych barw
zdobył w singlu Leszek Kucharski.

Pomysł zorganizowania rozgrywek dla amatorów gry w
koszykówkę,
który zrealizował
nauczyciel akademicki,
mgr Ryszard Pastuszko
ze
Studium Wycho.waDia Fizycznego Politechniki Swiętokrzys
klej w Kiełcach wraz ze swymi kolegami, zasługuje
na
słowa uznania. Przez ponad
dwa miesiące blisko stu entuzjastów basketu w wieku
o.d 18 do 40 lat spotykało się
dwa razy w tygodniu, by po.biegać po boisku dla przyjemno ś ci, dla zdrowia. Za 20 dni
spotkają się znów i będą kontynuować

sportową

zabawę,

która mamy nadzieję
przerodzi sie w tradycję. O
to przecież chodzi.
Wyniki

osbtnich

pierwszej runoly

sp o t'cań

ro~grywek

najskuteczniejsi strzelcy:

http://sbc.wbp.kielce.pl

półmetku

• Pionier - Chemar 82:63
(43:27). Paweł Grdeń 23, Grzegorz Gałuszka 19,
Robert
Dróżdi 15, Bartosz Lisowski

15 (P).
•
WSP
Mech-Lers
106:65 (52:31). Dariusz Bulsld
30, Marcin Kowalski 28, Mariusz Majewski Z<I, Wojciech
Skarbek 12 (WSP) ;
Rafal
Woźniak 19, Mariusz Borek
Ił, Przemysław Latkowski 12,
Tomasz Róźyc 12 (l\IL).
•
Politccłmika Chenur
90:55 (39:23). Piotr Ryl ki 31,
Marcin Pawłowski 20, Arkadiusz Sajnok 11 (P); Sławomir
l\olajewicz 33, Janusz lUab.rczyk 16 (Ch).

e

Nauczyciele
MecbHl3:50 (36:20).
Pi tr
Pawłowski 36, Wojcic~h Podsiadło 24, l\Iirasław Barchan
21 (N); Rafał Woźnhk 18, 1\la-Lers

RadoslaW

•
WSP Pionier 101:65
(56:23). Marcin Kowalski 56,
Dariusz Bulski 24 (WSP);
Grzegorź
Gałuszka 3%, Bartosz Lisowski 11 (P).
•
Mitex
Mecb-Ler5
11:40 (23:18). Andrzej Kęska
%1, Wo.jciech lmiołek 13, Waldemar Lesiak 8, Michal Sołowow 8 (M); 1\1ariusz Borek
16, Marcin Porębiak Ił (l'tLl.
TABELA

1.
Z.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.

WSP
Mitex
Nauczyciele
Niepotrzebni
Politechnika
Leśnicy

Pionier
Mech-Lers
Chemar

1-1
1-1
6-2
6-2
4-4
3-5
2-6
1-1
0-8

18%-41%
551-41%
681-464
51H31
49s-561
536-632
5U-6-U
501-151
316-139

Przy jednakowej
li~z~ie
zwycięstwo kolejności mleJs~
decydowały wyniki społk3~

pomiędzy

zaintereso\l'any~

(drużyna WSP wygrała z ~11tcxem 101:j5, a NaUC2yi:l~l e
pokonali
51):45).
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