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zdołał uzyskać

poparcie nawet pewnej liczby żołnierzy,
Wokół
porlamentu
Rosji
w Moskwie. w którym przebywa, skupib się kilkadziesiąt
pOjazdów wojskowych oraz l
czolg T-72. W poniedziolek
wieczorem zebrały się tu tysiące ludzi I rozpoczęto budot
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ZSRR dla
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ratowania 0lczyzny

wonie barykad. Pewien deputowany z Workuty utrzymuJe. że strajk powszechny. do
którego wezwał Jelcyn ogornął zagłębia węglowe RosjI.
Ukrainy I Biabrusi.

...

Wedl.Jg Giennadija JanaJewa. który przejął obawiqzki
prezydenta ZSRR. Michaił Gorbaczow .odpoczywa i kuruje
się no Krymie" Ostatnie lato
sprawiły - zakomunikował Janajew - że Michaił Gorbaczow jest bordzo zmęczony
i potrzebo trochę czasu, Oby
podreperpwał swoje zdrowie.
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w Zwiqzku Rapoprosiliśmy o koJURIJA KASZLEWA,
ZSRR w Polsce
KaROTYeZA.
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oburzenie. To najczęstsze
reakcje na objęcie prezydentury przez Giennadija Janajewa. I najczęstsze pytanie: jak to się stolo?
JURIJ KASZLEW: - Stan postępującej erozji państwo radzieckiego wymagał już od
downa bardziej radykalnych
kroków,
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Na biwaku w Clekotach.

eczzto

Fot. A. Piekarski

informujemy. że od 20 sierpnia pracuje odDnia" w Ostrowcu. Jego szefem jest redaktor
Florys. Siedziba oddzia+.J mieści się przy platel. 527-44 (obok Sklepu Spółki "Ostropol").
przyjmujemy także wszelkie ogłoszenia i re-
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naszych czytelników i sympatyków do
iedaalowanllia gazety; • •
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W sobotę zaczqł się .Zielony
Dzień" - tzn. Dzień Obozowicza, Już od dwóch dni harcerze
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przygotowali program dnio
oraz przeróżne tortury dla kadry. Lecz nie przewidzieli jednego: że drużynowi mago uciec
z obozu,
- I stało się. o godz, 2 w nocy
cała kadro wstab po cichutku.
spakowało najpotrzebniejsze
rzeczy. wzięb namioty .dwójkii pod przeWOdnictwem oboź
nego Witko wyszła z obozu do
lasu (wstyd dla warty!). Rozbillś-
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pOdczas czerwcowych wydarzeń robotniczych
Pelogowie kob Radomia zostab odprawiona przez
t:O'warda Materskiego mszo święta w Intencji kopłona , Po
przed kapllczkQ stojQcq przy alei ks Romano Kotlezostab tablico pomlQtkowo
(ws)
Fot. W. Słomka
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Iq. że to wbśnle Ich przodkowie
odkryli Amerykę. Nie będziemy
się jednak spierać. Przecież no
tyslace lot przed Kolumbem
i Wikingami Ameryl(a byb już
odkryto. zasiedlona i zagospodarowano przez emigrantów
z kontynentu Eurazji. •

Jednym z kandydatów do
Sejmu, po raz drugi, jest
w woj. kieleckim dziabcz wywodzqcy się ze środowiska
wiejskiega, W poprzedniej
kampanii kandydat - rolnik
bezzagrodowy obiecywał
swoim wyborcom bezpbtne
traktory amerykańskie. Czekajq na nie po dzień dzisiejszy.
Obecnie przysbwiowq kieł
basq wyborczq sq obietnice
wybudowania w B. wielkiego
zakbdu przetwórczego lub
chbdni no truskawki. Warunkiem - ponowne oddanie
gbsów na wypróbowanego
już kandydata. Sęk w tym, że
ostrożni z natury chłopi powiadajq, iż po takich kampanioch wyborczych u nich we
wsi. nowet gruszki będq rosły
na wierzbach

%

obozu

my sie 2 km za naszym jeziorkiem ,
- Niestety. cx;jkryło nos trójka
zwiadowców z obozu Lecz nie
zdobił zawiadomić reszty - wy.
Iopaliśmy Ich. Jeden z nich nawet wskoczył do wody w ubraniu. źebyśmy go tylko nie złopo
li. lecz nie udało mu się.
Szybko złożyliśmy namioty
I UCIekaliśmy dolej. Zacieraliś
my za sobQ ślady. nawąt przez
pewien czas szliśmy do tyl.J. Co
to był za widok! Ale jednak obławo było wcioż za nami Podczas krótkotrwałych potyczek
jeden zastęp wzięliśmy do niewolI. o kilku harcerzy przeszb
do naszych,
Po prawie całym dniu ganiania po lesie. wymęczeni i głodni
oponowaliśmy obóz. Koniec
z anorchiql krzyczeliśmy
Wreszcie wróciliśmy no swoje
miejsca! Tok się skończył nasz
.Dzień ObozoWicza" Dowiedzieliśmy się potem. że porzqdek w obozie trzymab jako tako nasza kucharka - szefowo
Dzięki Jej za tol
GRZEGORZ WNUK

.Fiat 126p 650" w wykonaniu
standardowym potanioł o l 250
tys. zł - poinformował 19 bm .
dZiennlkarzo PAP gk:>wny specja
listo ds. mor1<etlngu Fabryki Somo·
chodów Mablltrożowych SA
w Bielsku-Białe/. Adam Rawlcz-

Poniedziałek był pierwszym
dniem strajku okupacyjnego
w MPGK w Radomiu. Do strOjku
powstołego no tle konfliktu z Za
rzqdem Miasto odnośnie zabranej przedsiębiorstwu dzierżawy
targowiska przy ui. Wernero.
przystQplło
132 pracowników
z blisko 2OO-osobowej załogi.
Protestujqcy oprócz zwrotu targowiska ogłosili jeszcze 4 Inne
postulaty: l, wotum nieufności
dlo prezydenta miasto W. Gęsio
ka I Zorzqdu Miasto. 2. odwobnle
po, dyrektora Jacka Makowskiego. 3, wstrzymonie procesu prze-

ksZ1ałcanlo
wlasnośclowego
przedlilębiorstwa do czasu z.wrotu
targowisko. 4. zapewnienie peł
nego bezpieczeństwa fizycznego

I materialnego dla uczestników
strojku
WczoroJ w południe do komitetu strajkowego oraz Rody Procowniczej dotorlo pismo z biura
Rody Miejskiej Informujqce. że
zgłoszone przez załogę MPGK
postulaty będa rozpatrzone do·
piero na czwartkowej seSJI
Tymczasem od dziś do akcji
solidarnościowej

włqczajq

się

" wodociągi ",
które zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami od-

#

n iss La
Tylko do 7 września mogo się
kandydotkl do konkurs
Miss Loto '91 w Mtxłzieżowym
Centrum Kultury w Kielcach. uf.
Słowackiego 23, lef. 473-40. Nosza redakCja Jest wspóbrgonizotorem konkursu I ufundowab jed·
na z gl6wnych nagród dla 'lWYcięzczyni w tej rnpreZJe, Będzie to
telewizor kolorowy. Przypomina,
my. iż Imprezę sponsoruje wiele

zgbszać

dziś

Ranek 26 października ub .
roku był mglisty I chbdny.
Anno R. wstab jak zwykle
porę minut po godz. S.
W oborze - krowy już czekały no wydojenie. powitały ją
panaglajqcym
porykiwaniem Wracajqc z pełnymi
mleka wiadrami do domu
zauważyła leżqcego męża

iest na

Przyjechali tu rok temu.
ZWledzalr Polskę. o ich domem przez kilko tygodni. był
ośrodek wypoczynkowy klcznościowców w Borkowie, kob Kielc. Wszyscy byli czbnkami międzynarodowej organi-

Koslńskl

firm. liCZbo atrakcyjnych nagród
będzle więc duzo wlększo.
Dziś prezentujemy zdjęcie ko
lejnej kandydatki w tym konk J
sie. Jest niQ 18-łetnia uczennICa
ZSl przy KNlP w K'!9icoch - Wiolelta. Dziewczynę namówib do
udzia\J w konkursie bratowo. która zresztQ tez będzie uczestniczkq
tej Imprezy!

zacji Jumelage, która skupi<,?
rodziny i pracowników resortu
!qczności z Francji. Wielkiej
Niemiec. Belgii.
Brytanii.
Wioch . Portugalii. Hiszpanii
i Norwegii. Jumelage jest organizaCjO apolityczno areli
gljnq i afiLozoticznq
DOKONCZENIE NA STR. 2

Bonifikoto to obowiqzuje do
br,

końca września
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Edwarda R. no trawie pod
beczkowozem koło stodoły .
Trochę Ją ten widok zdziwił.
ole pomyślolo. że pewnie
gdzieś pił w nocy i nie trafił
do łóżko. Nie zotrzymalo się.
zaniaslo mleko do domu. Po
kuchni krzątałsię już teść. Powiedziała mu. że muszą iść
po Edwarda. bo upił się .

'91

Kielce w Jumelage

Zabóica przyszedł nocą

Do

cinajq dopływ wody do budynku
UM w godzinach jego urzędowa
nia. Natomiast w środę w gOdZ 4
- 8 moJq nie kursować outobusy
komunikocji miejskiej.
(syk)

Edward leżał no plecach.
oczy miałzamknięte . usta iekko rozchylone. Na koszuli po
lewer stronie widniała dużo
czerwona plama. O jciec
schwycił go za rękę, była
zimna. Syn już nie żył. Ktoś zadał mu sześć ciosów prosto
w serce. 9laczego?
DOKONCZENIE NA STR. 3

http://sbc.wbp.kielce.pl

Prawdziwe uroczysko

A połem wspólna zabawo
z zespołem folklorystycznym
nMarzyszn

Od dwóch tygodni cała uli
co Nal<owskiej no kieleckim
Uroczysku jest ciemna w nocy. wszystkie lampy. o jest ich
blisko dwadzieścia. nie palą
się. Strach chodzić nawet
o zmierzchu, Sytuację zaś pogorsza bliskość sklepu nocnego. gdzie sprzedaje się także
alkohol.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Niejasna sytuacja w'Moskwie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Glennadlj Janajew wyraziI też
nadzieję , że MichailGorbaczow po-

..... r6cl do obowiqzków . gdy tylko
wyzdrowieje ". Tymczasem, wedlJg
zazwyczaj dobrze poinformowanych źródeł. prezydent ZSRR przebywa w areszcie domowym na Krymie, a . nodzieje" Janajewa są wynikiem reakcji świata na pucz
w Moskwie.

W poniedziałek wieczorem opublikowano w Moskwie oświadcze
nie komitetu stanu wyjqtkowego,
w kt6rym stwierdza się m.In.:
Już pierwszy dzień dziobnla stanu
wyjqtkowego w poszczególnych
punktach ZSRR zademonstrował. że
ludzie odetchnęli z pewnq ulgą.
Nigdzie nie zanotowano żadnych
poważniejszych ekscesów. Do Pań
stwowego Komitetu Stanu WyJqtkowego napływajq liczne reakcje
obywateli poplerajqcych kroki podjęte w celu wyprowadzenia kraju
z najcięższego kryzysu. Pierwsza reakcja zagranicy na wydarzenia
w naszym kraju również charakteryzuje się pewnq dozq zrozumienia,
bowiem naJgorszym do pomyślenia
scenańuszem, który najbardziej niepokoi Inne poństwa , jest chaos
I anarchia w naszym nuklearnym
kraju. Jest rzeczq zrozumlaq, że zarówno w naszym społeczeństwie,
jak I za granlcq wyraża slę nieufność
I obawy w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego . Cóż , sq
one uzasadnione, bowiem wostatnich latach - bardzo często , niestety - realna sytuacja w naszym pańs
twie nie miała nic wsp61nego z proklamowanymi celamI. Nadzieje
narodu zostały zawiedzione. Tym razem zrobimy wszystko, by działal
ność kierownictwa radzieckiego zaslJglwała na zaufanie.
Nowy lider radziecki Glennadij
Janajew wystosował listy do wielu
przywódców zachodnich. w których przędstawla poniedzi<;lłkowe
wydarzenia w ZSRR I obalenie Gorbaczowa jako konsekwencję sytuacji, w której nie można była rzqdzić
Związkiem Radzieckim I .mnożenia
się ośrodków władzy" w kraju.
Wiceprezydent radziecki mówi
w tych listach o . realnej groźbie
dezintegracji kraju, rozbicia jednolitego rynku , jednolitych praw obywatelskich, Jednolitego systemu obrony I jednolitej polityki zagranicznej" . • W tych warunkach stwierdza list - niemożliwe była kontynuowanie normalnego życia ." Janajew wspomina też o konfliktach
etnicznych, twlerdzqc, że .w tej sytuacji nie było Innego wyboru, jak
podjąć roecydowane krokI. by zatrzYPńctć ześlizgiwanie slę kraju ku katastrofie" .
Rzqdy większości państw świata
z zaniepokojeniem zareagowały na
obalenie Michaiła Gorbaczowa
I zainstalowanie się w Moskwie
.państwowego Komitetu Stanu Wyjątkowego".
Prezydent George
Bush określił pozbawienie Gorbaczowa włodzy jako .nlepokojqce
wydarzenie" , które może mleć po-

Ambasador ZSRR

dla "Echa"
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Bez względu na następujące
obecnie przemiany z caQ mocą
pragnę podkreślić, że Związek Radziecki będzie nadal utrzymywał
dobrosąsiedzkie
stosunki
ze
wszystkimi krajami I ściśle respektował wszystkie traktaty, porozumienia I zobowiązania. Wbrew
naChalnej Indoktrynacji niechęt
nych nam ośrodków, nie jest to
przewrót pałacowy dokonany
przez żądnych władzy konserwatystów. To jeszcze jedna próba ratowania ojczyzny, która stanęb
na rozdrożu. Wielu politologów,
sowietologów I innych kremlinologów wolałoby widzieć rozpadający się Związek Radziecki i to
najchętniej z wojną domową
w każdej republice. Ale nawet
najbardziej niechętni nam propagandyści przyznają, że narody radzieckie w obliczu zagrożenia
potrafią stworzyć mechanizmy
chraniQt:e je przed tą groźbą.
Wi.f!rzę, że tok będzie również
dzis ...
ANDRZEJ J. KICZOR: - Zwarcie
szeregów wobec postępującej
anarchii czy dalsze antagonizowanie społeczeństwa? Jakle są
wasze pierwsze odczucia po
przejęciu władzy przez Państwo
wy Komitet Stanu WyjątkowegO?_
WłADIMIR A. KOROlYCZ: - To
stolo się tak nagle ... Choć wiele
wskazywab na to, że wrzący kocioł naszych spraw może eksplodować poza wszelką kontrolą .
Jedyna pociecha, że przewrót
nastąpił bez ofiar, Trudno mi prognozować dalszy rozwój wypadków. Obawy budzi fakt. przyznany otwarcie przez G . Janajewa,
że to wszystko stało się z ominię
ciem konstytucji. Nie można wróżyć nic dobrego wbdzy, która
dZlala ponad prawem. Ponadto
składa się ono w większości z sił
zachowawczych, dążących do
utrzymania tego, co powinno
dawno spocząć w narodowym
lamusie z etykietą .okresu błę
dów i wypaczeń ' . Od czasu rozpędzenia Czwartej Dumy Pań
stwowe] w 1917 r. do dnia dzisiejszego kraj nasz nie stanął przed
podobnym wyzwaniem ._ Czy mu
sprostamy? Nie wiem . Swiat no
moment wstrzymał oddech.

waine konsekwencje zarówno dla
radzieckiego społeczeństwa, jak
I dla stosunków ZSRR z Innymi poń
stwaml. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził równocześnie nadzieję , Iż ZWiązek Radziecki będzie
wywiązywał się ze zobowiązań traktatowych.
Kanclerz Helmut Hohl wezwał
Moskwę, by kontynuowała reformy
obalonego prezydenta I dotrzymała zobowiązań wobec Zachodu.
. Koło historII można nieco odwrócić, ale nikt nie może go zatrzymać "
- oświadczył Kohl dziennikarzom.
Dodał, Iż oczekuje gwarancji osobistego bezpieczeństwa dla Gorbaczowa, kt6ry .zdecydowanie przyczynił slę do pokoju I cieszy się
w świecie wielkim szacunkiem".
Prezydent Francji Francois Mltterrond zażqdał od nowych przywódców ZSRR gwarancji osoolstej wolnoścll bezpieczeństwa dla Michaiła
Gorbaczowa i Boriso Jelcyna. Jak
zaznaczył. komitet stanu wyjqtkowego będzie oceniony na podstawie swych czyn6w, przede wszystkim zaś po sposobie traktowania
tych dwóch wybitnych osobists>ścl.

...

Premier

Włoch Glulio Andreotłi
powiedział. że jest zaskoczony I oburzony odsunięciem Gorbaczowa od
władzy. Dodał. Iż ~e,wyobraża s0-

bie, by nowy prezydent ZSRR. który
przynajmniej obecnie nie posiada
międzynarodowego
autorytetu
swego poprzednika, mógł uporać
się ze stojqcyml przed nim problemamI.
Czy Gorbaczow odmówił
wyrażenia zgody
na swą dymisję?
Prezydent Michaił Gorbaczow
został podobno przywieziony do
Moskwy w sobotę wieczorem. Oby
spotkać się z kierownictwem radzieckim I wyrazić zgodę na swq dymisję . Jednakie nie wyrazIłzgody na
ustqplenle - twierdzi jeden z moskiewskich korespondentów francuskiej telewizji TF1, cytując źródło zbliżone do Boriso Jelcyno.
Według teg0 źródła, Gorbaczowa sprowadzono samolotem specjalnym z Krymu. Odbył on spotkanie z sześcioma osobamI. które potem weszły w skład państwowego
komitetu staIlU wyjątkowego, w tym
z Janajewem. Jazowem I Pugo.
W spotkaniu uczestniczyłteż Anoto-

Łuklanow, przewodniczqcy Rody
Najwyższej ZSRR.
Po odmowie zgody no dymisję
Gorbaczow miał zostać odwieziony

na Krym I umieszczony w swej rezydencji.

...

Oświadczenie

prezydenta
Lecha Wałęsy
w sprawie ZSRR:
.Sytuacja w ZSRR mo Istotne
znaczenie dla naszego sąsiedz
two, może ono mieć wpływ no
nosze wzajemne stosunki. Chcemy, oby były one przyjazne" głosi oświadczenie prezydenta
Lecha Wałęsy przekazane PAP
w poniedziałek w polldnie.
.Jako suwerenne państwo bę
dziemy kontynuować budowę
demokracji i w dalszym ciągu reformować noszą gospodarkę głos i oświadczenie . W tym
szczególnym momencie wymaga się od nas, Polaków spokoju
I rozwagi. Niech ucichną waśnie
I spory polityczne, o strajkujące
zabgl ponownie podejmą negocjacje dla szybkiego rozwiązania
nawet najtrudniejszych problemów. Niech zwycięży jedność
i OdpOWiedzialnoŚĆ za nasze
państwo. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wybrany z woli
narodu, będę z całą mocą wypaniał konstytucyjne zobowiąza
nia, zapewniając achronę interesów narodu i państwo' - głosi oś
wiadczenie podpisane przez
Lecha Wałęsę.

Zostatniei chwili
Oddział ok. 180 czołgów z elitarnej dywiz~ pancernej zbliżał się we
wtorek wczesnym rankiem do Leningradu, podała rosyjska agencja
prasowa RIA. Burmistrz Leningradu
Anatolij Sobczak wezwał w poniedziałek wieczorem do akcft nleposlJszeństwa obywatelskiego wobec
grupy Janajewa I udzielenia poporcia strajkowi powszechnemu. do
którego wezwał prezydent Rosji Boris
Jelcyn.

Radzieckie siły zbrojne zajęły we
wtorek rano nadajniki Radia Łotew
skiego I centralę telefonicznq w Rydze, glasl komunlkatslJżby prasowej
parlamentu łotewskiego. W poniedziałek wieczorem oponowały nadajniki Telewizji Łotewskiej. W Rydze
panuje spokój, jednok ulice sq patrolowane przez sllne Oddziały wojska radzieckiego.

Wracać do domu l czy zostać

w Polsce?

Dylematy Rosian
Informacje, jakie wczorajszego ranJ<a nadeszły
z Moskwy, poważnie zaalarmowały
obywateli
Zwiqzku
Radzieckiego
przebywajqcych w Polsce. Wśród handlujących
na kieleckim bazarze Rosjan d9je się odczuć wielki
niepokój i poruszenie. Oto
wypowiedzi kilku z nich:
• Boję się wracać do domu.
Jestem zaszokowany tą informacją. Mam w kraju żonę
I dwoje małych dzieci. Nie
wiem co robić. Chclaem tylko
sprzedać towar i wrócić. W tej
chwili jestem bezsilny. (Andriej
Woronow - mechanik).
• Mieszkam w Kownie. Usły
szaem w radiu, że KGB przejęło
stację telewizyjną w moim
mieście. Do Kowna wkrQl::zyło
wojsko. Jestem w Polsce razem
z mężem, ale bardzo się boję
o rodziców. Chciałabym jak
naj prędzej wracać do domu,
ale mąż nie może slę zdecydować. (Marta S. - szwaczka).
• Myślę, że to już koniec z naszym narodem to już koniec
z Litwą. Sluchamy tu na bazarze cały czas radia. Nasz prezydent mówił, że jeśli sytuacja bę
dzie się tak dalej rozwijać to
może być ogłoszony stan wojenny. Byłam w Polsce, gdy
wasz generał ogłosił stan wojenny, ale to byb nic, w porównaniu z tym, co patrafi KGB.
(Natasza - sklepowa).
• Jestem w Kielcach u brata.
Do Rosji na pewno teraz nie
wrócę, bo nie mam po co. Na
razie będą mieszkał u rodziny
w Skarżysku, rozmawiałem już
z nimi, zgodzili się. Gdyby się
udało, chclabym ściągnąć do

Polski I żonę i syna .(Michaił D, kierowca)
• Mieszkam w Moskwie i bardzo się boję. Po ulicach podobno jeżdżą czołgI. Przyjechalem
tu z synem, własnym samochodem. Jeszcze dzisiaj jadę do
Medykl . Chcę slę jak najprędzej
dostać do domu (Sergiej - piekarz).
• Teraz, gdy obalili Gorbaczowa (bo w jego 1-ty stan zdrowia nie uwierzę), wszystko stanie na głowie . Nadzieja w Jelcynie.
Uważam
go
za
rozsądnego czbwieka i Jeśli on
nic hie zaradzi. będzie wojna
domowa. (Aleksander - dziennikarz).
• Wrócą lato pięĆdziesiąte;
będzie terror, bezprawie i pełne
więzienia . Na Utwę na razie nie
wracam. Zobaczę, jak potoczy
się sytuacja. Będę w Polsce dokąd będzie moina. (Borys rencista).
• Wracamy do domu jutro,
a jeśli zgodzą się wszyscy pasażerowie to wyjedziemy nawet
dzisiaj. Podobno sytuacja na
przejŚCiaCh granicznych jest na
razie normalna. Mamy w kraju
żony, dzieci. rodziców . Bardzo
się o nich boimy. (Wasilij - kle[oy.tca autobusu wycieczkowego).
• Stolo się to, co powinno
stać slę już dawno. Koniec z polityką Gorbaczowa I chodzeniem .samopas"' Będzie wreszcie porządek jak należy. (nie
podał danych osobistych).
• Dni są policzone. Jeśli wojsko wkroczy do republik bałtyc
kich, będzie wojna . Jestem
w Polsce sam. Wracam do domuJak najszybciej. CGienadij Nikoforow - radiowiec).

ROBERT KAROL
SIWIEC

Kielce wJumelage
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
ej celem jest nawiązanie
przyjaznych kontaktów
i więzi między rodzinami
łqcznościowców
w
ca~j
Europie.

J

Wiceprezydent franCUSkiej,
a jednocześnie prezydent lyońSkiej organizacji, Jean lubyj na zakończenie ubiegło
rocznej wizyty powiedział na-

szej reporterce: - Jestem
przekonany, że za rok znacznie większa grupa będzie
chciała przyjechać do Polski.
Daliście więcej niż oczekiwałem. Znaleźliśmy tu spontaniczną przyjaźń, a to jest
przecież celem naszego ruchu.
I rzeczywiście, 375-050bowa grupa łącznościowców

.'

...

Rada TP OPZZ w Kielcach no posiedzeniu w dniu 19.08.1991 r. stwierdziła , że sytuacja Zakładów Starachowickich . Star" SA, a tym samym
mieszkańców
miasta
Starachawic jest krytyczna I pogłę
bia się z każdym dniem na niekorzyŚĆ załogI. jak I miasta. Rada oś
wiadcza, że bezpośredniq przyczynq
sytuaCji, jaka
zaistniała
w Zakładach Starachowickich
. Star" jest niewłaściwa polityka rzą
du RP prowadzano w stosunku do
zakładów przemysłowych . Zła polityka fiskalno przekraczająca możli
wości finansowe zakładów pozbawia Ich dalszego funkcjonowania

re/){}rfer7 ,r
/clI1 0fO \\ 'ali:
I rozwoju. doprowadzając te
dy do bankructwa.

zakła

Rado TP OPZZ w pen' popiera stanowisko I tqdanla komtetu slrajkowego
Związku
Zawadowego • Metalowcy·
.Star" SA dotyczące umorzenia zobowiqzań finansowych w stosunku do wierzycieli bankowych i głównych dostawców, zapewnienia niezbędnych kredytów umotilwiających uruchomienie
produkcji nowych samochodów .star
742" . realizacji postulatów dotyczących
możliwości przejśCia no wcześniejsze emerytury w regionach zagrożonych szczególnym bezrobociem. wprOwadzenia cel zaporowych no samochody cię torowe
sprowadzone z zagranicy. co wiąże się
z ochronq rodzimego przemysł.J . podję
cia przez stronę rządową rozmów I konkretnych decyzji rozwlqzujących problem
Zakbd6w Starachowickich .Star" SA
I miasta.

Rada zwraca się z apelem do
Zwiqzków ZaWOdowych skuplajqcych się w OPZZ woj. kieleckiego
o udzielenie poparcia i pomocy dla
strajkującej załogi • Stara" .
Na posiedzeniu Okręgowego
Sztabu Wyborczego Konfederacji
Polski Niepodległej przyjęto listę kandydatów KPN do Sejmu RP: Janusz
Koza, Wanda Kowalska, Krzysztof
Pająk, Krzysztof Skupin, Jan Trqtnowlecki, Zbigniew Oylewski, Zygmunt
Pęk syk, Sławomir Jóźwik, Władys
ław Czala, Lech Kondyjowski, Piotr
Ryba. Kandydatem na senatora
zostal Krzysztof Wsólek.

Oświadczenie
Konfederacja Polski NiepodRejon Starachowice w pelni popiera postulaty Korn.itetu
Strajkowego . STAR" SA I będzie
mu w pełni udzielać wszelkiej pamocy. Miosto nosze stanęb na
krawędzi bankructwa. Tylko zdecydowane działonla interwencyjne mogą ocalić Starachowice
przed totalną klęską . Apelujemy
do władz Rzeczpospolitej o pomoc. Nie moina bezczynnie patrzeć ' na upadek miasto. Dalszy
brok Jakichkolwiek dziabń ze strony wbdz może doprowadzić do
niepokojów społecznych . Zdesperowani mieszkańcy miasta mogą szukać sprawiedliwości no ulicach miasta. Dlatego już nie prosimy, ale żqdamy pomocy dla
Starachowic.

W "Solidarności
W kilko godzin po ogłoszeniu
przez prezydenta Lecha Wałęsę
oświadczenia w sprawie wydarzeń w Związku Radzieckim, po
słowach : ~Nlech Ucichną waśnie

i spory polityczne", telewizja rozpoczęło emisję serialu dokumentalnego BBC , obejmującego
ważny dla Polaków I Polski okres
od listopada 1989 do końca roku
1990, a więc do zwycięstwo lidera . Solldarności" w wyborach
prezydenckich. Część p ierwsza
nosi tytuł ~ Razem" .
Już pierwsze sbwa komentarza
autorstwo Bolesława Sulika, syna
generała - uczestnika walk pod
Monte Cassino, reżysera zamieszkalego do czerwca tego roku
w Anglii. są dla nos symptomatyczne. Brzmią one: ~Komunizm
skonał, czy też dogorywa, ale ludzie nodal czekają na cud". Motywem sporej części odcinka byb
historia obalania pomnika Dzierżyńskiego w stolicy, symbOlu zdrady. Reakcjo tllmu towarzyszące
go . egzekucji" znano nam jest
z polskich relacji z tego wydarzenia. Sulik tę reakcję jakby usprawiedliwia - zdrajca na cokole
• przestanie obrażać uczucia narodu polskiego " .
Dobór bohaterów pierwszego
odcinka nie wydoje się przypadkowy. Na gwiazdę wyrasta Jacek
Kuroń ze swym bezpośrednim
sposobem bycia, z opiniami wypowiadanymi wprost, w przeciwieństwie no przykład do Bronisława Geremka. Kuroń , jużjako minister w rządzie Mazowieckiego,
mówi: "Jeśli ktoś chce być powszechnie lubiany, to powinien
grać w orkiestrze".
Autorfilmu, starając się być dokumentalistą, jest przecież także
reżyserem, o w tym filmie każde
słowo komentarza mo swoją wagę , szczególnie dla widza spoza
Polski. A Polsko, zdaniem Su liko ,
"jest krajem, który nigdy nie był
łatwy do rządzenia". Autor storo
się rzetelnie poinformować cudzoziemców o polskich realiach
okresu przełomu , mówi więc
i o historycznej roll Kośclob kato-
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Radomskie muzeum odcięte

ległej

łopoty
z pieczywem
w Końskich, to doprawdy problem, który już
dawno winien być rozwiąza
ny, a który trudno powie'
dzieć dlaczego ciągnie się
w nieskończoność.

K
W

pieczywo zaopatruje
mieszkańców kilku piekarzy
prywatnych, gminna spół
dzielnia, a także . Spoem" ,

Już ponad tydzień radomskie
Muzeum Okręgowe jest odcię
te od świata. Zalanie telekomunikacyjnej studzienki 'spowodowab-zamilknięcie trzech telefonów. Takdługotrwala naprawa
awarii przez pocztowców, są
siadujących z muzeum przez
płot, można określić mianem
zwyczajnego skandalu. Dyrektorów UPT nie porusza nawet
fakt, iż pozbawieni Iqczności
z miastem muzealnicy mają
pod swoją opiekq zbiory nieabliczalnej wartości. Sam system
alarmowy,
zainstalowany
w pomieszczeniach muzeum
nie wystarczy jako zabezpie-

wali. No ba i po co, skaro ludzie kuplą wszystko.
Druga sprawa, to okresowo
pojawiające się w mieśc
braki pieczywa. Zdarza się tak
zawsze , kiedy wypadają dni
świąteczne . Ot, weźrilY ostatnio w czwartek. W środę,
dzień wcześniej pieczywa,
oczywiście, brakowało we
wszystkich sklepach. Mieszkańcy Końskich z wywieszo-

Zchlebein powszednim

problemy codzienne wKońskich
miejscowy potentat. O ile
dwaj pierwsi producenci cieszą się jakim takim uznaniem,
to konecka HSpoem' wraz ze
swoimi wyrobami pozostawia
wiele da życzenia. Wypiekany przez nią chleb jest niestety kiepskiej jakości, a bułki
z piekami przy ul. Spółdziel
czej, po kilku godzinach nie
nadają się do jedzenia. Smakiem przypominają wyrób
z gliny i do tego jeszcze kiepska wypieczony. Dawniej
spółdzielcy co pewien czas
obiecywali poprawę , a w tej
chwili nawet i to sobie daro-

nymi językami biegali bez
skutku od sklepu do sklepu ,
I pomyśleć, że przed kilku laty,
brak pieczywa w sklepach
był trudny do pomyślenia . Za
taki numer płaciło się wbsnym stoikiem lub trzeba było
astro tłumaczyć się w komitecie. W tej chwili mamy wła

z Lyonu znów gościło w Borkowie. I znów jak w ub. roku
towarzyszyły im serdecznoŚĆ ,
uśm iech i staropolska gościn

E interwencyjny
~g45898

ność.

Podczas tegorocznej wizyty podpisana zostab umowa
o współpracy w ramach Jumelage pomiędzy Lyonem
a Kielcami. Jest to wyróżnie
nie tej organizacji dla kieleckich łącznościowców, bowiem Polska nie jest człon
kiem Jumelage. Tak więc
Kielce są forpocztą tego bardzo szlachetnego i humanitarnego ruchu w Europie
wschodniej.
(ŻAR)

http://sbc.wbp.kielce.pl

dzę naszą, demOkratyczną,
kochaną, a chleba brakuje.

Ciekawe co na to pan burmistrz i szanowna rada?
Wiem, wiem, mamy wolny rynek, jednak bez chleba raczej trudno się żyje.
(Tam)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Administracja osiedla tlumoczy się, że alarmuje zakład
energetyczny, ale bez efektu .
Przy okazji, niech administracja zadba też oporzadek
w swoim najbliższym otoczeniu , bo pościnane z drzew
galęzie leżą na ulicy i nie ma
ich kto sprzątnąć.

Spóźniona wypłata
Dzisiaj miałyśmy dostać wypłatę, ale odeszlyśmy od kasy

czenie przed ewenllm
bą włamania czy kredzie:
" go nie trzeba tłumaczyć
dziecku. Jak widać. t
wyjaśniać szefom 10
: Iqczności.
W sprawie skanda
tempa usuwania awf1'
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weniował skutecznie '11'
ster. Kto popędzi tedr
w wojewódzkim Rodom.
Przy okazji : teLetanicm:
ność ulegb rÓW/1iez

niu w siedzibach: Izby
wej, Zarządzie Region.
damości " Ziemio Rado"'
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pod Grunwaldem"

także w Kielcach

na Uroczysku

muzeum z

Inieszkal •••

rwsi.sponsorzy iui sql
tygodniu rozpoczęły się prace przygotowawcze
,A"ntv\telm skrzydła pórlocnego pałacu biskupów,
Narodowego w Kielcach. Roboty buU, •."U<8N1,ałc)I'SIc:1e prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Bu.-uiitU\,IU"'" "Piasecki". Fundusze uzyskane przez dyrekcję
do końca roku. Natomiast nie ma pewności co do
finansowania. W tok niepewnej sytuacji rozpaczyto z pewności Q duże ryzyko. Ale tej klasy obiekt zatwlerdzQ fachowcy - wart jest takiego ryzyka.
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Fot. W. Słomka

noc h Zjednoczonych w początkach przyszłego roku.
Na ukończeniu SQ już kopie
27 obrazów z muzealnej galerii
malarstwa, które wykonałartys
ta plastyk - Krzysztof Jackowski. Kopie te będQ zakupione
przez Chicagowskie Zrzeszenie
Nowej PolonII i znajdq się w stałej ekspozycji w Domu Polek
w Chicago.
Mimo trudności finansowych
Muzeum Narodowe nie rezygnuje z dziablnoścl wystawienniczej. - Jesteśmy po rozmowach z dyrekcjQ Muzeum
Okręgowego w Radomiu - informuje dyrektor Alojzy Oborny. - Ustaliliśmy, że w paździer
niku trafi do Kielc panorama
• Bitwy pod Grunwaldem' Rozwadowsklego. Obraz został
wypożyczony z Galerii Malarstwa we Lwowie I obecnie wystawiony jest w Radomiu. Wystawie obrazu w Kielcach towarzyszyć będzie odpowiednia
scenografia, oprawa widowiskowa z wykorzystaniem muzyki
i światła .
Chcemy zaktywizować
naszą dzi ała l ność popularyzatorską i pow róc i ć do spotk a ń
ze sztu ką różnyc h epok. Będą
to gawędy urozmgicone filmami, przezroczami i oryginalnymi eksponatami. Nasza placówka otrzymała propozycję
zorganizowania w Norwegii
wielkiej wystawy polskiego
malarstwa krajobrazowego.
Przewidziana jest w przy szły m
roku, a złoży się na nią 50
% obrazów z naszych zbiorów.
Z ekspozycji planowanych
w przyszłym roku w Kielcach
warto wymienić prezentację
pokonkursowQ ekslibrisu europejskiego z Norymbergi. Jak
wynika z kontaktów z dyrekto-

ł5iest na wolonosci!
Komu mogło więc zależeć na
zgła dzeniu Edwarda R. i jaki
był motyw?

;iele
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W ciągu 3 miesięcy śledzt
wa nie zdołano ustalić gdzie
I w Jakich okolicznościach
poniósł śmierć Edward R. Nie
ustalono również motywu zabójstwa. Sprawdzono wiele
wersji, nie doprowadziło to
jednak do wykrycia sprawcy.
Prokurator w dniu 22 stycznia
tego roku umorzył śledztwo
wobec niewykrycia sprawcy
przestępstwa . Zabójca do
dziś Jest na wolności.
(MAG)

rem Muzeum Historii w Norymberdze - K. H. Schreyelem
wspóproca Klełc z tQ placówkQ będzie się rozszerzać. TrwajQ
także przygotowania do wystawy batalistycznej tematycznie
zwiQzanej z wielkimi bitwami,
niekoniecznie kończQcyml się
zwycięstwem polskiego oręia .
Muzeum nie rezygnuje również
z pomysłu. który zrodził się jeszcze w latach BO .. a dotyczące
go wielkiej ogólnopolskiej wystawy sztuki I kultury w epoce
Waz6w. Wystawa ta wymaga
kilkuletniego przygotowania
I wsparcia finansowego potęż
nych sponsorów.
Kontynuowana jest dzJablność wydawnicza majQca tak
bogate tradycje. W tym roku
ukaże się .Katalog tkanin·
opracowany przez mgr Annę
Kwaśnlk-Gliwińską . a w przyszłym roku planowany jest XVI
tom Rocznika ŚWiętokrzyskiego.
Muzeum Narodowe w swojej
najbliższej dzJablnoścl musi nastawić się na przetrwanie. Jak
wynika z planów, będzie to
przetrwanle ambitne, pomimo
codziennych kbpotów zwlQZanych ze zdobywaniem pienię
dzy na koks, opiaty za energię ,
telefon. transport. W tej sytuacji
nlebagatełną pomocQ jest zobowiązanie złożone przez dyr.
Andrzeja Piaseckiego - szefa
Przedsiębiorstwa BudowlanoUsługowego . który ma finansowo wspomagać działalność
muzeum w tym roku. Oby takich sponsorów było więcej .
DANUTA PAROL

Płoną

lasy

PbnQ lasy I zabudowania
gospodarskie I W ubiegłym tygodniu w woj . kieleckim wybuchło 38 poważnych poża 
rów . w tym 29 w zabudowaniach gospodarskich I 3
w lasach. W akcjach ratownIczo-gaśniczych wzięły udzlal92
Jednostki straży pożarnych .
Straty spowodowane poża 
rami wyniosły przeszło półtora
miliarda złotych . Szacuje się też,
że strażacy zdobll uratować
mienie wartości około 4,3 mlllardazbtych.
Ratowanie lasów. gospodarstw. mienia - to walka ze
skutkami ludzkiej nieostrożnoś
cI. Wojewódzka Komenda Straży Pożamych prowadzi też systematyczne dziabnla prOfilaktyczne - w tym liczne kontrole
stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego , zwłaszcza na wsi
I w zakbdach pracy. Tylko
w minionym tygodniu. za rażą
ce naruszenie zasad bezpieczeństwa pożarowego nałożo

no 11 mandatów na kwotę 530
tys. złotych .
(raf)

Będzie sprawa o zniesławienie

Kto był piiany?
Jolanta G .. pielęgnl.arka
pogotowia w Ostrowcu Swię
tokrzyskim, rozpoczęła swój
świąteczny. czwartkowy dyżur. od normalnych czynnośc i
w gabinecie zabiegowym.
Nie spodziewało się. nie mogb przypuszczać , ile przykroś
ci ją spotka, nerwów . Ile stroci
czasu. tak cennego, bo pocjentów - mimo święta było
wielu.
Wśród
nich Wiesbw Ł
z Chmielowa. Ten to wbśnie
pan zarzucił Jolancie G. że
wykonuje swoje obowiązki
pielęgniarki w stanie nietrzeź
woścI. Zarzut to bardzo poważny. zwbszcza gdy dotyczy przedstawiciela służby
zdrowia.
Z IniCjatywy koleżanek pielęgniarki zawiadomiono policję . Dwaj policjanci przystąpi
li niebawem do czynności
mająCYCh odpowiedzieć na
pytanie: czy pielęgniarka
pracowab . po pijanemu'.
Wkrótce okazało się. że zarzut jest zupei'lle bezpodstawny. na co policjanci posiadają odpowiednie dowody
Wiesław
Ł
zaczął
wycofywać swoje oskarżenie ,

. iyczQ swoim wrogom miesztego kieleckiego osledlo
I wszyscy. którzy kiedykolwiek je
odwiedzili. Od kilkunastu lat straszą odrapane ściany bloków. od
nowości nie malowane balkony.
brudne klatki schodowe. śmieci
na zaniedbanych skwerkach
I trawnikach. Ostatnie róże na
klomboch wldzlono tu pięć lat temu
.Adminlstracja zupehle nie interesuJe się problemami osiedla- twierdzi lokatorka z ul. Orkana
42. która niestety. zastrzegb sobie
nazwisko do wiadomości redakcJI. . Kllka razy dzwonibm w sprawie braku żarówek na klatkach '
SChodowych - bezskutecznieNieco cieplej o dzioblnoścl
ADM na Uroczysku wyraża slę lokatorko z Nał<owsklej 6. p. Kwiatek. Kl!konoścle razy korzystab
z różnych usług spółdzielni wszysl1<le zostały zabtwlone dobrze I w terminie. Gdyby Jeszcze
ADM zaJęb się oświetleniem na
osiedlu I naprawlb huśtawki na
plocach zabaw ...
Pani Wanda Kostek (z Orkana
5) nie zgbsza jakichś szczególnych uwag względem admfnlstrocJI. - Wszelkie drobne usterki
w Jel mieszkaniu I na klatce schodowel naprawiono raczej szybko. Razi Jq natomiast sprawa zieleni na osiedlu, strzyże się tylko
trawniki w pobliŻU głównYCh ulic.
Poza tym suszamie I w6zkownie albo zamknięte na głucho , albo
zamienione na za kłady uslJgowe. Mbde mamy zastowlaJą
więc klol1<i schodowe wóZkami.
a uprano pościel .ozdobla' balkony Co na to wszvsl1<o kierowniczka odminlstracjl1 Pani Janina
Ogonek chętnie godzi slę no rozmowę ze mnq Już kilko razy informowab różne gazety o kbpotoch na osiedlu, Jak dotQd z miernym skutkiem.
Teoretycznie pracuje od ósmej
do piętnasteJ . praktycznie co/q
dobę . O najdZiwniejszvch porach
dnia I nocy da spókjzjelnll do domu dzwonią mieszkańcy ze swoimi problemamI. - Zawsze staro
się Ich wysłuchoć I w miarę możli
woścI. zaradzić kłopotom . Alo
czasami ma już doŚĆ , np. dzwoni
lokator z usterkQ sprzed 14 lat.
pracownicy administracji juz kil·
kokrotnle w ciQgu tego okresu
próbowali Jq naprawić - nigdy
nie miot czasu. ale teraz. wbśnie
za dwa dni zoczyno mu się urlop.
więc żąda , by ktoś z administracji
zoJąl się sprawą Przez swoje nie
przemyślane natręclwo . burzy
harmonogram napraw I zmusza
pracowników do przerwania. poważniejszyCh nieraz I zgbszonych
odpowiednio wcześniej. awarII.
. Ale lokator - nasz pan" - śmieje
się pani kierowniczka.•On płaci
I wymaga. Teraz może nawet obrażać personel adminlstracjl- luż
kIJka razy uS/yszelijmy, że utuczyl iśmy się na krzywdzie ml eszkań 
c6w Uroczyska".
kańcy

wypowiedziane
jednak
w obecności wielu pacjentów . Zdenerwowana I obrażona Jolanta G . zapowiada
wszczęcie sprawy o zniesbwlenie.
Z podobnymi incydentami
pracownicy służby zdrowia
spotykają się bardzo często.
Najwięcej upokorzeń doznają wbśnie od ... pacjentów
będących . pod muchą' . Ale
nie tylko.
(raf)

Przykry przypadek,
ale ciekawy ...
Fot. W. Sbmka
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W .Echu Dnia' z 30 lipca
br. ukazab się zdumiewają
c a wypowiedź pana Józefa
• kombatanta
La chta ry z Ostrowca ' zatytułowana
• Refleksje nleobojętne' . Jego szokujące zwierzenia jeszcze raz dowodzą, że do niektórych nie przemawiają
żadne fakty. Zoślepienie, które Ich dotknęło 50 lat temu,
trwa do dziś.
Pa nie Lachta ra - były Komendancie Milicji O b ywatelskiej w Ostrowcu:
Co I komu chce pon udowodnić posługując się kbmstwem i przeina czeniami?
Nie jest praw~ , że wyrzucono z lokalu śWiatowy Zwlqzek Żoolerzy AK im. Ponurego w Ostrowcu_Był problem
z lokalem, ale nikt nie chciał
nikogo wyrzucać do czasu,
aż znajdzie się rozwiązanie .
A że prezydent miasta nie
może dziś po prostu wydać
rozkazu, jak to było za Pana
czasów. to przynajmniej dla
znacznej części spOłeczeń
stwo, jest to powód do ulgi.
Podobne starania towarzyszyły przy rozwiązywaniU problemu lokalowego kół 1,2,3

Związku Kombatantów RP
I byłych Więźniów Politycznych, które dzlś dysponują
własnymi pomieszczeniami
I nie są na ulicy. Troska towarzyszyb wbdzom miasta .
aby pomyślnie I bez opbt
ułożyć sprawy lokalowe także dla Związku Inwalidów
Wojennych i Kob Więźniów
Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych w Ostrowcu.
Jakie wygodnie dobiyć
radnym. Ale każdy sądzi
według siebie. Są jeszcze ludzie w Ostrowcu. którzy pamiętają. jakim to był Pan Komendantem Milicji Obywatelskiej . Nad sprawq diet
można by dyskutować , ale
bez zawiści, którq to komunizm podniósł do rangi Ideologii
Co się tyczy zmian nazw
ulic. Chcemy po prostu być
u siebie, wśród swoich,
prawdziwych bohaterów,
którym hiStoria nigdy nie postawi znaku zapytania . Czy
usuwanie pomników urąga
jących podstawowym zosadom moralnym żyoia publicznego może wzbudzać ,
jak w Pana przypadku , odra-

Jakim to .wyzwolonym
krajem' byb Polska przez ostatnie 45 lat. doskonale pamiętamy . Z niewoli niemieckiej zostab co prawda oswobodzona. ale zastąplb ją i to
doskonale niewola totalitarnego komunizmu , który mę
czył nas wszystkich tak długo.
aż padł.
Tak więc

ko~w

zdejmujemy z co• bohaterów' , dzięki

bo dziś nareszcie mogą mówić głośno o tym jak to było
naprawdę . Kto do kogo
strzelał. gdy NKWD i Czerwona Armia IIkwidowab tuż za
frontem całe oddzlały Polskiej Armil Podziemnej? Na
koniec bierze Pan w . obronę· umęczonych ludzl, którzy teraz dźwigają ciężar zachodzących w kraju przemian
Inwalidów,

Refleksje bardzo nieobojętne
którym najlepsi synowie Polski
ginęli jeszcze długo po wojnie
tak w naszych więzieniach,

jak i na Syberii. Panie Lachtara czy tak nie było? Czy może
nie było Katynia, zbrodni Stalina, UB? Jak Panu to uświado
mić, co się stało? Mówi Pan
"legendarny Soszka' - a naprawdę nie wie Pan - czy tez
nie chce wiedzieć - że to co
on robił trudno nazwać bohaterstwem? Nie wystarczy
zamknąć oczu. aby prawdziwy świat przestał istnieć Jak
było ze strzelaniem zza węgb
i kto kogo wypuszczał z wlę
zleń?
Myślę , że Jeszcze raz zechcą odpowiedzleć sami zainteresowanr - żoi'lierze AK -

http://sbc.wbp.kielce.pl

emerytów, rencistów Proszę
sobie odpowiedzieć no jeszcze Jedno pytanie. Czy nie
był Pan (i Pana towarzysze)
obrońcą porzQdku, który
przyrzekał świetlanq przyszłoŚĆ I równość dla wszystkich, a w rzeczywistości pozostawił biedną i zruJnawaną ojczyznę .

Panie Lachtara . to są fakty Pan jednak ich nie chce
widzieć. Ale na szczęście
dziś te sprawy mogą W5/:llstkich obchodzić jednakowo
i moze to wbśnie pozwoli
uniknqć w przyszłości tego
co było.
JAROSłAW RUSIECKI
Rzecznik prasowy
prezydenta miasta

śmieci na osiedlu to. wedlJg p .
Ogonek, przede wszystkim papierki po lodach. cukierkoch. które pociechy lokatorów rzucają na
trownlk czy alejkę. bo do kosza za
daleko. Popisane klatki schodowe? Czy to administracja kupuje
dzieciom spray? Anteny? - To nie
procownlcy ADM opólajq się
I bawiQ w .berka- na dachu .
.Mote zatem zamlost oskarżać
nas o lenistwo. lokatorzy powinni
się raczej zainteresować tym ,
w co bawią się Ich latorośle? radzi pani kierowniczka.
Drodzy mieszkańcy Uroczyska I
Może Jednak warto troszeczkę
częściej odwiedzać ADM I sporne
kwestie starać się wyjaśnić naJpierw tam. w ostateczności do
piero wykręcać numer • telefonu
interwencyjnego'. A poza tym prowdzlwy kielczanin podobno
dba o porzQdek swojego olocze

nla ..

KATARZYNA C IRA

Nie kupuicie
podrabianych
dolarów
Nie można poWiedzieć. by
projektanci plastycznego wizerunku naszych bon knotów ,
o corcrz to większym nomino .
le, wykazywali dostatecznq
wyobraźnię · Najlepszym do
wodem jej braku jest masowa
wręcz produkcja banknotów
fałszywych . Najbtwlejsze do
podrobienia banknoty 200
tysięczne
wycofano
no
szczęście z obiegu. Amatorzy
łatwego zarobku przerZUCili
Się na banknoty tysiączłoto
we . przerabiajqc je na 100 'slęczne. poprzez domulo 'a
-nie lub przyklejanie ler W tym
roku, na terenie województwa radomskiego prowadzonych jest 18 postępowań
przygotowawczych,
dotyczących wprowadzenia do
obie gu fałszywych ' srQ'Qków
płatniczych krajowych i zagranicznych.
W kilku przypadkach fal
szerstwo polegało na sksero
waniu banknotów l CXh 200
i 500- tysięcznych na kserokopiarkach wielokolorowych
i zwykłych . Podrabiane sa też
dolary USA Najczęściej z 5dolarówek robiono
- dolarówki.
Fałszywe banknoty wprowadzane sq do obiegu przewa~ i e na bazarach i w pobliż!J
kantorów wymiany.
Ofiarami fałszerzy są najczęś 
ciej turyśc i radzieccy. Tylko
w ostatnich kilku dniach zatrzymano oszustów na bazarach w Przysusze, Odrzywole
I w Radomiu przy ulicy Wernera.
Na te, doŚĆ prymitywnie
podrobione preniQdze, dajq
się takie nabrać rodacy. Jolanta W. powladomib policję , że dokonujqc przy jednym z kantorów sprzedaży
2700 marek I 1150 dolarów
zostoła oszukana na 44 m iUo ny złotych . Trzej mężczyźni kupujący od niej walutę zapbcili jej podrabianymi bonknotami. Wykryb to doprero
w domu.
Ci. którzy jeździli na handel
do ZSRR, nieraz padali tam
ofiarą tzw. przewalek. Teraz
odpbcają się Rosjanom z nawiązką.
sad.

Mniei autobusów
wStarachowicach
W związku ze znacznym
zmniejszeniem zapotrzebowania na uslJgi komunikacyjne, co wynika z postoJu fabryki sa mochodów
i ograniczenia zatrudnienia w innych zakbdach
pracy, MPK w Starachowicach zmuszone zostab do
wycofania kilkunastu autobusów z codziennego
ruchu .
Nowy rozkład jazdy obowiązuje od poniedziałku ,
19 sierpnia br. Szczegóło
we Informacje o zmianach znajdą pasażerowie
na przystankach autobusowych.
(on)
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Jak

Wielkie sprzątanie
Wakacje - dla jednych czas
odpoczynku,
dla
innych
wzmożonej pracy. W szkołach
trwają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Remonty dachów, odnawianie
ścian, okien, wymiana rur kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania.
W Skarżysku tylko jedna szkoła - nr 13. oddano do użytku 3
lata temu . nie wymaga remontu . Pozostae nękają awarie
kotbwnL co .. urządzeń sanitarnych. Wszystkie prace są pilne
i powinny być wykonane do
końca sierpnia . Tylko jak to zrobić bez nakładów finansowych? Bo tych właśnie brakuje,
Mówią dyrektor Miejskiego
Ośrodka Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Skarżysku
Barbara Bilska I wizytator Delegatury Starachowickiej Andrzej
Mańkowski:

- Dwie szkoly przeznaczone
do remontu kapitalnego.
W szkole nr 8 wymieniono lOB
są

Na razie
•

u~ane

podręczniki
bez przesady powiedzieć. że Jest to pomysł znakomity. Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach - filia nr
l przy ulicy Staszica epod filarami ") prowadzi w okresie wakacji giełdę używanych podręczników . Każdy kto ma niepotrzebne już. ale poszukiwane
przez innych książki może tu
przyjść. wybżyć je na stolikach
i. .. czekać na klienta.
Ceny są umowne. uzgadniane mię,~ . właścicielem a kupujqcym. Aby jednak nie dopuścić do transakcji nieuczciwych. pracownicy biblioteki
sjużą fachową poradą chroniąc w ten sposób małoletnich.
z reguły. sprzedawców przed
nadmierną stratą. Giełda przy
ul. Staszica czynna ma być do
końca wakacji.
Ponieważ nie ma już w Staracho i(!ach ani jednego antykwari u (zostały wyparte przez
butiki) proponujemy, aby miejska biblioteka urządzila w tym
miejscu całoroczną giełdę
książek nie tylko szkolnych. Być
może pomysł chwyci. zważyw
szy. że nie wszystkich teraz stać
na odwiedzanie księgarni i kupowanie nowości. których ceny są odstraszające .
(an)
Można

Spokojnie
i pięknie,
. .a wczasowlczow
niewielu

okien. a w . siódemce" właśnie
kończymy remont dachu i renowację pionu sanitarnego.
Były to prace najpilniejsze, bez
wykonania których nie można
myśleć o odnawianiu wnętrza
budynku. Do końca wakacji
powinniśmy jeszcze wymienić
podłogę w sali gimnastycznej,
pomalować ściany, ale niesłe
ty brak pieniędzy. Jeden dach
kosztuje ponad 300 mln zł. a my
na wszystkie prace otrzymaliś
my z kuratorium 200 mln zł. Dobrze. że zawarliśmy korzystną
umowę ze Spółdzielnią Rzemieślniczą . z którą uzgodniliś
my. że faktury będą płatne
w ciągu 45 dni po zakończeniu
robót. Przez ten czas możemy
jakoś zebrać potrzebne pienią
dze.
Z kasy miejskiej na ten cel nie
otrzymuję nic. Wręcz przeciwnie. szkoly muszą płacić podatki
od gruntów. nieruchomości
i od powierzchni użytkowej. 8
mln zł miesięcznie . Proszę pomnożyć to przez 12. a wyjdzie
kolosalna suma. którą maina
by przeznaczyć na remonty lub
zakup pomocy naukowych. W
Suchedniowie Rada Miejska
podjęła decyzję o zwolnieniu
szkół od podatków, podobnie
w Starachowicach. Dlaczego
więc w Skarżysku nikt o tym nie
pomyślał? Miasto łoży na
przedszkola, a na szkołach
chce zarabiać?
- Gdyby nie pomoc rodziców. trudno bybby sprostać
wszystkim zadaniom - mówi p.
B. Bilska. - Pomagają finansowo . sami wykonują niektóre
prace. Także dyrektorzy szkół
wykazują ogromną troskę o ich
wygląd. czystość . Od września
1990 roku w każdej placówce
zatrudniony jest rzemieślnik wykonujący podstawowe naprawy. Mamy własny sprzęt hydrauliczny. spawarkę. co obniża koszty robót. Nie możemy
przecież zamknąć szkoły tylko
dlatego. że nie stać nas na remont.
Mimo kbpotów finansowych
l września szkoły będą gotowe
do rozpoczęcia w nich nauki.
Może nie wszystko będzie pochnialo nowością . ale nikomu
nie będzie kapało na głowę
przez dziurawy dach. czy nie
domykające się okna. Jak co
roku wracające z wakacji dzieci powita radosny dźwięk
pierwszego dzwonka.
JOLANTA

KĘPA

dobrą

n u erlenl•
e o kom

przystało

firmę,

na
"Ex-

bud"
zafundował
kielczanom elegancki
i
oryginalny
przystanek MPK.
Fot. C. Klank

.Berge Istra" i • Fantazja na organy solo" . Dwa utwory
sane na zamówienie Towarzystwa Muzycznego z Rad~
Skomponował je mbdy kielecki ,kompozytor Łuk asz Woi.
prawykonania doszb w kośc i ele Sw. ROdziny podczas Fes:
lu Muzyki Organowej i Kameralnej. Grał Robert Gru dzień
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- Wystarczy pojechać do któregokolwiek z par1<ów krajobrazowych, aby zobaczyć jak wielkie rozprzężeńie zapanowało
wśród ludności . Palenie ognisk na
terenach leśnych, czy rozbijanie
namiotów w niedozwolonych do
tego celu miejscach stało się już
procederem nagminnym. - mówi wojewódzki inspektor SOP. Andrzej Wąsikowski. - Na razie nie
chcemy sięgać do środków bardziej drastycznych niż mandaty
kame (20-200 tys. zł), lecz jeśli
okaże się to konieczne, uczynimy
to. Ręce opadają. gdy ujrzy się
wodę w Łagowicy . Jest ona
• wzbogacona " taką ilością ście
ków. że mam poważne obawy co
do dalszego życia mikrobiolo9icznego w tej rzece . Łagowicą
scieki przedostają się do Chańczy
I - jak przekonaliśmy się wszyscy na rezultaty ich dzlalonia nie trzeba d~go czekać . Nie twierdzę. że
jest to jedyne źródb zatrucia tego
zbiornika . ale z takich na pozór
drobnych. niegroźnych przyczyn
powstają często katastrofy ekologiczne. Chciałbym zaapelować
do spoleczeństwa . aby będąc
w lesie czy nad wodą pamiętać .
że wszystko. co nas otacza jest
dobrem ogólnoludzkim i niszcząc
środowisko niszczymy w rezultacie siebie.
Straż Ochrony Przyrody' jest
przecież organizacją społeczną
i swoje zadania wykonuje z pasją.
natomiast liczba etatowych straż

ników nie pozwala na opanowanie pospolitego wandalizmu i zbdziejstwa. jakie występuje na terenach leśnych. Dla przyklodu Nadleśnictwo Suchedniów obejmuje ponad 18 tys. ha powierzchni leśnych. a zatrudnionych jest
w nim tylko 5 etatowych strażni
ków. Nie są oni w stanie dozorować tak wielkiej powierzchni.

W Ameliówce możn a spokojnie w y po'cz ąć
z dala od s palin i mie js kiego zgiełku .
o
c
Fot. A. Piekarski

W okazałym ośrodku wypoczynkowym Przedsiębior
stwa
Usług
Socjalnych
w Amellówce wczasowiczów
niewielu. Na 180 miejsc zaję
tych jest zaledwie 58. Ale ci.
którzy tu przyjechali na wakacJe nie żałują. DwutygOdniowy pobyt z pelnym. dobrym
wyżywieniem jak mówią turyści. kosztuje 1.400 tys. zł. Za
dzień pobytu placi się 80 tys.
zł.

- Nawet nie trzeba się zapuszczać głęboko w las, że
by znaleźć dorodne koźlaki mówi Irena W. z Warszawy.
wypoczywająca w Ameliówce z rodziną . Grzybobranie to
tylko jedna z form spędzania
tu czasu . Mamy samochód.
więc chętnie robimy sobie
wycieczki. Spokój tego miejsca. piękny krajobraz. klimat
bardzo nam odpowiada.
Ośrodek PUS od kilku miesięcy dzierżawią państwo Regina Cipora i Jon Fero!. Zmienili jego wystrój. ale przydaby
się tu większy remont - odnowy wymagają np. lazienki. Jednak jak tu podnosić standard obiektu, gdy ma się
związane ręce - mówi R. Cipora. od lat pracująca w hotelarstwie. PUS nie godzi się
na większe innowacje, a my
obawiamy się z kolei lokowania pieniędzy w coś , co
nie jest naszą własnością .

ObOwy przed
Fabryka Łączników w Radomiu-Potkanowie zalicza
się do tych przedsięb i orstw.
które obecnie mogą się pochwalić niezq sytuacją finansową. Produkcja ma zapewniony zbyt zarówno na rynku
krajowym. jak i zagranicznym. Zawarte na bieżący rok
kontrakty Obejmują dostawę
do Maroka armatury wodnokanalizacyjnej wartości 260
tys. dolarów oraz odlewów
do Jugoslawii na sumę 1.2
mld zł. Wartość sprzedaży za
I półrocze br. wyniosla 81 mld
834 mln zł.
Z takimi wynikami ekonomiczno-finansowymi zaklad
znalazł się na liście 400 przedsiębiorstw objętych programem powszechnej prywatyzacji. Decyzja zapadla w Ministerstwie
Przekształceń
Wlasnościowych bez uzyskania zgody orgQnów przedsię
biorstwa, była dla zabgi cał
kowitym
zaskoczeniem
i przyjęta została z mieszanymi uczuciami.

..

.
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Inspektor na dachu

.

zwolnieniami
Dyrekcja ogbsila wśród zalogi referendum. w którym
pracownicy mieli się wypowiedzieć czy są za skomercjalizowaniem. czyli przekształ
ceniem fabryki w jednoosobową spółkę akcyjną skarbu

państwa w krótkim czasie.
czy też uważają. iż w tej sprawie nie jest potrzebny poś
piech. Zdecydowana więk
szoŚĆ spośród biorących udział w głosowaniu, bo aż 79
proc., wybrała ten drugi wariant, uznając, że nie należy
jeszcze prywatyzować fabryki. Ministerstwo Przekształceń
Własnościowych uszanowało
wolę pracowników i wykreśli
ło z rejestru przeznaczonych

do przeksztalcenia firm radomskie . Łączniki -.

t

ze

aml

obrazem stanu
jest fakt,
iż z 30 tablic informacyjnych jakle
ustawiono w ub. raku na terenie
ZesP9łU Par1<ów Krajobrazowych
Gór Swiętokrzyskich, do tej pory
ludność oszczędziła tylko 22. Pozostałe skradziono wraz z metalowymi s~pkami , na których były
usytuowane.
Tablice te mówi~ o prawidbwym zachowaniu się ludności na
terenie parku ...
Doskonałym

świadomości społecznej

ROBERT KAROL SIWIEC

• Od dawna pan komponuje?
- Pierwsze drobne kompozycje napisa1em już w dzieciństwie . Później pod kierownictwem Tadeusza Machla.
u którego studiowaem prywatnie. Teraz przygotowuję
się do pOdjęcia studiów kompozytorskich .
• Zaczął pan od fortepianu ...
- Uczy1em s i ę gry na tym instrumencie od piątego roku
życia u Zofii Czyżyk .. Później
była średnia szkola muzyczna. no i studia na Akademii
Muzycznej w Gdańs~u . w klasie fortepianu prof. Sliwińskie 
go.
• Komponowanie muzyki
jest dla pana równie ważne
jak pianistyka?
- Dobrze zagrany przeze
mnie utwór sprawia mi tyle samo przyjemności. co prawykonanie moich kompozycji.

• Czy utwory napiSOl\f
festiwal to pana pi
kompozycje na organy?
- Z reguły piszę no;.
pian. pon ieważ sam •
pianistą. Ale mam w dC)"
również utwory na zeSlJOl,
merclne i organowe.
Prawykonanie
kompozycji odbyło się.
domiu. Dlaczego tu?
- Jestem związany l
miastem. poza tym w
miu Odbywa się m ię
dowy festiwal o Wielkiej
dze. Jest to imprezo
równo w Polsce . Jak
granicą. Najwię ksza ~
niespodzianką bylr:J dla
publiczność
zg rom~

na koncercie.
Bardzo wrażliwa .
jąca na muzykę .
em. że na koncercie UlW. . . . . . .
wym może być tylu
cały kościół będzie ~
ny. Zauważyem wielkie

teresowonie muzyko.

Prosto z sądu

Chcieli się napić ...
W Sądzie Wojewódzkim
w Radomiu niebawem odbędzie s ię rozprawa przeciwko 29-łetniemu Romanowi W.
oraz 26-letniemu Ireneuszowi
L. oskarżonym o dokonanie
zabójstwa 82-letniej Julianny
P. zamieszkałej w Plachtach
gm. Pionki.
Przyczyną zgonu było uduszenie w następstwie złama
nia chrząstki krtani oraz uży
cie rozpalonego żelazka.
Przed śmiercią staruszka zostało poddana torturom.
Na wsi wszyscy wszystkiCh
znają. Ludzie dobrze wiedzą
kto ma skłonności do gorzałki.
awanturnictwa. kto z kim pije
i gdzie przebywa. Krąg podejrzanych szybkO się zacieś
rił. Ustalono więc . że w przeddzień zabójstwa . aż do godzin nocnych . Roman W.
wraz z Ireneuszem L. tęgo popijali. Może z nudów. bo byla
niedziela. Najpierw piwo .
a później zakupioną .na melinie " wódkę. Było tego ponad pół litra .na głowę" . Ale
chyba i tak mało.
Idąc już nocą przez wieś. jeden z nich zaproponował.
aby jeszcze coś wypić . Ponieważ zabrakło im pieniędzy .
postanowili pÓjść do samotnie mieSZkającej staruszki. która - jak wiedzieli - posiadoo
domowe wino . Wyważyli
zamknięte na haczyk drzwi.
Julianna P. obudziio się i wtedy skrępowali ją firanką. Szukali p ieniędzy. W pokoju natknęli się na 25-litrowy balon

- Czym się kierowala zabga przy podejmowaniu takiej
decyzji? - pytamy przewodniczącego Rady Pracowniczej Mirosława Płatka.
- Przyznam, iż dla wielu był
to dylemat. Trzeba była bowiem rozważyć, czy skorzystać z niespodziewanej szansy, jaką stawała się możli
wość
wykupienia
akcji

przedsiębiorstwa przez pracowników
w przypadku
szybkiej prywatyzacji, czy też
nie decydować się na to
i przeczekać najtrudniejszy
okres. Wyniki referendum interpretuJemy jako niechęć ludzi do radykalnych zmian.
obawę o to, co by się z nimi
mogb niedługo dziać . Największym straszakiem były
ewentutdne masowe zwolnienia. Ludzie przekonali się,
chociażby na przykładzie
RWT będącej już od pół roku

http://sbc.wbp.kielce.pl

z winem . Pien iędzy jednak nie
byb. Aby wymusić wskazanie
miejsca. gdzie zostały schowane - przypalili ją rozgrzanym żelazkiem . Z torebki ukrytej pod narzutą zabrali 120 tys.
zł.

• Co pana najbott
inspiruje?
- Muzyka filmowa .lit~
ra oraz moja wiosna wy
nia.
• Marzenia artystyczne'
- Chciabym w przvW
pisać muzykę dla filmu
no koncertach forte
wych wykonywa ć sw~
wory.
• Czy ma pan jeszcze
na jakieś hobby?

Później wypili trochę wina
krzywiąc się, że za kwaśne.

Balon wyrzucili da sadu .. .
,

(bog)

Ostrowieckie

d

czekały się

W lipcu zapoczątkowano
oczekiwane remonty
nawierzchni ostrowieckich
ulic. Zmodernizowane zostaną dwie najważniejsze arterie
komunikacyjne miasta: Sienkiewicza i aleja 3 Maja. Tędy
przebiega bowiem ruch tranzytowy Warszawa - Rzeszów .
Przypadek zdarzył. chociaż
raz szczęśliwie. że uciążliwe
dla mieszkańców i kierowców prace odbywają się
w okresie lata. kiedy mniejsze'
jest w centrum miasta natę
żenie ruchu kobwego i pieszego. Wyłączono na okres
wakacji blisko poławę autobusów.
Poszerzony już został odcinek ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z Mickiewicza. Trzeci
pas ruchu umożliwi bezkolizyjdługo

spól<ą akcyjną, że prywatyzacja nie zapewnia od razu
załodze dobrobytu i nie załat
wia innych istotnych problemów.

Co prawda zmiana formy
mogla by przyczynić się do tego. że zaklad był
by b9rdziej efektywny. miaby
łatwi ejszy dostęp do zagranicznych kapitałów. a to doprowadziłoby do wyższych
zarobków. ale wszystkie te
ewentualne dobrodziejstwajak widać - nie przekonały
z?bgi w dostatecznym stopniu do prywatyzacji
własności

- Może zatem lepiej bę
dzie jak przez jakiś czas jeszcze będziemy podpatrywać
proces komercjalizacji przemysłu, uczyć się na błędach
innych. Dopiero po dokonaniu takiego rozeznania moż
na t.?y .na spokojnie zdecydowac SIę na sprywatyzowanie
zakładu, co jest przecież
przedsięwzięciem nieuniknionym. Na to mamy teraz 3
lata.
(syk)

ur -

ny wyjazd ze skrzyzo
w
kierunku RaWSlCi
i dworca PKS.
Znacznie szerszy l
prac zaplanowano
miast na alei 3 Mop ZrIJ.
rok rośnie natężenie
w tej części miasto. PIl~
dowany zostanie n!erno
ciąg alei od ul. Okolnejll
mostu na Kamiennej
do podobnie jeszcze w'
miesiącu Rejon Dróg
nych. który wygrał pae
na jej modernizacje
się z przygotowaniem o::
czy jezdni i no ~
września pracowniCY prl'
pią do budowy now~
wierzchni drogi.
Generalny remont
na wyeliminowanie .
rych chociażby UCI.~
z którymi codziennie
się kierowcy. przed skrzY1
niem z ul. Kilińskieg o j/l••
zostanie rozszerzona pOI
nie trzeci pas ruchU .
darze
mi5Jsta. . zaD
w Wojewodzk leJ.~
; Dróg MiejskiCh o W1"";nie tego skrzyżowanlo .
nalizację świetlną wiązanie powinn.o
nować zatory jakIE! pO
w tym miejscu w g. n~

tr:

największego natęze

chu.

·.""'11'1· Ame~anie pomogą
IDftUIJ,Dw.·e

Tajemnice naszej planety

wschodnloeuropeiskiei

gospodarki

,

zali się pracować przez rok we
wspomnianych trzech krajach.
Będą otrzymywali wynagrodzenie takie samo jak inni kierownicy w ich .nowych " przedsiębiorstwach Będą opbcani
przez goszczQcą firmę, a nie
przez korpus. Wreszcie firma zapewni Im mieszkanie o standardzie pOdobnym do tego, w jakim żyją zwykli Polacy, Czesi,
Sbwacy i Węgrzy.
W czasie szkolenia w Chapel
Hill. amerykańscy ochotnicy
odbyli Intensywny kurs języków,
zapoznali się z historią, kulturą.
obyczajamI. sytuacją polityczną i gospodarczą krajów,
w których będą przez rok żyli
i pracowali.

Marzeniem wfększoścl małych dzlewczynek jest prawdziwy dam dlo lolek.
BRI I Helen Bravin z Ka610mil zlszczaJq te pragnienia, gdyt od lot swój wolny
czos pośwfęcajQ na wykonywanie tych drewnianych mlnl-budowl. Zadzlwfo
precyzja zjakQ zrobione SQ wszystkie modele. każdy szczegół wnętrza jest w
nich starannie wypracowany. Brakuje tylko mieszkanek łych uroczych domków. wprowadzi je tam samo mob wbścldelka.
Na zdJęciu: Helen I Bil Bravfn z jednym ze swych domków. W sumie wykonoN Ich już ponad 300.

.W ostotnich latach w PapuI
-Nowej Gwinei. na Wyspach
Salomona i w innych miejscach znaleziono dowody. że ludzie regularnie zbieroU plony 20
- 30 tys. lot temu' - powiedział
oustrolijski naukowiec. Thomas
Loy.
Dowody odkryte ostatnio
przez kolegę Thomaso Loya,
antropologa Petero White'a
z uniwersytetu w Sydney oraz
przez innych uczonych rzucają
wyzwanie trodycyjnemu po-

Japońscy inwestor~ tracq
zainte owa nie dziełami sztuki
Jeszcze do niedawna Japbcili horrendalnie wysokie sumy za
wybitne dzieb sztuki. Obrazy
i rzeźby w ieikich mistrzów traktowano w Japonii jako świetpończycy chętnie

jowcy będq mogli za nie
swobodnie kupować nieruchomości
na Węg
rzech.
Jeśli chodzi o warunki
wymienialności forinta , to
trudno dziś mówić o rezerwach
dewizowych
Węgier, o malejqcej inflacji (wzrosła do 36 proc.)
i o zrównoważonej sytuacji finqnsowej
już
w pierwszej połowie roku
deficyt w budżecie wyniósł 61
mld forintów,
podczas gdy na cały
1991 r. zakładano niedobór rzędu 75 mld forintów .

ną lokatę kapitau, a zarazem
doskonały sposób na podniesienie prestiżu wbsnego i firmy. Coś zaczęb się jednak
zmieniać .

Wg informacji placówki
celnej, na lotnisku międzyna
rodowym w Osace, wartość
dzieł sztuki , sprowadzonych
do Japonii w pierwszej pobwie br. spadb o ponad 78
proc. w.porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego
roku - wynlosb .tylko" 6,8 miliardów jenów (1 dolar - ok.
137 Jenów).
W p ierwszej połowie ub.r.
przez cb w Osace przeszb 19
obrazów, z których każdy
wart był ponad 100 milionów
jenów. W tym roku nie zanotowano jeszcze ani jednego
dzieła sztuki w tej kategorii.
Przypuszcza się, że inwestorzy
japońscy, którzy w minionych
latach pbclll najwyższe ceny,
zwbszcza za dzieb impresjonistów I kubistów (np. słynne
HSbneczniki " Van Gogha kupione przez jedną z japoń
skich firm ubezpieczeniowych) - zostali zmuszeni do
powściągliwości przez rosną
cą stopę procentową i kryzys
na giek:lzle tokijskiej.

Kuchenko domku dla lalek. Ile tu się odbędzie uczt ...

20 mln zł za wskazanie
podkradaczy ropy
z rurociągu

Pustostany
we Wrocławiu
dla bezdomnych

W granicach administracyjnych Gdańska w pierwszej
pobwie roku dokonano 100
zbdzlejskich odwiertów w rurociągu zakbdów rafineryJnych. Usunięcie kal:dej dziury
kosztuje 100 mln zł. a dwa razy
tyle - likwidacja szkód na
otaczającym rurociąg terenie. Przedsiębiorstwo eksplOatacji rurociągów naftowych
w Gdańsku oferuje 20 mln zł
za wiadomość pozwalającą
pOChwyciĆ • dzięciOły " dobierające się do rur

Od trzech miesięcy dziab
we Wrocbwi!J Stowarzyszenie
Wzajemnej Zyczliwości I Pomocy Ludziom Bezdomnym.
Jego działacze dzięki detektywistycznym pasjom ujawnili 40 pustostanów i doprowadzili do przydzielenia ich
ludziom bezdomnym. Administracyjny babgon pOWOdu
je, że np. mieszkania po zmarłych nawet przez kilka lat figurują Jako mające lokatorów

Przetarg

Zablokowali dojazd
na wysypisko śmieci

muzykę ślubną
Ślubów w Sosnowcu odbył się przetarg na
muzykę weselną. Muzyk, k dotychczas przygrywał
dym parom. zdaniem Urzędu
Miasta pbcił za mob za metral: zajmowany przez Jego instrument. Ogłoszono więc
konkurs na wykonywanie
marsza weselnego Mendelssohna. Ten, który wygrał, pbcić miastu będzle wiecej nil:
poprzednik, ale odbije to sobie zapewne na nowożeń
cach.

Od roku rzeszowskie śmieCI
wywozi się na wysypisko w Kozodrzy, no co gmina wyrazi b
zgodę, otrzymując w zamian
z WOjewództwa fundusze na
budowę wodociagu . Mieszkańcy wsi Zdżary, która takle
sąSiaduje z wysypiskiem. domagają się nie tylko udziału
w pieniądzach na budowę
wodociągu, ale pierwszeń
stwa w jego budowie. Nie
wdajaq się w dyskusje, zablokowali dOjazd na wysypisko .
Rzeszów tonie w śmieciach,
szantaż i samowola triumfują

na

.zamó...."'....I..:Lu.Ulisię nie
bez poś

I MI,w,.,ł,..,,.,

śniadanie,

I podszedł do

przekazywał poństwu . Na monitorze pojawiły się proponowone mozllwości.
- • Pomoc dzieciom z ubogich rodzin" .
- 100 dolarów - powiedział
Mark wspominajac własne
gbdne dzleciństwo .
- • Walka z bezrobociem" .

-sa
- .Fundusz kultury I sztuki".
- sa.

Nie maina wyabrazić sobłe ży
cia miasteczka bez muzyki, dzieł
sztuki czy zabytków. Mark nie

WYświe lił sumę

Przychodzilo
miał okreś6ć

kwoty, którą

mógł zapomnieć niedzielnych
koncertów na brzegu rzeki - zona jak zaczarowana suchob orklestry, o dzieci gapiły się na ań
czacych
Przez ekran przesuwały się
wciqz nowe prapozycje, a on
spokOjnie deklamwał wysokoścł
wpłat. ,
Tego ranka mnóstwo ludzi r6wnocześrlle z Mor -jem wydawab dyspozycje. chcac aby jal< naJlepieJ Wykorzystane zostały dolary
pbcone przez nICh w romach
oodatk6w
Emerytowany IrUyn1er, Eńck
Hesse który 40 lat przepracował
w jednej I tej samej obryce. przekozołswoje pi9fllqdze na kan .olę

pogody, bodanIa nad nowymi
gatunkami piwa I na programowanie gimnastyki artystycznej kobiet. którąlak chętnie uprawiała
jego prawnuczka . A jednak, po
rozdzieleniu odpowiednich kwot.
pozostała pewna nie rozdysponowano suma, której Hesse w ża
den sposób nie potrafił sensownie
przeznaczyć.

Tom Hann. lormer z Oklahomy,
niezwykle poważnie podszedł do
obowiązku Uiszczenia podatku,
dlatego też dugo bmał sobie
gbwę nad podziałem pieniędzy.
W końcu zdecydował się dofi-

nonsować rozwój banków rolnych, wspomóc dzloblność szkół
gospodarstwo WlejS 'ego I wydzlOłów we erynorvJ ych oraz
wespa.eć lo alna drużyne ptl<arskQ Ale, cóz za nieudolność. coś
niecoś pozoslab bez przydZla~
I co z tym tantem zrobIĆ?

W ca~ krOJU ludzie kierowa I
plenlodze na programy, które
bezpośredniO dotyczyły blISkich
Im prob e mów Gdy wprowadZa
no owo samodzielne dysponowa le przez obywateli budże e
poństwa. ekonomIŚCI przepowiada I nieuchronny chaos. Ajednak
nic ta ego me zdarzyła się - ludZIe dobrze wiedzieli. czego

.Mamy skbnność do okcep
towania mitu, że EuropejCZYcy
zawsze byli pierwsi I najlepsi'
powiedział Whlte w jednym
z wywiadów • • Mamy jednok
nadzieję, że nosza praca po
może w zmionie powszechnie
przyjętych błędnych pogladów' - dodał.
W kilku minionych lotach ba
docze analIZowoli znalezione
na Popul -Nowej GWinei norzę
dzla z epoki kamiennej przy za
stosowonlu mikroskopów. Niektóre próbki zowierały wiele pozastobści roślin. które mogły
pochodziĆ jedynie z plonów
uzyskiwonych drogą uprowy
ZJemi - stwierdzi I Loy.
Odkrycia tego dokonana po
ogbszenlu wyników niedawnych badań sugerujących, ze
aborygeni (rdzenna ludność)

Brytyiskie p~leie
. .dla orkiestr
woiskowych

w Pabcu

Popularny japoński samochód ;nissan lalr1ady 2' został wyposażony
w silnik napędzany ... ciekłym wodorem. Opracowano go w tokijskim
instytucie technologii .• Musashl 8' , bo tak nazwano ten model. oslqga
prędkość 130 km/h I ma zasięg 250 km
Na Zdlęclu zblÓrnik z clek~ wodorem zainstalowano w tylnej części
samochodu

glądawl. że rolnictwo pows Oh
i rozwinęb się w Izraelu i MeL"
potamii ok. 10 tys lot temu

chcq i odrzucali wszystlde bezsensowne projekty
Mark kontynuował rozdzlOł
pieniędzy - tyle to o tyle no domy starców, tyle to a tyle na stot)wkl szkolne ...
- .Badanla nod nowymi rodzaJami broni' .
Mark drgnąŁ który to już raz
próbujQ. rok w rak .. .
- Zerol- warknqł Ot.jeśliby
wymyślili bombę, która zmlotbby tych wszystkich .jastrzębl' to co Innegol Broni wystarczy.
spokOjna gbwa. Wystarczy, by
nieraz rozwalić cały glob Na
dlabb 1fT) więc wclqt włęceJ
I więcej? On sam dostatecznie
nawQChal się prochu Choć
boWiem wOjna w Nowej Zelan·
dil zakończyła się no Wiele lat
przed Jego urodzeniem. nie
un' nqł przecież walid w Austra
fili awantur w Ameryce ŁaCiń
Skiej. a obu braci slTacłłw fihplń
skiej dżungli. Som dwukrotnie
był ranny
Utery no ekranie rozmazaiV
się nagle Mork przetor dbnlQ
oczy

- ,Czywsta'W'lć pozoreJestrowq pozycje?"
- Ta - wyszeptal
- .Proszę podać swoją proPOZYCJę·"

- POkoj - pQW1edZiał Mark
- . Proszę uściślić :
- Przeclez mówię • pokój" ,
niech was dlabli1 Pokój - na
wieki wiekówl
MarkpoderwalSięgwałtownle ,
przewracając krzesb. Tego samego dnia 15 kwietniO . większość

podatników wyroZlb dokbclnle to
somo iyczenl9. Do Bożego Norodzenio'stab mu sie zadość .

http://sbc.wbp.kielce.pl

ANNA OOREJKO

Ile mamy
komputerow?
107.071 komputerów znajdowab się w ub.r. wewidencji podmiotów gospodarczych I jednostek sfery budżetowej objętych badaniami
Gk)wnego Urzędu Statystycz-

nego.

Ich ~czna wartość wynosi·
b ponad 5 bln zł. co stanowib
3,2 proc. wartości maszyn
i urządzeń posiadanych przez
te InstytucJe.
Spośród dziołów gospodarki
norodowej, najwięcej komputerów ma przemysł- 29.5 proc.
oświata i wychowanie - i32
proc ., finanse i ubezpieczenia 9.4 proc .. nojmnlej natomiost
kulturo i sztuka - 0.7 proc.
W nojnowocześniejsze komputery wyposazane sa : ochrona
zdrowia i opieko społeczna
oraz finanse i ubezpieczenia.
SpośrÓd wszystkich gołęzl
przemysu najlepiej wyposaiony w sprzęt komputerowy jest
przemysł maszynowy I spożyw
czy. natomiast najgorzej
przemysł ceramiki szlachetnej .
Najwięcej komputerów jest
w woj . warszawskim . katowickim i krakowskim. najmniej natomiast w woj. chemskim. bialskopodiaskim, zamOjskim i bmzyńskim .

Brytyjczycy kJbiQ sUchoć muzylci
wykonywanej przez arkiestry wojskowe. Urazmolcajo one uroczystości
ofiCJalne. goJa w parkach podczas
weekend6w. a także w zwykły dzień
w parze obiadowej.
Zbadano stronę finansową tych
Imprez. Okozob się, że rzod brytyjsl<i
w roku finansowym 1989/1990 - jak
wyniko z analizy •Policy Sludies Ins •
tute' - wydołno utrzymonleOl1<ieslr
wojskawych więcej nil wyniosły
łQczne wydatki no razwój innych
dzledzJn sztuki. Na takie renomowo
ne Instytucje kulturalne jak Briłlsh
Museum. Notloool Goilery, Królewski
Teatr Narodowy l Towarzystwo
Szekspirowskie wydono w tym cza
sle 54.4 mln fl.ntów szterlingów. no
lomlost arkiestry dęte Króle~ Sil
lbraj)ych pochbnęły 552 mln ftm
tów.

POZIOMO: 1) prowadzi rozwa
zania na temat przyszbścl , 6)
wiersz .częstochowskl". 7) prQJe
tant wnętrz: scenograf, 12) pole
przedbramkowe, 13) szydzenie .
wyśmiewanie się. 18) minimotocykl. 19) stoicki spOkÓj ducha
PIONOWO: 1) Jednost o po
Jemnoścl elektrycznej. 2) kuno leś
no. 3) BMX lub wyścigowy. 4) j9dna z propozycp nazwania gruntu
ksleżycowego, 5) u muzuma
nów ; ~d~anorwachrze~

jon. 8) pierwiastek w nOZWle kon
tynentu, 9) nota. stopl9ń. 10) Bogumlł (1842-98). autor poematu
.Sulamita" (anagram sbwa spIsa), 11) żełiwny lub sta~ny wyko
nany wg formy, 13)strÓjmlnislTo
to 14) Jugosbwioński wermut. 15)
z kremem, 16) profesja Sorga t FI
bako, 17) lęk, niepewność
Sbwniczek: ATARAKSJA, LUNIT
Rozwlqzanla krzyżówł<J prosimy przesyłać pod adresem redakcji . ED" (wyłqcznle no kartach pocztowych) w terminie 7
dni od daty niniejszega numeru.
Pomiędzy praWidłowe odpowiedzi zostanie rozlosowana nagroda ksiqżkowa. Na karcie pocztowej prosimy umieścić dopisek:
.Krzyżówka nr 159".
Rozwiazanie krzyzowki nr 145
POZIOMO' poduszka zaczep
ka . juniorka . zOdzie)
PIONOWO kopa . kurz. szypel
panama zaJazd . cenzor. oczy
krew.

Nie ma powodów do zadowolenia

Kątem oka

Gdzie diabeł · nie.może... Producenci siedzą w dołku i liczą
Trudno przesądzić. czy to. o czym poniżej. moze stanowić zapowiedź zbgodzenla niepokojów o losy Fabryki Samochodów
Ciężarowych w Starachowicach lub niezadowolonej zabgl
• Mesko" w Skarżysku . Pewne jest jedno: gdzie diabeł nie może.
tam babę pośle.
Pani Henryka Bochniorz organizuje Ministerstwo Przemys~
i Handlu w miejsce dawnego resortu. którym zawiadywał prof.
Zawiślak. Za czasów tamtego ministra słyszab się same ciężkie
sbwa o popiwku. dywidendzie. prywatyzacji. upodbści I Inne
wróżące krach przemyslJ. Pani Bochniorz wydaje się zmieniać
tę ponurą litanię . Oto kilka wyjątków z jej wypowiedzi dla . Poll-

tyki":
.Ja w ogóle bardzo boję się pewnych idei powstających
w Ministerstwie Przeksztaceń Własnościowych ... ".
. Coś tu stoi nd glowie ... ". • Boję się. zeby nie sprzedano
wszystkiego zachodnim firmom ... ".
. Dlatego uważam . ze przyspieszenie procesów prywatyzacyjnych bez określenia odpowiednich kryteriów ... jest bardzo
niebezpieczne ... " .
Pani minister zapowiedziab również. że będ1r~ rozmawia b
z szefem od przeksztaceń wbsnościowych o umorzeniach kredytów. ulgach podatkowych i niesprawiedliwym traktowaniu
zakładów. które karane są za modernizację zwiększoną dywidendą. Generalnie poni Bochniorz stwierdza: .Najpierw trzeba
robić restrukturyzqcJę przemysłu. wyciągać przedsiębiorstwa
z dołka ... I uważać. by nie przegapić chwili. po której ratowanie

pacjenta nie będzie juZ możliwe" .
Nie ma co się zbytnio pOdniecać tymi sbwaml. wszak
w deklaracjach jesteśmy z pewnością w pierwszej dziesiąt
ce krajów świata. Zawsze jednak mile posluchać gbsu rozsądku. choćby nie rómił się od z~dnego śpiewu syren.
MN

Prognozy zapowiadające
szybki rozwój sektora prywatnego spelniły się na razie tylko
częściowo. W wOj. kieleckim
kilkanaście tysięcy ludzi rzeczywiście zabrab się do robienia legalnych interesów
na wbsny rachunek. zabżyb
mniejsze i większe firmy. spół
ki. Ale aż 85 % tych przedsię
biorczych zajmuje się handlem. w tym g~wnie straganowym i obwoźnym. wszelkiego
rOdzaju pośrednictwem. doradztwem . importem artyku~w spożywczych i niektórych
wymianą
przemysbwych.
waluf. us~gami. Niewiele bierze się natomiast za dziab 1ność produkcyjną. W tym roku w regionie są to przypadki
sporadyczne.
Nic dziwnego skoro
w tym samym czasie gdy
w Kielcach. Ostrowcu. Skarżysku. Jędrzejowie otwiera
się rózne biura poŚl:ednictwa.
sklepy i piwiarnie. przeciętni
producenci odziezy. wyrobów metalowych. chemicz-

,

Wybory tuż, tuż

PARTII JAK MROWKOW
Partia polityczna to. mów uproszczeniu. grupa ludzi. którymi kieruje
dążenie do przejęcia wlodzy. do jej utrzymania albo
do wzięcia w niej udziału .
Liczba partii jest podstawą
do wielu wniosków o jakości życia publicznego
w określonym państwie .
Jak się żyje w państwie
o systemie jednopartyjnym (monopartyjnym) ten temaT już przerabialiś
my. Obecnie przeprowadzamy nowy rodzaj eksperymentu: życie w państwie
o S9steruie wielopartyjnym
(polipartyjnym) .
Dziś bardzo łatwo jest założyć partię. Rejestru partii
dokonuje VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Sądu
Wojewódzkiego w Warszawie. Wniosek składa
trzech członków. dolącza
jąc do wniosku listę założy
cieli i statut. 12 czerwca
1991 r. księga ewidencji są
du warszawskiego zawierała 84 partie działające
na terenie RzeCZYPospolitej Polskiej. Pehą listę drukuje" Przekrór.
Ludzie marzący o wladzy i slawie obecnie.
w okresie przedwyborczym. dwoją się i troją. by
zrealizować swe marzenie. Partie polityczne są
dla nich środkiem do celu.
Statuty partii. jak przypuszczam. mab różnią się od
siebie i, rzecz normalna. są
zupełnie nie znane przeciętnemu obywatelowi.
Jestem pewien. że statut
każdej
partii wymienia
sztandarowe hasla. dotywiąc

czące uniwersalnych pojęć. takich jak sprawiedliwość. równość. wolność.

braterstwo. dobro narodu .
tolerancja. poszanowanie
praw itp. Z góry skazałaby
się na porażkę partia. któro przyznałaby wprost, że
celem. do którego osiąg
nięcia bezwzględnie dą
ży. jest władza dla swych
członków.

Dwie rzeczy. moim zdaniem. decydują o popularności partii. Po pierwsze:
człowiek stojący na czele,
lider. Najlepiej. aby był to
ktoś o znanym nazwisku.
aprobowany przez więk
szość obywateli. Po drugie: nazwa partii. Dziwię
się politykom. że tak mało
wagi przywiązują do nazwy partii. Nazwa. tak jak
tytuł książki czy filmu. ma
największą moc zjednywania zwolenników. Musi
być krótka. niepowtarzalna. wzbudzająca zaciekawienie. kojarząca się
z miłymi treściami. Brzmienie jej skrótu również nie
jest bez znaczenia.
Niektóre nazwy w ogóle
nie mają waloru atrakcyjności. NIe informują o niczym sensownym. Takie
nazwy mogłyby nosić dowolne grupy obywateli.
znajdujqcych się na przykład w' autobusie miejskim,
w przedziale wagonu kolejowego lub w sklepowej kolejce (por. Ruch Ludzi Pracy,
Niezależna Suwerenna Partia Pracy, Rzeczpospolita,
Ruch Gospodarność i Praca, Partia Zielonych i Pracy,
Europejska Partia Federalistyczna Sekcja Polska, Nie-

Warto wiedzieć zobacz ć
Imieniny obchodzq:
BERNARD, SAMUEL
Jutro - JOANNA, FRANCISZKA
Dziś -

KIELCE

BIuro Ogłoszeń. tel. ~ lub 3247-73, czynne 7.30-16.

KINA:
ROMANTICA - .Hudson Hawk' - USA.
I. 15. g . 17.30; .BlItnłacy' - USA. I. 15. g .
13.15.19.15; .K-9' - USA. I. 12. g . 15.30.
WIDEO - ,Madame Olgo l)ej uczennice' - his7p .. 1. 18. g. 13.30. 15.45.
MOStI:<NA- .ś:epofurla'- USA. I. 15.g.
13.:JO. 17.45; .Chbpcy z ferajny' - USA.1.
18.g. 15.15.19.30.
ECHO - .Wódz Indian Tecumseh' USA. bo .. g . 13.00; .PrettyWomon'- USA,
I. 12. g 15.00.17.00: .Joy' - USA. I. 18. g .
19.00.

GALERIE
GALERIA FOTOGRAFII ]PAF. ul. Wars:rowska 6A/6- wystawa barwno Kazimierza PudzionOWsklego pn .• Krajobrazy'

GAlfRlA BWA - .Plwnlce' . ul. LOOoo 7 wystawy: rze1by Stanisbwa Cuklera I m0notypII Marka Wawro. Gale~a czynno
w godz. 11-15. w ponledzk:iłd - nIec2ynna.
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH .Pobe' l . ZIelińskiego - ......,.stowo: wsp6k:zesne molarstwo polskie ze 2blorów BWA czynna w godz. 10-20.

MUZEA
NARODOWE - Pabe. pl. Zamka......,. l • Wnętrza pobcowe XVII-XVIII \Jol. ' .GoIe~a malorstwa polskiego' . • Sanktuarlum
morszoka Józefa Plt;udsldego' .• Broń europejska I wschodnio ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Kielcach' - czynne w g.
9-16. w ponledzloki I wtorkl- nieczynne.
OddzIał- pl. Portyzontów 3/5- wystawy: stalo - .Przyrodo KIelecczyzny'. czasowa - . • Galerlo współczesnego malarsl- •
wa polskiego' •• Graflka p6n0Cnobowarska' z Muzeum Historycznego Miasta
NorymbergI. .Prad2leje regionu święto
krzyskiego. Epoka ~a' . Muzeum czynne we wtorld w godz. 9-17. w pozostałe
dnl- w godz. 9-16. w ponIedzIald I środy
- nieczynne.
Oddział - MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
tEROMSKIEGO. ul. Jana POWIo 11- czynne
wg. 9-15. w środy - \Jol godz. 12-18.
w pIqtk/ I soboty - nleczyme.
0ddzIa1- MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA \Jol Oblęgorku - czynne \Jol godz.

zależne

Stowarzyszenie
SpraPartia
Integracji, Ruch Obywałel
ski Akcja Demokratyczna,
Stronnictwo Zjednoczenia
Europy Centrum Krajowe).
Nie mogę dociec sensu istnienia dwóch różnych partii o nazwoch: Partia Konserwatywno-Li beralna
i KonserwatywncrUberalna
Partia.
Do nazw przykuwających
uwagę
i zapadających
w pamięć zaliczyłbym: Partia Posiadaczy Magnetowidów, Partia Obywałeli Wolnych, Partia "X", Partia Niezadowolonych,
Polska
Partia
Przyjaciół
Piwa
(PPPP), Unia Zdrowego RozOdpowiedzialność i
wiedliwoŚĆ, Polska

sądku,

Bogaty spis polskich portii
politycznych jest ciekawą
lekturą. Widzę w nim miejsce dla jeszcze jednej formacji o atrakcyjnej nazwie
Par;łip ObYVfałeli Nie Należących do ~adnej Partii, Jej
członkiem zostaje każdy
obywatel. który zgodnie ze
statutem nie wypełnił żad
nej deklaracji. nie uczęsz
cza na jakiekolwiek zebrania. nie pelni funkcji kierowniczej i programowo nie
dyskutuje o. polityce. Uderem PONNdZP autentycznie
zostaje Obywatel Incognito
uprawiający własny ogródek. Zajęcia mile widziane:
gospodyni domowa. hodowla golębi. wędkarstwo .
Statutowym celem partii
jest bezwzględne. za wszelką cenę. unikanie sprawowania wbdzy.
Symbolem nowej partii
proponuję uczynić

dłoń

zaciśniętą w kształcie .. figi".
JANUSZ WRÓBLEWSKI

osłuchać

nych. materia~w budawlonych. artyku~w gospodarstwa domowego z trudem
zarabiają na bieżące opbty
i podatki. Kilkudziesięciu spośród nich przerwab w tym roku albo zawiesib dziablność.
- Mam surowce. w miarę
nowoczesne
urządzenia.
mógbym wytwarzać trzy razy
więcej niz obecnie ,..ale gdzie
to wszystko sprzedać? Na rynku nie ma popytu. a Rosjanie
wstrzymali import - mówi pan
Władysław M. z Jędrzejowa
prowadzący zakbd od 8 lat,
- Rynek krajowy siadł, a do
eksportu na Zachód nie jestem przygotowany. Żeby
przestawić się na zagranicę
musiabym
zainwestować
ogromne pieniądze. o których mogę tylko pomarzyć mówi producent wyrobów
metalowych z Kielc pan Tadeusz L.. który od kwietnia br.
zawiesił dziablność gospodarczą.

- Jest jeszcze znaczne zapotrzebowanie na rynku krajowym na grzejniki zeliwne co.
Mógłbym je nadal produkować - mówi pan Bogusbw
M. ze Skarżyska - ale od początku biezącego ro.ku nie
ma chętnych do pracy
w prywatnym przemyśle
odlewniczym za 1.5 mln zł
miesięcznie. Bezrobotni formierze otrzymują po 900 tys. zł
zasiłku i ani myślą z tego rezygnować . Na oferty i propozycje pracy odpowiadają. ze
nie będą harować za 600 tys.
zł. Podjęcie pracy oznacza
rezygnację z zasiłku.
Wbściciel Huty Szkb Stolowego w Parszowie ogranicza
produkCję
i eksport, bo
w Okolicy nie ma wykwalifikOwanych pracowników tzw.
dmuchoczy szkła. Absolwenci szkół otrzymują zasiłek dla
bezrobotnych. ale nie ma
możliwości przeszkolenia 15
młodych ludzi do nowego zawodu nawet na odpłatnym
kursie stazowym w Krośnień
skich Hutach Szkła ...
W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się ci. którzy
przed laty oparli swoje programy produkcyjne na kooperacji np. z FSC w Starachowicach. Zakładami Metalowymi "Mesko" w Skarżysku.
KlO w Końskich. z zakbdami
spółdzielczymi.
Możliwości
sprzedaży
podzespa~w.
części i uslug przemysbwych
skurczyły się najbardziej. Part-

nerzy pozrywali umowy. bo
nie mają pieniędzy i zamówień na gotowe wyroby. Ponadto odbiorcy róznych towarów zarówno w handlu
państwowym. jak i w prywatnym nie zawsze mogą pbcić
za dostawy - gotówką od rę
kI. Zalegają milionami po kilka
miesięcy.

Na wielu zebraniach, posiedzeniach rad miejSkich
i gminnych powiela się opinie. że w przemysbwych
branZach sektora prywatnego nie jest w tym roku źle. poniewaz jego udział w ogólnej
sprzedaży w woj. kieleckim
stale rośnie. np. z 10.6
.% w styczniu br. do około 14
% w maju br. Szczególnie
szybko zwiększa się udziałsek
tora prywatnego w budownictwie I przekroczył juz
w województwie 28 %.
Tylko że udział prywatnych wytwórców w prze-

mysbwej produkcji ogólem
proporcjonalnie pozornie w miarę
jak produkcja spada w skali
całej gospodarki. A w woj.
kieleckim . zmniejszyb się
ona w ciągu ostatnich 12
mieSięcy az o 18A %. Nie
ma więc powodów do zadowolenia i spokoju. Przeciwnie. Jest się czym niepozwiększa się jedynie

koić.

(bs)

Zbieramy zioła w si rp
l, liście ba i lancetowałej lub zwyczajnej, świe
że. zmimdzone slużq do na-

koholowe z liści pioUt
suje się w bezs ennośO

cierania miejsc pokłutych
przez komary lub inne drobne insekty. Ból i obrzęk mijają bez śladu . Napar z suszonych liści babki pije się przy

w niestrawności. sc
niach wątroby . przy

przewlekłym nieżycie żoqd

ka i jelit. stanach zapalnych
błon śluzowych przewodu
pokarmowego.
Okłady
z naparu kładzie się na czyraki. zakażone lub trudno
gojące się rany. m.in. zylakowe . Rozcieńczonym pół
na pół z wodą naparem
przemywa się oczy w zapaleniu powiek lub spojówek.
2, Owoce bzu czarnego
w postaci soku dziabją napotnie i przeciwgorączko
wo. Medycyna ludowa od
dawna stosowała sok z bzu
czarnego w czasie zazię
bień i grypy. Zagęszczony
odwar z owoców pije się
przy migrenie. bólach neurologicznych.
zapaleniu
nerwu trójdzielnego i rwie
kulszowej . Poza w{aściwoś
ciami leczniczymi. przetwory z owoców bzu czarnego
mają duże zalety odżywcze
ismakowe.
3. Bylica piołun jest roślinq
silnie aromatycznq, zawierającą dużą ilość substancji
goryczowych. Wyciągi al-

Amerykańsko •radziec~

. - rezerwat pnyrody

.

Pa obu stronach Cieśniny
Beringa na Alasce i Czukotce
powstaje wspólny amerykańskcrradziecki
rezerwat
przyradniczo-etnograficzny.
Nad jego zabzeniem czuwa
międzynarOdowa

pozarzą

dowa organizacja • Ekologia
Czbwieka" .
. Utworzono już grupę roboczą zbzoną ze specjalistów,
opracowujących biologiczne. etnograficz,ne. demograficzne. gospodarcze i prawne aspekty tego przedsię
wzięcia.
Bada ona stan
i tendenCje rozwoju fauny lą
dowej i morSkiej. przygotowuje zalecenia mające na celu
ich ochronę.
Planuje się utworzenie
wspólnych radziecko-amerykańskich struktur zarządzania
tym rezerwatem . Będą brali
w nich udział przedstawiCiele
rdzennej ludności Alaski i Czukotki.

kwaśności

trwałych zaparcioc~

wolno stosować wy
z piołunu, gdy cierp'
. krwawienia w prze
pokarmowym, he~
ostre stany zapalne'
ka, jelit, a tak że w
ciqży, Ponadto napa
piolunu stosuje się
owsikom i glistom u
a zewnętrzni e - p
świerzbom i wszawicy
4. Borówka czarno
potocznie jagodo mo
nicze zarówno owoc<
i liście. Owoce sq
aotybiegunkowym I
riostatycznym . Naj •
niej działają w formie
rów i odwarów
i świeże owoce dZID
przeciwrobaczycowo
nadto . dzięk i witom
zmniejszają
przep
ność naczyń krwio
, a dzięki prowitaminiel
prawiają zdo lność w
. w nocy. Uście borówk
nej mają wyrazne
wości przeciwcuk
a także bakleri
przeciwz.apalne I
pędne.
5. Kwiały

chabra
ka stosowane sq jo(
dek przeciwza'p-alny (
. nach zapalflych
. w pediatrii) oraz
pędny. Używane SQ
kąpieli.

do

.6, Ziele dziurawca
czajnego zawiera sk
dziabjące przecivlt
wo, uspokajającO.
riostatycznie . a d~
wartej w nich hiper(wpływajq korzystnie ~
mórki atakowane pat:
wotwory. Głównie
dziurawiec polecony
ko najwszechstronnteJ
łający lek w schOrze"
wątroby i przewodU
mowego takich Jak
kwaśność żołądka

w przewodzie pol'
wym i pęcherzykU
wym. stany zap~ne
żÓCiowych , kamiCO
wa. uszkodzenia
Ponadto stosuje 9i
w stanach wYcz
nerwowego - bezsel1'
migrenie.
zabU~
równowagi
n
a nawet w zapaler-.
wów i postępujqcf
ćcu stawowym. OP

osłud

• Warto wiedzieć zobacz ć

10-16. w panleclzlald I wtorki - nleczynne.
WSI KIELECKIEJ - Pork etnogroflany
w Tokarnl- Wnętrza XIX-w. choUp. zogoda z Rodkowlc . dwór oraz ......,.stawa
dawnym miasteczku' . Ocalić od zapomnienia. Jan BemosIew1cz. tw6rca 0170du rzeźb - czynne \Jol g. 10-17. \Jol paniedzIołd - nieczynne.
ZABAWKARSTWA w KIelcoch. ul. K~
ciuszki 11 - .Zabowld świata' - czynne
10-17.
APTEKI - stoły ctyrur nocny panlQ nr
29O-{)1 . ul. Buczka 36/38. nr 29O-<l8. ul.
Sienkiewicza 15.
USŁUGI POGRZEBOWE: Dyżur cobdobo......,.. tel. 31-76-47.
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Policyjne - 997. stroi Po~orno - 998. Pomoc Drogowo - 981 . Pogotowie Energetyczne KIelce - mlasto991. KIelce - teren - 956. Pogotowie Gozowe - 31-20-20 1992. Pogotowie wod.kan.. co.. elektryczne. RPGM czynne
w godz. 15 - 22. teł. 31-16-47 I 430-94
Pocztowo Informocjo o USUgoch 911. Informacjo PKP - 930. Informocjo PKS 6ó02-79. Hoteł .Centrolny' 6ó-25-11
CENTRUM INFORMACJI TURVSTYCZNEJ
.IT' - tel. 486-ó6 czynne do 16. \Jol soboty
do 14.
INFORMACJA O USŁUGACH .OMNIA'.
Klełce- teł . 439-62wg. 9-17.

.w

NOCNE POGOTOWIE

STOMATOLO-

GICZNE - czynne w katdQ sobotę I niedzielę od 18 do 7 rono. przy ul. BUC2ko 46.
Sp6tl2lelnło LekotSko - leI. 6ó-3O-19.
POMOC LEKARSKĄ dla d2leci cho<ych
mamo uzyskoć w dziale
pomocy dora!nej. przy ul. LonQewlczo (Szpitol Dzlecięcy) - codziennie w godz. 14-7. w niedziele I święto - przez colą dobę (pomoc
odpłotno) .

WfNTY DOMOWE LEKARZY 5MiO.

teł .

31-

TELEFON ZAUFANIA (dla ludzf z problemem alkoholowym) - od ponledzlol<u do
piątku. wgodz. 18-20. tel. 469-78.
POSTOJE TAKSÓWEK: osobowe - pl .
Dworco......,. tel. 534-34. ul. Plekoszowsko
teł . 515-11 . ul. Topamwsklego teł. 31-2919. ul. Konopnickiej 31-09-<>7. ul. Jesionowo tel. 31-79-19; bogoiowe - ul. Armil
Czerwonej tel. 31-Q9-19.

RADOM

Biuro Ogłoszeń. tel. 279-95. czynne od

9do 17.

KINA
BAŁTYK - • Mistrzowski rzut· - USA.1. 15.
g. 19.30; ,Kocze opowieści' 0N DIsney)USA. bo.. g . 15.30: .Wybranlec śmlercl"
USA. I. 15.g. 13.30.17.30.
RESURSA - •• Indlano Jones I ostatnio
krucjato' - USA. I. 12. g . 15.00; .Noc tywych trupów' - USA.1. 15. g . 20.00; .Dzlka
orchideo' - USA. I. 18. g . 17.30.

http://sbc.wbp.kielce.pl

HEL - . Zob6jczo broń 2' - USA. I. 15. g .
13.30. 15.30; .UnIo iyclo' - USA. I. 18. g .
17.30. 19.30.

MUZEA

MUZEUM OKRĘGOWE - ul. Pllsudsklego
12 - .Boguodzlco·.
MUZEUM SZTUKI WSPótCZESNEJ - ul.
Rynek 4/5: .PoIsko sztuko wsp6lczesno
w zbiorach Muzeum Okręgowego w Radomlu·. Botboro GrOWdzlk-Brzozowsko _
.~ki'. Jon Uhrynowfcz - .Halucynacje - grafiko I rysunek.
APTEKI: stoły dyżur nocny peł11Q nr 67OlO. pI. Z......,.cięstwo 7.6HXll.uI. Traugutta

40

Informacjo sUżby zdrowia - czynno 620. tel. 261-21. Informacjo o uslJgoch-

365-.35.

TElfFONY: stroi Po~arno 998. Komendo PP 251-36. Pogotowie Policyjne 997.
Pomoc Drogowo 996. Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Rodom 991.

JĘDRZEJÓW

DOM KULTURV - nieczynne

SKARŻYSKC>-ł<AMIENNA
KINO

WOLNOŚĆ - .Sajgon· - USA. I. 18. g.
17.00.19.00.
APTEKA DYŻURUJĄCA: nr 29-{)46. ul.
Apteczno 7. tel. 53-15-27.

żoqd

MUZEUM Im.

arboj ~

\Jol Skorżysku-Rejowle.

czv;;g~T6J~' TAKSÓWEK ~
Cf

teł. 513-705:

STARACHOWI
KINO .

JASPOL- .t.otwY ~ •
16.00.18.00.
CA r/;
APTEKA DYŻURUJĄ
Stoszico 64-79. SÓWE~.leI 5T
POSTOJE TAK
'

SUCHEDNIÓW
KUŹNICA - nieCZ'J'1Y'6

OSTRO~IEC

ZDK Huty

.OstrowleC ;qÓ-1

48 godzin' - USA. I. 15.9 ~~
machiny kontro Pon 5afO"bo .. g . 17.00.
JĄCA"
APTEKA DYŻURU
~
Stotokunowsko 1/7 teł . .
POSTOJE TAKs6WE'1-2~'
537-98. ul. Sienl<iewrczo

sJI

KAZIMIERZA ~ l>

UCIECHA - .poJ? Uf>Ą
16.30: ,Zoblć księdzO -

Krośnieńska

U nąs.najtaniej!

Huta Szkła SA "Krosno"

OlCHA, DRZWI, oselEZNICE, WYKłADZINY, PI.YTICI PCV
oraz inne MATERIAł. Y BUDOWLANE.

wspólnie
Agencj~

Punkt sprzedaży

Handlu i Marketingu "Acumen"

RSM "Armatury"; Kielce, ul. Urzędnicza 30.
tel. 521-08 po 15,519-29 od 8 - 15, czynne 8 - 17, w soboty od 8 - 13.

uruchomiły

Kł.AD

HANDLOWY

1

w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich 1 72
telefony: 66-12-01, 66-10-94, 66-11-41.

HURTOWNIA "SMATZ"

oferujemy:

poleca po cenach konkurencyjnych

I

KIELISZKI'

DZBANKI

.

Przedsiębiorstwo

KOMPLETY ze SZKŁA
i zdobionego

gładkiego

pralkę automaWIATKę" nową. pół
taniej niż w sklepie.

H

miliona
Kielce, 463-47.

blacharza, ślusa
rza-spawacza, lakiernika samochodowego. Kielce - Biabgon, 1905 Roku 40.
2823-g
Duża firma transportowospedycyjna poszukuje samodzielnego pracownika (wyż
sze studia, język niemiecki), lokalu biurowego (telefon,
telex) oraz kierowców z wbsnymi ciężarówkami. Kraków,
33-82-16 (9-17).

)e

i

IObrc
l sq joc
1P-0lny (
Elych
oraz
Jne sQ·

RÓŻNE
VIDEOFILMOWANIE KIELCE
561-46.
134/S/g

~stnie r'

Poszukuję mojego mieszkonla M-2 na rok. Kielce, 31-4527.
2807-g
Duży sklep wielobranżowy
zaprasza dostawców atrakcyjnYCh towarów. Skarżysko
Kam., ul. Norwida 7.
2682-g
Wideofilmowanie. Kielce,
55-237.
2691-g
Do wydzierżawienia warsztat stolarski z maszynami. Kielce, 4S5-09.
2821-g
Autoalarmy ultradźwięko
we. Kielce, Mib 41. tel. 51079,500-14.
2822-g
Usługi elektryczne. Kielce,
66-24-35.

Jne rxz~
.wnie
lecany
;tronr1!ei
schorz
lWodu
;h jak
ł dka .
e pol
lrzYkU i.
opolne'
JmicO!
nio
5uJe ~
WV cz
bezsen'"
'oburz
- ner';:
Jpalefl.
)ujQcf!'

n.

~
zgubił
szkolną
ZSZ

Czerwlak Mariusz
.CHEMAR" .

2824-g
Skradziono zezwolenie
na działalność gospodarczą, książkę dochodów
I rozchodów na nazwisko
Tadeusz Płaszczyński, zom.
Kielce.
2816--g
Skradziono zezwolenie na
działalność

gospodarczą,

ksiqikę dochodów i rozchodów z dokumentacją na
nazwisko Adam Płaszczyń
ski, zam. Kielce.
2817-g

2805-g

'leci
IjqcO,
odzJel
) hipetY·

Kupię Hfiata
ce, 31-32-54.

Kupię

traki.

combi~ .

~

Wózki Jw. znajdują się w Ostrowcu w bazie magazynowej ul. Kilińskiego 35b i pod
tym adresem można oglądać Je codziennie w godz. 8.00-14.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 1991 r. o godz. 10.00 w Ostrowcu. ul.
Kilińskiego 35b.
Przystępujący do przetargu winni wpbclć wadium w wysokości 10 proc, do kasy
PHW Kielce - baza Ostrowiec do 12 września 1991 r.
UWAGA: w przypadku niedojścia do przetargu - już o godz. 12.00- 13.09.91
r. będą odbywały się rozmowy, a ceny ustalone zostaną pomiędzy kupującym
I sprzedającym.
Ponadto przedsiębiorstwo poSiada do upłynnienia na terenie bazy w Kielcach,
ul. Zakbdowa 1:
- wózki typ .suchednlów~ szt. 10
- wózki typ .bługar· szt. 4
- baterie do wózków
- prostowniki do wózków oraz destylatorki do wody

Wiadomość

281Q-.g
tel.

telefoniczna 66-{)5-65 w. 247.
274~

81-R

~f({amuj się 'u

nas
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Biuro Podrózy· "OMNIA"

ÓCONY

do Hamburga i Bremen

§

ZEŃ

Kiel-

~

46805057 -

widbwy typ EV 687.3310 nr fabryczny
14017915374- cena wywoławcza 21.760.000 zł
widłowy typ EV - 602.3 nr fabryczny 47734610
- cena wywoławcza 11.956.000 zł
widłowy typ WW - 1203 nr fabryczny 9705 cena wywoławcza 17.336.200 zł.

Zwaleń,

20-20.

O~

- ..... IK

1

~ widłowy typ EV - 426 nr fabryczny
cena wywoławcza 12.320.000 zł

Sprzedam

Zatrudnię

Zakładowa

na aku~:a!~! ~~kPw~:~;~~2wani'a:

Zl1prtlS=l1l1/y odbiorców lI/1rtowyc1/ i dctn/ic/lYc1/.

legitymację

2814~

\..

Handlu Wewnętrznego

w Kielcach ul.

Prowadzimy sprzedaż w cenach stosowanych przez
w Krośnie.

2834-g
Sprzedam • ładę samarę'
(1990), Bieliny k. Kielc, tel. sa.
2833-g

"PISTOLETu
Kielce. Staszica 6/8
(pasaż przy DH .Ludwik")
10-18, sobota 10-15

269

Hutę Szkła

tyczną

z licenCją na wypożyczanie .
Szczególnie polecamy, supernowość na światowym ryn_ ku wideo. rewelacyjny film
Franka Schroedera

Kielce, ul. Jeleniowska 142 tel. 311-505

I ŚWIECZN~IK~I~,~~=TA~LE~R~ZY~K~Ii~tP~.~,
LANKI do HERBATY
w kraju

KASET WIDEO

• produkcji krajowej i zagranicznej
(rparże do 18 proc.).

PATERY

najtańsze

Sprzedaż

,

PAPIEROSY

SALATERKI'

VIDEO RAJ

e
E
E

~

~

=

DANIE PIĄTKOWE "RELAI(S"

~
oraz do wielu miast niemieckich również w środę §
:::::::I -Kielce,
Sienkiewicza 78 (hotel .,Centralny"),
66-27-37, tel./fax 676-83
§
_ -Kielce,
Sienkiewicza 59 "Geotour",
=
=-Radom, ul. Sienkiewicza tel. 212-38,
_

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ANIE CODZIENNE

- 2.000 zł/słowo

- ramkowe - 4.000 zł/cm 2

- 4.000 z słowo

- ramkowe - 8.000 zł/cm 2

ASZE

ul.
ul.

tel.

11.

iii -SkarżyskcrKam., Biuro Turystyczne "TERRA ", ul. Sokola 18, tel. 514-114.

...!I

_5-520 KIELCE ul. Targowa l ,teVfax 32-45-40
BUT, ŁY OGÓRY", ul. Sienki wicza 74. tel. 66-23--66

26-600 RADOM, ul.
KARŻY KO-KAMIE

Słowackieg

l, tel. 279-95

A, ul. Sokola 2 ("Orbi " ), tel. 51-25-54

BU KO ZDRÓJ Zakład Kolportażowo-Handlowy "RUCH", pl. Targowy l, tel. 38-32 (8.00 - 14.30)

KAZIMIERZA WIELKA O rodek Kształcenia Zawodowego, ul. Mikołaja Reja I, tel. 21-946 (8.00-16.00)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wiesław

Król
wicemistrzem Europy
Znakomity kielecki pływak,
uczestnik Igrzysk Olimpijskich
dla inwalidów w Seulu, WIESłAW KRÓl znów odniósł duży
sukces. Startując w mistrzostwach
Europy
inwalidów
w pływaniu, które odbyły się
w Barcelonie zdobył dwa
medale. Srebmy, na dystansie 200 m stylem grzbietowym (czas 2.46.60 min.) i brą
zowy na 400 m stylem dowolnym (5.03.26 rekord
życiowy). Poza medalowymi
osiągnięciami p. Wie$kJw był
4 na 50 m dow., 5 na 200
m zmiennym, 6 na 100
m grzbietowym. Jak widać
wszechstronność godna po-

Kubańczycy

dziwu, a nasz zawodnik z powodzeniem zdobywa medale tak w sprintach, jak i na
długich dystansach. Tuż po
powrocie z mistrzostw p.
Wiesław podzielił się z nami
wrażeniami z imprezy ... Przede wszystkim zapoznałem się
z obiektami olimpijskimi.
O medale jest coraz trudniej,
nastąpiła duża specjalizacja
i pływacy startują już tylko
w określonych specJalnoś
ciach np. sprintach. Sport inwalidów powoli się komercjalizuje i żeby dobrze przygotować się do dużych
zawodów potrzebne są już

Mistrzostwa Europy w pływaniu

e meda i
pod Akropo em?
W Atenach, już w sobotę rozpoczęły się XX Mistrzostwa Europy w pływaniu . Na początek
rywalizują waterpoliści i nasza
reprezentacjo prezentuje się
zupehie dobrze. Po remisie
z Hiszpanią teraz pokonali 12:6
Bułgarów i przegrali z faworyzowaną Jugosławią 6: 11. Na medal piłkarzy wodnych trudno
jednak liczyć .

poważne nakłady".
Warto dodać, że Wiesław

Król przygotowuje się do startów indywidualnie. a pomaga mu w tym od strony szkoleniowej p. Alicja Kozłowska ,
basen udostępnia kielecka

Nadzieje kibiców sportowych wiążą się przede wszystkim z naszymi pływakami dys-

Tęcza .

(sw)
Trwają mecze pretendentów do tytuiJ mistrza
świata. Moją za zadqnie
wyłoniĆ przeciwnika dla aktualnego mistrza świata
w szachach Gari Kasparowa. Aktualnie odbywają się
cztery pojedynki.

• Anatolij Karpow (ZSRR)
gra z Hindusem Viswanafhanem Anandą. Po począt
kowych problemach Karpow wygrał 4 partię, dzięki
czemu prowadził 2.5-1.5
pkt. Przegrał jednak w szóstej i aktualnie jest 3:3.
• Artur Jusupow i Wasilij
Iwańczuk (obaj ZSRR) toczą
bacdzo zacięty pojedynek,
aktualny stan 2.5-3.5.
• Jan TIman (Holandia)
i Wiktor Korcznoj (Szwajcaria}bllski końcowego sukcesu jest TIman, który prowadzi
4:2
• Borys GuHand (ZSRR)
i Nigel Short CN. Brytania).
Prowadzi niespodziewanie
młody Brytyjczyk 3.5-2.5.
(sw)

Faworyci na Tokio

Asy

% klubu .świętei Monik~

Już tylko parę dni pozostala do otwarcia III lekkoatletycznych
mistrzostw świata, jednej z największych imprez sportowych
1991 roku. "Echo" kontynUUje prezentację zawodników, którzy
naszym zdaniem będq głównymi aktorami rozpoczynajqcej się
w najbliższą sobotę imprezy.

Faworytów biegów sprincięstwa do zwycięstwa, jest
terskich upatrujemy w znakowe wspanialej formie, o czym
mitych lekkoatletach ameryświadczy fantastyczny rekord
kańskich
zgrupowanych
świata pobity w czerwcu . Lew ekskluzywnym Santa Moniroy został przyjęty do klubu
ca Track Club. Niemal pew- . Carla lewisa w 1985 roku, trenuje u Toma TalIeza, a w Tonym kandydatem do "zlata "
w biegu na 100 metrów jest
kio może sięgnąć po trzy meLEROY BURRELL. Atletycznie
dale: na 100, 200 m i w sztatezbudowany (180 cm, 82 kg)
cie4xl00m.
Amerykanin jest aktualnym
Wbśnie sztafeta USA wyrekordzistq świata na 100
wodzqca się z Santa Monica
m (9.90 sek .) i wydaje się
Track Club wydaje się niemal
w obecnym sezonie nie do
pewna triumfu w Tokio. Możli
pokonania . W .stumetrówwości Amerykanów są ogce" idzie w tym roku od zvvyromne, a świadczy o tym
chociaŻby ust~nowiony niedawno w Zurychu, wynikiem
37.67 sek" rekord świata. Mike March, leroy Burrell, Dennis Mitchel i Carl Lewis to 100proc. faworyci i trudno spodziewać się, by zogrozili im
nie dawni rekordziści świata
Francuzi czy Anglicy z Linforprzywykłem żalić się nad sodem Christie na czele.
bą Odpowiadał. W następ
Na koniec kilka słów o zanym meczu znów należał do
wodniku, będącym oossem
najlepszych na boisku i strzeklubu świetnych lekkoatlelałbramki.
tów. Carl Lewis zwany Królem
3&-letniego już zawodnika
Carlem z pewnością w sprtnbardzo chwali trener Krajewski. Jest wzorem zdyscyplinowania i pracowitości na zaję
ciach. Pawlaw przyjechał do
Ostrowca z Wołynia Łuch ma
na koncie wiele sukcesów
m .in. tytuł króla strzelców II ligi
Zakończone w niedzielę
radzieckiej.
(fk)
na drzewickim torze mistrzostwa Polski w slalomach kaja-

Przyiechałem grać
a nie płakać
Napastnik

KSZO

Stefan

Pawłow boleśnie odczuł pojedynki z obrońcami Bucovii

w inauguracyjnym meczu III
ligi. Już w czasie gry korzystał
z pomocy karetki pogotowia.
po uderzeniu i urazie głowy .
Pozostał jednak na boisku,
strzelił decydujqcq bramkę.
Po meczu niezbędna okazala
się wizyta- w ostrowieckim
szpitalu.
Nazajutrz przed treningiem
pierwszy zjawił się w szatni
i z zażenowaniem przyjmował zatroskane miny działa
czy stanem jego zdrowia. Nie

e

kowych oceniają trenerzy
kadry i Gerlacha:
WOJCIECH
GAWROŃSKI
(trener kadry): - Tytuły mis-

trenujq systematycznie osiqgali dobre wyniki. Reszta wyraźnie odstawała. Ilość osad,
niestety, zmniejsza się - kajakarstwo to drogi sport, ale
mamy nadZieję na poprawę
w związku ze startem kajakarzy górskich na olimpiadzie.

22.10
22.50

•Telemuzak" - mog. muzyczny
OMON o konstytucja
Wiadomości wieczorne
Studio Sport: ME w plywanlu
- Ateny'91
.Murphy Brown" - ser. USA.
( wersja oryg.)

Studio Lato
Teleexpiess
Studio Lato
.Murphy Brown" - ser. USA
Studio Lato
Dobranoc: .Ich dwóch

23.10

I płes"

16.45 Powitanie
17.00 .Rio białe I czarne" - film
dok.
17.30 .Cudowne lata" (39)- .Lekcja śpiewu" - ser. USA
18.30 Programy lokalne
18.30 Modlitwa wieczorna zJasnej
Góry - modlitwo mlodzieży

23.40

merykańskic h
władze Kuby .
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jest on
W drużynie
pile wielu
sportowców
przyjechali
nowaliby '
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Meksyk 75 lArg
medali.

Wczaraj na Ry •
nym w Krakov'lie z
·czyście otwarte 3ó
twa świata w
W
uroczystoścI
uczestniczył r"ezy
dzynarodowe
Łuczniczej .

Ai'lery,

mes Easton i władze
Na zakończenie
otwarcia odbyt! ~ę
artystyczna wyreż
przez Jerzego Fed

Pingpongiści

przed sezone
Powoli zbliża się termin rozpoczęcia rozgrywek ligowych w te'nisie stołowym. a nasz region Jes~
reprezentowany prilez w najwyi-

• II: Nida Pińczów - Star Starachowice 1:0 (1 :0). Czarni
Połaniec - Łysica BOdzentyn
O: l (O: 1). Zenit Chmielnik Stadion-Korona Kielce .2:4
(0:3), Stal II Stalowa Wola AKS Busko 2: 1 (1 : 1), Stal Nowa
Dęba - Naprzód Jędrzejów
U (O: 1), Metalchem Rudki Sparta Dwikozy l: l (1 :0). Orlicz Suchedniów - Wisła Sandomierz 1:2 (l: 1), Metalowiec
Janów lubelski - Sokół Nisko
1:2(1:1).
• III: AKS - Zenit 1:0 (1:0),
Naprzód - Stalli 0:2 (O: 1). Star
- Metalowiec 0:2 (0:0). Łysica
- Nida 1: l (1 :0), Orlicz - Metalchem 3:2 (1 :2), Wisła - Stadion 2:2 (l :1), Sokół- Stal NO
2:0 (1:0), Sparta - Czarni 3:2
(2: 1). ,

szych klasach rozg',
przez zespół mpżcl'(lt
dom w I lidze I żeńskq
Kielce w II lidze. O .
tenisistów Broni.
.Zawodnicy prak~
mieli przerwy w treni
trener Andrzej Vviatr(l

wania rozpoc zęliśmy
w Przesiece. Następnie
wodników wyjechoil
gdzie rozegrają dwo
ka spańngów. Plano
jazd całej ekipy, ale
mieliśmy transportlJ i
jednym sam~hodem
ka~ Molendl:J;, Kolno
czyk . Pozostali przyg .
na obiektach klubo
sierpnia. Wtedy wyy:
Czerwianki, gramy t .
trzębiu , kilka sparin9?'
nami ślqskimi i powriI
mia na parę dni przed
Niestety. drl y lO'"
pl do nowego :lO,,"
Nie zagra Tomasz PIe
uległ wypadko'/Jl1 Jesl
niu lekarskim WWOJII
.tof Świqtek, ole •
dniach został zwo1nllJl'l
w zespole radomskl'1
Broń zagra w skk:JdZJe
riewieziew, Artur Koiła
lenda, Wojciech
i Dariusz Swiqłek. 100.
września.

1. Sokół
2. Stalli SW
3. ŁYSICA
. 4. Sparta
5. Stal ND
STADION
7.Wisb
8. NAPRZÓD
NIDA
1O.ORLlCZ
11. Metalowiec
12. AKS BUSKO
13. METALCHEM
14. Czarni
15. ZENIT
16. STAR

3
3
3
3
3
3
2
3

3
3
3
3
3
2
2
2

6
6
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
1

6:2
5:1
5:2
7:5
6:5
6:5
4:3
3~3

3:3
6:7
3:4
4:7
4:7
O 2:4
O 2:5
O 0:3

(sw)

DZiŚ

19.30 Wiadomości
20.05 .Ziemia obiecana" (3) - ser.
TP
21 .00 .Welcome to Poland" - pr.
o małym i dużym biznesie
w Polsce
21.30

kań:

ROBERT KORZENIEWSKI (trener Gerlacha): - Ci, którzy

w jedynce i nasza czwórka
ze stemikiem. Zajęli w swoich
seriach drugie miejsca i o finał będQ-walczyć w repasażach. Dzisiaj na wiedeńskim
torze kolejne wyścigi.
(sw)

17.00
17.15
17.30
18.00
18.25
19.15

W lidze kielecko-tarnobrzeskiej spośród zespołów
z naszego regionu najlepiej
spisuje się Łysica BOdzentyn .
Pilkarze tego klubu byli nawet
liderem po 2 kolejce. a obecnie po remisie z Nldq pińczów
zajmujq trzecie miejsce.
Oto wyniki 2 i 3 kolejki spot-

trzowskie rozdzielili członko
wie kadry narodowej. Do rywalizacji wlqczajq się jednak
młodzi juniorzy, którpy już niedługo powinni być najlepsi
w Polsce. Najlepsza sytuacja
w C-I, gdzie jest kilku zawodników na równym, wysokim
poziomie.

Rozpoczęły się mistrzostwa
świata w wioślarstwie. Niestety, pierwszego dnia żadnej
z polSkich osad nie udala się
awansować do finału. Najbliżej był Kajetan Broniewski

Pierwsze konkurencje we
wtorek. najlepsi z Wojdatem na
czele wystąpią dopiero w śro
dę. a największe emocje czekajq nas dopiero pod koniec tygodnia.
(sw)

Liga. międzyokręgowa

o istrzos-··-c

s

PROGRAM I

tach będzie miał wielkie klapoty ze zdobyciem medalu.
Ale jego gwiazda może zabłysnqć na skoczni. W tym sezonie przygotowywał się już
do "skoku marzeń" poza granicę 8.90 m. W Sestiere podczas mityngu przeszkodzila
pogoda, zobaczymy jakq formę zademonstruje Amerykanin w Tokio. Przeciwników bardzo groźnych - ma wielu ,
konkurs skoku w dal zapowiada się bardzo ciekawie. Podobnie jak cale mistrzostwa,
które wzbudzajq zainteresowanie porównywalne z olimpiadq. Ile medali wywalczą
ludzie z klubu świętej Moniki?
Przekonamy się już za tyd?ień.
S. WROBEL

tansowymL którzy powinni przywieźć spod Akropolu kilka medali. Od jutra rozpoczynają rywalizacje i nasi będą bronić
pokaźnelJo dorobku z poprzednich ME. które odbyły się.
w Bonn (złote medale Rafała
Szukały na 100 delfinem i Artura
Wojdata no 400 dowolnym.
srebrne Szukały na 200 delf.
i Wojdata na 200 dow. oraz 2
brązowe Mariusza Podkościel
nego na 400 i 1500 dow.).
Wszyscy wymienieni startuja
w Atenach i największe szanse
na powtórzenie osiągnięć
sprzed 2 lot daje się Arturowi
Wojdatowi. który nadal imponuje formą (no ostatnich Mistrzostwach Polski 5 zbtych medal~) . Rafał Szukała ostatnio jest
w sbbszej formie, Mariusz Podkościelny po chorobie i ewentualne medale tych pływaków
byłyby sporym sukcesem. Szanse moją także: junior Konrad
Gałka oraz wśród kobiet Alicja
Pęczak i Ewa Synowska.
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bokse

I

Nasi bokserzY

znaczący sukCes

wając towarzYsk~
państwowy

mecz

I

cho-Słowacjq lA:~

to już 19 społXOf'IC
zentacji Polski
uświetniło obCl'C
rocznicy powstort=
bokserskiego w

(sw)
9.10 Teleferie: .Góry. górki i pagórki" - • Pieniny"
9.35 Kino Teleferii: .Safan" - ser.
czechosł.

10.00 .Przyjemne z pożytecznym"
10.25 .Dynastia" - ser. USA
11.15 Aktualności telegazety

PROGRAM II
18.50
19.30
20.00
21.00
21.20
21.30
21.45

z Europy środkowowschod
nie]
Mogozyn .102"
Film dokurnentalny
Jarocln'91
Wywiady Ireny dziedzic
Mogozyn przeChodnia
Panorama dnia
Sport

PROGRAM II

21.55 • W -Solidarności"" cz. 2 film dok. B8C
23.00 Stan krytyczny: • Przestęp
czoŚĆ gospodarcza"

JUTRO
PROGRAM I
8.00
9.00

.Dzień dobry" - mag.
WiodomoŚCI poranne

7.55-10.15

TV śniadaniowa
7.55
8.00
8.10
8.40
9.00

Powitanie
CNN
Język a~ieiski (27)

Mag. N sniodaniowe]
Transmisjo obrad Sejmu
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