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Spotkaj .się
Tadeuslllll MazD ieckim!

l

(22 bm.) do województwa kieleokiego przyjeżdża
premier, przewodniczący Unii Demokratycznej, TadeMazowiecki. O god7linie 15, w sali ZDK spotka się z
O strowca. Następnie T. Mazowiecki przy jeż
gdzie o godz. 18 w hali "Błękitnych" przy· ul.
czeka go kolejne spotkanie. Będzie to okazja
i r ozmów ominionej kadencji jaJko premiera,
prezydenckich i obecnej sytuacji w kraju. P yzadawać bezpośrednio z sali. O godzinie 19
jest konferencja prasowa.
ego dnia (23 bm.) były premier zasiądz-ie pr7y
IGł o'śn~vm telefonie" w kieleckiej Rozgłośni Polskiego Radia,
9-10. Trochę później czeka go wyjazd do Buska.
ie udział w seminarium, zorganizowanym przez
miasta. Temat: ..Samorząd - wspólnoła - ełyW

jla-

Koluk .

Na ·lollrlwC arlysty{;znc
,lo
Szwajcarii
\\ yj('chała Kil'łc('Ra
Orki('slra Kamcralna JCU:lI'. ". ~
Musicałc~. działajlIca przy
fil·
harmonii. Kidccc." kameraliści.
!lCl\ CUjąCy I, od kic\'unldcn! 1"0. In. Nicćko. zostali
tapro'zcni
\ przez ''l\\ ajcar~l<i z,· pól Concilate Con,ort i jc!:"o S'lt'ra Hcrmana Oslcndal'lla, TOll:'nee
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Za garnitur-20 tys. zł,
jesionkę-20 tys. zł.

czyli

pralniach
ruch,
Zbliżające
się
święta
wielkanocne powodują, iż coraz'
więcej osób
myśli
o swej
wiosenn.ej garderobie. Więk
~zośt decyduje się jednak na
rencwację (czyszczenie),
bo
ceny kurtek, żakietów, garniturów i płaszczy poszły
w
górę,
a portfele stały
się
szczuplejsze.
Przy
ubożeją
cym społeczeństwie pralnie
nie powinny narzekać na brak
klientów, ale czy tak jest?
Oto wyniki reporterskiego
rajdu .
- Jak wygląda
wielIde
pranie w ~rodzie nad l\tlecznlł w pełni sezonu? '
- Nie zauważyłam, że zbliża·ją się wiosna i święta stwierdza kierowniczka pralni
'przy ul •. l\1łod2ianowskiej 104
- Barbara Magiera. - Ruch
mamy maI y w stosunku do
(){i

notuje

sprzedaż

słseller
się już w
zaJpOwiadan.a
biograficzna,
twa M.F.

księgar

kolejna
tym r altakow-

y
przytacza SWOJ dziennik, w
którym zapisywal w aZlUeJsze
wydarzenia polityczne, spotkania, rozmowy i wlasne o n ich
opinie, a także d<Jlk:umenty, listy, zdjęcia.
Z ksiąiJki wyłania się "kuchnia" podejmowania decyzji ()
wprowadzeniu stanu wojenn('go, zwołania "okrągłego stołu", zmian kadrowych na najwy ższy ch stanow iskach w pań
stwJe i w partii itp.

na 31 bm.
wracamy

czasu letniego
nOcy z 30 na

31 bm. a
z Soboty
na niedzielę
zostanie w PolsO gOdzinie 2.00 w
b ędzie

prz esunąć

na godzinę 3.00. Tym
~~a ZnajdZiemy się w streSu wschodnioeuropejskie-

M.F. Rakowski na konferencji prasowej nie zaprzeczal, że
książka zawiera dużą dozę subiektywizmu Wręcz jest przygotowany na atak z dwu stron.
Jedną z nich będą osoby
\V
książce opisane, drugą ci, dla
których miejsca w niej nie
s tarczy lo.
Z subiektywnymi opiniami
M. Rakowskiego m<Yma ..ię
nie zgadzać, ale książkę prz?czytać trzeba. choćby dlatego,
by poznać "od podszeWki·' p-:>litykę ostatnich la,t.

kurtkę-16

kilku dni w
się

wzmożony

,

Rozłam

w kieleckim

Komitecie
Obywatelskim

tego samęgo
biegłego. Po

okresu reku upierwsze społe
czeństwo jest biedniejsze, zakłady pracy, które stanowiły
głównie naszą klientelę też są

biedniejsze, a po drugie jcst w
tej branży usług już duża konkurencja . Jesteśmy najtaószym zakladem w mieście.
a
zajmujemy się glównie praniem wodnym. Od tygodnia w
pełni sezonu obniżyliśmy ceny.

aptt)ce, jeden z nich zatarasował drzwi i nic wpuszczał ni kogo do środka, drugi 7.aś ubezpieczał osobnika.
Trzeci
najbardziej wyniszczony, biegając po pomieszczeniu, gdzie
znajdują się specyfiki krzyczał
do farmaceutki· "rcladorm" albo życie! uzywając l)rzy tym
niecenzuralnycb słów. Nie był
on jednak na tyl~ groźny, iż
sprzątaczka
ll.
Kazimiera
schwyciła stułek i ruszyła
w
stronę narkomana. Atakowała
go bez przerwy, ten krzyczał,
że h zabije, źe ich jest trzc~h

STłł

2

~ł,

tys.

.., 1\

"Ta.

2

Z Andrzejem Kędrą - kierownikiem.
Lokalowego Urzędu Miejskiego
w Kielcach

Potrafie zrozumiecinnych...
• Na co
li: ludźmi

dzień

spotyka si" pan
sa-

zdenerwowanymi,

motnymi, skrzYWdzonymi
los i innych ...

pu('z

- To specyfika tego wydziału.
Tu trafiają osoby znajdujące się
w bardzo trudnych warunkach,
jakże często bez dachu nad gło
wą. W
Wydziale
Lokalowym
rozpocząłem pracę w 1985 r , na
stanowIsku inspektora. Przydzielono mi skomplikowane sprawy,
związane z wyrokami o eksmisję. Już na początku
przeszedłem prawdziwy chrzest zawodowy Rodzinne. zawikłane problemy Małżonkowie po rozwodzie były mąż nadal awnaturuje się, bije dzieci. Trzeba rodzinę rozdz:elić i brak
drugiego
mieszkania Z jednej strony
ludzka krzywda. z drugiejjakże często nasza bezsilność.

a kobiet tylko dwie. Kierowni czka w tym czasie,
kicdy
trzeci
osobnik
myszkował
poszczególne półki. szukając
upragnionega środka odurzającego, zadzwoniła po połicj~.
Jedna z kobiet zdobyła się na
odwagę i wyszła na
środek
aptel.i krzycząc: policja jedzie, za chwilę tu już będ zie.
Osobnicy salwowali się ucieczką
w pobliską 'namę, tuż
przed nadjeżdi~jącym radiowozem.

http://sbc.wbp.kielce.pl

OORO~(,7,F.~ 'F

'Wydziału

czyt. str. 2

(wlm)

I tak: za kilogram zasłon klient u nas płaci jedyni{' 6 tys.
701. Dotychczas cena ta wynosiła 8930 d La kg, I.a metr kw.
fira nek olH'cnie bierzemy
2
ł ys zl, dotychczas 2380 zl. Za
kg upranych u nas koców pła
ci się jedynie ;; t ys. zł a dotychczas było 7280 zł za ' kg.
Zmniejszyliśmy
też opłaty za
kg magla do 2,5 łys. zł.

'-

arkomani napadli na aptekę
narkotyczny popycha
d uicgo uzależnionych
do
przestępstwa.
Wówczas bcz zadt
ów. Przekonała
/~ jedna z kierownia omskich aptek. Wieok. god7. 2D.30 kiedv
. Dlartwa cisza i klicn-odWied
.
t
zaJą masowo pl arzech młOdych ludzi w
ok.k 25-30
lat uznałl) , iż
. .
oJTIle, bez większego
środki odurzak'
wyczekali moledy nikogo nic było w

N \

IE KlE

JIKTOSIE
ILO

Się

OO!iONCZFNIF
?

org1:oIliz atorów.
(jch)

to

obeimic
tak,e
iak In lo,: Watlwill, Toggt>:1bllrg
W intentłtUr.
Występy przewid7.Iane sa w salach koncertowych. kośc;otac:'
rUlejsć·owości

® Czy mimo tyC'h

trudno.śt-i

satysfakcje? ..
- Tak i to bardzo cieszy. Do
dz:ś pamiętam tragedię rodziny,
podczas której mąż zamordował
żonę na oczach dziecka. Po odbyciu kary mial wrócić do tej
już dorosłej córk:. Na szczę;;cie
udało się znależć
samodzielne

są

Rys. Piotr Woll'nbcrg

DOKOSCZENIE N \

STR. 2

Wielkie, wiosenne pranie
DOKOl\CZE:\'E ZE STR. 1

Czy te pOCiągnięcia pozwolą na pozyskanie
nowych
klientów? Sądzę, że tak, zakła
dy prywatne za usługi
każą
sobie płacić o wiele
więcej.
My ponadto klientom z dużych
zakładów pracy dajemy
20
proc. rabatu przy
kwocie
przekraczające j
jeden
milion
zł.
Chcę
stosować
-

starą

kupiecką

maksymę:

"duży obrót, mały zysk".
To
się opłaci zarówno mnie jak i
spółdzielni.

Całe szczęście, że

nowe myślenie ekonomiczne i
prawa rynku szanują wszyscy.
obsłu-

guje pralnia. przy ul. Niedzialkowskiego. Tu czuje się JUZ
pełnię sezonu. Drzwi dosłow
nie się nie zamykają. - Dziennie odwiedza nas ok. 200 klientów - mówi p. Lidia Watryni.
- Niektórzy przynoszą po jednej sztuce garderoby, ale więk
szość całe naręcza. Przy jmujemy prawie wszystko,
choć
gwarancje dajemy jedynie na
ubiory, które mają metki pielęgnacyjne. Ostatnio np.
był
import damskiej konfekcji z
Jugosławii z zaleceniem czyszczenia w benzynie. W warunkach radomskich jest to praktycznie niewykonalne.
-

Jakie ceny

usług są

u

- Zakład nasz jest sprywatyzowany, ceny są jednak konkurency~ne.
W
najbliższym
czasie mogą ulec 2..tnianie, b0wiem Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz D om", u której
podnajmujemy lokal, zapowiedziała podwyżkę czynszu.
- U nas czyszczenie garnituru kosztuje 25 tys. zł, kurtek
mf;skich - 16' tys. zł, jesionki
- 20 tys. zł, spodni i spódnic
po 8 tys. zł, narzut i zasłon l kg kosztuje 9 tys. zł W ceny
te wkalkulowaliśmy również
torbę rekla.mową.

Wypraną garderobę pakujemy nie jak dawniej w papier,
ale w firmowe reklamówki.

W Radomiu ubywa Pl·alni.
W osiedlu Akademickim zniknie w najbliższym czasie duży
zakład pralniczy, należący do
Wytwórczo-Usługowej

Spół

dzielni Pracy. Placówka mieś
ci się w budynkach WSI. Radomska uczelnia
wymówiła
najem lokalu, uznano, że powinien on więc poszukać sobie
nowego lokum. Podobna jest
sytuacja z placówką przy ul.
Chałubińskiego.
Ajent zamknął zakład z powodu
braku
klientów. Specjalizował się w
praniu kożuchów. Jak wyznał
nam tuż przed zamknięciem,
w kraju od 4 lat nie bylo zimy, ludzie nie chodzili więc
w kożuchach. Nie ma więc zajęcia i zarobków ...
(włm)

państwa?

zmowy przy herbatce
DOl~OŃCZENIE

ZE STR. 1

mlt~szka!lie

i tam go zameldować.
A oto inny dramat. Mąż skazany na karę WIęzienia za znęca
nie się nad rodziną. Doszło do
lego że w czasie awantury rzucił dzieckiem o ścianę, co spowodowało
konie- 'znu;" !wt:,chmiastowej
trepanacji czaszki.
Powrót do domu tego ojca oznaczałby pasmo kolejnych awantur J tu nasza satysfakcja
- znaleźliśmy kawalerkę i pr7Jenieśliśmy tam powracającego z
w'ę1.ienia

)1iestety podobnych, rodzinnych tragedii jest znacznie
więcei NaSZe możliwości w dys1)()!"!owan;u wolnymi mieszkaniami S'I niewieikie
Jednakże
dużo zależy od samego oadejścia
do oetentów Jeżeli . cierpliwie
wysłucham spokojnie wytłuma
cze to znikaja nerwy, a rozmowa ma zupełnie inny przeh; "
o .'\

więc na tym sL:lnov.i;hu
n' c~h~(!lle s~ CUp9 .... i"dllie {('l' b

często rozterkami, wąt.pli
wOŚciami.
Przeżywam
to, że

l; sie

wicIu spraw nie
dzić do końca.
przejść

obojętnie

doprowaNie potrafię
obok ludzkich
mnie jest ich

mogę

dramatów. Wokół
tak dużo.
- W domu znakomicie odpoczywam. poświęcając wolny czas
rodzinie. Mam wspaniałą, :I-letnią córkę Małgosi~
która w
domu nie opuszcza mnie na
krok.
• A pańskie hobby?
- Bardzo luhię oglądać ciekawe filmy i czyiać dobre
ksiąŻKi
A moje
marzenia?
Pragnąłhym
podl'óżowaĆ.
Tak
się złoży lo, że jak dotąd nie udało mi się wyjechać za
granicę. Zwiedzać
obce kraje,
poznawać ciekawą architekturę,

in..'le zwyczaje, ludzi - to moje
skryte marzenia, które w przyszłości chciałbym zreaUzować.
Rozmawiała

D.\XUTA PAROL

oz om w kie ec i
Komitecie Obywatelskim
K ielecki K omitet O bywatelski na zebraniu w dn'u 18 bm.
większością głosów podjął uchwałę o
poparciu
dekla.racji Swiętookrzy skieg o Komitetu Obywatelskiego, wy.
rażając tym sa!Jlym wolę uczestnictwa w szerQkiej koaliCji
wybo.rczej wraz z całym ruchem obywatelskim, a także
NSZZ "Solidarność", NSZZ "SoHda.rn<lść" RI, PSL "Solidarność", Porozumieniem Centrum, Swiatowym Związk iem Zolnierzy Armii Krajowej,
Akceptując taką koalicję, członkowie KKO w pelni
sami1i się z deklarowanymi przC2 SKO wartościami.
Przeciwni przyjęciu tego stanowiska (wśród nich
.Juliusz .Jan Braun i senator Stanisław :lak - obaj
n=nlOkratyczna) po głosowaniu opuścili salę obra{j.
niewielką

Na dzisiejszym
posiedzeniu
KERM podjęto decyzję o zmianie dwu ustaw: prawo bankou:e i o Narodowym Bo.'1ku Pol-

skim.
Ja.k pOWiedział dziennikarzom
prezes NBP Grzegorz Wójtowicz regulacje prawne sq opóź
nione w stosunku do te mpCl ży
cia. Istniała więc pilna pot'rzeba nowelizac ji istniejących prze-

pisów

dotyczących

ba1l1cowo§ci.

Od mome1ltu ostatniej nowelizacji. na przelamie 1989 i 1990
Toku ZClSZ/y bardzo istotne zmiany w funkcjon owaniu NBP i
całego
syste lnU
bankowego.
Zmiany te dotyczq stosowania
poZityki pieniężnej, nadzoru nad
działalnością
banków oraz li-

cencjonowania

dzia.ła!ności

Na mocy podjęte; UChWClly
KERM przestaje istnieć
Rada
Banków, a w jej miejsce ma
pow stać Rada Gospodarcza, która ma być cia/e m opiniodawczo-doTadc::ym. W jej sklad mają
wejść pr;edstawiciele
Tóżnycl!.
środowisk,
?'ównież nie związa
nych bezpośTednio z bankami.
Na posiedzeniU KERM omawi.!lno także projekt
zmi4nll
przepisów dotyc:::ącycl, cel. Decyzje w te;- spTawie ma;" zo;paść na p.os iedzeniu
Rady Ministrów w przyszłym tygodniU.

Kie~ecka

Orkiestra

Kameralna wSzwajcarii
DOKOŃCZENIE

daje

no-

wyd/bank6w. Nie
jesteśmy
jeszcze przygotowani do
tego
aby zmiany przepisów byly na
rma.Tę gospodarki ryn1cowe;, dlatego też pTZeprowadzana. TloweZizacja ma charakter malej nowelizacji i nie wpTowadza istotnych zmian jeżeli chodzi
o
kwestie strukturalne.

ZE STR. 1

KielcZ3nie zaprezentują m.in.
rI'ryptyk Mariacki - Twardowskiego, Menuet - Paderewskiego, symfonię A-dur Mozarla,
Se.enadę Elgcra, a
także
wy.k.onają z miejscowym chórem
mszę "Koronacyjną" Mozarta. W
czasie kilkudniowego
pobytu
kieleccy muzycy zwiedzą Zurich i najbliższe okolice.
- Być może uda nam siG nawiązać stały konlakt z muzy
karni szwajcarSkimi - informuje Jeuy 1\1ikuśkiewicz. - Jesienią podczas Festiwalu Jeunesses
Musicales w Kieba:.h w7stapi
~wartet
ze Szwaj ~arii. ~h~lc:,
ze to dobry początt'k naszych
kontaktów, i że wymiana zes_
połów, solistów bGdz:e się rozszerzać.
(dmp)

Wałęsa

Lec

się

Pol-ko-amerykańska
deklaracja, która ma być podpisana
w czasie wizyty Lecha Wałęsy
w USA, nawiąże do przedwf ) jennego traktatu między obJ
krajami o przyjaźni, współ
działaniu
i bezpieczeństwie.
W praktyce
konstytucyjnej
Stanów Z;i€dnocronych deklaracja określająca charakter
stosunków z innym państwem
jest aktem ważnym. Podpisy
głów cbu państw nadają
deklaracji znaczenie aktu wyko·
nawczego. W odniesieniu do
Polski zgo-da strony amerykańskiej na taką
detklarację
jest dowodem życzliwości USA
względem naszego kraju.
Program 8-dniQwej wizyty
w USA Lecha Wałęsy przewiduje, że w środę (20 ma.rca) 00będ1Ji~ się w Białym
Domu
spotkanie prezydenta RP z
George'em Bushem. 'Prezydent
Stanów Zjednoczonych przebywał w Polsce w Lipcu 1989
foku, początJkując proces bardzo aktywnej cxlbudowy sbsunków obu krajów. W listopadzie 1989 roku w USA gościł
LeCl1 Wałęsa jako przewodniczący "Solidarności". W mar~u
1990 r. w Waszyngtonie pode;mowany był ówczes:ny polski
premier, Tadeusz Mazo-wie~ki.
Wśród osób towarzyszących
prezydentoWi RP w jego podróży za Atlantyk będzie minister spraw zagranicznych,
Krzysztof Skubiszewski. Zapowiedziane są jego roznl0WY
z sekretarzem stanu, Jamesem
Bakerem.
Program wizyty przewiduje
spotkania Lecha ·Walę!'y z
przedstawiciel.am.i obu izb Kongresu, działaczami ameryka 11skich kół biznesu, z kierownictwem Kongres.u Polonii Ame-

do .USA

ł
W Radomskiem tez
b~dą

blokowac

W najbliższy piątek tj. 22
w woj. radomskim
blokować drogi. Taką
cję podał na spotkaniu z
nikarzami
miej.>co~ej
przewodniczący
Rady
wódzkiej NSZZ .,Soli
RI Witold Rak. W
skiem blokada odbędzie.
godzinach od 11 do 1.4.1
mie najprawdopodobmeJ
E-7 w okolicy Gróica i
mia. Droga będzie też
wana wSkaryszewie
trasie
rzeszowskiej.
planują też w południe
do grodu nad Mlecznq
Urząd Wojewódzki. Tu
rą

siG też ciągnikam i

roami rolni<)zymi.
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\Vojev,oda
kielecki
Józef
Ploskonll:\ wraz ze Stanisławem
Pi~korzem, dyrektorem Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzę
du Wojewódzkiego uczeslniczyli
w spotkaniu zorganizowanym
przez prezydenta Kielc Rober!;\ Rzepk~. DotyczyłO ono utylizacji osadów z miejskiej 0czyszczalni ścieków w Ę>itków

rzy chcą zmienić tę nie najlepszą
tradycję. Wiadomo
że
Politechnika ma bardzo d~brc
warunki lokalowe, boryka się
natomiast z problemami kadrowymi w niektórych specjalnoś
ciach. WSP rozmieszczona
w 24 punktach miasta ma wykładowców i asystentów z tych
właśnie dziedzin nauki. Istnieją ponadto na Politechnice

Porozumienie
kieleckich uczelni
Tak się jakoś przez ostatnie
lata składalo, że kieleckie uczelnie zamiast sobie pomagać
i wspierać się wzajemnie patrzyły na siebie delikatnie mówiąc, nieufnie. Ob cni
rekto-

Przeciw recesji
Obradowała

nada Wojewódzka Świętokrzyskiej Unii Socjaldemokratycznej.
Omawiano
społeczno-gospodarczą

w regionie. Stwierdzono m.in.,
o ile nie nastąpią korekty
w polityce gospodarczej, wkrótce ludność województwa kieleckiego znajdzie się w czołów
ce krajowej pod
względem
biedy i bezrobocia. Inwestycyjny charakter tutejszego przemysłu sprawia bowiem, że stopień recesji i zasięg towarzyszą
cych jej negatywnych zjawiSk
są głębsze i szersze niż w innych częściach kraju. Zdecydowanych działań rządu wymaga
np. sytuacja w Starachowicach.
Omawiano ponadto niepewna
sytuację
polityczną
i skutki
frustracji spOłecznej,
powodowanej pogarszającymi się warunkami bytu, nieudolnością i
komercjalizacją instytucji
obsługi ludności, postępującą prymitywizacja i klerykalizacją ży
cia publicznego.

że

ce.

Osady te, obecnie
uciążliwe
dla
środowisku
naturalnego,
moglyby być przetwarzane na
dosko.naJe nawozy
naturalne.
Jak poinformowano zebranYCh,
wkrótce przeprowadzone zostaną specjalistyczne badania i jeżeli
będą
pomyślne,
a slużby
ochrony wyrażą pozytywną opinię w
tej sprawie, problem
szlamów
pościekawych zostanie roz\... iązany.

Seminarium Duchownego. Za
wcześnie jeszcze mówić o konkretach, ale pierwszy najważ
niejszy krok został zrobiony.

sytuację

WSP pokrewne
kierunki
i
przedmioty
np. matematyka,
fizyka. Naukowcy z obu uczelni spotykają się na sympozjaCh
i seminariach, ale nie podczas
pracy. A połączenie ich wiedzy
~ doświadczenia w jednym os.odku
dałoby
z pewności/!
lepsze rezultaty. Nie ma prze
cież matematyki "politechnicznej" czy "pedagogicznej".
Integ..acja środowiska to koQieczność. Do takiego wniosku
doszli przedstawiciele
trzech
kieleckich uczelni: WSP, PS i
http://sbc.wbp.kielce.pl

(i r)

Czy

ZABÓJSTWO
NA PRYWATCE
• W Radomiu do
wojewódzkiego
młodego

mężczyznę

S., który zmarł w
wykrwawienia. Z
ustaleń wynika, że
zgonu była rana
piersiowej w okolicy
tał śmiertelnie ranny
bójki na prywatce.

i chuliganoDl!

n

"Bezpieczna strefa" w centrum Radon'

oarciu
wy.
'alicji

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przygotowuje się
do utworzenia w mieście tzw. bezpiecznej strefy. Obejmie ona
clU ulic: 25 Czerwca, Traugutta, 2eromskiego, oraz okolice
dworców PKP i PKS. Wzmocnione patrole policyjne juz dzialają w tym rejonie przez całą dobę co przyniosło pierwsze pozytywne wyniki, zmniejszyła się liczba rozbojów i włamań do
zlokalizowanych tam obiektów handlowych,

t akże

lid ar·
2 0!·

Do

'patrolowania

włączyła się również

Pusłosłanł
Cly Radom doczeka się wreszeie hotelu? Jak na razie jest

wielka niewiadoma.

Fot. W.

Słomka

listów do redakcji

Czy te zmiany

były

potrzebne?
laŁ

temu w Pińczowie,
Rejonowa Spółdzielnia
jej były różne, raz
to
znów upadała.
~mieni ali się jej prezesi. jedni
lą rozbudowywali. jnni doprowadzali nawet do upadku.
stanowisko
Henryk
Pustelnik, który wziął się zaraz do porządkowania spółdziel
ni. Zaczęły powstawać nowe
dtialy produkcyjne. zwiększono
1.a trU d.nienie. pracownicy zaczę
li coraz więcej zarabiać i byli
l'dowoleni. Zarysowały się takie nowe perspektywy rozwoju.
~ nawet wsp6łpraca z zagrarucą
lllloiliwość eksportu niekt6rych
Tlyrobów do sąsiednich krajów.
przyszedł

Pewnie byłoby tak dalej, gdyby niekt6rzy pracownicy nie za~ragn<:li .. dochrapać się" wła~

dty. W spółdzielni powstały
loWe związki .,S" i wtedy zasię... Wybrano nową radę
kt6rej
przewodni>lU!eą zO&tala Janina Z., a prele3ern Konrad K.

lll~~dz.le . niekompetentni i nie
typląc y S1l: na organizacji tego
\'i'u, z~'kładu. Zamiast I!O roz-

~Iac I rozbUdowywać, zaczęto
bg demontować. Podzielol'lo %8ly ę na ~wa przeciwstawne oho4cz7alemnie zwalczające się.
~O': a .upadać produkcja. Dob. adZlło to do chaosu i ba..anu W'lel u I u dz i, nawet dobrYCh'
lIei~'
..c. fachowców musiało (JZałoga
.
f\)zkl . t;le wytrzymała t ego
a
IPra V;U ! p'oslanoWiła wziąć
~,

Da

SJ)ółdzH~lnJ

w swoje rę

prowadzono do zwołania
zjazdu, na kt6,~~"'H"\""",,,
usunąć pseurozliczyć ich ze
i powotać nonadzorcza i nowego
Janinę Z. i
KOdwołano
onrada K.

Zarząd
Rejonowej
Pracy i jej prezes.
Henryk Pustelruk, zabrali się
ochoczo do roboty. nawiązując
nowe kontakty handlowe, reorganizują produkcję i jak nam
wiadomo.
nawiązali
umowę
handlową ze wschodnim sąsia
dem. Republiką Ukrainy.

Obecnie

Spółdzielni

Pytam, czy zmiany. kt6re dodo skłócenia załogi.
upadku ' nrodukcji i pozbawienia wielu ludzi pracy, a nas
konsument6w dobrych wyrob6w,
były potrzebne?
prowadziły

Podobnych zmian w Pińczo
wie przeprowadzono i dokonano
wiele. ale czy z korzyści a dla
przedSIębiorstwa i całego społe
czeństwa? Oceńmy to sami. Naszym ?,daniem przy obsadzeruu
stanowisk winniśmy brać pod
uwage fachowość dobry zmysł
organizacyjny odpowiedzialność.
a szczególnie wrażliwość i stanowczość w
podejmowaniu i
reali'zowaruu decyzji.
' Z konsumenckim pozdrowi~
wiem
prezes Klubu 'Pederacji Konsumentów
"Ponidzie" - mgr
TadellH Kwictniewsld.
sekretarz klubu
Władysław
PietrzYk.
ZSL

FEARJ!i€& HM*!

czynnie
żandar

meria wojskowa, która szczególnym nadzorem objęła rejon
przydworcowy i ul. Zer omskiego. Wydzielone, samodzielne patrole wojskowe mają
wykonywać
zadania
patroli
policyjnych i ściśle współdzia
łać z policją. Działania te powinny zaowocować wzrostem
poczucia bezpieczeństwa przeciętnego obywatela miasta VI
tym rejonie.

W

W tej "strefie bezpieczeń
stwa" przewidziane jest zorganizowanie niebawem stałego
posterunku policyjnego przy
pl. Konstytucji 3 Maja. Przez
całą dobę dyżurować ma tam
policjant posiadający bezpośrednią łączność telefoniczną z
dyh1rnymi KWP i KRP. Bę
dzie on też przyjmował zgło
szenia o zaistniałych przestęp
stwach w okolicy, oczywiście
bardzo istotne znaczenie bę
dzie miała sama
obecność

skarżyskim

Zaledwie dwa lata upłynęły
od czasu gdy w adaptowanym
budynku
po
byłym
kinie
"Związkowiec"
w Skarży&ku
-Kam. rozpoczął swoją działal
ność Dom KuUury
Kolejarza.
ZaspOkajał on początkowo potrzeby kulturalne środowiska
kolejarzy, z czasem jednak
stał się otwartą placówką
dla
innych mi~szkańców Skarżyska
i okolic.
Działają w niej liczne zespoły, a m.in. muzyczny zespÓł
estradowy "Vacat". młodzieżo
wy zespÓł muzyczny "Vice verI;a", zespół piosenki satyrycznej... Sporynl sukcesem może
się pOChwalić młodzieiowa grupa taneczna, która pod pieczą
Marka Bilskiego opracowała układy taneczne i zaprezentowała je na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskich
Zespołów
Tanecznych w Warszawie, zajmując III miejsce. Mocną stroną amatorskiej działalności kulturalnej DKK jest także taniec
towaorzyski.
Równiez dzieciom stwOrzO!lO
możliwości i pole do popisu w
rozwijaniu drzemiąCYCh talentów. Pod kierunkiem Doroty
Gębskiej działa sekcja plastyczna dla dzieci. które uczą się
tu rysować. malować oraz biorą udział w różnych
konkursach. Inna znów grupa pod kierunkiem Sławomira
Balcera
tworzy szkółkę zespołu dziecięcego. gdZie uczą gę tańczyć,
śpiewać. deklamować i bawią
się w teatr.
W Domu Kultury Kolejarza
działa -teZ aktywnie Stowarzyszenie Tw6rców Kultury. kt6re skupia malarzy. neżbrarzy.

KK

poetów, pisarzy. Staraniem tego stowarzyszenia w najbliż
szym czasie zostanie uwidoczniony dorobek w tomiku, na
który złożą się wiersze, proza
i grafika. Uznaniem cieszy się
także Amalorski Kabaret .,Wtyka". kt6ry istnieje dopiero 6 lat,
a wystawił osiem premier i 110
występów W różnych miastach
krajU.
zdObywając
czolowe
miejsca, liczne nagrody. wyr6ż
nienia i dyplomy.
Ostatnio w DKK odb~'ły sill
Rejonowe Eliminacje. Przeglą
du Kabaretów
Amatorskich
"PAKA-91" z udziałem kaba_
retów z Białegostoku, Luhlina.

-
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SWIĘTOSŁAW

liRAWCZYŃ

SKI.
Zmarł

10 marca 1977 -r. w

1tie1cach. Urodził się w 191~, w
Łazach
kolo Zawiercia.
Nie
wiem nie zbierałem materiałów
o Ni~. jakie losy przygnały Go
w strony rodzinne 2eromskiego.
kt6re uwiodły Go, zaintrygowały. widocznie jakaś wewnętrz
Ba siła przykuła Go do tych
miejsc, do .,najściś1ejszej ojczyzny" Stefana Zeroms'kiego. Zdeptał (co wcale nIe znaezy. że coś
zniszczył w przyrodzie) wszystkie ścieżki, dróżki, miedze. trasy turystyczne. odnajdując lla
każdym skrawku tej zi~mi drobiazgi, które mówiły Mu znacz-

porządku
w c'" "t .l.1
miasta.
Zorganizowanie takiego \.I
sterunku poci ąga jednak za
sobą spcre koszty, których poLicja sama 'nie jest w ~t;l,-j~
pokryć. Oblicza
się,
że
'13
zakup "budki" oraz insta lację

niezbędnych

urządz"ń
"wylożyć" ok . 300 m.ln
zł. Montaż .,budki" i j ej urzą 
dzeil policja moL.e \"yk cna ć

trzeba

przy wykorzystaniu własnyCh
techniczn .... ch (koszt 'Jk.
215 mln zł). potrzebne 5ą m:·
ŁomiasŁ środki na
ich zakup.
Stąd też
z inicjatywy kcmendanta wojzwódzkićgo policji w Radomiu. insp':!kt'lra
Zbigniewa Fabiańskiego . doszło do spotkania przedsta wicieli policji z właścicielami
obiektów handlowych 'Zlokali·
zowanych wokół pl. Konstytucji 3 Maja, na którym to poproszono tych ostatnich o finansowe wsparcie tegc przedsięwzięcia. Inicjatywa spotkaJa się ze zrozumieniem przybyłych. Są oni skłonni wyasvg·
nować pewne sumy
na ten
cel, ale całej kwoty nie uda
im się jednak zebrać. Policja
czeka więc na włączenie się
do akcji zbiórki pieniędzy następnych sponsorów.
utworzenie tego stałego posterunku traktowane jest jako
rozwiązanie
eksperymentalne,
zbliżenie policji do społeczeil
stwa. Gdyby przyniosło ono
pozytywne efekty podobne posterunki mogłyby być w przyszłości ustawione
w innych
punktach miasta
(syk)

służb

Modernizacja "tucznika"

Kilkanaście lat minęło od nawiązania
współpracy Zakładów
Metalowych .. Łucznik" w Rado-

miu ze znanym
producenwm
maszyn do szycia: firmą "Singer'. Wówczas to zakupiono Iicencj<:
na produkcję
nowych
ruaszyn,
wyposażając
radomski zakład w nowoczesny
park maszynowy. który dzięki
modernizacji poszczeg61nych linii technologicznych nadal produkuje dObrej jakości maseyny
do szycia.
Na jakość i cenę gotowego
wyrobu maja wpływ kooperanci. wśród których są także fil'my zagraniczne. Aby obniżyć
koszty
wytwarzania, zakłady
starają sIę ograniczyć import.
posZUkując tańszych proił u cenłów w kraju. ..Łucznik" koope-

ruje także z
rzemieślnikami .
którzy dostarczają ok. 100 róż
nych drobnych części do poszczególnych tyPÓW maszyn
Mimo rosnacych cen na gotowe wyroby popyt na radomskie maszyny do szycia nadal
jest duży
W bieżącym roku
partie maszyn trafia do Czechosłowacji
Wegier
JUl(osławii
Turcji l innych krajów
By nadażvć za światową czołówką
łuczniki" sa system atyczrue modernizowane W br.
uruchomiona zostanie orodukcja
dwu nowoczesnych maszyn niebawem odbiorcy otrzymają elektroniczną
maszynę do szy·
cia. Wszystkie nowe typy maszyn od))owladać
bedą
normom obowiązUjącym w kra iach
zachodnich

weae łl

Świętosław Krawczyński: adwokat i literat
Nie żadna okrągła rocznica,
nie żadne jubiieusze. nie mają
z tym nic wspólnego. Nawet rue
poznałem Go osobiście. Chociai
już wtedy zamIeszkałem w Kielcach. Słyszałem o Nim dużo. ~
Jego pasji wędrowca i zbieracza najdrobniejszych pamiątek
przeszłości Słyszałem wtedy zachwyty nad Jego "Raptlllaraem
ś",ięto"krzyskim".
Napisał sporo ró7nych utworów - pisał
powieści. opow:adania, artykuły.

stróża

nie więcej niż naukoWe rozprawy, wielkie lll<>nografie. spierania się co do szczeg6łów. Jeg"l
pochłonęła i wchłonęła ta okoli- /
ca, o której to za'pisał Zero:nski: "MOje góry, m6J s~w, moja rzeka, moja matka ... " Dolina
Wilkowska. ,,za mega dzieciń
stwa ta donna najśclślejsza mola ojczyzna, "pokryła była śla
aami dopiero co
wylrzebio-

Nie

wyrzucać

ne/\,o
lasu,
wykarczowanych
»odpadów« leśnych, alba pniakami po lesie niedaW.Jlo wyrąba
nym. (...) Srodek jej zaJmowało
Ilroczysko zwane Wilków, dalej
CiekGty".
.
Swiętosław Krawczyński, jak
tamten rodak w:elki tych stron.
czul zapach tej zierru. cudownej. przyswojonej, bo nie stąd
się- wywodzil ale
uznanej za
.swoją własną.

Z zawodu adwoKat, z zamiło

wania Jite,rat
(był członkiem
ZLP). Autor wspomnianego "Ra-

http://sbc.wbp.kielce.pl

p!;ularza
świętokrzyskiego"
(wznowionego i zmienionego w
1983 r.). ..Opowieśd spod Wielkiego Kamienia",
"Babunie",
"Klub śniętej ryby". Pisał też
wiersze - ..Chromatyka jesieni"
(poezje). dopełnił wstęp do albumu .,G1)ry Swiętokrzyskic".
Swiętosława

człowieka.

go patrioty

Krawczyńskiego.

regionalistę.

lokalne(w tym dodatnim

z pamięci...
słowa znaczeniu),
pomogła mi
przypomnieć publikacja biblio-

flIska Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Zeromsklego w Kielcach pt. "Najściślejsza OjcZYllna.
K-rawezyński, Siudowski",
opraC<.·,vana literacko. ~raficznie
i typograficznie przez Kazimierę l Andrzeja Zapałów.
Ale to nie tylko jedyna przyczyna. o kt6rej wcześniej napomniałem.
Jest
jeszcze co4
wainiejszego - to stała pamięć
o tych, kt6rz,. odeszli na zawsze, których nie usłyszymy glo--

su, nie wybierzemy się z nimi
do "na:iściśJejszej
o.jczyzny".
którzy odchodzac na tamta stronę życia gdYby los 'PTZedłu·
żył im pobyt wśr6d żywych zapewnie stworzyliby aieie<ino
dzielo I przekazali swe orzebogate doświadczenia
Umiejmy
korzyśtać mając zawsze ich w
pamięci. z ich dorobku I mą
drości

Autor .. Raptularza święto
krzyskigo"
odszedł na zawsze
dziś (poza nie'lIcznyml)
pamięl:s o N1m 14 lat temu. Kto

Swięlosbwie

Krawczvńskim'?

Zbył szybko wyrzucamy

7

Tła.

mi«:el nieobecnyoh... Pamiętaj
my o nich ole z ok:>z;il okn~.
łych rocznic. nie z okazji Doli.
tycznych bo akurat napisałby
zdanie pasujl\ce jakieś ltartii czy
organi'Z3cji, ale o cz1owlt'ku
który cząstkę swego życia 1:os:
ławil w .,najśclślejszd ojczvź.
nl,," przekaz3ł
eZl\Stkę duszy
młodszym ...
o

Człowi~k

człowieku ...

powinien
C.

"pamiętać
TOŃSKl

NUMER 55

STRONA

3-

Ludzie

wpadają

Biblioteki

jak po

strociły

ogień

chorokter...

J{siażki

sa drogi" nie każdego ,'\'ięc stać DCl ich kupno. Wydaw~ć by się mogło, Le w związku z tym ludzie powinni częściej odwiedzać biblioteki. Czy tak jest
rzeczywiście'?
czytać m.in.
"Polit ykę", "GaW filii nr '1 Biblioteki Wozetę \Vyborczą" ,
"Skandale",
jewódzkiej przy ul. Warszaw"Przekrój" .
skiej w Kielcach korzysta z
katalogów parę osób. - Licz- Od niedawna istnieje w
ba wypożyczających utrzymu~
naszej bibliotece - mówi. Lije się wciąż na tym samym
dia Lączek - także dział aUpoziomie informuje kiedio-wizualny. Powstał . właś
rowniczka Lidia t-ączek.
nie u nas przede wszystkim
Zwiększyła się jedynie liczba
ze względów na dogodne usyczytelników bezrobotnych Nie
tuowanie placówki - centrum
są zatrudnie ni, mają więc stomiasta. Jest bardzo dobrze wy~
sunkowo więcej czasu. Najposażony
Na półkach znajwiększym powodzeniem wśrÓd
dują s ię kasety wideo (rówwypożyczających
cieszy się
nież do nauki język6w
obliteratura f~ktu (książki Giercych). czasopisma zagraniczne
ka, Urbana, Kis iela), także
dla dzieci i doroslych w paromanse . Młodzież szuka u
ru językach . Są także podnas głównie lektur i z reguręczniki
wraz
z
taśmami
ły je znajduje, nasze plac6wmagnetofonowymi,
słowniki
ki . są lepiej""" zaopatnone 'niz
języków obcych.
Można
je
biblioteki w szkołach.
wypożyczać
bezplatnie
na
Często przychodzą tu ludzie
tygodnie.
W
każwinteresowani wyłącznie pra- . dwa
dy dzieli tygodnia odbywa się
są. W czytelni można
przedarmowa projekcja bestsellerów na wideo, a w inny dzień
nasze pomieszczenia wykorzystuje szkoła.

Na dobranoc
Krzyżówka nr

55

POZTOMO:

pl'osta

I) obcię-ta

długa gałąź. 5) dawka. 6) gład
ko obrobiona powierzchnia maszyny lub naI'1p,dzia. 7) gL'upa.
komp"nia bractwo 8) beCzułka '
na piwo' 9) żołnierz kopic na
fl'OnCle
12) POcultkowy punkt
na jakiejś skali
15) świstanie,
gwiz.d 16\ wladca koronowany.
17) mi ",sto utożsamiane z Troją.
18) fachowiec, sp::cjalista. 1!J) sukulent
neksykański kv. U nący
tylko ~az
PIONOWO' l) uprawiający że
glarstwo 2) aLomowy lub jądro
wy. 3) rril'wielka ilość odrobi-

na,

4)

armata

10) oddział

s?pi-

talny ~d7.ie obok leczenia wykonuj" się Drace naukowo-bad"wcl.e 11) panl.)feJ damski na
wysokicj drewnianej P<Xlstawcc
nos;wny w XVI-XVIII wieku.
13) czę~c świda, 14) samica kl~

poucha.
Słowniczek:

PATYK!\

Hozwiazanic krzyi.ó~\ ki przcs~'łać należy pod adresem redak·
cji .,En·' wyłą.c·znit' na kartacb
poedowyeb w .tel'minie siedmiu
dni od d-.ty ninid~zpgo numeru Ponłie~"'v prawidiowe odpo.
wit'dz'
r0710suje ~e naltNdl,'
lL~iążkową. Na karC'if' !)rilSJ 'l1y
dOllisac: ..Krzyżówka nr 55".
Rozwiązanie

krzyżówki

nr 40

POZIOMO: poplach, korozja
osik:1 Cie-~Iik szkliwo,
PIONOWO' epika. sportsmenIra pocz:,kalnia. chwat. ucisk,
~k~oń

NUMEłl
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gospodarce

W fj\ji nr 5 Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Klonowej
nie przybyło nowych pomieszczeń. Biblioteka położona jest
na uboczu, ksi<1żki znajdują
się w starych,
zniszczonych
pokojach ogrzewanych piecami, które na pewno wymagają remontu.'- Mimo tak niekorzystnych warunków, czytelnicy chętnie nas odwiedzaj<1 - mówi kierowniczka. Anna Czarska. - Choć ich liczba
w ostatnich latach się zmniejszyła . Zmienił się także wygląd zewnętrzny ludzi wypożyczających, ich stosunek do
życia Dawniej byli to ludzie
"barwni", pełni
inicjatywy.
Dziś przychodzą szarzy, pozbawieni wigoru, zazwyczaj o
niższym statusie materialnym
(człowiek zajęty zarabianiem
p ienię dzy ma mniej czasu na
lekturQ).

I

Określenia

tego użył
ROWICZ dla :zobr".'..".\1~'","
gospodarce. Zbliża

Czytelnicy "wiekowo starsi"
zainteresow<lni s<1 przeważnie
literaturą zakazaną, która obecnie ujrzała światło dzienne, a takie książkami z czasów wojny, młodsi szukają
nowości reklamowych w środ
kach masowego przekazu, kobiety natomiast pytają o romanse. Do naszej biblioteki
przychodzą cZQsto młode mamy z niemowlętami...
_ Dwa razy w miesiącu nabywa się nowe książki z roznych kieleckich księgarni, co
znacznie wzbogaca księgozbiór
wyposażenia biblioteki.
Zdaniem kierowniczki, Aliny Czarskiej .:.... biblioteki dziś
straciły swój charakter. Dawniej przynaleinośe do 'ego
łypu
placówki nobilitowała,

już wc;,;cśl1iej było

prostą.

Leszek
strzegał

Na zdjęebl: Budda Amii.:'
jus - ' poda()ana mieeli 191z.-:.
-1914.

Balcel'owicz '
przed

okazji - jaką
wybory do
niewiele'
z gospodarczymi
bietnic dawanych

a dycji

spotkania przy herbatce, odezyty, ludzie byli zaprzyjaź
niemi. Obecnie wpada się po
książkę- w biegu, nie ma miejsca i czasu, by spokojnie przeczytać gazetę, wymienić
poglą<ly, porozmawiać. Ludzie są
roztargnieni, spicszą się. Tylko dokąd ... ?
IWONA ROJEK

Mongołów"
Muzeum Azji i Pacyfiku rok
1991 obwieściło w swojej dziaJalności Rokiem Mongolskim.
Otwarta właśnie nowa wystawa przedstawia tradycję kulturalną
ludu mongolskiego.
Kultura ta wywodzi się z dorobku koczowniczych ludów
pasterskich, których ślady sięgają 300 tysięcy
lat wstecz.
Powszechnie
dziś
używane
spodnie,
strzemiona,
juki,
szable, klejone i składane luki o nośności strzały do 700 m,
a także jurty bQdące wzorem

żarcie

po polsku
Rolnik
Jan Król

ze wsi Wilkowice
golonek i
LeszczYl1skiego Konkursu Żarłoków".
Zawody odbywaJ y
się
w
miejs<:owym barze "Mamut",
Uczestniczyło
16 pretendentów, którzy golonkę zapijali
piwem, pepsi. colą, wodą sodową. Zmagania żarłoków obserwowali lekarz z policjantem. W śród zawodników były dwie
panie, ale odpadły
po zjedzeniu ok. 1,5 kg mię
siwa . Zwycięzca zmógł 3,55
kg i otrzymał w
nagrodę
radiomagnetofon, choć może
wolałby abonament do dobrego baru.
zjadł 10
został zwycięzcą "I

przenośnego domu
nego, to tylko drobna
ka wkładu Mongołów w
wój ludzkiej cywilizacji.
że sztuka prowadzenia
(przyjęta i w Polsce
nionych wiekach) dlugo
wala nad zachodnioeu
ską.
.
EkspoZYCJa
mały fragment
robku kultury. liliJ'.'!;""""
Ale przybliża wldz~.
lo znany u nas, a Jakze
nialy kraj.

par'ugrupowania polityczne.
jest dzisiaj,' w sytuacji
ponosimy trUdy
rrn"VJ:alll'>! :gospodarki, zdo-'sposób poklask j
ZWYcięstwo, ·któ"
_okazać się modla kraju.

zresztą

z

Funduszem
Bankiem Swialist intencyji memorandum gosna lata 1991-93)
naj ogólniej -mówiąc
rodzajów posunięć.

~zYnal:Odlo~JvJn

i

systemu
zakończenie reinstytUCji finansowych
Uporządkowanie svstePOdatkowego).
•

\\' śród
argumentów .lu. prywatyzow:llIiem handlu naczelne
miejsce zajmowała pewność, że
w sklepie należqcym do indywidual nego właściciela lub calkowicie prywa t nej spólki, obsługa klie~lta
osiqgnie szczyty
handlowej kurtuazji i perfekcji. Mialo nastqpić Ca!kowl'1e
wYł'ufjowanie
śpiqcych
królewien, nadętych ropuszek i milc~qcych mu;nii.

Nic podobnego! Pondnqu: 211
nie/ ic;;.ne wyjątk!, królujq za
laclq persony tviemie kopiujqce
handlowy prototyp z minionej
(v / dać nie tak bardzo nt1llionej)
epoki. Nadal nie chce
im się
ru..szaĆ i mówić. Do tego doszłll
rosnąca
niechęć
prz.V;111GWania
reklamaCji, o czym wiele moż
na usłyszeć w siedzibie kielecIde; Federac;i
Konsumentów.
Istnieje związek między wiel"ościq i p02.iomem wyposażenia
sklepu a Tod~ajem obSługi. Handlarze la $toliczkie In lub pod
!Ul miocikietn sq bardzie;
ofensywni tv pozyskiwaniu klienta,
icb kOledzy w szczelniejszych
kramikach juź nieco zadzie1'ajq

nosa. a posiadacze sklepów nana

zagrodzie.
W jednym z prywatnych kieleckich
sklepów
naprawiano
drzwi. Na tę okoliczność personel :zamknqł sklep na trzy spusty, choć mial do dyspozycji
drugie drzwi, którymi bez żad-

Na zdjęciu: na wystaWie "Z tradycji Mongołów"
szawskim Muzeum Azji i Pacyfiku: liturgiczne
fragment tiary rytualnej.

/ly('n klOpotow mogl oaoywać
n ormalny ,.uc'~ kupujących,
\Vraca stare?
MN

się

.

.

Min. Chrzanowski me pOplera ustawy "dekomun.izacyjnej"

-

sądy apelacyjne, będzie
roku przestępczość wzrosła - w porównaniu
z rokiem 1989 - o 61,3 proeent. Jeśli dwa lata temu popeł 10 w skali kraju.
nionyCh zostało 54'1 tys. przestępstw to w ub. roku 883 tys.
Towarzyszył temu niepokojącemu zjawisku spadek wykrywalności sprawców. W 1989 roku wykryto 55,5 proc. popełnio
nych przestępstw, a w ub. roku to proc.
W

ubiegłym

Średnia nie oddaje rzeczy-

wistego

obrazu naszej prze-

stępczości, np. włamall do obiektów uspołecznionych bylo w ub. roku 2,5 raza więcej
niż dwa
lata temu. Włamań
do obiektów prywatnYCh było
1,8 raza więcej. Najwięcej

kradzieży
mieszkań

z włamaniem do
i innych obiektów
prywatnych odnotowano w
Warszawie (wzrost z 37 do 65
tysięcy w 1990 roku). Wzrost
liczby włamań idzie w parze
ze spadkiem wykrywalności
sprawców. Najgorzej jest w
woj. warszawskim, gdzie wykrywalność
sprawc6w wła
maIl do obiektów prywatnych
wynosi zaledwie 6,2 proc.! W
woj. gdańskim wskaźnik ten
wynosi 7,9 proc.

. . . ._.-.'

l wres zcie element trzektóry składa się zwięk
nakładów inwestycyjje~m chodzi o
gospodarczą.

Dan<! te przedstawiono podczas
konferencji
ministra
sprawiedliwości,
prokuratora
generalnego - prof. Wiesła.wa
Cltrzanowsld~o.

Nowa struktura, w której
minister sprawiedliwości jest
jednocześnie prokuratorem generalnym, Obowiązuje od 1
kwietnia 1990 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz są
downictwo przejmuje nadz6r
nad kolegiami do spraw wykroczeń. ~orzony jest tak fe
trzeci szczebel s'ldownictwa

dów _ okolo 2 ~iH~?ÓW,
o 380 tys. więceJ JUt
ta temu. Wraz ze h
liczby napływająCy~

nale:iy do

nastąpił Q pogorsz~nIe
ności postępowania
go wzrosła liczba

głych. Sprawność

nia, czyli czas Irn,,.,i!~C~''''''
rozpatrzenie
w sprawach
1,7 miesiąca,
ch -6 miesięcy, karny
miesiąca, cywilnych c ;
miesiąca, gospodarCZY
miesiąca

Stopień

zaawansowania korespondencji między kierownictwem Teatru Wielkie'go w
Warszawie a menaźerem Luciano Pavarottiego pozwala
mieć nadzieję, że słynny śpie

wak - w wybranym przez
siebie, a niezbyt odległym terminie - wystą.pi na tej scenie, skąd jego koncert byłby
transmitowany na plac Teatralny. Warszawski teatr znalazł orędownika
tej inicjatywy w
osobie
ambasadora
WIo'c h w Warszawie - Vincenzo Manno, którego zaslugą
jest także zapewnienie mecenatu "Fiata" nad zapowiedzianą na maj premierą baletów do muzyki polskiej.

W drugim kwartale br. w
Rosji może powstać katastrofalna sytuacja z zaopatrzeniem
w chleb i produkty mączne stwierdzono na rozszerzonym
posiedzeniu rządu Federacji
Rosyjskiej. Rada Ministrów
Rosji zaproponowała wyasygnowanie w trybie pilnym okolo dwóch miliardów dolarów

Min. Chrzanowskiego pytano także o ocenę propozycji
Porozumienia
Centrum
w
sprawie ustawy "dekomunizacyjnej'
(zakazywałaby
ona
byłym fWlkcjonariuszom PZPR
pełnienia
przez jał:dś okres
funkcji kierowniczych). Min.
Chrzanowski stwierdził, że nie
używałby takich sformułowań
jakich używa Porozumienie
Centrum w tęj sprawie. Należy rozpatrywać konkretne
sprawy - kto czego dokonał
- stwierdził. Zapewnił także, iż z inicjatywy
jego resortu taka ustawa nie zostanie przedsta,viona.

l
(Ciąg

AP

/j'

dalszy)

.

- A może to jakiś Stal'y recydywista - olśniło go nagle. - Może to ktoś, kego Ca vallas wsadził
do ciupy, a ten teraz wyszedł l się

zemścił?

go
-

poblażliwie,

na nie-

Ty wiesz, ilu on wsadził? _

s.pytał retoryc2.nie.' Z pół duże
go więzienia albo i więcej, I jak
ty chcesz wpaść na ślad takiego

rzucono
40 Polaków pobito i wyrzucono na bruk informuje
wiedeński dziennik
"Kurier".
Mieszkali oni w pomieszczeniach wynajętyeh przed zimą
przez organizację eharyłatyw
ną. "Caritas" w będącym włas
nośeią pewnego Araba
domu
przy Waehringer Guertel 15 w
Wicdniu. "Caritas" przestał od
początku roku płacić komorne, . właściciel postanowił dokonać cksmisji. Posłużył się w
tym celu 30 silnymi krajanami.

Z relacji "Kuriera" wynika,
policja przyglądała się owej
eksmiSji bezczynnie. Napomniała jedynie,
by właściciel
domu zachował się wobec PoIa.ków "humanItarnie". Okazał
on łaskawość pewnej Polce w
zaawansowanej
ciąży
i jej

iż

Czy Rosji grozi .głód?

Ro:r.tAN D'fBECKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

CAF -

redukcja naszego zagranicznego zadłużenia. Zdaniem
·wicepremiera L. Balcerowicza,
właśnie
teraz negocjacje w
tej sprawie weszły w najważ
niejszą fazę, Trudno już dziś
przewidywać jak wysoka bę
dzie redukcja, wiadomo jedynie, że najprawdopodobniej
nastąpi ona
w II etapach.
Pierwszy podczas podpisyw;mia porozumienia, drugi
za~ w , trakcie jego realizacji.
ALDQNA ŁUKOMSKA

Pavarotti WWarszawie

[I~I
Sierżant West p()patrzył

.cząca

zet y Wyborczej", obecny podczas
konferencji
zastępca
opcja poli- prokuratora generalnego Alekna wy- sander Herzog odparł, iż w
wości,
mllllS- najbliższych dniach śledztwo
····,< Ul()W·. ld odparł:
zostanie umorzone z powodu
niewykrycia sprawców pod~dy ~ą niezawisłe, dla- palenia.· Nie oznacza to ani minister, ani mi- dodał - że wszelkie czynnoś
nie może na nie ci w tej sprawie zostaną zaNatomiast sprawa kończone.

przestępstw-

Ta sympatyczna pani wygrała
konkurs
"Miss jak kot",
który odbył się
w Nowym Jorku. Prawda, że
podobna???...

cierPliwóść
społeczeństwa.
Zewnętrzne zaś, to m.in.. zna-

znacznych dokonań
urynkowienia gosnic nas ciągle nie
przed groźbą powrotego co było. Wystarnierozwainych poj;ik na przykontroli płac
kontroli cęn,
wystawali w
sklep6w. Dopiecałego progra[o~lno,ilłlr("71P"n przewidzialata 1991-93 powin- .
ugruntować
wprozmiany. A program

przedsi~

Wraca stare?

szlachciury

zwycięstwa

Pierwszy to zespół
w kierunku
dalstabilizaCji pieniądza i
(Wicepremier Balcerowicz
że w przyszłym roz inflacją ma szansię sukcesem).

Kqtenl oka

bierajq manier

iądne

Miss
jak kot

Zgodnie z założeniami, już w
tym roku nastąpić powinien,
choć
jeszcze
nieznaczny,
wzrost gospodarczy, w latach
1992-93 natomiast mówi się
o tempie wzrostu rzędu 5-7
proc.
Aby jednak było to możli
we, zar6wno warunki wewnętrzne, jak i zewnętrzne w
jakich działa polska gospodarka muszą być w miarę
pomyślne. Wewnętrzne to
przede wszystkim : spok~6r< i

dla naszej ekonomi
styczniu wykazuje
zamknąć się zatem
Pod warunkiem, oc:u"\\'iście.łVInane
w&ne wszystkie słabiJiz3icyji .tze11ia
sytuaCji społecznej

pełniła funkcję wychowawczlł.
W tym miejscu odbywały się

Wielkie

z os

nego

na inten.... encyjne zakupy zboża za granicą oraz
wystąpie
nie do rządu związkowego z
wnioskiem o przekazywanie
Rosji 50 proc. importowanego
zboża, a nie 20 proc. jak dotychczas.
W. Ładygin, szef Głównego
Zarządu Rezerw przy radzieckim rządzie, poinformoWał na
lamach "Sowietskiej Rossji", że
dostawy artykułów żywnościo
wych do takich rejonów, jak
Ural, Syberia, Daleki Wschód
oraz do Moskwy i Leningradu
utrzymują się obecnie na poziomie 30-50 proc. wielkości
dotychczasowych dostaw. Poważny deficyt żywności
jest
częściowo równoważony przez
czerpanie z rezerw państwo
wych, które nie są jednak odnawiane. Zdaniem Ladygina,
utrzymanie wiosną br. zaopatrzenia w mięso, masło, cukier
na
poziomie
przynajmniej
czwartego kwartału ubiegłego
roku - .kiedy to dał o sobie
ZDać kryzys
żywnościowy
będzie wymag4ć nadzwyczajnej mobilizacji sił.
. (gra)

Alkohol
szkodzi na żołądek
Alkohol szkodzi na żołądek
bardziej jeśzcze niż palenie tytoniu - stwierdzili naukowcy
amerykańscy Regularne picie
alkoholu powoduje schorzenia
nerwicowe żołądka, b6le brzueha, niesmak w ustach oraz
wymioty.
(AL)

dwunastu
dająe im

współmieszkańcom,
tydzień na
do-

browolną wyprowadzkę. Reszta dostała po paręset szylin-

gów na jeden do dwóch noclegów w innym hotelu.
Jak pisze "Kurier" "Caritas" płacił właścicielowi domu
przy Waellringcr Gucrtcl po
100
szylingów
za
noc,
co dawało mu dochód po
3.000 szyI. od OSOby miesięcz
nie. "Był to bombowy interes
- pisze gazeta - gdyż Pola:
ków wtłaczano do pomieszczeń
tuzinami. To co się działo we
wspólnych wc na korytarzach
jest nie do opisania".
"Caritas" zdołał pomóc częś
ci Polaków w emigracji do Kanady, reszcie zaś doradził przed
końcem ub.r. wy jazd,
poniewaz "nic mógł, czy tez nie
chciał już piacie komornego".
Polacy jednak pozostali.
(jk)

Znana francuska aktorka, N.arina Vlady w wywiadzie dla radzieckiego dziennika "Sowictskij Spod" opisuje swc wraże
nia z pozaru
leningradzkiego
hotelu "Turist", który wydarzył
sit: ponad tydzień temu.
Aktorka, która mieszkała w
tym hotclu na siódmym piętrze,
a właśnie tam wybuchł pOZar
na skutek ek~plozji odbiornika
telcwizyjnego, zatykała nasączo
nymi
ręcznikami szpary pod
drzwiami, jednak nie zapobiegło
to przedostawaniu się dymu do
pokoju. Stanęla więc na parapecie w oezekiwaniu na pomoc
straźaków.
Jednak drabina okazała się nieco za krótka i ak~
tOrka musiała na nią uskoczyć.
Na siliezęśeie cały ten incydent
zakończył się dla niej pomylilnie.
Ogółem w tym pożarze
śmiere poniosło 15 osób. m .in.
dziewięciu straiak6w, uwed:tki
turvsta I amerykański dyplomata 'przybvły z Helsinek.
52-letnia Marina "'lady przew
Leningradzie w
zwią~ku ze ~djęciami do
ra:
dzieckiego
filmu, w którym
grala.
Jest córką rosyjskiego
śpiewaka operowego Wladvmira
de Poliakofła i tancerki l\liJizy
Envald. Bvła żona zm'nłe~o "ktora I pieśniarza Władimh:a Wysockiego.
bywała

j

'
faceta?
- Słuchaj - ożywił się Franklin
- usiądź nad aktami i znajdź mi
d Desięci u takich, którzy ostatnio
wysz.Ji z pudła, a którzy dziesięć
piętn;łście lat temu mieli
coś
do
czynienia z Cavallasem. r jesu:ze
jedno. Każdy z nich powinien kiedyś służyć w piechOCie morskiej, a
najlepiej, żeby kiedyś był w Wietnamie ...
West wyglądał na zaskoczonego.
- Nie rozumiem, co 111.a wspólnego piechota morska z inspektorem Cavallasem? - kręcił zdumiony głową. - Przecież on nigdy nawet warmii nie sluży[ Od mlodości był w policji i tylko w poliCji. Ałe jak koniecznie chcesz to
ci takich znajdę.
- DziGkuję ci, stary - rzekł porucznik. - Czuję, że nam się uda,
albo przynajmniej trochę ruszymy
z miejsca,
Nastę'pnego dnia sierżant niew\'spany, z podkrążonymi oczyma, za- .'
meldował się u Franklina.
,;
- Niestety - powiedział na wstc:- j
pie udało mi się znaleźć tylko 1
trzech takich, na jakich ci zależa
ło, Z samego rana za wszystkimi
rozesłałem listy goilcze, bo żaden z
nich nie mieszka już ani w San '
Diego, ani w najbliższej okolicy.
I bardzo dobrze zrobileś pochwalił go porucznik. A teraz
dawaj mi ich akta i zostaw mnie
w spokoju.
Po trzech dniach wszyscy poszukiwani siedzieli już w miejskim
areszcie San Diego. Dwóch ści[!g
uięto z Los
Angeles,
jednego z
Santa Maria. Tego jednego porucznik zwolnił od razu, po wstępnym
przesłuchaniu, bo był już całkiem
zniedołężniały po szesnastu latach
wiGzienia i na pierwszy rzut oka
wyglądał na
życiowego
rozbitka.
Kazał go odstawić do domu i na
wszelki wypadek tylko sprawdzić
podane przez tamtego alibi na krytyczny dzień
Czterdziestoletniego
niespelna
Marvina Lynda wziął od razu ostro
do galopu. Ten facet piętnaście lat
wstecz zabił nożem własną narzeczoną i wyszedł z więzienia w 0bis niecaly miesiąt temu. Odwiedził w San Diego swoją matkę,
po czym nie wiadomo dlaczego
prysnął do Los Angeles, rzekomo w
poszukiwaniu lepszej pracy.
- To inspektor Cavallas przymknął cię piętnaście lat temu? spytał dla formalności porucznik.
Wtedy nie był żadnym inspektorem - odpad niechętnie przesłuchiwany a ja już swoje odsiedziałem ,i nie wiem, p.o co mnie
tu ściągnęliście?
Franklin zebrał się w sobie i
wyrecyt<.>w~ł jc:dnym tchem:
- .Zabiłeś inspektora . Cavallasa
piętnastego sierpnia tego roku, trzy
dni po wyjściu z więzienia, przewiozłeś zwłoki swoim samochodem
i wyrzuciłeś je na autostradzie
przed
La Mans, po czym sam
zwiałeś do LOG Angeles ...
Man;n Lynd zaśmiał się nieprzyjemnie.
Jak mi to udowodnicie?
spytał arogancko,
(Dokończenie \V Da~tęn~ym

numerze)

,
rano,

przy

Wtorek
19 marca 1991 r.
JÓZEFOM
l
BOGDANOM
jutro

ANATOLOM
I
KLAUDIOM

Radom
Biuro. OgłoslI!eń.
ezynne~17.

Ki.lce

Im. Jana
nieczyny.

teł. 321-t78 lub
czynne 7.31-1S.

TEATR

Stefana

Zeromskiego
,.Kłopoty zbója M~deja" It. 11.
I'TLiA "KubUŚ" - zesp(,l w te-

renie.
KINA

19.30.

.,Tristana"

fr.

l.

lS, g. 17.15, 19.!5.

"MOSkwa" " Cocon" US~I
12. g. 13.15. "Czary na Kar:u~. 15.30. "Jekanad.-fr. g.
18.30.

GALJ;:&IA
Leśna

pełnią

stały

dyżur

16.00
16.10
l 6.20
16.50

nocny

nr

17.15

17.35

INFORMACJA służby zdrowia
_ czynna 6-20. teL 261-21. Informacja o usługach - 305-85.
TELEFONY: Stra~ Potarna 998.
Komenda PP 251-36. Pogotowie
pollcyjne 991. Pomoc drogowa
996. pogotowIe
RatunItowe 999.
pogotowie Energetyczne - Ra·
dom 991

Skarżysko

:

ZIELl~SKJEGO"

18.00

l 9.15
l 9.25

MUZEUM NARODOWE Odd%ial
plac: Partyzantów 315: Wystawa
czasowa ..Arcydzieła malarstwa
pOlskiego z galerii w SukiennicaCh" - czynne w godzinach od
10 do 16, we wtorki od • do 1'1.
ponledziałki
nieczynne.
IIofUZEUM LAT 'IZI(OJ.NV('u-c:

ZEROMSKJEGO Oddział. uL Jana
- czynne 'tV godz.
1-17. w środę w godz. 1!-t8, nJe,.
dzieła 1 pooiedrJałek nieczyn-

Pawia U U

tel.

PKP -

małolata'

ZABAWKARSTWA 11
..zabawki
czynne 10-17.

Kogclus~kł

!'.'UZEUM WSI IUELECKllU Park EtnografiC-ZDY w Tokami n!eczvnne.
APTEKI - stały dytur na.cny
pełnia nr 2!)..()e1 ul. nu czka n I <~
nr 29-008 ul Słenklewleza lS.

INFOlll\tAC.n TV-

RYSTYCZNF..J .,JT" - tel. 4!!6-66
CZV'lDE' de> l/; w «obotv do 14.
lNFORMAC~A O USŁUGACH
"O 1NT" Kielce - tel. 439-62 w I(odz 9-11
NOCNE

przyjmie pilnie do procy
• ua budowie lotniska w Warszawie.,praeowników w zawodaen:
CIEŚLA. SPAWACZ-MONTA2:VSTA •

]
.

-

bezpłatne

-

bezpłatne

awiadczenia socjalne -(wyzywienie),

wysokie -zarobki:
pierwszeństwo

powyżej

Koń*ie

2 mln

-

Skarżysko

-

Kielce

.zł

przy wyjazdach na budowy eksportowe.

Z82-8l.

Koilskie
ea" -

I
-

•

nil budowach w Kielcach, Starachowicach, Radomiu. Końskicl:
pracowników w zawodach:

ClESLA

..Conan barbarzyń
USA. "l. 1%, I. 15.30. 17.45

"Pepz"

-

Jędrzejów

l
.

Dom KUltlUY - "W krzywym
zWierciadle, witaj św. Mikołaju
- USA, L l%, g. 17. ,,Koszmar z
ulicy WIązów" - USA. 1. 1$. g

We wszystkich sprawach związanych

l

pracą naleźy zgłaszać się do:

Długa

Płac

li, tel. kier. 849, 7543

ZB Radom, uL Limanowskiego 33, tel. kier. 848,

KINO

.Uciecha'· -

'Z

ZP KIELCE ul. Sienkiewicza 63 (Dz. Zatrudnienia i
tel. 66-16-21. weWD. 27

ZB Staracnowice, ul.

Kazimierza Wlk.

w

+.BLACHARZ
ZBROJARZ + MURARZ + TYNKARZ
BUDOWLANY

ZB Kielce. ul. Kolberga 11. tel. 511-05

19.

POGOTOWIE 8TO'WA-

6

zakwaterowanie

Mwa na trasie Warszawa -

-

TOLOGICZNE - czynne w katdą sobote l nicdzIele od 15 do '1

SJRONA

ZBROJARZ

bezpłatne przejazdy 2 razy w miesiącu samocbodem przeasiębior·

POSTOJE TAKSOWElt: pl. Wal
nośct &31-113. ul. Sienkle.wlcza

lUNO

Ratunkowe 999. Po.
cotowle PP
997
Strat Połnrna
S98 Pomoc Drocowa 981. Po~oto
wIe F.ner~etvczne KIelce - Miasto 991 Kielce - Teren 95e Po~oto\Vle Gazowe 31·20-20 I m. PogotowIe wod .-kan co elektrvczne RPGM czvnne w l!Od7 TlI _A'
tel 31-18-47 ł 430-94 PO~oW3 rnformac1a o uslU1!acb 911 rnfor·
macta PKP 930. fnform2c1" PK!'
66-1)~-79. hotel .. Centralny" 66-%5-11.

AKCYJNA "BICK"
Budownictwa Przemysłowego
KIELCE, ul. SIENKIEWICZA nr 63
Przedsiębiorstwa

APTEItA
Y'zUBNA: nł' I9-rn
uL StarokunowSka ln. teL ·53H6

TELEFONY:
Po~otov,rI"e

Uwaga I Za ewentualne
Dl' w programie ł.
nie odpowiada.

Skorzystaj
z naszej oferty

man" -

-

ki"
15.00 "Ulica Sezamkowa"

,

..Ptsodownik"" ..Prefty Wo
USA. L li. I. l'l~ ~8.

al

K

z.
KI

L

APTEKA DVZUBNA: nr 39-076
ul. Staszica. 64-711.
POSTOJE TAKSOWJ!!K:: telefony - 53-10 j 53-8~.

:Ostrowiec

N

PROGRAM li

7.55-11.00 TV śniadaniowa
8.00 CNN
8.10 ,.Ulica Sezamkowa"
9.10 "Czterdziestolatek" (7)
ser. TP
10.00 CNN
10.15 Mag. TV śniadaniowej
U.OO ,,Miłości, gdzie cię
kać'" - film węg.
12.25 "Tadeusz
Konwicki
portret
własny
- film dok.
13.40 E.'Cpress gospodarczy
14.00 CNN
14.20 Przegląd prasy
14.30 Ł6dź na antenie

SPÓŁKA

}

lUNO

SIE!'ifUJJ:WlCZA
Oddział '" Obl(:gorku - czynne w
~odz
!O-T6 poniedzlaIld I wtorki - nieczynne.

CENTRUM

8.00 "Dzień dobry"
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.35 Przyjemne z pożytecznym
10.05 "Dynastia" (75) ser.
10.1>5 Aktualności telegazety
11.00-14.55 TV edukacyjna

nI

(2)

137~O;; •

"JaspoP' - "Szalona
USA, l. ll!. g. 16, 18.

H.

-

l'JlOGRAM I

USA. 1. 12,

KINO

ł

sna

13.05 AgroSikoła
13.35 Ekonomika dla rolnika
13.45 Chemia
bez
tajemnic:
Lamus ciekawostek
H.OO Język niemiecki (26)
14.25 UN: Matematyka w s-.cltole podst. - kl. V
15.00 ,;Pogt:anicze: ,,A za role·
dzą Polska" film dok.

7.40 Express gospodarczy

I

Starachowice
-

n

Jutro

.. In<liana JOJles i

-

ne.

MUZEUM

popołudnio-

we
.. Video-Top"
Dla dzieci: "Tik-Tak"
"Misia Yogi w3prawa po
skarby"
releexprss
"Laboratorium":
Chemia
wokOl nas
"Ja, który mam podwójne życie... czyli dylemat
Josepha Conrada" ( 2 ) film dok.
Dobranoc: "Hej, Bun Bu"
Telegazeta

MUZEIDl
RE.GIONALNE lm.
gen. broni Zygmunta Berllnga w
skadysku-Bejowle, uL Słonecz.
na 90 - czynne 1-17.
APTEKA DYZURNA: nr 29-046
ul. Apteczna 7. tel. 531-527.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec

NARODOWE ..PALAC" DIac
Zamkowy - n icczynne 'l! powodu przerwy konser :va torskJej do
l kwietnla br.

śwIata'

Wiadomości

polskiej

KL"IO

MUZEA

MUZEUM

archiwum

piOi."

g. 16. 18.30.

BWA "PIWNICE" -

T

15.25 ".Z

67-010.
pl. zwyclllstwa 7. 67-001. ul. Traugutta tO.

wystnwy malarstwa art.
plastyka Marka Czarnolęckiego c7.ynny 10-16.

ul.

PROGRAM l

o3tatnla krucjata" -

Wystawa .. przedwiośnie
IS"
Galeria czynna w
g. ll-17 w niedziele U-IS. w
poniedziall<i - nleczynna.
DOM SRODOWISK TWOR{"Z YC
.. PĄLA(
W e rnlsa~

TELEWIZJA

19.30.
. "Hel" _ "Slepa furia" - USA.
l. 15, g. 15.30. "Lody na patyku"
_ USA. l. 15, g. 17.30, 19.30.

"Wolność"

nlcczynne.

-

Pr.ze-

Dziś

,..Turner i ~ooch" .

GALERIE

ul.

,

237-35-

g

USA. 1. 12, g. 15. .,Swladek IlUmo woli" - USA, 1. 18, g. 17, 19.
-

fonoamatorów

Rockowa fala" 19.00
"
boje
z MTV.

,,BaUyk" - "Dlck Tracy" USA. l. 15, g. ' 1::.30, 15.30, 1'1.80.
,,Dzika orchidea" - USA, l. la,

bach" - fr. 1. lB,
zus z Montrealu" -

"Sabat"

dla

PROGRAM

16.00 Non stop kolor:
"Tacy
byli" (2) - film dok.
film
16.30 ,,znaki czasu"
dok.
17.00 "Niepowtarzalny
Buster
Keaton"
(a-ost.) film
dok.
18.00 Program lokalny
18.30 Modlitwa
wieczorna.
z
Domochowa
19.00 Sejny - rep.
19.30 J~ MIg. (50)
20.00 ,,Non
stop
kolor" mag.
21.00 "Teatr, -czyli ś.wiat" - z
A. Łapickim
21.30 l?anorama Dnia
21.45 Sport
21.55 Akademia pol. f·R mu: .;Ulica Graniczna"
film
fab.
23.55 CNN

l 6.00 AktualnOŚCii dnia 18.10

KINA

l

"Echo" _

Koncert

KOcbano.wskiego

APTEJU:

Romantica" - ,.Hard to kUl"
(";ygrac ze śmiercią)
USA,
l. 15, g. 13. 14.45
Konfrontacje
Filmowe '!lO" - "Jezus z Montrealu'" - kanad.-H. l. 18. g. 17,
Wideo -

~~

13.10
"Spra.wa na d:mś"
aud.
T.
14.15 "Souland" J akutowicza i J. Japa 15.10

]

t~I,

~'

PROGRAM LOKALNY
n:r. UKF n,u MHz

TEATR

Biuro OglOSzeil.

lm.

-

POSTOJE TAKSOWEK: OsobO.
we Dworzec PKP tel 534-34 uL
Slowackiego 31-2!!-19. uL ,Jesiono.wa 31.711-19. Pos10J taksOwek
bagażo\VVch ul. ArmII Czerw.
tel. Zl.09-19. PostóJ samochodów
ciężarowych uL Mielczarskle.
go,

Dziś składamy życzenia

463-02 -

RADIO-

USLUGl POGRZEBOWE: Dy·
:tur caŁodobowy, tel. 31-70-47.

"Opowieści księżniczki Li.
lavati" (2)
11.15 "Przygody _kapitana "Re .
mo" (2)
11.30 W Europie
nowożytnej:
Polska w czasach saskich
12.00 Człowiek
środowisko:
Cypel
12.30 Spotkania
z literaturą:
Polska
poozja wsp6łcze-

11.00

19.30 Wiadomości
20.05 "Ogród" - .niem. komedia obycz,
21.35 "Listy o gospodarce"
22.05 Misterium ognia - wido~
wlsko
22..35 Wi.ooomości WIi-ecwrne
22.50 "Rozmowy intymne"
23.20 Jęz. francuski

ul. Buczka 46. tel.

66-30-19.

nieczynne

Uw&-,:a! Za ewentualne ~IaJly
programie klll redakcja n le

Oł1powlada.

http://sbc.wbp.kielce.pl

~-69

-

parter)

" S•A•KIELCE,
ul.
JOTEX
"
tel./fax 456-57

Bodzen tyńslm

SUPERATRAKCYJNA
OFERTA PRZEDŚWIĄTECZNA

Li.

,Re·

;nej:

kich
.sko:
. urą:

tcz.e·

u
anie:

tnie·
d<>k.

'a

32

*

obniżka

cen od 30 do 50 proc.
NA ARTYKUŁY
SPOŻYWCZE i ELEKTRONICZNE
np. ceny telefaxów:
- 7.990.000 zł
- KX-F50
KX-F 80B
- 6.500.000 zł
- KX-F 120B - 9.900.000 zł
Liczba sztuk og.aniczona
NAJTAŃSZE w Kielcach SWETRY z ANGORY
detal i hurt.
Ponadto oferujemy tkaniny impcrtowane i inne
artykuły po atrakcyjnych cenach.
ZAPRASZAMY
14543-g

14493-g

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

7)

KURSY

~ej

JĘZYKÓW

ZACHODNICH

oraz

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO SZKÓŁ śReDNICH
Doświadczona

-

PRZYSTĘPNE

kadra

+

14108

wideo i TV SAT.

CENY. DOGODNE PORY ZAJĘĆ.

GRUPY KILKUNASTOSOBOWE

Zapisy i informacje:
KIELCE, ul. A. Mickiewicza 8, tel. 437·02 (13-17)

HURTOWNIA

14527-g

"ZASTAWĘ 1100p" (1977) tanio. Kielce, tel. 31-87-82 po 16
14542-g
"SKODĘ 105L", stan dobry.
Kielce, 252-57 po 16.
14545-g
SPRZEDAM "renaulta 9 GTS"
(1982), "fiata ritmo 75" (1980),
.. 125p" (1977). Kielce, 667-458.
14553-g
SPRZEDAM ,,126p"
(1984).
Kielce. tel. 32-45-81.
14548-g
.. POLONEZA 1,6 SLE" (1991).
Kielce, tel. 32-21-81.
14439-9
"PEUGEOTA J-5" dostawczy
(1986), diesel, stan bardzo dobry. Busko. tel. 41-60.
14563-g

oferuje

SPRZEDAŻ

NAJTAŃSZE

LECZENffi i USUWANIE ZĘBÓW

W

NARKOZIE

POMARAŃCZE

i inne

GABINET STOMATOLOGICZNY
KIELCE, ~~. Warszawska 147, t~l. 32-27-11

KONSKJE,

lek. stomatolog A. NOWAK
specjalista anestezjolCJg F.

ARTYKUŁY

22 LIPCA 156
tel. 28-16.
14558-g

~.n.RZĘCKI

*~*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>. *<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>-

~

*~

DAREX, Sp.f.

*

przedaż

hurtowa

20" GOLD STAR
20" TV
WIDEO
Ił" SAMSUNG
20" SAMSUNG
21" SAMSUNG
16" SONY
19" SONY
25" SONY
25" NORDMENDE stereo

+

plus telegazeta

I

detaliczna

MAGNETOWIDY

TELEWIZORY
Ił" GOLD STAR

•

-

2:998.000
1.090.000
7.690.000
3.100.000
3.990.000
4.690.000
5.190.000
6.290.000
9.890.000

zł
zł

-

8.990_000

zł

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

SUPRA
YENMADE
SAMSUNG
SONY

-

3.490.008 zł
1.590.000 zł
Ugo.OOO zł
4.590.000 zł

ODTW ARZACZE
YENMADE
SAMSUNG
SUPRA
SONY
GOLDSTAR

z narrywaniem

zł

-

2.29G.000
U90.OO0 zł
2.590.000 zł
2.890.000 zł

-

3.090.000 zł

PONADTO
KUCHENKI

MIKROFALOWE

U-litrowe

-

1.650.000

U-litrowe

-

2.090.000
2.890.000
4.890.000
3.090.000

U-litrowe
26-litrowe z
26-litrowe

rożnem

zł
zł
zł
zł
zł

ANTENY TV
Program I
Program n
I i II Ee wzmacniaczem Zwrotnice antenowe
Symetryzatory odbioru

125.000 zł
95.000 zł
46Ó.OOO zł
25.000 zł.
5.000 zł

oraz SŁUCHAWKI, WIEŻE, KASETY WIDEO
SPRZEDAŻ HURTOWĄ i DETALICZNĄ PROWADZIMY w godz. 11-18
SOBOTA godz. 9-14

KIELCE, ul. SOBIESKIEGO 73A (os. Baranówek) (dojazd autobusem linii nr 2 lub 4)

TEL. 427-19

ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE telefoniczne 32- 31-67 (całą dobę)..,

u W A G A!

Na życzenie klienta sprzedaż z dostawą do domu (bezpłatnie)
14550-g

!
*<>
A

~

*<>

WIDEOKAMERĘ
"panasonic
M-lO" stereo. tvc "panasonic"
33 cole, digitaJ PIP. tódź,
87·85-84.
14560-g
..COMMODORE 64" - nowy
(gwarancjo). 2.300.000. Kielce,
tel. 32·47-95.
14564·g
SPRZEDAM namioty hondlowe,
tel. Chęciny 81.
14549-g
KOMPUTER .. atori 800 Xl" sprzedam. Kielce, tel. 415-55.
14540-9

WYNAJMĘ niewielkie pomieszczenie no magozyn, najchętniej
garaż pod domem. Kielce. tel.
429-22.
14555-g
PRZEDSIĘBIORSTWO Handlowe pilnie posz.ul<uje pom ieszczenia no hurtownię odzieży w
Kielcach. ok. 60 m kw. plus telefon. Telefon 453-56.
14546-g

-*-

<>"*
<>
*<>
<>*
*<>
*<>
'"

<>
*

*<>
*<>
<>*
<>
*

*<>*<>*<>~<>*<>*<>*~<>-*<>*<>*<>*<>3~<>*<>*<>~
http://sbc.wbp.kielce.pl

.. DYMĘ 8 M" z przystawkami
(nową). Kielce. 201-64. 1J\547-g

RÓŻNE

Ri,żnic w ró ż ny(·h
rcgionach Związku Radziecl,i:!go wypadło nicdzielIle glo_
sowanie w l'efó!rendum
w
sprawie d:\l:;zego
is(nien'a
ZSR3.
jl\ko
odnowianego
związk u suwer~unych r epublik. W edłu g n'epelnych dl!.nych, w Kazachstanie za utrzymaniem
związku
opowiedziało się 94,1 proc.,
w
Leningra dzie - 69,& prac., na
Sil.chalin ic 73
proc. W
J\.fllsk wie
" tak"
głosowah
50-,01 proc., a w Kijowie 44
proc.

*

Prof. Jcffrey Sachs, ckonomista. z
Uniwersyt etu
Harvarda,
doradca
rządu
polskiego, powiedział \V rozmowie
z
korespondentem
PAP że porozumienie o co
najmniej 50-procentowej redUkcji polskich długów oficjalnych daje naszemu kraJOWi "historycznie najlepszą
od 200 lat sposobność osil\gnięcia rozwoju gospodarcze_
go", ale wymaga "wytrwałości i deternlinacji w -przeprowadzaniu reform, Da.w et
jeśli na krótką metę okazują się bolesne".

*

Odbudowa

Kuwejtu

kosztować będzie 00 30 do
51ł miliardów dolarów i zajmie 5-10 lat, oświadczył w

Londynie ambasador Kuwejtu w Wie!ldej Brytanii Ghazi al-Rayes.

"Solidarność!!

Z obrad NSZZ

Ziemi Radomskiej

Zenon Madej
złożył

.

rezygnaCję

Wczoraj w Radomiu obradoNSZZ _.SoRadomska.
Tematem spotkania była ocena
sytuacji gospOdarczej i kondycji
finansowej wojew6dztwa.
Wiele miejsca poświęcono problematyce bezrobocia oraz stanu ładu i porządku T;l1.lbliczn ego w mieście i regionie. Poinformowano uczestników spotka_
nia, iż 8 bm. dotychczasowy
szef rcgionu NSZZ .. Solidarność" Zenon Madej złożył rezygnację.
obowiązki szefa
regionu pełni obecnie jego zastępca p. Waldemar B;lranowski. Biorący udział w debac ie
zw iązkowej wojewoda
radomski dr inż. Jan R ejczak odpowiadał na pytania. które dotyczyły m.il}. in westycji komunalnych w mieście,
aspektów
bezrobocia.
(syk)
wafi związkowcy z
lidarność"
Ziemia

Proponujemy .••
WIDEOFllM0WANIE. Kielce,
552-37.
14432-g
CHAtl.:JPNICTWO.
155.000
dziennie. Kope rto, dwa znaczki 3_300 koszt kse rokopii. War·
szawa 83, skrytko 52_
141·k
INSTALACJE elektryczne, odgromowe,
pomiary,
remonty
suwnic. elektrowciągów. piecyków olejowych. Kielce 31-08-66.
14539-g
WYDZIER2:AWIĘ
a nalizator
spalin.
diagnoskop
GS-3115.
przyrzqd da ustawiania świateł,
PKO-4. Kielce. tel. 453-56.
14551-g
FOTOKATALOGI
"Romeo".
Wrocław 3. skrytka 1008. 100-11.

ZGUBY
ZGU BIONO legitymację szkolIł LO Starochowice. Barań·
ski Artur.
112-st

ną

CI) WDK w Kielcach zaprasza
21 bm., o godz. 18 na wystcp
znanego zespołu młodzieżowel!o
.. Dżem". Bilety i informacje w WDK, tel 490-41.
• "'DK zaprasza także na
imprezę
pt.
"Mikrofon
dla
wszystkich" - 19 bm. o godz_
18 do sali kominkowej.
• Młodzieżowe Centrum Kultury w Kielcach, ul. Słow:1ckie 
go 23, zaprasza 22 bm. o godz.
17 i 19 na występ
zespołów:
"Big Cyc" i "F.A_S."
(J)

UW,\G!\,

WĘDKARZE!

• Zarządy Kół PZW ,.Amur·'
i "Brzana" w Kielcach informują,
że
w ciągu marca i
kwietn ia br. opłaty członkow
skie i za \':ędkowanie przyjmowane są w lokalu przy ul. Sło
necznej 4 we wtorki i czwartki. w god z. od 10 do 12 i od 16
do 18_

.....

NUMER...,.._..,.....
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Młodzi pięściarze walczyli w Zywcll: i Lodzi.
Już od czwartku w Słupsku mistrzostwa

•

Wybrzeże JUŻ

Polski

w boksie.

okół

na czele

•
ringu

Drug~e

ogólnopolskim· turnieju juniorów w Zywcu o "Góralską
dupagę" wzięła udział grupa plęsclarzy z BłllkHnych Kielce. Wypadli oni bardzo dobrze zdobywając jeden złoty i trzy brązowe
medale Zdzi5.ław Pabli\a w wadze koguciej był pierwszy po
zwycięskiej walce finałowej z Jarosławem Bąkiem z Walki
Zabrze. Trzecie miej.5ca zajęli Krzysztof Serda w lekkopółśred
niej. Paweł Góźdź w pÓłśredniej ąraz Andrzej "'ynycki w pół

klisie

W

cięLkiej.

*

*

*

Czterech młodych pięś<:iarzy Slaru Slaraeho\\ ;ce uczestniczyło
w ogólnopolskim turnieju bokserskim juniorów w Łodzi o "Srebrną łódkę". W silnie obsadzonej imprezie bardzo dobrze spisał
się reprezentant Staru w wadze półciężkiej Marcin Płatek, który
dosLcdł do finału. gdzie uległ po wyrównanym pojedynku Mariuszowi Orlińskiemu ze startu Elbląg. Pozostali reprezentanci
Staru przegrali w eliminacjach.

*

*

*

W najbliższy czwartek. 21 marca br. rozpoczynają się w Słupsku
finały
Okręg

indywidualnych mistrzostw Polski seniorów
w
boksie.
k ieleck i reprezentować będzie trzech pięściarzy z KSZO
Ostrowiec. Leszek Pasowicz w wadze papierowej, Sebastian Gruszczyóski w wadze półśredn iej oraz . Tomasz Mialkowski w wadze
średniej. Na zdjęciu poniżej: fragment zwycięskiej walki Henryka Pelricha (z lewej) ze Stanisławem Łakomcem, podczas kieleckich eliminacji strcrowych. Petrich jest jednym z najpoważ
niejszych kandydatów do zdobycia kOlejnego tytułu mistrza Polski w wadze półciężkiej.

Koszykarki Słaru
,

nie miały problemów
Koszykarki Staru gościłS u
siebie jeden ze słabszych zespołów II ligi Cement Chełm. Jak
było do przewidzenia staracho'wiczanki odniosły wysokie zwycięstwo
pokonując
rywalki
118:54. Bogatym łupem punktowym podzieliły się - Osadczaja 19, Lisowska 18, Zajączkow
ska 17, Szyłkina ' 16, Piekarz 13,
B. ~likuła 11, 2:łobeeka 9, Jackowska i Poeheć po 6 oraz Le"ut 3.
Inne rezultaty w tej grupie.
AZS Katowice Gliuik Gorlice 31:8J, AZS Gliwice - AZS

przy zielonych

Kraków 78:60, Sial Stalowa Wola - AZS Rzeszów 79:66, Hutnik Kraków - Korona Kraków
68:91, ~ZS Lublin - ROW Rybnik 88:74,
1.
2.
3.
4,
5.

Glinik
STAR

20
20
20
20
20
20

Stal SW
AZS Lublin
AZS Rzeszów
&. ROW Rybnik
7. AZS Gliwice
I. AZS Kraków
S. Korona

2.

2.
20

Cement
lIutnik
l!. AZS Katow.

ts

lO.
11.

20
1!

37 1732-1238
37 161.2-1266
3' 1563-1210
35 15'0-1358
33 1521-1263
30 13S3-1ł3'
al 1287-141'
28 12&&-141&
21 1242-1331
24 131&-1"2
Zł 1111-1721
~ 111&-1313

stołach

mm niedzi

(j)

W spotkaniach II ligi tenisa
stołowego w Kielcach odbył się
mecz
pomiędzy
miejscowym

AZS a
Lewartem Lubartów.
Nasze tenisistki odniosły kolejne zwycięstwo, pokonując rywalki 10:8. Najwięcej punktów
dla AZS zdobyły Kamila Mali-

ę

szew.~ka 4 i Ewa Bomba 3. Drugi nasz zespół drugoligowy Kolejarz Kielce gościł w Lublinie,
gdzie uległ tamtcjszemu Sygnałowi 6:10. Dla Kolejarza punkty Zdobyły Renata Golasa
3,
Justyna Rodak i Agl,).icszka Pałys po 1 oraz para Pałys 1\0dak.
Decydujące

lwycięstwo

I

porażka

Budowlanych Kielce

t.el~graficzny

&midŁ

skróci

kOlarskiego (
• W turnieju s~bljslów zaliAdriatico
czanym do' klasyfikacji Pucharu
de Wolf, aktuSwiata, rozegrany w Hemdon
alny wicemistrz świata zawo(USA) zwycięstwo odniósł Niewodców. W klasyfikacji genemiec I'elix Beck er.
ralnej
prowadzi
Federico
Ghiotto.
• RekordO'Wą sumę 600 milionów złotych zażądał łódzki Wi• W tradycyjnym
turnieju
dzew za przejście JAcka Bay..-ra
bokserskim w Ustii nad Łabą
do Jagiellonii Btałystok.
(CSRF) pierwsze miejsce w wadze średniej zajął Polak Grzegorz ·tru"ała.
•

Szósty . etap

wyścigu Tirreno
wygrał Belg Dirk

Z życia TKKF
W kolejnych finalowych

spoŁ

kanlacł) ligi miast w· siatkówce m<:żczyzn.
organizowanych

prze7. ognisko TKKF
"Iskra"
Politu'lmi ka zwyciężyła z DSN
3:1 a hkra pokonała J'''/ZNP
3:0. D:!cydujące spotkania o kolejno."_'i w tabeli odbędą się 25
marCd br. w hali ,.Iskry" o godz.
18. w których zmierzą się Potih('hnika z JW/Z~iP i Iskra z
D!'..'.

Po d~tychczas
rozegranych
potkaniach pro\\ adzi Iskra 17
akt. Pl"Zcd DSN 16 pkt.. Polih-,·hni k.l 15 pkt.
JW ;Z~P l!
pkt.
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Milla
~lilIa

zyskał

ogromną

sympatię

wszystkich i mimo zaawansowanego wieku otrzymał wiele
atrakcyjnych propozycji.
Wydawało się. żc wreszcie dopiął
swego i stał się kimś.
Al
to zdaniem Milli b 'ly tylko złudzenia. Być może rozgoryczenie piłkarza
wynika z jego niewielkiej już jednak przydatności w
rozgrywkach ligowych. Mimo to wyglo:;ił wicie publicznych
oświad
CZ0Ó, które narobiły sporo szumu
w
piłkarSkim
światku
Francji.
"Fl·ancja nigdy ni:! pomogła
i nie pomaga piłkarzom afrylm ·lskim. Kibice nie widzą, Vi
jaki sposób traktuje się Murzynów na treningach". - To 0st~tn;', nie dopowiedziane zda-

1. 'Wybrzeże
2 Grunwald
3. Wisła
4. KORONA
5. Pogoń Sz.
6. lIutnik
7. Po"oń Z.
8. Miedź

Złośliwv

26 39
26 39
26 31
26 29
26 24
26 21
26 13
26 12

787-65ł

747-692
729-691
723-721 ·
707-715
723-750
643-69.J
6U-72t

kawal

kibiców

O tym, że złośliwość kibiców
nie zna granic, pr~konali się
ostatnio piłkarze Hutnika i
Wisły, których wraz z rodzinami przed derbami piłkarski.
mi w Krakowie zaprosił dy·
rektor Teatru Ludowego w Nowej Hucie Jerzy
Fedoro~
win na przedstawienie.
czas spektaklu zadzwonił anonimowy teleron, informując, że
w teatrze podłożony jest ładu
nek wybuchowy i widzom grozi niebezpieczellstwo. Dyrektor
wezwał policję,
ale zachował
zimną krew
i nie przerwał
przedstawienia. Po przcszuk~
niu pomieszczeń okazało się, ze
bomby nie było. O in.fydencie
zawodnicy wraz z rodzinami
dowiedzieli się po zakończeniu
przedsta wienia.

mat w

ręczne

•

•

•

....... .

oskarża

Pamiętacie jcdna z mojwięk
szych gwiazd włoskich mistrzostw świata w piłce nożnej?
38~letni
Kameruńczyk
Roger

spotkanie o prytej grupie II ligi odbędzie się w najbliższą niedzi~
lę w Kielcach. gdzie spotkają
się dwa pretendujące do pierwszego
miejsca
zespoły
AZS
Kielec i
ygnał Lublin,

brzeże 'zrównało się punktami
. z Grunwaldem,
ale
lepszym
stosunkiem małych punktówob.
jęło
przodownictwo w tabeli.
A oto jak wygląda aktualna
tabela.

W Wojewódzkim Domu . Kul~
W drugiej li.dze mężczyzn II
tury odbył się VII z kolei t.,-!rzespół Broni występował w LuBudowlanych
niej tenisa stołowego UCZD}Oy.'
bartowie, gdzie uległ tamtejKielce w meczach o mistrzoszkól
podstawowych.
Wsrod
szemu . Lewartowi 8:10. Punkty
stwo II ligi rozegrały dwa spotdziewcząt ' pierwsze miejsce zadla Broni zdobYli Wiałrak
kania u siebie. Ich przeciwniczkami były piłkarki AZS AWF · 3. Buka1'lki :I oraz Bedyński 2.. jęła Ar:nieszka l\falmur (SP
Brus). prżed Moniką Sibrą ~SP
Kraków. W sobÓtnim spotkaniu
Wzdół Rządowy) i Iwoną Skibą
wygrały. kielezanki 21:20 (10:8),
(SP nr 31 Kielce). Najlepszy~
natomiast wczoraj uległy swowśród
chłopców
okazał
Się
im rywalkom 22:24 (7:9). Punkty
W lidze międzywojewódzkiej
Krzysztof Kręeisz (SP Wzd~ł
dla Budowlan;}'ch zdobyły: Borozegrana kolejne spotkania, ' w
Rządowy),
kLóry
wyprzedtił
ruslńska l-l, Kruk I-ł, Kaktórych uzyskano następujące
Tomasza
Kaczmarezyka
(SP
czorek l-I, Szałas 3-0-1, Michta
rezultaty. Platan Borkowice - . Radlin) .iPawła Domar:ałę (SP
!-1, Kubiee 2-1, BUlaj 1-7,
Kolejarz
Kielce ':9, lIurar:au
nr 2 Zagnańsk).
Wieczorek ł-!, K_wska 3-1
Mokra - Granał Skarżysko 1:17,
i Gruba ł-l. Rezultaty poZ{)staGranat - Promień Busko Zdrój
Kolejny VIII turniej odbę~zie
łych spotkań: AZS Katowiee 15:3, Kolejarz Or:rodnik U
się dopiero po świętach WielMKS Lublin t7:1i i 28:16, PaGrójec 15:3, KOlejan - Mazowkanocnych 6 kwietnia br.
łac Młodzieży
Tarnów - JKS
sze Grójec 13:".
Ja.-osław
26:!9 i %3:31, AZS
Warszawa
Beskid Nowy
.,,"~.~.~
Sącz 28:23 i 26:21.
Po
dotychczas
rozegranych
meczaeh w tabeli prowadzi AZS
Kolumnę opracował
W ta.beli prowadzi JKS Jarolladom przed Granatem Skarsław 37 pkt., na 5 miejscu plaiysko i Ogrodnikiem II GróRYSZARD JURECKI
sują się Budowlani z 17 pkt.
jce.
Pił.karki

Fot. T.

spotkanie w ekstra_
nicznych Wy.

piłkarzy

brzeża Gdańsk z Miedzią Legnica zakończyło się ponownym
zwycięstwem
gdańszczan· 40:21
(20:7). Po tym zwycięstwie Wy_

nie jest jednak wyraźna aluzją
do postaw rasistowskich. Trenerzy i inni piłkarze zareagowali oburzeniem na enuncjacje

ciągała tłumy kibiców, nie zarobił
nigdy więcej niż 30.000
franków miesięcznie (5 tys. dolarów). Było to jednak
tylko

raz, potcm płacono mu znacznie mniej. O prezesach i menazcrach znanych klubów,
z
którymi prowaa:dł pertraktacje,

Francuzi

sq rasistami

nigdy więcej
nie zagra
Francji. "Wystarczy mi to, co
tu widziałem i co przeżyłem.
Dziś wiem już, że jestem AfrYi
kaninem,
KameruńCzyki em o
jedyne o co będę wałCzył,st~ h
godne traktowanie wszy I.C
Afrykanów". Z typową d~a IDei
go buńczucznością zapowledz~a ~ .
że jeśli zajdzie potrzeba, ZOf.pJe
nizuje strajki, a nawet wez n
udział w rozruchach.
Tego było już za wiele nawet dla wielbicieli jego talentu. Z różnych stron pOsypałY
się oskarżenia, że Mi11a wplątu
je się w politykę, daje posłuch
lewackim doradcom etc.

Piłkarz odpOWiedział, że. n~~

Milli. Ale ten niE' popuścił. V,T
nastqpnycn wypowiedziach dał
do zrozumienia, że Afrykanom
płaci się mniej niż Europejczykom czy Latynosom. I to nawet tym, którzy biorą na siebie ciężar gry. Sam mówi, że
chociaż był gwiazdą, która przy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

wypov:iada się bardw źle. Szefowie 1\S Monaco,
to "ll:dzie
bez honoru", prezes Saint-Etienne "człowiek, nie traktują
cy poważnie nawet
własnych
słów".

Po dość burzliwych polemikach :ilrlilla oświadczył, że już

dy nie interesow~ł się mCZjui
prócz . gry na b01Sku, a
m
naJ'mnieJ' polityką. Po
czy,
1" prejednym tchem ~odał.: ,,]I,. OJ zvjazydent P::.ul Bl:):'a Jest preruilcielem
WSZystlClCh
KaJU ystczyków. Jest ojcem nas WSZ
kich".

