rlament ZSRR zawiesza strajki

Prezydent RP

t.

Pirrusowe·

uda

zwycięstwo?
najbliisze,o elwar&ku deparlamentu
~órnieze
w ZSRR zostają zawiena 2
miesiące.
Rząd
\1~;_.ob4)\Viazanv
został
natomiast
rOl~p41lczl~cia rozmów ze strajod blisko ł t y2'UJrIl.Kalm.•. 'Vedłu~ a,enponiedziałek strajczwarta spośród
eckicb kopalń węgla.
uwz~lędnia w
swej
faktu, że fala strajobjęła takie wiele zakła
przemysłu cięikie~o, a w
Ch'lCz!~ejllallszlrch praca została przer\vabraku wę~la.
wątpliwe,
aby
1.,,:~~~lIl!~,~:!i~rro:;~~ ~órnicy zaakcepamentarną

n

do l wiązku Radzieckiego

pójSć na zadne
ustępshva
i
kompromisy do czasu spelnienia
ich postulatów.
O~serwatorów zostana'.,,·ia czy
rZl\d w przypadkn nie zastosowania się przez ~órników
do
decyzji parlamentu
i fiaska
rozmów, zdecyduje się na wprowadzenie innych rozwi'łzań, np.
typu
n1ilitaryzacji
kopalń.
Wszystko wskazuje na
to. że
byłoby to
jednak pirrusowe

-

zwycięst \\'0.
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Spotkanie

Wizyta prezydenta RP, Lecha WałęSY i premiera, Krzysztofa Bieleckiego w ZSRR
nastąpi wiosną br., najprawdopodobniej w ciągu najbHż
szego pól tora miesiąca - poinformował we wtorek rzecznik prasowy prezydenta ZSRR,
Witalij Ignatienko.

z inicjatywy

decyzję

"Echa Dnia"

ze ze wszystkich rewiadomości.
zamierzają

dae

z

aea

do domu

W ostatnim okresie sporo
o budowie gmachu
teatralnego w Kielcach. Z reporterskiego obowiązku odnopisaliśmy

towaliśmy

Pi4lknie prezentuje s:" główay h&! te;)tralny. Na śe;:.oacb płasAdama Wolskiego.
Fot. A. Piekarsl,i

korzeźba

fakt.

że

większość

specjalistycznych ekip budowlanych zeszła z tego terenu
przed
ukończeniem
robot.
Przyczyna była jedna - 'rak
pieniędzy i jasnej sytuacji co
do dalszego kontynuowania
prac.

Prokuratorzy

-

ku

•

lV

opalach!

Wzrost przestępczości kryminalnej -

spadek

Dziś ogromny budynek świe
ci pustką. Na bieżąco prowadzone są roboty w niewielkim
zakresie. A w mieście o tej

historycznej
wiele.

budowie

mówi

się

OOKONCZENlE N:\ STR. 2
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• • • •""• • • • • •y .. . . .'
BIOP~OGNOZA

Wiclzialność w ciqgu
dnUx
dobra, warunki drogowe też.

SlItuacja b iometeor ologiczna
na ogól
korz.ystna, jedynie
przy schorzeniach reumatvcznych i układu oddechowego
możliwe pogorszenie objawów
chorobowych.

wykrywalności

•
•

u

Spółki

nie zawsze zgodne z prawem
Coraz więcej spraw

Wzrost przestępezości kryminalnf"j, kiepski stan bezpicueń
stw::}
pUblicznego i
zalążki

podzi/'Ipia
go:_ od:.r4'ugo
to zjawiska niepokojące zarówno s,.,ole{'zeń~two jak i organy
ścijl'ania i wymiaru sprawied!ł

ozmowy pr~y
herblJtce•

,vości.

wielkanocny ~
sala eh radomskie,o gmaPopijarsldego l\Iuzeum Wsi
zol'ganizowało tra·
ermasz wielkanoc:
którego można bywyroby twórców luemi radomskiej, m.in.
W. Górezyńskiego,
I J. Wrzosck.
wyboru były pisanki w
2-12 tys. zł. wielkanoesłomiane baranki - 35 tys.
"palmy _ 15 tys.. koszyezki
50 tys. zł. ,ałązkl jemioły zł.
Nie zabrakło również
wycinanek, bukietóW
ccnm.iki czy obrazów.
(ws)

interwencylny

i~45898 .
Dzjwna

usługa

Niestety. nie
pomogła moja
wizyta w
.,Telefonie" I nasza
rozmowa z panem. reklamują
cym się w
gazecie. jako Zakład Instalacji Anten TV. K ielce. tel. 206-53.
OOKoRCZENIE NA STR 7

Z da nych liczbowych P r okuratury Wojewódzkiej w Kielcach jawi siQ zatrważająca statystyka : tylko w ciągu 2 miesięcy br. w ·woj. k ieleckim zanotowa no ponad 4.600 przestępstw. W porównaniu do lat
ubiegłych wzrasta liczba tzw.
c iężkich gatunkowo przest<;pstw
- napadów. rOZbojów i włamail
z kradzieżą. W styczniu i lutym br. zanotowano w województwie aż 10 zabójstw. o 100
proc.
zwiększyła się
liczba
gwałtów.
Przestępcy są coraz
bardziej
brutalni. działają w
zorganizowanych
grupach i z
bronią W ręku.

OOKONCZENIE N.<\ STR
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z Krzvsztofem

Sowińskim, poetą

Chce bve no oczesnvm wvdawC8...
Kiedy napisałeś
pierwszy wiersz?

swuj

- Jesteś romantyc:;IIDY,
żliwy jak każdy poeta'!'
DOKOŃCZENIE

wra-

NA STR.

Miałem

chyba 12 lat i
popełniłem
wierszyk wyznanie miłosne do koleżanki
ładnej blondyneczki.
-

Rewelacyjny, . 24-stronicowy

. Re ok·sem"r

ff

.,

. -

~~ Nie przecpwalając ,się - - jak · cz·~~ią . n,lczna Szydłówka" - kościoła pod we- ,
to inni ~ ale w ńaszy~, 2.:ł-:-tro~lc~- . zwaniem św. Józefa R6botnika. A więc

wym . "Relaltsie" . świątecznym : będ:zl~.
co poczytać:
. . .
.
.~ Biznes w ~iedzlble kSiędza . p~ymasa, czyli... NIESTRASZNY DWOR,
(oczywiście w Modliszewicach)ł . '
Q Kilkanaście porad dla Ilan: Jak . uniknąć zdrady? Dla panów polecam,r
materiał pt. "Balsam na męską dl;lszę ,
~ Pierwszy odcinek nowego. cyklu
rozpoczyna go "Okrasa archItekto-

w~zystko 9 budowniczych tego kielec-

kiego

kościoła;

-<> .O

czym rozmawia Edward Lubaszenko . z synem Olafein? - dowiecie
się' z rozmowy,
jaką
prz eprowadziła
red. Beata Młotkowska.
Jutro dalsze szczegóły o specjalnym
wydaniu świątecznego "Relaksu".

http://sbc.wbp.kielce.pl

~/ .
Rys. Piotr Wollenber,

e

'

Prokuratorzy w opalach!
DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

Tymczasem. podobnie jak w
ułym
kraju.
wykrywalność
przestępstw jest w dalszym cią
gu niska.
Zdaniem
Aleksandry TomalSewskiej,
prokurator
wojewódzkiej w
Kielcach. jest to
elek,t m.in. fatalnego wyposaże
nia policji w środki teehniczne
i - specjalistYCUlą
aparaturę.
Ciecpi na tym równ~ż szybkość prowadzenia
postępowań
'Przygotowawczych. Na przykład
na wyniki badań laboratoryjnych. przesądzających często o
udowodnieniu w iny, czeka się po
kilka tygodni (na Zachodzie 48 godzin).
- Spadek
przest~pczościtwierdzi prokurator Ą. Tomaszewska - zależy w dużej mierze
właśnie od
skuteczności
wykrywania
sprawców i od
tzw. nieuchronności kary, a
nie - jak się powszechnie sądzi
- od zastosowania aresztu tymczasowego wobec podejrzanego.
czy surowości kar orzekanych
przez lądy
Przyczyny przestępstw są · od
la,t ·podobne - m.in. wady procesu wychowawczego dzieci i
młodzieży .
patologia społeczna
rozbite rodziny.
Niestety. jak
dot ąd nie udało się ich choćby
w części wyeliminować
Równocześnie
z kryminalnymi na biurka prokuratorów coraz częściej trafiają sprawy gospodarcze. Pęd do robienhl interesów obudzi! bowiem różnych
'Cwaniaków i
hochsztapJer6w.
którzy chcą bogacić sie także
kosztem innych. Coraz częściej
stroną
wykorzystywana bywa
także skarb państwa.
Trudno dziś ocenić w jakim
stopniu zjawisko to
dotyczy

tzw. spółek nomenkla·tUIowych,
a w jakim rodzącego się już
podziemia gOSpodarczego. Jedno jest
pewne. liczba przestępstw
gospodarczych , będzie
wzrastać. W łeh zwalczanill potrzeba jednak nie tylko policji.
a przede wszystkim wyspecjalizowanych
słuib podatkowych
l.. odpowiednich przepisów_
Na dziś wiele jest w tej kwestii prowizorki. Wprawdzie i~
nieje ustawa o :zwr-ocle konyści
uzyskanych niesłusznie kosztem
skarbu państwa I innych pań
stwowych osób pra wnych, % 21
czerwca 1990 roku. ale jest to
tzw. ustllwa 1!pizodyczna i ze
względu na czas obowiązywania
(do 21 lipca br.) problemu nie
rozw iąże. A spraw już dziś jest
sporo, m.in. urokuratury badają
sprawę legalności umowy spół
ki' między
.,Drogowcem", a
PBRol w Kielcach, zajmują się
spółką ..Drewbudu" z Kombinatem "Dolina Nidy" (m.in. chodu
il zaniżenie udziałów w spółce)
oraz umową dzierżawy ośrodka
PUSB w Ameliówce. Prokuratura Rejonowa w Kielcach zaj~ła się też sprawą wykupienia
przez EKO .,Marlenę" budynku mieszkalnego przy ul. Toparowskiego.
W sprawach tych postępowa
nie wyjaśniające prowadzą też
służby
wojewody ki-eleckiego.
który jest organem założyciel
skim niektórych z wymienionych przedsiębiorstw.
Czy rozpoczęcie na dobre procesu prywatyzacyjnego i tworzenie się w kraju rynku kapitałowego
spoWoduje
wzrost
'Prz estępstw gospodarczych? Zobaczymy.
(RAZ)

l reporterskiego dyżuru
Trzy
przypadki samobójstw
prllez powieszenie. eztery rozboje, ponad 30 włamań i kradzieiy
II włamaniem zanotowano minionej doby w woj. kieleckim.
Wydarzyłv siC) także dwa wyv ailki drogowe.
• W Kielcach na ul. Wali~óry, wczoraj w południe, nicznany kicrowca kieruj~cy •.fiatem 1260" 1)otrącil przechodzące
«o przez jezdnie lIO pasach 16-letnicl';O Kamila W.• który doz-

napadli na idącego do domu Tadeusza M. Grożąc nożem sprawcy zabraJi ofiarze portfel z "kwotą 2,5 mln zł.
PiekopObicia przez
nieznanych przeslepców lIostał
Waldemar B., który stracił aktówkc:, 160 tys. złotYCh, klucze
od mieszkania i dokumenty.
Również
na
szowskiej ofiał' ą

f)

Sprawcy napadu
na mieszkanie
w areszcie

nał obrażeń ciała.

• W Starachowicach na ul.
Ostrowieckiej Marek L. kierujący .,FSO 1500"
najechał na
tył jadącego przcd nim .. kamaza". W wyniku zderzenia. pasa~erka
samochodu o obowego
została ranna.

Na kieleckich ulicach
- niebeZlliecznie
• W · Kielcach puy ul. Fabrycznej dwaj nicznani sprawcy

Zła wiadomość

dla homoseksualistów

ul.

• Przy nI. Dąbrowa - Łąki
okolicy Dąbrowy) do mieszkania 61-letniego Jana S. weszli
wieezorem Waldemar M. (lat %9)
i Krzysztof B. (1. 30). Obaj męż
czyźni okazali sic zwykłymi rabusiamI. Grożąc ofierze nożem,
bijąc i obeZWładniając
gazem
łzawiącym, po
splądrowaniu
mieszkania sprawcy zabrali Janowi S. 3,5 mln złotych.
(w

Dzięki
szybkiej interwencji
policji Obaj zlodzieje zostali zatrzymani i przewiezieni do aresztu.

(KAZ)

o;

• Rzecznik MinisLerstwa Obrony USA Pe\e Williams 0świadczył we wt.orek w Waszyngtonie, że siły wojskowe
Saddama Husajna umacniają
kontrolę nad południową częś
cią Iraku,
jednak .sytuacja
jest. tam nadal płynna i powstańcy
szyiccy kontynuują
walki.
• Planowane na wczQraj w
Moskwie spotkanie delegaCji
Litwy i ZSRR nie odbyło sif!.
-Członkowie litewskiej' delega_cji palislwowej przybyli we
wtorek do stolicy ZSRR w
wIu uzgodnieni-a warunków
.spotkań
delegacji państwo
wych Litwy i ZSRR. Delega-

DOKOlQCZENIE ZE STR. 1
Dla obecnych wladz miejskich i wojewódzkich ten duży obiekt to nie lada pr-oblem.
Sam Teatr S. Zeromskiego
(przyszły
użytkownik)
tego
olbrzymiego gmachu nie utrzyma. Najw)'Ższa więe pora
aby pod~ konkretne deeyzj~
Należy Odpowiedzieć na pytaDie: jak zdobye pieniądze na
szybkie dokończenie budowy?
Komu z użytkowników pn:ekazać gotowy już budynek?
Pytania te postawione zopodezas spotkania zorganizowanego z inicj3tywy re-dakeji "Echa Dnia". Uczestniczyli \V nim: wojewoda. .Józef
Płoskonka. prezydent miasta,
Robert Rzepka oraz przedstawiciele placówek kulturalnych:
Teatru im. S. Zeromskiego dyrektor Wojciech Boratyń
ski i ·zastępca Andrzej Ru-'
ciński, Estrady
Swięłokrzysstały

Proponujemy•••
• Tow.arzystwo
Miłośników
Lwowa w Kielcach
zaprasza
swoich
członków i zwolenników - 1 kwietnia (POniedziałek świątecmy), o godz. lZ,30
do kościoła garnizonowego przy
ul. Karcz6wkowskiej na mszę
św.. w
czasie której przypomni się, iż w tym wlaśnie dniu
1656 r. w
katedrze lwowskiej
ślubował
w imieniu
narodu
król Jan Kazimierz.
• Towarzystwo
Przyjaźni
POlsko-Austriackiej zaprasza na
spotkanie dyskusyjne na temat:
"Katolicyzm w Austrii, Niemczech. Po1sce i USA" - 28 marca br.. - o godz. 17.30 do P. 6'l
lub świetlicy
NSZZ "Solidarność" przy
Pl. Wolności 2 w
Kielcach.
• Towarzystwo
Przyjaini
Polsko-Amerykańskiej :zaprasza
na odczyt pt. ..Przy jaciele Ameryki - George Bush i Lech
Wałęsa" 28 marca br., il
godz. 18.30 w p. 67 lub świetli
cy NSZZ .,Solidarność" w Kielcach przy pl. Wolności 2.

m

ogólnopolskim
konkursie
poetyckim. Co dało el to wy-

różnienie?

wydawcą?

W

2

- Poza zawistnymi spojrzeniami kolegów z "branży" i
odrobiną satysfakcji, niewiele.
Nie wysyłam już wierszy na
konkursy to nie ma sensu,
Teraz od czasu do czasu sam
zasiadam wśród jurorów i oceniam poetyckie poczynania
innych. I muszę przyznać, że
na stu poetów, których utwory miałem okazję czytać, tylko dwoje - Czeszkę polskiego pochodzenia i chłopaka
spod Kielc, cechował profesjonalizm.
- Masz na swoim koucie
tomik poezji pt. "Pamięć".
Chcesz wydać kolejn,. - "Ballada o zabijaniu" l chyba uda
ci się to szybko, bo sam jesteś

prestiżową.,
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Rozmowy prży herbatce
- Nie, ja jestem realistą.
Literatura nie jest wystarczająoym substytutem rzeczywisto ści.
Poza tym pierwszym,
infantylnym lirykiem, nie piszę
poezji miłosnej. Jest .zbyt intymna. Po Petrarce szkoda już
zabierać się za ten temat. W
ogóle stany emocjonalne mają
niewielki wpływ na to co piszę. Moja twórczość to raczej
wynik przemyśleń. Obecnie
przechodzę
okres klasycyzujący i popełniam sonety.
- Dwa lata temu zdobyłeś
"Swiętokrzyską Lirę Poezji",
pierwszą

nagrodę

napływają

iransporty czołgów
wozów opancerzonych.
, Jak s:ę wydaje, dYSlokacja
ta może mieć związek z u_
plannwaną na czwartek niei

legalną demonstracją.

kiej dyr Jerzy. Man.ecki, z
kieleekiej WSP dr
.Janusz
Wr6blewski i Andrzej Kościo
łek l'eiyser telewizyjno-filmowy.

Lalki i Aktora "Kubuś".
c.-ó wki te w swojej
ności
artystycznej
wspomagane finansowo

W końcu ub. roku % inicjatywy dyr. Jerzego Marzeckiego opracowany został projekt
statutu fundacji "Teatr". Jak
podkreślił podczas
spotkania
jej inicjator, fundacja jest
niezbędna
do przyspieszenia
budowy obiektu, a po jej zakończeniu byłaby gwarantem możliwości finansowegoutrzymania budynku. W skład
członków założycieli weszliby:
prezydent miasta jako xeprezentant władzy samorządowej,
przedstawiciele Teatru im. 'S.
Zeromskiego, Estrady Swięto
krzyskiej, a być może także
przedstawiciele
Filharmonii
im. O. Kolberga
Teatru

wane i w na ihli-;'<,,,,..,,,,,
wniosek o ... o·u,~'t ... "
zostanie
stwie Kultury
dej też chwili przy

http://sbc.wbp.kielce.pl

działającą fundację.
Dokumenty są już

Ministerstwo
Transportu
i
Gospodarki Morskiej informuje.
ie druli
etap planowanej w
br. poclwyżki sławek i opłat w
taryfach pasaiers1óeh wehodzi
w "żyde od ZZ kwie1nia. Ceny
biletów i .płat za przewóz bapiu wzrastają średnio: na kolei ił -40 proc., a w komunikae1i.
autobusowej między miastami
- w tym PKS - o 38 proc.
Do 7 tys. zł wzrasta eena
tzw. miejsCÓWki w pociąjtu, lak
samo jak oplata za wypisanie
biletu przez konduktora. Jednocześnie
eeny
biletów PKP
na przejazdy ekspresami i pociągami pospiesznymi nabierają
od 22 k\l"ietnia br. charakteru
cen maksymalnych. Oznacza to
te kolej będzie mogła samodzicllnie stosować ulgi typu komercyjnego, np. przy przewozach rodzinnych , grupowych, w
dniach o małej frekwencji podróżnych czy też w przewozach
nocnych.

nl'"vo'otol-_

Swiętokrzyskiej może być

ruchomione
subkonto
chwili zarejestrowania
cji), na które można
pieniądze na budowę
Dyr Jerzy Marzecki zape~Vlll1il
także obsługę ks
dla pracownika
funkcję kier-ownika
dacji. Tak prezydent
wojewoda przychylnie
sunkowali się do prop
utworzenia fundacji.
DANUTA

w

•

- Tak sądzę. W Domu Srod-owis-k Twórczych "Pałacyk
Zielińskiego ",
gdzie pracuję,
jestem kierownikiem do spraw
wydawniczych. Wkrótce powstanie też samodzielna oficyna
wydawnicza DST. Chcialbym
się wreszcie poczuć wydawcą
naprawdę nowoczesnym, obsłu
gującym komputery. Tymczasem uczę się pracy z komputerem i muszę przyznać, że zajęCie to szalenie mnie abso,rbu je. Swą przyszłość wddzę
właśnie w uprawianiu tej profesji. Chcę wydawać utwory
innych.
'
- A więc w czasach, gdy
pogoda dla bogaczy i ty' myślisz o robieniu pieniędzy?
- Przynajmniej mam taki
zamiar.
Zyczę zatem sukcesów.
Rozmawiała

BEATA

MŁOTKOWSKA

Ministerstwo
Gospodarki Jlersll:iej
ponadto, ze ej l
ieją ceny biletów
w PKP i komunikaeji
sowej między miastami,
PKS. Nowośęią Jest wUrO"lva4:le·
me ulg.wy,ch - 50
biletów miesięcznych
ogólnodostępnych jak i
niczych. l1la os6b nll,ra'WłliloIIYC~
do korzystania z
moey przepisów
Dotąd alp ta doltvc,zvlla
nie biletów

Terminy

opłat

PZU informuje, że
składek za ub,ezp,jec:~el~:
OC w II kwartale br.
jest przez poszczególne
I tak
np. oddzi ał
PZU w Warsza wie
termin opłat upływa
nia. Ta sama data ~h.MI11a"'"
klien tów PZU z
płaty

Pieniadze
albo... AIDS
Zwolniony warunkowo SI
zienia a powodU cborobY
i żółtaczki, Roman L. J
nowa postanowił
zn1łjomych dla
ki. Za~roził, że
dzinę, jeśli nie atr'zVlllla
larów. Przerażeni
czyli mu ezęść tej
powiadomili
powrócił do
jeszcze zastosował

tażu: PO~~:~':.':!~~illlmYSIOJ'~

obficie
i strainików w
pogotowia, salę
ienie kosztuje

d:

Dl

Od 22 kwietnia droże
bilety PKP i PKS

iW

'.a*&$4
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Q.ge,n :cJO
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.. Węgry 1 Korea Południo
w.a zawarły we wtorek
w
Seulu porozumienie w spra_
wie zniesienia wiz w ruchu
między obu krajami, jeśli po.byt jest krótszy niż 90 dni.
Porozumienie. które podpisa_
li . ministrowie spraw zagra_
nicznYCh Węgier i Korei Po_
łudniowej wejdZie w życie 25
kwietnia - podała ambasada
Węgier w Seulu.
• Radio afgańskie przeka_
zało wypowiedź
ambasadora
ZSRR w Kabulu. Borisa Pastuchowa, kt6ry oświadczył, że
mimo
trudności
gospodar_
czych Związek Radziecki n-i'e
unniejszy -pomocy dla Afganistanu.

Co dolej z kieleckim teatrem? -

Dwó<'lł

Polaków w "ieku 16
i 18 lal. którzy w Ubiegłym tygOdniu powołali się na swój homoseksualizm w celu uzyskania
azylu l olitycznego w Ho~andii,
b~dzie musiało powrócić do kraju zadecydował we wtorek
trybunał \V
Zwollc (wschodnia
Holandia)
Trybunał podał w wątpliwość
wysunięty przez młodych Poiaków zarzut l'epresjonowania w
Polsce
homoseksualistów
i
stwierdził, te jest on wyolbrzymiony.
Ubiegający się o azyl
oświadczyli między innymi. :te
byli wielckrotnie prześladowani
przez polską policję. Obaj Polacy przybyli do Holandii. gdzie
hamoseksualiści mogą za wierać
małżeństwa, w Ubiegłym roku,
ale z powodu braku pozwolenia
na pobyt powinni opuścić ten
kraj. Ostatnią szansę na pozostanie w Holandii była dla nich
decyzja sądowa. .
(m.n.)

eja litewska wróciła do Wił.na.
• Jak podaje AFP, powołując się na zbieżne informacje. od dwóch dni do MOSkwy
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niewdzięczne obowiązki

Radomska Straż Miejska
już na ulicach miasta

dni.

pisaIgraPoe 25
.sada
I':ka•
.dora
Pas-

Wzórem innych miast równid ł w RadomIu utworzona zostaStraż Miejska. Wykonujących swe niewdzięczne I trudne 0bowiązld umundurowanych
inspektorów spotkae moi na Już
coraz częściej na ulicach.

ł. że

darnie
.fga-

la

- Jakie zadania ma do wykonania Straż Miejska? - py.
tamy jej komendanta, Marka
Duwadzińskiego.
- Naszą działalność

parkować?

Gdzie

Coraz ciaśniej jes~ na części kieleckiego deptaku pomię
dzy ul. ul. Swierczewskiego ł Kilińskiego. Jest to od dawna jedno z nielicznych mieJse w samym centrum miasta,
~dzie przy sporym szczęściu mozna zaparkowac auto. O nowych parkingach nic nie slYClhae, a tymczasem w Kielcach przybYWa samochodó,,' t.. zakazów zatrzymywania.
(alp)
F ot. A. Piekarski

Zmiany w taryfie
starachowickiego MPK
• Na Wles drożej
przejazdowe

•

Kilkumiesięczne
pertraktaeje w sprawie _ dotowania starachowickiej
komunikacji
miejskiej przez budżety ok<Jlicznych gmin zakończyły się,
niestety, fiaskiem. Rady gminne nie
zdecydowały
się
na
przekazywanie pieniędzy
na
ten cel. W tej sytuacji Rada
Miejska Starachowic z.muszona
została do
wprowadzenia nonych, wyższyl'b cen biletów za
przewozy dokonywane
przez
!lPK poza r;..anlcami
miasta.
Nowa taryfa wchodzi w iycie
I dniem 1 kwietnia br.
Cena biletu do miejscowości
POłożonych w I
strefie komunikacyjnej (np. Wąchock, Kur:z.6w TVl'hów St.a-v) be:!zie Wvnosiła 2400 zł. Bilet miesieczny

-

Kątem

oka

Powialo energią
W Kielcach powialo ~llergiq -

"raż prezydeneka zaczęła

prze-

ganIać

z "He handlarzy. kier,,~ ich dr> '1'lre;BC legalnego hancIlu. HlJ1łdlarn %łOIZczq się. O~
Wiem 1ut da.wno wolność i de~okTację

nae

"znali za "prGumiede robienia co się
chce.,

się chce i jak się chce.
I~ mcndctv i padcj4
lł6wka. wobee Jctlrrych więdłllbll
gdllbll nie og'lne .powIlednienie wszelkiego lJrubiań

W mieście karnety 10do

tych

miejscowości
tysięcy zł.

będzie

Bilety
Brody Użec
kie. Mi rzec, Parszów) będą
kosztować odpowiednio 3200
zł i 128 tys. zł. W strefie ITI,
która obejmuje
miejscowości
Jasieniec Osiny i Rudnik bilety bedą kosztować 4000 zł (jednorazowy) I 160 tys. zł (miesięczny). Bilety ulgowe
będa
jak dotychczas stanowić 50
proc. ceny podstawowej.
Uchwała Rady Miejskiej
w
Starachowicach
wprowadziła
tez pewne innowacje w taryfie przewozowej MPK w granicach miasta. które wchodz'l
w tycie od 15 kwietnia br. Z
1ym dniem
wprowadzone zosta.ną
do obrotu karnety 10..
~rzejazdow.. normaln" w cenie
1000 d i kuneły lO_przejazdowe ltl!!"owe w cenie 'ł51lO zł. Bilet jednostkowy kOS"l!owat' bę
dzie o 100 zł drozej czyli 800 d
N'e
'lle~ają
7.mianie
cenv
HIAtów TYlie<;;p('?.nvrn 'Ii'
granicach miasta . 1'ak iak dona
tv<,bczas bilet miesięczny
iedna linię
bedzie kosztowal
28 tys. zł. zaś bilet na
dwie
linie - 511 tys. zł.
PodwyższQna
została
do
kwoty 100 tys. zł opłata kar~"ł za jazd~ bez ważnego b'!ekosztował

96

do II strefy (np.

tu.

(AN)

reguluje ustawa o policji z kwietnia 1990 r., na podstawie której zostaliśmy powołani. Organizacyjnie podlegamy prezydentowi miasta ł on uczynił
nas
OdpoWiedzialnymi
rn.in. za
utrzymywanie porządku w miejscach publicznych, za estetyczny wygląd
obiekt6w i urządzeń użytecz
ności publicznej, a także zakładów
pracy oraz posesji
prywatnych ł ich otoczenia.
Musimy czuwać nad prawidłowościami
oznakowania i
oświetlenia ulic, zwracać uwagę na estetykę
napis6w oraz
miejsc wywieszania plakat6w
i ogłoszeń, jak r6wnief kontrolować
wykonywanie obowiązk6w przez administratorów i gospodarzy dom6w, oraz na zabezpieczenie przez
wykonawc6w
prowadzonych
prac
inwestycyjno-remontowych.
Na Straży Miejskiej ciąży
też
powiadamianie właści
wych instytucji o zauważo
nych awańach sieci ciepłow
niczej,
wodnokanalizacyjnej,
telekomunikacyjnej,
energetycznej, gazowej, o przestęp
stwach, osobach potrzebują
cych natychmiastowej pomocy
lekarskiej
- Obowiązków rzeczywiście
nie brakuje. A jakie macie uprawnienia?
- Uprawnienia, oczywiście,
r6wnież
posiadamy, ale ich
egzekwowanie nie należy do
zajęć przyjemnych. Jeszcze z
nich nie
korzystaliśmy ale
wkrótce będziemy iuż musieli zająć
się usuwaniem na
koszt
właścicieli pojazd6w,
których stan techniczny wskazuje, że są nieużywane, tak
samo pojazd6w bez tablic rejestracyjnych
Przysługuje
nam prawo kierowania wniosków do kolegium ds wykroczeń czy zatrzymywania os6b
stwarzających
bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdro-

wia ludzkiego.
Za popełnione przewinienia
możemy też ukarać winnych

mandatem
w wysokości od
10 do 200 tys. zł.
- Do wywiązywania się II
tych wszysl1'.. ich
nieL.łwycb
- Jak widae - zadań potrzeba zapewne sporo ludzi ł to
o określonycb
predyspozycjacb. Jak liczna jest to ekipa?
- W tej chwili w Straży
Miejskiej pracuje zaledwie 20
osób, ale niebawem stan osobowy powiększy się do 35 0s6b. Te 35 os6b nie zapewni
jednak jeszcze wywiązywania
się naszej
instytucji z obowiązk6w w spos6b jaki byśmy
sobie tego życzyli. Przyjęliś
my zasadę, że pracować mogą
u nas tylko ludzie młodzi w
wieku do 35 lat, wykazujący
się dużym refleksem, wysportowani, nie karani, przynajmniej ze średnim wykształce
niem. Znaleźć takich ludzi i
namówić do niezbyt przecież
przyjemnej, stresującej I sła
bo opłacanej pracy jest bardzo trudno.
- Co
sprawia wam naJwięcej trudności w pracy?
- Narzekamy np. na brak
odpowiedniej ilości środków
transportu bowiem przy specyficznym
charakterze
tej

pracy dwa samochody osobowe, tj. mały i duży "fiat" absolutnie nie wystarczają do
zapewnienia szybkiej i skutecznej interwencji w pilnych
sprawach. Tym bardziej że z
pojazdami tymi nie ma łącz
ności
radiowej.
Kłopotów
przysparzają
również targowiska przy ul. ul. Sląskiej i
Struga. Ludzie handlują tam
na nie
utwardzonym i nie
ogrodzonym terenie, w błocie,
stąd też utrzymanie w takich
warunkach porządku I czystości jest zadaniem praktycznie niewykonalnym.
- Nip.wielu chyba radomian
wie, ii pracownicy !i1traty
Miejskiej t,kź(' dyżurują przez
całą dobę przy
telefonie interwencyjnym. Jakimi sprawami m'Jsza się za.lmował' odbieraJący telefon nr 298-381
- Przeważnie są to interwencje porządkowe. Mieszkań
cy zwracają się z prośbą, o
pomoc w usunięciu nagłej awarii
WodnOkanalizacyjnej,
elektrycznej wmdy. i~p. bo
ich zgłos7enia do kompetentnych
instytucji, a więc do
wodociąg6w
czy pogotowia
dźwigowego są nieskuteczne.
Praktycznie
przyjmujemy
każde~o typu interwencję. staramy sie pom6c we w,>zystkich spr"wach jakie zgł'lsza
ją rozm6wcy.
(Syk)

"Kamienna" mmeJ uciążliwa dla sąsiadów
Jak sięgnąć pamięcią, są
siedztwo z Odlewnią Zeliwa
i Emaliernią ,:ICamienna" w
Skarżysku
nie należało
do
szcze~6lnie miłych. Nadmierna emisja
pył6w i znaczne
n"t~7E'"ie "~l--" nraz .. księ
życowy" krajobraz wokół zaJrładu były
dotąd bardzo uciążliwe dla środowis1<a.
W
wyni1{u emisji fluoru do atmosfery w promieniu ok. 150
metr6w matowiały szyby
i
zakład źmuszony był wymieniać je na
własny koszt.
W ostatnich latach kosztem
11 mln zł zbudowano 7.blornik retencyjny na kolektorze
ściek6w
deszc7owych. c?ego
efektem jest podczyszczanie 11
tys. m sześc. ściek6w rocznie.
Znacznie czystsze stało się
powietrze nad "Kamienną"

dzięki instalaCji filtrów pulsujących
na automatycznej

lini' formowania wanien. Wykonano r6wnież wentylację
odpylającą, dzięki
czemu udało
się
pyłów o

zmniejszyć

emlSJę

120 ton rocznie! Po-

nadto
zmmeJszono
emlSJe
dwutlenku siarki o około 80
prce Dzield ?astosowani J w
.,tacjl spreżarek
tłumik6w,
obniżono halas o 38 decvbeU
Podjpto qie oonadto eliminowania fluoru poprzez neutralizacie fluoru i jf'gn zw!ą~
k6w Kosdem 74 mln 7.1 0pracowano
dokumentacię
techniczną neutralizl1cii A do
czasu wykonania
tych
urządzeń .. Kamienna"
1:>edzie
~T'rnwad7.aĆ

~otową

emalię

t

firm nlemieckich i holenderskich.

Othie

SYPią

"S2tI.

ItlOil,

Warto

się

jednak zastanowić

e2l1 poprzez tę akcję władza
'lie godzi w swego najlepszego
IOjU3rnika.

Większcść handlu-

jącYCh na wicach to ludzie 1'0-

%bawieni pTacy
w macienyItllch zakładach. to tym apOTa
e?ęłć SGmtł łef-dzi po towar za
Oranicę ł mG a mbicję
szybko
!~ę Wzbogaci!!. Dla nich handel
"';t deskq ratunku przed ną
dzą, a przy lucie uc:ęicia szanIQt na wejście do klasy kapitaUł

610.

. GdYOlI toki klasowy rachunek
~lqgnqĆ dalej wniosek jest jerobotnicy dla wł!ldzy Dpa,.~ em nie sq, bo z.· bardzo dTŻq

:n:

!/(1 SWo;q 'PrzyszłOŚ!!. chłopi

r..l Ż

e tono pOwiedzieli przy pomo11 strajków co sqdzq o swoich
~ntpahac". przeto cała nadzieCW tYch hand!uiqcyclł.
tol hl/ oG te dość osamotniona
It\etl(fz/l .poj,.ZU łaskawszym 0IQ In na s~rq nomenklatu1'ł, II
eh Odpłaci je; nagłym wybuCm sVmpGtii. Duża heca.
MN

•
•
Ziemi

5 hektarów zatrutej
O
Zakładach Cheurlcznych
"Organika-BenzyP' w Skarżysku
wiele sie mówiłn I pisał~ kilka
lat temu. 'PO pożarze. notabene
nie pierwszym. który wvbuchl
21 maja l.936 r . SrodkJ chemicz-ne produkowane wówczas ze
względu na wysoką toksyczność.
stanowiły zagrożenie dla środo
wiskl1 I ludzi którzy je wytwarzali. Toteż długo trwały dyskusje na temat sensu istnienia
zakładów Czym sie one zakoń
czyły widzimy dziSiaj.
Z dawnej produkcji nie 'POzostało nic. Obecny profil to chemia gospodarcza. - Wytwarzamy aż 17 różnych asortymentów
_ mówi dyrektor. Andrzej Star:&yński. - Są wśród nich: mydło szare techniczne. mydło zł~
ciste półołynne. pasta bhp pasta myj~co-czyszcząca-'POlerują
ca ..Or-Ben" kilka od~aD klejów stolarsko-modelarskIch. klej
do wykładziny .,latexol". kwas
akumulatorowy i woda destylowana.
.
Produkcja jest zupełnie nleszkodliwa, bo bezodpadowa. Ale

w
okolicach zakładu
ciągle
jeszcze 'I!.'Yczuwa się w powietrzu specyficzny. nieprzyjemny
zapach. Nie pochOdzi on z hal
fabrycznych. lecz unosi się nad
zieurlą- kt6ra przesiąknięta jest
chemikaliami a:łównie chlorem.
Jak doszło do jej. IIkażenia?
Bardzo prosto - ścieki z fabry-

1---

<We, jakie związki chemiczne
wchodzą w Ich skład. Poza \ym
nie było żadnych norm określa.
jących
dopuszczalną zawartość

chloropochodnych w Itleble czy
w powietrzu. Wiadomo tylko. że
~ one
szkodliwe. I nie
ma
możliwości
ich neutralizacji.
Wprawdzie wierzchnia warstwa
zanieczyszczonej ziemi została
zdjęta i zabezpieczona. ale żeby
całkowicie wyeliminować eurlsję substancji toksycznYCh do

•

wypływały na plac i wsią
kały \'17 ziemię niczym w gąbkę.
Zatruta została wiec gleba. po-

ki

wietrze woda. W jakim stoPniu. tego nikt nie wie.
Naczelnik Wydziału Ochrony
Srodowiska I Gospodarki WOOnel. mgr inż' Ryszard Sowa "DOwiedzlał mi. ze próbowano kiedyś przeprowadzie! badania ~le
by. Jednak po pobraniu próbek
nie można było nawet sŁwierhttp://sbc.wbp.kielce.pl

•

zl Ś
atmOSfery
warstwę

należałoby
2-metrową

zdjać
&

po-

wierzchni ok. 5 ba.
Jest to niemożllwe. bo. po
pierwsze. nie wiadomo co z ta
ziemia zrobić po drugie cały
ten obszar jest uzbrojony. PO
trzecie iak RÓŻniej ..załatać" taką ogromną dziurę. Zaoach po.
zosŁanie więc leszcze Jlrzez kilka. motne
1\8wet kilkanaście
lat. Oczywiście, likWidacja za.

też by tu nie pomoda.
Jest to wyrzut sumienia chemii
jak powiedział
dyrektor
..Benzylu" A przeszłość kładzie
się cieniem na bieżącej produkcji fabryki. Wpłynie te! na 'ej

kładu

przyszłość

Od I stycznia 1991 r. zakłady
są własności a miasta. A~ mówi
się o ich prywatyzacji. W laklej formie będzie ona przeprowadzona. jeszcze nie wiadomo.
Dyrektor uważa. że najlepsza
w iedne rece. Pracownicy 15'7 osób..
w ogóle nie mają zdania Boją
się. że po
zmianie właściciela
mogą stracić
pracę. I pewnie
maja rację. bo przy utrzymaniU
p.rodukcji
na obecnym 'POzie.
mie. jedna trzecia zało~i oowinna odejść. Czy tak sie stanie.
pokaże czas Na razie odbywają
się szkolenia orywatyzacvine z
udziałem eksoert6w z Minister·
stwa Przekształceń Własnościo
wych.
.JOLANTA Kl$PA
byłaby sprzedaź zakładu
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Konferencja prasowa Dariusza Ledworowskiego

Pol ka uka·do EWG
*
•
•
-*
Realizacja handlu zagranicznego w br. odbywa się w 'warunkach nieporównywal'nie trudniejszych, niż w ub.r. Wynika to zaró'wno z przyczyn zewnętrznych (zluiana ,zasad rozliczeń w krajach RWPG, ręcesja ' }.v El.ir~~ic i, U!?A), ja~ i wc\\:nętrz
nych (spada efek.tywność eksportu z powodu sztywnego kursu obcych walut do ' zł).
Dlatego n,alcżl: się liczyć, że w tym r'oku obroty handlu , za,granicznego, będą ~nzsz e
.I!.iż w , 1!ł91 r. ~O\fiedzi?,-ł minister ,wsp6łpracy ,gospodarczej z zagranfcą DAłtIUSZ ' ~EDWORO~SKI podczas kon!erencji prasowej.
~ , -~

~
~

.'

O!,~ głó,vnę , tezy
uia ministra: , _-- ,

.

:

ł

,

:

Trwają , negoc'jacje Pols~i

, .. •

~ ..

wystąpię- ~

z; , Europejską

Wspólnotą Gosi Europejskim ,Sto.. w~riyszenietn Wolriego Han-

pOdarczą .

. '

~

,

. •

~

. . . . ..

_.

_

_

..•. _

".;

-'dlu; W polowie roku będziemy- ' widuje się znięść ' te ogranicza- ,.
,gotowi podpisać umowę b"stó-' · ilia~ ,vobec artyk~łó\v ' roinowarzyszeniu Z EWG ·oraz 'umo- "' -spóż,Y'wezych,
iiście zostawę o utw~rzen iu ., strefy wol- . r:i,e Q~aw:dopodobnje węgiel ,i
c.raz c:ieplej, wifle mięiJko ..dojrzewa" •.•
nego ,handlu z EFTA ,
koks.
.
,
• Polska ' jest gotowa po• Do rządu przekazan~ zą, nownie podjąĆ rozmowy , w
stał w ceru ratyfikowania ,
'sprawie clearingowych . rozli~ - kodeks subwencji . GATT
czeń handlu z ZSRR (wzajem- '(porozumienia ogólnego wsprane dostawy liczone są w wa- ,wie tary! i cen;' który umoililucie wymienialnej, ' róinica ' wi podejmowanie
procedur
ich wartości regulowana go- antydumpingowych tych towatówką). FOf\na ta służyłaby urów subwencjonowanych za
trz)'maniu obrotów naszych granicą, które powodują S'zkokrajów
na prognozowanym dy dla polskich prooucentów
poziomie. Obecnie stosowane (głównie - rolników);
rozliczenia gotówkowe grożą
• Na ukończeniu są zasady
ich załamaniem.
prywatyzacji w handlu za• Najpóźniej w kwietniu zo- granic~nym, reorganizacji służb
stanie przy jęta przez rząd no- zagral1lcznych . tego. handlu
wa taryfa celna, uwzględnia- oraz zasady.. dZIałal1la fundu- W przypadku nieprawidłowości wystąpię' przeciwko'
jąca założenie polityki rolnej
s~u promocJI ~andlu ~agra
- zapowiedziała prof. EWA ŁĘTOWSKA - rzecznik '
i przemysłowej. W oparciu o 111 C zne.g o, na ktory wydZlelono
obywatelskich. Chodziło o kontrowersyjne zarządzenie
nią będą negocjowane umowy
z budzet~ 300. mld zł.
.
stra obrony narodowej w sprawie nieuddelania
Odpowiadając na pytania w
o strefie wolne"'o handlu z
służby wojskowej dla jedynych żywicieli rodzin, a
EFTA a także ZO Czechos!owa- sp.ra,wie pr~yszł~ści. RWP~
lowania dotychczas wydanych decyzji o odroczeniu
cją i Węgrami, mającymi zbli:~:r:llster stwIerdZIł, ze na na?Prof. Łętowska słowa dotrzymała, wniosck w tej sprawie
stał Skierowany do Trybunału Konstytucyjncgo.
żony system handlu zagraniczł . 1ZSZą środę. w Bu~apeszcle
nego do systemu polskiego.
planowana J~st .se~Ja rady,
Rzecznik we wniosku zahorowych, ani o czas ich
•
Przygotowywany
jest podczas której. dOJ~zle do /orrzuca, że akt nie 'może podby. Chodzi o coś
projekt ustaw o przedstawi- maInego rozwlązal1la. R:~ PG.
ważać fundamentalnej zasady
więccj o :5&Ul,eClm(I:SC
cielstwach , podmiotów
za- Polska, w poroz.umlel1lU ~
państwa prawnego, jaką jest
7;ania administracji
granicznych. Wraz z noweli- Cze,chosłowacJą
l WęgramI;
zasada trwałości decyzji ad- ' i o Pł'1lworządne metody
zo waną ustawą o joint ventuchcIalaby
przed~:s~u.towac
ministracyjnych. Decyzję 0- , dzeDia w państwie".
res określi ona zasady działa- przy~otowaną ",:czesn~eJ konnia
obcych
firm.
Minis- cepcJę .utworzer:la ~lędzyna- stateczną można uchylić, jed-'
Przypomnijmy, że
nakże należy przy tyni speł':
terstwo
opracowuje
zasa- rodowe j Organ~zac.J1 W~pół:
z ' argumentów, jakimi
nić
szczególne
ustawowe
dy dalszej liberalizacji han- pracy Gosp?darczcJ, ma Jąc!,!J
·żyło się MON przy
przesłanki
przewidziane w
dlu zagranicznego.
Obecnie kontynuo..-yac na nowych z~~a
dza:qiu zar~dzenia o
Kodeksie Postęp owania Adeksport 20 grup towarów wyd~ch . wsp?lpracę tych kraJo.w.
nych żywicielach było
ministracyjnego, a to nie zomaga uzyskania licencji. Prze'NIC J~s.t Jedna~. pewny ' UdZ,I~ł
duża ezęść
Polskl w sesJI - podkreshł
stało przez MON zrealizowadob~o 40' ·proc.)
minister. Zależy to od wyników ne; W uzasadnieniu wniosku
odroczeń służby
dyskusji ekspertów toczących
prof.
Łętowska
'stwierdza
co Z kolei powodowałó
się w Moskwie, czy sesja ma
m.in.: "Nie mająe wlłtpliwoś
ei eo do ezySłości ,,' intencji . pli~acJe:: .z: \lttz'y@l'iiiem
. zająć się tymi sprawami.
'
~Jl:lt , arm}i.
. i innych' n({g~'cjacji wynika, autorów zarządzenia ' i , hle po~iedbi€go
:;::..
4 - .~J:/.::-:'
.' .'
wkraczając ' w ocenę eelowoś
że Polsce opłaca się dokończyć
RzecPl~ " 'pr?VI ,ci aktu .. wskazać należy, ii
na starych zasadach rozliczeń
, skich ~ nie kweS1.iońu
szlachetność celów nie moie
rozpoczętych inwestycji zwią
,:illiwośót nie udZielania
usprawiedliwiać używania , niezanych z gazociągiem Jamczeń slużpy WOjskowej
właściwycb,
naruszających
S'1 szanse na to, że jeszcze
burg, Wykonanie prac warnym żywicielom wskaz ał,
prawo środków ich realiża
w br; zejdzie z taśmy montatości 30 mln rbl pozwoli zanie można tegQ uczyniĆ
eji".
żowej w Bielsku-Białej
eksliczyć ' do polskich należnoś
rządzeniem\ ministra
perymentalna seria 500 "maluci 180-200 mln rbł za komnarodo\vel Tak saiho
chów" typu kabriolet! Jak popletne obiekty ' (umowa prze"Nie może być mowy o
mo2:na na podstawie
informował inż. Andrzej
Ziewiduje wówczas zapłatę), Cepraworządności w państwie zarządzenia uch.ylić
liński z Ośrodka
Badawczona otrzymywanego w zamian
stwierdza dalej proł. Lętow
danych decyzji Ó od:roCZeIU \
gazu jest korzystna. W br.
-Rozwojowego FSM, konstrukska
w
którym
uprawniekupimy w ten sposób 1,4 mld
cja takiego kabrioletu powstania obywateli ustanowione w
"Sposób cofnięcia
m sześc, gazu.
ła już w ubiegłym roku. Wysposób przewidziany przyję
nych odroczell konano kilka próbnych egzemMinister powiedział, że odtymi przez parlament kodeknych
ŻyWicieli
plarzy, różniących się między
wołanie prezesa GUS nie
ma
stwierdza
w
uziasa.O IlII . . .•
sami, mogą być omijane lub
sobą. Chodzi o znalezienie najzwiązku z aferami
celnymi.
zawieszane wolą jednego z
wniosku prof.
bardziej korzystnych rozwią
Były prezes w opinii szefa reministrów, tyJko dlatego, ii' całkowicie odbiega od
zail konstrukcyjnych i technosortu me dawał gwarancji
na przestrzeni pewnego ezai standardów Kodek sU
logicznych. Najwięcej proble- skoncentrowania prac służb cel·
powania Administracyjnego.
su zmieniły się stosunki ludmów stwarza obcięcie dachu, nych na najważniejszych w br.
nościowe. W istocie
rzeczy
co powoduje gwałtowną utratę
zadaniach - dostosowania ich
zatem w sprawie łej nie chosztywności wozu.
do pracy wg zasad EWG.
dzi ani o wojsko, ani o poniu
Zdani cm inż. Zi elińskiego,
polskie "maluchy" - kabriolety będq miały param!'!try odCórporation",
finansach Saddama Husajna
powiadające przy zachowabę w
niu proporcji - rozwiqzaniom
rami tego
zastosowanym w takich samoPrezydent Iraku, Saddam holdingach, zarejestrowanych Irakijczycy. Dyrekcja
chodach, jak VW "golf" czy
Husajn nabył w ostatnich Ja- w innych krajach. Pozwoli1o te w Paryżu zaprzecza
"peugeot 205".
tach akcje w różnych firmach
eur;,pejskicb i amerykańskich
Poza dachem składanym ze
za sumę miliarda dolarów stelażem, jedną ze zmian wipisze "Fina-nciaJ Times".
docznych na zewnątrz będą
l\IachinacJe te.W;'kTy)i prym.in. koła 13-calowe, pochowałni ~etekty'wi ~erykańs
dzące z "bisa".
cy, któr.y.ch raaugaiował rząd
Warto przypomnieć, że JUZ
kuwejcki po irac~iej lnwazji
na ubiegłorocznych Targach
2 sierpnia. , D:lienDi~ powołu
Poznańskich budził duże zainje się na informacje ambasateresowanie "maluch" - kady Kuwejtu w WaSzyngtonie.
briolet o nazwie "Pop-2000"
to uniknąć mu sankcji gospo- by miała coś 'Wspólnego J
w wersji karosowanej przez
Według tych źródeł; Saddam darczycb, nałożonych na irac- firmą,
. w
importera niemieCkiego. Czy
Husajn ma m.in. 8,ł-proeen kie interesy za granicą.
Detektywi uzyskah
biegłym
tygodniU
_.~"i
.. rOJ·~'
polski model będzie lepszy niż
łowy udział w zy'skacb franUdział w Hacbełte, wynocuskiej firmy Hachette, któ- szący 70 mIn dolar6w, został nie podejrzeń, iż ••
"Pop 2000", przekonamy się
już niebawem.
re zostały zakamuflowane w zakupiony
przez ,,Montana na zakup części akCJI
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- Kr~yżówka

POZIOMO: 2) , chłystek,
niepoważny.

ktoś

młode

ptaka
- drapid.nego, z rodziny sokołów , G) miejsce ,p rzechowywania skarbów ,,Z tysiąca I jednej "nocy"- 7) talerze, 8) n'laszy~
- na ' do czyszczenia ' ziarna. ~ 9)
krzew, którego liście zawierają
kokainę,
11) 2Iagodze-nie bólu;
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PIONOWO: l)
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iglast(', owocowe ltp.. 2)
albo
kle szczyki ,
7.wvkle ~ h i l':Jr <:i cz ne, 3)
błon·
ciaste

SZCZV1)Czyki

. kówka z rodzin y PSZ;?zó!. ży ją
~a w roju , w l!l1 iazda ch zakła·
danych w z iemi~ :luźa , pękata
; :)wlasiona, 4) ll' e wi elk ie pom i esz eżenie

~Iuhce
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opalu itp, 91 popl·aw ianic błę
dów druk a rskich
10)
r odzaj
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11) obiecie

ręką ,

p zytu-

len ;e do piersi, 12) gE;st\-vina.
Słown i czek:

AZTEK

prze.
adresem rcdakcji "ED" wyłącznie 113 kartach pocztowych \V terminie
siedmiu dni od daty niniejsze~o numeru.
Pomiędzy
prawidłowI' odpowiedzi rozlosuje ~ę
naj\"l·o4ę ksiazkową. N~ karcie
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emigrantów z PolsKi
wa ta jest niekorzystna dla
Polski i narazi ZUS, a pośred
nio skarb P'aIlstwa, na ogromne wydatki. ' .

Vli~Ks,e.e:o

umoZdaniem
. <PKLD);

tej

skierował

interpelację

do minis'l:

ieltara,. aw· zagranicznych, urrtó~ .

O

Odstępuje się w niej od obD· wią~ującej obecnie tzw. klauzuli ' narodowej. Zgodhie z 'tą
klauzulą
obywatele drugiej
strony ._tr,aktowani byli ' na r
~ r~~lli_ z ,wł1iś~Yjni. Os!>bY; -kfó- :
re. wYC'l'nig,rowały do 'NRD lub' ,
RFN, ' fi nabyły upravllnienia
,emer,ytalne,-' ..... -otrżylnywały '
premierę '" łieleekim nÓ~:YIn teatrze?
iiwNldczenia w pełnym wymiaFot. A. P ieliarsld
r2~ z zalicz~iem lat pracy Vi
Pol!ce, z niemieck.ich instytucji ~ ubezpieczeniowych. ZUS
zw()lniony był . z ' obOwiązku
przekazywania świadczeń za
pra~ w kraju. Analogiczne za!ie.d~iu ?tetod stosowanych no
~yteld.~",:~- Lętow~iej
s.a dy. . obo",ią~yw:ał'y _ wobec
sWlecle Itczbo mandatów uzysNięm,ców, lub .osób tam : pni:
kanych przez zwolenników sześ
Blisko 200-stronicowy raport
clljących, a' zamieszkalych w
ciu osób kandydujących do Belprof. Ewy lętowskiej przedstaPolsce.

·cieli·

J~.śli więc kto~ wypracował
emeryturę w wysokości 900 tys.
zł, to osiedlając
się w RFN
nie otrzymywał jej równowar-

tąści

138 DM, co nie wystar-

czyłoby nawet na głodową egzystencję,
lecz
emerytun~
zrównaną ze świadczeniami obywateli niemieckich, którą w
całości wypłacały
niemieckie

instytucje ubezpieczeniowe.
<?becnie proponuje się, by
kazda ze stron
wypłacała
świadczenia tylko za swoje 0kresy ubezpieczeniowe. W rezultacie np. Polakom mieszkającym w Niemczech ZUS bę
dzie musiał przekazać, w walucie obcej, emerytury z tytułu lat przepracowanych w kraju.
·
(j.)

wiony Sejmowi kończy nastę
pujqce zdanie: Nie interwencja
typu .. okaż się dobrym wujaszkiem dla mego protegowanego",
ale "zachowaj się właściwie wobec obywatela majqcego prawo do rzetelnego potraktowania, zgodnego z europejskim
wzorcem prawo" - jest dyrektywą działania
rzecznika praw
obywatelskich.

wederu w pierwszej turze elek.
cji byłaby niezwykle zróżnico
wano. Tok np. stronnicy R. Bartoszcze mogliby liczyć na 16-35
mandatów, W. Cimoszewicza 21
-44, T. Mazowieckiego 46-82,
l. Moczulskiego 1-13, 5. Tymińskiego SS:! 17, o l. Wałęsy
179-287.

Król oblicza

Były pełnomocnik
rządu
do
spraw reformy samorządowej,
senator Jerzy Regulski, 'przyzna!
no łamach .. Gazety Wyborczej",
że idea oraz praktyko podziału
kraju na rejony po wyborach
w r. 1990 była błędem ... Sieć
rejonów absurdalnie - pozakonstytucyjnie, wbrew gminnym
związkom kulturowym i gospodarczym, podzieliła kraj. Nie
dość, że rozbudowano administrację rzqdowq to jeszcze pozabierano gminom etaty i pie. niądze. Teraz w rejonach pracuje 12 tysi~cy urzędników, o
będzie ich 16 tysięcy ......

Do parlamentarnych dyskusji
na temat przyszłej ordynacji
wyborczej włączył się spoza ulicy Wiejskiej Krzysztof Król
(KPN). Na podstawie wyników
. niedawnych
wyborów
prezydenckich obliczył on, że w zależności od przyjęCia jednej z

Regulski przyznaje

.

'

Uparty Bratkowski
Na semimirium w Sitokholmie z 'inicjatywy tutejszego
Ministerstwa Zdrowia i Opie-:
ki
Społecznej
podano, że .
Szwecja planuje szeroką ak. cję pomocy w
zv.ralczaniu
AIDS
w , krajach
Europy
· wschodniej, a
zwłaszcza w
Polsce i Jugosławii.

Wysiane z BagdalUdzi pracującycb
i B~sajna. Pewien

r~ackl
ll'1lly

ujawnił,:ie

Montana :l0w 1979 roku
al-Takritiego
,.. rzYrodnie",n SaddaTimcs" pisze ie
",!krYli takie' pofInansowe preZ}'z firmami" amenie notowanymi
a kontrolowanyFirmy te r6wsankcji. Według
w Sta--'"CZ:OJ1'V",h
Sauda
ufundu-

W programie znajduje się
m.in. szkolenie - w szwedzkich sżpitalach i ośrodkach
naukowo-badawczych - polskiego i
jugosłowiallSkiego
personelu służby zdrowia w
niesieniu pomocy chorym 'na
AIDS. Zorganizowane zostaną sympozja dla dziennikarzy
z tych krajów w celu podzielenia się z nimi doświadcze
niami z prowadzonej w Szwecji
kampanii informacyjnej
i oświatowej związanej z zapobieganiem AIDS. Szwedzcy
lekarze specjaliści w tej
dziedzinie udadzą się do Warszawy,
gdzie
zaprezentują
polskim
kolegom
swoje
metody walki z narkomanią.
Do akcji włączą się
także - miejscowe organizacje
charytatywne. Jedna z nich,
"Noaks Ark", zamierza utworzyć w
Polsce swoje filie,
których zadaniem byłoby zorganizowanie placówek opieki
nad dotkniętymi w~rusem mv
i odciążenie w t.en sposób publicznej służby zdrowia.
Uczestniczący w seminarium
· przedstawiciel
światowej
Organizacji Zdrowia, Frants
Staugaard stwierdził, że Polska l Jugosławia należą do
tych państw wscbodnioeuro-

Obok konlr~wersyjnej zgody
pejskich, w których groźba . premiera J. K. Bieleckiego no
działalność osób z administraszybkiego rozprzestrzeniania
cji centralnej równlez w firsię epidemii AIDS (podobnie
jak w krajach zachodnich w • mach prywatnych glośna stolo
się osta,tnio. spraw.a podobnego
połow~e lat BO.} jest najwięk
zatrudniania parlamentarzystów.
sza.
(MAK)

Zadłużenie

państw

'R WPG

Pos. Andrzej Bratkowski (PUS)
w tej kwestii oficjalnie do marszałka Mikołaja Kozakiewicza po stwierdzeniu faktu, że dotychczas nie zost%
uchylone rozporządzenie prezydenta RP pochodzące aż z roku 1926, które stwierdza wyraźnie, iż poslowie i senatorowie nie mogą być zaangażowa
ni w charakterze , członków
władz
wykonawczych, nadzorczych · i rewizyjnych spółek akcyjnych z udziałem łub wykorzystaniem majątku skarbu pań
stwa.
wystąpił

Zadłużenie państw dawnej
strefy rublowej w obrotach
handlowych z Republiką Federalml Niemiec wyniosłO w
roku ubiegłym 23,4 miliarda
rubli transferowych. Ich przeKandydaci
liczenie na twardą walutę poMałachowskiego
winno nastąpić jeszcze wiosną br. Jak poinformował mi"Senator Jerzy Stępień, genister gospodarki RFN, Moelneralny komisarz w wyborach
leman, jeszcze na początku
samorządowych. przewiduje i ja
1990 roku rubel transferowY
mu wierzę, że organizmy poliwart był 2,75 DM. Obecnie
tyczne
Cimoszewicza, Tymiń
jest on praktycznie bez warskiego i Bartoszcze zdobędą 45
tości. Najbardziel
zadłużony
procent elektoratu. Ja doję im
wobec Niemców jest ZSRR, z
więcej i powtarzam, co już kie15 miliardami rubli, na drudyś w .. Po
prostu" napisałem,
gim miejscu jeśt Polska, winże Wałęsa będzie miał no stana 2 miliardy, Czechosłowa
cja - 1,6 miliarda, Węgry - . nowisko premiera tylko dwóch
kandydatów mogących uzyskać
1,3 miliarda oraz Bułgaria i
Rumunia, które dłużne są po w parlamencie poparcie powaź
nych sił koalicyjnych - Cimo1,2 miliarda rubli transfer~
szewicza lub Tymińskiego. Reszwycb. Za jednego takiego ruto będzie do ozdoby tbli, o nie
bla rząd RFN Płacił firmom
do rządzenia. Myślę tu o poliz dawnej NRD 2,36 DM, podtykach Centrum, ROAD i .. tutti
czas reformy walutowej w
frutti" - stwierdził Aleksander
,połowie ubiegłego roku.
Małachowski.

(WYS)
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K. SENIOR

dalszy)
z tym co najW~:l;."lleJS'le,
ch\"ilę odpoczęła i zabl1ała się do ukła~an.ja przywieiiony.ch • przez siebie rzeczy. Za wies4ła
co/sty ręczni·J{, Ustawiła kremy na
połe{!'ZA!e '. nad
ml~nieą
i wtedy
przypofn!l!.Ma _li oble , że z.a.porn;niala kupić nOwe lusb:q: Stare stłukła
~ . zeSzłym rOoku i s-taraWlie wyn.ucda ~~~stkie odłamki, żeby nie zapeszyć.
Teraz nie '-ma -a'l1i słttawka
- no trudno. · Wytłumaczyła sobie
że wca-1~ nie musi się przeglądać:
L~stro Jest chyba ostatnim przedffilotem potrzebnym na bezludnej
wyspie. ' A właśnię to miejsce mialo
b~ć jej bezludną wyspą przez najblIższy .
miesiąc.
Opalenizna nie
sprawd.z ana codziennie bGd:z.ie miłym . zaskoczeniem nawet dla niej
samej.
.Rano ~ród wyglądał prześlicznie.
NIgdy go takim nie widziała. W porannym słońcu krople rosy drżaly
na sztywnych platkach kwiatów.
Marta schyliła się i powąchała purpurową
różę,
której zapach uważała na najpiGkniejszy
w sWlecie.
~a~~ dalekie inierealne wydaly
Jej Się wczorajsze kłopoty.
Tyle tu było do zrobienia. Najpierw
trzeba koniecznie opiclić
grządki
z truskawkami. Przestalv
owocować, tonęly wśród chwastó';"
r rozłogów.
.
Sł01ke było już po drugiej stronie nieba, kiedy na zakońctenie
poolała truskawki wodą z rozpuszczonym nawozem. Niech siC; wzmocnią.
Przyjemnie byJo patrzeć. jak
czysto wyglądają teraz zielone kęp
ki. SzkO<ia, że nie czerwienią się na
nich pachnące jagody. Ale właś
nie ... Gdyby tak zastos<Jwać pre'parat NX-03.
Starannie
OOmierzyła
dawkc;
prosz.kl,l i wsypała do butelki zawierającej 200 ml wOdy. Ro?:puĄcił
się niemal natychmiast. Roztworem
podkIła kilka krzaczków, d07lUjąc po
łyżeczce płynu na · roślinc;. Torebkę
z preparatem, butelkę i łyżeczkę
odłożyła
do schowka z narzędz.ia
mi. Umyła się starannie i zabrała
do przygotowywania posiłku. Wieczorem zamierzała poczytać w łóż
ku, ale była zbyt senna.
Obudziła się bardzo wcześnie, zupełnie wypoczęta. Wstała i od ra2.U
wyszła do ogrodu.
Ogłądanie go o
tcj porze dnia było całkiem nową
(Cilłg

:

~ie.'d:y upo,rała ' się ·

przyjemnością.

Właśnie

zakwitły

maki.

Jaskrawoczerwone
płatki
przyciągały wzrok. A tam za nimi
jakieś
małe
białe
kwiatki. Co to
mOże być? Pooes:ua bliżej. Ależ to
truskawki. Krzaczki podlane wczoraJ preparatł:em NX-03 obsypane są
dziś kv.raatami. To zakrawa na cud.
Helena mówiła prawdę.
ciągu dnia
zajęć, żeby śleUzić

Marta kilkakrotnie w
odrywała

się

od

wynik

eksperymentu. Ziemia wytu mocniej niż w innych
miejscach, co wymagało ciągłego
podlewania. Do wooy dodala trochę
supedos!atu, aby ułatwić za'oviązy
wanie się owoców. Przed wieczorem krzaki pcłne były małych zielonych jagódek.
Tym razem slońce było dość wysoko, kiedy s-ię obudziła. W piża
mie i na bosaka wyszła dQ ogrodu.
Za kępą jasno czerwonych maków "
widniały
inne czerwone plamki.
Tru&kawki były wię~sze niż zwy~
kle, słodkie i aromatyczne. Z koszyczkiem owoc6-w Marta uSładła
na leżaku. Oddała się miłym marzeniom, które tak łatwo było speł
nić. Mogła planować teraz swoje jarzynow<>~wocowe menu prawie do- 1
wolnie. Miała na przykład ochotę
na sałatkę z pomidorów, ale ttly
jeszcze m~ le i z;elone.
(Dokończenie w następnym numerze)

sychała

r~~--

dą

przy

nledzięle

od 15 do 7
ul. Buczka 46. tel.

66-30-19.

-

POGRZEBOWE:
Dytel. :U-70-47.

USŁUG)

21" marea 1991 r.

~ur

Ibiś składamy życzenia

POSTOJE TAKSOWEK: Osobo-

go.

I

L ._ R_8_d_om_ _--'
l

Im.

Jana

Zeromskiego
-

zesp81

-

w

te-

Romanlica" - "Slicznotka z
M~mphts" - ang., 1. 12, g. U.30,
17. "Otchłań" USA. 1. 15, g.

PROGRAM I
15.30 Z
archiwum
po1.s1dej
plos.: Marek f Wacek
16.00 Wiadomości popołudniowe
16.10 Video-Top
16.20 .,Jeden rok w pewnej
szkole" (11)
16.50 Dla
młodych
widzów:
.,Sami o sobię"
l'US TeleeXWe68
17.35 ..System"
18.00 10 minut
18.10 Klinika zdt'OIWego wcwieka: Tarczyca
18.30 .. Skarbiec" mag. hist.
19.15 Dobranoc: .. Wodnik .Sza-

APTEKI:

"Zwariowałem

g.

USA, L 15,

stały

noCQ7

dytur

pelnl4 nr 87-010. pl. Zwyc14lstwa 'I. 67-001. ul. Traugutta ta

11.30, 17 i 19.30.

-

g. 11.

"Bel" "Młody Einstein" USA, I. 12, g. 10.30. ,.CZary n&
Karaibach" rr. 1. 111. g, 12.30.

KINA

Wideo

OzJj

.. Bałtyk" - "Najlcpsi z najlepszych" USA. 1. 15. g. 15.30.
Hard to kiU - JlVYgrać ze śmier.
dą" - USA, 1. 15. g. 13.30. 17.30.
19.30.

renie.

Cie bie" 17.15.

. TELEWIZJA

231-3'

KINA

TEATR

INFORMACJA

dla

-

14.45,

czynna

macja o

~20.

słutby

zdrowIa

tel. 261-lIL Infor- 365-85.

usługach

,,9 i pól tygodnia"
- USA, 1. 18, g . 13.15. 20. ..Szklana pułapka" - USA, L 18, g. 15.30.
17.45

"EChO" - "Gliniarz do wyna- USA, l. lS, g. 15. 17.
USA, l. 18, g. 19.

poniedzlałkl

-

nleczynna.

DOM SRODOWISK TWORr7.v('
PI\LA.- T
l;tEI.I1Q<;KfF.GO"_

Wernlsa~ wystawy malarstwa art.
plastyka Marka CzarnołęclIiego czynny lO-UJ.

NARODOWE

"Wolność" .. Kokon" l . 15. g. 16. 18.30.

.•PALAC" -

nlae

I\fUZEUM

Skarżysku-Rejowle,

na 911 -

dz1ela I

ne.

ponfed7Jałek

-

nlecZTB-

MUZBUM
H. SIENKlBWICZA
Oddl!Jul tv Oblę~or1nl - czynne tv
~Dd2
' &-r& ponledztaUd I wtorki - nIcczynne.
MUZEUM ZABAWKARSTWA _
aJ. KoścłUftll:ł lJ
.Zaba~
ś-wlata'
- czynne ~n.
MlnEUM WSI

czynne 9-1'7.

KIELIICKJD _

DYZURNA:

nr

-

Dworzec

I

JtJNO

..Jaspo!" - ,,Kickboxer" L 15. g. 16, 11.

USA

APTEKA DYZU&NAt m'
ul. Staszica 6ł-'I"

1Ił-&'lł

POSTOnI '.l'AKSOWBlt:
nJ' - 53-1& J 13-10.

ł

I!otowle

PP

!'>"mO('

m

M"'płf"f'

Pntl!ot~
"'h!I~

sto 99t t{)elce - Teren !IH Pogotowie Gazowe 31-20'-20 I 992. Po.zntOWlp wod · kan .... elektr~.
M
RP(';", ..~"."f:" Q.0 anrł"
,I; _ _Ą
t~l Ił- t~4' t 4~()-!14 Pot'ztowa To.
fnrmll('ła

..

l"'tu~acto

rn~1" PKP '!311

6It-I\"-7!I

9n TnforTnfo",,""'~ " ..."

boteJ .•Centralny" 66-25-11.

C'F:NTRUM

JłVC;TTCZ1\r"'''
C7 ..... Tl1! dn lit

(1\lJ>(lRMAC,JJ 'n'.
.JT" _ t .. t r.>1L!'.
sobołv do 14.

w

fN'FOIlM .~CJA
KJełee

•• OM1'I""

w.md7 t-1'7

N'OCN'v,

O CSŁtmAf:R
- tel. 439-62 _

POGOTOWIE

TOr.nmrzVE -

..l!nodoWIIIk"

In.

STOMA-

czYnne w

kał-

I

6

KoAsIde

I

lUNO
.. Pegaz" USA. 1. 15,

Dundee" -

[

..WlrujliC.Y .ex" _
II. 17.300 ,.ICrokodyl
austraL l 12. L 15.3t1

.

Jędrzejów

I

KINO
Dom Kultury .. Sząlona ma.łolata .. - USA, 1. 12. lit. 1'L .,Interesy rodzinne" - USA.. 1. 1S. C.

II.

STRONA

-

POSTOJE TAKSOWEK: pL Wol
537-9Z ul Slenklewteza

Strat Pot.arnll

DrOtl!OW1ł "81

C'"~,..O'-tvr?'""

21.30
2I.45

Eichlerówna
JęzYk frooruski n'1)
Przegląd muzyczny
Ze
wszystkich
strcn:
Dlaczego DI.e ~ rep.
Panorama dnia
.. W labil'yncte" 8et'.

TP
22.15 ..997" 23.15 St>OIń

kron.

krymln.

PROGRAM l
8.0& ,.DzIeń dobrT"
9.00 Wiadomości poranne
• .10 Domowe przedszkol.
SUS "Po sześćdziesiątce'"

KINO

APTEKA DYZUBNA: nr H-OT1uL Starokunowska
teL 534-4&

"'-UII

19.30
20.00
21.00

I

APTEIU stały dy!ut nocny
neło la nr 29'-001 al
Bw·?1t" ~'t f~O
nr ~-OOIl ul SIenkIewicza Ił.

S9'I

ser. TP
18.00 Program lokalny
18.30 "M.A.S.H." (19) 9El'.
USA
19.00 Wybrańcy Melpomeny: L

.Jutro

•.Ind1ana Zont!łl t ostatnia krUCjata" USA.
L 12. IC. 11, l ...

Pol!otowte Ratunko.we 991. Po-

damsko-mę

ska" -

tefl!to-

Ostrowiec

nośd

..Ty-

23.25 CNN

Park Etnovałie'Z1SY tv TokarDJ _
nlec'1.vone.

TELEPONY:

rep.

1'7.00 .. Zmie.mrlcy" (4) powa logika

lIlI-Ota

Starachowice

Partyzantów S/5: Wystawa
. Arcydzleła
malarstwa
polskiego t ~alcrll w Suklennfcach~ czynne w godzinach od
10 do 15. we wtorki od II do rr
Po"j"dz;alkJ nieczynne.

PawIa II 25
CZYOll1!! W goliz
9-17 w !rodę w I!odz. !Z-Iti. nfe-

świata:
,,8z1apolskich
miBjOllla"
rzy w Japonii"
16.30 ..Nie jestem aniołem"

kiem

Słonees

POSTOJE TAKSOWEK :
PKP - teL 137-05.

czasowa

IWUZFUM ' . AT " 7 " " f.l"1V('Q o
~F.lłnlW~KtEGO Oddział. uL lana

nI.

Dookoła

16.00

USA

ul. Apteczna 'I. tcL 5:11-527.

OddzIał

NARODOWE

płat'

PROGUAMIT

MUZEUl\!
REGlONALNB Im.
gen. broni Zygmanta BerUnga W

AP.TEKA

nieczynne z powodu przerwy konserwatorskiej do
1 kwletrua br.

20.05 "Dynastia" (76)
ser.
USA
.
21.10 Studio Soort: Mecz piłki
nożnej Niemcy ZSRR
22.00 Wiadomości wieczorne (w
przerwie meczu)
23.00 "Rozmowy
z
Nikode_
mem" (synod og61nopolskl)
23.35 J. angielski (21)

KINO

~ruZE_'\

Zamkowy -

I

Jkarżysko

GALERIE
GALERIA BWA .. PIWNICE" ul. Lctna - Wystawa
.•przedwiośnie
16"
Galeria
czynna w
g . 11-17 w niedziele 11-15, w

.,

tJwqa! Za ewentualne zmian
w pro/rramie klll redakcja nI Ił
odpowiada.

30,

teł.

503-23 w

S..55 ..Herkules Poiroł - detektyw" (8) - "Wakacje na
Rodo:r - aDC. Ier_ trym..
10.55 Aktualności telegazety
15.00 "PogranJcze'": .. Buduję ry_
my z prostych lIłów"
film. dok.
PBOGJ1AH U
7.5S-n.80 TV inia.daniowa

a.OOCNN
B.I0 .. Ulica Sezamkowaser; TP
9_40 Mag. TV śnIadaniowej
10.00 CNN
10.15 Mag. TV śniadaniowej
11.00 ,.Bywa i tak" - radz.. film
lab.
12.15 K Szymanowski: "Sfabat
Mate....
12M Przegląd p:tasy
13.00 Wroclaw- na antenie .. ZOO
14.00 CNN
14.15 Gdańsk na antenie ,:r
15_00 .. Ulica Sezamkowa"
9.111 .. W labiryncie" -

Cwap!

w

Za

ewentualne sm1aJIy

programie TV redakcja

ocłpowiada.

http://sbc.wbp.kielce.pl

IIle

l stałe), pasły do urządzeń sani~rnych, płyny do
eia naczyń, ścierki do podłóg I kurzu.. Perfumy,
dy po goleniu, kremy. żele, szampon,., baJsam,..

kiery do włosów oraz inne arłykuły.
KIELCE, ul. RÓWNA 17 (dojazd od ·ul. Buczka)
tel. 66-40-11 w godz. 8-20
ZYCXYMY UDANYCH ZAKUPÓW.

BIURO RACHUNKOWE Ryszarda Cielibały
KIELCE, "Dom Rzemiosła-, ul. Warszawska 34, p. 315
tel. 443-53 lub 411-41, wewn. 241

PROWADZI USlUGI W ZAKRESIE:

19.30 Wiadomości

jęcia"

"Tunel" -

•

warek"

TELEFONY: ,Strat Połama t98 ,
Komenda PP lIlil-36.
Pogotowie
PoliCyjne 997. Pomoc drogowa
996. PogotowIe
Ratunkowe 99!ł
Pogotowie Energetyczne Radom 991.

,,Moskwa" -

Urzędnicza

ad. chemii cospodarczej l kosmełycznej
ZAPRASZA
właścicieli sklepów prywałnych i zaopatrzeniowców
Chcesz zrobił zakup po uaJniższyeh cenach?
PRZYJEDZ i ZOBACZ
'OFERUJEMY
duły asortymenł proszków, pasł do prania,
toaletowych i dziecięcych. Pasły do podłóc

KochanowskIego

"Meln Kampf" -

czynne 1.31-1C.

»Kubuś"

Kielce,

ZA

BURTOWNl.~

TEATR

Biuro Ogtoszeft. tel 321-271 lu'

PTUA

tel.

Biuro OglOszeA.,
czynne '-17.

Kielce

lm..
Stefana
nieczynny.

13.10 Sprawa na dziś 14.15 Na
bezdrożach muzyki aud. J.
J ona 15.10 Muzyka oratoryjna
16.00 Aktualności dnia 18.~0
Rockowa fala" 19.00 P.rzeoole
z" MTV.

31-79-19,
Postój taksówek
- ul Armll r.zerw.
tel. 31-09-19. Postój samochodów
cJętarowych ul. M1elczarsklebali!a~owvch

.JANOM
i
SYK&'TUSOM

KUPISZ W.HURTOWNI HOSSA

PROGRAM LOKAU,,--r ·

nowa

jutro

453-02 -

>

całodobowl'.

we Dworzec: PKP tel $34-34 ul.
Słowacklego
31-29-19.
ul. J'esto-

LJDmJI
..... i
ERNESTOM

[

sobote 1

rano,

Sroda

t. ksiąg przychodu i rozchodu
2. ksiąg handlowych
3. wypełnianie deklaracii podatkowych
zeznań
4. wycena majqtku.
0bsługa
komputerowa prowadzono przez
finansowców i prawników.

•••••••••••••••••

i
i

FIRMA

"KRzyszmr

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

••
•••

W KIELCACH NIEWACHLOWIE
przy ul. Zakładowej 3
(pomieszczenia
Przedsiębiorstwa HUrtu Spożywczego)
p-oleca
szeroki wybór ~rtykułów
Zjednoczonych Emiratów Arabskich

·
I

~ najmodnłejszą odzieź;

~ tkaniny w szerokim asortymencie;
,
~ biżuterię. sztuczne kwiaty.. zabawki.

Ceny promocyjne!
Informacja telefoniczna Kielce. 551-3&.
..Twój sukces handlowy to

współpraca

z

• • • • • • • • • • • •*A.••~_.,~
I

NOWO OTWARTY SKLEP "OCEAN"
KIELCE, ul. 1 MAJA 58 (obok apteki)

OFERUJE DO SPRZEDAZY:
TELEWIZORY:
•
- ..samsung 20"
- •.sadko 20"
•
- ,.orion 20"
- •.sadko 24'"
,.neptun 24." - czarnobiały
•.
- "neptun 12" czarno-biały,. monitor
ODTWARZACZ WIDEO - "orion"
Gwarancja 1% miesięcy
••
Anteny. zwrotnice oraz radio-butłZJld,
kasety magnetofonowe - czyste i nagrane,
chemię gospodarczą. s~tuczne kwiaty.
SKLEP CZYNNY W GODZ. tO--lg.
Zapraszamy i życzymy udanych zakupów. 14144-

E -

=
E

I

1
c

HURTOWNIA "DIANA"
OFERUJE: W HURCIE i DETALU
po superatrakcyjnych cenach
ODZIEZ SYRYJSKĄ:
SPODNIE męskie
- KOSZULE męskie
- GARNITURKI chłopięce
- SUKIENECZKI komunijne
- GARNITURY męskie.
ZAPRASZAMY w godzinach 8-20
KIELCE, ul. GROCHOWA %%, tel 512-0L
14723-g

z

:ów

0.0.

Ostrów Mazowiecka

HURTOWNIA
Oferuje:

e

W KlELCACH

odzież;

• zabawki;

• art. spoźywcze;
konkurencyjne ceny

Kielee, Dygasinskie9ą 1, tel. 206~
315

14676-g
PRZEDSIĘBIORSTWO

Remis

HANDLOWE
HURTOWA SPRZEDAŻ art. spożywczych
----

"FIATA 126p", listopad 1984.
.Kielce, Konarskiego 29. 14715-9
SPRZEDAM
"fiata
126p"
(1984). Kiełce, Poclklasztorna 119_
14740-g
"skodę
120l"
SPRZEDAM
(1978). Kiełce, tel. 472-48, po
16.
14719-9
-SPRZEDAM "126p" (89) , ..polonezo" (gworoncjo).
Kielce,
469-05.
-SPRZEDAM "mercedesa 2071Y'.
Kielce, tel. 524-91, od 9 do 18.
1474709

-duź,.

wybór wY.l'obów cukierniczych
zagranicznych i krajowych
przetwor,. oWOcowo-lVarzyvvne
napoje (kasbda, łonie)
konserwy mięsne
Dlal'gal'}'ny
herbaty ekspresowe j zapachowe
cukier luzem - 3650 zł.

KIELCE, ul. ARMII CZERWONEJ 298
14753..g

SKLEP MEBLOWY "MAX"
KIELCE, ul. M. Curie-Skłodowskiej G2 - Herby
POLECA DUŻY WYBÓR MEBLI:
- kuchennych - młodzieżowych - pokojowych
- zestawów wypoczynkowych
- stoły. biurka. krzesła, wersalki, ławostoły.
W DNIACH 27, 28, 29.m.1991 roku
z dostawą do domu,
CENY KONKURENCYJNE.
ZAPRASZAMY w godz. 9-18, tel. 524-91

14746-g

[SPRZEDA4
WIDEOKAMERY - sprzedam.
Kielce, 31-70-48.
14687-9
SPRZEDAM telewizory kolorowe, Todzieckie. Kielce, tel. 49250.
14731-g
SPRZEDAM telewizor kolorowy .. rubin C-202M". Kielce, tel.
258-72.
14717-g
SPRZEDAM działkę budowlanq (900 m kw.). Cedzyna. Oferty z cenq nr ,.14724" Biuro
Ogłoszeń "Echa Dnio", Kielce.
14724-9
SPRZEDAM działkę budowlonq 2000 m kw. w Kielcach.
Warszawa, 13-04-61.
14418-9

t

RÓŻNE]

KORESPONDENCYJNA Agencjo Matrymonialno. Wiadomość
(znaczek plus koperta zwrotno)
25-670 Kielce, skr. poczt. 12.
14712-9
WIDEOFILMOWANIE. Kieke,
552-37.
14432-9
USŁUGI hydrauliczne, noprawo pralek. Kielce, 32-30-32.
14423'9
WlOSI poślubiq Polki. ,.ELITA" Kraków 65, skrytko 71. 1-p

Nareszcie! Rada Ministrów na
swoim, wczorajszym
posiedzeniu przyjęła projekt oczekiwanej ustawy o systemie
o§wiaty. Można by;ą scharakteryzowllt stwierdzeniem: minimum
prawa - maksimum pola dla tnicjatUWII. Przyjęto
założeni.,
iż system
PTGWfłll
pow.i11ien
stwarzać
możliwość f unkcjonotoa'llia T6żnllch ,.odzajów szkól i
placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Obok więc szk6ł
publicz'llych, których po wszech.114 dostępnoU (bezplatnq) mwi
gwarantować pa~stwo oraz samorzqd
terytoriaIntI,
będzie
miejsce
dla szk61
niepublicznych. Nie t",eba mieć na nie
zezwoleń, wystarczlI
zgło szenie
- wpis do eWidencji. Tworze-nie szk6ł publicznych n.k! będzie zaTezeTwowane tylli o dla
państwa, choć będą one
dotowane przez to państwo w WU8oko§Ci 50 proc. bleżącllch wlIdatk6w ponoszonych na k4Źc%e
go ucznia.
Prowadzenie
publicznych
pTZedszkoli i szkól podstawowych
tt> zaoonie
wlame

gmin, stanie się o o obowu;zkkm od l
stycznia 1994 r. Utrzymuje
się zasadę, w
myśl
której nauka w zakresie szkoły
pOdstawowe j jest obow iązk owa.
Szkoła będ zie
mogla zezwolić
na
indywidualtle
nauczanie
dziecka w domu, ale p,.zyznanie
lwiadectwa będzie zależało
od
końcowego egzaminu tv szkole.

W projekcie ustaWtl utrzymu-

je sIę obecny status kuratoriów
oświattl
i
wychowania. będą

cych terenowymi organami admmistrac;i
rządowej,
podpoTZqdkowanymi
MEN.
Istotne
zmiany przewidziano natomiast
w statusie dyrektora szkoły, MG
być on powolywcmy w
drodze
konku rsu na 5-letnią kadencję,
która może być przedłużona fla
CZ4S nieokreślony za zgodq 1'ady Szkoły (reprezentującq nauczycieli, uczniów
i
Todzicó-..o)
OTaz
po zaopiniowan:u
przez
organ sprawu.jqcy nadzór pedagogiczntl nad szkolą.

PrzeWidUje

każdym

silę

powalanie na
zarządzania

szczeblu.

spoil!cznllch organów o charakterze opiniOdawczym i wnioskodawczym. Będą nimi Krajowa Rada O§wiatowa przy ministrze EN, WOjewódzkie
§wio.towe (prztl KOiW)
dy szkól. Pn:ewidziano
rębne
reprezentacje
spOłeczności,
giczną·

np. rc 4ę

rady 0oraz rateż odszkol nej
pedago-

"Słowa Ludu", Helena
Stępień wiceprezes TKT. Jerzy Gumuła - instruktor mu-

daktor

oceniło i
nagrodz:ło
następujących wykonawców: w

zyczny

Ukochali

pluję ...

W Wojewódz.kim Domu Kult-ury w Kielcach odbyły się wojewódzkie
eliminacje XXXVI
OgÓlnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, dedykowanego pamięCi Mieczysława Kotlarczyka,
twórcy Teatru Rapsodycznego w
Krakowie. Wystąpiło 26 wykonawców reprezentujących: Starachowice,
Skarżysko-Kam.,
Kielce, Jędrzejów, Kazimierzę
Wielką, Książ Wielki. Końskie
i Busko Zdrój. Jury w składzie:
Andrzej Litwin
dyrektor
WDK, Stanisław Mijas re-

kategorii recytaCji I miejsce zajęła
Małgorzata Gulba z MOK
w Starachowicach, dwa drugie
miejsca zajęły Iwona Bana:;ie_
wic z li Rejonowego Domu Kultury w
Jędrz ejowie i Aneta
Zięba li D LO w Starachowicach. W kategorii Teatru Jednego Aktora zwyciężyła Elżbic
ta Kasprzykiewicz z l\IDK Starachowice.
Nagrodzeni wykonawcy
będą
reprezentow=.Ii
województwo kieleckie na turnieju w Opolu, który odbed7ie
się 11-13 kwietnia h~.
W kategorii poezji

śpiewanej

zwyciężyła

Agnieszka Mróz li
MDK w Starachowicach i i:ę
dzie reprezentowała Kielce na
turnieju w Ostrołęce w maju br.
(apis)

PR0-00MO, Kielce, tel. 66U-51, 66-49-98 poleca: kompleksowe przeróbki,
remonty,
wystrój biur, słclepów, domów,
wokół domów wg.
renomowanych firm światowych.
14526-g

TELEFON INTERWENCYJNY

PRZESTRAJANIE
Kielce, 509-64.

go roku zachęcona właśnie re-

iecam.pat.
14629-9

NAPRAWA - PRZESTRAJANIE.
Telewizory - odbiorniki radiowe. "ielce, 11-16·47.
14743-g
SPótKA zatrudni
pracowników do s\łepó\:' elektronicznych.
Kielce, tel. 32-17-70 lub 32-1788, w godz. 10-15.
14745-9

HURTOWNIA
CZYNNA OD 8 do 18; w SOBOTY od 8 do 15
KIELCE, ul. Pomorska 16, tel. 457-95
OFERUJE po cenach konkurencyjnych DUŻY WYBOR
TOWARÓW Z TAJLANDII i CHIN:
.• UBRANIA DLA DZIECI (dżins, bawełna)
• ZABAWKI
• GALANTERIA
• UBIORY SPORTOWE
'. UBRANKA NIEMOWLĘCE
• KWIATY SZTUCZNE z jedwabiu
• ART. PIŚMIENNE i BIUROWE
. _
.
'. ELEGANCKIE UBRANIA z jedwabiu damskie l męskie
• OBUWIE damskie i dziecięce.
.
_
W DNIACH od 26 marca do 30 kvnetma ,199~ 1'. .
POSEZONOWA OBNIŻKA CEN, równiez dla klient?w lDdywldu.~lnych.
,
•• d o zak upu obuwl·a i sukienek do komunn_
Zapraszamy 1'owmez
Gwarantujemy dobrą jakość towarów.
ZAPRASZAMY

14628-g

http://sbc.wbp.kielce.pl

DOKOŃCZENIE
Przypomnę, że
klamą w
najniższe

ZE STR. l

w styczniu te-

.. Relaksie" z

.....ceny

gwarancją 2-letnią··."

zadzwoniłem

pod wskazany w onumer 206-53 i zamóanteny w domku przy ul. Ponurego Piwni~
w Kielcach. Owszem, n3we't dośc
szybko przyszedł pan monter,
założył antenę , wystawił racbynek na 771.800 zł, a pod rum
przybił pieczątkę Henryk Bozowski.
Niestety, odbiór był zły. Monter znowu przy jechał , ale tego
dnia warunki atmosferyczne uniemożliwiały wejście na dach,
wjęc odłożył ~apr~wę. ~ył. jeszcze, ale nic Slę me zmlenlło ~
odbiorze.
I tak zwlekano, az
zniecierpliwiona
przyszłam do
"Telefonu", skąd
dzwoniliśmy
pod numer 206-53.
9 marca
przyszedł monter.
zdemontował antenę i zwrócił
mi pieniądze za ma.teriał, czyli
465 tys. zł. Natomiast jak powiedział. za ro.bociznę i dojazdy,
czyli 300 tys. zł nie zwrócą, bo
się nie należy.
No i nie mam
teraz ani anteny, ani 300 tys. zł.
Czuję się
oszukana prz~ tajemniczą firmę z ogłoszemQ gazetowego.
głoszeniu

wiłam instalację

Zaczarowany
łańcuszek

L.

(WIZYTA W "TELEFONJJo: ',
Kupiłam sobie łańcuszek
w
kolorze złota, taka sztUCZ'la biżuteria, za 72 tys. zł. Łańcu
szek brudził mi szyję i zrobił
się biały od strony wewn~trz
nej. Poszłam do sklepu "Intermax" przy pl. Partyzantów 17
w KieJcach i tam dowiedziałam
si~ że:

• jestem ehora, bo pot mam
taki dziwny;
• łańcuszek zostal sprowadzpny zc Szwecji;
• sprzedawca, czyli
sklep
nie odpowiada za towar.
Było to 23 grudnia ubiegłego
roku i kazano mi przyjść 2
stycznia. Jak przyszłam, to dowiedziałam

się,

że;

• jak się ma termin na drugiego, to się przychodzi trzeci ';0;

• że jestem chnra, bo mam
chory pot;
• i tak dalej ...
Ostatnio byłam w t y m sklepie 5 marca i dowiedzi ałam się,
ze mam przynieść zaświadcze
nie, że jestcm zdrowa.
Takie zaświadczenie
noszę
zawsze przy sobie, bo jestem
pracownikiem służby zd rowia,
ale nie dla sprzedawczyń.
Nie mam ani łańcuszka. ani
72 tys. zł, ale za to z podejrzeniem o chory, żrący
pot.
Mój
adres (.. .) telefon (... )
miejsce pracy (.. ,)

Oplata od daru serca
Wpłaciliśmy niedawno pieJlią
dze na rozbudowę szpitala dziecięcego w Kielcach, nie tak dużo znowu tego było. bo zebraliśmy w naszej Przychodni L.>karskiej PKP, 158 tys, zł. Od tej
sumy poczta pobrała 790 zł 0płaty chyba manipulacyjnej.
A mnie się wydaje, że wpła
ty na rele wzniosłe. wpłaty bę
dące darem serca. winne być
uwolnione od potrąceń i podatków
różnych.
Mo je nazwis-

ko C.. ).

NUMER
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Po walnyn1 zebrcmiu

Siatkarze i koszykarze
małżeństwo doskonale?

•

' piikęr~ka - środa

Nadspodziewane zainteresowaprezesa OZPS Leszka ' BU,rk'a
nie wzbudziło walne . zgromaorni : 'obszernego spra wózd,ania
dzenie nowo powstałego związ
wiceprezesa ' OZKosz, Janusza
ku siatkarzy i koszykarzy w
Schmt!'ilda. Krytyka by la . rże- .
Kielcach. Salka konferencyjna
czowa: j sprawiedliwa,
ale ' i
Okręgowej
Rady
ZwiąZkÓW
przepojona troską o przyszłość
Sportowych przy ul. Waligóry
Bardzo energicznie wystąpił ' jeokazala się
za ' mała.
Na
den z ' działaczy młodszego. popierwsze "walne" przybyło blikolenia l\fichał
Sołowo'\v
sko pięćdziesięciu sympatyków
tWiel'dząc,
że
reanimmvanie
piłki siatkowej i koszykówki z
koszykówki w Kielcach może
całego województwa działa
nastąpić szybko w sposób
nocze, sędziowie, trenerzy, dawni
woczesny, menażerski. Powinno
zawodnicy. Repl'ezentowane bysię znaleźć odpowiedniej rangi
ły
wszystkie
kluby. Działa
fachowca, który profeSjonalnie
cze klubów - , mimo regresu
zajmie się tą sprawą za odpopanującego
w tych dyscypliwiednim oczywiście
wynagronach - nie zrezygnowali, nie
dzeniem, placić należy za efekt
poddali się trudnościom, czynią
kOlkowy, za wykonanie dziela.
wszystko, aby utrzymać , siatPotrzebna jest Kielcom co najkówkę i koszykówkę w swoich
'mniej II liga. Aby osiągnąć ten
' O«l'odkach.
cel
należaloby
pomyśleć
o
W doborowej obsadzie uczestsponsorach.
Michał
Sołowow.
niczyli w zebraniu przedstawiwiei'zy, że tacy'się znajdą ...
ciele KSZO Ostrowiec, Neptuna
Nowy - Kielecki Okręgowy
Kuńskie, RKS Stąporków, Skó·Zwia7.ek Piłki Siatkowej i Korzanych Skarżysko i Staru StaszykÓwki powstał z dotychczaradlowice jak również kielecsO\.vego OZPS i OZKosz. Atmokiej Politechniki. Wladze sporsfera na sali w której zgromatow e
województwa
reprezendzili się działacze
obu
tych
to'IiVal Marek Kędzior, ORZS związJtów byla sympatyczna L.
Włodzimierz Stobiceki, SZS
rodzinna. Ludzie ci pragnęli teMarian Barczewski, a WZ LZS
go san~ego udanego, doskoZd7.isław Stawiarz. Na sali obnałego ... malżeństwa. Ten zwią
.Tpd znale2!i się wszyscy, którym
zek "poblogosławiony" urzędo
n a sercu leży odbudowa siatwym
nadaniem
osobowości
kówki i koszykówki w naszym
prawnej wytyczył sobie cel wo.1 e'.vództwie,
przyszli,
aby
powrót do świetności. Działacze
w 3pólnie 'wyznaczyć drogę dla
pragną dotrzeć do
tego celu
't e} odnowy. Dyskutowali z zaharmonijną pracą. Dla
dobra
p:tlem. a w swych wypowiemJodzieży.
'dziac)1 często wracali do ,.dawKieleckim Okr<;gowym Związ
n.n:h. dobrYCh czasów" kiedy
kiem Piłki Siatkowej i Kos~y
tV okręgu kieleckim były d~ie
kówki kierować ' będą nowo
si;.;tki drużyn
siatkarskich i
wybrane wladze, które ukonkoszy karskich. Czy uda się nastytuo\,iały
się
następująco:
wi ą zać do t y ch tradycji?
Czy
prezes - Leszek Burek, wicew y starczy okazanego na ze braprezesi - Janusz Serek (Staraniu zapału i stanowczości?
Chowice) i Jan
MHek, który
Przewodniczący walnego zgrojednocześnie
będzie
kierował
m !:dzenia,
wieloletni
działacz
sprawami sędziowskimi
siatobI! h :ch dyscyplin, prezes Wokówki, skarbnik
Wojciech
jewódzkiej Federacji
Sportu,
[miołck z równoczesnym prosedzia
mi<;d:.:ynarodowy
wadzeniem spraw sędziowskich
Zhig-niew Sygut przemówił jako
koszykÓWki. Czlonkowie zarzą
pierwszy. W obszernym wywodu: Kl'Zy~zlor Kora]ewski, ' Andzie wracał do przeszłości, ale
dl'Zt'j Kumor. Władysław Magłówn y m motY'wem jego w.y pozur
(Ostrowiec),
Grzegorz
wiedzi była teraźniejszość, stan
Wierzbowicz (Skarżysko)
oraz
aktualny i perspektywy renoIreneu.s z \\' yciszkicwicz (Koń- .
w ncji siatkówki i koszykówki w
ski e). Komisja rewizyjna: przcw".icwód:.:twie, ty m bardziej że
wodniczqcy - Zbiguie'.v Imiobaza na naszym
terenie jest
lek, czlonkowie ,- Zenon
Akorzystna - 16 obiektów peł
damczvk i
l\lichal Solowow.
n o w" r>1iarow vch.
dostosowaWkrót ~'e powołane . zostaną dla
n .v c h do gr'y - zarówno "w siatkę
obu dyscyplin fachowe komisje.
jaJ, i kosza".
Ży cz ymy powodzenia!
\\' dyskUSji nawi ą zywano do
infor ma cji
dotychczasowego
(sz)

-
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Olomuiicu w sp otkaniu z Czecho-

Spotkanie

słowacją".

w . "Rivierze"

Na pytanie jak .to jest z uz tureckim klubem i ile
otrzymal pieniędzy, Kosecki odpowiadał dyplomatycznie:
"Zaproście
tutaj
panów
WojLysiaka i Zbikowskjego. Ile
zapła.cil
mi Galatasaray? To
nie mój kłopot. Na to pytanie
mógłby
ewentualnie odpowie_
dzieć mój menażer ... ".
Za.pytany o największe przeżyd-e
w
sportowej karierze,
mową

.. 2.'5 marca w sali widowiskow :?j Riviery w Wars2:awie odbędzie się
spotkanie z Romanl'm Koseckim. Piłkarz obiecał
odsłonić
kulisy transferu
do Galatasarayu ......
. Tak rekla.mowa.no poniedział
kowy nokturn - spotkanie R0mana- Kosockiego z młodymi
kibicami Legii, których do domu akademickieg'o przybyło ok.
~rzyst>I.
Cóż - '. w
reklamie
j)Od{)bllo wszystkie chwyty są
4ozwolone, ale z roz·mowy z
napastnikiem
, Galatasarayu
Stambuł '~' wcale nie mOżna było
wyciągnąć
wniosku, iż zależy
IłłU
'na odsłonięciu tajemnicy
tego wzbudzającego emocje ko.ntraktu. ' Kosecki przyjochał do
eks-legionista - po zastanowie_
Rivi€'ry bezpośrednio z lotn·isniu ~ odrzek~: : .
ka. Jeszcze w niedzielę grał na
"Dużo
było
wspaniałych
wy jeźd.zie ligowy m~z z Ba.ki.rmomentów. Chyba naiwa.żniej
koysporem, .. Wygraliśmy 2:0 z
niejszy . to debiut w reprezenniezłą drużyną. w ' której wystę_
tacji Polski".
pują
Araszkiewicz i Nowak.
Gdzie . choiałby grać Roman
Jestem silnie pokopany, nie uKosooki?
koń'czyłem
meczu - zniesiooo
.. Gdyby oferta była atrakmnie z łY.>iska - powiedział kicyjna to na·wet może wróciłbym
bi-com Kosecki, Jeśli trener An_
do Legii mówił
Kosecki.
drzej Strejlau uzna. że się przy- Mam największą ochotę grać
dam to chcę jednak wystąpić w
w którymś ze słynnYCh klubów europejskich".
NUMER
61_____
Jak gra się w Turcji?
------__
__
.,Początkowo nie mogłem się
przyzwyczaić
do sposobu gry
na Bałkanach. Trzy pierwsze

5. :'.zÓW eliminacvińvch ME
3 spotkani, towarzYskie

om

Dziś na stadionach europejskicĄ odbędzie
się
aż
osiem
spotkań
międzypaństwowych,

W
eliminacjach
mistrzostw
Europy, najbardziej
interesujący nas mecz rozegrany zo- trzy mecze t owarzyskic, pozosianie na Wembley, gdzie bęstałe pięć to pojedyhki
elimidą walczyć
rywale z naszej
nacyjne do mistrzostw Europy
grupy Anglia z Irlandią. Trudw piłce nożnej. .
no prognozować
jaki
wynik
W towarzyskim meczu repre- · byłby dla nas satysfakcjonuzentacja Polski . zmierzy się- w
jący, ale moim
zdaniem reOłomuilcu , z
(lzcC;hosł~,wacją. ' mi~ byłby
najkorzystniejszy.
ąędzie
to kOlejny
spraw:Aktualnie w grupie prowadzą
dzian naszych piłkarzy,
ale
Irlandczycy 3 pkt. przed Anznów .trener kadry nie bęglią również
3 pkt. ' j Polsk"
·dzie 'miał-- do dyspozycji wązys~-:,
2 pkt. Ostatnie miejsce zajmukich , 'zawodników,
zwłaszcza
je Turcja z zerowym dorobgrających , za
granicą.
W
kiem punktowym.
związku . z
tym nasuwa się
W grupie II odbędą się dwa
pytanie, . ' czy
mają
sens
mecze, w których San Marino
takie spotkania' kontrolne.
W
gra
z Rumunią, a Szkocja
pozostałych
dwóch
pojedynprzyjmuję
Bułgarię.
. Ważne
kach
towarzyskich
Niemcy
dla
układu tabeli będzie
to
spotkają
się
ze Związkiem
drugie spotkanie. W grupie IV
Radzieckim, a :Hiszpania gości
Jugosla,wia spotka się z Ir1anu siebie
reprezentację lVęclią Płn., natomiast w V grupie
gier.
Belgia podejmuje Walię. ,
(j)
~yyy •••• y •

~

STRONA 8

Rady

Zyltmunła

cza ze stanowiska
rzę4u Kultury JFizyeznej
' r)'s{yki oraz ~v ptiwoł~. na
stanowisko Michała B idasa,
tychczasowego Wiceprezesa.
'tym urzędzie.
" _
• Na ",zgrywanych vr
penhadze mistrzostwach
ta w hokeju na lodzie
"C" uzyskano ' następujące
niki: W-ęgry - Korea Płd.
Rumunia - KRLD 7:2,
- 'Bułgaria 7:3.
W
stwach prowadzi Dania
Węgrami.

• Koszykarze greCkiego
spoIu PAOK Saloniki
klubowy Puchar
7.rlnłw,u ..... _·
Pucharów pokonując w
łowym meczu w Genewie
pańskją drużynę CAl
76:72.
• W towarzySkim meczu
karskich drużyn ~.~o(:~ez~~~:iJlI._
Niemcy zremisowali ze
kiem Radzieckim 1:1.

Przy ' zielonych

••yyyyyyy •••y.y • •• yy.yy . y y y . yy• •

l ucznictwo

Interesujące

mistrzostwa

miodzików
poniedziałek odPiekosZ<lwi-e mistrzostwa halowe w łucznictwie
młodzików i dzieci.
Startowalo ok. 50 zawodniczek i zawodników. W poszczególnych kategoriach czołowe
pozycj-e za-

W

były

ubiegły
się
w

jęli:

MŁODZICZKI :
Dąbrowska (Start

1) Agnie.~zka
Radom) 535
pkt., 2)
Katarzyna Zawadzka
(Stella Kielce) 518 pkt., 3) Mirosława
Sokołowska
(Start)
516 pkt.
.
.
MŁODZICY: 1) Tomasz Bątor
{S tella) 537 pkt., 2) Gl'Ze~orz
Włodarski
(Astra Piekoszów)
mecze L. zobaczyłem trzy żól
te kartki. Później przekonałem
się, że tam się kopie, nie prze_
bie r a w środkach w walce' o
piłkę, a protestowanie, szu1kanie ratunku u Sędziego mija się
z celem. W Tu.re) więcej w treningu kład~ie się nacisku na
zajęcia z piłką , preferuje kondycJ,ę, a nie - jak u nas - siłę ....
Były kapitan j~enastki Legii
Wa·rszawa - Krzysztof Budka
(lewa noga jeszeze niesprawna,

z Calatasaray nada!

~
n

"

:-

Kontrakt l. Koseckiego -

EO

Prezes

odwołał

tajemnicą

dopiero 28 bm: Bu~jka z.dej;mie
szwy z operowanego kolana) 0debra·ł dla całej . drużyny prezenty od KOI>eckiego, będące
nagrodą
za ' wyelimi'nowanie
SampdQrii (knua i awans do
Półfinału PZP·: . złote bra.nsolet·
ki. Ładny ,gest warszawskiego
piłkarza. który nad Ęłosforem
nie zapomina o swoich kolegach ,
ponieważ . ni!ł mógł oglądać
tra.nsmisji z meczu w Genui połąozył
się"
telefonicznie z
Krzysiem BUdką i słuchał relacji sprawozdawcy radiowego
oraz rea.kcji kolegów oglądają
cych telewizyjną transmisję w
Warszawie.

a

http://sbc.wbp.kielce.pl

ł

okręgu

TOTEK

dzim

, LIGA POLSKA - 1 rozw z
trafieniami - wygrana
zł,
20 rozw z 12
wygrane po okolo 4.200.000
681 _'rozw z 11 trafieniami
531 pkt., 3) Sebutlan Gwiazda
grane' po okolo 120.000 zl,
(Astra) 525.
.
rozw 2! 10 trafieniami
DZIEWCZĘT<\,:
1) Agnieszka
ne po: około 50.000 zł,
Wychowaniec (Astra) 303 pkt.,
LIGA ANGIELSKA - 5
2) Aneta Gouzd (Stella)
283
13
trafieniami z
pkt., 3) Marzena Marzec (Astra)
po okolo 30.000.000 zl, 8S
282 pkt.,
12 trafieniami - wygrane
kołp
1.700,000 zł, 916
CHŁOPCY:
1) Adam SZCłlerek (Astra) 266 pkt., 2) Jacek " trafieniami ..:.. wygrane po
160.000 zł, 5.985 rozw. z 10
Kopee (Astra) 257 pkt., 3) Grzenlami - wygrane po okolo
gorz Anioł (Steli a)
(j) . zł-.

Ważne

dla totkow icz
Nasze 'typy

Dziś swoje propozycje na 30-31 marca 1991 r. przedstawia

RZY GO.RS~I ~-, sekl;etarz K.ieleckiego Okręgowego ZwiązkU
nisa S~ołowe~o :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

l LIGA
Aston ViHa - Everton
Derby - Arsenal
Lhrerpool - Queens Park
Manchester Crty Southampton
Norwich - Manchester Utd.
Sheffield utd. - Luton
Sunderland - Crystal Palace
Tottcnham - Coventry
Wimbledon - NoUingham

10.
11.
12.
13.

U LIGA
Leieester - ,Mili wall
Notts County ' ~ Blacburn
Swindon - Newcastle
Wolverhampton
SheUie:ld Wed.
I LIGA

1. Liverpool

3. Arsenał
3. CcysLal Pajace
4. Leeds
5. Manchester Unt
6. Wimbledon
7. Manchester Ci,ty
a. Tottenham
9. Chelsea
10. ' Ńorwich
lJ. Evel'ton
12. .Nottingham
13. Sheffield Uld
14. 'Aston Villa
. 15. <;:o"' entry
16. Southamptos
l'1. Queens Park
18. Luton
19. Sunderland
20. Derby

. l .. Oldham

J
n

LIGA . 35

• · 35 69
2. West Ham
,..,65
3. Sheffield Wed.
51-13
,
4. Btrghton
• • '35 57
41-33
'-36
'5~
" 5. Middlesbrough
łl~:!O
_36. 5i
6. Millwall
::o , 45 4&--:l5
36
5.4
7. Bri!>-toł City
29 42 4~7
34 ~%
a. Notts County
:!9 42 41-4Q
9: Barnsley _ ,
. , 33 ,4'
..3ó 49
28 40 39--36 · ..lO. Wolverhampton
' l4 48
l'\' Newcastle
30 40 4~9
37 ~7
n. Bristol Rovers
28 : 38 33-42
34 ' ;ł6
13.
Ipswlch
29 37 ' ~34
' 36 _Irii
14. Charlton
36
45
29 . 35 41-39
·15. Oxford
36 44
30 35 27-44
-I6. Port, Vale
361J.
26 34 34--33
17. Plymouth'
36 40
18. swlndon
30 34 .31-,-3636 40
19. Blackburn
30 -33 4l>-54
36 39
20. Lelcester
29 32 33--44
37 37
21. Portsmouth
35
31 32 3l>-52
22. West Bromwich 36
36 35
30 26 31-46
23. Hull
:6 31
28 20 26-5.
24. Watford
opr.
29 63
29 62
30 58
28 46

59--25

"Pu

